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Visų Šalių Darbininkai, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimesit, Tik Re

težius, o Islaimėsit 
Pasaulj!

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyn© $7.50 

Metams

Andai šioj vietoj pajieškojau 
kriaučių “Darbo”. Atsiliepė

Pavienio Numerio Kaina 3c Metai XXVII, Dienraščio XIX

KRISLAI
“Darbo” graboriaus bal

sas.
Ašaros prie T.M.D. grabo
Kai kur šlubojame.
Gerai darbuojasi.
Kode! liaudis myli Stall-

pats graborius A. Jankauskas. 
Jis sako, kad del palaidojimo 
“Darbo” “niekas nenukentėjo”. 
Ypatingai jis pats nenukentė
jęs, nes ir šiandien duonutę te- 
bevalgąs iš unijos iždo. (“N. 
G.”, sausio 14 d.).

Iš tikrųjų, kaip “Darbas” bu
vo Jankausko vedamas, tai jis 
jokios naudos darbininkams ne
nešė—dar labai daug žalos pri
darė, nes tai buvo Jankausko 
nešvarus įrankis kovai prieš ko
munistus.

Jau kelinti metai rėmiai sau, 
ilsis numirus Tėvynės Mylėtojų 
Draugija. Taip pat jau sena? 
mūsų tėvynainiai ginčinasi, ką 
daryti su jos lavonu. Vieni 
(pav., tūlas Smailis) siūlo jį 
tuojaus palaidoti ir užmiršti. 
Bet atsiranda ir tokių, kurie 
per ašaras maldauja dar pa
laukti—gal, girdi, ji dar prisi
kels iš numirusių. Tokių tarpe 
užtinkame tūlą Joną Sinderį. 
šis vyras augštai iškėlęs ran
kas šaukia:

“Brangūs tėvynės mylėtojai! 
Ar jau nė kibirkštėlės tėvynės 
meilės neliko jūsų širdyse? Ar 
jau nėra kitos išeities, kaip tik 
palaidoti tą brangią mūsų or
ganizaciją... ?” (“Vienybė”, 
sausio 14 d.).

Broli, o tu brangus broli, kur 
tu buvai šiuos paskutinius de
šimt metų? Nejaugi gyvenai 
ant mėnulio, jog nematei, kad 
tie “tėvynės mylėtojai” seniai 
sulindo į Smetonos kišenių ir 
virto didžiausiais lietuvių kultū
ros ir šviesos priešais? Tokių 
Strimaičių, Vitaičių, Karpių ir 
Tysliavų širdyse, dar smarkiai 
pasiknisęs, rastum tik tiek tik
ros tėvynės meilės, kiek bergž
džioje oškoje balto pienelio.

Todėl aš ir sakau: Nebever
kite prie T.M.D. karsto. Palai
dokit jos lavoną, užkąsdami jį 
giliai žemėse ir ant jo kapo pa
statydami paminklą su užrašu: 
“č|ia amžinai ilsis smetonuotų 
tėvynainių išnevožyta ir nulin- 
čiuota kultūrinė Tėvynės Mylė
tojų Draugija”.

“Laisvė” gali drąsiai didžiuo
tis pralenkus visus Amerikos 
lietuvių laikraščius savo kores
pondencijoms. Ji turi jų gana 
daug. Bet dar yra daug mies
tų, kur mūsų draugai gražiai 
miega ir saldžiai sapnuoja. 
Skaitytojų ten turime daug, bet 
korespondentų beveik neturime. 
Prasti pyragai. Prašome drau
gus talkon!

Gana gražiai* pradėjo bruzdė
ti Waterburio lietuviai komu
nistai. Pamatysite, jie greitai 
išvystys didžiulį judėjimą. Ap
linkui komunistų grupę susi
spietė didokas būrys simpatikų 
—nepartijinių komunistų, ku
rie padeda partijiečiams visuo
se darbuose. Geriausio visiems 
draugams pasisekimo.

buvo nu-

ir turėjo

Sovietų Sąjungon 
vykęs garsus vokietis novelistas 
Lion Feuchtwanger 
pasikalbėjimą su draugu Sta
linu. Sako šis rašytojas:

“Tuojaus pamatai, kodėl ma
sės ne tik gerbia, bet ir myli 
Staliną. Jis yra jų dalimi. Jis 
tikras 160 milionų Sovietų Są
jungos žmonių atstovas... Sta
linas... yra ne tik didis poli
tikas ir socialistinis organizato
rius, bet, virš visko, tikras žmo
gus”.

Brunswick, Maine. — Tę
siasi 200 audėjų streikas 
prieš padvigubinimą stak
lių skaičiaus

Hitleris, Roma Duosią 
Ispanijos Fašistam 
Net 100,000 Karių

Naziai Niekados Neleisią 
Ispanijos Liaudžiai Lai
mėt Karą prieš Fašistus

i Roma. — United Press ir 
radio žiniomis sausio 16 d., 
Hitleris ir Mussolinis pla
kuoja duot kad ir 100,000 
gavo karių į talką Ispanijos 
fašistam. Taip esą susitar
ta tarp Mussolinio ir Hitle
rio atsiųsto svečio gen. Go- 
eringo, Vokietijos karinio 
prlaivyno ministerio.

Pranešama, kad Ispanijos 
fašistų komandierius gen. 
įFranco reikalauja bent 80,- 
000 talkininkų iš Vokietijos 
ir Italijos; ir Mussolinis su 
Hitleriu pasiusią Ispanijos 
fašistam tiek narių, kiek tik 
Reikės. Jiedu sako, kad 
Liaudies Fronto laimėjimas 
tai, girdi, būtų pradžia So
vietų valdžios Ispanijoj. To
dėl Vokietija ir Italija nie
kados neleisią Liaudies 
Fronto valdžiai laimėt per- 
/galę.

Mussolinis su Goeringu 
apdirbę bendrą atsakymą į 
Anglijos pasiūlymą, kad vi
sos šalys sustabdytų sava
norių karių praleidimą Is
panijon. Tą atsakymą pa
skelbsią šią savaitę. O ja
me, be kitko, kaltinsią So
vietus ir Frakcija už Ispa
nijos respublikos rėmimą ir 
reikalausią tuoj ištraukt vi
sus “rusus” ir francūzus iš 
Ispanijos valdžios armijų, 
Sustabdyt visokią medžiagi
nę bei dvasinę paramą Is
panų valdžiai ir atšaukt vi
sus “raudonuosius” agitato
rius iš Ispanijos.

New Yorko Post pastebi, 
jog naziai ir Mussolini tyčia 
stato tūlas neįvykdomas są
lygas, idant jie galėtų pasi
likt priekabę ir toliau siųst 
savo karius, ginklus ir amu
niciją Ispanijos fašistam.

Peteliškės ir Sula Rytinėse 
Valstijose

Buffalo, N.Y.— Kuomet 
vakarinės ..valstijos kenčia 
šalčius ir gilius sniegus, tai 
Buffalo miesto gatvėse sau
sio 15 d. valkai gaudė pete
liškes. Buvo 50 laipsnių ši
lumos. (New Yorko mieste 
gradusninkas rodė 57 laips
nius augščiau zero.)

St. Jonhsburry, Vermont. 
Praeitą savaitę šioj apygar
doj buvo toks šiltas oras, 
kad ūkininkai! leido iš klevų 
sulą, kurią supirkinėja kle
vinio cukraus kompanija ir 
verda į syrupą. 1

Shanghai, Čhinija. — 20,- 
000 chinų raudonarmiečių 
žygiuoja linkui Shensi pro
vincijos sostinės Sian, kurį 
pasiekt jiems telieką tik 20 
mylių, kaip pranešta perei
tą šeštadienį.

Graikų Partijos Kylančios
Prieš Diktatorių Metaxą

Athenai, Graikija. — Se
nosios politinės partijos 
Graikijoj pradėjo smarkiai 
bruzdėti prieš generolo J. 
Metaxas’o diktatūrą. Per
eitos savaitės gale pasklido 
gandai, kad jos rengiasi į 
sukilimą. Diktatorius gra
sina žiauriausiais būdais 
nuslopinti bet kokius prie
šingus jam išstojimus. '

Francijos Seimas prieš 
Savanorius Ispanijon
Paryžius.—Francijos sei

mo atstovų rūmas sausio 15 
d. vienbalsiai nutarė už
draust savanorių kariautojų 
vykimą Ispanijon, vis tiek 
ar jie keliautų į talką Liau
dies Frontui ar fašistam. 
Bet ar šį nutarimą Franci ja 
vykdys gyvenime, tai pri
klausys nuo to, ar kitos ša
lys sustabdys savanorių 
praleidimą Ispanijon, — 
kaip kad įrašyta ir pačiame 
seimo priimtame tarime.

Pakorė Negrą už Žmo
gų, Kurio Jis Nenušovė

Shreveport, Louisiana. — 
Negras T. Howard buvo nu
teistas pakart už tai, kad jis 
peršovęs vietinį mokslinin
ką D. L. Perkinsą, kuris at
rodė “mirsiąs” nuo žaizdos. 
Perkins nemirė, bet Ho
ward tapo pakartas sausio 
15 d. Tai pirmas atsitiki
mas šioj valstijoj, kad mir- 
čia nubaudė žmogų, kurio 
užpuolimo auka nemirė.

ŽUVO DU RUMUNIJOS 
FAŠISTŲ VADAI MAD

RIDO FRONTE

Bucharest, Rumunija. — 
Bekariaudami Ispanijos fa
šistų eilėse Madrido fron
te, praeitą savaitę tapo nu
kauti daktarai J. Motza ir 
B. Martin,' vadai Rumunijos 
fašistų “Geležinių Sargų.” 
Rumunijos valdžia įsakė 
grįžti namo visiem savo val
diniam, įstojusiem į Ispani
jos fašistų armiją.

Fašistinės Liberty Lygos 
Vadas—Didelis Plėšikas

Atlanta, Georgia. — Wil
liam Moyers, žymus advoka
tas, pirmininkas fašistinės 
Liberty Lygos šioje valsti
joje, tapo nuteistas 5 metus 
kalėti už tai, kad grasinda
mas revolveriu, išplėšė $30,- 
000 iš banko prezidento T. 
K. Glenn’o ir kito kapitalis
to E. Woodruff’o.

JURGIO KARŪNAVIMAS IR 
11 SAVAIČIŲ BANKIETŲ
London. — Gegužės 12 d. 

įvyks karūnavimas Anglijos 
karaliaus Jurgio 6-to. O po 
karūnavimo prasidės palo- 
ciaus baliai-bankietai, kurie 
tęsis vienuoliką savaičių. 
Didelės valdiškos ceremoni
jos taipgi bus bandoma pa
daryti visose Anglijos kolo
nijose ir pusiau-kolonijose.

Airijos valdžia ir Indijos 
tautininkai boikotuosią tas 
ceremonijas.
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Tokio. — Japonijoj taipgi 

siaučia influenza. Per dvi 
savaites Tokio mieste nuo 
jos mirė 350.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Ispanijos Liaudiečiai 

Atakuoja Estepona

Madrid, saus. 17.—Ispa
nijos liaudiečiai milicinin
kai įnirtusiai atakuoja nau
jus būrius maurų, kuriuos 
fašistai laivais atsigabeno iš 
Ispaniškos Morokkos į Es- 
teponą sausio 16 d. Tuos 
laivus jūroj saugojo fašistų 
lėktuvai nuo valdžios orlai
vių.

Valdžios lakūnai bombar
davo fašistų prieplauką Al
geciras, kur randasi štabas 
gen. de Llano, komandie- 
riaus fašistų armijos pie
tuose.

Fašistų orlaiviai bombo
mis apdaužė bei sudegino 
daug namų Malagoj, jų tar
pe Jungtinių Valstijų kon
sulato rūmą.

Fašistai Siūlo 4 Šalių Sutartį 
prieš SSRS

Roma, saus. 17. — Musso- 
Ifriis tariasi su Hitlerio įga
liotiniu generolu Goeringu, 
kaip galima būtų sudaryt 
Italijos ir Vokietijos sutartį 
su Anglija ir Franci j a. To
kią keturių valstybių sutar
tį jie norėtų atkreipt prieš 
Sovietų Sąjungą.

Naziu Smogiku Policija 
Dirbtuvėse

Berlynas. — Naziai pra
dėjo iš savo smogikų orga
nizuot dirbtuvių policiją. 
Šie fabrikiniai policininkai 
žiūrės, kad visi darbininkai 
smarkiai dirbtų, ir čia jau 
slopins n e p asitenkinusius 
ar prasitariančius kokį ž(Mį 
apie streiką.

Madrid. — Išbombarduoti 
iš kelių pozicijų Universite
to Mieste, fašistai bandė jas 
atgriebti, bet liaudies mili
cija juos vėl atgal atmušė.

Valdžios karininkai sako, 
kad fašistai per du mėnesiu 
dar nieko nepadarė, kas pa
lengvintų jiem užimti Mad
ridą.

NAZIAI SUMOBILIZAVO 
ATMATŲ RINKIMĄ

Berlynas. — Hitlerio val
džia paskelbė vajų rinkt se
nus geležgalius, blekes, kau
lus, butelius ir kitokias at
matas, kurios galėtų tikti 
bet kokiem dirbiniam ga
minti. Policijai ir naziam 
smogikam įsakyta, kad tas 
vajus būtų nuodugniai ve
damas visuose šalies kam
puose; ypač darban įkinko 
vaikus. Uždrausta parda
vinėti žydams surenkamus 
senus daiktus. Daugiausia 
dėmesio kreipiama į metalų 
atmatas. Jos reikalingos 
ginklam ir amunicijai 
dirbti.

Ispanija Atsiteisė Am
erikiečiam Lakūnam

New York. — Ispanijos 
konsulas Luis Careaga pa
reiškė, kad jo valdžia pilnai 
išmokėjo algas pagal sutar
tį amerikiečiams lakūnams 
Bertui Acostai, Gordonui 
Berry ir Edwardui Schnei- 
deriui. , Taigi jie, sugrįžę iš 
Ispanijos, dabar neteisingai 
kreipiasi į Amerikos teismą, 
reikalaudami, kad būtų už
grobta kokia Ispanijos nuo
savybė šioj šalyj ir iš to da- 
mokėta jiem po $1,250 iki 
$1,500.

Fašistai Užėmę Alcantarą
Gibraltar.—Ispanų fašis

tai praneša, kad pietiniame 
fronte jie atėmę iš valdžios 
milicijos San Pedro Alcan
tara, 30 mylių į rytus nuo 
Esteponos.

Fašistai buvo pasigarsinę, 
kad jie užėmę Malagą, svar
biausią uostą pietiniame pa
jūryje. Bet tikrumoj kova 
tarp fašistų ir liaudiečių ei
na dar už 50 mylių į vaka
rus nuo Malagos.

Sėdėtojai Apleidžia Auto 
Dirbtuves

Flint, Mich., saus. 17. — 
Sekmadienį streikieriai “sė
dėtojai” General Motors Fi
sher Body dirbtuvėse balsa
vo pasitraukt iš darbavie
čių dviem savaitėm, kol eis 
derybos del sutarties su Ge
neral Motors Korporacija.

Paraduodami su muzika 
ir dainomis, kiti streikieriai 
sėdėtojai jau šeštadienį ap
leido Cadillac ir Fleetwood 
auto, dirbtuves Detroite.

General Motors vice-pre- 
zidentas Knudsen vėl pa
kartojo, kad jo korporacija 
nesutiksianti pripažint 
Jungtinę Automobilių Dar
bininkų Uniją kaip visų 
darbininkų atstovę.

Sherrington, Que., Cana
da.—Minėjo 50 metų vedy
bų sukaktį P. Gravel su 
žmona, kuriedu susituokė, 
būdami 14 metų/amžiaus.

Arti 3,000 Delegatų 
Paradavo Washing- 

tono Gatvėmis
Ak—---------------- □ 

Žibalo Vamzdžio Eksplozija 
Sudegino šešis Žmones
Pryor, Oklahoma. — 

Dviem darbininkam beban- 
dant užlydyti skylę prakiu
rusiame aliejaus (žibalo) 
vamzdyje ir naudojant ace- 
tyleno liepsną, eksplodavo 
aliejus; sudegino abudu 
darbininku ir keturias mo
teris, čia pat sėdėjusias au
tomobilyj. Dvi jų buvo 
žmonos tųdviejų darbinin-

Sustreikavo Toledo, 0 
Geso Darbininkai

Toledo, Ohio, saus. 16. — 
Streikan išėjo 300 geso dar
bininkų. Tuoj neteko geso 
70,000 šeimynų ir 300 įvai
rių biznių ir kompanijų. 
Streikieriai reikalauja raš
tiškos sutarties su algos pa
kėlimais ir sąlygų pagerini
mais.

, Streikieriai sutiko palikti 
porą tuzinų darbininkų pri
žiūrėt geso dirbyklas. Bo
sai gi zuja bejieškodami 
streiklaužių.

Hitleris Uždarysiąs Jau 
Uždarytą Vokieč. Seimą

Berlynas. — Pranešama, 
kad Hitleris savo 4 metų 
viešpatavimo sukaktuvėse 
30 sausio visai panaikinsiąs 
vadinamą Vokiet. “seimą” 
(reichstagą). Bet faktinai 
seimas jau panaikintas. Jis, 
sudarytas vien iš nazių, bu
vo tik kelis kartus išviso 
valandai kitai sušauktas iš
klausyt Hitlerio pareiškimų.

Net Eksplozija Nesustab
do 7-nių Dienų Čiaudymo

South Hadley, Mass. — 
Jau aštunta diena kaip be 
sustojimo čiaudo dieną ir 
naktį Edna Plante, 25 me
tų mergina. Jokie vaistai 
negelbėja. Tad gydytojas, 
jai nežinant, užtaisė didelį 
“fajerkrekių” sproginį po 
jos kėde. Eksplozija buvo 
tokia garsi, kad apkurtino 
visus įnamius valandai lai
ko. Edna išsigando, bet iš
gąstis nesustabdė čiaudy
mo, kaip kad gydytojas ti
kėjosi.

Molina Papjovė Du Vaiku 
‘ Ir Supjaustė Trečią

Covington, Kentucky. — 
Tapo suimta Louisa Thoma- 
s’ienė, 40 metų. Jinai pa
pjovus du savo vaiku, 9 ir 
15 metų amžiaus, ir pavo
jingai supjausčius trečią; Pittsburgh©, Pa., 
paskui pati bandžius pasi
pjauti, bet tik truputį įsi- banga apstabdė 
pjovus sau gerklę.

Reikalavo Padidinti WPA
Darbų Biudžetų; Aplankė

Baltąjį Namą ir Kongresą
Washington.— Nepaisant 

lietaus ir apskritai blogo 
oro, šiandien, sausio 15 d., „ 
Washington© gatvėse skam-. 
bėjo beveik 3,000 žmonių < 
reikalavimai, kad kongresas 
su prezidentu paskirtų di
desnes pinigų sumas WPA 
darbams.

Susirikiavę į disciplinuo
tas eiles, nešini įvairias iš
kabas, delegatai apmaršavo 
aplink Baltąjį Namą, kur 
pasiuntė savo delegaciją pas 
prezidentą, paskui maršuo- 
dami sustojo ties J. V. Pre
kybos Buto namu ir užbaigė 
savo maršavimą prie kapi- 
toliaus, šalies kongreso bu
veinės.

Nusiuntė delegaciją pas 
vice-prezidentą Garnerį, pas 
liberališkųjų kongresmanų 
bloką, kuris laikė savo su- # 
sirinkimą ir delegatus gra
žiai priėmė, ir pas USA 
kongreso pirmininką 
(speaker).

Baltajam Name delegaci
ją priėmė prez. Roosevelto 
sekretorius Marvin McInt
yre. Išklausęs delegacijos 
reikalavimus ir susipažinęs 
su padėtimi, jis pažadėjo 
viską perduoti prezidentui.

Kai visos delegacijos atli
ko savo uždavinius, tuomet 
delegatai-maršuotojai susi
rinko UŠA Darbo Auditori- 
jon ir ten laikė masinį mi
tingą, arba, kitais žodžiais, 
užbaigė savo darbus, pasiža
dėdami namie darbuotis 
tam pačiam tikslui.

Iš visko paaiškėjo, kad 
žygis nebus veltus: WPA 
darbams bus paskirta dide
snė suma, negu ta, kurią 
siūlė prezidentas Roosevel- 
tas.

Šį ryškų Amerikos darbi
ninkų pasirodymą suruošė 
Workers Alliance of Ameri
ka, bedarbių organizacija.

Plačiau viską teks para
šyti vėliau.

R. Mizara.
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POTVINIAI VIDUR VA- 
KARINĖSE VALSTIJOSE

Chicago, Ill. — Nuo smar
kių liūčių prasidėjo potvy
niai keliose vidurvakarinėse 
valstijose. Ties Evansville, 
Indiana, , apsemta 100,000 
ketvirtainių akrų plotas; 
nuvirto tavorinis traukinys 
nuo vandens išraustų bėgių 
ties Edinburg, Ind. 100 šei
mynų turėjo apleisti namus 
Rombauer, Mo., ir apygar
dose. Gręsė užliejimas įvai- . 
riem miesteliam Illinojuj; 
Cincinnati, Ohio, taipgi 

apylinkei, ’’ 
šalto oro 
potvimų

Bet prasidedanti

skleidimąsi.
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Nedarys Garbės
Socialistų Partijos vadovus Norman 

Thomas nusidžiųugė, kad suniekšėjęs 
Trockis atsibaladojo į Meksiku. Trockis 
yra artimai susirišęs su Hitlerio šnipais. 
Jo pasekėjai ir Ęitlęrio šųipai nuaudė 
drg. Kįrovų ir planavo išžudyti kitus So
vietų Sųjungos vadus. Trockis niekados 
pebuvo bolševikas. Jis į bolševikų par
tijų įstojo tik Į917 metais ir visų laikų 
su juo buvo daug vargo, kol galų gale 
buvo iš partijos išmestas. Bet buržuazi
ja, kad pakelti jo vardų, kad suklaidinti 
kaip kuriuos darbininkus, tai nuolatos 
šaukia, kad būk jo vadovystėje įvykus 
bolševikų revoliucija.

Trockis visaip nįękina Sovietų Sųjun- 
gų, Sovietų Sųjungos Komunistų Partijų, 
Komunistų Internacionalų ir abelnai re
voliucinį judėjimų. Jis vos išlipo Mek
sikoj, kaip paleido šmeižtus prieš Sovie
tų Sąjungą, būk ji nuoširdžiai neremia 
Ispanijos liaudies įtovas. Tokių begėdys
tę gali taukšti tik visiškai sugedęs me
mentas. Trockis piękiną ir Ispanijos 
paudieęius.

Jungtinėse Valstijose daug kenkia ben
dram darbininkų frontui trakiečiai, ku
rie įsiliejo į ‘Šoęialistų Partijų. Jeigu 
Rorman Thomaš ir kiti .ocialistai susi
artins dar daugiau su Trockiu, tai ne tik 
įas jiems nedarys gąrbės, bet dar dau- 
S’au pakenks bendram darbo žmonių vei- 

ųiui prieš fąšizmą, karo pavojų, bend
roms kovoms už mūsų visų reikalus.

ginklų savo kamarotams Ispanijoj, bet 
vis, yien tųs pęsuteikįų pergalės ant lįąų- 
diečių. Paskutiniu ląikįf Mussolinis pra
dėjo kaip ir ątšaltį nuo paramos.

Vokietijęs gepeyalis štabas taipgi prų- 
dęęją drausti Hitlerį, kad jis kiek"Susilai
kytų nuo atvirų J|jpgs^ių karo prieš Is- 
paiijjų, nes gąli kąrą pralaimėti. JCąro 
špepjalistai nurodo, kad Vokietijos ir 
Italijos ginklai daug prastesni už tuos, 
kokius vartpja Ispanijoj Įiųudiečįaį. Bet 
Hitleris apimtas pasiutimo, jis sukurstė 
Ispanijos fašistų sukilimų ir ant žūt būt 
tęsia karo politikų.

Kad dar daugiau susitarti su Italijos 
fašistais, tam tikslui jis pasiuntę pas 
Mųssolįnį generolų Goeringų. Sakoma, 
kad Mussolinis ir Goeripgas susitarė, su
tinka sudrūtinti savo sutartį prieš Sovie
tų Sujupgu, kurių jie vadina “prieš ko
munizmų” ir į įų blokų traukti Angliju 
ir Franci jų. Nesenai Vokietijos fašistai 
ir Japonijos imperialistai pasirašė tokių 
sutartį, bet nuo to nukentėjo, Japonijos 
kapitųlistąi žvejoto jai. Vienok generolo 
Go'eringo misija pas Mussolinį' tik pa
tvirtina, kpd pasauliniai karo provokato
riai Zuja, suokalbiąuja, jį ruošia.

Drg. D. M. Šolomsko 
Maršrutas

Vęl gimtas Milionų Karo Laivams
Jungtinių Valstijų karo laivyno sekre-r 

torius Swanson paskelbę, kad greitu lai
ku pradės budąyoti du šarvuočius. Nau
ji šarvuočiai turės po 35,000 tonų įtalpos, 
galės ęĮąrytį iki 32 mylių į valandų, jie 
bus ginkluoti po 9 kanuoles 16-kos colių 
diamętrišHąi,. arba po 12 kanuolių 14-kos 
colių įp dąųgybe mažesnių? Kiekvieno 
išbūdavo j imas iy- įręngirpas atsieis po 
$50,000,000.

• Bet ar tai viskas? Nieko panašaus. 
Dabartiniu laiku Jungtinės Valstijos bu- 
cĮąvoją arti 100 naujų kąro laivų. Žino
ma, būdavojami yra mažesni, bet ir jiems 
yra paskirta šimtai miltoiių dolerių.j „•

Ir ne vien tik karo laivų būdavo j imui 
mėtoma šalies piliečių pinigai, bet prie
plaukoms ir kitiems įrengimams. Štai 
tik Pearl Harbore būdavo j amas taisymo 
dokas (“drydock”), kurio įrengimas ir 
išbudavojimas atsieis iki $12,000,000. To
kių darbų yrą' daug. Jie nepriskaitomi 
prie karo išlaidų. O kas tas lėšas turi 
panešti, jeigu ne šalies piliečiai, kurie tu
ri mokėti visokius taksus. - \

Karo Provokatoriai* Derasi
. ’ Ispanijoj fašistams nevyksta. Vokieti
jos hitlerininkai ne tik dešimtis tūkstan- 
ęių fašistų pasiuntė karau prieš liaudie- 
Čiųs, demokratines tvarkos gynę jus, bet 
įspąnų fašistams jie jau suteikę apie 
$20^00.0,000 vertęs Karo pabūklųr-Jėktu- 
vų, tankų, kanuolių ir amunjeijok. Itali
jos fašistai taipgi tūkstančiais siunčia 
reguliarės armijos ir orlaivyno jėgas. Jie, 
galimas daiktas, ne mažiau karo pabūklų 
davė ispanų fašistams už Vokietijų. Ęet 
liaudiečiai ne tįk sulaikė fąšį^tūs prįę 
į^adrido, bęt fašistams užgavę pęmažų 
imūgį ir 9^-

Sovietų Sųjungos orlaivyno spęcįalis- 
tai praneša iš Ispanijos, kad į $vi sųvųi- 
tes ispanai iiąuaięeiai numušė virš ĮQQ 
fašiste Įar^) lėktuvų, kuHų bUYU 
įąųgiąuMai vokiečių bombjninkai “Jum

ir Italijos tri^tarįniąi uCapronį.M 
Tie patys specialists rašo, kad Ispanijos 
fiAuoieciai turi labai greitus lėktuvus, 
kurie į nsjiutę paleidžia iki 2_,QQQ kulkų, 
gerus prieso.rinęs kanuojes ir labai geras 
prieš tankus mažas kanupliukes. Kądą 
tik susikiw& orę fašistų Ir liaudiečių or- 
Uįviut tat fašistai pralaimi. Ispųpįjos 
fašistai “pasižymi” tik civilių gyvęntojų 
kvUrtąlų bopibardavimu, bet f.as nęišrisą 
karo klausimų.

Pirmiausiai susidomėjo Italijos fašis
tai, kad jie jau tiek daug davė žmonių įr

Pinigai Jiems Rūpėjo
Iš Ispanijos parvyko Amerikos lakūnai 

Bert Acosta ir Gordon Berry. Jie buvo 
išvykę liąųdiečiams tarnauti, bet paskui 
pabėgo ip Jąbar kalba prieš liaudiečiųs. 
Tiems ^nępęms nerūpėjo demokratija, 
liaudžiai pagelta, bet pipigąi. Jie ir da
bar daugiausiai kelia skandalo, būk liau- 
dįečįaį jĮeįns už darbų pilnai neatmokejo.

Iš yįak0 IP^tyti, kad liaudiečiai pažino, 
kųd fie asmenys nėra nuoširdūs ir jiems 
ųet nepasitįkėjo.

fasĮkaĮbęjįme su laikraščių korespon
dentais jie sako, kad liaudiečių lakūnų 
pųdėtis varginga. Liaudiečiai gavę iš 
Krųpcijos ir Anglijos paprastų pasažieri- 
pįų lėktuvu, kuriuos naudoja už bombe- 
riųs ir iš jų svaido bombas ant fašistų 
armijos ir tvirtumu. Tuos lėktuvus ta
šytai greitai numušti, bet būk 
įiaųdięciai yra gųvę iš Soyįętų Sąjungos 
labai gerų mūšio lėktuvų, kųyię ir apgi
na “bomberius.” Šie lakūnai sako, kad 
prieš Soyįetų lėktuvus nieko nereiškia 
Vokietijos greiti ^Heinkel” ir Italijos 
“Fiat” lėktuvai, kuriuos naudoja fašistai.

Matyti, kad Šiems žmonėms pinigai rū
pėjo, o ne pagelba Ispanijos liaudžiai. 
Jeigu jįęms būtų apėjusi kova prieš fašiz
me gydimas demokrątijoš, tai jie būtų 
pasilikę kovos lauke.

Amerikoj LiętavlU Dapbįninkų Ljtęrątūrps Prųųgijos 
vajus už naujus barius prasideda sū j a. vasary jy 
iki pirmos gegužės. ■ ' ‘ ’

ALDLp Ųenfro Komiteto SekrętariUS~D. M. Šoloms- 
kas turės platų maršrutų. Maršrutas prasideda su 21 d. 
vasario. Kolonijoms skiriamos sekamos dienos:

VASARIO MĖNESĮ
Vasario (February) 21 d., sakmad., Philadelphia,
Vųsąrio 22 J., pirinąęlienis, Ghęsfęr, Pa- 
Vasąrįo 2^ K antradienis, Baltimore, Md.
Vasario 24 d., trečiadienis, Washington, Pa^
Vasario 25 d., ketvirtądienis McĮ£eęs Ęoękę, Pa.
Vasario 26, d., penktadįępis, Akron, Ohio
Vasario 27 d., šeštadienis, Toledo, Ohio
Vasąrip 28 d., sekmądienįs, 12:?Q vai. po pietų, Sįp-

Bend, Indiana
Vasario 28 d., sekmadienis, 8 vai. vakare, Gary, Ind.
Koyo (paveji) 1—7 dienos paskirta Ohicagai. Kuo
poms lianas paskirs ALDLD | Ąpskr. ęękrętę,rę.
Kovo 8 d., pirmadienis, Waukegan, III.
Kovo 9 d., antrajienis, Kenosha, Wis.
Kpyo 10 d., trečiadienis, Rapine, Wis.
Kovo 11 d., ketvirtadienis, Milwaukee, Wis.
Kovo 12 d., penktadienis, Sheboygan, Wis.
Kovo 13 d., šeštadienis, Rockford, Ill.
Kovo 14 d., sekmadienis, 1:30 vai. po pietų, DeKalb, Ill.
Kovo 14 d., sekmadienis, 8 vai. vakare, Aurora, Ilk

Mąršturas 10 Apskričio Kuopoms
Kovo 15 d.; pirmadienis, Grand Rapids, Mich.
Kovo 16 d., antradienis, Muskegan, Mich.
Kovo 17 d-> trečiadienis, Hart, Mich.
Kovo 1? d., ketvirtadienis, Scottville, Mich.
Kovo 19 d., penktadienis, Saginaw, MjcR.
Kovo 20—21 dd., šeštadienis- ir sekmadienis, Detroit, 
Michigan.

Qhio. iy Pepn. Valstijos
■J^bvo 22^24 dięnos Clevejandui ir apylinkei.
Kovo 25 d., ketvirtadięnis, Ypungstown, Qhio,
Kovo 26—27 dd., penktadienis ir šeštadienis,

Pittsburgh, Pa.
Kovo 28 d-, sekmadienis g vųl. vąkare, Reąding, Pa.
Draugai ir Draugės! Kaip, matote, šis maršrutas pa

lies net šę§įs ALDLD apskričius: 6, j, 15, 1, 8 įy 10. Aiš
kų, kad tokiame atsitikime diepas tenka paskirti iš cent
ro, nes reikią rūpintis^ kad visur laiku būti. Laįko dar 
ynų įvalias. pa^kirtapiį^ dienomis nieko kita Ręręngkita, 
bet ruoškite prakalbas, jas gerai isgarsibkite ir turėkite 
užtektinai literatūros.

Prakalbų temos: Literatūra, ĄLDLD įr jos rplę. Is
panijos liaudies kovos, jų pampkns ir mūsų uždaviniai- 
Karo pųvojus ir Lietuvos likimas. Sovietų Sųjųngos at- 
siekimai ir kiti bėgami mūsų reikalai.

Svetainių antrašus tuoj aus praneškite į ęęptrą. Ęųtų 
gerai, kad prisiųstųmęte ir po plakatų. Visj ir yisoą dirb
kime, kad maršrutas būtu sėkmingas. Mos ji taip su
tvarkėme,1 kad nei vienai kuopai nepasidarytų daug ke
lionės lėšų.

Visų kolonijų kuopos nieko nelaukiant fųojaųs tari 
imtis už prakalbų rengimo. Turėkite sųsįsįękįmų ir su 
savo apskričiu. Jeigu kur pati kuopa negali' surengti 
prakalbas, tai pąsikvieskita į talka savo apskričio komi
tetų. Visas žinias maršruto reikale siųskitę' ALDLD. CK 
Sekretoriui: e '

D. M. šolpmskas
46. Ten Eyck St. . ,;i ' Brooklyn,, N. Y.

Pa.

gruodžio 27 d., 1936, nutarė
me : *

Kadangi k!ika teistinių Is
panijos generolų, gelbstint už
sienio fašistams, užpuolė ir 
skęrdžia Ispanijos liaudį,

Kadapgį didžiųsios valsty
bės yra pasirašiusios sutartį 
pr|eš intervenciją Ispanijoj, 
bet fašistinės šalys: Portuga
lija, Italija, Vokietija, Lietu
va ir Lenkija slaptai gelbsti 
Ispanuos fąšįstams. ir siunčia 
tayijęąs, orlaivius, kąpuojes, 
amūniciją ir net kareivius, kad 
žudyt Ispanijos žmones,

Kądangi tūkstančiai kūdi
kių, motęrų ir sepęlių išžudy
ta; mieštai^ kaimai, ir ligoni
nės išgriauta; milžiniškį turtai 
s.vmaikmtą, vįen deI to., kad su
naikint demdkratinę valdžią 
įr įstęįgt fąšizmą pavergiant 
Visą Ispanijos Raudi,

Kadangi maisto, drabužių, 
ypatingai gyduolių ir amunici
jos trukumas sučsr° Ri4žiau- 
šią kjiūtį ispąpijos valdžiai 
apsifemt nuu užpuolikų fašistų,

Todėl Ifli 'būna nutarta, 
kad: mes visokiais galimais 
būdais įr priemonėmis, mora
liai ir materialiai remsime Is
panijos kovojančią liaudį, kad 
galėtų apsigint nuo fašištų.

Taipgi dėsime visas pastan
gas įr priemones, kad įtraukt 
pĮąčįą Petrpito lįetųvių visuo
menę į veikimą gelbėjįmui Is
panijos Įiaud.ies.

Konferencijos Pirminįnkas,
J. Baroną^.

Ręzo|įuęiją Užgyrįmui Ispani
jos Yąidžms

Mes, Petroįto 14-kos orga
nizacijų atstpvaį, susirinkę 
Lietuvių Svetainę j e, gruodžio 
27 d v IQ36*’ apkalbėję dabar
tinę Ispanijos padčtj, pareiš
kiame :

Kadangi Ispanijoj demokra
tine valdžia yra i^rinRta netoli 
dusyk didžiumos žmonių,

Kadangi toji valdžia valdo 
šalį pagal žmonių priimtą 
konstituciją ir pildo žmonių 
valią,

Todėl mes užgiriame tįęs.o- 
taį žmogių išrinktą Ispanijos 
dęmo,kratinę valdžią.

Taipgi raginame visus de
mokratiją mylinčius žmones 
užgimti fą vąlęjžią.

Konferencijos Pirmininkas,
J. Baronai.

Binghamton, N. Y.
Sųvąįdiąta “Už Pinįgųs Veątą 

’ Pati.” F ’
8 d. sąųsip ĮJ)S jaunuolių 

kuopą suvaidino 3-jų ąktų ko
mediją ‘‘Už Piųįgųs Vesta Pa
tį.” Vaidinimus išėjo ųeb.lo^aį, 
nę?įQript, kad kfti kūtie vąi- 
diloą megęjąį dalyvavo dar tik 
pirma ir kai kurie sun
kokai betuvįškaį. Vaidi- 
ųįme dalyvavo: Al Marriuška, 
V. Vaięękaų§kaitė, S. žvirblis, 
Al. Kaminskas., Ąn^ą 
jūnas, F. žvirįlįs, įeąnette Pa
sterų ir Geę. Tvąyijonas- Ju 
režisierium buvo Ą. žolynas, 
sųflioriavo — M. Ęe|cerienė. 
Po vaidįnimuį buvo šokįai.

Publikos buvo nedaug, bet 
nuostolių, rodos, nebų§. Delei 
publikos neatsilankymo gal 
bus kaltė pačių jaunuolių, nes 
teko girdėt, būk skelbimai ne
buvo reįkiamai paskleisti. Bet 
tai pamoka ateičiai, nes jeigu 
ruoši pramogą, tai ir skelbkis, 
kad visi žinotų.

Pąjėką Pętaoitįečiąms.
LDS jaunuolių kuopa yra la

bai dėkinga Detroito meninin
kams už paskolinimą veikalo 
“Už Pinigus Vesta Pati,” ku
ris buvo atsiųstas per d. A. M. 
Metelionį. Jei detroitieČiams 
kada reikės kokios talkos nuo 
mūsiškių, jie mielai padės.

ŠYPSENOS
«• V iĮ J •* . , • <

Nesenas Gyventojas
Karta parapijtaėj mobi

le j kunigas ųžkląušė vąįkų:
-r-Pųsąkyk, Petruk, kas 

užmušę Abelį?-
' Rętrukas-Nežįnąų, nes 

mes tik dvi savaitės, kaip 
gyvenam šiame mieste.
'1 ” Surinko. Rumbėniikis.

Ar Galima Dievus Apvainikuoti 
Komunistiniais Vainikais?

^Prisiminus Pirmą gegužės, 
į 1S$6 m)

Pereito pavasario pįrmosįos, 
gegužes vakare, Toronto mies- 
& didelėj ąą|ėi, ęųairįnkus, 
ąpįę Į8000 publikos, tarp kįtų 
kalbėtojų, išstojo ir kunigas 
apt platformos. Jis pradėjo 
ąiŠkinti, kacį Jėzus ir jo moti
na buvę komunistai..
į Pasigirdo net ir Šūkiai iš 
publikos Užginanti kunigo to- 
kią kalbą. Set, deja, kaip vi-

sur, taip ir Čią, kunigas įsišo
ko, kaį ožys
met jįą ' pro?azipo nenorįs 
komunizmo. Reiškia, kiihigas 
kovoja prieš dievą. Tąęįau iš 
a • « ' • *■ > - —. * **««•< ii • > •

dievu ir dabar esąs visogąlis, 
kaip kunigai jį skelbia, tai, be 
abejo, būt pakorojęs visus ku
nigus, nes tokiam atvejyje -jie 
visi būt priešingi dieVo no
rams ; o ypač dabartiniu Įąikįu, 
kųojnęŲ sulyg kunigų nuožiū
ras,. jau jis. komūųįstas,!

Ne dięvąs, beį Leninas, ku
ris jokios, šventeųybęs nėprįpą-.

tokios masipės pupliįos riesŲ žinojo, ir kuris tik vienas nuo 
rado, kąj kas būt’“paplakę” to laiko, kaip mūsų pasaulis 
kunigą už kontr-revoliucinį jo 
nusistatymą prieš patį dievą.

Mes turime i pasakyti,. kad
visai nėra bhvę'tbkio dięvbf, 
kaip kunigų išgalvotas Jėzus. 
Bet jeigu jis būt ir buvęs tokiu.

yra gimęs, buvo pirmas, kuris 
įvykdė gyveniman teoriją,— 
mūsų tėyų, apie 80. metų atgal 
gyvenusių — Markso ir En
gelso !■

čia prisimenu žodžius vie-

no kunigo Lietuvoje, kuris sa
kė, būk Izaokas , sakęs, ‘‘žiū
rėte žiūrėsite įr n,erpatysįte,‘ 
klausyte klausysite įr negįrdė- 
site.” Ąr ne taip dabar yra sų 
kunigais ?

Ir štai, dąr nesenai, Leninas 
budavojo pamatus I 
mui, tai yra, paliuosavimui vi
so pąsąu|io ^irbąnčiųįų masių 
nuo kapitalistinės priespaudos, 
barbarizmo, ųjįmn jr išnaudo
jimo; o kartu ir nuo kunigų, 
kaipo kapitalizmo sargų — 
dvasinių retežių!

O kaip gi su kupigajs? Jie 
jau pąvįyto gyvomis mųmijn- 
mis; jie žiūrėte žiūrėjo Įr ne
matė, klausytė klausė ir negir
dėjo! Ir štai, jiems jau dievas 
pavirto komunistu, bet jie yra 
priešĮngi komunizmui. Ar tai 
ne šiltinės apimto klęgęjimas.? 
Kai matyti, tai kunigų ši nau
ja filozofija tokia miglota, 
kaip įy pats jų dievas. *•

Reikėtų gerai pastmĮijuo.t 
religim.ąms-' Jąrbjnipkąms,, F 
kartą aiR visados pamoti su 
ranka 1 tokius kunigų sapa
liojimus ir eiti' prie galutino 
tikslo — pasiiiųosavimo nuo 
kapitalistinės vergijos.

Miškų. Qar-kąą.

plR. J. J. KAŠKIAUęiUS
530 Summer Ave. ' ‘ Newark, N. J.

Tęl.: Humboldt 2—7964

DARBININKŲ
SVEIKATA

Strėndieglis.
Gerb. dąktare, ir aš krei

piuos į jus per “Laisvę”. Man 
dažnai strėnas skalda, įr taip 
labai, kad tik rankąs ir galvą 
galiu pajudint. Taip, kaip pa
galys, apsiverst negaliu. Ir per 
klubus sustingęs, kad plataus 
žingsnio negalių nužengt. Ir 
man viduriai neveiklūs, turiu 
imti kokių ^iliplių de| praliup- 
savimo. šaltį gręit pagaunu, ir 
labai prakaituoju. Ir, kaip tik 
labiau padirbu, tai rankos tir
psta ir gėdą. ‘ ’

Aš esu 04 meta>, 230 svarų, 
5 pėdų ir 5 colių. Prieš 10 
metų sverdavau da daugiau— 
253 svarus. Pratinaus prisilai- 
fcyf su valgiais. Aš valyg savo 
ąųnkųmo nevąĮgaų daug, ale, 
man viskas skanų. Vasarą 
dąųg vandeps gėrių ir nuo to 
turimu.

ĮĮąktalta sak°> kad man reu
matizmas, bri btan riejas ųe- 
tinsta, kaip'kitiems. ĮCitį sąko, 
kad map sciatica^ kiti — lum
bago, ir chroniškas reumatiz- 
rnhs? MaiV rodos, kad mano 
kraujas yta tamsus ir tirštas ir 
sunktai vaikščioja gyslose.

f i ,i 4 '

Atsąkymas.
Jūs, drauge, storokas vyvas. 

Del savo ūgio perdaug sveria- 
tę. Mažiau valgykite miltinių, 
jąvipių valgiiį, ' mažįau ben
drai ^rakmolį, saldžių ir rie

kes, Petroito l^-kos lietu- bių daiktų, nes nuo jų ypač 
vįų' orgąnizacijų atstojai, su- žmogus tuhki.
sirinkę Lietuvių ' Svetainėje, Ir negerkite ; perdaug van- 
25'th St. ir Vernor HighWay,.dens. Gerai<yrą . atsigerti su

DETROITO M
Ginkime Savo Civiles Teises!
- 4 « M A* • • 4 •**. . x ■* * V j k

Automobiliu ipdųsfrŲos dar
bininkai, įlgiąųs pepąkęsdami 
kriminališko skubumo ir bado

komuniz-* mokesties, išėjo į kovą. Strei
kų bąnga užliejo visas auto
mobilių dirbtuves. Kompanijos 
tuoj išėmė dtausm.ę (Injunc
tion) prieš dąrbĮnmklis stręi- 
kuoti-pikietaoti ąr bent pąsį- 
rpdyt.i prie dirbtuves. Injunc
tion išdavę Qircuit Jų^gę Ė. 
p.. Y.lack. Tęįsėjas yrą šavinių- 
įas Geneįraį’.i^otors Co,., nes 
turi 3,0^5 šėruš vertės $210,*• 
900. Michigan© valstijos kons
tituciją griebtai užgina užim
ti teisėjo vietą, ar tai teisti 
tokioj prasmėj- Todėl ’ visj 
Mięh-. va|stŲPA dą’rbįųinkai 
Štaskime rrikalaviniūs į valsti
jos atstovų butą ir gubernato
riui išmesti Ę. Į>. Bjąck įš tei
sėjo vįetos ir tuoj ątšąuJĮrti ne
legaliai išduotą ‘Hąjuhętion.”

Rezoliucija

Ir negerkite „perdaug van-

saiku, bet neperjaug, nes nuo 
to irgi svoris auga.

Jūs stęngkitės vartoti dau
giau ža|ių, nevirtų daržovių ir 
vaisių. Jums yra svarbų dgUr 
gįau turėti kąlkių ir ąiaip, mi- 
nepali^ ir vitaminu. G^ta dar
žovių ir vaishį, vartokite taip
gi pieno padūktus, kiaušinius, 
truputį šviežios taisos, jįįtQS 
žuvis, po truputį juodos dub
ios. Druskos nevartokite, ar
ba labai’ mažai. Gąukita vais
tinėje pieno kalkių -—: Calcium 
ląctatę, grš.ą 1OO tablets. 
Įįhkite po Į ar 2 tąblętt po 
valgio, stikle vąndens iš^arpi- 
nę,‘ per įeletą mėnesių, yios- 
tęrol — įmkitę ?pb 
po. Vąlgįo, irgi kęlėtą mėjiesĮų. 
Thyroid gla^d, 1 gr., 1OO tab
lets, p'o vieną table.ta PrfęŠ val
gį. io.do tinktūros po lašą kas 
dieną per trejetų mėnesių, o 
paskiau po lašą-kas antra die
ną, per visą gyvenįmą.

GĮąukįte \r sėmenų — fjax 
sęęd. Imkite po 3-4 šaukštų^, 
šų |iltu vaųdehiū, rytąig ir. va
karais. Tai regulįyds vidurius. 
Paskiau pakaks imti ir po, ma
žiau. *.’* 7

Bę tų yisko, jums ypač daug 
gero padKfytų dįiątermiia 
( diathermy treatments). Elek
triniu b^ngų virb^jiinai per
dėm peršildę ąkąudamas vįę- 
tas, išjudina jąs, i§Va|o iŠ jų 
sUsisėdusius nešvarumus ir pri
varo daugiau gryno kraujo. O 
tąį sutaiso trūkumus ir pade
da išgyti. Saulės šviesa arba 
Ultra- vijoletiniai spinduliai 
jums irgi bus labai naūdingi.-
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Puslapis Trečias

Konfiskuokime Katalikų Bažny 
čios ir Kunigų Turtus—Šaukia

Lietuvos Katalikai
Karšti Ginčai Lietuvos Katalikų Veikimo Centro Konferencijoj Del Bažnyčių Žemių 
Reformos ir Bažnyčiy-Kunigy Brangenybių Išdalinimo Beturčiams; Vyskupai ir Kunigai

Piestu Stoja Prieš Tokius Eilinių Kataliky Reikalavimus

Kaune įvyko Lietuvos Ka
talikų Veikimo Centro kon
ferencija. Joje kilo galingi 
eilinių katalikų balsai prieš 
kunigus ir už konfiskavimą 
jų turtų. čionai paduoda
me tos konferencijos aprašy
mą, kurį radome “Lietuvos 
žiniose”..

Aprašymas Smetonos val
džios cenzoriaus iškandžiotas. 
Rytoj tilps kitos sesijos apra
šymas.—“L.” Red.
Gruodžio 29 d. ateitininkų 

salėje prasidėjo KVC metinė 
konferencija. Kadangi KVC pir
mininkas vysk. Matulionis ser
ga, tai konferenciją atidarė vi
cepirmininkas Pr. Dovydaitis.

Į garbės prezidiumą pakvies
ti visi susirinkime buvę vysku
pai—Bučys, Kukta, Staugaitis 
ir Reinys. Arkivyskupas Skvi
reckas į suvažiavimą neatvyko 
ir tas jo neatvykimas konferen
cijos dalyvių įvairiai komentuo
jamas.

Į prezidiumą pakviesti kun. 
Butvilą, Ragalskytė ir Staugai
tis (iš Marijampolės) ; sekre
toriais p-lė Metelytė ir Ožalas.

Sudarius prezidiumą,
KALBA VYSKUPAI

Antra priežastis, tai per di-. nuosavybę įstatymų ir policijos 
delis bažnyčios susirišimas su , pagalba, bet kai alkana minia 
kapitalizmu. (veršis prie turto, tai kokiu įsta-

tymu remdamies mes atsuksi
me j juos kulkosvaidžius?.. .

Po dr. Maceinos paskaitos 
lo gyvos diskusijos.

Diskusijose pasireiškė
frontai: vieni su kunigų semi
narijos profesorium kun. Saka-

Į kapitalizmo glėbį bažnyčią 
pastūmėjo irgi luominis pragy
venimas. Dr. Maceina remda
masis įvairiais katalikų rašyto
jais, ypač šilingu, vaizduoja ka
pitalizmo bendradarbiavimą su 
bažnyčia. Pav., esą sakoma, kad 
kapitalistai aukoją misijoms ir lausku priešakyj—sunaudot 

antri su

ki-

du

kt. katalikybės reikalams. Bet bažnyčių turtus, o 
tai klaidingas esąs manymas, vysk. Staugaičiu priešakyj—tų 
Pavyzdžiui, per 100 metų Japo-! klausimų visai neliesti, nes KV 
nijoj iš apie 80 mil. gyventojų r „s
katalikais apkrikštyta apie 100 
tūkst. žmonių, tuo tarpu kai Vo
kietijoj kasmet iš katalikų baž
nyčios pasitraukia po 40 tūkst. 
žmonių. Taigi, Ippitalizmo pa
rama katalikybei esąs menkas 
dalykas. Viduramžių scholas
tika padėjus pagrindus kapita-i 
lizmui.

Paskui p. Maceina mėgina 
statyti klausimus, ar kataliky
bė priešinga kapitalistinei ūkio 
sistemai, bet atsakymai neaiš
kūs. Be ko kita, dr. Maceina ke
lia mintį, kad būtų sukurta ka
talikiška ekonominė sistema, su 
konkrečiais ir aiškiais planais. 
Tai sistemai sukurti evoliucijos 
kelias netinkąs, per lėtas, čia

Vysk. Staugaitis savo kalboj' reikalingas dvasinės revoliucijos 
> ko kita pabrėžia, kad dabar kelias. O be katalikiškų prin-be ko kita pabrėžia, kad dabar 

vykstanti baisi bažnyčios kova 
su bažnyčios priešais. Kovoje su 
pagonimis katalikų bažnyčia 
ginčijusis del dievų skaičiaus, 
nes pagonys tvirtinę, kad daug 
yra dievų; atskalūnų laikais ko
votą (Jei įvairių tięsų, kurių 
atskalūnai nepripažino, o dabar 
kovojama su tais, kurie atmeta 
visą evangeliją, kurie organi
zuotai kovoją su dievu.

Kova su dievu, pabrėžia vysk. 
Staugaitis, eina Sovietų Rusi
joj, Ispanijoj, o Lietuvoje prie 
tos kovos rengiamasi. Kam 
brangus Dievas, tiems esąs pats 
laikas subrusti.

Vysk. Kukta sako: reikia iš
studijuoti komunistų veikimo 
taktiką.

Katalikams kenkia rte tik ko- niniam gyvenirnui, o tuo tarpu
munistai ir bedieviai, bet ir er-, bažnyčia valdantis kapitalisti- dėkoti dr. Maceinai, 
zac katalikiškumas. Lietuvoje niais principais. j _
esą nemaža katalikų tik iš var-1 —
do.

Vysk. Reinys be ko kita pa
brėžia, kad taika būsianti tik 
tada, kai būsiąs įgyvendintas 
socialinis teisingumas, kai ne
būsią vidaus kovų.

Vysk. Būčys šiaip Dievo ma
lonių palinkėjo.

Kan. Dogelis konferenciją pa
sveikino 
vardu.

Vysk, 
daičiui 
vardu pasveikinti popiežių. ,

Po sveikinimų buvo dr. A. 
Maceinos paskaita apie socialinį 
katalikų teisingumą.

Jis analizuoja katalikų baž
nyčios pažiūras į socialinį gy
venimą nuo Kristaus laikų. Ka
talikai socialiniam gyvenimui 
buvę abejingi. Net Leono XIII ■ 
ekonominę programą sutikę ty- 
Įėjimu, indėferentizmu. Po Didž. 
karo katalikai susigriebę, bet 
jau buvę per vėlu—žmonių ma
sės nuėjusios paskui socialistus.

Kalbėdamas toliau dr. Macei
na analizuoja įvairias priežas
tis, kodėl taip atsitikę. Pirmo
ji priežastis, tai kad Karito 
principasjLpastatytas aukščiau 
teisingungPprincipo. Toliau ei
nąs luosKnio pragyvenimo pa
mėgimas, kuriuo esą labai per
siėmę katalikai.

cipų įgyvendinimo ekonominia
me gyvenime katalikai nieko 
nepadarysią. Ir dr. Maceina 
prabyla apie reformas.

Jis sako, kad dar šiandie dau
gelis -katalikų negali apsiprasti 
su žemės reforma. Ir, bendrai, 
sakoma, kad nuosavybės apri
bojimas paliestų mus katalikus, 
pačius. Bet jei mes patys 
formų nedarysime, sako, 
Maceina, tai ateis kiti ir tas 
formas padarys.

Karitas esąs aukščiausias -so
cialinis principas. Socialinė 
meilė esanti visuomeninė parei
ga. Bet pirmiausia tie princi
pai turį būti įgyvendinti bažny
čios organizacijoje. Bažnyčia 
turinti būti pavyzdys visuome-

re- 
dr. 
re-

padaryti

Negražias 
nerodo, o

tydami ašarų bombas ir šau
dydami iš šautuvų.

Streikieriam neliko nieko, 
kaip tik gintis — kurie buvo 
lauko pusėj, kas ką sugriebęs, 
plytą ar akmenį, kurie buvo 
viduje, paleido vandenį ant 
policijos iš gaisro gesinimo dū
dų ir policija tapo atmušta. 
Už kelių minučių vėl persi
tvarkė ir ėmė pulti išnaujo. 
Streikieriai vėl gynėsi tuo pa
tim. Tuomet policija paleido

Boston, Mass

streikieriai atsilaikė ir atmušė 
policiją antru kartu, nes jie 

ir daugiau

Riaušės tęsės tris valandas

C konferencija nė nekompeten
tinga tuos klausimus spręsti.

Pirmiausia aštriai dr. Macei
ną kritikavo pral. Borisevičius, 
paskui p-lė Labanauskaitė. Juo
du abu nurodinėja, kad katali
kai buvę jautrūs socialiniais 
klausimais, kovoję del socialinio 
teisingumo parlamentuose, susi
rinkimuose etc. Bet Labanaus- 

| kaitė pripažįsta, kad chronolo- 
1 giniu atžvilgiu komunistų mani
festas esąs pirmas socialinis do
kumentas.

Galvydis-Bikauskas ilgai kal
ba apie pareigas ir “Jeigu ar
klys neveža, tai jam nereikia 
avižų duot”.

Dr. Kun. Brizgys sako, kad 
jeigu šiame susirinkime būtų 
balsuojama, ar palikt kunigams 
turtus, tai daugumas nubalsuo
tų nepalikt. Bet tą klausimą 
spręsti KVC konferencija ne- 
kompetetinga (iš vietos: bet pa
tarimą galima duoti! Smarkus 
plojimas). Mano nuomone, sa
ko kun. Brizgys, jei mus, kuni- naudingais turtais sunkint pas- 
gus, padoriai ,aprūpinsite, kad toracijos darbąi ;j+kai kunigai 
mes galėtume savo darbą dirbti, gyvens kukliau, tai geriau at- 
tai be ūkių mes laimingesni bū- li-ks pastoracijos darbą.

padarys kas reikia 
(smarkiai ploja).

Vysk. Staugaitis, 
žaizdas niekas viešai 
eina į gydytojo kabinetą. Taigi,
ir šiandie neverta KVC konfe
rencijoj šias ydas kelt. Aš jau 
buvau vienam susirinkime, sa
ko v. Staugaitis, kur labai en
tuziastiškai tos mintys buvo ke

liamos, bet žinokit—eina kova, 
yra du frontai, reik kovot gin
klu, kuris nešaudo į savuosius.
Anksčiau buvo momentas, kada , į darbą brauningus. Bet visgi 
buvo laisvesnis gyvenimas.

Jei kunigai žemių išsižadės, 
tai del to dar nebus geriau. Ta- pritrūko bombų, 
da atsiras kitos priežastys pul- nebepuolė streikierių. Policis-
ti. Antra vertus, aš irgi nesu ta didžiumoj išmaudyti turė- 

1 didelis bažnyčių žemių šalinin-ljo grįžti pėsti, nes 3 policijos 
kas, nes dabar žemės ūkis juk ir 1 šerifo automobiliai liko 
nepelningas, ūkininkai labai j apdaužyti ir negalėjo važiuo- 
skundžias. žmonių išnaudoji- ti. 
mu mums badote akis, o kiek
ima advokatai, gydytojai. Kai (ir pasekmėj to 14 streikierių 
Magdalena Jėzaus kūną tepė pašauti, vienas mirtinai; kliu- 
brangiais aliejais, tai sakė, kam vo ir policijai: 7 policistai su- 
toks brangus aliejus, bet taip į žeisti, vienas gazu aptroško. 
kalbėjo Juda... Kol kas nėra j Del laimės streikierių 
pagrindo monstrancijų ir kieli- 
kų atiduoti vargšams.

Katalikų akcijos veikėjos iš 
provincijos, kurios pavardės ne
galima buvo nugirsti, sako, kad 
mes—katalikai esame didžiau
siame pavojuje, žmonės šalinas 
nuo dvasiškių, jaunuomenė vi
sai pasitraukė nuo bažnyčios.

Sabaliauskienė (taip pat iš 
provincijos) sako,—aš paprasta 
moteris negaliu kritikuoti mo
kytų, daktarų, bet man tiesiog 
neramu čia sėdėti, rodos esu 
kažkokiam revoliucijos mitinge, 
lyg 1917-18 met. Ji sako, kad 
dabar kun. arią, akėją ir ne
turį laiko pastoracijai. Dabar 
esą ne kunigai, o bernai, že
mių kunigai nedaug teturį ir 
nesą ko atiminėti.

Prof. kun. Sakalauskas. Nors 
čia ne mitingas, bet žmonės no
ri pasisakyt. Daugelis botagų 
kunigus plaka, bet yra ir blogų 
kunigų, kuriuos, kaip fariziejų 
laikais, reikėtų iš bažnyčių su 
botagu išvaryt. Kam mum ne-

vėjas 
pūtė taip, kad gazus nešė ant 
policijos. Lengviau sužeisti bu
vo šeši tėmytojai, viso 28 su
žeisti.

Taipgi čia streikuoja Fi
sher Body plant No. 1 darbi
ninkai, irgi nuo 30 gruodžio. 
Čia streikas prasidėjo, kuomet 
kompanija norėjo išvešti tam 
tikrų įrankių, vartojamų prie 
išdirbimo “body”. Darbininkai 
užtėmijo, kad krauna į karus, 
kurių jau buvo priloduota 8.

šioje dirbtuvėje dirba 7000 
darbininkų. Apie 1500 būna 
dirbtuvėj, o kiti pikietuoja iš 
lauko pusės. ’Čia darbininkai 
kontroliuoja dirbtuvės vartus 
patys. Kol kas prie šios dirb
tuvės riaušių neįvyko.

WPA Darbininkai 
Demonstruoja.

Sausio 9 d. WPA darbinin
kų minia iš apie 200 pikietavo 
per 7 valandas prie Park Sq. 
Building, kur randasi raštinė 
(headquarters) Col. McDo
nough, WPA administrato
riaus. Po 7 vai. demonstravimo 
tapo delegacija priimta per 
Col. McDonough ir įteikta jam 
šie reikalavimai: 1) kad Kon
gresas skirtų $1,250,000,000 
palaikymui ir platinimui (ex
pand) WPA darbų; 2) Kad 
esanti ant pašeipos būtų aprū
pinti darbais; 3) Kad 20 nuo
šimtis algos būtų pakeltas, 
idant atitiktų augštesnėm pre
kių kainom. 4) Kad visi, kurie 
buvo paleisti, būtų atgal pri
imti į WPA.

Naujas Gubernatorius.
Proga tapimo gybernatorium 

P. Charles Hurley savo pra
kalboj labai daug prižadėjo ir, 
be abejonės, didelė didžiuma 
jo prižadų ir pasiliks priža
dais, jei piliečiai nespirs jo vy
kinti. Vienas iš tų prižadų jau 
bandoma vykdinti, tai yra, su
mažinti išlaidas uždarytų 
kų likvidavimui.

Du Susipykę.
Hurley ir Curley sako 

pykę. Pirmasis pykstąs,
jam tampant gubernatorium 
antrasis apleisdamas guberna
torystę nedalyvavęs ceremoni-

jose, savas vestuvių ceremoni
jas iškėlęs ir žemyn laiptais 
nuo valstijos buto (State 
house) maršavęs benui grasi
nant. Tiesa, Mr. Curley savė 
reklamuoja politiniai. Jis dar 
nenori mirti, kad ir vieną 
“smutką” aplaikė pereitą ru
denį, senatoriaus vietos nega
vo. Vienok viltį turi dar sykį 
tapti Bostono majoru.

35 Valandų Savaitė.
Atstovas p. Thomas E. Bar

ry iš E. Boston davė sumany
mą Mass, valstijos seimelyj, 
kad valstijos darbininkų dir
bama savaitė būtų tik 35 va
landų. Aist.

Waterbury, Conn

ban-

susi- 
kad

Žinių-Žinios
Lietuvių Parko Bendrovės 

šėrininkai laikė metinį susirin
kimą. Iš raporto nugirsta: 
įplaukų turėjo 1936 metais 
$675.56. 37 šėrininkai, vieni 
turi po 4-ris šėrus, kiti po 3-2 
ir 1, šėro kaina $25. 1936 m. 
išbudavota “dinipg” rūmas, 
po šokių svetaine. O Šį 1937 
m. nutarta pabudavoti “barrū- 
mį,” 26 pėdų ilgio, 16 pločio. 
Nutarta iškirsti miško, me
džių ir brūzgų, nupirkti že
mių ar žvyro, užpilti akmenis, 
duobes ir brūzgus, padaryti 
užtektinai vietos 
liams. Draugai, P.
P. Marozas, ir P. Digimas jau

' (Tąsa ketvirtam puslp.)

automobi-
Kukenis,

sime. O kai del šilko, tai jis 
tinka ir bažnyčioms, ne vien 
moterų sijonams siūti. . . Jei 
bažnyčių auksą nuneštume į 
Lietuvos banką ir pavestume iš 
jo pinigus nukalti, vargu del to 
laimingesni būtume (kunigų ei
lėse pritarimas).

Kun. Kemėšis: Katalikų vi
suomenė galės tik džiaugtis, kad 
KVC konferencijoje šios min
tys iškeltos. Reik džiaugtis ir 

Jei laiku 
j bažnyčia būtų susigriebus ir į 

Reikią įgyvendinti meilės, o;socialinį teisingumą nebūt pro 
ne prievartos komunizmą. Juk pirštus žiūrėjus, tai,—sako prof, 
ir socialistai nurodo Kristaus = Kemėšis—šiandie gal nė bolše- 
pavyzdį, kai jis artimo meilę 
ne tik skelbė, bet ir vykdė.

Luominio pragyvenimo prin
cipai, kapitalizmo principai ma
tyt pačių bažnyčios valdovų tar
pe. ’

Klebonai valdo didelius ūkius, 
tai smulkūs parapijiečiai ir ne
nori aukot bažnyčios reikalams. 

Dr. Maceina pabrėžia, kad 
bažnyčių žemės turi būti likvi
duotos !

—Jei žemes išdalino valstybė, 
tai kodėl negali to padaryti baž
nyčia?!—sako dr. Maceina.— 
Bažnyčių žemes reikia išdalinti 
bežemiams ir šiaip padoriems 
piliečiams.

Tada niekas nesakytų, kad> 
bažnyčia kapitalizmo šalininkė. 
Jei Ispanijos kunigai anksčiau 
būtų susipratę ir laiku padarę 
reformas, tai gal šiandie ir karo 
ten nebūtų. Bet Ispanijos kuni- 
gai nieko nedarė.

Be to, dr. Maceina sako, kad 
reik sunaudot ir bažnyčių bran
genybes.

Dabar bažnyčiose esą daug 
aukso, sidabro ir kt. brangeny
bių, brangių indų. Reik įsteigt 
tam tikrą komitetą ir bažnyčių 
brangenybes sunešt į tą komi- 

Ta idėja nu- tetą, o Dievui nereikia nei auk- 
stelbus ir žmoniškumo idėjas, so, nei šilkų, jei šalia alkanos 
Luominio pragyvenimo idėjos ir minios (smarkiai ploja pasau- 
nustačiusios mases prieš baž- liečiai, o dvasiškiai nejaukiai 

I žvalgosi) smarkiai ginam savo

Kalakauskas ( iš Marijampo
lės). Kai Ispanijoj kilo karas, 
tai KVC i savo programą {rašė 
socialinius klausimus. Aš Ma- » 
rijampolėj turiu suorganizavęs 
500 krikščionių darbininkų, bet 
kilus Ispanijos karui ir jie sa
ko reik eit kunigų kreti. Mies
tuose mes neturim žmonių todėl, 
kad nesikreipiame į darbininkus 
ir bedarbius. Katalikai inteli
gentai šalinas darbininkų. 
(Cenzūros iškąsta—‘L.’ Red.) 

Po diskusijų dr. Maceina pa
dėkojo už pastabas ir minčių 
papildymą.

Posėdis baigtas 20 vai.

31 gruodžio žinomas čia or
ganizuotų darbininkų neprie
telius, teisėjas Black buvo iš
davęs indžionkšiną, bet darbi
ninkai neklauso. Pats teisėjas 
yra stambus General Motors 
šėrininkas. Jis turi net 3665 
Šerus.

Unijos prezidentas H. Mar
tin pasiuntė valstijos seimelin 
reikalavimą panaikint v in
džionkšiną, ir kad būt teisėjas 
išmestas.

Dr. Martin Liuterio Draugystes

METINIS BALIUS
Įvyks Šeštadienį 23 Sausio-Jan.

Prof. Retikevičiaus Muzika Grieš Šokiams

IDEAL BALL ROOM SALĖJE
151 Knickerbocker Ave., Brooklyn, N. Y.

(Prie Flushing Ave.)
• ■ tnnn*

Bus skanių valgių ir gėrimą, nes p&tys rengėjai šiuo 
sykiu patarnaus valgiais ir gėrimais.
Gi šokiam, čia yra labai gera svetaine.

Tad skaitlingai susirinkite pasilinksmint ir paremt 
šią svarbią pašalpos organizaciją.

metropolito Skvirecko

Būčiui ir prof. Dovy- 
pa vesta konferencijos

vizmo nebūtų.
Vysk. Reinys. Problemos la

bai opios. Tokia paskaita ir to
kios mintys gal tiktų kur kitur, 
o ne šioje konferencijoje.

Kai del skelbiamos lygybės, 
sako vysk. Reinys, pažiūrėkim 
kaip SSSR atstovybė gyvena 
Kaune ir kaip gyvena SSSR 
darbininkai. Komunizmas žmo
nėms akis tik mulkina.

‘ Stud. Keturakis. Prieš žudy
nes Ispanijoj buvo kalbama, 
kad negerai, reikia kas nors da
ryti, bet tie žodžiai buvo kaip 
žirniai į sieną.
(Cenzūros iškąsta—‘L/ Red.)

Čia ginčijamasi del moralinės 
ir kt. teologijų, bet gyvenimas 
yra geriausia teologija.

žmonių masės nuo katalikų 
nusikreipė,—sako p. Keturakis, 
—ir nuėjo su socialistais, nes 
jie žmonėms prieinamesni. Ar 
daug kas eitų šiandie kovot už 
katalikų bažnyčią? O kad taip 
yra, tai kalti mes patys, katali
kai ... Šiandie būklė yra nepa
kenčiama. Jei ir toliau eisime 
tuo keliu, tai savo darbų maty
sime tik lavonus. O sako čia, 
apie tai nekalbėkim, nemalonu. 
Kitas sako atpalaidokit mus nuo 
tų žemių, bet ir žmoniškai ap
rūpinkite dar prideda. O susi
organizuokite aprūpinimą, dirb
kite, tada kalnus jums suneš. 
Jei ne mes, tai kiti, o ateis ir

Flint, Michigan
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Streikieriy Pašauti, Vienas 
Mirtinai.—Kalti General
Motors Co. ir Policija.

Fisher Body Plant No.
dirbtuvės darbininkai strei
kuoja nuo 30 gruodžio. Strei
kas prasidėjo, kuomet kompa
nija norėjo išmesti tris darbi
ninkus iš darbo už unijinį vei
kimą.

Viso šioje dirbtuvėje dirba 
1200 darb. .Dalis pasiliko 
dirbtuvėj, kiti pikietuoja iš 
lauko pusės. Unija ir kompa
nija buvo susitaikę, kad at
nešamas maistas streikieriams 
būtų perduodamas pro didžią
sias duris ir kompanijos sar
gai peržiūrės, kad neneštų al
koholinių gėrimų, bet 11 sau
sio vakare, kuomet nunešė 
maisto, kompanija užrakino 
duris ir uždarė dirbtuvėj ši
lumą. Streikieriai, negalėdami 
perduoti maisto per duris, 
pradėjo kelti per langus. Bet 
gi kompanija turėjo pasišau
kus iš anksto policiją, dau
giau 30 policistų, su gazinė- 
mis maskomis ir apsiginklavu
sius šautuvais ir ašarų bom
bomis. Kai laukiniai žvėrys 
pradėjo pulti streikierius mė-

Sausio 7 d. prie Chevrolet 
Motor Co. įvyko riaušės. At
važiavęs unijos automobilius 
su garsiakalbiu pradėjo į dar
bininkus, einančius iš darbo, 
šnekėti, kad organizuotus į 
Autom. Darb. Uniją. Tuom 
laiku ėjo iš dirbtuvės mano 
boselis su savo padėjėju, Pra
dėjo daužyti automobilių, nu
plėšė garsiakalbį. Darbininkai 
pradėjo ginti. Pribuvus polici
ja, leido boseliui prasišalinti, 
bet suareštavo du arti stovė
jusius darbininkus. Tuojaus 
susidarė apie 1000 darbininkų 
ir pareikalavo paliuosuot ne
kaltus darbininkus. Darbinin
kai išlaikė apgulę policijos 
stotį per 2 ir pusė vai. ir tik 
tada, kuomet apie 20 policis
tų išėjo nešini šautuvus ir aša- 
>ų bombas, unijos advokato 
prašomi, darbininkai nuėjo į 
svet. ir, atlaikę susirinkimą, 
išsiskirtė. Nutarė ant rytojaus 
pasiųst delegaciją iš 75 narių 
pareikalauti paiiuosavimo tų 
dviejų darbininkų. Jie buvo 
paliuosuoti po $200 užstato.

Tai tokiose aplinkybėse pri
sieina kovot Flinto -darbinin
kam su General Motors gro- 
bonimis.

F. Darbininkas.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

Laidotuvių Direktorių#
Išbalžamuoja ir laidoja numiru
sius ant visokių kapinių; par- 
samdo automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir pa

sivažinėjimams.

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Dr. Herman Mendlowitz
33METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312 >

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

NBDĖLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA
Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steicius su naujau- ' 
šiai įtaisymais. Keturios bolių 

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS 

949-959 Willoughby Ave. •
Tel.: SThrr 3847

BERN. J. SHAWKONIS
(AŠAKUNAS)

NAUJAS

LIETUVIS GRABORIUS 
IR BALSAMUOTOJAS

LAISNI UOTAS
New York ir New Jersey 

Valstijoje 
Graborystės reikale visada jums 

mielai patarnaus pigiai.
306 John Street, 

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

Gelžkelių Nelaimių Aukos
Washington. — Per šešis 

pirmus mėnesius 1936 m. 
gelžkelių nelaimėse šioj ša
lyj tapo užmušta 15 keleivių 
ir 305 darbininkai. O per 
1935 m. pirmų pusmetį nė 
vienas keleivis nežuvo trau
kinių nelaimėse.

Tarpvalstijinė Prekybos 
Komisija atranda, kad 1936 
m. žuvo tiek daug gelžkelių 
darbininkų del tavorinių 
traukinių prasto įrengimo.

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7*4335

and
CARPENTERS 

Taisom ir maliavoj am na- I 
mus iš vidaus ir iš lauko

A. BALČIŪNAS 
321 Chauncey Street 

Brooklyn, N. Y. 
ir

P. BIELIAUSKAS 
8831 76th Street 
Woodhaven, N. Y.
Tel.: Foxcroft 9-6901
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Kulpmont, Pa.
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st.,

Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytoju

: Žuvai tu, drauge Antanai, iš
ėjęs iš kantrybės dele,i kapitalo 
supuvusios tvarkos, gi mes, gyvi 
pasilikę, tęsim tavo idėjos dar-

Kaip žmones Nusistatę 
Prieš Ispanijos Fašistus 

žmogžudžius
' Važinėjant plačiai tarpe lie

tuviu laike “Laisvės” vajaus, 
suradau kad veik 99 nuošimčiai 
lietuvių nusistatę prieš fašistus 
abelnai, ypatingai prieš Ispani
jos fašistus, nazius ir Mussoli- 
nio juodmarškinius fašistus. 
Kas labai įdomu, kad mūsų bro
liai katalikai labai iš jausmų 
nusistatę abelnai prieš tuos mo
derniškus žvėris. Katalikai la
bai daug klausimų stato apie 
dabartinį Ispanijos karą. Jie ži
no, kad Hitleris persekioja ka
talikus Vokietijoj ir veda kovą 
prieš katalikų tikėjimą. Jie ži
no ir apie Mussolinį.

Katalikai žmonės labai užsi
mąstė, kada jiems išaiškini ši
tokią padėtį: Hitlerio naziai ko
voja prieš katalikus Vokietijoj, 
o Italijos Mussolinis su Hitleriu 
esti geriausi draugai, gi Romos 
papa-popiežius geriausias Mus- 
solinio draugas. Išrodo, kad ta 
traicė draugiškai susikalba ir kacįja paranki, iš visur karai 

eina, na, o Snyder Ave. yra pla
ti gatvė ir švaresnių biznierių 
apgyventa, Automobilistam bus 
labai gerai, Į naująją vietą 
duosim gerą programą. Tėmy- 
kit per radio ir spaudą. Salės 
grindys kaip stiklas; didelė sce- 
nerija. Turėsime dvi svetaines 
tame pačiame budinke. Mūsų 
judėjimo draugai papnkit įgar
sinimų del programos. Jų, gali
mą gauti ųuo ,^ros.ęrninkų, są- 
liuuinkų ir kitų biznieriuj Tuo 
klausimui bus šaukiamas sųsį- 
rinkimas visų otgahizacijų:

Nusižudė Drg. Antanas 
Slevinskas
6 d, po numeriu 637 
St., gesu nusinuodijo 
Slevinskas. Priežastis

muša į vieną tašką. Negalima 
suprasti, kodėl popiežius nepro
testuoja prieš Hitlerį ir nieko 
nesako, kada Hitlerio ir Mus- 
solinio kanuolės, bombos ir vi
sa pekliška žudymo mašina žu
do Madrido ramius gyventojus, 
nepaisant kūdikių, senų žmonių. 
Yra išsireiškę keletas katalikų , 
apie popiežių, girdi, jis turbūt 
netikras popiežius. Fašizmo ga- 
zai pasmirs visame pasaulyj ir 
Žmonės pradės naikinti tą bru- 
dą su visa parazitų Išlika. Atei- 
M laikai, kad; katamai žmonės 
greit .supraš popiežiaus maskas, 
l-įažnyčįas rolę, kaipo ir visos 
kapitalistinės klasės sistemos 
ąųbudavoj imą.
Renino Mirties Paminėjimas
< Philadelphijoj ir jos apylin
kėj įvyks Lenino mirties pami
nėjimas 29 d. sausio (penkta
dienį), Market Arenoj, 8 vai, 
vak. Kalbės “Daily Workerio” 
žymiausias redaktorius Hatha
way ir bus labai geras koncer
tas. Dalį koncerto išpildys is-

1 • /» i • • I

Bausi© 
N. 12th 
Antanas 
nusižudymo nežinoma, bet iš
siaiškina dalykai per savinin
kus, pas kuriuos Antanas gy
veno, Pastaruoju laiku Antanas 
dirbo restaurapę už $10 į savair 
tę> per 8 mėnesius ir restaura-r 
no savininkas išsikalbėdamas, 
kad jam einąs biznis prastai, 

panų liaudies fronto meninin-; pra§ydavo vis palaukt mokes-
ksi.

Lietuvių visuomenė, ypatin
gai progresyviškoji visuomenė, 
įiame Lenino mirties paminėji
me rengkifės plačiausiai daly- 
yaut, dalyvaut svarbiame mo
mente. Juk čia bus aiškinama 
apie Ispanijos kovas, gręsiantį 
karą, kurį provokuoja pasaulio 

į fįšistai. Nepaisant blogiausio 
qro ar kokių svečių ar kitokių 
■priežasčių, būkite susirinkime.

Philadelphijoj randasi iki 
9,000 lietuvių, laisvai manančių, 
ijr jų didžiuma remia darbinin
ku klasės judėjimą. Nei vienas 
nepasilikit iŠ “Laisvės” skaity
tojų. Garsinkit ir populiarizuo- 
kite tarp lietuvių darbininkų, 
biznierių ir kitų lietuvių šį 
brangų paminėjimą apie mūsų 
žįymlausĮ vadą Leniną. Atsimin
kit, kad darbininkų judėjimo 
nepasisekimai priklaus© nuo jūr 
sų pačių nesilankymo, nedaly
vavimo tame judėjime< Lenino 
mirties paminėjimas bus pagar
sintas ir ant lietuvių radio stor
ėju 4 sykius.

Kas Aukaują Ispanijai
Bevažinėjant po lietuvių na

mus, labai daug lietuviai aukaur 
ja įvairių dąįktų Ispanijos žmo*- 
nėms,. Kiti siųsdavo savo gimh 
nėms, bet dabar kiekvienas ma
to reikalą siųsti greičiau fašiz
mo nuteriotoms aukoms, štai, 
keletą pažymėsiu iš aukotųjų: 
Mrs. ir Mr. Schomburg, 425 
Fern St. —jauna moteris lie
tuvė, o jos vyras vokiefys, pa
aukojo apie 100 svarų visokių 
drapanų, tabako, cigarų, kudi* 
kių drapanų. AŠ dar pastebė
jau, kad kūdikių drapanų gal 
pr i reikės, bęt moteris su šypsą 
ątsakė, kad čia galima nusL 
pirkt. Abudu jaunuoliai prijau
čia Ispanijos žmonėms. Prigrū- 
dau pilną mašiną iš vieno na
mo. i ■,*(

Prinsketai, “Laisvės” skaity
tojai, aukščiau minėtos mote

ries tėvai, 2429 N. Opal St., ir
gi paaukojo virš 50 svarų įvai
rių drapanų,

Draugai Angeliai, 2718 E. 
Lehigh Ave., paaukojo 3 paltus, 
vieną futrą. Drg. Poškai veik 
naują moterišką! kautą aukavo,

l5rg. Kąrsokienė, 3320 Jas
per St., aukavo įvairaus grose- 
rio produktų. Atleiskit, draugai 
ir draugės, jei keno praleidau 
arba smulkmenas nepagarsinu, 
nes negaliu suspėti.
Apįę “Laisves’’ Rengiamą 

Banketą ir Koncertą
Visi įsitėmykit, kad “Lais

vės” rengiamas banketas ir 
koncertas įvyks 29 d. balandžio 
New Auditorium Hali, 7th ir 
Snyder Ave,

šioj salėj atsibus pirmą syk 
šitas gražus parengimas, Nenu
siminkit, kad keletas blokų bus 
toliau, bet Auditorium sale vi
si džiaugsitės, čia sutelpa 3000 
žmonių. Tai bus didžiausia salė, 
ką mes esame turėję. Komuni-

ties. Antanas laukė iki bosąs 
jam įsiskolino $80.00 ir tada jis 
jį paleido iš darbo. Antanas 
Slevipska^ negalėjo gauti kito 
darbo taip greit, o savo šeimL 
ninkams irgi buvo įsiskolinęs; 
pinigų neturėdamas, pasirįžo iš 
to visko pasiliuosuoti su nuo, 
dingais gazais.

Antanas nebuvo z girtuoklis. 
Jis buvo “Laisvės” skaitytojas 
per 3 metus. Pastaraisiais lai
kais buvo įstojęs į ALDLD 10 
kp. ir į Komunistų Partiją. Bu
vo labai rūpestingas ir sąžinin
gas draugas. Pirmiau kada 
priklausė prie pašelpinių kliu- 
bų, bet turėjo apleist delei sto
kos finansų. Vienok priklausė 
prie Prudential ąpdraudos kom
panijos $1000.• Į

Tuom syk, kada jis nusižudė, 
pieko nebuvo namie, tik vėliaus 
savininkė parėjus atrado gazu 
dvokiantį namą, tai ji pasisku
bino. jieškoti pageltos, Atbėgę 
vyrai išmušė duris ir atrado ne
gyvą Antaną. Savininkė žmui- 
da pašaukė policiją, o, toji išve
žė lavoną į morgue ir jo visus 
daiktus. City Hali rado “policy” 
ant $1000, pareikalavo giminių, 
bet niekas jų nežino. Tada rei
kalavo uždėti $2000 bondsą, bet 
negalėjo surasti tokį žmogų, tai 
City Hali politikieriai savo gra- 
borių paaišauke, kuris bondsą 
užstatė ir palaidojo* o vėliau tas 
atsiims savo pelną. Ir numiręs 
žmogus neturi ramybės. Buvo 
palaidotas 12 d- sausio.

Velionis . paėjo nuo Prienų, 
Suvalkų rėdybos* 40 metų am
žiaus.

Jis kada dirbo mainose ir 
nelaimėje jo akys buvo pažeis? 
tos, tai turėjo nešioti labai sto
rus akinius.

čia. vėla mūsų, draugų apriieL 
dirnas. NeXurie Žinojo Šią nelai
me ir nesusišaukė keleto dram 
gų pasitarti. Drg. Rainys pa
šaukė ant telefono, bet jau buvę 
pervėlm

(Tąsa iš 3-čio puslapio) 
pradėję darbą kirtimo, pusėti
nas plotas iškirsta. I valdybą 
1937 m, išrinkta: Pirm. J, Stri
žauskas, vięe-pirrn. J. Jesule- 
vičius, fin. sekr. Sabutis, ižd. 
P. Bokas, prot. sekr. J. Svin- 
kunas,' rendavotojas ir prižiū
rėtojas parko nuosavybės K. 
Krasnitskas,. Nutarta dar ank
sti pavasarį bendrai su kito
mis liet, darbininkiškomis or
ganizacijomis rengti pikniką. 
Beje, šėrus turi įsigiję Vilijos 
Choras, ALDLD 28 kp. ir LDS 
49 kp. nusitarė pasipirkti Še
rą. Pikniką surengti į komisiją 
apsiėmė: L. Žemaitienė, B. 
Marcinonis ir M. Ciplijauskas,

Ispanijos demokratijos gy
nimui komitetas rengia paren- 
gimą-šokius, sausiu 30 d. va
kare, Rusų svetainėje, 184 
Cherry St. Visi pasistengkime 
dalyvauti. Gerai darbuojasi 
del Ispanijos kaip drabužių 
rinkime, taip ir finansų, L. Že
maitienė, nemažai drabužių 
surinko. Pinigų parinkti L. Že
maitienė ir M. Ciplijauskas 
vaikščiojo per lietuvių biznių 
įstaigas; daugelis; aukavo, bet 
atsiranda ir, tokiiĮ, žihpmk, ma- 
žajj kuri,® Ir nbaukįuja, Ir ‘ne
pamatuotus užmetimus ' daro. 
Persitikrins1 kada ir jie> kas 
dirba ir del jų gterovės.

čia susitvėrus prieškarinė 
taryba iš pažangių, intelektu
alų, profesionalų. Jų nusista
tymas prieš karą ir fašizmą. 
Aną vakarą laikė susirinkimą 
Mattatuck Historical society 
name, West Main St. Perrink
ta valdyba del 1937 m. Pre
zidentų H. D. Taft, vice-prez,
E. Davis, prot. sekretore Mrs, 
R. Miller, iždininku advokatas
F. Smedley, kita sekretore, 
Miss Marjorie Farley. Nutarta 
surengti prieškarinį veikalą- 
perstatymą, “Bury the Dead” 
vasario mėnesį. Pranešta, kad 
sausio 31, 3 p, p. bus prakal
bos apie taiką ir prieš karą, 
Y. M. C. A. svetainėje, West 
Main Street.

Sausio 12 įvyko ALDLD 28 
kp. narių susirinkimas. Narių 
atsilankė tik apie 18, tai per- 
mažai. Kodėl taip aptingę? 
Nutarta į sekantį kp. susirin
kimą, gauti vieną iš tos nau
jos inteligentų prięšfašistinės 
draugijos kalbėti, ir veikiausia 
bus gautas proteatonų kuni
gas. Lai niūsų. žmonės pama
tys, kaip yra. didelio'skirtumo, 
tarp'vietinių lietuviškų kunigų 
ir vietinių pažangių protesto- 
nų kunigų — skiriasi, kaip 
vanduo >nuo ugnies. Vieni už 
darbininkus ir su darbininkais, 
kiti? už kapitalistus* nors iš dar
bininkų lietuvių rojišką gyve
nimą pasidaro. Tas susirinki
mas įvyks vasario 9 d. vakare, 
774 Bank St.

I I

Lietuviai komunistai rengia 
del “Savaitinio Darbininko” 
(“Sunday Worker”) parengi
mą sausio 23, 774 Bank St. Vi
si nuoširdūs liet., darbininkų 
judėjimo ■ pritarėjai, atsilan
kys. Daugelis gerų .draugių ir 
draugų pasiėmė įžangos tikie- 
tų išplatinimui. Kaina tikieto 
35c. Prie to, bus ir užkandžiai 
duodami dykai. Daugelis dar 
pasiims pardavimui tikietų įr 
patys pasipirks. Smagu ir vei
kti, kuomet yra geras, būrys 
gerų nųošįrdžių draugių ir 
draugų. O dar būs smagiau, 
jeigu draugai ir draugės ką 
paaukautų del to parengimo, 
kad daugiau padarius kelis 
dolerius del savo klasinio va
do, švietėjo ir organizatoriaus, 
“Daily Worker” ir “Sunday 
Worker.”

Mjrė Juozas Karnauskas, 

gyvenęs 64 John St* Išgyveno 
Waterbury 4Q metų, Išdirbo 
Plum and Atwood Mfg- Co. 33 
metus, Priklausė prie Lietuvių 
Piliečių Politinio Kliųbo. Buvo 
pažangus žmogus.

Sausio 10 d., Vilijos choras 
turėjo perstatymą “Žemės Ro
jus.” žmonių buvo apie 200. 
Lošime dalyvumą ęmč: K. Je- 
gėliute, J. Tąmašaitįs, O. Ma
maite, Kl, Strižauskas, M. 
Vajtonaitė, KJ. Yankeliunienė, 
St- Valentinas, V. Krasnitskas, 
P; Bokas, Veikalas realaus 
nieko nevaįzdųoja, taip sau 
komedija.

Lietuvių Piliečių Politinis 
Kliubas rengia savo tradicinį 
bankietą sausio 23, savoj sve
tainėj, 103 Green St. Įžanga, 
rodos, $2.50 ypatai.

Kliubas — skaitytojas dien
raščio “Laisvės.” Nemažai 
kliubo narių prenumeruoja 
“Laisvę”. Taipgi nemažai kliu- 
biečių simpatizuojančių darb. 
revoliuciniam judėjimui. Ke
liolika priklauso prie * Komu
nistų Partijos.

Liet. Komunistų Report.

Bangos Choras buvo suren
gęs vakarienę ir šokius sausio 
3 d. Publikos buvo prisirinkę 
nemažai iš Eliz. h’ apielinkės. 
Vakarienės laike buvo trumpų 
prakalbėlių‘ bėgamais klausi
mais. Visų išsireiškimai buvo, 
kad dabar darbininkams yra 
didžiausias pavojus iš fašistų 
pusės,'kurie jau užpuolė Ispa
nijos liaudį, nieko nekaltą, ir 
tūkstančiais ją žudo, Kad pa
gelbėjus jaŲ,apsiginti nuo fa
šistų, buvo renkamos aukos.

Aukojo sekančiai, po $1: A. 
Skairius, Žemaitienė, K. Sai- 
monas, A. Pociūnas, O. Augu
lis, M. Urba (iš Easton)‘, P. 
Vaicionis, J? Navulis, ir V. 
Paulauskas. Po 50c: Radzio- 
nįs, A. Višniauskas, F. Sa- 
veęgę, V. Sūrelis ir P. Poš
kus; po 25c: Kentros, Kentrie-, 
nė, W. Ražapskas, Ražanskas,. 
Ražanskas, Flack, Gudaitis, 
A, Gurskas, M- Kazalauskie-. 
nė, J. Kazlauskas, J. Brazie- 
nė, J. Usonis, M, Atutis, K. 
Andriunas, K. Pociūnas, E. 
Poškus, Skučas.

Viso su smulkiais surinkta 
$17.00. -A - .

Aukos priduotos vietiniam 
Ispanijos Demokratijos Gelbė
jimo Komitetui, kuris yra su
sitveręs bei susideda iš visokių 
tautų, 131 Court St.

Komitetas.

Šiitas
Jurgis Kalvaitis, mano bi

čiulis ir kitų žmonių geras ka- 
marotas, viengungis, plačiomis, 
žiūrįs į gyvenimą, rengiasi 
įsigyti gasolino stotį. Laimingo 
pasisekimo, broli, vientauti!

r • ■
• Kulpmonto lietuviai turi 
būt ant “alarm,” nes singelių 
“tautą” jau baigia išnykti, 
Galima suskaityti juos jau tik 
ant vienos rankos pirštų. Lie
tuvaičių jau neliko, žinoma, 
tik atplaukusių. Vienos iš jų 
apsivedę, o kitos jau mirę.

Reikia žinoti, kad seniau 
čia viengungių buvo kaip Ma
ryland© buffalų — reiškia, 
daug. Jeigu nepasirūpinsite 
jųjų apsaugoti,’tai Vėliau juos 
galėsite matyti tik muzėjuje.

■ “$y.” tęvui paskelbus kry
žiaus kąrą komunistams, pir
mą ataką ant jų padarė šioje 
apylinkėje vietos kun. J. J. 
Petrovitz, šv. Marijos bažny
čios, kur,, apart vengrų, airių, 
italų, nemažai priklauso ir 
lietuvių, kurie da be to negali 
■apsieiti, turi prieglaudą. Na 
ir bombardavo. Bombardavo 
šv, Petro katalikų parapijos 
salėję, Mt. Carmel, kur jam

.tuo tikslu ten buvo surengtas 
mitingas sausio 1Q dieną.

šis kunigas, kaip anglų pa
tarlė sako, užgimė su sidab
riniu šaukštu burnoje.

Jis kaipo dratorius neturi 
sau lygaus, bent, šioje apylin
kėje. Jis kalba visur ir jei taip 
galima pasakyti, visiems. Bet, 
deja, kad jis tą savo gražia- 
kalbystę, tą savo genijališ- 
kumą panaudoj-a prieš tuos- 
darbininkus, kurie jį patį visr 
kuo aprūpina. Smerkia anglies 
butlegerius, darbininkų strei
kus, unijas etc., nes tas viskas 
esą komunistų išmislu, kad tik 
sukursčius darbininkus prieš 
darbdavius, prieš bažnyčią ir 
dievą! Bon Ami.

' Mūsų Kovojanti Kaimynai
Jau šeštas mėnesis eina, 

kaip mūsų artimų miesčiukų 
Millbury, Douglas ir Franklin, 
16 šimtų audikų stovi kovos 
lauke, žinant, kad pusė metų 
kaip tie darbininkai veda kar
čią kovą su kapitalu, galima 
lengvai suprasti jųjų padėji
mą. Papeikimo verti mūsų ko
respondentai, žinių rašėjai, 
kad ligšiol nieko neparašė į 
“Laisvę.” Tas liudija, kad mes 
nesidomim platesniu gyveni
mu, esame užsidarę siaurame 
ratelyj ir tuo pasitenkinam.

Šių miestų kaimynų kova 
yra nepaprasta. Apart ekono
minio nedatekliauš, jie turį 
pąkelt įvairius persekiojimus 
iš: kompanijų mušeikų, bei po
licijos pusės. •

Šių žodžių rašėjui teko da- 
lyvaut susirinkimėlyj streikuo
jančių audikų Millbury, Mass., 
kelintas dienų atgal. Tai bu
vo vaizdas, kurį pamiršti ne
galima. Trys šimtai, susirinku
sių darbininkų svarsto strei
ko klausimą. Vienas po kito 

laisves' Bazare Bus Daiktų Vertas 
$5,000

Juos reikes išparduot už labai žemas kainas

“LAISVĖS” BAZARAS BUS SEKAMOM DIENOM: 

Vasario 11,12,13 ir 14. Vėliau 19,20,21 ir 22 Feb. 
Visais vakarais bus šokiai prie geros orkestros

ĮŽANGA TIK 10c ASMENIUI

BAZARAS BUS LAISVES SVETAINĖJE
Kiekvieną vakarą bus dailės programa. Yra užkviesti geriausi 

lietuvių talentai iš Philadelphijos, Newarko, Elizabetho, 
Great Necko ir iš. Brooklyn©

BAZARE BUS SPECIALE VAIKŲ DIENA
Bazaro Komisija paskirs sp.ecialęs dienas vai
kam, kada visokių daiktų vaikai galės pirkti 
nuo cento iki dešimtuko. Apie programą ir apie 
vaikų dienas bus dienraštyje paskelbta vėliau.

PRAŠOME DOVANŲ “LAISVES” BAZARUI
J.ąu esame gavę gražių ir brangių dovanų, kaip matėte iš pranešimo 
dienraštyje. Bet jų reikia dar daugiau. Prašome visų dienraščio rėmė

jų, iš arti ir toli, apdovanoti feazarą, apdovanoti “Laisvę.
•A ■

< •

PINIGINES DOVANOS YRA SVARBU
Bazare turėjime vaikų dienai reikės pripirkti gražių daiktelių ir nau

dingų vąikam. Žinomą, juos reikės parduot už žemas kainas
Todėl reikia piniginių dovanų.

eina raportai — pranešimai 
apie trūkumą maisto, drabu
žių, kuro namų apšildymui ir 
būtiną medikalę pagelbą. Kal
ba pusamžis darbininkas fran- 
cūzų tautybės, pasiryžęs, už
sigrūdinęs kovotojas, tėvas 
didelės šeimynos, kuriam grę- 
sia ilgų metų kalėjimas. Mat, 
kompanijos mušeikos, šnipai, 
pildydami kompanijų įsaky
mus, sufrėmavo-suklastavo ne
būtas piktadarystes prieš šį 
kovingą streikuojantį darbL 
ninką ir dės pastangas pasiųst 
jį į kalėjimą. Bet kaip ugnin
gas kalbos tonas, taip suvar
gęs, raukšlėmis išvagotas jo 
veidas. Jis pilnas nepalaužia
mos energijos vesti kovą iki 
pergalės. Jojo kalbą — ragi
nimą tęst kovą iki nugalėji
mo visų sunkumų, karštai, en
tuziastiškai sutinka šimtai taip 
pat kovoj nuvargintų darbinin
kų.

Pažiūrėjus — pasiklausius 
to visko, norisi garsiai sušuk
ti: Draugai, šventa pareiga 
mūsų yra gelbėti mūsų kaimy
nam jųjų sunkioje kovoje, jau 
jeigu nieku kitu, tai nors fi
nansais. Jie jiems labai reika
lingi, o mes tą padaryti galim.

Ręp.

Wilkes Barre ir Apylinkes 
Lietuvių Žiniai. • -

Sausio 21 dieną, 1937, čia 
bus rodoma viepas iš labai pa
garsėjusių paveikslų iš Sovie
tų Sąjungos, po vardu “Cha
payev.” šis paveikslas neapsa
komai yra svarbus pamatyt 
kiekvienam darbininkui ir dar
bininkei. šis paveikslas buvo 
rodomas New Yorke per ko
kių 4 mėnesius toj pačioj vie
toj ir nevisi žmonės negalėjo 
gaut progos pamatyt, nes sve
tainė visą laiką buvo perpil

dyta. Nežiūrint aukštos kainos 
įžangos.

čia darbiniu^™° ^us proga 
labai prieinam. aina pama
tyt: suaugusiems 26 centai, 
vaikams 11 centų?

Paveikslas yra kalbantis ir 
rusų kalba, bet su angliškais 
parašais apačioje, kurie bus 
visiems aiškiai suprantama.

Visos šios apylinkės darbi
ninkai pasinaudokite proga ir ’ 
čia ant vietos pamatykit šį 
taip svarbų paveikslą.

Pasiturinti žmonės važiavo 
net į New Yorką šį paveikslą 
pamatyt, o mes dabar čia 
vietos galėsim pamatyt.

Paveikslas bus rodomas 
lace Theatre, E. Market 
arti buvusio darbininkų cent
ro. Pirmas rodymas prasidės 
4 vai. po pietų, todėl visos ir 
visi pasinaudokite proga.

Veisiej iškis.

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydymo.
AUSŲ, AKIŲ ir GERKLES

OFISO VALANDOS: 
nuo 11 iki 1 dienomis 
nuo 5 iki 7 vakarais.

Sekmadieniais nuo 11 iki 1.
286 Union Avenue

Brooklyn, N. Y.
Telephone: EVergreen 7-0072
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Paterson, N. J
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perštinčių Užmačios ir Kas 
Iš Jų Išplaukia.

ALDLD. 84 kp. dar pavasa
rį nutarė surengt balių Naujų 
Metų pasitikimui ir pagarsino 
spaudoje, kad kitos organizaci
jos nerengtų nieko tą vakarą, 
p* paėmė Lietuvių svetainę.

Iš LDD 1-mos kp. (sklokos) 
pastogės kęrštinčiąi, sužinoję 
ąpie ALDLD. 84 kp. Naujų Me
tų balių, griebėsi už darbo, kad 
pakenkus mūsų baliui, bet ne
gaudami kitos svetainės ęlelei 
sąyp pareųgiipo tą patį vakarą, 
surengė balių vįeną savaitę 
pries AI4XPP balių, kad paken
kus. Pašaliečiai tą žygį LpD 
smerkę. J. J. Du Įkiš, keršto ku- 
korius, sužinojęs apie tai, kuris 
iš pašaliečių tą J U žygį vątįiną 
prieš-darbininkišku, pačiam sa
vo baliuje priėjęs prįe yieno 
LDD 1-mos kp. vadovaujančio 
nario M. R., kuris skeptiškai j 
pradėjo žiūręt į sąvo pačių ker
štą, suplętkąvojo sekančiai: 
“Saugokis, Ę. Y. norį tąve šiąn- 
die mušti, kąįpo darbininkų 
priešą.” M. R., būdamas įsigė
ręs, ant greitųjų pęsųprato J. 
J. D. tikslo (o J. J. D. tikslas 
buvo, kad griežčiau nustatyt 
M. R. prieš tuos, kurie smerkia 
jų kerštą), puolės prie K. Y. 
mušti. Ir tik griežtai kitiems 
įsimaišius muštynės neįvyko. 
Tai dar ne viskas.

LpD 1 kp., Stiląono-StrazcĮo 
ąubalamutyti žmonės manę, kad 
dar neužtektinai pakenkė ALD 
LD 84 kuopai, tai surengė va
karienę tą patį vakarą prieš 
Naujus Metus, kurį ir ALDLD 
84 kp. balius įvyko, čia jau dė
lei M. R. ir jo žmonos J. R. 
buvo perdaug. Nebepasitenkino 
skeptiškumu, čia jau realiai 
pasipriešino J. J. D. ir Kindaro 
triksams. M. R. ir J. R. nėjo 
ant J. J. D. ir K. vakarienės, 
pet atėjo į ALDLp. 84 kp. ba
lių. Bet ALDLD baliui užsibai
gus, M. R. eidamas namo, su d. 
P. užėjo į LDD vakarienę palin- 
kėt laimingųjų Naujų Metų sa
vo vienminčiams. Ęet apsiriko, 
kaip tik M. R. ir P. įėjo svetai
nėn, tuojaus jįį užpuolę jo vien
minčiai, iškoliodami visokiais 
būdvardžiais, kurie spaudai ne
tinka. Kad atsikratyt tų kelio
nių, M. R. išėjo šokt su P. Bet 
neilgam, nes J. D.ulkis stvėrė 
abu už kalnieriaus ir atvilko 
atbulus prie durų. M. R. išėjo 
sų kjta moteriške šokt, bet ir 
vėl to paties susilaukė nuo J. 
D. M- Ę. pasijuto įžeistu. Būtų 
kilęs karas, bet įsimaišius ki
tiems, vainos išvengta.

M. Ę. su P. išėjo namo, ir 
čia papuolė į “nelaisvę”: Nes jį 
išsivijo jo viepmipčiąi ir A. S. 
nutvęręs ųž skverno pradėję 
šaukt: “P^ki, Į>uįki, gelbėįc 
laikyt, nes M. R. einą pas p. iy 
papasakos jos vyrui viską.” M- 
Ę. vąrgąis negą^įs įšsįnęręs įš 
A. S. nagų, nuėjo pas P.

Tąi tikros sorkės paviršuti
niai žiūrint. Bet giliau pažiūrė
jus, tai surandi ve įcą: kad 
Stilsonas su Strazdu išmokįno 
savo pasekėjus vartot hitleri
nes metodas. Skirtumas tik ta
me, kad šie dar neturi galios 
apsidirbt savotiškai su tais, ku
rie Kiek nors su jais nesutin
ka.

Na, o Stilsonas ir jo išmokin
ti pasekėjai pątersopięčįai — 
j. J. Duįkis ir E. Kindaras, vi
suomet šaukia, kad “pas bim- 
binius nėra protui laisvės. Vis
kas pagal komandą iŠ viršaus. 
Nėra darbininkiškos demokrati
jos.” Dhbar, Stilsonai, pasi
džiauk savo darbo vaisiais, ko
kios laisvės protui išmokinai 
savo pąaekėjus.

pąbair patį M. R. Jis iy 
mėgsta demonstruot, kad pas 
komunistus nėra ‘prptųi laisvės.’ 
Bot mąfoinai jis tuo klausimu 

' yįfii SįtUsonp apgautas. M- R. 
yr$ sklokoje toji darbščioj!

niką. Taipgi įr vietinę kp. M. 
R. daugiausia ir palaiko.

O J. D.’ir 
tie žvirbliai, kurie veik nie- 
kuom neprisideda prie sklokęs 
palaikymo, nes kuda didesnis 
jų parengimas, jie važiuoja žu
vaut, o pripuoįamai atėję į M- 
R. jšbudavotos vietinės kp. dę- 
lei keršto darymo parengime, 
kaip žvirbliai įlindę į kregždes 
guštą, savotiškai šeimininkau
ja. Martin ar dar tau neaiškų, 
kad jūs esate Stiįsono ir Straz
do suklaidinti?

Ręp,orteris.

. ir kiti tai yęą

So. Boston, Mass

daug pipigų prajeid^ia deleį 
ąklpkps pąląŲęyįo. 1&J5, m. net 

užmokėjo už DUSUS, ku
rie vežė žnKthės j G.° pik

ir

Raątąba Visiems Prąuganąs įr 
Simpatąkams, Kurįę Į>alyvaują 

Progresyvįąrn Veikime.
Aš šias pastabas darau per

matydamas stambias mūsų 
darbuotojų klaidas, ir kad mū
sų darbas būtų pąsekminges- 
nis ir neštų naudą progresy
viam veikimui.. Jeigu aš mažai 
būtau susirūpinęs tuo darbų, 
tai mažai atkreipiau domės į 
tai, bet mano pasišventimas ir 
susirūpinimas, kad dąribas bu
tu sekmm.gąs, verčia mane dą- 
ryti šias pastabas. Jeigu mes 
riiptfti pagalvosim įr darysim 
išvadas, tai gal būt mums bus 
geriau varyti darbą pirmyn.

Ąš esu nepątenkintąs tokią 
taktika tų draugų, kurie var
toja saumylystę ir pasjdidžią- 
vimą. Aš sakau, kad tuomi da
lome klaidą. Jeigu mes norim 
dalyvauti vadovybėje pasilįuo- 
savimo iš pavergtųjų klasės, 
mūsų tikslas turi būti aiškią! 
ir teisingai’’nurodyti išsilaisvi
nimo kelią, o. ne pasididžiuoti 
savo mintimi kad neąąme 
klaidingi ir nedarome klaidų. 
Gal kai kuriems atrodo, kad 
nedarote klaidų, bet iš šalies 
žiūrint galima geriau patėmy- 
ti, kad tai darote ir nenorite 
prie to prisipažinti. Jeigu ne
šuliniai daroma klaidos, tai 
atleistina, bet jeigu sužiniai, 
tad ant savęs imama didelė 
atsakomybę už savo pragaiš
tingą darbą, kuris atsiliepia 
ant viso progresyviško veiki
mo. Jeigu tai daro priešingos 
pusės ypatos, tai, žinoma, jie 
nori pakenkti mūsų veikimui.

Yra daug darbščių draugų, 
kurie nuoširdžiai norim dirbti 
ir dirbsime sėkmingai, jeigu 
mūsų darbas bus vedamas dis
ciplinuotai pagal planą, o ne 
taip, kaip kas sumanė, tai ir 
daro pagal savo išrokavimą. 
Atsižvelgsime į praeities lai
kus. Kur dingo mūsų draugą!, 
kurie pirmiąus buvo mūsų ei
lėse, o dabar likosi priešo po
zicijoje ir ardo subudavotą 
darbą? Kodėl taip atsitiko? 
Todėl, kad Vadąvosi ne patyri
mais, bet pasididžiavimu ir 
saumylyste. Jeigu kas išdrįso, 
ištarti žodį prieš jį, nurodant 
jo klaidas, tai spjovė ant visų- 
darbų ir sėdi sudėjęs rankas ir 
laukia nuo dievo, malonės, kad 
kas sumažintų gyvenimo skur
dą ir vargą. Aš s.akau, kad jei
gu esi pasišventęs ir supranti 
šiandieninio surėdymo blogu
mą, turi būti miniose ir sykiu 
dirbti pradėtą darbą vengiant 
išsišokimų. Jeigu pirma apgal
vosime, o paskui dirbsime, bus 
geresnės pasekmės ir bus at
siektas tikslas. Jeigu neku- 
riuose drauguose pradeda ras
tis įsikarščiavimas, rimtai nu
rodykime klaidas ir rimtai 
spręskime dalyką. Aš manau, 
kad iš to bus mums naudos ir 
tiems, kurie perdaug turi 
“karščio.” ; Tie, kurie nenorį 
būti mūsų tarpe, tegul važiuot 
ja savo , keliais, nes iš jų ma
žai bus naudos.

Dabar kyla plausimas, ar 
reikalinga turėti ūkininkų or
ganizaciją? Kuris tik turės 
nors kiek supratimo apie tei
singą ūkės tvarkymą, tas pri
pažins, kad nėra kitos išeities, 
kaip tik organizuotai' galimą 
prašalint visas kliūtis, kurios 
pastoja kelią ūkės tvarkymui. 
Kaip 
tiek 
kurie

mes nebandysime, vis- 
sutiksime išnaudotojus, 
pakenks mūsų ūkės na-

šųmo. vystymui. Tik p.ęr bęnflr. 
rą ūkininkų sutaytmi veikimą 

pugąįėti visas kliū
tis, kurios pąątoja mums kelią 
žengimui į gęyešnę ateitį.

Drauge ūkininke, atskirk 
šiuos du dąlykus: ūkės kląusi- 
mą tarpę stambiosios ųkęs 
produktų gamybos, kuri ran
dasi pq išnaudotoju yąnka
tarp ūkininkų, turinčių mažas 
Ūkęs, kurios yra produktų pa
gaminimo dalele.' Mažų ūkių 
ąavįninkaį užmoka keturis sy
kius daugiau už reikąlingas 
prekes, negu jus vęrtos. Tai 
ar galima išsilaikyti prieš 
stambiąją gamybą ? Aš sakau, 
kąd pęlįksįmę pąrblokšti ant 
Visados. Jeigu mes busim or
ganizuoti, tik tada galėsime 
daryt spaudimą priversdami, 
kad neluptų iš mŪsU tris sy
kius daugiau ųž produktus, 
kuriuos mums reikalinga pirk- 
tį $avp ūkęs jįįgjjferįįiimu| — 
ąpaėjimųi, permainymui vąisių 
ąeRląs, maitinimui savo, gyvu- 
jįų įr paukščių. Stambusis ūkį- 
ųinkaę. bus priverstas skaitytis 
au mumis pamatęs, kad m ę s 
turimę didelę suorganizuotą 
spėką. Turim reikalauti, kad 
valdžia mažintų taksas, kad 

[išlaikius savo ūkį ŪMO pakriki-
mo.

Mano obalsis yrą < Dėkįmę 
p.astąngąs suorganizuoti dau
giau ūkininkų skyrių po visas 
i$ass. valstijos kolonijas. Įš- 
auklėkime didelę organi^ąei- 
ją, į kurią būtų suorganizuoti 
visi lietusiai ūkininkai. Aš 
manau, kad mes atsieksime 
savo tikslą, jeigu dirbsim vie
ningai ir sutartinai be skirtu
mo įsitikinimų, nes šis daly
kas visus paliečia. Ar mes dar 
vis kęsime stambiųjų ūkininkų 
pasityčiojimą iš mūsų nerangu
mo ir apsileidimo savo reikalų 
ginti? Aš esu takios nuomo
nės : parodykim savo narsumą, 
jog esame ne kūdikiai ir mo
kam suprasti savo reikalus, su
prantam, kas yra teisybė ir kas, 
pavergimas ir išnaudojimas. 
Lai gyvuoja Lietuvių Ūkininkų 
Sąjungą ir šiais metajs dešimts 
sykių padidinkime šios organi
zacijos narių skaičių.. •

M- tyįunąs.

Aute Ispanijos 
liaudžiai

Tarptautiškai A p. s i g y n imo. 
draugijai, Kapsuko. Ėondui, 
“Laisvei” ir “Vilniai”. Tai vi
sa augščiau paminėta suma 
yra paaukota tom įstaigom.

Tai man rodos, kad ALDLD 
161 kuopa prisidėjo prie dide
lio darbo, sušelpdama tuos, 
k upe kovoja ųž geresnę atei
tį. Mes gyvendami, galima sa
kyt, atskirti nuo visų veikimų, 
kitaip negalime prisidėti, kaip 
tik su aukomis.

Įjaįvų krovėjai dąy vis strei
kuoją. Streikas eina ląbai gra
žiai, nėra streiklaužių, viskas 
stovi, laivai rūdyja prieplau
koj sustatyti. Kada pasibaigs, 
sunku pasakyt.

Pereitam kuopos susirinki
me buvo pakeltas klausimas 
kas link ALDLD. Buvo disku- 
suojama, kad pakelt klausimą 
per spaudą, kad ALDLD susi
vienytų su L. D. Susivieniji
mu. Dalykas tame: nekuriu 
kuopų nariai mano, kad knygų 
yra pilnos lentynos, neturi kur 
įię dėt tas knygąs. O tos drau
gijos dirba pirmeivišką darbą. 
Dabar priklauso, yiąi tie patys 
nariai abiejose draugijose, ir 
kiek reikia iškaščių pakelt. Mi
tingus nėra kur laikyt, turi 
sapidyt svetaines, kapitąlistam 
mokėt randą. O jeigu būtume 
susivieniję, visi iš vien galėtu
me daug daugiau nuveįkt, ne
gu būdami atsiskyrę. Tada ga
lėtume prigulėt visi išvien, se
ni ir jauni, nereiktų skirstytis. 
Mes norėtume, kad į šitą mūs 
pakeltą klausimą atsiliėptų 
daugiau draugų ir apsvarstytų 
šitą sumanymą. Vienybėje ga
lybė — paduokim vienas ki
tam ranką-ir eikim visi išvien.

Lauksime daugiau patarimų 
nuo simpatijos draugų. M. B.

GARSINKITE SAVO biznj 
DIENRASTYJ “ĮAISVĖJE”

LICENSES

No.

Fitchburg, Mass

Viso aukų

Hartford, Conn

;j.7=;

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

dukės. Puikiausias pasirinkimi
Pineapple Cake, Apple Cakę^

"' “ " ’ " ’ * • Snico

į $£.75
George Murnįk.

Matthew P. Ballas 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABQRIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

kas, P. Padelskis,
Walters Seloch, J.
kas, O. Vilkaitė, N.
F. Marshall, A. Zimitravičius, karo pavojų.

Aukos Ispanijos Kovotojams
Surinkta Lietuvių Jąunuo- 

menės Pašalpinės draugijos 
susirinkime. Aukavo sekamai:

V. J. pshalgaųskąs
J. I^wajauskas
Geo. Mų^nik
A. Žeipaitis
J. Ramunis
O. Samųlėnienė
I. IgĮiatayičienė
Srųųįkių surinktą

$2.00 
Į.00 
1.00 

50 
30 
25 
25 
45

nąs. ir ant toliau 1 darbuotųsi 
Laisves Chore, taipgi paaiški
no apie Ispanijos žmonių sun
kią kovą prieš fašizmą. Ragi
no susirinkusius, kad, kurie 
kiek išgali, paaukotų Ispanijos 
žmonių kovai prieš fašizmą.

Aukavo šios ypatos: M. Ma- 
ningis, D. Navickas, R. iZimer- 
man, J. Petrašiunas ir V. Ro
man po $1.00; M. Čelkonienė, 
M. Morris, J. Beržinis, J. Ur- 
bon, ir S. Kudukevičius po 50 
centų; M. Johnson, A. Ra
moška, S. Laurinaitis, K. Vil
kas, M. Vilkienė, V. žaltaus-

Markins, 
Kazlaųs- 
Higher,

A. Kiškiunąs, A. Wishet, J. 
Plitnikas ir Mrs. Bashin pp 
25 c. Smulkių surinkta 63c. 
Viso $12.88.

Visiem aukavusiem Vardę 
Ispanijos kovotojų širdingai 
ačiuojame.

NORVEGIJA MATO KA
RO PAVOJŲ

Oslo, Norvegija. — Kara
lius Haąkon, atidarydamas 
seimą, pranešė, jog Norve
gijos valdžia pereitą rudenį 
nusprendė stipriau ąpgink- 
Įuot savo, šalį prieš gręsiantį

NOTARY PUBLIC TEL. STAGG 2-5043Vaidai Aukavusių Ispanijos 
Kovotojams

Gruodžio 27 d. buvo per 
Laisvės Choro narius surengta 
Karoliui Kiškiunui pare. Ka
da svečiai prie stalo valgė, 
buvo pakviestas J. Kazlauskas 
pakalbėti. Jis trumpai pakal
bėjo. Ragino, kad K. Kiškiu-.

DIDĖLIS NUPIGINIMAS
Dviejų dolerių vertes knygą 

Dabar gausite už $1.25
Patarimai Vyrams 

Apie Lyties Dalykus
Į'ai ta pąskilbusi Į)-ro Robinsoiu 
knyga, loįrią D-ras Kaškiaučius 

phkartotiąai liepia skaityti.
Pirkite ją dabar, nes už mėnesio 

vėl būs pilną kaina.
Reikalavimu* su $1.25 

adresuokit: 
J. BARKUS, 

lĮb40rr-128th 5t., 
Sp. Ozone Park, N. y.

^uliūdimę valandoj, kr^PKU^ 
mąs bus užtikrint

as mus, patąmavi- 
į/ už prieinamą kainą.EPTUVE

36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y.
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir P a re m Yra Skaniausi.

VARPO
SVEIKATA—TURTAS

Netekus sveikatos, nemiela nei gy
vent. Turtuolis atsižada ir turtų, kad 
tik būt sveiku. Broli ir Sese, jeigu 
tu įvertini sveikatą ir ją brangini, tai 
prižiūrėk ją. Jausdamas skausmus, 
Šiaip tąį: reumatizmą, rankų kojų ge
imą, nikstcĮejimą, nuovargį, šaltį, 

rdnkų-kojų tirpimą, dieglius, tuojauš 
reikalauk DĘKSNIO GALINGOS 
MOSTĮĘS, sudarytos įš daug skirtin
gų gamtos elementų iŠ tolimų svieto 
kraštų, girių, visokių medžių aliejų, 
šaknų ir žolių; kuri turį savyje ga
lingą šilumą, šildydama kaipo saulės 
spindųliąis, sunąįkiną reumątiškus 
skausmus ir pąlengvina žmogui. Dek- 
snio Galinga Mostis tūkstančiams pa
gelbėjo;, pągelbes ir tamstai. GAR- 
ANTUOJAM, kad, pavartojus kelis 
sykius, aplaikysi palengvinimą ar pi
nigus grąžinant.

Kaina 75c., 51.50 ir f.3.00.
Aplaikom šimtus laiškų su padūka- 

yonėmįs iš skįrtingų pasaulio kraštų, 
kuriems pagelbėjo. Klauskite yisada 
taip DEKEN’S OINTMENT.

VASĄRGĄ: Jeigu nori aplaikyti ti
krąją Deksnio Galingą Mostį ir pa
sekmes, tai visada klausk taip: Į)Ę- 
KEN’S OJ^JTMEbįT ir neklausykite 
nei jokių kitų pasiūlijimų, kad kas ir 
siųlytų. ’

Visada žiūrėkite, kad būt užrašyta 
DEKEN’S OINTMENT, tai tik tada 
ąp,laikysite tikrąją Dekspio Galingą 
Mošų. Parsiduoda visur.
Rei^alaunam Agenčių ir Agentų. 
įjĮEKEN^ ęffĮTMENT CO., 

Hąrtjęrd, Conn.

BĘĘR WI1SE LIQUOR 
Wholesale Rętąįls 

' v. . .
NOTICE is hereby given that License
a 4534 has bee# issued to the undesigned 
to sell beer at retail under Section 7ę 
ęf the Alcoholic Beverage Control Law 
at 135 Grand Street, Borough of Brooklyn, 
Cpun|y of Kipgs, to b.o consumed on the 
pretnises. ’

ANNA ALLĘN
135 Grand St., ‘ Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
B 4574 has bheif i.3stypd fo tljie undersigned 
to ąell beer a^ Retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 141 Belmonf Ave., Boroflgh of Brooklyn, 
County of Kihg6> to; he consumed on the 
premises. ■ ■ •

MĘYER ANTIN
141 Belmont Ave.; ” “ Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
R 4541 hąs been issued to the undersigned 
to sell beer at retail linder Section 76 
pf the Akoholię (JeveA'nge Control. Ląw 
at 651 Manhattan Ave'., Borough of Brooklyn, 
County Kings, to be consumed ęn the 
Di*ęin iscs.
NATHAN TĘICHMAN apd DĄVID KAPLAN 

(R. and T. Delicatessen and Rest.)
651 ^^ihhąttfln Aye., ęroojclyn. N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
B 4575 has been issued to tho undersigned 
W sell beer at teigi I pndeA- Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 714 Avenup U, >UprpMgh of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. ,

NAT and ABE, INC.
714 Avenue U, >' Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hęreby Rivęn that License. No. 
B 4553' has bfeėn issued to the undersigned 
to sell beer at retail flpdet SepUop 76 
of the Alcoholic Beverage Control ‘ Law 
at 2737 Eultpn Strę.ę.f, B.W’W.Kh p.f Brooklyn, 
County of Kings, to consumed on tho 
premi&eą. . ,

JOSEPH CASO
2737 Fulton St., ' ‘ Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
A ' 1Q$25 has been issued tppthe Undersigned 
fo 'sell beer at retai' under Section 75 
of the Alęphoiic Ąe^erage , Control Law 
at 335 Eastern P’kway, Borough of Brooklyn,

Amerikos Lietuvių Darbinin
kų Literatūros Draugijos Cen
tro Komitetas aplaikė Ispani
jos liaudžiai sekamas aukas:

Jersey £ity surinkta D. M. 
Šoįomsko prakalbose, paden
gus įęšą§ $8.10,. Aukas 
pridavė drg. Ą. ^įątuįis.

Al-PbD 2 kp- nįoMu sky
rius iš Sm Boston, Mass., pri
siuntė pelną puo, vąkarięnęs 
$20.25. Aukos gautos nuo drg.

(įiuberkienęs.
Drg. J. Kazlauskas, 

ford, Conn., p:
Aukos sųbukM drg. p- KiŠ- 
kiuno parėję.

Drg. Ona Giraitienč, Hart
ford, Conn., prisiuntė $^68.0Q. 
Tai pelnas nuo ALDLD 6$ at ooo ję/UBiern r «.way, numugii ui urvuaiyn, kuopoą vąkąrięnęs, kuri buvę Ceyn|y of Kinge, to bp eonaymed Off the

i. , ‘ , .!|_m.iL. 2 .11 -r----- piemises. gA SCHACUTER
(Washington Butter and Egg Market)

335 Ęaęteęn yąrktyąy Brooklyn, N. Y-

Hart- 
risiuntė $12.88.

sureįigįa' iį^šįū' pa^ęįįeįi Ispa
nijos kovotojams.

Aukos perduotos Ispanijos NOTICE is hereby alyen that License Np. 
_ . ,. __ ' 71 . v.-,. . I A 10821 has been idšUed to the UndersignedLiaudies Komitetui, širdingai - .
aciuoj^Uie už taip (įįdęįę para-į 
mą mūsų Klasės kūV^tpjams.m^sų Mas|s KQVQtpjams 

D. M. šolomskas.

to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 525 Throop. Ave., Bojcpugh pf Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.' .

MORRIS LIEBOWITZ
525 'piroop Avfl., ' ! 'Brooklyn,, N. Y.

Seattle, Wash
Bei Tas iš os

Čia Pąrodęma Dalis Varpo Keptuves, Kur Kepama 
duonos: rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų ru
gių, senvičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. 
Taipgi kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimą# 
skaniausių Keksų-pyragų: 7" 
Cheese Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir 
Cake. Stollen, Doughnuts, Pies, Pasteries, Apple Turnover# 
ir Jelly Rolls.
Siunčiame duoną per paltą į kitus miestus, specialiai greitai prisėtu. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kaipą* 

Antrašas: 36-42 Stagg Street, BrooŲyn, N. Y
VYRŲ IR MOTĘRŲ UGQS 
GYDOMOS NAUJOVIŠKAIS

BŪDAIS
Kraujo ir Odos Ligos, Nervų Sui

rimai,- įšlogos ir Chroniški Skaudu
liai, Nervų’ ir Abelnas Nusilpimas, 
Skilvio ir žarnų Sugedimai, Hemor- 
rhoįdai ar kiti Męšlažam.čs bei Lau
kan fŲimo Nesveikumai, kaipo skau
smo įr nesmagumų priežastys, Strė
nų Geimas, Sciątięa, Neuralgia, Ner
vų Įdegimas ir Chroniški Reumatiški 
keblumui, Nosies, Gerkles. Plaučių, 
Plaučįnįų Dūdų, Inkstą Į^etvąrkųmąi 
ir kitos ligos Vyrų ir Mo^rų yra :se- 
kmingąį gydęm°3 sų patenkinančiomis 
ir greitomis pasėkomis; o jeigu turite 
tokią ligą į kurios jūs nesuprantate, 
pąsitlauskite manęs su pasįtikėjimu, 
ir jūsų nesveikumas bus jums išaiš
kintas. ’Kraujo Tyrimai,' šlapimo 
Analyze, X-spinduliąi Sevupių Įleisi 
miiį b čįepijiinai. Sąlygos yra priei 
narnos. Pasitarimai veltui.

DR. L. ZINS
Virš 25 Metų Praktikos

110 Rąąt 16 §t., R. Y,
Tarp, 4th Avė. įr- Irvįng PI.

Valančios 9 A. M. iki 7 M. 
Sekmadieniais 9 A. M. įki 3 P. M. 
(NW-

Uelvviy Anglių Kompaniją
Pirmos klases anglis, geriausios 

rūšies ir. pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tąi legališkas svoris. Prista
tome .greit į jūsų namus. Prašome 
įsitemyti adresą ir telefoną.

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti j ofisą 

485 Grand St., Brooklyn, N. Y. 
' Kanapas Union Avė. ir Gran St.

NOTICE is hereby pivepr that ųięęnse No. 
A 10839' has įssuėd, tp the undersigned 
fo sėlį beer at ęe„tąU ynder Section 75 
of the Alcoholic leverage Control Law 
at 155 Howard Ąve.r Boroygh of Brooklyn, 
County of Kings, ' to be consumed off' the 
premises.

LEO COHEN
155 Ho.waiU Ave,-. : . »«> ■Brooklyn, N. *Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
A 10840 has, been issued to the undersigned 
to sell be,e'r it retąil vnęler Sjecjtięn 76 
ol the Alcoholic Bėveragę Control Law 
at 332 Eoiter Ave., Borough of Brooklyn, 
Coąpty of. Kings, to be copęumed off the 
premises. ■ ■ ' >

MAX GREENBERG
332 Foster Ayp., "r. Brooklyn, N. X- 
NOTICE is hprelIiy given that ųicensę Uo. 
A 10824 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alęoholįę Beverage Control Law 
at’ 4Q7 Myrtle Ave- Bprough of ąrooklyn, 
County of Kings, to be consumed off ttys 
pjeses. >CHAllLES ALTSęHULER
407- Myrtle Aye,,* B.ęooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby giveą fhat Lięense No,. 
RW 930 has beęy issuęęl tp. the Undersigned 
tfl ąęll beer ayd wine at rejtail under Section 
132-A of the Alcoholic Beverage Control .UiV
County of KinTrsJ to be ' consumed’ on the
' . ‘ ADELE RAZUKAS

. ,Rrpoklvn. N. Y.

šis
PęręįtŲ Metų Veikto-

Mūsų kuopa nėra skaitlinga 
nariais, bet yyą duoslinga au
komis.

2 d- sausio mętįnįapi subrin
kime buvo išduota kuopoš Se
kretoriaus atskaita už 1936 
metus. Surengta buvo dveji 
šokiai ir vienas piknikas, už
dirbta $70.00. IšaUkauta pey 
visuą metus $129.60.' Daugiau-, 
šia buvo, paaukite Įąpąnijoę I at" 4370fI^onara°StoC Boręugb of Brooklyn, 

liaudžiai, ^įętuvęa politiniam SXsf
kaliam, prieš karą ir fašizmą. .137- leopard -St..

•fe

RU - EMBER COAL COMPANY
485 Grand Street Brooklyn, N. Y.

(UĘTUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)
V.Į Telefoflaa: EVergreen 7-1661
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NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS
Prasidėjo Kampanija 

Prieš Negrus
m

Telefonai: Humboldt 2-7964

Lenino Minėjimo Mitinge 
Kalbės apie Ispaniją

Medikališkas Korpusas 
Išplaukė Ispanijon

Po 23 Metų Vedybų Jis 
Pikietavo Žmoną

LDS Jaunimo Įdomus 
Pažmonys

New Yorko darbininkai tu
rės didžiulį Lenino minėjimo 
mitingą šį trečiadienį, 20 sau
sio, visiems žinomoj Madison 
Square Garden, 50th Street ir 
8th Ave., New Yorke. Mitingo 
pradžia 8 v. v., pabaiga—11 
vai.

Earl Browder’is, vyriausias 
to vakaro kalbėtojas, kalbės 
temoj: “Ispanija ir Leninas.” 
' Mitinge tikimasi apie 20,- 
000 publikos. Vien programoj, 
masiniame vaidinime, daly
vaus virš 250 žmonių.

Abelna įžanga — 40c., 
zervuotos sėdynės—$1.

re-

Jūrininkai Pasiuntė 800 
Delegatų

šeštadienį, laivu Paris, iš
plaukė į Madridą amerikiečių 
medikalis skyrius, vežinas su 
savim pustrečio tūkstančio do
lerių vertės migdomųjų .vai
stų, operacinių adatų ir kitų 
medikališkų reikmenų, kurias 
nupirko J. V. Tarptautinis 
Darbininkų Apsigynimas. Če
kis tai sumai įteikta Ispanijos 
Demokratijos Draugų organi
zacijai, kuri rūpinosi suorga
nizavimu skyriaus, susidedan
čio iš daktarų—surgikų, slau
gių, technikų, ambulansų drai- 
verių ir kitų.

Su šiuo paskutiniu siuntinių 
TDA jau yra pasiuntęs viso 
$15,000 medikamentų. Ameri
kos TDA tą darbą pradėjo Is
panijos Tarpt. Darb. Apsigy
nimo prašomas.

Pikietai dabar įėjo madon. 
Tą darė ir Owen Mahon, 57 
metų, prieš savo žmonelę, ku
rią jis jau vedęs 23 metai at
gal. Teisėjas Solomon jo pa
klausė :

“Ar tu nešei iškabas?”
“Ne. Tiesą pasakius, 

nesumislinau,” atsakė 
tas.

“Ko tu pikietavai?”
“Mes susipykom ir aš 

niau, kad ji turi meilužį,
aš nusprendžiau ją daboti.”

Kada Mahon pasisakė, jog 
jie jau išgyvenę kartu 23 me
tus ir turi 7 vaikus, teisėjas 
pašiepė vyrą už pavydą, o mo
teriškei suteikė komplimentą, 
kad po tiek metų ženybinio 
gyvenimo vyrą dar ima užvy- 
das. Mahonai apleido teisma- 
butį susikabinę rankomis.

aš to 
pikie-

ma- 
tad

Riksmu Pravijo Plėšiką

Darbininkas Žuvo ŠapojMokino, Kaip Parduot
SU

Susikirto del MokyklųSugrįžo Lakūnas Acosta

pokilį

New 
dele-

me-
256

spėjo sugrįžti
WPA ir bedarbių 
iš Washingtono, kur jie

Vos 
Yorko 
gacija 
reikalavo daugiau pinigų tęsi
mui ir plėtimui WPA darbų, 
šeštadienį Washingtonan išvy
ko 800 streikuojančių jūrinin- 
kų-delegatų. Ten suvažiuos 
delegatai iš visų Atlantiko ir 
įlankos portų. Jie ten turės 
paradą ir demonstraciją atei
nantį pirmadienį protestui 
prieš Copeland Bilių, žinomą 
po vardu Copeland-Bland Sea
men’s Act, arba kaip jūrinin
kai paprastai vadina “Fink 
Book.”

Tasai aktas reikalauja, kad 
kiekvienas jūrininkas nešiotų 
atleidimų iš darbo pažymėji
mus. Jūreiviai nurodo, kad 
ta knyga tarnaus laivų savi
ninkams diskriminavimui vei
klių unijistų ir nuolatiniam 
palaikymui juodąjame sąj$£g. 
Jie atsisako tas knygas priimt 
ir remia New Yorko kongres- 
mano Sirovich rezoliuciją, ku
ri reikalauja suspenduoti Co
peland aktą pusmečiui, pakol 
bus praleista to akto pataisa. 
. Streikuojančių jūreivių New 
Yorko delegacija didžiumoj 
išvažiavo paskolintais trokais 
ir automobiliais.

WPA švietimo Projektas 
Švietimo Taryba ruošia kursus 
suaugusiems pardavėj ams 
krautuvėse? W i 11 j a msburge 
kursai bus vedami augštojoj 
mokykloj,* 277 Marcy Ave., ir 
YMCA, 179 Marcy Ave. Ten 
bus duodama ne tik teorija, 
bet ir praktika. Ant vietos ža
dama įrengt krautuves, kur 
mokyklos dalyviai praktikuos 
pardavėjais.

Registracija mokykloj, 277 
Marcy Ave., penktadieniais 
nuo 7 iki 10 vakaro. Tom pat 
valandom būna ir pamokos.

Ketvirtadienį Franci jos lai
vu Paris sugrįžo Amerikos la
kūnas Bert Acosta, kuris buvo 
išvažiavęs neva padėti Ispani
jos liaudies valdžiai gintis nuo 
fašistų. Jis aiškinąs sugrįžęs 
būk dėlto, kad neįvelti Ameri
kos į nesusipratimą su Euro
pos Šalimis.

Jį ir jo draugą Gordon Ber
ry, taip pat lakūną, pasitiko 
J. V. federalės valdžios slap
toji' policija.

Mrs. Helen Devera, 29 
tų, rasta ant laiptų prie 
W. 70th St., N. Y. Ji buvo 
be sąmonės, su žaizdomis gal
voj. Roosevelt ligonbutyj ji 
atsipeikėjo tik tiek, kad spėjo 
pasakyt savo vardą ir adresą, 
paskui vėl apalpo.

Piliečių Kliubas Ruošia 
Smagų Bankietą

Lietuvių Am. Piliečių Kliu- 
bas turės puikų bankietą sek
madienį, 24 sausio, savoj pa
talpoj, 280 Union Avė., Broo
klyne. Bus šauni vakarienė ir 
šokiai prie prof. Retikevičiaus 
orkestros. Prasidės 5 valandą 
vakaro. Vakarienei tikietai po 
$1.50 ir turi būt įsigyti iš ank
sto. šokiams—25c.

Komitetas.

Mrs. Mary Rudick sugrįžo 
į savo apartmentą, 2150 71st 
;St., Bensonhurst, ir rado jame 
plėšiką. Jis paliepė jai tylėti 
Ii* pasisuko link jos sir geležim 
rankoj. Ji suriko iri pasileido 
bėgt, o jis vijosi .mušdamas 
per galvą ir pečius.; Tąsiau 
jai pavyko išsprukt į korido
rių. Ant jos šauksmo subėgę 
kaimynai ją išgelbėjo ir už
puoliką suėmė. Juomi ęsųs 
tūlas Joe Green, 50 m., paleis
tas iš Sing Sing keturi mėne
siai atgal.

Sausio 30-ta LDS Jaunimas v
rengia vieną iš didžiausių šio 
sezono pramogų. Ji bus Liet. 
A. Piliečių Kliube. šokiam 
grieš Šeputo orkestrą. Bus 
merginų populiariškumo kon- 
testo dovanos, “konfetti” ir 
kitų įvairenybių. Nestebėtina, 
kad jaunieji jau dabar darosi 
“deitus” tam smagiam vaka
rui. Ir ne tik “deitus” daro, 
bet ir tikietus perkasi, kurių 
kainos iš anksto tik 35c.; prie 
durų bus 40c.

Rep.

Green Gynimui Paskyrė 
Advokatus

Sąryšyje su nužudymu Mrs. 
Case ir įkaltinimu Major Green, 
negro, visame mieste prasidėjo 
bjauri kampanija prieš visą ra
sę, ko niekuomet nematyt, kada 
baltas, tikrasis amerikonas 
blogdarybę papildo. Iki šiol, 
sakoma, jau atleista iš darbų 
virš 400 porterių ir kitokių tar
nų. Atleistųjų skaičiuje yra 
Green’o žmona ir sesuo.

šeštadienį negrų delegacija 
norėjo matyt distrikto prokuro
rą Sullivan. Jie atstovavo 
Apylinkės Tarybą, su virš 1,000 
narių. Jų vadas G. F. Wice- 
ban, 434 Pulaski St., sakė:

“Mes atėjom ne ginti Gree- 
n’ą, jeigu jis yra kaltas. Mes 
atėjom žiūrėti, kad jis gautų 
tinkamą gynimą. Mes norime 
išvengti rasinės neapykantos 
šioje byloje. Beveik kiekvieną 
kartą, kada įvyksta panašus 
nuotikis, paliečiantis baltą mo
terį, sukeliamas riksmas, kad 
juodveidis yra įveltas.”

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

NEWARK, N. J.
VAI ANDOS: 2—4 

Nėra valandų sekmadieniais.

NATURAL-LAX-HERB TEA
Sutaisyta JOHN W. THOMSON’O (TANKUNO), N. D. P. C.

Nelaukite iki vidurių užkietėjimas jsisenės, 
nes iš to išsivystys visokios ligos, kaip tai: 
galvos skaudėjimas, šaltis, kataras, apendi- 
kas, inkstų ligos, įdegimas tonsilų, reuma
tas,, nervuotumas, ekzema, kepenų, širdies 
ir kitokios ligos.

Vartokite Thomsono
HERB TEA, kuri yra sudaryta iš 12-kos 
Natūralių žolynų ir turi visokių mirteralinių 
druskų ir vitaminų, kurie yra būtinai reika
lingi žmogaus kūnui. NATURAL-LAX-

49

NATURAL-LAX-

HERB TEA yra viena iš geriausių paliuo- 
savimul, išvalymui ir sutvarkymui paįrusių vidurių. Taigi, tuojaus pri- 
siųskite 50c Money Orderį bei krasos ženklelių, o aš tuojaus jums pa
siųsiu už tai pakelį N. L. H. T. per paštą. Rašykite šiaip:

John W. Thomson, P. 0. Box 186, Brooklyn, N. Y.

Jungia Druckmano Bylą 
Keptuvių Raketą

SU

prokuroras Dewey 
vyrus, jų tarpe du 
Unijos 138-to Lo-

“neda- 
teisėta 
remia- 
organi-

Specialis 
areštavo 4 
Išvežioto jų 
kalo viršininkai, taipgi biznio
agentas ir advokatas. Juos kal
tina “suokalbiavime” 
leist kitiems užsiimt 
prekyba.” Kaltinimas 
ma tuomi, būk įvairių
zacijų veikimu Mur-Ray Ba
king Co., 559 Longfellow Av., 
Bronx, išvaryta iš biznio.

Dewey agentai sako, kad 
kepyklų srities raketo pasėko
je nudėta W. Schneider ir S. 
Druckman. Tačiau jie be rei
kalo bando raketą primesti 
unijoms, nes unijos į raketą 
netiki ir deda visas, pastangas 
prašalinti raketierius viršinin
kus, kur toki įsibriauna, bet 
^visuomet susitinka didžiausį 
,pasipriešjnimą iš bosų ir val
džios pusės.

Joseph Kass, 56 m., valė 
milžinišką “vamišo” kubilą, 
12 pėdų gilumo. Tuo tarpu jis 
išgirdo gaisro signalą. Kaip 
žinia, gaisras labai pavojinga 
tokioj dirbtuvėj. Nusigandęs, 
darbininkas skubiai išlipo ant 
kubilo krašto, paslydo, ir įkri
to į gretimais stovėjusį kitą 
tokį puspilnį kubilą.

Gaisras dirbtuvėj tapo už
gesintas chemikalais, bet Kass 
ištrauktas jau negyvu. Jis gy
veno 559 W. 183rd St., Wash
ington Heights.

Sąmatų Taryboj penktadie
nį majoras LaGuardia ir Ir
win J. Steingut, Brooklyn© de
mokratas, susikirto del Liau
dies Mokyklos No. 244 vietos, 
kurią manoma statyt tarp E. 
48th ir 49th Sts., Brooklyne.

Tėvai protestuoja prieš tą 
vietą, reikalauja geresnės. 
Dėlto dalykas vėl atsidūrė Są
matų Taryboj. Steingut atėjo 
palaikyt tėvų pusę, tačiau jam 
ne labai vyko. Galų gale da
lykas pavesta* švietimo Tary
bai. ,

Steingut norėjo pasirodyti 
dideliu žmonių užtarėju, pasi
sakė specialiai atvažiavęs iš 
Albany del tos mokyklos rei
kalo. Bet Tammanės demokra
tas Levy atkirto jam:

“O, ne! Tu atvažiavai į 
Tammanės laimėjimo 
vakar vakarą.

Biblija ir Basos Kojos 
Nuvedė Ligoninėn

Prospect Parke policija pa
stebėjo gražiai pasipuošusią 
moteriškę, bet basom kojom, 
spaudžiančią prie krūtinės 
bibliją. Ji sulaikyta ir nuvež
ta ligoninėn ištyrimui. Vėliau 
išaiškinta, kad ligonė yra Jes
sie May Perkins, 277 Wash
ington Ave., Brooklyn.

Verkiantis “Kidnaperis”
New Yorko policija penkta

dienį suėmė 16 metų vaiką 
Ryan, iš Mount Vernon, kuris 
ašarodamas prisipažino rašęs 
buvusiam New Rochelle vie
šųjų darbų direktoriui Young 
grąsinančius laiškus, būk jo 
dingęs sūnus esąs 
tas.”

Kaltinamasis Mrs. II. Case 
nužudyme, Major Green, yra 
taip biednas, kad jis pats nei 
jo giminės neturi iš ko pasam
dyti gynėjo. Todėl jo gynimui 
teisėjas Charles S. Goldėn pa
skyrė C. P. Caldwell ir H. C. 
Lipscomb. Byla prasidės 1 va
sario. Ji turėsianti tęstis ne
daugiau savaitės.

Tuo tarpu kaltinamasis 
Green, kada pavalgė, prami
go ir atsipeikėjo iš po 48 va
landų nepertraukiamo kvoti
mo, užsigynė bent kokio ryšio 
su ta žudyste. Jis sakosi neat
menąs, ką sakęs, nei ką jis pa
sirašęs. Jis sako:

“Aš negaliu atsiminti, ką aš 
jiem pasakiau. Turėjo būt kas 
nors baisaus, jei sukurstė 
moteris man daryti tą, ką 
man vakar darė.”

Jis tą pasakė sąryšyje

Francūzų laivų linijos siunti
nių kambaryje pastebėta, kad 
vienas aukso maišas prapjauta. 
Surasta, kad trūksta $14,000 
vertės gabalo, sveriančio 33 sva
rus. Kaip vagišiai jį pasiekė 
tebėra neišaiškinta.

MATEUŠAS SIMONAVIČTUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM IŠTAIGA

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai geriausių 
bravorų alus ir 
Elius. Kada būsi
te Brooklyne, už 
eikite susipažinti.
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Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterimis. Nedė-. 
liomis a t d aras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

tas 
jos

Sunkokai susirgo Anna Za
remba, jauna “Varpo” keptu
vės darbininkė. Jau kelinta 
diena, kaip jos nėra darbe. 
Serga influenza. Taip pat ser
ga, guli lovoje, ir jos teta E. 
Garbačauskienė. Jos abi gy
vena ant Union Avė. (senas 
num. 118, dabai* pakeista ki
tu, kurį reporteris užmiršo.)

Rep.

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

J. KASMOCIUS

Jis tą pasakė sąryšyje su 
moterų ant jo užpuolimu, ka
da jį vedė į kalėjimą ketvirta
dienio vakarą. Poira desėtkų 
moterų jį mušė lietsargiais ir 
kuo papuolė, šaukdamos: 
“Nųlinčiuokit jį!”

Mrs. F. French, 260 River
side Drive, rasta pasikorus. Ji 
turėjo kolegijos mokslą ir ne
senai vedė laikraščių skaityto
jų kontestą. Į ją paveikus mo
tinos mirtis.

GRAŽIAI ĮRUOŠTA VIEŠA UŽEIGA
Čia užėję tikrai jausitės patekę j tin
kamą vietą ir atsilankysite dažniau.

VISOKIOS DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS
GERI STEAK’AI IR KITI VALGIAI

Antano Kasmočiaus vieta skersai gatvės nuo 
“Laisvės”, ant kampo Lorimer ir Ten Eyck Sts.

49 TEN EYCK STREET BROOKLYN, N. Y.
GRAŽIAI PRIIMAME SVEČIUS Iš KITUR ATVYKUSIUS

Tel. EVergreen 8-8520
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Mieste Didelis Kūdikių 
Mirtingumas

Pereitą savaitę šiame did
miestyje mirė 124 kūdikiai, 
pakeliant nuošimtį iki 65.2 iš 
tūkstančio gyvais gimusių kū
dikių. Tai labai daug. Vien 
plaučių ligos užkankino 34 kū
dikius.

Diphteria susirgo 58, dau
giau negu bent kada nuo ge
gužės 9-tos, 1936 m., kuomet 
buvo 63 susirgimai. Kūdikiai 
nuo tos ligos gali būt apsaugo
ti

Influenza didžiajame New 
Yorke mažėja. Per 24 vai. šeš
tadienį buvo 78 
mai ir 9 mirtys, 
valandom buvo 
ir 13 mirčių.

nauji susirgi- 
Pirmesnėm 24 

118 susirgimų

REIKALAVIMAI
REIKALINGA virėja gaminį valgius 

restaurante prie saliūno, kur suei
na pietų valgyt iš dirbtuvių darbi
ninkai. Didelis patyrimas nereikalin
gas. Kreipkitės pas John Jurevičių, 
148 Grattan St., kampas Varick 
Avė., vienas blokas nuo Flushing 
Ave., Brooklyn, N. Y.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius 
GRABORIUS 

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

Parsamdaa automobilius vestuvėm, 
parSm, krik&tynom ir kitokiem 

reikalam.
402 Metropolitan Avė.

(Arti Marcy Avenue) 
Brooklyn, N. Y.

NAUJA PUIKI VIETA
Restaurant, Bar and Grill

411 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Sav.- Vincas Višniauskas 
Manageris, Juozas Zeidat

Amerikos išdirbimo ir importuo
tos degtinės, vynai

Šaltas, Putojantis Alus
Taipgi patarnaujame gerais val
giais. Tinkamiausia vieta pralei

dimui laiko ir pasimatymo 
su žmonėmis.

čiepijimu.

Reikalauja Ligoninės BROOKLYN, N. Y

Dienraščio “Laisvės”

KONVENCIJA
Williamsburgo g y v entojai 

reikalauja pataisyti ir iš nau
jo atidaryti ligoninę, seniau 

kidnapin- buvusią So. 3rd St., tarp 
| Driggs ir Bedford Avės. Sako-

"Aš skaičiau apie Mattsono ma, kad bildingas lengvai 
pagrobimą; tad aš maniau, pataisomas.
kad galėsiu gaut pinigų ir va
žinėt aplink pasaulį. Aš ma
niau, kad mane nesugaus”, 
verkšleno vaikas. Laimei, vai
kas nebuvo jokiu “kidnape- 
riu,” tik tuo baubu vaduoda
masis norėjo gauti pinigų.

Gadynėj, kur doleris veik 
viską perka ir parduoda, ir 
kur vaikui nėra jokios vilties 
bent kada pasiekti buržujų 
vedamą turtingą ir smagų gy
venimą, jaunuolių troškimai 
ne kartą nuveda juos į pražū
ti-

Louis Lazar, brooklynietis 
maliorius, ketvirtadienį tapo 
sudegintas elektros kėdėj už 
nužudymą Morris Saskowitz, 
430 Ocean- Parkway.

• Frank Mosnicka atėjo pas 
žmoną, 177 Hopkins Street 
Brooklyne, susibarė, ir suvarė 
stalavą šakutę į jos šoną. Ji 
nuvežta ligoninėn, o jis—ka
lėjimam Abu yra po 50 metų 
amžiaus. Gyveno skyrium.

ir

BANKETAS
Įvyks Sekmadienį

11 Balandžio (April)

Jau ruošiama programa

BUS

I

Dominick Guastella, 228 
Bushwick Ave., rastas užtroš
kęs gasu skiepe, 1623 E. 54th 
St. Manoma, kad jis norėjo 
pats davesti gasą į slaptą deg
tinės Varyklą, kurią įsitaisęs to 
namo antrame augšte.

Pribuvus New Yorkan pre
kiniam lavui Maron jo kapi
tonas Marriot areštuodino du 
chiniečiu, kuriuodu norėjusiu 
įšmugeliuoti šion šalin $100,- 
000 vertės- opiumo. 
---------------------------

o

GRAND PARADISE SVET
318 Grand Street

Prieš konvenciją šeštadienį 
įvyks “Laisves” korespon

dentų ir bendradarbių 
konferencija.

Tel. Stagg 2-0788 NOTARY
Night T«l. Juniper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
BALZAMUOTOJAS

Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekVienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite.

337 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

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

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ 25C

KIRPIMAS

SKUTIMAS 15c
. Prielankus Patarnavimas 

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

FOTOGRAFAS
Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(JALINSKAS)

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

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE. 
Prieš Forest Parkway 

WOODHAVEN, L. U N. Y.

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

Taipgi atmalia- 
voju jvairiom 
spalvom.

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

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

įfgKįi

GAUKITE “LAISVEI” 
NAUJŲ SKAITYTOJŲ
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