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Kas Tie Fanatikai?
Mes gi Juos Laimėsime.
Tik trockistams pagelbės.
Anglijos Darbo Partija.

Rašo A. B.

“Fanatikais” mus, komunis
tus, vadina- tūli galvočiai be 
galvų. Mes esą labai “siauri,”
nematą svieto už savo partijos 
ribų, savo idėjas kišą ir ten, 
kur “nereikia.” Ogi jie, tie 

• “galvočiai,” esą viso gero svieto 
prieteliai ir sugyveną su visais 
broliškai ir gražiai.

šitaip šiandien svietui skel
bia nelaimingos siratos iš Sklo- 

r * kos No. 2. Tuo tarpu jie visai 
izoliavosi nuo masių, gyvuoja 
tiktai kaipo sudžiovus sektukė, 
gyvenanti tiktai kerštu irJoji- 
mu prieš komunistus. Taigi, 
jeigu j ieškot fanatikų ir sek
tantų, tai reikia jieškoti pas 
tuos naujus trockistinius apaš
talus.

O dabar jie savo gazietoje pa
skelbė, kad komunistai esą ir 
kvaili, ir fanatiški, nes jie, tie 
komunistai,.sako, kad reikia ir 
galima fašistuojančius darbinin
kus, taip pat tikinčiuosius dar
bininkus laimėti klasių kovai. 
Taigi, ot, Strazdas, Jankaus
kas ir Stilsonas vieni revoliuci
ją laimės ir kapitalizmą nuvers 
—ir dar kaip, burnodami prieš 
komunistus.

Taip, tikrai taip: mes tikimės 
fašistų ir kunigų apgautus dar
bininkus laimėti kovai prieš ka
pitalizmą ir prieš fašizmą. Kol 
tos masės bus prieš proletarinę 
revoliuciją, tol nebus revoliuci
jos. Tiktai dauguma darbinin
kų praves revoliuciją.

Visa kitokia filozofija yra fa
natizmas ir savęs apgaudinėji
mas.

“Keleivyje” (sausio 20 d.) 
vietinėse žiniose, aprašant Le
nino mirties paminėjimo mitin
gą, pasakyta ir sekamas:

• “Vos tik Hathaway užbai
gė kalbėti, apie tuzinas jau
nų komunistų- tuojaus išėjo 
iš salės ir užpuolė socialistų 
jaunuolius, kurie prie salės 
durų dalijo lapelius, raginan
čius publiką aukoti pinigus | 
Ispanijos kovotojams. Tuos ( 
lapelius komunistai išlupo iš 
socialistų rankų, sudraskė 
juos, išmetė ir da apkumš- 
čiavo jų platintojus. Tai jau 
visai negražu.”
Išeina, kad jauni komunjstai 

muša jaunus socialistus ir kad 
komunistai priešingi rinkimui 
aukų Ispanijos kovotojams. Bet, 
žinoma, tai netiesa.

Mūsų korespondentas rašo, 
kad prakalboms pasibaigus ir 

4 trijų tūkstančių miniai einant iš 
svetainės, keli trockininkai pra
dėjo dalinti kokius ten lapelius 
apie “apginklavimą Ispanijos.” 
Kai kurie iš minios paskaitė 
tuos lapelius provokatoriškais ir 
juos iš dalintojų at-ėmė, o da
lintojus apstumdė.

Jeigu socialistai mano daryti 
sau baisaus kapitalo iš to inci
dento ir atmesti bendrą darbą 
su komunistais, tai jie pasitar
naus kaip tik tiems trockinin- 
kams, kurie įlindę į Soc. P-ją 
varo ardymo ir siundymo dar
bą. Juk vyriausias trockininkų 
tikslas — neprileisti socialistų 
prie bendro fronto su komunis- 

> tais, o kur toks bendras fron-
* tas yra sudarytas, tai jį su

griauti.

Štai ką aš mačiau ir teigiu: 
New Yorke laike Lenino mir
ties paminėjimo mitingo Madi
son Square Garden svetainėj, 
jauni socialistai ne tik dalino 
lapelius, bet pat svetainės prie
menėje pardavinėjo savo laik
raštį “Socialist Call.” Niekas 
jų nekliudė.

Na,z o “K.” bando 'įkalbėt 
mums ir svietui, kad Bostone 
be niekur nieko jauni komunis
tai užpuolė ir apdaužė jaunus 
socialistus!

Anglijos Darbo Partijoje kilo 
dideli ginčai. Vienas jos vadų,

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $7.50 

Metams

SSRS Nusmerkė Sušaudyt 3 
už Mokytojos Nužudymą
MASKVA. — Kada mo

kytoja Marija Pronina, So
vietų kongreso delegatė, 
pernai gruodžio 11 d. grįžo 
į Melekes, tai du pirklių sū
nūs, Al. Rozov ir V. Fedo
tov, ir vienas buožės sūnus 
D. Ješčerkin su šaika kitų 
niekšų užpuolė tą mokytoją, 
visaip ją kankino ir, paga- 
liaus, užmušė.

Už tai Sovietų teismas 
sausio 20 d. nusmerkė tris 
minimus išgamas sušaudyt 
ir tris jų sėbrus-užpuolikus 
įkalino dešimčiai metų.

DEL AŠTRIU GINČŲ 
LAIKINAI UŽDARE 
JAPONIJOS SEIMĄ

Tokio, sausio 22. — Seyu- 
kai partijos atstovai ir 
jiems pritariantieji sukėlė 
tokią audrą seime prieš ka
rišką valdžios politiką, kad 
imperatorius Hirohito va
kar dviem dienom uždarė 
seimą, pagal reikalavimą 
ministerio pirmininko Koki 
Hirotos.

Seyukai partija nėra pa
žangi, o konservatyvė, bet 
ir jinai sukilo prieš tokius 
dalykus, kaip: nuolatinis di
dinimas armijqs ir karo lai
vyno, vis sunkesnis gyven
tojų aptaksavimas ir sutar
tis su Hitleriu “prieš komu
nizmą.” Seyukai partijos 
vadas Kunimatsu Hamada, 
smerkdamas tokią K. Hiro
tos valdžios politiką, nuro
dė, jog su naziais sutartis 
nustatė įvairias šalis prieš 
Japoniją, nekalbant jau 
apie santikių pabloginimą 
tarp Sovietų Sąjungos ir 
Japonijos.

Naziai Romytojai
BERLYNAS. — Nazių 

vyriausybė iki šiol išromijo 
jau 150,000 abiejų lyčių 
žmonių neva kaip ‘protiškai 
nesveikų.” (Daugelis išro
myta vien todėl, kad prieši
nosi Hitlerio diktatūrai.)

Japonų GenerolakUžsispyrę 
Valdyt šalį

Tokio, sausio 22^Nežiū- 
rint daugelio Japonijos sei
mo narių sukilimo prieš ka
rinę valdžios politiką, Japo
nų generolai sako nepasi
duosią.

socialistas Cripps, pasisakė už 
bendrą frontą’su komunistais ir 
savo į vadovaujamą Socialistų 
Lygą įtraukė į tokį frontą. O 
tas baisiai nepatiko Darbo Par
tijos reformistams. Jie skaito 
tokį Crippso žygį smertelnu 
grieku ir žada šluoti iš Darbo 
Partijos laukan ir Crippsą ir 
jojo Lygą. Bet prof. Laski 
amerikiniam žurnale “The Na
tion” rašo, kad jeigu Darbo 
Partijos komitetas šluos Cripp
są, tai sukels baisią audrą viso
je partijoj. Senas socialistas, 
gabus kalbėtojas ir geras orga
nizatorius, Cripps turįs daug 
įtakos Darbo Partijos masėse.

Telephone STagg 2-3878

J. LEWIS REIKALAUJA ROOSEVELTO 
PAREMTI STREIKUOJANČIUS AUTO 
DARBININKUS PRIEŠ KORPORACIJĄ - - - - .- - - - - -- - - - - - ra - - - - - -
Kalėjimo Sargai Susiorgani

zavo j Uniją Alabamoj
Birmingham, Alabama.— 

99 kalinių sargybiniai ir ka
lėjimo trokų ir traktorių 
vežėjai susiorganizavo į 
uniją septyniose kalėjimo 
darbų stovyklose. Nori įsto
ti į Amerikos Darbo Fede
raciją.

Liepia Italam Pasigeri, Kad 
Daugiau Vaikų Veist

Roma.— Pusiau-valdiškas 
Italijos fašistų laikraštis 
“Giornale DTtalia” perser- 
gėja italus nemažint vyno 
gėrimo. Sako, kai ,daūgiau 
vyras įsigeria, tai pasidaro 
lytiškai meilesnis ir vaisina 
savo (o kad ir ne savo!) 
moterį. Jei mažiau gersią, 
tai ir mažiau kūdikių gim- 
sią, o tai būtų nuostolis fa
šistinei valstybei,—išvedžio- 
ja tas Mussolinio organas.

Stiklo Darbininkai Laimėjo 
Daugiau Algos

PITTSBURGH, Pa.—Tris 
mėnesius s t r e i k avusiems 
darbininkams Pitts burgh 
Plate Glass kompanija su
tiko pridėti po 8 centus 
daugiau algos į valandą. Tai 
yra tik dalinas darbininkų 
laimėjimas, nes jie sugrįžta 
darban dar n e i š s i k ovoję 
unijos pripažinimo.

Radek ir Kiti Trockistai Žadėjo Sovietų Žemes Fašistinėms 
Šalims, Jeigu Jos per Karą Padės Sunaikinti Sovietų Tvarką

Maskva. — Karl Radek, 
Grg. Piatakov ir kiti troc
kistai iš vadinamo “šaligre- 
čio centro” išanksto priža
dėjo fašistinėms šalims ati
duoti didžiulius plotus So
vietų žemės, kai tos šalys 
užpuls Sovietus ir ginklais 
padės trockistam nuverst 
sovietinę valdžią. TJai yra 
vienas iš faktais paremtu 
kaltinimų, kurie bus statomi 
Radekui ir 15-kai jo sėbrų 
teisme, prasidedančiame šį 
šeštadienį.

Jie taipgi bus teisiami už 
tai, kad, pagal Trockio pa
tvarkymus iš užsienio, jie 
šnipinėjo svetimų šalių nau
dai prieš Sovietu Sąjungą; 
ardė, sprogdino kasyklas ir 
fabrikus, trukdė gamyba ir 
dėjo visas pastangas, kad 
nusilpnint Sovietu apsigyni
mo jėgas. O už karą prieš 
Sovietus jie taipo pat žadė
jo pervesti užsieniu kapita
listams įvairias kasyklas, 
fabrikus, miškus ir našiau
sias žvejybos vietas.

Veidmainiai
Kaip jau žinoma, pagal 

Zinovjevo-trpckistų sąmoks
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Visų šalių Darbininkai, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulj!

Nurodo, Kaip Darbininkai 
Padėjo Jam Rinkimuose
New York, saus. 22. — 

General Motors automobilių 
korporacijos p r e z i dentas 
Al. P. Sloan sugrįžo iš Wa- 
shingtono po nepavykusio 
bandymo paveikt valdžią, 
kad priverstų auto, fabrikų 
streikierius nusileisti ir “su
sitaikyti” su korporacija.

General Motors galva su
pyko ypač todėl, kad John 
L. Lewis, industrinių Unijų 
Organizavimo Komiteto pir
mininkas, atsikreipė j pre
zidentą Rooseveltą padėt 
streikieriams “visais gali
mais teisėtais būdais.” Ge
neral Motors auto, strei
kams vadovaujančioji Jung
tinė Automobilių Darbinin
kų Unija yra dalis minimo 
Industrinio Komiteto.

J. L. Lewis ir kt. Industri
nio , Komiteto vadai rinki
muose šaukė darbininkus 
balsuot už Rooseveltą. Tą 
faktą Lewis dabar primena 
Rooseveltui ir nurodo, kaip 
General Motors ir kiti kapi
talo “karaliai” dėjo pinigus 
ir visas pastangas, idant iš- 
vyt Roosevelto valdžią iš 
Washingtono. “Tie patys 
ekonominiai carukai dabar 
suleido, savo iltis į darbinin
kų kūną,” sako Lewis.

Berlynas, sausio 22.—Hit
lerio organas “V. Beobach- 
ter” provokaciniai rašo, būk 
Č e c h o s 1 ovakija virstanti 
“Sovietų karine stovykla.” 

lą andai buvo nužudytas 
Leningrado komunistų va
das S. Kirov. Tačiaus, baig- 
tinai suniekšėjęs Zinovjevas 
paskui n e s i d r o v ė jo per 
spaudą “apraudoti” Kirovą.

Sovietų Komunistų Parti
jos organas “Pravda” pa
brėžia, kad Radek, Piata
kov, G. Sokolnikov ir kiti 
dabar teisiamieji visados 
nekentė darbininkų klasės 
ir tik gudriai-begėdiškai 
veidmainiavo, būk “mylį” 
bolševikus ir darbininkus.

Visą laiką jie kovoj? 
prieš Leniną, kol jis buvo 
gyvas, tačiaus nesigėdija 
vadintis “b o I š evikais-leni- 
nistais.”

Kada jų spėkos visai su- 
smulkėjo, tai jie leidosi į te
roristinius sąmokslus—išžu- 
dyt Sovietų vadus ir su fa
šistinių kraštų pagelba už- 
valdyt Sovietų Sąjungą.

Tykojo Areštuot Leniną
“Izviestija” parodo, kaip 

Piatakov ir jo sėbrai troc
kistai dar 1918 m. vedė de
rybas su smulkiosios buržu
azijos ir turtingų valstiečių- 
buožių partija, su vadina

Mirė Vyskupas Gallagher, 
Kun. Coughlino Patronas
Detroit, Mich. — Nuo in- 

fluenzos mirė saus. 20 d. ka
talikų vyskupas M. J. Gal
lagher, 70 metų amžiaus, 
užtarytojas ir rėmėjas faši
stinio kunigo C. E. Coughli
no. Jis teisino kun. Cough- 
liną net tada, kai Coughli- 
nas savo kalbose išvadino 
prezidentą Rooseveltą “me
lagiu, išdaviku ir bedieviš
ku.” Velionis vyskupas la
bai bijojo komunizmo ir dar 
nesenai gąsdino buržuaziją, 
kad komunistai galį užimti 
Detroitą.

Išžaginta, Primušta ir Upelin 
{mesta Gražuolė

Oakland, Calif. — Nežinia 
kas mirtinai primušė, išža
gino ir beveik nuogą upelin 
įmetė gražuolę lAnitą Bo- 
telho’ienę, 21 metų moterį, 
kur jinai ir mirė.

Garažų savininkas J. S. 
Williams prisipažino polici
jai, kad jis ją automobiliu 
pavėžino, bet, girdi, nieko 
blogo nedaręs. Anita pasku
tiniu laiku buvo pasimetus 
su savo vyru.

Charlie Chaplin Paremia 
Automobilių Streikierius
Flint, Mich. — Garsus ju

damųjų paveikslų aktorius 
Charlie Chaplin dovanai da
vė streikuojantiems General 
Motors automobilių darbi
ninkams rodyti masiniuose 
susirinkimuose “ M o.d e r n 
Times,” vieną iš gabiausių 
ir reikšmingiausių C. Chap- 
lino veikalų.

mais “social-revoliucionie- 
riais,” padaryt sukilimą ir 
areštuot Leniną, kurio vie
tą būtu užėmęs Piatakovas.

Trockis, Piatakovas ir 
sėbrai kovojo prieš Lenino 
reikalaujamą karo baigimo 
sutartį (Brest- Litovsk), 
paskui prieš Lenino Naują
ją Ekonominę Politiką, to
liau prieš Lenino planą stei
gimui socializmo Sovietuose 
ir prieš Lenino planus del 
industrializacijos ir lauko 
ūkio kolektivizacijos.

Be kitų piktadarysčių, pa
gal trockistų įsakymus buvo 
dujomis nuodijami ir eks
plozijomis žudomi mainie- 
riai Kamerovo ir kitose ka
syklose. Bet šie darbininkų 
žudytojai kaltino Sovietų 
vyriausybę, būk jinai “ne
duodanti vėdintuvų” (venti
liatorių), ir tuom jie stengė
si sukurstyti [ mainierius 
prieš Sovietus. Tuo tarpu 
trockistai kasyklų prižiūrė
tojai bergždžiai eikvojo pi
nigus, paskirtus kasyklų ge
rinimui, ir pūdė ir gadino 
atsiųstus puikiausius vėdin- 
tuvus, nedėdami jų į kasyk
las.

ISPANIJOS KARE
ŽUVĘS MILIONAS

—----------------------------------------------------------- ra -------------------------

400 Gumos Darbininkų Valdžios Lakūnai Bombarda-
Sėdėjimo Streikas vo Fašistus Ceutoje '

Cumberland, Maryland.— 
Sėdėjimu sustreikavo 400 
darbininku 'l?eTTy Spring
field fabrike, priklausan
čiam Goodyear automobilių 
gumų’kompanijai. Reika
lauja teisingiau Išmokėti 
privalomas darbininkam al
gas.

10 VALSTIJŲ POTVI- 
NIAI IŠVIJO IŠ NAMŲ 

80,000 ŽMONIŲ
-

Cincinnati, O.—Ohio upės 
ištvinimas vien tik šiame 
mieste ir apylinkėj išvijo 
20,000 žmonių iš namų. Prie 
potvinio prisidėjo ir gais
rai. Nuostolių pasidarė iki 
$1,000,000.

Lawrenceburg, Ind., saus. 
2Ž.—Ohio upės potvinis ar
do naujus pakrančių pyli
mus. Visi šio miesto ir Au
roros gyventojai pasirengę 
apleisti namus.

Pittsburgh, Pa., sausio 22. 
—Monongahela, Allegheny 
ir Ohio upės pakilo 30 pėdų 
augščiau paprasto savo ly
gio ir pradėjo užlieti pa- 
krantines gatves.

Chicago, Ill. — Skaičiuo
jama, kad dešimtyje vidur- 
vakarinių valstijų virš 80,- 
000 gyventojų per potvinius 
liko be pastogės.

Portsmouth, Ohio.—Švil
pynėmis naktį iš sausio 21 
į 22 d. duota ženklas visiem 
43,000 Portsmoutho gyven
tojams bėgti nuo miestą už
liejančio tvano.

Tūkstančiai apleido na
mus Kentucky valstijoj.

Potvinių p r i e ž a s tys — 
smarkios, ilgos liūtys. Nuo 
jų kai kur vanduo upėse 
pakilo net iki 68 pėdų aug
ščiau normalės lygmalos.

Popiežius Arti Mirties?
Vatikano valdininkai sau

sio 22 d. išsireiškė, kad po
piežius Pijus 11-tas lėtai 
“slenka linkui mirties.” Prie 
kojų ir rankų gėlimo ir dali
no suparalyžiavimo prisidė
jo aštrūs skausmai krūtinėj, 
del ko jis naktį beveik nėga- 
lėjęs užmigti.
Vėl 4 Sykius Fašistai Bom

bardavo Madridą
Madrid, saus. 22. — Try

lika fašistų lėktuvų vėl ke
turiais atvejais bombardavo 
Madridą, numesdami dau
giau kaip 75 bombas. Dar 
nesuskaityta, kiek gyvento
jų jie užmušė.

Perpignan, Franc., saus. 
22.—Associated Press žinio
mis, Barcelonos policija, Is
panijoj, užklupo toną dina
mito, kurį tenaitiniai fašis
tai rengėsi panaudot savo 
planuojamam sukilimui 
prieš valdžią.

Malaga, Ispanija, sausio 
22.—S p r o g dinančiomis ir 
padegančiomis bombomis Is
panijos fašistai vakar nužu
dė 50 žmonių Malagoje, 
prieplaukos mieste, pietinia
me pajūryje.

Tuo pačiu laiku fašistų 
kanuolės ir orlaiviai ardė ir 
degino centralinę Madrido 
dalį pagal Grand Via.

Salamanca, sausio 22.— 
Ispanijos valdžios lėktuvai 
bombardavo fašistų prie
plaukos miestą Ceutą, Ispa
niškoj Morokkoj, kur užmu
šė 35.—Tai liaudiečių atsa
kymas fašistams, bombar
davusiems Malagą ir Mad
ridą.
Baisios Fašistų Sukilimo 

Aukos
Madrid. — Ispanų respub

likos karo ministeris M. de 
Iru jo pareiškė laikraščiui 
“Libertad,” jog per pirmus 
šešis mėnesius fašistų karo 
prieš valdžią žuvo jau mi- 
lionas žmonių ir jog per se
kančius šešis mėnesius tas 
skaitlius pasidvigubinsiąs.

Visiems ne būtinai reika
lingiems gyventojams įsa
kyta per 72 valandas išsi- 
kraustyt iš Madrido. Viena 
socialistų veikėja, atsišauk
dama į moteris, sakė, kad 
tos, kurios neišsikrausto, tai 
apsunkina maisto klausimą 
ir todėl kenkia Madrido ap
gynimui nuo fašistų.

ISPANŲ FAŠISTAI STAB- 
DO IR KREČIA VISUS 

LAIVUS

Gibraltar, saus. 22.—Ispa
nų fašistų karo laivai stab
do visų šalių laivus , pra
plaukiančius netoli Ispani
jos ir daro juose kratas.

Hendaye, Franc., saus. 
—Ispanijos fašistų lai 
pradėjo blokaduot yakarinj 
Ispanijos pakraštį. Nori 
ypač sugaut respublikos lai
vą “Mar Cantabrico,” par
vežantį iš Amerikos $2,000,- 
000 vertės maisto, lėktuvų ir 
amunicijos valdžiai.

Fašistai sakosi per pen
kias dienas suėmę 7 res
publikos prekinius laivus.

Potviniai Didėja

Pittsburgh, Pa., sausio 22. 
—Upių vandenys pakilo jau 
virš 30 pėdų ir apsėmė že
mąsias miesto dalis. Didėja 
potviniai W. Virginijoj ir 
11 valstijų apskritai. Sklei
džiasi influenza ir pneumo
nia.

Jau 112,000 gyventojų per 
potvinius neteko pastogių 
tose valstijose.
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Pavojinga Sviete Padėtis

Hitleris ir Mussolinis
Hitleris ir Mussolinis pasiutimo apim

ti. Jau septintas mėnuo, kaip Ispanijos 
, liaudis didvyriškai kriušina fašistams 

dantis. Juk Hitleris įr Mussolinis ten 
pasiuntė tūkstančius savo geriausių ka
ro specialistų ir dešimtis tūkstančių fa
šistų. Jie šimtus milionų dolerių vertės 
davė karo ginklais: tankais, lėktuvais, 
kanuolėmis, bombomis ir kitais pabūklais 
ir visa tai veltui.

Pereitą savaitę pas Mussolinį buvo nu
vykęs generolas Goering, dešinioji Hitle
rio ranka. Jie vėl planavo, kaip čia nu
galėti Ispanijos liaudį. Atėjo žinių, kad 
Italijos ir Vokietijos fašistai Siųs dar 
prieš Ispanijos liaudį 100,000 fašistų. 
Tuojaus po to atėjo žinia iš Gibraltaro, 
pranešanti, kad jau 4,000 Italijos fašistų 
išlipo Cadiz prieplaukoj' Iš Cadiz, Jerez 
ir Seville, ispanų fašistų valdomų miestų, 
atvyko anglas, kuris sako, kad tuose 
miestuose ispanų faąistų armijos didžiu
mą sudaro .italai ir maurai.

■Eft ' j ' •i Sakoma,; kad dabar pas ispanus tar
nauja nuo 12,000 iki 20,000 vokiečių fa
šistų, kuriems moka po $5 į dieną ir apie 
20,000 italų fašistų. Jų buvo du kartus 
tiek ten pasiųsta, bet jau daugelis iš
mušta. Po šių Italijos ir Vokietijos fa
šistų susitarimų laukiama naujų puoli- 

H mų ant'Madrido. J
Suokalbiai prieš Franci ją

Mussolinis ir Goeringas svarstė, kaip 
čia į savo šaiką pagavus Angliją ir 
Franci ją. Anglijos politika jiems patin
ka, nes ji leidžia Vokietijos fašistams 

\ vis daugiau ginkluotis. Anglija nesenai 
padarė sutartį ir su Italija Viduržeminių 
jūrų kląusimu, kurios tūli dėsniai slepia- 

fe mi. Anglija draugauja ir su Francija. 
Italijos ir Vokietijos fašistai neoficialiai

* jai pasiūlė, kad įstotų į bloką “prieš ko
munizmą,” tai yra,—Sovietų Sąjungą ir 
darytų spaudimą į Franciją.

Vokietijos ir Italijos fašistai, turėdami 
sutartį su Japonijos imperialistais, nori 
bendro suokalbio prieš Sovietų Sąjungą 

fe dar su Anglija ir Francija. Jie sako, 
kad tokis blokas negalimas be šių sąly
gų, kaip praneša iš Romos Arnaldo Cor- 

IS tesi.
(1) Turi pagerėti santikiai iš vienos 

pusės tarp Franci jos, o iš kitos—Vokie
tijos ir Italijos.

(2) Franci jos dabartinė valdžia su 
h Leonu Blumu turi būti nuversta. Nauja 
H Franci j os valdžia turi būti nusistačius 

; t prieš Sovietų Sąjungą ir drauginga na- 
EK zių Vokietijai ir Mussolinio Italijai.

(3) Francijos ir Sovietų Sąjungos ben- 
K dro apsigynimo sutartis turi būti panai- 
4 kinta, nes Vokietija ir Italija yra jai 
J griežtai priešingos.

Štai koki fašistų suokalbiai -prieš 
I Franciją. Hitleris, Goeringas ir Mussoli

nis įsitikino, kad kol gyvuoja Francijos 
Egi Liaudies fronto valdžia, tol Franciją ne- 
Bp galima į fašistų suokalbius įtraukti. ,

Vokietijos fašistai prisipažįsta, kad 
K šie klausimai buvo rišami su Mussoliniu. 

Jie praneša, kad vokiečių generolai va
žiuos į Ispaniją ir pilnai į savo rankas 

I perims fašistų armijos komandą.
Iš Ispanijos rašo korespondentas Her

bert L. Matthews, kad fašistai per 10 
;fe savaičių puolė Madridą ir negalėjo jį pa-

* imti, kad Madridas gerai prisirengęs 
EI gintis ir dabar fašistai dar mažiau turi 
||- vilčių jį paimti.

Eilė korespondentų pra”?ša, kad gruo- 
< • dŽia mėnesį Ispanijoj faši.-u ai labai daug 
fe ' karo orlaiviu neteko, kad jų tankai ma- 

?.. . " i

žai galėjo fronte pasirodyti. Ispanijos 
liaudiečiai turi labai gerų kanuolių prieš 
fašistų tankus, lėktuvus ir labai greitus 
ir gerus karo lėktuvus. Gruodžio mė
nesį penkis kartus tiek fašistai neteko 
lėktuvų, kiek jie numušė valdžios lėk
tuvų.

Fašistai Dūksta
Iš Londono rašo karo specialistas Hec

tor C. By water, kad jeigu Italijos ir Vo
kietijos 'fašistai, remdami fašistus Ispa
nijoj, išprovokuos karą, kurin bus įvelta 
Francija, Sovietų Sąjunga ir Anglija, 
tai fašistams bus striukai. Francijos lai
vynas yra daug galingesnis už Italijos ir 
jis apsidirbs su Mussolinio laivynu. An
glija jau dabar tiek turi karo laivų Vi- 
duržeminėse Jūrose, kad jie galėtų su
mušti visus Vokietijos karo laivus. By
water sako, kad Anglija savo karo laivy
nu pradėtų veikti Šiaurių Jūroj taip, kad 
Hitleris negalėtų nei vieno laivo pasiųsti 
į pagelbą Italijos ir Ispanijos fašistams.

Apie Sovietų Sąjungos armiją nėra nei 
kalbos, kad ji geriausia pasaulyj. By
water sako, ne vien Sovietų karo lėktu
vai ir tankai yra geriausi, bet jis mano, 
kad ir karo laivynas yra daug galinges- 
niš už caristinės Rusijos, kuris Vokieti
jos fašistams padarytų daug bėdos. (So
vietų Sąjungos karo laivyno jėgos ne
skelbiamos ir jų niekas tikrai užsienyj 
nežino). By water sako, kad kiek žino
ma, tai Baltijos jūroj Sovietų^ Sąjunga 
turi gerus šarvuočius, kreiserius, naikin
tojus, greitus minininkus ir tarp 40 ir 
50 submarinų.

Bywaterib išvedimu, perdaug giriasi 
Vokietijos fašistai savo jėgomis, jie nė
ra taip galingi. Net Hitlerio karo jūrų 
laivynas tik ant pus aprūpintas patyru
siais specialistais ir jūreiviais, s Del ^ių 
priežasčių Vokietijos ir Italijos fašistai 
ir zuja, kad jeigu jau negaus į savo pusę 
Angliją ir Franciją, tai kad jas neutrali
zavus fašistų kryžiaus kare prieš Sovietų 
Sąjungą. k

Taikos Gynėjai
Pasaulis dar neįveltas į baisų karą tik 

todėl, kad už taiką kovoja Sovietų Sąjun
ga ir eilė kitų kraštų jai padeda. Sovie
tų Sąjunga galinga. Jos industrija, že- ' 
mės ūkis, kultūra, abelnas žmonių gyve
nimas šuoliais žengia progreso keliu. Jos 
taikos politika patraukė linkui Sovietų 
mažesnes šalis, kurių tautinei laisvei 
grūmoja naujas karas.

Prieš Vokietijos, Italijos, Anglijos ir 
Francijos bendrą bloką išstoja net tokios 
šalys, kaip Rumunija, Čechoslovakija ir 
Jugoslavija.

Vokietijos fašistų akiplėšiškumas pa- 
. blogino jų santikius ir su Lenkija—Dan- 

zige ir abelnai. Japonijos imperialistai 
siūlė Lenkijos ponams prisidėti prie Vo- 

• kietijos-Japonijos suokalbio, prieš. Sovie
tų Sąjungą vadinamo “prieškomunis- 
tiniu.” Lenkijos valdžia, spaudžiama ma
sių, nieko neatsakė, o tūli laikraščiai 
smarkiai pasmerkė tą pasiūlymą.

Jungtinės Amerikos Valstijos laikosi 
“neutraliteto,” kalba už nesikišimą į Eu
ropos dalykus, bet tai tik kalbos. Jung
tinių Valstijų pirklių reikalai skaudžiai 
paliesti Azijoj, ypatingai Chinijoj. Ten 
jų priešais yra Japonijos pirkliai ir im
perialistai. Amerikos kapitalistai nesi
gaili pinigų, paskolų Chiang Kai-shekui 
ir nuolatos jį ginkluoja. Chiang Kai- 
Shekas jau dabar turi virš 1,000 karo 
lėktuvų ir dar kelis šimtus jų jam buda- 
voja. Žinoma, jie yra taikomi prieš Chi- 
nijos Sovietus, bet atsitikime Amerikos 
karo su Japonija būtų panaudoti ir prieš 
japonus imperialistus. Amerikos ir Ja
ponijos imperialistai žino, kad anksčiau 
ar vėliau jiems teks kariauti. Washing- 
tono valdžia budavoja galingą karo lai
vyną, vysto orlaivių kelius į Philippinus, 
karo laivynas sutrauktas į Ramųjį van
denyną, visa tai priverčia baimingai žval-

I gytis Japonijos imperialistus.
Pasaulis pilnas karo pavojaus, kaip ko

kia parako bačka. Vokietijos, Italijos ir 
Japonijos fašistai ir imperialistai faktiš- 

Į kai karą jau pradėję, tai Chinijoj, tai Is
panijoj, tai savo piratiškais užpuolimais. 
Kol kas karas dar neuždegė pasaulį iš 

I visų kampų tik todėl, kad Sovietų Sąjun
ga stovi už taiką, kartais daro net nusi
leidimų, tik todėl, kad visame pasaulyj 
vis daugiau auga darbo masių tarpe pro
testas prieš naują skerdynę.1

D. M. š.

LIETUVOS ŽINIOS I
Su Pinigais Pabėgo Darbo te maži gyvuliukai... pelės. Pa

sirodė, kad tas ūkininkas, kaip 
ir daugelis senų žmonių, savo 
pinigus susukęs į mazgą laikė

Rūmų Kurjeris
Gruodžio 28 d. Darbo rūmų 

kurjeris paėmė iš buhalterio

ŠYPSENOS| mo stalažus, išmėtydama bal- 
ikius, ir nutraukė elektros lai
dus. Kitose vietose išvertė tvo
ras, nuplėšė stogus.

švenčių Metu Gaisai
XII 26 d. apie 7 vai. ryto Gu

bernijos priemiestyje “Litlino” 
j e kilo gaisras. 

Užsidegė spaliai, tačiau laiku 
atvyko ugniagesiai ir gaisrą be 
nuostolių spėjo likviduoti.

Tą pačią dieną apie 7 vai. 
vakaro Aušros alėjoj 17 nr. už
sidegė pil. Martinaičio sandėlis, 
kuriame po vienu stogu buvo 
malkinė ir arklių kūtė. Sandėlis 
sudegė iki pamatų, 
šiai kankindamiesi 
arkliai. Nuostoliai 
6,000 litų.

perlaidų kvietimus, be to, 1,400 s °^n* °. iei al ° Pa7 j fabriko kūrykloj
lt. nešė į paštą pasiųsti, bet jis 
iš pašto išsiėmė apie 700 lt. ir 
nuėjęs į “Rambyną” pasivai
šinti. Pasivaišinęs kurjeris Sta
sys Varkulevičius su “Ramby- 

, no” kelneriu Navicku nutarė 
bėgti iš Kauno. Kaip nutarė, 
taip ir padarė. Tą pačią dieną 
jie iš Kauno dingo.

Varkulevičius nunešė 2100 lt. 
darbo rūmų pinigų.

matęs, kad jo pinigų maišelyj 
pelės vaikus augina, o iš bank
notų telikę tik skuteliai. Tokiu 
būdu iš didelio susigraužimo jis 
nebeišlaikė ir pasikorė.

Vargo Mokyklos
JURBARKAS. — čia yra dvi 

lietuvių pradžios mokyklos ir 
vieną žydų, žydų mokykla kur 
kas geresnė. O lietuvių mokyk
los niekam tikusios, ankštos, 

Nutrauktas Susisiekimas SU j tamsios. Vaikai ir dienos me
tu kai kuomet nieko nemato, 
reikėtų įvesti elektros šviesą. 
Patalpų iš viso 6, dvi nuosavos 
ir keturios samdytos. Ypač pra
stos samdomos patalpos: pav., 
ta, kurioj anksčiau buvo kine
matografas : namas drėgnas, 
tamsus, nėra vaikams pažaisti 
aikštelės, turi žaisti gatvėje.

Biednuomenė dar nusiskun
džia, kad apskrities savivaldy
bė kasmet vis mažina moki
niams pašalpas, todėl vaikams 
tenka dažnai eiti į mokyklą be 
sąsiuvinių ir kitų mokslo prie
monių. ‘

Panevėžiu
—UKMERGE. .— Panevėžio 

apskr. valdybos nutarimu nu
trauktas Panevėžio-U k m e rgės 
vieškeliu susisiekimas sunkiai
siais automobiliais, šis nutari
mas veiks iki pašals ir pradžius 
vieškelis.

Nusišovė Jaunas Vyras
ROKIŠKIS. — Praėjusią sa

vaitę nusišovė vietos gyvento
jas Vaičiūnas, kuris jau dusyk 

'yra bandęs nusižudyti, bet vis 
nepavykdavo. Kalbama, kad jis 
sirgęs proto liga.

Vėl Įvedama Turgun Įvažia
vimo Rinkliava

. UTENA. — Prieš kurį laiką 
turgun įvažiavimo mokestis bu
vo sutvarkytas taip, kad iš įva
žiuojančių turgun pinigai buvo 
nerenkami,. o uždedami mokėti 
prie kitų mokesčių, p nuo 1937 
mt. aps. taryba nutarė vėl įves
ti turgun įvažiavimo rinkliavą.

Sugavo iš Ukmergės Atva
žiavusį “Gastrolierių”

Gruodžio 6 d. iš Ukmergės 
atvykęs Radžiūnas A. krautuvė
se “bepirkdamas” padaręs 12 
vagysčių. Tryliktą kartą “pirk
damas” pirštines jis buvo pa
stebėtas ir pranešta policijai, 
kuri pasivijo jį už miesto, če
modane rado ir daugiau daiktų. 
Spėjama, kad bus 
mergėj.

Radžiūnas suimtas, o byla 
perduota apyl. teismui.

ŠIAULIAI

Nuostolinga Audra
Nelauktai - netikėtai praėjo 

pro Šiaulius audra grdž. m. 24 
d. Gubernijos priemiesty ties 
geležinkelio stotim audra su
griovė naujai statomo vanden
tiekio bokšto 18 metrų aukštu-

ugnyje bai- 
žuvo ir du 
siekia iki

—O kad tu žinotum, su- 
siedkėle, kaip man yra link
sma, kad mano duktė laimė
jo pirmą gražuolių dovaną, 
—džiaugsmingai kalba savo 
kaiminkai Baltruviene.

—Taigi, taigi, mieloji, aš 
pilnai suprantu. Aš ir šian
dien dar atsimenu, kaip man 
buvo linksma, kada pernai 
mūsų keršoji laimėjo pirmą 
dovaną kiaulių parodoj, — 
at j ausdama atsakė Motiejie-

Neleistinas Aukų Rinkimo 
Būdas

Radviliškio depo darbininkai 
nusiskundžia, kad, išmokant I 
prieš kalėdas algą, į išmokėjimo j
vietą atėjo du piliečiai su aukų ne* 
lapu ir čia, nebodami geležinke
lių direktoriaus įsakymo, rinko 
iš darbininkų aukas. Surinkti 
pinigai įteikti Radviliškio kle
bonui. Del tokio ubagavimo vos 
tik pasirašius algos lapą darbi
ninkai piktinasi.

Apskundė Policijos 
Veiksmus

V. Bielskio laidotuvių atsako- 
mingi asmenys p. K. Venclaus- 
kis ir p. Z. Jasaitienė apskundė 
Šiaulių ap. viršininkui laidotu
vių metu duotą policijos parė
dymą nuimti nuo vainikų kas
pinus, nes tvarkos įstatymai bei 
taisyklės tokio uždraudimo ne
numato.

Mokytojas:—Kuris iš jūs, 
vaikučiai, pasakysit, kokios 
taksos yra tiesioginės, o ko
kios netiesioginės?

—Šunų yra netiesioginės! 
—atsakė, net pašokęs, Vin
cukas.

Mokyt.:—Kodėl?
Vaikas:—Todėl, kad šu- 

nes niekad taksų nemoka.
Surinko Rumboniškis.

Clevelando Žinios

J. 0. Sirvydo Biografija-Reakcionieriy 
Biblija

1934 m. pavasarį du polici- 
jantai užmušė tūlą Fr. Pojman 
už tai, kad jis juos pakoliojo 
automobilių susimušimo vietoje. 
Jo našlė iškėlė bylą reikalauda
ma miesto vyriausybės užmokė
ti. Šiomis dienomis jai išmokė
ta $6,500.

čia reikia pažymėti, kokį at-' 
lyginimą gavo poli ei j antai už 
visai nekalto žmogaus nužudy
mą. Tie policijantai, areštavę 
Fr. Pojmaną už jų pakoliojimą, 
veždami jį į policijos stotį tiek 
mušė, kad jį padaryti be sąmo
nės, kad negalėtų pasakyti tei
sybės. Fr. Pojman, atvežtas į 
policijos stotį, jau buvo be są
monės. Gydytojas apraišiojo 
jam ant galvos padarytas žaiz
das ir paleido namon. Fr. Poj
man be sąmonės paleistas nega
lėjo surasti savo namų ir klai
džiojo po gatves. Policijantai jį 
sulaikė ir vėl nuvedė į policijos 
stotį, kur jis tuojau ir mirė.

Policijantus už nužudymą Fr. 
Pojmano nubaudė po $250 užsi
mokėti ir davė po šešius mėne
sius vakacijų. Kodėl sakau “va
kacijų?” Todėl, kad laike jų va
kacijų man teko su jais kal
bėtis. Jie buvo pasiųsti į War
rensville, Ohio, ant Clevelando 
miesto farmos į lengvųjų dar
bų kalėjimą. Bet jų kalėjime 
nelaikė, jiems davė prieglaudos 
namuose sykiu . su seneliais 
viename kambaryj miegoti ir 
porą valandų padirbėti.

Seneliai pradėjo protestuoti, 
kad su žmogžudžiais bijo viena
me kambaryj nakvoti, tai tiem 
žmogžudžiam davė dar geresnę 
vietą į kempę saugoti biednų 
žmonių vaikus, kurie čia 
vasarą laikomi ir sykiu su 
miegoti ir maitintis.

Policijantų moterys ir
frentai beveik kas dieną atva
žiuodavo ir atveždavo išsigerti. 
Vaikučių motinos, sužinoję, kad 
žudeikos pusgirčiai vaktuoja 
kempę, pradėjo miesto vyriau
sybei protestuoti. Vėliaus juos 
nuo vaikų atėmė ir vėl davė vie
tą prieglaudos namuose ir gerai 
šėrė. Prie jų sargų nebuvo. Jie 
buvo liuosi taip, kaip ir ant va
kacijų atvažiavę. Tai tokia buvo 
jiems “bausmė” už visai nekalto 
žmogaus nužudymą. Dabar tie 
žudeikos gal ir vėl nekaltiems 
žmonėms ir streikieriams dau
žo galvas.

negu kad^iki šiol jūs suge
bėjot. Jūs, vienybininkai, 
dar neužmiršot to skanu
mėlio, dar skonėjatės ta j a 
trisdešimčia tūkstančių do
lerių, ką išsiurbėt apgavi
kiškais būdais iš SLA po
mirtinių fondo.

Tamsta savo laiške rašai 
turįs > tikslą savo tėvo bio
grafiją “padaryti kaip ir 
25 ar 30 metų Amerikos lie
tuvių visuomenės gyvenimo 
istorija.”

Aš abejoju apie tokios is
torijos visuomeniškumą. Bet 
aš tikiu, kad ji turės gana 
fašistinių perfiumų — ištir
pusio švino ir flit nuodų, 
taip, kad pažangioji visuo
menė negalės jos pamėgti. 
Ji bus Amerikos lietuvių 
tautininkų-fašistų - reakcio- 
nierių-atgaleivių biblija!

Gerai.
Džiaugiuosi, kad nieko į 

tą istoriją neparašiau pir
miau, negu minėtos fašisti
nės deklaracijos pasirodė, 
galutinai įtikindamos, jog 
su šitos rūšies reakcionie- 

i i etųviskiems iriais pažangioji visuomenė 
neprivalo liuosu noru ben
dradarbiauti: privalo tik 
priimt kovos paskelbimą ir 
kovot, kol fašizmas nebus 
išnaikintas iš istoriškai pa- 
žangios-demokratiškos 1 i e- 
tuvių tautos.

J. Baltrušaitis.

Atviras Laiškas 
V. širvydui

/ Gavęs jūsų laišką—prašy
mą parašyti atsiminimus 
apie jūsų tėvą į rengiamą jo

pirkti” Uk- biografiją, maniau prašymą

Policija Išaiškino “Akcinę 
Bendrovę”

Iš Vilkaviškio atvykęs pil. Pr. 
K. akc. b-vės “Šulinys” vardu 
Leliūnų, Skiemonių, Aluntos, 
Užpalių valse, iš ūkininkų rin
ko užsakymus šuliniams kasti, 
žadėdamas iš savo medžiagos 
įrengti šulinius po 5 lit. už met
rą. Gautus rankpinigius, jis pa- 

■ kvituodavo specialiai pasidirbtu 
antspaudu.

Policija, susidomėjus “ben
drove,” ir išaiškinus, kad tokios 
bendrovės visai nėra, aferistą 
pasodino kalėjiman, o bylą per
davė tardytojui.

išpildyt.
Bet jūsų ir kitų vienybi- 

ninkų žiauriausių geismų 
prieš pažangiuosius pareiš
kimas kaž kaip atgrąsina, 
neleidžia net pradėti rašinį 
į tą jūsų planuojamą kny-

Del Pelių Pasikorė 
žmogus

Prieš keletą dienų Šnipelių k., 
Trakų apskr., viename kaime 
staiga dingo vienas 60 m. amž. 
ūkininkas. Jo namiškiai sujudo. 
Tik antrą dieną jis buvo rastas 
savo pirtyje pasikoręs. Visi su
sidomėjo jo savižudybės prie
žastimi. Ištyrus rėikalą, pasiro
dė, kad šį žmogų žudytis priver-

Jūs paskelbėte savo? šven
tą geismą aplieti karštu švi
nu visus pažangiuosius lie
tuvius, taigi ir mane karatu.

Prie to prisideda ir senas 
stėna “jaunuolis” V. Bukš- 
naitis, savo angliškoj ko- 
lumnoj “Vienybėje” mobili
zuodamas saviškius iššau
dyti nuodų šautuvu (“flit 
gun”) visus SLA veikėjus 
pirmeivius. Rengiatės de
ginti ištirpusiu švinu ir 
šaudyti nuodingomis dujo
mis tuos lietuvius, kurie ne
pasiduoda liuosu noru, nei
na 
reakcionieriams — f a š i s- 
tams, besistengiantiems pa
griebti SLA savo nuodingos 
idėjos nagais ir siurbti jo 
gyvybę daug sistematiškiau, per 

jais

J y

Keamy, N. J

Stalcanoviečiai ni tuo to j ai, Maskvos kultūros parke, at
silankiusiems, aiškina savo darbo procesą. ,

Pranešimas Apie Mirtį.
Sausio 19 d. mirė Isabel Za

leski, 49 metų amžiaus, 43 
John Hay Street. Ji gimė ba
landžio 15 d., 1887 metais, 
Kearny, N. J. Ji sirgo cerebral 
haemorrhage ir išgulėjo na
muose 4 mėnesius. Velionė ta
po palaidota sausio 22 d., Ho
ly Cross kapinėse. Laidotuvėm 
rūpinosi Bernard J. Shawko- 
nis, _
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Dienraščio Laisvės Naudai

713 SNYDER AVE.
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pražilusiomis galvomis

Raguotis.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI

HII

Rytuose padangė jau aiškiai nušvito, 
Jau greitai bus diena, saulė užtekės; 
šviesa ima viršų, naktis turi žūti! 
Darbininkų klasė priešus nugalės!!!

Debesys padangėj gainiojami vėjo, 
Lyg žvėrys, viens kitą drasko mirtinai; 
Kaip smakai-baisūnai vienas kitą ryja, 
Vėl sutrina šituos kiti milžinai.

Liaudies fronto sargas stovi ant sargybos, 
Daboja, kad priešas neužpult slaptai;
Jis klausosi, žiūri, tėmija aplinkui, 
Jam galvoje dirba minčių verpetai.

Protėviai kariavo—vieni kitus pjovė 
Neva del tėvynės, tikybos, tautos.
Taip jiems įkalbėjo kraugeriai-valdonai 
Del savo gerovės, garbės ir naudos.

Gražus parengimas, kurį ren
gė Bridgeport© jaunuolių cho
ras.

atsiėmimą savųjų tiesų, 
visos žmonijos laisvę ir gerovę, 
lygybę rasių ir tautų visų!

Kaip žudė viens kitą, tautos, viešpatystės, 
Liejo upes kraujo vergų nekaltų, 
Valdovai, karaliai, popiežiais, barbarai, 
Budavojo pilis iš kaulų žmonių.. ..

Naktis, vėjas dūksta, mėnuo savo veidą 
Retai teparodo iš už debesų;
Kur-nekur padangėj sumirga žvaigždutė 
Ir vėl greitai dingsta tolybėj dausų.

Daug draugų jau žuvo,—priešai nukankino, 
Nekurie pabėgo, pabūgę kovos, 
Vieni jau pailso, kiti nuklampojo 
Į priešų abazą, gal ant visados?. . .

Debesų manevrai, priminė karžygiui 
Kruvinąsias kovas tėvų-protėvių, 
Jis mintimis skrido į užmirštus amžius, 
Į kovas už būvį pirmųjų žmonių.

Jis nenusiminęs, tvirtai pasiryžęs 
Ginti darbo liaudį iš visų jėgų!
Jis žino, kad greitai ateis jam į talką 
Nauji pulkai, jaunų kareivių-draugų.

'Bus puiki dailės programa, 
rengėjai kviečia talentus 

iš New Yorko.

choro tėvus,
Darbo klases kova prieš Savo vergėjus 
Už
Už

Bus Puikioje Salėje

NEW AUDITORIUM HALL

AR KALĖJIMAI PATAISO 
PRASIKALTĖLIUS

Šiuo klausimu jau daug 
kalbėta, rašyta ir diskusuo- 
ta. Kalbėjo daktarai, advo
katai, rašėjai, politikieriai, 
policistai, kunigai ir pa
prasti žmoneliai.

• Progresyvė publika, so
cialistinė ir komunistinė 
spauda bei tos krypties da
lyviai ėmę balsą šiame klau
sime, nurodo, kad niekas 
kitas, kaip tik ši tvarka, šis 
surėdymas — nedateklius, 
bedarbė yra tikrais tėvais 
ir. motinomis kriminalio 
auklėjimo. Kriminalistus ir 
šiaip prasižengėlius ne ka
lėjimai,. ne elektros kėdės 
pataisys, bet geresnės gyve
nimo sąlygos, geresnė už
mokestis už darbą, trum
pesnės darbo valandos, man
dagesnis apsiėjimas darba
vietėse, užtikrinimas ryto
jaus apdrauda ligoje ir už
laikymas senatvės sulaukus.

Gi kapitalistinę sistemą 
palaikanti spauda, išnaudo
jimo žmogų-|mogum šali
ninkai, storžieviai politikie
riai ir kiti, per progreso 
arbos ausį išbyrėję pastur
lakai tvirtina, kad niekas 
kitas, kaip tik kalėjimai gali 
pataisyti prasižengėlius, o 
elektros kėdės bei kartuvės, 1 
esą, tie čiepai, kurie apsau
goja jaunimą nuo krimina- 
lės ligos raupų.

* Atvejų atvejais buvo įro
dyta, kad tokie iu argumen
tai perdėm klaidingi ir ne
turi pagrindo. Buvo irodv-
ta, kad Suvienytos Valsti
jos, turi užtektinai kalėji
mų, kad elektros kėdės bei 
kartuvės iau pradeda dirbti 
net viršlaikius, o krimina
listai nei kiek nemažėja, 
kad bjauri ir gėda šaliai da
ranti žmogvagystės banga 
vejasi viena paskui kitą.

Kad pažangiosios pusės 
argumentavimas, krimina
liame klausime, yra teisin
gas, jau patvs stačiakakčiai. 
nors ir nesužiniai. bet ta 
tiesa patvirtina. Štai, lap
kričio 25. 1936 metais, Ga-
rv, Indiana, viename gem
biniu lizde, kriminalistams 
atidarius ugni j policija, ta
po nušauti trvs chicagiečiai 
—Simsonas, Hoffmanas ir 
Colucci. Atvdžiai perskaitė 
tu triiu kriminalistu pačios 
policijos paduotus rekordus, 
matvsime. kaip kalėjimas 
juos “pataisė”? Štai jie:

Simsonas
1906 metais, nuteistas ant 

vienerių metų į Cook pavie
to kalėjimą už apiplėšimą.

1907 metais, už nušovimą 
policisto, W. Mooney, nu
teistas pakarti, bet.... gu
bernatoriui pakeitus mirties 
bausmę viso amžio kalėji
mu, išsėdėjęs 8 metus ir 3 
mėnesius, 1916 metais tam
pa paliuosuotas.

1918 metais, sugautas plė
šimuose ir nuteistas nuo 
vienerių metų iki gyvos gal
vos kalėjiman. 1923 metais 
pabėga iš kalėjimo, bet tuoj 
tampa pagautas.

1933 metais paleistas po 
policijos priežiūra (paroled) 
ir gruodžio mėnesyj, 1936 
metais, būtų buvęs paliuo
suotas ir nuo policijos prie
žiūros, bet krito nuo polici
jos kulkos pirma paliuosa- 
vimo.

Hoffmanas
1914 metais areštuotas už 

plėšikavimą, bet neturint 
tikrų įrodymų — paleistas. 
1915 metais nuteistas ant 
vienerių metų kalėjiman už, 
valkatystę.

1917 m. padėtas į pataisos 
namus, o 1918 m. paliuosuo
tas. Gi tuose pačiuose me
tuose, pačiam prisipažinus 
prie kaltės, vėl padėtas į pa
taisos namus ant 9 mėnesių 
laiko.

1920 areštuotas už apiplė
šimą, bet nebuvus tikrų 
įrodymų — paleistas. 1921 
m. baltinamas keliuose? plė
šimuose, bet ir vėl nėra įro
dymų. i

1922 metais sugautas su 
dviem kitais beplėšiant ga
zolino stoties saugiąją šėna 
ir paleistas po kaucija iki 
teismo. Gi 7 dienoms pras
linkus, pagautas beplėšiant 
fornišių krautuve ir nuteis
tas nuo vienų iki 5 metų 
kalėti. j

1924 metais paleistas po 
policijos priežiūra, bet tuoj 
vėl pagautas gazolino 
ties plėšime ir nuteistas 
vienu iki 20 metų.

1933 m. paliuosuotas
policiios priežiūra, o rugsė
jo mėnesyj, 1936, suteikta 
jam pilniausia laisvė.

Colucci
1928 metais areštuotas ir 

nubaustas už betvarkės kė-

limą. Tais pačiais metais 
areštuotas ir nubaustas už 
pergreitą lėkimą automobi
liam.

1929 m. nubaustas už be
tvarkę ir kitu kartu už val
katystę. 1930 m. nubaustas 
už betvarkę ir tuč-tuojaus 
pagautas beplėšiant Oak 
Park L stotį ir nubaus
tas nuo vienų iki 10 metų 
kalėti.

1933 metais paleistas po 
policijos priežiūra, o rugsė
jo 23, 1936K duota jam pil
na laisvė.

Tai matote. Kaip tik pra-: 
sikaltėlis spėja įžengti į ka
lėjimą ir išeiti iš jo, tuo 
greičiau jis grįžta atgal, bet 
jau su daug didesne prasi
kaltimų našta.

Šiuose policijos rekorduo
se metasi į akį Colucci pra
sižengimų pėdsakas. Jis, ma
tomai, buvo jau ne iš bile 
šeimos narys, bet kokio tur
čiaus sūnelis. Jis turi iš ko 
užsimokėti bausmes už “be
tvarkės kėlimus,” “valka
tystę” ir pergreitą važiavi
mą automobilium. O po 
tomis “betvarkėmis” ir “val
katystėmis,” gali slėptis ir 
bjauriausi dalykai, pikčiau
si prasižengimai.

Hoffmanas atrodo, kad ir 
ne iš bile kelmo išspirtas. 
Jo prasižengimams “trūks
ta įrodymų,” turi kas užsta
to už jį kauciją ir vis palei
džiamas “po policijos prie
žiūra.”

Prie to dar. juk ir velio
nis Kapsukas, Gamtos. Sū
nus ir drg. Janulis, rašyda
mi savo atsiminimus iš ka
lėjimų, vienodai yra pabrė
žę, kad pas kriminalistus 
yra tik du galvosūkiai, bū
tent—kaip pabėgti iš kalė
jimo ir kąip būti gudriu bū
siančiuose plėšimuose, kad 
vėl nepakliuvus į kalėjimą?

Apie susivaldymą, pasi
taisymą pas juos jokios kak 
bos nėra. Tai ve jums, ka
lėjimais gydantiems dakta
rams, kriminalėmis ligomis 
užsikrėtusių ligonių pagydy
mo rezultatai. Kalėjimas ne 
pagydo, bet nepagydomai 
užkrečia pirmutinį prasi
žengėlį ten pakliuvus.’

Senas Vincas.

Suloštas gražus teatrėlis 
“Velnias ne Boba”, trijų atiden
gimų juokinga komedija, kurią 
išpildė jaunuoliai choristai. Lo
šėjai savo užduotis atliko ga
na gerai.

Atsilankius publika turėjo 
gardaus juoko iš tos juokingos 
komedijos. Lošimui pasibaigus 
sudainuota keletas gražių dai
nelių.

Sudainavo Jaunuolių Choras 
po vadovyste P. Bružausko iš 
New Britain, Conn.

Tiesą pasakius, Bridgeport© 
Jaunuolių Choras gana jaunas, 
vos tik suvirš 2-jų metų, tačiaus 
turiningas, kaip skaičiumi, taip 
ir balso spėka.

Pasidėk© j ant mokytojui P. 
Bružauskui, žodžiu sakant, cho
ras gražiai bujoja.

P. Bružauskas yra sumanus 
chorvedys, mat, jis jau ne vie
ną chorą yra išauginęs, o prie 
tam ilgus metus vargonininka
vęs Hartforde bei New Britai- 
ne.

Todėl, jam tas darbas ir ga
lima tinkamiausiai atlikti.

Publikos atsilankė gana daug, 
į Publika buvo geriausiame ūpe, 
visi linksminosi, šoko prie geros 
muzikos.

žodis kitas į
tai yra valdybą, kuri susideda 
iš jau
asmenų. Man žinotina iš patiki
mų šaltinių, kad chorą jau pra
dėjo “pamylėti” prabaščius. Jis 
sako dėsiąs visas pastangas, 
idant Bridgeport© Jaunuolių 
Choras būt pakeistas į Bridge
port© Šv. Jurgio chorą.

Choro rėmėjai ir visi progre
syviai būkit sargyboje!

M. Arison.

što
rmo

po

DELEI NETILPIMO “LI
TERATŪRA IR MENAS” 

SKYRIAUS

Drg. J. A. Vaupšai. Drauge, 
nuo kito draugo ankstėliau 
gavome aprašymą būsimo Le
nino mitingo. Jūsų netalpin
sime. Prašome taip žinučių ra
šinėti.

Klaidos Pataisymas
“L.” N. 6, aprašyme d. Pu- 

pelienės mirties pasakyta, kad 
jie apsivedė 5 d. gruodžio, o 
turėjo būti 5 d. gegužes; ten 
pat išspausdinta, kad ji paėjo 
iš Daukšių sodžiaus, o turėjo 
būti Dankšių.

proga pasijieškoti kitur.”
“Gerai,” atsakė R., ir kiek 

patylėjęs paklausė: “Ar tu 
katalikas ?”

“Nu, ii* kas gi tu manei: gal 
žydas ?”
j “Tu aršesnis ir už velnią. 
Kristus paskutinėn vakarienėn 
net Judošių pasivadino, o tu 
savo brolį vientautį, ypač to
kiu laiku, išstumi už durų.”

Bon Ami.

Gaukite “Laisvėj” Naujų 
Skaitytoj u

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(Repšys)

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

CAMBRIDGE, MASS.
OFISO VALANDOS: 

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

10-12 ryte

BANKETAS

KONCERTAS
Įvyks Sekmadienį

18 d. Balandžio-April

Philadelphijos darbininkiš
kos organizacijos, kurios 
rengia šį banketą, prašo vie
tos organizacijų tą dieną 
nieko nerengti ir kviečia jų 

narius dalyvauti šiame 
parengime.

Reumatizmas Sulaikomas
Į 48 Valandas.

Naujas New Yorko daktaro vaistas 
tiekia linksmybę tūkstančiams— iš
varo lauk reumatišką varginimų iš 
nugaros, sąnarių ir muskulų.

Skausmai Paprastai Išeina 
Iš Pirmos Dienos

Nuodai jūsų kraujuje daro reuma- 
tiškus skausmus, sustingimus ir iš
tinimus, ir vargina jumis kiekviena
me pasijudinime. Pasiliuosavimui 
jums iš kančių jūs turite išvalyt nuo
dus iš savo kraujo!

Šio daktaro nauji vaistai greitai 
tai padaro. Jose nėra svaiginimų— 
saugus jauniems ir seniems, nesuda
ro pavojaus širdžiai. Jie vadinasi 
BARUVACOL ir jūs galite išbandyt 
juos sekamomis prielankiomis Išly- 
gomis. Iškirpkite šį skelbimą ir at
siųskite su savo vardu ir antrašu, 
(arba užeikite asmeniškai) j Atkins 
Laboratory, 44 E. 63rd Street, New 
York City. Nesiųskite pinigų. Už
mokėkite laiškanešiui, $1.85 pride
dant C. O. D. kaštus, kada jis at
neš BARUVACOL. Naudokite jį 2 
dienas (48 valandas). Jeigu jūs ne- A 
sijansite, kad skausmai prasišalino, 
grąžinkite nesunaudotus vaistus ir 
jūsų $1.85 bus sugražinti. Kam kęs
ti dar kitą dieną? Valandos: šiokiom 
dienom nuo 10 iki 4. (Lith. Laisve)

Susidėjus daugybei bėga
mais klausimais raštų, šią 
savaitę *‘Literatūros ir Me
no” skyriaus įtalpinti nega
lėjome.

Kulpmont, Pa Bayonne, N. J 25-tas Jubilėjinis
MEDUS

—Redakcija.

Šis-Tas.
šiomis dienomis West End 

"Ęire Association bėgantiems 
metams į valdybą išrinko, 
apart kitų, sekamus lietuvius: 
Teodorą Suckų — pirmininku, 
Joną Balionį—kasierium. Abu 
čia augę jauni, rimti vyrai ir 
pilnai tinkanti išrinktoms vie
toms. Sveikinu ir linkiu trium
fuoti kaip politikoje, taip ir 
administratyviai.

KONCERTAS IR ŠOKIAI
Rengia Lietuvių Amerikos Piliečių Kliubas

Įvyks Sekmadienį, Sausio 24 January
Bus Bayonnės Miesto Svetainėje, Vadinamoj

DEMOCRATIC CLUB HALL
Broadway ir 27th St., Bayonne, N. J.

Šokiams Grieš Prof. Gurskio Orkestrą

“Naudokite medų vietoje cuk*» 
raus”—sako Dr. J. J. Kaškiau- 
čius. Kreipkitės tuoj aus | 

“Laisvę” ir įsigykite

MEDAUS
Ne tada laikas valgyti medų, 
kada jau apsergate šalčiu. 

Valgykite medų, kad 
nesirgtumėte.

“LAISVĖS” ANTRAŠAS 
427 Lorimer St., B’klyn, N. Y.

Ispanijos Ambasadorius Fernando de los Rios (viduryje), įvykusiam masiniam mi
tinge Madison Square Garden, New Yorke, sveikina slauges ir daktarus, kurie 
pereitą šeštadienį išvyko į Madridą tarnaut sužeistiem liaudies valdžios kovoto
jams. Paveiksle matyti vienas iš keturių Ii gonvežimų, kurie taipgi pasiųsti Ispanijon.

Marė Mockapetrienė sunkiai 
susirgo gripu. Daktarui pata- 
rus, ji išvažiavo į Shamokin 
State ligonbutį. ši moteris ka
talikė, labai atsidavus sa
viems įsitikinimams ir yra ne
nuilstanti toj srityj darbuoto
ja, ypač šv. Kryžiaus parapi
joje, tarpe Kulpmonto ir Mt. 
Carmel lietuvių parapijonų.

Prieš pat kalėdas R. neteko 
darbo anglies kasykloje. Kada 
buvo jau biskį skolingas gas- 
padinei už burdą, tai parėjęs 
namo niekam nieko nepasakė 
apie atleidimą iš darbo. Tik 
ant rytojaus, t. y. kūčių dieno
je, atsikėlęs gaspadinei papa
sakojo apie vakar dienos nuo- 
tikį. Ta tuoj aus viską atpasa
kojo savo vyrui. Pietus beval
gant prie stalo S. prabilo:

“R., tu esi jau mums skolin
gas ... tai dabar yra geriausia

Programa 
Prasidės 

6:30 Vakar

Šokiai 
Prasidės

A. Višniauskas, baritonas. .

įžanga

50 Centų

Nesivehiokite,

Nes Prasidės

Minėtu Laiku

Taip pat programoj dalyvaus “Sietyno” Choras, iš New- 
arko, vadovybėj L. B. šalinaitės, Ukrainą Jaunuolių Mando
linų Orkestrą, ir pagarsėjęs “Jazz Johnson” ir jo Demokra
tiška Grupė Artistų. Prašome visus skaitlingai dalyvaut ir 
išgirst šią puikią programą.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335
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Lietuvos Draugę Komiteto Atskaitą Ui Sp 
Lapkričio ir Gruodžio Mėnesius, 1936 m

bos dienos politiniais klaupi- , I I N V
mais; kalbėjo drg. A. Bimtyą. i flMHUIlglvIlj L. L, 11. I
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Įplaukoj Spalio Mėn.
2 d. Herrin, IKK, per F; Gudašauskų ... .
8
8
8

15
15

. . 5.00 

. . 3.0.00 

. . 6.00 

. . 13.06

d. Pasadena, Calif., per J. J. Pupį ...........
d. Lomeli, Mass., per V. Mįikalopų..........
d. Chicago, Ill., per Vilnį .........................
d. Minersville, Pa., per J. Ramanauskų . .
d. Linden, b{. J,., per O. Vertelienę..........

20 d. Lowell^ Mass., per V. Mjikalopų..........
21 d. Lowell, Mass., per V. Mjikalopų..........
30 d. S. Francisco, Calif., per B. Sutkų........
3,Q. d. S. Francisco, Calif., per B. Sutkų........
30> dį. New York, N. Y., per drg. Sungailų ..
30 d. Philadelphia, Pa., per drg. Ramanauskų
30 d. Maspeth, N. Y., per N. Kauljnięnę. . ..

d. Montello, Mass., per G. Shimaitį........30

. 7.56 

. 7.06 

. 2.00 
I 15.06
. 5.00. 
.. 1.16 
. 8.00.

.50 
. 10.55

6

12
12
12

» Viso
Įplaukos Lapkričjo4Mėn.

$112,65

3.40d. S. Bend, Ind., per K. Bagdonų ........
Įplaukos Gruodžio Mėn.

d. Cochęsett, Mass., pei’ J. Kygį • .............
d. Waterbury, Conn., per P. Kukenį........
d. Brooklyn, N. Y., per Clp Mockų ......

26 d. Philadelphia, Pa., per E. Pįedį .........
26 d. Nanticoke, Pa., per J. Vitkupų...............
26 d. Harrison, N. J., per J. Sikorski..............
26 d. Bridgewater, Mass., per Ig. Katilį........
31 d. Sugrųžinta Lietuvon pasiųsti pinigai viso

.25 
1.00 
1.00 
.50 

2.00 
1.00 

10.00 
400.00

Viso
, Išlaidos Spalio Mėn.

10 d. Lietuvon pasiųsta....................................   . .
10 d. Persiuntimas K,ablegrama...........................
25 d. Is^apijos Liaudies Frontui per V. Mikalojų

. - i
Viso; \ •

J.,/ ■ f . .Išlaidos Lapkričio Mėn.
r F f (

6. d. Ispanijos Liaudięj Frępfuį per. V. M,ikąl.opų

t ■

Išlaidos Gruodžio, Męn.
23 d. S. Sasnai kelionės lėšos j Roglieąter •
23 <Į. J,. Weiss krasos. ženki, už visus 19,3,6 m. .
31 d, Lietuvon pasiųsta.......................................
31 d. Persiuntimas...............................................• ’ t *

Viso
SUTRAUKA

Visų įplaukų per tris mėnesius.................
Balansas rugsėjo mėn............................ .. .

Viso išlaidų per tris mėnesius
Sykiu

Gruodžio 31 d. 1936 metų lieka ižde.............. ....
Sekr. J. Weiss, 
Ižd. S. Sasna.

MONTELLO ŽINIOS
Oficialis Raportas iš Bendro 

Fronto Darbuotės
Tuojau bus du metai, kaip 

Montello’s lietuvių kolonijoj 
. gyvuoja Suvienytų Draugijų 

Bendras Frontas. Jis tapo su
organizuotas per ĄLDLD 6-tos 

r kp. pasidarbavimų. Tai buvo 
pradžioje 1935 metų, kuomet 
ė-tos kuopęs nariai padarė ini- 
ciatyvų užkviečiant visas vie- 

. tinęs draugijas ir kuopas, 
• įdant tų draugijų susirinki

muose išrinktų savo atstovus į 
viešų konferencijų kovai prieš 
karų ir fašizmų.

Gęgužės 19-tų dienų, 1935 
.; metų, Liet. Taut. Namo svetai
nėje įvyko bemfra drųugijų ir 

kųopų^ konferencija.’ Tai buvo 
pjja$žia hįoųt}eHo’s. lietuviu) 
bendro politinio veikimo kla
sių kovoj-e. Ir, nuo tos dienos- 

į iki dabar, Bendra^ ^roflitąs at- 
I lail^o septyniolikų konferenci
joj posėhžiąj, dalyvavo kiek
viename ’ žymęsui.a|ipe darbi
ninkų, vįsnomenihiajne judėji
me, ne tik lietumi,bet ir tarp- 

.7. tąųtinįaį. iki šiam laikui į Bep- 
4rų įįontų įėjo devynios 
draugijos bei kuopos, kurios. iŠ 
vijų atstovauju vienųplikų, šim- 

. tų ir. šešiasdešimt organizuotų 
Žmonių.

Čįą K paduodu svarbesnius. 
Bendro Fronto nuveiktus dar-.
bus:

I Politini B. F. parkas Vi- 
sųųmęnėą R^i^aljUOse

$415.75

400,00
1,4.63
10.00

$424.6?

2,00

. . . 9.00

... 5.40 

. . . 6,0,0.00 

.1,2.00

$626.46

5,3,1-80
1,263.82

$1,795.6^
.'l,Q53.0j9

,,. 742.53

Suvažiavimo ir dalyvavimas 
jame, p^ijiųnęi.a^it tris delega
tus į. Cleveland, Ohįę, birelio 
30 ir liepos 1 dd.. 19.35. m.

2. Prisidęjim&s pbe šaukia
mo Nacionalio; Kęųgi;eso kęvaj 
prieš karų ir fašizmų, ir daly
vavimas j arpe, pasiunčia^ vie
nų delegatų į Clevelandų sau
sio 3, 4 ir 5 dd{. 193$ mr

3. Pasiuntimas protesto re
zoliucijų Lietuvos diktatoriuj 
—A. Smetonai ir Liet, delega
cijai Washington, D. C.

4. Dalyvavimas Amerikos 
Lietuvių Kongrese, Ipietųyoj 
Demokratinei Tvarkai Atsteig- 
ti. Bendro Fronto vardu pa
siųsta keturi delegatai bjr^e" 
lio 20 ir 21 d(į. 19,36 Ui. '

5. Pasiuntimas pasyeikiųjmp, 
su penktų, dolerių auka Kana
dos Lietuvių Kongresui, Lietu
vos, biAUįdžiųi Ginti.

6. Daly va virpąs. JjJostęąo, b? 
Apylinkės Apskričio* J^raųgijh 
Konferencijoj, kįų^iį įvyko, ląj^- 
krięip f $. 1^3$, up Sę, Bos
ton, Mass.

Ispanijos BįįUfa^ĮfĮį^,

1. Surengtos ęrakalbpą
gelbai Ispanijoj l^ųdięą. ko
votojams; k.aįb,ėj;o S. ]į^i,chel- 
sonas ir John Weber. Aukų 
surinkta netoli penkios dešim
tys dolerių-; apmokėjus pra
kalbų. įšlaidas, Ispanijon pasiųs
tą 3>2§.O6 ’ i

2. Nųfarta I^endro, FrontpJ 
vardą, pĄąuk.auti $1Q.OO Įspa-’

mais
Aukų surinkta $34.90. Apmo
kėjus rengimo išlaidas, Ispani
jon pasiųsta $15.00*

4. Sušauktas specialis kųp- 
ferencijos posėdis^ kuriame, lib-, 
kosi nutarta išrinkti komisijų, 
kurios užduotimi buvo sušauk
ti viešų mitingų sudarymui 
komiteto del rinkiino- drabužiu^ 
ir kitų reikalingų daiktų Is
panijos žmonėms, nųkentėju- 
siems nuo civilio karo.

Mitingas įvyka gruodžio. 9- 
d. 1936 m., Liet. Taut. Namo, 
apatinėje svetainėje; kalbėjo 
drg. P. Buknys iš Brooklyn, 
N. Y. Drabužių rinkimo ko- 
mitetan liuosnoriai įėjo šios 
ypatos: A. Baronas; Tfr Bart
kus, J. . Vaitekūnas, K. Beniu
lis, J. Kukaitis, G. Steponaus- 
kas, L. Latuka, W. Ambrose, 
W. Kelly, M. Gutauskienė, B. 
Bubliauskienė, T a mulevičiene, 
ir Beržinienė. Minėti darbuo
toj ai'rinko drabužius per dvi 
savaites, paskui ’ raportavo, 
kad drabužių daug pririnkta, 
nes vietos lietuviai labai gau
siai davė, kaip-kurie aukojo 
visai apynaujus drabužius. 
Vėliai^ paaiškėjo, jog drabu
žių yra išsiųsta į New Yorkų, 
Ispanijos žmonitj Gelbėjimo. 
Komitetui vienuolika didelių 
baksų. Čia paduodu vardus tų, 
kurie daugiau aukojo drabu
žiais ir pinigais.

Drabužiais aukojo šios ypa
tos : A. Bartkevičius, savi
ninkas Bostųn Sales Co. krau
tuvės; aukojo daug naujų dra
bužių. S.’ V. Andrius> užlaF 
kytojaš 5 & ’10 c krautuvės 
aukojo 680 naujų pančekų del 
vaikų. Taipgi aukojo apsčiai 
čerečkai ir Brundienė, kuri 
gyvena ant Holbrook gatvės.

Pinigais aukojo šie lietu
viai: po $1.00: K. Ustupas, 
M. Valungevich, Ą. čar- 
kasas, A. Raila, K. Adomaitis, 
Jongrin; po 50c. A. Dansmor 
nas, J. ĮXayi£, K. Jocius, S. 
•ę^ųžĮęnė, J. įungaila, S, Ąsh- 
snjau^kas ir Ą. tį.ųkųyi^h;. Ę. 
Adomaitis 75c.; po. 25c. P* 
Lalis, Hųnnessay, Rlęinųus- 
kas, Petkūnas; V^ Balčiūnas 
,15ę»; W;. Jųrkeyi.čįu^ 10c. Viso, 
: pasidaro, $11.0,0,

III. Bendro Fronto Veikimas t • * » *
Vietinėje Kolonijoje

j. ^ų^ę^gtos prakalbos drį 
J. Mažeikai, kuris nesenai bu-' 
vo atvykęs iš Lietuvos daly
vavęs D. U. L. R. sušauktame 
kongrese, kuris įvyko rugpjū
čio mėnesyje, 1935 m. Kaune. 

• 2. Surengta viešas susirin
kimas, vadinamas “Public Fo
rum”; kųltyėjp, miųistęris P. 
Pel.ęhius. temoje: Fr. C. Co
ughlin, is Hę a Prophet or Po- 
lijijcai Ųitęį Ųiįker?

3. Surengtos prakalbos vię- 
nybės, klausime, kalbėjo drg. 
V. Andrulis, “Vilnies” redak- 
•tųriųjs iš ęhi^agos..

4. Laikytose konferencijoje 
nutarta paųukuti šiems tiks- 
Jams:

Ispanijos liaudies kovotę- 
jams—$10.00, politiniams ka
liniams $2Q,00, Waily Wor- 
keriui—$5.00. Viso—$35.00

5. Surengta du piknikai dęl 
;SųkėĮiW fondo palaikymui 
rBen,dą:Q. Fropto.

Ąb,ęlp,aį imant, Bendras 
iFropįas da,ug nuveikė, per iįa 
jti’umęų laikotarpį. Konfereų- 
jcijos ppsędžiai įvyksta beveik 

n^iėn.esį; atstovų iš viso yi;a 
įljįkų, įųrię. Wpysi į ppsė- 
'd^iujS, Sh kiekvienu mėnesiu 
įRppdĘę. Fropto spėkos auga ir 
'vįsąp^ęnpj^ įtakų (Jidmasi.

S. Baronas, 
j Siųyijępytų, Draugijų. Bendro 
i įrpptjo, raštininkas.

1 “žiemos šventės — kalėdos 
!—praėjo su džiaugsmais, nes 
'Kalėdų Diedukas buvo nepa- 
iprastai duosnus.” Taip pasako
jo laimingieji, kurie aplaikė 
dovanų netik nuo savųjų gimi
nių, bet ir nuo bosų. Pastarųjų 
dovanos reiškia kų tokio nepa
prasto ...

Dovanas dalino vaikučiams 
tyliukai, Raųdonasąi Kryžius 
i#, ugųųagesiaį. ppyaąas gavo 
fąip, ųžvądinti biednuoliai vai- 
kuęiąi. Krutamu, paveikslų sa
vininkas dovanojo veltui įžan
gų vi.ęuų priešpietį; viso miesto 
vąikąms.. Ruimingi buvo tie, 
kurie nąųžmįgo, nes “show” 
prasidėjo 9. vai. ryto. Dovanas 
—žaislus dalino tik tiems, ku- 
,rie tų pačių dienų po pietų 
atėjo ant “show” ir pasimokė- 
jo reikalingų įžangų.

Dirbantieji šalpos darbus 
prieš kalėdas buvo atleisti iš 
darbo, kaipo kalėdų dovana 
nuo to paties “gerojo” “diedu
ko.” žinoma, ne visus ta “bran
gi” dovana palietė. Sako, kad 
atleido tik tuos, kurie turį su
sitaupę pinigų ir be darbo galį 
pragyventi, bet ištikrųjų at
leisti tie, kurie veik nieko ne
turi.

Sausio 8 d. North American 
Committee surengė prakalbas 
Ispanijos Respublikos gynimo 
klausimu: Pirmininkavo, Bi- 
shop Fj J; McGonnęll. Kalbėjo 
Dr. S., Diamond, neseniai su
grįžęs, iš Ispanijos. Jis pasako
jo, kaip energingai darbinin
kai gina savo teises ir kovoja 
prięš fašistų užpuolimus. Jo 
nųomoųe, respublikiečiafi liks 
laimėtojais.

' Įvairios publikos susirinko 
apie šimtas. Didžiuma sudarė 
švedai. Buvo du lietuviai. Au
kų. s.ųrųikių $14.0.Q, Išplatinta 
nemažai literatūros — bro
šiūrėlių šio& dienos bėgančiais 
ir degančiais reikalais. Pįrmi- 
ininkas tinkamai išgarsino lite- 
>ratūrų ir brošiūrėlių turinius 
■prieš pradėsiant jas platinti. 
■Patėmijąu, kad kiekvienas da
lyvis turėjo pasipirkęs knygu
tę.

Ę^į-H.ųntingtonietė.

' Waterbury, Conn
' “Nemunų” kliubas laikė mė
nesinį susirinkimų 8 d., sausiu. 
Pasirodo, kad dabar yra daug 
sergančių ųarių, net- 23; nariai. 
Trys nariai yra mirę. Visus 
mirusius pagerbė nariai atsi- 
stdjimu. Šiapie susirinkime į 
kliubų priimta 6 nauji nariai. 
Susilipkime parinkta naši ai
niams aukų.
- “Nemuno” Koresp. ’

1. Už gyrimus. Aųaę^ikos Lįer. nijos respublikos gynėjams.
tuviu PArb.mm.ky. Visuotipo, 3. Surengtos kitos prakal

.
lą Mįontęllos korespondenci

joj yra aprašyta apie Biručių, 
vakarienę, kuri atsibuvo 16 d. 
sausio.

Dabar sausio 18, Biručių 
Draugystė laikė mitingų ir nu
tapė atsiprašyti publikos ppr 
“Laisvę*, kad' tų vakarų nu
tikėtai atėjo daug žmonių, tup
dei pritrūko valgio. Prašo, ger-

Waterburyj kalba, kad būk 
gręitai čia. įajikysįs ir kalbės 
■kokis tai jaunuolis iš Vilnijos 
krašto. Kad kalbės, tai maža 
ųųujienaj bet svąrbu, kad jis 
.kąlbjętų tiesų.

Abelnai Waterburyj progre
syviai savo judėjime žengia 
pirmyn, ląviąasi, didina kul
tūros progręsa.

Pas. mus, Waterburyj, kaip 
ir kitur, daug yra. sergančių, 
pjlnos Ųgpnjųės. Vis serga vi- 
jSpkiaųs šalčiais, gripais.
t "VyuterbjuriQ, lietuviui džįiau- 
igiasį dięnrašęiu “Laipve,” kur 
iipjS ųtųeša. dųųg žinių iš visų 
pasaulio, ypųęiai Ispanijos,. 
Kartais tenka džiaugtis ir žį- 

į ųių, tūrinių, o kartais ner nes 
tas. priguli, nuo Ispanijos liąur 
dies. koyų.

, Wat;ei;burgas.
Nuo Redi — Draugo kores

pondencijų žymiai sutrumpi
nome, nes dabartinių ląiku 
daug iš visų, kolonijų turime.
. ..........................................   -lt. ..I'-. J. -.'I. III r

bi.aipojš publikos prabočyt-at- 
leisfti irz priža.da, kitų sykį atsi
lyginti. Šalna. /|

Linden. N. J.
pereitų šeštadienį lietuvis 

įvaikinąs, Pranas Kimszal, 31 
metų amžiaus, gavo darbų 
prie gatvių taisymo. Prieš tai 
jis per ilgų laikų buvo be dar-, 
bo. Jis pradėjo dirbti prie 
smalos virimo taisymui gatvės, 
ties Wood ir Linden gatvėmis, 
Smalų beverdant, eksplodavo 
šalę stovinti smalos plieninė 
bačka ir vaikinų smarkiai apr 
degino, o kavalkas bačkos 
veik visai nukirto kairę kojų. 
Nuvežus, jį į Elizabeth Gene
ral ligonbutį, Pranas Rirųszal 
už kelių valandų numirė nuo 
žaizdų. O. Vertelienė.

GARSINKITĖS SAVO BIZNĮ 
DIENRASTYJ “LAISVĖJE”

Clement Vokietaitis |
LIETUVIS ADVOKATAS

113 West 42nd Street 
NEW YORK CITY

Telefonas Bryant 9>7763 J

BROOKLYNO OFISAS
; 168 Grand Street į

Rrooklyų, N. Y.
; Telefonas Evergreen 8-7179 •

BERN. J. SHAWKONIS 
(AŠAKUNAS) 

' NAUJAS

LIETUVIS GRABORIUS 
IR BALSAMUOTOJAS

LAISNIUOTAS 
Nęw York ir New Jersey 

Valstijoje 
Graborystės reikale visada jums 

mielai patarnaus pigiai.
306 John Street, 

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

(

~----... ---- ——...... .... ~~

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 

NEDĖLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

and 
CARPENTERS 

Taisom ir maliavojam na
mus is vidaus ir iš lauko

A. BALČIŪNAS 
321 Chauncey Street 

Brooklyn, N. Y. 
ir

P. BIELIAUSKAS
8831 76th Street 
Woodhaven, N. Y.
Tel.: Foxcroft S-6W1

tr NAUJOJE VIETOJE

Įb-EJ. GERIAUSIA DUONA 
aWWSCHOLES BAKING

Grand St, Brooklyn^^^^y
NAUJOJ VIETOJ KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ 
DUONĄ IR VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS.

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų 
duonoj nėra jokiu dažų nei chemikalų. Mūsų duonų valygyda- 
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui. 
Pristatome j visas dalis—Brooklyno ir apielinkės, į krautuves 

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

L.......

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

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

8701 JOS ŲAMPAU AVE., DETROIT, MICH.

‘Laisvės’ Bazare Bus Daiktų Vertes 
$5,000

Juos reikės išparduot už labai žemas kainas

“LAISVES” 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 LAISVĖS SVETAINĖJE
Kiekvienų vakarą bus dailės programa. Yra užkviesti geriausi 

lietuvių talentai iš Philadelphįjos, Ne war ko, Elizabeth^ 
Great Necko ir iš Brooklyno

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

PRAŠOME DOVANŲ “LAISVES” BAZARUI
Jau 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 bazarų, apdovanoti “Laisvę.” I

PINIGINĖS DOVANOS YRA SVARBU
Bazare turėsime vaikų dienas, reikės pripirkti gražių daiktelių ir nau

dingų vaikant. Žinoma, juos reikės parduot už žemas kainas.
Todėl reikia piniginių dovanų.

i
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šestadien., Sausio 23, 1937 E AI S V S Puslapis Tenlcfes

izabeth, N. J. Cleveland, Ohio
Pasekminga “Laisves” Vajaus 

Užbaigimo “Pare”.
Jau apie 8-tą valandą vaka

ro draugai, kurie pagelbėjo 
drg. A. Stripeikai darbuotis 
“Laisvės” vajuj, pradėjo rink
tis j L. Paulausko salę, nes šioj 
salėj turėjo atsibūti minėta 
p arė.

Susirinkus tuoj pradėta 
programa, kuri buvo atžymėta 
del to vakaro.

Pirmininkas drg. A. Skai- 
rus atidarė vakaro programą, 
paaiškino, kokis yra tikslas šio 
vakaro, taipgi bėgančio mo-

* mento svarbiausius reikalus. 
Šio momento svarbiausis rei
kalas, tai mūsų klasės kovos, 
kurios dabar vedamos Ispani
joje su fašistais.

Buvo pakviesti kalbėti ne- 
kurie iš dalyvių, ypatingai d. 
Daktaras Kaškiaučius pasakė 
įspūdingą prakalbėlę, pastebė
damas tą didelį darbą, kurį at
liko d. A. Stripeika rinkdamas 
“Laisvės” prenumeratorius. 
Kadangi cįrg. A. Stripeika jau 
antras metas gauna pirmą va
jaus dovaną, tai kvietė ir ant 
trečių metų pasistengti ir ne- 
numesti to garbingo “Laisvės” 
vajaus vainiko.

Kiti kalbėtojai taipgi pa
reiškė tą pačią svarbą, kuri 
buvo atlikta. Prisiminus apie 
aukas del Ispanijos kovotojų 
paskyrė’rinkėjus, kurie surinko 
$20.82 aukų.

į pabaigą tapo perstatytas 
drg. A. Stripeika, idant pakal
bėtų apie vajaus pasekmes. Jis 
paaiškino, Įtųrį^ drg. jam pa
gelbėjo vajaus eigoj; gelbėjo 
lindeniečiai, elizabethiečiai, 
bayonniečiai, bet ypatingai 
daugiausia pagelbėjo tai drg. 
Žalienė iš Hillside, N. J.

Padainavo solo drg. Šidlaus
kaitė akomp. d. Pociunaitei 
ant piano.

Pagalios į pabaigą visiem 
linksmai besišnekučiuojant ir

• abelnai dainuojant lietuvių bei 
rusų liaudies ir darbininkiškas 
dainas ir šokant angliškus ir 
lietuviškus šokius, parė baigė
si gana vėlai. F. Savich.

Nuo Red. Kada jau ši ko
respondencija buvo sustatyta, 
gavome kitą, drg. Ukrino ra
šytą, apie tą patį parengimą. 
Jis prisiuntė ir aukotojų var
dus. Todėl čionai iš jo kores
pondencijos tik aukotojų var
dus išėmę įdedame.

Ispanijos liaudies valdžiai 
aukojo šie draugai: po $1: E. 
Paulauskienė, M. Panelis, K. 
Andriunas, F. šiaulis, K. Sai- 
monas, K. Krikštaponis, A. 
Stripeika, J. B. Paserpskas, V. 
Paulauskas, D. Burkauskas, A. 
Žalis, M. Urba (eastonietis), 
L. Pošiunas, L. Slančauskas, 
G. Stasiukaitis; po 50 centų: 
J. Šildauskas, M. Bieliauskie
nė, J. Zaleckas, F. Savičius, J. 
Onufrak; po 25c: A. Gudaitis, 
P. čiurlienė, A. Skairus, E. 
Šilkaitienė, J. Skiparas, M. 
Višniauskienė, J. Lukas; smul
kių — $1.57. Viso aukų — 
$20.82.

Fašisto Karpio Melai.
Pereitą nedėldienį užėjus 

pas vieną iš Fisher Body strei- 
kierių — tautiškos pakraipos 
žmogų pasiteirauti apie auto
mobilių industrijos streiko ei
gą ir išsikalbėjus su juom jis 
parodė “Dirvą” už 8 ir 15 dd. 
šio mėn. ir pridūrė: “p-nas .. . 
žinai, kad esu tautiškų pažiū
rų žmogus ir “Dirvą” skaitau 
eilę metų, bet kaip ji rašo apie 
Lietuvos valdžią ir mūsų strei
ką, tai išrodo, kad jūsų, bolše
vikai, yra teisybė, kuomet sa
kote, kad p. Karpius gauna 
litų nuo Smetonos <.. Ir ne tik 
nuo Smetonos, bet ir nuo Fi
sher Body kompanijos.” “Kamę 
gi dalykas?” — paklausiau jo. 
Streikierys-tautietis atsako pa
rodydamas “Dirvą” už 8 d. 
sausio, kur apie Fisher Body 
streiką štai kiek pasakyta: 
“Clevelande sulaikyta visi Fi- 
shfer Body Co. darbai” ir taš
kas (mano pabraukta. — S.). 
“Nei nepasakyta, kad strei
kuoja 7,000.” Toliaus jis tę
sia : “žiūrėk šios savaitės ką 
“D.” rašo.” žiūrime abudu: 
Jau jieško pašalpos, antgal- 
vis neva tos žinios ir toliaus, 
štai kaip nuskamba: “Vietos 
laikraščiai rašo, jog Fisher 
Body darbininkai pasirašo ko
kius tai laiškus, kuriuose pa
reiškia savo sutikimą baigti 
streiką ir grįžti dirbti. Kai su
eis apie 5,000 tokių laiškų iš 
7,000, tai dirbtuvės darbinin
kai, nenorinti streikuoti, krei
psis į prez. Rooseveltą, kad 
atidarytų dirbtuvę.” Abu suti
kome, kad šita “žinia” yra ko
pija melų Fisher Body komp., 
kuri skelbia diena iš dienos 
per dvi savaiti. Taipgi abu su
tikome, kad Karpius, taip ra
šydamas, mano pasitarnauti 
kompanijai ir padėti šį strei
ką sulaužyti.’ Užpereitam nu
meryje nei žodeliu neprisime
na apie streiką, o šiame rašo, 
kad tuoj bus 5,000 nenorinčių 
streikuoti.

Atsisveikinant su juom pri
dūrė : “sustokite p-nas, kaip 
pradėsime dirbti; reikės užsi
rašyti jųsų laikraštį ‘Vilnį’...” 
Persiskyrėme, bet man metėsi 
į akis klausimas, kurį “Dirvo
je” mačiau būdamas pas virš 
minėtą streikierį. Tai kita me
lo žinia; šita apie bedarbių 
klausimą. Karpius rašo storai: 
“Prezidentas Neleis Žmonėms 
Badauti.” ir “Prašo Kongreso 
skirti - $1,500,000,000 Viešų 
darbų Tęsimui.” O apie Work
ers Alliance Washingtone ei
seną nė žodelio. Kitoj vietoj— 
editoriale išriečia, kad “Dalis

Bedarbių Tinginiai”. Anot p. 
Karpio fašistinės “logikos” 
esą: “Tokią gal yra ir jūsų 
namuose (tinginių) : ar tingus 
vyras, ar sūnus ar duktė, ku
rie negali gauti darbo. . .”

Tai du melai vienu kartu. 
Prezidentas Rooseveltas nei 
pusės sumos neprašo kongreso 
skirti viešiems darbams, o apie 
tinginius spręskite patys skai
tytojai ir bedarbiai ar jūs esa
te tinginiai, kaip kad fašistas 
Karpius jus vadina?

Simpatijas.

EASTON? PA.
Prakalbos Ispanijos Klausimu 

Ir Aukos
3 d. sausio, ALDLD 13 kp. 

buvo Surengtos prakalbos Is
panijos klausimu. Kalbėjo d. 
R. Mizara, Kalbėtojas labai 
nuodugniai analizavo dabarti
nę Situaciją ir kas privedė 
prie tos neatlaidžios kovos Is
panijos liaudį prieš kruvinąjį 
fašizmą, žmonių buvo skait
lingai ir visi įdomavo Ispani
jos likimu ir nuoširdžiai prita
rė Ispanijos liaudies frontui, 
parodant savo simpatiją gau
sia auka rėminiui Ispanijos 
žmonių.

Klausimų buvo statoma vi
sa eilė, nekurie iš jų gana 

temos, tačiaus 
publika buvo 
ymais ir jo at- 
inta.

skysti ir nelietė 
abelnai imant 
kalbėtojo nuroc 
sakymais paten

Paprašius aukų per pirmi
ninką d. Šdrkį, ausiai atsilie
pė šie draugai ir\draugės: po 
$5.00 aukavo L. ilvikas ir V. 
Morkauskienė. Taipogi d. Til

Kulpmont, Pa.
Šis-Tas

Dr. Anceravičiaus kaipo 
Northumberland County koro- 
nierio raportas nelaimingų at- 
sitikihių už 1936 m. ve kaip 
klasifikuojama:

■Ūmai natūralia mirčia mirė 
64, “aksidentuose” automobi
lių suvažinėta 29, netikėtų na
muose nupuolimų 3, ugnies at- 
sitikimūoše 6, anglies kasyklų 
“aksidentuose” 18, orlaivių 
nelaimėse 3, ant geležinkelio 
traukinio suvažinėta 8, ant 
farmos nelaiminguose atsitiki
muose 1, užpuolimuose už
mušta 1, nusišovusių 6, pasi
korusių 7, nuo gazo užtrošku- 
sių 3; įvairiose kitose patžu- 
dystėse 3; netikėtuose nuo na
mų nupuolimuose 1; “aksi- 
dentiškai” prigėrusių 4; “ak- 
sidentiškai” mirusių iš lauko 
kasyklų 2; automobilių “aksi
dentuose” >nuo Ugnies 3.

Tai tik vieno Northumber
land distrikto, tai tik mažo 
kampučio nelaimingų atsitiki
mų surašąs.

Oras čia kaipo šiuo laiku 
yra perdaug šiltas, žmonės 
vaikščioja lengvai apsirengę, 
be palitų. Apsiniaukę ir tan
kiai palyja. Geriau būtų, kad 
pašaltų, tūli sako.

Bon Ami.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

EASTON, PA.
Šaukiama visų organizacijų bend

ra konferencija, kuri atsibus nedėlioj 
24 d. sausio, Easton Baking Co. Svet. 
36 N. 7th St. Prasidės kaip 2 vai. po 
pietų. Visi būtinai dalyvaukite šioj 
konferencijoj, nes bus labai daug 
svarbių dalykų aptarti, kaip tai Ben
dras Frontas, Amerikos Lietuvių 
Kongresas ir tt. Bendrų Organizaci-' 
jų Kom. Sekr. Sr T. (18-19)

EASTON, PA.
Lenino Paminėjimas.

Sekmadienį, 24 d. sausio, Elaston 
Baking Co. Svet,, 36 N. 7th St. Ko
munistų Partija rengia Lenino mir
ties paminėjimą. Bus programa iš 
Sovietinių judžių ir geras kalbėtojas, 
d. Pat Toohey, iš Philadelphijos, Pa.

Mitingas prasidės kaip 7:30 vai.1
vakare. Malonėkite pribūt laiku. Vi
sus kviečia Rengėjai. (18-19)
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WORCESTER, MASS.
LDS 57 kp. ruošia puikią vakarie

nę vasario 21 d. Lietuvių svet., 29 
Endicott St., 5 vai. po pietų. Taipgi, 
ta pati kuopą ir toj pačioj vietoj 
rengia didelį gražų Koncertą, balan
džio 4 d., 7:30 vai. vak. Tad prašo
me visų broliškų organizacijų jsitė- 
myti dienas ir nedaryti savo paren
gimų, bet dalyvauti LDS 57 kp. pa
rengime. — Kp. Koresp. (18-19)

NEWARK, N. J.
Lenino Mirties Paminėjimo 

Mitingas.
Rengia Jaunų Komunistų Lyga ir 

žemutinė Kom. P. sekcija. Penkta
dienį, sausio 29 d., Rivoli Hall, 209 
Ferry St., šiame mitinge, kalbės dau
giausia jaunuoliai kalbėtojai ir dai
nuos vietinis “Sietyno” choras. Pra
sidės lygiai 8 valandą vakaro. Visus 
kviečia Y.C.L. ir Sekcija. (18-19)

Bitini Dėkoja Edenui už 
Demokratinį Pareiškimą

vikas neėmė už svetainę, tai 
tas doleris pridėta prie jo au
kos, kas sudarė $6.00; drau
gas Katinis aukavo $2.00; po 
$1.00 aukavo dd. J. ir O. šla
pikai, Mr. Drilling, Draugė, 
V. J. Stankus, V. B. Senkevi- 
čiai, M. Tilvikienė, C. Arman, 
J. Stankus; po 50 centų: B.
Slager, F. Bačkis, P. Gedvi
las, J. Pranevičius, Vargdie
nis, O. Urbienė; po 25 centus: 
S. Kulaitis, S. Urba, V. Leng
vinas, P. Lukauskas, M. šveg- 
ždienė, B. Urbienė, S. Shar- 
kdy, K. Judickas, ir J. Kum- 
pauskas. Viso surinkta $28.00. 
Visiems aukotojams širdingas 
ir didelis ačiū! Pinigai tapo 
perduoti vietiniam Ispanijos 
komitetui, šias prakalbas ga
lima pavadinti puikiai pasise
kusiomis.

Eugenija.

Paterson, N. J.

ŠAUKIAMAS CONN. APS
KRIČIŲ VALDYBŲ POSĖDIS

Prisirengimui prie ALDLD vajaus 
ir sykiu prie abelnai viso veikimo 
šaukiamas visų apskričių valdybų 
bendras posėdis tai yra ALDLD, LDS 
ir Meno. Posėdis turės įvykti sausio 
24 d., kaip 11 vai., Darbininkų sve
tainėj, 53 Church St., New Britain, 
Conn. Draugės ir draugai pasisteng- 
kite visi pribūti. — Vikutis. (18-19)

WORCESTER, MASS.
Lietuviai plieno darbininkai užsi- 

statykite radio nedėlioj, 24 d. sausio 
kaip 2 vai. po pietų ant stoties "WH 
DH. Kalbės J. Salerno organizatorius 
I. C. O. Jis kalbės apie automobilių 
sėdėjimo streiką, ir kodėl mes lietu
viai darbininkai turim stoti kartu su 
kitais darbininkais j I.C.O. uniją.

LAWRENCE, MASS.
Sausio (Jan.) 23, Lietuvių Ukėsų 

Kliubo Svet., 41 Berkeley St. jvyks 
metinis apvaikščiojimas pasaulio dar

bininkų vado, V. I. Lenino mirties ir 
sušaudymo keturių darbininkų Lie
tuvoje: K. Požėlos, K. Giedrio, J.

, Grcifenbergerio ir R.čiomio. Pradžia 
į 7 vai. vakaro. Kalbės Lietuviškai d.
J. M. Karsonas iš Lowell, Mass, an- 

i gliškai Sam Appel, prezidentas Bos
tono Sticherių Local No. 3, USLWU. 
1 Įžanga veltui. — Kviečia Rengėjai.

PHILADELPHIA, PA.
Svarbus Visų Organizacijų Masinis 

Susirinkimas.
Sausio 24 d. vietinių organizacijų 

veikiantis komitetas šaukia visų or- 
I ganizacijų platų susirinkimą šiais 
, klausimais: Lenino mirties paminėji
mas įvyks 29 d. sausio, “Laisvės” 
Bankietas, 18 d. balandžio, vietiniai 
parengimai ir vietinis veikimas. Ka
dangi susirinkimas įvyks sekmadieni, 
!i:30 vai. po pietų, 735 Fairmount 
Ave., tai yra proga kiekvienam da

lyvauti, nepaisant susirinkimų, Įmo
kite, kad jūs pasitarnaujat reakei-

I jai. — Veik Kom. Vald. (17-19)

Žuvo Nazių Laivas su Koman- 
dieriu ir 20 Jūrininkų

Berlynas. — N u s k e ndo 
Vokietijos laivas “Welle” į 
rytus nuo Kiel kanalo; pri
gėrė komandierius ir 20 įgu
los narių. Laivas darė ban
dymus, taikomus karo lai
vyno naudai.

Pataisau Klaldukę
Jau buvo rašyta, kas auka

vo pinigais ir drabužiais Ispa
nijos kovotojams, tačiaus pra
leista vardai draugės Binge- 
lienės ir Karkauskienės. Taip
gi aukavo čalis Jankus 50c., 
o ne Linka.

Atikų Rinkėjas.

PARYŽIUS.'— Važiuo- 
damas į Tautų Lygos tary
bos posėdį Genevoj, atsida
rantį sausio 21 d., Anglijos 
užsieninis ministeris A. 
Eden staptelėjo Paryžiuj 
pasikalbėt su Franci jos mi- 
nisteriu pirmininku Blumu.

Blumas dėkojo Edenui už 
jo pareiškimą Anglijos sei
me, jog demokratija nėra 
mirus. Blumas sutiko su 
Edenu, kad jokia svetima 
šalis neturi įsigalėt Ispani
joj- *

Austrijos Premjeras Nori 
Karaliaus Valdžios

Viena. — Fašistas Austri
jos ministeris pirmininkas 
šušniggas remia judėjimą 
už atsteigimą karaliaus val
džios, kur ant sosto būtų 
užsodintas didysis kunigaik
štis Otto Hapsburg.lTcensės

BEER WINE LIQUOR 
Wholesale Retails

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4586 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1136 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

FRANK SCHUPBACH
1136 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

ČAUKITfe “LAISVEI” 
NAUJŲ SKAITYTOJŲ.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4610 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail Under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
372 Ralph Ave., A-K-A 1997 Pacific St.,- 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

BESSIE GINSBERG
372 Ralph Ave., A-K-A 1997 Pacific St., 

Brooklyn, N. Y.

HARTFORD, CONN.
Lietuvos Sūnų ir Dukterų Draugi

ja rengia didelį balių, kuris įvyks 23 
d. sausio, Laisvės Choro Svet., 57 
Park St., 7:30 vak vak. Gerbiamie
ji Broliai ir Sesutės! Prašome visų 
dalyvauti šiame baliuje. Bus gera or-
kestra šokiam, bus užkandžių ir gė
rimų. Abidvi svetainės yra paimtos. 
Todėl visų pareiga dalyvauti. Įžan
ga 25c. Nariam^ dykai. — Komite
tas. (18-19)

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4611 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
200 Meserole Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

VITO AGUGLIARO
200 Meserole St., Brooklyn, N. Y.

Dalia New Orleans apielinkeje, Loui diaria Valstijoje, kurių jūreiviai sustreikavo 
sykiu su tūkstančiais kitų jūreivių kitose šios šalies pHepIaukose už gerėšrieš dar
bo sąlygas % <

I^OTICE is hereby given that License No. 
B 4588 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1151 Prospect Avenue, Borough of Brooklyn, 
Coubty of Kings, to be Consumed on the 
premises.

FRANK ROBINSON
1151 Prospect Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
B 4552 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
313 Evergreen Avenue, Borough, of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

THOMAS GRANEY
313 Evergreen Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7079 has been issued to' the undersigned 
to sell beer, Wine and liquor at retail under 
Sečtidn 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 325 Smith Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, t6 be consumed 
oh the premises.

TRIVOLI TAVERN 
KRISTIAN F. KAFLESTAD

825 Smith St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7135 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and, liquor at retail under 
Section 132-A of tne Alcoholic Beverage Con- 
Law at 1425 Rockaway Parkway, ' Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed On the premises.

lEwlS sandwrs
. . « , (FfcAMeS INN)

1495 Roekawav Parkway, Brooklyn. N. Y.

NOTARY PUBLIC TEL. STAGG 2-5043 |

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS j
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y. Į

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo- j
damos mylimiems pašarvoti dovanai. p

i . ..........-......... - - ■ ' ■■■-■  = Į į !
Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patamavi- ilĮi 

mas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą. d

VARPO KEPTUVE
136-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y.
Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parem Yra Skaniausi.

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, 
kaip tai: reumatizmą, rankų kojų gė
limą, nikstelėjimą, nuovargį, šaltį, 
rankų-kojų tirpimą, dieglius, tuojaus 
reikalauk DEKSNIO GALINGOS 
MOSTIES, sudarytos iš daug skirtin
gų gamtos elementų iš tolimų svieto 
kraštų, girių, visokių medžių aliejų, 
šaknų ir žolių; kuri turi savyje ga
lingą šilumą, šildydama kaipo saulės 
spinduliais, sunaikina reumatiškus 
skausmus ir palengvina žmogui. Dek- 
snio Galinga Mostis tūkstančiams pa
gelbėjo, pagelbės ir tamstai. GAR- 
ANTUOJAM, kad, pavartojus kelis 
sykius, aplaikysi palengvinimą ar pi
nigus grąžinam.

Kaina 75c., 51.50 ir $3.00.
Aplaikom šimtus laiškų su padėka- 

vonėmis iš skirtingų pasaulio kraštų, 
kuriems pagelbėjo. Klauskite visada 
taip DEKEN’S OINTMENT.

PASARGA: Jeigu nori aplaikyti ti
krąją Deksnio Galingą Mostį ir pa
sekmes, tai visada klausk taip: DE- 
KEN’S OINTMENT ir neklausykite 
nei jokių kitų pasiūlijimų, kad kas ir 
siūlytų.

Visada žiūrėkite kad būt užrašyta 
DEKEN’S OINTMENT, tai tik tada 
aplaikysitę tikrąją Deksnio Galingą 
Mostį. Parsiduoda visur.
Reikalaunam Agenčių ir Agentų.
DEKEN’S OINTMENT CO., 

Hartford, Conn.

VYRU IR MOTERŲ LIGOS 
GYDOMOS NAUJOVIŠKAIS

BŪDAIS
Kraujo ir Odos Ligos, Nervų Sui

rimai, Slogos ir Chroniški Skaudu
liai, Nervų ir Abelnas Nusilpimas, 
Skilvio ir Žarnų Sugedimai, Hemor
rhoidal ar kiti Mėšlažamės bei Lau
kan Ėjimo Nesveikumai, kaipo skau
smo ir nesmagumų priežastys, Strė
nų Gėlimas, Sciatica, Neuralgia, Ner
vų Įdegimas ir Chroniški Reumatiški 
keblumai, Nosies. Gerklės, Plaučių, 
Plaučinių Dūdų, Inkstų Netvarkumai 
ir kitos ligos Vyrų ir Moterų yra sė
kmingai gydomos su patenkinančiomis 
ir greitomis pasėkomis; o jeigu turite 
kokią ligą, kurios jūs nesuprantate, 
pasiklauskite manęs su pasitikėjimu, 
ir jūsų nesveikumas bus jums išaiš
kintas. Kraujo Tyrimai, šlapimo 
Analyze, X-spinduliai Serumų Įleidi
mai ir Ciepijimai. Sąlygos yra priei
namos. Pasitarimai veltui.

DR. L. ZINS
Virš 25 Metų Praktikos

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

Valandos 9 A. M. iki 1 P. M.
Sekmadieniais 9 A. M. iki 3 P. M.
(MES KALBAME IJ.ĘTHV.TAKAI)

Čia Parodoma Dalis Varpo Keptuves, Kur Kepama 
duonos: rūgšti rugine, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų ru
gių, senvičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. 
Taipgi kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimą* 
skaniausių kėksų-pyragų: Pineapple Cake, Apple Cake, 
Cheese Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunkc ir Spice 
Cake. Stollen, Doughnuts, Pies, Pasteries, Apple Turnover! 
ir Jelly Rolls.
Siunčiame duoną per paštą Į kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorj Ir kain&!; 

Antrašas: 36-42 Stagg Street, Brooklyn. N. Y.

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti j ofisą 

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.
Kampas Union Ave. ir Gran St.

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

(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)
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NEW YORKO IR APIELINKĖS ŽINIOS
Brooklyno Lietuviai Ap
vaikščios Lietuvos Ne

priklausomybės Su
kaktuves

Para- 
kaip 

Lietuvių 
demo-

Vasario 19-tą Grand 
disc Salyje, Brooklyne, 
praneša Amerikos 
Kongreso atsteigimui 
kratijos Lietuvoj, Brooklyno ir 
Apielinkės organizacijų komi
tetas, bus surengta vienas di
džiausių Lietuvos nepriklauso
mybės apvaikščiojimų, ką 
Brooklynas iki šiol dar nėra 
matęs. /

Amerikos Lietuvių Korigre- 
san priklauso didžiuma Brook
lyno ir apielinkės organizaci
jų, ir todėl tikimasi, kad šis 
parengimas bus labai didelis 
ir įspūdingas.

Kalbėtojai bus S. Michelso- 
nas, “Keleivio” redaktorius iš 
South Boston, Mass., ir R. Mi- 
zara, “Laisvės“ redaktorius. 
Taipgi ir tam reikalui muzika- 
lė programa — bet apie ją, 
pranešime vėliaus.

Prašome visus lietuvius ren
gtis dalyvauti šiame apvaikš- 
čiojime. Taipgi prašome kitų 
organizacijų nieko nerengti tą 
dieną, kad Brooklyne galėtu
me pasirodyti su geriausiu, di
džiausiu ir sėkmingiausiu Lie
tuvos nepriklausomybės pami
nėjimu. Komisija.

Mes Kviečiame Jumis
Mes kviečiame jumis į bū

siančią vakarienę, kurią ren
gia Liet. Kom. Frakcija, o ji 
įvyks vasario 6 dieną, tai bus 
šeštadienio vakaras; “Laisvės” 
svetainėj, 8 vai. Daug yra pa
rankiau eiti į- tokius vakarus, 
kada turi išanksto nusipirkęs 
tikietą, tad visi prašomi apsi
rūpinti jais šiandieną. Vienam 
asmeniui įžanga 75c.

Tikietų galima gauti pas 
kiekvieną Kompartijos narį ir 
“L.” išleistuvėj. ši organizaci
ja remia įvairias kovas, kad 
pagerinus darbininkams būk
lę, bet už tai ji nori jūsų gra
žios paramos.

Rengimo Komisija.

Serga M. Mikalauskienė

Jūrininkai Pradės Derybas Per Darbo 
Tarybą; Baigs Streiką

Rytoj Traukini^ Urmu 
j Maspethiečių / Š a u n y 
Koncertinį Parengimą

Telefonam Humboldt 2-7964

DR. J. J. KAŠKIAUCIUS

šeštadien., Sausio 23, 1937

Elektros Kėdėj Mirė 
Dar 4 Žudeikos

Streikuojanti New Yorko 
jūrininkai turėjo masinį narių 
mitingą Manhattan Lyceum 
pereitą ketvirtadienį. Streiko 
Taryba, vadovaujama Joseph 
Curran’o, pasiūlė rezoliuciją, 
kuria numatoma streiką grei
tai baigti, jeigu kituose per
tuose Rytų Pajūryje bus susi
tarta i sekamas kelias dienas.

Pareikšdama norą koope
ruoti su Nacionale Darbo San- 
tikių Taryba išrišime dar ne
nustatytų klausimų, Streiko 
Taryba pasiūlė balsuoti už 
baigimą streiko. Sykiu pasiū-

lyta per NDST pravesti reika
lavimus pripažinti jūreivių tei
sėtai išrinktus atstovus ir 
jiems pavesti užbaigimą sutar
ties del algų ir darbo sąlygų. 
Jūrininkai pasiūlymus priėmė.

Reiškia, tikimasi greit strei
ką baigt, tačiau tas priklau
sys nuo to, kaip greit kituose 
pertuose bus prieita prie pa
tenkinančių derybų bei sutar
čių. Jų rezoliucijoj betgi aiš
kiai pažymėta, kad jeigu Va
karų Pajūryje nebus susitarta, 
tai ir čionai vėl bus paskelbtas 
streikas.

JOSEPH CURRAN.
Čionai matome Joseph Curran, streikuojančių jūrininkų 

vadą, kalbant viename iš daugelio mitingų, kur jūreiviai 
diskusuoja streiko ir abelnus savo reikalus^

Tik pora metų atgal Curran buvo vienu iš daugelio eili
nių jūrininkų. Iškilus Rytų Pajūrio jūreivių kovoms, jūri
ninkai greit pastebėjo jo pasiryžimą ginti jų reikalus ir su
manumą vadovybėje. Šiandieną Curran yra vienu iš žy
miausių ir mylimų jūrininkų vadų. Bet laivų kompanijų 
viršininkams jisai yra didžiausiu diegliu, kokio jie nei ne
sapnavo prieš keletą metų, kada jūrininkai tyliai kentė ver
giškas darbo sąlygas ir išnaudojimą.

Įdomu dar ir tas, kad Curran yra bosų ir Hearsto ap
šauktas didžiausiu raudonuoju, nors jis yra Demokratų 
Partijos narys.

Rytoj, sausio 24 d., įvyks 
didžiausia, puikiausia ir turi
ningiausia pramoga, kurią 
maspethiečiai bent kada su
rengė. Tą koncertinį parengi
mą ruošia ALDLD 138 kuopa 
ir tarptautine IWO organiza
cija. Bus dainų, šokikų grupė 
ir bus perstatytas veikalas. 
Koncertas prasidės 3 vai. po 
pietų, o po jo bus šokiai prie 
puikios muzikos.

Svetainė randasi 6160 Clin
ton Ave., (New National Hall) 
Maspethe. Važiuojant gatve- 
kariu iš Brooklyn© reikia iš
lipti ties Willow Ave. ir žengt 
du bloku pakalnėn.

Įžanga į šį parengimą tik 
45 centai. Brooklyniečiai gali 
nusipirkti tikietus išanksto 
“Laisvės” ofise.

Taigi, Brooklyn© ir apylin
kės lietuviai, dalyvaukite šia
me parengime ir paremkite 
maspethiečius. Kom.

Sing Sing kalėjimo elektros 
kede ir jos “komendantas”, 
Robert Elliot vėl turėjo darby- 
metę su šio didmiesčio prasi-1 
kalteliais. Ketvirtadienio va-1 
karo 11-tą valandą nužudyta: 
net keturi vienas po kitam. 
Keturių nužudymas ėmė 20 
minučių.

.. Nužudyta: Chester White, 
33 metų, nuteistas užmušime 
savo meilužės ir jos 15 metų 
dukters; Fred Fowler, 19 me
tų, ir Charles Ham, 20 metų, 
nuteisti už nušovimą laike api
plėšimo Henry Deussing, broo- 
klyniečio bučerio; taipgi John 
Fiorenza, 25 metų, nuteistas 
už nužudymą Tittertonienės.

1 White prieš eidamas kadėn 
pareiškė: “Tai ką man alkoho
lis padarė.” Jis sakėsi žudystę 
papildęs iš girtumo.

Norėjo Pasinaudot 
zSenuko Mirtimi

H-

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

Nėra valandų sekmadieniais.

INFLUENZA
New Yorko miesto sveikatos komisionie- 

rius laikraščiuose paskelbė, jog iš apie 
7,000,000 žmonių gyvenančių New Yorke, 
300,000 serga Influenza. Taigi būtų žingei- 
<lu sužinoti kiek visoje Amerikoje iš 120,- 
000,000 gyventojų serga toja epidemija ?

Influenza yra staigus kūno valymo krizis, 
panašus j šaltį ir yra išdavas netikusio mai
tinimosi. Tie žn;oRū> netik influenza serga, 
bet ir kitokioms ligoms, kurių viduriai už
kietėję, priskretę, kraujas ir visa kūno sis

tema reikalauja išvalymo. Vartojant NATURAL-LAX-HERB TEA 
nesibijo, nes jų niekibs influenza ir kitokios ligos. NATURAL-LAX- 
HERB TEA netik išvalo ir sutvarko vidurius, bet kraują ir visą kūno 
sistemą. Sergantieji ir sveiki tuojaus parsitraukite NATURAL-LAX- 
HERB TEA ir jūs patys persitikrinsite, jog aš sakau teisybę, nes aš 
esu išbandęs. N. L. H. Tea pakelis prekiuoja 50c. Prisiųskite Money- 
Order už vieną bei dauginus pakelių, o aš gavęs užsakymą, tuojaus 
pasiųsiu. Rašykit: JOHN W. THOMSON, P. O. Box 186, Brooklyn, N.Y.

Ar Suprantate Dramos Reik
šmę Profesionaliam Teatre?

Eksplozija Sulaikė Subve 
Keliaujančius

D-gė Sasna Išvyko 
rittsburghan

“Laisvės” redakcijos darbi
ninkė, d-gė Stefanija Sasna, 
penktadienį išvyko Pitts- 
burghan. Ji ten bus porą die
nų. Grįš antradienį.

Brooklyniečiy Sveikata
Bėgiu pastarosios savaitės 

18 kūdikių susirgo diphteria. 
Lygiai tiek buvo susirgimų ir 
pirmesnę savaitę, šiemet ta Ii-1 
ga, kur kas daugiau serga, ne
gu pernai. Sveikatos komisio- 
nierius Rice sako, kad kiekvie
nas kūdikis jaunesnis 6 metų 
turėtų būti įčiepytas nuo tos 
ligos.

Skarlatina susirgo 122.
Mirą per savaitę 680, iš tų 

139 plaučių uždegimu ir 18 in
fluenza.

Gimė 648. '

Brooklyne susekta įdomus 
raketas, kuriame įvelti 38 žmo
nės. Jie senuko vardu išėmę 
apdraudas, kurių bendra su
ma siekusi į 20 tūkstančių do
lerių.

Dalykai dėjosi sekamai:
Tūlas Harry Goodman, bu

vęs seniau apdraudos kompa
nijos skyriaus viršininku, su
žinojo, kad Fred Ewald Bott- 
ger, apleistas senas žmogus, 
serga vėžiu ir daktaras spren
dė jam begyvent tik 6 mėne
sius. Jis tada susimobilizavęs 
visą būrį atskirų asmenų, ku
rie Bottgerio vardu išsiėmė 
apdraudas, o kada būdavo ty
rimas aplikantų, tai pastaty
davo jaunesnius, sveikus vy
rus. Įvelta ir 3 daktarai.

Bottger ištikrųjų neužilgo 
mirė. Gal prie to prisidėjo ir 
d. Mizaros apysakoj aprašyti 

; milteliai. Jam mirus, lavonas 
sudeginta ir pelenai, sakoma, 
įmesta į upę, kad nebegalėtų 
tirti.

Sezoninės ligos neužmiršta 
“Laisvės” įstaigos darbinin-

MATEUŠAS SIMONAVIČTUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

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

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

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

J. KASMOCIUS
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

Daug kas iš mūs pasigenda 
tos darbščios draugės. Būdavo, 
ar tai darbininkų organizaci
jų kokia pramoga, ar tai mi
tingas — ji su mumis. Ir tai 
vis nepaskutinė: viskuom rū
pinosi, svarstė, veikė. Ir štai 
dabar sužinota, jog d. Mika
lauskienė jau
kaip rimtai serga ir randasi 
stropioj daktaro priežiūroje.

Ligonė randasi savo namuo
se, 36 Scholes St., Brooklyne.

Atlankęs.

antra savaitė

Šį pirmadienį Lietuvių Me
no Sąjunga rengia prelekciją 
tema Drama Profesionaliam 
Teatre, kurią duos anglų kal
boje Naujo Teatro veikėjas 
MitchelC Grayson, 
tik lietuviai, bet ir 
jaunimas turėtų 
dalyvauti.

Prelekciją įvyks
svetainėje, 419 Lorimer St., 8 
vai. vakaro. Kviečiame apylin
kės lietuvius ir čia gimusius 
jaunuolius dalyvauti. Įžanga 
veltui. Komisija.

Todėl ne 
čia gimęs 

skaitlingai

Laisves”

ir 
kų. Jau pora dienų, kaip sun
kios ligos suimtas guli Petras 
Taras. Gi ketvirtadienį aplei
do darbą ir Juozas Visockis.

Linkime draugams greit pa
sveikt.

NAUJA PUIKI VIETA
Restaurant, Bar and Grill

411 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Sav. Vincas Višniauskas
Manageris, Juozas Zeidat

Amerikos išdirbimo ir importuo
tos degtines, vynai

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

dimui laiko ir pasimatymo 
su žmonėmis.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS 

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

Pareamdau automobilius vestuvėm, 
parčm, krikštynom ir kitokiem 

reikalam.
402 Metropolitan Avė. 

(Arti Marcy Avenue) 
Brooklyn, N. Y.

R. Mizara Kalbėjo Per Radio
Pereitą ketvirtadienį, vak., 

per p. Matusevičiaus liet, radio 
valandą, kalbėjo “Laisvės” 
red. R. Mizara apie tūlus 
“Laisvės” dalykus. Be kitko, 
jis nurodė, koki speciališki 
skyriai “Laisvėj” telpa, kodėl 
lietuvių darbininkų visuomenė 
turi “Laisvę” skaityti ir remti.

“Dienraštis ‘Laisvė’,” nuro
dė d. Mizara, “nėra tik mūsų 
laikraštis — jis visų Amerikos 
lietuvių darbo žmonių laikraš
tis, apšvietos šaltinis, mo
kytoj as ir supažindinto- 
jas su svarbiausiais gyvenime 
klausimais. Dėlto visi lietuviai 
darbo žmonės — darbininkai, 
biznieriai ir profesionalą!, — 
privalo ‘Ljaisvę’ skaityti ir 
remti.”

Paskui kalbėtojas priminė 
“Laisvės” bazarą, kuris prasi
dės vasario mėn. 11 ir 22 die
nomis ir ragino radio klauso- 
vus dalyvauti jame.

Kasmočiai Prašo Pataisyti
Vakar dienos “Laisvėje” 

buvo pranešta, kad pp. Kas- ' 
močiųv užeigos formalis atida
rymas (parė) įvyks 29 ir 30 
dd. sausio, bet pasirodė, kad 
tą dieną jo salė buvo išnuo- 
muota kitiems, todėl ir forma
lis atidarymas nukeltas į Lin- 
colno gimimo dieną — vasario 
12 ir 13 dd. Vieta, kaip jau 
buvo pranešta: 89 Steamboat 
Road, Great Necke. 
----------------- ----------------------
gumas ir atsargumas yra pa
matu gero važiavimo.

’ - Trafiko Stotis “K.”

Veronika Matusevičiūtė 
Išteka už Griliko

Pusiaunaktį iš trečiadienio 
ketvirt. įvyko eksplozija po

žeminio traukinio pajėgos sto
tyje, kuri sulaikė 18 traukinių 
ir apie tris tūkstančius kelei
vių su virš valandą laiko. Eks
plozija įvyko prie 119th St. ir 
8th Ave., New Yorke, miesto

j Independent subvėj.
Pasipylus ugnis greitai buvo 

sulaikyta ir automatiškos plie
ninės durys momentaliai užsi
darė, neišleisdamos 
vagonus. Tokiu būdu 
keleivių nei nežinoję, kad ten 
kas degė, manydami, kad tik 
pajėga sustojo. Keleiviai, vie
ni laukė, o kiti, nesutikusieji 
ilgai laukti, buvo išvedžioti 
lauk taip vadinamais “kačių 
takeliais.”

i

dūmų į 
daugelis

Sekantį sekmadienį (sausio 
24 d.) įvyks vestuvės Veroni
kos Matusevičiūtės (Liet. Ra
dio valandos vedėjo, P. Matu
sevičiaus sesutės), kuri išteka 
už Chesterio Griliko.

PARENGIMAI
S. BROOKLYN, N. Y.

LDS 50 kp. rengia balių, kuris 
įvyks subatoj, 23 d. sausio (Jan.). 
Bus duodama dovanos $18.00 grynais 
pinigais. Pirma — $10; Antra — $5; 
Trečia $3. Darbininkų Cbntre, 723 — 
5th Avė., kampas 23rd St. Johnny 
Marts Orkestrą grieš visokius šokius. 
Pradžia 7:30 vai. vak. Hat Check 
25c. Širdingai kviečia visus — Ko
misija. (18-19)

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

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
BALZAMUOTOJAS 

Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite.

337 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

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

kad tik

FOTOGRAFASTeisė Pravažiuoti

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas

PLAUKŲ C
KIRPIMAS

SKUTIMAS 15c
Prielankus Patarnavimas

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

ŠOKIAI
Rengia

RUSŲ KLIUBAS

Kiekvieną šeštadienį
8 vaj. vakare

52 THROOP AVENUE 
Brooklyn, N. Y.

GERA MUZIKA
HAT CHECK 10c.

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

(Prie Flushing Ave.) I •

Dr. Martin Liuterio Draugystės

METINIS BALIUS
Įvyks šeštadienį 23 Sausio-Jan.

Prof. Retikevičiaus Muzika Gries Šokiams

Bus skanių valgių ir gėrimų, nes patys rengėjai šiuo 
sykiu patarnaus valgiais ir gėrimais.
Gi šokiam, čia yra labai gera svetainė.

Tad skaitlingai susirinkite pasilinksmint ir paremt 
šią svarbią pašalpos organizaciją.

PRADŽIA 7:30 VAL. VAK. ĮŽANGA 25c

Daug nelaimių gatvėse įvyk
sta dėlto, kad draiveriai ne
duoda progos pravažiuot ki
tiem. Mažai kas jmato pavojų 
tokio nesiskaitymo su taisyk
lėm. O taisyklė yra tokia:

Privažiavus kryžkelę, kur 
nėra signalo nei policisto, au
tomobilius iš dešinės turi teisę 
važiuot, o kairysis turi pa
laukt. Tačiau ir važiuojantieji 
iš dešinės privalo apsižiūrėt, 
nes daug teisėtai važiavusių 
tampa nelaimių aukomis.

Teisė pravažiuot yra man
dagumo klausimas, o manda-

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau moters arba draugės, 

kuri turi sūnų ne jaunesnį kaip 16 
m. amžiaus. Monteris gali būt apie 
50 m., ir kad abu mylėtų gyvent ant 
ūkės. Esu našlys, turiu gražią ūkę, 
arti miesto prie gerų marketų. Sū
nus galės aplaikyt už kelių metų. 
Atsišaukite į “Laisvės” administra-, 
ciją, 427 Lorimer St., Brooklyn, N. 
Y. (18-20)

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Skalius
(JALINSKAS)

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

mados automobilius.
84-02 JAMAICA AVE. 

Prieš Forest Parkway 
WOODHAVEN, L. I„ 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 įvairiom 
spalvom.

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

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

$




