
GENERAL MOTORS 
IŠMOKĖJO ŠNIPAM 

419,850 DOLERIŲ
Tatai Dokumentais ir Liudi

jimais Įrodyta Senatorių 
Komisijoj

Wa s h i ngton. — Vienas 
General Motors automobilių 
korporacijos šnipas vas. 11 
d. paliudijo senatorių Pilie
tinių Laisvių Komisijai, kad 
dar paskutinėmis dienomis 
korporacija jam išmokėjo 
$60, kaipo Pinkertonų de
tektyvui prieš streikavusius 
auto, darbininkus, — nors 
General Motors bosai tvirti
no, būk paskutiniu laiku jie 
nesamdą. Šniukštų.

Kiti liudytojai ir doku
mentai parodė, jog per 18 
mėnesių 1935 ir 1936 m. Ge
neral Motors išmokėjo 
$419,850 Pinkertonų šni
pams prieš unijistus darbi
ninkus arba pageidaujan
čius unijos.

Nauji Pogromai prieš Žydus 
Vilniuj, Varšavoj

Varšava. — Lenkų fašis
tai studentai vas. 11 d. su
ruošė naujus kruvinus po
gromus prieš žydus Vil
niaus ir Varšavos universi
tetuose; sužeidė daugelį žy
dų.

Kaip Katė Susijaudina, Neti
kėtai Pamačius Šunį

Cambridge, Mass. — Ka
tės širdis pradeda 81 pro
centu smarkiau tvaksėti, ka
da ji netikėtai pamato kitą 
katę arba didelį šunį, kaip 
ištyrė Harvardo Universite
to profesoriai Beebe-Cen- 
ter ir S. S. Stevens. Net iš
šovus revolverį, katė taip 
nesusijaudina, kaip staiga 
pamačius šunį.

Čechoslovakijos Nariai Truk- 
šmauja prieš Sovietus -

Tetschen, čechoslovakija. 
—Konrado Henleino vado
vaujami, vokiečiai hitleri
ninkai Čechoslovakijoj vis 
labiau trukšmauja, reika
laudami, kad valdžia su
traukytų tarpsavinės pa
geltos sutartį su Sovietų 
Sąjunga, o susiartintų su 
Vokietija. N.Y. Times ko
respondentė Anne O’Hare 
McCormick rašo, kad Če
choslovakijos naziai gauna 
padrąsinimo ir pagelbos iš 
Vokietijos. Jie turi 44 savo 
atstovus šalies seime.

Čechoslovakijoj esama iki 
3,200,000 vokiečių, tarp ku
rių hitlerininkai vis smar
kiau varo savo propagandą.

Chinija Pirko Daugiausia 
Geležies, Plieno iš Narių
Shanghai, Chinija.— Per

nai iš Jungtinių Valstijų 
įvežta ir parduota Chinijoj 
plieno, geležies, mašinerijos 
ir kitų metalinių dalykų už 
$11,500,000, iš Vokietijos už 
$12,000,000, iš Anglijos — 
$10,000,000 ir iš Japonijos 
už $9,500,000.

Maskva, vas. 12.—Sovietų 
vyriausybė 20 nuošimčių pa
kelia algas visom savo at
stovybėm ir konsulatam, už
sieniuose.

Detroit, Mich., vas. 12. — 
Žadama pridėti 5 procentus 
algos 13-kai tūkstančių 
Packard automobilių darbi
ninkų.

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $7.00 

Metams

No. 37

“Uodų kivynas” Išgelbėjo 
13,500 Fannerių iš Vandens

Memphis, Tenn. — Mažais 
motoriniais laivukais, po ko
manda Raudonojo Kryžiaus 
daktaro L. Leroy tapo išgel
bėta 13,500 farmerių iš Mis
sissippi upės potvinio ap
semtų vietų. Tie laivukai 
buvo tokie maži, tiek daug 
jų, o jų motorukai taip 
zvimbė, kad gelbėtojai ir 
farmeriai vadino juos “uo
dų laivynu.”

Ruošia Šimtaprocentinį 
Fašizmą Lenkijai

V a r sava. — Pulkininkas
Adam Koc, Pilsudskio legio
nų komandierius, paruošė 
Lenkijos seimui planą per- 
organizuot šalies valdžią, 
kad visą galią turėtų tik fa- 
šistiniai-tautinė lenkų par
tija. Pagal šį planą, mar
šalas Ed. Smigly-Rydz bū
tų “vadas” diktatorius, 
kaip Vokietijoj Hitleris. Ki
toms partijoms būtų atimta 
politinės teisės; lenkai tap
tų paskelbti viešpataujančia 
tauta—jų yra 22,000,000, gi 
kitataučių 14,000,000. Šie 
milionai ukrainų, žydų, lie
tuvių ir kitų tautinių ma
žumų būtų laikomi “antros 
rūšies piliečiais;” katalikų 
tikyba būtų paskelbta vieš
pataujančia religija, nors, 
sakoma, “nebūtų varžomos” 
ir kitos tikybos. Iš New 
York Times korespondento 
O. Tolišiaus pranešimo su
prantama, kad tada žydai 
būtų dar labiau prispausti.

Galutino Lenkijos fašisti- 
nimo tikslai yra—nuslopint 
augančius minių ir laisves
nių partijų bruzdėjimus 
prieš valdančiąją klasę ir 
geriau priruošt Lenkiją ka
rui.

Lenkijos pramonė tebėra 
23 nuošimčiais nupuolus že
miau vidutinio. - 35 procen
tai žmonių miestuose tebe
gyvena tik iš pašalpų ir lab
dary bių.

NAZIAI GERBSIĄ MER
GINŲ VAIKUS

B e r 1 y nas. — “Daugelio 
Vaikų Sąjungos” mitinge R. 
Ley, nazių “darbo fronto” 
vadas, pareiškė, kad mergi
nų vaikai būsią lygiai ger
biami kaip ir vedusių porų. 
Nevedėlės motinos, kurios 
pasidavė “gamtiniam svei
kam lytiškam patrauki
mui,” sako, užsitarnauja to
kios jau pagarbos kaip ir iš
tekėjusios.

Valetta, Malta. — Angli
jos vyriausybė pavarė du 
italus prelegentus iš Malta 
salos universiteto. Jie slapta 
tarnavę Mussoliniui prieš 
Angliją. Būsią išvalyti iš 
atsakingų vietų Maltoje ir 
kiti italų tautos asmenys.

Danzigo nazių senatas 
taip “pataisė” rinkimų įsta
tymus, kad senatan negalė
tų būt išrinktas niekas ki
tas apart nazių ir jų paka
likų.
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Gen’l Motors Auto.
Darbininkų Streiko

Baigimo Sąlygos
Darbininkai Iškilmingai 

Paminėjo Laimėjimą

Detroit, Mich., vas. 12.— 
General Motors automobilių 
korporacija, pasirašius pra
dinę sutartį su Jungtine Au
tomobilių Darbininkų Uni
ja, ketina atidaryt daugu
mą savo fabrikų ateinantį 
pirmadienį bei antradienį. 
Tie fabrikai buvo sustabdy
ti 44 dienas per sėdėjimo 
streikus.

Beveik visi 46,000 korpo
racijos darbininkų Flinte, 
Mich., išėjo į džiaugsmingas 
demonstracijas ir viešus iš
stojimus, minėdami savo lai
mėjimą streiko. Nors tai 
yra tik dalinas laimėjimas, 
bet visi mato, kad sėkmin
gas streikas jau pralaužė 
ledus unijos pripažinimui 
General Motors fabrikuose.

Spaudoj paduotame pra
dinės sutarties tekste kor
poracija pasižada pripažint 
uniją kaipo atstovę darbi
ninkų, kurie yra unijos na
riai. — Bet Associated 
Press ir “Daily Workerio” 
korespondentas p a d u o da, 
jog General Motors sutiko 
pripažint Jungtinę Automo
bilių Darbininkų Uniją, kai
po vienintelę visų darbinin
kų atstovę dvidešimtyje fa-

Katalikai Užėmė Bažny- Planai Apribot Vyriau-
čias Orizaboj, Mexico šio Teismo Sauvalią
Vera Cruz, Mexico.Pasi- 

duodamas spaudimui iš lais
vamanių pusės, Vera Cruz 
valstijos gubernatorius Ale
man vas. 11 d. vėl įsakė už- 
daryt katalikų bažnyčias. 
Jos buvo atidarytos pagal 
valstijos seimelio nutarimą. 
Pirmiau Vera Cruz valsti
joj buvo leista tik vienas 
kunigas kiekvienam šimtui 
tūkstančių gyventojų.

Bet, nepaisant gubernato
riaus Alemano įsakymo, ka
talikų vadai ant greitųjų su
telkė 20,000 savo sekėjų, ku
rie ir užėmė bažnyčias Ori
zaboj ir tūluose kituose 
miestuose Vera Cruz valsti
joj. Prieš tikinčiųjų minias 
buvo pastatyti kareiviai, 
bet jie nešaudė į užiman
čius bažnyčias, o tik virš jų 
galvų.

Užginčija Girdus apie Sovietų 
Maršalą Tuchačevskj

Maskva. — Sovietų vy
riausybė užginčija girdus, 
būk valstybinė policija ka- 
mantinėjus maršalą Tucha- 
čevskį, šalies gynimo vice- 
komisarą. Buvo paskleistą 
gandai, kad ir Tuchačevskis 
turėjęs ryšių su trockinin- 
kais.

brikų, kurie būvį užstrei- 
kuoti.

Korporacija prižada ne
varžyti savo darbininkų tei
sės būti ar tapti šios unijos 
nariais ir žada benaudoti 
jokios prievartos prieš uni
jistus, o priimti darban vi
sus streikavusius darbinin
kus, nedarant jokių skriau
džiančių skirtunių prieš 
juos.

Vasario 16 d. prasidės 
korporacijos derybos su 
unija delei darbininkų algų, 
darbo valandų ir kitų sąly
gų. Unija reikalauja 30 va
landų darbo savaitės, 6 va
landų darbo dienos, daugiau 
algos, pusantro sykio dau
giau mokėti už viršvalan
džius ir panaikint darbą nuo 
kavalkų, o mokėt už išdirb
tą laiką.

Sykiu su streiko baigimo 
šutančia General Motors pa
siskelbė pridedant! po 5 cen
tus algos visiem savo 200,- 
000 darbininkų arba $25^- 
000,000 per metus iš viso.

Darbininkai s u p r a n ta, 
kad tai nėra korporacijos 
geraširdystė, bet tiesioginis 
vaisius laimėto st

Prezidentas 
ir darbo ministerė 
kins pasveikino Michigano 
gubernatorių Fr. Murphy 
už sėkmingą tarpininkavi
mą streikui baigti.

reiko.
Rooseveltas

Fr. Per-

j Washington, vas. 12. — 
Atžagareiviai “bojnbarduo- 
ja” šimtais telegramų ir 
laiškų kongresmanus ir se
natorius, kad balsuotų prieš 
prezidento Roosevelto su
manymą “pajauninti” šalies 
Vyriausią Teismą. Prezi
dentas, kaip žinoma, rei
kalauja paskirti I jaunes
nius ir, suprantama, pažan
gesnius teisėjus prie kiek- 
vienp dabartinio teisėjo, su
laukusio 70 metų amžiaus 
ar daugiau. Tie laiškai ir 
telegramos skamba daug 
maž vienodai. Juos rašo 
įvairiais neva “piliečių” var
dais republikonai ir kiti re
akcionieriai politikieriai.

Prezdentas R o o s eveltas 
reikalauja, kad kongresas 
priimtų jo planą be pakei
timų. Vas. 11 d. pas jį at
silankė pažangesni senato 
vadai Norris, Wagper ir kt. 
Tūli išreiškė abejojimą, ar 
pavyks pervaryt Roosevelto 
planą senate. Norris sako, 
geriau būtų padaryt porą 
konstitucinių pataisymų de
lei Vyriausio Teismo. Vie
nas siūlomas pataisymas — 
tai apribot teisėjų) tarnybą 
tam tikru skaičium metų; 
antras — duot kongresui 
galią, kad ir dviejų trečdalių 
balsų dauguma, atmesti ir

6 Asmenys Žuvo, Nukritus 
Nazių Lėktuvui Berlyne
Berlynas. — Tirštai be- 

sniegant, vas. 11 d. nukrito 
trimotorinis Vokietijos ar
mijos lėktuvas ant rinkos 
tarp Mueller ir See gatvių 
ir sudegė visi penki jame 
buvę kariškiai. Krisdamas 
lėktuvas, be to, nutraukė 
gatvekario vielą, nuo kurios 
elektros sudegė vienas kon
duktorius ir liko skaudžiai 
apdeginti keli kiti asmenys.

Virš Pusė Šios Šalies 
Farmeny-Randauninkai

Washington. — Preziden
to Roosevelto paskirta far- 
mų tyrinėjimo komisija ra
portavo vas. 11 d., kad dau
giau kaip pusė visų farme
rių šioj šalyj yra netekę sa
vo žemės ir gyvena kaip 
randauninkai. Komisija sa
ko, kad nuolatinis mažėji
mas savininkų farmerių 
“gręsia supuvimu sodžiaus 
civilizacijos.” 3,000,000 far
merių randauninkų šeimynų 
galį lengvai pasidaryt “au
komis ekonominių ir politi
nių parazitų,” skelbia ra
portas.

Komisija pataria, kad val
džia padėtų randauninkams 
farmeriams įsigyt nuosavus 
ūkius, kuriuos valdytų bent 
40 metų. Manoma, kad tam 
reikėtų po $10,000,000 jiems 
paramos iš šalies iždo. Ko
misija išreiškė nuomonę, 
kad turėtų būt smarkiai ap- 
taksuoti spekuliantai, kurie 
supirkinėja žemes tuo tiks
lu, kad jąsias greitai vėl 
parduoti augštesnėmis kai
nomis. Įplaukos iš šių tak
sų galėtų būt naudojamos 
pagelbėt randauninkams įsi
gyt nuosavus ūkius.

FAŠISTAI ATĖMĘ 5 MIE
STELIUS Iš ISPANIJOS 

LIAUDIEČIŲ
Salamanca, Ispanija, vas. 

12.—Fašistai sakosi užka
riavę nuo respublikos pen
kis miestelius Malagos fron
te. Jie tvirtina, kad sumu
šę liaudies milicininkus ant 
Jarama upės rytinio kranto, 
netoli Madrido ir, be kitko, 
nušovę žemyn du liaudiečių 
lėktuvus.

Airių Slaugių Streikas
Ardee, Airija.— Sustrei

kavo visos slaugės vietinėj 
protligių ligoninėj, kur yra 
400 ligonių, šimtas kurių, be 
kitko, serga influenza. 
Streikierės reikalauja dau
giau algos.

Tokio.—Praeitą ketvirta
dienį buvo minima 2,597 me
tų sukaktis Japonijos impe
ratoriaus Hirohito šeimy
nos viešpatavimo.

panaikinti netinkamus Vy
riausio Teismo sprendimus. 
Atžagareiviai sakosi turį 36 
iki 40 senatorių, priešingų 
siaurinimui Vyriausio Teis
mo galios arba jo “jauni
nimui.”

Metai XXVII, Dienraščio XIX

LiaudiečiaiAtmuša Fa
šistus Madrido Srity j; 
Gręsia JiemCordoboj
Įnešimas N.Y. Senatui prieš 

Roosevelto Planą delei 
Vyriausio Teismo

Albany.—New Yorko val
stijos senato narys republi- 
konas Desmond įnešė rezo
liuciją, reikalaujančią pa
smerkt prezidento Roose
velto planą, siūlantį “pajau- 
nint” šalies Vyriausią Teis
mą. Tūli demokratai taip
gi remia rezoliuciją.

VEIDMAINYS GREENAS
Washington. — Amerikos 

Darbo Federacijos prezi
dentas Wm. Green pirma 
reikalavo, kad General Mo
tors nepripažintų Jungtinės 
Automobilių Darbi ninku 
Unijos kaip vienintelės dar
bininkų atstovės, o dabar 
jis neva “apgailestauja,” 
kad streikas baigtas be pil
no unijos pripažinimo.

Kompaniškos Unijos Taipgi 
Reikalauja Daugiau Algos
Pittsburgh, Pa. — Konfe

rencija kompaniškų neva 
unijų atstovų iš 18 fabrikų 
Carnegie-Illinois Plieno 
Korporacijos nutarė reika
laut, kad plieno dirbyklose 
būtų darbininkui mokama 
ne mažiau kaip $5 per dieną 
ir kad būtų įvesta 40 valan
dų darbo savaitė.

Graikų Gubernatorius Šaukia 
Mušt Fašistų Priešus

Athenų gubernatorius C. 
Kotzion, Graikijoj, vas. 11 
d. viešoj kalboj šaukė “žmo
nes,” kad be pasigailėjimo 
visur daužytų valdžios prie- 
'šus, kur tik juos pamato. O 
fašistinės gen. J. Metaxas’o 
valdžios priešais laiko ir vi
sus tuos, kurie pasako, kad 
žmonės nepasitenkinę da
bartine “tvarka.”

Tapo suimtas žymus “ne
priklausomas” graikų poli
tikas P. Canelopoulos, kuris 
pasiuntė asmenišką kara
liui pareiškimą, išdėstyda
mas, kaip gyventojai nepa
sitenkinę dabartine valdžia.

Galėsią Pagerėt Finijos 
Santikiai su Sovietais

Maskva. — Atsilankė Fi
nijos (Suomijos) užsienių 
reikalų ministeris dr. Ru
dolf Holsti. Jis palankiai 
kalbėjosi su Sovietų užsieni
niu komisaru Litvinovu. Po 
to Sovietų užsięninis komi
sariatas išleido pareiškimą, 
kad būtų pageidaujama ir 
galima išlaikyti taikius kai
myniškus ryšius su Finija. 
—Bet tai, žinoma, priklauso 
nuo Finijos valdžios. Hit
leris jau senai stengiasi iš 
Finijos padaryt nazių karo 
stovyklą prieš Sovietus.

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

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulj 1

...... n-....................--—T " 11 -J

Madrid, vas. 12. — Ispa
nijos valdžios milicininkai 
atmušė atgal fašistus, ban
džiusius pereiti per Jarama 
upę arti Argandos, 12 my
lių į pietų rytus nuo Madri
do. Šimtus priešų iškapojo 
kulkasvaidžiais.

(Fašistų štabas vas. 11 d. 
paskelbė, kad jie prasimušę 
antron pusėn Jarama upės, 
nugalėję liaudiečius ir pa
grobę du jų tankus.)

Madrido gynimo taryba 
praneša, kad fašistai, po 
įnirtusios kovos, liko visai 
išmušti iš Vakarinio Parko. 
Liaudies milicininkai atėmė 
vieną namą iš priešų Uni
versiteto Ąlieste.

Valencia, Ispanija, vas. 
12. — Valdžia užginčija fa
šistų pranešimą, būk jie už
kariavę kitą uosto miestą, 
Motril ir žygiuoją į rytus 
linkui Almeria prieplaukos. 
Liaudies milicija priruošia
ma kontr-atakoms prieš fa
šistus.
Italijos Kariai Kaipo Mala

gos Valytojai
Malaga, Ispanija. — 4,000 

Italijos karių padeda gene
rolui Franco, Ispanijos fa
šistų komandieriui, “apva
lyti” Malaga—tai yra šau
dyti ir gaudyti respublikos 
valdžios pritarėjus.

2,000 Socialistų Būsią 
Sušaudyti

Gibraltar. — Atvykęs iš 
Malagos, Anglijos konsulas 
J. G. Clissold vas. 11 d. sa
kė, jog fašistai Malagoj sta
tys karo teisman 2,000 su
imtų socialistų.

Nukirto Penkis Fašistų 
Lėktuvus

Valencia. — Fašistams 
bebombarduojant Almeria 
prieplauką, liaudies milici
ninkai vas. 11 d. nukirto že
mėn penkis priešų lėktuvus, 
kurių visi lakūnai taipgi žu
vo.

Ispanijos ministeris pir
mininkas Largo Caballero 
patyarkė, kad visi vyrai 
tarp 20 ir 45 metų amžiaus 
būtų pasirengę J visuotiną 
mobilizaciją prieš fašistus.

Gibraltar, vas. 12.—Ispa
nijos valdžios lėktuvai bom
bardavo fašistų karo laivus 
Biscay užlajoj ir gal kai ku
riuos jų nuskandino.
Pavojus Fašistam Cordoboj

H e n d a y c, Franci j a. — 
Liaudies milicininkai atėmė 
iš fašistų Alcolea, tik už 4 
mylių nuo Cordobos. Tie
sioginiai gręsiai Cordobai, 
stipriam fašistų lizdui.

ROMA. — Mussolinio val
džia skelbia, būk tiktai 3,497 
italai težuvę kare prieš 
Ethiopiją.—Bet tai labai su
mažintas tikras žuvusių 
skaitmuo.
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Sveikiname!
Kiekvienas darbininkas, ar jis organi

zuotas ar ne, pasveikins General Motors 
streikierius su laimėjimu. Tiesa, nėra 
tai 100 nuoš. laimėjimas, bet ir tokis, ko
kis yra, visvien labai daug reiškia, atsi
žiūrint į sąlygas, kuriose streikas buvo 
vedamas.

Atsiminkim: prieš streikierius buvo 
griežtai nusistačiusi G. M. kompanija; 
prieš juos buvo nusistatęs teisėjas Ga- 
dola (kuris turi pirkęs už 3,000 General 
Motors šėrų!); prieš juos išstojo ADF 
galva, Green.

Nepaisant to, darbininkai privertė sa
vo samdytojus su jais skaitytis ir pripa
žinti jų uniją! Pirmu kartu automobilių 
pramonės istorijoj pripažįstama darbi
ninkų industrinė unija.

Šituo laimėjimu gali pasidžiaugti kiek
vienas darbo žmogus, kiekvienas demo
kratijos šalininkas. Juk visiems turi bū
ti žinoma taisyklė, kad juo greičiau dar
bininkai susiorganizuos į unijas, tuo ge
resnės bus jų darbo ir gyvenimo sąlygos, 
tuo sunkiau bus įsigalėti juodajam fašiz
mui.

Tačiau nereikia manyti, kad su puoli
mu Malagos Liaudies Fronto valdžia at
sidūrė beviltiškam pavojuj. Ne! Puoli
mas Malagos buvo tikėtinas. Malaga, 
pastaruoju laiku, vaidino nežymų vaid
menį šalies ūkiškam gyvenime.

Gal būt šis fašistų žygis atidarys akis 
tūliems Franqijos ir Anglijos politikams. 
Sakoma, kad Francijoj vėl pradedama 
kalbėti apie ėjimą į talką Ispanijos vy
riausybei. Tūli socialistai, kurie pirmiau 
manė, kad valdžia gerai daranti nesikiš
dama į Ispanijos reikalus, dabar, pamatę 
italų ir vokiečių fašistų darbelius, pakei
tė savo nusistatymą. Sakoma, jie reika
lausią parlamente valdžios atkeisti nu
sistatymą ir duoti visokeriopą pagelbą 
Ispanijos demokratinei valdžiai.

Būtų gerai, kad taip būtų. Tuo pačiu 
sykiu viso pasaulio darbo žmonių di
džiausiu uždaviniu šiuo tarpu tebestovi: 
rėmimas Ispanijos demokratinės val
džios. Turime remti viskuo, kuo tik iš
galime.

puola, lietuviai nyksta. Geriausia dar laiko
si Lietuvių Darbininkų Susivienijimo apsk
ritys.

West Ęrankforte seniau gyvenio keli šim
tai lietuviškų šeimyi 
sis šimtas, žmonės 
nia, Kentucky, jauni

Visai mažai
Zeigleris beveik ištu 
tūros Draugijos kuo 
du ar trys Literatui!

Geriausią įspūdį < 
ten daug vargo, ir ten didžiuma dirba prie 
šalpos darbų ir ten d 
tur. Bet likusieji draugai nenusimena. Yra 
keli partijos nariai ir ALDLD kuopa turi 
virš 20 narių.

Iš Johnston City galima pasimokinti, kaip 
reikia dirbti kad ir sunkiausiose sąlygose.

Iš visų lietuviškų organizacijų, sulyg 
rašytoju, geriausia laikosi Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimo apskritys, į kurį

nų. Dabar vargiai ra- 
išbęgiojo į West Virgi- 
mas Chicągon.

lietuvių beliko Bentone. 
štėjęs, nėra nei Litera- 
ios. Herrine beliko tik 
os Draugijos nariai.
daro Johnston City. Ir

daug kas išvažinėjo ki-

Paterson, N. J

. šešta’dien., Vasario 13, 1937

“rašosi net svetimtaučiai.”
Geriausiai ten išsiplatinusi “Vilnis” 

(neskaitant LDS organo “Tiesos” ir SLA 
organo “Tėvynės,” kuriuos tų organizaci
jų nariai gauna veltui). Bet yra gerų 
patriotų ir “Laisvės”. Jis ten pat nu
rodo:

Ir tolimiausiose nuo New Yorko vietose 
Laisvė turi ištikimų draugų. Vienas Illinois 
mainierys man pasakė: skaitau Laisvę nuo 
pat jos užgimimo. Ir nesiskirsiu su ja iki 
mirties. O mirdamas įsakysiu savo vai
kams ją remti.

Taip, mes turim daug tokių patriotų. 
Ir tai mūsų dienraščiui reiškia labai 
daug.

Tik mūsų draugai Pietiniam Ulinojuj 
turėtų parašyti korespondencijų “Lais
vei.” Iki šiol retas kuris draugas su
prato tąjį reikalą, nors mes ne kartą 
esame prašę rašinėti.

rius, Andrew V. Brennan, ra
porte board direktoriam pra
nešė, kad 1936 metais už lais- 
nes sumokėta $202,428.82.

štai smulkmeningi daviniai: 
Už gėralų (liquor)

laisnes............ $183,606.82
Auctioneers ........
Peddlers..............
Junk peddlers . .. 
Theatres, Shows .. 
Junk yards ........
Dance halls ........
Billiard rooms . .. 
Food market........
Dogs .....................

Tai didelė krūva
kur stambiosios įplaukos poli
tikieriams? Šilta sėdėti prie 
tokios sumos pinigų. Jie ne už- 
dyką plakasi, kad tik dasigau- 
ti per rinkimus į šiltvietes.

J. Matačiunas.

450.00 
2,703.00 

700.00 
3,550.00 
1,000.00 

700.00 
625.00 

2,400.00 
6,694.00 

pinigų. O

Na, tai Trockis, pagaliau, pasakė, ką 
jis norėjo pasakyti ir prie ko taip jo pa
sekėjai ruošėsi. New Yorke jam buvo 
suruošta mitingas, kuriam jis kalbėjo iš 
Meksikos telefonu. Tiesa, nieko iš to ne
išėjo ir dėl to Trockis bandė dar kartą 
apkaltinti komunistus, bet prakalba, ku
rią jis būtų pats sakęs, buvo iš anksto 
prisiųsta jo leitenantui Schatmanui. Pa
starasis perskaitė tą “garsią” Trockio 
kalbą, kurioj jis žadėjo numaskuoti ko- 

; munistus, numaskuoti Staliną, etc., etc.
Na, ir ką gi Trockis parodė? Nieko, 

apart paplūdimo Sovietų vyriausybės ir 
koipunistų. Jis, beje, sakėsi nesąs kaltas, 
nedaręs sutarčių su Vokietijos fašistais; 
jis pasirengęs atiduoti savo archyvus 
“bepartiniam” teismui ir prirodyti fak
tais, kad jis neužsiėmęs teroro organiza
vimu ir nedaręs jokių skymų su naziais.

Nereikia nei aiškinti, kad tokis teisini-
masis nieko nepasako. Kas gi, pagaliau, 
jo vietoj būdamas pasisakytų: “Aš esu 
niekšas, aš dariau tą, ką sakė Zinovjevas, 
'Kamenevas, Radekas, Piatakovas ir kiti 
mano sėbrai...” Arba, kas gi, Trockio 
vietoj būdamas, laikytų savo archyvuose 
Susirašinėjimus su Vokietijos Gestapo 
arba su sabotažniųkaįs ir teroristais So
vietų Sąjungoje—tuose archyvuose, atsi- 

kit, kuriuos Trockis sutinka įteikt 
ik “nepartiniam” teismui ?!
Taigi Trockis suklupo. Iš to jo grąsi- 
mo išėjo net ne didelis pššš. Net pa- 
s karščiausieji jo šalininkai, kurie dar 

kiek tiek žmoniškumo, dabar prade- 
matyti, jog Trockis yra kaltas.

šimtais dolerių.se Patersono fabrikuose. Unija 
tuoj paskelbė sėdėjimo strei
ką, kuris dabar vykdomas virš- 
minėtuose fabrikuose. Kompa
nija traukia dažų uniją teis
man ir reikalauja $250,000 už 
nuostolius. Nežinia .kas iš to 
išeis. Vėliaus pranešiu pasek
mes.

Bridgeport, ConnTrečiadienį, vasario 3 d., 
YMCA name įvyko prakalbos 
tema “Ar greit Hitleris bus 
nušluotas?” Kalbėtojas Count 
Hubertus Loewenstein savo 
kalboj nurodinėjo, kad Hitle
riui ir jo naziain dienos su
skaitytos, nes Vokietijos liau
dis neilgai pakęs sunkenybių ir 
vargų. Hitleris neužganėdins 
darbininkus gražiais “spy- 
čiais”. H. L. prisiminė, kad 
šiandien Vokietijoje trūksta 
duonos ir kitų reikmenų. Dar
bininkai uždirba nuo 6 iki 10 
dol. į savaitę. Pragyvenimas 
brangus ir kainos vis kyla. Tas 
priverčia visus įvairių pakraipų 
darbininkus vienytis ir bendrai 
kovoti prieš Hitlerio valdžią. 
Jis prisiminė, kad Vokietiją 
valdo 10 nuošimtis nazių. Hit
leris nori save pasiskelbti, kad 
jis yra vokiečių Jėzus Kristus 
ir visi turi tikėti, ką jis kalba.

New Jersey valstijoj randa
si 2,400 transportacijos busų. 
Į 24 valandas jie perveža iš 
vienos vietos į kitą 1,000,000 
pasažierių. • Public Service 
Transportation Kompanija su
renka milionus dolerių turto. 
Kompanija pilnai užganėdin- 

I ta ir praneša, kad pirks dar 
1195 naujus moderniškus busus. 

, m • . n i 4. šią žinia paduoda “The Even-aukų. Taigi, Patersone tapo k * •
sssnnn n„.'lng ,i'lews- lal Sana gelal

melžiama karvukė.
Įvairių laisnių registrato-

ĮVAIRUMAI.
National Pcs. Dye 

nijos Darbininkų Sėdėjimo 
Streiko.

Nepriklausomybe Pavojuj
Šiuo tarpu, kai Amerikos lietuviai ruo

šiasi minėti Lietuvos nepriklausomybės 
sukaktį, svarbu žinoti tai, kad šiandien 
Lietuvos nepriklausomybė yra dides
niam pavojuj, negu kada nors. Tuo klau
simu rašo ir Lietuvos Komunistų Parti
jos Centro Komiteto organas “Tiesa” (už 
sausio men. 1 d.). Laikraštis nurodo:

Jau visiems gerai žinoma, kad Lietuvos 
fašistinė valdžia pasižymi dideliu hitlerinei 
Vokietijai palankumu. Tą ypač aiškiai pa
rodė jos sudarytoji su hitlerine Vokietija 
prekybos sutartis, laisvas hitlerininkų veiki
mas Lietuvos teritorijoj, ypač Klaipėdos 
krašte, ir neleidimas spaudoj nušviest gro
buoniškų hitlerinės Vokietijos užmačių ir 
teroro.

Dabar paaiškėjo dar vienas naujas daly
kas. Minįsterių kabinetas paskutiniu metu 
svarsto klausimą apie Lietuvos dar glaudes
nį susiartinimą su hitlerine Vokietija, žan
daras Čaplikas ir švietimo ministeris 
Tonkūnas reiklauja atvirai prisidėt prie 
barbaro Hitlerio vedamos grobikiškos poli
tikos ir tuo pačiu—prie Vokietijos—Japo
nijos sudarytos prieš Sovietų Sąjungą ka
riškos sutarties. Jie reikalauja atiduot Lie
tuvos teritoriją ir visą tautą imperialistinės 
Vokietijos ir jos sąjungininkės Lenkijos 
nuožiūrai.ir globai.

Ką visa tai reiškia? Tai reiškia, kad par- 
davikiškoji fašistų valdžia artina naują 
Lietuvos okupaciją iš hitlerinės Vokietijos 
pusės. Tai reiškia Lietuvos nepriklauso
mybės laidojimą . Tai reiškia Lietuvos trau
kimą į fašistinės Vokietijos ruošiamą prieš 
Sovietų Sąjungą karo avantiūrą. Nauja 
vokiečių bei, lenkų okupacija neša Lietuvai 
ne tįk jos gyventojų turto sunaikinimą ir 
pagrobimą, bet ir visos tautos išnaikinimą. 
Šiandien,kruvinieji Vokietijos fašistai, siek
dami savo grobuoniškų tikslų, daro inter
venciją Ispanijoj ir tūkstančiais žudo ispa
nų tautą, rytoj gi šie patys banditai ruošia
si tą patį daryt su savo rytų kaimynais, su 
mumis. O fašistinės valdžios viršūnės svar
sto, kaip palengvint hitleriškiems barba
rams užgrobt Lietuvą, užpult Sovietų Sąjun
gą ir sukurt pasaulinį karo gaisrą.

Laikraštis ragina Lietuvos darbo žmo
nes kovoti prieš fašistinės Smetonos val
džios politiką. Podraug turi būti reika
laujama, kad Lietuva įeitų į Rytų Sau
gumo Paktą, kuris daugiau, negu kas ki
tas užikrintų Lietuvos nepriklausomybės 
saugumą.

Žinoma, svarbiausis faktorius, kuris 
daugiausiai užtikrintų Lietuvos nepri
klausomybės saugumą—atsteigimas de
mokratijos Lietuvoj, suteikimas plačių 
žmonėms laisvių. Bet tas bus galima 
tiktai po to, „kai bus nuverstas fašistinis 
Smetonos režimas.

Iš Kompa-

tarp fa-

o

Šioji kompanija turi 4 di
delius dažų fabrikus J— 3 Pa
tersone ir vieną Werwfick, R.I.

Įvykus generaliam dažų 
darbininkų streikui 1933 me
tais, ėjo didelė kova
brikantų ir darbininkų-strei- 
kierių. Du streikierįai buvo 
pašauti susirėmime su polici
ja. Vienas pašautasis mirė 
antram turėjo ranką nupjauti,
vienok darbininkai privertė 
fabrikantus pasirašyti 
traktą su unija trijuose Pater- 
sonp fabrikuose.
tada pasipirko fabriką Wer- 
wick, R. L, ir ten dirbantiem 
darbininkam mokėjo 
nes algas. Kompanija 
siųsti darbą į Werwi<
Tada Dažų Unija pasiuntė or
ganizatorius į tą miestą suor
ganizuoti tuos dažų darbinin
kus. žinoma, kompanija su po
licijos ir šnipų pagelba terori
zavo organizatorius, 
darni net mirčia. 
riams, vienok, pavyko 
nizuoti darbininkus ir 
skelbtas streikas. Tada Na
tional Pcs. Dye Kompanija at
sisakė pildyti 1933 mčtais pa
sirašytus kontraktus trijuo-

kon-

mpanija

mązes- 
p radėjo

Banditai Apvogė Trio Pcs. 
Dye Works.

Šis fabrikas mokėdavo algas 
darbininkams grynais pinigais 
(cash). Vietinio laikraščio 
“The Evening News” sausio 27 
d. laidoj pranešama, kad kuo
met pinigus atvežė ‘insurance’ 
vežimas (armory) fabrikan, 9 
vai. ryte, tai banditai jau bu
vo pasislėpę fabrike, laukda
mi progos. Kada policija pri
davė pinigus fabriko “paymas- 
teriui” ir nuvažiavo savais ke
liais, tada apsimaskavę ir ap
siginklavę revolveriais keturi 
vagišiai privertė atiduoti pini
gus ir nudūmė savais keliais 
nė ačiū nepasakę.

Kadangi siaučia dideli po- 
tvinia dllinoise, Kentucky ir 
Ohio valstijose, padarydami

baugin- didelius nuostolius, Raudono-
Or^anizato-1 jo Kryžiaus centras Washing-

suprga- j tone atsišaukė į Raudonojo I
tapo pa- i Kryžiaus sekciją Patersone del i

sukelta $35,000 potvinio nu- 
kentėjusiems. Prisidėjo ir 
“daijerių” lokalas su penkiais

J. Vyrų

nariai iš- 
kurie bu-

Iš Priešfašistinio Veikimo.

Kovai prieš karą ir fašizmą 
vietos susidaręs komitetas vas.
7 d. turėjo savo posėdį.

Posėdis įvyko L. 
svetainėje.

Visų pirma kom. 
davė savo raportus,
vo atydžiai išklausyti ir pri
imti.

Po to sekė visų atstovų ra
portai. Jie visi priimti.

Draugas J. Mureika išdavė 
raportą iš Brooklyno Lietuvių 
Kongreso Atsteigimui Demo
kratinių Teisių Lietuvoje Ko
miteto veiklos. Jo raportas bu
vo platus ir įdomus. Gerą įspū
dį padarė į susirinkusius. Pa
sirodo, kaip plačiai veikiama 
progresyvių žmonių prieš tą 
baisųjį siaubūną — fašizmą. 
Vien tik New Yorke ir jo apy
linkėj yra įtraukta veik milio- 
nas žmonių į priešfašistinę ko
vą. Tas teikia ir kitų vietų 
žmonėms skaisčios vilties ir 
drąsos prieš fašizmą.

Komisija raportavo, kad 
nuo 23 d. sausio vakarienės 
pelno liko $82.34.

. Tam parengimui darbavosi 
keliolika lietuviškų draugijų 
ir šiaip geros valios žmonių, 
nesigailėdami nei laiko, nei 
spėkų, nei .centų.

Su aukomis prisidėjo šios 
organizacijos:

LDS. 74 kp. aukojo $5.00 
Liet. Viešas Knygynas $4.00 
L. D. K. Vyt. $3.00
Visoms draugijoms, visiems 

veikėjams ir kiekvienam as
meniui bile kuom ir kaip prisi
dėjusiam kovoj prieš fašizmą 
— tariu širdingiausį ačiū.

Pinigai paskirstyta sekamai:
Ispanijos liaudiečiams $40, 

Lietuvos polit. kaliniam $10.
Už tokį paskirstymą stovė

jo didžiuma komiteto narių—
8 prieš 3.

Dabar komitetas ižde dar 
turi $11.23.

Be kit-ko, tame posėdyje li
ko priimtos dvi rezoliucijos, 
būtent: 1) už padidinimą J.V. 
Augščiausio Teismo narių 
skaičiaus, ir skirti jaunesnio 
amžiaus; 2) Reikalaut Conn, 
valstijos senatoriaus, kad jis 
Washingtone kovotų už laisvą 
praleidimą reikiamos pagelbos 
Ispanijos liaudiečiams.

M. Arisonas.

E

-

Nusispręskite Tuč-Tuojau Sto
ti j Šį Kontestą ir Laimėt Prizą

I I

Žudo
Iš Malagos (Ispanijos) pranešama, kad 1 

ten fašistai sušaudė 150 asmenų, prita
riančių respublikai. Žinoma, čia tik ofi- 

„z cialis fašistų pranešimas apie tuos sušau
dymus, kurie buvo padaryti po teismų.

, Išviso sušaudymų bus kur kas daugiau— 
tieks tūkstantį asmenų. Fašistiški bąn- 

:• ditai jau ne kartą pasižymėjo negirdė-
tais žiaurumais.

. Kai kas klausia, kodėl gi Malaga puo
lį į fašistų rankas? Kodėl liaudiečiai ne- 
^pajėgė miestą apginti. Atsakymas ga- 

tik vienas: todėl, kad Italija ir Vo
tį ja prisiuntė daug kareivių. Ne ma
li. 20,000 lavintų kareivių, naujai, at- 
|>entų, armija, apginkluota naųjoviš- 

siais ginklais, puolė Malagą. Lįau- 
ų spėkos ten buvo, palyginti, men-

Drg. L. Prūseika apie Pietinį 
dllinojų

Pietinėj dalyj III. valstijos kadaise gy
veno daug lietuvių mainierių ir buvo sti
prus mūsų judėjimas. Bet užėjus de
presijai, paveikslas keičiasi. Lietuviai 
ten mažėja—iš ten jie bėga—ir dėlto vi
sas mūsų judėjimas—organizacijos—nu
kenčia.

Neveizint viską, dd. vilniečiai nepa
miršta tenai tinius lietuvius atlankyti. 
,Tik nesenai ten išbuvo dvi savaites d. 
L. Prūseika. Jis ten sakė .prakalbas ir 
rūpinosi kitais mūsų judėjimo reikalais. 
Nugrįžęs iš .ten, j jis, be kitko, rašo “Vil
ny j”:

Blogiausia pietiniam Illinois. Judėjimas

JOS GALITE LAIMĖTI 
$100,000 PRIZĄ OLD 

GOLD KONTESTE

Old Gold Cigarętai duoda jums 
progą laimėti turtus visam amžiui, 
šis kontestas susideda iš išrišimo 
Mjslių Paveikslų. Eikite pas cigare- 
tų pardavėją ir prašykite jo oficia
lių Old Gold Mįslių Paveikslų, VEL
TUI, kartu su pilnoms taisyklėms ir 
reguliacijoms liečiančioms kontestą. 
Yra 1,000 Prizų pinigais, sudaran
čių $200,000. Nėra sučiupimų ar trik- 
sų. Vien tik jūsų sumanumas lai
mės. Kontestas tik dabar prasideda. 
Dvigubai-Švelnus Old Gold duoda 
jums progą praturtėti visajn amžiui. 
Atydžiai sekite instrukcijas. Skaity
kite šį laikraštį del tolimesnių pra
nešimu. '



Puslapis TrečiasV«

Grts.

ant

i
dienomis žymus Amerikos

1

1

i

Grts.

v

n

ke-sky-
ne-

kelionės.< t(

gyvūnus besibastančius le
is medžio arba iš ruonio

i 
i

per- 
savo

E
Ii 
b

r 
r

nv z
p

r 
I 
s 
i

1

“Sietyno” Choras gražiai užpildė 
sudarė mišrų smalsuolių būrį ir 
dainavo.
ir orkestrai vadovavo, režisieriavo 
nenuilstama choro mokytoja L. B.

“Krikščioniški” Plakikai
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Kalinys

Mane štai su ^.„tamsieji urvai. 
O jaunas er.elis, išitūgęs laisvai, 
Tas liūdintis draugas, mojuodams sparnais, 
Palangėje maistą bedrasko nagais.
Jis drasko ir žiūri į mane akim, 
Lig mano tą patį drauge su tavim. 
Jis mane vilioja, lakiodams ratu, 
Ir nori pašaukti: “Išlėkim kartu! 
Mes paukščiai laisvieji; jau laikas senai! 
Tenai, kur už debesio šviečia kalnai, 
Už jūrų melsvųjų sparnai mus nuneš,— 
Tenai, kur skrajoja tik vėjas ir aš.”

A. Puškinas.

Liaudies Kūrybos Teatras
Maskvoj

IV sovietų teatro festivalio dalyviai aplan
kę liaudies kūrybos teatrą Maskvoj rašė, kad 
tai vienas iš įdomiausių, savotiškiausių, ge
riausių teatrų, kuriuos jiems teko kada'nors 
matyti. Jie pabrėžia tą, kad kapitalistinėse 
šalyse tokio teatro visai nėra, kad jo savotiš
kumas išplaukia iš liaudies kūrybos gelmių.

Taip rašė apie liaudies kūrybos teatrą teat
ralai, ilgus metus dirbantieji teatro srityje.

Kas gi tai per teatras ir kas jame rodoma?
Teatre išstojo Sovietų šalies piliečių, įvai

rių profesijų žmonės, maži ir dideli su dai
nom, šokiais ir tt. Jų išstojimai, tai masinės 
dailės saviveikla, liaudies kūryba.

Liaudies kūryba įvairi: liaudies pergyveni
mai, jausmai, svajonės ir dabartis reiškiama 
dainose apie gyvenimą, šokiuose, išsiuvinėji- 
muose, medžio drožimuos ir tt. ir tt.

Liaudies menas, kurs caro laikais buvo lai
komas kaip kas tai žema ir neverta dėmesio, 

/ liko tuo šaltiniu, iš kurio menininkai mokos 
kurt gyvenimiškus dalykus. Liaudies kūrybos 
gyvenimo tiesa buvo nepriimtina liaudies slo- 

; pintojams, ir todėl ji sužydėjo tik Sovietų 
tvarkos sąlygose. Partija ir valdžia su ypa
tingu rūpesčiu padeda liaudies menui. Sovie
tų Sąjungoj nėra tokio kampelio, kuriame prie 
kliubų, skaityklų nebūtų suorganizuota masi
nė dailės saviveikla. Liaudis pradėjo laisvai 
kurti savo meną. Liaudies meno teatras iškilo 
šios kūrybos pasėkoje.

Liaudies kūrybos teatre išstojo įvairių tau
tybių žmonės, rodantieji įvairiausių tautų, gy
venančių broliškoj sąjungoj, kūrybą. Tai Gru
zijos, Azerbaidžano, Ukrainos, Abachazijos, 
Totorijos, Kaukazo ir tt. tautų menas.

Kas anksčiau girdėjo apie puikias čuvašijos 
dainas? Nulemta išmirimui tauta neturėjo ga
limybės reikšti*savo liaudies kūrybą. Dabar 
linksmai skamba jos dainos.

Lapkričio 14 d. Liaudies kūrybos teatre atsi
darė visasąjunginis tautų šokių festivalis. Fes
tivalyje dalyvavo 40 SSRS tautybių šokių ko
lektyvai ir solistai. Kiekvienos tautybės šokiai 
turi savo specifiškus judesius, savo kostiumus 
ir spalvas. Bet visų tautų šokiai turi ir kaž
ką bendro: tai gyvenimo džiaugsmas, gyveni
mo jautimas, jaunystė, judrumas.

Ypatingai šiame festivalyje pasižymėjo Ka- 
bardino-Balkarijos, Armėnijos, Kazachstano, 
Kalmikų, Azerbaidžano, Uzbekų tautų šokių 
kolektyvai.
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Gražiai Pasirodė Niūvarko 
“Sietynas”

Jeigu kas paklaustų, kame geriausiai pasi
rodė “Sietyno” choras per pastaruosius kelis 
metus, tai atsakymas būtų: operetėj “Dakta
ras.” Taip, tai buvo “Sietyno” trijumfas. Il
gai minėsime sausio 31 dieną, tos operetės per
statymo dieną.

Gražiausis šį sezoną Brukliniškio “Aido” 
perstatymas—-“Kavos Kantata”—puikus meno 
dalykėlis. O Niūvarke—gražiausis “Sietyno” 
pasirodymas—operetė “Daktaras.”

Operetė lengvo turinio, labai sklandžiai pa
gaminta muzikalė komedija. Buvo kuo pasi
grožėt, buvo ko pasiklausyt. Ir kupinai 
pildyta Lietuvių Salė triukšmingai reiškė 
užgyrimą, savo pasitenkinimą.

Operetės turinys buvo nesenai šiame 
riuje perduotas. Drg. G. Albinas tai parūpino 
bent dviem kartais. Tai, pilnumo dėlei, Čia tik 
labai trumpai paliesiu turinį.

Savo bendra atmosfera operetė atsiduoda 
kuo tai ispanišku, gal būt, iš pereito šimtme
čio: šaunūs spalvuoti kostiumai, naktinės se
renados palangėj po balkonu, ispaniški vardai 
(nors kai kurie sklandžiai sulietuvinti).

Originaliai operetė (vertėjo P. Bukšnaičio) 
pavadinta “Bailus Daktaras,” ir gana tiksliai.

Daug ten esama baimių, pavojų, intrigų, juo
kingų supuolimų... .

Daktaro buveinė. Vasaros naktis, žinoma, 
mėnesiena. Ore, po langu kas tai jausmingai 
traukia serenadą. Na, kam gi čia dabar taip 
romantiškai pareiškiama meilė? Kambary pa
tamsy pasirodo daktaro žmona Lukrecija, ma
tyt, pašokuši iš lovos ir ant greitųjų apsisiau
tusi naktiniu siautalu. Išsiilgusi romanso, klau
sosi serenados ir tikrina, kad tai jai dainuoja 
serenadą koks jaukus kavalierius. Tuoj pro 
kitas duris pasirodo ir jos duktė Izabelė. Jai 
ir gi širdukė meile tvinksi: tai dainuoja jos 
mylimasis, ji taip numano. Įstypčioja paty- 
liuka ir mitri tarnaitė Ona. Ji įsitikinusi, kad 
tai jos kavalierius savo meilę jai reiškia.

Visos trys patamsy stypčioja, viena kitos

B. L. ŠALINAITĖ 
nematydamos. Paskiau užklumpa viena 
kitos: o ko tu čia? o ko tu čia? o .ko tu? Iš
eina komiški pasiteisinimai, išsisukinėjimai. 
Užžiebia žiburį. Kur buvęs, kur nebuvęs, grįžta 
namo ir daktaras. Jam ir gi atrodo keista te
kis trijų moteriškių susispietimas. Paklausi
nėjęs, kodėl, kaip ir kas, daktaras pilsto bon- 
kutes, maišo gyduoles ir apdainuoja savo gy- 
dytojiškus gabumus. Pasibeldžia durys: įeina 
du vyrukai, Sabas ir Perkius, įneša kokią tai 
sunkią dėžę, ragažę. Girdi, tai esą saldainės 
tarnaitei Onai nuo jos vaikino, kurs dirbąs 
saldainių krautuvėj.

Nešėjai išeina. Dabar visiems įdomu, kas 
gi čia dabar gali būt toj dėžėj ištikrųjų. Dak
tarienė ir jos duktė prasišalina iš kambario. 
Tarnaitė ir gi išeina atsinešti kokių įrankių 
ragažei atidaryt. Daktaras ir gi. Kambary tuo 
tarpu nieko nebėra. Tik kyšt iš dėžės galva 
—ir pasikelia, išeina slapukas Karlas. Jis ne
galėjo kitaip į daktaro namus dasigaut, kad 
pasimačius su savo mylima Izabele. Mat, dak
taro būta gana griežto su savo dukteria. Na, 
gerai. Dairosi jaunuolis Karlas, kur čia jam 
pasislėpt. O tuo tarpu šmakšt ir įeina dakta- 
rienė. Kas tu? iš kur tu? kaip? Karlas aiški
na, kad jis tik meile ir gyvena, meilė jį ir čia 
atvedė. Išsiilgusi meilės ir da visai nešpėtna 
daktarienė įsikalba sau, kad tai jis ją myli. 
Išeina įdomus kurijozas. Tuo tarpu daktarie- 
nei pasidaro baisu, kad jųdviejų čia kas neuž
kluptų. Ji vargais negalais įprašo jaunuolį, 
kad jis greičiau pasislėptų toj dėžėj, o ji sku
biai išeina. Jaunuolis ir vėl kyšt galvą iš dė
žės, kaip Pilypas iš kanapių. Išlenda ir pasi
slepia už knygų spintos, pirma to, savo vietoj, 
į dėžę prikrovęs sunkių knygų.

Ateina daktaras ir tarnaitė. Bando atida
ryt dėžę. Nesiseka. Sumano vely tą dėžę iš
tempti pro duris ant balkono: girdi, tegul ji 
ten pariogsos lig rytdienai, o rytoj atidarysi
me dieną. Betempiant daktarui, dėžė kaž kaip 
laiptais nuslydo ir įkrito stačiai į upę (mat, 
namo būta visai prie upės). Įeina daktarienė, 
klausinėja, kur dingo dėžė. Atsakyta jai, kad 
upėj. Persigandusi daktarienė rėkia, kad dėžėj 
buvęs žmogus. Tarnaitė apšaukia daktarą 
žmogžudžiu, o jis ir ją kaltina tuo patim. Taip, 
jiems besiginčijant, įeina, bra, ir pats polici
jos tūzas Kazys Pampuzas su dviem sargais. 
Jie išgirdę kokį tai keistą poškėjimą ir kriti- 

■ mą į upę. Namiškiai visaip išsikalbinėja, mik
čioja. čia į kambarį prisidaro gauja smalsuo
lių. Taip tarpe sumišimo ir baigiasi pirmas 
aktas.

Aktas antras. Tas pats kambarys, tą pačią 
naktį. Daktaro duktė apdainuoja savo meilės 
jausmus. Tuo tarpu slapukas Karlas vis dar 
tebestypso užlindęs už spintos. Išgirdusi ką 
tai ateinant, ji prasišalina. Čia Karlas išeina 
aikštėn, dairosi, stebisi, kas čia jam dabar da
ryt. Įeina daktaras ir tarnaitė. Pamatę sve
timą žmogų, nusigąsta, bene tai koks šnipas, 
gal bandys įpainiot žnfogžudystėj. Ir šiaip ir. 
taip besikraipydami, kiek surimtėjo. Dakta

ras liepė tarnaitei atnešt svečiui pavaišint 
vyno. Tarnaitė atneša bonką, duoda stikluką 
Karlui. Išgėręs Karlas apsvaigsta ir, atrodo, 
numiršta. Pasirodo tarnaitė vietoj vyno pada
vė nuodingų daktaro sutaisytų “gyduolių.” Oi, 
kas čia gi dabar bus? Antra žmogžudystė:, 
žmogus su dėže upėj paskandintas, o va dabar 
kitas žmogus nunuodytas. Kas čia daryt? Nu
sprendžia lavoną ąnt greitųjų įbru.kt į atida
roma sofa. 4* 4.

Pasibaladoja durys. Įeina žmogus. Prašosi 
naktigulto. Pasirodo, kadetai esama Baltežio, 
daktaro draugo. Netarta jis paguldyt ant so
fos. Visi išeina. Pasilieka tik svečias besivar- 
tąs ant sofos. Patamsy įslimpina daktaras ir 
tarnaitė. Manydami, kad svečias miega, jie mė
gina iš sofos apačios išimti nunuodytą Kąrlą. 
Jiedviem besitriusiant, pabunda svečias, ir 
pradeda raivytis ištemptas, Karlas.. .. Kiek 
čia nesusipratimo, kiek baimės! Galų gale iš
eina aikštėn, kad tai čia Baltežio sūnus Kar
las, pirma poros dienų kažkur dingęs. Vėl 
įžengia policistas Pampuzas su sargais—ir 
daugybė žmonių.

Čia galų gale išsipainioja paslaptys. Iš di
delių baimių išsivysto džiaugsmas. Daktaras 
labai pradžiunga, kad Karlas yra jo draugo 
Baltežio sūnus. Daktaras mielai sutinka duoti' 
savo dukterį Karlui. Ir čia visi linksmai dai
nuoja sužiedavimo dainą.

Sietyniečiai labai vykusiai sudainavo ir su
vaidino operetę. Ypač visiems patiko T. Stoč- 
kienė tarnaitės Onos rolėj. Taip natūraliai, 
gabiai lošė, taip gražiai dainavo, kad klausyk 
ir gerėkis. Balsas jos švelnus ir labai aiškus, 
skardus altas, graži dikcija.

Gerai pasirodė T. Kaškiaučius daktaro rolėj. 
Tvirtas, aukštas baritonas—ir mikliai lošė. La
bai vykusiai nugrimuotas. Daktaras, kaip nu
lietas.

T. Bičkauskienė daktarienės Lukrecijos ro
lėj atrodė gerai. Gyvai lošė ir skambiai dai
navo skardžiu kontralto balsu.

O. Stelmokaitė buvo visai vietoj įsimylėju
sios Izabelės rolėje. Jautriai dainavo savo 
aukštu soprano balsu, gabiai vaidino.

Didelio pagyrimo vertas Laurynas Dobiniu- 
kas. Jam teko sunkiausi rolė — įsimylėjusio 
slapuko Karlo. Teko ir serenados dainuot už 
lanko, ir dėžėj pridususiam gulėt, ir sofoj 
troškintis—ir visur visaip išsisukinėti, slaps
tytis. Kaipo jaunuolis, Laurynas Dobiniukas 
padarė gražios pažangos. Pusėtinas tenoro bal
sas.

Gero įspūdžio padarė St. Mikionis policisto 
rolėj. Tai, b ra,- tikras Pampuzas. Yr ko pa
žiūrėt, kaip kupeta vyras. O gi jam ūsai! O 
balsas, kaip iš kubilo varo basu.

Rimtai ir vykusiai lošė J. Mikšis daktaro 
draugo Baltežio rolėj, Jonas Stasiuliukas ir 
Algirdas Dobiniukas—Sabo ir Perklaus, ne
šėjų rolėj, taip gi Valteras Skeistaitukas ir 
Edvardas Skučukas—sargų rolėj.

O visas 
protarpius, 
sutartingai

Operetei 
ir dirigavo
Šalinaitė. Tai varomoji sprenžina visam ope
retės mekanizmui. Vikri, energinga figūra, 
įkvėpimo šaltinis visiems.

Daug pasidarbavo jaunas artistas Algirdas 
Kairukštis; puikiai išgrimiravo vaidilas, nu
sakė jiems kostiumus. Gražiai ačiū Petrui 
Ramoškai, kuris kantriai suflioravo, nors, tie
są sakius, suflioruot mažai ir tereikėjo: ar
tistai buvo gerai išsimokinę savo roles.

žinoma, visą operetę lydėjo orkestrą, kuriai 
dirigavo šalinaitė. Kaip ir tikroj komiškoj 
operoj, buvo ir preliudijų ir nuolatinio muzi
kinio dainoriams pritarimo. ,

Operetė padarė gilaus, malonaus įspūdžio. 
Salė net ūžė nuo patenkintų plojimų. Visur 
tik ir girdėjosi pagyrimai, užgyrimai ir viso
kie meniško pasitenkinimo pareiškimai.

Sietyniečiai turėtų, būtinai turėtų pademon
struoti savo gabumus ir kitose kolonijose. 
Nors ir čia buvo publikos kupinai, ne tik iš 
paties Niūvarko, bet ir iš apylinkės miestų ir 
miestelių. Tačiau apsiriboti vien tik Niūvarku 
būtų nei šio nei to. Tiek daug padėta gražių 
pastangų, tiek energijos ir laiko sueikvota,— 
ir visa tai tik vienam kartui—būtų tikrai gai
lu. Tegul išsijudina ir kitos kolonijos—tegul 
užsikviečia sietyniečius ir kitur pasirodyti su 
savo gabumais.

Jonas Kaškaitis.

Apie Mus Pačius
Daugelis iš mūsų, rašydami ką nors vaidini- 

j mui ar pasiskaitymui (apysakas) stengiamės 
į savo kūrinius įbrukti tam tikrą kiekį politi
nių problemų aiškinimo, kad tuomi “išvengti” 
bespalvumo. Kai kurie mano net, kad, nesu
rišant savo kūrinio su to laiko politinėm pro
blemom, veikalas bus ne proletarinis ir ne re
voliucinis. Dažnai tokie draugai paima į sa
vo kūrinius politinius klausimus taip siaurai, 
kaip jie juos supranta, neleisdami per jaus
mų koštuvą, duoda skaitytojams tiesiog—po
litikų, kaipo politikų.

Dar kiti, lyg tai pateisinimui savo kūrinio 
menkystos, lyg tai bijodami, kad kas nepri
mestų nebuvimą jų kūriniuose darbininkiškos 
dvasios,—dengiasi vienu kitu revoliuciniu šū
kiu, šiaip taip įbruktu į kai kurio personažo 
lūpas..

Tokio dangstymosi, mano supratimu, visai 
nereikia.

Talentuoti ir nuoširdūs rašytojai labai ven
gia “gražinimų” ir priemoniškumo. Jie sten
giasi gyvenimą pažinti kuo giliausiai; taip 
pat deda visas pastangas, kad visa tai, ką pa
čiame gyvenime mato ir jaučia,—vaizdų pa- 
gelba pilniausiai perdavus skaitytojams. Iš 
taip parašyto veikalo skaitytojas pats suran
da, kas gero ir blogo.

Pavyzdžiui, M. Gorkio raštuose mes nera
sime jokio dangstymosi, jokių “gudrybių.”

Suprantama, ne mums prilygti M. Gorkiui! 
Tačiaus nuo jo mes galime daug ko pasimo
kyti.

Lowell, Mass

Piešiniai iš Šiaurės
Eskimosai nebuvo tapytojų rasė. Meno ži

novai sako, kad eskimosai savo meną stengiasi 
išreikšti skulptūros (vaizdakalystės) formoje. 
Ne komplikuotus, mažus dalykus—dažniausiai 
medžiotojus arba 
dynuose—išdrožia 
kaulo.

Bet štai šiomis
piešėjas Rockwell Kent parvežė pirmą kolek
ciją piešinių Alaskos pirmo piešėjo, eskimoso 
Twok Aden Ahgupuk. Jo kūriniai šį pavasa
rį bus rodomi New Yorke ir kituose Amerikos 
didmiesčiuose. Vaizdai piešti ant ronies odos, 
iš kurių eskimosai sau daro avalines ir dra
bužius. Jo kūriniuose skaidri mintis, pilnai 
tinkama kompozicija ir pirmos rūšies paišyba.

Kaip paviršiniam, taip ir smulkmeniškam 
savo ekspresijos darbe, Twok naudoja dai
lias ir tikras linijas, be jokių paklaidų ir 
klastų.

Kazokų Pasaka
Vieną sykį atėjo į miestelį senas, labai se

nas kazakas, maišelį .kaulų ant pečių nešinas. 
Dasiklausinėjęs, kur randasi atmatų vertel
gos, jis atėjęs išvertė krūvą kaulų ant svars
tyklių. Pažiūrėjęs į kaulus, patarnautojas 
tarė:

—Pasiimk, seni, savo tavorą. Tie kaulai, 
turbūt, jau kelių šimtų metų, supuvę, mums 
nenaudingi.

Nusiminė senukas, bet ką-gi darysi—ir pra
dėjo rinkti kaulus atgal į maišą. Vėliau gi ta
rė :

—Duok rublį, mielas viršininke, o aš tau 
papasakosiu, keno tie kaulai yra. Duok rublį, 
—nesigailėsi, mano pasakojimu būsi paten
kintas.

Patarnautojui gaila pasidarė senuko, kad 
veltui nešė tokią krūvą kaulų, ir davė jam 
sidabrinį rublį, nors nesitikėjo išgirsti nieko 
įdomaus. O senukas pasakojo:

Senai-senai prie upės Ču buvo šventojo ka
pas, kur sueidavo daugybės maldininkų. Var
dan šventojo gydė, ir ateities laimes ir nelai
mes spėliojo senas minykas. Aukų atnešda
vo daug, ir minykui ir man (jo mokiniui) buvo 
gerai gyventi. Taip aš išgyvenau prie jo ke
letą metų ir nusprendžiau nukeliauti į šven
tąją Mekką. Ir tariau aš savo mokytojui:

—Mokytojau, palaimink mane, noriu 
liauti į šventas vietas.

Palaimino mane minykas, o idant aš
pavargčiau, tai padovanojo man savo vienati
nį asilą. Taip aš ir išėjau kelionėn.

Septintą dieną kelionės, lygiai per pietus, 
mano asilas parklupo, nugriuvo ir pastipo. 
Senas jis buvo ir negalėjo pakelti sunkios ke
lionės. Atsisėdau aš šalę jo ir pradėjau verkt, 
kadangi aš bijojau sunkumų ilgos

(Tąsa

L.D.S. 110 kp. sausio 30 d. 
įvyko šokiai. Publikos dalyva
vo vidutiniškai. Pelno kp. liko 
$20.03c.

“Tiesoj” LDS Centro val
dyba kaip paskelbė vajų, tai 
mūsų kp. darbuotojai tik ir 
kalba, kaip įrašius daugiau 
naujų narių į kp. šiame susi
rinkime išrinksim verbuotojus. 
Vajininkai turės padirbėti, 
kad gavus nors kokią iš cent
ro skirtą dovaną.

Tad, draugės ir draugai, aš 
kviečiu visus prie darbo. Te 
nebūna mūsų kuopa paskuti
nė šiame vajuje gavime nau
jų narių!

Sausio 23 d. D.L.K. Vytaur 
to Kliubas surengė vakarienę. 
Publikos dalyvavo daug. Va
karienės gaspadorius S. Sta- 
delninkas laike vakarienės 
perstatė pakalbėti kliubo dar
buotojus—Kliubo pirmininką 
S. Kundrotą, S. Kučinską, B. 
Pesliką, J. Rusą. Visi kalbėjo 
trumpai ir kvietė rašytis lietu
vius į šį kliubą.

Teko girdėti, kad nuo pa- 
rengimo kliubui pelno liko 
$37.00.

Vytauto Kliubas turi savo 
puikią kempę. Rengiasi pirkti 
mieste namą.

Pasirodo, kad Lowellio lie
tuviai progresuoja pirmyn. 
Reikėtų daugiau lietuviam ra
šytis į šį kliubą.

Vasario 6 d. SLA 173 kp.
surengė Lietuvos nepriklauso- 

.‘mybės apvaikščiojimą. Pirmi
ninkas atidarė mitingą su 
Amerikos ir Lietuvos himnu. ‘ 

Prakalbą pasakė J. Roma
nas (Ramanauskas) iš So. 
Boston, Mass. Romanas pasi
gyrė, jog, būdamas Lietuvoje, 
jis buvo Smetonos geru frentu. 
Bet Lietuvos žmonės šiandieną 
neturi tenai jokios laisvės; ne
gali turėti nei jokių parengi
mų, nei susirinkimų be polici
jos leidimo.

Romanas, baigdamas kal
bėti, pasakė: “Mes amerikie
čiai, kai švęsim kitus metus 
Lietuvos nepriklausomybės, 
norėtume, kad ir Lietuvos 
žmonės turėtų tokią demokra
tiją, kaip ir mes čia turime 
Amerikoje.”

Mes žinom Romano biogra? 
fiją gerai... Vienok ir jis 
smerkia Smetonos rėžimą.

Buvo suvaidinta operetė 
“Birutė”. Visi aktoriai atliko 
užduotis pagirtinai. Birutės ro
lėj buvo KujuČiutė. Ji turi su- 
gabumo vaidinime ir daina
vime. 4

Šiandieną Lowellio lietuviai ••> 
yra draugiškesni; daugiau 
lanko vieni kitų parengimus. 
Tad ir parengimai būna pa- 
sekmingesni.

šiame parengime publikos 
buvo daug. Rengėjams nema
žai liks pelno. Tik peiktina, 
kad publika neužsilaiko ra
miai laike prakalbų.

Reporteris,

4 pusi.)

Shallotte, N. C. — Nak 
tiniai “krikščioniški raitė 
liai” yra pagrobę ir nupla 
kę du farmeriu. Kai nupla 
ka savo auką, paskui jie su
klaupę meldžiasi, kad žmo
gus “pasitaisytų.” šiomis 
dienomis tie juodašimčiai iš
siuntinėjo laiškus, grąsinda- 
mi daugiau žmonių nuplak
ti. L



sa“*“

MENO SKYRIAUS DALIS
Kazakų Pasaka

lay ' (Tąsa iš 3-čio puslapio)
Netikėtai aš pamačiau, kad linkui manęs at
joja raiteliai. Nusigandęs, kad mane gali ap- 

' įkaitinti, jog del žiauraus elgimosi turėjo pa- 
stipt mano asilas, aš skubiai pavilkau jį į ša
lį ir užmečiau ant jo krūvą akmenų.

Kuomet prijojo raiteliai prie asilo kapo ir 
pamatė mane minyko drapanose, jie paklausė 
manęs, kodėl aš verkiu.

—Dviese su savo geriausiu draugu—atsa
kiau jiems, — aš ėjau į pranašo miestą. Mano 
draugas mirė štai čia, ir aš dabar verkiu prie 
jo kapo.

. 'i. -—Matyt, teisingai gyveno tavo draugas, jei
gu tu taip gailiesi,—ir numetę keletą auksinių 
pinigų, raiteliai nujojo.

Nespėjau aš kaip reikiant pasilsėti ir apsi- 
mislyti, kaip greit pastebėjau, jog ateina lin
kui manęs didelis būrys žmonių. Tai buvo gy
ventojai artimo miestelio. Pasirodo, jog raite- 

<;liai miestelyje papasakojo apie tai, jog netoli 
numirė ir palaidotas šventasis. Tie gyventojai

<

atlyginti. Pasirodo, jog tame miestely iki 
tam laikui nebuvo ne vieno švento kapo.

Aš trumpai pamislijau ir nusprendžiau, jog 
seno asilo liekanos man gali susigadyti ir kad 
būtų žiopla atsisakyti nuo laimes, kuri pati 
ateina man j rankas. Aš ir sutikau.

Garbė apie mano šventąjį smarkiai platino
si. Lankytojų skaičius kasdien augo. Aukos 
buvo gausios.

Praslinkus keletui mėnesių, vieną rytą, ne
tikėtai, atėjo pas mane senasis mano mokyto
jas.

—Garbė apie tavo šventąjį pasiekė ir mane, 
ir aš nusprendžiau pasimelsti prie jo liekanų, 
maldaujant, idant jis paprašytų atleidimo ma
no nuodėmių prieš dievą. Bet pasakyt man, 
kas tas tavo šventasis ir kaip tu čia atsiradai.

Ir aš papasakojau savo mokytojui visą tiesą. 
Aš maniau, kad jis labai supyks, bet minykas 
garsiai nusijuokė ir sudavė man per petį, čia 
aš jam uždaviau klausimą, ko niekados pir
miau aš nebūčiau išdrįsęs paklausti. Aš jo pa
klausiau :

—Pasakyk, mokytojau, o kas buvo tas šven
tasis, prie kurio kapo tu gyveni?

atėjo prašyt manęs, kad pasilikčiau gyvent
prie savo draugo kapo, už ką jie man žadėjo
MŽĮMni m i -------------------------------------------------------------------■ . -  --------------------------------------------------------------------------------------

Seni Bolševikai

—Tai buvo motina tavo šventojo,—juokda
masis atsakė mokytojas. V. R.

Vienybėj
Fašistas Trockis, Hitleris, Komitete. Dabar gelžkelių ko- 

Hearstas ir visi darbo žmonių misaras.
priešai šaukia, būk “Trockis se- | VOROŠILOVAS, K. E., narys 
nas bolševikas,” būk “Stalinas nuo 1903 metų. Dalyvis dauge- 
naikina senus b o 1 š e v i kus.” lio konferencijų. Aktyviai daly- 
Mums, kurie žinome tiesą, ži- vavo caro.’ir Kerenskio nuverti-' 
nome praeitį Trockio ir jo pa- me. Piliečių karo metu atsižy- 
sekėjų, visai nenuostabu, kad mojo vadovavime Raudonosios 

ekę Sovietų Sąjungoj j Armijos, kurią pirmas griebėsi 
pasitikėjifno, atmesti,

pasirinko teroro, šnipinėjimo ir 
su Hitleriu bei Japonijos ir 
Lenkijos imperialistais bendrą 
kelią. Kito kelio negalėjo pasi
rinkti suniekšėjusi gaujelė, ku
ri masėse neturi jokio pritari-

Hearstas ir visi darbo žmo- 
i nių priešai tiksliai šaukia, tuos 

niekšus “senais bolševikais” 
vadina, kad klaidinus mažiau 
žinančius darbininkus. Tikru
moje, seni bolševikai, Lenino ir 
Stalino draugai dabar yra to
kioje vienybėje, taip gražiai su
sitaria, kad tik džiaugtis reikia.

Sovietų Sąjungoj 1922 me
tais buvo susidarius “Senų Bol
ševikų” organizacija. Pagal jos 
taisykles priimdavo tik tokius 
nariais, kurie be pertraukos 
yra išbuvę partijoj nemažiau 
18-ką metų. Vėliaus Bolševikų 
Partija panaikino tą organiza- 
ciją. Bet mums rūpi parodyti, 
kad Į senų bolševikų tarpą sta
žas buvo nustatytas 18-fcos me- 

tų. O kiek Trockis metų išbuvo 
Bolševikų Partijoj ? Neišbuvo 

10 metų ir per tą laiką apie 
dalų sukėlė.

Jar Sovietų Sąjungos Ko- 
inistų (Bolševikų) Partijos 

Komitetą sudaro 71 na- 
I. Mes čia ir paduosime trum- 

dhvinių, kas yra Centro Ko- 
nariai, kad dar kartą 

ius tiems žmonėms, kurie 
apie bolševikų vienybę. 
Komitetas turi Politinį 
kuris veikia tarpe CK

r*

r i

prieš cariz-

Re- 
ko-

narys nuo 
darbuotojas

nuo 
liaudies

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS 

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

Parsamdaa automobilius vettuvėm, 
parėm, krikStynom ir kitokiem 

reikalam.
402 Metropolitan Avė. 

(Arti Marcy Avenue) 
Brooklyn, N. Y.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA
Sales del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siai Įtaisymais. Keturios bolių 

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS 

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 3847

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins 
(ŠALINSKAS) 

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

mados automobilius. 

84-02 JAMAICA AVE. 
Prieš Forest Parkway 

WOODHAVEN, L. I., N. Y.
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katorgon.
Bauman, K., narys nuo 1907 

metų. Gabus veikėjas.
Bubnovas, A. S., narys nuo 

1903 metų. Buvo penkių komi
tete priruošimui Lapkričio 
voliucijos. Dabar apšvietos 
misaras.

čatajevic, M. M., narys 
1913 metų. Ukrainos 
veikėjas.

Jakovlevas, J. A., narys nuo
1913 metų. Veiklus vadas ukrai- 
nų liaudies kovose 
mą.

Ikramovas, A., 
1917 metų, žymus 
Uzbekistane.

Jakira, J. E., narys nuo 1917 
metų. Atsižymėjęs piliečių ka
re. Dabar Raudonosios Armijos 
vadas Sovietų Ukrainoj.

Jagoda, G. G., narys nuo 1904 
metų. Karo specialistas. Buvęs 
Vidaus reikalų komisaras.

Kabakovas, I. D., narys nuo
1914 metų. Darbininkas. Atsi-

žymėjęs Uralo darbininkų kovo
se.

Kaganovičius, M. M., narys 
nuo 1907 metų metų, brolis L. 
M. Kaganovičio.

Kosior, J. V., narys nuo 1908 
metų. Dalyvavęs Maskvoj bur-

(Tąsa ant 5-to puslp.)

TeL TRObridgo

Dr. John Repshis
‘ (Repšys)

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

CAMBRIDGE, MASS.
OFISO VALANDOS: 

2-4 ir 7-9 vakare 
Nsdaliomis ir šventadieniai*: 

10-12 ryte

om vertes daiktų 
duIiUiI “laisves” bazare

Armijos prieš Kolčaką ir Japo
niją. Cent. Komitete virš 10 me
tų. Kelis kartus buvo Ukrainos 
Kom. Partijos CK Sekretorium.

ŽDANOVAS, A. A., narys 
nuo 1915 metų. Karo metu vei
kė armijoj. Aktyvus revoliuci
jos ir piliečių karo veikėjas. 
CK nuo 1934 metų. Dabar yra 
CK organizacinis sekretorius.

EICHE, R. L, narys nuo 1905 
metų. Latvijos liaudies veikė-, 
jas. Atsižymėjęs kovose. Kada 
1918 metais Latvijoj buvo 
vietai, tai buvo komisarų 
ryboj.

Kiti CK Nariai
Anipovas, N. K., narys

1912 metų. Darbininkas. Centro 
komitete nuo 1924 metų.

Badajevas, A. E., narys nuo 
1904 metų. Buvęs bolševikų’ ats
tovas IV Durnoj ir ištremtas

So- 
ta-

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
organizuoti. Centro Komiteto 
narys nuo 1921 metų. Dabar ap
sigynimo komisaras.

KALININAS, M. L, narys 
nuo partijos susitvėrimo 1898 
metų. Didis revoliucionierius ir 
buvęs artimas draugas Lenino. 
Centro Komiteto narys' nuo 
1919 metų. Dabar Sovietų pir
mininkas.

ORDŽONIKIDZE, G. K., na
rys nuo 1903 metų. Artimas as
meninis Lenino draugas. Daug 
atlikęs atsakomingų darbų. Pi
liečių karo metu atsižymėjo ka
ro frontuose. Centro Komiteto 
narys nuo 1921 metų. Dabar 
sunkios industrijos komisaras.

KASIOR, S. V., narys nuo 
1907 metų. Didis Ukrainos liau
dies kovotojas ir vadas. Daly
vavo Petrograde Kerenskio nu
vertime. Sekretorius Ukrainos 
Komunistų Partijos Centro Ko
miteto. Centro Komiteto narys 
nuo 1924 metų.

MIKO J AN, A. I., narys nuo 
1915 metų. Piliečių karo metu 
veikė Užkaukazijoj. Dabar mai
sto reikalų komisaras.

ČIUBAR, M. E., narys nuo 
1907 metų. Nenuilstantis veikė
jas ukrainų liaudies. CK na
rys nuo 1920 metų.

STALINAS, J. V., narys nuo 
pat partijos susitvėrimo, 1898 
metų. Didelis Lenino draugas ir 
geriausias jo mokslo vykinto
jas. Veik nuolatinis CK narys.

Polit. Biuro Kandidatai
PETROVSKI, G. L, narys 

nuo partijos susitvėrimo, 1898 
metų. Ukrainos liaudies veikė
jas. Dalyvavo proletarinėj re
voliucijoj ir piliečių karo fron
tuose. Centro Komiteto narys 
nuo 1921 metų. Dabar užima 
Ukrainos Sovietų Respublikos 
pirmininko vietą.

RUDZUTAKAS, J. E., narys 
nuo 1905 metų. Artimas Leni
no draugas. Atsižymėjęs revo
liucijos ir piliečių karo metu. Į 
Centro Komitetą išrinktas 1921 
metais. Dabar KP Kontrolės 
Komisijos pirmininkas.

POSTYŠEVAS, P. P., narys 
nuo 1904 metų. Nenuilstantis 
veikėjas. Piliečių karo metu va
das partizanų ir

nuo

Jei Pasiskubinsit— 
Dar Gausit

Dvi teisingiausios lietuviškos 
knygos apie lyties klausimus:
PATARIMAI VYRAMS APIE 

LYTIES DALYKUS;
Kaina $1.50.

PATARIMAI MOTERIMS 
APIE LYTIES DALYKUS; 

Kaina $2.00.
Abi knygos parašytos paskubusio 
D-ro Robinsono ir aiškiai, teisingai 
aprašyta vyrų ir moterų lytinio gy
venimo svarbiausi reikalai. Kiekvie
nas ir kiekviena tose knygose ras 
daug brangių ir reikalingų pamoky

mų, su paveikslais.
Galima pirkti abi arba bile 

kurią vieną
Tų knygų jau nlažai turiu, to
dėl norintieji pirkite tuojaus. 

Reikalavimus su pinigais 
adresuokite:
J. BARKUS 

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

<AII

Sekmadieniais Bus Vaikų Dienos nuo 1-mos iki 5-tai Vai. Dienomis.
Pirks Viską Žemom Kainom. Gaus Gerų Daiktų, Mokėdami nuo 1c. iki 10c
Vaikų Dienom, tai yra Sekmadieniais, nuo 1-mos iki 5-tos Vai. įžanga Veltui Vaikam ir Suaugusiem. 

Bet Vaikai be Suaugusių, Nebus Įleidžiami.

h. AaBįV -
*•-' •. . * ' i®
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j • Ui' V4C4A IVJLLcį. Ulvlltį i V C4AC4I1V1VO •Raudonosios Įdi6nom nuo 10 iki 4. (Lith. Laisve)

iš- 
iš

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKA
6ia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

8701 JOS CAMPAU AVE, DETROIT, MICH.

Biuro Nariai
EJE.VAS, A. A., narys 

4 metų. Caro laikais 
veikė Rusijoje ir daly- 

caro ir Kerenskio valdžių

OVAS, V. M., narys 
metų. 1912-1914 me- 
avo “Ptavdą”. Caro 

gyveno Rusijoj, dalyva- 
ir buržuazijos valdžių 
e. 1920-21 metais buvo 
torius. Artimiausias 

draugas. Nuo 1930 me- 
Komisarų pirmininko 

gyvas būdamas už-

NOVIČIUS, L. M., na- 
1911 metų. Darbinin- 
laikais veikė armijoj 

vavo caro ir Kerenskio
nuvertime. Piliečių ka- 
visas laikas karo /ron- 

Nuo 1924 metu Centro

MM

Reumatizmas Sulaikomas
Į 48 Valandas.

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

Skausmai Paprastai Išeina 
Iš Pirmos Dienos

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

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

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

HMM

šeštadieni *» Q NEWARK SIETYNO CHORAS
Vasario ■ f ir bus žymių, solistų iš
February Sietyniečių tarpo.

...._____ i ■ ■ ■ ■ t- ■. a -. .--j.1 *1 ' r.1 ----------

Šeštadienį Q A R Žymių Talentų iš Phua., Pa.
Vasario f* I I duos solų, duetų, kvartetų
February MM. ir sceniškų šokių.

Sekmadienį | 4 AIDO CHORO SEKSTETAS,
Vasario B &JL Vadovaujant B. L., šalinaitei
February A A duos visą dailės programą, so

tų, duetų ir seksteto dainas.

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

L. Kavaliauskaitė
dainuos solus.

p ; i n ŠOKIAI ir ŽAISLAI,Penktadienį 1 U Kadangi -vyfesta ^et. Neprj.
Vasario A klausomybės minėjimo prakal-
February bos,, tai šiandien bazaras pra

sidės 10 v. vak. Įžanga veltui.

Pirmadienį O O Pirmyn Choras, iš Great Neck
Vasario f Vadovaujant A. Klimaitei,
February dUOs ištisą programą.

BUS “LAISVES” SVETAINĖJE, 419 LORIMER ST., BROOKLYN, N. Y
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įsa- NAUJOJE VIETOJE

I

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)

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 
reikalu aptarimui. — Valdyba.

(36-37)

j
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SENI BOLŠEVIKAI VIENYBĖJz

LICENSES

nuo

San Francisco, Calif Pacific.

Hudson, Mass

Y.

14
■i*'

kalbės 
Central 
įvykusj 
ir Lin-

narė
1898

nuo
mc-

reikėtų padengti. Negeistina 
laukti kompeticijos, jei gimtų 
nauja radio organizacija.

Aist.

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.

MURRY JACOBS
Avenue, Brooklyn, N. Y.

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)

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 

Kom. Partijos Sekretorius, 
vasario 14 d., 7:30 vai. vak. 
Auditorium. Jis kalbės apie 
Trockinį Teismą ir “Leninas
colnas.” Apart drg. Williamson, ki
tų kalbėtojų nebus, bet bus judžiai 
iš Sovietų: “We Are From Krons
tadt.” šis .paveikslas buvo plačiai ro
domas Ispanijoj, jis mokino mases, 
kaip organizuotis, kad apginti Mad
ridą. Šis mitingas bus Lenin-Lincoln 
Minėjimo Mitingas. Kviečiame visus 
dalyvauti. (36-37)

nuo
Veiklus ukrainų

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)

has been issued to the undersigned 
beer at retail under Section 76 

Alcoholic Beverage Control Law at 
uos — 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
589 — 3rd

NOTICE is hereby given that License No. 
L-384 has been issued to the undersigned 
to sell wino and liquor iat retail under Section 
132 A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 4218 Avenue U, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be cqpsumed off the 
promises.

JOSEPH J. SCHWARTZ
_ _ (Nightingale Wine & Liquor Store) 

Brooklyn, N.

No.
75

under Section 75
Bbrough of Brooklyn,

Kings, to be consumed off the

MARTHA TIMM
Street, Brooklyn, N. Y.

>4

Kontrolės Komisiją, iš 70 na
rių, ar Revizijos Komisiją iš 22 
narių, tai visur rasime senus 
bolševikus ir jų tarpe geriausį 
sutikimą, vienybę.

Jeigu mes pažvelgsime į So
vietų spaudą, tai pamatysime, 
kad kaip mūras už drg. Stalino 
vadovybę stovi darbininkai, val
stiečiai, jaunimas ir raudonar- 

Komitete mieČi°L Iš to aišku, kad apie

(Tąsa nuo 4 pusi.)
žuazijos nuvertime. Piliečių ka
re — karo frontuose. Narys 
CK nuo 1925 m.

Kržižanovskis, G. M., narys 
nuo partijos susitvėrimo, 1898 
m. Revoliuciniame judėjime nuo 
1893 metų. Inžinierius ir gabus 
Penkių Metų Plano pravedėjas.
• Krinickis, A. Z., narys nuo
1915 metų. Centro 
nuo 1924 m.

Krupskaja, N. K., 
partijos susitvėrimo, 
tų. Lenino našlė.

Litvinovas, M. M., narys
1900 metų. Dalyvis daugelio 
kongresų. Nenuilstantis veikė
jas. Dabar yra SSSR užsienio 
komisaru.

Lobovas, S. S,, narys nuo
1903 metų. Dabar yra miškų 
reikalais SSSR komisaras.

Liebied, D. Z., narys
1908 metų.
liaudies darbuotojas.

Liubimovas, I. E., narys nuo 
1902 metų. Daug pasižymėjęs 
piliečių kare, CK narys nuo 
1927 metų.

Manuilskis, D. Z., narys nuo
1904 metų. Dalyvavo proletari
nės revoliucijos priruošime Pet
rograde. Dabar dirba Komin- 
terne.

Mežlaukas, V. J., narys nuo
1916 metų, žymus industriali
zavimo šalies veikėjas.

Nikolajevą, K. L, narė nuo
1909 metų. Vadovavus Petro
grade revoliucijai prieš carą ir 
Kerenskį. CK narė nuo 1924 
metų.

Piatnidfis^ 1. A., narys nuo' 
partijos 8u^i't$friiVicų 1898 metų. 
Profesionalis revoliucionierius. 
Partijon stojo Kaune. CK nariu 
nuo 1924 metų.

Ryndinas, K. V., narys nuo 
1915 metų. Piliečių karo metu 
veikė fronte prieš Kolčaką ir sant\:škašč^ 
kitus. CK nariu nuo 1930 metų.: prarasta $830,000,000 laike

Rumiancevas, L P., narys streiko, taipgi apskaitliuoja- 
nuo 1905 metų. Atsakomingas ' ma, ka(j )aįke streiko federalė 
veikėjas industrijoj. ;valdžia išmokėjo po $100,000

Rukimavicius, L. M., narys kas mėnuo šalpos streikierių 
nuo 191o metų. Dabar yra pir- §eįmornSt Pasekmė to streiko 
mininku Kuzbaso anglies kasyk- reikalavimų pagal unijos su.

“chaosą”, “senų bolševikų” žu
dymą gali staugti tik fašistai ir 
jų bernai. Sovietų Sąjunga yra 
vienybėje ir išvalys savo namą 
nuo trockinio brudo.

D. M. šolomskas.

Vasario 5 d. visos septynios 
unijos laivakrovių ir jūreivių 
sugrįžo atgal prie darbo. Sa
kyti, kad streikas visiškai pa
sibaigė, tam nėra rimto pama
to; čia tik laikinos paliaubos 
įvyko. Iš 40,000 streikierių, 
balsuojant referandumu, nu
balsavo 35,906 prieš 2,708 su-

pazmo uniją; apmoka už virš
laikį, bet nepripažino pirme
nybės unijos narių samdyme.

Radio-Telegrafistų unija rei
kalavo algų pakėlimo 15 pro
centų ; vidutiniai po $115 per 
mėnesį; pirmenybė unijistų 
samdyme; 8 valandų darbo 
dienos; aprūbežiavimo prie 
radio darbo. Laimėjo pridėč- 
ko $10; vidutinė alga $125 
per mėnesį; 8 valandų darbo 
diena prie radio darbo; sam
dymo raštinės kontrolę.

Iš virš suminėtų labiausia 
neužsiganėdinę grįžti atgal 
prie darbo virėjai, aptarnauto- 
tojai, (Stewards), pečkuriai 
ir radio darbininkai.

Kaip ilgai paliaubos tęsis 
ir streikas išnaujo atsikartos 
—šiandien nieko konkrečio ne
galima sakyti.

Montreal, Canada. — Va
dai 150,000 Kanados orga
nizuotų geležinkeliečių nu
tarė leist jiems patiems nu- 
balsuot, ar streikuot del al
gų pakėlimo.

WILKES-BARRE, PA.
ALDLD 43 kp. susirinkimas įvyks 

14 d. vasario, 10:30 vai. ryto B. Po- 
teliūno Svet. Visi ir visos pribūkite į 
susirinkimą, turėsime naujų klausi
mų aptarti. Atsiveskite naujų narių.
— Sekr. J. V. S. (36-37)

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lui 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

Vas. 6 d. L.D.S. 66 kuopa 
surengė vakarienę ir su pas
kaita. Baigiant vakarieniaut, 
draugė V. Grigienė paprašė 
visų apsiramint. Sako, aš tu- 

________ ,__________,_____ riu ką tokio naudingo pranešt 
grįžti atgal (vėliau apie tai apie šios organizacijos reikš- 
parašysiu atskirai). Perdėm ;mę ir jos tikslą. Dabar, sako, 
visą Pacifico pakraštį nuo' ateina vajus-sulaukus kovo 1 
Alaskos iki San Diego prie- d. prasidės naujų narių prira- 
plaukos, streikieriai visą strei- šinėjimas. Per šį vajų yra 
ko eigą per 98 dienas išsilai- numažinta pusė įstojimo; to- 
kė tvirtai ir sutartinai; tas aiš- del netik suaugusiems, bet ir 
kiai priparodo, ką reiškia or- jaunuoliam gera proga prisi- 
ganizacija ir kiek gero tei
kė darbininkam, šis streikas 
buvo ilgiausias Pacifico pa
kraštyje.

Tiesa, šis streiko pratęsi
mas iš dalies prisidėjo prie 
sugrįžimo atgal prie darbo be 
laimėjimo ar pralaimėjimo, 
bet vėliau ar anksčiau darbi
ninkų reikalavimai turės būt 
išpildyti. Nors dabar laivų sa
vininkai rankas trina, nepai-

rašyti prie L.D.S. 66 kuopos.
Užbaigus savo kalbą, pa

kvietė draugą J. Jaškiavičių 
perskaityti paskaitą, parašytą 
Dr. Ambraziejutęs. Ši paskai
ta yra labai gerai ir aiškiai 
parašyta ir išdėstyta apie 
žmonių sveikatą. Tik visa bė
da, kad ne .visi supranta ir 
įvertina, kaip reikia užsilaiky
ti. Kaip vakarienė, taip ir pa
skaita patiko visiems.

Reikia neužmiršt ir mūsų 
draugai southburiečiai; jie vi-

BEER WINE LIQUOR 
Wholesale Retails

NOTICE is hereby given that License 
A JL0893 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
6f tho Alcoholic Beverage Control Law at 
362 Stuyvėsant Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.
PATRICK QUIGLEY & FRANK DOSWALD 
362 Stuyvesant Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
A 10982 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under’ Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
500 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
SAMUEL GRAND & ISIDOR POGOSTK1N 
GOO Nostrand .Avenue, Brooklyn, N. Y. 

-------- -——J-----------
NOTICE is hereby given that License No. 
A 10Q84 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail unaer Section 75 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
2925 Avenue P, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MORRIS BLOCK 
(Block Bros.)

2925 Avenue P, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
A 10963 has been issued to tho undersigned 
to sell beer at retail 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
51 Wolcott Street, 
County of 
premises.

51 Wolcott
NOTICE is hereby given that License No. 
B 4653 
to sell 
of the 
589 — . NAUJOJ VIETOJ KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ 

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

ir j pavienius namus; taipgi siunčiam ir į kitus miestus.
Tel. Evergreen 7-8538 Sav. V. LUKOŠEVIČIUS4218 Avenue U

NOTICE is hereby givlen that License No. 
RL 7230 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 451 East New York Ave., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

QUARANTA’S RESTAURANT, INC.
451 East New York AVe., Brooklyn, N. Y. 
NOTICE is hereby givtn that License No. 
RW 967 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine
tion 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1428 De Kr ’ - -

, . , Brooklyn, County of K)suomet paaukauja pagal savo cd on the premises.
ERWIN SCHLAICH 

(Schwarz.Wald Klause)
1428 DeKalb Avenue, 
NOTICE is hereby givi 
RL 7241 has been issue<

at retail under Sec

lb Ave., Borough of 
ings, to be consum-

WILKES-BARRE, PA.
LDS 7 kp. susirinkimas įvyks 

d. vasario, 2-rą vai. po pietų B. Po- 
teliūno Svet., 53 Bank St., kampas 
Stanton St. Visi nariai skaitlingai 
dalyvaukite susirinkime, nes turėsi
me daug svarbių* dalykų apsvarstyti. 
Taip pat bandykite po naują narį 
prirašyti į kupoą. — Fin. Sekr. J. 
V. S. (36-37).

lų.
Sulimovas, D. J., narys nuo

1905 metų. Dabar yra pirminin
ku RSFSR komisarų.

Švernikas, N. M., narys nuo 
1902 metų. Piliečių karo metu 
aprūpino Raudonąją Armiją 
reikmenimis. CK nariu nuo 
1925 metų.

Šeboldajevas, B. P., narys 
nuo 1913 metų. Piliečių karo 
metu veikė frontuose.

Uchanovas, K. V., narys 
nuo 1907 metų. Darbininkas. 
Dalyvavo piliečių karo frontuo
se ir Kronštado kontr-revoliuci- 
jos nuslopinime.

Vareikis, J. M., narys nuo 
1913 metų. Teoretikas ir gabus 
veikėjas.

Zelenskis, J. A., paryš nuo
1906 metų. CK narys nuo 1922 
metų.

Kaip matote, mes čia padavė
me 47-nių draugų partijos sta
žą. Nei vieno nėra jaunesnio 
partijoj, kaip 20 metų! Dauge-' Vų, samdymo raštinių kontro
lių, kaip Stalinas, Kržižanovs- 
kis, Petrovskis, Kalininas, Piat- 
nickis ir Krupskaja yra nuo pat 
partijos susitvėrimo. Didelė da
lis draugų turi virš 30 metų 
partijos stažą, štai kur yra se
na bolševikų gvardija!

Mes po tanka neturime tūlų 
Centro Komiteto narių biogra
fijų, kaip tai: Ežovo, V. G. 
Knorino, J. B. Gamarniko ir ei
lės kitų, kurie taipgi yra seni 
bolševikai.

Jeigu mes pažvelgsime į Cen
tro Komiteto kandidatus, kurių 
yra 68, tai ir ten atrasime to
kius veikėjus, kaip Raudonosios 
Armijos maršalus V. K. Blu- 
cherį, M. N. Tuckačevskį, A. J. 
Egorovą, S. M. Budennį. čia 
mes rasime ir tokius senus vei
kėjus, kaip N. N. Popovas, M. 
J. KalmanovičiUs, J. S. Unšlik- 
tas ir kitus.

Jeigu mes pažvelgsime į Par
tijos Kontrolės Komisiją, kuri . 
yra iš 61. nario, arba. Sovietu nė alga

trauką yra tokia:
■Laivakrovių unija reikalavo 

po $1 ant valandos; už virš
laikį po $1.50 ir 6 valandų 
darbo dienos ir pilną kontrolę 
samdymo raštinių. Viską lai
mėjo, išskyrus algas kaip prieš 
streiką—95 centus per valan
dą ir $1.40 už viršlaikį.

Jūreivių unija reikalavo al
gų pakėlimo $27.50. $90 per 
mėnesį, apmokėti už viršlaikį. 
Samdymo raštinių kontrolę. 
Laimėjo $10, $72.50 per mė
nesį, apmokėti už viršlaikį, 
samdymo raštinių kontrolę.

Virėjų ir aptarnautojų uni
ja reikalavo vidutinė alga 
$70 per mėnesį, 8 valandų 
darbo dieną; apmokėti už 
viršlaikį; samdymo raštinių 
kontrolės. Laimėjo $10; vidu
tinė alga $55 per mėnesį; 8 
valandų darbo dieną ant kro
vinių (freighters), 9 valandų 
darbo diena ant keleivinių lai-

lę.
Pečkūrių unija reikalavo algų 

pakėlimo, vidutiniai po $75 per 
mėnesį; apmokėti už viršlaikį; 
samdymo raštinių 
Laimėjo $10; vidutinė 
ir 50c. per mėnesį; 
viršlaikį; samdymo 
kontrolę.

Inžinierių unija

kontrolės. 
; alga $72 
apmokėti 

raštinių

reikalavo 
algų apsprendimo. Pirmenybė 
samdymo unijos narių; apmo
kėti už viršlaikį.

Manning—scale adjustment 
laimėjo pridęČko $10; vidu
tinė alga $125 per mėnesį; 
uniją pripažino; gaus apmokė
ti už viršlaikį, bet nepripa
žino pirmenybę unijos narių 
samdyme ir “manning scąle” 
reikalu bus vėliau susitarta. \

Masters, Mates, Pilots unija 
reikalavo algų apsisprendimą; 
pirmenybė unįjos narių sam
dyme; apnjoĮęėti už viršlaikį. 

[Laimėjo

išgalės. Taip ir šiai vakarie
nei—-paaukavo P. M. Alek
sandrai didelį pyragą ir sūrį; 
J. S. Sabanskiai maišą bulvių. 
Už tai kuopa/taria j ūmi visiem 
širdingai ačiū!

Komisija, kuri darbavosi 
šiai vakarienei buvo: M. Kaz
lauskienė, J. Kukauskienė ir 
V. Grigienė. Tikietų išplatino 
daugiausia S. 'Zulonienė. šios 
draugės visuomet stovi mūsų 
organizacijų pirmose eilėse; 
per jų pasidarbavimą mūsų 
darbininkiški parengimai vi
suomet būna sėkmingi. Taip ir 
nuo šio parengimo pelno liko 
$35.00. Visiems, kurie prisidė- 
jot su savo darbu ir aukomis, 
tariam ačiū.

Vasario 7 d. švento Juoza
po Draugija laikė savo susirin
kimą. Nutarė išsikraustyti iš 
Lietuvių Piliečių Kliubo sve
tainės, nes kaip kuriems na
riams svetainė pasidarė rau
dona.

Vasario 7 d. buvo surengtos | ryto, Liet. Taut. Namo mažoje sve- 
i tainėje. Susirinkiptias bus dideliai 
svarbus. Todėl visi nariai malonėkite •- 
dalyvauti. — Pild. Kom. (36-37)

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 da
lyvauti. ! (36-37)

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

vasario 14 d., 2 vai, po pietų, Baka- 
nausko Svet. Visi įtariai dalyvaukite, 
taip pat atsiveskite ir naūjų narių, 
nes tai jžtu bus vajaus mėnuo. .— 
Kp. sekr. P. Sakat: (36-37)

Brooklyn, N. Y.

■n that License No. 
. ..u .mo mvvii loouvti to the undersigned
I to sell beer, wine and l|quor at retail under 

Alcoholic Beverage 
itkin Ave., Borough

> con-

Section 132 A of the
Control Law at 2375 1 ....... ____
of Brooklyn, County of Kings, to be 
sumed on tho premises;

ANTHONY POLISI & SEYMOUR 
EPIFANIO 

(Dixie Club Restaurant)
2375 Pitkin Avenue, Brooklyn, N.

---------------- ------------
NOTICE is hereby given that License "No. 
RL 7?67 has been issuc^ to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Afcbnolic Beverage 
Control Law at 575-577i Coney Island Ave., 
Borough of Broo(tlyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

JAMES J. KENNEDY 
575-577 Coney Island Ave., Brooklyn, N. Y.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

Tel. Stagg 2-0783 NOTARY
Night Tel. Juniper 5-491? PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
BALZAMUOTOJAS

Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsaindąu 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.

pridėČką $10; viduti- 
$120 per mėnesi; pri

BAYONNE, N. J.
ALDLD. 212 kuopos mėnesinis su

sirinkimas įvyks anĮradienį, 7:30 vai. 
vak., 16 d. vasario; 10 W. 22nd St. 
Draugės ir draugai] malonėkite atei
ti į susirinkimą laiku ir užsimokėkit 
metines duokles uz 1937 metus. — 
Sekr. K. Maziliauskas. (37-38)

MONTELLO, MASS.
TDA vietinės kumpos susirinkimas 

įvyks vasario 14 d kaip 10 vai. iš

Stephen Aromiskis 
(Armakauskas) 

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335prakalbos Katalikų Lietuvių 
Darbininkų Sąjungos 56 kuo
pos. Kalbėtojais buvo abu 
“Darbininko” redaktoriai— 
Kneižys ir Kumpa. Tie gaiva
lai nieko kito negali pasakyti, 
kaip tik niekinti kitų sriovių 
organizacijas ir jų vadus. Pu
blikos buvo visai mažai. Įžan
gos

VYRU IR MOTERŲ LIGOS 
GYDOMOS NAUJOVIŠKAIS 

BŪDAIS

buvo 10c.
Buvęs.

Boston, Mass
RADIO.

Rodos tai būtų privatinis da
lykas Lietuvių Radio vedėjo 
Stepono Minkaus. Bet, kuomet 
tas liečia mane ir daug kitų, 
turinčių “proletariškus”-pigius 
radio priimtuvus, — norisi kai 
ką pastebėti.

Dabartinė stotis mums pras
toka; jūsų pragramą sumaišo 
artimai esančios stipresnės sto
tys. Taipgi programo dalyviai- 
talefltai nepasiganėdinę tuo. 
Ir būk skupaujama. Geres
niems. nors išlaidas, sakoma,

(36-37)

BERN. J. SHAWKONIS
(AŠAKUNAS) .

NAUJAS

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALSAMUOTOJAS >

LAISNIUOTAS
New York, ir New Jersey

Valstijoje
Graborystės reikale visada jums 

mielai patarnaus pigiai.
3Q6 John Street,

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

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

DR. L. Z1NS
Virš 25 Metų Praktikos

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

Valandos 9 A. M. iki 1 P. M. 
Sekmadieniais 9 A. M. iki 8 P. M.
(MES KATRAME I.TETHVJftKAI)

TEL. STAGG 2-5043NOTARY PUBLIC

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N., Y

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

o -

čia Parodoma Dalis Varpo Keptuves, Kur Kepamą 
duonos: rūgšti ruginė, saldi ruginė, Čielų kviečių, čielų ru
gių, senvičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. 
Taipgi kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas 
skaniausių kėksų-pyragų: Pineapple Cake, Apple Cake, 
Cheese Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spioe 
Cake. Stollen, Doughnuts, Pies, Pasteries, Apple Tumovena 
Ir Jelly Rolls.
Siunčiame duoną per paštą l kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant įūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį Ir kalnas. 

Antrašas: 36-42 Stagg Street, Brooklyn, N. Y.
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LEGAL NOTICES.
NOTICE is hereby given that 

Deutscher & Bloom, of Brooklyn, 
New York, has registered its trade-

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

113 West 42nd Street 
NEW YORK CITY 

Telefonas Bryant 9-7763

NOTICE is hereby given that 
Wallace & Co., of Brooklyn, N. Y., 
has registered its trade-marks 
“Dainty Slices” & “Fruit Slices” with 
the Secretary of State of New York, 
to be used on confections and foods 
and ingredients of foods.

(37-57)

retary of State of New York, to be 
used on hats and clothing of all 
kinds. (37-57)

Mrs. Ida Levy, 60 metų, 
šoko arba išpuolė pro ketvirto 
augšto langą, 1 Parkside Ct., 
Brooklyn, ir mirtinai susižeidė.

SAVO SVEIKATOS LABUI LANKYKITE 

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

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

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

Pasirandavoja fornišiuoti kamba
riai, garu apšildomi, šiltas vanduo 
žiemą ir vasarą, ir visi šviesus, 261 
Hewes St., arti Marcy Ave., Brook
lyn, N. Y. (37-39)

ANTRA JUOZO AŽIO VALGYKLA 

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

Taipgi maistas visados šviežias, skaniai pagamintas 
ir prielankus patarnavimas.

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

VALANDOS:
Nėra valandų sekmadieniais.

Svarbios Prakalbos 
Apie Trockizmų

Williamsburge Komunistų 
Partijos 6-ta sekcija ruošia la
bai svarbų ir įdomų mitingą 
ateinantį trečiadienį, 17 vasa
rio, Grand Paradise svetainėj, 
318 Grand St.

Prakalbą sakys M. J. Olgin, 
vyriausias žydų darbininkų 
dienraščio “Freiheit” redakto
rius, autorius keletos brošiūrų 
apie trockizmą ir pripažintas
to klausimo žinovas. Jis kal
bės temoje: “Trockizmas ir 
Maskvos Teismas.” Taipgi kal
bės Peter Cachione, K. P. 
Kings Apskričio organizato
rius. Kviečia visus dalyvauti.

Williamsburgo Bedarbių 
Kovos; Prašalinimas 

Netinkamo Nario

i
K

Trečiadienį, vasario 10, įvy
ko Darbininkų Susivienijimo 
90-tos kuopos susirinkimas. 
Organizatorius raportavo, kad 
išgavimas pašalpos žymiai pa
sunkėjo iš priežasties narių 
nesilankymo Į šelpimo įstaigą 
laike reikalavimo pašalpos. 
Kitos išeities nebeliko, kaip tik 
paskelbti sėdėjimo streiką šel
pimo įstaigoj. Reikia tuo klau
simu pagaminti lapelius ir vi
si gerai prisirengkime, kad 
tasai streikas būtų laimėtas.

Masinis paleidimas nuo vie
šųjų darbų daugėja ir darbi
ninkai išmetami į bado mirties 
nasrus.

Išrinkta du delegatai į Jau
nimo Kongresą, įvyksiantį 
Washingtone.

Finansų raštininkas praša
lintas iš valdybos ir narystės. 
Susirinkime buvo jo kaltini
mas ir teismas. Nurodyta, 
kad jis yra priešingas bedar
bių judėjimui ir išgavimui pa
šalpos. Liudininkai aiškiai 
įrodė jo prasikaltimus, bet 
kaltinamasis neprisipažino nei 
prie vieno. Vietoj pasiteisini
mo, jis kaltino ir ponais vadi
no jam nepatinkamus narius. 
Tokiems elementams nėra vie
tos darbininkų organizacijose, 
todėl didžiuma nubalsavo jį 
prašalinti. Lietuviai didžiu
moj susilaikė nuo balsavimo. 
Nežinia ar nesuprato, ar ne
norėjo būti priešais.

Dalis atsakomybės puola ir 
ant pažangiųjų narių. Kada 
priima naują narį, tai reikia 
duoti jam darbo ir' patirti ar 
jis tinkamai jį atlieka, ar jis 
gali būti ištikimas organizaci
jai, o tik paskiau duoti atsa- 
komingą vietą, kada bus ištir-

“Laisvės” Bazaro Pirmas Vakaras Pavyko; 
Daug Daiktų Parduota; Kiti Ateina

“Laisvės” bazaro pirmą va
karą susirinko gana skaitlin
ga publika, daugiau, negu bu
vo galima tikėtis paprastą va
karą. Programą išpildė L. Ka
valiauskaitė ir Al. Velička, so
listai, akompanuojant Albinai 
Depsiūtei. Pirmininkavo P. Šo- 
lomskas. šokiams griežė Mi
kalausko orkestrą.

Bazarui paskutinėmis dieno
mis tiek daug dovanų suplau
kė, kad nebespėta visas sudė
ti ir tinkamai sužymėti bei ap- 
kainuoti iki pradėjo rinktis 
publika. Tas trukdė vieniem 
pirkti, kitiem sėkmingai par
duoti, tačiaus išleista daug da
lykų. Vienok baigiant vakarą 
lentynos buvo pilnesnės, negu 
pradedant. Ir tai atsitiko ne 
stebuklingu būdu, o dėlto, kad 
daugelis ateinančių pribuvo su 
dovanomis.

Charles Brown, So. Brook
lyn, atnešė kvortą degtinės.

P. Bieliauskas, maliorius, 
Woodhaven, 2 poras moteriš
kų pirštinių.

Peter Satkus — setą peilių 
ir šakučių.

Jonas Kaulinis, Maspeth, 
mandoliną.

J. ir Ella Kauliniai (jaunie
ji) — 32 gabalų “Luncheon 
Set.”

ALDLD 138-ta kuopa, Mas
peth, $5.

M. Kauliniene, Maspeth 
(ant blankos), $3.

Bennie Adomaitis (Adams), 
$2.

M. Adomaitienė — dvi mo
derniškas cigarnyčias ir $1 pi
nigais.

Višniauskas, 411 Grand St., 
užeigos savininkas dovanojo 
kvortą “džinės.”

S. Bitermonienė — tuziną 
įvairių gražmenų mergaitėms.

K. Petrikienė — didelį kei- 
ksa. .v

Green Nuteistas Mirti 
Elektros Kėdėj

H

y į

Vyrams Trečiadieniais, Ketvirta
dieniais, Penktadieniais, šeštadie

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

Speciales kainos savaitei.

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

50c UŽ DIENĄ IR NAKTĮ

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

restauracija, barzdaskutykla, miegojimui patogumai.

Norintieji Pavalgyti Šviežių ir Skaniai 
Pagamintų Valgių 

Eikite Į

Juozo Ažio Restaurants
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

L.D.S. 46 Kuopa Gauna 
Naujų Narių.

Trečiadienį, vasario 10 d. 
minėta kuopa turėjo savo mė
nesinį susirinkimą. Ši kuopa 
per ilgoką laiką stovėjo ant 
vietos kas liečia gavimą naujų 
narių. Dabar jau pradėjo gauti 
naujų narių. Gruodžio mėn. 
įsirašė drg. 'J. Juška, sausio 
mėn. įsirašė V. Skuodienė, o 
šiame susirinkime išpildyta ap- ■ 
likacija J. Bartašiui. P. Bur- 
neikis prižadėjo gauti vieną ar. 
du nariu, kiti taipgi žadėjo ■ 
darbuotis gavimui naujų na
rių. Kuopa turi vieną ligonį, 
drg. W. Baltrušaitį. Serga in- 
fluenzos liga. Jau kiek atsike
lia iš lovos. Linkėtina draugui 
greito pasveikimo.

Juozas.

Ketvirtadienį užsibaigė Ma
jor Green’o žmogžudystės by
la. Džiūrė pripažino jį kaltu 
pirmo laipsnio žmogžudystėje, 
kas reiškia mirties bausmę el
ektros kėdėj, kurią paskirs 19 
vasario.

žudystė įvyko 11-tą pereito 
sausio. Mrs. Mfary Harriet 
Case, jauna ir graži moteriš
kė, rasta nužudyta maudynėj 
savo apartmente, 37-06 80th 
St., Jackson Heights. Major 
Green, negras, kuris dirbo tam 
bildinge esančiam Bachelor’s 
Kliube, tapo suimtas.

Byloje prieš teisiamąjį bu
vo pašaukta nemažai liudi
ninkų, bet vyriausia remtasi 
liūdymu detektyvo John E. 
Roberts’o, irgi negro, kuris sa
kė, kad jis buvd pasiųstas į 
kalėjimą kaipo kalinys ir kad 
Green jam, kaipo negrui, pa
sitikėjęs ir ne tik prisipažinęs, 
bet net viską smulkmeniškai , mar^ “Snyder’s Hats” with the Sec-

J. Lazauskiene — staltiesiu- 
kę ir 3 kitus dalykėlius.

M. Mikalauskiene — gražų 
Lietuvoj austą aštuonytį už
tiesalą ir porą setų stiklų.

F. Kazakevičiene — gyvą 
žolyną.

P. Petrauskas — švitinį 
rusišką cigaretnyčią.

Perviršyta Pažadai.

Prieš prasidedant bazarui 
komisija pasisuko pas biznie
rius, kurie buvo pažadėję do
vanas, kurios dar turėjo būt 
nupirktos, arba maisto pro
duktus, kuriuos galima parsi
nešti prieš • pat naudojimą. 
Reikia pasakyti, kad žadėju
sieji dovanų visi pasirodė la
bai širdingi išpildyme.

Veros ir W. -Skuodžių dova
na — “Vanity Set” — priver
čia kiekvieną sustoti prie jos.

Stelmokas, gėlininkas, pri
ruošė visą mažiukę gėlinyčią.

Šimanskas su Petkausku iš
rinko didžiausią “ėmę” ir dar 
brangaus “relish” dvi kvortas 
pridėjo.

J. ir S. Meat Marketo savi
ninkai taipgi parinko didžiau
sią kumpį.

Vikrikas, kur tikėjom gau
ti tik skilandį — gavom du.

Zuzos didžiausios “ f r u i t 
ham” užteko aprūpinimui 
skaitlingų svečių pirmą vaka- 
ra.

Tas pats buvo ir su šiaip žmo
nių pažadais, kurių vieni skai
čiumi, kiti grože ir vertybe 
atėjo didesni, negu galima bu
vo tikėtis.

Ona ir Juozas Balčiūnai do-4 
vanojo brangią lėkštę ir stal
tiesę, o ne vien dišę, kaip aną 
syk buvo paminėta.

Nuoširdus ačiū visiems už 
gausias dovanas.

Bazare yra stebėtinai įspū
dingų, puikių rankdarbių ir 
jų dar ateina, tad bazaras at
rodo pusiau paroda.

Šiandien, 13 vasario, bus . .
taip vadinamoji moterų diena. | Pasinaudojant Šio negro pa,- 
Jos skirtumas tarne/ kad ture- Pydyta kriminalybe, norintieji

išpasakojęs. Kada sutraukoj 
bylos prokuroras priminė 
berts’o vardą, tai Greenas, 
šokęs, sušuko:

“Aš jam nieko apie tai 
sakiau. Aš . . .”

Jis tapo pasodintas nebai
gęs savo kalbos.

Gynėjai turėjo tik tris liu
dininkus, kurių vienas Louis 
L. McIntire, kliubo savininkas, 
kuriame Greenas dirbo, liudi
jo, kad jis pilnai Greenu pasi
tikėdavęs ir visuomet Greenas 
jam buvęs teisingu.

Vedant tyrinėjimą buvo nu
statyta, kad ’ Grėenas įėjęs į 
nužudytosios apartmentą vo
gimo tikslu' ir ten ją radęs— 
nužudė.

Greeno gynėjai irgi pripaži
no, kad jis žudystę papildė, 
bet jie įrodinėjo, kad jis ne
apiplėšė, nežagino, nepapildo 
didelės vagystės jr kad jo kri- 
minalis darbas nebuvęs iš an
ksto planuotas. Dėlto jie rei
kalavo teisti jį tik antro laips
nio žmogžudystėje. Sakoma, 
kad jie apeliuosią bylą.

BROOKLYNO OFISAS 
į 168 Grand Street 
5 Brooklyn, N. Y.
> Telefonas Evergreen 8-7179 
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MIRĖ Dr. Herman Mendlowitz
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Serga A. BaniulisIštraukė 30,680 Dantų
I

Neįvyks Vaikų Mokyklėlė

MEDUS I

ties
Avė.,

o 
ir

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

GARSINKITES
DIENRASTYJ

jau
nu-

SAVO BIZNI 
“LAISVĖJE”

89 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312

Keturi Nacipnalės Gvardi
jos oficieriai patraukti teis
man už netikslų naudojimą 
$100,000 Brooklyno Arsenalo 
pinigų.Brooklyn© gyventojai 

sukėlė $174,000 potvinio 
kentėjusiem, praneša Raudo
nojo Kryžiaus pirmininkas Dr. 
H. S. Rogers.

Ne 
kada jau

OFISO VALANDOS

nuo 1-3 dieną ir nuo 7—8 vakare 
NEDALIOMIS

Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

Charles' Up To-Date 
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas 

PLAUKŲ 9C P 
KIRPIMAS

SKUTIMAS

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

Lietuviu 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 Avė. ir Gran St.

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

čius. Kreipkitės tuoj aus į 
“Laisvę” ir įsigykite

MEDAUS

INFLUENZA
New Yorko miesto sveikatos komisionie- 

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

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

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

Keli mėnesiai atgal rusų 
Bedarbių Taryba išsirinko iž
dininku lietuvį, apie 
amžiaus. Tuomet 
ižde buvo apie $18, 
ninkas juos visus ir 
Laikiusieji jį ant

60 metų 
bedarbių 
tad iždi- 
pragėrė. 
“burdo”

žmonės dar turėjo bėdos pakol 
išmetė iš stubos girtuoklį senį. 

Bedarbių parengimas įvyks 
vasario 20 d., 8 vai. vakaro, 
26 Ten Eyck St., Brooklyne.

Kaimietis.

. šiandien, vasario 13, ir atei
nantį šeštadienį, vasario 20 d 
neįvyks vaikų mokyklėlė, ka
dangi tomis dienomis įvyksta 
bazaras “Laisvės” svetainėje. 
Taigi, sekamos pamokos įvyks 
vasario 27 d. Visi mokiniai tu
ri dalyvauti tą dieną.

Bevažiuojant troku 
eeker St. ir Wilson 

Brooklyn, kėravotojas Robert 
Short numirė nuo širdies ligos 
ir trokas atsimušė į BMT stul
pą. Short buvo 57 m. amžiaus 
ir gyveno po num. 5609 Fifth 
Ave., Brooklyn.

Mikolas Urbonavičius, 46 
m. amž., 457 Essex St., mirė 
vasario 10 d., Crown Heights 
ligoninėj. Kūnas pašarvotas 
graboriaus Bieliausko koply
čioj. Bus palaidotas vasario 13 
d., 2 vai. po pietų, Alyvų kal
nelio kapinėse.

Annie Donovan, 75 m. amž. 
71 Vo Maujer St., mirė vasario 
11 d. Kūnas pašarvotas Bie
liausko koplyčioj. Bus palai
dota vasario 15 d., Kalvari
jos kapinėse.

Vytautas Vitalis, 55 m. am
žiaus, 143 Irving Ave., mirė 
vasario 11 d. Kūnas pašarvo
tas namuose. Bus palaidotas 
vasario 15 d., šv. Jono kapi
nėse.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi graborius Mattew P. 
Ballas (Bieliauskas).

damos daugiau liuoslaikio šeš
tadienį moterys prigamins dau
giau visokių šiltų ir šaltų val
gių, ko nebuvo kitais vakarais.

Sekmadienį, 14 vasario, nuo 
1 iki 5-tos vaalndos po piet 
bus vaikų valandos. Tomis va
landomis vaikai su tėvais bus 
įleidžiami veltui (vaikų be tė
vų neleis). Bus visokių vertin
gų daiktelių, kuriuos vaikai 
galės pirkti po centą.

Smulkmenas apie programą 
rasite skelbime.

sukelt neapykantą prieš neg
rus, kaipo rasę, atsiekė tikslą. 
Tūli reporteriai, aprašydami 
teismą, pastebi, kad jau pa
čiame teismabutyje buvo gir
dėta visokių negrus niekinan
čių išsireiškimų, kas, žindma, 

neteisinga.yra neleistina,
Kaip jokia visa tauta ar rasė, 
taip ir negrai negali būti lai
komi visi atsakomingais už 
kriminališkus darbus atskirų 
asmenų, nuo kokių jokia tau
ta ar rasė nėra liuosa.

Mary Saunders (Adomavi
čiūtė), Marijos ir Simano Ado
mavičių duktė, 22 metų, 1714 
Madison St., Brooklyn, mirė 
10 d. vasario, Kings County 
ligoninėj. Pašarvota Kings 
County koplyčioje. Palaidota 
12 d. vasario, 2 vai. po pietų 
Trejybei kapinėse.

Rozalija 'Zupkus, 46 metų, 
281 Crown St., Brooklyn, mi-' 
re 10 d. vasario, Swedish li
goninėj. Pašarvota graboriaus 
LeVandos koplyčioje, 337 
Union Avė. Laidos 13 d. vasa
rio, 10 vai. ryto, Šv. Jono ka
pinėse.

Velionė buvo gimus Lietu
voj iš Rozalijos ir Juozo Ma- 
rozų, Ramygaloj, Panevėžio 
apskr.

Laidotuvėm rūpinasi grabo- 
rius Juozas LeVanda.

Coney Island Dantų Klini
kos vadovai praneša, kad nuo 
1926 metų 30,680 vaikų ir su
augusių buvo atvykę klinikon 
ištraukti sugedusius . dantis. 
Tai gera krūva kaulų.

Klinika randasi 559 Nep
tūne Avė., Brooklyne. Dabar
tiniu laiku ten dirba šeši dan
tistai, bet jie neapsidirba. Rei
kalaujama gauti dar nors ke
turis WPA dantistus.

šiomis dienomis susirgo A. 
Baniulis, Lietusių Kriaučių 
Pild. Tarybos sekretorius, už
degimu plaučių. Gydytojas 
lanko jį kasdieną. Reiškia, jis 
yra rimtoj gydymo priežiūroj. 
Bet antrašo neteko sužinoti. 
Kas iš kriaučių bei draugų ži
note, kur jis gyvena — ma
lonėkite atlankyti jį. Rep.

Brooklyno gyventojai reika
lauja nugriauti viešas mokyk
las num. 25 ir num. 26 ir jų 
vietoj pastatyti naujas moky
klas. Mat, tos mokyklos labai 
senos ir yra gaisrų sląstai. Mo
kykla num. 25 randasi ties 
Lafayette ir Throop Avės 
num. 26 — ties Gates 
Ralph Avės.

New Yorko įlankoje, ties 69 
St., Brooklyne, rastas prigė
ręs vyras. Sakoma, kad jo kū
nas išbuvo vandenyje 24 va
landas. Jo drabužiuose rasta 
sekamas vardas ir antrašas: 
Arturo Colvo, 431 South Dear
born St., Chicago.

tada laikas valgyti medų, 
apsergate šalčiu 

Valgykite medų, kad 
nesirgtumėte.

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

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

(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 
Telefonas: EVergreen 7-1661




