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Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

Workers’ Daily) 
Išeina Kasdien, Apart

y. ,:’A
ii

Darbininkai Visų šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a 1 aimesite, Tik • 
Retežius, o IšlaimėsitoPašovė Profesorių už Japo

nų Karaliaus “Įžeidimą”
TOKIO, vas. 21.—Japonų 

karaliaus aklas garbintojas 
Juzo Oda pašovė profesorių 
Tatsukichi Minobe už kara
liaus “žeminimą.” Nesenai 
parašyto j savo knygoj, mat, 
profesorius nurodė, jog ka
ralius nėra koks tai “virš- 
gamtiškas” sutvėrimas, o 
tik valdžios dalis.

TOKIO, vas. 21. — Skai
čiuojama, kad atžagareiviš- 
ka valdžios partija pravedė 
į Japonijos seimą 27 savo 
atstovus daugiau už opozici
ją dabartiniuose rinkimuo
se.

MobilizuojaTūkstantį NA™ ™JA I™14
Šerifų prieš Goodyear
Gumų Streikininkus

Ispanai Sudegino Fašistų 
Laikraščio Leidykla 'z-XX ’ L •• _____  Goodyear gumų kompanija 

reikalauja miesto teismo iš-

PLANUOJA UŽTRAUKT MILICIJĄ ANT 15,000 
PASIRYŽUSIŲ DARBININKŲ

BENDRAM VEIKIME SU KOMUNISTAIS
Japonija Siunčia Dar 
Dvi Armijos Divizijas

e

BERLYNAS, vas. 20. — 
Nazių slaptoji policija su
ėmė 10 katalikų kunigų ir 
45 pasauliečius vadus katali
kiško jaunimo organizacijų 
Rheino srity j ir Westfali-

AKRON, Ohio, vas. 20.— 'streikierių reikalavimus ir ^r. Vokietijoj arės-

MALAGOJ, Ispanijoj, va- . .
sario 21., minio sudegino lei- ^uot mdzionksiną pries 15,- 
dykla fašistinio laikraščio .
“Union Mercantile.” žan-, RJ masinius pikietus.

.. ; 000 streikierių ir uždraust 
Žan- JU masinius pikietus.

darai už tai nušovė vienai A.kron, Canton ir Youngs
town geležinkelio kompanija 

laike de-’ žada kreiptis į federalį tei- 
, idant paskelbtų in- 

rinkimuo-'džionkšiną prieš automobi- 
se, viena moteris sudavė per lių gumų streikierius,^ kurie 
ausį mėsininko sūnui, kuris nepraleidžia^ traukinių su 
nesveikino raudonosios vė
liavos. Bučeriul 
nudūrė tą moterį.

Aviloj A rear, 
monstracijos, mininčios kai-|smą, 
riųjų laimėjimą i______

anglim Goodyear kompani
jai. Goodyear bosai sako, 

Į kad per šalčius del kuro 
i stokos galėsią sugest daug 

Ethiopų Nuostoliai Daugiau gamų ir pasidaryt milionai 
dolerių nuostolių.

Goodyear kompanija per 
miesto majorą L. D. Schroy

Negu Išsilygino

taikytųsi su kompanija.
Bet Goodyear prezidentas 

P. W. Litchfield tiems vai-1 
diškiems tarpininkams pa-1 
reiškė, kad kompanija šiuo 
tarpu sutinka derėtis tik su 
dirbančiais, reiškia, su ske- 
bais, kurių jis pats priskai
to tik kelis šimtus. Litch
field reikalauja, kad visi 
15,000 streikierių pirma su
grįžtų darban, ir tik tada 
kompanija galėsianti pradėt 
dervbas su jaisiais.

Daugelis kitų unijų rei- mušė. Sakal^ftskas turėjo 
kalauja, kad miestinis jų 
centras šauktų kitus 
ninkus talkon gumų 
kieriams.
Komunistų Partija
Streikieriams Kelią į Kovos 

Laimėjimą
Komunistai išleido eilę 

sužeidė 268. Bet 17 vas. 'į” p ’^7h- pulkinYnkaš ilaPe1^. ^eiki™s, ragi- 
naktį 1,500 eritriečių karei- L. Marlin “X™ “'na lsdlrb-tl relkalavlmus lr 
vių iš fašistų armijos su yi-(|)11S reikalinga” čia milicija!

veikėjų. Tuo pačiu laiku 
suimta ir 7 komunistai.

Slaptoji policija paskelbė, 
kad Katalikų Jaunųjų Vy
rų Sąjunga veikusi išvien 
su slapta komunistų organi
zacija. Taigi vieni ir kiti 

tuota 100 katalikų jaunimo esą “valstybės priešai.”

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Virsdamas Medis Užmušė 

Pienininką
šakių apskr. Kidulių apylin

kėje Karališkių miške virsda
mas medis nudaužė greta sto
vėjusio medžio šaką, kuri kris
dama pataikė ten stovėjusiam 

i Karališkių pieninės vedėjui J. 
! Sakalauskui ir jį vietoje už- 

24
mt. amžiaus.

darbi- 
strei-

metams nuo Hitlerio įsigalėji
mo, tas sukaktuves minėjo ir 
Lietuvoje gyvenantieji naziai 
Vokietijos piliečiai.

Kaune jų susirinkimas buvo 
sušauktas Grunvaldo gatvėj, 
Tilmanso namuose. Susirinki
me dalyvavę apie 200 žmonių.

Lietuvoj gyvenančių hitleri
ninkų dvasiai sustiprinti iš 
propagandos ministerijos atsių
stas augštas valdininkas p.

TOKIO, Vas. 20. — Ja
ponija siunčia dar dvi ar
mijos divizijas į Manchu- 
kuo, pasienin sovietinio 
biro.

Galima laukti naujų 
rinių provokacijų prieš 
vietus.

Japonijos užsienių reika
lų ministerija vis dar atsi
sako nuo priėmimo kitų ša-

Si-

ka-
So-

JIEšKO KARO PRIEKABĖS NEVA DEL “NENU
STATYTO” RUBEŽIAUS SU SSRS

“Izviestija” nurodo, kaip 
Japonijos armijos vadai bu
vo nepatenkinti, kada Sovie
tai pardavė savo Rytinį 
Chinišką gelžkelį, einantį 
per Mandžuriją, ir tuo bū
du taikiai išsprendė kivir
čus del jo. Japonų militaris- 
tai norėjo, kad kivirčai tęs
tųsi, idant jie gautų prieka
bę karui prieš Sovietus. Da-

lių, neutralių atstovų į ko- kąr Japonija panašiai sten- 
misiją tyrinėjimui susikir- ^’iasi klausimą nevan

ADDIS ABABA, vas. 21. 
# 1 • i *A A X V-z V W ĮIMA J X *• -*-z • kJVAlA W J

—Valdiškomis ethiopų skai- i reikalauja, kad valstijos gu- 
tlinėmis, mūšiuos 12-17 vas; ibernatorius atsiųstų milici- 
ties Amba Aradam italai i prieš streikierius. Jau 
nukovė tik 147 ethiopus irĮaįvv|<0 miiicijos generolas 
sužeidė 268. .Bet .H vas. p Light ir pulkininkas |

tėrnyti, ar negrį^ti darban, iki kompa

Rodo

sais ginklais perbėgo. į ethi- prieš darbininkus.
opų pusę kariaut prieš ita- 

• lūs. Taigi ethiopams dau-

3
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nija sutiks juos patenkinti. 
Komunistai stengias įtraukt 

Šerifas Flower mobilizuo- į bendrą frontą socialistus
giau negu išsilygino ju nuo- Ja 1,000 pagelbinių šerifų streikui remti. Komunistai

, . Warmke, kuris susirinkime ir
Kaip Apeinami Įstatymai Į atitinkamą kalbą pasakęs.

Pandėlio ūkininkai nusis-Į Susirinkime dalyvavo ir Vo- 
kundžia, kad kai kurios spiri- j kietijos atstovas Lietuvoje min. 
to varyklos norėdamos už pri- j Ceehlinas.

■ ■ ---- ’ Kadangi iš žydų ir iš “Mais
to” hitlerininkai nieko nenori 
pirkti, tai užkandžių minėjimui 
buvę atsigabenta iš Virbaliaus, 
iš vieno vokiečio prekybininko.

Klaipėdoje taip pat buvo di
delis hitlerininkų minėjimas 
šaulių salėje. Minėjimui vado
vavęs'Vokietijos konsulas Klai
pėdoje p. Saucken.

statomas bulves mokėti ma
žiaus kaip 1 lt. 60ct. už cent
nerį, nuo bendro pristatyto 
kiekio 20 nuoš. nuskaito neva 
nešvarumams.

Kaune Naziai Minėjo Hit- 
lerizmo Sukaktuves

KAUNAS. — Suėjus trims

stoliai.
Iš Amba Aradam ethiopai 

tik pasitraukė nuo italų ka-

streikui laužyti.
Roosevelto darbo ministe

rijos pasiuntiniai T. W.

šaukia ir Goodrich ir Fire
stone gumų darbininkus su- i 
sirašvt į uniją.

nuolių į saugesnes pozicijas. Chappell ir E. C. McDonald j . Nežiūrint nuolatinių šal-

Naziai Krečia ir Apgro
bia Valstiečius

čių, tūkstančiai darbininkųpasišaukė darbininkų uni-
!jos lokalo pirmininką John dieną ir naktį pikietuoja vi-n I| • * 1 Fl T1 1 IOS lOKdlU pil lIllillIlivcL JUI1I1Pulkminkas K. Franco House’ą jr kitą vadą S. H.

-Paraguay Prezidentas
sus tris u ž s t r e i kuotus 

Dalrymple, . kad pasakytų Goodyear fabrikus.

BERLYNAS, vas. 16.— 
Hitlerininkai visoj Vokieti
joj užpuldinėja ir grobia iš 
valstiečių maisto produktus, 
kuriuos žmonės nenori par
duoti už valdžios nustatytas

Meksikos Gelžkeliečiai 
Laimėjo Daugiau Algos
MEXICO CITY, vas. 20.

buenos aires, Argen- Italai Bandysią Paimt Į Angly Ginklų Biznio Šė-
la. - Buvęs Paragua- ^4^™ raj Dvigubai Patilo perŽemaS kainaSJ 

J L TZzsKori n
tina.
yaus fašistinis prezidentas 
Ayala kiek pirmiau ištrė
mė pulkininką R a f a e 1 į 
Franco neva kaip “komunis- komandierius Badoglio pra- 
tą” į Argentiną. Šiandien 
Franco lėktuvu išskrido už
imti Paraguayans laikinojo 
prezidento vietą, į kurią jį 
paskyrė veteranai ir kiti 
sukilėliai, kurie nuvertė

neša, kad jie šiauriniame 
fronte mažu pamažu trau-

LONDON, vas. 19.—“Dai
ly Herald” apskaitliuoja, 
kad nuo to laiko, kai Angli
jos valdžia paskelbė savo

Kelios dienos atgal fašis
tinė policija Windenbrucke 
krėtė visus valstiečių veži
mus, važiuojančius į pra- 
moniškus miestus, ir vienu

kią į pietus linkui ethiopų planus didesniam apsigink-1 pradėjimu atome is žmonių 
kalno-tvirtovės Alaji, kuris lavimui, Šerai trylikos gink-! 8? svarus sviesto ir 20,000 
turi 11,000 pėdų augščio lų, laivų statymo ir inžine- i -

oaiwxvxiax, rwrxxxviwxw virš marių lygmens. Jis yra rijos kompanijų pakilo 2071™0- 
Ayalos valdžią. Ayala 'ne- apie 20 mylių į pietus nuo į nuošimčiaic; jų parduoda- 

Apie 180 italų;moji vertė paaugo $192,- 
| lėktuvų bombarduoja ruožą 000,000. Šerams 20 lėktuvai 
Itarp c Endertos ir Alaji, statymo kompanijų prisidė- 
idant išblaškyt iš ten ethio- j° 66 nuošimčiai vertės.
pų kareivius. Metai atgal

Fašistai buvo pasigyrę, $2,500 į John Brown, Har- 
būk jie suardę besitraukian- land and Wolff ir trijų ki- 
čią ethiopų karo ministerio tų laivastatyklų biznį davė

žinia kur pabėgo.

Francijos Fašistai Prikiša 
Sovietam Caru Skolas

PARYŽIUS, vas. 20. — 
Francijos radikalų socialis
tų (liberalų) vadas Ed. 
Herriot ragino seimą už- 
girt tarpsavinės pagelbos 
sutartį su Sovietais. Fašis
tų vadas grafas C. de Las- 
teyrie suriko, kad Sovietai 
turi pirma atmokėt Franci- 
jai carines ir kerenskines 
skolas. Į tai Herriot atsa
kė: o Franci j a ar atmoka 
Jungtinėms Valstijoms ka
ro paskolas?

WASHINGTON. — Val
diška Tarpvalstijinė Pre
kybos Komisija paskyrė 
Lehigh Valley geležinkelių 
kompanijai $1,755,000 iš P- 
WA darbų fondo pabudavot 
1,000 vagonų angliai vežti.

Makalčs. Apie 180 italų'moji _vertė paaugo, ,$192,-

Mulughetos armiją; bet pa- 
siro, kad tai melas.

ADDIS ABABA, vas. 20. 
—E t h iopijos imperatorius 
Haile Selassie planuoja pa
siųst Mulughetos ir Kassa 
Sebato armijas užkirst An- 
talo-Gaela kelią, kuriuo ita- j 
lai gauna karo reikmenų.

Atrodo, kad Endertos mū
šyje bus tikrai žuvęs Mulu
ghetos sūnus.

Somerville, Conn., audi
mų verpimų kompanija bu
vo pavarius vieną darbinin
ką. Del to sustreikav\ 70 
kitų, ir bosai liko priversti 
pašaukt jį atgal darban.

įvesdinti

pelno $23,000, tai yra bei- 
veik dešimt sykių tiek, kiek 
buvo įvesdinta.

Valdžiai besiginkluojant 
imperialistiniam karui, atsi
vėrė nauji auksiniai laikai 
karinių pabūklų fabrikan
tams.

Dar 16,500,000 Gyvena 
Vien iš Pašalpų

WASHINGTON, vas. 20. 
—Valdiški pašalpų viršinin
kai skaitliuoja, kad Jungti
nėse Valstijose dar tebegy
vena 16,500,000 bedarbių su

timų tarp japonų-mandžu-“nenustatytos sienos 
rų ir sovietinių Sibiro šie- 'tarp Sovietų ir Manchukiio, 
nos sargų. Tie susikirtimai 1 idant, galėtų daryt įsiverži- 
įvyko per japonų įsiverži-1mus i Sovietų, pusę ir kaip 
mus į Sovietų pusę. i nors surast dirbtiną pne* 

Japonija sutiktų tik su žasti” karui Prieš ^uos‘ 
tokia komisija, kuri susida-

T v • CT * > Jau Paliuosuota 10,000 ponų-manazui’ų ir Sovietui
i i FY^I i • • I Ispanų Polit. Kaliniųatstovų. Tuomet Japonija, 

mat, galėtų ginčyti Sovietų 
parodymus ir tęsti neribo- 
tus ergelius. Kas kita būtų, 20.—Jau paliuosuota bent 

politinių kaliniu 
Naujasis m misteris 
ninkas Azana paruošė 
nifestą išlaisvinimui visų 
30,000 politinių kalinių. 
Manoma, kad šalies prezi
dentas Zamora pasirašys 
manifestą.

Keliuose miestuose darbi
ninkai užpuolė ir išdaužė 
bei padegė fašistų centrus. 
Buvus padegta ir viena ka
talikų bažnyčia. Buvę ban
dyta užpulti dar kelis vie
nuolynus ir bažnyčias, ičaip 
įtariamus fašistų lizdus. 
(Kapitalistinė spauda ty&a 
perdaug išpučia bažnyčių 
deginimus, kurstydama reli
ginius žmones prieš Liau
dies Bloką, kuris laimėjo 
Ispanijos seimo rinkimus.)

Alicante j policija nušovė 
dar du dalyvius demonstra
cijos del tuoj autinio paliuo- 
savimo visų politinių kali
nių.

! Nuo pereito sekmadienio 
iki šiol būsią nušauta 15 
demonstrantų ir kalėjimų 
sukilėlių.

pašalinių valstybių atstovus 
į tyrinėjimų komisiją, kaip 
kad reikalauja Sovietai: ta
da Japonijos imperialistai 
būtų greit numaskuoti.
“Izviestija” Sumuša Japoni
jos Melus ir Provokacijas

MASKVA, vas. 20.—Vy
riausias Japonijos “pasitei-

—Southern Pacific gelžke- ' sinimas,” kodėl įvyksta jos 
lio kompanija Meksikoj, kareivių persimetimai per 
grasinama visuotinu strei- sieną į Sovietų Sibirą, yra 
ku, pridėjo darbininkams japonų pasaka, būk “nesą

MADRID, Ispanija, vas,

i

ku, pridėjo darbininkams
algos po 52 centu per dieną, tikrai nustatyto rubežiaus” 
skaitant amerikoniškais pi- tarp Japonijos valdomo 
nigais. Gavusiems mažiau' Manchukuo ir Sovietų Sibi- 
kaip $55 per mėnesį pakelia 
algą 16 nuošimčių; duoda 
darbininkams 15 dienų ap
mokamas vakacijas kas me
tai; užmoka unijai $4,150 
derybų išlaidų ir daro ki
tų nusileidimų darbinin
kams.

ro.
Sovietų vyriausybės or

ganas “Izviestija” tą pasa
ką sumuša į trupinius. 
“Izviestija” paduoda sutar
tis, kurias 1924 metais Chi- 
nija pasirašė su Sovietų 
Sąjunga. Tose sutartyse So
vietai apsimainė rubežiaus 
planais su Chinija. Chinijos j 
duotas planas Sovietams vi- 

'same kame sutinka su So- 
I vietų duotu planu Chinijai.

LOWELL, Mass. — Ati-, }5as liečia C.hini“
_ ________ trūko ir nukrito klėtka nuo' jos-Mandžurijos, iš vienos 

Plėšikas Cl.’J^ausenleis- keliaynojo “krano” ir “kra
me išsitraukė iš kišeniaus no” įstrigo sulamdyta dar- 
buteliuką ir sušuko, kad tai 
“nitroglycerinas” ( s m a r - 
kiausia sprogstamoji me
džiaga), ir jis išsprogdin
siąs teisėjus ir visą teismo 
rūmą.

Teismo publika persigan-

kiaušinių be jokio atlygini- 
Panašiai naziai krečia 

ir grobia ūkininkėlius visoj 
Vokietijoj.

“Bomba” Teisine
CLEVELAND, Ohio. —

Operacija Ore, 50 
Pėdų nuo Žemės

; vienos 
pusės, ir Sovietų Sibiro, iš 
antros pusės.

Mukdene pasirašyta su 
chinais tuometinė sutartis 
sako, kad šis nustatytas 
rubežius turi būt dar išnau- 
jo paženklintas; reiškia, tu- 

■ ri būt panaujinti rubežiaus 
i stulpai ir kiti ženklai. Bet 
Japonijos valdžia sužiniai 

žemės. Ranką ties petim p?Lni+oja dalyką ir tvirtina, 
nupjovė paprastu mechani- buk ten buv° F^ika aujama 
ko pjūkleliu ir be apma- lsna^° Pertaisyti pačią 
rinimo tik ' davė žmoo-ni rubezlaus llnlJ^ 
degtinės ir šiaip raminančio i Per tok* “sienos Pertaisy- 
vaisto, kad šiek tiek suma
žinti skausmą. Manoma, 
kad darbininkas išgys.

bininko John McCoy ran
ka. Prisiėjo ją nupjaut, 
idant paliuosuot žmogų, ku
riam, be kitko, gręsė ir su
šalimas. (

Tai Dr. L. Gillmore Long 
užsilipęs ir padarė operaci-1 

do; tik pora detektyvų iš fe ore, 50jpėdų augštyj nuo 
užkampio šovė ir sužeidė 
Clauseną. Iškritus ir sudu
žus buteliukui, pasirodė, 
kad jame buvo tik paprasta 
amonija.

Įvesta Armijos Valdžia
Paraguay’uje X

pašalpų. Bet tai būsią 20 
nuošimčių mažiau negu per
nai sausio mėnesį. Supran
tama, kad skaitliuotoj ai ty
čia perdaug mažina pašal-I vvuu via, pviuauj; magina p

I šeimynų nariais vien tik iš pinių bedarbių skaičių.

mą” Japonija norėtų veltui 
gauti Sovietų pasieninių že
mių. Bet Sovietų vyriausy
bės organas “Izviestija”

ASUNCION, Par aguay, 
vas. 20.—Armijos paskirtas 
laikinuoju P a r a g u a yaus 
prezidentu, pulkininkas R. 
Franco prisiekė ištikimybę 
tik šaliai ir jį paskyrusiems, 
bet ne konstitucijai. Žada 
sušaukti steigiamąjį seimą 
ir pagaminti naują Para
guayan konstituciją. Dabar 
valdžia yra armijos ranko
se.

• Osaka, Japonija, vas. 21. perspėja, kad “Sovietų Są- 
—Per žemės drebėjimą su- junga nepasiduoda tokiems 
degė 12 namų ir žuvo 31 juodrankiškiems reikalavi- 
žmonės. I mams.”

TOKIO, vas 20. — Paly
ginti mažai balsuotojų daly
vavo Japonijos seimo rinki
muose. Žmonės nusivylę 
kad iki šiol seimas vis pasi
duodavo kariškai saikai.

■

■
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Tai Kam Apgaudinėjate
Visuomenę!

Strazdas su savo “N. G.” tikrai įpuolė 
neišgydomon desperacijon. Vasario 20 
dienos num. tatai parodo. Beveik kiek
vienas straipsnis ir kiekviena korespon
dencija pašvęsta niekinimui ir atakavi- 
mui drg. A. Bimbos, magaryčiom tenka 
dar Prūseikai ir Kuodžiui.

Bet apie tai nekalbėsime, štai kas 
mums rūpėjo čia pabrėžti. Vas. 7 d. Chi- 
cagos masiniam susirinkime Stilsonui 
gelbėti buvo priimta rezoliucija, kurioj 
prašoma, kad prezidentas Rooseveltas 
paliuosuotų Stilsoną. Ta pati “N. G.” 
sako, kad rezoliucija yra (cituojame žo
dis žodin) “adresuota Jungtinių Valstijų 
prezidentui Rooseveltui.” Tat mes ma
nėme, kad šita rezoliucija ir bus pasiųs
ta prezidentui Rooseveltui. Bet dabar 
“Naujienos” ir “N. G.” šaukia, kad mes 
skelbią provokacija, kad ta rezoliucija 
nebuvus ir nebūsianti siunčiama prezi- į 
dentui Rooseveltui!

Ką tas reiškia? Tas reiškia, kad Straz
das ar Jankauskas negražiai apgaudinė
ja visuomenę. Susirinkimuose skaito ir 
priima rezoliucijas neva Rooseveltui, bet 
jos palaidojamos Jankausko gurbe. Bi
jo net ir prašymo rezoliucijas siųsti pre
zidentui ! 
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_ Tat Koks gi Kirminas Graužia 
Lietuvos Studentiją!

Lietuvoje išeinančiam žurnale “Židi
nys” (Nr. 1, 1936) smetonišku tonu už
sipuolama ant Lietuvos studentijos. 
Straipsnio autorius sako:

Bejėgiškumo kirminas graužia ir studen
tijos gyvenimą. Per visus metus nepajėg
ta išspręsti ir sutvarkyti tokio, rodos, pa
prasto studentų atstovybės klausimo. Stu
dentiją reprezentuojąs organas per visus 
pereitus metus normaliai veikti negalėjo; 
reikėjo tenkintis tik provizoriumais. Ir 
kodėl studentija, turėdama tiek daug bendrų 
siekimų ir idealizmo, negalėtų duoti suta- 
Kimo ir konsolidacijos pavyzdžio. Laikas jau 
būtų bent akademiniam jaunimui izoliuotis 
riyp tautą skaldančių veiksnių ir aspiraci
jų. Del tokios padėties kenčia ir mūsų san
tykiai su užsienio studentais. Neturėdami 
normaliai veikiančio organo, negalime būti 
uolūs tarptautinių organizacijų nariai.

«» . \ • <
Vadinasi, Lietuvos studentija nešoka 

ištikimai pagal Smetonos muziką. Stu
dentai bando atsikvėpti, bando pasiprie
šinti juos smaugiančiam ir dusinančiam 
Smetonos režimui, įvestai mokyklose 
pri^špaudai ir persekiojimui. “Židinys” 
tuok jų veiksnius smerkia ir šaukia, kad 
Lietuvos studentiją kirminas graužiąs! 
Kirftiinas graužia ne studentiją, bet 
Smetonos režimą.

Amerikonas Gražiai Pajuokia
* Į- Kvailą Supratimą apie

Komunistus
Žurnale “The American Magazine” (už 

vaši*mėnesį) rašytojas Hubert Kelley 
> duoiįa ilgą straipsnį apie draugą Kari 

Browderį, Komunistų Partijos sekreto
rių, orba, kaip autorius sako, “Mūsų No. 
1 Komunistą.”, Kelley sako, kad “viduti
nis ‘ amerikonas” įsivaizdina komunistų 
vadą baisiu žmogum, sveturgimiu, didele 
barzda ir su užtaisyta sprogimui bpmba 
kišenių j e.

“Bet—-sako Kelley—tas vidutinis ame
rikonas yra beveik šimtu procentų klai- 

M dingas. Tikrovėje Komunistų Partiją 
Jungtinėse Valstijose vadovaująs žmo-

• savo gimimu ir pakalenija daug 
Jgherikoniškesnis, negu dauguma ameri-

, wOnų. Jojo pirmtakūnai atvyko į kolo- 
I Sffl*8 neužilgo po pribuvimo laivo ‘May-

flower’ ir jojo šeimos žmonės yra daly
vavę kiekvienam kare, šios šalies vesta
me iki pat šių dienų. Jis pats yra gimęs 
farmų distrikte, beveik pačiam geografi
niam mūsų krašto centre...”

Rašytojas Kelley sakos turėjęs pasi
kalbėjimą su draugu Browderiu ir gavęs 
gana gerą įspūdį apie jį.

Taip, drg. Browderis ir visi komunis
tai, ar tai būtų čiagimiai ir ateiviai, yra 
geresni amerikonai, negu tie buržujai, 
kurie apsivilkę patriotinėmis sermėgom 
mis darbininkus išnaudoja ir smaugia. 
Komunistų amerikonizmas yra meilė 
žmonių, liaudies. Ir todėl, kad jie myli 
tuos žmones, tas mases, jie kovoja prieš 
kapitalistus.

George Washington
Vasario 22 d. yra taip vadinama 

“George Washington Day.” Šimtapro
centiniai patriotai naudoja Washingtona 
savo kreiviems tikslams. Kaip Lincol- 
ną, taip Washingtona jie bando paversti 
ramsčiu savo reakcinės, fašistinės politi
kos. Prieš tas jų' pastangas mums rei
kia kovoti.

George Washington buvo vienas iš di
džiųjų 1776 metų revoliucijos vadų. O 
ta revoliucija nušlavė Anglijos viešpata
vimą ant Amerikos kolonijų ir sukūrė 
nepriklausomą respubliką. — Jungtines 
Valstijas.

Tiesa, Washingtonas buvo gana tur
tingas tų laikų žmogus. Jis, žinoma, gy
nė tų laikų buržuazijos interesus. Bet 
ta buržuazija buvo revoliucinė. Jinai pa
kėlė ranką prieš užsienio priespaudą ir 
kovojo už krašto nepriklausomybę. To
dėl 1776 metų revoliucijos vadai buvo 
tikri revoliucionieriai, tikri kovotojai.

Amerikos 1776 metų revoliucija buvo 
pirmutinė pasaulyje buržuazinė revoliu
cija prieš seną feodalistinę-monarchisti- 
nę tvarką. Keliems metams prabėgus, 
kilo didžioji Franci jos revoliucija ir nu
šlavė monarchiją Franci j o j. Paskui se
kė buržuazijos laimėjimai kitose Euro
pos šalyse. Amerikos revoliucija atidarė 
duris į naują pasaulį.

Tos didžiosios 1776 metų revoliucijos 
tradicijos priklauso ne šių dienų Hears- 
tams ir Morganams, bet revoliuciniam 
proletariatui. Komunistai yra tikrieji 
paveldėtojai tų revoliucinių tradicijų. 
Šiandien vėl Amerikos liaudis vaitoja po 
baisiu priespaudos ir išnaudojimo jungu. 
Šiandien vėl reikia organizuotis griežtai 
kovai už nuvertimą tos pavergimo siste
mos. Vėl prieš Amerikos žmones stovi 
klausimas išsilaisvinimo nebe nuo Ang
lijos karaliaus priespaudos, bet nuo 
priespaudos Amerikos finansinės pluto- 
kratijos. Kaip 1776 metų Washingtonai, 
Jefferęonai, Franklinai, Painai mobiliza
vo tų laikų liaudį ryžtingai kovai prieš 
viešpataujančias pajėgas, taip šiandien 
komunistai mobilizuoja šių dienų liaudį 
panašiai kovai už panašų tikslą. Kiti 
laikai, kitos sąlygos, kitos kovos formos, 
bet ta pati kova prieš viešpataujančią 
klasę.

Smetonos Naujas Šūvis į Opozici
ją Gal Atidarys Akis

Vakar dienos “Laisvėje” ant pirmo 
puslapio buvo įdėtas tiesiai iš Kauno 
pranešimas apie naujus Smetonos val
džios smurto žygius. Smetona davė 
naują smūgį taip vadinamoms “opozici
jos” partijoms. Pernai laike valstiečių 
streiko buvo uždraudęs toms partijoms 
veikti,, bet jos galėjo gyvuoti, kaipo le
galūs organizacijos. Dabar jas yisai pri
baigė. Dabar jas uždarė, padarė nelega- 
lėmis. Kas prie jų priklausys, tas skai
tysis “valstybės priešu,’ tas be jokių ce
remonijų eis kalėjiman! Visos tos par
tijos pastatytos ant lygios papėdės su 
Komunistų Partija, jeigu šitas dekretas 
bus pilnai pravestas.

Visai uždarytos šios partijos:
Lietuvių krikščionių demokratų par

tija. .
Lietuvos Socialdemokratų partija.
Lietuvos valstiečių liaudininkų są

junga. .
Lietuvos ūkininkų Vienybe.
Šitaip Smetona apsidirbo su “opozici

ja,“ kuri vis dar jam pataikavo, bandė 
nusilenkti, bijojo eiti į priešfašistinį 
liaudies frontą,- kratėsi nuo komunistų, 
padėjo valdžiai komunistus niekinti.

Mes sakėme, kad fašistinė diktatūra 
nepasigailės visų, kurie nors puse lūpų,

Iš Lietuvos Draugų Komiteto Raštinės
Kas Remia Lietuvos Prieš- 

fašistinius Kalinius

Smetonos fašistinis reži
mas siaučia visu smarku
mu. East Express žinių 
agentūros pranešimu, 100 
areštuota tik laike dviejų 
savaičių, pabaigoje sausio 
mėnesio. Suimtieji yra kal
tinami organizavime ūki
ninkų ir darbininkų prieš 
Smetonos diktatūrą ir už 
komunistinį veikimą. Nuo 
iškilusio valstiečių streiko 
rugsėjo mėn. areštuota virš 
200. Nekurie iš jų paliuo- 
suoti, nes negalėjo įrodyti 
jokio prasikaltimo prieš 
juos. Keliolika jau nuteis
ta nuo 2 iki 10 metų sun
kiųjų darbų kalėjimo, o ki
ti dar tebelaukia teismo.

Tai taip Lietuvos fašisti
nė valdžia elgiasi su tais, 
kurie bent kiek pasiprieši
na. Už prigulėjimą prie 
Komunistų Partijos, skai
tymą darbininkiškos litera
tūros arba dalinimą atsi
šaukimų nusmerkiami il
giem metam sunkiųjų dar
bų kalėjimo. Bet suvis ki-

paaukotų.
Sausio mėn. aukų gauta 

iš šių miestų: Minersville, 
Pa., per A. Chamber $4.56; 
Summerlee, W. Va., per K. 
Moteuną $3.75; Oregon Ci
ty, Oreg., per W. Murphy 
$3.50; Harverhill, Mass., 
per J. Valatką $7.12; Napa, 
Calif., per J. Baker $6.50; 
Summerlee, W. Va., per P. 
Frayer $1.00; Camden, N. 
J., per V. Anderson $2.50; 
Saginaw, Mich., per S. M. 
Lee sis $1.40; Richmond 
Hill, N. Y., per B. Januš
kienę $3.00; Somerville, 
Mass., per A. Rudzinską 
$3.50; Custer, Mich, per J. 
Juodaitį $6.60; Philadelp
hia, Pa., per ALDLD 149 
kp. $7.00; Seattle, Wash., 
per M. Baltrušaitį $5.00; 
New Haven, Conn., per Fr. 
Roman 75c; Cochessett, 
Mass., per J. Kūgį 25c; Ro
chester, N. Y., per L. Bekį, 
$7.00; Hart, Mich., per J. M. 
Kaminską $3.50; Hudson, 
Mass., per M. Baronienę 
$7.00; Athol, Mass., per J. 
Daubarą $1.30; Cleveland,

Ohio, per P. Nernura $1.75; 
Boston, Mass., per V. Kvet
kų $7.15; Southbury, Conn., 
per A. Slušinską $3.00; 
New York, N.Y., per Sun- 
gailą 75c. Viso per sausio 
mėn. įplaukė $87.88. Tai 
nėra didelė suma. Mes, jei
gu bent kiek pasispaustu- 
me, galėtume kur kas dau
giau paaukoti.

Iš Brazilijos draugai pri
siuntė raudonų nosinių su 
išsiūtais sveikinimais Lietu
vos politiniams kaliniams. 
Dabar turim problemą juos 
persiųsti Lietuvos polit. ka
liniam, tai nėra taip leng
va tas padaryti. Taigi pa
sirodo, kad ir tolimoje Bra
zilijoje gyvenantieji lietu
viai, nors patys spaudžiami 
sunkių darbo aplinkybių, 
nepamiršta savo brolių ko
votojų už darbo žmonių rei
kalus.

Sekr. J. Weiss.
P. S. Siųsdami pinigus, 

išpirkite money order ižd. 
S. Sasnos vardu ir pasiųs
kite sekr. šiuom antrašu:

J. Weiss, 857—55th St., 
Brooklyn, N. Y.

J. W.

Wilkes-Barre, Pa. 2.09
Plymouth, Pa. .50
Shenandoah, Pa. 5.75
Girardwille, Pa. 3.43
Minersville, Pa. 10.85
Easton, Pa. 12.75
Brooklyn, N. Y. 55.95
Central Brooklyn, N. Y. 5.00 
Newark, N. J. 30.00
ALDLD 37 k. New Haven 2.00
Kudirkienė, LDS, Hillside 2.00
Elizabeth, N. J. 27.75
Chester, Pa. 6.02
Philadelphia, Pa. 49.30
Baltimore, Md. 9.00
Waterbury, Conn. 8.00
Hartford, Conn. 36.75
New Britain, Conn. 2.50
Worcester, Mass. 14.03
Gardner, Mass. 10.00
Cambridge, Mass. 5.00
Boston, Mass. 20.66
Norwood, Mass. 23.50
Montello, Mass. 21.31

' Bridgewater, Mass. 13.05
Stoughton, Mass. 6.05
Lowell, Mass. 6.00
Lawrence, Mass. 10.75
Haverhill, Mass. 4.69
Worcester, Mass. 20.35

Viso $477.57
Tose kolonijose gavau 64 

prenumeratas “Darbininkų žo
džiui,” už kurias sumokėta 
$127.00. Tad galutina atskai
ta stovi šiaip:
Aukų ........................... 477.57
Už prenumeratas .... 127.00

taip elgiasi su valdininkais- 
šmugelninkais, kurie suva
gia šimtus tūkstančių litų.
Štai dabar tik užsibaigė by
la prieš buvusį augštą paš
to valdininką Sruogą, Kun
drotą ir kitus, kurie buvo 
kaltinami paštaženklių suk
tybėmis. Skaičiuojama, kad 
tuo būdu jie apkirto val
džią milionais litų. Po ilgų 
skandališkų bylų, štai ko
kios pasėkos. Sruoga su 
Kundrotu pripažinti kal-
tais, bet del bylos “išsisenė- 
jimo” palikti nebausti. Tre
čias jų sėbras Miliauskas 
suvis išteisintas. Tai tokia 
fašistinė teisdarystė—savus 
ir už didelius prasikalti
mus išteisina, o darbo žmo
nes už mažiausį prasikalti
mą skaudžiaiA nubaudžia.

Priešfašistiniam kaliniam 
ir jų šeimynom reikalinga 
parama. Tarptautinė Rau
donoji Pagelba, ant kiek jai 
galima, tuomi rūpinasi. Kad 
apdirbti areštuotųjų ir įka
lintų valstiečių laukus ir 
namų darbus, organizavo 
būrius draugų. Pinigiškos 
paramos taip pat, pagal iš
galę, suteikia. Bet kuomet 
dabartiniu laiku priešfašis- 
tinių kalinių skaičius tiek 
daug paaugo, tai, žinoma, 
kad labai mažai tegali jiem 
pagelbėti, nes nėr iš ko.

Mes, Jungtinių Valstijų 
lietuviai, turėtume daugiau 
tuo reikalu susirūpinti. 
Nors ir čia ne kokie pyra
gai, daugelis neturi darbo 
ir labai vargingai gyvena, 
bet yra tokių darbininkų, 
kurie turi pastovius darbus 
ir nevisai blogai uždirba. 
Tokie draugai turėtų laiks 
nuo laiko po kiek paaukoti 
del sušelpimo Lietuvos 
priešfašistinių kalinių bei 
jų šeimynų. Ne tik patys 
turėtų aukoti, bet pakalbint 
ir savo ypatiškus draugus 
bei šiaip pažįstamus, kad

Amerikiečių Parama “Darbininkų Žodžiui”
Brangūs Draugai Amerikie
čiai !

Šiuomi pranešu, kad šian
dien apleidžiu S.A.V. Baigiau 
“Darb. žodžio” maršrutą 7 
dieną vasario, bet man dar 
teko apsistoti Worcesteryje 
pas gimines iki 18 d. Prie to, 
draugai worcesterieciai padė
jo dar sukelti $20.35 aukų, ir 
gavau 6 skaitytojus “Darbi-

kurie visaip mėgina mums pa
kenkti.

Neatsiliko nė opozicijos 
draugai. Worcesterieciai net iš 
LDD 5 kp. iždo paaukavo $5. 
Ką pasakys Strazdai ir jiems 
panašūs, kurie stengiasi suar
dyti darbininkų vienybę? Fak
tai rodo, kad tas opozicijos ly
derių riksmas vienybę nesulai
kys.

Viso ................... $604.57
AL Guoba.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
Vargo Mačiusiam, Easton, 

Pa.—Atleiskit, nesinaudojame 
draugo korespondencija, ka
dangi del jos galėtų kilti daug 
ginčų-polemikų.

ŠYPSENOS
ninku žodžiui.”

Vajaus pasekmes skelbiu 
žemiau, paduodu tiktai ben
dras sumas iš atskirų koloni
jų. Tai graži parama “D. 
žodžiui”—$604.57.

Mes nekurie kanadiečiai 
pirmiau manėme, kad sunku 
mums bus gauti iš S. A. V. lie
tuvių darbininkų paramos 
mūsų laikraščiui, nes ameri
kiečiai, kurie remia darbinin
kų judėjimą, tie apščiai turi 
išaukoti vietos reikalams.

Aš turėjau progos susipa
žinti su *32 rytinių kolonijų 
draugais, man teko per 37 
dienas dalyvauti tarp mūsų 
darbininkų judėjimo budavo- 
tojų, ką su pasigėrėjimu galė
siu pareikšti Kanados lietu
viams, kad mes turime greti
moje valstybėje draugus, kurie 
ne tiktai supranta vietinius 
lietuvių darbininkų reikalus, 
bet iš širdies padeda būda
vot! Kanados lietuvių darbi
ninkų judėjimą.

Man teko dalyvauti ne tik
tai darbininkų tarpe, bet gau
siai mus parėmė ir biznieriai. 
Aš patarčiau S. A. V. darbi
ninkams neapleisti tų biznie
rių, kurie remia darbininkų ju
dėjimą. Vieną aš privalau pa
žymėti, tai Petras Pagojus- 
So. Bostone jis turi krautuvę ir 
parėmė “D. ž.” net su penki
ne. Taipgi daugelis kitų gau
siai rėmė.

Gavau keletą dolerių ir iš 
profesionalų. SLA prezidentas 
advokatas F. J. Bagočius 
taipgi aukavo penkinę. Tai. at
sakymas tiems socialistams,

Nemažai suėjau ir tautinin
kų. Dalis jų trukšmaudavo ant 
prakalbų, bet tarp jų randasi 
didžiuma gana švarių žmonių, 
tiktai visi bėda su jais, kad 
jie nėra patyrę Lietuvos da
bartinį fašistinį režimą, už tai 
jie remia Smetonos diktatūrą. 
Worcesteryje teko man net 
kalbėti tautininkų suruoštame 
Lietuvos npriklausomybės pa
minėjime. Vietinių draugų te
nai neįleidžia. Po trumpai kal
bai įsitikinau, kad dauguma 
švari publika, tiktai suvedžio
ti klaidingomis informacijomis 
apie Lietuvos valdžios “išmin
tingumą”, bet išgirdę apie 
Lietuvos fašistų terorą, tampa 
fašizmo priešininkais.

Per trumpą laiką patyriau, 
kad jūs turite daug gerų, ko
votojų už darbininkų reikalus, 
taipgi išklaidintas lietuvių 
darbininkų mases, bet yra vil
tis ir tų masių palinkimas eiti 
prie vienybės. Tą vienybę 
turės įvykinti ta didžioji lie
tuvių darbininkų dalis, kurie 
seka Kompartijos liniją.

Tad išvažiuodamas tariu 
jums širdingą ačiū už para
mą kanadiečiams, taipgi lin
kiu jums darbuotis ir suvieny
ti tas darbininkų spėkas, kad 
jos dirbtų bendrą darbininkų 
klasės išliuosavimo darbą.

M. Guoba.
18 vasario, 1936.
Aukos “Darbininkų Žodžiui”
Iš kur aukos
Rochester, N. Y. $22.84
Binghamton, N. Y. 21.35
Scranton. Pa. 8.35

Dar Neturi Kompetitoriaus
Naujai išrinkto atstovo 

pati pabudusi vidurnaktį 
pakuždomis tarė:

“Jonai, man atrodo, jog 
bute yra vagis.”

“Labai klysti, mano bran
gi. Galimas dalykas, jog 
Senate yra net keli vagys, 
bet ne Bute,” tarė pro mie
gus vyras.

Pirmutine Priedermė
Mokydamas vaikus “ka

tekizmo” kunigas vadino 
parapiją avinyčia, žmones 
—avimis, o save—piemeniu.

“Na, pasakyk dabar, Pet
ruk, kokia yra mano prie
dermė, kaipo piemens?” .
“Kirpti avis,” atsakė Pet

rukas.

Jis Jau Raišas
Generolas Badoglio į ka

reivius :
“Pirmyn, .pirmyn, mano 

didvyriai! Statykite . krū
tines savo priešui. Būkite 
narsūs! Bet kuomet prit
rūks jums amunicijos—-bė
kite atgal. Aš jau dabar 
pradėsiu bėgti, nes esu tru
putį raišas.”

nors pašnibždomis reikš jai nepasitikėji
mą, drums jai vandenį, kenks. Dabar 
tas įvyko.

Šitas naujas Smetonos žygis turėtų 
plačiai atidaryti akis liaudininkams ir 
socialdemokratams, kad negali būti jo
kio kompromiso su smetoniniais smur
tininkais, kad visiems nusileidimams at
ėjo galas, kad reikia tuojaus komunis
tams, liaudininkams ir socialdemokra
tams sudaryti bendrą frontą.

Mes, Amerikos lietuviai, irgi turime 
sudaryti bendrą frontą, kad padėjus Lie
tuvos žmonėms nusikratyti nuo savo pe
čių smetoninius smurtininkus. Čia irgi

socialistai ir Lietuvos liaudininkų simpa- 
tikai, taip pat katalikų srove, bijojo ben
dro fronto Lietuvos reikalais. Į visas 
mūsų pastangas atsakė neigiamai. Da
bar laikas išnaujo šį klausimą visur iš
kelti. Vėl reikia bandyt. Tie, kurie ma
nė, kad jų vienminčiams Lietuvoje dar 
yra šiek tiek laisvės veikti, dabar mato 
ką kitą.. Plačiai atsidarė Lietuvos bas- 
tilijų durys liaudininkams, socialdemok
ratams ir katalikams, kurie nenorės pa
siduoti naujam Smetonos dekretui, kaip 
ir komunistams. Todėl mes bendromis 
spėkomis padėkime Lietuvos žmonėms 
pasiliuosuoti.

Pasiryžimas
Trisdešimt metų atgal 

aš leidausi į pasaulį, pats 
vienas, vienintelis, be drau-:::: 
gų ir giminių. Išvažiuoda
mas turėjau vos tik vieną 
dolerį ir tvirtą pasiryžimą 
įgyti milioną. O šiandien!? 
—Šiandien turiu aš tą patį ; 
tvirtą, amžiną, nepakeičia
mą pasiryžimą, na, ir apier.. 
penkiasdešimts centų smul
kiais pinigais...

Surinko J. šilingas.



(
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Laisvoji Sakykla

T. M. D. ir S. L. A.

Nuo 1906 Mėty Iki Skipičio Kongreso

tuvą. Bet ne taip, kaip ponas jei ne cenzūra? Kode! netal- 
Vitaitis, jis visūs pralenkė sa-iPinot to lapelio, tai buvo, kal- 
vo tarškėjimu “Besilankant: bama į SLA narius? Bijojot 
Lietuvoje”. Smarkiai veikia ar

batėlė. Ponas Vitaiti, duok 
vieta fraternal i zmu i. €

Karaliaus Mirtis

Skaitytojų Balsai

“Do the right, and your 
Ideal of it grows, and per
fects itself. Do the wrong, 
and your Ideal of it breaks 
up and vanishes”.

Martineau.
Tėvynės Mylėtojų Draugija

nariui daugiaus ir 
rūpi Susivienijimo 
ekonominė gyvenimo 
senatvė verčia mums 
ti.

Kas augščiaus pasakyta 
apie TMD, kaip tik atitinka

daugiaus 
reikalai, 
būklė ir 
pagalvo-

Kai šuva įkanda žmogui, tai 
ne naujiena, bet, kai žmogus

Per tuos visus metus gana dar sylų paminti. Jei SLA na- 
daug prirašyta apie Tėvynės 
Mylėtojų Draugystę. Apie jos 
nuveiktus darbus nekalbėsiu. 
Tas, kuris seka mūsų kultū
rinį kilimą, įvertins kiekvieną 
laipsnį ir džiaugsis juomi. TM 
D kultūros žiedynas išdrasky
tas, tik kur nekur, “paskuti
nės žarijos gensta”. Draugijos, 
kaipo kūno jau nėra. Vulturai 
irgi nerimauja, jų aštrios akys 
jau atgrįžtos į SLA.

Nevienas save paklaus, ko
dėl TMD turėjo žūti? Išsireiš
kė visa eilė “veikėjų”, vieni 
net sušuko: “Vyrai, pajudin- 
kim žemę”; kiti sako: “Kam 
akmenį į kalną risti” ir tt. Įsi
vaizdink sau, mielas skaityto
jau, tokį palyginimą: Mylė
tojas paukščių priguli prie Or
nitologų draugijos su tikslu, 
įad gaut ornitologijos žurna
lą pasišarvuoti save vėliausiom 
to mokslo žiniomis, sekti vė
liausią literatūrą toje srityje. 
Na, kas atsitiko? Vietoje apie 
paukščius, gauna knygą apie 
šliaužius, išimtinai apie amfibi
jas. Tiesa, tas pats gamtos 
mokslas, tik kita šaka. Ar 
paukščių mylėtojas gali tą to
leruoti? Jam lieka atsitrauk
ti ir eiti savo keliu.

Tas kaip tik ir buvo su T
MD (mažoj išimtyje). Ji ne- dai, būtų malonus svečias na- 
davė nė vieno veikalo iš lie- rjų namuose. Bet “Tėvynė” 
tuvių kalbos srities, iš lietuvių tarnauja grupei politikierių ir 
folkloros, arba apie Lietuvos da kam. Paimk “T.” komple- 
geografiją, bei raštų, kurie tus ir peržiūrėk nuo Rusijos 
bendrintų Amerikos lietuvius Revoliucijos laidų, kiek ten 
ir jųjų priaugančiąja kartą su milionų žmonių “badu išmirė”.

• Lietuva.

“Laisvė” per savo 25 metus 
gyvavimo, sulošė dideliai žy- 
mią rolę Amerikos lietuviu 
darbininku anšvietos, kultu-ir šiandien bijote teisybės žo

dį išgirsti.
Ponas Gegužis savo straips- 

nyj “SLA Prezidento žodžiai 
ir Darbai” sakai: “Galiu užtik
rinti visus Susivienijimo narius, žintį su keliais “L.” įsteigė- 
kad nei vienas centas nėra be-1 jais, tai vienas iš jų ir mane 

___ ___ ____ ____________o„i išmetamas, kad apdovanojo. Kelis metus pirm 
: miršta darbi-; kiekviena priduota sąskaita to ir apie tą laiką buvo pusė- 

popiežiai. I yra peržiūrima, gerai apsvars- tinai madoj gimdyti ir vėl 
greitai marinti laikraščius, tai 
maniau, kad su tuo tikslu ir 
“Laisvė” gimė. Gyvenau tada 
nedideliam Illinois valstijoj 
miestelyj Collinsvillėj. Patiko1 
man “L.”, o da pažįstami! 
draugai ją leido, tai ir užsi- 

pats,

Šis-Bei-Tas Iš Atsiminimų 25 Metus “Laisvę” Beskaitant

skaitau “Laisvę” nuo pirrpo 
jos numerio. Mat, turėjau pa
žintį su keliais “I

šuniui įkanda, tada tai naujie-Į reikalingai 
na. Tai 
ninkai, 
žmonijai 
pirkti, ji 
parazitų.

Mirus
“Tėvynė’
“Mirė Išmintingas Karalius 
PUU!

darbininkų apšvietos, 
ros ir organizavimo di 
Tad mums, darbininkams, i 
tas “Laisvės” sidabrinis jubi- 
lėjus yra istoriniai i_ 
įvykis. Todėl mes visi 
da daugiaus platint ir 
būdais remti mūsų dc .. 
kišką dienraštį “Laisvę.”

A. M. Metelionis.

Red. Pastaba.—Kad nebūtų, 
jo žodžiai tuščiais, d. Metelio- 
nis prisiuntė $5.00 “Laisvei” 
už certifikatą (pasveikinimui 
su josios sidabriniu jubilėjum) 
ir $10 kitiems fondams—viso 
$15.00. Drg. Metelionis daž
nai finansiniai ir savo raštais 
paremia mūsų spaudą.

finansinė parama, tuos puoli
mus atmušė, su nuostoliais 
puolikams, šiandien, beskai
tant “Laisvę” jau nematome 
nemažai tų draugų, kurie 20 
daugiaus ar mažiaus metų at
gal buvo dažnus “Laisvės” 

' bendradarbiai—rėmėjai. Ne
kuriu iš jų nematome dėlto, 

J kad jų jau nėra: jie jau po 
žeme. Kaip va, draugai: J.

Svyrūnėlis (Vireliūnas), 
Turinas, Saulės Brolis, (K. 
Bizauskas), J. Savickas, P.
Karalius, A. Sliesoriunas, 
Pekoraitis ir kiti, šitie

1 draugai buvo geri, pastovūs 
“Laisvės” bendradarbiai—rė
mėjai : nors jų šiandien tar
pe mūsų nėra, bet jie paliko 

j savo gerais darbais i
gražią jų atmintį. Vėl buvo 
tokių, ką besivaikydami dole-' 
rį ir pasirinko dolerį už ide
alą. Da treti, tai ko supyko, 
bedirbdami “pavargo” ir da
bar nors da gyvi, bet pameg-

Kadangi 
kalbant 

neturima 
pasakyti,

visais
ir čia 
karaliai, 
nereikia karalių tomą”. Jei čia teisybę ponas 
negali atsikratyti tų Gegužis sakei, tai Užunario-

Devenio paskola per poną Ge-
Jurgui V, gūžį buvo gerai apsvarstoma. 

išdrožė lementaciją, Į “Patriotai” užmiršo, kad me
lagystė visų griekų močia.

Išeitis SLA nariams tokia:

Anglijos

riai nebudės, tai tas pats at
sitiks su SLA, kas atsitiko su 
TMD. “Patriotai”, : 
nizavę į Sargybos Bokštą, ga
na sklandžiai veikia, kad SLA 
paimti į savo rankas. Ir jei 
tas jiems pavyks, jie vėl mė
tys SLA turtą saviesiems: po 
$25,000, po $40,000, po $25,- 
000, vėl dalins ant “kiuponų” 
(coupons) SLA turtą, 
prašau, kiuponai turi nomina- j kitaip tai kvailystė.
lę vertę. Bet, paskolas jie tei-j drąsa to Vitaičio. Mokina An- 
kė įstaigoms, nevertoms nė su-: glijos karalių Edwarda VIII 
degusio cento. Užunario-De- 
venio paskola $25,000 žuvo. 
Lietuvos Atstatymo Bendrovė 
vos tik kybo, lig ant šilkinio 
siūlo, čia $40,000 grupelė nau
dojasi. Kas atsitiko su “Vie
nybe”? Grupė čyppatriočių tikimų, kur namukas visai ma- 
irgi nunešė SLA su geru viršų žos vertės, vistiek rovė pasko- 
$25,000. Ot jum ir patriotai. 
“Vienybė” apvaikščioja kokį 
tai jubilėjų. Daugelis sveikini
mų buvo, ir da nebet kokių, 
ale nuo šimtaprocentinių pa-j 
triotų, bet nė vienas neprimi-1 
nė, kad “Vienybė” grąžintų 
SLA skolą. Pas tautiečius, tai 
skola tai rona, kuri užgyja.
Organas “Tėvynė” ir Pono Vi- vojus del ponų Gegužio-Vitai- 

taičio Ambicija | čio. Na, kas atsitiko? Gavom 
SLA organas “Tėvynė”, jei nauj* ^ovninką, generalį or- 

tarnautų tik Susivienijimo nau-

Kokia čia naujiena.
susiorga-1 pav-; ]<acj mUse nusileistų ant griežtai atmest Sargybos Bok- prenumeravau: ne tik

““ mėšlo vežimo ir dadėtų trąšos, štą ir jo peršamus kandidatus, bet prie progos ir kitiems už-' 
kokia sanitariška, moralė ar Reikia budėt, kad su SLA ne-1 rašinėjau. Sykį užrašiau “Lais-j 
ekonomiška nauda iš to ūki
ninkui? Taip palyginant An
glijos imperiją su garbinančia 
karalių “Tėvyne”. Kalbėti 
apie karalių “geradarystes”, 

Atsi- tai turi turėt iš to įplaukas, o 
Na, ir

būt atžagareiviu. . .
Kūmų Dinastija

SLA yra rimtame pavojuje. 
Tinasus skolino ir skolino, ži
noma, saviesiems. Buvo atsi-

las tris sykius savo vertės. Ne
veltui Ponas Gegužis “lipo sie
nom”, kad tik neprileisti Ger- 
dausko prie iždininko vietos.

Per narių didelį pasišventi
mų organizacijos darbui, SLA 
buvo pasiekęs nariais virš dvi
dešimt trijų tūkstančių ir sy- 

| kiu pradėjo kristalizuotis pa

J.

Man pačiam teko prigulėti^ 
prie TMD nuo 1907 iki 1928, 
tad jaučiuosi privilegijuotu iš
reikšti savo mintis. TMD dai
lės srityje irgi neatsiliko, iš
leido knygą ‘/Dailės Milžinai”, j 
Čia irgi pasielgė “1 
kai”, savuosius talentus užkiš- 

# darni į užpakalį. Tai dar ne 
viskas. Tie “vadovai” viso
mis pastangomis ir visados ne- 
daleido, kad pirmeiviai nariai 
užimtų vadovybę TMD. Tą 
patį jie daro šiandien su SLA 
—kas neatsitiktų, tik neduoti 
progresyviams vadovybės.

Taip taip TMD užsibaigė, 
narių neliko. Dar nesenai bu- 

4 yo pasirodę lig “stebuklai”, 
tai $1,000 “bonsas”,bet ir tas 
nuėjo, lig ta Halley’os Kome
ta. “Vuturai” nuliūdo, puolė
si organizuoti SLA Sargybos 
Bokštą.

Susivienijimas Lietuvių 
Amerikoj

Šiandien kiekvienam SLA

. ę” vienam angliakasiui ant 
(išlygų, kad jeigu jam nepa
tiks, tai pinigus sugrąžinsiu. 
Sutikau tą patį žmogų, apie 
mėnesis vėliaus, kuris man la-l 
bai gyrė “Laisvę”, kad būk 
ta gazieta netik jam patinka, 

'bet da daugiaus, tai jo Mag- 
kuri labai myli skaityti 

i Adomaitienės moterims pamo
kinimus, ir t. p.v Bet kada 
sutikau tą patį žmogų da po
rą savaičių vėliau, tai jis man 
jau visai kitą giesmę užgiedo
jo: Būk ta gazieta esanti be
dieviška, “no good” ir aš jam 
turiu sugrąžinti pinigus. Sa-| 
kau: “Kaip čia senai sveikas 
norėjai mane išbučiuoti už tai, 

timą Nubaudė 8 mt. Sunk, kad gerą gazieta užrašiau, 
kuri patinka tau ir Magdei, 
o dabar nori mane mušti ir 
reikalauji pinigų atgal. Sa-, 
kyk, kame priežastis ir delko' 
pasidarė pas tavę tokia didelė 
permaina ?”

Žmogus nedrąsiai išsitarė, 
. I kad “Laisvę” būtų gera, tik 

■ ji dievą rašo su maža raide, 
I tai bedieviška. Aš tuo supra
tau, kad „tame bus darbas kun. 
Ig. Kerševičiaus, nes sava
mokslis žmogus tame skirtu- 

, mų nežino.
Klausiu: “Tau tą viską sakė 

kunigas Kerševičius, ar ne?” 
“Taip. Bet jis sakė tiesą, 

nes parodė “Draugą’ kuris ra
šo dievą su didele raide.” At-

ištiktų ta pati nelaimė, kuri 1vę 
paguldė į grabą TMD.

Tai SLA nariai turėtų bal
suoti už šiuos kandidatus:

F. J. Bagočius—prezidentu
J. K. Mažiukna—vice-prez.
Petronė Jurgeliutė—sekret.
Kazys Gugis—iždininku
Dr. Stanislovaitis—daktaru dei, 

kvotėju.
J. Miliauskas ir E. Mikužiu- 

tė—iždo globėjais.
Krūmas.

ir DIDELIS NUPIGINSIĄS

Už

ganizatorių ypatoje pono žu- 
ko. Ir organizavo! “Činovnin- 
kas” SLA irgi nemažai kaina
vo, arti $6,000. Bet kiek jis 
skriaudos SLA pridarė, kiek 
kuopų suskaldė, kiek bylų bu
vo iškelta! žinoma, Ponas Ge
gužis savo tikslą tuomr atsie
kė. Prie kūmų dinastijos nuo
pelnų priklauso ir Chicagos 
seimas, čia pilnai fraternal i z- 
mo žiedas pražydo, čia galu
tinai ponas Gegužis-Vitaitis li
ko “laimėtojai”. Kas neatme- 

kaip ponas Vitaitis iš 
Dar

išstūmė iš 
narius. Ir 
žemyn na-

Sulyg “T.” skaitlinėm, tai su 
' 1931 metais Rusijoje nė vieno 
žmogaus neliko! Ot, jum ir 
“Tėvynė”, SLA narių pinigais 
leidžiama. Pagalvok! Balt- 
gvardiečiai taip rašo, tai su'

!nauda jiems. Jų dvarai Rusi-! ,v! , , .---------- . | . . .. . : . . _ džiaugsmo delnus tryne, 
patriotiš- J°Je ,lk0’ J'e viskas, tuomi

SLA 8,505 eilinius 
ligi šiandien SLA 
riais čaužia.

Cenzūra, kada: 
ar dabar?

ganizavos ir puolė Sovietus, 
šmeižė. Rusijos buvusi bur
žuazija finansavo tą visą balt- 
gvardiečių propagandą.

Kiek užtai “Tėvynės” redak
torius gavo, kuomet baltgvar- 
diečiai daug pinigų užrube- 
žiuose pylė? Mūsų fraternalis 
organas “Tėvynė” uždyką (?) 
prieš Sovietus putojo. Gaila, 
tokių žmonelių ambicijos.

Podukas Arbatos

IŠ LIETUVOS

Pragaro Mašinos Siun-

Darbų Kalėjimo

Sausio 30 dieną Kauno 
apyg. teismas sprendė Konrado 
Lisausko, 24 met. amžiaus, by- 

I lą, kaltinamo siuntus pragaro i 
mašiną nužudymo tikslu. I

Buvo taip: 1928 m. ameri- 
i kietis Tamulevičius Vendžioga-| 
j los vals. nusipirko ūkį, bet jam 
ūkininkauti nesisekė ir jis ūkį 
pardavė Lisauskams už 20.000 
lt. išsimokėtinai. Lisauskai 4 
metus mokėjo ir įmokėjo 9.000 
lt., bet atėjus krizini toliau ne
pajėgė mokėti. Tamulevičius 
buvo sukalbamas: jis 4000 lt. 
padarė nuolaidos, tarpininkavo, 
kad Lisauskai žemės banke 
gautų paskolos, pratęsė mokėji-1 žmogus.
mo terminus, bet nieko iš to 
neišėjo: Lisauskai nieko nemo
kėjo ir Tamulevičius iš jų ūkį 
atėmė.

seniaus

Pasakykite, ponuliai Gegu
žiai, Vitaičiai ir Bokštininkai. 
Tiesa, ponas Bagočius sudrau
dė “Tėvynės” redaktorių, kad 
liautųsi dirbęs nenaudai SLA. 
Vėliaus prezidentas Bagočius 
tą visą korespondenciją pas
kelbė visų narių žiniai Pild. 
Tarybos raporte, niekas nebu
vo slepiama nuo narių. Ar tas 

žinoma, kad ne. j

NEWARK, N. J.

TURKIU VAKARIENE

Tūkstančiai lietuvių atlankė 
Lietuvą pokariniais laikais. 
Buvo nuvažiavę: daktarai, ad
vokatai, vaistininkai, laikraš- cenzūra? 
tininkai, visuomenininkai, viso- “Tėvynės” No. 5 už sausio 31
kio plauko žmonės ir preziden- d. ponas Gegužis savo straips- 
tai SLA buvo išsireiškę savo nyje “SLA Prezidento žodžiai 
nuomones apie dabartinę Lie- ir Darbai” sakos atjaučiąs cen

zūrą. Ar jo straipsnis netilpo 
“Tėvynėje”? Ar jis buvo cen-l 
zūrotas? Visai ne. Ponas Ge- 

i gužis visai liuosai išpylė vie- 
drą srutų ant pono Bagočiaus 
galvos. Deja, “Tėvynėj” cen- 

i zūra buvo pilnoje to žodžio 
prasmėj tada, kada pono Ge- 
gužio-Vitaičio grupė valdė SL 
A, kuri grupė buvo žinoma 
kaipo kūmų dinastija. Nariai, 
negaudami vietos “Tėvynėj”, 
išleido lapelį antgalviu, “Su- 
valdykim Viršininkus”. Kas 
atsitiko? Gegužis “Tėvynėj” 
(No. 51, už gruodžio 21 d., 
1928), beveik keturių špaltų 
straipsnį davė būk tai atsaky
mą į tuos lapelius, ve kaip: 
“Komunistų šmeištų Vajus”, 
čia pirmi jau trys žodžiai po
nas Gegužis apsimelavo. Tai 
buvo ne Komunistų šmeištų 
Vajus, ale balsas SLA narių. 
Gegužis gana garsiai kalba 
apie cenzūrą, kas tada buvo,|

RENGIA SIETYNO CHORAS

Įvyks Sekmadienį, 23 Dieną Vasario-Feb.
1936

JURGINĖJE SVETAINĖJE
180 New York Ave., Newark, N. J.

Svetainės durys atdaros 4 vai. dieną.
Vakarienė bus duodama 7 vai. vakare.

Prašome visus ir visas atsilankyti į šią vakarienę, kur 
skaniai pavakarieniavę, linksmai galėsite pasišokt.

TAIPGI BUS IR GERA PROGRAMA.

ĮŽANGA 11.00 ASMENIUI.

1935 m. rugs. 12 d. Tamule
vičius gavo paštu siuntinį. Per
laidoje buvo rašoma: “Prisi
minimui Amerikos laikų siunčiu 
dovaną”. Siuntėju pasirašė 
Ad Tamulevičius iš Varnėnų 
km. Kovarsko v. Ukmergės 
apsk.

Tamulevičius siuntinį parsi
nešęs namo norėjo atidaryti, 
bet pastebėjęs, kad patraukus 
dėžutės dangtelį tempiasi iš vi
durio kažkokia viela, įtarė esant 
negera ir siuntinį perdavė po
licijai. Tamulevičius tuojau 
įtarė, kad siuntėjas yra niekas 
kitas, kaip tik Lisauskai.

Šį siuntinį tiriant paaiškėjo, 
kad tai pragaro mašina.

Konradas Lisauskas prisipa
žino Tamulevičiui pragaro ma
šiną siuntęs iš Karmėlavos paš
to. Adresą užrašius jo jaunes- 

[nė sesuo gimnazistė.
Teisme Lisauskas ašaroda

mas ilgai aiškino, kad į tą laiš
kų dėžutę įtaisęs pragaro ma
šiną, kaip siuntęs, kaip jo sie
loje buvus ilga kova dėlto— 
siųsti ar nesiųsti, o kai pasiun
tęs, ketinęs pranešti apie tai 
adresatui, nes nenorėjęs jo už
mušti, o tik pagąsdinti. Tačiau 
keršto jausmas jį nugalėjęs ir 
jis nepranešęs adresatui.

Kai Kamelavos pašto valdi
ninkas paklausęs kas čia yra, 
Lisauskas atsakęs, kad stiklas, 
tada valdininkas “Atsargiai” 
užrašęs.

Teisiamasis paskutiniame žo
dyje biaurisi savo baisiu darbu 
ir prašo pasigailėti.

Kauno apyg. teismas Lisaus
ką nubaudė 8 met. sunk, dar
bų kalėjimo.

džioja negyvus. . . 
patarlė sako, kad 
apie mirusius, jeigu 
ką gero apie juos
tai nieko nesakyti, tad aš apie 

i šituos “mirusius” neturiu nie- 
j ko gero pasakyti, todėl nieko 
ir nesakysiu. Vienas labai 
džiuginantis dalykas, tai kad 
tų, del vienos kitos priežas
ties, pasitraukusių vietos tapo 
užpildytos naujais, dar ener-

I giškesniais darbuotojais: tą 
rodo pernai metų “L.” vajus' 
ir taipgi “Laisvės” turinys.

Dabar, kas per tą laiką dau
giausiai yra del “Laisvės” pa
sidarbavęs ?

Man rodosi, kad pirmoj vie
toj stovi drg. L. Pruseika. 
Tiesa, jis per pastaruosius ke
turis metus užėmė klaidingą 
poziciją ir tuo savo pirmesnius 
darbus del “Laisvės” j 
apkarpė. .

“Tau kunigas parodė žodį 
“dievas” parašyta su didžiąja 
raide, bet jis tau neparodė, 
kad ten pat ‘Drauge’ žodis 
‘dievai” yra rašoma su mažą
ja raide. Na, ir jeigu žodį 
‘dievai’ galima rašyti su ma
žąja raide, tai kodėl ne die
vą? Prie tam, čia net nesvar
bu, kaip kas tą žodį rašo: jei
gu yra dievas, tai jį rašyda
mas su mažąja raide nesunai
kinsi, o jeigu jo nėra, tai vėl 
rašydamas su didele raide jo 
nesutversi, čia kunigas Kerše- 
vičius tau nori įkalbėti kuni
gų leidžiamą ‘Draugą’, tai jis 
visaip niekina darbininkų lei
džiamą ‘Laisvę’. Būk vyras su 
savo protu ir skaityk, kas tau 

lai

Dviejų dolerių vertės knygų 
Dabar gausite už $1.25

Patarimai Vyrams 
Apie Lyties Dalykas

Tai ta paskubusi D-ro Robinsono 
knyga, kurią D-ras Karkiančius 

pakartotinai liepia skaitytu 
Pirkite ją dabar, nes už mineaio 

▼21 bus pilna kaina.
Reikalavimus su $1.25 

adresuokit: 
J. BARKUS, 

111-40—128th St., 
So. Ozone Park, N. Y.

Sergančių Vyrų ir Motery 
Chroniškos ir Staigios ligos 
gydomos naujoviškais būdais

Patenkinančios ir 
greitos pasekmėj. 

Ą Kreipkitės į Dr.
1 Zins gydymui-jįŽ 

J|V Kraujo, Odos ir
flM Nervų Ligų, Slogų 

ir Chroniškų Skau- > ■
dūlių. Abelno Nu
silpimo, Nervų IŠ- -l 
sisėmimo, Skilvio - 
ir žąmų Ligų, He- 
morrhoidų bei Kl-‘”‘- 

o-prokai Laukan Ėjimo Nesveikumų, kai- g u uhdi po jr nesmagumo priežas-
Bet, žinant chi-įčių. Gydoma Strėnų Gėlimas, Scia-.

nų priežodį: “Ant viso pa-Įtįca, Neuralgia, Nervų Įdegimas• 
. .. • . i ’Chroniški Reumatiški keblumai irai-šaulio yra du pilnai geri ir be j tos lifetfe Vyrų ir Moterų; o jeigu tū- 

klaidų žmonės: vienas jau rite kokią ligą, kurios jūs nestipr^k 
miręs, o antras da negimęs, 
tai netiek bloga, kad 
klaidą padarė, bet gera, kad 
iš tos klaidos pasimokino.

Po drg. Prūseikos seka drg. 
Dr. J. J. Kaškiaučius, St. Ja- 
silionis, 
Taraška ir daug kitų draugų- 
draugių. Beje, prie 
“Laisvei 
kia priskaityti 
Paukštį ir kitus.-

uca, i'iemaigia, ncivų įuokhiiao 'tff*.
Chroniški Reumatiški keblumai ir

tate, pasitikimai pasiklauskite manęs* 
ir jūsų nesveikumas bus jums išaiš- 

kas' kintas. • 5
Mano Išlygos Yra Prieinamo*
Kraujo Tyrimai, Laboratoriniai Iš
bandymai, X*spinduliai, Serumų ir 

čiepų Įleidimai.
(PASITARIMAI VELTUI)

Dr. L. ZINS
110 East 16 St., N.

Tarp 4th Avė ir Irving PI.
Sekmadieniais 10 A. M. iki 3 P.

Valandos—10 A. M. iki 8 P. M.

patinka, o Kerševičius, 
skaito savo ‘Draugą.’ ”

Matyt, kad žmogus mano 
patarimo paklausė, nes ir to- 
liaus skaitė “Laisvę” ir, kiek 
vėliaus, abudu su moteria, pri
sirašė prie L.S.S. 18-tos kuo
pos ir d a šiandien dalyvauja 
darbininkiškam veikime. i 

čia tik vienas pavyzdis. Bet 
artimai panašių pavyzdžių bū- į 
tų galima rasti tūkstančius, 
kur kunigų neesančia pekla 
bauginami darbininkai su bai-j 
me ėmė skaityti ir sėmė svei-1 
ką žinojimą iš “Laisvės”. Be-' 
skaitydami “Laisvę”, po bis- 
kį apvalė savo protus nuo re
liginių nuodų, nuo bereikalin
gos baimės; nustojo mokėję 
kunigams “dešimtines”, nusto
jo keliais klupsčioję ir daužę 
sau krūtines, žodžiu sakant,— 
tapo 20-to šimtmečio žmonė
mis.

Per tuos 25 metus “Lais
vei”, taip ir mums, jos skai
tytojams, buvo lemta daug vis
ko pergyventi. Keliais atvejais 
tamsybės palaikytojai buvo 
užsimoję “Laisvę” sunaikinti. 
Bet visada skaitlingas “L.” 
draugų, draugių, pritarimas ir

Mažeika,

Painters and Carpenters

Amerikoj “Priekalą” galima 
išsirašyti per “Laisvę.”

IŠSIRAŠYTI “PRIEKALĄ” IR 
visais reikalais kreipkitės:

MOSKVA 
Izdatelstvo Inostranych 

rabočich v SSSR.
RED. “PRIEKALAS”

nemažai 
pasidarbavusių rei- 

ir drgg. V.

Nepasivėluokite Užsisakyti 1936 m. Lietuvių Sovietinės 
Literatūros, Politikos ir Visuomenės Mokslų Mėnesinį 

Darbininkų Žurnalą

“PRIEKALAS”
“PRIEKALAS” ypatingos domes kreipia vystymui ir auklėjimui lie

tuvių proletarines literatūros. Jame telpa eilės, apysakos, vaizdeliai ir 
aprašymai, vaizduojantieji SSRS darbininkų ir kolchozninkų gyve
nimą ir atsiekimus, Lietuvos ir kitų kapitalistinių šalių darbininkų ir 
vargingųjų valstiečių gyvenimą ir kovą.

“PRIEKALAS” plačiai nušviečia socialistinę SSRS statybą, kapi
talo šalių gyvenimą, rašo visais aktualiais proletarinės literatūros ir 
politikos klausimais.

“PRIEKALO” KAINA:
SSRS:

Metams — 3 rub. 60 kap. 
6 men.—1 rub. 80 kap. 
atsk. egz.—30 kap.

ŠIAURĖS AMERIKOJE, 
PIETŲ AMERIKOJE,

ANGLIJOJE IR KITUR
Metams—1 doleris 
6 mėn.—50 centų, 
atskiras egz. — 10 centų.

! Taisome ir maliavojame namus ii vidaus ir ii lauko 

A. BALČIŪNAS
1 321 Chauncey Street, Brooklyn, N. Y

P. BIELIAUSKAS 
5831 76th Street, Woodhaven. N. Y

Tel.t roxeroft •-8H1
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Ispanija Politinėse Audrose
J. SIURBA

pavėlina, malonėkite ją atlan- tyvas-šnipas (?—Red.), 
kyti. Jinai randasi savo na
muose—6161 Wheeler St.

Volga.

(Pabaiga)
Kunigijos Įtaka ir Galia
Kadangi Ispanija pramoniniai 

atsilikus šalis (tik daug vėliaus 
pradėjo ten vystytis kapitaliz
mas), tai katalikų bažnyčia tu-I 
rėjo progą išvystyti didelę savo 
galią ir patapti tvirčiausiu 
ramsčiu feodalistinės-kapitalis- 
tinės struktūros Ispanijoj.

skirtas premjeru ir sudarė ka
binetą gruodžio 15 d.

Valdžia “visų klasių darbinin
kų,” į kurią įėjo ir socialistai, 
“užmiršo,” kad yra darbininkų 

[ir biednųjų valstiečių klasė, o 
svarbiausiai rūpinosi turčių kla
sės reikalais.

Darbininkų klasei liko tik vie
na išeitis — skelbti kovą išnau- 

Laike monarchijos žlugimo Is- dotojams! Drūtinti savo spė- 
panijoj kunigų buvo 30,841; mi- ’kas, sukriušinti išnaudotojus ir 
nyškų — 34,868; zokoninkų —'įsteigti darbininkų ir valstiečių 
9,506; seminarijos profesorių—’valdžią — Sovietinę Ispanijos 
1,085; klierikų — 6,395; 990 Respubliką.
zokoninkams klioštorių; 3,5451 TA .. . . . ,,v. . . . v, r, • v Darbininkų klasėj reiskesi di-klioštoriai minyskoms. Suvirs1 i • , • j-jJ dėsnis kovingumas; didesni ir

didesni slougsniai darbininkų 
krypo kairėn. Eiliniuose socia
listuose reiškėsi vis didesnis ir 
didesnis nepasitenkinimas, kad 
Socialistų Partijos vadai bend
radarbiauja su buržuazija, kad 

, įsigalėti 
monar- 
klerika-

nebuvo ganėtinas skaitlius na-
Trečias kalbėjo Dr. Bacevi- sudaryt kuopą ir tokiu bu

čius. šis sakosi, kad esąs tau- du tapo atidėtas ant toliaus. 
tininkų partijos nariu, bet kai-[Dabar einam prie suorganiza- 
bėdamas apie Lietuvos nepri- 
gulmybę kunigus vadino did
vyriais ir kovotojais už nepri- 
gulmybę.

Dr. Vinikas nusiskundė, kad 
lietuvių tauta eina mažyn, nes 
jaunimo nematyti, kad ir šio
se prakalbose. Buvo ir dau
giau kalbėtojų, bet jų nemi
nėsiu. Reik pastebėti, kad vi
si kalbėtojai, kalbėdami apie 
Lietuvos neprigulmybę, visai 
neprisiminė apie tikrąją Lie
tuvos padėtį, kaip šiandien 
Lietuvos liaudis vargsta ir 
skursta, neturėdama jokių ci
vilių teisių.

Mano manymu, visos darbi
ninkiškos organizacijos turėtų 
surengti parengimą paminėji
mui Lietuvos neprigulmybės ir 
aiškint, kaip ištikrųjų šiandien 
yra Lietuvoj.

tik 
tin- 
su-

Philadelphijoj yra labai 
daug lietuvių darbininkų ir 
darbininkių, kurie simpatizuo
ja Komunistų Partijai, bet kol 
kas dar nėra Komunistų Par
tijos eilėse. Prie to, gana daug 
darbuojasi delei revoliucinio 
judėjimo. Tai kodėl nestoja- 
te į Komunistų Partiją? Aiš
ku, kad jokių priežasčių nėra, 
kurios laikytų nuo įstojimo į 
K. P. O tie draugai aiškiai su
pranta, kad be tvirtos Komu
nistų Partijos negali būti tvir
to revoliucinio judėjimo. Tie 
draugai turėtų pasistatyti sau 
šiuos klausimus: Argi mes ge
rai darome, kuomet esame ar
timi simpatikai Komunistų 
Partijai, bet nesam jos na
riais? Ar tuoilii mes tviiTina- 
me revoliucinį judėjimą? Kas 
būtų, jei visi simpatikai ne
stotų į Komunistų Partiją? 
Jei rimtai pagalvotų kiekvie
nas simpatikas K. P., jis gau
tų sekamus atsakymus: Ame-

Tas davė progą sudaryti pla-I bas^ai ys?ve vadina Eulsealdunac; sa- .. .. j. - . vo kraštą vadina Euscalena, o savotU> galinga liaudies frontą kalbą—Eusccara, “tyrasis kalbėji-
prieš reakciją. Ir parlamento mas.” 
rinkimuose liaudies frontas nu-; "X m&) Tuvo

galingas komercinis senovės finikų 
miestas šiaurės Afrikos pamary, už 
apie 20 m. į šiaurvakarius nuo da
bartinio Tunis miesto. Buvęs įsteig
tas 848 m. pirma Kristaus. Prieš pat 
sunaikinimą (romėnai sunaikino 146 
m. pirma Kristaus, vesdami karą 
prieš kartagėnus, to miesto gyvento
jus) turėjo iki 700,000 gyventojų.

8. Žodis “barbaras” paeina iš grai
kų kalbos žodžio barbaros, svetimas, 
svetimšalis. Barbarais buvo vadina
mos įvairios germanų giminės, gotai, 
vesgotai, vandalai ir kt. Graikiškai 
gothoi, žiaurūs, žvėriški žmonės. Va- 
nadalas (lot. vandalus) tas, kuris 
saunoringai, sauvališkai, tiksliai nai
kiną viską, kas dailu, ypatingai dailės 
kūrinius. Vesgotai—vakarx gotai.

9. Arabai buvo dar saracėnais ir 
maurais (Moors) vadinami. Graikai 
ir romėnai sarancėnais vadino arabų 
gimines, gyvenančias Syrijos tyrų 
pakraštyje. Saracėnas (lot. saracė
nus) veikiausia paeina iš arabų kal
bos žodžio sharqi, rytietis, sharq, 
saulėtekis. Vėliaus krikščionys sa
racėnais vadino visus musulmanus 
(mahometonus), prieš kuriuos vedė 
kryžiaus karus. Maurais (lot. Mauri, 
graik. Mauros, tamsūs žmonės, Mau
ritanijos gyventojai) buvo vadinami rįkos turčiai kartu SU VISO pa- 
Šiaures Afrikos mišrios rases žmo
nės, turį žydų, arabų, finikų, romė
nų kraujo.
vadinami arabai saracėnai, kurie bu-

(graik. Arabas, lot. Arabėm) atsira-1 eitas karas. Po Liberty Lyga 
dimas tikrai nežinomas. Manoma, ta- j . . . r
čiaus, kad žodis Arabija paeina iš Via Organizuojamos VISOS fa- 
arabų kalbos ir reiškia “tyrų kraš- , šistinės spėkos UŽ fašizmo pra- 
tas”. Kadangi krašto labai didelę1 
dalį sudaro tyrai (smiltynai), tai, 
manoma, ir jis pavadinta Arabija— 
“tyrų kraštu.”

10. Krikščioniškos valstybės buvo: 
Navarre, Sobrarbe, Aragon, Castili- 
ja, Leon.

11. Viduramžiuose, kad apsigin
ti nuo maurų (arabų), Kastilijos 
krašte buvo išbudavota daug pilių j 
(drūtviečių); pilys vadinos castillos, j O pastoti kelią 
ir iŠ to paeina krašto vardas Kasti- i darbininkai, tvirtai 
lija. siaurinė Kastilijos dalis, kuri ) 
pirma buvo atkariauta nuo maurų, ( nizavę, 
vadinama Senoji Kastilija (Castilla 
la Vieja); šiaurinė dalis, atkariauta

Kastilija

šlavė reakcines spėkas.

PAAIŠKINIMAI

jū-

biskį apie mūsų 
kliubą. Kliubas 
nuo lapkričio mėne- 

yra nepilie-

gy- 
jau

vimo LDS kuopos. Jeigu 
turėsime ganėtiną skaitlių 
karnų draugų, tai gal ir 
tversime.

Dabar 
vuojantį 
gyvuoja
šio. Jo tikslas 
čiams pagelbėt įsigyt pilietys- 
tės popieras, kartais atlankyt 
ir pagelbėt ligoje esančius, 
rengti balius, pasilinksmini
mus, susirinkimuose turėti sa
vitarpinį lavinimąsi. Pereitam 
susirinkime buvo skaitytas so- 
cialės apdraudos bilius, kuris 
dabar įvestas kongrese ir po 

! skaitymo buvo diskusijos. Nu
tarta prieš užgavėnes parengt 
balių su vakariene.

Julių Juozas.

1 Balearų salos viduržeminese 
rose, apie 125 m. nuo rytinio Ispa
nijos pakraščio. Kanarų salos Atlan- 
tike, apie 60 m. nuo šiaurvakarinio 
Afrikos pakraščio.

2 Pavyzdžiui, senosios provincijos 
padalinta sekamai: (1) Naujoji Kas
tilija išdalinta į provincijas Madrid, 
Toledo, Gnadalajara, Cuenca; (2) La

i Mancha—į Cuidad-Real; (3) Senoji 
'Kastilija—i Burgos Legron, Santan
der, Soria, Segovia, Avila, Palancia 
ir Valadolid; (4) Leono—į Leon, Za
mora, Salamanca; (5) A'sturija—į 
Oviedo; (6) Galicija—į Coruna, Lu
go, Orense, Ponteverdra; (7) Estra- 
madura—į Badajoz, Caeeres; (8) An- 
dalucia—į Seville, Cadiz ir Ceuta, 
Huelva, Cordova, Jaen, Granada, Al
meria, Malaga; (9) Murcia į Murcia 
ir Albacete; (10) Valencia i Va
lencia, Alicante, Castellon de la Pla
na; (11) Aragon—i Zaragoza, Hues- 
ca, Teruel; (12) Catalonija—<į Barce

lona, Tarragona, Lerida, Gerona; 
I (13) Baskų (Basque Provincijos—į 
Navarre, Biscay, Guipuzcoa ir Aiwa; 
(14) Salos—• Į Balearų ir Kanarų sa
las.

3. Srytis, vadinama Galicija, apima 
plotą 11,256 ketv. mylių; gyvent. 
2,124,244. Senovėje tą kraštą buvo 
užėmus keltų padermė, vadinama 
Callaici arba Gallaici (iš to kraštą 
romėnai pavadino Gallaeicia arba 
Callaecia, graikiškai Kalaikia; taip

80,000 juodosios armijos dykū
nų!

Katalikų bažnyčia Ispanijoj 
turi “kultūrinių” įstaigų 4,804 
su 601,950 studentų; taipgi 
27,000 studentų vidurinėse mo- _______
kyklose ir 17,103 profesionalėse tuo būdu vėl duodama 
įstaigose. 1 XX XX XX 1 XX X XX XX X 1 > • X X* X» » X r~9 X X <X X

Katalikų bažnyčia yra viena 
tvirčiausių kapitalizmo spėkų 
Ispanijoj. Ji yra didžiausia že
mės savininkė. Jėzuitai (tvir- kritikuoja socialistų klaidingą 
čiausia ir kovingiausia katalikų politiką; nurodo, kad tas veda 
bažnyčios organizacija, kurios prie sudrūtinimo reakcinių spė- 
politinis vadas yra Gil Robles) kų. Ragina darbininkus suda- 
kontroliuoja Urguijo Banką ryti galingą jėgą galutinam su- 
Madride su 125,000,000 pesetų kriušinimui buržuazijos galios, 
(pesetas dabar 32.67 centai i Vis daugiau ir daugiau darbi- ir atsirado jš to pavadinimo vardas 
amer. pinigais). Tasai bankas ninku pradeda linkti Komunis-1Galicija).

j y-v • • • * ■y/’ • 1 * I1OVCS x_Tcl.ll J VO CHL/U X AC411V1JVO (OC’taipgi kontroliuoja keturis ban- tų * arti jos pusėn. Komunistų i novėj Galijos kraštas apėmė dabar- 
kus provincijose su 85,000,000 I Partjj’a sparčiai

reakcinei buržuazijai, 
chijos šalininkams ir 
lizinui.

Ispanijos Komunistų Partija

šaulio turčiais ruošiasi į nau- 
Ypatingai_ maurais buvo I ja imperialistinį karą, daug 
»V. »■» « /-.ii »,<-» z>r\M n i Imi v * ** *■v UU11 uii u 1 ciicVMcii fcd i atuiiaij i\ui iv; . . • • 1 • •

vo užvaldę Ispaniją, žodžio arabas bjauresnį ir baisesnį negu pra-

Ukrinas.

Shelter Island, N. Y

SKAITYK “LAISVĘ”
IR KITIEMS UŽRAŠYK

pesetų kapitalo.
Apart to, jėzuitai turi įdėję 

kapitalo Madrido t r a m v a j ų 
kompanijoj, įvairiose kasyklose, 
Pietų Amerikos laivų linijoj 
“Transatlantica” ir eilėj kitų 
jmohių.

Iš valstybės iždo kasmet eida
vo hUo 50,000,000 iki 60,000,000 
pesetų kunigijos paramai. 
^Kunigija turtuose paskendus, 
o darbininkija — didžiausiame 
skurde.

Tai tokią dangaus karalystę 
katalikų bažnyčia praktikoj iš
pažįsta.

Apie 50 nuošimčių Ispanijos 
gyventojų randasi tamsybėj — 
nemoka skaityti ir rašyti.

Tai tokią apšvietą ir kultūrą 
davė kraštui katalikiška-pusiau 
feodalinė-kapitalistinė sistema.

Ekonominiam kriziui didė
jant tasai jungas pasidarė per
sunkus darbo masėms.

Revoliucinis darbo masių ju
dėjimas nušlavė monarchiją. 
U^imė respublika.

Nusivilimas Buržuazine 
Respublika

daugelis darbo žmonių manė, 
kad respublika duos laisvę, duo
nos, žemės, panaikins skurdą, 
pafaaikins išnaudotojų žiaurią 
priespaudą. Bet skaudžiai nusi
vils.

įvyko visuotini rinkimai (bir
želio 28 d., 1931 m.) į steigia
mąjį seimą. Parlamentan (Cor
tes)! išrinkta 470 atstovų: 113 
socialistų, 54 radikalai socialis
tai {Smulkiosios buržuazijos at
stovai’-), 41 katalonietis, 86 ra
dikalai republikonai, 25 Allian- 
za partijos, 4 komunistai, kele
tas J monarchistų; kiti nuo 20 
įvairių kitų mažųjų partijų.

Steigiamasis seimas susirin
ko Hepos 14 d. ir pradėjo ga
minti naują konstituciją. Už
baigė gruodžio 1 d. ir paskelbė 
gruodžio 9 d. Darbo masių ap
gavimui, pirmam konstitucijos 
paragrafe įdėjo žodžius “Ispani
ja yra demokratinė respublika 
visų klasių darbininkų.”

Gruodžio 11 d. parlamentas 
pirmuoju konstituciniu prezi- 
denlu šešiems metams išrinko 
Niekta Alcala Zamorą, kapitalis
tų, jdvarponių ir klerikalų inte
rest}; gynėją, kuris buvo laiki
nu prezidentu paskelbus respu
bliką. Manuel Azana y Diaz, ki
tas ’buržuazijos atstovas, pa

;. Tai buvo gyventojai se- 
Galijos arba Francijos (se-

i auga nariu; tinę Franciją, Belgiją ir Šveicariją), 
skaičiumi; smarkiai auga josIPra.džjojc graikai. Galijos. krašto,gy- 
įtaka.

Tuo pačiu sykiu reakcinės fa
šistinės jėgos buriasi į daiktą, 
kad sukriušinti revoliucinį dar
bininkų judėjimą, kad panaikin
ti ir tas menkas demokratines j tais ("lot. Čeltae, graik. Keltai) vadino 
teises, kurias suteikė buržuazi
nė respublika, ir kad atsteigti 
bažnyčios ir monarchistų pilną 
viešpatavimą.

Įvyksta parlamento rinkimai 
1934 metais, ir reakcinės spė
kos ima viršų. Darbininkų 
klasė stoja į kovą, kad neda- 
leisti fašizmui įsigalėti. Spalio 
mėnesį 1934 m., įvyksta revo
liucinis sukilimas. Įvairiose vie
tose socialistai ir komunistai 
bendrai stoja kovon prieš ben
drą priešą. Kur išanksto buvo 
sudarytas bendras frontas ko
munistų ir socialistų (kaip As-, 
turijos anglies kasyklų srityje) 
ir gerai buvo prisirengta, ten 
darbininkai ima viršų. Tas pa
rodo, kad darbininkai susivie
niję gali laimėti. Bet visoj ša
lyje nebuvo tvirto bendro fron
to. Socialistų Partijos vadai 
vis trukdė sudarymui bendro 
fronto su komunistais. Sindi- 
kalistų vadai sabotažavo revo
liucinį sukilimą. Jie ragino sa
vo pasekėjus nesidėti prie re
voliucijos. O sindikalistų spė
kos, reikia nepamiršti, yra ga
na tvirtos Ispanijoj.

Tokioj padėtyje darbininkų 
spėkos buvo persilpnos nugalė
ti reakcines spėkas, kurios sa
vo pusėj turėjo armiją, polici
ją-

Revoliucinis sukilimas tapo 
sukriušintas, ir Ispanijoj įsi
steigė fašistinė valdžia su Gil 
Robles priešakyje.

Tai buvo didelė lekcija Ispa
nijos darbininkams. Ypatingai 
socialistai darbininkai iš to la
bai daug pasimokino. Fašistinė 
valdžia grūdo kalėjiman socia
listus, komunistus, sindikalis- 
tus darbininkus, dalyvavusius 
kovoje prieš fašizmą. Suvirš 
30,000 kovotojų prieš fašizmą 
tapo sugrūsta kalėjiman. Siau
tė teroras ir reakcija.

Socialistai ir komunistai pa
galinus padarė bendrą frontą. 
Jie tuo būdu savo ; 
traukė plačius darbininkų 
sluoksnius iš sindikalistinio ju
dėjimo. Labai sutvirtėjo darbi
ninkų spėkos. Tas spėkas jau 
nebegalėjo sukriušinti fašistinė 
valdžia.

ventojus vadino keltais (graik. Kel
tai); vėliaus graikų rašytojai pava
dino kratšą Galatia, o romėnai vadi
no Gailia. Gali ja, tai kraštas galų 
(lot. Gaili, graik. Gallatai, kas klasi
kinėse—literatinėse—žodžio formose vėliau, ■______
reiškė Keltai.—Reikšme žodžio keltai (Castilla la Nueva). 
paaiškinta kitoj vietoje.)

4. Senovės romėnai ir graikai kel- 

žmones, kurie gyveno šiaurinėje ir 
vakarinėje Europos dalyje, kilę iš 
arijėnų rasės šakos, kurion Įeina bri
tai, airiai, škotai ir bretonai (gyveną 
šiaurvakariniam Francijos distrikte). 
Iš kur kilęs žodis keltai tikrai neži
noma, tačiau manoma, jog reiškia 
“kariauninkai” (lot. per-cellere, kirs
ti kiaurai; lietuvių kalboje kalti taip
gi reiškia kirsti, mušti.)

Finikais (Phoenicians) senovės 
graikai vadino tuos žmones, kurie 
gyveno Syrijoj. Graikų žodis Phoi- 
nikė reiškia “paimu žemė.” Finikai 
paėjo iš semitų rasės; vadinosi save 
kanaaniečiais (Canaanites). Žodis 
Kanaan žydų kalboje reiškia “žema 
žemė”. Pradžioj tuo vardu buvo va
dinama žemasis Palestinos pakraštys 
prie Viduržeminių jūrų. Vėliaus Ka
naanu vadinosi visas Palestinos 
kraštas. Finikų kalba buvo veik to
kia pat, kaip senovės žydų.

5. Žodis arijėnas (Aryan) paeina 
iš Sanskritų kalbos žodžio arya— 
“prakilnus”, “augšto gimimo.” Tasai 
žodis naudojamas pavadinimui Indo- 
Europines rasės žmonių, kurion įei
na ir lietuviai.

6. Dabar baskų gyventojų priskai-
toma Į 610,000. Daug jų ėmigravo, 
ypatingai Į Argentiną, Meksiką ir 
Kubą; tose šalyse jų esą iki 200,000. 
Pirėnų kalnyne Francijos pusėj yra 
trys kantonai Basses Pyrenees de- 
partmento, kur gyvena baskai (virš „ ....
150,000). Nors Francijos baskai,- pa- dram ryšyje buvo palaikoma katali- 
laiko savo kalbą, tačiaus pilnai ne- kybe ir valdonų despotizmu. Tautinis 
išlaikė tos rasės ypatybių, kaip jų bruzdėjimas visą laiką eina, šiuo tar- 
giminės Ispanijoj. Žodis baskas ma- pu Įvairios tautelės labiau kovoja už 
tomai paeina iš francūzų kalbos ir nepriklausomybę, ypatingai Katalo- 
reiškia “žemas”, “žemo ūgio”. Bet nija.

vadinasi Naujoji

(nuo 1834
Lerida ir

12. Katalonija susideda 
m.) iš Gerona, Barcelona, 
Tarragona provincijų. Apima plotą 
12,483 ketv. m.; gyvent. 2,500,000. 
Sostine Berselona, svarbus pramonės 
centras. Katalonija, po vardu Hispa- 
nia Tarraconensis, buvo viena pirmų
jų ir pasiliko>viena paskutiniųjų Ro
mos provincijų Ispanijoj. Penktam 
šimtmetyj užplūdo ją alanai (pader
mė laukinių žmonių, besibastančiai iš 

| vietos į vietą atėjusių iš pietinės 
1 Rusijos iš srities Į šiaurius nuo Juo
dųjų jūrų, bet netrukus po jų užplū
do gotai (vesgotai). Iš žodžių gotai- 
alanai ir susidarė vardas Gothalania, 
kuris vėliaus pakeista į Gothalunia 
arba Catalonia (ispaniškai Cataluna). 
Aštuntam šimt. arabai buvo užvaldę 
pietinę dalj. Kuomet Karolis Didysis 
(788 m.) frankų (dabartinių fran
cūzų) karalius užvaldė Ispaniją taip 
toli, kaip Ebro upė, Catalonija buvo 
francūzų didikų centru, valdė ją 
francūzai kunigaikščiai, apsigyvenę 
Barselonijoj. Bet ne po ilgo jie pasi
skelbė nepriklausomingais nuo Fran- 
cijos. Vėliaus (1137 m.) Earl Ray
mond Berengcr savo ženatve sujun
gė Kataloniją su Aragon valstybėle, 
o dar vėliaus Ferdinando ir Izabelės 
apsivedimu (1469 m.) abi valstybėlės,] 
Aragon ir Katalonija, tapo sujungtos 
su Kastilija. Bet katalanai neišsi
žadėjo nepriklausomybės ir nuolatos 
sukildavo.

Ispanija, susidedanti iš Įvairių tau
tų ir tautelių, skirtingomis kalbomis, 
skirtingais tautiniais papročiais, ben-

PH1LADELPH1J0S ŽINIOS
Klaidos Pataisymas

Korespondencijoj, tilpusioj 
vasario 10 dieną apie Budds 
Komp. aš rašiau, kad Pruns- 
kaitis dirbo ant “kraino”, o 
tilpo žodis “kranas”. Pas 

nėra tokios mašinos,Budds 
kaip “kranas.”

Mašinistas.

Vasario 15 d. įvyko ALDLD 
10-tos kuopos pasilinksminimo 
vakaras pas draugus Scachus. 
Kadangi kuopos iždas tuščias, 
kuopa išrinko delegatę į mo
terų suvažiavimą, ir reikės 
apmokėt kelionės lėšas, tai ant 
greitųjų ir per mažą garsini
mą buvo rengtas šis parengi- 
mėlis. Todėl ir publikos ne-

pusėn pa-1 perdaugiausia atsilankė. Beje, 
I orag pasįtajkg labai pras
tas. Bet tie, kurie atsilankė, 
gana linksmai laiką praleido, 
pageidavo tankiau rengti pa
našius vakarus. Kuopai liks 
.keletas dolerių pelno.

šita sala randasi Long Islan
do rytinėj dalyje. Sala turi 8 
mylias ilgio ir šešias mylias 
pločio. Nuolatinių gyventojų 
yra apie tūkstantis, o vasaros 
laiku — dešimts tūkstančių, 
žmonės vieni užsiima žuvinin
kyste, kiti farmeriauja, o kiti 
dirba pas turčius, jų vasarna
mius apžiūri. Tai toki mūsų 
darbai.

Lietuvių randasi dešimts šei
mynų ir keli pavieniai. Du lie
tuviai farmeriai, o kiti darži
ninkai—dirba ten, kur darbas 
pasiseka gaut. Čia yra 3 “Lais
vės” ir 3 “Keleivio” skaityto-

vedimą Amerikoje. O fašiz
mas, tai barbariškiausia val
džia, kuri sunaikins visas dar
bininkiškas’ organizacijas, ne
tik revoliucines, bet ir libera
liškas ir unijas. To nenori su
laukti nei vienas darbininkas, 

tiktai gali 
susiorga- 

susijungę į bendrą 
frontą. Sudaryti tvirtą bend
rą frontą bus galima daugi. . .............. -
pasekmingiau, kuomet K. P. Draugiją iki šiol jokių ne- 
pati bus tvirta ir skaitlinga turėjom ir organizatyvis vei- 
nariais. Daleiskime, Philadel- kimas stovėjo ant labai žemo , 

’i per
! nekuriu draugų pasidarbavi-; 
mą tapo sutvertas Shelter 
Island Lietuvių Politiškas Kliu
bas. Buvo eita prie sutvėrimo 
ALDL Draugijos kuopos, bet

phijoj yra nemažiau kaip 150 . laipsnio. Pereitą rudenį
žmonių, kurie artimai simpati
zuoja K. P. Jei jūs, draugai 
darbininkai ir darbininkės, įs- 
totumėt į Komunistų Partiją, 
tai tarpe lietuvių Phila. būtų 
galima labai greitai sudaryti 
tvirtas bendras frontas ir vi
sos organizacijos ir draugijos 
būtų galima įtraukti į jį. Tada 
pasidarytų milžiniškas judėji
mas; jis pašoktų keleriopai 
pirmyn. Tad be jokio atidėlio
jimo, stokite į Komunistų Par-

Reporteris.

Kazimieras Janulis, 
18-tą 1936 (Penna.

Paliko moterį ir

Mirė 
vasario

| Ligoninėj).
du sūnų, tris seseris ir vieną 
brolį (Joną). Pašarvotas pas 
graborių Kavaliauską, po nu
meriu 1439 So. 2nd Str., Phi- 
la., Pa. Bus laidotas subatoj 
12:30 p.m. Fernwood Kapi
nėse.

Draugai Scachai ne tik su
teikė stubą voltui, bet dar ir 
paaukavo skanių valgių. Taigi 
varde ALDLD 10 kuopos ta
riam širdingą ačiū. Taipgi ačiū 
ir tiem, kurie atsilankė ir su
teikė finansinę paramą kuo
pai.

Susižeidė ALDLD 10-tos kp. 
Narė

vasario 4 d. buvo nepamir
ština diena, nes buvo labai 
slidu ir įvyko daug nelaimių. 
Mūsų draugė Ona Rimkunie
nė, atsikėlus ryte, išėjo įsineš
ti pieną nuo trepu ir kojai 
paslydus, labai susižeidė. Gy
dytojas sako, kad ji turės pa
gulėti lovoj apie penketą sa
vaičių, 
yra d. 
motina.
10 kuopos narė ir finansiniai 
tankiai paremia darbininkų 
judėjimą.

Draugai-gės, kuriem laikas

Draugė Rimkunienė 
Julės Basanavičiūtės
Draugė yra ALDLD

J. Kavaliauskas.
(žinia pasiekė mus trupu

tėlį pervėlai—todėl nesuspė
jome jos įdėti penktadienio 
laidon.—Red.)

Elizabeth, N. J
Minėjimas 18 Metų Lietuvos 

Neprigulmybės
Vasario 16 d. Elizabethe 

buvo surengtos prakalbos su 
koncertine programa Lietuvos 
neprigulmybės p a m i nėjimui. 
Neteko sužinoti, kas surengė šį 
parengimą. Buvo apie tuzinas 
vietinių ir iš kitų miestų kal
bėtojų. Pirmas kalbėjo vieti
nis kunigas Simonaitis. Reik 
pažymėti, kad Simonaitis ma
žai susipažinęs su Lietuvos 
padėčia. Vienok kun. Simonai
tis prisiminė, kad Lietuva ta-! 
po neprigulminga, kuomet 
įvyko Rusijoj sukilimas.

Antras vietinis kalbėtojas, 
M. Salyklis, nekalbėjo apie 
Lietuvą, bet apie Elizabetho 
vietinius reikalus. Jis pasakė 
vieną būtent svarbų dalyką, 
deurio Elizabetho lietuviai ne
žinojo, kad yra lietuvis detek-

Td. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard St., 
kampas Inman St., 
arti Cenral Skvgro,

CAMBRIDGE, MASS.
OFISO VALANDOS:

2-4 ir 7-9 vakare 
Nedėliomis ir šventadieniais: 

10-12 ryte

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP 

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ O K r 
KIRPIMAS

SKUTIMAS 15c
Prielankus Patarnavimas

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

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKA 
čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

prieinamesne kaina, negu kitur dabartiniu laiku.
A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas 

8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Prista
tome greit j jūsų namus. Prašome 
įsitėmyti adresą ir telefoną.

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti j ofisą 
Kampas Union Avė. ir Grand St.

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

TRU- EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

DR. HERMAN MENDLOWITZ
Praneša visuomenei, jog jis permainė savo ofisą 

1 WILLIAMSBURGHE,
ir randasi po sekamu antrašu:

522 Bedford Ave. Brooklyn, N. Y.
( arti Taylor St.

Telefonas Evergreen 7-1312
I Ofiso valandos nuo 1—3 diena ir nuo 7—-8 vakarais

NEDfiLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd St.
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LIETUVIO ATSIMINIMAI
- APIF ANGLIJOS AVANTIŪRĄ ARCHANGELSKO RAJONE 

Rašo P. š-

Pritarimo Streikas

Nesenai man teko susipažinti su vienu 
lietuviu darbininku, Vincu Liubinsku, 
Brooklyne. Besišnekučiuojant apie da-

* bartinį Mussolinio vedamą karą Ethijo- 
pijoj, jis prasitarę, kad ir jam teko ra
gauti karo bei prisižiūrėti į tą, anot jo,

• karo raketą.—Ar buvai draftuotas Ame
rikos kariuomenėn ir išvežtas Francijon? 
—klausiau jo.—Ne,—sako jis—buvau iš
vežtas iš Anglijos, nes aš tuomet gyve
nau Škotijoj. Mat, Anglijos valdžia da-

i « ve pasirinkt, kas nenori vietoj stot ka
riuomenėn, gali važiuot Rusijon ir stot 
rusų kariuomenėn.

Kuomet ėjo Anglijoj galutinas patvar-
• kymas visus Rusijos piliečius išvežt Ru

sijon,—toliau pasakoja V. Liubinskas,— 
tuo laiku Rusijos valdžia buvo Kerens
kio rankose. Kokis tai kerenskinis ofi- 
cierius su vietos valdininkais net po sta
bas vaikščiojo su tam tikra blanka rusų 
ir anglų kalboj spausdinta, ir liepdavo 
po ja pasirašyti,—kas reiškė—sutinki 
važiuot Rusijon, stot į Kerenskio armiją 
ir kariauti. Aš tuo laiku buvau “Rank
pelnio” skaitytojas ir jau supratau, kur 
aš stoviu, bet nieko kito negalėjau pa
daryti, kaip tik sutikt išvežimui Rusijon. 
Tokiam padėjime buvo ne tik daugelis 
Jietuvių, bet įvairių tautų darbininkų, 
kurie tik paėjo iš Rusijos valdomų kraš
tų, kaip tai: latviai, estonai, finai ir kiti.

Kuomet atėjo šaukimas važiuot į sto
tį, iš kur veš į prieplauką—New Castle,

# buvo, rodos, pradžia rugsėjo mėn., 1917 
metų. Kol mus prikalbinėjo ir, dali
nai, priversdinėjo važiuot Rusijon Ke- 
renskiui talkon, tai anglai buvo gana 
mandagūs, apsieidinėjo švelniai. Bet kai

* tik susodino traukinin važiuot į New 
Castle, ant syk tie patys žmonės pasi
darė žiaurūs, nemandagūs, ir su mumis 
apsieidinėjo blogiau, negu kadaise vo
kiečiai, kuomet dar pirmu kartu lietu
viai važiuodavo per Vokietiją Amerikon. 

e Gerai dar, kad ši kelionė buvo trumpa 
New Castle prieplaukoj mūs laukė trys

> rusų laivai: “Car,” “Carina” ir “Dvinsk.”
Viso ant šių laivų mūs buvo iki 4,000 

rekrutų; ant “mano’ laivo buvo apie 1,- 
200; daugelis lietuvių iš Škotijos. Mais
tas buvo neblogas; mūs čia niekas nevar
žė, dar nelaikė, kaipo kokius “naujokus.”

• Baisus Sujudimas ant Laivo
Antroj dienoj kelionės jūromis, ant 

mūsų laivo pasidarė kokis tai nepapras- 
• tas sujudimas: viršininkai tik bėgioja, 

tik kalbasi, tik rėkauja, rankomis mosuo
ja, bet mums dar nieko nesako. Mes 
pamanėm, kad gal pamatė kur arti vo
kiečių submarinus ar šiaip kokią nelai
mę pajuto. Mes pradėjome klausinėti 
įvairių “žemesnių” laivo valdininkų, ka
me dalykas. “Jūs prapuolėt”! suriko 
vienas į mus. Nekurie iš mūs persigan- 

4 do, tikrai manydami, kad submarinas 
jau po mumis... “Kame dalykas?” mes 
klausiam jų. Nagi, bolševikai nuvertė 
Kerenskį, o jus gi Kerenskio valdžia ve
ža! Tik po šio paaiškinimo mes nusira- 
minom; nekurie net nusišypsojo užsiga-

• nėdinančiai; kiti nesuprato skirtumo šio 
svarbaus įvykio, girdi, ar tokia ar kito-

• kia valdžia bus Rusijoj, bet mūs vistiek 
nesušaudys.

Po šio pranešimo ant laivo pasidarė 
visai kitokia atmosfera, kaip pirmom 
dviem dienom. Visuose kampuose ir vi
sada: ar prie valgio, ar gult nuėjus ar 
šiaip liuosu laiku,—vis eina diskusijos,

• ginčai ir kartais net susibarimai—visi 
f politikauja! Atsirado apie desėtkas

“naujokų”, kurie smarkiai laikė bolševi
kų pusę; jie sakė, kad mums džiaugtis 
reikia, jei mus dabar veltui nuveš Ru
sijon—darbininkų valdomon Rusijon! 
Kiti jiems prieštaravo.

Daugiau ir aiškesnių žinių mes nega-
• vom,—žinojom tik, kad Kerenskį bolše

vikai nuvertę,—ir viskas. Ar visą šalį už-
• valdė bolševikai, ar ne,—mes žinių ne

turėjome. Bet visgi dabar pas neku- 
riuos rodėsi daugiau ūpo, negu iš pra
džios kelionės.

Persigando Vokiečių “Submarino”
Musų tris laivus lydėjo geri “palydo- 

t vai”: pirmiausia plaukė Francijos dide
lis kariškas laivas, iš šonų plaukė po 
du anglų minininku, šeštoj dienoj kelio
nes mus pasitiko keli rusų kariniai lai

vai, tai francūzų ir anglų laivai grįžo.
Vieną dieną mums plaukiant kokia tai 

jūrų siaura susmauga, rodos tai buvo 
tarp Norvegijos ir Švedijos,—o gal aš 
klystu, kaip štai atbėga vienas lietu
vis valgoman kambarin ir. suriko: mes 
jau prapuolėme—submarinai pasirodė! 
Ir tuo pat momentu pasigirdo keli gar
sūs šūviai. Man net pečiuose karšta 
pasidarė. Na, manau sau, dabar tai pa- 
simaudysime, kaip vokiečių torpeda su
plėšys mūsų laivą. Išbėgome viršun, no
rėdami gelbėtis kaip nors ar ką daryti. 
Pamatėm, kad mus lydinti laiveliai, taip
gi ir mūsų laivo kanuolės šaudo į vieną 
vietą—į pakraštį. Mes submarino nie
kur nematom,—turbūt panėrė į dugną, 
aiškina kiti. Šaudymas sustojo. Galų 
gale paaiškėjo, kad vietoj submarino ky
šojo iš vandens seniau nuskandinto laivo 
stiebas. Sargas pamatė galą stiebo ky
šant iš vandens ir pradėjo rėkt, “subma
rinas”! Na, ir pradėjo pliekti iš kanuo- 
lių į nuskendusį laivą...

šnipų Visur Buvo
Po 11 dienų kelionės laivu pribuvom 

Archangelskan. Sustojus mūsų laivui 
netoli krašto, prie mūs atplaukė mažas 
rusų laivelis su įvairiais viršininkais^— 
caristais. O mes manėme, kad mus 

I pasitiks su raudonomis vėliavomis—bol
ševikai! Pradėjo visus rikiuoti ir tvarky
ti, kad nuo mūsų laivo persėst ant mažų 
laivelių ir važiuot į kraštą. Tuoj atsisto
jo priekyn laivo oficierius ir taipgi nuo 
krašto pribuvę kokie tai valdininkai ir 
pradėjo šaukti vardais ir pavardėmis 
kai kuriuos iš mūsų tarpo. Kuris tik pa
šauktas atsiliepia, tuoj išskiria ir pasta
to po sargyba... Išrankiojo viso 8, tarp 
kurių buvo, rodos, keturi lietuviai. Ir 
kas pasirodė—nagi areštavo visus tuos, 
kurie laike kelionės jūromis diskusijose 
palaikė bolševikų pusę. Reiškia, mum 
besiginčijant buvo šnipų, kurie nuklau
sė, kas kaip kalba, ir, sužinoję vardus 
ir pavardes, perdavė laive esantiem val
dininkam.

Areštuotus tuoj nukėlė nuo laivo į 
mažą laivelį ir juos vienus vežė į kraštą 
po sargyba. Beplaukiant jiem į kraštą, 
štai ant to laivelio užplevesavo raudona 
vėliava! Mat, ją vežėsi lietuviai iš Ško
tijos, keno padovanotą atvežimui Rusi
jon. Iškėlimas nors ant to mažyčio lai
velio raudonos vėliavos caristam labai 
sugadino nervus ir tuoj buvo įsakyta at
imt iš jų vėliavą, kas ir buvo padaryta. 
Vėliau teko nugirst, būk caristai valdi
ninkai norėję paskandint tą laivelį su 
aštuoniais bolševikais, bet ten buvę ang
lai su tuo nesutiko.

Kapsuko Atsiųstas Steponaitis Pagelbėjo 
A rėš tuo tiem

Visus areštuotus atvedė po sargyba į 
vieną trobesį prieplaukoj ir sustatė di
delio kambario kertėm Draugai išrodė 
kaip ir nusiminę,—nežino, ką su jais da
rys. Mes labai nustebom, kad turėjo
me tikras žinias, jog Kerenskis nuvers
tas ir valdžią paėmė bolševikai, o čia, 
Archangelske, visi viršininkai—caristai; 
visur dar caro načalninkų uniformose 
sargybiniai ir kitokie guzikuoti valdi
ninkai. Nesuprantame, kaip čia viskas 
yra. Gal jau bolševikus nuvertė, ma
nom sau...

Štai kažin iš kur pasisuko tarpe mūsų 
kokis vyrukas ir pradėjo rusiškai klau
sinėt šio to; kalba labai negarsiai. Jis 
paklausė, ar daug lietuvių čia yra. Tuoj 
mes keletas lietuvių priėjom prie jo ir 
pradėjom klausinėti, kaip čia viskas yra. 
Ir štai iš mūsų tarpo vienas lietuvis pri
ėjo prie manęs ir sako: “Nagi, tai Ste
ponaitis, kuris redagavo ‘Rankpelnį’ 
Škotijoj.” Ir priėjęs pradėjo kalbėtis su 
Steponaičiu. Jis prašė neminėt jo var
do garsiai ir nežymiai, nuduodamas, 
būk jis tik del įdomumo atėjo pamatyt 
atvykusių iš Anglijos naujų rekrutų, pa- 
tykiai pradėjo mum kai ką aiškint, t. y., 
kaip dabar viskas yra Rusijoj. Sakė, 
kad jį į Archangelską Kapsukas atsiun
tė tik del susitikimo su mumis; girdi, 
mes žinojom, kad čia pribus keli tūks
tančiai Rusijos išeivių, o taipgi ir lietu
vių.

(Daugiau bus)

BARBERTON, Ohio. — 
Sustreikavus garo dūdų iš
vedžioto jams bei taisyto
jams, pradėjo “sėdėjimo” 
streiką ir 500 Columbia 
chemikalų dirbtuvės unijis- 
tai, reikalaudami, kad kom
panija pridėtų po 4 centus 
per valandą dūdų darbinin
kams.

Atsakydama į tai, kom
panija visai uždarė dirbtu
vę.

LICENSES
BEER, WINE, LIQUOR 

Wholesale Retails
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6657 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 1337 Bushwick Ave., Borough 

; of Brooklyn, County of Kings, to be con- 
I sinned on the premises.

ABRAHAM GUMPERT
I 1337 Bushwick Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 945 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132-A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1064 Ocean Parkway, Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed on 
the premises.

PARKVILLE AMUSEMENT CORP., 
10G4 Ocean Parkway, Brooklyn, N. Y.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
GRAND RAPIDS, MICH.

Lietuvos Sūnų ir Dukterų Draugi
jos 1936 Metams Valdyba.

Pirm.—A. J. Kareckas,
730 Nasons St.

Vice Pirm.—L. Arminas,
1010 Hamilton Avenue

Užrašų Sekr.—G. Gelgota,
19 Dale

Turto Sekr.—A. Daukša,
1131 Walker

Iždininkas—A. Adomaitis,
448 W. Leonard

Lig. Komitetas—A. Garbanauskas, 
1108 Elizabeth Ave.

V. Gelgotienė, 19 Dale Street 
Trusto Sekr.—S. Vilkuniute,

718 Richmond Street
Revizijos Komisija:
A. Senkus, A._ Garban,
A. Labanskienė.

Street

Street

Street

(45-46)

WORCESTER, MASS.
TDA 13 kp. mėnesinis susirinkimas 

įvyks antradienį, 25 d. vasario, 8 vai. 
vakaro, 29 Endicott St. Visi nariai 
malonėkite dalyvaut,' nes turim daug 
svarbių dalykų apsvarstyt.

Fin. Sekr. D. Lukiene.
(45-46)

CAMBRIDGE, MASS.
ALDLD 8-tos kuopos susirinkimas 

įvyks seredoj, 26 d. vasario, 7:30 
vai. vakare, Stašiu svetainėje, 163 
Harvard St. Naujoji valdyba kviečia
ma pribūti laiku, nes jums reikės 
užimti naujas vietas. . Taipgi prašo
me nauji} narių atsivest ir prirašyt 
prie 
eina 
nėra

kuopos, atsiminkite, kad dabar 
vajus gavimui naujų narių, tai 
įstojimo mokesčių.

Prot. Rast. P. A.
(44-45)

NORWOOD, MASS.
Norwoodo darbininkes rengiasi prie 

paminėjimo Tarptautines Moterų 
Dienos Kovo 8-tos. ALDLD 9 kp. 
m.oterų kliubas, jau išrinko dvi dele
gates, kurios darbuosis, kad sėkmin
gai suruoštų moterų dienos paminė
jimą. Moterų kliubas kviečia ir pa
šalines moteris prisidėt prie darbo.

Rep.
(44-45)

ELIZABETH, N. J.
Lietuvių Brolių Draugystė rengia 

linksmą kazyrių vakarą, nedėlioj, 23 
d. vasario, Karalcvičiaus svetainėje, 
733 Brunswick Avc. Pradžia 5 vai. 
vakaro. įžanga 35c; vien tik šo
kiams 25c. Kviečiam visus Elizabeth 
ir apielinkčs lietuvius dalyvaut, ga
lėsite linksmai pasišokt prie geros 
T   —— --     

MEDICINOS DAKTARAS
B. BOGDASAROFF

200 Second Avenue 
tarpe 12th ir 13th Sts., N. Y. C.

Gydo odos, kraujo, pūsles— 
šlapinimosi ligas.

Vai.: nuo 10:30-8 ; Sekrnad.: 11-1 dieną
Teh: Algonquin 4-8294

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(ŠALINSKAS)

Lietuvis Graborius
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kastų. 
Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę del po šermenų pietų. 
Teikiam nemokamai vėliausios 

mados automobilius.
84-02 JAMAICA AVE.

Prieš Forest Parkway, 
Woodhaven, L. L, N. Y.

užsitraukimas mazau rūgštus—Luckies yraKiekvienas

The AmerWn Tobacee

LENGVAS . UZSIRUKYMAS
IS TURININGO, BRANDAUS-KUNO TABAKO

Per dvidešimt penkerius metus The American 
Tobacco Kompanijos tyrinėjimų štabas nuolat 
darbavosi pagaminti apčiuopiamai puikesnį 
cigaretą - būtent, cigaretą turintį kuo mažiau
siai išgaruojančių sudėtinių dalių, su page
rintu skonio turiningumu - “LENGVĄ UŽSI
RŪKYMĄ.”

Mes tikime, jog Lucky Strike Cigaretuose yra 
įkūnyta skaičius tikrai pamatinių pagerini
mų, ir jog visi tie pagėrfliiniai susideda, kad 
pagaminti augštesnės rūšies cigaretą - naujo
višką cigarctą, cigaretą padarytą iš turiningo, 
brandaus-kūno tabako - Lengvą Užsirūkymą.

m

Nesenai padaryti che
miniai bandymai paro
do*, jog kiti populiarūs 
cigaretų išdirbiniai turi 

į rūgštume perviršių nuo 
53% iki 100% daugiau

;į negu Lucky Strike.

Luckies yra mažiau rūgštūs

Į BRAND

į B R A~N D B 

| BRAND C

S . f 5
BALANCE 
Į LUCKY STRIKE

• Daviniai Patikrinta Nepriklausomų Cheminių 
Laboratorijų Ir Tyrinėjimo Grupių

Rūgštumo Perviršius Kitų Populiarių Išdirbinių, Lyginant Su 
Lucky Strike Cigaretais

S 2

lengvas llž sir ūky mas
IŠ TURININGO. BRANDAUS-KUNO TABAKO — "IT'S TOASTED"

orkestros, ir pakazyriuot. Kazyrnin- 
kams ,;i)ūs duodamos geros dovanos, 
ir bus pakankamai užkandžių ir gė
rimo. Kviečia Komisija.

(44-45)

PHILADELPHIA, PA.
Vasario 22 d., 7:30 vai. vakare 735 

Fairmount Ave. bus visų “Laisvės” 
skaitytojų ir darbininkiškų organi
zacijų narių susirinkimas. Bus drg. 

'A. Bimba iš Brooklyn, N. Y. Jis 
kalbės apie Komunistų Partijos nu
peiktus ir veikiamus darbus. Tad vi
si dalyvaukite kuo skaitlingiausia.

Reporteris.
(44-45)

SO. BOSTON, MASS.
ALDLD 2 kp. susirinkimas įvyks 

seredoj, 26 d. vasario, 7:30 vai. vak., 
376 Broadway. Visi nariai dalyvauki
te, nes turim • daug svarbių dalykų 
apsvarstyt, taipgi reikia atsiminti, 
kad esamo nutarę surengt daug pa
rengimų, ir jau du dideli parengimai 
pradėti. Pirmas tai 25 metų “L.” Ju- 
bilčjaus balius, ir antras operete 
“Tamyla”, kurią sulos Montello artis
tai. Tad visi dalyvaukite, kad galė
tumėt sudaryti atsakomingą komisi
ją, kad šie parengimai būtų sėkmin
gi. Sekr. V. K.

(44-45)

Tel. Stagg 2-0783 NOTART
Night Tel. Juniper 6-4912 PUBLIC 

. _ . I ‘ . . .

Juozas Levanda 
(LEVARDĄUSKAS) 

GRABORIUS „ 
Patarnauju > visiems ,be skirtu
mo. Parsatndati automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos x 
.< Žemęg.

Ateikite, jr persitikrinkite 
1Q7 Union Avenue 

-.Brooklyn, N. Y.

V-'.
V

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Juozas 
Kavaliauskas 

Laisniuotas Graborius 
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
, Keystone—Main 9669
Telephonal: - Bell—Dewey 5136 
Užtikrinu, kad mano patarnavi
mas bus atatinkamiausias ir už 
prieinamą kainą. Nuliūdimo 
valandoje prašau kreiptis prie 

manęs sekančių antrašu:
1439 South 2nd Street 

PHILADELPHIA, PA.
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NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
Lietuviško Turčiaus 

Auksas Papuolė
Pasirodo, kad antradienį 

Valdžios slaptosios policijos 
agentų suimtieji 40 maišų auk
so, sumoje $338,000, priklau
so Lietuvos piliečiui Zelik Jo- 
šefovičiui. Auksą rado sudėtą 
Chemical Safe Deposit Kom
panijos, 32 Liberty St., N. Y., 
saugiosiose šėpose. Auksas 
konfiskuota remiantis 4-ta 
Sekcija Aukso Rezervo Akto, 
kuris išleistas 1934 metais, 
kad sulaikyti aukso savininkus 
nuo slėpimo aukso, kuomet 
buvo įsakyta visą turimą auk
są sugrąžinti valdžiai, iškeisti 
popierine valiuta.

J o s e f o v ičius dabar esąs 
Šveicarijoj. Jis telefonu pa
samdė Katz & Sommerich 
advokatų firmą, kuri 
iš teisėjo Patterson įsakymą, I 
kad valdžia įrodytų, delko už
griebimas aukso neturėtų būti 
panaikintas. Jie remiasi faktu, 
kad Josefovičius yra Lietuvos 
pilietis ir dėlto varantas už
griebti jo auksą buvęs nelega
lia, nes jis nepaeinąs po šios 
valdžios įstatais.

Sakoma, kad Josefovičius 
esąs tarptautiniai žinomas fi- 
lįansierius, su skyriais visuose 
svarbiuose Europos finansų 
Centruose. Savo skyrių. Vokie
tijoj uždaręs po Hitlerio atė
jimo valdžion.
. Slaptosios tarnybos vietinis 
viršininkas Houghton suradęs, 

- .kad tik kelios dienos atgal Jo
sefovičius perkėlęs $253,000 
vertės biznio apyvartą iš Cen
tral Hanover banko į šveica- 

fc^riją.
Sunku pasakyti, kuo užsi

baigs ši lietuviško milionie- 
------^vąus byla. Padariusieji kratą 

sako, kad įstatymas paliečiąs 
svetimžemius, kaip ir vietinius, 
tačiaus pridėjo, kad “dalykų 
eiga gali pakeisti padėtį.”

Surasta, kad kai kurios tro- 
k ų p e rs a m d y t o j ų k o m p a n i j os 
gaudavo mokėti už 15 ir dau
giau vežimų. į dieną, kuomet 
veždavo tik vieną ar porą ve
žimų į dieną. WPA formanas 
tą žinodavęs. Trokų kėravoto- 
jai ir kiti WPA darbininkai 
buvę grasinti, kad jie gausią 
“guzą galvon,” jei netylėsią. 
Užklaustas apie tai Ridderis 
sakosi “nieko nežinąs.” Bet už 
tai jis žino tuos, kurie organi
zuoja uniją WPA darbuose.

Varpo Keptuvė Minės 
Sidabrinį Jubileju

Albertui Radžiūnukui, kuris, 
kaip pati O. Balčiūnienė pa
reiškė, “niekur nesiskirs iš 
mūsų šeimynos.”

Jurgine Turės Linksmą 
48-tą Metinį Balių

Šį vakarą, 22 vasario, 
Jurgio pašalpinė draugija 
rėš smagų, pažmonį, kokiais 
visuomet būna jų metiniai ba
liai ir piknikai, šis jau 48-tas 
metinis balius. Grieš be per- 

išgavo i traukos Retikevičiaus ir Kai- 
zos orkestros. Prasidės 6:30 
vakaro. Vieta: Grand Para
dise, 318 Grand St., Brooklyne. 
Įžanga 40c.

tu

Antano ir Onos Balčiūnų 
keptuvė, plačiai žinoma po 
vardu Varpas Bakeries, Inc., 
36-42 Stagg St., Brooklyne, 
apvaikščios 25 metų sukaktu
ves nuo įstaigos įsikūrimo. Ta 
proga savininkai ruošia di
džiulę pramogą šį sekmadie
nį, 23 vasario, 5 vai. vakaro, 
Klaščiaus svetainėj, Maspeth 
ir Betts Avės., Maspethe.

Įdomu seniesiems brookly- 
niečiams bus prisiminti, o nau
jesniems sužinoti, kad keptu
vė buvo įsteigta per O. Bal
čiūnienės dėdę Stasį Slavicką 
ir jo žmoną, O. Balčiūnienės 
tetą. Vėliau ją laikė Verbyla 
su šturmu. Tačiaus kepykla 
tuomet nebuvo ta moderniška 
įstaiga, kokia šiandien yra, ne
gi turėjo tų pristatymo prie
monių. J.
vienintelis naujai įsisteigusios 
kepyklos 
rankiniu vežimėliu pajėgdavo 
aptarnauti įstaigos reikalus— 
išvežioti duoną.

Po kelių metų kepykla Var
pas perėjo į dabartinių savi
ninkų Balčiūnų rankas. Suma-' 
niai ir j 
įstaiga augo ir, metams

Ambrozaitis buvo

Rep;

Kviečia Bendrai Minėti 
Ispanijos Laimėjimus

Rytoj Sietyno Choro 
Vakarienė

puikusis 
“turkių” 
Tai bus

Gen. Mitchell Išvežė į 
Milwaukee Palaidoti

Mirusio generolo William 
Mitchell kūnas išvestas ketvir
tadienį j Millwaukee, Wis., 
kur generolas augo. Jisai pa
saulinio karo metu buvo paki
lęs Amerikos karo orlaivyno 
vadu Francijoj, bet po 
buvo 
Kūną 
stotin 
Posto
kai kurie valdininkai ir gimi
nės.

išvežiotojas, kuris

pasiimt Justino penktukams f 
taupyti banką (dėžutę), kur 
jau Justino buvo sudėta apie 
$1.30 nikeliais. Aha, čia ir iš
lindo yla iš maišo. Vaikai su
prato, kad vagis jų namuose. 
Sukėlė riksmo ataką, kas va
giui įvarė baimės; jis metė at
gal banką ir nėrė lauk su ki
tais brangiais daiktais. Banką 
atėmę, vaikai kiek nusiramino 
ir vagis gavo progos pabėgt su

! apie $70 vertės daiktų.

Komunistų Partijos N. 
Distrikto organizatorius d. 
Amter pasiuntė Socialistų Par
tijos Miesto Komitetui per Alt- 
maną laišką, kuriame kviečia 
vietos socialistus bendrai su • 
komunistais rengti didelį pa
minėjimą Ispanijos Liaudies 
Fronto laimėjimų tik ką praė
jusiuose rinkimuose. Ispanijos 
Liaudies Fronte socialistai sy
kiu su komunistais yra vado
vaujanti spėka.

Amteris pabrėžia, kad kaip 
Ispanijoj laimėjimas rinkimų 
yra smūgis Ispanijos fašizmui 
ir prieš reakciją visur, taip j 
bendras frontas ir šioje šalyje 
duotų panašias pasėkas.

I

YONKERS, N. Y
ALDLD 172-ra kuopa ren-j 

gia linksmą balių. Įvyks suba- 
toj, 22 vasario (Feb.), Uk
rainą svetainėj, 49 Jefferson 
St. Kviečiame visus vietinius ir 

! iš apielinkes dalyvauti. Bus 
pirmos klasės muzikantai. Šo
kiai prasidės 7 v. v.

Komitetas.

D e m o k r a tų viršininkas 
Dooling praneša, kad Al, 
Smith būsiąs pirmuoju delega
tu tos partijos nacionalėn 
konvencijon, kuri įvyks atei
nantį birželį, Philadelphijoj.

Vaikas Linksmas, jis 
geria “Broncotone”

Apvogė Aleko Veličkos 
Namus

Vasario 19-tą dieną, apie 
' 4-tą valandą po pietų, pasiro-

Veličkos 1rūpestingai vedama dė karidoriuje prie 
hė apartmento žiaurios išvaizdos, 

gant, Balčiūnai buvo pirmuti- su suraižymo randais^ ant vei-

HUDSON COAL
357 Flatbush Ave. Brooklyn, N.Y.

Pirkite nuo lietuvių anglių kompanijos 
Kainos pakils nuo vasario 1. Užsisakykit iš anksto.

Šviežiai iškasta dubeltai sijota Pennsylvania Anthracite
Ne Būtleginta ar Truckers Anglis

PIGI ANGLIS YRA PIGI, BET MŪSŲ ANGLIS NEBRANGI
Garantuota pirmos rūšies anglis ir pilnas patikrintas 

svoris, 2000 svarų j toną.
ŠAUKITE Į™ $ j Q.5O

STERLING 3-4700 jęlit *"

IŠVALYK SAVO VIDURIUS
Vidurių užkietėjimas yra motina visokių ligų. Kad 

išvengti tas nelemtas ligas, tai yra privalumas iš
valyti ir sutvarkyti vidurius. NATURAL - LAX.— 
HERB TEA yra sutaisyta iš 12-kos Natūralių žolelių 
ir šaknelių, kurią New Yorko Miesto Sveikatos Sky
rius išbandė ir pripažino, jog NATURAL-LAX.— 
HERB TEA yra viena iš geriausių paliuosavimui, iš
valymui ir sutvarkymui pairusius vidurius. Pakelis 
arbatos kainuoja 50c., arba 3 pakeliai už $1.25. Pri- 

siųskitė Money Order už vieną arba tris pakelius, o mes jums už tai 
pasiųsime per paštą NATURAL-LAX.—HERB TEA. Rašykite šiaip:

Namų Antrašas 
1375 East 18th Street 

Brooklyn, N. Y.
JOHN W. THOMSON 

P. O. Box 186, Brooklyn, N. Y.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rūšių šviežus Valgiai, Gaminąpii
Lietuvišku Taipgi ir Amerikonišku Stilium.

SYKĮ ATSILANKĖ PERSITIKRINSIT
417 Lorimer Street, Brooklyn (“Laisvės” Name)

SAVININKAI J. P. MARGIUKAI

do, vyras. Karidoriuj žaidė Ve- 
oi/Jičkų sūnus, Justinas, 11 metų 

keturiais moderniškais elektra j am^iaus, su kitais dviem tokio 
kūrenamais pečiais. Pab am^iaus berniukais.

Dabar jų. erdvioj, švarioj iri Svetimasis stragiai 
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šviesioj kepykloj pagaminama 
tonai visokios duonos. Specia-i 
lizuojasi kepimu lietuviškos 
ruginės, “Boston bread, 
lų rugių, baltos ir “pumper- 

j nickel.” Pyragų irgi kepama 
Harry ir Meyer Luckmanai, visokil>- visokiausiu. Gąmina- 

taipgi Fred Hull, nuteisti nuo!mi pagaI užsakVm? vestuv.ų 
20 metų iki viso amžiaus ka
lėjimo už nužudymą Drukma- 
no, kuris dirbo jų garažiuje, 
Moore ir White Sts., Brookly
ne. žudymas įvyko 1935 metų 
pavasarį, bet tuomet buvęs 
teismas juos išteisino.

Vėliau iškelta naujų davi
nių ir nemažas skandalas, kad 
policijos department© žmonės 
už kyšius nutrynę kaltinimus 
ir atidavę į Luckmanų, rankas 
davinius, įrodančius jų ryšį su 
ta žmogžudyste. Po to Luck- 
manai buvo iš naujo įkaitinti 
ir dabar tapo nuteisti.

Miesto Reikalų Komitetas 
dabar pradėsiąs bylą išmeti
mui distrikto prokuroro Geog- 
hano, prie kurio buvo taip

karo 
atstatytas iš tos vietos, 
palydėjo Pennsylvania 
Am. Legiono Lakūnų 
ir kitų lakūnų būrys,

Pasibaigė Luckmanų Teismas

;• Newarko lietuvių 
choras Sietynas turės 
vakarienę ir šokius, 
didelis ir smagus pažmonys, 
kadangi choras yra atsižymė
jęs gražiu dainavimu ir vai
dinimu operečių ir kitų veika
lų, taip pat savo darbštumu- 
pasiryžimu patarnauti darbi
ninkiškai lietuvių visuomenei. 
Apie vakarienės gerumą abe
joti netenka, nes choristai ly
giai sumanūs šeimininkai-virė-, lengvai praleista pirmoji Luck- 
jai, kaip ir menininkai.

Vakarienė įvyks sekmadie- 
nį, 23 vasario, Jurginėje sve
tainėje, 180 New York Avė., 
Newarke. Tikietas $1. Svetai
nė atdara nuo 4 v. Vakarienę 
duos 7 v. vakaro.

niai lietuviai kepėjai įsistei
gę modernišką keptuvę, su'

čie-

ir gimtadienių pyragai. Kaipo 
pavyzdį pastarosios rūšies py
ragų svečiam bus įdomu pa
matyti pačios įstaigos sidabri
niam jubilėjui iškeptąjį pyra
gą, kuris sveria 1,500 svarų.

Pirmutinį rankinį vežimėlį 
išvežiojimui duonos dabar pa
vadavo keturi moderniški tro- 
kai, kuriais pristatoma duona 
į Jersey City, Hoboken, Green
ville, Bayonne, New Jersey 
pusėje, taipgi į New Yorką, 
Yonkers ir kitus N. Y. valsti
jos artimesnius miestelius ir į 
Connecticut, 
ma į visas 
Greenpoint, 
mond Hill 
Great Neck
Taipgi siunčiama duona ir į 
tolimesnius miestus, sulyg už
sakymo.

Pramoga ruošiama 
pakviest visus kostumerius, SU pardavimo—vyro mirtis, ir mano pa- 
.. . x • i • čios menka sveikata. Greitai atsisau-jaiS geriau susipažint ir sykiu sekamai: Mrs. E. Kvederienė, 
pasilinksmint sidabrinio jubi-|726 N. 8th St 
lėjaus minėjime. Paimtos Jo- 
zavito ir Kazakevičiaus orkes- 
tros griežti šokiams, šeiminin
kai pavaišins svečius užkan
džiais ir gėrimais. Išdalyta 

susi-j kostumeriams virš 5,000 tikie-

Brooklyne 
žymesnes 

Ridgewood, 
ir kitas;

ir

veza- 
dalis, 
Rich- 
siekia

Huntington.

i užpuolė 
! ant berniukų, specialiai at
kreipdamas atydą į Veličkų 
Justiną: “Kur tu gyveni?.. . 
Ar mama namie?” Atsako, 
“čia, mamos nėr namie.” žu- 
likas toliau prabilo: “Man iš
vogė laiškus ir sunešė į jūsų 
stubą. Leisk mane pasiimt 
juos.” Vaikutis nusigando, 
įsileido žiaurųjį gaivalą; kar
tu su juo ėjo jis pats ir jo du 
draugai.

Tik įėjęs į stubą, negeistinas 
svečias puolėsi į stalčius, gro
bėsi daiktus, paslėpdamas 
krovėsi į kišenius. Rado du 
laikroduku, Veličkos šliubau- 
ną auksinį žiedą ir kitokių 
daiktų, vertės apie $70.00.

Vaikai, tėmydami, jau pra
dėjo suprast, kad šis elemen
tas ne laiškų jieško, bet jam 
kas kitas rūpi. Kaip tik tuo 
momentu “svečias” pasivelijo

Jeigu Jūs esate užsišaldę, kosėja- 
te, kenčiate nue dusulio užgulimų 
užeikite j vaistinę ir nusipirkite 

butalj 
“BRONCOTONE” 

D-RO L. GRYCZ
Po vieno butelio sunaudojimo, įsi
tikinsite, kaip jis palengvina jūsų 
kentėjimus vidurių apsirgimuose: 
kaip kad sukietėjimas, širdies py- 

kimas, naudokite

“GASTRITONE”
4 D-RO L. GRYCZ

Gastritone yra kombinacija iš su
dėties, prirengtos po tiesiogine 
analistiška kontrole pagal daktarų 
receptų. Jis duoda puikiausius re
zultatus kaipo skausmo lengvinto- 

' jas ir gelbsti skilvio virškinimui. 
Kent Remedies, Inc.

KENT REMEDIES, INC.
102 Kent Street, Brooklyn, N. Y.

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM IŠTAIGA

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 vėlai.

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

NAUJOJE VIETOJE

PARDAVIMAI
Greitas Pardavimas

Parsiduoda bučemė-grocernė, nuo
savas namas. Prie to pat biznio yra 
ir 4 atskiri namai, viskas tik už 

I $7500. Už 4 narni) randą kas menuo 
| gaunama po $90. Biznis geroj vietoj

. tarp lietuvių ir gerų kostumerių. Ga
ul KSi U įima ateit ir persitikrint. Priežastis

- čios menka sveikata. Greitai atsišau- 
---- > 
Philadelphia, Pa.

(45-47)

L!WUVI§K4Telephone Stagg 2-4409 ■

A. Radzevičius I
GRABORIUS I 

(Undertaker) i
Vedu šermenis ir palaidoju tin- 1 
karnai ir už prieinamą kainą. "
Parsnmdau automobiliui vestuvėm, 

parėm, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue)
Brooklyn, N. Y.

K zIRI fl’u SI fl D U ON fl 
<^mSCH0LES BAKING 1ZQ 

Grand St., Brooklyn^^^y

NAUJOJ VIETOJ KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ 
DUONĄ IR VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS.

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valygyda- 
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui. 
Pristatome į visas dalis—Brooklyn© ir apielinkes, j krautuves 

ir Į pavienius namus; taipgi siunčiam ir Į kitus miestus.
Tel. Evergreen 7-8538 Sav. V. LUKOŠEVIČIUS

manų byla. Dabar teismą pri
žiūrėjo Todd, nors Geoghan 
tebėra prokuroru.

žinoma, nereikia apsigauti 
manant, būk skundžiantieji 
Geoghaną gubernatoriui Leh- 
manui daro tą iš susirūpinimo 
teisdarybe. Tai tik dalis vie
nos politikierių grupės kampa- 

' nijos prieš kitą grupę. Tačiaus 
kada jie tarpusavyje 
niauja, tai visuomet palieja to-i tų, kurie užtikrina įžangą ir 
kios buizos, nuo kurios jie pa- vaišes veltui.

I tys čiaudo, o taksus mokan-1 Varpo įstaiga bei jos pro- 
, nes 

daroma ne jr jos savininkai Balčiūnai yra
- • pažangūs žmonės. Jie dalyvau

ja visuomeniniam lietuvių gy- 
venime ir ji remia. Ne kartą!
organizacijų vakarienėse gėrė-j būsiu dėkingas, arba tegul jie patys 

Martinas Makaravičius, 
Stanislovas Vankevičius ir Navals- 
kis. Navalskio pirmo vardo nežinau, 
bet jo moters pirmas vardas yra Am
elija, po tėvais Vąnkevičiutė. Aš esu 
atvažiavęs iš Point Marion, Pa.

Ignotas Li sau skis,
907—3rd Avė., 

Brooklyn, N. Y.
(44-45)

Iškeltas Naujas WPA 
Raketas

Iškilo aikštėn naujas rakete- 
ri^mas WPA departmente, 
kuris, sakoma, kainavo WPA..V. _____, _ ____ _____ ,
šalpos pinigų tarp $250,000 ir čius piliečius ima apmaudas, dūktai eina su progresu, 
$400,000 į mėnesį, sudarant 
milžinišką virš 2 milionų me
tinę sumą.

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau savo brolio, Jono Šid

lausko, arba jo moters Onos. Jis pa-1 
eina iš Meižiunų kaimo, Krinčino vai- i 
sčiaus, Kauno redybos. Jis išvažiavo į 
Urugajų 1928 metais ir apsigyveno1 
po sekamu antrašu: R. O. Del Urn- Į 
rinis Montevideo Calle Rečiuto No.

kad jų pinigais < 
teisdarybė, bet gėda teisdary- 
bei.

161. Girdėjau, kad yra 
malonėkite pranešti, už 
bai dėkinga.

Veronika Fergienė, 
Ave., Philadelphia, Pa.

miręs. Žinanti 
, ką būsiu la-

7932 Lyons

(45-47)
Pajieškau sekančių žmonių. Jie gy

vena Brooklyne. Kas žino jų antra- 
j šus, prašau pranešti man už ką

Cortlalndt 7-4305

Lietuviška Informacijų 
Raštinė

Lithuanian Information Bureau 
38 Park Row, opposite City Hall 

. NEW YORK, N. Y.
Rooms 405-6-7

Equitable Service Bureau
LIETUVIŠKA

Susisiekimo ir Ištyrimo

48-TAS METINIS

Rengia Švento Jurgio Draugystė
Subatoj, Vasario 22, 1936, nuo 6:30 vai. vakare

GRAND PARADISE SVETAINĖJE 
318 Grand Street (kampas Havemeyer), Brooklyn

ŠOKIAI BE PERTRAUKOS
Lietuviškiem šokiam I Amerikoniškiem šokiam 

RETIKEVIČIAUS ORKESTRĄ I KAIZOS ORKESTRĄ
Gerbiami Brooklyn© ir apielinkės lietuviai! Visi ir kiekvienas 

dalyvaukite šiame didžiajame baliuje, kur pasimatysite su šim
tais savo pažįstamų ir įsigysite naujos pažinties.

ĮŽANGA 40 CENTŲ ASMENIUI

jomės skaniomis avelėmis, gal, i atsiliepia, 
visai nei nežinodami, kad jos 
tą puikų, skonį gavo Varpo ke
pyklos elektriškame pečiuje, 
jau nekalbant apie pyragus, 
kurie tankiai atsiduria paren
gimuose.

Linkėtina A. ir O. Balčiū
nams geros kloties ir ateityje.

I Nėra abejonės, kad jie sek- 
; mingai minės ir auksinį jubi- 
lėjų, tik jau didesnėje dalinin
kų šeimynoje, kuri prisidės Kreipkitės Šiuo antrašu, ant tre . 
užaugus jų dukrelei Rūtai, sū- č,ų lubų: Mr8, Duobien«, 234 i 

-neliui Algirdui ir augintiniui |

IŠRANDA VO JIM Al
Parsirandavoja didelis ir šviesus 

kambarys del vieno vyro. Yra atski- I 
ras įėjimas. Viskas švariai palaiko- j 
ma. Kreipkitės Šiuo antrašu, ant tre- I
čių lubų: Mrs. E. Duobienė, 
Grand St., Brooklyn, N. Y.

(43-46) ;

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.

I® senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 

įsudarau su 
amerikoniškais.R Reikalui esant 

Iii r padidinu to __ Į kio dydžio, ko- 
k’° rageidauj*- 
ma. Taipgi at- 
maliavoju Įv*4- 
riom spalvom 

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

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

NOTARY PUBLIC TEL. STAGG 2-5043

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

LAISNUOTAS 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.

VW




