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“Laisvės” direktorių nutari
mas pirkti naują raidžių rinki
mo mašiną yra didelis pasimoji- 
mas. Bet tokia mašina būtinai 
reikalinga. Visi spaustuvės dar
bai trukdosi, kuomet sena ma
šina kasdien po kelis kartus su
genda.

Mūsų judėjimas anais metais 
gražiai atsiliepė į “Laisvės” 
prašymą pagelbėt įsigyti auto
matišką plakatams gaminti ma
šiną. Dabar jis irgi savo dien
raščiui padės.

Kongrese r e a k c i o n ieriai 
(Dies ir kiti) kasmet bando at
eiviams uždėti naujus visokio 
suvaržymo pančius.

New Yorke gyvuoja Ateivių 
Teisių Gynimo Komitetas. -Mū
sų lietuvių organizacijos privalo 
jį paremti.

Adresas toks: American Com
mittee for Protection of Fo
reign Born, 100 Fifth Ave., 
New York, N. Y.

Amerikoje yra 14,204,149 
ateiviai, sveturgimiai. Su sa
vo vaikais jie sudaro vieną treč
dalį Amerikos visuomenės.

Iš jų keturi milionai yra ne- 
piliečiai.

Socialistų Partijos konvenci
ja griežtai atmetė Liaudies 
Fronto taktiką. Ji pasisakė 
prieš Liaudies Frontą. Na, o 
Francijoj ir Ispanijoj Liaudies 
Frontas yra vienintelė pajėga, 
kuri tas šalis išgelbės nuo fa
šizmo. Francijos ir Ispanijos 
socialistai karštai remia Liau
dies Frontą, o mūsiškiai bro
liai piestu stoja prieš.

del “garbės” badytis ir ka
potis visi Vokietijos pilie
čiai.

Geneva, N. Y.—Keturi 
asmenys tapo užmušti per 
eksploziją naujame apart- 
mentiniame name. Eksplo
zijos priežastis nežinoma.

Komunistų Partijos Komi
teto pasiųsta telegrama yra 
adresuota Abbot Low Mof- 
fat’ui, pirmininkui seimelio 
lėšų komisijos, Albany,

Pavienio Numerio Kaina 3c Metai XXVII, Dienraščio XIX

Tuojau po laimėjimo bylos 
Vokietijoje, drg. Dimitrovas pa
siuntė telegramą Bulgarijos 
valdžiai, kad jis sutinka grįžti 
Bulgarijon ir stoti prieš teis
mą. Mat, jis 1923 metais bu
vo nuteistas mirtin, jam nesant 
Bulgarijoje.

Kaip su Trockiu? Sovietų 
valdžia pasiūlė jam grįžti ir 
stoti prieš Sovietų teismą, bet 
jis negrįžta. Vietoj to, jis pa
sikvietė Amerikos liberalus jo 
purvinus marškinius nuplauti. 
Bet kas jiems tikės?
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KRISLAI
Prižadėjo, bet Neištesėjo. 
Amerikos Ateiviai. 
Reikalinga Parama. 
Bendromis Pastangomis. 
Griežtai Atmetė.

Rašo A. B.

Tai jau bus kelios savaitės, 
kaip Londone įvyko bendras su
sirinkimas Antrojo Internacio
nalo ir Amsterdamo Unijų In
ternacionalo komitetų. Susirin
kimas pasiuntė pasveikinimą 
Ispanijos valdžiai ir seka
mą prižadą:

“Ryšyje su šiuo suvažiavimu, 
užtikriname jus, kad jau arti
miausiomis dienomis bus pra
dėta galinga akcija visam pa
saulyj respublikoniškosios Ispa
nijos naudai.”

Deja, iki šiol dar jokios tos 
galingos akcijos nepasirodė.

Gal ne visur, bet daugumoje 
didmiesčių šiemet įvyks apvie- 
nyta gegužinė demonstracija. 
Komunistai ir socialistai susi
taria. Jie, susitardami, į bend
rą frontą įtraukia dideles dar
bo ’ unijas. Ypatingai New 
Yorke įvyks galinga demonst
racija.

Kažin kodėl Amalgameitų 
Rubsiuvių Unijos vadai rengia 
atskirai paprastą masinį mitin
gą svetainėje kaip tik tuo laiku, 
kuomet gal du šimtai tūkstan
čių darbininkų maršuos gatvė
mis? Argi nebūtų gražiau, jei
gu tokia pažangi unija sykiu 
demonstruotų ?

Dar turime kelias dienas iki 
šėrininkų suvažiavimo. Dien
raščio skaitytojai ir šiaip ge
ros valios prieteliai, taip pat 
mūsų darbininkiškos organiza
cijos, turėtų pagalvoti apie su
važiavimo pasveikinimą.

Pasveikinimuose, draugai, ga-

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $7.00 

Metams

Jungt. Valstijų Sena 
tas Atsisako Smerkt 

Sėdėjimo Streikus
SENATORIUS BYRNES, TARNAUDAMAS BOSAMS, 

BUVO ĮNEŠĘS PASMERĘT TOKIUS STREIKUS
WASHINGTON.— Jung-f? 

tinių Valstijij senatas 48 
balsais prieį 36 atmetė se
natoriaus Byrnes įneštą 
“pataisymą” prie Guffey- 
Vinson sumanymo dėlei an- 
gliakasyklų, bal. 5 d. Byr
nes pataisymas reikalavo, 
kad kongresas paskelbtų sė
dėjimo streikus “priešingais 
įstatymams ir sveikai vi
suomeniškai politikai.”

Atžagareivis demokratas 
senatorius Byrnes savo pa
taisymu norėjo pasitarnau
ti kasyklų ir fabrikų savi
ninkams prieš unijas, vado
vaujamas Industrinio Ko
miteto. ' i

Byrnes pataisymo atme
timas yra didelis darbinin
kų laimėjimas. Tai jie pa
darė^ tokio spaudimo sena
tui, kad dauguma senatorių 
atmetė tą pataisymą.

Pats Guffey-Vinson bi- 
lius tapo priimtas 58 sena
torių balsais prieš 15. Šis 
ttliūs reikalauja nustatyt ir 
daug maž sulygint ypač 
minkštosios anglies kainas. 
Jį rėmė Jungtinė Mainierių 
Unija.

Del Byrneso pataisymo 
senate per tris dienas virė 
karšti vaidai-kivirčiai.

ŠUNS IŠTIKIMYBĖ MI
RUSIAM ŠEIMININKUI
Philadelphia. — Žmonės 

nieku būdu negalėjo nuvyt 
šunį nuo kūno mirusio jo 
šeimininko Wm. Headley. 
Dieną ir naktį šuva prisi
plojęs gulėjo prie jo ir tik 
kovojo prieš tuos, kurie no
re j o. šalin jį nuvyt. Paga- 
liaus, buvo pašaukta polici
ja.

Vienas policininkas už
metė šuniui Virvės kilpą ant 
kaklo ir tik taip jį atplėšė 
nuo jo šeimininko laVono.

Oroville, Cal. — Lapė, 
bėgdama nuP krūmų gaisro, 
užpuolė 72 metų senį Gusą 
Autraną, apkramtė jį ir nu
plėšė jam marškinius. Jis, 
besigindamas, pagaliaus, 
akmeniu užmušė lapę. Aut- 
ran sako, kad jis, tur būt, 
dar pirmas žmogus, kurį 
užpuolė lapė.

SAULĖ UŽDEGĖ 
KRAUTUVĘ

Buffalo, N. Y.—Manoma, 
kad. tai saulė, kaitindama 
per storą šlipuoto stiklo lan
gą, padegė jame buvusias 
maliavas, iš ko ir kilo eks
plozija su gaisru, kuris pa
darė $25,000 nustolių.

lite duoti' savo sumanymus 
“Laisvės” biznio ir turinio pa
gerinimui. Tegul šis suvažiavi
mas atstovaus ne tik jo daly
vių nuomonę, bet viso mūsų pla
taus judėjimo.

t ’.I

Dentistas Prisipažino Nužu
dęs Gražią Studentę

Charlottesville, Virginia. 
—Dentistas R. G. Miller 
prisipažino kaltas antro 
laipsnio žmogžudystėje. Jis 
chloroformu nunuodijo 18 
metų gražuolę studentę Cl. 
Sprouse, neva darydanias 
jai operaciją, idant paliuo- 
suot ją nuo kūdikio užmaz- 
go. Ją užvaisinęs pats den- 
tistaš, Sprouse i 
“draugas.”

ISPANU FAŠISTAI SUŠAUDĖ 
UNIVERSITETO GALVA
VALENCIA, Ispanija. — 

Fašistai sušaudė liaudišką 
rektorių Oviedo Universite
to, profesorių Leopoldą A- 
las toj. Oviedo miesto daly j, 
kurią dar “tebevaldo” fašis
tai.

Ispanų Liaudiečiai Iškapojo 
Daug Fašistų Raitelių

Madrid, bal. 6.—Ispanijos 
fašistai urmu siuntė 10,000 
savo naujos vokiškai-itališ- 
kai motorizuotos kariuome
nės su dviem būriais raite
lių priekyje į talką gen. Lla
no armijai, kurią liaudiečiai 
taip supliekė Pozoblanco- 
Cordoba fronte. Nauja fa
šistų kariuomenė maršavo 
iš Portugalijos' pasienio. 
Bet liaudiečiai su kulkas- 
vaidžiais užkirto kelią tiems 
fašistų pulkams ant Bada- 
joz Medelin vieškelio ir kul- 
kasvaidžių šūviais iškapojo 
daugelį fašistų raitelių. Kiti 
nusėdo nuo arklių ir kas 
sau išbėgiojo; dalis gi apsi
kasė kovai. Jie nesitikėjo 
čia susidurti su liaudie-čiais 
ir todėl buvo priėję iki 100 
pėdų nuo kulkasvaidžių.

Nazių Kanuolės ir Lėktuvai 
Prieš Ispaniją šiaurėje
Hendaye, Franc., bal. 6.— 

United Press praneša, jog 
Baskų žemėje, Ispanijos 
šiaurėje, fašistai vokiečių 
lėktuvų bombomis ir vokiš
komis kanuolėmis neatlai- 
džiai bombarduoja respubli
kos gynėjus. Sakoma, jog 
tuo būdu beveik sunaikino 
keturis respublikiečių mies
telius: Durango, Ochandia- 
no, EI Orio ir Eibar, apie 
20 mylių į pietus nuo Bil
bao.' Todėl liaudiečių vy-
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KOMUNISTU PARTIJA REIKALAUJA ATMEST 
ĮNEŠIMUS PRIEŠ ATEIVIUS BEDARBIUS

New York. — Komunistų 
Partijos New Yorko valsti
jos komitetas per savo sek
retorių Charles Krumbeiną 
bal. 5 d. pasiuntė tokią tele
gramą valstijos seimelio 
darbo ir pramonių komisi
jos pirmininkui Frederickui 
A. Washburne, Albany, 

“Malonėkite pasipriešint 
valstijos senatoriaus Mc- 
Call’o įneštam 
num. 61, kuris reikalauja 
neduot viešų
darbų nepiliečiams. Juk at
eivių yra daugiau kaip 30 
procentų gyventojų ir sve
timšaliai dabar sudaro tik
tai penktą procentą visų 
gaunančių pašalpas žmonių.L • j U Z^lll v/111

šeimynos Ateiviai išbūdavo j o kasyk
las, fabrikus ir dirbtuves 
mūsų šalyje. Nė vienas ne
turi būt paliktas alkanas 
šioj mūsų valstijoj, ar jis 
būtų pilietis ar ne. Diskri
minacija prieš nepiliečius 
Amerikos darbininkus yra 
priešinga amerikiniam ide
alams ir troškimams.

Charles Krumbein.”
Kita New Yorko valstijos

Ispanija Turi 140 Sovietinių Lėktuvų
JIE SKRENDA 280 IKI 300 MYLIŲ Į VALANDĄ
LONDON. — Pranešama,— 

kad Ispanijos respublika 
yra gavus iš Sovietu 140 ka
riškų lėktuvų* 80 iš jų esą 
lengvi ir nepaprastai grei
ti vijimosi orlaiviai; kiti esą 
sunkesni, bombininkai. Iš 
oatikimų šaltiniu sužinota, 
jog tai dėka sovietinių lėk
tuvų liaudiečiai laimėjo to
kias šaunias pergales prieš 
fašistus Guadalajaros ir 
Cordoba frontuose. O kada 
ir kaip Sovietai pristatė 
tuos lėktuvus Ispaniios val
džiai, apie tai nėra žinių.

Mačiusieji sovietinius lėk
tuvus veikiant pasakoja, 
kaip jie, vienas po kito 
smarkiai ir žemai lėkdami, 
begailestingai naikina fašis
tus. Jokie fašistų itališki 
ir vokiški orlaiviai negali 
prilygti greitumu sovieti
niams lėktuvams; todėl 
šistų orlaiviai ir vengia 
sidūrimo su liaudiečių 
vietiniais lėktuvais.

Lengvieji sovietiniai lėk
tuvai gali skristi 280 iki 300 
mylių per valandą,c o bom
bininkai po 270 mylių. Jie 
turi inžinus, pabudavotus 
Sovietuose, pagal planus 
amerikinių Wright Cyclone 
orlaivių • motorų, bet Sovie
tai yra juos dar savaip pa
gerinę. 

J •

Madina Ežere, Texas, vie
sulą apvertė dvi valteles ir 
prigirdė šešis jose buvusius 
žmones.

riausybė įsakius visiems ne- 
kariškiams gyventojams ap
leisti tuos miestelius.

Fašistai skelbiasi nukovę 
500 liaudiečių ir apie tiek 
dar į nelaisvę paėmę.

“Mes 
giname 
atstovo 
cijai, reikalaujančiai tyrinė
ti sveturgimius Amerikos 
gyventojus, gaunančius pa
šalpą, ir taipgi reikalaujan
čiai rinkti davinius ir per
duoti juos kongresui, 
idant tuom remiantis išlei
stų įstatymą, pagal kurį 
būtų deportuojami “negeis
tini ateiviai.” Toks įstaty
mas pakurstytų šnipinėji
mus ir terorą prieš visus 
kovingus darbininkus. Am
erikonai turi išnaujo pa
tvirtinti puikų senąjį pada
vimą (tradiciją), kad ši ša
lis yra prieglauda visiem 
sveturgimiam, be jokių ty
rinėjimų ar deportavimų ir 
su lygia proga delei socia- 
lio užtikrinimo ir pašalpos.

Charles Krumbein.”
Tokio turinio pareiški

mus turi siųsti ir lietuviai.

NAZIAIUŽGIRIA “GARBES 
DVIKOVAS” VISIEMS

Port Allegheny, Pa.—Ek- 
splodavus kerosininiam pe
čiukui naktį sudegė 6 vaikai 
Gerald Sweezey’o, chemika
lų darbininko, antrame auk
šte medinio namo. Vaikai 
buvo nuo 5 mėnesių iki 13 
metų amžiaus. Tėvas su mo
tina taipgi pavojingai apde-

Italija Stipriau Rems 
Ispanijos Fašistus

ROMA. — Pirmiau ke
liais atvejais Mussolinio 
valdininkai pareiškė, kad 
jie daugiau “neremsią” Is
panijoj fašistų, jeigu kitos 
šalys neduos tiesioginės ar 
dvasinės paramos Ispanijos- 
valdžiai.

Dabar “Giornale d’Ita- 
lia” ir kiti Italijos laikraš
čiai spausdina gandus, kad, 
girdi, “paskutiniu laiku” 
Sovietai, Francija ir Čecho- 
slovakija atsiuntę desėtkus 
naujų lėktuvų Ispanijos val
džiai; kad iš Francijos at
vežama liaudiečiam 10,000 
revolverių ir užsakyta 50,- 
000 šautuvų iš Belgijos, ir 
taip toliau.

(Mussolinis rengiasi siųs
ti daugiau savo armijų ir 
ginklų Ispanijos fašistams 
ir tuos gandus skleidžia tik 
kaipo pateisinimą, kodėl jis 
turįs “teisę” gabent dar di
desnes karo jėgas prieš liau
dies fronto valdžią.)

Visy šalių Darbininkai, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulj!

Francija Suėmė 4 Lie 
tuvius Kaip Įtariamus 
Ispanijos Liuosnorius

Wis. Darbo Federacijos Gal
va Apleido Soc. Partiją

Milwaukee, Wis. — Pasi
traukė iš Amerikos Socia
listų Partijos Henry Ohl, 
prezidentas W i s c o n s i no 
Valstijos Darbo Federaci
jos. Jis buvo ..partijos na
rys per 40 metų. Dabar ap
leidęs partiją todėl, kad pa
skutiniame jos suvažiavime 
Chicagoj buvo nutarta rem
ti Industrinių Unijų Orga
nizavimo Komitetą.

BERLYNAS.—Pir.miaus 
Vokietijoj buvo leidžiama 
eiti į dvikovą kardais savo 
“garbę apginti” tik moky
tiems, oficieriams, studen
tams ir kitiems “augštes- 
niųjų” klasitp-nariams. Da
bar gi nazių valdžia prapla-

Philadelphia, Pa., Svar
bi Demonstracija

LAIKO JUOS KALĖJIME SU DESĖTKAIS KITŲ 
AMERIKIEČIŲ—DEPORTUbT ATGAL AMERIKON

? Toulouse, Franci j a.-'-Tarp 
29 amerikiečių, kurie buvo 
pereitą šeštadienį areštuoti, 
yra bent trys lietuviai jau
nuoliai: Juozas Sakalaus
kas, Antanas Mazurka ir 
Julianas Baublis (iš Wor- 
cesterio). Ketvirtas, Jonas 
Tyllis iš Clairsville buvo su
imtas kovo 27 d. su pirmes
ne amerikiečių grupe Per- 
pignan’e, Francijoj.

Jie laikomi kalėjime su 
kitais amerikiečiais, kalti
namais, kad. per Franciją 
važiavę Ispanijon kariauti 
prieš fašistus.

Suimtieji ginasi; . sako, 
kad jie važinėję tik kaipo 
paprasti turistai-keliaunin- 
kai, ir neturėję tikslo da
lyvauti Ispanijos kare.

Toulouse valdininkai su
radę, jog paskutiniu laiku 
atplaukę į Havre 180 nužiū
rimų liuosnorių kariautojų, 
vykstančiu Ispanijon kovot 

• po respublikos vėliava.
Į Toulouse atvažiuoja 

Amerikos konsulas W. P. 
George iš Bordeaux pasi
teirauti apie 29 areštuotus 
amerikiečius. Toulouse teis
mo prokuroras bal. 5 d. pra
nešė konsului, kad jie ne
norį jokių derybų su Ame
rikos konsulu: jie žadą 
gaut advokatą ir tuo būdu 
ginti savo teises. •

Toulouse teisėias Signo
ret sako, būk jis turįs ži
nių anie “slaptus biurus” 
Amerikoj, kurie, girdi, vis 
dar teberenką liuosnorius 

, kareivius Ispanijos valdžiai 
. prieš fašistus, ir tokias ži

nias jis žada perduoti Jung
tinių Valstijų vyriausybei.

Bet spėjama, kad suim
tiems nieko blogesnio neat
sitiksią, apart galimo de
portavimo atgal j Jungtines 
Valstijas. *

Šią subatą, 10 d. baland
žio, 1 vai. po pietų, įvyks 
demonstracija- City Hali 
Plazoj.

Tai bus protesto demons
tracija prieš McReynolds 
bilių, kuris užgina pagelbą 
Ispanijos demokratijai.

Tuomi bus taipgi protes
tuojama prieš neleidimą ro
dyti judamąjį paveikslą “Is
panija Liepsnoje.”

Ispanijos liaudis kovoja 
už savo teises su pagelba 
pasaulio darbo žmonių prieš 
kruviną fašizmą.

Šioj demonstracijoj kal
bės: Maxwell Stewart, pul
kininkas Wm. J. Crookston, 
Dorothy McConnell ir kiti 
žymus kalbėtojai.

Demonstracijos rengėjai 
yra North American Com
mittee to Aid Spanish De
mocracy (Šiaurės Amerikos 
Komitetas Paremti Ispani
jos Demokratiją).

Lietuviai, skaitlingai da
lyvaukite. Šioj demonstra
cijoj bus visokių partijų 
žmonių, kurie tik nusistatę 
prieš fašizmą.

V. Andrulio Prakalbos 
Conn, ir Massačuzėj

Clyde, Škotija.—Streikuo
ja 8,000 laivastačių. Strei
kas trukdo būdavo jimą 
naujų Anglijos karo laivų.

Danbury, Conn. — Auto
mobilio garais užtroško šio 
miesto maioras B. W. Aus
tin savo “Bungalow” gara
že ties New Fairfieldu.

Drg. V. Andrulio prakal- ’ 
bos bus sekamose vietose:

Penktadienį, 9 d. baland- 
džio (April), Laisvės Choro 
salėje, 57 Park St., Hartfor
de, Conn.

Trečiadienį, 21 d. baland- 
džio (April), pasikalbėjimas 
su drg. Andruliu Liet. Pi
liečių Kambariuose, 376 W. 
Broadway, So. Boston, 
Mass.

Ketvirtadienį, 22 d. ba
landžio (April), įvyks pra
kalbos Lietuviu Svetainėje, 
kampas E ir Silver Sts., So. 
Boston, Mass.

Philadelphia,. Pa. — Nuo 
juodu, nuodingu moliasu mi
rė 14 metu vaikas Walter 
Baron ir apsirgo jo tėvai su 
trimis kitais vaikais.
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Komunistą Partija ir Lietuviai
Mes, Amerikos revoliuciniai nusistatę 

lietuviai, turime du dienraščiu ir masi
nes organizacijas. Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Literatūros Draugija leidžia 
knygas ir žurnalą “Šviesą.” Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimas turi savo or
ganą ir skaitlingas kuopas. Turime 
Augščiausios Lietuvių Prieglaudos orga
nizaciją. Yra daug ir skaitlingų chorų, 
dar nemažai kitokių pažangių, darbinin
kiškai nusistačiusių organizacijų. Abel
nai, reikia pasakyti, kad mūsų judėjimas 
yra pusėtinai galingas, išsiplėtojęs, įsi- 
šaknėjęs. Tą pripažįsta mūsų draugai. 
Tą mato Komunistų Partijos veikėjai. 
Tą priversti pripažinti ir mūsų priešai.

Bet kada eina pusėtinai gerai platini
mas mūsų dienraščių, kada mes turime 
tokius veikėjus, kaip drg. Stripeika, Šmi
tas, Martiniais, Reikauskas, Šimaitis ir 
daugelis kitų platinime mūsų dienraščių; 
kada mes turime pusėtinai gabius veikė
jus ALDLD ir LDS organizacijoj, tad 
reikia pripažinti, kad pas mus nėra pa
kankamas skaičius lietuvių Komunistų 
Partijoj. ' i

Komunistų Partijoj yra apie 500 lietu
vių. Dideliuose miestuose yra daugiau, 
mažuose mažiau. Važinėjant su prakal
bomis po vidurvakarines valstijas, veik 
kiekvienoj kolonijoj suėjau lietuvių, ku
rie veikia Komunistų Partijoj, bet, tai, 
palyginti, maži būreliai.

Kada mes turime gan stiprią darbinin
kišką spaudą, kada turime dideles masi
nes organizacijas, tad, reikėtų, kad ir lie
tuvių darbininkų didesnis skaičius pri
klausytų Komunistų Partijai.

Kas gi yra Komunistų Partija? Šiuom 
reikalu mažai tenka kalbėti, nes tūkstan
čiai mūsų organizacijų narių ir spaudos 
skaitytojų yra jau pusėtinai susipažinę 
su reikalu politinės vadovybės. Komu
nistų Partija* yra kiekvienos šalies dar
bininkų, farmerių, pažangios inteligenti
jos ir profesionalų vadovas kovoj už ge
resnį gyvenimą ir galutiną pasiliuosavi- 
mą iš kapitalistų priespaudos. Komuni
stų Partija suteikia apvienijimą visoms 

^pažangioms organizacijoms kovai už 
tuojautinius kasdieninius dirbančiųjų 
reikalus, už geresnį, šviesesnį gyvenimą, 
kovai prieš karo ir fašizmo pavojų, prieš 
reakciją. Be Komunistų Partijos visas 
pažangus judėjimas—įvairios mūsų or- 

; ganizacijos,— spauda, neturėtų bendros 
vadovybės, bendro susitarimo, eitų ir ko- 
votų kiekviena skyrium ir kaip išmano, 

\ ir tas tik susilpnintų mūsų pažangiąsias 
v jėgas, o jau. ir visai nesurištų su kitų 

tautų darbininkų judėjimu. Kiekvienas 
jau lengvai galime suprasti, kaip būtų 
silpnas abelnas darbininkų judėjimas, 
jeigu lietuviai, rusai, vokiečiai, ukrainie-^ 
čiai, žydai, finai, amerikonai ir kitų tau
tų darbininkai ir darbininkės neturėtų 
savo bendros organizacijos, veiktų kiek
viena tauta ir tautelė skyrium.

1
< > Juk tai ir gautųsi tas suskaldymas 
f darbininkų jėgų, kurio nori išnaudotojai.
Juk Hearstas šaukia prieš ateivius tam, 
kad prieš juos nustačius čiagimius darbi
ninkus, kad suskaldžius tas jėgas. Juk 
lenkų buržuazinė spauda rašo prieš lie
tuvius, o lietuvių fašistinė spauda rašo 
prieš kitas tautas ir sėja ateivių tarpe 
nesutikimus. Juk abelnai visa, reakcinė 
spauda kaukia prieš negrų pavergtą ra- 

: sę tam, kad prieš ją nustačius baltus 
<žmones, kad suskaldžius baltų ir negrų 
darbininkų jėgas. ‘
! Kas gi atsitiktų, jeigu kiekviena tauta, 

“ tautelė ir rasė neapkęstų vieni kitų? Bū- 
*1747-".r^7y.---4_ 771- žmo

nių jėgų, sugriovimas klasinės vienybės, 
k o iš to pasinaudotų išnaudotojai, nes ta- 
E da darbo žmonės negalėtų sėkmingai 
^ pravesti savo kovas, streikus, “sit-down” 
v

<

tauceie ir rase neapKęsių vieni Kitų < j 
! tų didžiausias pakrikdymas darbo žr

J

streikus, demonstracijas ir kitu^> išstpjL 
mus. ;

Komunistų Partija, jos spauda, ją re- 
jniančios organizacijos aiškiai nurodo 
darbo žmonėms, kad visų dirbančiųjų 
yra bendri reikalai, kad visus stambus 
kapitalas spaudžia ir išnaudoja, kad iš
naudotojas nepaiso ar tu esi lietuvis, 
lenkas, rusas, baltas ar juodas, bet visus 
lygiai verčia greitai dirbti ir nori kuo 
mažiau mokėti, kad išnaudotojui liktų iš 
tavo darbo daugiau pelno. Komunistų 
Partija stengiasi apjungti visas darbi
ninkų ir abelnai pažangių žmonių orga
nizacijas, jos spauda aiškina bendrumą 
visų darbo žmonių reikalų ir nurodo vi
sų bendrą priešą. Komunistų Partija 
kiekviename įvykyj parodo darbo masei, 
kur yra jos priešai, kurie iš tų priešų 
atstovauja reakciją, veda linkui fašizmo 
ir kurie yra mažesni j op priešai. Laike 
pereitų prezidentinių rinkimų visa Ko
munistų Partijos jėga buvo nukreipta 
prieš Landoną, Hearsto ir kitų pastaty
tą kandidatą į prezidentus. Kodėl? To
dėl, kad Landono išrinkimas grūmojo 
reakciniais žygiais ateivių organizaci
joms, politiniam darbo žmonių judėjimui 
ir unijomš. Komunistų Partija nurodė, 
kad ir Rooseveltas nėra darbo žmonių 
draugas, jis atstovauja kapitalistinę sis
temą, bet jis ir jo partija atstovauja bur
žuazinę demokratiją, prie kurios mes ga
lime organizuotis politiniai,’ industriniai 
ir kovoti už geresnį savo gyvenimą. Ko
munistų Partija visada yra sargyboj 
darbo žmonių reikalų, ji kiekviename at
sitikime išstoja ir išaiškina, ką kas reiš
kia.

Komunistų Partija tą gali padaryti to
dėl, kad ją sudaro darbininkų klasės 
priešakinės eilės. Jos nariai daugiausiai 
lavinasi, mokinasi, stengiasi aiškiausiai 
suprasti, iš kur kyla visi blogumai, kaip 
išnaudotojąi veikia, kad pasidarius di
desnius pelnus, kaip žmonės gyveno pra
eityj, kur visuomenės gyvenimas vystosi 
ir kur .link jis eina. Komunistai, pasi
naudodami .tuom numatymu ir išaiškina 
kiekvieną atsitikimą, kas jį pagimdė, kur 
link jis vystosi. Komunistų Partija, bū- 
damą sudaryta iš pirmutinių darbininkų, 
farmerių ir pažangių profesionalų eilių 
ir rūpinasi darbo žmonių reikalais, visos 
savo klasės reikalais.

Priešai darbininkijos, norėdami su
skaldyti darbo žmonių jėgas ir taiko di
džiausius smūgius prieš komunistus, ku
rie iš savo pusės daro viską, kad apjun
gus visas pažangias jėgas.’ Priešai prieš 
komunistus išgalvoja visokių melų ir 
šmeižtų. Priešai žino, kad komunistų 
spauda negali plačiai mases pasiekti, kad 
jai ilgiau ima laiko, kol ji atmuša visus 
melus ir įtikina dirbančiuosius, kad jų 
visų yra bendri reikalai. Priešai, turė
dami galingą spaudą ir kitas priemones, 
paskleidžia daug demoralizacijos, bet ko
munistai, turėdami savo pusėje tiesą, pa
jėgia pasiekti vis platesnes mases ir lai
mėti jas jų pačių gerovės labui.

Komunistų Partiją sudaro patys dar
bininkai ir farmeriai. Komunistų Parti
ja nėra iš kur kitur atgabenta. Jqs’ .du
rys visada buvo ir yra atdaros visiems^ 
kas tik nori sąžiniškai ir teisingai kovoti 
prieš išnaudotojus, kas tik kuom nors 
nori prisidėti prie darbo žmonių klasinės 
kovos.

Kiek man teko patirti, tai šimtai mū
sų masinių organizacijų narių .gan daug 
padeda Komunistų Partijos darbe, bet 
asmeniškai Komunistų Partijoj nepri
klauso. Užklausus, kodėl jie nepriklau
so, gauni daugelį visokių pasiteisinimų: 
tai vadovaujanti draugai netaktiškai pa- 
darbus; tai būk jie negalės atlikti K. P. 
darbus; tai prastai anglų kalbą vartoją, 
ir daugelis panašią “kliūčių.”

Tas neišlaiko kritikos. Jeigu, kur K. 
P. veikėjai blogai pasięlgė, tai tik todėl, 
kad jie buvo silpni, kad mes patys nepa
sirūpinome atsistoti judėjimo priešakiu 
ir vesti jį geru keliu. Kas liečia kalbos, 
jeigu mes galime susikalbėti gatvėje, 
dirbtuvėje, fabrike, .tai šimtą sykių mes 
galime geriau susikalbėti su kitų tautų 
savo draugais. Kas del “perdaug parti
jos darbų,” tai Komunistų Partija nei 
nuo vieno nereikalauja daugiau darbo, 
kaip jis gali atlikti.-

Mano supratimu,. Šimtai mūsų drau
gų ir draugių nestoja, partijon vyriausiai 
tik todėl, kad, jų supratimu, jiems taip 
geriau, kada jie. dirba tik tiek, kielę nori, 
kada neima organizacinės atsakomybės, 
kąipo Komunistų Partijos nariai. “Dir
bu, kiek noriu. Aš tik simpatikas.”

Lietuvoj Didiesiems Vagims 
Nebloga Gyventi

Ne taip senai Lietuvoje 
buvo teisiami visa eilė stam
bių buržuazinių veikėjų, -ku
rie savo vagystėmis padarė 
milioriinius nuostolius vals
tybės iždui, t. y. pavogė mi- 
lionus visuomenės pinigų. 
Tie stambieji buržuazijos 
veikėjai nesitenkino valsty
bes iždo grobimu. Jie, kur 
tik pajėgdavo^, apsukdavo ir 
už save mažesnius vagius, 
apsukdavo ir šiaip įvairius 
smulkiosios buržuazijos 
žmones, patikėjusius jų do
rumų. Kas neatsimena 
“Maisto” direktorių su da
bartinės, Lietuvą valdančios 
tautininkų partijos buvusiu 
pirmininku Lapenų Jonu 
priešakyj? Lapenas ir jo sė
brai, gerokai pralobę iš tų 
vagysčių pirmame teisme 
buvo nuteisti po keletą me
tų (tai buvo netrukus po 
Suvalkijos valstiečių strei
ko!), bet vėliau apeliacinis 
fašistų teismas juos išteisi
no. Kas neatsimena Marti
no Yčo ir jo sėbrų, taip va
dinamo Prekybos ir Pramo
nės Banko, bylos, kurioje 
kaltininkai taip pat gerai 
vogė valstybės iždo pinigus 
ir susikrovė sau turtus, ta
čiau fašistų teismas juos iš
teisino, o vėliau apeliacinis 
teismas priteisė sumokėt tik 
dalį jų padarytų nuostolių? 
Kas negirdėjo buvusių 
krikščionių demokratų šulų 
Mikšio, Josiuko, Draugelio 
ir kt. bylų, kurie spekuliuo
dami skute antspaudas nuo 
lašinių,, valstybės iždo pini
gais kurdavo visokias bend
roves, o pelną pasiimdavo 
sau, kurie , imdavo iš savo 
pasekėjų buožių ir valstie
čių draugiškus vekselius, o 
paskiau juos po du kart rei
kalaudavo išpirkti? Ir šitie 
“veikėjai” įsigijo sau ūkius, 
akcijas, namus mieste, o da
bar ramiai sau varo biznį ir 
skaitomi visai dorais ir gar
bingais buržuazinės visuo
menės nariais.

1937 m. pradžioj buvo bai
gta nagrinėti nauja panašių 
vagių byla. Tai Šiaulių mie
sto fabrikantų brolių Nuro- 
kų byla. Nurokai dar prieš 
kąrą Šiauliuose turėjo odų 
išdirbimo fabriką; po karo 
jie to biznio nepertraukė. 
Bet kadangi dabar rinka 
buvo daug siauresnė, nes 
vienos Lietuvos rinka nega
lėjo atstoti buvusios carų 
Rusijos rinkos, tai Nurokai 
sumanė fabriko reikalus 
taisyti kitu keliu. Jie 1921 
m. įsteigė banką, kur viso
kiais pažadais mokėti aukš
tus procentus sutraukė ne
maža indėlių* Sudėtus ban- 
5an pinigus Nurokai naudo- 

avo beveik išimtinai savo 
odų fabriko reikalams, o 
taip pat savo asmeninėms 
išlaidoms. Jei fabriko reika
lams iš lauko buvo paimta 
apie 4 milionus litų, tai sa
vo asmens reikalams Nuro
kai paėmė iš banko 1921- 
1931 m. laikotarpyj 1 mil. 
770 tūkstančių litų. Nors 
bankas del tokių “operaci
jų” turėdavo kasmet po ke
liasdešimt tūkstančių litų 
nuostolių, bet Nurokai su
statydavo balansus taip, 
kad jie rodydavo “pelną” ir 
taip apgaudinėdavo savo in
dėlininkus.

1932 m. kai krizis smar
kiau prispaudė, klastuoti 
pasidarė nebegalima ir ban
ka buvo priverstas per
traukti mokėjimus. 277 in
dėlininkams Nurokai pavo
gė daugiau 3 milijonų litų. 
Indėlininkų tarpe yra daug 
mažai pasiturinčių smulkio
sios buržuazijos žmonių, o 
taip pat valstiečių ir net 
tarnaičių, kurie savo sutau
pąs po keletą šimtų litų at
nešę kuriam laikui į banką, 
dabar paliko elgetomis. Net 
paskutinę dieną prieš ban
krotą Nurokai priiminėję 
indėlius ir apgaudinėję žmo
nes. Įdomu, kad fašistų val
džios įstaigos jau senai pa
stebėjusios Nurokų žulikys- 
tes. 1929 m. valdžios revizo
riai revizavo banką ir rado 
daug netikslumų, tačiau jie 
del to neperspėję indėlinin
kų. Anot revizoriaus Rage- 
vičiaus “valdžios įstaiga ne
galėjusi kelti panikos, kuri 
pakenktų kreditui gal būt 
visoj Lietuvoj” (“L. Ž.”, 
1937. II. 18). Mat fašistų 
valdžiai daug artimesni fa
brikanto ir bankininko rei
kalai, negu kokių ten kelių 
šimtų smulkių indėlininkų 
reikalai.

Fašistų teismas 1937 m. 
vasario 24 d. didelius vagis 
fabrikantus Nurokus ištei
sino.

1936 m. antroje pusėje bu
vo teisiama antro banko — 
Vokiečių banko — vadovų 
byla. Tas, bankas įsisteigė 
1923 m., Prisirinkęs indėlių 
jis taip pat davinėjęs pasko
las visokiems bankrotams, 
davinėjęs tas paskolas to
kiems, kurie, beveik jokio 
turto garantijai neturėda
vo. Kad atrodytų, jog* rei
kalai neblogai eina, banko 
šulai A. Rogalis; S. Fansti- 
lis, P. Herdorfas ir kt. su- 
statinėdavo po du revizijos 
aktus: vieną, tikrą — sau, o 
antrą — melagingą, nušvie
čiantį, kad visi dalykai ge
rai eina —: indėlininkams. 
Pagaliau krizini paspaudus 
1933 m. bankas bankrutavo. 
Apie 400 indėlininkų neteko 
savo su taupų. Nors .banko 
vadovai, buvo patraukti teis
man, tačiau netrukus jos 
svarstymas buvo pertrauk
tas neva del blogo paruoši
mo ir kol kas apie ją nieko 
negirdėti. Greičiausiai ji ir 
nekils daugiau, nes bylos 
metu ėmė aiškėti kažkokie 
kreditai iš Vokietijos, be to, 
vokiečių banko šulai yra 
Lietuvos hitlerininkų globė
jai, — gi Lietuvos fašistai 
nedrįs hitlerininkų judinti, 
nes gali susilaukti nemalo
numų iš Hitlerio. O kad dėl
to nukentės 400 smulkių in
dėlininkų, tai Lietuvos fa
šistams dėl to mažai galva 
skauda.

Įdomi dar viena byla, 
spręsta fašistų teisme 1936 
m. antroj pusėj. Buvo tei
siamas buvęs valstybės tea
tro direktorius, o vėliau 
1929-1934 m. buvęs Kauno 
radio stoties ' direktorius 
Antanas Sutkus su savo 
bendrininkais. Kaip aiškėja 
iš visos bylos, Sutkaus nu
rodymu jo bendrininkai 
Linkevičius su Malinaus
kaite vogdavę kalbėtojų ir

artistų honorarą, o kad re
vizija to nesusektų — klas- 
tuodavo parašus. Įvairiuos 
pareiškimuose buvo padirb
ti 142 parašai, o pinigus ga
vus — 89 parašai. Nors bū
damas radiofono tarnauto
jas Sutkus negalėjo imti ho
noraro už savo darbą radio
fone, bet Sutkus imdavo 
tūkstančius už savo kaip re
žisieriaus darbą. O kad to 
nesusektų, pinigus jo vardu 
paimdavo kitas, o paskiau 
pasidalindavo. Kiti radiofo
no tarnautojai pasiimdavo 
pinigus išgalvotomis pavar
dėmis ... Pav. radiofono 
tarnautojas Gučius pasira
šydavo Daščaru, Babickas 
Adakriu ir pan. Šitas savo 
žulikystes jie pridengdavo 
dar ir patriotine pavardžių 
“atlietu vinimo” skraiste.
Tačiau pradėję bendrai vog
ti vagys greit ėmė nebepasi- 
dalinti. Malinauskaitė ėmė 
pa.dirbinėt parašus savisto
viai ir viską kraut į savo ki
šenę. Linkevičius darė tą sa
vo srityje kaip kasininkas ir 
kartu buhalteris. Tada Sut
kus sumanė nuduot nekaltą 
avinėlį. Paprašė, kad pada
rytų reviziją, ir norėjo visą 
suversti ant Linkevičiaus ir 
Malinauskaitės. Pajutę pa
vojų pastarieji nukaukavo 
ir Sutkų. Tada Sutkaus 
agentai ėmė landžioti pas 
Linkevičiaus ir Malinau
skaitės gimines, kad jie 
paveiktų į kaltinamuo
sius ir atitrauktų Sutkų 
kompromituojančius paro
dymus. Priešingu atveju 
grasino jiems ilgu kalėjimu, 
atstatymu giminių nuo dąr- 
bo ir pan. Teisme Sutkaus

papirkti liudininkai visaip 
baltino Sutkų. Rezultate: 
vagysčių organizatorius 
Sutkus gauna 6 mėnesius, o 
jo įrankiai Linkevičius 3 
metus, Malinauskaitė — 6 
mėnesius kalėjimo.

Tuo tarpu 27 tūkstančiai 
litų valstybės pinigų, kaip 
rodo ekspertizos daviniai, 
išnyko kaltinamųjų kišenė
se. Už tai Sutkus įsigijo ūkį, 
o jo asmens sąskaita Ko
mercijos banke nuo 1929 m. 
iki 1934 m. padarė apyvar
tos 63 tūkstančius litų.

Na argi ne miela gyventi 
Lietuvoje didiesiems va
gims? Miela ir malonu, nes 
jų gynėjų ir patronų, tik dar 
stambesnių vagių ir kyšinin
kų yra pilna fašistų valdžios 
viršūnėse.

Užtat mažiesiems vagi
liams fašistų teismai negai
lestingi. “Lietuvos Žinios” 
1936 m. rugpjūčio 5 dienos 
numeryje praneša: “1934 
metų rugsėjo 24 dieną tūlas 
20 metų amžiaus ūkininkai
tis Vladas Vaišvila... pa
vogė Eržkelinės km., Suba
čiaus vals. ūkininko Jono 
Masio botagą.” Už tą “begė
dišką” vagystę Panevėžio 
apygardos teismas Vaišvilą 
nubaudė pusantrų metų ka
lėjimo! An. Ramutis.

Daugėja Auto. Nelaimės

Albany, N.Y. — Vasario 
mėnesį šiemet automobilių 
nelaimėse liko užmušta po 
20 asmenų iš kiekvienų 100,- 
000 gyventojų New Yorko 
valstijoj, tai yra daugiau 
negu bet kada.

*

i

1 Bet kas atsitiktų, jeigu visi šį kelią pa- • 
sirinktų? Į£as atsitiktų, jeigu visi liktu
me tik “simpatikaįs?” Komunistų Par
tijos nebūtų! O juk, kada jos nebūtų, 
tai ir visas mūsų judėjimas pradėtų krik
ti, irti iš visų pusių ir galų.

r

DARBININKŲ
SVEIKATA

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

Tel.: Humboldt 2-^7964

MOTERIŠKAS GALVOSŪKIS
Drauge gydytojau, noriu ir 

vėl pasiklausti patarimo apie 
savo sveikatą. Aš esu su vir
šum 40 metų amžiaus moteris. 
Aš esu labai blogam padėji
me. Ar čia man eina gyveni
nio permaina ar gal aš esu pa
stojusi nėščia. Jau kelios sa
vaitės, kaip ėjau pas gydytoją 
patikrinti. Tai daktaras mane 
egzaminavo ir sakė, kad vei
kiausia bus gyvenimo permai
na. Bet aš vis jaučiu kitaip, 
jaučiu esanti nėščia.

Tai, praleidus porą savaičių, 
aš nuėjau pas kitą gydytoją. 
Tas ir gi abejojo ir manė tą 
patį, kaip ir pirmas, bet aš 
pradėjau jam aiškinti, kaip aš 
jaučiu 
skauda 
ir jisai 
sakiau.
sustoja ir pasikartoja kas mė
nuo, ir žėdną kartą skaudes
nės. Pereitą mėnesį turėjau 
šauktis daktaro. Pradėjo net 
šmotais eiti, ale ir vėl sustojo. 
Ir paskui už poros dienų aš 
nuėjau pas tą patį daktarą. 
Ir jisai vėl išegzaminavo ir 
tikrai atrado mane nėščia 
esančią. Ir jisai davė man vai
stų, ale aš nevartoju, nes man 
rodos, kad aš blogiau pradė
jau jaustis. Liepė susilaikyti 
nuo darbo lir nuo susinėsimų 
su vyru. Man tas viskas ne
bloga, bet mano draugui tai 
bėdos, nes jisai labai papratęs 
buvo, veik kas diena. Tai norė
čiau pasiklausti,* ar moteris

krūtyse, kad man 
ir darosi didesnės, tai 
manė tą patį, ką aš 
Ale tos mėnesinės ne-

gali, nėščia būdama, ir su vy
ru užsiimti, nes man būdavo 
po kiekvieno tokių suėjimų 
skaudėdavo strėnas. Ir ar 
kenksminga yra vyrui susilai
kyti nuo lytiškų susinešimų ? 
Aš norėčiau, kad atsakytumė
te per “Laisvę”, tai būtų nau
dos ir man ir kitoms tokioms 
moterims.

ATSAKYMAS
Tai Jums, Drauge, ištikro, 

nemažas galvosūkis. Ir vis vie
na d a yra abejotina, ar jūs 
tikrai nėščia, kai, sakot, vis 
kas mėnuo tebekraujuoja. Ag, 
žinoma, esti tokių atsitikimų, 
kad moteris pastojusi nėščia, 
o vis dėlto turi mėnesines bent 
kelis kartus. Gimtuvė moteriai 
visuomet yra rūpesčių ir spė
liojimų šaltįnis. Ypač tokiu, 
kaip jūsų, gyvenimo pakaitos 
laikotarpiu.

Na, gerai. Daleiskime, kad 
jūs nešia. Jums gydytojas, dėl 
viso ko, patarė susilaikyti nuo 
sunkesnio darbo ir nuo lytinių 
susinešimų. Kai 
tai visaip esti.
moteris turi labai silpną ir 
jautrią gimtuvę, tai geriau pa
sisaugot su darbais. Taip gi 
geriau vengti ir susinešimų. 
Tačiau, bendrai imant, nėščiai 
moteriai gerai yra nuosaikiai 
dirbti ir susinešti.

Kai dėl vyro, tai ir gi ne
lygu kam. Kitam galima ir 
lengvai susilaikyti nuo susine
šimų ilgoką laiką, o kitam 
griežtas susilaikymas padaro 
žalos. Priklauso nuo liaukų, 
nuo bendros sveikatos būklės.

Tai vat jums, drauge, ir 
galvosūkis. Audringas gyveni
mo laikotarpis. Nuosaikumas 
visame kame, gera higijiena 
padės jums saugiai aikštėn iš
eiti.

su darbu,
Jei nėščia

praugės ir draugai! . Pakeiskite savo 
nuoširdžią komunistams simpatiją į or
ganizacinį veikimą! Susiriškįte su vie
tos Komunistų Partijos organizacijomis 
ir stokite į jų veikimą!

' D. M. šolomskas.



Darbininke ir Šeimininke
Moteriški Komentarai

ma

žinota galia išnaudojimui kūdi

d i r btuves

industrijos bei

darbo

SALUD, COMPANERO (Sveikas Drauge)

mais
su streikierių reikalavi

Kaip

Massachusetts Moterys 
Smarkiai Darbuojasi

Pigiai Galima 
Pragyventi

9-tą Am. Lietuvių Dar- 
Literatūros Draugijos 
Kuopos susirinkimas

Norwood, Mass. Drg. Grybie
nė su drg. Kurgonienė tik per 
vienas moterų prakalbas užrašė 
27 prenumeratas knygos “Virė-

federalis vaikų 
tapo perleistas 1916

Pennsylvanijos Valstijos Ko
legija nustatė savo mokinėm 
$5.25 savaitei kaipo pakanka
mai užtenkamą sumą “žmoniš
kam” pragyvenimui. Iš to $3.25 
yra atskaitomi už kambarį ir 
kitas “privilegijas”, o $2 lieka 
ant maisto. Kokis gali būti mai
stas už du dolerius savaitei, ga
li patys skaitytojai spręsti.

Haven 
vieną 

knygos 
pinigus 

viena

Drg. M. Mazurkienė, Worces
ter, Mass., jau užrašė 18 “Vi
rėjų.” Worcesterietes dar ir ant 
toliau darbuojąsi knygos užra
šinėj imę. ;

Bostonietės taipgi turi jau 
daug u ž s i p r enumeravusios. 
Vien tik per moterų prakalbas 
buvo užrašyta virš 20 “Virė-

reikalinga padaryti peržvalgą 
mūsų papročių, kad viskam yra 
vieta, saikas ir laikas.

Kovo 28, velykų dieną, mote
rys surengė “partę.” Komandu- 
liūtė, Latviūtė ir Sukaskas iš
pildė keletą muzikos kavąlkų. 
Svėčiai-dalyviai išsireiškė apie 
velykų papročius ir iš kur jie 
paeina. Kartu prisiminė Ispa
nijos kovotojus, kurių paramai 
surinkta aukų $30.75.

Dabar rengiamasi prie antro 
sekmadienio gegužės mėnesio. 
Ta diena yra Motinų Diena. 
Draugės worcesterietes rengiasi 
prie šaunaus parengimo. Linkė
tina daug'gerų pasekmių.

Laike E. Vilkaitės prakalbų, 
girdėjau, moterys gavo keletą 
naujų narių. Viena Dalyvių.

Istanbul, Turkija.—Padė
ta kampinis akmuo būdavot 
plieno fabriką Karabuke, 
Centralinėj Anatolijoj, Tur
kijoj. Kada šis fabrikas 
bus pastatytas, jis galėsiąs 
pagamint 3,000,000 svarų 
plieno per metus.

apgynimui vaikų, seimos, mo
kyklos ir bažnyčios. Tas komi
tetas buvo susijungęs su diskre
dituota Respublikos Sargų org. 
Jie skleidė propagandą, būk 
vaikų darbo pataisa reikštų ki
šimąsi į šeimos užduotis, ku
rios, esą, paskirtinos per tėvus 
savo vaikams.

Tie, kurie išnaudoja kūdi
kius, puikiai moka pasinaudoti 
tokia propaganda savo tikslams. 
Jais yra leidėjai tūlų laikraščių, 
žurnalų, įvairūs kontraktoriai, 
kurie išduoda darbą į namus, 
taipgi įvairių šapų savininkai, 
ypatingai adatos pramoninin
kai. Leidėjai laikraščių dau
giausia pageidauja pigių dar
bininkų, suprantama, jais ir 
yra jaunuoliai.

Pirmam savo rašte apie vai
kų darbą šiame skyriuje, kovo 
24-tos dienos laidoj, minėjau 
Heleną, kuri vos būdama 13-kos 
metų užėmė atleisto tėvo darbą 
bovelnos drabužių dirbtuvėj. 
Helena dabar yra 17 metų. Jei 
vaikų darbo pataisa ir praeitų 
šia žiema, vienok Helena mo- 
kyklon nebegrįžtų, jinai jau pil
nų metų. Taip pat ir tūkstan
čiam jos brolių ir seserų jau
nų darbininkų, kurie neturėjo 
progos lankyti mokyklą, jau ne
bebus mokslo.

Tačiau jei vaikų darbo pa
taisa taptų federaliu įstatymu, 
paliuosuotų tūkstančius jaunų 
darbininkų iš dirbtuvių. Tiesa, 
pataisa nebegalės atnaujinti gy
venimą jaunoms aukoms, ku
rios tapo sužalotos industrijo
je. Bet galės pastot kelią 
tolimesniems atėmimams gyvy
bių ir sužeidimams jaunuolių, 
nepatyrusių prie mašinų, kurios 
nėra aprūpintos saugumo prie
monėmis. Taipgi paliuosuotų 
nuo darbų kūdikius, o jų vieto
je pastatytų suaugusius, kurie 
dabar yra bedarbiais.

Įrašymas į konstituciją vai
kų darbo pataisos būtų žings
nis arčiau civilizacijos.

Vertė Suzanna Kazokytė.

musų 
raštai tinkami 
trūkumai ir tt. 
reiktų diskusuoti suvažiavime.

Būtų gerai, kad visos drau
gės pasižadėtų kuodaugiau koo
peruoti ir rašinėti į mūsų sky
rių. Tiktai bėda su prižadais, 
kada jie nėra išpildomi. Tas at
sitiko ir su šių žodžių rašytoja. 
Buvo užsibrėžta daug, bet atlik
ta labai mažai* Gal bus geriau 
mažiau prižadėti, o daugiau at
likti. Visgi, draugės, prisireng- 
kime gerai prie suvažiavimų.

Worcesterio Moterys Vienu 
Mėnesiu Turėjo Keturis 

Parengimus

jisai padarė gana 
daug, kad apgynus vaikų svei
katą ir teisę mokytis tose sri
tyse, kur vaikai nebuvo apgi
nami ' atskirų valstijų įstaty- 

Nei viena iš tų įstaigų, 
kurios rėmė tą federalį įstaty
mą, nenorėjo dasileisti būti nu
veikta ir kad vaikai būtų 
skriaudžiami per darbdavius. 
Dėlto buvo sumanyta padaryt 
pataisymą prie J. Konstitucijos, 
kuris skaitos sekamai:

Sekcija 1-ma nusako, kad— 
Kongresas privalo turėti galią 
aprubežiuoti ir reguliuoti ir už
drausti samdyti darbininkus ar 
ypatas jaunesnius 18 metų am
žiaus.

Sekcija 2-ra sako, kad—At
skirom valstijom, kurios turi 
savo įstatymus, būtų aprube-

Pereitą savaitę šiame skyriu
je buvo nurodyta, kad 1842 me
tais Mass, ir Conn, valystijos 
įstatymais pradėjo rubežiuoti 
vaikų darbo valandas. Bet nu
sakanti minimum amžių darbui 
įstatymai atėjo vėliau. Pennsyl
vania 1848 m. perleido įstaty
mą, uždraudžiantį samdyt į 
dirbtuves vaikus mažiau dvyli
kos metų, bet pakėlė iki tryli
kos sekančiais metais. Rhode 
Island 1853 metais nusistatė, 
kad vaikai be dvylikos metų ne
būtų imami
Trim metais vėliau Conn, už
draudė samdyt be 9 metų. 
Massachusetts valstijoj ėmė net 
iki 1868 m. nustatyt minimum 
amžių vaikų darbui.

Tačiau industrijai vystantis, 
vaikų darbas dauginosi. Užra
šai rodo, kad 1900 metais dau
giau milionas 
jaunų duonpelnių suko 
Amerikos

Haverhill, ir Gardner, Mass., 
per moterų prakalbas “Virėjos” 
užprenumeruota 13. čia tiktai 
dalis iš Mass, valstijos. D-gės 
dar ir toliau “Virėjai” darbuo
jasi.

Turėtų ir kitų kolonijų drau
gės pasiskubinti. Kuo greičiau 
mes reikalingą sumą pinigų su
rinksime, tuo greičiau knygą 
išleisime, nes mūsų redaktorė 
drg. K. Petrikienė turi sutvar
kius jau daug receptų.

Julė Jurgaitienė rašo iš Ke
nosha, Wis.: “Man neėmė nei 
savaitės laiko knygutę “Virė
jos” prenumeratų išplatinti. 
Skubinu jum, draugės, prisiųst 
pinigus.”

cagietės turės savo svarbų su
važiavimą. Tai bus 11 d. l^dan- 
džio. Gaila, kad pertoli mums 
iš rytų ten nuvykti, galime tik
tai pasveikinti.

Atrodo, kad pas drauges chi- 
cagietes yra daug energijos 
dirbti, jų spėkos auga, jos iš
dirba puikių veikėjų iš savo 
tarpo. Pavyzdžiui, nesenai jos 
turėjo masinį mitingą, kuriame 
kalbėjo bent penkios ar ‘šešios 
kalbėtojos. Ir visos vietinės. 
Viena net paskaitą parašius bu
vo, kurią pati skaitė. Ir mitin
gas buvo labai pasekmingas.

Kitose kolonijose to nėra. 
Vietinis draugas bei draugė, 
kad ir turi kiek gabumo, netu
ri progos jo išvystyti, nes pa
prastai sakoma, “et, tai tik vie
tinis, kas su juo skaitysis.” Net 
jeigu reikia paskaitą skaityti 
bent pusvalandį, ir tam reikia 
importuoto žmogaus. Ir tai 
stambi klaida. Kiek buvo prikal
bėta apie kadrus, mes jų neturė
sime, jeigu neduosime progą 
naujoms spėkoms lavintis, 
tų gerai, kad tuo klausimu 
tų žodį kitos draugės, ką 
noma.

Sekančią savaitę daugiau
B. E. Senkevičienė.

Daržovių Sriuba su Sūriu «>■

Paimk 1/2 puoduko supjausty
tų morkų, 1/2 puoduko žalių žir
nių, V2 puoduko bulvių, 1 cibulį, 
1 žalią pipirą, ketvirtadalį puo
duko pjaustytų selerių ir drus
kos sulyg skonio. Apipilk su 1 
kvorta vandens ir virink pakol 
daržovės pasidarys minkštos. 
Perspausk per koštuvą. Atski
rai išmaišyk 4 šaukštus sviesto 
ir 4 šaukštus miltų, dar drus
kos biskelį, pipirų ir ketvirtada
lį puodelio tarkuoto geltono sū
rio. Supilk sriubon ir gerai 
išmaišyk. Įpilk 1 kvortą pieno 
ir nuolat maišant užvirink. Pa
duodant, dar pabarstyk tarkuo
tu sūriu.

Mūsų Suvažiavimai Jau čia
Už kelių dienų įvyksta du la

bai svarbūs suvažiavimai. Tai 
“Laisvės” korespondentų, o ant 
rytojaus, šėrininkų suvažiavi
mas.

Reikalinga, kad mes, mote
rys, kurios dalyvausime suva
žiavimuose, nepamirštumėme ir 
moterų reikalus. Kaip gorint 

skyrių dienraštyj, koki 
koki pas mus 

Visi tie dalykai

ketvirtadalis 
ratus 
ama-

Kovo 
bininkų 
Moterų 
buvo gyvas, nuoseklus, nes šis 
mėnuo buvo pilnas parengimų 
ir juos reikėjo aptarti. Visi pa
rengimai buvo sėkmingi.

“Beano partė” buvo rengia
ma sukėlimui $10 kvotos “Sun
day Workeriui,” kurią mums 
paskyrė apskritys.

Kovo 22-23 įvyko E. Vilkai
tės prakalbos. Dėl priežasties 
iškėlimo prakalbų iš sekmadie
nio į pirmadienį nebuvo tiek 
publikos, kiek tikėtasi. Atsilan
kiusieji tačiau buvo patenkinti 
prakalbom ir surinkta aukų Is
panijos kovotojams $13.63.

Antradienio vakaras, 23 ko
vo, buvo vienom moterįm skir
tas. Pirmoj dalyj buvo paskai
ta sveikatos klausimu, antroj 
plačiai apkalbėta etiketos 
klausimas arba metodą, kuri 
turi būt vartojama išsidirbi- 
mui pavyzdingų papročių, 
kurie padarytų mūsų gyveni
mą naudingesnių, malonesniu 
mums pačioms ir draugams 
draugėms.

Besiklausant šios dalies E. 
Vilkaitės paskaitos-prakalbos 
mano mintys bėgo per mūsų 
kasdieninį gyvenimą. Bandžiau 
jį sulyginti su pastaytais 28 
klausimais. Taip ir spindi čiela 
virtinė klaidų-klaidelių, nenuo
seklumo, ir tik ačiū blogiem 
papročiam, kuriuos mes patys 
išsidirbam. Kiek daug energi
jos, laiko taip pat išeikvojama 
bereikalingom kalbom, kritikom 
—labai perdėtom, persūdytom 
—ir vien tik todėl, kad nenorim 
save tvarkyti, nepagalvojam 
rimtai, nuoširdžiai, ką kalbam 
ir kam nauda iš to. žodžiu sa
kant, kalbėtoja įrodė, kad labai

Iš 552-jų patvirtintų NRA 
įstatymų tebuvo tik 14 išimčių, 
kur leido samdyt vaikus virš 16 
metų amžiaus. Vaikų darbo 
draudimas gavo didelę prie j au
tą iš publikos pusės ir dėlto 
buvo gerai pravestas. Jis išėmė 
mažiausia 100,000 vaikų iš in
dustrijos.

Kuomet ėjo nagrinėjimas 
Penn. valstijos vatos pramonėj 
1934 m. iš 12,000 darbininkų 
rado tik du vaiku žemiau 16 
metų. Gi pirm to, 1932 m., 
šioj industrijoj vienas iš kiek
vienų 25 darbininkų turėjo ma
žiau 16 metų. Pennsylvania yra 
tipiškas pavyzdis to, kas deda
si kiekvienos industrijos plote.

Nemažai industrijų pasiėmė 
atsakomybę palaikyti tūlus lai
mėjimus, atsiektus laike NRA 
įstatymų galiavimo periodo. 
Pavyzdin: Mass, audinyčių pra
monininkai pereitą pavasarį 
padarė sutartį, po kuria nė 
vienas darbdavys neims į dar
bą vaiką, kuris neturi 16 m. Iš
davas—16,000 vaikų paliuosuo- 
ta iš darbo, o jų-vietos likosi 
užpildytos suaugusiais darbi
ninkais.

Labiausia nusistatę prieš už
tvirtinimą vaikų darbo įstaty
mo pataisos yra tie, kurie iš 
kūdikių daro sau pelnus, taipgi 
tos išnaudotojų grupės, kurios 
prisibijo federalės kontrolės. 
Jų metodos tankiai yra gudrios, 
bet neteisingos. Pavyzdin, ka
talikų grupės yra įkinkytos 
priešinimuisi pataisai. Jos aiš
kina, būk pataisa reikštų regu
liavimą mokinimo ir galėtų pa
naikinti parapijinį mokslą. 
Prieš tą pataisą 1934 m. buvo 
sutvertas Nacionalis Komitetas

Pertraukose fašistų orlaivių atakų ant Ma
drido maža mergaite išneša savo mažytį bro
liuką pasivėdinti ore. Čion ji mokina vaiku
tį atiduoti sugniaužtu kumščiu saliutą, kokį 
duoda kapitoliaus gynėjai.

J. žolynienė iš New 
rašo: “Jau išplatinau 
knygutę prenumeratų 
“Virėjos” ir prisiunčiu 
$7.50. Malonėkite dar 
knygutę prenumeratų prisiųsti; 
matau galimybių dar ir dau
giau užsiprenumeruoti.”

A. Pajaujis: “Siunčiu jum 
money orderį už $2 ir norėčiau 
gauti 2 kopijas rengiamos kny
gos “Virėja.”

Ačiū draugėm ir draugam, 
kurie skubiai padeda šį darbą 
varyt pirmyn užrašinėdami pre
numeratas, aukomis, taipgi už
sisakydami patys sau po knygą 
iš anksto.
“Virėjos” Sekretorė E. Vilkaitė.

Sėdėjimo (ar gulėjimo?) 
Streikas Laimėtas

Kalbant apie farmerius, man 
prisimena gana įdomus dalykė
lis, kuris buvo nesenai aprašy
tas Sunday Workeryj. Tūlas 
farmerys negalėjo sulaukti vie
ną rytą savo pačios atsikeliant. 
Jau vėlu, bet žmona vis tebe
guli. Jis nuėjo pasiteirauti 
kas yra. “Sergi?” “Ne,” at
sakė moteris, “streikuoju, ir ne- 
sikelsiu iš lovos kol mano rei
kalavimai nebus išpildyti!” Ji 
reikalavo, kad dalis įplaukų nuo 
pieno ir kiaušinių būtų jai kaip 
ir alga už darbą, kad jis turėtų 
teisę jas sunaudoti saviems rei
kalams.

Farmerys tik nusijuokė. Mo
teris nekartą grąsino, bet ne
streikavo. Bet dabar praslinko 
diena, kita ir trečia. Farmerys 
turi milžti pats karves, lesint 
vištas, gamintis valgį, ir, žo
džiu, atlikti savo ir savo žmonos 
darbą. O ji iš lovos nesikelia. 
Pagalios, penktą dieną vyras 
buvo priverstas sutikti su žmo
nos reikalavimu. Dabar farme
rys sako, kad moteris, išlošus 
streiką, dirba dar su didesne 
energija ir pataria darbdaviams 
sutikti 
mais.

Drg. E. Stigiūtė su A. Ta- 
mulavičiūtė per moterų pra
kalbas, Montello, Mass., užra
šė 20 “Virėjų.”

Bridgewater, Mass., per mo
terų prakalbas buvo užrašyta 8 
“Virėjos” ir drg. Peslienė pa
siėmė vieną knygutę tolimes
niam platinimui.

Drg. F. Kodienė, Methuen, 
Mass., jau senai išplatino visą 
knygutę prenumeratų.

Drg. A. Chuladienė iš Law
rence, Mass., rašo:

Gerbiamos Draugės. —Kny
gos “Virėja” Komiteto labai 
naudingą darbą užgiriu ir pri
sidedu su doleriu, kurį rasite 
šiame laiške. Bandysiu gaut 
prenumeratų.

“Su draugiškais linkėjimais,
“A. Chuladienė.”

žydų Skundas Tautų Lygai 
Prieš Rumuniją

Geneva. — Pasaulinis Žy
dų Kongresas rengia skun
dą Tautų Lygai prieš Ru
munijos valdžios sumany
mą, žadanti nežydamas pir
menybes biznyje, darbuose 
ir profesijose prieš žydus.

šeimynų Skaldytojai
Pereitą savaitę Philadelphi- 

jos laikraščiuose tilpo paveiks
las tūlo farmerio Zeigler šei
mynos. žmona, vyras ir aštuo
netą gražių, švarių vaikučių. 
Vaikų veideliai ir akys žėrėto 
žėri meile ir prisirišimu linkui 
savo tėvų, jie apkabinę tėvų kak
lus savo mažytėm rankutėm, 
tvirtai laikosi jų, lyg suprasda
mi, kad gręsia didelis pavojus jų 
šeimynai. Ir taip, tai šeimynai 
gręsia pavojus jos išardymo, 
nes teismas įsakė, kad vaikučiai 
būtų atimti nuo tėvų ir išda
lyti į prieglaudas. O kas tam 
priežastis? Ar todėl, kad tėvai 
būtų nekompetentiški auklėti 
savo kūdikius? Gal kokie gir
tuokliai, apsileidėliai bei ištvir
kėliai ?

Visai ne.
Visų pirma tėvas Zeigler yra 

vienas nelaimingų kapitalizmo 
aukų kaip ir tūkstančiai kitų 
farmerių. Keli metai atgal jų 
farma tapo per šerifą išparduo
ta ant licitacijos. šeimynai ne
liko nieko. Jie, net dešimtis gy
vybių, liko be skatiko, be gali
mybės užsidirbti sau ant duo
nos. Jie priversti buvo kreip
tis į valdžią pašalpos. Ir kadan
gi tėvas Zeigler buvo vienas ko
vingų narių Workers Alliance, 
jam pasisekė išsikovoti reikme
nis savo šeimynai ir $18 į sa
vaitę šeimynos užlaikymui, kas 
yra visai maža dešimčiai žmo
nių. Bet nuolatinė tėvų kova su 
pašalpos įstaigomis, jų pama
tuoti reikalavimai geresnio už
laikymo vaikučiams labai nepa
tiko tiems ponams ir jie ap
skundė šeimyną valdžiai. Ir 
todėl dabar tok is žiaurus nuos
prendis. šeimyna turi būti su
skaldyta!

Vėliausieji daviniai sako, kad 
ši šeimyna įgavo didelės sim
patijos ir už juos plečiasi kova 
visoj apielinkėj, tad yra viltis, 
kad ta maloni šeimynėlė bus iš
gelbėta nuo skaudaus likimo.

Viščiukas Amerikonišku 
Stilium

Nuvalyk viščiuką paprastu 
būdu ir supjaustyk. Jeigu visai 
nedidelis, pakaks supjausčius į 
keturias dalis. Apibarstyk drus
ka, pipirais ir pavoliok miltuo
se. Iškarpyk kiaulės taukus ar 
sviestą gilioj skauradoj ir kada 
bus karšti sudėk viščiuką ir 
kepink apvartant, kad būtų iš 
visų pusių gražiai rudas. Įpilk 
1 puoduką vandens, -kietai už
denk ir lai verda pusę valan
dos. Dėl skonio gerai įdėti ma
žytį cibulį.

Išimk viščiuką, o į taukus bei 
sviestą įplak 2 šaukštu miltų, 
įpilk 1 puoduką saldžios grie
tinės ir užvirink, kad būtų tir
štas padažas. Pagruzdink 
(toast) tiek* riekučių duonos, 
kiek turi šmočiukų viščiuko ir 
ant kiekvienos riekutės uždėk 
po porciją, užpilk sosu ir pa- 
puošus žaliom petruškom pa
duok tuojaus stalan.

VALGIU GAMI 
NIMAS

Pirmas 
įstatymas 
m. Jis užgynė pervežimą iš vie
nos valystijos į kitą prekių, ku
rios yra pagamintos su darbu 
vaikų, neturinčių virš 16 metų 
amžiaus. Nesulaukus nei me
tų, šalies augščiausias teismas 
atrado tą įstatymą “nekonsti- 
tuciniu” ir panaikino.

Metais vėliau buvo bandoma 
per kongresą perleisti regulia
vimą vaikų darbo. Šį sykį buvo 
siūloma po įstatymu aptak- 
suot tas prekes ir pelnus tų, 
kurie neprisilaiko 1916 m. nu
statyto minimum standardo są
lygų. Ir čia augščiausio teismo 
seniai, aštuoni prieš vieną, pa
darė tą įstatymą neveikiančiu.

Pirm negu tas įstatymas 1917 
m. buvo paskelbtas “nekonsti- 
tuciniu

Drauges Vilnietes Puikiai 
Veikia

Tuo pačiu laiku draugės chi-

Šis sumanymas buvo užgir- 
tas per didelę didžiumą kongre
so 1924 m. Prieš 1933 tik šešių 
valstijų bereikėjo, kad užtvir
tinti minimą pataisą. Priešai 
darbavosi pasekmingai, užtai 
pataisymas nepraėjo.

Užėjusi depresija neapsako
mai darbininkų gyvenimą nu- 
puldė, sugrįžo prakaitaunės 
(sweatshops). P a s i d a u gino 
skaičius vaikų prie darbo kuo
met vyrai ir - moterys negali 
gaut darbų. Padėtis buvo nu
piešta ir plačiai perspausdinta 
pajuokos paveikslais laikraš
čiuose, parodant mažą vaiką 
išeinantį su pietų dėže, kuo
met jo tėvai žiūri į jį su nepa
sitenkinimu ir skaudžia minti
mi: “Jis gavo savo tėvo dar-

Vakaras užsibaigė su muzika- 
le programa.

Ne\4skas Atsiekta
Nors d. E. Vilkaitei buvo su

ruošta 3 parengimai, kurie bu
vo sėkmingi, bet taip pat labai 
svarbu turėti draugiškas pasi
kalbėjimas mūsų ALDLD 2 kp. 
Moterų Skyriaus reikalais. De
ja, d. E. Vilkaitė buvo taip 1%- 
bai užsiėmus ir jokiu būdu tas 
nebuvo galima įvykinti.

Mūsų žvaigžde
šiomis dienomis užbaigė ko

legiją d. Helen Žukauskaitė 
(mūsų dd. Žukauskų dukrelė). 
Kadangi ji yra gabi, tai užbai
gė pirm laiko.

Ji visuomet buvo žvaigždė ne 
tik mokykloj, bet ji yra žvaigž
dė ir mūsų darbininkiškam ju
dėjimui. Ji organizuoja jauni
mą į Jaunų Komunistų Lygą. Ji 
mokina ir vadovauja Ateities 
žiedo Vaikų Chorelį. Ji mokina 
Laisvės Choro vyrų grupę. Ji 
visuomet padeda išpildyti mu- 
zikalę programą mūsų parengi
muose.

Nors pradėjus dirbti raštinėj 
aplinkybės gal kiek pasunkės, 
tačiau tikimės, kad mūsų lie
knutė pasiliks su mumis ir ant 
toliau. Velijam d. H. Žukaus
kaitei geriausio pasisekimo 
naujam darbe.

M. S. Korespondentė.

Taipgi gavom dvi naujas na
res į ALDLD.

ši paskaita buvo kupina nau
dingų patarimų moterims. Sta
tyta daug įvairių klausimų, į 
kuriuos d. Vilkaitė davė tinka
mus atsakymus.

Padengimui išlaidų ir parė
mimui Ispanijos kovotojų prieš 
fašizmą aukų surinkta $7.93. 
Dolerį aukavo K. Barčienė. Po 
50c : V. Kvietkauskienė, P. An
tanuk, A. Kvedaravičienė. Kitos 
aukavo po mažiau. Visoms au
kotojoms širdingai ačiū. Apmo
kėjus išlaidas likę $2.35 pasiųs
ti per “Laisvę” Ispanijos kovo
tojams prieš fašizmą.

Vakarienė
Pagerbimui d. E. Vilkaites 7 

v. vakaro buvo surengta drau
giška vakarienė. Publikos atsi
lankė vidutiniai. Programą tu
rėjom nedidelę, nes vaikų cho
relis del nekuriu priežasčių ne
galėjo dainuoti. Bet pats vaka
ras buvo entuziastiškas. Drg. 
Vilkaitė pasakė gražią agitaty- 
višką prakalbėlę už ALDLD. 
Kalbėjo ir vietiniai draugai. 
Gavom tris naujus narius į 
ALDLD.

Prie vakarienės daugiausia 
dirbo draugės P. Žukauskienė, 
A. Buivydienė, S. Šukienė, Je- 
sienė, Petruškevičienė, Kruko- 
nienė ir Krulienė. Liks kuopai 
ir pelno, kurio dalis bus paau
kota Ateities žiedo Vaikučių 
Mokyklėlei.

Moterys Gražiai 
Pasidarbavo

Am. Lietuvių Darb. Literatū
ros Draugijos (ALDLD) 2-ros 
kuopos Moterų Skyrius kovo 21 I 
d. po pietų buvo surengęs d. E. 
Vilkaitei prelekciją, kuri buvo 
skirta vienoms moterims. Be
laukiant d. Vilkaitės, mūsų 
dd. nesnaudė: vienos agituoja 
už ALDLD, kitos užrašinėja 
knygą “Virėja,” trečios parda
vinėja literatūrą. Nors tarp mo
terų yra sunkiau parduoti lite
ratūros, negu bendrai publikai, 
bet visgi buvo parduota keletą 
brošiūrų “Ispanija” ir nemažai 
užprenumeruota knygos “Virė-
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LAISVES BANKETAS ir KONCERTAS
-------------------------- - ----------------- —_____--------------------------------------------------------------- □

Visi “Laisvės” bendrovės dalininkai-šėrininkai būkite konvencijoje sekmadienį, 11 dieną balandžio (April). Kurie dar nesate 
šėrininkais įsigykite šėrus iki sekančio sekmadienio ir dalyvaukite savo dienraščio konvencijoje su pilnu balsu.

Taipgi mielai bus priimami ir svečiai į konvenciją. Kas tik įdomaujate dienraščio “Laisvės” reikalais ateikite į konvenciją.
Konvencija bus Grand Paradise didžiojoje salėje—Ballroom, prasidės 10 valandą ryte.

Trečiad., Bąlancjžio 7, 1937

>>

Vakarienė bus duodama lygiai 
Nuo 7-tos valandos vakaro 
įžanga vakarienei ir šokiams $1.25 
Vaikam vakarienė 50 centų 
Šokiai prasidės 7-tą valandą vakaro 
Vien tik šokiam 45 centai 
Koncertas bus 9-tą valandą vakare.
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Aldona Klimaite

TRUMPA BET ŠAUNI PROGRAMA: ir"
Dorothy Bubniutė, klasiška šokikė

Ji savo puikiu išsilavinimu linksmins publiką.
. I . • • • * • i * • : . ■ . . ’

Aidbalsiai, vadovaujant Šaknaitei
Pasirodys naujom, gražiom dainom.

Aldona Klimaite, koloratūra sopranas
Dainuos sotus ir teiks susirinkusiems malonumo.

Mainierių Kvartetas iš Shenandoah, Pa.
Jis jau porą kartų yra dalyvavęs Brooklyne ir savo 
dainavimu yra sukėlęs daug entuziazmo publikoje.

įvyks Sekmadienį, 11 d. Balandžio-April, Grand Paradise Salėj, 318 Grand St., B’klyn

A. Tarasov-Rodinov Verte D. M. šolomskas

PASKUTINIS CARAS
*

Philadelphia, Pa.

(Tąsa)
—Draugai, ką jūs darote,—karštai kal

bėjo šenšinas.—Jis yienas iš geriausių 
mūsų oficierių. Tik jis ir Krasnikovas 
buvo oficieriai—žmonės. Štai tik šian
dien už kareivius užsistojo ir zvodną po 

I šautuvu pastatė.
—Draugai, geras ar blogas aš jums, 

bet jeigu jūs važiuojate į Petrogradą, 
kad pagelbėjus darbininkų sukilimui, tai 
ir aš einu šu jumis.

—Ura!... Ura! — šaukė džiaugsmin
gai. Vienas pasikėlė palas ir čia pat ant 
sniego leidosi šokti, kiti pradėjo į orą 
šaudyti.

-—Visi kareiviai Orembaume sukilo ir 
čia atėjo! Visi!... Visi į Petrogradą mar- 
šuojame. Visi pulkai. Visus armijos sky
rius pakeliu j prijungiame prie mūsų jė- 

tą pat padarysime ir su jūsų mokyk- 
karėiviais.

—Visi į Petrogradą! Visi! — ir trata

—Kas jis toks?—užklausė kareivių 
aukštas, sausas kareivis greitai prie ma
nęs priėjęs.

—Štai, pficierius, ir jis su mumis eina, 
—ant greitųjų jam pradėjo aiškinti.

—Kokio skyriaus?—užklausė sausas.
—Vietinis!... Vietinis, — atsakinėjo 

kareivis.
* —Gerai. Veskite oficierių pas vietinius 

kareivius, ten sužinosime, kas jis yra,— 
davė įsakymą sausas.

. Visi per sodą einame į kareivinę. Ap
linkui pokši atskiri šautuvų šūviai. Kur 
tai toliau, kaip piktas šuo trata kulkas- 
vaidis.

‘ —Draugai, kulkasvaidyj reikėtų per-' 
keisti vandenį, nes sudegs. Prie to be rei
kalo ir nešaudyti,—patariau jiems.

—Tas tiesa.... Gerai sako.
—Ką tas oficierius supranta,—numetė

Trata šūviai Martyškine. (Į pietus va- 
arus nuo Petrogrado yra visa eilė mies- 
elių: Avtova, Lygovo, Ivanovskaja, Ser- 
ėjeyskaja, Šuvalovka, Petergof, Martyš-

kino ir Orembaum. čia karo metu daug 
armijos dalių stovėjo ir darė pratimus. 
Petergof ir Orembaum buvo caro gražiai 
įrengti, kur jis ir kiti dykaduoniai leido 
laiką. Martyškino miestelis yra tarpe 
Orembaumo ir Petergofo, apie 20 vers
tų nuo Petrogrado—Leningrado. — Ver
tėjas.)

Į Pagelbą Petrogradui
Pilnas kiemas kareivių. Šūviai, rėks

mas, šūkavimas. Aukštas kareivis iš 
penkto zvodo, stengėsi visus perrėkti:

—Broliai! Mes jums prijaučiame! Kaip 
dievą myliu, mes jums prijaučiame, bro
liai ! Bet... bet dabar naktis. Dabar tik 
betvarkę sukelsime... Jūs, darykite kaip 
norite, geriau iki ryto eitute gulti, o ryto, 
mes visi ir važiuojame traukiniu...

—Ryte jau bus vėlu!... Jau šaukštai I 
po pietų! Iki ryto caro šunes Petrograde 
visus išpjaus! Mes pavėluosime!—šaukia 
kareiviai ir dar daugiau šaudo.

—Jeigu nenorite eiti, tai atiduokite 
ginklus!

—Ginklus atiduokite!
—Škurnikai prakeikti, ginklus atiduo

kite!
* —Kulkasvaidžius atiduokite!

—Atimti ginklus nuo škurnikų!—šau
kė aplinkui.

Prie durų apie dešimts kareivių stum
dė fedfeibelį. Mes priėjom prie jų. Jis, 
nusitvėrė, kaip skęstantis už šiaudo ir 
šaukia:

—Štai, štai paklauskite, jeigu netiki
te.... Paklauskite jo “blagarodijos!” Jis 
komandierius mokyklos. Aš tiesą sakau, 
kad kulkasvaidžiai yra išardyti, netvar
koj. Jie mūšiui visai netinkami, jie tik 
del pratimų.

—Tyliau!—visi nukreipė akis į mane. 
—Lai jis pasako!

—Tas tiesa,—sakau jiems, — mūsų 
kulkasvaidžiai yra pratimo kulkasvai
džiai. Iš jų šaudyti vis vien, kad ir sun
kiau, bet galima ir mes juos čia nepa
liksime.

(Bus daugiau)

Pennsylvanijos Valstijos Reak
cionieriai Neleidžia Rodyt Ju- 

dį “Ispanija Liepsnose”

North American Committee 
to Aid Spanish Democracy, 
North American Committee to 
Aid Foreign Democracy ir 
National Council on Freedom 
for Censorship privertė reak
cionierius parodyti judį del iš
bandymo legalizuoti jį, ar ne. 
Jau nuo senai minėtų komite
tų ir šiaip liberališkų žmonių 
buvo daroma spaudimas į gu
bernatorių ir valstijos cenzo
rius, kad leistų rodyti minėtą 
judį. Gi jie vis atsakinėjo, kad 
judis skleidžia propagandą už 
komunizmą.

Ir štai, 30 d. kovo, Ethical 
Culture Society, 1906 Retten- 
house St., leido rodyti judį. 
Gubernatorius Earle į jį pa
skyrė nuo savęs 50 cenzorių. 
Taipgi leido minėtų komitetų 
narius tik su specialiais už- 
kvietimais.

Kadangi aš esu vieno ko
miteto narys nuo lietuvių or
ganizacijų, tai turėjau progą 
pamatyti tą įdomų judį. Ka
dangi svetainė buvo nedidelė, 
tai judį rodė per du sykius. 
Autorizuotų žmonių susirinko 
500. North American Commit
tee to Aid Spanish Democracy 
pirmininkas Dr. J. A. MacCal- 
lum aiškino, -kodėl neleidžia 
rodyti judį. Buvo pakviestas ir 
Pennsylvanijos U n i v e rsiteto 
profesorius Dr. Alexander H. 
Frey kalbėti. Jis persergėjo 
valdžios cenzūrą sąryšyj su 
didžiumos žmonių cenzūra. Jis 
davė suprast, kad ne visada 
didžiuma žmonių toleruoja 
valdžios reakcinę cenzūrą.

Louis F. McCabe (advoka
tas), kasierius N. A. A. S. Dc- 
moracy, užginčino, kad judis 
turįs ką nors bendro su propa
ganda.

Po perstatymui judžio, visi 
žmonės užsimąstė kruvinųjų 
žmogžudžių baisenybėmis. Pa
mate liaudies pasiryžimą ko-x

vose. Pamatė namų naikinimą 
bombomis, sužalojimą užmuš
tų žmonių; našlaičių vaikučių 
ašaras, motinų atsisveikinimą 
su savo vaikais grįžtant į ko
vos lauką. Baisu darosi ir kerš
tas ima prieš tuos tironus.

Po judžio parodymo buvo 
balsavimas ant kortų. Iš 500 
žmonių tik 8 atsirado, kurie 
buvo priešingi rodyt “Ispani
ja Liepsnose.”

Mes manom, kad priversim 
kietakaklius reakcionierius nu
sileist.

Darbo žmonių solidarume ir 
iš Sovietų maisto laivo atėjime 
į Barceloną, kurį taip entu
ziastiškai pasitiko minios, jie 
suranda propaganda.

A. J. S.

Wilkes Barre, Pa.
Šis Tas Apie Koncertą, Kuris 
Atsibuvo Kovo 31 d. Dienraš

čio “Laisves” Naudai.

Publikos atsilankė viduti
niai. Nemažai buvo atsilan
kiusių iš toliau, kaip tai, iš In
kerman, Pittston, Wyoming, 
Scranton, Plymouth ir Nanti
coke.

Programa buvo viena iš pui
kiausių, kurios atsilankiusieji 
ilgai nepamirš. Pirmiausia ant 
programos buvo Merginų Ok
tetas iš Wyoming, paskui sekė 
šie, kurie sudainavo po 2 arba 
3 dainas: jaunuolis Valiukas, 
S. Kuzmickas, Seserys Zda- 
niutės, kitas jaunuolis Valiu
kas, V. Judzentavičius ir O. 
Zdaniutė. V. Valiukas, O. Pi- 
kuniutė, iš Shenandoah, Pa., 
ir O. 'Zdaniutė, D. Judzentavi- 
čienė ir O. Pikuniutė, jaunuo
liai Valiukai duetą ir vienas 
solo. Taipgi vienas iš jaunuo
lių grajino ant armonikos, pas
kui sekė visi trys Valiukai, to
liaus O. Zdaniutė, Mainierių 
Kvartetas ir programa baigėsi 
sudainuojant “Internacionalą”. 
Visi, kurie ėmė dalyvųmą pro
gramos pildyme, savo užduotis 
atliko kuo puikiausia. Visi ži
no, ką gali nuveikti draugai

shenandoriečiai, draugas Va
liukas su jaunuoliais ir čia vie
tos draugės.

Atsilankę patyrė, kad kas 
buvo garsinama dienraštyje 
“Laisvėj”, tas viskas buvo ir 
išpildyta, ir publika šiuom 
koncertu likosi labai patenkin
ta. 1 '

ALDLD. 12-tas apskritys vi
siems programos dalyviams, ir 
abelnai atsilankiusiai publikai 
taria širdingiausį ačiū.

Po programos visi linksmai 
šoko prie geros B. žiuruko or- 
kestros lig vėlumo nakties.

Iš šio koncerto bus šiek tiek 
paramos del “Laisvės”.

Vienas iš Komiteto.

A.L.D.L.D. REIKALAI
Žiniai Visų ALDLD. Kuopų 

12-tam Apskrityj

Vėliausiam apskričio valdy
bos susirinkime buvo nutarta 
daug svarbių dalykų šios or
ganizacijos naudai ir kitokiais 
reikalais, tarp kurių yra šitie: 
surengt pikniką apskričio nau
dai, taipgi pikniką dienraščio 
“Laisvės” naudai.

Piknikai įvyks šiomis dieno
mis : Apskričio piknikas bus 
gegužės. 30 dieną, o “Laisvės” 
liepos 18 dieną. Abudu šie 
piknikai bus Valley View Par
ke, Inkerman, Pa. Apskričio 
piknikas bus pirmas šio pa
vasario, todėl visose kuopose 
laikas jau pradėt organizuot 
narius ir pašalinę publiką į

pikniką. Organizuokit maši
nas, busus. Reikia imti pavyz
dį nuo draugų iš Forest City. 
Jie organizuotai pribuvo į šio 
apskričio pikniką pereitais me
tais.

Taipgi kuopose reikalas su- 
sirūpint ir išrinkt vieną kitą 
darbininką. Nepalikite viską 
valdybai.

Toliaus, draugės ir draugai, 
darbuokitės visose kuopose ga
vime naujų narių laike šio va
jaus. Būtinai turime pakelt na
rių skaičių šiam apskrityj.

Duoklių mokėjimas už šiuos 
metus turi būt pirmoje vietoje. 
Visų kuopų valdybos turi šiuo 
reikalu darbuotis.

Apskričio Raštininkas,
J. T. Visockis.

Belfast, Šiaur. Airija. — 
Anglijos laivas “Lady Cav
an” atsitiktinai prakirto 
341-no tono laivuką, su ku- 
riuom ir nuskendo 6 asme
nys.

A. J. BUKENAS 
Lietuvis 

Automobilių Inžinierius

New Deal Auto Service 
436 E. Girard Avenue 
PHILADELPHIA, PA.
Didelė Įstaiga Taisymui 

Visokių Automobilių
Genera! Repairs—Motors 

Overhauled ' 
Patarnaujame Patenkinančiai ir už 

prieinamas kainas.
Telefonas Nebraska 4168
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GĘE1TAI SUSTABDYKITE TUOS BAISIUS SKAUSMUS

REUMATIZMO
Palengvinimas j 48 Valan
das Arba Nieko Nekainuos!
Pasiliuosuokite nuo Reumatizmo siel
varto—skausmo—agonijos, nervų įde
gimo, siatikos ir strėnų gėlimo, kaip 
kad tūkstančiai Dabar Pasiliuosuoja 
Greit su saugiu receptu pavadintu 
BAIĮUVA'COL Dažnai skausmai yra 
sulaikomi į keletą valandų; atsiliuo- 
suoja sustingimai, skausmai sąnariuose 
ir atsiilsi muskulai taip, kad kentėto
jas vėl gali gėrėtis gyvenimu. Nelau
kite! Gaukite BARŪVACOL, LuJj

tiekia džiaugsmingų palengvinimų 
daugeliui kitų. Geriausia už viską jūs 
galite būt užtikrinti, jog BARUVA- 
COL neturi svaigalų—Neturi Opiumo. 
Prisiųskite šj skelbimą arba ateikite 
asmeniškai pas ATKINS LAB., 44 E. 
63rd St., New York City. Nesiųskite 
pinigų, užmokėkite paštoriui $1.85, 
pridedant persiuntimo kaštus, kada 
jis atneš jums BARUVACOL. Jau
site greitą, puikų palengvinimu pirmą 
savaitę arba bus jums grąžinti pini
gai. Valandos: šiokiom dienom nuo 10 
ryto iki 4 po pietų. (Laisve)

$1 a

Art;-į ■
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Rochester, N. Y
Subatoj, 3 d. balandžio, at

sibuvo Lietuvių Politiško Kliu- 
bo vakariene Gedemino Sve
tainėj. Laike vakarienės P. 
Bugailiškis, Kliubo pirminin
kas, pasakė prakalbėlę.

Čion verta pastebėt viena 
stambi yda mūsų surengtuose 
vakaruose, tai stoka publikoj 
ramumo laike prakalbos. Ra
mumas laike prakalbos paro
do, didesnę bei augštesnę kul
tūrų. Pastabą įsitėmykite, ne- 
kuriems labai reikalinga.

Užmanyta per drg. Cher- 
* ney, parinkti kiek aukų del 

“Laisvės” suvažiavimo. Su
rinkta $13.50. Pridėjus $8, 
“Laisvės” dalį nuo surengto 
spaudos vakaro, pasidaro sy
kiu $21.50. Pinigai priduota 
P. žirguliui pasiųsti.

Po vakarienei buvo išdalyti 
plakatai prakalbų, kurios 
įvyks penktadienį, bal. 9 d. va
kare. Kalbės d. S. Sasna iš 
Brooklyn©.

Per laikraščius prisieina pri
minti, kad ypatingai skaityto
jai, o labiausia skaitytojos pa
sistengtų šias prakalbas su
šaukti skaitlingas. Visų orga
nizacijų narių užprašome stip
rios propagandos už prakal
bas. Ne tankiai rochesterie- 

» čiai turime progos girdėti pra
kalbas iš kitur atvykusių kal
bėtojų, tai pasinaudokime šia 
proga. Korespondentas.

So. Boston, Mass
A. A. Juozas Valeika

Balandžio 1, 1937, iškilmin
gai likos palaidotas Juozas 
Valeika. Gal dar Cambridge, 
Mass., lietuviai neturėjo tokių 
reikšmingų šermenų, kaip kad 
laidojant socialistą Juozą. Jo 
gentys, draugai, draugijos ir 
kuopos, kuriose jis veikė-dar- 
bavosi, jam karstą papuošė 
daugiau kaip trisdešimt gra
žiausių gyvų gėlių vainikų. Į 
kapus-lydėjo apie 300 žmonių 
minia, virš 50 automobilių. Ant 
kapų F. J. Bagočius pasakė 
atsisveikinimo prakalbėlę.

Po laidotuvių giminės už
kvietė visus dalyvius Stašių 
Svetainėn vaišėsna liūdesio.

Per ilgaką metų eilę mes tu
rėjome minčių pasidalinimą. Ir 
tuo tarpu klasių kovos istorija 
rašėsi nepaprastu tempu. Ir 
proto milžinai nevisi viską su
prato. Mum gi, darbo žmo
nėms, savo klasės labui vei
kiantiems, klaidelės įvyksta, 
per jas mes ir mokinomės. 
Ateitis priklauso Darbininkų 
klasei.

Ilsėkis, Juozai, savo kelionę 
« atlikęs.

Draugai Sužeisti
“Boston Globe” praneša, 

kad Francis Flaherty ir Paul 
Burns tapo sužeisti mūšiuose 
Ispanijoj su fašistais. Abudu 
buvo Tarptautiškoj Brigadoj 
Lincolno Batalione. Prieš iš
vykimą Ispanijon Francis Fla
herty buvo So. Bostono Komu
nistų Partijos kuopos organi
zatorium, o Paul Burns agita
cijos— propagandos direkto
rium. Tikimės, kad draugai 
sugys ir kada nors sugrįš pas 
mus vėl So. Bostonan.

Sunkiai Serga
Draugų Čiuberkių sūnus 

Stasys Čiuberkis senai serga. 
Dabar padaryta operacija. Tu
rim viltį, greitai pradės pa
sveikt. O kuomet sugys, su
stiprės, vėl matysime jį jau
nuolių tarpe. Visų užuojauta 
draugams čiuberkiams.

špygą Gavo
Velnias Belzabubas ir Vel

nias Demonas kompaniją pra
laimėjo. Sakoma, kad jų įtaka 
brolis brolį daktarą, jo tarnai
tę ir šoferį nušovė ir pats nu
sižudė. Tai įvyko “didžiojoj” 
savaitėj prieš Velykas. Bosto- 

4 no laikraštija išėjo prieš vel
nių kompaniją. Surado be
protystės ženklus. Juodas dė

mes išplovė—išvalė ir gėlėmis 
papuošė. Dorovę ir nuopelnus 
surinko. Romos bažnyčia pa
lydėjo į dangaus karalystę.! 
Velnių kompanija špygą gavo.

Aist.

Paterson, N. J.
įvairumai

Bendras Komitetas Gelbėji
mui Ispanijos Lojalistų pa
samdė Majestic teatrą j Vi
džiams Spain in Flames (Is
panija Liepsnose), kurie buvo 
rodomi tris dienas — kovo 
23, 24, 25. Judžiai parodo, 
kaip lojalistai kovoja už de
mokratiją ir guldo galvą, kad 
atsilaikius prieš fašistus. Fa
šistai įnirtusiai bombas mėto 
iš orlaivių ir žudo moteris ir 
vaikučius, griauna namus. Ju
džiai parodė, kaip kūdikis ir 
motina sudraskytais veidais 
guli nužudyti tarpe griuvėsių. 
Rodos, jeigu turėtum akmens 
širdį, ji suminkštėtų žiūrint į 
tokią baisenybę. Vėliaus pa
sirodė Mussolinio ir Hitlerio 
paveikslai, tad publika pradė
jo baubti pamačius tuos žmog
žudžius.

Kas Veikiama Gelbėjimui 
Ispanijos

Tarptautinis Bendras Komi
tetas rengia balių nupirkimui 
ligonvežimio. Balius įvyks ba
landžio (April) 10 d., Dovar 
Svetainėje, 62 Dovar St. Pra
džia 7 vai. vakare. Muziką 
suteiks populiariška Madrid 
Orkestrą. Įžanga tik 25c. Ko
mitetas kviečia visus atsilan
kyti į šį balių, nes visas pel
nas skiriamas nupirkimui li
gonvežimio.

Pasibrėžta turėt masinį mi
tingą, kuris įvyks gegužės 8 
d. Vėliau pranešiu, kokioj sve
tainėje. Taipgi nutarta rengti 
balių gegužės 22 d. Tai didelis 
darbas ir reikia padėti daug
energijos.

Reikia pasakyti, kad aukos 
nuo įvairių Patersono organi
zacijų gausiai plaukia. Per 
dvi savaites suplaukė šeši šim
tai dolerių. Tai labai graži 
parama Ispanijos liaudie- 
čiams. Reikia prisiminti, kad 
dažų fabrikuose darbininkai 
renka aukas tam tikslui. Tai
gi, dažų lokalai daugiausia 
darbuojasi sukėlimui aukų Is
panijos lojalistams.

Dažų Lokalas 1733 rengia 
balių, kuris , įvyks balandžio 
24 d., Lozzaro Svetainėje. 
Pradžia 7 vai. vakaro. Grieš 
Radijava orkestrą. Kaip ir 
kas met, lokalas tikisi turėt 
daug publikos. Dažų darbinin
kai stipriai organizuoti ir jie 
gerai žino, kaip savo reikalus 
tvarkyti. Baliaus komisija 
kviečia visus atsilankyti. Įžan
ga 35c. asmeniui.

Šiais metais apvaikščiosime 
1 d. gegužės. Tai bus viena 
iš di'džiausių demonstracijų 
Patersone, nes dažų fabrikai 
nedirbs. Mat, kontrakte pažy
mėta, kad 1 d. geg. tarptauti
nė darbininkų šventė. Neužil
go visos Patersono organizaci
jos bus kviečiamos į bendrą 
gegužinės apvaikščiojimą.

Nugirsta, kad komisija 
“Laisvės” šėrininkų suvažiavi
mo pasveikinimui jau surinko 
apie $30 tam tikslui. Netik 
skaitytojai remia “Laisvę” au
komis ir pasveikinimais, bet 
prie to darbo prisideda ir lie
tuviai biznieriai. “Laisvę” visi 
myli ir visi ją turėtų remti. 
“Laisvė” praneša naujausias 
ir teisingiausias žinias.

Vabalas.

Auga Saužudysčių Skaičius

New Yorko valstijoj šie
met per menesį nusižudo 
144 iš, kiekvieno milionb gy

JŪS NEGALITE NUSIPIRKTI NUVĖSUSI OLD GULU

Žiūrėkite.1!

B

Apatinis Užvalkalas 
. iš "Cellophane" 

Atsidaro iš VIRŠAUS

Išlaukinis Užvalkalas 
iš "Cellophane" 

Atsidaro iš 
APAČIOS

Nervai pastovesni . . . Tie “visa
dos šviežus” Old Golds niekad nė
ra šiurkštūs ar erzinanti. Jie pa
laiko mano nervus pastovesniais. 
Wallace E. Blomgren (salesman), 

Burlington, Vt.

Valgis būna skanesnis . . . Nuo pasikeitimo prie Dvi- 
gubai-Švelnių Old Golds, visados taip šviežių ir švelnių, 
valgis būna skanesnis, ir aš nejaučiu nei mažiausio nu
silpimo po ilgos dienos rūkymui.

Edith Gibson (šokikė), Brooklyn, N.Y.

Kada ir kur jūs pirksite Dvigubai-Švclnius Old Golds . . . Jūs rasite 
juos absoliutiškai šviežius.

Jii šviežumas yra dėka oro-užlaikyinui, klitnalą-apsaugojančiam pa
keliui . . . išskiriamam pakeliui su EKSTRA Cellophane vyniojimu!

■ Du nuo drėgnumo saugojanti Cellophane užvalkalai vietoje vieno. 
Tas ekstra užvalkalas visiškai apsaugoja Old Golds nuo dulkiu, drėg
numo, sausumo ir kiekvieno kito cigaretu gerumo priešo.

Švieži, kaip ką tik suvynioti, Old Golds yra vėsūs ir lengvai de
ganti. Jie nepadaro (kaip nuvėsę cigaretai) šiurkščių, aitrių rū
šių, kurios erzina burną, gerklę ir patį rūkytoją. Jie nepaliks jus 
pavargusiu dienai baigiantis!

Jūs nebūsite nuleipę šviežiais Old Golds!
P. LORILLARD COMPANY, Inc.' 

(Established 1760) i

TAI YRA EKSTRA UŽVALKALAS! Kiekvienas pakelis 
Dvigubai-Švelnių OLD GOLDS yra suvyniotas į DU užvalkalus 

— dvilinkų Cellophane. Tas EKSTRA užvalkalas palaiko OLD 
GOLDS pirmos rūšies sąlygose bi kokiame klimate. Jūs ne
galite nusipirkti nuvesusj OLD GOLD.

Gerklę palengvino ... Iš ryto ypatingai mane 
gerklė klapatydavo nuo perdaug rūkymo. l ie 
velvetiniai švelnūs ir šviežus Old Golds prašali
no tą gerklės draskymą. Ura už tą dvilinkai ap
vyniotą pakelį!

Grace Ashley (piešėja), St. Louis, Mo.
Copyright, 1037, by. P. LorLUard Co., Ino,

★ Jūs Dar Turite Laiko Laimėti Tq $100,000.00 Pirmq Prizq! ★ 
įstokite į OLD GOLD $200,000.00 Kontestq Dabar. Atvirutė atneš Blankų ir visas Mįsles sulig diena. Adresuokite: Old Gold Contest, P. O. Box 9,

Varick Street Station, New York, N. Y. , ...

Žiūrėkite!

T

T
Aukos Ispanijos 

Liaudžiai
Laike mano prakalbų veik 

visur buvo rinktos aukos lėšų 
padengimui ir kas liks — Is
panijos kovotojams. Ant vietos 
draugai pasiliko jas ir perda
vė vietiniams komitetams, tik 
kelios kuopos: 25, 66, 109, 74, 
146 ir 207 perdavė per mane, 
kurių aukų pasidarė $25.11.

Drg. J. Kasparas, Scotville, 
Mich. aukavo $1.

Drg. A. Matulis, Jersey Ci
ty, pridavė nuo vieno draugiš
ko suėjimo aukas $8.

Drg. S. Bagurskas, iš Ali
quippa, Pa., prisiuntė $5. Au
kavo sekami draugai po $1: 
P. Kavaliauskas, P. Karsokas, 
J. Einikis, J. Marazas ir S. 
Bagurskas.

Drg. L. Chelius, iš Perth 
Amboy, N. J., prisiuntė $4. 
Aukavo sekami draugai: L. 
Chelius $2; V. Narmont ir D. 
Evald po $1.

Drg. A. Katinas iš Bridge
port, Conn., prisiuntė nuo AL 
DLD 63 kuopos $20. Pinigai 
dalinasi sekamai: $10 Ispani
jos kovotojams; $5—Lietuvos 
politiniams kaliniams ir $5— 
Agitacijos Fondui.

Drg. J. Julius, ALDLD 64 
kp. sekretorius, iš Moline, III., 
prisiuntė Ispanijos kovotojams 
auką $5.

Aukos perduotos. Aukoto
jams tariame širdingą a.Čiu.

D. M. Šolomskas.

Gibraltar. — Ispanijos re- 
spublikiečiai, 1 a i m e d ami 
mūšius prieš fašistus, mar
guoją .pirmyn nuo Almerijos 
linkon Malagos, pietiniame 
pajūryje.

Ė o c h e ster, N. Y.—Nuo 
valstijos policijos pabėgo

ventojų, tai yrą 30 procentuivafrių šaika, kuri Išplėšė 
daugiau, negu pernai tuo $1,600 iš penkių biznio įstai- 
paciu laiku. gų.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

PHILADELPHIA, PA.
“Laisves” bankietas bus panaršy

tas per Antanaitienės radio stotį, 7-tą 
ir 14 dd. balandžio (April). Malonė
kite visi paklausyt. (82-83)

WILKES-BARRE, PA.
Balandžio (April) 18 d. yra ren

giama labai puikus vakarėlis Aido 
Choro naudai. Įvyks toj pačioj vie
toj, kur Aido Choras per ilgą laiką 
laikydavo savo repeticijas, 139 S. 
Main St. Svetainė bus atidaryta nuo 
4 vai. po pietų. Choro klausimu su
sirinkimas ir programa bus 7-tą vai. 
vak. Turėsim gerų užkandžiu ir gė
rimų. Įžanga veltui. Prašome visus 
dalyvauti. Kom.

(82-83)

LEWISTON, ME.
• ALDU) 31 kp. rengia vakarienę, 
10 d. balandžio (April). Kviečiame 
kuo skaitlingiausiai susirinkt j ši pa
rengimą. Bus skanių valgių ir gėri
mų. Po vakarienes bus šokiai prie 
geros orkestros. Užkviečiam Rumfor- 
do ir Portlando lietuvius. Įvyks Šv. 
Baltramiejaus Svetainėje. Kom.

(82-84)

CLEVELAND, OHIO
ALDU) 190 kp.’susirinkimas įvyks 

balandžio (April) 8 d., 16011 Water
loo Rd. Draugai visi dalyvaukit, nes 
turim daug svarbių reikalų kas link 
gavimo nauju narių laike vajaus.

P. N.
(82-83)

CLEVELAND, OHIO
Maži] namų savininkai rengia žuvij 

vakarienę, šeštadienį, balandžio 10 d., 
Lietuvių Darb. Svetainėje, 920 E. 
79th St. Pradžia 6 v. v. Šokiam grieš 
gera muzika. Įžanga ir užkandis tik 
20 c. Kviečiami visi seni ir jauni at- 
slankvti. P. N.

(82-84)

SO. BOSTON, MASS.
Balandžio 21-mą įvyks pasikalbėji

mas su drg. Andruliu, Lietuvių Pilie
čių Kambariuose, 376 W. Broadway, 
7 v. v., o balandžio 22-rą įvyks drg. 
Andrulio prakalbos Lietuvių Svet., 
kampas E ir Silver Sts., kaip 7:30 v. 
v. Prašome visų įsitėmyti datas ir da
lyvauti abu vakarus. Kom.

(82-83)

NEW BRITAIN, CONN.
Andrulio Prakalbos

Balandžio. (April) 7 d., Darbinin
kų, svetainėje, 53 Church St., 7:30 v. 
vakare, įvyks ALDLD 27 kuopos pra
kalbos.

Andrulis, be abejo, daug naujo pa
sakys savo prakalboj, nes jis yra 
geyas prakalbininkas ir rašėjas.

Kviečiami visi lietuviai atsilankyti 
į šias prakalbas. i. ,

* • Komitetas.
(81-82)

Phone Stevenson 5993

Dr. S. Goldberg
DANTISTAS

•
Paiso dantis be skausmų ir už 

labai žemą kainą.
1623 N. 7th Street

PHILADELPHIA, PA.

BERN. J. SHAWKONIS 
(AŠAKUNAS) 

NAUJAS .

LIETUVIS GRABORIUS 
IR BALSAMUOTOJAS

LAISNI UOTAS 
New York ir New Jersey 

Valstijoje 
Graborystės reikale visada jums 

mielai patarnaus pigiai.
306 John Street, 

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

„ --------- --- -------------- - ■

VYRŲ IR MOTERŲ LIGOS 
GYDOMOS NAUJOVIŠKAIS

BŪDAIS
Kraujo ir Odos Ligos, Nervų Sui

rimai, SIČgos 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, Strė
nų Gėlipias, 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 šu patenkinančiomis 
ir greitomis pasėkomis; o jeigu turite 
kokią ligą, kurios jūs nesuprantate, 
pasiklauskite manęs su pasitikėjimu, 
ir jūsų nesveikumas bus jums išaiš
kintas. Kraujo Tyrimai, šlapimo 
Analyze, X-spinduliai. Serumų Įleidi
mai ir Ciepijimai. Sąlygos yra priei
namos. Pasitarimai veltui.

DR. L. ZINS
Virš 25 Metų Praktikos

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

Valandos 9 A. M. iki 1 P. M. 
Sfekmadieniais 9 A. M. iki 3 P. M. 
(M&S KALBAM* LIETUVIŠKAI)

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

168 Grand Street 
Tel. Evergreen 8-7179 

Brooklyn, N. Y.

Telephone Stagg 2-4401

A. Radzevičius
GRABORIUS 

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

Pnraamdau automobilius yeituvOm, 
parėta, krikštynom ir kitokiem 

reikalam. , (

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

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

4

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi.

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, sen- 
vičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi 
kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausių 
kėksų-pyragų: Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake, 
Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spi.ce Cake. Stollen, 
Doughnuts,: Pies,, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

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

Varpas Bakery, 36-42 Stagg Street, Brooklyn, N. Y.
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NEW YORKO IR APIEHNKES ŽINIOS
“Laisvės” Bankiete Dainuos 

Pagarsėjęs Mainieriy 
Kvartetas

“Laisvės” bankietąs per eilę 
metų jau žinomas brooklynie- 
čiams ir visai lietuviškai Ame
rikai kaipo žymiausias sezono 
pokilis. Jis visada pasižymi 
gausa gerų valgių, skaitlingais 
tolimais svečiais ir turtinga 
programa, išpildoma parink- 
tinių vietinių ir žymiausių 
meno spėkų iš toliau.

Anais metais buvęs “Lais
vės” koncerte mainierių kvar
tetas sukėlė sensaciją savo 
šauniomis, artistiškai išpildy
tomis dainomis. Taigi tas pats 
kvartetas bus ir šiame bankie
te. O reikia nepamiršti, kad 
jis ant vietos nestovi. Tai di
delė ir dar vis tebeauganti 
meno spėka.

Pirmu kartu “L.” parengi
me šoks Dorothy Bubniūtė 
klasikinius šokius. Taipgi da
lyvauja Aldona Klimaitė ir 
pagarsėję Aidbalsiai, vadovy
bėje B. L. šalinaitės.

Bankietas įvyks jau šį sek
madienį, 11 balandžio (tuojau 
po “L.” šėrininkų Suvažiavi
mo), 7 v. vakaro, Grand Pa
radise didžiojoj salėj, 318 
Grand St., Brooklyne. Bankie- 
tui bilietas $1.25. Kad iš ban- 
kieto būtų nauda “Laisvei” ir 
patiem užsitikrinijpas dalyvu- 
mo jame, reikia bilietus nusi
pirkt jau dabar.

Reikalavo Sulaikyti 
Pogromus Lenkijoj

Pirmadienį prie Lenkijos 
konsulato buvo 200 pikietų 
protestuoti persekiojimą 
Lenkijoj. Taipgi pas konsulą 
buvo pasiųsta delegacija su 
peticijom, ant kurių pasira
šyta pusantro šimto organiza
cijų, atstovaujančių arti mi- 
lioną New Yorko gyventojų.

Delegacija reikalavo, kad 
Lenkijos valdžia uždarytų 
priešžydiškas organizacijas, 
panaikintų diskriminaciją žy
dų studentų universitetuose, 
sustabdytų diskriminaciją 
prieš žydus abelnai, ir apsau
gotų žydų liaudies gyvybę 
laisvę.

Gręsia Akly Darbininką 
Streikas

ir

Community Craft šapoj, 708 
Broadway, N. Y., 40 aklų dar
bininkų ruošiasi streikui, jei 
nebus sugrąžintas darban 
Walter Rosnel, kuris tapo pra
varytas už unijinį veikimą. 
Priedams, bus išstatyta reika
lavimas $20 minimum algos į 
savaitę, 35 vai. darbo savai
tės, dviejų savaičių apmoka
mų vakacijų, unijos pripažini
mo, nediskriminavimo unijistų 
ir padalinimo darbo maždar- 
bio sezonais. Vadovauja Aklų 
Dar b. Unija.

Vyrai dabar 
$12, moterys po 
Gamina visokius

uždirba po 
$6 į savaitę, 
žaislus.

TDA Ragina Sveikint 
Kalinius

T a r p t a u tinis Darbininkų 
Apsigynimas (ILD) ragina 
skubiai pasidarbuoti rinkime 
parašų bendram pasveikini- 
mui visų šalių žymiausiems 
politiniams kaliniams. Užsimo
ta surinkti 50,000 parašų, ku
rie su didžiulėm atvirutėm bus 
pasiųsta pasveikinimui kalinių 
Gegužės Pirmą.

B ‘ ILGWU Uokalo 62-ro eili
niai nariai kaltina lokalo ad
ministraciją laikantis savo vie
tas nelegaliai. Reikalauja ty
rimo ką tik pasibaigusių rinki-

Emų.
■u

‘Daily Worker’ Jieško 
Platintojų

Angliško darbininkų laik
raščio “Daily Workerio” vy
riausias redaktorius Clarence 
Hathaway atsišaukia į Jaunų 
Komunistų Lygos narius ir 
partiečius padėti “Daily Wor
kerio” platinime.

Jieško bedarbių draugų, ku
rie galėtų praleisti nuo 2 iki 3 
valandų į dieną reguliariai iš
nešiojimui “Daily ir Sunday 
Workerio” po stubas ir parda
vinėjimui ant gatvių kampų. 
Tuo būdu jauni draugai-gės 
gali užsidirbti nuo 5 iki $10 į 
savaitę ir dirba judėjimui bū
tina darba.

Draugas Hathaway rašo:
“Daily ir Sunday Worker” 

atneša žmonėms žinias apie 
svarbias jų kovas. Jie išaiški
na žmonėms, kas yra mūsų 
partija, jie budavoja partiją 
plačiose masėse. Bet jie tą pa
daro tik tada, jeigu mūsų laik
raščiai ištiesų pasiekia žmones 
per grupę sąmoningų pardavi
nėtojų ir išnešiotojų, kurie su
pranta reikšmę dabartinių pa
saulinių įvykių ir svarbą mūsų 
spaudos, kaipo organizato
riaus ir vado revoliucinėms 
spėkoms.”

Jieško Skulptoriaus 
Gedeon Žudystėje

Policija padavė 8-niom vals-

Buvus Žymi Artistė 
Nusižudė

Pirmadienį savo apartmen- 
te, 310 West End Ave., New 
Yorke, rasta nusinuodijus ga- 
su Mrs. Dwight Monroe, bu
vus viena žymiausių komedi- 
jančių ant puošniosios Broad- 
vės pradžioj šio šimtmečio. 
Scenoje ji buvo žinoma po 
vardu Anna Laughlin. Apsi- 
vedus, ji atsiskyrė su teatru. 
Tačiau jinai rengė savo dukte
rį užimti jos vietą ir jai pavy
ko, nors jos vyras tam prieši
nosi.

Jos duktė Lucy Monroe pa
siekė sceną ir radio, kur ji 
greit pagarsėjo. Bet tas ją 
nunešė į sūkurį naujų draugų, 
naujų sąlygų. Ji išsikraustė 
viešbutin gyvent. Motinos na
muose ir sieloje likosi tuštu
ma. *Ir ji rasta įkišta galva 
pečiun, į kurį buvo atidarytas 
gasas. Kitam kambaryje rasta 
nota:

“Lucy niekad daugiau nesu- 
gryš. Nesupras. Aš to taip 
bijau.. .. ”

Rengia Minėjimą Ispanijoj 
Kritusio Amerikiečio '

Newyorkieciai turės masinį 
mitingą minėjimui Ben Lei- 
der, amerikiečio laikraštininko 
-lakūno, kuris krito Ispanijoj 
gindamas demokratiją nuo fa
šistų. Mitingui pirmininkaus

tijom signalą jieškoti Roberto >askilbęs kolumnistas Heywood _ . _ _ ’ U rr i /J 4- n n A vaa IrIrwin, talentingo skulptoriaus, 
kuris, manoma, nužudęs Vero
niką Gedeon ir jos motiną iš 
keršto, būk jos suardžiusios jo 
romansą su Veronikos seserim 
Mrs. Kudner, kada jis buvo 
pąs juos burdingierium. Įna
mis, manoma, nužudytas tik 
kaipo pasipynęs po kojų, kai
po kliūtis.

Policija tačiaus mąno, kad 
Irwin tebesąs New Yorke.

Kiek tiesos policijos nuo
žiūroj—sunku pasakyti. Juk 
iš karto ir tėvas Joseph Ge
deon buvo manoma esant žu- 
deika, daug kas buvę supinta 
jo atsakymuose, daug dalykų 
atrodė įtartina, vienok dabar 
į jį jau nebekreipiama domės, 
ji visa sukoncentruota jieško- 
jimui Irwino.

Broun, prezidentas Amerikos 
Laikraštininkų Gildijos, kurios 
nariu buvo ir kritusis Ben 
Leider.

Minėjimas bus 26 balan
džio, Hippodrome, 43rd St. ir 
6th Avė. Tikietai 
Hippodrome (box) 
taipgi Ben Leider 
Fund raštinėj, 545

kaunami 
raštinėj, 

Memorial 
5th Avė.,

Išmokintas Šuo Nušovė 
Mokytoją

TEATRAS-DAINOS-MUZIKA

Policistas Patrick Conroy 
tapo mirtinai pašautas šuns 
Paddy, kurį jis išmokino su
laikyt revolverį, kad apsaugot 
namus. Sekmadienį parėjęs 
jis rengėsi gult ir norėjo pa
dėt revolverį, bet pamiršo apie 
išmokytą šunį, šokęs ant jo 
šuo koją paspaudė gaiduką ir 
revolveris iššovė tiesiai į savi
ninką.

Reikalinga Nakvynių
nuo Broadway, New

perstato vaikučių au- 
prižiūrėjimą ir moki-

Matykit Sovietų Judj
Puikūs paveikslai po vardu 

“Beethoven Concerto” tebero- 
domi Cameo Teatre, 42nd St. 
į rytus 
Yorke.

Judis 
ginimą,
nimą dainų ir muzikos. Dvyli
kos metų berniukas Vasilius, 
pasižymėjęs smuikininkas, lai
mi gyvų gėlių bukietą. Svetai
nėj sukyla didžiausias entu
ziazmas, publika griausmingai 
sveikina jį.

Sovietų koncertuose ir pub
lika bei tvarka skiriasi nuo vi
so pasaulio. Pas juos laike 
koncerto nesimato pypkių nei 
cigaretų, negi tarpsavinių pa
sikalbėjimų. Jeigu kas pavėla
vo, to neleidžia į vidų.

Antroj dalyje parodo trum
pą draugo Lenino gyvenimo ir 
darbų biografiją nuo jo kūdi
kystės iki mirties.

Trečioj dalyje parodoma 
draugo Vorošilovo vadovauja
ma Sovietų Sąjungos raitari- 
ja. Kareiviai lošia tarsi tikri 
akrobatai. Jodami armonikas 
groja. Kiti stati ant arklių nu
garų, o arkliai bėga visu grei
tumu. Kareiviai apsisuka ap
link bėgantį arklį ir pasikabi
na po arkliu. Reikia stebėtis iš

“Laisves” korespondentams 
ir bendradarbiams reikalinga 
nakvynių.

10 d. balandžio bus “L.” 
Korespondentų ir Bendradar
bių Konferencija. Atvažiuos 
daug korespondentų iš kitų 
miestų ir jie visi nakvos, nes 
ant rytojaus bus “Laisvės” 
Bendroves Suvažiavimas ir 
Bankietas, kur jie visi daly
vaus.

Todėl
Kurie 

nakvinti 
jau pranešti į “Laisvės” ofisą.

“L.” ADM.

reikalinga nakvynių, 
iš draugų galite per- 
svečių, prašome tuo-

GARSINKITES SAVO BIZNĮ 
DIENRASTYJ “LAISVĖJE”

tokio gabumo vyrų ir merginų 
kareivių.

Pasibaigus parodai vieni 
ūsus raito, plaukus taisosi, kiti 
arklius švarina ir čebatus vak- 
suojasi. Vieni šoka kazoką, ki
ti juos apstoję. Pas juos nėra 
pasenusių nei perjaunų, visi 
lygūs.

Kaimietis.

Kviečia Rengtis Pasitikti 
Jauny Komunistu Lygos 

Konvenciją
New Yorko Valstijos Ko

munistų Partijos Komitetas 
šaukia kiekvieną partijietį vi
sais galimais būdais remti at
einančią Aštuntą Jaunų Ko
munistų Lygos Konvenciją, ku
ri bus sekmadienio vakara, 2 
gegužės. Kalbės žymūs par
tijos ir komjaunuolių vadai, jų 
tarpe William Z. Foster, Earl 
Browder, Gil Green, Angelo 
Herndon, Elizabeth Gurley 
Flynn.

Organ izacijoms padaryta 
specialėmis kainomis tikietai, 
po 20 už $5. Šiaip tikietai bus 
po 40c. vienas. Tas palengvins 
organizacijoms bendrai daly
vauti tame įspūdingame mi
tinge.

Abelna įžanga bus po 25 
40c. ir $1.

Koncertas Anti-Nazi 
Darbui Remti

C.,

Anti-Nazi Lyga rengia kon
certą, kurio programą išpildys 
Metropolitan Operos artistai: 
Harry Brown, smuikininkas; 
Katherine Bacon, pianistė; 
Mario Chamlee, tenoras; Lu- 
boshutz ir Nemenoff, pianistai. 
Prie to dar bus grupė daini
ninkų artistų. Įžanga (pigiau
sia) $1.

Įvyks antradienį, 27 balan
džio, 8:45 vakaro, 
Hall, 57th St. ir
New Yorke. Tikietai 
duoda Carnegie Hal] raštinėj.

Lietuviai dainų ir muzikos 
mylėtojai dalyvaukite šiame 
parengime, paremkite kovą 
prieš nazizmą.

Kaimietis.

Carnegie 
7th Ave., 

parsi-

MARŠUOS BENDROS GEGU
ŽINĖS PARADE

Apart daugelio kitų unijų, 
pasisakiusių už maršavimą 
bendroj Gegužinėj, bus ir nese
nai suorganizuotos dešimtuki- 
nių krautuvių merginos. Pirmu 
kartu oficialiai dalyvaus ir Int. 
Seamen’s Unija.

Dr. Herman Mendlowitz
33 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312

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

NEDĖLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Etched Metai Produktu 
Kompanijos streikierių komi
tetas ir Mašinistų Unijos virši
ninkas Lusting turėjo pasitari
mą su majoro paskirta Miesto 
Industrinių Santikių Taryba. 
Ji pažadėjo bandyt suvest sa
vininkus su unija deryboms.

SUSIRINKI!*! AI
BROOKLYN, N. Y.

ALDLD 1 kuopos susi rink ir”-'- 
įvyks ketvirtadienį, 8 d. balandžio 
(April), “Laisves” Svet., 419 Lori
mer St. Visi draugai malonėkite at
silankyt, nes turėsime daug svarbių 
dalykų aptarti. Taipgi drg. Baltrūnas 
yra pasižadėjęs duot paskaitą apie 
sveikatą. Todėl nepraleiskite progos, 
bet atsilankykite skaitlingai. Nepa
mirškite atsivest ir naujų nariu įra
šyt į kuopą. Kp. Org. G. W.

(82-83)

BROOKLYN, N. Y.
Šv. Jurgio Draugijos nariu kvar

talinis susirinkimas įvyks trečiadienį, 
balandžio 7 d., 7:30 vai. vakare, Lie
tuvių Amerikos Piliečių Kliubo Sve
tainėje, 280 Union Ave., Brooklyn, 
N. Y.

Šis susirinkimas bus gana svar
bus, tad visi nariai būtinai turime 
dalyvauti, nes turime daug svarbių 
reikalų aptarti. Prie progos, nepa
mirškite pasimokėti draugijai prigu
linčius mokesčius.

Sekr. J. A. Draugelis.
(81-82)

RANDAVOJIMAI
PASIRAND'AVOJA keturi šviesūs 

kambariai. Del daugiau informaci
jų kreipkitės krautuvėje, 518 Grand 
St.. Brooklyn, N. Y. Pageidaujama, 
kad šeimyna būtu be vaikų.

(82-84)

PARDAVIMAI
PARSIDUODA 1930 metų Fordas, 

penkių pasažierių DeLuxe modelis.
Automobilis geroj tvarkoj ir nesenai 
Įdėtas naujas motoras. . Kreipkitės 
“Laisvės” ofisan bile dieną nuo 9 
vai. ryto iki 5 vai. vakaro.

(80-82)

Charles’ Up To-Date
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas
PLAUKU 25C

KIRPIMAS

SKUTIMAS 15c
PrielankiiA Patarnavimas

306 Union Avė.
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

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

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
BALZAMUOTOJAS

Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite.

337 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

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

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(ŠALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę del po iermenų pietų. 
Teikiam nemokamai vėliausio* 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

WOODHAVEN, L. L, 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- ABSKai 
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa- 
geidaujama.

Taipgi atmalia- 
voju įvairiom 
spalvom.

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

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

paveiks-

Telefonas: Humboldt 2-7964,

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

NEWARK, N. J.

Nira valandų sekmadieniais.

lĮcSA 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
dieniais nuo 12 Vai. Dieną iki 11 
Vai. Vakare.. Po 11 Vai. Vyrams.

50c UŽ DIENĄ IR NAKTĮ

Vyrams Trečiadieniais, Ketvirta- I 
dieniais, Penktadieniais, šeštadie

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

Speciales kainos savaitei.

NOTARY PUBLIC TEL. STAGG 2-5043

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Puikiai Įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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

MATEUŠAS SIMONAVIČTUS
• GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

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

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

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

_________ -

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą 

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

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

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




