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KAD UžeMĘ MALAGĄ
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500 Ethiopų Pasirengę j 
Mūšius už Ispaniją prieš 

Mussolinio Fašizmą

Slovaką Kataliką Jaunimo 
Vadas Krito Kovoje už 
Ispanijos Respubliką

Salamanca, Ispanija, vas. 
8.—Fašistai kartotinai per 
radio tvirtino, kad jie atė
mę iš liaudies milicininkų 
ir “pilnai užvaldę” Malagą.

i Liaudies Fronto Valdžia Uždarė Trockistų 
Organizaciją POUM Ispanijoj; Atrado, jog 
Šis Trockinis Lizdas Talkavo Fašistams

Lėktuvui Nukritus, Užsimušė
Trys Akrono Biznieriai

Louisburg, N. C. — Nu
krito privatus lėktuvas; už
simušė trys žymūs Akron,

KOMPANIJOS VARĖ LAKŪNUS SKRISTI, NEŽIŪRINT, 
KAD JIE NURODINĖJO BLOGO ORO PAVOJUS

Smarkėja Meksikiečiu Jude 
jimas prieš Trockį

baigia 
didelis

Amerikoj Tebėra apie 
9,000,000 Bedarbių

Keli Tūkstančiai Naziy Kareivių Šturmuo
ja Madridą; Fašistai Peranksti Pasigyrė 

Paėmę Malagą; Madrido linija Sveika

O® o&r■. ’

MEXICO CITY, vas. 8.— 
Meksikos prezidento Carde- 
nas’o valdžiai daro nemažai 
rūpesčio didėjantis judėji
mas komunistų ir kitų re
voliucinių darbininkų prieš 
Trockio laikymą Meksikoj. 
Jie buriasi niekur neleist 
Trockiui viešai kalbėt.

Kitų Šalių Darbininkų 
Aukos Ispanijai

priverstų lėktuvų kompa
nijas savo stotyse laikyt ant 
sienų vėliausius pranešimus 
apie orą, idant keleiviai ma
tytų, ar skridimas pavojin
gas ar ne. Bet ministerijos 
valdininkai nekreipė dėme
sio į tuos pasiūlymus.

Greitu laiku kongresinS 
orlaivininkystės komisija 
pradės tyrinėti pastarąsias, 
gana tankias oro nelaimes 
ir jų kaltininkus. Gal pada
rys tinkamų kongresui įne
šimų delei saugesnio skri
dimo.

Anglijos imperialistai 
karo laivyną.

Paryžius. — United Press 
praneša, jog Ispanijos mili
cija per dvi dienas atmušė

Dalias, Texas. — Vėjas 38 
iki 44 myliu smarkumo per 
valandą nešioja tirštus dul
kių debesius Texas ir Okla
homa valstijų nudžiovintose 
lygumose, kur šilima siekia 
79 iki 84 laipsnių. Tos dul
kės jau palaidoję didelius 
plotus kviečių laukų.

Pavienio Numerio Kaina 3c Metai XXVII, Dienraščio XIX

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $7.50 

Metams

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Ispanijos fašistiniai piratai 
nuolatos kliudo Sovietų Sąjun
gos prekybos laivų kelionei pro laivai buvo nuvaryti 
Gibraltarą. Nuo 9 d. sausio iki prieplauką, iškrėsti ir 
13 dienos jie ten buvo sulaikę paleisti, kada nieko 
7 prekybos laivus: "Vtoraja Pe-1 nerado.

Italijos fašistai jau 
pavergt Ethiopiją. Tai 
ir turtingas kraštas, kuris tris 
kartus didesnis už pačią Italiją. 
Dar trijuose kampuose prieši
nasi ethiopų partizanai, bet aiš
ku, kad jie bus nugalėti. Fa
šistai turi apie 200,000 armiją, 
šimtus tankų ir karo lėktuvų.

Fašistai turi 50,000 lakūnų 
ir orlaivyno mechanikų. Bet 
ten pat nurodo, kad Ispanijos 
karas parodė, jog fašistų lėk
tuvai toli gražu nėra geriausi.

Danzig. — Naziai arešta
vo Dr. Stachmiką, katalikų 
Centro Partijos vadą.

raw®?

Madrid, vas. 8.—Liaudies 
Fronto valdžia įsakė polici-

Maskva, vas. 8. — Prane
šama, kad Sovietai kovo 17 
d. pradės masinį teismą 
prieš trockistus teroristus. 
Sykiu bus teisiama 20 sve
timšalių, daugiausia Hitle
rio šnipų, kurie veikė išvien 
su trockistais prieš Sovietų' 
Sąjungą. Tarp teisiamųjų 
būsią ir daug išvalytų iš 
Komunistų Partijos Trockio 
agentų.

Sovietų vyriausybė užgin
čija priešu paskleistus gir
dus, būk Raudonosios Ar
mijos maršalas Tuchačevs- 
kis taipgi kvočiamas del jo 
ištikimybės Sovietams.

Lenkijos Fašistai Užmu 
šė 118 Žydu

Praga. — Jozo Macek, 
vice-prezidentas Slovaki
jos Katalikų Sąjungos, ta
po nukautas mūšyje Mad
rido fronte, kur jisai ko
vojo po Ispanijos respub
likos gynėjų vėliava prieš 
fašistus, kaip praneša lai
kraštis “Slovenska Polit-

Ijai visoj Ispanijos respubli
koj išblaškyt ir uždaryt 
trockistų organizaciją, ta
riamą “darbininkų marksis
tų partiją,” trumpai ispa
niškai vadinamą ‘POUM.’ 
Respublikos vyriausybė, su
sidaranti iš socialistų, kai
riųjų respublikiečių ir bas
kų ir katalonų tautininkų, 
atranda, jog Leono Trockio 
sekėjai darė sąmokslus nu
versti Liaudies Fronto val
džią. Svarbiausi Madrido 
laikraščiai nurodo, kad mi
nima trockistų partija yra 
talkininkė fašistų . generolo 
Fr. Franco. Taip praneša 
United Press ir Asociated 
Press, žinių agentūros.

Pagal Madrido gynimo 
bendro fronto- reikalavimą, 
policija užgrobė ir uždarė 
trockistų radio stotį ir jų

Washington
ministerijos skridimų sau
gumo konferencijoj buvo 
liudijimų, jog orlaivių kom
panijos vertė savo lakūnus 
skristi su keleiviais, nors 
lakūnai nurodinėjo, kad ke
lionėje susidurs su pavojin
gu gyvybei oru. Taip, be 
kitų, liudijo ir žuvusio aud
roje lakūno J. Livermore’o 
našlė prieš Northwest Oro 
Linijų kompaniją.

Minimo j k o n f e r encijoj 
buvo padaryta pasiūlymų, 
kad prekybos ministerija

Madrid. — Respublikos 
gynėjai vietomis buvo pri
versti pasitraukt atgal Ma
drido fronte, bet priešai ne
pralaužė jų linijų. Fašistai 
įdūkusiai bombarduoja ma
dridiečius, ypač norėdami 
užimti vieškeli, vedantį iŠ 
Madrido į Valenciją, laiki
nąjį valdžios centra. Mū
šiuose prieš Madridą daly
vauja keli tūkstančiai Vo
kietijos karių, kuriems va
dovaująs Hitlerio atstovas 
prie fašistų vyriausybės ge
nerolas W. Faupel.

Liaudies milicija kulka- 
svaidžių ugnim beveik visai 
suaikino pirmąją priešų UŽ- . 
puolimo bangą. Fašistam 
niekur dar nepavyko pereiti 
Jarama upę, o be jos perėji
mo jie nedali pasiekti Va- 
lencijos kelio.

licijos komisionierius J. W. 
Higgins įsakė ištirti rankas 
visų vyrų dviejuose polici
niuose Buffalo apskričiuose 
ir padaryti kvotinius tiem, 
kurių rankos pasirodys ap
draskytos ar apkramtytos. 
Tuomi jis nori susekt, kas 
mirtinai peiliu subadė gra
žuole Mary EI. Babcock’ai- 
tę, 18 metų amžiaus, pereitą 
penktadienį vakare, lauke, 
miesto pakraštyj. Tą vaka
rą Mary viena grįžo iš

Hitlerio Generolas Vado
vauja Naziam prieš 

Madridą

Valdžios orlaiviai bom
barduoja plaukiančius į Ma
lagą fašistų karo laivus. •'

Fašistų oficieriai sakosi 
užimsią Malagą bėgyje “24 
valandų.” .

Ispanijos fašistai pasmar
kino dabartinį žygį prieš 
Malagą, kai gavo kelioliką 
tūkstančių naujų karių iš 
Italijos.

Gibraltar.—Pereitą penk
tadienį ir šeštadienį trys 
Italijos garlaiviai, pilni ka
reivių ir amunicijos, atplau
kė į Ispanijos fašistų uostą 
Cadizą, kaip paduoda Unit
ed Press. Garlaivius atly
dėjo Italijos karo laivas.

Hearsto International Ser
vice ir Havas žiniomis, dar 
16,000 Italijos karių atvyko 
talkon Ispanijos fašistam

FLINT, Mich., vas. 8. — 
General Motors korporacija 
reikalauja, kad teismas iš
duotų indžionkšiną, kuris 
įsakytų išmėtyt ir streikie- 
rius sėdėtojus iš Chevrolet 
automobilių fabriko num. 4. 
Korporacija jau pirmiau 
gavo du indžionkšinus prieš 
streikierius dviejuose Fish
er Body fabrikuose.

Pranešama, kad General 
Motors griežtai atsisako 
pripažint Jungtinę Auto. 
Darbininkų Uniją kaipo vi
sų darbininkų atstovę net 
tuose 20-tyje fabrikų, kurie 
yra visiškai užstreikuoti 
šios unijos vadovybėje.

Gubernatorius Murphy 
laiko gatavai prirengęs mi
liciją “tvarkai palaikyt.” 
Numato, kad gręsia kruvini 
susikirtimai, jeigu korpora
cija nutrauks derybas su 
unija ir šerifas su genste- 
riais ir policija užpuls 
streikierius sėdėtojus.

tiletką,” “Pokrovskį,” “Luna- 
čarskį”, “Nevą”, “Transbaltą,” 
“Budennį”, ir “Petrovskį.” Visi 

į Ceutą 
tik tada 
karinio

New* Yorko Times kores
pondentas O. D. Tolišius 
praneša, kad išsišokimai 
prieš žydus auąa ir Lietu
voj, Latvijoj ir Vengrijoj.

Kairiojo sparno laikraš
čiai sako, kad POUM vadai 
yra “apsimaskavę fašistai, 
kurie netiesioginiai remia 
priešus.”

Liaudies Fronto valdžia 
išreiškia ' pasitikėjimo, kad 
visos kairiosios organizaci
jos ir darbo unijos išstos

Vokietijos fašistai su Hitle
riu priešakyj panaikino visas 
sutartis ir reikalauja kolonijų. 
Anglijos ir Francijos imperia
listai turi kuom susirūpinti, 

didina

EGZAMINUOJA TŪKSTANČIU VYRU RANKAS: JIEŠKO 
MERGAITĖS ŽMOGŽUDŽIO- ŽAGINTOJO

Anglijos Ex-Karalii] Edwarda 
Aplankė Jo Sesuo Marė
ENZESFELD, Austrija. 

—Pas buvusį Anglijos ka
ralių Edwardą atvažiavo jo 
sesuo Mary su savo vyru, 
Harewood didžponiu. Kal
bėsis apie piniginius ex-ka- 
raliaus reikalus. Sakoma, 
kad dabartinis karalius Jur- 

i gis VI su sene motina-kara- 
liene duosią E d w a r d u i 
$125,000 per metus iš savo 
įplaukų. Anglijos valdžia 
visai* nieko nenorinti skirt 
Edwardui iš šalies iždo.

Italijos fašistai kare prieš 
ethiopus plačiai naudojo orlai
vius. Jų karo lėktuvai ten iš- 
skrajojo 40,000 valandų, nume
tė ant ethiopų 1,500 tonų bom
bų ir iš kulkasvaidžių paleido 
iš oro 250,000 kulkų. Tuom jie 
demoralizavo ethiopus. Bet visai 
kitaip kąrąs eina Ispanijoj, kur 
liaudiečiai moka sėkmingai ka
riauti.

Lenkijos fašistai, budavoja 
tvirtumas ant Sovietų Sąjungos 
sienos. Tiesa, jie jas budavoja 
ir ant Vokietijos. Bet paskuti
nis trockistų teismas dar kartą 
parodė, kad Lenkijos ir Vokie
tijos fašistai turi sutartį prieš 
Sovietų Sąjungą. Iš Berlyno ir 
Varšavos tik ir pylėsi visoki 
melai apie Raudc'„.:cios Armi
jos sukilimą, maršalo Tucha- 
čevskio persišoVimą, Vorošilovo 
prieš Staliną išstojimą, mušius 
Maskvoj, ko visai nebuvo.

WASHINGTON. — Ame
rikos Darbo Federacijos 
prezidentas Wm. Green vas. 
7 d. paskelbė, jog dabartiniu 
laiku Jungtinėse Valstijose 
dar tebėra be darbo 8,917,- 
000 darbininkų. Jis nurodo, 
kad vien pagerintos maši
nos nuo 1929 m. iki šiol at
ėmė darbus iš 250,000 
darbininkų. Žymesniam be
darbių skaičiaus sumažini
mui, Green nemato kito 
vaisto, kaip tik sutrumpint 
darbo laika.

Valencia, Ispanija. — 
Kelios dienos atgal atvy
ko Ghevra Hut, sūnus 
garsaus Ethiopijos gene
rolo Rašo Imeru. Jis sa
ko, jog 500 ethiopų, dabar 
esančių Anglijoj, Franci- 
joj ir Belgijoj, pasirengę 
važiuot Ispanijon kovai 
prieš italų fašistus.

KRISLAI
Hitleris ir kolonijos. 
Ethiopijos pavergimas. 
Lenkijos karo laivynas.
Fašistų orlaivynai.
Jūrų piratai dūksta.

Rašo D. M. šolomskas

Lenkijos fašistai dabar turi 
sekamus karo laivus: 2 mažus 
kruzerius, 5 mininkus, 3 sub- 
marinus, 2 naikintojus, 4 minų 
šlavikus ir 1 mokinimuisi karo 
laivą.

Lenkijos fašistai išdirbo pla
ną, kad į 10 metų jie turi pasi- 
budavoti sekamus karo laivus: 
3 šarvuočius po 25,000 tonų 
įtalpos; 1 orlaivių vežiką 6,000 
tonų; 1 kruzerį—4,500 tonų; 12 
mininkų po 2,000 tonų; 12 ap
saugos karo laivų po 600 tonų; 
12 torpedinių laivų; 12 subma- 
rinų po 500 tonų; 3 submari- 
nus po 1,000 tonų; 6 povande
ninius kruzerius po 1,100 tonų; 
1 minų pastatytoją ir 25 kito
kius karo laivus. Tai net 86 
nauji karo laivai. Kas metai 
skiria naujų laivų budavojimui 
po 150 milionų zlotų. Lenkijai 
laivus budavoja Anglijos ir 
Hollandijos fabrikai. Anglijoj 
jau baigė budavoti mininkus 
“Grom” ir “Blizkawica,” o 
Hollandi jo j minų pastatytoją 
“Grif. ” Taip ant jūrų rengiasi 
karan Lenkija.

laikraštį “EI Combatiente 
Rojo” todėl, kad per tą ra
dio stotį ir laikraštį trockis- 
tai “nuolat užsipuldinėjo 
valdžią ir bendrą frontą.”

Jungtinė Socialistų Jau
nimo organizacija išleido to
kį apkaltinimą trockistams:

“Mes kaltiname POUM 
(trockistų partiją), kad ji
nai veikia prieš vienybę pro
letarinių jėgų, kovojančių 
prieš fašizmą, ir kad jinai 
yra kartus priešas visų par
tijų ir organizacijų, susiri
šusių su Liaudies Frontu.”

Valencia, Ispanija. — 
Liaudies Fronto valdžia iki 
vas. 7 d. gavo $4,148,400 pa
ramos nuo kitų šalių darbi
ninkų: iš Sovietų $1,656,000; 
iš Jungtinių Valstiją ir Ka
nados $250,000; iš Franci
jos $736,000; iš Švedijos 
$960,000; iš Anglijos $343,- 
000; iš Belgijos $80,500; iš 
Norvegijos $69,000 ir Aust
ralijos $53,000 .

Vokietijos darbi ninkai 
slapta surinko ir atsiuntė 
Ispanijos respublikai $68,- 
950, o Italijos darbininkai— 
$13,800 pinigais, ligonveži- 
mį, ligoninį lėktuvą ir bent 
kelis trokus maisto.

vairuotojas; A. S. Conn., D. 
L. Breen ir Carolina Dan
ley, vienos automobilių 
kompanijos tarnautoja.

“Air Digest” paduoda, kad 
Vokietijos fašistai turi 360 ka
ro orlaivių eskadras su 2,800 
lėktuvų. Bet jie dar 1,200 lėk
tuvų turi rezerve.

Fašistai daugiausiai budavo
ja bombų vežikus. Vien “Jun
kers—52” turi 550 lėktuvų, ku
rie turi po 2,000 arklių jėgų, 
išvysto iki 180 mylių į valandą 
ir su kroviniu sveria po 10 to-

VARŠAVA. — Per kar
totinas riaušes prieš žydus, 
Lenkijos fašistai nužudė 118 
ir sužeidė 1,350 žydų nuo 
1935 metų gegužės iki 1937 
metų sausio pabaigos. 
Per paskutinius tris mėne
sius fašistiniai studentai su
žeidė 100 žydų.

Valdžia kad ir areštuoja 
žydų užpuolikus, bet švel
niai, juos tebaudžia. Pati 
Lenkijos vyriausybė užgiria 
“ekonominę kovą” prieš žy-

Naujas Indžionkšinas 
Prieš Auto. Streiką

Fronte.—New Yorko Times 
korespondentas G. Axelsson 
sekmadienį telegrafavo, jog 
fašistai pasiekė Las Boli- 
chas pajūrį, apie 15 mylių 
nuo Malagos. Iš šiaurės vie
nas fašistų skyrius dasiva- 
rė iki Puerto de Leon Pass, 
10 mylių nuo Malagos. Fa
šistai užėmė Motril’ą ir tuo 
būdu perkirto Almerijos ke
lią. Šis korespondentas su 
fašistų armija sekmadienį 
pats atėjęs į Fuengirolą, 17 
mylių į pietų vakarus nuo 
Malagos.
16,000 šviežių Italijos Karių 

prieš Ispaniją

pereitos savaitės gale. Pa
gal Associated Press, pra- 
nešimą, Mussolinis šiomis 
dienomis, atsiuntė fašistam 
dar 15,000 savo karių.

Liaudiečiai Atmušė 9 
Fašistų Atakas

Gibraltar, vas. 8. — Sek
madienį Ispanijos fašistai 
pasiskelbė per radio, kad jie 
visomis pusėmis apsupę 
Malagą, svarbiausią pietinį 
respublikos uosto miestą, 
kuris ramiais laikais turėjo 
200,000 gyventojų, o dabar 
—400,000. Pasak fašistų, 
tai liaudies milicininkai, 
girdi, “betvarkiai pabėgę” 
iš miesto, ir fašistai užimą 
vieną jo gatvę po kitos.

Bet Associated Press tą 
pačią dieną pranešė, kad fa
šistai užėmė dar tik keletą 
namų Malagos “išlaukinia
me skverne.”

10-17 Mylių iki Malagos 
Fašistų štabas, Malagos

Visų šalių Darbininkai, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsi t, Tik Re

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulį!

Mussolinis ten turi 120,000 
darbininkų su visokiomis maši-1 
nomis, kurie veda šešis didelius 
plentų kelius. Jie turės 2,500 
mylių, skersai ir išilgai perkirs 
Ethiopiją. Iki vasaros 1938 me
tų bus visi baigti.

rė Vokietijos,- Italijos kariai 
ir morokkiečiai Malagos 
fronte.

Fašistai b o m b a r duoja 
liaudiečių pozicijas vokiško
mis kanuolėmis, šaudančio
mis 210 milimetrų šoviniais. 
Valdžios lakūnai turėjo 
daugelį mūšių su Vokietijos 
ir Italijos lėktuvais.

draugiškų vakaruškų 
9 vai.

Policija mano, kad 
nenaudėlis užpuolė ją 
ginti; o kai mergaitė nesi
davė, tai jis ėmė ją peiliu 
badyti. Daugelis žaizdų ant 
jos kūno įvairiose vietose 
leidžia spręsti, kad jinai 
smarkiai gynėsi nuo už
puoliko.

Prie šiukšlvnan numesto 
kūno rasta kišeninis peilis, 
o no rankos nagais — bis- 
kelis siūlų iš vilnonio švar-

• t
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Prezidento Roosevelto Pasiūlymas 
Kongresui

Prezidentas Rooseveltas pasiūlė USA 
kongresui pagerinti fedėralinių teismų 
sistemą, kuri iki šiol buvo labai konser- 
vatyviška ir švakai veikė.

Prezidentas mano, reikėtų daugiau tei
sėjų, o augščiausias šalies teismas turė
tų susidėti bent iš 15-kos asmenų. Pa
starąjį žygį, anot jo, reikėtų taip suda
ryti: kiekvienas augščiausio teismo tei
sėjas, sulaukęs 70 metų amžiaus, turėtų 
gauti sau lyg ir talkininką, bet tokių 
“talkininkų” negalima būtų daugiau pri
dėti, kaip šeši.

Savo pareiškime šalies kongresui pre
zidentas nurodė, kad šis jo pasiūlymas 
padidinti augščiausįjį šalies teismą nėra 
jokis tai naujas dalykas.

1789 metais augščiausias teismas buvo 
įsteigtas iš šešių asmenų; 1801 metais 
jis tapo sumažintas vienu asmeniu; 1807 
m.—padidintas iki septynių asmenų; 1837 
m. padidintas iki 9 asmenų; 1863 m. pa
didintas dar vienu asmeniu — viso 10; 
1866 m. vėl sumažintas iki septynių;"o’ 
18(>9 m. padidintas iki devynių.

Taigi, prezidentas teisingai pastebi, 
nėra jokia naujiena padaryti bent kokią 
pakaitą augščiausio j o teismo sudėty j.

Bet reakciniai elementai — Hearstai, 
Hooveriai ir visoki kitokį stambaus ka
pitalo atstovai—jau pradėjo1 • sielotis, 
bliauti visais balsais apie “pavojų.” Gir
di, prezidentas “pripakiuos” savo žmo
nių į teismo sąstatą ir tuomet jam pa
vyks legalizuoti visoki jo skymai.

Tūli republikonų laikraščiai pradėjo 
giedoti tokiu tonu, kaip pereitoj rinkimi
nėj kampanijoj. Jie krykštauja, šaukia, 
vadindami prezidentą Rooseveltą radi
kalu, šiokiu ir kitokiu.

Jungtinių Valstijų atstovų butuose (se
nate ir kongrese) prezidentas turi didelę 

zdaugumą demokratų. Deja, atrodo, kad 
jis tų demokratų nebegalės suvaldyti. 
Daugelis jų jau dabar šaiposi iš jo su
manymo. Tūli senatoriai žada sudaryti 
bloką su republikonais ir kovoti prieš 
šiuos pasiūlymus griežčiau, negu kada 
nors jie yra kovoję.

Šis prezidento Roosevelto pasiūlymas 
gali privesti visą šalį prie rimtos padė-

Jei dabar Amerikos darbininkai ir far- 
meriai turėtų savo Farmerių Darbo Par
tiją, j'ėi turėtų kongrese ir senate eilę 
atstovų, kaip tai būtų gera! Kokią pui
kią rolę dabar ši partija suvaidintų ko
joje' už Amerikos žmonių teises!

Teuas Bružikas Jieško.Šventųjų 
■r.Jėzuitas kunigas Bružikas užsivarė 

padaryti vieną lietuvį jėzuitą šventuoju. 
Jau jis turi paskyręs į šventuosius ir 
kandidatą, “tėvą” Andrių Rudaminą. 
Šaukia “tėvas” Bružikas: “bel'skime, pra
šykime, ieškokime, o be abejonės Die
vas suteiks mums šventąjį, o bažnyčia 

, pakels tikrąjį lietuvį, jėzuitą tėvą Andrių
Rudaminą.”

Kokia gi katalikams darbininkams ga
li būti nauda iš to šventojo? Antra: ko
dėl jie turėtų prašyti dievo padaryti ku
nigą Rudaminą šventuoju? Jeigu Ruda
minai užsitarnavo tokį titulą, tai jis jį ir 

. gaus be jokio “kl'apato” ir maldų. Ar
gi dievas nežino, kas jam gerai pasitar- 

Vnavo ir kuris yra vertas šventojo vardo? 
į> Mums rodosi, katalikai darbininkai tu- 
firi neklausyti “tėvo” Bružiko agitacijos.

privalėtų uoliau rūpintis žemiškais 
’kalais: išgavimu didesnių algų, su- 
jmpinimu darbo valandų, gavimu be-

darbiams daugiau pašalpos arba darbų, 
kova prieš karo pavojų ir prieš fašizmą.

Kas numirė, tegu sau ramiai ilsisi arba 
tegu kunigėliai (jie tik tam ir pastatyti) 
rūpinasi jų dūšiomis, o katalikai darbi
ninkai turi rūpintis žemiškais svarbiais 
reikalais, liečiančiais juos pačius ir jų 
šeimas.

mi■ ■liiiiA

Gyvenimas Darosi Smagesnis
• “Raudonasis Artojas” rašo:

1937 metais Minske atsidaro 19 naujų 
magazinų, tame skaičiuje ,11 maisto produk
tų, 6 pramonės prekių ir 2 daržovių pardavi
mo magazinai. Be to, 8 įvairūs magazinai 
atidaromi naujai pastatytų namų pirmuose 
augštuose. Maisto produktų magazinų są
junga atidarys didelį gastronomijos magazi
ną naujo viešbučio name. Minsko pramonės 
prekyba ten pat atidarys pramonės prekių 
magaziną. Taipgi bus atidaryti 53 maisto 
produktų lariokai, 7 užkandžių-kafe pavil
jonai, 7 gėrimų paviljonai ir 14 pramonės 
prekių paviljonų.

Tai vis reiškia gerėjimą sovietinės že
mės piliečių gyvenimo. Kai ten gyveni
mas gerėja, tai fašistiniuos kraštuos — 
prastėja. Vokietijoj, pavyzdžiui, žmo
nės begali gauti riebalų, negauna sviesto, 
stoka ir duonos.

Ar įstabu, kad naziai, pasikvietę tal
kon Trockį, ruošiasi šiemet pradėt karą 
prieš Sovietų Sąjungą!

Laimėj'o
Pagaliau Ramiojo Vandenyno pakraš

čio darbininkai—jūreiviai, laivakroviai 
ir kt.—išstreikavę 98 dienas, sugrįžo dar
ban. Viso streike dalyvavo 40,000 as
menų ir jie labai solidariai ir pavyzdin
gai laikėsi.

. Tiesa, aie visus reikalavimus streikie- 
tiai 'išgayo iš samdytojų; kai kuriais 
klausimais prisiėjo padaryti nusileidimų, 
bet patys didieji reikalavimai laimėti.

Darbininkai sugrįžo darban visi ant 
syk; visi organizuoti, turi sav'd Uniją, 
stipresnę, negu kada nors. Jau tik tas 
vienas faktas reiškia labai daug.

Įdomu, kad šiam streike, ypačiai jo pa
baigoj, trockistai dirbo visomis išgalė
mis sudrumstimui darbininkų vienybės. 
Bet jiems tas neišdegė. Darbininkai pui
kiai pažino vilkus ėriuko kaily j.

“Tiesa” Apie “Literatūros” 
Uždarymą

Lietuvos KoimJPnistų Partijas Cėntfo 
Komiteto organas “Tiesa” (u'ž sausio 
mėm 1 d., 1937) rašo:

Šių metų pavasarį demokratinių literatų 
grupė su prof. Krėve—Mickevičiumi prieša
kyj pradėjo leisti žurnalą “Literatūra.” Ne
žiūrint fašistinės cenzūros varžymų “Litera
tūroj” vis dėlto pasireiškė laisvesnių min
čių prieš kruviną karą, prieš grobūoniškus 
imperialistus, prieš barbarišką fašizmą, už 
demokratines laisVeš; už kultūrą, taiką, 
žmoniškumą. Toks “Literatūros” pobūdis 
nepatiko fašistams ir jie tuoj pradėjo prieš 
ją ir jos bendradarbius įniršusią kampani
ją. Ypač piktai ir bjauriai puolė fašistai 
Alantai, Railos, Tamošaičiai ir kiti žvalgy
bos tarnai “Literatūros” redaktorių garbin
gą profesorių Krėvę-Mickevičių,, kuris da
bar švenčia savo literatūrinio darbo tris
dešimts metų jubiliejų ir kuris Savo nuo
pelnais kultūrai, mokslui, taikai ir Lietuvos 
gerovei yra užsitarnavęs visuotiną liaudies 
pagarbą. Pirmiausia, sekdami pavyzdžiu 
hitlerininkų, kurie savo atbukusiu protu- 
kiekvienoj n’ėfašistinėj mintyj mato- bolše
vizmą, lietuviški fašistai apšaukė “Literatū
rą” komunistinė, bolševikiška. Greta to, 
fašistai pradėjo1 “Literatūros” bendradar
biams, o ypač prof. Krėvei—Mickevičiui, 
grasint ekonominėmis represijomis, iš uni
versiteto pašalinimu ir L p. Bet kada viso 
to “Literatūros” bendradarbiai neišsigando 
ir fašistiškiems šunyčiams davė tinkamą at
sakymą,—vidaus5 reikalų ministeris žanda
ras Čaplikas “Literatūrą” uždarė.

Mes kviečiame visus antifašistinius litera
tus, menininkus ir kitus proto darbuotojus, 
o taip pat darbininkus ir valstiečius į tokį 
žahdarišką kultūrines minties varžymą, į 
tokią niekšingą fašistų reakciją atsakyt pro
testais ir plataus antifašistinio liaudies 
fronto veikimo sustiprinimu-.
Amerikos lietuviai taip jau turėtų pa

reikšti sAVO balsą tuo reikalu. Tą gali
ma padaryti Lietuvos nepriklausomybės 
sukaktuvių prdga suruoštuose masiniūd- 
se mitin^Uoso

Lenktynės Laivynų 
Statyboje

Su pabaigą pereitų metų pasibaigė ir visos karo laivynų 
sutartys, kurios bent kiek Sulaikė imperialistus nūo baisaus 
apsiginklavimo.

Tautų Lygos metraštis sekamai paduoda šešių valstybių 
laivynus: 
Laivų rūšys. Anglija |Jūn. Val.lJapdn'ijaĮ FrAncijal Italija 1 Vokietija

šarvuočiai t 15- (2)1 15 (2)| 9 (2)Į 9 (4)| 4 (2)1 6 (5)
Orlaivių vežikų 8 (5)| 4 (5)| 6 (5)1 2 1 1 1 (2-3)
Dideli krusefiai 19 1 15 (3)| 12 1 7 1 7 Į (8-5)
Maž. kruseriai 36 (17)| 10 (9)| 24 (5)1 11 (6)1 20 (3)| 6 (4)
Min. naikintojai , 169 (43)|2>13- (59)|100 (38)| J4 (23)| 98 (8)| 36 (20)
Suhūlarinai 51 (19j| 84 (16j| 57 (16)| 82 (17)1 64 (13)| 30 (25)

Kiek laivų 298 (86)'|341 (92)|208 (66’)|185 (50)|194 (26)174-78 (62)

Kabėse ( ) numeriai paro-® 
do, kiek naujų budavoja.

Kaip matome, tai čia tik 
dalis kafo laivų, čia hera: nei 
katerų, nei minų statytojų, jų 
šlavikų, kraštų apsaugos ka
ro laivų; submarinų motinų, 
transporto laivų-, žibalo pris5- 
tatytbjų ir daugelio kitų rūšių 
karo laivų, kurie yra svarbūs 
ir kurių imperialistai nemažai 
turi ir dar budavoja.

Iš kitos pusės mes matome, 
kad karo laivynų budavoji- 
mas daugiausiai eina iiaikinto- 
jų-minininkų, subniarinų ir 
lengvų kruserių srity j, tai yra 
toje srityje, kuri prilygsta 
armijos raitarijai ir lengvo-; 
šiom jėgom abelnai.

Kiek kuri šalis budavoja ar 
net ir turi pasibudavojus, tik
rai sunkų pasakyti, nes visi 
slepia. Kahtąis paskelbia tuos 
karo laivus jau ištrauktais iš 
laivyno sąstato, o čia žiūrėk 
jie Vėl atsitahda mokinimiosi 
arba kraštų apsaugos laivų 
tarpe. • •

Anglija. —“New York Ti
mes” ir “Literary Digest” pa
duoda, kad ji turi 384 karo 
laivus su 1,545,773 tonais įtal
pos ir budavoja 78 naujus ka
ro laivus sū 332,735 tonų 
įtalpa. -1

Jungtinės Valstijos turi, pa
gal tuos šaltinius, 405 karo 
laivus; 1,429,740 tonų įtalpos 
ir budavoja 95 naujus karo, 
laivus—288,215 tonų. Jų tar
pe 2 šarvuočius po 35,000 to
nų ; 3 Orlaivių vežikui po 
54,500 tonų; 2 sunkius kruse- 
rius po 10,000 tonų; 9 kruse- 
rius po 10,000 tdnų, kurie bus 
ginkluoti 6 colių kanuolėmfe; 
63 naikintojus — minininkus 
bendrai 98,350 tonų ir 18 sub
marinų, kufie sudarys 25,365 
tonus.-

Japonija turi 233 karo lai
vus su 882,172 tonų įtalpa ir 
budavoja apie 70 karo laivų, 
kurie sudarys apie 200,000 to
nų. Tikrai nežinia, kiek buda
voja, bet admirolas Okami Ka- 
gatO sako1, kad Japonija nė- 
pašiduos nei Amerikos, nei 
Anglijos karo laivynų dydžiui.

Franci  j a turi 219 karO laL 
Vų su 793,086 tonais įtalpa ir 
dar budavoja 46 karo laivus,- 

; kurie yra: 4 šarvuočiai—123,- 
000 tonų; 2 orlaivių vežikai—- 
44,000;’ 5 greiti kruseriai— 
38,400; 22 naikintojai—29,- 
000 ir 13 submarinų—12,550 
tonų.

Prie to Frahcija dabar iš- 
’ dirbo dar naują šešių metų 
’ karo laivyno programą, pa^al 

kurią turi pabudavoti 67 ka
ro laivus;: būtent: 5' šarvuos 

. čius p’o 35,000 tonų; 1'0 kruse- 
, rių po lO,OO0 tdhų;: 1 kfusėi'į

1,625 tonus; 12 torpedinių lai
vų po 600 tonų ir 14 submari
nų.

Taip eina lenktynės laivynų 
statyboj tarpe didžiųjų impe- 
riaifetihią ir fašistinių šalių. 
Iš šių davinių matome kaip 
daug budavojama naujų karo 
laivų, o ir senesnius dabar im
perialistai jau negriauna, bet 
naudoja antraeiliam karo tiks
lam'— mokinimui jūreivių, viso
kiem karo bandymam, kraštų 
apsaugai ir tt.

Kaip Yra SU Sovietų 
Laivynu?

lingesnis ir geriau aprūpintas, 
negu buvo caro laivynas.”

“Times”, 4 d. spalių, 1936 
metais rašė, kad Sovietų Są
jungos karo laivynų manevrai 
Baltijos jūrėse, ir Tolimuose 
Rytuose parodė, kad Sovietų 
Sąjunga prisirengus gerai at
remti užpuolikus. Jis rašė, 
kad vien Vladivostoke yra iki 
50 submarinų.

Mes nėsigilinsimė į tolimes
nius kapitalistų spaudos atsi
liepimus apie Sovietų Sąjungos 
karo laivyną. Mes žinome, kad 
Sovietų šalis turi šarvuočių, 
kruserių, naikintojų, mininin
kų, katerių, submarinų ir kitų 
karo laivų savo šalies apgyni
mui ir nuolatos laivyną tvirti
ną. Po to, kaip Ispanijos fašis
tai sudegino prekybos laivą 
“Komsomolą” dar daugiau 
Sovietų šalies valdžia ir pilie
čiai atkreipė atydą į karo lai
vyno budavojimą.

Sovietų maršalas Tucha- 
čevskis, sausio mėnesį, 1935 
metais, raportuodamas Sovie-

tų VII suvažiavimui, sakė:
“Jūrų laivynas nuo VI suva

žiavimo, 1932 metų, taip pat 
žymiai išaugo. Jeigu 1932 me
tų paimti karo laivyną už 1OO 
nuoš., tai dabar fries turime 

i 535 nuoš. submarinų, 1,100 
Puoš, sargybos karo laivų, 470 
nuoš. torpedinių katerų ir tt.”

Gi pereitais metais rudenį, 
specialiame Sovietų Kongrese, 
drg. Orlovas raportavo, kad 
jeigu paimti už 1OO nuošimčių 
karo laivyną 1933 metų, tai 
pabaigoj 1936 metų jis buvo: 
715 nuoš. paaugęs submarinų 
skaičius; kraštų apsaugos lai
vų kiekis paaugo 300 nuoš., 
kraštų apsaugos fortų kanuo- 
lių jėga padidėjus 75 nuoš., 
laivyno jūrinis orlaivynaš pa
augęs 510 nuoš. Visa tai paro
do, kad Sovietų Sąjunga pasi
rengus, kaip ore, ant sausže- 
mio, taip ir jūroj atmušti už
puolikus ir tam pasigaminus 
ginklų.

Valstiečio Sūnus.

Kongreso Nusistatymas Kaslink 
Imigracijos Klausimu

74-tame Kongrese buvo, kaip 
mes gerai pamename, stiprus 
besipriešinimUs prieš Kerr-Coo-

jos kvotas net 90%, apsidirbtų 
su perskyrimu šeimynų, neįlei- 
džiant į šią šalį ateivių, kurių 
šeimynos randasi užsienyje, ap
rūpintų užregistravimą ateivių, 
kurie dabar gyvena Suv. Vais
to jose arba kurie ateityje atva
žiuotų.

“Kuomet Suv. Valstijos gyve
na taikoje, daugybė kitų šalių 
rengiasi prie karo. Jeigu mus 
vėl įtrauktų į pasaulinį karą, iš-

• -1 rius Reynolds iš North Caro- tikro būtų kvaila praleisti bilio- 
nus dolerių kasmet mūsų apgy
nimui, apsaugojimui mūsų ša-. 
lies ir jos institucijų nuo prie
šų iš lauko ir tuo pačiu laiku 
pavėlinti daugiau kaip šešiem 
milionam ateivių pasilikti šioje 
šalyje, tapti “galimais” šnipais 
iš vidaus. Tie ateiviai neprisie
kė jokio ištikimumo Suv. Vals
tijoms.” F. L. I. S.

į uebipiiebHiniias piics
Sovietų Sąjunga neskelbia, jįdge įstatymo projektą senate 

kiek ji turi karo laivų ir todėl • jr atstovų bute, ir gal šioje se- 
impėrialistai daro visokių špė- |sįjoje vėl bus panašus nusista- 
liojimų. Sovietų Sąjunga nieko'tymas.
nesirengia užpult, jos. Raudo- Į Labai daug smarkių ir greit 
noji Armija ir Raudonasis Ka- įveikiančių prieš ateivius pro- 
ro Laivynas yra budavojamas (jektų jau paduota kongresui.

Neseniai paduodamas jo pla- 
Sovietų Sąjungos labai ilgi, na ateinančiai sesijai, senato- 

rubežiai, jie sudaro apie 50,-
1000 kilometrų, o jų trys ket-'lina, kuris vedė senato opozici- 
•virtadaliai yra vandenys. Aiš- ją prieš Kerr-Goolidge projek- 
ku, kad reikia turėti karo lai- tą, padarė sekančius prieš at- 
vynas .apgynimui, kad impe-! eivius pareiškimus: 
rialistai ir fašistai negalėtų' “Beveik vienas iš kiekvienų 
atplaukti ir išlipti ant Sovie- astuonių asmenų gaunančių pa
tų žemės naikinimui miestų, šalpą šioje šalyje yra ateivis, 
namų ir žmonių. Sovietų Są
junga priversta turėti kelis 
karo laivynus: Tolimuose Ry
tuose—prieš Japonijos imperi
alistus; Baltijos jūrose—prieš 
Vokietijoj fašistus ir kitus 
priešus; Juodose jūrose ir 
Šiaurių jūroj. Prie to; Sovietai 
turi Tolimuose Rytuose gerą 
flotilę ant Amūro upės, taipgi 
karo laivus Kaspijos jūroj ir 
ant tūlų upių ir ežerų prieš 
Lenkijos’ ponus.

Viršminėti šaltiniai paduo
da, c kad Sovietą^Jąivyiie yra 
105’ karo laivai su 2f 
nais įtalpa, žinoma, t

j,762 to- 
1 pat jie 

pastebi, kad jie tikrų davinių 
nežino. Visi jaučia, žino, kad 
Sovietai turi nemažai šūbma- 
rinų ir todėl daro visokius 
spėliojimus.

Mes čia paduosime kelis' 
tuos įvairių užsienio kores
pondentų spėliojaučius atsilie
pimus. “Literary Digest” 9 d. 
sausio, 1937 m. rašo:

“Rusija padarė drąsų * pa
reiškimą, kad ji iŠsibudaVos 
pirmos klasės' karo laivyną. Ji 
jau turi toj šakoj atsiekimų. 
.Daugiausiai pasiruošus sub
marinų. Jų baze—Vladivosto
kas.”

. “New York Times” 3 d. 
sausio, 1937 m. rašė:

“Rusija pareiškė, kad ji is- 
šibudavos galingą karo laivy
ną.. . Japonija sunaikino' Ru
sijos laivyną prie Cusimos 
1-905 metais. Ėet dabar, Toli-

“Mūsų pašalpos agentūros ne
daro jokio skirtumo tarp Ame
rikos piliečių ir ateivių kaslink 
išdalinimo pašalpos.

“Socialės Apsaugos Įstaty
mas nedaro jokio skirtumo tar
pe Amerikos piliečių ir ateivių. 
Šimtai tūkstančių ateivių turi 
darbus Amerikoje, kraudami 
šimtus milionų dolerių algomis, 
kas ištikro priguli Amerikos pi
liečiams. Ateiviai-kriminalistai, 
kurie laisvai keliauja savo keliu 
apgaudinėdami Amerikos žmo
nes, privalo būti išdeportuoti. 
Mes negalime suskaityti, kiek 
ateivių yra šioje šalyje ir kiek 
iš jų atvyksta į šią šalį, nes ne
turime ateivių užregistravimo 
įstatymo.

“Aprūpinti darbais mūsų 
Amerikos piliečius, apsaugoti 
algų standardą, ir mūsų gyveni
mo aplinkybes, ir mūsų ameri
koniškas įstaigas, palengvinti 
pašalpos jungą, pagerinti so- 
Ciales aplinkybes, prašalinti 
mūsų ateiyius-kriminalistus ir 
įvesti ateivių Užregistravimo 
įstatymą, aš ketinu tiems tiks- 
lamš įvėsti seriją įstatymų pro
jektų.

“Tie projektai draustų pa- 
samdymą bile ateivių prie Suv. 
Valstijų Valdžios departamento 
arba agentūros; aprūpintų iš- 
deportavimą ateivių-kriminalis- 
tų ir šnipų, išdeportuotų atei
vius, kurio gauna pašalpą, su
mažintų dabartines immigraci-

ŠYPSENOS
“Susikalbėjo”

—Kaip vadinasi tas vai
dinimas ?

—Labai Tamstos Atsipra
šau.

—Aš klausiu, kaip vadi
nasi tas vaidinimas?

—Labai Tamstos Atsipra
šau.

—O-o ... Neprigirdi...
Labai tamstos atsiprašau.

Hipokritui.—žodis sofis- 
tikacija reiškia nesi jautimą 
kaltu, kad ir blogiausiai da
rant. I

-7,000 tonų; 6 naikintojus, 7 muose Rytuose—Vladivostoke,
submarinus ir 40 kitokių karo 

, laivų.
Italija turi- 237 karo laivus 

su 521,145 tonais įtalpa ir bu- 
; Pavoja 6'6 naujus karo laivus, 

jų1 tarpe 2 šarvuočius po 35,- 
000 tonų. Dabar MuSšdliriis 
užsakė dar 2 šarvuočius bU- 
daVOti taipgi po 35,000' tolių,

- kad pralenkus Franci ją.
Vokietija turi 97 laibus su 

323,748 tonais įtalpa ir bud:a- 
voja 59 karo laivus. Praneša- 

s ma, kad fašistai ruošia darbą, 
. kad greitai užbaigus 2 šar

vuočius po 35,000 tonų; 2 or
laivių vėžiaus; 3 krtisėriuš po 

2.000 tonų; 4 naikintojus po

Paset užlajoj, Rusija turi 
ro* laivyną, daugiausiai 
submarinų.”
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ka
is

Susmuko Reakcijos Žygis

Ne Visiems “Mačija.”
—Aš kasdien valgau jau

tieną ir jaučiuos drūtas, 
kaip jautis.

—Aš jau trečias mėnuo 
kaip diena iš dienos valgau 
žuvį, o plaukti dar nei pra
dėt negaliu.

..Albany, N. Y.—Reakcinio 
senatoriaus J. J. McNaboe 
sumanymas padaryti gėne- 
ralį tyrimą New Yorko’ val
stijoj, o ypatingai New Yor
ko miesto mokyklose ir ki
tose valdžios įstaigose, kad 
jas apvalius “nuo komuniz
mo” veik miręs. Iki šiol nie
ko nepadaryta. Dabar jie 
dar1 išreikalavo palikti tą 
komitetą iki 15 d. kovo. Bet 
vargiai jie darys savo re
akcinius žygius, neš prieš 
tai vis daugiau auga visuo-

d., 
1936 metais, rasė; kad Sovie
tą Sąjunga turi daug submari- 
hų, kurių kiekis yra gal būt 

Ftarpe 150* ir 250.
“Timėsė,” 17 d. saušio, 1937 

imetais-, Bywater rašė: “Balti
jos jūrose Rusija turi Vis dar 
galingų šarvuočių, kruserių, 
gerą Skaičių naikintojų ir 40 
ar 50’ submarinų. Praktika Is
panijoj parodė, kad rusų labai 
geri karo lėktuvai ir tankai.. . 
Tas leidžia manyti,, kad Rūsi-( __ o______
jos ir kard laivynas daug ga-mėnės nusistatyręas.

Jis žino, Kaip Geriausia
—Daktare, man dažnai 

užeina tokie momentai, kad, 
rodos, tik imt ir nusižudyt... 
Kas man nelaimingam rei
kia daryt?

—Visa tai palikite man..

Tarp Jų Slaptybių Nėra...
—Ar tu slaptai ją apsive

dei?
—Ne; ji viską apie tai ži

nojo.
Su’graibstė šaipokas.

IKIOMKlI.......... . .......... .
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"DOVANOS”
Kalėdų dienoj mada duoti 

dovanas. Draugas duoda 
draugui; tėvai — vaikams, 
vaikai—tėvams. Ar ji gera 
ar ne,—bet jau tokia ma
da, ir ką tu žmogus bepa
darysi ...

Gera dovanos imti, jeigu 
jos duodamos iš draugišku
mo ir meilės. Bet kada kas 
tau duoda dovanas norėda
mas tave apgauti,-s-ir dar 
tavo paties kaštu,—tai jau 
perdaug ir,už tai neatleis-' 
tina...

Vokietijos fašistai, su Hi
tleriu priešakyj, monijo ir 
monija tuos Vokietijos žmo- 
nelius įvairių-įvairiausiais 
būdais. Ir jeigu, žinoma, ne
duodi jiems ką gero, tai 
nors monų reikia grūsti 
jiems gerklėsna, nes kitaip 
gali būt prasta fašistams 
greičiau, negu jie yra manę.

Nesinori tikėti, vienok 
taip esti: Hitleris pasiuntė 
po dėžutę valgomų daiktų, 
kaipo kalėdų dovanų, trims 
milionams biednų vokiečių. 
Ir pažymėjo ant dėžutės: 
“Hitleris rūpinas jumis.”

Ar tai ne ironija, ar tai 
ne išjuokimas pačių darbo 
žmonių ? Patys fašistai, 
pats Hitleris užtraukė dar 
nematytą koronę ant Vokie
tijos liaudies, ir dabar pats 
nerausdamas sako, būk jis 
rūpinasi tais nelaimingais 
žmopėmis. Tai niekas dau
giau, kai katės žaidimas su 
pele: įkando ir vėl paleido 
pabėgioti, įkando ir vėl pa
leido, kol visai gyvybę at
ima.

Visas svietas jau žino, 
kaip fašistas Hitleris įsaki
nėja Vokietijos žmoneliams 
tai to, tai kito arba visai 
nevartoti, arba tiktai jo pa
laižyti, idant būt daugiau 
iš ko budavoti didesnę ar
miją puolimui kitų šalių — 
ypatingai Sovietų Sąjungą 
ir Ispaniją. * Vieną dieną 
įsakoma nevartoti sviesto; 
kitą dieną—mėsos; dar kitą 
dieną—duonos; o dar kitą 
dieną—visai nevalgyti, pa
badauti ...

Ot, tau Hilerio ir rūpini
masis biednais žmonėmis. 
Viską atima, viską drau
džia vartoti, viską sunaiki
na kariškais prisirengimais. 
O kada žmonės badauja, tai 
jis gėdos neturi sakyti tie
siai nuskriaustam į akis,būk 
jis juomi rūpinas. Tai ne 
rūpinimasis, ale bjauri fa
šistinė pajuoka: viena ran
ka glosto, o kita—rėžia žan- 
dan, kacknet dantys byra:..

Labai ir labai Hitleris 
siunčia dovanas biednio-! 
kams jų pačių kaštais. Vie
na, jiems už jų darba neap
moka tiek, kiek jie uždirba; 
kita, iš to paties menko už
darbio visokiais taksų tak- 
seliais Hitleris atima beveik 
ir tuos paskutinius graše
lius. Ir kada jis pamato, 
kad del jo plėšikiškumo tie 
žmonės turi net jau ir ba-j 
dauti, tai jis, gėdos netekęs, 
siunčia jiems kelis kąsnius 
valgio, už jų pačių pinigus, 
kuriuos visokiais būdais iš 
jų išplėšė, ir sako, būk jis 
jais rūpinas.

Yra ir kitu būdu, kuriais 
Hitleris apiplėšia Vokietijos 
darbo žmones savo pragaiš
tinga politika ir fašizmu. 
Vokietija, būdama taip aug- 
štai industrializuota ir aug- 
što laipsnio technikoj šalis, 
niekuomet. negalėjo prieiti 
prie tokios padėties, kad rei
kėtų jog žmonėms badauti, 
jei ne ta plėšikiška fašizmo

tvarka. Tik vieną pavyzdį 
paėmus galime matyti, ko
kią blėdį Hitleris ir jo, fa
šistų kompanija padarė sa
vo liaudžiai. Jie, per savo 
bjaurojimus ir rengimąsi 
pulti Sovietų Sąjungą, pra
rado jos didžiausius indust
rinius užsakymus, kurie būt 
laikę kelis milionus Vokie
tijos darbininkų darbe, už
sidirbant sau pragyvenimą. 
O tas bjaurus žydų perse- 

' klojimas taipgi atėmė, daug 
darbų nuo rankpelnių.

Hitleris su savo broliais 
fašistais rėkia, šaukia, būk 
Vokietijai žemės trūkstą, 
todėl reikią jos žmonėms 
badauti, arba apsieiti be 
tam tikrų reikalingiausių 
valgio daiktų. Bet yra eko- 
nomistųį kurie aiškiai pri- 
rodo, kad ne žemės trūku
mas verčia vokiečius neda- 
valgiusiai būti, ale prasta 
jų fašistinė tvarka. Tie 
ekonomistai išskaitliuoja, 
kad Vokietijos žemė gali iš
maitinti ne tik tiek žmonių, 
kiek dabar ten jų randasi, 
ale kelis syk tiek.

Mat, ir po šiai dienai Vo
kietijoj randasi dvarų ir ki
tokių žemių, kurios priklau
so visokiems dvarponiams, 
kunigaikščiams ir kitiems

“dideliems” ponams. Tos 
žemės esti arba visai ne
naudojamos, arba nenaudo
jamos taip, idant suteikt 
maistą, pragyvenimą visai 
liaudžiai...

Tuomi matome, jog Hitle
rio “dovanos” biedniesiems 
yra jų pajuokimas, o ne ge
ros širdies rūpestis, kaip jis 
sako. Ir tą Vokietijos liau
dis gerai žino—tuo jų neap
gausi. .. Juk ne be reikalo 
dabar Hitleriui po nosia dai
nuojama:
“Der Hitler hat keine Frau, 
Der Bauer hat keine sau, 
Der Metzger hat keine Fleisch; 
Das ist das dritte Reich.”

PASAULINES ŽINIOS
Kiaulės Skūros Bijantis 

Indijos Kunigaikštis 
i----------------------

Venecija, Italija.—Indijos 
valstijos Al war’o kunigaikš
tis (maharadža) atsisakė 
važiuoti Venecijos - Triesto. 
greituoju traukiniu tol, kol 
nebus nuplėšti kiaulės skū
ros apmušimai nuo sėdy
nių jo vagone; sako, “kiau
lė yra nečystas sutvėrimas.”

Gelžkelio valdininkai iš 
pradžios atsisakė gadinti 
valstybės savastį, bet “augš- 
tasis svečias” paskui su pa- 
gelba policijos išreikalavo, 
kad nuimtų “nekošer” skū- 
ras nuo sėdynių, kurias ta
da kunigaikščio tarnai ap
klojo brangiais divonėliais 
iš jo bagažo. Del to pono

Roosevelt Sudavė per Nosį 
Neva “Artimam Patarėjui”

(Hitleris be pačios, ūki
ninkas be kiaulės, mėsinin
kas be mėsos; tokia yra fa
šistinė Vokietija).

Lai Hitleris ir monija 
biednus darbininkus, duoda
mas jiems “dovanas” už jų užsispyrimo visas traukinys 
pačių pinigus, išimtus iš jų buvo sulaikytas pusei valan- 
pačių kišenių, vistiek ne 
jam ir jo tvarkai ilgai gy
venti, kada darbininkam vis 
reikia pilvas veržti kiečiau 
ir kiečiau del jo kaltės. Da
bar Vokietijos liaudis tik 
dainuoja apie Hitlerio pra
gaištinga tvarką, o ryt-po- 
ryt pradės kumštis rodyti; 
tada Hitleriui ir jo drau
gams teks bėgti, kur akys 
mato ir kojos neša...

A.s Gilman.

dos.

Didelėj didžiumoj mikčio
to j ai yra vyrai. Sakoma, 
kad yra apie keturius ar 
penkis sykius daugiau vyrų ______ 7 __
mikčioto,jų, negu moterų. Ito žmogaus.

Washington. — Buvęs de
mokratų partijos veikėjas 
pereituose rinkimuose, Dr. 
Stanley High dabar rašo re- 
publikoniškam žurnale “Sa
turday Evening Post,” kad 
daugelis senoviškų demok
ratų vadų šiauriniuose ir 
pietiniuose miestuose yra 
nepasitenkinę R o o s evelto 
“nepartijine” valdžia, ir jie 
norėtų panaikinti paskuti
nius likučius Naujosios Da
lybos. O žurnalo redakto
rius pradžioj prideda “pa
aiškinimą,” kad St. High 
buvęs “artimas Roosevelto 
patarėjas,” taigi žinąs, ką 
kalbąs.

Prez. Rooseveltas per sa
vo sekretorių viešai atsako, 
jog 1933 m. kovo mėnesį Ro
oseveltas panaikino “oficia
lius prezidento minties iš- 
reiškėjus;” taigi ir vadina
mų jo “artimų patarėjų” 
numonė neturi daugiau 
svarbos, kaip bile kurio ki-

Bridgeport, Conn Binghamton, N. Y

IMIGRANTU PROBLEMOS
♦ i

Senatvės Pensijos Pennsyl-1 Pieras arba intencijos deklara
ciją. Nuo liepos 1 d., 1929 m., 
klausimas ištikimybės kitai ša- 

, liai iškįla tik kuomet ateivis 
j prašo antrų popierų. Todėl tam
sta turėsi progą atitaisyti tą 
klaidą. ‘ F. L. I.S.

vanijos Valstijoje.
* Klausimas: Ką tik sulaukiau 

66 metus. Jau per trisdešimts1 
metų gyvenu Pennsylvanijoje.' 
Negaliu dirbti ir neturiu iš ko 
pramisti. Ar galiu prasyti se
natvės pensijos?

Atsakymas: , Pennsylvania 
yra viena iš daugelio valstijų, 
kuri pamainė metus nuo 70 iki 
65, kad sutiktų su federalio So- 
cialės Apsaugos Įstatymo reika
lavimais, bet tas priedas pradės 
veikti tik 1940 m.

Klaidingos Informacijos In
tencijos Deklaracijoje.

Klausimas: Kuomet aš išsiė
miau savo pirmas pilietystės po- 
pieras, aš pažymėjau, kad gi
miau Lietuvoje. Dabar sužino
jau, kad tai yra klaida. Laike 
pasaulinio karo Lenkija užėmė 
tą dalį Lietuvos. Ar mano pir
mos popieros dabar todėl skai
tomos nelegališkos?

Atsakymas: Kiek metų atgal 
tokia klaida ištikro būtų rimta 
—panaikintų tavo pirmas po-

Sovietai Budavoja Namus

Maskva.—Sovietų valdžia 
paskyrė 15,000,000 rublių 
($3,000,000) budavojimui 
naujų namų Vakariniame 
Sibire Kamerovo mieste. 
Kaip žinia, čia veikė troc- 
kistai žalotojai, kurie daug 
blėdės ir sabotažo atliko. 
Dabar bus budavojama ke
turių augštų namai, po 30 ir 
50 apartmentų. Bus budavo
jama mokyklos ir ligoninė. 
Sovietų valdžia, apvalius sa
vo įstaigas nuo trockiečių, 
galės dar sėkmingiau socia
lizmą budavoti.

f;

“Ah, nabagėli! Kodėl tu neįstoji kariuomenėn?*’

Iš LDS 74-tos Kuopos Susirin
kimo, Įvykusio vasario 1 4.

Šie asmenys buvo išrinkti 
kaipo vajininkai gavimui nau
jų narių į Lietuviu Darbinin
kų Susivienijimą: draugai 
Butnoris, Kajackienė, J. Moc- 
kaitis ir Peisekelienė. Jie yra 
gana darbštūs ir jais galima 
pasitikėti, kad gaus nemažai 
naujų narių į LDS. O gal dar 
kuris gali patekti pirmoj vie
toj ir laimėti kelionę į Sovie
tų Sąjungą ir Lietuvą. Linkė-

Sausio 26 d., 1937 m., gabi 
jaunuolė, LDS jaunuolių kuo
pos narė, baigė augštesnę mo
kyklą. Tai yra Viktorija Vai
čekauskaitė, Jono ir Katrės 
Vaičekauskų dukrelė. Ji baigė 
Binghamton Central High 
School ir su paaugstinimu (ho
nor) išlaikė kvotimus. Ji yra 
Honor Society narė ir gavo di- 
džiausį paaugštinimą kaipo ge
riausiai užsilaikiusi mokinė ir 
už augštas “markes.”

Ji priklausė Central High 
School orkestroj per tris me-

tina draugams bei draugėms | tus, kaipo smuikininkė. Dabar 
geriausių pasekmių, tos pažan
gios organizacijos didinimui.

Nutarta ir antras svarbus 
dalykas—rengti paskaitą lie
čiančią žmogaus sveikatą. Šią 
paskaitą užgyrė Dr. J. J. Kaš- 
kiaučius ir kiti daktarai, tad 
šis žygis yra svarbus. Visuo
menė girdėjus daug įvairios 
rūšies paskaitų, kaip tai apie 
politiką, astronomiją, botani
ką, biologiją ir tt., bet visos 
tos prelekcijos naudingos 
žmogui tik tuomet, kuomet jis 
geroj sveikatoj.

Ši sveikatos tema prelekci- 
ja sutaisyta tokioj kalboje, 
kad kiekvienas žmogus galės 
suprasti ir iš 
būtent: kaip 
sveikatą.

jos pasimokyti, 
apsaugot savo

Taigi, sesės ir broliai dar
bininkai, neatstumkit nuo sa
vęs tą jums brangią progą. 
Ateikit ir išgirskit, o tikrai tu
rėsit sau naudos. Paskaita 
įvyks 13-tą vasario, 7:30 vai. 
vakare. Įžanga visiems vel
tui.

ji pradės mokintis Collegiate 
Center ant Washington St. iki 
birželio mėn., 1937. Paskiaus 
ji važiuos mokintis į Albany 
State Teachers’ College ir ten 
baigs mokslą kaipo augštesnės 
mokyklos mokytoja. Geriau
sio pasisekimo draugei Vikto
rijai.

Linksma matyti, kad gabios 
merginos yra LDS nariais. 
Draugai Vaičekauskai yra ge
ri darbuotojai ir rėmėjai dar
bininkų judėjimo. Jie yra 
“Laisvės,” “Vilnies” ir “Daily 
Workerio” skaitytojai. Todėl 
ir jų duktė veikė gana gerai 
tarp jaunuolių, ypač Lietuviui 
Darbininkų Susivienijime ir 
pereitais metais buvo finansų 
sekretorė. Didelis kreditas pri
klauso tėveliams už gražų au
ginimą. Mažai mes turime to
kių rimtų ir gabių mergaičių 
mūsų tarpe.

“Laisves” Karesp.

M. Arison.

Philadelphia, Pa
Pranešimas.

Grabore Stankienė, 
Mt, Vernon St., labai moder
niškai įsitaisė lavonų sutaisy- 
mo kambarį (morgue); pui
kiausi kabinetai, sinkos, švie
sos ir stalas, ant kurio lavoną 
sutaiso. Kambarys randasi ant 
pirmo aukšto, užpakaliniam 
kambary.

, Del žingeidumo, kas tik no
ri, gali matyti, kaip viską da
ro,—Mrs. Stankienė užprašo. 
Pereitais metais mirė grabo- 
rius Stankus. Tai buvo gero 
charakterio žmogus. Jis daug 
yra parėmęs darbininkišką ju
dėjimą. Jo žmona Stankienė 
taipgi pabaigus graboriaus 
mokslą ir turi laisnius. Vadi-
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BRIDGEWATER, MASS
Mūsų Žinutes

Saus. 29 d. mirė E. Meškie- 
nė. Ji turėjo 58 m. amžiaus. 
Sirgo veik 5 metus.

Berods, juk ne labai svarbu, 
kad žmogus miršta; nuo mir
ties nė vienas neišsisuksime. 
Bet delei velionės Meškienės 
mirties tenka kai kas pastebė
ti. Buvo taip. E. M. gavo už
triną (corn) ant kojos. Kaip 
paprastai, užtriną apipjausty
ta. Bet štai po to gauna krau
jo užnuodijimą ir prisiėjo nu- 
pjaut visą koją. Delei viso to, 
velionei teko išbūti ilgą laiką 
ligonbutyj ir, po 5-kių metų 
kankynių, mirė.

Meškienė buvo 
kilmės, o jos vyras, 
nis, lietuvis. Jis yra

francūzų 
S. Meški- 
nariu AL

naši, ji patarnauja laidotu
vėms taip gerai, kaip ir jos vy
ras Stankus. Rep.

BROOKLYN, N. Y

KONVENCIJA
ir

BANKETAS

Jau ruošiama programa

fetį&rA

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(ŠALINSKAS)

Skubėkit Įsigyti Naujas Knygas
1.

3.

$100,000 Pirmas Prizas 
Old Gold Konteste 

999 Kiti Prizai

DLD 71 kp. ir senas “Laisvės 
skaitytojas.

bet
ir

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Prieš konvenciją šeštadienį 
įvyks “Laisves” korespon

dentų ir bendradarbių

Eikite pas artimiausią cigaretę 
pardavėją ir prašykite seto oficialių 
Old Gold Mįslių Paveikslų, kartu su 
pilnoms taisyklėms ir detališkumais 
apie kontestą^ Jūs gausite šias Pa
veikslų Mįsles absoliutiškai veltui, 
Atydžiai sekite instrukcijas, čia nėra

Dr. Herman Mendlowitz
33 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312

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

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

8701 JOS CAMPAU AVK, DETROIT, MICH.

Dienraščio “Laisvės”

Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytoju

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

NEDĖLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

BUS

GRAND PARADISE SVET
318 Grand Street

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS

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

Parsamdau automobilius vestuvėm, 
parėm, krikfitynom ir kitokiem 

reikalam.
402 Metropolitan Ave. |

(Arti Marcy Avenue) 
Brooklyn, N. Y.

Aldona Rudis baigė 2-jų 
metų kursą plaukų grožio da- 
byboje (Beauty Shop). Grįžu
si namo Aldona žada užsidėti 
nuosavą įstaigą, vieton dirbti 
pas kitus. Bravo, Aldona! Mes 
linkim jums pasisekimo, 
sykiu prašom neužmiršt 
darbininkų judėjimo.

Pradėkite Dabar 
Pralobkit Visam Amžiui

Laimėkite Prizą

Aną vakarą užėjau į Brid-
gewaterio Piliečių Kliubą. Su
sibūrę būrin keletas vyrų gin- įriksų ar sučiupimųT švarumas, nesi- 
činosi apie nuteistus trockistus 1 rokuoja. Neatidėliokite, stokite į kon-

Į numas laimės šiame konteste. Jūs 
neatsidedate ant laimės ar spėlioji
mo darbo. Dvigubai-švelnus Old Gold 
duoda jums progą laimėti turtus. Tė- 
mykite šiame laikraštyje tolimesnius 
pranešimus.

Maskvoje. Vieni sakė, kad So-,testą s,andien. Vien tik jūsų suma- 
u 7 1 r« IniWAP I/AmOCTA Jlllt

vietų valdžia daranti klaidą1 
mirčia bausdama trockistus; 
jie kaltina Staliną'už tai. Gi 
kiti nurodinėjo, kad trockistų 
mirčia nubaudimas nėra klai
da, ale tik tam būtinas reika
las. Jie esą to užsipelnijo savo 
niekšiškais darbais.

Trockizmo gynėjai d. Stali-! 
ną išvadino aršesniu ir už 
Hitlerį. Pati proletariato dik
tatūra esanti aršiausia dikta
tūra pasaulyje. Blogai, kilo
me taip žmones nušneka.. . ir 
dar socialistai.

Mažai Žinantis.

Įvyks Sekmadienį

11 Balandžio (April)

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

mados automobilius.
84 02 JAMAICA AVE. i 

PrieS Forest Parkway
WOODHAVEN, L. U N. Y. i

BERN. J. SHAWKONIS 
r;.r (AŠAKUNAS)

NAUJAS

LIETUVIS GRABORIUS 
IR BALSAMUOTOJAS

LAISNIUOTAS 
New York ir New Jersey 

Valstijoje 
Graborystes reikale visada jums 

mielai patarnaus pigiai.
306 John Street, 

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

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

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
BALZAMUOTOJ AS

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.

J. STALINAS—Pranešimas apie SSRS Konstitucijos 
Projektą VIII visasąjunginiam Ypatingam Sovietų 
suvažiavime. Kaina 15 centų.

2. SSRS KONSTITUCIJA—Užtvirtina VIII Ypatingame 
Sovietų Suvažiavime. Kaina 15 centų.

K. MARKSAS ir F. ENGELSAS—Komunistų Partijos 
manifestai naujai atredaguotas ir gražiai išleistas. 
Kaina 15 centų.

“Laisve”, 427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.
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palankų jų gerklėms

Great Neck, N. Y.

M

Lengvas Užsirūkymas

iš

PHILADELPHIA, PA. tada laikas valgyti medų,

Aglįį.

<AII

proga
Kliu-

PUIKIAUSIAS TABAKAS“ 
“ DERLIA U S GRIETINE**

“Naudokite medų vietoje cuk
raus”—sako Dr. J. J. Kaškiau- 
čius. Kreipkitės tuojaus j 

“Laisvę” ir įsigykite

MEDAUS
r________ _____________ . . .-V- M,WWWWWWWWWWWW

nęs dd. O. Skridulienės, Lau- 
žaitienės, Lideikienės ir Bėčie- 
nės entuziastišku užsimojimu

Svei-

Ptfslapfe Ketvirtas
JkšUi.

*

=u

* * *

Išėjo Vėliavų Parnešti
V KCAS

Sustyro suledėję šakos, iš skersgatvio į gatvę—per 
stuobriai išsitiesė. Balta fabrikus, per aikštes — iš
šerkšna kabojo medžiuose, rankų į rankas, audros iš
rengė telefono stulpus ir 
kartu su ore svirinėjančių 
lapu, krito žemėn.

Gatve taukšėjo klumpės, 
čiuožė pusbačiai. Girgždėjo 
veriamos durys, langinės.

’Ritosi valstiečio vežimas, 
į ratus įkištas mietas kabi- 
.nėjosi už grindinio akmenų, 
atleisti pavalkai mušė šo
nus, vijo kulnis, bėroji su
klupdama leidosi pakalnėn, 
o vežime pievas, atolus ir 
namie likusius ėriukus sap
navo motina ir duktė.

Į Čia, į ten eina skuba, bė
ga, rankos įtempia vadžias, 
išnešiojamos duonos kilo
gramai slegia pečius.

Kryžkelė.
Prie stoties—viduriu gat

vės—etapas.
Išraudusi, skepeta susi- 

gobusi kaimietė pila pieną 
iš durų išbėgusiai basai tar
naitei, — garuojantį, baltą, 
šarmojantį palšosios karvės 
pieną. Rankos sušąlą, pie- 

; nas -suledėja, 
mane, akys susikryžiavo.

Viduriu gatvės—trys jau- džiamas, kovon 
nuoliai. Nemigę veidai, avangardas,
žvilgsniai į tolį įsmigę. Eta-' kelia, rankose spaudžia su
pas juda. Tolyn. Grindi- dėvėtas, purvinas, sūmirku- 
niu, per šerkšną, kojos nū-'siaš, vėją plėšomas, vėjų ir 
ėjo ^kalėjimą. Juodos pė- lietaus nublukintas Raudo- 

’ */ doS^-trys priešakyj, dvi iš nas Vėliavas. Naktis. Pū- 
I . šono—liko gatvėje. Į * * *
J ’ Nemunu ėjo lytis, viena 
į ’ lenkė kitą ir dužo į ledlau

žius. Žmona neklausė, ven
gė susitikti akim. Vaikas 
čepsėjo lūpytėm.

Vakar jis ir jie — susto
jo ties durim. Jie ėjo juo
di, paišini. Dulksnojo įky
rus lietus.

Nešvilpė. Kaminai neme
tė dūmų kamuolių.

Kaimietė sušalusi stovi, 
dantimis kalena, trepsi ko- 

I jomis, daužo ranka ranką. 
Pienas. Už durų čepsi vai
ko lūpytės. Tėvas žiūri pro 
beržyną į kelią: duktė išėjo: 
—ar grįš vidurdieniu, ar 
karvę išves prieš rytą?

Vakare — kai žmona ir 
vaikas migo — jis atlupo 
grindų lentgalį. Atrišo skar
malus, išvyniojo pageltusį 
popierį. Raudona Vėliava, 
elektros žiburių lydima, iš
ėjo iš pirkios į skersgatvį,

tremta žygiuoja Raudonoji 
Vėliava.

Jis ir jie—kėlėsi, ėjo. Su
sirinko iš lūšnų, grįčių, aikš
čių, požeminių skiepų, patil
čių, miesto sodnų. Stovin
tieji čia ir ten grūmojo, šau
kė. Gatve pralėkė, kanopo
mis taukšėdama, joj i ja. Su
dejavo, sugriežė dantimis, 
kumščiai pakilo, raudona 
vėliava susviro, atsitiesė, — • ėjo.

Baudžiamoji kalėjimo 
grupė. Purvinas lietus sun
kiasi iš prakiurusių debesų, 
teškia į langus, į kieme dir
bančių kalinių veidus.

Vakaras. Pro grotas — 
sužiba Aleksoto žiburiai. 
Juoduoja drumzlinas Ne
munas.

Jis ir jie. Baudžiamoji 
kalėjimo grupė.

Jis prisimena Rusijos 
Šiaurės .naktį. Sukilo ka
riuomenės dalis. Priešo 

Jos žiūri į kryžiška ugnimi apšaudo
mas, senosios valdžios spau- 

t žygiuoja 
Eina, krinta,

vėliavas parnešti.* * *
Cisternos. Nuodai paruo

šti, etiketės užlipintos. Pi
roksilinas supakuotas. Mel
svos liepsnos tarp cisternų. 
Gaisras.

Sparnai subruzdo, prope
leris pjauna erdvę virš Ka
raliaučiaus, Tilžės, Klaipė
dos. Žuvėdros sparnais rė
žo bangas. Žmogus eina, at
riša skarmalus, išima sie
nose įmūrytas Raudonas ko
vos Vėliavas, sukniumba, 
pakyla.

Jie atsibučiuoja." Alekso
to slėniai. Žiūri į Kauną, 
kalėjimą.

Orlaivis neria į erdvę. 
Tiršti rūkai. Saulė bučiuoja 
klonius, mėlynių tolį. Oro 
kilpa, rūkų audra, orlaivis 
—pirmyn, augštyn.

Sode ir lauke subrendo 
derlius. Javas byra į saują, 
džiugina kolchozninko žvilg
snį. Jis žiuri į tolius, o 
ten...

Cisternos. Paruoštos ace
tileno dujos. 'Žmęgus išei
na, sukniumba, pakįla.

Propeleris smeigia erd
vės plotą, rankoą siekia, 
rankos stveria — parnešti 
Raudonas Vėliavas.
(Iš Kauno kalėjimo politkalinių 
laikraščio “Kovotojas” N1 (12) 

1936 m. vasaris.)

gos. Badas.
Išsklaidyti, sumušti, iš

badėję, sušalę patruliai miš
ke, tarp suneštų pusnynų, 
slepia Raudonas Vėliavas.

Juodos garbanos ' krito 
ant jaunų veidų, akys per 
murzinus kameros langus 
žiūrėjo į tolį ir vaikiškais, 
paprastais žodžiais pasako
jo apie vyrą duonos išėjusį 
ieškoti, apie tėvą laukiantį 
ir nesulaukiantį dukters, 
apie vaiką čepsiantį lūpytė
mis ir vėliavas, senų ir jau
nų rankų iškeltas, tvirtai 
galingai audros išplėstas, ei
nančias gatve, kaimo keliu.

Jis prisiminė geltonus 
svarius pėdus kombainų su
guldytus kolchozų laukuose. 
Brandus varpų grūdas žvil
ga sode, susirpo, sunoko dir
vose:

Jis kalba:
—Jie sako, karas. No

rėtųsi išeiti iš kalėjimo.’ 
Ten, pusnynuose, paslėptas

Great Nečk’ą Atlankius.

Lietuvių čia randasi virš tri
jų šimtų. Apie 100 iš jų turi 
nuosavus namus. Šio krizio 
metu daugelis negalėjo išsimo
kėti ir prarado savo namelius.

Labai stambių lietuvių biz
nierių čia nėra. Bet smulkių, 
pagal lietuvių gyventojų skai
čių, nemažai. / . v. ’*

Lietuvių valgomų daiktų 
krautuvninkų randasi 4 — Ig. 
Baranauskas, O. Klimaitienė, 
J. Masiulis ir p. Bukantienė. 
Du pirmutiniai žinomi, kaipo 
aktualiai rėmėjai darbininkų, 
o J. Masiulis ir p. Bukantienė 
skaitomi prie praktikuojančių 
katalikų. Bet šiaip jie yra pa
vyzdingi ir mandagūs žmonės. 
\ Lietuvių saliūninkų randasi 
3 — pp. Kasmočius, V. 'Zare- 
vičius ir M. Dumblis. Verčiasi 
neblogai.

Savitarpio susišelpimo orga
nizacijų yra 2 — šv. Pranciš
kaus ir Lietuvos Dukterų-Sūnų 
Draugija. Pirmutinėj priklau
so vien tik vyrai, o antroj — 
abiejų lyčių. Šios dvi draugi
jos skaitomos stambiausiom 
vietos lietuviuose. Darbinin
kiško susipratimo žvilgsniu jos 
yra sukalbamos ir dažnai pa
remia darbininkų judėjimą.

Taip pat čia randasi LDS. 
ir SLA. kuopos. Pirmoji žy
miai pralenkusi pastarąją. 
Randasi čia ir kitų didžiųjų 
organizacijų kuopelės.

Apsivedimai.

Vasario 3 d. apsivedė
Ona Akulioniutė su p. Thall- 
mann’u.

Vas. 7 d. apsivedė p-lė Ė. 
Ramanauskaitė su Antanu, 
Venckum. Vestuvių pokilis 
įvyko jaunavedžio tėvų na-, 
muose, 56 Steamboat Rd.,. 
Great Neck.

S^rga.

Tūlas laikas atgal 
džiai buvo susižeidęs
Karsokas, senas “L.” skaityto
jas ir darbininkų reikalų re-, 
mėjas. Drg. Karsokas nors jau 
vaikščioja, bet dar dirbti ne-( 
gali.

Taip pat seniai ir sunkiai, 
serga Antanas Zorskis. - 
Atbalsiai apie “L?’ Bavarą

Rašančiam šiuos žodžius, 
teko su daug greatneckiečių 
kalbėti apie būsiantį “Laisvės”i 
bazarą. Ypač esu pasitenki-

p-lė

skau-,
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Alice Roosevelt Longworth
pasako, kaip senatoriai pasirenka lengvą užsirūkymą

INescniai padarytame savarankiškame lyrinejimę 

didelė advokatų, gydytojų, paskaitininkų, mokslininkų, 
ir tt. dauguma, kurie pasisakė rūką cigaretus, pareiškė 
savo ypatiską pamėgimą lengvam užsirūkymui.

f Šio pamėgimo protingumą patvirtina p-nios Loiig- 
f worth ir kitų vadovaujančių radio, scenos, filmų ir 

operos artistų pareiškimai, kurių balsai yra jų turtu, ir 
K kurie pasirenka Luckies, lengvą užsirūkymą. Jūs tai

pogi galite turėti Luckies — lengvo užsirūkymo, laisvo 
nuo tūlų šiurkščių erzinančių priemaišų, išvalytų 
išimtino “It’s Toasted” proceso gerklės apsaugą* 
Luckies yra malonūs jūsų gerklei!

e‘Aš tankiai valgau pietus Senato 
valgykloje, prie atstovų, namų, ‘Beveik 
kiekvienas senatorius bei atstovas ten 
rūko, ir skaičius tų, kuriuos aš matau 
išsiimant Luckies pakelį yra tikrai ste
bėtinas, Gal būt “stebėtinas” čia ir 
nėra tikusiu žodžiu. Kadangi, su per
traukomis, nuo 1917 metų aš pati 
vartojau Luckies pasiremdama sekan
čiu pagrįstu protavimu: jie tikrai yra 
lengvu, maloniu gerklei, užsirūkymu. 
Tad ir paprasčiausias galvojimas sako, 
kad šie senatoriai ir atstovai, kurįų 
balsai turi pakelti nepaliaujantį viešo 
kalbėjimo apsunkinimą turėtų taipgi 
pareikalauti c i garėto palankaus jų 
gerklėms , . . lengvo užsirūkymo.”

_ -Z

“It’s Toasted” - Jūsų Gerkles Apsauga
PRIES KNITEJIMUS—PRIEŠ KOSULĮ

“L.” bazaro įrengimui, 
kinu jus, draugės!

Vakariene.

5-kių metų sukakties 
Liet. Amerikos Piliečių
bas surengė bankietą. Tai bu
vo pereitą šeštadienį, kliubo 
kambariuose. Duota skani va
karienė ir dalyviai labai gra
žioj nuotaikoj praleido laiką. 
Buvo gražių kalbų, dainelių 
ir kitų dalykėlių. Visi buvo 
patenkinti.

Kurjozai.
Tarpe kitų pažįstamų, suė

jau savo seną prietelį Joną 
Vezdžiūną. Jau ne "jaunas 
žmogus, bet vis dar juokus 
krečia, štai kokį “interviu” 
turėjo jūsų reporteris su- Jo- 
hū:

—Ar tu, drauge, buvai kan
didatu į Lietuvos karalius?

—Ba-ra-ban-ščik! Brookly- 
no kriaučių iširusias. Kada 
kun. Petkus piršo kandidatu 
į Lietuvos karalius Paršaitį- 
Gabrį, tai sale jo ir aš buvau 
perstatytas ...'

Čia įsikišo Jonas Linda su

Stephen Aromiskis
(ArmakatiSkas)

LaisniuOtas Graborius
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė. 
tJtobklyh, N. Y.

Telefonas: ĖVergreen 7-4335

i

i

Ccpyrliht 1037, Tbe American Tobacco Company

savo “kai Kaune baronkom 
snigs, tai Vezdžiuns karalium 
liks.”

“Laisvės” reporteris nesi
gailėjo aplankęs Great Neck’a.

“L.” Reporteris.

Dienraščio Laisvės Naudai

BANKETAS 
ir 

KONCERTAS
Ivyks Sekmadienį

18 d. Balandžio-April

Bus puiki dailės programa, 
rengėjai kviečia talentus 

iš New Yorko.

Bus Puikioje Salėje

NEW AUDITORIUM HALL
713 SNYDER AVE.

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

narius dalyvauti šiame 
parengime.

4/* 4Z* AP* 4P*
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Reumatizmas Sulaikomas
Į 48 Valandas.

Naujas New Yorko daktaro vaistas 
tiekia linksmybę tūkstančiams— iš
varo lauk reumatišką varginimą 
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) į 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
sijausite, kad skausmai prasišalino, 
grąžinkite nesunaudotus vaistus ir 
jūsų $1.85 bus sugrąžinti. Kam kęs
ti dar kitą dieną? Valandos: šiokiom 
dienom nuo 10 iki 4. (Lith. Laisve)

DIDELIS NUPIGINIMAS
Dviejų dolerių vertės knygą 

Dabar gausite už $1.25

Patarimai Vyrams 
Apie Lyties Dalykas

Tai ta paskilbusi D-ro Robinsone 
knyga, kurią D-ras Kaškiaučius 

pakartotinai liepia skaityti.
Pirkite ją dabar, nes už minesic 

vėl bus pilna kaina.
Reikalavimu* sų $1.25 

adresuokit:
J. BARKUS,

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

GARSINKITfiS SAVO BIZNI 
DIENRAŠTY! “LAISVOJE”

MEDUS

Ne 
kada jau apsergate šalčiu.

Valgykite medų, kad 
nesirgtumėte.

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

VYRU IR MOTERŲ LIGOS 
GYDOMOS NAUJOVIŠKAIS

BODAIS
Kraujo ir Odos Ligos, Nervą Sui

rimai, Slogos ir Chroniški Skaudu
liai, Nervų ir Abelnas Nusilpimas, 
Skilvio ir žarnų Sugedimai, Hemor
rhoidal ar kiti Mčšlažarnės 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 
Analvzė, X-spinduliai Serumų įleidi
mai ir ciepijimai. Sąlygos yra priei
namos. Pasitarimai veltui.

DR. L. ZINS
Virš 25 Mr*- v-’-fikoa

110 East 16 St., N. Y.
Tai*p 4th AVe. Ir Irving PI.

Valandos 9 A. M. iki 1 P. M. 
Sekmadieniais 9 A. M. iki 3 P. M. 
(«s KA'T.PAWg UETUVT&KAD.
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BOSTONO ŽINIOS
VEDA KORESPONDENTŲ BIURAS .. ................. .... ...

So. Boston, Mass.
Susirinkę Tarėsi.

Boston Globe tilpo praneši
mas, kad Olivia James House 
įvyko susirinkimas - diskusijos 
3 d. vasario, temoj “Recrea
tion and Recreation Facili
ties.” Nors neskaitlingas, bet 
susirinkimas įvyko. Dalyvavo 
keletas ir lietuvių; buvo ir ra
dio vedėjas liet, kalboj Stepo
nas Minkus ir nejudinamo tur
to verslininkas A. Kupstis. Tar" 
tasi-kalbėta, kas reikia daryt, 
kad So. Bostonas visai laužy
nu neliktų.

Todėl tikiuosi, kad “Laisvė” 
suteiks savo skiltyse vietos 
šiam raštukui.

Lietuviai So. Bostone.
Idant suprati dabartinę po

litinę ir ekonominę padėtį, tai 
reikia nors biskį prisiminti 
praeitį.

Remdamos seniau apsigyve
nusių pasakojimais, ypatingai 
Rupkelio, vaizdelis toks. Dau- 
giaus kaip 50 metų atgal lie
tuviai pradėjo sustoti Bostone 
prie žydų ant Salem Street. 
Ten buvo darbo agentūros ir 
iš ten ūkininkai-farmeriai 
samdydavo sau darbininkus. 
Ir ^pirmieji darbai lietuviams 
buvL sunkūs, ilgų valandų dar
bai) ant farmų.

Vėliaus pradėta gaut darbų 
prie taikymo-'ge;lžk,elio supyli- 
mųj Pagaliaus dasiįria iki So. 
Bostono, apsistoja cukernėj. 
O ūž kiek metų lietuviai, kai
po raumeningi vyrai, tampa 
reikalingais ir geležies išdir- 
bystėj. Pradėjo imti prie dar
bo Walworth geležies įmonė.

“Kumelinė.”
Einant iš So. Bostono į Bos

toną, ant kampo Dorchester 
Ave. ir Broadway, po dešinei, 
prie geležinkelio yra gaisrinin
kų punktas (fire house) ir pri
lipusi tonikinė. Čia seniau bu
vo tvartas-arklydė apačioj, o 
viršuj — salė. Tai čia įv^ko 
pirmieji lietuvių didesni susi
rinkimai; tvėrė savišalpos or
ganizacijas, rengė balius su 
muštynėmis. Vyrai, vaikinai 
tankiai susimušdavę del stokos 
lietuvaičių. Lietuviai šią vietą 
įvardino “Kumelinė.”

Po keliolikos metų pasistato 
bažnyčią. Po kiek metų pra
dėjo kelionę ir “Keleivis,” neš
damas progresą ir kultūrą ne 
tik So. Bostono, bet sykiu ir 
J. V. gyvenantiems lietuviams.

Va, šioj daly So. Boston, t. 
y., tarpe Dorchester avė. ir 
Dorchester St., su mažais iš
ėmimais, lietuviai ir gyveno 
iki 1915 metų ir kiek dar vė
liau.

Ir nuo 1915 iki 1925 metų 
įvyko kas tai nepaprasto. Pa
saulinis karas užkliudė ramų 
tūnojimą. Išbudavota didžiulė 
prieplauka (Army Base>. Pri
važiavimui prie prieplaukos, 
geležinkelis praplėstas, dieną- 
naktį traukiniai sunkiai vežė, 
daugiausiai karo pabūklus. 
Dūmų buvo kaip grįtelėj be 
kamino, kurioj augau, šiuo lai
ku darbų daugiau buvo ir dau
giau uždirbta. Lietuviai dau
giau pradėjo apipirkti stubų 
toliaus nuo dūmų ir geležinke
liu bildesio, pradėjo pajūrin 
kraustytis, skleistis ir į kitus 
Bostono priemiesčius, o dau
giausiai Dorchesterin. Bažny
čia pasiliko ten pat, kur pasta
tė pirmieji So. Bostono lietu
viai. Negi pemeši visą trobą, 
bei išsidalinsi?....

Užėjus depresijai, t. y. di
džiąja! bedarbei, ir vakarinė 
dalis So. Bostono visai susmu
ko.

Bėdaibiai neturėjo kuo mo
kėti rendų, Smulkūs savininkė
liai neturėjo jėgų iaisyti-lopy- 
ti susenusias rfnboikAA. Taip

daug ir sugriuvo; kitos dar 
riogso su išdaužytais langais; 
nekuriose dar kai kas gyvena. 
O bažnyčia išdidžiai primena: 
“Viskas aplink mane griūva, 
lūžta, bet mane, tai ir pragaro! 
galybė nesugriaus.”

So. Bostone užsiliko lietuvių 
apie 5000 arba 10 nuošimtį vi
sų gyventojų. Ir gal būt 25 
nuošimtis stubų yra lietuvių 
rankose, kurios maž daug tin
kamos gyventi. Ne mažai yra 
verslininkų-biznierių; daugu
moj valgomų prekių krautuv- 
ninkai.

Ekonominiai lietuviai daug 
ką atsiekė, bet politikoj, kiek 
man žinoma, nieko. Mat, kol 
kas vis tik savais reikalais te
sirūpina, o visuomeniškai — 
paliekam amerikonams. Tuo 
tarpu S. Bostone gyvena 55 
nuošimtis sveturgimių.

Jau bus apie 15 metų, kaip 
miestas žada pastatyt gymna- 
ziumą. Ir žemę tam tikslui at
pirko ant kampo Broadway ir 
C gatvių. Bet projektas vis dar 
pasilieka projektu. Dabar sa- 
xo statys, bet kur? Va, Ame
rikos legijono Perkens Post no
ri įpiršti savo lotą prieš Muni-
cipal Building ant E. Broad
way, kuris turi net $5000 sko
los — mortgage. Yra aprokuo- 
jama, kad su apipirkimu kitų 
namų ir žemės, miestui kaštuo
tų apie $30,000 apart budinko.

Rodos, lietuviai šiuo klausi
mu turėtų susirūpinti, t. y., at-

budavoti griūvančią dalį mie
sto, kur apsigyveno vyresnieji 
mūsų broliai. Gymnaziumas 
turėtų būt ant kampo Broad
way ir C gat. pastatytas, štai

rai tyli, it bijodami vandenį iš
lieti iš burnos. Stambiosios ir 
įtekmingesnės organizacijos tu
rėtų tarti savo žodį. Įtakos pa
darytų daug “Keleivis”, “Dar
bininkas,” parapija, Lietuvių 
Piliečių Kliubas ir St. Dariaus 
Amerikos legiono lietuvių pos
tas.

So. Bostoniškis.

kodel: lietuvių centras vistiek 
pafsiliks dar prie Broadway ir 
E gatvių, čia išeina laikraštis 
“Darbininkas;” keli žingsniai 
toliau, visuomeniška lietuvių 
įstaiga — namas, įsteigtas per 
sočialistų ir sandariečių susior- 
ganizavimą į “Labdarystės 
Draugiją” virš 20 metų atgal. 
Dabar valdomas kliubo, kuris 
turi apie 500 narių. Arti ir 
^Keleivio” namas. Kiek toliau 
ant penktos gatvės bažnyčia. 
Natūraliai, lietuviško biznio 
verslos centras čia-pat. Neabe
jotina, kad gymnasium atnau
jintų nors biskį. Jaunimas tu
rėtų vietą sportui. Kiek nors 
sumažėtų besigrūpavimas ga
tvėse, kur veisiasi idėjos smul
kios vagilyStėS ir prasižengimė- 
lių.

Na, jei privatis kapitalas yra 
bejėgis jau atbudavoti griuvė
sius, tai organizuotai galima iš 
miesto bei federalės valdžios 
reikalauti nors nuvalyti tuos 
griuvėsius. Grūmoti rinkimų 
laikais savo kandidatais į vald- 
vietes.

Va šiais 'klausimais rimtai 
rūpinasi “Gates of Heaven” 
bažnyčios klebonas. O iš lietu-
vių klebonijos nesigirdi nei gu
gu. Taipgi ir mūsų lietuviai pro
fesionalai,— advokatai, da.kta-

$5000

Hitler ir Mussolini Nori
Užgrėbt Ispanijos Auksą

London.—Hitleris ir Mu- 
ssolinis daro spaudimą tarp
tautinei bepusiškumo komi
sijai, kad uždraustų Ispani
jos valdžiai naudoti savo 
auksą karui prieš fašistus. 
Didele to aukso dalis, kaip 
žinoma, yra sudėta Pary
žiaus bankuose saugesniam 
laikymui.

Paryžiuj Pasmaugta Ameri
kietė Socialė Darbuotoja
Paryžius. — Rado nežinia 

keno pasmaugtą Lillianą E. 
Drescheraitę, iš Amerikos 
atvažiavusią a t o s t o goms 
Europoj. Jinai buvo bedar
bių šelpimo biuro socialė 
darbuotoja New Yorke.

Vaticano Miestas. — Po
piežius ir vėl sakosi yra 
sveikesnis. Ištiesų, šis po
piežius nors kitiems dangų 
pardavoja, bet patsai labai 
kovoja prieš mirtį. Matyt, 
kad jis nelabai tiki į dan
gaus gyvenimą.

VERTES daiktų
“LAISVES” BAZARE

t=
UŽGRIŪTAS KASYKOJ 
BADAVO 8 DIENAS; GĖ- 
Re SIERINĮ VANDENĮ
Flemington, W. Virginia. 

—Robert Johnson, kaimiš
kas laiškų išnešiotojas, nu
ėjo į apleistą kasyklą liuo- 
su laiku kast anglies, kurią 
pardavinėjo kaimynams, 
tuom papildydamas savo 
menką algą,—ir liko užgriū
tas. Taip per 8 dienas jis ir 
“gyveno” be jokio maisto. 
O troškuliui numalšint gė
rė sriovenantį sieruotą van
denį. Pagaliaus, mainieriai 
jį iš ten išėmė.

Nuvežtas ligoninėn, John
son sveiksta.

eikite visi, gausite po knygelę. — 
Fin. Rašt. K. Y. (33-34)

C. BROOKLYN, N. Y.
LDS 46 kuopos mėnesinis susirin

kimas įvyks trečiadienį, vasario 
(February) 10, 7 vai. vakare, po 
num. 79 Hudson Ave. Visi nariai bū
kite. Turėsime nekuriuos svarbesnius 
reikalus atlikti, o taipgi tinkamai 
prisirengti prie vajaus, kuris prasi
deda su kovo nfiėn. Būkite laiku.

Komitetas.
(32-33)

PRANEŠIMAI Iš KITUR

PHILADELPHIA, PA.
Ralph Bates, žymus Britanijos ra

šytojas, kuris nesenai sugrįžo iš Is
panijos fronto kalbės antradienio 
vakare, vasario 9-tą, Lu Lu Temple, 
Broad ir Springarden Sts., 8 vai. 
vak. Mr. Bates išgyveno Ispanijoj 
nuo 1930 m., ir gerai susipažinęs su 
Ispanijos situacija. Jis aiškins apie 
Ispanijos kovotojus už demokratiją 
prieš fašizmą, šį masinį susirinkimą 
rengia “American Society For Tech
nical Aid to Spanish Democracy.” 
Dr. Carl Scholz, Pennsylvanijos Uni
versiteto mokytojas pirmininkaus.

(32-33)

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ OEp

KIRPIMAS

SKUTIMAS 15c
Prielankus Patarnavimas 

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

CLEVELAND, OHIO
LDS 138 kuopos susirinkimas įvyks 

ketvirtadienį 7 vai. vakaro, 11 vasa> 
rio, pas draugus Žukus, 13308 Ben
wood Ave. Visi malonėkite būti lai
ku.

Valdyba.
. (32-84)

NEWARK, N. J.
Newarko Moterų Birutės Draugi

ja rengia Užgavėnių blynų balių. 
Įvyks 9-tą d. vasario, Academy Hall, 
103 Jackspn St. Pradžia 7 vai. vak. 
Įžanga suaugusiem 25c., vaikams— 
10c. Birutės Draugija kviečia visus 
—didelius ir mažus.

(32-33)

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

113 West 42nd Street 
NEW YORK CITY 

Telefoną^ Bryant 9-7763

BROOKLYNO OFISAS 
168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Telefonas Evergreen 8-7179

ELIZABETH, N. J.
LDS 33 kuopos mėnesinis susirin

kimas jvyks vasario 10-tą, LDP Kliu- 
be, 408 Court St. Pradžia 8 vai. va
karo.

Draugės ir draugai, visi susirinki
te laiku, nes daug svarbių dalykų 
yra del apkalbėjimo. Ypatingai va
jaus klausimas svarbiausia, nes va
jus prasidės su pirtna diena kovo 
mėn. N

Sekr. V. K. Sheralis.
(32-33)

CHICAGO, ILL.
Masinis mitingas apie trockistų 

vėliaus} teismą, įvykusi Sovietų Są
jungoj, atsibus vasario 10-tą, 8 vai. 
vak., Capital Bldg., 159 N. State St. 
Svarbiausias kalbėtojas bus Morris 
Childs, Illinois Valstijos Kom. Par
tijos sekretorius. Yra svarbu, kad 
kiekvienas chicagietis, kuris intere
suojasi virš minėtais dalykais, daly
vautų šiame mitinge.

(32-33)

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.

SO. BOSTON, MASS.
LDS. 62 kp. svarbus susirinkimas 

įvyks 10 d. sausio, 7:30 vai. vak. Vi
ši nariai ateikite, nes bus labai svar
bus klausimas svarstytas, tai yra 
naujų dovanų gavimo. Taipgi gavo
me iš Centro naujų konstitucijų. At-

TIE VISI DAIKTAI BUS IŠPARDUODAMI UŽ LABAI ŽEMAS KAINAS
Bus įvairiausių gėrimų ir geriausių valgių, kurie yra Bazarui sudovanoti.

Kas Vakarą Šokiai
Keturių Kavalky 

Orkestrą

Šeštadienį
Vasario
February

Ketvirtadienį
Vasario 
February

Penktadienį
Vasario
February

VARPO KEPTUVE

Muzika nuo 7-tos v. vak.

Įžanga 10c Asmeniui

Raudonosios Žvaigždės Merginų Sekstetas iš Elizabeth, N.J.

RAUDONOSIOS ŽVAIGŽDĖS 
Sekstetas, iš Elizabeth, N. J. 
Vadovaujant Pochinaitei 
ir KITI ŽYMŪS TALENTAI.

BROOKLYN AIDO CHORAS 
Vadovaujant L. Šalinaitei 
L KAVALIAUSKAITE, Solo 

ALEKAS VELIČKA, Solo

n
 NEWARK SIETYNO CHORAS 

ir bus žyihių solistų iš 
Siėtyniečių tarpo.

Sekmadienį 1 4 AIDO CHORO SEKSTETAS,
Vasario I Vad6*vaujant B. L. Šalinaitei
February A A duos visą dailės programą, so

lų, didėtų ir seksteto dainas.

Pėnktadienį
Vasario
February

Šeštadienį
Vasario 
February

Sekmadieniais
VAIKŲ DIENOS

Vaikai Pirks Gerus Daik
tus Nuo 1c iki 10c 

Už Daiktą
Laikas nuo 1 iki 5 v. dieną

Įžanga Veltui

-g q ŠOKIAI IIHA1SLAI,
H Kadangi įvyksta Liet. Nepri-

JL klausomybės minėjimo prakal
bos, tai šiandiėn bazaras pra
sidės 10 v. vak. Įžanga veltui.

O A 12 Žymią Talentą iš Phila., Pa.
4? B duos solų, duetų, kvartetų 

ir sceniškų šokių.

Sekmadienį A. Višniauskas, iš Bayonne,
February i. A. Klimaitė, P. Pakalniškis ir

L. Kavaliauskaitė
dainuos solus.

Pirmadienį Pirmyn Choras, iš Great Neck 
Vasario f* f * Vadovaujant Ą. Klimaitei, 
February «»■■■ duos ištisą programą.

BUS “LAISVES” SVETAINĖJE, 419 LORIMER ST., BROOKLYN, N. Y

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

Čia Parodoma Dalis Varpo Keptuvės, Kur Kepama 
duonos: rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų ru
gių, senvičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. 
Taipgi kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimai 
skaniausių kėksų-pyragų: Pineapple Cake, Apple Cake, 
Cheese Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice 
Cake. Stollen, Doughnuts, Pies, Pasteries, Apple Turnovėrs 
ir Jelly Rolls.
Siunčiame duoną per paltą | kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jfisą pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorj ir kainas.

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

Lietuvių Anglią 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: EVcrgreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti j ofisą 

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

TRU ■ EMBER COAL COMPANY
485 Grand Sheet ' Brooklyn, N. Y.

(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 
Telefonas: EVergreen 7-1661

f



Puslapis Šeštas

Kraujo

’auką žmonijos labui.

gale E.-
Jiems

šeštadienio vakarą;, vasario 
d., Grand Paradise salėje,

Mį
t

NEW YORKOIR APIELINKES ŽINIOS
Dainos ir Geri Kalbėtojai 
Lietuvos Nepriklausomybės 

Minėjime

Jieško Aukotojų Kraujo 
Gydymui Skarlatinos

Del Ko Daugiausia Įvyksta 
Važiuotos Nelaimią

Didysis Brooklyno lietuvių 
minėjimas Lietuvos nepriklau
somybės 19-kos metų sukak
ties jau tik už dešimties dienų. 
Jisai įvyks penktadienį, 19 va
sario, didžiojoj Grand Para
dise svetainėj, Brooklyne.

Prakalbas sakys St. Michel- 
sonas, “Keleivio” redakto
rius iš Bostono ir R. Mizara, 
“Laisvės” redaktorius, brook- 
lynietis.
- šaunia tam vakarui tinka
mą lietuviškų liaudies dainų 
programą išpildys Aido Cho
ras ir Aldona Klimaitė, solis
tė. Tikimasi ir daugiau pro
gramos.

Minėjimą rengia Amerikos 
Lietuvių Kongreso Komitetas, 
kuriame dalyvauja visos žy
miosios Brooklyno ir apylinkės 
lietuvių organizacijos, susido
mėjusios atstei&imu demokra
tijos Lietuvoje.

Visi “Laisvės” skaitytojai 
prašomi ne tik patys rengtis, 
bet taip pat pranešti apie tai 
ir kitiems, kad nei vienas lie
tuvis nesiliktų nedalyvavęs ta
me iškilmingame mitinge.

Pasigėręs Pakvaišėlis 
Suraižė 4 Keleivius
Girtas veiteris važiuodamas 

namo j New Yorką Jamaica 
linijos traukiniu 1:30 ryto su
raižė kišeniniu peiliu keturis 
keleivius ir desėtkus kitų įva
rė panikon iki patys keleiviai 
jį suėmė ir pusėtinai aplamdė.

Sveikatos Departmentas sa
ko, kad škarlatina užmuša 
daugiau vaikų, negu difterija. 
škarlatinoš suvaldymui reika
linga kraujo tų asmenų, kurie 
jau yra persirgę škarlatina. 
Prašo sutinkančius suteikti po 
biskelį kraujo pranešti apie 
tai į Manhattan Convalescent 
Serum Laboratory,
15th St., New Yorke, 
bus mokama po $5 už kiekvie
ną auką kraujo.

Sve i k a t o s komisianierius 
Rice sako, kad New Yorko 
mieste kasmet yra apie 10,- 
000 susirgimų škarlatina. Nuo 
jos pereitą metą mirė kita 
tiek, negu difterija. Įleidimas 
ligoniams persirgusių kraujo 
palengvina ligą, taipgi įčirški- 
mai sveikiems vaikams apsau
goja nuo susirgimo, 
imama po mažai, tad esą da-; 
vėjui nekenksminga ir ne
skausminga.

Sakoma, kad parinktieji 
kraujo davėjai gali jo duot 
kas 2 ar 3 savaitės per 4-5 
mėnesių laikotarpį. Bet jie tu
ri būti stiprūs ir ne daugiau 4- 
5 mėnesių po persirgimo, ne 
jaunesni 18 metų. Neturinčių
jų 21 metų amžiaus patarnavi
mas nebus priimamas be tėvų 
raštiško sutikimo.

“škarlatina yra viena iš ža
lingiausių kūdikystės ligų,” 
sako Dr. Rice. Ji tankiai pa
lieka vaikus pažeistomis ausi
mis, kas veda prie apkurtimo, 
taipgi pažeidžia širdį ir ink
stus. Tad į davimą kraujo gy
dymui škarlatinoš ir apsaugo-

Atydus ištyrimas 1936 me
tais įvykusių važiuotos nelai
mių New Yoęko mieste paro
do, kad 905 asmenys tapo už
mušti. Tai buvo 127-niais ma
žiau, negu 1935 m. Įdomu pa
žiūrėt, nuo ko daugiausia įvy
ko nelaimių.

Iš minėto skaičiaus 399 ar
ba 44 nuošimtis užmušta ei
nant ar važiuojant skersai ga
tvę prieš trafiko šviesas, taip
gi ne perėjimo vietose. Del tų 
dviejų priežasčių vaikų žuvo 
41.

Eikite skersai gatvę 
šviesomis ir perėjimui 
mėtomis vietomis.

Trafiko Stotis

tik su 
pažy-

Nauja Žmogvagiu Byla
Prasidėjo perklausinėjimas 

j Paul H. Wendel’io, kuris kar- 
I tą buvo prisipažinęs pagrobi
me Lindberghų vaiko, bet pa
skui sakėsi išpažintį padaręs 
gengsterių pagrobtas ir kan
kinamas. Pagrobime kaltinami 
Murray Bleefeld, Martin 
Schlossman ir Harry Weiss.

Dovanos “Laisvės”
Bazarui

” Sužeistais yra Edith Miran-į H”0 ’
dienė, Margaret Lombar^į^g 
ir jos brolis Vincas, taipgi An
drew Vaglino, brooklyniečiai.

Užpuolikas Frederick Hol
mes, 22 metų, nuvežtas polici
jos stotin sakėsi “sukvailėjęs 
iš girtumo.” Uždarytas kalėji- 
man be kaucijos iki kvotimo.

Jurginės Draugystės Balius 
Buvo Sėkmingas

Nerado Darbo, Bandė 
Nusižudyt

Kieta Arturo šnabelio gal
va paliko jį gyvu, kuomet tai
kyta savo smegininėn kulka 
tik padarė didelį guzą, bet ne
lindo galvon.

Jisai nuėjęs šaudymo gale
rijom 120 E. 14th St., N. Y., 
numetė ant stalo 15 centų, 
kad pašaudyti į cielių. Gavęs 
22 kalibro šautuvą, jis 7 šū
vius iššaudė į metalinį cielių. 
Tada jis atgrįžo šautuvą į sa
ve tarsi norėdamas pažiūrėt 
vamzdin.

“Po velniais, Ką manai da
ryt?” suriko prižiūrėtojas.

“žiūrėk savo biznio,” jam 
atsikirto kostumeris 4r pridė
jęs vamzdį sau prie galvos pa
spaudė gaiduką, šautuvas iš
šovė, bet kulka atšoko ir įstri
go į lubas. Prižiūrėtojas išmu
šė šautuvą jam iš rankų ir pa
siuntė ligonbutin. šnabelis li- 
gonbutyje sakė, kad šešios sa
vaitės atgal jis atleistas iš ar
mijos ir negalėjęs niekur dar
bo gauti, dėlto nusprendęs, 
kad neapsimoka gyventi.

*

6 
įvyko minėtos draugijos meti
nis balius.

Svieto devynios galybės ir 
visokio kalibro. Didžiumą pu
blikos sudarė jaunuomenė, tai 
yra čia gimę ir augę. Taip va
dinamų modemiškų kostume- 
rių-svečių, tai yra suaugusių 
buvo apie vienas trečdalis. Pa
starieji svečiai daugiausiai lin
ksminosi būriais susėdę aplink 
stalus, o jaunimas šoko, kiek 
tik norėjo, nes orkestros graji- 
no puikiai.

Šv. Jurgio Draugija turi di
delę įtaką tarpe pažangiosios 
visuomenės, nes sutraukt tiek 
daug svečių ne bile kas gali.

šiame parengime matėsi 
daug žmonių iš “Laisvės” dar
bininkų, taipgi gana daug 
Brooklyno lietuvių komunistų 
suaugusių ir didelis skaičius 
jaunųjų komunistų.

E. Bensonas.

Moterų komisija, kuri dar
buojasi “Laisvės” bazarui, ra
portuoja, kad girdėjusi ir vėl 
smagių žinių kas liečia baza- 
ra.

Mike Zuza, 46 Scholes St., 
kuris parduoda šviežią ir rū
kytą mėsą, taipgi importuotus 
skilandžius, aukojo ir pats pri
statys ketvirtadienį labai ska
nią ;įr brangią “Fruit Ham.”

V, i Lukas, 532 Grand St., 
Schcįljes Baking (duonkepyk- 
los) savininkas, iškeps pyragų 
ir dubnos bazarui.

Baller grosernė, 416 So. 5th 
St., davė kenuoto maisto.

Kita dalis komisijos savo 
raportą suteiks vėliau. Kiek 
girdėta, tai visur pasekmės ge
ros ir “Laisvės” bazaras bus 
turtingas visu kuo. O kur dar 
kitų miestų dovanos, kurias 
atveš atvykdami bazaran.

Bazaras prasidės 11-tą ir 
tęsis 12-tą, 13-tą ir 14-tą, taip
gi 20-tą, 21-mą ir 22-rą šio 
mėnesio. Moterų vakaras bus 
13-tą, ne 14-tą, kaip vakar bu
vo rašyta. Mot. Komisija.

Prasidėjo Maudynėj 
Žudystės Byla

Pirmadienį prasidėjo byla 
Major Green, negro, kaltina
mo nužudyme jaunos moters 
M. H. Case, kuri rasta nužu
dyta ir įmesta sayo namų mau
dynėj,' 11 d. sausio. Distrikto 
advokatas. sakoma iššauksiąs 40 
liudininkų, o gynėjai apie 15.

Motina su 14 Vaikų Badavo
Pagavo Pieno Vagišius

tyn!” Išsigando vagys, išsigan
do nemažiau ir jis pats, nes va
gimis buvo jo paties du broliai. 
Juos areštavo.

Anthony Palumbo, grosernin- 
kas, 180 33rd St., Brooklyne, 
jau per tris metus pasigesdavo, 
pieno, pristatyto krautuvei. 
Jam tas įgriso ir jis įtaisė elek
trišką signalą pieno bakse, o

Draugė Mikalauskienė Vis 
Dar Serga

Teko atlankyti d. Mikalaus
kienę pereitą sekmadienį. Jinai 
jaučiasi truputį gerėliau, ta
čiau lovos dar negali apleisti, 
nors jau po truputėlį pasikelia. 
Jos liga ne sezoniniai Šalčiai, 
bet vidujinių organų, tad ir li
gos tąsa ilgesnė. Draugės ir 
draugai ligonę palinksmintų ir 
suramintų atlankymu.

Helena Spanglerienė, 42 me
tų, 14-kos vaikų motina su visa 
didele Šeimyna gyveno trijuose 
ankštuose kambarėliuose ir ba
davo. Jinai šiaip taip vertėsi iš’• kitą jo galą privedė prie savo
uždarbio dviejų vyriausių vai- lovos. Pasigriebęs* revolverį jis 
kų, kurių bendra alga siekda- į išbėgo ir suriko: “rankas augš- 
vo apie $23 į savaitę. Bet sū
nui netekus darbo juos visai 
prislėgė badas.

Jų traginga padėtis iškilo 
aikštėn, kada viena mergaičių 
susirgo mokykloj ir išsiaiškino, 
kad motina neturi iš ko gydyti. 
Jie negavo pašalpos ir bijojo 
jos reikalauti, < kadangi jiem 
gręsė išsiuntimas atgal į Penn- 
syĮvaniją, kur nei vienam jos 
vaikų nebuvo darbo.

Bile Dieną Tl/"k\7\7* 7th Avenue 
25c iki KIIXY ir

1 v. po. p. **VFXB* 50th street 
300,000 žmonių yra matę 

DEANNA DURBIN lošiant 
“3 SMART GIRLS”

(3 Kytros Mergaites) 
AR JŪS MATĖT?
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E. Bensonas.
BROOKLYN LABOR LYCEUM

SUSIRINKIMAI

FOTOGRAFAS

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)
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Nėra valanda sekmadieniais.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.
Į - - - -<.......................... .  ............ »

BROOKLYN, N. Y.
ALDLD 55 kp. susirinkimas įvyks 

trečiadienį, vasario 10 d., 8 vai. vak. 
šapalo-Vaiginio svet., 147 Thames 
St. Būtinai visi nariai dalyvaukite ir 
stengkites atsivesti naujų narių.

(33-34)

MATEUŠAS SIMONAVIČTUS 
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

Vyrams Trečiadieniais, Ketvirta
dieniais, Penktadieniais, šeštadie

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

Speciales kainos savaitei.

GAUKITE “LAISVEI” 

NAUJŲ SKAITYTOJŲ.

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Moterims Pirmadieniais ir Antra
dieniais nuo 12 Vai. Dieną iki 11 
Vai. Vakare. Po 11 Vai. Vyrams.

50c UŽ DIENĄ IR NAKTĮ

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau drauges merginos arba 

našles. Amžiaus nuo 30 iki 45 metų, 
laisvos ir pasiturinčios. Aš pats esu 
pąsiturintis ir turiu gerą darbą. Pra
šau su pirmu laišku prisiųsti ir pa
veikslą. — J. B., General Delivery, 
Newark, N. J. (33-35)

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

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS 

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 3847

EAST NEW YORK, N. Y.
LDS. 13-tos kuopos mėnesinis su

sirinkimas įvyks ketvirtadienį, vasa- 
šio (Feb.) 11 d., Kiburio svetainėje, 
950 Jamaica Ave., Brooklyn, N. Y., 
8-tą vai. vakaro,. Po mitingo bus 
skaitoma labai svarbi paskaita apie 
nervų ligas. Paskaitą parašė Dr. 
Ambroziejūtė labai suprantamoj for
moj. Tad ne tik kiekvienas narys j 
neapleiskite šio susirinkimo, bet ir 
savo pažįstamus atsiveskite išklausyt 
paskaitą. — Kviečia Komitetas.

(33-34)

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

4*

ANTRA JUOZO AžIO VALGYKLA 

“LAISVĖS” NAME, 417 LORIMER ST., BROOKLYNE 
Čia Gaspadoriauja Pranas Mergiunas

Taipgi maistas visados šviežias, skaniai pagamintas 
ir prielankus patarnavimas.

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.

ACCOMMODATION

-U.'-: 'ji

Akių, ausų ir gerklės ligon- 
butyje, 210 E. 64th St., N. Y., 
kilo gaisras, bet gaisrininkai 
chemikalais patyka gaisrą už
gesino ligoniams nei nežino
jus, kad gaisras buvo.

Pikietai Prisirakino 
Prie Viešbučio

Lietuvių Dark. Susivienijimo 
50-tos Kuopos Vakaras 

Puikiai Pavyko
Pačioj šviesiausioj New Yor- 

ko vietoj — Times Square — 
pikietai iškirto pusėtiną šposą 
ponams, einantiems į puošnų 
Astor viešbutį pabaliavoti. 
Viešbutyje buvo Kitty Kelly 
batų krautuvių bosų balius, 
kur už vakarienę mokėta po 
$10. Demonstrantai savo pla
katuose pasmerkė dešimtdole- 
rinę vakarienę, nurodydami, 
kad tų krautuvių darbininkai 
streikuoja už kąsnį duonos.

Ponams to jau buvo per
daug ir užsiųsta policija dau
žyti pikietus, pirmiausia, žino
ma, stvėrė prašalinti iškabas 
ir jų nešėjus, čion Irving Tu
cker, streikuojantis vienos tų 
krautuvių pardavinėtojas, ir 
jo žmona Ruth prisirakino prie 
stiprių geležinių užtvarų. Greit 
subrinko tiek žiūrėtojų ir pi- 
kietam pritariančios, policiją 
ujančios publikos, kad sulaiky
ta trafikas prie viešbučio ir 
visoj apylinkėj.

Policiją iš nemalonios padė
ties išgelbėjo pribuvęs nepa
prastos padėties būrys su pjū
klais nupjaustymui retežių. 
Jauną porą nugabeno W. 47 
St. policijos stotin, kaltinant 
netvarkos kėlime. Juk tai ne 
žertas, daryt tokią “netvarką” 
— tūkstančiam žmonių pasa
kyt ape Kitty Kelly darbinin
kų streiką už žmoniškas algąs 
ir darbo sąlygas. O tą suži
nojus publika daug ką pasakė 
policijai už puolimą pikietų.

Matęs.

New Yorkas Išpildė 
Potvinio Kvotą

New Yorko miestui buvo 
skirta sukelti $1,500,000 kvo
tą šelpimui nukentėjusių nuo 
potvinio. Pereitą sekmadienį 
jau turėta veik visa kvota, 
trūko tik $3,000, kas, tikima
si, primadienį jau atpildyta 
su perviršiu.

Vasario 7 d. Community 
Kliubo salėje, So. Brooklyne, 
įvyko minėtos kuopos vaka
ras. Suvaidinta puikus veika- 
las-komedija “Dvaro Bernas,” 
pastangomis C. Brooklyno ir 
So. Brooklyno aktorių, vado- 

. vybčje veikalo autoriaus J. 
Juškos.

Veikalas pilnas smagių juo
kų, kas So. Brooklyno publi
kai ,be galo patiko. Aktoriai 
surinkti pagal jųjų kvalifikaci
jas, kas pagražino patį veika
lą abelnai. Sekami aktoriai da
lyvavo Josime: J. Lazauskas, 
V. Pranaitienė, V. Lepinskas, 
Aldona šertvietytė, J. Juška, 
J. / Stankaitienė, Justinas 
Velička (jaunasis), G. Vari- 
sonas, W. Šimėnas ir K.,Senu
lis.

Rašytojas šių žodžių yra 
matęs keliolika įvairių kome
dijų ir įvairiuose mieštuose, 
bet šią komediją “Dvaro Ber
nas”/ galima priskaityti prie 
stovinčių priešakyje su kitais 
juokingais veikalais, kuri pub
likoje paliks ilgą atmintį.

Apylinkės kolonijos turėtų 
pasinaudoti šiuo veikalu ir pa
kviesti artistus jį suvaidinti, o 
esu tikras, kad rengėjai neap- 
sigaus, bet suteiks aktoriams 
daugiaus energijos tolimes
niam scenos tobulinimui.

Prieš lošimą ir po lošimui 
tęsėsi smagūs šokiai, kur suau
gę ir jaunuoliai smagiai laiką 
praleido.

Charakteringa pastebėti, 
kad lietuvių tarpe randasi ga
na gabių spėkų, kurios meni
ninkams buvo nežinomos. Tu
riu pakartoti publikos išreikš
tą opiniją: šio vakaro žvaigž
de buvo Aldona šertvietytė, 
kuri scenoje parodė didelius 
gabumus.

Vakarui pirmininkavo Wm. 
Kūlikas, žymus vietos darbuo
tojas. Suflioriavo J. L. Kava
liauskaitė, o paukščio giesmę 
davė D. Odinas. Grimiruotojas 
—M. Petrauskas. t

Kuopai liks keletas dolerių 
pelno.

Norintieji Pavalgyti Šviežių ir Skaniai 
Pagamintų Valgių

Eikite Į

Juozo Ažio Restaurantus
Dabar naujai įrengė gražiai išdekoravo Juozas Ažis 

savo restaurantą ant kampo

UNION AVĖ. IR METROPOLITAN AVĖ., BROOKLYNE
Čia jo paties priežiūroje gaminama valgiai ir 

suteikiama tinkamas patarnavimas

INFLUEjNZA
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- 
du sužinoti kiek visoje Amerikoje iš 120,- 
000,000 gyventojų serga toja epidemija?

Influenza yra staigus kūno valymo krizis, 
panašus į šaltį ir yra išdavas netikusio mai

tinimosi. Tie žmonės netik influenza serga, bet ir kitokioms ligoms, 
kurių viduriai užkietėję, 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 daugiaus pakelių, o aš gavęs užsakymą, tuojaus 
pasiųsiu. Rašykit: JOHN W. THOMSON, P. O. Box 186, Brooklyn, N.Y.

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

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

SAVO SVEIKATOS LABUI LANKYKITE

Rusiškas ir Turkiškas Pirtis
THE FLUSHING RUSSIAN & TURKISH BATHS, INC.

žinomos Kaipo The Morrell Street Baths
29-31 Morrell St. Brooklyn, N. Y<

Ofiso Telefonas: Pulaski 5-1090, Vidui Tel. Pulaski 5-0750
ATDAROS DIENĄ IR NAKTĮ. NIEKAD NEUŽDAROS

$$IAN $TCAM«OOM

MORKUI M MW

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

restauracija, barzdaskutykla, miegojimui patogumai.Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir kra javus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa- 
jgeidaujama. 
Taipgi atmalia- 
voju įvairiom 
spalvom.

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

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: G lemu ore 5-6191

NOTARY PUBLIC TEL. STAGG 2-5043

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




