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Be Cento Išlaidy Apkeliavęs 
Aplink Pasaulį

LOS ANGELES, Calif. — 
Arthur Cadogan, 21 metų 
amžiaus, sugrįžo apkeliavęs 
aplink pasaulį, neišleisda
mas, kaip jis sako, nė vieno 
cento savo pinigų. Tuomi 
laimėjo $500 laižybas (be- 
tus) iš savo draugo, kuris 
sakė, kad Cadogan negalė
siąs to padaryti.

Cadogan keliavo tavori- 
niais laivais kaip darbinin
kas. Išlipęs gi kur į prie
plaukos miestą arba keliau
damas sausuma, jis niekur 
nemokėjęs pinigų, bet vis 
atidirbęs už valgį ir kitus 
reikmenis.

Prisaikdina Vokiečių Jaunuo
lius Tikėt į Hitlerj

BERLYNAS. — Nazių 
darbo fronto vadas R. Ley 
garsiai prisaikdino 15,000 
narių Hitlerio jaunimo or
ganizacijos, kad “mes ant 
šios žemės tikime tik į Hit
lerį.... ir mes tikime, kad 
pats dievas danguje atsiun
tė mums Hitlerj.... ”

Tyrinėja, Kodėl Žuvo 11 
Žmonių Lėktuvo Nelaimėj
San Francisco, Calif. — 

Nukritus milžiniškam Unit
ed Airlines lėktuvui “Sky- 
lounge” j San. Francisco už
lają, žuvo jo lakūnai A. R. 
Thompson ir J. de Cesaro ir 
š e i m ininkė - aptarnauto j a 
Rutha Kimmel’aitė, taipgi 8 
keleiviai. Lavonai trijų 
įgulos narių jau išgriebti. 
Jieškoma keleivių lavonų.

Washington, vas. 11. — 
Jungtiniu Valstijų prekybos 
ministerijos v a 1 d i n inkai

Visų šalių Darbininkai, 
Vienykitės! Jfls Nieko 
Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o Išlaimesit 
Pasauli!

<1
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50,000 Italų Fašistų 
Kariauja prieš Ispa
nų Liaudies Valdžių

ROMA. — Fašistų val
džios kontroliuojama Itali
jos spauda didžiuojasi, kad 
daugiausia ačiū italams “sa
vanoriams^ Ispanijos fašis
tai atėmė Malagą iš Ispani
jos liaudies milicininkų. 
Valdiška Italijos žinių agen
tūra Stefani pripažįsta, kad 
sausio mėnesį š. m. buvo at
plukdyta 16,000 italų sava
norių karių talkon Ispanijos 
fašistam. Tos pačios agen
tūros pranešimais, dabar 
prieš Ispanijos miliciją vei
kia 60 Vokietijos bombinių 
orlaivių.

Mūšiuose del Malagos pa
ėmimo dalyvavo 20,000 Ita
lijos fašistų.

Vasario 11 d. praneši
mais, Mussolinis yra davęs 
jau 50,000 karių Ispanijos 
fašistams.

Madrid. — New Yorko 
Times korespondentas pats 
praėjo tuo Valencijos-Mad- 
rido vieškelio galu, kurį fa
šistai garsinosi užėmę. Jis 
liudija, kad tas kelias tebė
ra valdžios rankose, nors ir 
bombarduojamas fa š i s t ų 
kanuolėmis.

H

Chrysler Auto. Korporacijos 
Didžiausi Pelnai

New York.—Chrysler au
tomobilių korporacijos apy
skaita vas. 10 d. parodė, jog 
1936 m. jinai turėjo $62,110,- 
543 grynų pelnų, tai yra 
daugiau negu bet kuriais 
pirmesniais metais visoj sa
vo istorijoj.

Būsią Sugrąžinta Kata
liką Bažnyčiai Teisės 

Meksikoj

pradėjo tyrinėti šios nelai-! Barcelona. — Katalonijos
— • V !• TA 1 '_______-_________ “ ___ -V,mes priežastis. Paskutiniu 

laiku jau perdaug nelaimių 
atsitinka su minimos kom
panijos didžiaisiais keleivi
niais lėktuvais. “Sky- 
lounge” turėjo 21-na vietą 
savo įgulai ir keleiviams.

Kongresas Balsuota Pajau
nini Vyriausią Teismą

WASHINGTON. — Jung
tinių Valstijų kongreso at
stovų rūmas 315 balsais 
prieš 75 priėmė sumanymą, 
kad Vyriausio Teismo tei
sėjai, sulaukę 70 metų am
žiaus ir ištarnavę tame teis
me bent 10 metu, gali iš i o 
pasitraukti su pilna alga iki 
mirties. Pranešama, kad se
natorių dauguma taipgi 
rems šį įnešima. Prezidentas 
Rooseveltas tikisi, kad dalis 
atžagareivių senių “pasi
naudos proga” ir pasitrauks 

» iš Vyriausio Teismo; tada 
iis galės į ju vietas paskirt 
jaunesnius ir pažangesnius 
teisėjus.
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Užsimušė 23 Žmonės Buše
MANILA, Filipinai.—Nu

krito auto, busas su 23 
žmonėmis nuo 200 pėdų 
augščio kalno ties Baguio. 
Visi užsimušė.

Londono Subvčs Keleiviai 
Laimėjo Sėdėjimo Streiką

London. — Požeminio 
traukinio keleiviai “sėdėji
mu sustreikavo” prieš kom
panijos patvarkymą, kad 
turi važiuoti viena stočia 
toliau persėsti į kitą trauki
nį; ir laimėjo šį “streiką.”

PORTUGALIJA ATMETA KONTROLĘ ANT JOS 
GINKLŲ ŠMUGELIO ISPANIJOS FAŠISTAM

SU ANGLIJO
DŽIA REMIA ISPANŲ FAŠISTUS

PRITARIMU PORTUGALIJOS VAL-

Auto. Darbininkai Da
linai Laimėjo Streiką 
Prieš General Motors

ft

mi

'vyriausybė mobilizuoja ar- 
mijon visus tinkamus vy
rus, kurie pasiekė kareivia
vimo amžiaus 1934-5 m.

Gibraltar, vas. 11. — Fa
šistų laivai bombardavo Is
panijos respublikos pajūrinį 
miestą Almeria, apie 100 
mylių į rytus nuo Malagos.

Madrid, vas. 11. — Liau
dies milicininkai visiškai iš
mušė fašistus iš Vakarinio 
Parko, Madrido priemies- 
tyj.

Popiežius Džiaugiasi, kad 
Fašistai Užėmė Malagą 
Vatikanas, vas. 11. — 

Pusiau-oficialiai praneša
ma,’ jog popiežius džiaugia
si, kad Ispanijos fašistai at
kariavo Malagą nuo Liau
dies Fronto valdžios.

Hitlerio Atstovas Suokal- 
biauja su Anglijos Valdžia 
Prieš Sovietų Respubliką

London.—Į jAnglijos pa
siūlymus, kad įvairių šalių 
karo laivai prižiūrėtų, idant 
nebūtų gabenama ginklai ir 
amunicija Ispanijon, fašis- 
tuojanti Portugalijos val
džia vas. 10 d. atsakė, kad 
neleis jokios šalies laivynui 
kontroliuot bet kokių įveži
mų į Portugalijos prieplau
kas.

Anglijos atstovas tarp
tautinėj “bepusiškumo” ko
misijoj delei Ispanijos, lor
das Plymouth siūlė, kad 
Anglijos, Franci jos, Vokie
tijos ir Italijos karo laivai 
prižiūrėtų tam tikrus Ispa
nijos vandenų plotus prieš
karo reikmenų įgabenimus karų laikų yra Portugali- 
Ispanijon. Pagaliaus, Ang- jos globėja ir faktina josios 
lijos užsienių reikalų minis- valdovė.

teris A. Eden sutiko, kad ir 
Sovietai savo laivais “galė
tų kontroliuot paskirtą jiem 
vandenų sritį.” Anglija iš- 
anksto skyrė sau neva “kon
troliuot” Portugalijos pa
kraščius.

Tuom pasiūlymu Anglijos 
politikai tik veidmainiavo, 
suprasdami, kad Italijos ir 
Vokietijos laivynai praleis 
savo karius, ginklus ir amu
niciją Ispanijos fašistams. 
O kad Portugalija atmetė 
visokią savo vandenų kont
rolę, tai, suprantama, irgi 
pagal Anglų ^valdžios planą. 
Nes Anglija nuo Napoleono

Juodašimčiai Nušovė Sūnų 
Mainierių Vado Musick’o

□

Harlan, Kentucky. — Ko
kie tai juodašimčiai darbi
ninkų priešai, pravažiuoda
mi automobiliu, nušovė 19 
metų berniuką Bennettą 
Musicką, sūnų Jungtinės 
Mainierių Unijos veikėjo M. 
A. Musicko. Vyriausybė 
skiria $500 atlyginimo už 
piktadarių nurodymą, kad 
galėtų juos areštuoti.

DETROIT, Mich., vas. 11. 
—Jau padaryta sutartis
tarp General Motors korpo
racijos ir Jungtinės Auto
mobilių Darbininkų Unijos 
baigti streikus, kurie tęsėsi 
apie pusantro mėnesio. Ap
skritai darbininkai laimėję 
50 procentų savo reikalavi
mu, v

General Motors prižadėjo 
per šešis mėnesius pripažint 
tiktai Jungtinę Automobilių 
Darbininkų Uniją dvidešim
tyje fabrikų, kurios buvo 
užstreikuotos vado vybėje 
šios unijos, ir tik paskui bo
sai galės derėtis su kitomis 
grupėmis. Tuo tarpu korpo
racija, be to, pripažįsta 
Jungtinę Automobilių Dar
bininkų Uniją kaipo savo 
narių atstovę 49-niuose ki
tuose fabrikuose.

Eina derybos delei algų 
pakėlimo darbininkams ir 
darbo valandų sumažinimo. 
Industrinių Unijų Organi
zavimo Komiteto ftįrminijl- 
kas John L. Lewis ir Auto. 
Darbininkų Unijos vadai 
reikalauja 30 valandų darbo g 
savaitės.

Streikieriai sėdėtojai ap
leidžia iki šiol savo užim
tas dirbyklas; kiti streikįe- 
riai taipgi liaujasi streika
vę. Manoma, kad rytoj jau 
pasinaujinsią darbai 150,000 
darbininkų General Motors 
fabrikuose, kuriuos buvo 
uždarę streikai. v

General Motors prižada į 
priimt atgal darban “sėdė
tojus” ir visus kitus strei
kierius ir nė vieno neperse
kioti už dalyvavimą streike.

Bet kitų streiko baigimo 
sąlygų, unija reikalauja 
tuojaus ištraukt iš Flinto 
3,500 atsiųstų milicininkų.

Streiko baigimui per su
taikymą darbavosi ypač 
Michigano g u b e r na torius 
Fr. Murphy, pagal prezi
dento Roosevelto kartotiną 
reikalavimą.

••

Milžiniški SSRS Minėji
mai Poeto Puškino 
100 Metą SukaktiesVERA CRUZ valstijos 

seimas, Meksikoj, vas. 10 d. 
panaikino įstatymą, kuris 
buvo užgynęs religines cere
monijas toj valstijoj. Pats 
šalies prezidentas Cardenas 
reikalavo sugrąžint laisvę 
laikyti mišias Vera Cruz’e. 
Tai būsią atsiliepimas į ka
talikų sujudimą del to, kad 
pereitą sekmadienį policija 
užpuolė pamaldas, laikomas 
slapta privačiuose namuose 
Orizaba mieste, kur vieną 
jauną maldininkę nušovė, 
daugelį sužeidė, ir areštavo 
mišias laikiusį kunigą ir ke
lis desėtkus tikinčiųjų.

Meksikos spauda supran
ta, kad prezidentas Carde
nas darysiąs spaudimo ir ki
tų valstijų valdžioms, idant 
sugrąžintų viešų pamaldų 
teisę katalikų bažnyčiai, 
nors iis dar nereikalaująs 
panaikint federalį, visos ša
lies įstatymą, suvaržiusi re
ligines apeigas. O kaip įvai
riose vietose buvo suvaržy
ta bažnytinės kataliku “tei
sės,” galima spręst iš to, 
jog, pav.. Tabasco valstijoj 
tebuvo leidžiama laikyti 
mišias tik vedusiem kuni
gam; visoj Chihuahua vals
tijoj tik vienas kataliku ku
nigas tebuvo pripažintas 
teisėtų sakramentus dalinti 
ir pamaldas laikyti.

Kataliku vadai Vera Cruz 
pasiuntė karštą sveikinimą 
prezidentui Cardenas’ui už 
jo reikalavimą didesnės baž
nyčiai laisvės.

Valdžios Agentai Naudojosi Pinkertonų 
Šnipais Prieš Darbininkus ir Unijas

DETEKTYVŲ AGENTŪRA IŠDIRBO TAISYKLES 
KAIP LAUŽYT IR APEIT ĮSTATYMUS 

----
agentūra laužė ir Wisconsi- 
no valstijos įstatymą, rei
kalaujantį, kad visi detekty
vai turi susiregistruoti kai
po tokie.

Idant apeit šį įstatymą, 
tai Pinkertonų Šniukštai 
parsisamdydavo automoblių 
kompanijoms neva kaipo 
“vačmanai” (sargai) ir šni
pinėdavo unijistus ir šiaip 
pažangesnius dari? ininkus 
fabrikuose. Pinkertonai bu
vo išdirbę net savo taisyklių 
sąrašą šnipams, kaip jie tu
ri apeidinėt bei laužyt įsta
tymus prieš šnipijadą.

Senatinė Piliečių Laisvių 
Komisija savo vedamuose 
tyrinėjimuose d o kumentais 
įrodė, jog bent 250 kompa
nijų tarp 1932 ir 1936 me
tų naudojo Pinkertonų šni
pus prieš unijas ir streikie
rius. >

WASHINGTON. — Jung
tinių Valstijų valdžios agen
tai naudojosi patarnavimais 
šnipų iš Pinkertonų priva
čios agentūros prieš darbi
ninkus, ypač fabrikuose, 
kurie turėjo valdiškų darbų 
užsakymus. Tuomi valdžios 
agentai laužė šalies įstaty
mą, kuris uždraudžia nau
dotis privačiais detektyvais 
streikam laužyti.

Šis faktas paaiškėjo tyri
nėjimo komisijoj, sudaryto
je iš senatorių su LaFollet- 
te’u priekyje. Pasirodė, kad 
valdžios agentai, norėdami 
apeiti įstatymą, mokėjo Pin
kertonų šniukštams algas 
neva “nuo savęs”, bet jie iš
mokėtus pinigus atsiimdavo 
iš valdžios. Jog taip buvo 
daroma, tai pripažino pats 
Pinkerton'as vas. 10 d.

Pinkertonų detektyvų

Kompaniškas Flinto Majoras 
Priverstas Pasitraukti iš 
General Motors Korporacijos

Reikalauja Išmest Savanau
dišką Teisėją, AutomobiHų 

Darbininkų Priešininką

MASKVA. — Visa Sovie
tų Sąjungos sostinė ir šim
tai kitų miestų vas. 10 d. iš
kilmingiausiai minėjo šimto 
metų sukaktuves nuo mir
ties didžiojo rusų poeto 
Puškino. Pusė “Pravdos,” 
Komunistų Partijos centro 
organo, tą dieną buvo pa
švęsta aprašymui Puškino 
gyvenimo, jo literatinių kū
rinių ir jo kovingumo prieš 
anų laikų carinį despotizmą. I 
O Sovietų valdžios organas 
“Izviestija” vas. 10 d. užpil
dė 80 procentų savo vietos 
raštais, mininčiais Puškino 
gyvenimą, jo darbus ir nar
sų poeto būdą.

Be kitko, sovietinė spau
da pabrėžė tą faktą, kad 
nors Puškinas buvo kilęs iš 
aristokratijos, augštos poni
jos, bet jis nekentė aristo
kratijos. Už pasipriešinimus 
carinei sauvaliai Puškinas 
buvo atvejų atvejais iš
tremtas į Rusijos imperi
jos užkampius.

Darbiečiai Prieš Algos Mokė
jimą Anglų Ex-Karaliui

■H
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London. — Anglijos sei
mo darbiečiai atstovai nu
tarė priešintis skyrimui bet 
kokios algos iš šalies iždo 
buvusiam karaliui Edwar- 
dui, dabartiniam Windsoro 
kunigaikščiui.

Kol Edwardas buvo ka
ralius, jis skaitėsi savininku 
Cornwall ir Lancaster gra
fysčių, kurios duoda virš 
$300,000 įplaukų per metus. 
Edwardui pasitraukus nuo 
sosto, tos grafystės perėjo 
dabartiniam karaliui Jur- 
gui 6-tam. Buvo manoma, 
kad jeigu Edwardui nebus 
mokama alga iš valstybės 
iždo, tai Jurgis paskirs 
Cornwall’io ir Lancaster’io 

ir į pelnus savo broliui Edwar-

Trockis Kaltina Meksikos 
Darbininkų Federaciją del 

Jo Telefono Nutrūkimo
. "f

Berlynas. — Nazių val
džia nutarė dirbinti pusę

Chicago. — Darbininkų ir 
pažangių intelektualų grū

dui. Bet Darbo Partija ir 
tam priešinga. Jinai reika
lauja, kad šalies seimas nu
tartų pervest tu grafysčių 
pajamas į valstybės iždą.

svaro lengvesnes kariškas: pės siunčia savo medikalį 
plieno kepures. Reikią tau-1 vienetą pagelbon Ispanijos 
pyti metalą. I Liaudies Fronto armijai.

Lille, Franci j a. — 300 
ginkluotų žandarų prievar
ta išmėtė laukan darbinin
kus, sustreikavusius sėdėji
mu LaMadelein sandėlyje.

LONDON, vas. 11.—Hit
lerio ambasadorius Ribben
trop slapta derisi su lordu 
Halifax’u, atstovu Anglijos 
užsienių reikalų ministeri
jos. Pranešama, kad nazių 
ambasadorius ragina Angli
ją nesidėti prie jokios tarp
tautinės taikos sutarties, 
kur priklausytų Sovietai. 
Suprantama, kad svarstoma 
ir planas, kaip atitraukt 
Franci ją nuo tarpsavinės 
pagelbos sutarties su Sovie
tų Sąjunga.

FAŠISTU MINOS FRAN
CUOS VANDENYSE 
Brest, Franci j a, vas. 11.

—Ispanijos fašistai buvo 
pridėlioję minų-sproginių 
net francūziškuose Biscay 
įlankos vandenyse. Audra 
dabar atliuosavo tuos spro
gimus iš po vandens ir dau
gelis jų iškilo viršun. Fran- 
cijos kariniai lėktuvai kul- 
kasvaidžiais šaudo, sprogdi
na tas iškilusias minas.

FLINT, Mich. — Miesto 
majoras H. E. Bradshaw 
pasitraukė iš tarnybos Ge
neral Motors Buick auto
mobilių pardavinėjimo sky
riuje. Jį pasitraukt priver
tė darbininkų ir pažangių 
inteligentų protestai. Jie nu
rodė, kad majoras negali 
tuo pačiu laiku būti Gene
ral Motors korporacijos 
viršininku ir miesto val
džios galva, tarnaujančiu 
korporacijai prieš automo
bilių fabrikų streikierius.

FLINT, Mich. — Nors 
Michigan valstijos įstaty
mas uždraudžia teisėjams 
spręsti bylas, kuriose palie
čiami jų pačių asmeniški 
reikalai, tačiaus teisėjas 
Edward Balck, stambus šė- 
rininkas General Motors 
korporacijos, išdavė pirmą 
indžionkšiną prieš darbi
ninkus, streikavusius prieš 
,tą korporaciją.

John L. Lewis, pirminin
kas Industrinių Unijų Or
ganizavimo Komiteto : 
įvairios progresyvės orga
nizacijos reikalauja išmest 
šį teisėją iš vietos už sava
naudišką sulaužymą valsti
jos įstatymo.

MEXICO CITY. — Atsi
rado Trockis, kuris buvo 
neva “dingęs ”

New York. — Trockio 
amerikinis sekretorius Ber
nard Wolfe 'kaltina, kad tai 
per Meksikos Darbininkų 
Federacijos “apsileidimą ir 
neatsakomingumą, jei ne 
daugiau” Trockis negalėjo 
iš Meksikos per telefoną • 
kalbėti pereitą antradienį į 
savo šalininkų mitingą Hip
podrome, New Yorke.

Meksikos Darbo Federa
cija, didžiausia toj šal 
darbininkų organizacija, 
yra palanki komunistam 
priešininkė trockistų.
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A&ra/iam Lincoln
Šiandien sukanka 118 metų nuo dienos, 

kurią gimė Abrahomas Lincolnas,—toji 
didžiulė figūra, viena žymiausiųjų Ame
rikos istorijoj.

Lincolnas gyveno laikotarpyj, kuriame 
buvo sprendžiamas šalies likimas kardu 
—kovojama už vergijos panaikinimą, už 
šalies, kaipo tokios suvienijimą. Jis sto
vėjo su progresu; pats vadovavo pažan
giajai visuomenei.

Karolis Marksas labai įvertino Lincol- 
no žygius ir net rašė jam laišką po to, 
kai buvo panaikinta vergija. Kad Lin
colnas buvo pažangus žmogus, tai liudija 
ne tik jo darbai, bet ir jo teorija, jo žo
džiai.

“Ši šalis, sakė jis, su savo įstaigomis, 
priklauso žmonėms, kurie joje gyvena. 
Kai jie besijaus pavargstu dėlei gyvuo
jančios valdžios, jie gali panaudot savo 
konstitucinę teisę pataisymui jos, arba 
revoliucinę teisę pašalinimui bei nuver
timui jos.”

Tie kietakakčiai, kurie krykštauja apie 
komunistus, būk šie norį panaudoti spė-1 
ką nuvertimui valdžios, “pamiršta,” ką 
prezidentas Lincolnas tuo reikalu yra sa
kęs; jie “pamiršta,” beje, kad ši šalis 
gimė revoliucijoj.

Lincolnas smarkiai kovojo prieš tų lai
kų augščiausįjį šalies teismą, kuris nesi
skaitė su žmonių valia.

Šis faktas labai svarbu žinoti, kadan
gi šiuo tarpu augšciausias šalies teismas 
taip jau nebesiskaito su žnionių valia, o 
gina interesus saujelės kapitalistų.

Kai prezidentas Rooseveltas pasiūlė 
padidinti teismą, tai susilaukė iš stambio
sios buržuazijos spaudos tokių atakų, ko
kias retas kuris prezidentas tegirdėjo.

Šiandien, grūmojant fašizmo pavojui, 
Amerikos žmonės privalo mokytis iš Lin
coln© ir kitų žymių žmonių mokymų, pri
valo organizuotis ir kovoti prieš pluto- 
kratiją, už palaikymą demokratijos.

I
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Prekiautojai Tėvyne
Kaltinamųjų suole profesinių sąjungų 

namo Oktiabriaus salėj sėdi niekšiškų 
tėvynės išdavikų grupė. Žalojimo kate
dros profesoriaus šaltaširdžiu, mediniu 
balsu duoda parodymus Piatakovas. Jį 
pakeičia ciniškas, akiplėšiškai nesivaržąs 
Radekas. Iš pardavikų lūpų sunkiasi, 
kaip pūliai, klaikus pasakojimas apie 
prekiavimą tėvyne.

Sunku rasti žmonijos istorijoj pana
šius savo šalies ciniškos, niekšingos par- 
davystės pavyzdžius. Taleiranai, kaip 
pirštines keitę vienus buržuazinius po- 
-ITUS ant kitų,—maži vaikai palyginus su 
trockistais. Versaliečiai, naudojęsi ne
tiesiogine vokiečių pagelba, kad pa
smaugti Paryžiaus Komuną, išrodo kaip 
šunyčiai palyginus su šita piktų, sulau- 
kinėjusių trockistinių vilkų gauja. Kol- 
čakas, Denikinas, Judeničas—ir tie tu
rėjo kokią tai savo tėvynės “baltąją idė
ją/* svajonę apie “vieningą ir nedalomą” 
dvarininkiškai kapitalistišką Rusiją, ku
rią valdytų generolų diktatūra durtuvais 
ir nagaikomis. Dargi pas fašistus—ir 
pas tuos yra savas, fašistinis nacionaliz
mas. Tačiau žemiau jų vis” nudardėjo 
baisioj savo šalies pardavy; j trockisti
niai išsigimėliai.

Devyniolika metų atgal SSRS darbi
ninkų klasė paėmė valdžią į savo rankas, 
kad pastatyti socialistinę visuomenę. Ji 
laimėjo vadovaujant bolševikų partijai. 
Prieš bolševikus Trockis kovojo beveik 

-visą savo gyvenimą. Zinovjevas ir 
įfcunenevas pardavė partiją ir darbinin- 
gių klasę priešspalinių mūšių dienose. Ra
nkas ir Piatauovas sunkiose Bresto tai
gos dienose stūmė šalį į provokacinę 
gfcvantiūra ir pareiškė, kad jie pasiryžę

I 
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eiti prie “galimybės netekti sovietų val
džios.” Kada mūsų šalis tvirtai vado
vaujant Lenino-Stalino partijai, nuėjo so
cializmo statybos keliu, trockistiniai zi- 
novjevietiška gauja šaukė visam pasau
liui: “Atgal! Negalima pastatyti socia
lizmo mūsų šalyje! Nedrįskit!” Parti
ja tada sudaužė trockistiniai zinovjevie- 
tišką bloką. Dabar SSRS darbo žmonės 
pagrinde užbaigė pastatyti socializmą 
mūsų šalyje.

Nuolat augant mūsų socialistinės tėvy
nės gerovei, kartu didėjo trockistinių 
kapitalizmo restauratorių (atstatytojų) 
įnirtimas. Jie negalėjo tikėtis jokios iš 
Sovietų Sąjungos tautų paramos. Par- 
darvikai giliai bjaurėjosi liaudies masė
mis, jie neturėjo nė mažiausios atramos 
masėse. Izoliuoti, įniršę jie nuėjo tero
ro, špionažo ir diversijų keliais.

’Apnešiotų vokiškų batų paduose žalo
tojas šeštovas atveža iš Berlyno raštiš
kas Trockio direktyvas: šaudyti į bolševi
kų partijos ir sovietų vyriausybės vado
vus! Trockistiniai zinovjevietiškas blo
kas skubinasi šitą direktyvą išpildyti. 
Zinovjevas paskelbia savo zinovjevietiš- 
kos, “garbės” dalyku užmušti d. Kiro- 
vą. Trockistiniai antisovietinis centras 
organizuoja pasikėsinimą ant drg. Molo
tovo gyvybės.

Vienas teroristinis aktas pavyko troc- 
kistiniams žmogžudžiams: pardavikiška 
kulka pramušta brangi Sergiejaus Miro- 
novičio Kirovo galva. Trockis ragina 
žmogžudžius: šaudykit greičiau ir dau
giau! Trockistų centras ruošia “koncen- 
truętą teroristinį aktą”—visos grupės 
partijos ir vyriausybės vadovų nužudy
mą. Tačiau tai tik, kaip išsireiškia Troc
kis, jo kelio prie valdžios “pirmasis va
riantas.” Antrasis, trockistų nuomone, 
tikresnis variantas — iššaukti karą, pa
siekti SSRS pralaimėjimo kare su Vokie
tija ir Japonija. O kad iššaukti karą, 
reikia atidaryti vartus į SSRS fašisti
niams interventams, reikia garantuoti 
jiems riebų grobį, reikia aktyviai padė
ti jiems špionažu ir diversijomis. Troc- 
kistinė “teorija,” kad negalima pastatyti 
socializmo vienoje šalyje, vystosi iki savo 
logiško galo—kad reikia socializmą nu
versti su fašistinės intervencijos pa
gelba.

Paskui “teoriją” seka darbai. Trockis 
veda derybas ir paskui sudaro sutartį su 
Hitlerio pavaduotoju—Hessu, fašistiniu 
kolonialinių grobimų teoretiku, vokiečių 
fašistinės partijos ypatingos žvalgybos 
vedėju, su dešiniąją “fiurerio” ranka or
ganizuojant stambias politines avantiū
ras. Abi, viena kitos vertos, besideran
čios pusės begėdiškai derėjosi del Sovie
tų Sąjungos teritorijos, laisvės ir nepri
klausomybės. Vokietijos fašizmui, sulig 
Trockio-Hesso sutarties, atiduodama Uk
raina—šalis turtinga duona, anglim ir 
metalu. Ji turėjo likti, kaip ciniškai pri
pažino Radekas ir Piatakovas, vokiečių 
kolonija, o ukrainiečių tauta—fašistinių 
general-gubernatorių koloni j aliniu vergu. 
Žydinti, ekonominiai atgijusi po vokie
čių okupantų šeimininkavimo 1918 me
tais, Ukraina trockistų buvo atiduodama 
plėšimui ir fašistiniam smurtui, buvo pa
smerkiama badui, tautinei priespaudai, 
šaudymų, kartuvių ir koncentracinių la
gerių režimui. Trockio užpardavimas 
Ukrainos vokiečių fašistams buvo ųžgįr- 
tas trockistinio centro SSRS—j e. Poli
tinį Trockio susiderėjimą su Vokietijos 
fašizmu sutvirtino Radekas savo asme
niškais pasikalbėjimais Maskvoje su‘ka
riniu attaše—fašistiniu generolu ruošti 
diversijoms.

Susiderėjimas su Vokietijos fašizmu 
rodėsi, vienok, trockistiniams prekiauto
jams tėvyne nepakankamas. Jis papil
domas susiderėjimu su kariniai fašistine 
Japonija. Trockis pasižada atiduoti jai 
Primorjį ir Priamurjį. Pardavikas So
kolnikovas bekalbėdamas su užsienio pa
siuntiniu patvirtina trockistų centro var
du Trockio duotų japonams pažadų 
“rimtumą.” Neveltui taip daug kartų 
per paskutinius du metus japonų kari
niai sluogsniai mėgina durtuvu išbandyti 
ar stiprus sovietų rubežius Tolimuose 
Rykuose, ar jau ne laikas atplėšti gaba
las po gabalų tas sritis, kurias užleido 
Japonijai banditų gaujos atamanas Troc- 
kis< Mūsų rubežių saugotojai herojai 
'savo krūtine gynė socialistinės tėvynės 
Tolimųjų Rytų žemes, ąnt kurių kėsinosi 
Japonijos kariniai sluogsniai. Sužeisti 
kariai rašė iš ligoninės draugui Stali
nui: “Sukandę dantis su begaline neapy

kanta žmonijos priešams, karo kursty
tojams, mes kovėmės už kiekvieną Sovie
tų žemės veršką.” Dabar herojai rau
donarmiečiai sužino, kaip Trockis pre
kiavo jų krauju, prekiavo jų ginamąja 
Sovietų žeme.

Ne tiktai pavienėmis teritorijomis, — 
visa šalimi prekiavo trockistiniai išdavi
kai. Sulig sutarties su Vokietijos fašiz
mu—apie tai gana ciniškai pasakojo Ra
dekas—jie pasižadėjo atiduoti vokiečių ir 
japonų kapitalui fabrikus, šachtas ir ka
syklas. Jie atidavinėjo Vokietijos kapi
talistams geležinę rūdą, margancą, naf
tą, auksą ir mišką. Jie pardavinėjo ša
lies nepriklausomybę, eidami prie to, kad 
paversti SSRS fašistinės Vokietijos kolo
niją. Jie prekiavo Sovietų Sąjungos tau
tomis, kaip prekiauja baudžiauninkais 
vergais.

Aštraus pasipiktinimo ir neapykantos 
jausmai apima mūsų šalies darbo žmo
nes, sužinojusius apie tai, kaip niekšin

gai trockistai prekiavo mūsų žeme, mū
sų laisve, mūsų nepriklausomybe. *

Mes karštai mylim savo didžiąją socia
listinę tėvynę. Nuo vieno mūsų šalies 
krašto į kitą kraštą skamba daina apie 
tai, kad “tėvynę mes mylim, saugojam, 
kaip mielą močiutę.” Iš mūsų motinos- 
tėvynės norėjo pasityčioti trockistiniai 
išsigimėliai.

Tėvynės meilė—tai galinga jėga, su
telkianti daugiatautinę Sovietų Sąjun
gos respubliką. Mums brangi mūsų tė
vynė, kiekvienas jos žemės gabalėlis. Mū
sų šventasis obalsis, mūsų socialistinis 
prisakymas yra draugo Stalino žodžiai: 
“... savo žemės, nė vieno verško savo že
mės niekam neatiduosim.”

Prekiauti mūsų tėvyne mes niekam 
nepavelysim. Rūsti sovietiško teisingu
mo ranka negailestingai nubaus niekšin
gus trockistinius viso pasaulio darbo 
žmonių socialistinės tėvynės išdavikus.

(“Pravda,” 1937-1-25).

vagonų. Jaunuoliai atsisakė, 
nes jie neturėjo tam tikrų dra
bužių, bet boselis apskundė 
augštesniam perdėtiniui, kuris 
pasakė jaunuolius varyt namo.

Dar ir kitokių gudrybių tie 
dielės žino. Kai kurie tų bo
selių apima kokius namus tai
syt ar apmaliavoti juos, arba 
automobilius apmaliavot — tai 
jau žiūrėk boselis ir naudosis 
tavo nuo darbo liuosu laiku, 
pats imdamas už tavo darbą 
mokestį. Jeigu atsisakysi jo 
naudai pavergauti*— neteksi 
darbo fabrike. Ir dažnai dar
bininkas būna taip nukamuo
tas bedirbdamas boselių nau
dai, kad, atėjęs į dirbtuvę, 
vos tik kojas velka.

Kai kurie tų boselių drįsta 
tiesiog skolinti nuo darbinin
kų pinigus. Ir davęs nejieš
kok . . .

Ir dar ne viskas. Boselių

Maršrutas į Vakarus
Amerikos Lietuvių Darbinin

kų Literatūros Draugijos va
jaus metu mano maršrutas į

gauti nuo ALDLD kuopų ir ap
skričių, jau galima spręsti, kad 
prakalbomis yra rūpinamasi ir

jams ir aukotojams tariu šir
dingą ačiū.

Ispanijos Liaudies Kovotojų 
Komitetas.
“L.” Koresp.

pačiutės ir tos juk nori pasi
naudot. Iš kokių skudurų su- 
siuvinėja kaldras ir dirbtuvė
je leidžia ant laimėjimo. Ti- 
kietą tau įbruks tu nori ar ne
nori .. . turi suprast, ką bose
lis šneka.

vakarus prasideda su 21 d. va
sario. Draugai iš kolonijų pra
neša, kad gerai rengiasi. Di
desnėms kolonijoms pasiųsta 
naujausios literatūros, kaip 
“SSSR Konstitucija,’’ “Drg. 
Stalinas apie SSSR Konstituci
ją” ir tt. Šią literatūrą ypatin
gai dabar reikia gerai platinti. 
Prakalbos rengiamos sekamose 
vietose:

PHILADELPHIA, nedėlioj, 
21 d. vasario, 2 vai. po pietų, 
Organizacijų Svetainėje, 735 
Fairmount Ave.

BALTIMORE, Md.,_ antradie
nį, 23 d. vasario, 7:30 vai. va
kare, Lietuvių Svetainėj, 853 
Hollins St.

WASHINGTON, Pa., trečia
dienį, 24 d. vasario, 7:30 vai. 
vakare, (svetainės antrašas dar 
nepraneštas).

MCKEES ROCKS, Pa., ket
virtadienį, 25 d. vasario, 7:30 
vai. vakare, A.P.L.A. 2-ros kuo
pos svetainėj, 3351 W. Carson 
St., Pittsburgh, Pa.

AKRON, Ohio, penktadienį,
26 d. vasario, vakare. Drg. A. 
Bartnik praneša, kad prakal
bos rengiamos, svetainės antra
šas dar nepaduotas.

TOLEDO, Ohio, šeštadienį,
27 d. vasario, 8 vai. vakare, 
draugai šaukia susirinkimą po 
numeriu 309—1st St.

SO. BEND, Ind., sekmadie
nis, 28 d. vasario, kol kas dar 
negauta nurodymo, kur prakal
bos įvyks.

DRG. E. DROBIENĖ, iš Chi- 
cagos, ALDLD 1-mo Apskričio 
sekretorė praneša, kad Chica- 
goj ir jos apielinkėj smarkiai 
ruošiasi prie prakalbų.

DRG. J. GEBERT ir A. BŪ
RELIS iš Wisconsin praneša, 
kad ALDLD 8-tas Apskritis ge
rai rengiasi prie prakalbų ir 
jas jau garsina spaudoje.

Iš Michigan ALDLD 10-to 
Apskričio rašo kuopos ir apskri
čio sekretorius drg. A. DAUK
ŠA, kad prie prakalbų rengiasi 
gerai.

Iš Clevelando rašo drg. J. 
RUDIS, ALDLD 15-to Apskr. 
sekretprius, kad prie prakalbų 
ruošiasi ir vieną dieną turės 
ALDLD veikėjų susirinkimą 
aptarimui, kaip sėkmingiau dar
buotis ir šią organizaciją plėsti.

Taigi, iš tų atsiliepimų, kurie

JUMS PROGA 
LAIMĖTI TURTUS

jos turėtų būti sėkmingos.
Akivaizdoje baisaus karo Is- 

| panijoj, kontr-revoliucinio te- 
jroro ir šnipinėjimo trockistų 
Sovietų Sąjungoj, kurie nori 
pražudyti vienatinę darbininkų- 
valstiečių valstybę, akivaizdoje 
Amerikos proletariato kovų, 
mes turėtume daugiau padirbėti 
šį vajaus metą, kaip bent kada 
pirmiau.

D. M. Š.OLOMSKAS, 
ALDLD CK Sekretorius.

Waterbury, Conn Suprantama, visai kitaip bū
tų, jeigu darbininkai būt orga
nizuoti į uniją. Tokio nežmo
niško išnaudojimo ir pažemi
nimo nereiktų kentėti.

Waterbury darbininkų unija 
yra ir tavo, Scovill verge, pa-

darbininko 
kompanija 
darbininkų

bes, kokias bosai prieš mus 
naudoja.

Thomas, West. Va

Begėdiškas Darbininkų 
Apiplėšimas.

Scovill Mfg. Kompanija ne
tik pati išnaudoja darbininkus, reiga ateit ir prisirašyt prie
bet dar leidžia ir mažesniems jos! Būdami organizuoti, mes 
savo šuneliams apiplėšti varg- pašalinsime visas tas nedory- 
šą darbininką.

Kad daugiau iš 
išspaust pelno, tai 
turi veik ant 3-4
boselį, žėdnas tokių boselių, 
suprantama, turi dar ir gimi
nių, kurie čia dirba. Tai, turė
dami tiek visokių “kozinų,” 
suprantama, rengia visokius 
bankietėlius, sugertuves, krik
štynas ir kitokius pavalius; ar
ba, žiūrėk, jau jų kuris nors 
serga, ar miršta. Na, o tau, bie 
dnas darbininke, sausai ne
praeiti Jų bankietas — pa
remk, jų krikštynos ar paka

synos—pagelbėk. Ir negi duo- 
1 si 5-10 centų, turi būt “spor- 
jtas” — 25c. Na, ir bėgyje sa
vaitės ar mėnesio, kuomet ap
sižiūri, pasijunti, kad tau pa
čiam jau maž kas likę. Neduo
si — būsi negeras ir. ..

v _ . . Tūlas laikas atgal, keli jau-pazymesiu, kas ... , . .J; .. . ... ,. .nuoliai nusitarė neduot pinigųReikia atiduoti: anį tų pąrazitukų kolek.
tų. Greitai jie pajuto boselių

Aukos Ispanijos Liaudies 
Kovotojams.

Sausio 30 d., 1937, buvo su
rengtas pasilinksminimo va
karas bendrai dviejų kuopų 
SLA 232 kp. ir APLA 23 kp. 
Buvo skirtingų minčių žmonių 
— kokie du ar trys komunistų ; 
simpatikai, kiti socialistinio j 
nusistatymo, ir katalikai. Bet; 
visi gražiai, taikoje praleido-Į 
me laiką, nors nedaug turėjo
me publikos, kadangi tą dieną 
buvo surengti 
šokiai.

Čia, manau, 
pasidarbavo, 
didelis kreditas draugei T. 
Gedvilienei; jinai daugiausia

Atrodo, kad Waterburio 
darbininkai šiuo sykiu jau su
siorganizuos į uniją, nežiūrint, 
kad ir pati 
tų.

Šių metų 
turėtų mus
unijos vėliava ir bendrai turė
tume kovot prieš begėdišką 
išnaudojimą.

Raštinės Darbininkas.

pekla tam kliudy-

Pirmoji Gegužės 
visus sušaukt po

keturi panašūs

Manila, Filipinai. — Po
piežiaus kalbą per radio 

; pereitą sekmadienį girdėjo 
600,000 maldininkų, susirin
kusių į katalikų eucharisti
nį kongresą.

Varšava. — Įvairūs fašis
tiniai politikieriai Lenkijos

., . T. .v. - j-j i niekšišką kerštavimą. Dirbę seime atvirai išreiškia pa-
p?4lda-r.bt\°' pe • dld,e ę visai kitfj darbą, bet po atsisa- geidavimą,. kad iš Lenkijos

I kymo aukaut, greitai buvo nu- kur nors issikraustytų apie 
varyti prie anglių sėmimo iš 3,500,000 žydų.

Old Gold Kontestas Tiekia 
$200,000—1,000 
Piniginių Prizų

Stokite į Old Gold' Kontestą. Tai 
Kontestas rišimą serijos Mįslių Pa
veikslų. Eikite pas savo cigarėtų par
davėją ir prašykite jo oficialių Old 
Gold Mįslių Paveikslų, VELTUI, kar
tu su pilnom taisyklėm ir detališku- 
mais liečiančiais kontestą. Siųskite 
savo įstojimo formą tuojau. Kontęs- 
tąs tik prasideda. Ten nėra trikšų ar 
sutūpimų. Vien tik jflsų išmanu
mas laimes. Atydžiai sekite instruk
cijas. Dvigubai-švelnus Old Gold 
duoda jupis progą Jaimętį turtus ir 
būti turtingu visą amžių. Teinykite 
šį laikrašti del tolimesnių pranešimų.

vištą, išplatino tikietus ir išlei-. 
do ant laimėjimo. Tas pelno 
davė penkis dolerius. Beje, ji
nai irgf pardavė 7 parengimo 
tikietus.

čia mes turime vieną lietu
vį biznierių — J. Milkiritą. Ji
sai irgi daug pasidarbavo. Sa
vo krautuvėj jis pardavė 9 ti
kietus ir parengime pasidar
bavo. Taigi, vietos lietuviai, 
neturime jo užmiršti. Mes tu-1 
retume jį paremti ir pirkti rei
kmenis jo krautuvėje.

Turime vieną lietuvaitę mo
kytoją — panelę Anną Bart- NEBESERGA MĖNESINĖMIS 
kytę. Jinai pabaigus kolegiją 
ir ji parėmė mūsų parengimą.

Širdingas ačiū K. Verpe- 
činskui. Nors jis jau senas 
Žmogelis — virš 70 metų — 
jisai išplatino 21 tikietą. Kiti 
išplatino po mažiau.

Draugas Chąs. Strauss pa
aiškino parengimo tikslą ir pa
prašė publikos, kad pagal iš
galę paaukotų tam brangiam 
tikslui^ Aukojo sekami: drau
gė M. Subačienė ir George Su- 
zūnas — po $5; J. Yąnkauš- 
kas — $2; po $1 —- Peter Ba
šinskas, Chas. Strauss, Antani
na Paipalienė ir panelė Anna 
Bartkytė ; A. Karvelis — 50c. 
Sudėjus pelną nuo parengimo 
su aukomis, pasidaro $8,4.12. 
Kaįp įš tokios mažos lietuvių 
apgyventos, kolonijos, tąi reiš
kia, kad mes labai gerai visi 
pasidarbavome del kovotojų 
už demokratiją.

Draugės ir draugai, būtų 
gerai, kad ir ateityje mes vėl 
bendrai surengtume panašų 
parongimčlį. Varde Ispanijos 
liaudies gynėjų, visiems rėmė-

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

Tel.: Humboldt 2—7964

DARBININKŲ 
SVEIKATA

ir mėnesinės užeidinėja, kad ir 
neregulingai. Tokia moteris 
gali apsivesti, gali pastoti nėš
čia, jeigu nesisaugoja. Akurat 
taip ir pasitaiko—ir ne vie
nai moteriai. Nabagutė laukia 
sau gyvenimo permainos. Mė
nesinės sustojo jau kuris lai
kas, ir ji mano, kad taip ir 
turi būt. Paskui jai kaž kaip 
ima rūpėti, ir ji nueina pas 
gydytoją. O gi pasirodo—ji 
sau gražiai pastojusi nėščia... 
Kiek čia nesmagumo, kiek su
sijaudinimo !

žinoma, tatai nereiškia, kad 
ir Jums taip būtinai gali at
sitikti. Ne. Gali ir neatsitikti, 
bet gali ir atsitikt, kol kiauši
dės visai nustojo veikę, visai 
nuvyto.

Tai, dėl viso ko, Jūs, Drau
ge, vely da truputėlį pasisau
gokite, kol galų gale Jums gy- 
gytojas užtikrins, kad jau. pas 
Jus visa kas natūraliai susi
tvarkė,1 tikrai jau įvyko gyve
nimo pakaita. Kai kiaušidės 

----------  ----- visai jau nudžiūvo, moteris ap- 
truputį atsigriebdamos. veikia, I siveisti nebegali.

—AR GALI PASTOTI?
Drauge daktare, prašau pa

tarimo per “Laisvę”. Aš vi
suomet skaitau “Laisvę” ir la
bai tėmiju jūsų patarimus, bet 
nepatėmijau man atitinkamo.

Jau dabar du metai, kaip 
nebesergu mėnesinėmis. Atsi
prašau—per du metu sirgau 
du sykiu, tik po vieną sykį į 
metus. Esu 49 metų amžiaus 
moteris, 5 pėdų ūgio ir sveriu 
135 svarus. Ar aš ei dar ga
lėčiau pastoti nėščia, jeigu ne
apsisaugočiau ? Lauksiu atsa
kymo.

ATSAKYMAS
Jeigu taįp, kaip rašot, tai 

veikiausią jau Jums įvyksta 
taip vadinama gyvenimo pa
kaita. Kiaušidės (ovarai) pa
mažu eina menkyn, vysta, 
džiūsta, atrofuojasi. Tai tęsia
si per keletą metų. Kitai mo
teriai visa muzika užsibaigia 
greit,
rami, be baimės. O kitai vėl 
—kiaušidinės liaukos, vis po

ir moteris paskui sau
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HI ĮVAIRUMU PUSLAPIS ||
Kova su Potviniais Lėktuvai su Vienu Ratu 

Pirmagalyj Saugesni
Calif. “Lavos Žvakės”

Didžiųjų upių ištvinimai yra sigerti, ir jis galvatrūkčiais 
labai skaudi gamtos rykštė Am- pleška iš mažesnių upių-upelių 
erikoj. -į didžiąją upę, kuri todėl be-

Idant apsaugot miestus nuo galiniai ištvinsta, padarydama 
potvinių tokių upių, kaip Mis
sissippi ir Ohio, yra išleista bi- 
lionas dolerių pakraštinėm už- 
tvankom-sienom statyt. Dauge
lis tų sienų siekia 50-60 pėdų 
augščio. Bet pastarasis potvinis 
vienur per sienas persiliejo, ki
tur jąsias pralaužė, o trečiur te
ko dar trejetu pėdų ant grei
tųjų paaugštinti užtvankų sie
nas, nes kitaip būtų per jas 
vanduo persiliejęs. Tų užtvan
kų dabudavojimui dieną naktį 
urmu dirbo apie 200,000 vyrų, 
po armijos inžinierių komanda.

Pakrantinės sienos-užtvankos 
betgi yra prasta apsauga nuo 
potvinių ateityj. Kuo augštes- 
nėmis sienomis upė yra palai
koma savo ribose, tuo daugiau 
sąnašų, nuosėdų metai iš metų 
lieka sunešta jos vagoj. Taip 
upės dugnas ir kyla augštyn. 
Su laiku daeina iki to, kad jos 
dugnas iškyla augščiau negu 
lygis miesto, kurį saugoja už
tvanka nuo upės išsiliejimo.

O kokį storą sluogsnį sąnašų 
upė savo dugnu bei pakraščiais 
nukloja, galima spręsti iš seka
mo skaitmens. Mokslininkai 
skaičiuoja, kad nuo Columbo 
laikų iki šiol Mississippi upė, 
indėnų vadinamas “Vandenų 
Tėvas,” iki šiol paklojo 300 pė
dų storio nuosėdų sluogsnį per 
30,000 ketvirtainių mylių žemės 
tarp Cairo, Ill., ir pietinės Už
lajos (Gulf of Mexico).

Taigi Amerikos valdžios inži
nieriai jau nebepasitiki užtvan
komis kaip vienintele ar ge
riausia atspirtim prieš staigius, 
didelius potvinius. Jie siūlo eilę 
dar kitų apsaugos darbų.

Vienas tokių darbų tai įreng
ti milžiniškus tvenkinius pačio
je upėje arba iš jos šonų, taip
gi ir mažesnėse upėse, kurių 
vandenys bėgą į didžiąją. Tokie 
tvenkiniai galėtų suimti žymią 
dalį vandens perviršiaus laike 
potvinio; o kai nėra potvinio, 
tai tvenkinių vanduo galima 
vartot laukams ir daržams lais- 
tyti-drėkinti tam tikrais kana
lais, taipo pat sukti elektros 
gaminimo turbinas.

Antras darbas — tai upių 
sienose įtaisyt daugiau vandens 
vartų, kuriuos galima būtų ati
daryt arba net išsprogdint ir 
tuo būdu šalin praleist daugį 
vandens į tokius klonius-žemu- 
mas, kur vanduo mažiau žalos 
padarytų.—Pastarajame potvi- 
nyje armijos inžinieriai išsprog
dino vienus tokius “vandens lytinių sulčių į perimus 
vartus” Birds Pointe, nuleisda- (kiaušinius, visi vištukai iš- 
mi daugybę miestui gręsusio gj0 moteriškos lyties. Į ki- 

tus perimus klausimus įlei
do vyriškų gyvulių liaukų 

į sulčių, ir iš visų šių kiauši-

kartais tūkstančių ketvirtai- 
niškų mylių laikiną jūrą.—Upių 
sričių apsodinimas miškais pri
laikytų ir sniegą nuo pęrsmar- 
kaus tirpimo ir tuo būdu suma
žintų didžiųjų potvinių pavojų.

Taigi planingas, kantrus že
mės gaivinimas būtų viena iš 
svarbiausių priemonių kovoj su 
potviniais.

N. M.

ŠUNŲ UOSLĖ

Lėktuvai iki šiol turėjo 
po du nusileidimui ratus 
priekyj ir vieną užpakalyj. 
Bet dabar Bolling orlaivių 
lauke Washingtone ir 
Wright lėktuvų aikštėje 
Daytone, Ohio, tapo sėk
mingai išbandyta lėktuvai 
tik su vienu ratu priekyje 
ir su dviem užpakalyje. Ir 
bandytojai atrado, jog su 
vienu ratu po lėktuvo pir
magaliu yra kur kas sau
giau ir patogiau nusileist 
žemėn negu su dviem prie
kiniais ratais.

. Senovėje Californijoj bū
ta didžiulių, smarkiai vei
kiančių ugniakalnių (vulka
nų), kaip rodo “lavos guo
liai,” randami 45,000 ketvir
tainių akrų plote šiaur-ryti- 
nėje tos valstijos dalyje.— 
Lava tai yra ištirpdyti, į 
košę paversti akmenys, uo
los ir metalai, ku 
mase plaukia, kai 
ugniakalnis. Mini
Californijoj, žinoma, yra 
jau senai sukietėjus. Be ki
tų įdomybių ten yra vadi
namų “lavos žvakių,” sie
kiančių kelis šimtus- pėdų 
augščio.

Skaisčiausias Švyturys 
Ir Gesinės Lempos Tikrieji” Fakirai

Praeitų metų gale įvyko 
visai savotiškas kongresas 
Mahore mieste, Indijoj. Su-

rie viena 
išsiveržia 
,ma lava

Chicagoj yra garsus Lind
bergh elektrinis švyturys, 
kaip kelrodis naktį skren- 
dantiem lakūnam. To švytu-1 važiavo apie 400 fakirų, ar- 
rio šviesa matyt už 75 my- ba vadinamų ‘stebukladarių’ 
lių. Bet Chicagoj dar esa
ma pašalinių gatvių, kurios 
naktį apšviečiamos tik geso 
lempomis; ir miesto valdžia 
dar užlaiko 31 žmogų tom 
lempom kasdien uždegti ir 
užgesinti.

'OS-'

mis, varginą savo kūną, sie
kią dvasiškos tobulybės; jie 
seką jogų “mokslą,” kaip 
ypatingais kūno ir kvėpavi
mo lavinimais ir savo min
ties valdymu pasiekti laimės 
ant žemės, nežiūrint vargų, 
nedateklių, paniekos ir įžei
dimų. Tačiaus per ilgus me- > 
tus lavinimosi jie išmoksta 
daryt tokį “šventą” įspūdį 
žmonėms, kad tikram faki- . 
rui nieko netrūksta—visko 
jam prineša, priaukoja ti
kintieji jo “stebuklams.”

Vadinamų “fakirų šarla
tanų” ypač privisę, kur atsi
lanko daug svetimtaučių, 
mokančių gražius pinigus 
už įvairių stebuklingų monų 
parodymą. Vienas tokių 
“Stebuklų” yra tuojautinis 
išauginimas mango medelio 
iš sėklos. Burtininkas įkiša 
į žemę medelio sėklą. Virš 
tos vietos jis laiko skarą; 
sumurma keletą žodžių iš 
senovės indėnų šventraščio 
Vedos paskui staiga tą ska-

burtininkų. Vienas kong
reso tikslas buvo—apsaugo
ti “tikros burtininkystės 
paslaptis”; antras—kovoti 
prieš “monelninkus, netik
rus fakirus,” arba šarlata
nus.

‘Tikrieji” fakirai esą mal
dingi/ užsiima meditacijo-
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NUO 1920 M. LIGI 1922 M. 
PABAIGOS BUVO IŠDUO
TA APIE 1,500,000 PASŲ

Veikiančiais pasų įstatais, 
įvedant Lietuvoje pasų sis
temą, nuo 1920 m. ligi 1922 
metų pabaigos buvo išduota 
apie 1,500,000 pasų. Vėliau 
normaliam gyventojų prie
augliui ir del kitų priežas-

SLAPTAS NUODAS
PAVASARIO KARŠTIS 

PAS GYVULIUS
Carnegie Instituto moks

lininkas Dr. Benedict, Wa
shingtone, per kelių metų 
bandymus surado, jog kar
vių ir jaučių kūnai pavasa
rį išduoda iki 30 nuošimčių pagimdė jau tryliktą kūdi- čių buvo suvartojama per 

! daugiau karščio negu kitais kį. Su pirmąja jis prigyve- metus apie 30,000 pasų blan-

Uoslė yra vyriausiu šuns 
pajautimo organu. Tas duo
da jiems progą gyventi kva
psnių pasaulyje.

Žmogus pajunta kvapsnį 
(malonų.ar nemalonų) tik-, 
tai tuomet, jei tas kvapsnys 
yra gana stiprus, t. y., taip , .
sakant, “laužia nosį.” 1

Vienas danų mokslininkas 
paskelbė, jog jam darant 
bandymą ant šunies, prisiė
jo pripilti tam tikru du in
du vandens, ir į vieną jų 
įpylė milioninę dalį skruz- 
dėlinės rūgšties. Leidus šu- 000, arba apie 10 procentų 
niui pauostyti, jis greitai at- visų gyventojų, bet žydų 
skyrė, kuriame randasi rūg
šties skiedinio.

Vienas šunų užlaikytojas 
darė sekamą bandymą. Jis 
padėdavo du pagaliu ir, šu
niui nematant, vieną tų pa
galių paliesdavo, pačiupinė
davo. Šuva vistiomet apuos
tydavo ir “įspėdavo,” kuris 
pagalys jo ponį buvo palies
tas.

TĖVIŠKAI GABUS 92 ME
TŲ NEGRAS

92 metų negrui A. H. 
Douglas’ui, B r o o k s v i lie, 
Floridoj, antroji jo žmona

no 25 vaikus.

Skaitlinės iš Žydu 
Būklės Lenkijoje

Lenkijoj yra žydų 3,150,-

valdininkų tėra tik apie 2 
proc. Tarp 80,000 Lenkijos 
mokytojų randasi tik 2,000 
žydų. Nors žydai yra viena 
mokslingiausių tautų, bet 
Lenkų vyriausybė telaiko 
universitetuose tik apie 25 
žydus profesorius. <

Nepilnai 6 nuošimčiai žy
dų yra šiaip taip dasigavę į 
lauko ūkį. Daugelis Lenki
jos žydų užsidarbiauja pra
gyvenimą kaip fabrikų dar- 

Kain PafinilLlK DkiPTIK bininkai, o 5 jų procentai aaip railIlUKUb Uliezub yra juodadarbiai padieniai 
rankpelniai.Paverčia Pataitėm

Rochesterio Universiteto 
medicinos profesoriai R. K. 
Burns ir T. R. Forbes 
įšmirkštė į kraują jauniems 
d r i e ž u k ams patinukams 
oestrone syvų, paimtų iš 
avių ir karvių lyties liaukų 
(glandsų), ir po to pas pa
tinukus pradėjo laipsniškai 
augti kiaušinėlių dėjimo 
organai. Jie darėsi pataitė
mis.

Įleidus moteriškos rūšies

Per visus penkis sekma
dienius sąusio mėnesį šie
met lijo New Yorke.

NETIKĖTINI DALYKAI

Japonijos Audimu Varžytinės 
Su Anglija

Anglija yra šalis didžių 
bovelninių audimb fabrikų; 
bet pernai Anglijon ’ buvo 
įvežta ir parduota 20,000,- 
000 jardų bovelninių audi
nių iš užsienių, daugiausia 
iš Japonijos. Anglų audyk
lų savininkai reikalauja, 
kad valdžia ką ndrs darytų 
prieš pigių audimji “dumpi- 
nimą” iš Japonijoj.

Iš 95 dabartinių senatorių 
Washingtone tiktai 10 yra 
pasiekę 70 metų amžiaus 
daugiau.

ar

Taksy Vengimas ir 
Žmoniy Apšvieta

Laukiniai gyventojai “bu- 
šmenai” Angliškoje Guiano- 
je verda storą, sultingą žie
vę vieno medžio, kad gaut 
iš jos geriamo vandens. 
Nesenai anglai Sydney An
drews ir Theo. Hill nusilupo 
žievės nuo, rodos, panašaus 
medžio; išsivirė iš jos skys
timo, užgėrė ir nuo to dide; 
liuose skausmuose mirė.

Yale Universiteto direk
toriai nutarė pavaryt iš tar
nybos profesorių Jerome 
Davisą už tai, kad jis vie
noj savo kalboj padavė kito 
profesoriaus Geo. S. Counts 
skaitlinę,—jog šioje šalyje 
miestuose 52 procentai visų

V aidi š kas tyrinėtojas ra pakelia,—ir žiūrovai pa- 
Kenneth_Wallis visais moks- mato mažą žalią diegą, kurs 
liniais budais tyrė mirusių- per penkias sekundas yra iš- 
jų vidurius ir kraują, bet dygęs. Dar kelis kartus bur- 
neužtiko jokio nuodų ženk- liniukas pakartoja tą pačią 
1 fPzx x Lx x“X ZX x XX ZX X XX X/X X TA 4- X 1 X Irz-xl a • XX . wlo. Tai būsiąs vienintelis kol 
kas žinomas nuodas, kuris 
nepalieka jokio ženklo.

\

Antras įdomus dalykas, 
tai . kad civilizuoti ir moky
ti europiečiai nemoka pa-

mi daugybę miestui j 
vandens ant farmų lygumų.1 
Farmeriai buvo atėję su šautu
vais tam pasipriešint, saugoda
mi savo laukus; bet armija per^ 
prievarta juos iš tos srities iš
kraustė ir atliko savo darbą.

Vienas iš pamatiniai svar
biausių planų — tai apsodinti 
miškais upių sritis ir atgaivinti 
žemę didžiuose aplinkiniuose 
plotuose. Mat, ta žemė Amerikoj 
buvo perdaug “lupikiškai” iš
naudota ir n u g y v e n d i n ta. 
Minkštąjį jos paviršių vienur 
perdidelės galvijų bandos nu
trempė, ir vėjai, lietūs ir tirps- 
tąs sniegas savais keliais išne
šiojo. Kitur žemė per dešimtys 
metų buvo begailestingai nau
dojama, nuolat ją dirbant ir vis 
giliau ir gMiau ariant. O van
duo, lietūs, vėjai, sausros neat- 
laidžiai varė savo darbą, nai
kindami purųjį, minkštąjį vir
šutinį sluogsnį. Tuo būdu di
džiausi plotai tapo iki “gyvo 
kaulo,” iki kietumos bei uolos 
apnuoginti. Gi kai daugiau už
lyja ant tokios plikos žemės, tai 
nėra vandeniui kaip žemėn su-

nių paskui išsirito tik gai
dukai.

AR SVEIKA “PAJUS?” 
------ H

Kai kurie gydytojai sako, 
kad “pajus” nesveikas val
gis; bet teisėjas C. S. Dana 
Vermonto valstijoj sulaukė 
jau 74 metų amžiaus, nors 
jis kasdien bent sykį valgo 
“pajų” .per visą savo gyve
nimą nuo pat mažens.

.................... ...................... . ■ Į |

Cleveland, Ohio. — Al. 
Pirnatam gimė kūdikis su 
vienu gražiu gatavu dančiu 
š. m. sausio 28 d.

Vienas -naujas Turkijos 
konstitucijos patai symas 
priima evoliucijos mokslą 
kaip vieną 4š savo respubli
kos principų.

Rasos lašai ant voratink
lių — nėra vandens lašai. 
Ištikrųjų ji nėra jokia rasa. 
Tą savo tvarkiai nupintą 
tinklą voras pats padabina, 
“išbarstydamas” savo pas
laptingą lipnią substanciją.

Aesopo pasakų autorium 
nėra Aesopas. Kas buvo ti
kruoju jų autorium aiškių 
faktų nėra. Kai kurie litera
tūros istorijos tyrinėtojai 
linkę manyti, kad tikruoju 
autorium galėjęs būt Sokra
tas.

Strausai nekiša galvų i 
žemę. Žmonėse yra pasaka, 
kad didžiulis Pietų Afrikos 
paukštis strausas (ostrich), 
norėdamas nuo ko nors pa
sislėpti,—įkiša savo galvą į 
smėlį.

Bet tai nėra tiesa. Pietų 
Afrikoje strausų augintojai 
griežtai užgina tokias pa
sakas.

Italijoj 1935 m. buvo iš
leista tiktai 4,300 skirtingų 
knygų, apart mokyklų va
dovėlių. O Sovietuose per 
metus išleista 41,500 įvai
rių knygų, apart vadovė
lių. Viso tais metais Sovie
tai išleido 457,000,000 eg
zempliorių knygų.

ceremoniją, kol prieš nuste
busius žiūrovus stovi jau 
gatavas mažas mango me
delis.

“Tikrųjų” fakirų kongre
se šis “triksas” buvo štai 
kaip išaiškintas. Apgavikas 
savo skaroj turi visą eilę

į apšvietos valdybų narių su- stebėt skirtumėlių tarp nau- 
sidaro iš bankininkų ir kitų dingų ir žalingų augalų 
turčių; todėl sunkesniais laukiniuose kraštuose, ku- įvairaus dydžio tokių mede'turčių; todėl sunkesniais
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bizniui laikais jie stengiasi, riuos puikiai pastebi ir at- lių, ir juos vieną po kito la^
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darinėja mokyklas, kapoja 
mokytojams algap ir siau
rina mokslą, kur tik galima.

Už teisybę pavaromas 
p r o f e s o r i us mokindavo 

į praktiškos labdarybės Yale 
_ .. ! Universiteto Dvasiškių Ko-

Merino avys yrą beveik ]egijoj.
vieninteliai gyvuliai, kurie | 
nemaino savo plaukų-vilnų, 
nenusišeria. Bet profeso
rius N. A. Iljin, Gyvulių 
Veisimo Institute Maskvoj, 
padarė taip, kad šios avys 
nusišeria, kada tik jis nori. 
Jis primaišo organiško che
mikalo vadinamo thalium 
acetate, nitrato ar karbo
nato (10 iki 14 miligramų), 
ir už poros savaičių avis 
lieka taip plika, lyg būtų 
nuskusta, arba, praėjus rei
kalingam skaičiui dienų, 
galima visas jos “kudlas” 
dailiai nuimti vien glosty
mu. Paskui vilna vėl norma
liai atauga.

Prof. Iljin Glostymu 
“Kerpa” Avių Vilnas

N. M.

“ŽINOJIMO pĖžĖ

sa-
Ją

v

“Bomai-valkatos” turi 
vo “kolegiją” Chicagoj. 
vadina “Knowledge Box 
(Žinojimo Dėže). Visa “ko
legija” užima viehą aukštą 
už $20 rendos per mėnesį. 
“Kolegijos” kursas — tai 
klausymasis šiokių bei tokių 
paskaitų ar prakalbų.

N. B.

VIESULO GREITUMAS

To madas, s m a r kiausias 
viesulas, pietinėse valstijose 
kartais pasiekia 500 mylių 
greitumo per valandą.

sumažinti savininkams tak- skiria tų kraštų gyventojai, 
sus, o ant tos intencijos už- nuogaliai gamtos sūnūs.

Šikšnosparniai Nesu
velia Plauku

Lietuvoje vasaros metu, 
dienos šviesai besimerkiant,

bai mikliomis savo ranko 
mis jis nepastebimai įkiša į 
minkštą žemę.

Prieš tokią apgavystę fa- 
kiras Sadhu parodęs kon
grese “tikrą stebuklą.” Jis 
ištiesęs savo nuogą ranką, 
ir ant jo delno be jokios ki
tos pagelbos padėti ryžių 
grūdai staiga . išleidę dide
lius diegus, šiame kongrese

v 1 niriTA vin i matydavome keistus paukš- buvę europiečiai taipgi ne-
ŠARVUOČIAI ZELVES itelius beskraidant apie mū-'pajėgę suprasti, kaip jis ta-

Anglijos imperialistai ] praskrendant net pro mūsų 
naujų metų dienoj pradėjo galvas. Senesnieji, būdavo, 

didelius šar- perspėja mus: “Vaktuoki- 
ir |tės, ba jeigu tas nevidonas 

1 • • 1 1 ”1 i • 1 — •

budavoti du <
vuočius “King George V” i 
“Prince Wales”. Jie abu tu
rės po 35.000 tonų italpos. 
Jie bus vienas ir kitas ši
taip ginkluoti: Pirmoj eilėj, 
no 12 kanuolių su 14-kos co
lių gerklėmis, po 3 kanuolės 
į vieną “turretą” (plieno t bų, tai Anglijos imperialis- 
“kenurę”), arba po mažesnį,tai planuoja padaryti jų dė- 
skaičiu kanuoliu su 16 co- nius gaubtus su nuleistais 

kraštais ir gerai “apsiūti” 
šarvais. Šių šarvuočių de
niai ir bus panašūs į želvių 
(“čerepokų”) kuprą. Į ją at- 
simušdami priešo šoviniai

sų triobėsius, o kai kada tai padarė. Todėl reikia spė- 
Įti, kad Sadhu buvo geriau 
išsimiklinęs net už tuos, ku
riuos jis vadino tik monel- 
ninkais.

Kitas ‘netikrųjų stebuk
ladarių” šposas yra įvaryt 
sau vinį kakton taip, kad 
antras vinies galas išlenda 
per pakaušį. Bet “tikrieji” 
fakirai savo kongrese se
kamai išaiškino šią štuką. 
Šarlatanas turi savo plau
kuose paslėpęs kitą pa
našų vinį, ir pro pakaušį iš
lenda ne kakton suvaryto 
vinies antras galas, bet tik 
galas kito, plaukuose pas
lėpto vinies.

Vienas “tikras” fakiras, 
iš savo pusės, parodė kon
grese šitokį “stebuklą”. Jis 
leido save durklu “prikalti” 
prie grindų, ir taip jis ten 
išbuvęs prikaltas keletą 
dienų, kongresui beposė- 
džiaujant, ir gulėdamas kal
bėjęs, atsiliepdamas į svars
tomus klausimus. O kai iš
traukę durklą ir paleidę pri
kaltąjį, jis buvęs visai svei
kas.

Kongresui buvo pranešta, - - į 
kad tūlas labai žymus faki
ras “stebukladaris” pakilęs 
oran ir savo “dvasios jėga” 
išsilaikęs ore kelias minutes,

(Tąsa 4 pusi.)

įsikibs į plaukus, tai būsi 
susivėlęs visados.’’

Tas neteisybė. Dabar tam 
jau niekas netiki. Gr-tis.

lių gerklėmis. Antroj eilėj 
apginklavimo turės po 6 ka- 
nuoles 6-šių colių gerklėmis, 
kiekviena atskirame “tur- 
rete” ir po 8 kanuolės 4.7 
colių prieš lėktuvus. Prie to ar bombos, todėl, labiau ša
lie bus ginkluoti ir ivairiaus 
dydžio kulkasvaidžiais, tai
komais prieš lėktuvus.

Žinoma, Anglijos impe
rialistai nepasako visų slap
tybių. kaip ir kiti, anie savo 
karo laivus. Bet “The Mor
ning Post” tūlų davinių pa
teikia. Jis rašo, kad šie šar
vuočiai bus “turtles”, arba 
“želvės” (čerepokai). Kame 
gi dalykas?

Šarvuočiai bus galingi, 
darys apie 33 mylias į va
landą, ir jie turės labai kei
stą išvaizdą. Kad apsaugo
jus nuo priešo lėktuvų bom-

lin spruksią.
Sakoma, kad šie laivai 

plauks giliau vandenyje ne
gu kiti. Prie to, jie turės 
virš savo denio specialius 
prietaisus, kuriais vienu 
kartu galės gausiai paleisti 
ant laivo denio vandenį, jei
gu ten prasidėtų gaisras. 
Šarvuočiai turės ir po 4 ka
ro lėktuvus, bet kada jie 
stos į mūšį, tai laivu deniai 
taip bus “nuvalyti”, kad ant 
jų nieko nebus, tik iš plieno 
“kepurių” (turretų) kyšos 
didelės ir mažos kanuolės.

š.

' z
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[ PITTSBURGHO IR APIELINKĖS ŽINIOS
Lietuvos Nepriklausomybės 

Minėjimas
Nedėlioj, vasario 14, L.M.D. 

name, 142 Orr St., įvyksta 
Lietuvos nepriklausomybės mi
nėjimas. Pradžia 7:30 vai. 
vakare. Įžanga veltui.

Geras programas sutaisytas. 
Įvairių sriovių kalbėtojai aiš
kins Lietuvos istoriją, nepri
klausomybės atgavimą ir taip
gi dabartinę padėtį. Bus vi
stelis žingeidu užgirsti.

Taipgi dainuos Lietuvių 
Liaudies Choras tam tikslui 
pritaikytas dainas. Viena gar
si dainininkė bus net iš Akro- 
no.

Rengia Pittsburgho Lietuvių 
Draugijų Sąryšis bendrai su 
draugijų komitetu.

Visi nepamirškit šiame pa
rengime dalyvauti.
Sėkmingas Plieno Darbininkų 

Mitingas
Sausio 31 Lietuvių svetai

nėje, South Sidėj, plieno dar
bininkų mitingas pavyko vi
sais atžvilgiais. Pieno darbi
ninkų daug prisirinko. Geri 
kalbėtojai iš unijos ir frater- 
nalių draugijų komiteto išdės
tė plieno darbininkų kovas su 
plieno baronais ir kvietė visus 
stoti unijon. Nemažai prisira-

me. Balių surengė P. Dargis. 
Publikos buvo daug ir 
smagiai vakarą praleido.

visi

dSekmadienį, sausio 31 
Liet. Piliečių Vakarinės Penn. 
Draugijos name, 1723 Jane 
St., įvyko masinis mitingas 
plieno darbininkų organizavi
mui. Publikos buvo pilna sve
tainė. Pirmu kalbėtoju buvo 
Pittsburgho konsilmanas Ga£ 
liger. Jis pritarė unijai ir ra
gino darbininkus organizuotis.

Lietuviškai kalbėjo S. Ba- 
kanas ir, prijausdamas unijai, 
sakė: “Aš esu unijistas ir jum 
patariu rašytis į unijas. Tai 
geriausias daiktas, nes unija 
užtaria darbininką kiekvienoj 
valandoj.”

Kalbėjo ir negras Ben Ca- 
rahdos. Jo kalba publikai la
bai patiko. Daugelis South 
Side lietuvių negirdėję tokio 
garsaus negro kalbėtojo. Jis 
pasakė, kad negrai nebus sko
bais, kaip kad 1919 metų 
streike, bet solidaringai su

baltais gins savo teises.
Kalbėtojas W. S. Golden la

bai sujudino publiką. Kitų 
neminėsiu, 

užimtų. Jie 
draugijas ir 
darbininkus

7-nių kalbėtojų 
nes daug vietos 
atstovavo įvairias 
unijas ir ragino
rašytis į uniją kaip greitai ga
lima.

Tą patį vakarą buvo su
rengta šv. Jurgio Parapijos, 
19th St. S. S., vakarienė ir šo
kiai. Publikos buvo daug ir 
gražiai pasilinksmino. Suteik
ta proga J. Urbonui pakalbėti 
apie plieno darbininkų orga
nizavimą. Tai parapijai gali
ma duoti kreditas, kad prita
rė unijai. Visi buvo užganė
dinti prakalba, net ir pats ku
nigas Pranavičius.

Aš manau, kad nuo šio pa
rengimo ir masinio mitingo 
daugiau lietuvių pradės rašy
tis į uniją. Būtų labai puikus 
dalykas.

Ura! Visi plieno darbinin
kai—stokim į uniją!

Vienas iš visur dalyvavusią.

kongrese — tai nesileist, 
kad juos ir jų stebuklus ty
rinėtų anglų ar amerikonų 
mokslininkų komisijos. Nes, 
girdi, “svietiškas mokslas 
vis tiek nesuprasiąs dvasiš
kų apsireiškimų” pas faki- 
rus.

Bet ką ištikro reiškia 
toks nutarimas? Ogi, kad ir 
“tikrieji fakirai” yra iš es
mės tokie pat monelninkai, 
kaip ir jų smerkiami “šar
latanai stebukladariai.”

J. C. K.

Vokietijos Mokyklose Turi 
Būt Studijuojamas “Didvy

ris Hitleris”

Berlynas. — Nazių švieti
mo ministerija paskyrė 120 
knygų, kurios turi būt skai
tomos bei studijuojamos 
mokyklose. Tarp tos “lite

Cleveland© Kronika

ratūros” yra daugelis kny
gelių, aprašančių Hitlerį 
kaip “didžiausią didvyrį.”

Santa Barbara, Calif. — 
John Langer, 68 metų am
žiaus biznierius, užtikęs 
“bungalow” savo pačią su 
jos “draugu” Mazzia, nušo
vė juodu ir pats nusišovė.

Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytoju

W O R If FAMOUS

LINIMENT

o..
Smarkus ištrynimas — 
malonumas ir palengvini

mas kuomet muskulai 
geliamf

PAIN-EXPELLER 
žinomas lietuvių šeimoms 
jau per tris gentkartes.

NUO DABAR IKI TREČIADIENIO VAKARO! 
Svarbus Naujos Sovietą Filmos Pasisekimas 

REVOLIUCIONIERIAI 
Pradžia revoliucinio judėjimo Rusijoj

LITTLE Rusų kalboj. Paaiškinimai 562 Bl’Oad St., 
Theatre angIlf k“,boi- NEWARK

PUIKIAI ĮTAISYTAS lietuviškas kabaretas

OASIS CABARET
MATHIAS LAUKUS, SAVININKAS.

Visokie Gėrimai, importuoti ir Amerikos isdirbimo.
Taipgi Patarnaujame ir Gerais Valgiais

KAS SUBATĄ TURIME PARES
Duodame Gerą Programą ir šokiam Griežia Šauni Orkestrą.

SKANIŲ UŽKANDŽIŲ KIEK KAS NORI

914 Broadway, (arti Myrtle Ave.) Brooklyn, N. Y.•
Kviečiame pažįstamus užeiti su mumis pasimatyti ir norime įsi
gyti pažinties su tais, kurių dar nepažįstame. Tat prašome užeiti.

h .       ' ■ ’ ' ■ '  ' """r" " •=

tcnnii vertes °aiktv ^cnnn OuUUU “laisves” bazare 0uUUU
Plieno darbininkų organi

zavimui į industrinę uniją pri
taria ir daugelis kompaničnų 
unijų atstovų. Kompanijos de
ki tč siunta, šiomis dienomis 

: suoi-ganizavo net savo komite
tą gynimui kompanijos rei
kalų nuo unijų. Bet tasai ne
va darbininkų komitetas tuo- 
jaus tapo numaskuota. Pasiro
do, kad jame sėdį žmonės gau
na atlyginimus ir už susirinki
mų laikymą. Kompanijos, vadi
nasi, turi tokius komitetus sa
vo globoj ir diriguoja, kaip 
joms patinka.

Visiems reikia stoti į uniją.
Vincentas Laleikis Traukinio 

Užmuštas

likosi su-

Laimėjo

streikas
Kompanija

Vincentas Laleikis, 65 metų, 
gyvenęs 114 Ross St., Du
quesne, Pa. pagautas traukinio 
vietoj užmuštas.

V. Laleikis ėjęs gelžkelio 
rėlėmis linkui namų. Tuo lai
ku Pennsylvanijos lokalinis 
traukinys visu smarkumu už
bėgo. Laleikis nespėjęs pasi
traukti nuo relių ir 
važinėtas.

Stiklo Darbininkai 
Streiką

Stiklo darbininkų 
pilnai laimėtas,
buvo priversta pripažinti uni
ją ir taipgi jos reikalavimus.

Kova ėjo ilgą laiką. Kom
panija bandė kaip galima su- 
demoralizuoti darbininkus, ža
dėjo net algas pakelti, tik ne
norėjo unijos. Pagalios buvo 
priversta ir algas pakelti ir 
uniją pripažinti.

Dabar stiklo darbininkai 
gauna 10 centų daugiau algos 
į valandą už plieno darbinin-

, Atsakymas aiškus. Jie 
suorganizuoti. Todėl ir

i visiems
stoti unijon ir bendrai

kus.
tvirtai
plieno darbininkams 
reikia pini i nniinn ii 
kovoti.

Vietos fašistas Karpius šio
mis dienomis save vėl “išsigar- 
sino” vietos kapitalistinėj 
spaudoj, kad jojo “Dirva”, yra 
“dienraštis”, o jis, Karpius, 
yra jo redaktorius. Tai taip 
Karpius save atsirekomenduo- 
ja svetimtaučių spaudoje, kad 
jis su “Dirvos” dienraščiu at
stovauja “didžiumą iš 80,000 
lietuvių Ohio valstijoje ir 20,- 
000 Clevelande.” “Dirvos” 
skaitytojai turėtų užklausti' 
p. Karpiaus, kada yra buvę 
tiek lietuvių Ohio valstijoj ir 
Clevelande? Taipgi, nuo kada 
“D.” patapo dienraščiu. Ir, 
pagaliau, kam jis taip svietui 
meluoja? Ar tik todėl, kad jis 
yra fašistas, ar kitos tam yra 
priežastys, kurios verčia p. 
Karpių taip elgtis? Pasirody
kite, kuris būsite pirmas už
duoti vieną iš viršui pažymėtų 
klausimų p. Karpiui.

* * *
Lietuviai Fisher Body strei- 

kieriai, kuriems tenka lankytis 
per draugijas, biznierius ir 
šiaip asmenis del streiko pa- 
gelbos, visur gauna gražios pa
ramos. Į dvi savaiti laiko pini
gais ir maistu gauta netoli 
$150. Pirmoj vietoj stovi pro- 
gresyvės draugijos:

ALDLD. 15-tas Apskritys 
$23.50, ir turi išrinkęs komi
siją pagelbai streikierių. Ly
ros choras $10, Laisvės Paš. 
Draugija $10, ALDLD 57 kp. 
$5, LDS. 55 kp. $5, LDS. 44 
kp. $5, ALDLD. 190 kp. $5, 
Dailės choras $5, LDD. $6.

Ir čia nebus pilna skaitlinė, 
nes yra draugijų, kurios netu
rėjo susirinkimų. Bet būtų 
gražu patirti, kiek katalikiš
kos ir tautiškos draugijos pa
rėmė savo brolius šitoje taip 
svarbioje kovoje? Slovėnų 
draugijos jau yra sukėlę virš 
$1,600 pinigais ir maistu.

Lockeyer Avė. po tuo num. 
gyvena du F. B. darbininkai 
lietuviai, kurie nieko nedaro, 
sėdi namie; tai gėda!”

Nusiduoda pas bučerį; jis, 
atlikęs patarnavimą, man pa- 
tyliai sako: “žinai F. B. dar
bininką A.? Jis aną dieną atė
jęs pasakė, kad tie, kurie strei
kuoja, — durni. Paliepiau eit 
dauk ir daugiaus nekelti ko
jos į mano krautuvę.”

Trečias (kelių namų savi
ninkas) šiaip išsireiškė apie 
tokį, kurie neina kartu su ko
vingais darbininkais: “Nuėjau 
rendos kolektuoti, sako: ‘netu
riu, streikas mūsų šapoj’. Tai 
kaip streikas, klausiu ? ‘Aš ten 
nesikišu. Bosas sakė, kad bu
čiau namie.’ Bandžiau aiškin
ti — nepadėjo. Tuomet pakė
liau vendą ir daviau- suprasti, 
kad nepritaAu boselių tar
nams”.

Daktaras ir aptiekorius nu
rodo kitus tris.

Nęmanykite, kad visuome
nė neturi akių ant jūs visų, 
kurie nesielgiate, kaip pridera 
darbininkam elgtis. Geriaus 
stokite unijos ir pikieto lini- 
jon, kol laikas ir galite padėti 
greičiau streiką laimėti. Būki
te vyrais, o ne VERGAIS!

* * *
Susidūriau su lietuvių strei

kierių komisija, kuri kolektuo- 
ja paramą Fisher Body darbi
ninkams. — Na, kaip sekasi 
su ubagavimu ? — užklausiau 
jų. Atsakė, kad visur, kur tik 
atsilankė pas biznierius, visur 
gavo paramos. Bet sako: ži
nai, restaurančikas S. “Dirvos” 
kaimynas, tai ne tik nieko ne
davė, bet dar storai išbarė, 
kam streikuojam. Jis sakė: mes 
tokie ir kitokie, daug uždir
bome ir dabar streikuojame. 
Niekados nesitikėjome, kad 
jis taip būt streikieriam prie
šingas; iš darbininkų gyveni
mą daro ir prieš juos putoja...

Simpatikas.

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

Kas Vakarą Šokiai, Griežiant Keturių Kavalkų Orkestrai
Sekmadieniais Bus Vaikų Dienos nuo 1-mos iki 5-tai Vai. Dienomis. Vaikai, 
Pirks Viską Žemom Kainom. Gaus Gerų Daiktų, Mokėdami nuo 1c. iki 10c. 
Vaikį Dienom, tai yra Sekmadieniais, nuo 1-mos iki 5-tos Vai. Įžanga Veltui Vaikam ir Suaugusiem.

Bet Vaikai be Suaugusių, Nebus Įleidžiami.

Sietyno Choras iš Newark, New Jersey, kuris dainuos “Laisvės” Bazare.

Penktadienį
Vasario 
February

BROOKLYN AIDO CHORAS
Vadovaujant L. Šalinaitei
L. KAVALIAUSKAITĖ, Solo

ALEKAS VELIČKA, Solo

Penktadienį 1 Q įOKIAl IR ŽAISLAI
. f Kadangi jvyksta Liet. Nepn-

Vasario JL klausomybės minėjimo prakal-
February bos, taj šiandien bazaras pra

sidės 10 v. vak. jžanga veltui.

Gražus A P LA 50 Kp. 
Parengimas •

Vasario 7, Laisvės svetainėj, 
yko APLA. 50 kuopos vaka- 
mė. Reikia pasakyti, kad 
japadinės sutaisė labai ska- 
| varškiečių vakarienę. Vi
lma patiko.
Laike vakarienės Lietuvių 

Liaudies choras sudainavo ke
lias liaudies daineles. Susilau- 
kė gausių aplodismentų.

Šokiai prie geros lietuviškos 
muzikos tęsėsi iki vidurnakčio.

Rep.

-

Lietuvių Radio parengimas 
yko Rn d. sausio. J.M D na-

' • t

šia streiko eisenoj tūkstan
čiai F. B. darbininkų turės 
progos patirti, kiek daug ko
vingi streikieriai turi prijautė- 
jų. Jiems širdingai pritaria 
visą Clevelando darbininkiška 
visuomenė; jiems pritaria 90 
nuoš. biznierių ir profesiona
lų. Bet tuom pačiu kartu la
bai prastai atsineša į tuos dar
bininkus, kurie yra bailiais ir 
nepriklauso unijai. Bėgyje pa
starųjų dviejų savaičių esu ga
vęs 9 lietuvių darbininkų var
dus, kurie nei unijoj nepri
klauso, nei pikietuoti eina. Kas 
tuos vardus man pridavė ? Ogi, 
dori žmonės.

♦ * *

Užėjus Darbininkų Svetai
nėn. bedarbis X. sako: “Ant

“TIKRIEJI” FAKIRAI

(Tąsa iš 3-čio puslapio)
Kongresas užgyrė patį ‘ste
buklą” kaipo tikrą, bet aš
triai smerkė tą fakirą, kad 
jis leidęs vienam anglui jį 
n u f o t o g r afuoti, kuomet 
pats buvo iškilęs.—Katalikų 
šventųjų gyvenimuose už
tinki pasakojimų apie daugį 
šventųjų, kurie besimelsda- 
mi buvę “dvasios pagauti ir 
oran iškilę.”

Vienas įdomiausių nutari
mų, kuris buvo padarytas 
Indijos “s t e b ū k 1 a darių”

Šeštadienį i Q NEWARK SIETYNO CHORAS
Vasario ' I J ir bus žymią solistą iš
February Sietyniečią tarpo.

šeštadienį HA 12 Žymių Talentą iš Phila., Pa.
Vasario f 9 duos solą, duetą, kvartetą 
February ir scenišką šokią.

Sekmadienj
Vasario 
February M AIDO CHORO SEKSTETAS,

Vadovaujant B. L. Šalinaitei 
duos visą dailės programą, so
ją, duetą ir seksteto dainas.

ALBINA DEPSIŪTE 
pianu akompanuos solistams

Sekmadienį
Vasario 
February

OI A Višniauskas, iš Bayonne, 
Za l A. Klimaitė, P. Pakalniškis ir

L Kavaliauskaitė
dainuos solus.

Pirmadienį Q <1 Pirmyn Choras, iš Great Neck
Vasario f * f * Vadovaujant A. Klimaitei,
February jUO8 ištisą programą.

BUS “LAISVĖS” SVETAINĖJE, 419 LORIMER ST., BROOKLYN, N. Y.
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BOSTONO IR APIELINKES ŽINIOS mulkinimo įstaigų taipgi aps
čiai šiame mieste randasi, kas 
taip pat nuo taksų paliuosuo-

RADIO.
Nepriklausomybės Minėjimo 
Programas Feb. 14 per Stotį

WMEX, 1500 Kilocycles, 
9:30 Ryte.

1. Lietuvių Radio Ensemblis 
iš So. Bostono.

2. Kalbės skulptorius Petras 
Rimša, svečias iš Lietuvos.

3. Dainuos šešios Birutės po 
vadovyste V. Minkienės.

Prašome parašyt po progra- 
mui atvirutę ar laiškelį į stotį 
WMEX, Lithuanian Program, 
Boston, Mass., kaip patiko šios 
savaitės programa.

Steponas M inkus, 
garsintojas.

Boston, Mass., vasario 19, 20,
21 ii’ 23 dd. Aist.

WATERBURY, CONN. vasario 14-tą, Old .South Meeting 
'House kaip 7:30 vai. vak. Jis kal- 

Vilijos Choras rengia vieną iš bes apie įvykusį trockistų teismą, 
smagiausių vakarienių, vasario 13-tą, Kom. Partija šaukia visus simpati- 
po num. 774 Bank St. Vilijos Cho- kus ir draugus dalyvauti šiame mi
ras tankiai patarnauja su dainavimu 
kitom organizacijom jų parengimuo
se, tad Vilijos Choras atsikreipia į 
visuomenę, širdingai kviečia dalyvau
ti jų vakarienėje ir taip pat draugus 
iš kitų kolonijų. Pradžia 8 v. v. 
įžanga $1.00. (35-36)

PHILADELPHIA, PA.
Apsigynimo 9 kuopos susirinkimas 

įvyks vasario 14 d., 2-rą valandą po 
pietų, 735 Fairmount Ave. Visi, ku
rie dar nesate pasimokėję, malonė
kite ateit ir užsimokėti, nes žinote, 
kad Centrui labai reikalingi pinigai. 
Kurie turite blankas, stengkitės su
rinkt pinigų/. —< Valdyba. (36-37)

rengimui. Taip pat turėsime 4 kalbė- 
tojus, 3 lietuviai, o 1 amerikonas. 
Įsigykite tikietus išanksto, tai gaspa- 
dinės žinos kiek valgių gamintu Pra
džia 6-tą vai. vak., viršutinei svetai
nėj. Tikietai platinami per komiteto 
narius, širdingai kviečiame visus da
lyvauti šiame parengme ir pagelbėti 
Lietuvos žmonėms atsteigti demokra
tines teises. — Rengėjai. (34-36)

-*■ ■

tinge. įžanga veltui. (35-36)
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Dr. Herman Mendlowitz

“Mes iŠ Kronštadto.

Menturis.

PRANEŠIMAI Iš KITUR

Aist.

New Haven, Conn

J.
Apskr. Sekr. A. L.

FOTOGRAFAS

pavienių.

da-

i

MEDUS Telephone: EVergreen 8-9770

33 METAI PRAKTIKOS
522 Bedford Avenue 

arti Taylor St., Brooklyn, N. Y.
Tel. Evergreen 7-1312

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

.” Apart drg. Williamson, ki
tų kalbėtojų nebus, bet bus judžiai 
iš Sovietų: “We Are From Krons
tadt.” Šis paveikslas buvo plačiai ro-

WILKES-BARRE, PA.
LDS 7 kp. susirinkimas Įvyks 14 

d. vasario, 2-rą vai. po pietų B. Po- 
teliūno Svet., 53 Bank St., kampas

įvyks vasario 14 d. kaip 10 vai. iš i senas komitetas, tapo išrinktas vei- 
ryto^ Liet. Taut. Namo mažoje sve- kiantis komitetas iš šių draugų, del

MONTELLO, MASS.
TDA vietinės kuopos susirinkimas

BROOKLYNO OFISAS
168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Telefonas Evergreen 8-7179

apskričio reikalais 
naujos sekretorės A.

; nausko Svet. Visi nariai dalyvaukite, 
taip 
nes 
Kp.

pat atsiveskite ir naujų narių, 
tai jau bus vajaus mėnuo. — 
sekr. P. Sakat. (36-37)

, nes turėsi
me daug svarbių dalykų apsvarstyti. 
Taip pat bandykite po naują narį 
prirašyti i kupoą. — Fin. Sekr.
V. S. ' (36-37)

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

NEDĖLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

BOSTON, MASS.
I. Amter, visuomenei žinomas kal

bėtojas ir vadas Komunistų Partijos 
kalbės masiniam mitinge sekmadienį,

A.L.D.L.D. II APSKRIČIO 
REIKALAI.

Laikytam posėdyj, sausio 23 d., 
kuriame dalyvavo naujai išrinktas ir

tainėje. Susirinkimas bus dideliai 
svarbus. Todėl visi nariai malonėkite 
dalyvauti. — Pild. Kom. (36-37)

PATERSON, N. J.
ALDLD 84 kp. susirinkimas įvyks

, . susirinkimą, turėsime naujų klausi- 
jau metai aptąrti. Atsiveskite nauju narių, 

išbrokino, * — Sekr. J. V. S. (36-37)

kaip organizuotis, kad apginti Mad- 
ridą. Šis mitingas bus Lenin-Lincoln 

Čia kur ( Minėjimo Mitingas. Kviečiame visus 
dalyvauti. (36-37)

Auditorium. Jis kalbės apie įvykusį

Tai įdomus judis, gamintas 
Sovietų Sąjungoje. Jis kalbi
nis.

Kas žingeidauja Sov. Sąjun
gos gyvenimu, domisi jos pra
ėjusiom kovom laike civilio 
karo; kas abelnai įdomauja 
Sov. Sąjungos kultūra ir pa
žanga meno srityje — turėtų 
būtinai matyti jų “Mes iš 
Kronštadto.”

Bus rodomas New England 
Conservatory of Music patal
poje, 294 Huntington Avenue,

Įrodymai Trockistų Išdavysčių
Ateikit ir išgirskite įrody

mus, kaip Radekas, Trockis ir 
kiti planavo su Vokietijos fa
šistais karą prieš socialistinę 
Sovietų Sąjungą; kaip praves
davo gelžkelių nelaimes, žudė 
darbininkus ir griovė kasyk
las; kaip trockistai B. Arnold 
irAaron Burrs sutiko parduot 
Sovietų Sąjungą Vokietijai ir 
Japonijai.

Tiems įrodymams šaukiamas 
masinis mitingas, kuris įvyks 
sekmadienio vakare, vas. 14 d., 
1937 m., Old South ,Meeting 
House svetainėje, kampas Wa
shington ir Milk gatvių, Bosto
ne.

Kalbės d. I. Amter, New 
Yorko valstijos Konaunistų 
Partijos organizatorius u 
Costello, Naujosios Anglijos 
organizatorius (tik-ką sugrį
žęs iš Sovietų Sąjungos) ir 
Otis Hood, žymus Mass, valsti
jos komunistas.

Būkite visi!
Įžanga veltui.

Centro didžiųjų bildingų sa
vininkai nežinia kiek moka 
taksų. Kartą užtėmijau vieti-i 
nėj spaudoj (žinoma, ne ant 
pirmo puslapio), kad tiek ir 
tiek dešimčių tūkstančių dole
rių nesumokėta taksų už cen
tre stovinčias nuosavybes. Ar 
darė kokius žingsnius miesto j 
valdžia minėtų taksų iškolek- 
tavimui, — neteko spaudoj 
matyt.

Kas kita su darbininkais na
mų savininkais. Miesto valdžia 
tuoj parduoda žmogaus stu- 
belką už nesumokėtas taksas.

Miesto darbininkai taipgi 
yra gerokai skriaudžiami. Per 
pereitus 5 metus policistam, 
gaisrininkams ir mokytojams 
labai daug tapo algos sumažin
tos, bet už tai policijos skai
čius padidintas.

Tad kas gi darosi šiame 
mieste ? Miestas auga, o mies
to finansinė padėtis blogėja. 

Joe 1 Ar nebūt reikalas šiuomi susi
domėti ?

EASTON, PA.
LDS 51 kp. susrinkimas įvyks va

sario 14 d., 10 vai. ryto, Easton Ba
king Co. Svet., 36 N. 7th St. Visi 
nariai dalyvaukite, nes bus svarbių 
reikalų aptarimui. —■ Valdyba.

(36-37)

EASTON, PA.
Vasario 14, 2-rą vai. po pietų įvyks 

labai svarbios diskusijos, klausimu 
Lietuvos demokratijos atsteigimo ir 
lietuvių darb. vienybės bei bendro 
fronto. įžangą diskusijoms ir žin
geidžius pranešimus duos Lietuvių 
Kongreso atstovas iš New Yorko. 
Dalyvaukite visi. Vieta — Easton 
Baking Svet. Kviečia Laikinas Ben
dras Komitetas.’

LOWELL, MASS.
LDS 110 kp. mėnesinis susirinki

mas Įvyks vasario 13-tą, Darbininkų 
Kliube, 338 Centre St., kaip 7 v. v. 
Visi nariai ateikite į šį susirinkimą, 
nes turėsime svarstyti vajaus daly
kus. Vajus prasidės .su 1 d. kovo. 
Tad' visi turime rimtai imtis už dar
bo. — Fin. Sekr. A. Stravinskas.

(35-36)

BINGHAMTON, N. Y.
Komitetas, Kuris yra išrinktas iš 
organizacijų rengia Lietuvos Ne

priklausomybės apvaikščiojimą, va
sario 13 d. Lietuvių Svetainėj. Bus 
puikus koncertinis programas ir ska
ni vakarienė. Artistai speciališkai 
ruošiasi su naujom dainom šiam pa-

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius 
GRABORIUS 

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

Parsamdau automobilius vestuvėm, 
parėtu, krikštynom Ir kitokien* 

reikalam.
402 Metropolitan Avė. 

(Arti Marcy Avenue) 
Brooklyn, N. Y.

ALDLD 13 kp. susirinkimas tapo 
nukeltas ant vėliau, kadangi tuo pa
čiu laiku bus diskusijos, tai ragina
me, kad visi nariai dalyvautų disku
sijose. Bus pranešta spaudoje, kada 
susirinkimas įvyks. —• Valdyba.

Prakalbos trockizmo klausimu 
įvyks sekmadienį, 14 d', vasario, 7:30 
vai. vak., Easton Baking Co. Svet. 
Šias prakalbas rengia Komp. Par
tija. Bus gabūs kalbėtojai, kurie tą 
viską aiškins. Visi būkite. Įžanga 
veltui. — Kviečia Rengėjai.

(36-37)

Tel. Virginia 7-4499Barry P. Shalins
(ŠALINSKAS)

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. L, N. Y.

Pasidairius Pavandeniais.
Kada 1916 metais atvažia

vau į šį miestą, darbas man 
buvo antJftręijjųjų reikalingas; 
o kadangi Šis miėstas stovi 
prie vandens, kur visi tavori- 
niai laivai prieina, tai ir dar
bas buvo galima gauti bile ka
da. Todėl aš pirmiausiai tą da
lį miesto aplankiau ir darbą 
greitai gavau prie laivų Koda
vimo.

Tai yra pietrytinė dalis mie
sto, kuri stovi ties pat vande
niu.

Čia turiu truputį apsistoti ir 
pasakyti, kokis tas vanduo 
yra. Iš šiaurių atbėga nedido- 
ka upė (Quinnipiac River), o 
iš šiaur-vakarių atbėga kita, 
mažesnė upė (Mill River). 
Šiuodvi upės nors mažos, bet 
puldamos į Long Island Sound, 
per rytinę dalį miesto abi su
bėgusios į vieną padaro dido
ką kanalą, kurį pastaraisiais 
laikais pagilinus, — laivai įei
na net iš Europos.

Rytinėj pusėj to kanalo 
anais laikais nieko nebuvo. 
Pamenu, 20 metų atgal, būda
vo, valtele persikėlę į aną pu
sę, kiautvarles kasdavom. 
Bet šiandien pažiūrėkim, kas 
anoje pusėje dedasi. Prieplau
kos išdirbtos geresnės, negu 
miesto pusėj. Anglies ir alie
jaus sandėliai išbudavoti di
džiausi, ir vis dar naujų stato. 
Mat vandeniu pigesnė trans- 
portacija, todėl pavandeniais 
ir budavojasi visokie vertelgos 
sau sandėlius.

Pažvelgus į visą miestą 
šiandien ir prisiminus 20 me
tų atgal, tai labai toli New 
Haven’as industrijoj pažengęs.

Negana to, miesto centras 
taip gi gerokai moderniškais 
budinkais, pasikeitęs.

Yale Universitetas, kuris 
užima geroką dalį miesto, be
veik visas per nauja perbuda- 
votas.

* * * 
Miesto Valdžios Supuvimas.

Rodos miestui augant, turė
tų ir miesto iždas cfideti. žino
ma, padidėjo, bet atsirado dau
giau ir “kiaulių” prie to lovio. 
Gyventojai nieko gero nemato, 
nei jokių parankumų negauna. 
Miestui stovint pavendenyj, 
randasi keturi tiltai, kurie ati- 
darinėjami praleisti mažus ir 
didesnius laivus. Šie tiltai yra 
tokio senovinio ir netikusio su- 
budavoj:mo, kad turbūt var
giai kur tokių visam pasaulyj 
būt galima surasti.

Pa vy z din. ryte darbininkai

skubinasi darban pėkšti ir va-, 
žinoti, žuvininkai laiveliais 
taipgi skubinasi, plaukia į di
desnį vandenį prie savo darbo. 
Laivelį praleisti reikia tiltas 
atidaryti, ir keliauninkus su
stabdyti. Laiveliai praėjo, o ____  ___ , ___  _ __
tiltą negalima uždaryti, nes Į Stanton St. Visi nariai skaitlingai 
sugedo. Darbininkai pasivėluo-| 
ja darban, bosas juos bara ir 
nurokuoja valandą ar daugiau 
dienos uždarbio. Tokių atsiti
kimų pasikartoja labai tankiai 
ir darbininkai protestuoja, bet 
neganėtinai griežtai.

WILKES-BARRE, PA.
I ALDLD 43 kp. susirinkimas Įvyks 
114 d. vasario, 10:30 vai. ryto B. Po- 

Viena tilta federates vai- teliūno Svet. Visi ir visos pribūkite į
v 4-11 n i va A n 111 Irlnnf*!

džios inspektoriai 
laiko atgal kaip 
kaipo netinkamą 
turėjo būt naujas 
Bet miesto valdžia 
jį vartoja, nes “neturi
gų naują statyti. Leidžia net 
gatvekarius per jį važiuoti; 
reiškia stato šimtus gyvybių 
pavojun. Mat, ne visi gyvento-

vartoti — 
statomas, 

ir šiandien 
pini-

BALTIMORE, MD.
ALDLD 25 kuopa rengia Oyster 

Roast, sekmadienį, 14 d. vasario, 2- 
rą vai. po pietų, po num. 20 N. Cal
houn St. Komisija kviečia visus 
lyvauti. (36-37)

jai žino, kad minėtas tiltas yra 'vasario 14 d., 2 vai. po pietų, Baka- 
nuo federalės valdžios uždrau
stas vartoti; vietinė Jacksono 
spauda nieko apie tai neskel
bė. HILLSIDE, N. J.

ALDLD 200 kp. rengia “Card Par
ty”, 14 d. vasario, 3-čią vai. po pie
tų, Barcay Hali, 400 Bloy St. Kvie
čiame visus apylinkės draugus atsi
lankyti ir linksmai laiką praleisti.—
Rengėjai. (36-37)

12 metų atgal tapo vienas 
naujas tiltas pabudavotas per 
kurį eina Boston Post road. 
Šis tiltas kainavo miestui mi- 
lioną ir pusę dolerių. Už po
ros metų pradėjo tiltaą griūti. 
Vietinė spauda buvo pradėjus 
lermą kelti, bet greitai nutilo. 
Mat, šį tiltą budavojo kon- 
traktorius, kuris nevien tik šį 
miestą valdo, bet net dalį 
Conn, valstijos. Jo darbininkai 
yra pigiausiai apmokami ir 
neorganizuoti.

Minėtas tiltas, kuris šiek- 
tiek buvo tinkamesnis ir per Į 
kurį eina didžiausia vieškelių Kom. Partijos Sekretorius,

YONKERS, N. Y.
LDS 47 kp. susirinkimas Įvyks va

sario 14 d., 86 Jefferson St., 2-rą vai. 
po pietų. Visi nariai dalyvaukite šia
me susirinkime. Taip pat ir ne na
riai gali dalyvauti. Visi, kurie inte
resuojasi Susivienijimu, malonėkite 
ateit. Bus svarbių dalykų aptart. Bū
tų gerai, kad 3-čio Apskričio drau
gai atsilankytų. — A. A. žurinskas.

(36-37)

YOUNGSTOWN, OHIO
John Williamson, Ohio valstijos 

, kalbės 
arterija tarpe Boston’o ir New SS
Yorko,. pastaraisiais laikais /TVo^fTeismą ’ir’^Leninas irY^- 
taip sugedo, kad miestui kai-, colnas.” /. - " j ”r "‘ 
nuos suvirš $20,000 dolerių jo 
pataisymas.

Reiškia tiltas, kuris kaina- domas Ispanijoj, jis mokino mases, 
vo pusantro miliono dol., neiš-, 
laikė nei 15 metų.
nors yra gera “kiaulė” prie 
miesto lovio.

Su senaisiais tiltais taip 
pat: laiks nuo laiko būna tai
somi ir žiūrėk spaudoj (net 
ant pirmo puslapio) paskelbta 
tiek ir tiek dešimt tūkstančių 
dolerių kainavo tai vieno, tai 
kito tilto pataisymas. Bet žiū
rėk ant rytojaus ir vėl suge
do ...

♦ * *
Nuosavybės aptaksuota šia

me mieste aukščiaus, negu kur 
kitur Conn, valstijoje. Kodėl? 
Yale Universitetas, kuris uži
ma didesnę miesto centro dalį, 
nuo taksų paliuosuotas. Baž
nyčių, klioštorių ir kitokių

“Naudokite medų vietoje cuk
raus”—sako Dr. J. J. Kaškiau- 

čius. Kreipkitės tuo jaus į 
“Laisvę” ir įsigykite

MEDAUS
Ne 
kada jau

Valgykite medų, kad
nesirgtumėte.

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

tada laikas valgyti medų, 
apsergate šalčiu.

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 žingeį- 
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 kraująir 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 

siųsiu. Rašykit: JOHN W. THOMSON, P. O. Box 186, Brooklyn, N.Y.
1937 metų:

Pirm. A. Gilman, 131-47 230th St., 
Rosedale, L. L, N. Y.

Sekr. A. Lideikienė, 17-23 Orchard 
St., Great Neck, L. L, N. Y.

Fin. Sekr. J. Skiparis, 64 West
11th St., Bayonne, N. J.

Ižd. J. Stankaitienė, 6966 75th St., 
Middle Village, L. L, N. Y.

Moterų komisija: O. Depsiene, F. 
Kazakevičienė ir J. Stankaitienė.

Taigi visais 
kreipkitės prie 
Lideikienės.

ALDLD. II

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 
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 St., kamp. Broadway 
ir Stone Ave., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line 

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

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP 

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ OEjP 

KIRPIMAS

SKUTIMAS

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

Clement Vokietaitis j
LIETUVIS ADVOKATAS |

113 West 42nd Street <
NEW YORK CITY !

Telefonas Bryant 9-7763 <

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

BERN. J. SHAWKONIS 
(AŠAKUNAS) 

NAUJAS

LIETUVIS GRABORIUS 
IR BALSAMUOTOJAS

LAISNIUOTAS 
New York ir New Jersey 

Valstijoje 
Graborystės reikale visada jums 

mielai patarnaus pigiai.
306 John Street, 

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

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 G ran St.

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.

Stephen Aromiskis 
(Armakauskas) 

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335

VYRU IR MOTERŲ LIGOS 
GYDOMOS NAUJOVIŠKAIS 

BŪDAIS
Kraujo ir Odos Ligos, Nervų Sui

rimai, Slogos ir Chroniški Skaudu
liai, Nervų ii' Abelnas Nusilpimas, 
Skilvio ir žarnų Sugedimai, Hemor
rhoidal ar kiti Mėšlažarnės bei Lau
kan Ėjimo Nesveikumai, kaipo skau
smo ir nesmagumų priežastys, Strė
nų Gėlimas, Sciatica, Neuralgia, Ner
vų Įdegimas ir Chroniški Reumatiški 
keblumai, Nosies, Gerkles, 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 čiepijimai. Sąlygos yra priei
namos. Pasitarimai veltui.

DR. L. ZINS
Virš 25 Metų Praktikos

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

Valandos 9 A. M. iki 1 P. M. 
Sekmadieniais 9 A. M. iki 3 P. M.
(MES KALBAME JJETUVIAK AT)

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

(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 
Telefonas: EVergreen 7-1661

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

čia Parodoma Dalis Varpo Keptuves, Kur Kepama 
duonos: rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų ru
gių, senvičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona.* 
Taipgi kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimą* 
skaniausių kėksų-pyragų: Pineapple Cake, Apple Cake, 
Cheese Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke 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 kalpafe. 

Antrašas: 36-42 Stagg Street, Brooklyn, N. X
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Puslapis šeštas LAISVE • Penktad., Vasario 12f 1937

NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
“Revoliucionieriai” 
Little Teatre, Newarke

"Laisvės” Bazarui Dovanos Net Iš 
Tolimos Kalifornijos ir Kitur

Norėję Praplėsi Raketą Gaisras Mokyklos Name

Kad “Laisvės” reikalais rū-Įdvi bliuzes. 
pinasi lietuviai darbo žmonės 
skersai-išilgai kontinentą, tas 
jau senai žinoma. Tačiau kiek
vienas naujas priminimas to 
fakto laisviečiams yra kita 
smagi naujiena, štai dar vie
nas tokių priminimo laiškų 
“Laisvės” administracijai:

“Gerbiami Draugai:
“Vakar išsiunčiau siuntinį 

“LAISVĖS BAZARUI. Ran
kom išsiuvinėta paduškaitė — 
Sovietų Ženklas — tai auka 
nuo Lietuvių Darb. Susivieni
jimo 56-tos kuopos moterų, 
vardu LDS 56-TOS KUOPOS, 
OAKLAND - SAN FRANCIS
CO, CALIF.

“Kita paduškaitė 
NO ATVAIZDU, tai 
mano mergaitės V. 
JOS KAROSAITĖS.

“Linkiu geriausių 
gausiai uždirbti bazare. 
Huosi, kad negaliu dalyvauti. 
Nieko nerašau, nes daug dar
bo turiu audinyčių streike.

“Draugiškai,
KS. B. KAROSIENĖ.”

Brooklyniečių Dovanos.
L. JANULIONIS, 465 Wil

son Ave., dovanojo dvi var- 
suotas, savo darbo, pintines. 
Viena iš jų gėlių vazai, o kita 
—vaisiams. Jisai daro pinti
nes pardavimui ir ant užsaky
mo, tad reikia kreiptis į jį.

E. KAVALIAUSKIENĖ do
vanojo kanarę su klėtka ir $1 
pinigais.

ALEC SHAVLOCK, rusas, 
88 Bogart St. užeigos savi
ninkas, dovanojo kvortą sal
džios degtinės.

S. PAULAUSKAS iš tfew 
Yorko — penkias dėžutes 
Deksnio mosčių ir vaistinių žo
lelių.

J. Stankaitienė — rankų 
darbo paduškaitę ir apatinių 
drabužių.

Jurgis Vaivada, jūrininkas, 
dvi angliškas knygas.

Vera Bubliūtė (Stipelko- 
vich) — pasiuvo tris stubos- 
šapos žiurstus (hooverettes) ir

su LENI- 
auka nuo 
EUGENI-

pasekmių
Gai-

S. Sasna — dvi bliuzes ir 
kitų smulkių dalykų.

Daugiau Dovanų iš Kitur.
ALDLD 13-tos Kuopos mo

terys, Easton, Pa., tos kuopos 
vardu atsiuntė Moterų Stalui 
setą gražių stiklų, cukrinę ir 
importuotą rankų darbo stal
tiesę su 6 skepetaitėm.

K. Rušinskienė, Minersville, 
Pa., atsiuntė raibą-raibutį ran
kų darbo karpetą.

Ketvirtadienį dovanos eina 
viena po kitai ir sunku paša- > 
kyti, kiek jų dar prisidės iki' 
šis raštas pasieks skaitytojus.

širdinga padėka visiems už 
dovanas.

Bazaras prasidėjo ketvirta
dienio vakarą ir bus šį vakarą, 
taipgi šeštadienį ir sekmadie
nį. Tačiau norintiem pamatyti 
patį gražumą ir pasirinkti ge
riausius daiktus patartina ne- 
sivėluoti-nelaukti paskutinių 
dienų atlankyti bazarą.

Bazare kas vakarą geriau
si užkandžiai ir gėrimai, taip
gi šokiai ir programa. Apie 
šios dienos programą plačiau 
rasite skelbime. įžanga 10c.

Restauranų raketo byloje, 
trečiadienį, S. Gershowitz liu
dijo, kad Louis Beitcher, 
Schultzo kolektorius, prispy
ręs jį padėti praplėsti restau
ranų raketą į kitas sritis. Jis 
tarpininkavęs tarp raketierių 
ir Kleino, dresių krautuvės sa
vininko, kad priversti pastarą
jį sumokėt $50,000. Bet Kleino 
manadžeris Simon atsisakęs 
pildyti reikalavimą. .

Šv. Jono parapijinės moky
klos name, Lewis ir Willough
by Avės., Brooklyne, trečiadie
nį užsidegė ketvirtam augšte 
esanti auditorija. Gaisrą pas
tebėjo vienas mokinių ir vie
nuolė mokyklos vedėja greit 
padavė gaisro signalą. Astuo
ni šimtai vaikų saugiai išvesta 
į netolimais esamą kitą moky
klą. Gaisre niekas nenukentė
jo apart bildingo.

Žymūs Artistai Dalyvaus 
Jūrininką Koncerte

Jūreivystės Darbininkų Šel
pimo Komitetas ruošia puikų 
koncertą 21 d. vasario Mecca 
Temple. Jame yra pasižadėję 
dalyvauti žymūs artistai, kaip 
kad Jimmy Durante, Rubinoff 
ir eilė kitų garsių aktorių, dai
nininkų, muzikantų. Tikietai 
parsiduoda po 50c iki $1.50; 
gaunami darbininkų knygy
nuose.

Visas pelnas eis šelpimui 
nukentėjusių nuo streiko 
jie gaus darbus ant laivų.

Mildred Cekanavičiutė 
Apsivedė

iki

Brookiyniečiai Port 
Chestery

, Pereitą sekmadienį gražus 
būrelis brooklyniečių, slaptai 
susitarę (net “L.” Reporteriui 
nežinant!), automobiliais nu
riedėjo į Port Chesterį, N. Y., 
tikslu duoti nesitikėtiną pokilį 
(surprise party) ten gyvenan
tiems Gotautams jų 25-kių me
tų ženybinio gyvenimo sukak
ties proga.

Tą malonų Gotautams “špo
są” suruošė Brooklyne gyve
nantieji jų giminiečiai — dd. 
Sutkai ir Eidukaičiai.

Kadangi dd. Sutkai ir Eidu
kaičiai Brooklyne turi labai 
plačią pažintį, tai su jais, su
prantama, sykiu važiavo dau
gelis jų draugų.

“L.” Reporteriui teko suži
noti, jog pokilin buvo nuvykę 
šie brooklyniečiams žinomi as
menys :

Sutkai su savo dukrele ir jos 
draugu, Eidukaičiai su savo 
dukrele Maryte, Balčiūnai, 
Vincevičiai, Vytai, Jankai, Ku
zmickai, Kapočius, Steponavi
čius ir Krapovickas. Gal dar 
kas buvo ir daugiau, bet “L.” į 
Rep. neteko jų sužinoti. Visi 
aukščiau suminėti asmenys yra 
žinomi, kaipo visuomeninio 
pobūdžio žmonės, tai “L.” Re
porteris ir negalėjo nuslėpti 
savo smalsumo, kur jie buvo 
“dingę” pereitą sekmadienį. 
Jie visi yra gryžę ir veikiau
sia bus “Laisvės” bazare.

Rep. '

Pereitą šeštadienį apsivedė 
Mildred Cekanavičiutė, east- 
newyorkiete, su Harry Baggot, 
Riverside bažnyčioj. Privatiš- 
kas vestuvių pokiliukas įvyko 
Salisbury viešbutyje, 57th St., 
kur dalyvavo būrelis artimiau
sių giminių ir draugų.

Mildred jau eilė metų mo
kytojavo vidurinėj mokykloj 
ir turėjo plačių pažinčių. Vy
rą ji taipgi pasirinko iš prasi
lavinusių ir pasiturinčių. Po 
vestuvių tą pačią dieną nauja- 
vedžiai iškeliavo Floridon, o 
iš ten vyks į Kaliforniją ir ki
tas šios šalies vietas. Kelyje 
jie mano praleist apie 6-8 mė
nesius.

Namie, pas motiną likosi dar 
viena duktė Helen. Jiedvi abi 
laisviečiam gerai pažįstamos, 
nes dalyvauja visuose svarbe
sniuose parengimuose. Drg. 
Cekąnavičienė yra “Laisvės” 
skaitytoja per eilę metų.

Rep.

Išvažiavo Maudytis
Buvusi smarkioji prie “Lais

vės” namo restorane Marytė 
Kučinskaitė kaipo “veiterka”, ir 
Juozafina Augutienė, pereitą 
ketvirtadienio rytą abi išvažia
vo į Floridą pasimaudyti, nes 
čia, jų manymu, peršalta mau
dytis.

Sakėsi, jog sugrįšią tik kada 
apie Velykas. O dabar, pasinau
dodamos savo atostogų proga, 
išvažiavo į šiltus kraštelius po 
svietą “pavandravoti.”

Draugas.

Jie Senai Tą Pamatė 
-Ir Išnaudojo

Streikas Puikiose 
Rezidencijose

Little Teatre, 562 Broad St., 
Newarke, ketvirtadienį pradė
jo rodyti naują Sovietų filmą 
“Revoliucionieriai.” šis judis 
parodo užgimimą revoliucinio 
judėjimo caristinėj Rusijoj.

Nepaprastai sujaudina per
statymas istoriškojo sekmadie
nio, 9-tos sausio, 1905 metų, 
kuomet tūkstančiai beginklių 
darbininkų, nešini ikonus (sta
čiatikių panelę švenčiausią) 
ir religinius plakatus, tapo už
pulti prie caro palociaus var
tų Peterburge ir sutrempti, su
varstyti durtuvais, paskersti. 
Parodoma darbininkų sukili
mas prieš caristinę armiją ir 
kiti dramatiški vaizdai, pra
dedant nuo 1896 iki 1905, kuo
met darbininkai sukilo 
savo kankintojus.

prieš
Rep.

Tysliavos gazieta, vadinda- 
|ma Lietuvos Nepriklausomy
bės paminėjimo rengėjus “bol
ševikais,” sako, būk “jie pa
matė, kad iš patriotinių žmo
nių jausmų galima padaryti 
pinigo.” Argi galimas daiktas?

Turiu pas save plakatą, ku
ris garsina vasario 19-tos Lie
tuvos Nepriklausomybės minė
jimo mitingą, kur dainuos Ai
do Choras ir Aldona Klimiū- 
tė, o palei galą lapelio pažy
mėta: Įžanga dykai!

Perverčiau iki penkto pus
lapio ir Tysliavos gazieta. Ogi 
žiūriu, kad ir jis kokį “sele- 
breišiną” rengia vardan Lie
tuvos Nepriklausomybės. Bi
lietai, gi, $1, 75 centai, 50 cen
tų. Ot, pamaniau sau — Tys- 
liava ir subytino tuos “bolše
vikus.” Mat, kada žmogus gu
drus, tai gudrus. Jis pirmiau 
suprato, “kad iš žmonių jaus
mų galima padaryti pinigo.” 
Spręskime patys, Brooklyno 
lietuviai, dabar nori pasipini
gauti iš patriotinių jausmų, ar 
tie, kurie ima įžangą paminėti 
nepriklausomybę, ar tie, kurie 
už dyką žmones įleidžia sve
tainėn ?

Visi kaip vienas dalyvauki
me Grand Paradise salėje, 318 
Grand St., palei Havemeyer, 
vasario 19 d., 7:30 vai. vaka
ro. Tai bus puikiausias Lietu
vos Nepriklausomybės paminė
jimas. Kalbėtojai: St. Michel- 
sonas, “Keleivio” redaktorius, 
ir R. Mizara, “Laisvės” redak
torius. Dainuos Brooklyno di
džiausias choras — Aidas, ir 
Aldona Klimaitė. Rengia Ame
rikos Lietuvių Kongreso Broo- _ . .
klyno ir Apylinkės Komitetas, tai jo savininkui pasirodė, kad 
ĮŽANGA DYKAI!

Gudruolis.

Puikios Westside gyventojai 
pereitą trečiadienį turėjo lip- 
x.- -- i n < r- ---- XX.1 sa_ti po 10 ir 15-ką augštų : 
vo apartmentus, kada Budin
gų Aptarnautojų Unija paskel
bė streiką, šiluma ir karštas 
vanduo taipgi, atsisakė tarnau
ti be darbininkų. Gyvenimas 
be darbininkų jiems nepatiko 
ir didžiuma iš 37-nių namų sa
vininkų tą pačih dieną pasira
šė sutartį su unija. |

Piliečių grupės reikalauja 
pravesti dvi busų linijas Broo- 
klyne. Viena prasidėtų] ant 
Manhattan Avė. ir eitų į Bo
ro Hali; kita — Franklin St. 
iki Myrtle Ave.

Trys Organizacijos Paėmė 
Dexter Parką Piknikams
Sekmadienį, 7-tą clienh va

sario, Dexter Parke suėjo tri
jų organizacijų komisijos! (lyg 
kad ir būtų susitarę) paran- 
duoti parką piknikams.

Jurginės pirmas piknikas 
bus birželio 26-tą dieną, o an
tras piknikas rugpjūčio 22-rą.

Lietuvių Kriaučių Neprigul- 
mingo Kliubo ir 54-to Skyriaus 
— piknikas bus. 17-tą dieną 
liepos.

Liet. Piliečių Kliubo pikni
kas bus liepos 31-mą dięną.

Visų šių piknikų konjisijOs 
prašo kitų organizacijų pasi
žymėti čia kalbamas dienas ir 
jomis nerengti nieko, idant ne
pakenkus šioms organizaci
joms.

Kada susirinko čia minėtų 
org. komisijos paimti parką,

JV ..............  v.. x-------- -----------

žmonės nemiega, bet jau rū
pinas? vasaros smagiais lai
kais. J« N.

Greeno Gynėjas Jį 
Pripažino Kaltu

laipsnio
Green’o

savo kal-

Antradienį pąrsidėjo Major 
Green’o teismas už nužudymą 
Mrs. Harriet Case 11-tą pe
reito sausio. Perklausinėtas žu
vusios vyras, kuris pasakojo, 
kaip jis negavęs atsiliepimo į 
telefoną, nujautęs blogą ir nu
siskubinęs namo rado žmoną 
negyvą maudynėje.

Sulyg pirmos dienos eigos 
atrodo, kad gynėjai siekia 
gauti antro laipsnio nuospren
dį byloje, nes vienas iš paskir
tų Green’ui gynėjų teisme pa
sakė, kad Green smogė ir už
mušė Mrs. Case. Manoma, kad 
reikalavimą antro 
nuosprendžio rems 
silpnaprotyste.

Valstybės gynėjas
boję, tačiau, nurodinėjo, kad 
kaltinamasis turi būti teisia
mas pirmo laipsnio žmogžudy
stėje, kas reikalauja mirties 
elektros kėdėj.

Trečiadienį teisme prieš 
Greeną pastatytas liudininku 
detektyvas Roberts, negras. 
Jisai pasakojo, kad jis specia
liai buvo pasiųstas į kalėjimą 
per apgaulę iškvosti Greeną. 
Jis buvęs nuvestas į gretimą 
kamerą surakintas. Greenui 
pas jį atėjus, jis pasisakęs, 
kad jis esąs areštuotas už nu
žudymą žmonos. Tada Gree- 
nas jam pasisakęs, kad jis 
“užmušęs baltą moterį.”

Gynėjams paėmus detekty
vą perklausinėti,
daug dalykų jisai neatsakė. 
Gynėjai tiesiog jį pavadino 
šnipu, o jo liūdymą “fantastiš
ku.” Daugeliui atrodė, kad jo 
liūdymas buvo pasaka, “iškep
ta sulyg formos.”

tačiau,

Arbuckles Cukernėj Sužeis
ta Darbininkas

Antradienį, vasario 9 d. Ar
buckles Brothers cukernėj su
sižeidė vienas darbininkas, 
lenkas, jo pavardės nesužino
jau. Buvo*taip: bosas nusiun
tė jį, kad užeitų ant viršaus 
cukemės ir susemtų purvą, ku
rio gana daug buvo aplink ry- 
nas, kur vanduo nubėga, že
myn tas purvas reikėjo nunešti 
siaurais geležiniais laiptais. 
Belipdamas žemyn ir nešda
mas kartu viedrą nupuolė ir 
nusilaužė koją truputį augš- 
čiau kaulelio.

Prie tokio darbo būtinai 
reikėjo pasiųsti du darbininku, 
bet bosai daro, kad daugiau 
pelno padarius savininkam ir 
tankiai dviejų darbininkų dar
bas prisieina vienam darbinin
kui padaryti. Rep.

Andrew Coletti su ašaromis 
prisipažino smogęs savo 14 sa
vaičių vaikų, kam jis verksmu 
nedavė jam miegoti. Bet tas 
smūgis pavojingai užgavo kū
dikį ir tėvas bus teisiamas.

GARSINKITCS SAVO BIZNI 
DIENRASTYJ "LAISVĖJE”

Ponia “Smagiai” Važiavo
Sulaikyta augšto karininko 

Maloney žmona, generolo De
lafield duktė už peržengimą 
važiuotos taisyklių keturiais 
punktais: Ji smogus į 
jos mašiną (dar su dvi^m po- 
licistais); pravažiavus 
donas šviesas, nes policija vi
josi ; netvarkiai elgusis — tvo
jusi pasivijusiam “kapsui” į 
veidą; važiavusi girta, o1 tas at
sitikę dėlto, kad ji ką tik 
vusi

Pasigėrė — Išdavė Savo 
Slaptą Turtą

polici-

2 rau-

bu-
pas draugus.

Ligoninės Streikas 
Laimėtas

Israel Zion ligoninės sėdėji
mo streikas pasibaigė (laimėji
mu. Direktoriai sutiko, mokėti

rak

James T. O’Connell, 67 me
tų, gyvendavo Boweres blakių 
“sušaudytam” viešbutyje, mo
kėdamas po 15 centų. Bet aną 
dieną jis pasigėrė ir tapo areš
tuotas. Ištyrus jo rekordą, pa
sirodė, kad jis turi trijuose 
bankuose pasidėjęs $18,000. 
Jį pasiuntė ligoninėn ištyri
mui proto.

visiems ligoninės priežiūros 
darbininkams po $15 į mėnesį 
už butą, taipgi tartis su darbi
ninkų išrinktu komitetu, kada 
tik tas bus reikalinga. Duota 
užtikrinimas nepersekioti da
lyvavusių streike. Streikas tę
sėsi 36 valandas.

Telefonas: Humboldt 2-7964

DR. J. J. KASK1AUCIUS
530 Summer Ave., arti Chester Ave. 

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—4

Nira valandų sekmadieniais.

-B)
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BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

VALANDOS:
Dr. JOHN WALUK 8—10 ryte 

1—2 p. p.
161 NO. 6th STREET 6—8 vak. 

šventadieniais susitarus 
Tel. Evergreen 8-9229

VALANDOS:
Dr. ED. W. ŽUKAUSKAS 1—2 p. p. 

6—8 vakare
1114 FOSTER AVENUE Ir pagal sutartj

Tel. Mansfield 6-8787

DR. ALDONA ŠLUPAS VALANDOS:
(ŠLIURAITE) nuo 1 iki 2 po piet 

nuo 6 iki 8 vakarais
179 SO. 2nd STREET Sekmadieniais—susitarus.

BROOKLYN, N. Y. Tel. Evergreen 7-7110

Dr. A. PETRIKĄ VALANDOS:
9—12 ryte

(DANTŲ GYDYTOJAS) 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

221 SO. 4th ST. Tel. Evergreen 7-9105

Dr. BLADAS K. VENCIUS
i

VALANDOS:
9—12 ryte
2—8 vakare(DANTŲ GYDYTOJAS)

499 GRAND ST. Tel. Stagg 2-0706
Namų, Republic 9-3040 
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Norintieji Pavalgyti Šviežių ir Skaniai 
Pagamintų Valgių

Eikite I

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

ANTRA JUOZO AŽIO VALGYKLA

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

Taipgi maistas visados šviežias, skaniai pagamintas 
ir prielankus patarnavimas.
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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

ĄTDAROS DIENĄ IR NAKTĮ. NIEKAD NEUŽDAROS

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

restauracija, barzdaskutykla, miegojimui patogumai.
Moterims Pirmadieniais ir Antra
dieniais nuo 12 Vai. Dieną iki 11 
Vai. Vakare. Po 11 Vai. Vyrams.

50c UŽ DIENĄ IR NAKTĮ

Vyrams Trečiadieniais, Ketvirta 
dieniais, Penktadieniais, šeštadie 

niais ir Sekmadieniais—Visą 
Dieną ir Naktj 
šeštadienio naktj 75c.

Speciales kainos savaitei.

NOTARY PUBLIC TEL. STAGG 2-5043 1

Matthew P. Ballas
\

j (BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

Nuliūdimo valandoj’, kreipkitės pas mus, patams vi- į 
mas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.




