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KRISLAI
Nežino, ką valgys rytoj. 
Slaugės ir jų darbas. 
Vėžio pavojus.
Draugės Krupskajos 

balsas.
Mūsų augštasis mokslas.

Rašo A. B.

Roosevelto paskirta komisija 
pridavė raportą apie buitį Ame
rikos farmerių randauninkų ir 
pusininkų. Savos žemės jie ne
turi : dirba pas stambiuosius že
mės savininkus. Tai beteisiausia 
ir biedniausia Amerikos žmonių 
dalis. O jų be galo daug. Beveik 
visas pietinių valstijų žemės 
ūkis paremtas šiais vargšais.

Antra, komisija praneša, kad 
beviltingai skęsta ton pačion pa- 
dėtin šimtai tūkstančių šiaip 
farmerių, kurie dar turi nuosa
vas ukes. Jie jų netenka ir tam
pa bežemiais.

s|s sje *

Gal jau tikrai baisi padėtis, 
kad net pats Rooseveltas savo 
pranešime kongresui pripažįsta, 
jog visa pusė Amerikos žemės 
artojų nežino, kur bus jų seka
mas duonos kąsnis. Jokio užtik
rinimo jie neturi. Ateitis tamsi 
ir klaiki.

Neigi buržuazinė valdžia per
daug susirūpinus jų likimu, 
nors, tiesa, kaip Rooseveltas, 
taip kiti gudrūs politikieriai sa
vo simpatijų ir net labai gailių 
ašarų jiems nesigaili.

:>s *

Stebėtinai apleistos yra mūsų 
ligoninių darbininkės, kurios ( 
vadinasi slaugėmis (nursėmis).Į 
Jų darbo valandos beveik nesu
skaitytos. Ir pats uždarbis visai 
ubagiškas. O darbo daug ir nuo-' 
vargis toks, kad ne viena jų ne
bežino, nei kur eina, nei ką da
ro. Dažnai išgirstame, kad ta ir 
ta slaugė padarė klaidą; ne tas 
gyduoles padavė ligoniui, arba 
perdaug jų davė ir nelaimingas 
atsisveikino su šiuo pasauliu. 
“Tai rezultatas nesvietiškai ilgų 
darbo valandų ir didelio nuovar
gio,” sako pačios slaugės.

❖ * *

Bet ir jos atbunda. New Yor- 
ko valstijoj dabar slaugės pra
dėjo kovą už aštuonių valandų 
darbo dienos įstatymą. Didelis 
jų būrys nuvyko į Albany ir| 
reikalavo seimelio ponų balsuoti 
už tą bilių. Tokį pat spaudimą 
daro ant New Yorko miesto fi
nansinės tarybos.

* * *

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $7.00 

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

težius, o Islaimėsit 
Pasaulį!
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Nebūsią Pašalpos Streikie- 
riams New Jersey’e

Trenton, N. J. — Po re- 
publikono gubernatoriaus 
Hoffmano pagrūmojimo 
kraujais paplukdyti bet ko
kius sėdėjimo streikus, da
bar jo politiniai agentai vie
šai paskelbė, kad, “pagal 
New Jersey įstatymus,” ne
bus duodama streikieriams 
jokios bedarbiškos pašalpos.

JAPONŲ SEIME REIKALAU
JA TAIKOS SU SOVIETAIS

Tokio.—Yukio Ozaki, va
das liberalų (buržuazinių 
laisvių šalininkų) Japonijos 
seime vas. 17 d. pasmerkė 
valdžios padarytą sutartį su 
Hitleriu prieš Sovietų Są
jungą. Sakė, “Japonija ne
gali paduot savo rankos to
kiai šaliai kaip (dabartinė) 

į Vokietija.” Jis taipgi smer- 
!kė Japonijos armijos galvų 
bandymą patiems valdyti 

• šalį ir reikalavo padaryt 
' taikos sutartį su Sov. Są
junga.

Farmeriai Reikalauja Pusės 
Biliono Dolerių Paramos
Washington. — Visos Ša

lies Farmerių “Šventadie
nio” Sąjunga tariasi reika
lauti, kad iš valdžios iždo 
būtų paskirta bent $500,-' 
000,000 per metus paremti 
randauninkus ir pusininkus, 
idant jie galėtų įsigyt nuo
savus ūkius. Reikalavimą 
remia ir įvairios pusininkų 
ir randauninkų organizaci
jos, o kongrese jam pritar
sią eilė pažangesnių kongre-

Tarptautinis Vėžio Ligos Gy- j smanų ir senatorių. Jun- 
pačios

REIKALAUJA BENT PO $1,200 ALGOS PER
METUS MINKŠTŲJŲ ANGLIŲ MAIN1ERIAM

New York, vas. 18. — 
Jungtinės Mainierių Unijos 
atstovai derybose su minkš
tųjų angliakasyklų savinin
kais reikalauja įvest 6 va
landų darbo dieną, 5 dienų 
savaitę tų kasyklų mainie- 
riams ir bendrai pridėt po 
50 centų algos per dieną, 
kad šiaurinėse valstijose 
dieninė angliakasio alga bū
tų $6, o vakarinėse $5.60. 
Taipgi reikalauja pusantra 
tiek mokėti už viršvalan
džius šiokiomis dienomis ir 
dvigubai sekmadieniais ir 
kitais šventadieniais. Kiti 
unijos reikalavimai yra — 
užtikrint 200 darbo dienų

Sutartina Bosy Šnipi-

Nikaragua Baus Teisėjus 
Už Veltui Praleistą Laiką
Managui. — Nikaraguos 

valdžios ministeris patvar
kė, kad tos respublikos vy
riausio teismo teisėjai turi 
dirbti ištisas dienas, kaip ir 
kiti valdininkai. Už pralei
stas arba nepilnai atidirbtas 
dienas teisėjai bus pinigiš- 
kai baudžiami.

per metus, idant mainierys 
gautų bent $1,200 per me
tus, ir duot minkštųjų ang
liakasyklų darbininkams dvi 
savaites apmokamų vakaci- 
jų-atostogų.

Kompanijos gi nenori nė 
girdėt apie minimus tokius 
reikalavimus; jos siūlo dar 
pabloginti angliakasiams 
sąlygas, pavyzdžiui, įvesti 
40 valandų darbo savaitę, 
numušant pustrečio nuošim
čio algos už darbo valandą.

Dabartinė sutartis tarp j
anglių kompanijų ir 400,000 .nių Valstijų kongrese, kad 
unijinių darbininkų minkš- jie turi kovot, idant būtų 
tosiose angliakasyklose išsi- priimtas be pataisymų Roo-- 
baigia su kovo 31 d. ■

Madrido Gynėjai At
mušė Fašistus, Nukovė 
ir Suėmė 9,000 Priešų

E

PROTESTAS PRIEŠ NEG
RO IŠMETIMĄ IŠ LAI
VYNO AKADEMIJOS

ISPANIJOS FAŠISTAI
SKELBIASI SAVO 

LAIMĖJIMAIS.
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Madrid, vas. 18. — Madri
do gynėjų vyriausias ko- 
mandierius gen. J. Miaja 
praneša, jog liaudies milici
ja smarkiai sumušė fašistus 
Jarama upės klonyje ir at
metė juos toli atgal nuo 
svarbiojo Valencijos-Madri- 
do vieškelio. Taigi Madridui 
jau negręsia tiesioginis pa
vojus, kad fašistai galėtų jį 
užkariaut. Paskutinių dienų 
mūšiuose liaudiečiai nukovė, 
sužeidė ir nelaisvėn paėmė 
9,000 priešų.

Fašistai tapo išmušti iš 
apdrūtintų pozicijų Perales, 
prie vieškelio netoli Argan- 
dos. Žygiuodami pirmyn, 
liaudies milicininkai nušla
vė fašistus atgal iki Mara- 
nosos augštumų.

Keršydami už savo pra
laimėjimus, fašistai savo 
lėktuvų bombomis vėl bom
bardavo Madridą, kur 11 
žmonių užmušė ir 60 sužei
dė.

Ąyila, Ispanija, vas. 18. — 
Fašistai skelbiasi, kad jie 
“sukriušinę” liaudiečių puo
limus ant La Maranosa che
mikalų fabriko, Jarama 
upės sritvj. Sako, kad val
džios milicininkai buvę pri
versti pasitraukt.

Fašistai praneša, kad, be 
kitų jie nukovę bei nelais-

Washington. — Paskuti
niu laiku tapo pavarytas iš 
Jungtinių Valstijų Laivyno 
Akademijos James L. John
son, vienintelis negraš stu
dentas bet kada priimtas į 
šią jūrų oficierių mokyklą. 
Viršininkai sako, kad jį pa
šalino už prastą mokinimą- 
si. Bet negras kongresma- 
nas Mitchell iš Illinois, pro
testuodamas p r e z i dentui 
Rooseveltui, tvirtina, jog J. 
L. Johnson išmestas iš Lai- 

kad kongresas vyno Akademijos tik todėl, 
kad jis negras.

NAUJI PLANAI TAISYT 
VYRIAUSIA TEISMĄ

Washington, vas. 18.
Prezidentas Rooseveltas 
ko savo rėmėjams Jungti-

sa-

sevelto planas pajaunint ša
lies Vyriausią Teismą.

9 AAA I I’ h I ' Senatorius Wheeler iš Mon
ti,VUv JaiinUOllIĮ LlClC- tanos, demokratas, įnešė su-

jada prieš Darbininkus gaty į Washington? STti
Washington. — Šį šešta-Washington. — Kas mė

nesį susirenka New Yorke 
atstovai nuo dvylikos di- nuolių iš visų šalies kampų, 
džiausiu Amerikos korpora-[į Washingtona, reikalaut, 
cijų ir jie pasidalina, apsi-' kad kongresas priimtų 
maino savo šnipų praneši-1 Amerikos Jaunimo Aktą, 
mais apie unijų veikėjus ir kuris aprūpintų gyvenimo 
politiniai pažangius darbi-1 reikmenimis ir apšvieta ke- 
ninkus fabrikuose, — kaip lis milionus bedarbių jau- 
kad vasario 17 d. paliudijo nuolių. Pranešama, kad pre- 
senatinėj Piliečių Laisvių zidentas Rooseveltas žadėjo 
Komisijoj H. W. Anderson, priimti jaunuolių'delegaciją 
General Motors šnipijados Baltajame Rūme. Tarp jau- 
direktorius. Taip šnipinėji- nuolių maršuotoįų yra Ame- 
mais ir juodraščiais prieš 
darbininkus apsikeičia 
Standard Oil Kompanija, 
Jungtinių Valstijų Plieno 
Korporacija, General Mo
tors, Goodyear gumų komp. 
ir kitos.

r,

trečdaliais balsų ga
lėtų atmesti ir panaikinti 
nepatinkamus Vyria usio

dienį sumaršuoja 3,000 jau-'Teismo sprendimus. Ale, sa- _ . , - . . - 1 » 1 • 1 • • *1 1 •— 4 •

rikos Jaunimo Kongreso at
stovų, unijistų, bažnytinių 
organizacijų narių, komuni
stų, YMCA narių ir kitų. 
Jie turi surinkę milioną pa
rašų, remiančių Jaunimo 
Akta.

ko, tokią teisę privalo turėti 
ne tas pats kongresas, prie 
kurio Vyriausas Teismas 
padaro gičijamą sprendimą, 
bet sekantis 
rinktas po to, 
Teismas bus 
tarimą.

Senatorius 
kad nuo 70 
Vyriausio Teismo teisėjai 
galėtų savanoriai pasitrauk
ti, o nuo 75 metų jau versti
nai turėtų apleist savo vie
tas tame teisme.^

Prezidentas Rooseveltas 
reikalauja, kad Vyriausias 
Teismas būtų papildytas ne 
daugiau kaip šešiais jaune
sniais (ir, suprantama, pa-

kngresas, iš- 
kai Vyriausas 
padaręs tokį

Burke įnešė, 
mėtų amžiaus

Hitler Esąs “Dievo Sūnus”
Berlynas.—Hitlerio “kul

tūros” ministeris Rosenberg 
paskutiniu laiku išsiuntinė
jo laišką nazių vadams, ra
gindamas juos skleisti “su
pratimą,” kad Hitleris esąs 
“Dievo sūnus,” kurį “ypa
tingai palaiminęs Sutverto- 
jas.”

EXTRA!
Dauguma Senatorių Remia 

Roosevelto Planą Delei 
Vyriausio Teismo.

Washington, vas. 18. — 
Jau 53 iš 96 senatorių pasi
sako rėmsią prez. Roosevel-;
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dytojų ir Tyrinėtojų Kongresas gtinėse Valstijose, 
atidengė neapsakomą to didelio valdžios sakitmenimis, da- 
pavojaus išsišakojimą. Sako, bar yra 2,000,000 randau- 
kad paėmus du šimtu milionų ninku, netekusių savo ūkių, 
civilizuotų gyventojų, du šimtai 
tūkstančiu jų kasmet miršta vė
žio liga. Labai daug vėžį plati
na industriniai darbai, ypač su
rišti su chemiškais produktais. 
Senatvė esanti kita priežastis, 
žmonės dabar ilgiau gyvena, to
dėl daugiau miršta nuo vėžio.

O kas blogiausia, kad moks
las iki šiol neišrado sėkmingo 
būdo vėžio ligos gydymui. 

« * *
Atėjo Sovietų Sąjungoje lei

džiamas angliškas “Moscow 
News” už sausio 21 d. Jame 
randame Lenino našlės, draugės 
Krupskajos straipsnį apie troc- 
kistus. Smerkia ji juos iš pe
ties. Ji sako: “Sušaudymas šios 
kriminalistų šaikos parodė, kad 
Komunistų Partija, kad Sovie
tų žemė begailestingai sunaikins 
visus priešus idealo Lenino-Sta- 
lino, priešus proletariato idea
lo, už kurį mūsų šalies geriausi 
žmonės didvyriškai kovojo ir 
mirė.”

O hearstiniai laikraščiai pa
sakoja savo skaitytojams, būk 
Krupskaja užtarianti trockisti- 
nius kriminalistus ir už tai 
esanti areštuota. 

♦ ♦ *

Keno kiŠeniuje randasi Ame
rikos kolegijos ir universitetai, j _ _____  ________
tai galima spręsti iš daugelio pitalistai—galvos didžiųjų kor-jV°jtĮ. kai krikščionybė 
ryškių pavyzdžių, štai tik vie- poracijų ir trustų. Todėl uni- pasiskirsčius į atskiras reli- 

tai, , girdi, 
žmonės abejoja apie pačios 

I krikščionybės teisingumą.

nas apie Chicagos universitetą. 
Milionierių Rosenwaldu šeima 
šiomis dienomis paaukojo tam

Užmušta 10 San Fran- Amerikos Karo Laivyno.SS^-^S
cisco Tilto Darbininku

Perdidelis Kareivis, Turi 
Miegot ant Grindą

San Francisco, Calif. — 
Armijon priimtas G. M. 
Dinsmore naujokas yra 6 
pėdų ir 10 colių augščio. Vi-r 
si drabužiai ir čeverykai iš 
armijos sandėlių jam per- 
maži; todėl užsakyta jam 
pasiūt specialiai uniformos 
drabužiai ir avalai. Per- 
trumpos jam ir kareivinės 
lovos; taigi Dinsmore bent 
šiuo tarpu turi miegot ant 
grindų.

San Francisco, Calif. — 
Sulūžus ratui kybančio elek
trinio vagonėlio, kuris išve
žiojo medžiagas baigiamam 
statyt 'Golden Gate tiltui, 
vas. 17 d. vagonėlis krisda
mas sudaužė palaipus, ant.

Varžytinės su Anglija
'pensija.—Dabar Vyriausias
Teismas susidaro iš 9 narių,Washington. — Anglijos 

valdžios paskelbimas, kad daugiausia atžagareivių ka- 
jinai turėsianti išleist $7,- pįtalo įrankių.
500.000,000 pas markintam 
ginklavimuisi per penke- o

ŽUVO 12 MAINIERIŲ

Melbourne, Australia. — 
Po eksplozijos Wonthaggi 
angliakasykloj, išimta lavo
nai 12-kos žuvusių mainie- 
rių.

to planą panaujint Vyriau-i yėn paėmę 13 amerikiečių ir 
šią Teismą, įstatant į jį še
šis jaunesnius ir pažanges
nius teisėjus. Dauguma kon- 
gresmanų jau pirmiau pasi
žadėjo balsuot už preziden
to sumanymą.

Amerikos Darbo Federa
cijos prez. Wm. Green užti
krino, kad jo organizacija 
kovos, idant Roosevelto pla
nas būtų užgirtas.

J»'tT

kanadiečių, kariavusiu po 
liaudies vėliava, ties Vacia- 
madrid.

Madrid, vas. 18. — Jara
ma upės mūšiuose prieš fa
šistus labai sėkmingai veikė 
liaudiečių tankai ir greitai 
šaudančios kanuolės ir ran
kiniai kulkasvaidžiai.

Burgos, Ispanija, vas. 18. 
—Fašistų komandieriai gar
sinasi, kad tai jie laimėję 
mūšius Jarama upės pa
kraščiuose, Madrido fronte, 
ir nukovę, sužeidę bei nelai- 

London, vas. 18. — Portu- svėn paėmę kelis tūkstan- 
galijos atstovas tarptauti
nėj bepusiškumo komisijoj 
vėl užreiškė, kad jo šalis 
nieku būdu nesutiksianti, 
kad svetimų šalių karo lai
vai prižiūrėtų jos vendenis 
ir prieplaukas. Visi kiti ko
misijos nariai nubalsavo, 
kad “bepusiškų” valstybių 
karo laivai nuo kovo 6 d. ne
praleistų ginklų ir amunici
jos į Ispaniją.

Fašistuojanti Portugalijos 
valdžia, matyt, su slaptu 
Anglijos pritarimu, nori 
tarnaut kaip durys, per ku
rias ir toliau būtu šmuge- 
liuojama Mussolinio ir Hit
lerio kariai, ginklai ir amu
nicija Ispanijos fašistams,— 
nors Mussolinis su Hitleriu 
taipgi neva “sutinką” stab
dyt tolesnį pagelbos siunti-1 Lee, būk tai jis bandęs Ree- 
mą Ispanų fašistam. 'vėsą laipsniškai nunuodyti.

h
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rius metus, sujudino ir Am- Japony Mirkffli-Sąjunga 

___ _______ ęrikos karo laivyno ir armi- j TokiO) Ja^faj vas. 18,_ 
kurių dirbo 13 darbininkų, m1?.8 vayus« Jurj^tinra Ya*s" Buddistų tikybos sektoj Ni- 

tijų admirolas Wm. D Lea-1 chiren susidarg kuopeig var.
.va_.sios~ sahes Jaivy- du “Mirkime-Sąjunga.” Ji- 

nai, anot policijos kaltinimo, 
suokalbiavo nužudyt kai ku
riuos kunigus, Salvation 
Army viršininką ir kuni
gaikštį K. Saionjį. Desėt- 
kas tų fanatikų tapo areš
tuota. Užtai penki kiti žy
miose viešose vietose vas. 17 
d. neva bandė pasidaryt sau 
“hara-kiri,” tai yra, nusi- 
žudyt, išsipjaunant vidu
rius. Tuomi protestavo, kad 

Admirolas Leahy, be kit- policija persekioja jų drau- 
ko, sako, kad Amerika ture- gus-religininkus. Bet vie
tų tuoj pradėt statymą dvie- toj nusižudyt tik po biskį 
jų karo didlaivių bo 35,000 sau įsipjovė, ir jų žaizdos 

1 ’ T 1 ■* lengvai užsigysiančios.

10 jų liko numušti 200 pė
dų žemyn į vandenį ir žuvo. 
Trys kiti tapo išgelbėti.

Valdiški inspektoriai kal
tina statančių tiltą kontrak- 
torių kompaniją už apsilei
dimą, per kurį įvyko ši ne
laimė.

Rockefeller Šaukia Tikybas 
Vienybei! prieš Komunizmą

no veiksmų vas. 17 d. už- 
rėiškė, jog Amerika neturi 
leistis, kad ją pralenktų bet 
kuri kita valstybė, kas lie
čia apsiginklavimą ant jū
rų. Amerikos laivyno mi
nisterija, todėl, reikalau
sianti, kad kongresas pa
skirtų kur kas daugiau pini
gų naujiem karo laivam sta
tyt, negu buvo . numatoma 
pirmesnėj programoj.

Portugalija Kaipo Durys 
Ginklam ir Kariam Ispani

jos Fašistam. p •

£

New York. — Baptistas 
J. D. Rockefelleris “jaunik
lis” vas. 17 d. atsišaukė į vi
sas krikščionių bažnyčias, 
kad susidėtų į vieną bendrą 
krikščionišką religiją. Sa
ko, tik bažnyčioms susivie- 

įstaigai davė 4,665,000 dolerių. • nijus tegalima būsią nuga- 
Universiteto direktoriai yra ka-|^ didėjantį komunizmo pa- ..................   . . L.zU,. n

universitetui $275,000 dolerių. 
O nabašninkas Julius Rosen- 
wald gyvas būdamas šiai pačiai

tonų įtalpos. Jų budavoji- 
ma prez. Rooseveltas buvo 
atidėjęs iki liepos 1 d. Vie
nas ir kitas didlaivis lėsuos 
po $50,000,000.

versiteto mokytojai ir profeso- gijų-religijas, 
riai turi ant kelių vaikštinėti 
prieš tuos aukso veršius.

Trenton, N. J. — Valsti
jos Komunistų Partijos Ko
mitetas įteikė republikonui 
gubernatoriui Hoffmanui 
griežtą protestą prieš jo 
grasinimą kraujo liejimu 

koj, per upių potvinius pri-. slopinti “sėdėjimo” streikus 
gėrė 2,000 negrų. << lNew Jersey’e.

Mozambique, rytinėj Afri-

čius liaudiečių.
Valencia, Ispanija, vas. 18. 

—Liaudies valdžia įsakė iŠ- 
sikraustyt nekariškiams gy
ventojams iš Almeria’ prie
plaukos miesto, linkui kurio 
grumiasi fašistai. Jų ant
puoliai, taČiaus, atmušti ir 
sulaikyti už apie 50 mylių 
nuo to miesto.

Ne Tarnas Nuodijęs Poną, 
Bet Daktaras

White Plains, N. Y., vas. 
18. — Geo Reeves’o dakta
ras A. W. Page teisme pri
sipažino, kad jis tam savo 
ligoniui davė vaistų su ar
šeniku. O byla užvesta prieš 
korė j ietį tarną Chang Soo
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Fašistai Fašistams
Brooklyno lietuviai fašistai pasiuntė 

Smetonai kablegramą, kurioj, be kitko, 
skelbiama:

Amerikos tautininkai džiaugiasi Tamstos 
vadovaujamos tautinės vyriausybės darbais 
ir žygiais visos mūsų tautos ir valstybės ge
rovei. Tegyvuoja ši tamstos parinktoji vy
riausybė per amžius!
Kad fašistai džiaugiasi fašistų darbais 

—nieko įstabaus. Bet jų linkėjimas, kad 
“Smetonos vyriausybė gyvuotų per am
žius, yra kvailas. Net jeigu nebūtų Lie
tuvoj žmonių, kurie kovoja už nuverti
mą Smetonos vyriausybės, tai net ir tuo
met ši Smetonos-Tubelio vyriausybė ne
begalėtų per amžius gyvuoti.

Bet juk Lietuvos masės žmonių—dide
lė dauguma gyventojų—kovoja prieš fa
šizmą Lietuvoj ir dėlto netrukus jai bus 
padarytas galas, nepaisant Brooklyno fa
šistų linkėjimų.

Mainierių Unijos Rezoliucija 
Greeno Klausimu

Gavome mainierių (UMWA) unijos re
zoliuciją, priimtą minkštosios anglies ka
sėjų atstovų susirinkime, vasario 15 d., 
Washingtone, kurioj reikalaujama išme
sti iš unijos Wm. Green, ADF prezi- 
dentą. -JĮ.

Vyriausiu prieš Greeną kaltinimu, 
kaip mes vakar dienos “L.” nurodėme, 
yra jo išstojimas prieš automobilių pra
monės darbininkų streiką ir, apskritai, jo 
skaldymas darbininkų organizacijų.

Rezoliucijoj šaukiamasi ų visą organi
zuotą darbo judėjimą Amerikoj, raginant 
vyti laukan Greeną ir jo bičiulį pulk. J. 
P. Frey, su kuriuo Green “darbavosi” 
laužyme automobilių darbininkų streiko.

Nėra abejonės, kad Greenas bus paša
lintas iš mainierių unijos.

$76,046.83 “Daily Workeriui”
Iki vasario mėn. 16 d. “Daily Worke- 

rio” ir “Sunday Workerio” palaikymo 
fondan buvo sukelta jau $76,046.83 su
ma. Tai ištikrųjų atliktas didelis ir gra
žus darbas. Bet jis dar neužbaigtas. 
Kaip žinia, yra nusistatyta surinkti 100 
tūkstančių. Tokia suma būtinai reika
linga išlaikymui abiejų laikraščių. Va
dinasi, dar stokuojama beveik ketvirta
dalio sumos.

Lietuviai darbininkai šiemet, palyginti 
su kitais metais, matyti, bus mažiau au
koję i tąjį fondą. Patartina bent dabar

Vartokite Daugiau Šo
kolado ir Kakao

i Dr. John L. Rice
(Sveikatąs Komisionierius 

New Yorko Miesto)
■ C Jeigu kiekvienas asmuo ver- 

/ jį tintų šokolado ir kakao mais
tingumą, tai ištikro kiekviena
me name jie būtų daugiau 
vartojami, š o k o 1 a d as turi 
augštą nuošimtį riebumų ir 
"carbohydrates”, kaip ir mi
neralinių druskų. Kakao, ka
dangi turi mažiaus riebumo, 
nėr toks maistingas, kaip šoko
ladas. Bet abu, kakao ir šoko
ladas, yra svarbūs maistai ir 
vertėtų visiems- juos abudu, 
arba nors vieną, pridėti prie 
savaitinių valgių.

Beveik visada, kada tik ka
kao arba šokoladas vartoja- 

• mi namuose, jie vartojami suIB:

Skandinau! jos-Balti jos Blokas
Pranešimai skelbia, kad tarpe Baltijos 

ir Skandinavijos valstybių bus bandoma 
sudaryti palaikymui taikos blokas. To- 
kin blokan įeitų Norvegija, Švedija, Da
nija, Suomija, Estonija, Latvija ir Lietu
va. Aišku, jįs būtų anti-hitleriškas ir 
tai sudarytų daug nesmagumų karo ruo
šėjams, hitleriečiams.

Jei tokis blokas būtų sudarytas, tai jis 
turėtų didesnės Europai reikšmės, negu 
Mažoji Entantė, kadangi jame vadovau
tų Skandinavijos šalys, kuriose viešpa
tauja demokratija.

Skandinavijos ir Pabaltijos šalys sto
vi prie Baltijos jūros, kurią Hitleris nori 
pasidaryti savo ežeru, iš kurio galėtų 
atakuoti Sovietų Sąjungą. Tas smarkiai 
suvaržytų Hitlerio pasimojimą pulti so
cializmo šalį.

Be abejo, bus nemažai tokiam blokui 
priešų. Ypačiai jų daug randasi Lietu
voj, ir kitose Pabaltijos šalyse, kur hit- 
lerizmas sukaitęs varo savo propagandą.

Hooverio Pėdomis
New Jersey valstijos gubernatorius 

Hoffman — republikonas — pareiškė iš- 
anksto, kad jis vartosiąs visokią valsti
jos jėgą sutriuškinimui sėdėjimo strei
kų, jei toki įvyktų. Jis tai ypačiai tai
kė CIO žmonėms, kurie pradėjo darbuo
tis New Jersey valstijoj organizuodami 
darbininkus į pramonines unijas.

Visai neįstabu, kad Hoffman pasirinko 
kelią, kuriuo ėjo Hooveris. Gerai ir tas, 
kad jis pasako išanksto. Darbininkai ži
nos. su kuo reikalą turi.

Gubernatorius Hoffman yra darbinin
kų judėjimo priešas, su aiškiais naziš- 
kais palinkimais. Jam šaudyti darbinin
kai gali būti labai paprastu dalyku, bet 
klausimas, ką į tai pasakys žmonės tos 
valstijos, kuriai Hoffman gubernato
riau j a.

Beje, apie spėkos vartojimą prieš 
streikierius kalba tas pats žmogus, kuris 
taip labai užtaravo Lindberghų vaiko 
žudeiką, Hauptmanną!

Daugiau Griežtumo
X

Spvietų Sąjunga ir vėl iškėlė savo1 bal- ' 
są reikale gynimo Ispanijos demokrati
jos. Ji reikalauja, kad tuojau būtų pra
dėta vykinti gyveniman ant Portugalijos 
pakraščių blokada. Kaip žinia, Portuga
lija remia Ispanijos fašistus savo lėšo
mis ir perleidžia per savo uostus pagel- 
bą iš Vokietijos ir Italijos.

Tiesa, Portugalijos valdžia tokiai blo
kadai priešinasi, bet to nereikia paisyti. 
Jei tik Francija ir Anglija paklausytų 
Sovietų Sąjungos, pradėtų vykinti bloka
dą, tai fašistai tuojau nuleistų sparnus 
ir juos Ispanijos liaudis sumuštų.

Kiek tai liečia Franci ją, tai, galimas 
daiktas, kad jos valdžia pagaliau pakeis 
savo nusistatymą. Blumas andai pareiš
kė socialistų plenume, kad, jei blokada 
nebus vykdoma gyveniman, o Vokietija 
su Italija teberems fašistus, tai Francija 
irgi netylės.

Gerai būtų, kad nors penkiomis minu
tėmis prieš 12-tą Francijos socialistai 
imtųsi griežtesnio žygio!

Kas negirdėjo apie Kruppo 
fabrikus Essene, Vokietijoj ? 
Prieš pasaulinį karą nemažai ir 
lietuvių darbininkų ten susiras
davo sau darbo. Jiems į galvą 
neateidavo, kad armotos, šovi
niai ir kitoki karo pabūklai, ku
rie ten buvo išdirbinejima, teiks 
skausmus, vargą, ligas ir mirtį 
jų broliams, seserims ir tėvams 
likusiems Lietuvoje. — Tąs įvy
ko kilus pasauliniui karui 1914 
metais.

Kaip atsirado Kruppo fabri
kai?

Kruppo fabrikų istorija sie
kia virš trijų šimtų metų.

1599 metai. Maras (pavietrė). 
Juodoj mirtis siaučia vokiškam 
miestelyj Essene ant kranto 
upės Reino. Išlikusieji nuo 
mirties gyventojai, apimti bai
mės. Nuosavybė ir pinigai jų 
akyse nustojo bet kokios verty
bės ir prasmės. Apimtam bai
mės miestelyj nenustojo vilties 
tiktai tūlas svaiginančių gėri
mų pardavėjas. Už pusdykę jis 
supirko “daržus ir gamyklas.” 
Šaltakraujis spekuliantas uždė
jo pamatus Kruppų tirpiai.

(Apie Kruppų fabrikų pradžią su
teikia žinias nesenai išėjus Šveicari
joj knyga, parašyta Bernhardt Men- 
ne.)

1608 metais Esseno ginklų iŠ- 
dirbystėj dirbo 12 šeimynų, o 
12 metų praslinkus jau dirbo 
54 šeimynos. 

w> —
Maža dirbtuvėlė, nedideliam 

miestely Essene, tankiai mainė 
savo savininkus. Iškarto biznis 
nėjo puikiai. Bet atėjus Napo
leono galybės žydėjimui (1811), 
maža dirbtuvėlė perėjo į Frede
rick Kruppo rankas. Nuo šio 
laiko Kruppo fabrikas nepa
prastai smarkiai ėmė augti, plė
stis ir bujoti.

Neseniai Vokietijoj buvo ap
vaikščiojama 125 metų sukak
tuvės Kruppo firmos gyvavimo. 
Fašistai tą dieną paskelbė tau
tos švente. 1935. metais Kruppo 
firma davė pelno 232 milionu 
markių. O pereitais metais 
(1936) Vokietijoj tapo įvesta 
kortelės del sviesto ir kitų rie
balų. Artinasi laikas, kuomet 
bus apribotas vaitojimas duo
nos.

Ęruppo fabrikai gyvuoja. O‘ 
kiekxžmonių mirė nuo armotų ir 
kitokių karo pabūklų, pagamin
tų Kruppo fabrikuose?!

i - -
Kruppo fabrikai išaugo ir įsi

galėjo pakilimo ir naujų išradi
mų laikotąrpyj. Tuo laiku ar
motų išdiybystėj ėjo perversmas 
po perversmo. Pirmiau armotas 
liejo iš misingio, o Kruppas 
pradėjo liet iš plieno. Armotų

(1914 metais) Kruppas su savo 
283 milionais markių užėmė pir
mą vietą tarpe Vokietijos milio- 
nierių, o kaizeris Wilhelmas II 
su savo 140 milionų turtu stovė
jo 6-toj vietoj. (Dabar buvęs 
kaizeris Wilhelmas gyvena 
Doorn, Holandijoj. Būdamas 78 
metų amžiaus baisiai bijo mirt, 
nes gailą palikt turtai.)

O kiek be laiko mirė jaunų 
vyrų del to pąties kaizerio Wil- 
lio ambicijų pasaulinio karo lai
ku?!...

Pačiame - sūkiryj mirtinos 
puotos (1917 m.) Kruppo fabri
kuose mirties produktus gami
no 150,000 darbininkų.

Kruppo fabrikai išdirbinėjo 
visokius karo pabūklus, bet la
biausia pagarsėjo savo anuoto
mis ir sprogstančiais dalykais, 
čia buvo išdirbama ne tik “sto
rų bertų” (42 centimetrų) ar
motos, bet ir “ilgų bertų” ar
motos. (“Berta” — armotos, 
pavadintos vardu savininkės 
Bertos Krupp). Daugelis atsi
mena, kąip pasaulinio karo lai
ku vokiečiai bombardavo Pary
žių, ir tas labai nustebino visą 
pasaulį.

Ta armota gimė kruvino svai
gulio atmosferoj, kuri tuo lai
ku vyravo visoj Europoj. Pla- 
nūs tai armotai padarė prof. 
Rauzenberg. Net akyvaizdoje 
tuo laiku pakilusios technikos 
karo pabūklų 'srityj, toji arpuo
ta rocįėsį techniškai negalimu 
dalyktf.. Jinai šaudė į Paryžių 
nuo 128. kilometrų (apie 85 my
lių) atštumos. Tai buvo tech
nikos milžinas. 600 tonų ce
mento reikėjo šuvartot pamūri- 
jimui platformos tai armotai. 
Jos lafetas- (drūtgalis) svėrė 
500 tonų, o vamzdis — 400 to
nų. Kiekvienas jos šovinys bu
vo užprovytas su 600 svarų pa
rako. 60 žmonių aptarnavo tą 
milžiną. Kiekvienas šovinys kaš
tavo apie 35,000 markių (apie 
$8,000). Ta armotas iššovė į 
Paryžių 320 šovinių.

O tuo tarpu Vokietija deja
vo nuo žaizdų daugybėje fron
tų ir badavo namie.

Istorija Kruppų šeimynos, 
praturtėjusios iš urminės mir
ties vertelgystės — tai begalinis 
grandinis išdavysčių, vogimo 
svetimų išradimų, apiplėšimo 
valdžios iždo ir šnipinėjimo.

Kruppas pardavinėjo karo 
pabūklus visiems, kas tik mokė
jo pinigus. Čia pažymėsime po
rą pavyzdžių.

1914 metai. Vokiečių karei
viai kęsdami šaltį ir vargą ap
kasuose šiaurinėj Francijoj
kartą nusistebėdavo, atrasdami

granatos lukšto šmotelį su žen
klų “KPz.” Tai Kruppo marka, 
kuri būdavo uždėta ant kiekvie
no Kruppo firmos produkto.— 
Matot, francūzai šaudė vokie
čius jų pačių padarytais šovi
niais.

Vienatinis didelis jūrių mūšis 
tarp vokiečių ir anglų karo lai
vų įvyko 1916 ip. birželio mėn. 
prie Jutlandijos (Skagerako 
pertakoj). Po mūšio kaizeris 
dėkavojo Kruppui sekamai: 
“Mūšio diena buvo garbės die
na Kruppo fabrikams.” Bet iš
tikrųjų net iki šiol n ė fa patirta, 
kas buvo laimėtoju tame pasi
baisėtiname jūrių mūšyje. Tik
tai vienas yra aišku — Krup
pas laimėjo, nes jo armotos ir 
plieno šarvai dalyvavo mūšyje 
vienoj ir kitoj pusėj. (Kruppas 
savo armotas ir plieno šarvus 
parduodavo visiems, kas tik mo
kėdavo pinigus).

Tai tokia istorija mirties pro
duktų išdirbėjų.

Praturtėjusį ir nutukusį iš 
pelnų nuo pavietrės, bado, ug
nies ir vainos, ir iš darbininkų 
išnaudojimo, —* neseniai minint 
125 metų firmos gyvavimo su- 

1 kaktuves, Hitleris dabartinį 
i Kruppą apdovanojo medaliais ir 
garbės vardu—“valstybės ūkio 
vado.” V. R.

Waterbury, Conn.
Pątiko Nelaimė Sena “Lais
vės” Skaitytoją ir Kiti Da

lykai Mūsų Mieste.

Vas. 11 d., d. M. Svinku- 
nienei mašina pagavo abidvi 
rankas ir baisiai sužeidė abie
jų rankų pirštus. Draugė yra 
LDS 49 kp., ALDLD 28 kp. na
rė. Seniaus drgė M. S. buvo vei
kli draugė, bet dabartiniu laiku, 
nežinia delei kokios priežasties, 
neveikė. Drgė M. Svinkunienę 
randasi Waterburio ligoninėj. 
Draugai, kuriems leidžia aplin
kybės, atlankykite. Nuo savęs 
vėlinu draugei greitai ir laimin
gai pasveikti ir stoti į darbinin
kišką veikimą.

Darbai Eina Gerai, Bet 
Darbas Sunku Gauti.

Šiuo laiku dirbtuvės dirba ge
rai, bet kurie nedirba, darbas 
yra sunku gauti, ypatingai se
nesniems visiškai negalima gau
ti. Kadangi yra jaunų vyrų be 
darbo, kurie vaikščioja dirbtu
vė nuo dirbtuvės ir darbo ne vi
si gali gauti, tai .ką jau bekalbė
ti apie senus. Kompanijų yra 
patvarkymas, kad viršaus 45 
m. per senas, nors tikrenybėj 
to amžiaus žmonės yra geriau
si darbininkai. Darbininkai tu- 

pagalvoti ir organizuotis,
kad ateityj tas nebūtų daroma.

Nors šiandie jaunesni darbinin
kai dirba, bet už keletos metų 
tas pats jų laukia, jeigu nebus —-
organizuoti.

Patriotiška Radio 
Programa.

Vietinis lietuvių parapijos 
vargonininkas, kuris save vadi
na profesorium, 14 d. vasario 
turėjo lietuvišką programą apie 
Vilniaus atgavimą ir Lietuvos 
nepriklausomybę. Kalbėjo vieti
nis lietuvių parapijos kunigas 
Valantiejus, išgirdamas Smeto
ną, kaipo didvyrį, kuris visą sa
vo gyvenimą dirbęs delei Lietu
vos ir šiandien tebedirbąs. Gir
di, jis sumušė bolševikus, vo
kiečius ir įsteigė Lietuvos ne
priklausomybę ! O tas viskas bu
vę atlikta per Dievo galybę, ka
dangi Lietuvos žmonės buvo 
dievobaimingi ir dabar tebėra 
tokiais. Tas žmogus prikalbėjo 
tokių nesąmonių. Aš tikiu, kad 
jisai patsai tam netiki, tiktai 
kalba, kad daugiaus nežino, o 
nori kalbėti., «

Vargonininkas kalbėdamas 
pasakė, kad yra užkviesta abie
jų kliubų pirmininkai — V. Jo- 
kųbonis ir F. Matas, bet vis nė
ra, vis laukia, bet nesulaukia.

Mat, tie žmonės turi daugiau 
proto, negu ponas vargoninin
kas. Keletą kartų jisai pasiskel
bė vietinėj spaudoj, kad jisai 
turi suorganizavęs būrį davat
kų kovoti prieš komunistus ir 
“cicilistus,” geriaus pasakius, 
prieš visus progresyvius. Net ir 
savo abrozą įsidėjo, rodos, kad 
jo kas snukio pabijos.

Reporteris.

Aplankius Sergančią 
Draugę

Buvaus nuėjęs į ligoninę ap
lankyti draugę Svinkunienę. Ra
dau sėdinčią pas lovą, nusimi
nus draugė, smarkiai sužeista. 
Abiejų rankų pirštai sutrinti, 
tiktai nykščiai sveiki. Pėr abi 
rankas trijų pirštų jau neturi, 
nes ligoninėj nupjovė, mat, taip 
buvo sutrinti, kad daktarai nie
ko kito negalėjo padaryti. Bet 
dar nėra užtikrinimo, kad ir 
daugiau nereikės nupjauti.

Draugai, aplankykite draugę 
Svinkunienę, suteikdami jai vil
ties ir suraminimo.

K. Krasnitskas.

IŠ LIETUVOS

ne-1 retų

Peršautoji Ukmergėj 
Dantų Gydytoja.

Eleonora Zvicevičiutė mirė Uk
mergės ligoninėj. Sužalojimas 
toks buvo didelis, kad organiz
mas nepajėgė atkovoti gyvybės.

pienu, ir todėl gėrimas arba 
valgis tokios kombinacijos tu
ri dvigubą vertę. Nes apart 
šokolado arba kakao maistin
gumo dar pridėta puikūs pieno 
sudėtiniai—kalkis, riebumas ir 
“carbohydrates”, su svarbiais 
vitaminais. Vartodami pieno, 
arba kakao su pienu, mes kū
nui duodame daugiau maistin
gumo negu daugumas žmonių 
gali įsivaizdinti.

Kakao įr šokoladą galime 
vartoti įvairiais būdais, na
muose, apart tik kaipo gėrimą. 
Juos galime vartoti kombina
cijoj su pienu ar kornų krak
molų, į pudingus, paštetus, py
ragaičius ir pan. Abudu turi 
skoningą kvapsnį it gal todėl 
jie taip populiariški ne del jų 
maistingumo.

Patartina rudenį, žieipą ir 
pavasarį vartoti kakao ir šo
kolado gėrimus namuose. Juos

vartodama šeimininkė gali 
įvairinti jos valgius. Yra pui
kus užvaduotojas kavai ir ar
batai, o kas link sveikatos, tai 
neišpasakytai sveikesni.

Patartina apsipažinti su 
skirtumu tarpe šokolado ir 
kakao, šokoladas yra paga
mintas nuo kakao medžio kep
tų pupų. Jos sutrintos ir vėliaus 
prispaustos į šmotus nesaldinto 
ar kepimui šokolado, šitas 
produktas turi apie 54 nuoš. 
kakao sviesto. Kakao yra 
smulkiai sugrustos .kakao pu
pos, su dauguma kakao svies
to prašalinta, taip kad nėr 
toks maistingas kaip šokola
das. Darbininkams, kurie prie 
darbo priversti daug sėdėti, 
tai patartina vartoti kakao, 
nes jie reikalauja tokio mais
tingo valgio.

F. L. I. S.

užprovijimas per vamzdį dabar 
tapo padėtas į muzėjų.

Tuo laiku viešpatavęs Vo
kietijoj Bismarkas paskelbė 
obalsį: “Kraujas ir plienas!” 
Tai buvo karų laikotarpis. Ka
ras sekė karą.

1863 m. — lenkų sukilimas 
prieš Rusijos caro valdžią.

1864 m. — prūsų-austrų ka
ras įr piliečių .karas Amerikoj.

1865 m. — francūzų įsiverži
mas Meksikon.

1866 m. — prūsų-italų jung
tinės jėgos prieš Austriją.

1870-71 mm. — francūzų-vo- 
kiečių karas.

1875 m. — Balkanų karas.
1877 m. — rusų-turkų karas.
Laike šių karų Kruppo firma 

žėrėsi sau tnilžiniškus turtus. 
Tuolaikinis gaspadorius Alfre
das Kruppas smarkiau turtėjo 
iš armotų ir granatų, negu jo 
viduramžių ainis iš pavietrės.

1881 metais Kruppo fabrike 
jau dirbo 10,000 darbininkų.

Alfredo. ĮCruppo. tuytas 1877 
metais buvo įvertinamas iki 
100,600,000 markįų, o, praslin
kus 25 metams, t. y., kuomet jis 
mirė (1902 m.), turtas buvo už
augęs ikį 18.7,000,000 markių.

Pradžioj pasaulinio karo

Kalifornijoj, vandenin nuleidžiamas naujas Dė
dės Šamo karinis laivas, užvardintas U.Š.S.
Henley.

MARIJAMPOLĖ 
Ateinantį Pavasarį Bus 

Pradėta Kanalizacijos 
Darbai.

Miesto savivaldybės 1937 m. 
sąmatoj numatyta miesto kana
lizacijos darbams 30 tūkstan
čių litų. Aišku, toki suma kana
lizacijos darbams per menka, ir 
šiemet kanalizacija bus praves
ta tik miesto centre pačiose 
svarbiose gatvėse.

Karčiamos Marijampolėj 
Tuštėja, Bet Išgertos Deg

tinės Kiekis Didėja.
Paskutiniu laiku Marijampo

lės karčiamose (traktieriuos, 
restoranuos, smuklėse) lankyto
jų skaičius taip sumažėjo, kad 
karčiamų ’ savininkai skundžiasi, 
jog jiems iš viso ar užsimoka 
laikyti tas įstaigas. Nors pasku
tiniu laiku patentai kiek ir at
piginti, tačiau tai sunkumų ne
pašalina. ūkininkai, atvažiavę 
miestan, labai retai užsuka į 
karčiamas, darbininki neturi pi
nigų ir todėl mažą daro apyvar
tą. Tačiau monopoliuos, jaučia
ma, degtinės pareikalavimas di- 

( deja. Tai buvo pajusta jau prieš 
šventes. Atrodo, kad marijam
poliečiai išgeria daugiau, negu 
bet kada, bet geria namie.
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GRIŪDAMI VONIOJ Perbūdavo ja Veidus LEKIA SU PUSE 
SPARNUKO Radio "Lubos” X-SPINDULIAI 

ORINOŽIAMS
Kiekvieną savaitę viduti

niai 5,000 žmonių Jungtinė
se Valstijose susižeidžia 
pargriūdami, ir 500 jų mirš
ta. Reiškia, per metus 26,- 
000 asmenų šioje šalyje už
simuša bevirsdami; o tai 
yra antras didžiausias atsi
tiktinų mirčių skaičius po 
automobilių mirtinų nelai
mių. 19,500 užsimuša par- 
griuvimais savo namuose, o 
dažniausiai paslysdami 
maudynėse ant muilo ir ant 
muiluoto vonės dugno.

Kada žmogus jaučiasi, 
kad jam gręsia pargriuvi- 
mas ir sunku bus atgriebt 
pusiausvyrą ir išsilaikyt ant 
kojų, tai patartina jam nesi- 
stengt būtinai ant kojų išsi
laikyt. Geriau jis padarys, 
jeigu atsiliuosuos ir gležnai, 

* lengvai pargrius. j- —
žmogus šitaip suglebs, tai 

t mažiau susižeis begriūda- 
mas. Taip daro akrobatai 
cirkuose ir vodeviliuose, ku
rie griūdami, krisdami pa
prastai nesusižeidžia. nors 
jie, žinoma, yra išmokę, 
kaip ir kurią kūno dalį lai
kyti, kuomet virsta vienon 
ar kiton pusėn. Be to, jau 
patirta, jog kai tame pačia
me automobilyje važiuoja 
vieni pusėtinai įsigėrę žmo
nės, o kiti visai blaivūs, tai 
automobiliui kur atsimušus 
blaivieji skaudžiau susižei
džia negu “įsitraukusieji.” 
Kodėl? Todėl, kad blaiviųjų 

„ kūnai būna stangūs, sta
mantrūs ir nervai įtempti, 

* o įsigėrusiųjų atsiliuosavę, 
sugležnėję. N. M.

Automobilių nelaimės su- tųjų “sulopo” jį gydytojai, 
•do bei sunaikina nosis ir kaip tik sužeistasis atsidu

ria pas juos ligoninėje. Tas 
greitas darbas dažniausiai 
būna gremėzdiškas. Papras
ti ligoninės daktarai neturi 
laiko ir reikalingo patyri
mo, idant gražiai atbudavot 
veidą. Jie žiūri tik kaip ap- 
gydyt, o ne kaip žmogui 
gražumą atsteigt. Todėl ant 
greitųjų “sutaisytas” vei
das dažnai išeina su įdubu
sia, įlaužta nosia, iškreivin- 
tom lūpom, su rupiais buvu
sių žaizdų rumbais, su siūlų 
diksnių žymėmis ir kitais 
bjaurumais. Ir jeigu žmo
gus paskui nori padailint 
sau veidą, tai specialistas 
turi išnaujo ardyt nelemtai 
“surauktas” vietas, draskyt 
jas iki kraujo, idant galėtų 
prigyt nauji, tiksliau pritai
kyti “lopai.”

Todėl geriausia vienu ir 
tuo pačiu žygiu ne tik ant 
greitųjų apgydyt veidą, bet 
sykiu ir atbudavot jį ir pa
gražint, kad būtų panašus 
kaip normalaus žmogaus. 
Nors, žinoma, būna tokių 
pavojingų sužeidimų, kad 
gydytojam nėra progos gal
vot apie žmogaus gražumą, 
o tik apie jo gyvybės gelbė
jimą.

Gerų, tačiaus, specialistų 
veidams atbudavoti yra vi
sai mažai, tiktai 45, kuriuos 
pripažįsta ir užgiria Medici- 

|nos Akademija. Dauguma 
gi kitų “veido perbudavoto- 
jų” yra arba negana išsila
vinę t arba pavojingi monel-

ar
kitaip bjauriai sužaloja vei
dus tūkstančiams žmonių 
Amerikoje. Bet kas turi 
įvalias pinigų, tai veidų per- 
budavojimo specialistai da
bar gali jau gana gražiai 
sutaisyt suardytus veidus, 
kaip matome iš Detroito 
specialisto daktaro Cl. L. 
Straith straipsnio Žurnale 
Amerikos Gydytojų Susivie
nijimo.

Jeigu, sakysime, žmogui 
būna visai suardyta nosis, 
tai veido perbūdavote jas iš
pjauna gabalą kremzlės iš 
to žmogaus šonkaulio galo; 
išdrožia iš jos naują nosį 
'yg ir “kaulą.” Iš blauzdos 
paima reikalingo raumens; 
atlupa nuo kaktos atlapą 

Jeigu odos, gabiai prisiuva, kur . •, • • i • i.reikia, na, ir nosis, kartais 
net dailesnė už buvusią pri
gimtąją nosį. Panašiai tai
so ir kitas veido dalis. Kau
lo paprastai nenaudoja, nes 
kraujas laipsniškai sudildo 
ir į save sugeria kaulo me
džiagą, bet jis palieka ra
mybėje kremzlės. Pavyz
džiui, kiek jau metų yra 
kremzle pataisyta noris J. 
Dempsey’ui, buvusiam pa
sauliniam sunkias voriui 
kumštininkui, bet ta kremz
lė jam nesudilo Į ir jo nosis 
neįdubo. Dempsey, beje, 
davė savo nosį taisyt ne po 
kokios nelaimės, bet tik no
rėdamas ją pagražinti.

Kada per kolįią nelaimę 
būna suardytas žmogui vei- ninkai, “kišenių apkraustv- 
das, paprastai tik ant grei- mo specialistai.” C. K.mo specialistai.

JAPONIŠKAS “SIŪTAS”—i
DOVANA HITLERIUI i T elepati ja Filipinų Salos
Tokio. — Japonai šilkų 

fabrikantai iš Chichibu mie
sto atnešė į Vokietijos ats
tovybę pilną eilutę blizgan
čių tautiniai-japoniškų dra
bužių, prašydami persiųsti 
juos Hitleriui. Tuom fabri
kantai išreiškė savo padėką 
Hitleriui už padarymą Vo
kietijos sutarties su Japoni- 

k ja “prieš komunizmą.” su- 
i prask, prieš Sovietų Sąjun
gą

Automobilistų Taksai

Atskirų didesnių ir maže
snių Filipinų salelių ten yra 
priskaitoma net 1,083. Di
desnė pusė jų dar net vardų 
neturi. Tik 462 iš jų turi 
daugiau, negu kvadratinės 
mylios plotą.

Bendras vardas joms duo
tas pagerbimui Ispanijos 
karaliaus Filipo 2-jo.

Vasaros mėnesiais filipi
niečiai skaito kovą, balandį 
ir gegužę.

Savo kalboje jie turi 85 
tarmes (dialektus). B.

Šiandien automobilistai 
Jungtinėse Valstijose gali 
plačiau važiuoti negu 5 me
tai atgal—kur kas daugiau 
pravesta vieškelių. Užtat ir 
valdžia suima apie $150,000- 
000 daugiau taksų per me
tus. Automobilistas, pirk
damas gazoliną, 40 procentų 
kainos užmoka kaipo taksus 
valdžiai.

. Paėmus visus automobi-
* liūs šalyje ir per jų skaičių 

padalinus daugį sunaudoja
mo gazolino, dabar viduti
niai išeina kiekvienam auto
mobiliui po 700 galionų ga
zolino per metus, tai yra 100 
galionų daugiau, negu kele
tas metų atgal. Tuo būdu 
ir valdžia surenka viduti
niai po $5.35 daugiau taksų 
už gazoliną nuo kiekvieno 
naudojamo automobilio; o 
dabartiniu laiku Jungtinėse 
Valstijose yra naudojama 
28,000,000 mokančių tokius 
taksus automobilių.

* Auto-istas.

Lėktuvo propeleris — 
' traukiantis pirmyn orlaivio 
1 sparnukas iki šiol buvo per 

savo vidurį pritaisomas prie 
ašies ir turėjo dvi “lopetai
tes,” vieną vienon pusėn 
ašies, antrą — antrom Bet 
praeitą savaitę į Brooklyno 
Floyd Bennett aikštę atskri
do W. W. Everts iš Balti- 
morės lėktuvu teturinčiu tik 
pusę sparnuko, arba iš viso 
vieną lopetaitę, vienoje ašies 
pusėje. Antra lopetaitė ša
lin nupjauta ir tik jos likęs 
stuburiukas ir stora geleži
ne skarda aptrauktas.

Kada W. W. Everts su to
kiu propeleriu leidosi kelio
nėn iš Baltimorės, žiūrovai 
tik dūsavo, “užsimuš, tikrai 
užsimuš.” Bet, naudodamas 
viengalį sparnuką-propelerį, 
jis ne tik neužsimušė, ale 
dar greičiau atlėkė į Broo- 
lyną ir kur kas vikriau nu
sileido žemėn, negu būdavo 
su dvigaliu propeleriu. Vien- 
galis sparnukas tą lakūną 
atvežė 25 procentais grei
čiau, o ir nusileidžiant že
myn “apšlubintas” propele
ris sutaupė jam trečdalį lai
ko, lyginant su abigaliu 
sparnuku. Be to, su vienga- 
liu sparnuku, sako Everts, 
vra lengviau ore sukinėtis 
ir vikriau manevruoti.

Jau nuo pirmiau orlaivių 
inžinieriai žinojo, jog kuo
met viena paprasto abigalio 
sparnuko lopetaitė kerta, 
kabina orą ir traukia lėktu
vą priekin,, tai šokančioji, 
kita lopetaitė maišo orą ir 
trukdo greitumą. Bet jie bi
jojo, kad viengalis sparnu
kas neišplėštų motoro. Šią 
kliūtį, tačiaus, Everts apėjo 
tuom, kad nupjautos vienos 
sparnuko lopetaitės stubu- 
riuką jis aptraukė sunkia, 
stora geležies skarda ir tuo 
būdu sudarė lygsvarą, rei
kalingą motorui išlaikyti 
vietoje. J. C. K.

Virš oro yra trys sluogs- 
niai medžiagos, nepalygina
mai smulkesnės už orą. Tie 
sluogsniai ’ neapsakomai 
smulkios medžiagos yra lyg 
kokie veidrodžiai, kurie at
muša radio bangas žemyn ir 
neleidžia joms išgaruoti į 
dausas. Juos galima todėl 
vadinti “radio lubomis.”

Vienas tu smulkiausios 
medžiagos sluogsnių, arba 
žemutinis erdvės “veidro
dis” yra už 65 mylių nuo že
mės; tai vadinama “E-sri- 
tis.” Antras, “F1 sluogsnis” 
randasi už 130 mylių nuo 
žemės paviršio ir trečias, 
“F2 sluogsnis” už 190 my
liu.

Tie virš-oriniai sluogsniai 
susidaro iš suskaldytų ir 
elektrizuotų oro atomų ir 
molekulų. — Atomas yra to
kia smulkutė medžiagos da
lelė, kad jos negalima įžiū
rėti jokiais padidinančiais 
stiklais ar
bet mokslas atomus 
čiuopia” kitais būdais. Mo- 
lekula gi tai dviejų ar dau
giau atomų junginys.

Bet minimi erdvės sluogs
niai susideda iš dar kur kas 
smulkesnių medžiagos dale
lyčių, iš atomų, molekulų 
skeveldrų. Žemutiniame 
sluogsnyje kiekvienam kū- 
biškame colyje yra 2,800,000 
tokių dalelyčių (vadinamų 
ionų); antrame sluogsnyje- 
5.300.000, gi trečiame, augš- 
čiausiamę sluogsnyje net 16 
milionų dar smulkesnių da
lelyčių kiekviename kūbiš- 
kame colyje, kaip atranda

Carnegie Instituto moksli
ninkas L. V. Berker iki kiti.

Klausimas — kas taip su
smulkina atomus tose virš- 
orinėse srityse? — Nagi, ul- 
tra-violetiniai saulės spin
duliai, atsako prof. Berker. 
O tai tie nematomi spindu
liai, nuo kurių žmogus įde
ga ir kurie yra reikalingi 
sveikatai, kaip Vitamino D

KAIP ATRAKINT UŽŠA
LUSIĄ AUTO. SPYNĄ

Duke Universitetas leis 
bertaininį žurnalą, pašvęstą 
telepatijai, arba “mokslui” 
apie tai, kaip vieno žmogaus 
mintis be žodžių ar kokių 
matomų ženklų savaime pe
reina į kito žmogaus smege
ninę kai kada, sakoma, už 
šimtų mylių. Žurnalas taip
gi spausdins raštus apie tū
lu žmonių gabumus “prana
šiškai” permatyt ateitį.

Duke Universiteto profe
sorius J. B. Rhine padarė 
šimtą tūkstančių bandymų, 
ar gali vieno mintis persi
duoti gitam; ir jis tvirtina, 
kad tapę įrodyta, jog tai 
esąs galimas dalykas.

Jeigu lyjant, o salant ne
vienas iš minimo žurnalo gajį įkišt raktą į automobi- 

redaktorių bus ir pągarsė- jįu durelių spyna, todėl kad 
jęs Amerikos psichologas 

i Wm. McDougal, r---------
proto reiškinių tyrinėtojas.1 
“Mokslą,” kuris bus gvilde
namas tame žurnale, jie va
dina “parapsichologija.” Ale 
tikrumoje tai dar nėra mok
slas, bet daugiau spėjimai. 
Pavyzdžiui, dar nė vienas 
iki šiol reikalas nebuvo at
liktas pagal pranešimą per 
telepatiją, tai yra per vieno 
minties atsilankymą neju
čiomis pas kitą.

Galim suprast, kad ir mi
nimi Duke Universiteto 
mokslinčiai, turėdami kokį 
reikalą vienas su kitu iš to- 
liaus, naudoja telefoną ar 
telegrafą, bet ne telepatiją 
ir ne “pranašišką 
mą” ateities.

į ją įlytas vanduo sušalęs į 
žmogaus iecĮą, tai pakaitink raktą ir

bandyk. Rakto kaitra at
leis lietaus vandens suledė- 
jimą. Auto-istas.

Neėmė Maisto Burnon per 
2 Metus, bet Stiprus

Robert E. Linsig, gimęs 
dveji metai atgal, Marlboro, 
N. Y., yra sveikas ir drūtas, 
nors visą savo amžių nieko 
“nevalgė”. Jis gimė bė ry
jamosios gerklės. Todėl gy
dytojai prapjovė jam skylu
tę kairiame šone ir skilvy
je, į kurią įstatė tam tikrą 
dūdą. Per šią dūdą kūdikis 
ir maitinamas. Tuo būdu 
jis gauna maistui orindžių 
sunkos, susmulkintos mėsos, 
duonos, pieno, vandens ir 
kitko, pagal gydytojų recep
tą. Vaikutis yra stiprus ir 
sunaudoja dikčiai maisto.

J. D. F.

numaty-

mikroskopais;
“ap-

Šie spinduliai, kaip pasi
rodo, yra ir radio prieteliai. 
Jeigu jie nesuskaldytų oro 
molekulų ir atomų į neįsi
vaizduojamai smulkias dale
lytes, tai nebūtų minimų 
virš-orinių sluogsnių, arba 
erdvės “veidrodžių” ar “lu
bų.” O jeigu jų nebūtų, tai 
radio bangos išsisklaidytų 
po dausas, ir mes negalėtu
mėm girdėti radio progra
mų iš toliau kaip už 20 my
lių. Dabar gi tie ionų sluog
sniai — “veidrodžiai,” Ivg 
kokie lukštai aplink visa že
mės orą, sulaiko augštyn 
skrendančias radio bangas 
ir atmuša jas atgal linkui 
žemės paviršiaus. N. M.

AMŽIUS VYRIAUSIO 
• TEISMO TEISĖJŲ.

Nuo Jungtinių Valstijų 
Vyriausio Teismo Įkūrimo 
iki šiol jame buvo 76 teisė
jai iš viso. Vidutinis miru
siųjų to teismo narių am
žius siekė 71 metus ir 146 
dienas, kaip parodo Metro
politan Apdraudos kompa
nijos skaitmenys.

Raupy Perai Maine Valstija

DĖDĖ SAMAS ATĖMĖ 29,- 
000 FARMAS UŽ SKOLAS

Jungtinių Valstijų val
džios bankai atėmė iš nepa
jėgiančių atmokė t paskolas 
farmerių 29,000 ūkius, kaip 
pranešė Federalių Žemės 
Bankų gubernatorius W. I. 
Myers yas. 15 d. O vis žada 
padėti randauninkam įsigyt 
nuosavas farmas!

žmonių smegenys dar tebėra 
jaunystėje ir vis vystosi, gerė
ja, sako Columbijos prof. Fr. 
Tilney. ‘

Ketveri Dvynukai
Mėsininko pati Wyl- 

czuch’ienė šiemet vasario 
mėnesį pagimdė jau ketvir
tą porą dvynukų, Breslau 
mieste, Vokietijoj. Pirmi ir 
antri jos dvynukai buvo visi 
berniukai; trečia pora buvo 
mergaitė ir berniukas; o da
bar jinai pagimdė dvi mer
gaites.

Apart keturių porų dvy
nukų, Wylczuchiene turi 
dar dvi atskirai pagimdytas 
mergaites. B-nukas.

“Jau suradome ir išskyrė
me perus leprosės,” sako 
daktaras Earl B. McKinley. 
Leprose yra baisieji raupai, 
žinomi jau iš biblijos gady
nių. Jie iki paskutinių laikų 
buvo skaitomi nepagydo
mais.

E. B. McKinley, George 
Washington Universiteto 
profesorius Filipinuose, per 
penkerius metus tyrinėjo tą 
ligą ir josios perus Culion 
saloje, 6,000 raupuočių kolo
nijoje, atitvertoje nuo viso 
pasaulio.

Išskyręs leprosės perus, 
prof. McKinley tikisi išvys- 
tyt čiepus, kuriais galima 
būtų gydyt raupuočius ir 
apsaugot kitus žmones nuo 
užsikrėtimo šia bjauriausia 
liga. N. M.

Bucharest, Rumunija. — 
Fašistinių advokatų sąjun
ga uždraudė žydams advo
katams įkelti koją į Teisda- 
rystės Dūmą.

Smagiausias medžioklės 
laikas praleidžiamas Maine 
valstijoje. Už leidimus me
džioklei ten surenkama 
$200,000.

Žymėtina, kad Maine val
stijoj nėra taip vadinamij 
barškančių gyvačių (rattle
snakes).

Vieni iš gražiausių ir 
įvairiausių paukštelių ten 
siaučia miškų žalumose.

Toje valstijoje daugiau 
meškų užmušama, negu kur 
kitur.

Vyriausia industrija 
Maine valstijoje skaitoma 
žuvininkystė, o ypač silkių 
ir vėžių iš ten labai daug 
gaunama. Maine valstija 
tJlpgi yra garsi savo giri- 
ninkyste. B.

Iki šiol beveik negalima 
buvo pasakyt, ar orindžis 
yra sveikas, sultingas, ar 
viduryje nusenęs, “sukruo- 
pėjęs” ar sušalęs. Buvo tik 
vienas būdas persitikrint— 
tai prapjaut; tačiaus, kur 
rasi krautuvninką, kuris 
leistų p i r k i k u i pjaustyt 
orindžius pirma, negu jis už 
juos užmokės?

Bet paskutiniu laiku jau 
yra išrasta mašina, paro
danti, kas slepiasi po orin- 
džio žieve. Tai didžiulė X- 
spindulių mašina, kuri jau 
yra naudojama East Pasa- 
denoj, Cilifornijoj.

Ta mašina turi 100 tūks
tančių voltų stiprumo X- 
spindulių stiklinį vamzdį. 
Virš vamzdžio eina platus 
judantis diržas, ant kurio 
dedama prikrautos orindžių 
dėžės. Tose dėžėse iš vir
šaus yra langeliai, per ku
riuos žiūri orindžių tyrėjai. 
X-spinduliai parodo orin
džių vidurių atvaizdus ant 
tam tikrų fluoroskopiškų 
sietelių. Jeigu orindžis svei
kas, šviežias, sultingas, tai 
jo atvaizdas būna tamsus; o 
jeigu jis neprinokęs, rūgš
tus, sušalęs arba “sukruo- 
pėjęs,” tai jo atvaizdas švie
sus.

Bet X-spinduliai, o dar to
kio stiprumo, yra pavojingi 
žmogaus sveikatai — jie ne
jučiomis taip apdegina, kad 
po kiek laiko tenka nupjaut 
žmogui ranką ar ką kitą. 
Pėrdidėlis daugis gautų X- 
spindulių gali reikšt ir mir
tį. Todėl orindžių tyrimo 
X-spinduliai yra aplinkui 
aptvarstyti storomis švino 
skardomis (blekėmis); ir 
švinas padaro tą mašiną to
kia sunkia, kad jinai sveria, 
visą toną.

Kenova, W. Va. — C. 
Haley’ai pakrikštijo Nojum 
savo kūdikį, gimusį 
Ohio upės potvinio, 
kad vaikutis išliko 
per šį “patapą.”

laike 
todėl, 
gyvas

Žmogaus Smegenų Augimas

VYRŲ TUŠTYBĖ.

ne-3,000 asmenų Amerikoj 
šioja tokius akinius, kad kitas 
žmogus jų nemato. Tai Zeiss 
kompanijos akiniai, ištekinami 
apvaliai, kaip lukštai. Toks aki
nis pakišamas po vokais ir glau
džiai apgaubia akį iš priekio. 
Jis pamirkomas į tam tikrą 
skiedinį, kad akis po stiklų 
sklandžiai judėtų. — Penkis syk 
daugiau vyrų negu moterų ne
šioja nematomus akinius, idant 
senoviški akiniai juos “nesen
dintų.” Vyrų tuštybe!

LAIMINGAS IR NELAI
MINGAS AUTOMO

BILISTAS.

Robert Nilson savo brolio j 
automobilyj nuvažiavo nuo 
tilto į Hackensack upę, Tea- 
neck miestelyj, N. J., vas. 15 
d.; atsidarė jau po vandeniu 
esančio automobilio dureles 
ir išplaukė viršun. “Aš bu
vau laimingas, kad neprigė
riau,” tarė jis.

Ant rytojaus Nilson išva
žiavo nuosavu automobiliu 
ir sužeidė du praeivius, tapo 
areštuotas ir po $250 paran
kos iki teismo pastatytas. 
“Šį kartą aš buvau nelai
mingas, tai ir viskas,” tarė 

I jis.

Tarptauti niai garsus 
mokslininkas, žmonių kūnų 
tyrinėtojas Dr. Ales Hrd- 
licka, Washingtone, atrado, 
kad žmogaus smegenys au
ga iki 50 metų, o gal ir to
liau.

Nuo asmens subrendimo 
iki 50 metų amžiaus jo gal
va vis šiek tiek didėja, 
nors galvos kaulai tuo tar
pu neina storyn. Nuo jau
nystės iki pusamžio taipgi 
didėja žmogaus nosis, lūpos 
ir ausys, kaip atranda tas 
mokslininkas.

N. M.

MERGAITĖS-MOTERIES 
NELAIMĖS

Viola McFeeters, Wichita, 
Kansas, ištekėjo būdama 12 
metų, bet pasidavė esanti 
“18 metų.” Už tai liko pa
talpinta pataisos naman. 
Dabar, po vienų metų laiko, 
jos vyras kreipėsi į teismą, 

perskirt jįreikalaudamas 
su Viola.
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SENAS VINCAS,

Trys atvirais viršais automobiliai, pri
krauti gyvų gėlių vainikais, tarsi gyvas, 
tik ką pražydęs, įvairiaspalvis gėlynas— 
prišliaužė ir apsistojo šalimais apibarsty
to akmeniniais paminklais kalnelio — ka
pų. Tą patį padarė ir gražų karstą atve
žęs karavanas, o ilgiausia automobilių 
grandinė, slinkdama pro šalį gėlyno bei 
karavano, tarsi atsisveikindami, pradėjo 
apsistodinėti ir išleisdinėti būrelius paly
dovų, kurie augo ir plėtėsi į didelę, miš
rios publikos minią.

T'ci‘ žmonių rankas pradėję eiti gėlių 
v?. ’' 1: ir, bematant, ant šviežiai iškas- 

h krūvelės, išdygo gražus, žydin- 
v ’nelis. Gi paskutinio gėlių vai-
n‘ . astuoni grabnešiai, lėtai į
kalnelį kopdami, atnešė ir padėjo nabaš- 
ninką ant paskutinio Jo buities slenksčio 
—duobės...'

Pasigirsta kurtūs gaikščiojimai, pasi
rodo ašaros ir baltos skarelės, lyg plezde
nanti drugeliai, pradėjo tupinėti ant pa
lydovų veidų. Pasigirdo prislėgti, pasku
tinę atsisveikinimo prakalbą sakane ? 
kur tai krūtinėj nugrimzdę kalbėtojo ž 
džiai. Tai sunkiausia kalbėtojo uždui’:' 
ir tampriausias įtempimas jo sk’ 
gijų • • •

Vienoj kalbėtojo pusėj, rauda veik n • 
alpdami, mirusiojo moteris ir vaikai... 
Antroj — seserys, broliai, gentys ir arti
mieji draugai... Tai ne žmonių raudos 
balsai, bet vaitojančių sielų aidai... Tai 
tikro atgailos širdingumo, iš pačios gilu
mos širdies, per sujudintų jausmų siete
lius iškoštos ašaros, nesulaikomai rieda 
'kaip per artimųjų, taip ir per palydovų 
veidus...

Kalbėtojo lūpos virpa, o akys, tarsi 
saulei tekant miglota padangė, apvilktos 
iriėlsvų ašarų migla. Juo jis daugiau kon
centruoja, juo labiau įtempia savo susiju
dinimo dirksnius, kad sulaikyti ašaras, 
tuom jis didesnę sielvartos naštą krauna 
ant savo sielos, tuom labiau jis gniųžta 
po savo jautrios širdies slėgimu, tuom 
labiau jis nesugebia išreikšti lūpoms tą, 
ką jo siela jaučia ir norėtų išreikšti...

Žiūrint į tokį tragišką, be jokio nuda- 
vimo, be režisieriaus ir suflioriaus lošį, 
į tas tyro gailesio ašaras ir kalbėtojo pa
reigas, rodosi kas tai nematomas, pradė
jo kalbėti mano mintyse: r

“Kam ir velug ko, rodosi, reikėtų verk
ti bei sielvartauti prie kapo to, kurį mir
tis išskyrė iš gyvųjų tarpo? Juk mes, ko- 
žnas bei vienas žinome tą griežtą ir neat
mainomą gamtos taisyklę, kad kas gimė, 
turės ir mirti, kas išdygo—nudžiūti. Juk 
gamta, kaip ir šitos žydinčios gėlės, netu
ri nei meilės, nei silevartos, nei keršto, 
nei atgailos. Nepaisant kokių pažvalgų 
mes esame, bet tiek daug jau žinome, kad 
jeigu mirtis išskyrė vieną, nors ir reika
lingiausią narį iš mūsų draugijos, iš gy
vųjų tarpo — ašaros neatgaivino ir neat
gaivins; sielos vaitojimai nesuteiks jam 
gy ' ' gamta neturi susimylėjimo ir 
ne: ■ ’ y s savo nuosprendžio.

mta, kaip betiksliai, tik savo 
•*d- ma, duoda mums gyvybę, 

tup . "ai, be jokio svyravimo, be ap
mąstymo, be kerštavimo ją atima ir jinai 
turi pilną teisę tai daryti.

“Kaip tai nesuderinama yra gamta, 
kuri žmogų sutvėrė, su “visogaliu dievu,” 
kurį pats žmogus sau susitvėrė ir įsivaiz- j 
dino. Apie gamtos taisykles mokslas ; 
jau daug žino, daug jos paslapčių atiden
gė ir vis dar atidenginėja. O apie pat’e" 
žmogaus sutvertą “dievą,” mokslas n 
ko nežino. ,

“Prieš kiek tūkstančių metų susiu ■ ! 
mavo mūsų žemė, iš ko ji susiforma? . 
kokioj planetų kaimynystėj ji randasi; 
kaip ant žemės atsirado augmenys, gy
viai bei iš kokios gyvių veislės yra išsi
rutuliojęs žmogus? Į tuos klausimus me 
kslas mums atsako ir įrodinėja. Bet ka
da, iš kur atsirado ir kur dabar randasi 
tas, paties žmogaus išsvajotas “dievas?” 
J tokį klausimą, kad ir karščiausiai į 
“dievą” tikintis mokslininkas, mums jo
kio atsakymo, jokio įrodymo nedavė, ne
duoda ir neduos. x

“Be to, dar jeigu tas “dievas” yra vi- 
saką matantis, žinantis ir taip jau mie- 
laširdingas, jeigu jis turi žmogaus sielą, 
jausmus ir protą, tai kodėl jis toks kerš
tingas, kad be jokio persergėjimo, tarsi 
plėšikas atėjęs nakties metu į šio nabaš- 
ninko šeimos butą ir išplėšė netik iš šios

Šeimos, bet ir iš draugų tarpo taip bran
gų, taip mylimą, taip dar visiems reika
lingą—jauną žmogų? Kodėl?

“Astronomijos mokslas jau yra išma
tavęs dangaus erdves; pateikė skaitlines, 
kaip toli nuo žemės randasi saulė, mėnuo 
ir kitos planetos. Astronomai iškalno pa
sako mums, kurioj vietoj, kurioj dienoj, 
valandoj ir minutoj bus saulės ar mėnu
lio užtemimai ir nei ant minųtos nepada
ro klaidos. Pasako, kokiu ruožtu ir kaip 
tęli nuo žemės ir kada atskris nematyta 
žvaigždė ir ji, kaip sykis — atskrenda.

“Bet kur randasi tas dangus, kuriame 
karaliauja tas, žmogaus išgalvotas ‘die
vas’ ir Petras su raktais prie jo vartų? 
Tokio ‘dangaus’ astronomijos mokslas 
niekur neapėjo, niekur nerado ir neras.

“Su ‘dievo’ karalyste, angelais ir gerų
jų žmonių vėlėmis danguje tampriai yra 
siišliūbavotas ir su raguotais velniais, 
i).v:ktomis žmonių vėlėmis, kur tai že- 

ls pragaras-pekla.
■ i 1 ’š matavę milži- 

i.r nesu- 
si.i žmo- 

; tyrinė
si ji. rū-

1 ' 2

vercm .’o'■ • ■ . 4 .
neapėjo, nerado

“Tai kur dabar randasi u:, 
gaus išgalvota pekla? Kur?

“Medicinos institutuose, mokslingiausi 
daktarai yra išknibinėję ne vieno, bet 
tūkstančių žmonių kūnų sudėtis. Jie žino 
kiekvieną žmogaus kūno linksnelį, kiek
vieną audihėlį bei gyslelę. Jie žino kur 
randasi širdis, kvėpavimo, maisto, prota
vimo, jautrumo ir kiti organai. Bet ku
rioj vietoj randasi žmogaus kūne jo pa
ties įsivaizduota dūšia? Ir tikintis į savo 
dūšios buitį daktaras, atsakymo nedavė, 
neduoda ir neduos.

“Tai kur randasi pas tave, tikintis į sa
vo dūšios buvimą žmogeli, tavoji dūšelė? 
Kur? ‘

“Ar tiki į užgrabinį gyvenimą, dievą ir 
velnią patys broliai Kristuje? Kas tikės, 
jei mes atsakysime—ne?. Tam reikią fak
tų ir juos mes turime. Tačiaus mes ne- 
jieškosime faktų pavienio kunigo asme
nyje. Užteks mums to, kad kiekvienas 
kunigas, vyskupas, kardinolas ar popie
žius ir žodžiais ir raštais tikrina, kad 
dievas yra labai mielaširdingas ir viską 
nuo jo galima išprašyti per karštą maldą, 
atgailą, labiausia per mišias šventas, už
pirktas už pinigus.

“Ypatingai ligoniams tokie ‘vaistai’ 
pirmoj vietoj siūloma: Melskis, užpirk 
mišias šventas, pasižadėk stebuklingai 
panai kas metai afieravot sidabru ar au
ksu ir dievas duos tau sveikatą.

“Tai išgirdęs tikintis ir ligos priblokš
tas žmogelis, vietoj kreiptis prie dakta
ro, paskutinį daiktelį pardavęs, perka mi
šias, daro pažadus ir jeigu dar kiek pa
eina — keliais vaikščioja po stebuklingą
sias vietas.

“Bet... Ar tokiais ‘vaistais’ gydosi pa
tys, bent kiek rimčiau susirgę kunigai, 
vyskupai, kardinolai ir popiežiai? Ar jie 
eina prie altoriaus, prie stebuklingų Ma- 

nuo dievo? Ar jie 
koriais jie reko-(

<

; vargšeli?
tankiau-

o daktaro,
jie eina
b: tuom

piežių: ,į
go vieno
kis, galbūt, visai į dievo es;. ms
daktarus.

“Popiežius, kaip ir kiti dievo pilioriai,

dievo

tikino, kad ant šios ašarų pakalnės esa
me tik svečiai, kad mūsų amžinastis, su 
visomis linksmybėmis, visokiais užsiganė- 
dinimais, tai poiųirtinis gyvenimas dan
guje. Tai kodėl pats popiežius taip ne
nori persiskirti su svieto raškažiais ir su 
žemiškais turtais? Kodėl jis, prieš pa
ties dievo valią, šaukiasi daktarus, kad 
tik dar ilgiau pagyventi, kad tik dar il
giau pabūti tuose svečiuose?

“Kodėl jis su mielu noru nepriima die-

vo j{ pas save pakvietimą ir su mielu no
ru nelekia į tą auksu išdabintą dangų, 
nesėda po dešinės savo dievo ir nesi
džiaugia amžinoms linksmybėms dan
gaus? Kodėl?

“Juk prie jokių aplinkybių negalima 
daleisti, kad popiežius, dar gyvas, bet jau 
‘šventu tėvu’ būdamas, numiręs eitų į pe
klą! Juk negalima daleisti, kad popiežius, 
kitų dūšias nuo velnio atpirkdamas, pats 
savo dūšią ir tam pačiam velniui parduo
tų! Tai būtų skandalas! Tai dangaus ir 
peklos katastrofa!

“Bet kodėl jis bijo mirti ir eiti pas sa
vo mylimąjį, jį pas save šaukiantį dievą? 
Kodėl jis, vietoj klausyti dievo valios, die
vo pašaukimo, ignoruoja dievą ir šau
kiasi daktarus, kad šie, spjautų dievui į 
barzdą, ir prašalintų dievo duotąją jam 
ligą? Kodėl? [

“Į tuos klausimus lai atsako patys ti
kintieji žmonelės, arba reikalauja atsa
kymo iš savo kunigėlių, kuriuos jie už
laiko, dengia, maitina ir žemiškus turtus 
jiems krauna, kuriuos ir pelės sukapoja 
ir vagys išvagia.”

Šitokiems tai klausimams paliovus 
. kuždėti mano mintyse, palydovai pradė
jo skirstytis ir man, belipant nuo kalne 
lio, apsilenkinėjant kapus ir paminklus, 
vėl pasimaišė klausimas, būtent:

“Kodėl šitą jauną, staiga mirusį žmo
gų, atlydėjo iki jo gyvenimo kelio galo 
tokia ilga automobilių grandinė, su tūks
tantine minia palydovų? Kodėl tos gyvos, 
taip gausingos kiekybe ir kokybe gėlės, 
pražydėjo ant jo kapo angos? Kodėl?”

Todėl, kad jis negyveno tik pats sau ir 
tik del savęs. Kad jo gyvenimo pėdsakas 
nėra tik mažutis, siaurutis vingelis, bet 
platus, lietuvišką liaudį progreso link ve
dantis vieškelis.

Todėl, kad jis buvo nuoširdus, užjau
čiantis artymą, nuoširdžiai atliekantis vi
suomeniškas pareigas ir nemainė duoto
jo savo žodžio.

Jis savais darbais susikvietė netik šią 
didžiulę minią atiduoti jam paskutinį pa
tarnavimą, bet pasistatė ir paminklą ant 
savo kapo.
1-20-37. Gibbstown, N. J.

Pittsburghe kitaip pasidalino 
spėkos. Sandariečiai prisidėjo 
prie kitų pažangių organizaci
jų ir bendrai dalyvavo paren
gime. švento Jurgio neprigul- 
minga katalikų bažnyčia taip
gi bendrai su pažangiaisiais 
dalyvavo. Reporteris.

Norwood, Mass.

PITTSBURGHO IR APIELINKES ŽINIOS
Paminėta Lietuvos Nepriklau

somybės Sukaktuvės

Minėsim Lietuvos 
Neprigulmybę

Vasario 21 d., Lietuviu sve- z fc
tainėje įvyks masinės lietuvių 
prakalbos minėjimui Lietuvos 
neprigulmybės. Kalbėti apsi
ėmė adv. F. J. Bagočius ir A. 
Bimba, “Laisvės” redaktorius, 
iš Brooklyn, N. Y. Pradžia 
2-rą vai. po pietų.

Turint tokius kalbėtojus, 
kaip viršuj minėti, galima- ti
kėtis, kad lietuvių visuomenė 
įdomiai rinksis masėmis pasi
klausyti. “Laisvės” skaitytojai 
visur prisiminkit ir kitiems 
apie šias svarbias prakalbas. 
Jas rengia visos Norwoodo pa
žangios organizacijos, kurios 
sudaro Bendrą Komitetą At- 
steigimui Lietuvoj Demokrati
jos. * Žvalgas.ti. Fašizmas bus sumuštas, 

demokratija laimės.
Adv. Schultz kalbėjo vei

kiausia visai nepasirengęs, tai 
prastai išėjo. Jis džiaugėsi, 
kad dievas jam padeda būti 
Lietuvos mylėtoju. Mokslus 
eidamas buvo užmiršęs lietu
vių kalbą, bet dabar dievas 
jam padėjo atminti. Nepirmu 
sykiu jis kalba ir vis panagiai. 
Pabaigoj kalbos perskaitė''re-' 
zoliuciją prieš persekiojimą 
lįetuyių Vilnijoj. Rezoliucija 
vienbalsiai uzgirta.' - ' 4

Vasario 14 d., LMD svetai- 
: nėj, įvyko apvaikščiojimas 
! Lietuvos nepriklausomybės 19 
metų sukaktuvių. Nors oras 
labai buvo prastas, vistiek 
daug publikos susirinko.

Įvairių sriovių kalbėtojai 
aiškino Lietuvos praeitį ir da
bartį. Tenka nors trumpai jų 
mintis čia paduoti. r

P. Pivoriūnas kalba, kad jis 
labai myli Lietuvą ir džiaugia
si jos nepriklausomybe. Lietu
viai esą didvyriai ir galingi.

St. Bakanas nurodo, kad tik 
“sermėgiai”—darbo žmonės— 
išlaikė Lietuvos kalbą ir jie 
kovojo už nepriklausomybę ir 
už demokratiją. Ponija niekad 
nenorėjo ir nenori lietuvių kal
bos, tai jai ir nerūpi lietuvių 
tauta.

P. Dargis džiaugėsi, kad 
Lietuva nepriklausoma ir jam 
linksma, kad čia dalyvauja 
Lietuvos konsulas Budris. Ant 
galo priminė pageidavimą Lie
tuvoj demokratijos.

J. Baltrušaitis nurodė, kad 
Lietuvos liaudis per šimtus me
tų kovojo už nepriklausomą ir 
demokratinę Lietuvą, taip ir 
dabar kovoja už atsteigimą 
demokratijos. Mes visi turime 
jai padėti.

J. K. Mažiukna pareiškė, 
kad Lietuva negali karinėmis 
spėkomis atsilaikyti prieš di
delių valstybių diktatorius. 
Kas pasidarė su Ethiopija, kas 
dabar darosi Ispanijoj, gali 
tas atsitikti ir Lietuvoj. Hitle
ris rengiasi briautis į Rusiją, 
ir jis tai gali daryti siųsdamas 
savo armijas per Lietuvą. Lie
tuvai todėl reikia bendrai eiti ’ 
su demokratinėmis valstybė
mis ir savo šalyj turėt demo
kratiją.

J. Gasiunas pažymėjo, kad 
Lietuvos nepriklausomybė bu
vo organizuojama su seimu, vydi, kad neturi tokios gra
su šiokiomis, tokiomis civilė- 
mis teisėmis. Lietuvos liau
dis nuolatos vedė grieštas ko
vas už platesnę demokratiją, 
už daugiau teisių savus reika
lus rišti, 
rinktas 
liaudies 
žmonės/ 
vių organizuotis, savo spaudą 
palaikyti. Bet gruodžio mėn.

Konsulas Budris Sako Vaikiš
ką Pasakaitę

vykusiai sudainavo. Vadovavo 
d. E. Gasiunienė.

F. Lukoševičiutė iš Akron, 
Ohio, net per tris sykius pasi
rodė. Turi švelnų balsą. Dai
nos visiems patiko.

Pittsburghiečiai Gailiukas ir 
Marcikoniutė gražiai pagrojo 
smuikos solo.

Helen Baranauskaitė, akom
panuojant E. Gasiunienei, pa
šoko .klasišką šokį. ..

Muzikėle '^ro'gFafha, visiems 
.patiko. — - ,

Apvaikščiojimą surengė Lie
tuvių Draugijų sąryšis ir Lie
tuvių Draugijų komitetas, tam 
tikslui metai laiko atgal iš
rinktas. Pirmininkavo J. Vir
bickas.
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GRABORIUS 
BALZAMUOTOJ AS 

Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ąteikite ir persitikrinkite.

337 Vrii&K Avenue 
Brooklyn, N. Y.

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

n -

1926 metais buvo iš- 
seimas su platesne 

atstovybe. - Darbo 
išgavo daugiau lais-

fašistiniai gaivalai ginklu nu
vertė demokratinę valdžią, iš
vaikė seimą ir dabar lupa 
liaudžiai kailį. Už reikalavi
mą didesnio duonos kąsnio, už 
streikavimą grūdžiami ant il
gų metų į kalėjimus, šaudomi. 
Iš Hitlerio pusės taipgi Lietu
vai pavojus. Fašizmas Lietu
vą ėda. Lietuvos liaudis kovo
ja už demokratiją, prieš fa-

Lietuvos konsulas Budris 
itin prastai pasirodė Pittsbur- 
ghe. Viena, jis ne kalbėtojas, 
tik pasakorius nobodžios vai
kams pasakaitės. Kalba lėtai 
ir retai, su didelėm pertrau
kom. Bekalbant daugelis pra
dėjo žiovauti, kiti eiti apačion 
prie baro ū^sišlapint liežuvį.

Budris sako pasakaitę, kad 
lietuviai yra galingi, didvy
riai. Kol jie nekovojo už ne
priklausomybę, tol jos nebuvo. 
Bet va, atėjo laikas, po karo 
ir Rusijos bei Vokietijos revo
liucijos. Nebijanti ir savo gy
vybę prarasti susirinko Lietu
vos atstovai į Vilnių ir paskel
bė nepriklausomybę. Atsira
do lietuvių armija iš 200 žmo
nių, labai narsių. Ginklus jie 
gavo iš vokiečių kareivių. Na, 
tada ir mušė priešus—išvijo 
didelę armiją vokiečių iš Lie
tuvos, nugalėjo raudonąją ar
miją, nugalėjo lenkų armiją, 
sumušė Bermonto armiją. Kas 
tik pasisuko, visus nugalėjo. 
Dabar Lietuvos armija labai 
galinga, gerai apginkluota, 
kad niekas nedrystų prie jos 
kibti. Užtai šiandien ir vo
kiečiai,. ir lenkai ir rusai Lie
tuvai pataikauja. Vokiečiai 
senai rašė savo knygose, kad 
reikia mokintis iš lietuvių kal
bos ir narsos. Vokiečiai pa

žios kalbos, tokios plačios kal
bos, kaip lietuvių.

X

Atrodo, pittsburghiečiams 
jo pasakaitė nepatiko, nes ma
žai kas plojo.

Majoro Scully atstovas Ke
nedy ir Hustine sveikino susi
rinkusius. Linkėjo, kad Lie
tuva visada pasilaikytų nepri
klausoma.

Muzikalė Programa
Lietuvių Liaudies Choras 

gražiai pasirodė per du sykiu. 
Dainos specialiai buvo ap- 
vaikščiojimui pritaikytos. Su
dainavo “Darbo Jaunimas”, 
“Iš Tolimos šalies”, “Kalinio 
Dainą” ir “Pasakyk, mano my
limas krašte”. Choro sekste- 

ganašizmą. Turime mes jai pade- tas taipgi porą dainelių

Romiečiai Turėjo Atskirą 
Apvaikščiojimą

Tą pačią dieną Piliečių Sve
tainėj apie trim valandom pir-« 
miau lietuvių Romos katalikų 
organizacijos turėjo apvaikš-. 
čiojimą. Kalbėjo Kunigas Mi- 
sius ir taipgi konsulas Budris. 
Dainavo vienas bažnytinis cho
ras.

žmonių ir ten buvo daug. 
Daugelis dalyvavo abiejuose 
mitinguose.

Kadangi romiečiai nenorėjo 
bendrai apvaikščiojimą rengti, 
tai todėl ir buvo vieną dieną 
du apvaikščiojimai.

Kiek patėmijau, kituose di
desniuose miestuose romiečiai 
rengė ap vaikščiojimus ben
drai su sandariečiais. Bet
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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 paskilbusio 
D-r o 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 

kurių vieną
Tų knygų jau mažai turiu, to
dėl norintieji pirkite tuoj aus. 

Reikalavimus su pinigais 
adresuokite:
J. BARKUS 

111-40—1281h St.,
So. Ozone Park, N. Y.

Telefonan: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—4 

Nira valandų sekmadieniais.

Norintieji Pavalgyti Šviežių ir Skaniai 
Pagamintų Valgių 

Eikite Į

Juozo Ažio Restaurantus
Dabar naujai įrengė gražiai išdekoravo Juozas Ažis 

savo restaurantą ant kampo

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

suteikiama tinkamas patarnavimas

ANTRA JUOZO AŽIO VALGYKLA 

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

Taipgi maistas visados šviežias, skaniai pagamintas 
ir prielankus patarnavimas.
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Puslapis Penktas

Lietuvos Nepriklausomybę Minint tuvoj, bet užsieniuose. Lietuva

(Pasiruošta kalba Nepriklauso- patys, o plačiosios mūs tautos 
mybės minėjimo vakarui, 

Binghamton, N. Y.)
Tam tikri gyvenimo keliai su

vedė mus, kelių pasidalinusių 
sriovių žmones, lietuvius, ir dalį 
mūs draugų kitataučių, minėti 
šiandien 19 metų Lietuvos ne
priklausomybę. Gyvenimo keliai 
suvedė mus į šią iškilmę ne dėl
to, kad jau nuo šiandien mes 
būtume linkę išsižadėti savo 
sriovinių įsitikinimų, savo idė
jų ir siekinių; ir ne dėlto, kad 
šiandien bendrai visa jausmų 
jėga sušuktume: valio, nepri-1 
klausoma Lietuva, 
nauju savistovumu 19 metų!

Ne. Jausmingas šūkterėjimas 
“valio,” maža teturi reikšmės. 
Ne šūkterėjimams mes čia suė
jome.

Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimas eina jau eilė metų. 
Dažnai tas minėjimas reiškėsi 
tik šūkterėjimais ir pasidžiau- 
gimu, kad Lietuva yra tokia, mybei. 
kokia ji yra šiandien. Apie tai
sytinus joje dalykus, nevisuomet • 
prisiminta. “Laikui bėgant, vis
kas tenai išsitaisys savaime,” 
sakydavo minėtojai.

Tam tikra dalis lietuvių — 
tautininkai — jaučiasi lyg ir 
turį Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimo monopolį. Jaučiasi tik 
jie vieni turį teisę ruošti šią 
iškilmę, jie vieni turi teisę jo-!

minios, toji plačioji ib pilkoji 
liaudis — bus mūsų tarnais ir 
valdiniais.” Manyta, kad esant 
Lietuvai nepriklausomai, bus 
proga kilti lietuviams pirkliams, 
lietuviams fabrikantams, lietu- 

iviams bankieriams, lietuviams 
valdininkams — svietiškiems ir 
dvasiškiems, — lietuviams žan
darams, kalėjimų sargams, bal
tosios vergijos užveizdoms, žo
džiu sakant, visa žemiška laimė 
bus mažai krūvelei riebiai išsi
ganiusių lietuvių vienoj pusėj, 

j o kitoj — milijonai darbininkų, 
išgyvavusi skubiai ir baimingai dirbančių 

už menkutį uždarbį, badmiriau- 
jančių ir smunkančių į bedidė- 
jantį trigubą purvyną — kūniš
ką, protišką ir dorišką. Vienoje 
pusėje bus besigarbinanti val- 
donai-valdonėliai, kitoje — save 
besižeminanti minia, pavydale 
lietuvių tautos ir dalies svetim
šalių. Tokia tai 
prasmė Lietuvos

susilaukė tokios cenzūros, kad 
jos laikraščių redakcijos turi į 
vedamųjų straipsnių vietas dėti 
valdžios biurų pagamintus 
straipsnius, nepasakant, jog tai 
ne pačios redakcijos straipsniai. 
Iš užsienio neįsileidžiama net 
tokios knygos, kaip “Gamta ir 
žmonės,” kurią ALDLD. cent
ras siuntė Mokslo Knygynui į 
Kauną; o man nesenai 
žinta “Mortos Vilkienės 
sas,” apysakų rinkinys 
lis;” manoji eilėraščių 
“Bešvintantis Rytas,”
mano tėvui, irgi nepasiekė vie
tos. Tarytum, jog vienas eg- 
zemplioris minėtų knygų sukels 
Lietuvoj revoliuciją, nušluos fa
šizmą ...

Per 10 metų Lietuva buvo be 
Seimo, o seimo palaikymui išlai
dos nuo šalies gyventojų buvo 
imamos. Per 7 metus — nuo 
1929 iki 1935 — tokių mokesčių 
paimta 1,336,600 litų.

Bruzdėjimas.

sugrą- 
Divor- 
“Spa- 
knyga 
siųsta

Adil CO oVcLllli- | 

jų duodama 
nepriklauso-

tas skrybėli-

— Stulginskas ir dr. Grinius— 
neturi Lietuvoj balso, negali 
viešai pareikšti savo nuomonės 
(tatai mes žinome iŠ jų pareiš
kimo Smetonai, tilpusio “L.” 
No. 168, 1936 m.) tai jau su 
nepriklausomybe gana blogai. 
Jei ne geruoju, tai piktuoju rei
kės už nepriklausomybę rokuo- 
tis. Labai galimas daiktas, kad 
neužilgo reikės ir muštis.

Nepriklausomybė, kurios var
de tik valdininkai — ir tai ne 
žmonių rinkti — šeimininkautų 
ir keltų kraujuotas puotas, nė
ra toji nepriklausomybė, kuri 
buvo nustatyta nepriklausomai 
Lietuvai kūrianties.

nis. Prasidės su vasario 19 d
ir tęsis ligi gegužės 7 dienos. 
Bus ir dovanos skiriamos.

Taigi, kurie mylite lošti kor
tomis, tai galite kožną penkta
dienio vakarą ateiti. Įžanga 
tiktai 15 centų ypatai. Darbi
ninkų Centras randasi po num. 
218 Lackawanna Ave. Pra
džia 8 vai. vakare. Taipgi ir 
lietuviai atsilankykite, parem
kite centrą finansiškai.

Pritarėjas.

Roma. — Begriūvant su
metėjusiems sniegams nuo 
Italijos Alpių kalnų, liko 
užmušti septyni sportinin
kai, čiužinėję tarpkalnėje il
gomis pačiūžomis (skiis).

mes 
pasi-

LUCKY STRIKE IŠDALINA 
MILIONUS DOVANŲ

BERN. J. SHAWKONIS 
(AŠAKUNAS) 

NAUJAS 

LIETUVIS GRABORIUS 
IR BALSAMUOTOJAS 

LAISNI UOTAS 
New York ir New Jersey 

Valstijoje 
Graborystės reikale visada jums 

mielai patarnaus pigiai. 
306 John Street, 

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

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS 

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

Parnamdau automobilius ve»tuvSm, 
parėna, krikštynom ir kitokiem 

reikalam.
402 Metropolitan Avė.

(Arti Marcy Avenue) 
Brooklyn, N. Y.

Nuo 1936 metų gegužes menesio 
Jūsų Lucky Strike Sweepstakes loši
mo pradžios buvo išdalinta daugiau, 
kaip 2,400,000 dovanų.

Jūsų Lucky Strike Sweepstakes 
yra daroma podraug 
Parade of The" Lucky Seven-^septy- 
nių mėgiamųjų tautos melodijų. Tos 
dainos yra išrenkamos pasiremiant 
savaitiniais visos šalies tyrinėjimo 
daviniais patiriant, kurios dainos va
dovauja parsidavime muzikos lapu ir 
gramafonu plokštelių, kaip ir dainos, 
dažniausiai užprašomos groti vado
vaujančių Amerikos šokių orkestru 
vedėjų ir taipgi dainų dažniausiai 
grojamų ant vadovaujančių radio 
tinklų bei nepriklausomų stočių.

Tame lošime kontesto dalyviams 
duodama proga pasirodyti, kaip ge
rai jie pažįsta šalies skonį populia- 
riškoje muzikoje, parenkant tris me
lodijas, kurios jų manymu yra po- 
puliariškiausiomis. Išrenkantieji tei
singai apdovanojami Luckies cigare- 
tas, kontesto pradžioje 200 cigaretų 
kartonais ir vėliau penkiosdešimties 
cigaretų blėkinemis.

Kontesto dalyviai parodė, jog jie 
netik pažįsta savo populiariškas dai
nas, bet ir savo cigaretus. Daugelis 
kontesto dalyvių, supažindintų pagel- 
ba Jūsų Lucky Strike Sweepstakes 
su Lucky Strikes —< lengvu užsirū- 
kymu iš turtingo, brandaus-kūno ta
bako atraše Luckies išdirbėjams pa
žymėdami, jog jie pakeitė cigaretų 
rūšis ir dabar rūko Lucky Strike.

Luckies yra vieninteliais cigaretais 
suteikiančiais “toasting” proceso pa
gerinimus, pagelba kurio išvaloma 
tūlos šiurkščios, erzinančios priemai
šos, kurios paprastai randasi visų 
rūšių tabake. Taigi “toasting” yra 
jūsų gerklės apsauga prieš knitėji- 
mus, prieš kosulį.

Be to, Luckies yra pagaminti tik
tai iš viduriniųjų rinktiniausio taba
ko lapų, “derliaus grietinės.” Chemi
nis išnagrinėjimas parodo, jog vidu
rinieji lapai yra labiausiai tikę leng
vam užsirūkynjui ir todėl Luckies tik 
viduriniuosius lapus naudoja.

Kitu tarpe Šie pagerinimai parodo, 
kodėl tiek daug Sweepstakes lošėjų, 
supažindintu su šios rūšies cigare
tais persimainė į Luckies.

su Your Hit MEDUS
“Naudokite medų vietoje cuk
raus”—sako Dr. J. J. KašKiau- 
čius. Kreipkitės tuojaus į 

“Laisvę” ir įsigykite

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

Valgykite medų, kad 
nesirgtumėte.

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

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335

Baigiant, pakartoju: 
šiandien suėjome ne tik 
džiaugti, kad Lietuva yra savi
stove šalis, bet mes keliame 
protestą prieš fašistinės klikos 
šeimininkavimą, prieš atėmimą 
nuo liaudies visokių laisvių, 
prieš persekiojimus, prieš žu
dymus žmonių, ginančių savas

Lietuvos liaudies kantrybė iš- teises, piliečio teises. Mes parei- 
sibaigė ir prasidėjo valstiečių ir škiame pasižadėjimo žodį, kad 

žymesnis Į dirbsime visa tai, remsime vi
sus tuos žygius ir kovas, kurios 
ves į atsteigimą demokratinių 
teisių Lietuvoj!

St. Jasilionis.

miestų darbininkų 
bruzdėjimas. Bruzdėjimas nu
slopintas .kraujo praliejimu, gy
vybių aukomis, o vėliau — teis
mai, mirties dekretai, ilgame- 
tiniai pasmerkimai kalėjimuos- 
na.

Tas bruzdėjimas labiau išbu
dino ir išeiviją. Sužiuro į Lie

Ot, .kur pritiks 
' nis Lietuvos nepriklausomybės 
papuošalas. Lietuva. priklausys 
mums — valdonams ir valdonė- 
liams, o mes — delei svieto 
akių — dėvėsime nepriklauso
mybės skrybėlę. Kaip tik taip 
šiandien ir daroma!/

Kita gi lietuvių dalis Lietu- tuvos padėtį Amerikos lietuvių 
J vos nepriklausomybėje nori ir 

je dalyvauti, kalbėti?gerbt? Jei i«asi matyti Lietųvoą. žmo- 
šiemet Lietuvos nepriklausomy-ni^ . ^os P^kosios, difbąiiČib-; 
bes minėjiman ateina Amerikos s^os ljaudies “ kilimą iš dvo- 
lietuvių kairioji sriovė, tai tie kiančioSj purvinos žemumos į 
“mbnopojiyiiąi.” jpinėtojai žiūri į žmonišką aūgštutną. , Ji nori, 
tą sriovę per pirštus, Žlūtf štių „kiekvienam - žmogui būtų 
nuostaba ir net piktupiu! Kaip P. °&a ^reikšti savo visuome-
tai? Juk, jų manymu, tas’ ir tas (socialę) asmenybę ir būti

piliečiu tikra ta žodžio prasme 
— lygiu ekonomiškai ir politi
niai su visais kitais piliečiais.

šitokiais norais lietuvių yra 
plačios minios ir pačioj Lietu-

minios. Pereitais metais susi
šaukė kongresą pasitarti, kaip 
padėti" savo, broliams atsisteigti 
demokratines 'taisės ir tas lais
ves, kurios buvo laiduotos di\ 
Griniaus prezidentavimo laike.

h’ ot, šiandien Lietuvos ne
priklausomybės minėjimo pro
ga, Amerikos lietuvių kongreso 
dėsniais mes kalbame ne vien 
pasidžiaugimo žodžius, kad Lie
tuva yra nepriklausoma, bet sy
kiu keliame balsą prieš fašizmo 
įsigalėjimą, prieš suvaržymą

buvęs priskirtas prie tautos iš
gamų! Ir ko jis čia dabar atė
jo į -mūs šventę? — klausiasi 
jie.

Pasistato jie didelį klausimą, 
kurio patys nebegali atsakyti, 
išrišti. Nebegalėdami išrišti sa
vo klausimo, griebiasi už galvų 
— ką daryti? Na, ir (sulyg 
“Vienybės” No. 29, š. m.) jie 
miklina kojas bėgti į Amerikos 
lietuvių legioną — šaukti pa- 
gelbos prieš savo pačių sutver
tas “tautos išgamas,” mininčias 
Lietuvos nepriklausomybę. Bėda 
jiems, kad čia ne Lietuva. Ki
taip — tai jie su tokiais “išga
momis” jau būtų gatavi atsi
skaityti ...

Vienok, mes, nepaisydami tų 
“monopolinių” minėtojų, susiė
jome čionai ir kalbamės. Mes 
minime, kad toji nebedidelė ša
lis, Lietuva, kurią svetimi val
donai per šimtmečius bandė su
rusinti, sulenkinti ir suvokietin
ti ; šalis, kurią net ir jos pačios 
sūnūs — dalis inteligentijos ir 
dvasiškija — niekino ir tamsi
no, — šiandien jau 19 metų, 
kaip ji yra virtusi savistove ša
limi.

Kalbėti apie nepriklausomy- tai). Ir nors jie nebuvo tvir- Lietuvos darbo liaudį. Aš buvau 
bes įsikūrimą, reikėtų kalbėti ti, nes seime tetuiejo tik 3 at- linkęs manyti, kad jiedu padarė 
daug daugiau, negu leidžia šio'stovus, o rinkimuose už jų par- klaidą. Bet klaidas galima ati- 
VJalrJivn IqVaqi onynhnfac loil/oa tiifl t’.pRuvn na Hlinf £ tilr zlSi R/41 'j • i • i _ i _ i_____

voj ir jos išeivijoj svetimose laisvės susirinkti, organizuotis, 
šalyse, šitokie norai buvo pa- kalbėti ir rašyti
grįsti ir Lietuvos nepriklauso- me protesto balsą prieš kalini- 
mybei kūrianties, nes nepriklau- ■ jr gaudymą Lietuvos pilie- 
cnmvhna nnaVnlhimn nVfp nnan- V • i t i *

šalyse, šitokie norai . Mes reiškia

Scranton, Pa
MATEUŠAS SIMONAVICTUS

GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

somybės paskelbimo akte pasa
kyta, jog “Lietuvos valstybės 
pamatus ir jos santykius su ki
tomis valstybėmis privalo galu
tinai nustatyti seimas, demokra
tiniu būdu visų jos gyventojų 
išrinktas.” šitaip ir buvo pada
ryta. Ir steigiantysis seimas ir 
dar kiti trys seimai buvo rinkti 
demokratiniu būdu.

Fašistinis Perversmas.
Trečiajam seimui einant savo 

pareigas ir dr. Griniui prezi
dentaujant, Lietuvos liaudis su
silaukė daugiau laisvių, pasiju
to galinti giliau atsikvėpti, or
ganizuotis, kalbėtis. Dalykai, 
rodėsi, eina gerojon pusėn.

Tačiau tam tikriems žmonėms 
tos platesnės laisvės nepatiko. 
Nepatiko tiems, kurie save va
dino tautininkų sąjunga (fašis-'

čiu ir reikalaujame paliuosuoti 
visus politinius kalinius, kurie 
yra įkalinti kaipo kovotojai už 
laisvę ir už darbo žmonių būk
lės pagerinimą.

šiandien, kuomet mes kalba
me už Lietuvos darbo liaudies 
reikalus, už jų kovas atsisteigti 
demokratines teises, mes tuo 
pačiu sykiu žinome, kad yra 
žmonių, kurie tam priešinasi. 
Tokių žmonių yra ir čia ant vie
tos. Kai kurie, manau, yra su
klaidinti tam tikrų vadų, o kai 
kurie gal turi tam tikrus iš
skaičiavimus. Aš labai apgai
lestauju tokių žmonių, kaip tie 
du jauni ^yrai, atstovavę SLA 
seime vietinę kuopą, pereitą va
sarą. Jie, būdami darbo žmonių 
vaikai, būdami patys darbinin
kai, o ne valdininkai, balsavo 
prieš rezoliuciją, užtariančią

Visokios Žinios
Kaip jau žinoma, šioje apy

linkėje mažai veikiama. Ma
žai veikia atskiros organizaci
jos, i taipgi šlubuoja ir komu
nistinis judėjilnas. O vis tiek 
yra pasišventusių draugų, ku
rie darbą varo pirmyn.

Šiuo tarpu čia lošia svarbią 
rolę International Workers 
Order (IWO). Ši organizacija 
turi pasirandavojus svetainę 
trims metams. Svetainė labai 
prieinamoj vietoj, randasi be
veik viduryje miesto. Iš visų 
pusių prieina busai ir gatve- 
kariai. Ordenas rengia prakal
bas ir paskaitas ir turi suorga
nizavęs gražų būrį jaunimo, 
kuriuos mokina dainuoti. Gal 
neužilgo scrantoniečiai susi
lauksime darbininkiško choro. 
Taip pat kas šeštadienis atsi- 
būna jaunuoliams paskaitos 
po vadovyste draugės E. Pra- 
leikaitės.

Bet šis visas veikimas taip
gi reikalauja ir finansų. Todėl 
IWO komitetas nutarė rengt 
“card party” kas penktadie-

Telephone: EVergreen 8*9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

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

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

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

OASIS CABARET
MATHIAS LAUKUS, SAVININKAS.

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

KAS SUBATĄ TURIME PARES 
f

Duodame Gerą Programą ir šokiam Griežia šauni Orkestrą.
SKANIŲ UŽKANDŽIŲ KIEK KAS NORI

914 Broadway, (arti Myrtle Ave.) Brooklyn, N. Y. 
•

Kviečiame pažįstamus užeiti su mumis pasimatyti ir norime įsi
gyti pažinties su tais, kurių dar nepažįstame. Tat prašome užeiti.

□--------------------------------------------------- ■——————————————b

DAR APIE '2,000 VERTES DAIKTU
YRA “LAISVES” BAZARE

TIE VISI DAIKTAI BUS IŠPARDUODAMI Už LABAI ŽEMAS KAINAS
vakaro labai apribotas laikas, tiją tebuvo paduota tik 43,841 
šį vakarą reikės pasitenkinti tik 
keliais faktais.

Nepriklausomybes 
Reikšme.

Tautininkų laikraštis “Lietu
va,” besikūriant Lietuvos ne
priklausomybei, 
pasakė: “

1918 metais, 
Ateina Velykos, mo- 

. terš tikisi naujų skrybėlių. Mū
sų moČiutė-Lietuva taipgi laukia 
sau skrybėlės — neprigulmybės. 
Vyrai, ar jai nupirksime ją?” 

Nepriklausomybė — tas svei
kas tvirtas nepriklausomos tau
tos kūnas, su sveiku tekančiu 
raudonu krauju, su tampriomis 
gyslomis, su lygsvariai iškelta 
galva ir su protingais smegeni
mis toje galvoje — prilyginta 
tik papuošalui-skrybėlei. Kaip 
naivu!

Tam tikra dalis lietuvių buvo 
ir yra tos minties, kad “lietu
viai neturi tarnauti svetimiems 
ponams, jie gali būti savysto- 
vūs ...” Tačiaus, sakydami ta • 
tai, jie nebaigė sakinio, būtent; 
“kytresnieji būsime ponais mes

balsas iš 1,017,293 balsų ‘daly
vavusių rinkimuose, tačiau jų 
drąsa ir kariuomenės vadų pa- 
gelba, tapo padarytas pervers
mas 17 d. gruodžio, 1926 m. Fa
šistai užvaldė Lietuvą ir tebe- 
valdo. Perversmo laiku, kad sa
vo žygį pateisinus, jie skelbė 
liaudžiai, būk gręsiąs komunis
tinis pavojus, ir dėlto jie dar 
sušaudė 4 žymius komunistų 
vadus.

Perversmu apsidžiaugė visi 
tie, kurie stengiasi palaikyti 
liaudį tamsoj, kad ją labiau ir 
labiau naudojus. Apsidžiaugė 
tie tamsos apaštalai ne tik pa
čioj Lietuvoj, bet ir išeivijos 
kolonijose, Amerikos lietuvių 
pralotas Krušas (Chicagoj) ap
gailestavo tik, kad permažai ko
munistų sušaudyta. Vieton 4,' 
jis reiškė noro, kad būtų buvę 
sušaudyta bent 400.

Fašistai Lietuvos liaudį slėgė 
visomis priemonėmis, o liaudis 
kentė. Lietuva susilaukė savų 
mihomeiių, kurie perkasi sau 
vilas ne brangiojoj tėvynėj Lie-

taisyti, tačiau iki šiol nematau 
jų einant prie tų klaidų atitai
symo. Iš to darosi išvada, kad 
mums reikia viešų diskusijų 
šiame klausime. O jas galėtų su
ruošti Amerikos Jietuvių kon
greso vietinis skyrius. Padisku- 
savimas gali kartais pakeisti 
vieno kito žmogaus nusistatymą.

Aš — optimistas. Aš manau, 
kad plečiant veikimą už atstei- 
gimą demokratinių teisių Lietu
voj, nesunku būtų įtikint darbi
ninką, kad jo pareiga stoti ne 
už fašizmą, bet už demokratiją. 
Aš linkęs manyti, kad už fašiz
mą loja tik tie, kurie gauna nuo 
fašizmo lakti.

Aišku, lojikų amsėjimas su
domina kai ką. Kai kas pama
no, kad tas triukšmas yra ke
liamas ne už lakalą, bet už įsiti
kinimą, už tautą, už nepriklau
somybę tautos.

Rimtai pažvelgus į Lietuvos 
nepriklausomybę, įžiūrėsime, 
kad toji vadinama nepriklauso
mybė nėra nepriklausomybė 
liaudžiai, tautai; bet tik fašis
tams. Jei tokie žymūs vyrai,

Bus įvairiausių gėrimų ir geriausių valgių, kurie yra Bazarui sudovanoti.

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

Bet Vaikai be Suaugusių, Nebus Įleidžiami.

Penkiadienį 1 Q «A"R .
Vasario I Zj Kadangi įvyksta Liet. Nepn-

■ , Br klaųsomybes minėjimo prakal-
rebruary bos, taj šiandien bazaras pra

sidės 10 v. vak. Įžanga veltui.

Sekmadienį HĮ A. Višniauskas, iš Bayonne,
February «1 A. Klimaite, P. Pakalniškis ir

L. Kavaliauskaitė
dainuos solus.

šeštadienį Q A 12 Žymių Talentų iš Phila., Pa.
Vasario . f* Į J duos solų, duetų, kvartetų 
February ■■■ ir sceniškų šokių.

Pirmadienį Q Q Pirmyn Choras, iš Great Neck
Vasario ft Vadovaujant A. Klimaitei, 
February duos ištisą programą.

BUS '‘LAISVES” SVETAINĖJE, 419 LORIMER ST., BROOKLYN, N. Y.
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Puslapis šeštas

Geistinas ir Negeistinas Dualizmas Unijose
Penktad., Vasario 19, 1937

Duali z m a s, lietuviškai ta
riant, reiškia dvikovą—dviko
vą ar tai tik dvi ypatos peštū- 
8i ar grupėmis. Kada dvi ypa
tos pešasi, kovoja, kad ir del 
svarbiausių jiems dalykų, tas 
niekam neapeina, nes ta jų ko
va neturi visuomeninio pobū
džio ir visuomenei ar darbinin
kams nėra iš to nei blogo nei 
gero. Tačiaus yra buvę atsi
tikimų, kada dvi ypatos, du 
vadu yra susikovę del tam tik
rų įsitikinimų, liečiančių dar
bininkų reikalus. Tokia kova 
jau turi visuomeninės ir darbi
ninkiškos reikšmės nežiūrint, 
kad ir mažos. Iš tokios dviko
vos, atsitikimais, išsivysto ir 
organizacinis ar unijinis pla
tusis dualizmas. Toks dual
izmas, ypatingai darbininkų 
linijose, labai yra pageidauja
mas per kapitalistus, čia ka
pitalistai nesigaili nei pinigų 
nei laiko, kad tik skaldyti dar
bininkų jėgas ir silpninti juos 
del naudos savo plačiojo vieš- 

; patavimo.
Dualizmas, kaipo toks, pla

čiai yra įbraižytas UMWA 
žemlapyje. Praeityje ir dabar 
šioje angliakasių unijoje dual
izmas turėjo ir turi plačią 
vą. O jeigu unijos vadai 
keis savo taktikos rišime 
giiakasių problemų, tai,
Mausime, ir ateityje jis pasi
reikš ir dar ant didesnės ska
lės, negu iki šiol.

Be Aplinkybių Dualizmas 
Nepasireiškia

Nežiūrint to, kad esame lin
kę didžiuotis savo unija, jos 
kovingumu ir ištverme, vienok, 
kada arčiau pažvelgsime į jos
vidujinius reikaf.is, tai pama- pobūdžio, 
tysime apverktiną stovį ir su buvome išmesti iš unijos. Ta- 
širdgėla turėsime pripažinti tą čiau mes, angliakasiai, jeigu 
faktą, kad angliakasių reika-(nebūtumėm buvę apgauti, bū-

dir- 
ne- 
an- 
be

tų. Atsitikimu, kada aplinky
bės yra pribrendusios gimimui 
dualizmo, visada atsiranda ir 
ekstra vadai tam darbui vesti. 
Gerai, kad įsiskverbia vadovy- 
bėn teisingi vadai, gero veli
jantis darbininkams. Tokiame 
atsitikime dualizmas ne tik 
kad pateisinamas, bet ir didelės 
naudos atneša dualistams. Pa
vyzdžiui, 1920 m., kada UMW 
A 1-mo distrikto organizato
rius R. Cappellini vedė streiką 
po Pennsylvania Anglies kom. 
(dabar ta komp. vadinasi The 
Pittston Co.) už panaikinimą 
kontraktinės sistemos ir už pa
kėlimą algų, tai 10,000 angį., 
po 3 mėn. kovos laimėjo išviji
mą kontraktorių ir šimtą nuo
šimčių algų pakėlimo. Prie 
to, laimėjo galią išsirinkti savo 
svėriką, per kurį kompanija 
negalėjo nei vienos dulkės nu
vogti vogomis. O magaryčio
mis komp. turėjo pripažinti 
generalį skundų komitetą, 
pirmutinė baisioji “bomba” 
ronams nuo mainierių irgi 
vo, per Lewisa, apskelbta
alizmu ir mainieriai (10,000 
jų) išmesti iš unijos. Bet šis 
dualizmas mainieriams buvo 
išganymu ir laime. Netrukus 
jie laimėjo narystę atgal į U 
MWA.

1924 m., po ta pačia komp., 
vedė streiką McGarry, kad iš
laikyti tą, kas buvo iškovota 
1920 m. Tuo tarpu šis vadas 
irgi buvo pasišventęs del mai
nierių. Bet, deja, Cappellini, 
būdamas jau distrikto prezi
dentu, apgavo mainierius ir 
pastatė juos po kontraktorių 
sistema. Pagal Lewisa ir Cap- 
pellinį, streikas buvo dualinio 

netiesotas ir visi

ši 
ba- 
bu- 
du-

lai taip paminti po baronų ge
ležiniais padais, kad jų nei ne
matyti, o patys angliakasiai 
vos pusgyviai kvėpuoja. Ir 
tas jau egzistuoja gana ilgas; 
laikas, ir visuose kampuose 
TTMWA jurisdikcijos. Tos sun- 

aplinkybės, kurias turi 
“apsikontraktavę” anglia- 

ir yra ta pamatine trą- 
ant kurios dygsta tas, irgi 

nelemtas, nepageidaujamas, 
klizmas. Panaikinus tas 
ežastis, kurios gimdo dual- 
ą, savaimi aišku, kad nie- 

d jis nepasireikštų.
lizinas Yra Dviejų Rūšių

Kaip žinoma, dualizmas nie- 
nėra pasirodęs ir iškilęs 

t augštos papėdės. Visada 
kilęs lokaliai ir taip ly- 

miręs lokaliai, kur labiau- 
buvo ar yra tam tikras 

itlius darbininkų nuskriaus-

uai

dabar vyraujantį UMWA uni-^petho ir ,kt. 
joj, Illinojaus valstijoj. Ten, 
kaip matytis, vadai išnaudoja 
dualizmą saviems tikslams. Pa
našiai buvo ir Wilkes Barre, 
Pa. apylinkėj, kada pradėjo 
veikti Maloney. Maloney, jei
gu jo unija būtų gyvavusi, bū
tu buvęs didis reakcionierius, I11. T ]*!••: T. jniLandono salininkas. Jis irgi i 
savo mažytę uniją bandė nau-1 
doti savo asmens tikslams. De
ja, mažai pasekėjų teturėjo ir 
akis sudėjo.

Kaip matome, dualizmas 
yra dviejų pobūdžių; pirmas 
naudingas darbininkams, an
tras—kapitalui. Bet geriau
sia, kad jis visai nepasireikštų. 
O nepasireikš tada, kaip iš
moksim teisingus vadus pasi
statyti į unijos vadovybę, ku
rie rūpinsis tik darbininkų rei
kalais, o ne kapitalo.

Požeminis.

ir visi gražiai vai
šinosi ir linksminosi iki vėlybos 
nakties.

Dulkės Sunaikino Daug Kvie
čių 4-se Valstijose

Kaip atrodė, tai užeigos savi
ninkai iš savo pusės stengėsi vi
sus užganėdinti, kaip skaniais 
užkandžiais, taip gera orkestrą 

[ir maža-gražia dovana (souve
nir) . Bet ir teko girdėti nusi
skundimų, tai del stokos vietos, 
nes buvo tokių, kurie norėjo pa- 
sišumyti, dolerį kitą praūžti, bet 
neturint vietos, pasistumdę, tu
rėjo kiūtinti į namus. Atrodo, 
kad savininkai su laiku turės 
įstaigą didinti, kad užganėdinus 
visus.

Garden City, Kansas. — 
Dulkių miglos debesiai šioj 
apylinkėj taip tiršti, kad už 
50 pėdų jau nieko nematyt. 
Tokios dulkės, storai žemėn 
guldamos, jau sunaikino di
delius plotus kviečių daigų 
Kansas, Colorado, Oklaho
ma ir Texas valstijose.

Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitvtoju

LIETUVIAM RETA1LINIAMS TABAKO VERTEIVIAM

greitai gaut jų daugiau 
patelefonuodami “Lais-

beveik negalima palai-

Jeigu jums trūksta OLD 
GOLD CIGARETŲ Mįslių Pa
veikslų ir Įstojimo Formų, jūs 
galite 
tuojau 
vei.”

Yra
kyt krautuvninkus plačiai ap
rūpintus su tais Mįslių Pa
veikslais ir atspėt tikrą kieky-
“LAISVĖ” 427 Lorimer St.,

bę kiek kostumieriai kiekvienos 
retailinės krautuvės galėtų rei
kalaut.

Mums būtų malonu pristatyt 
jums reikalaujamus Mįslių Pa
veikslus per speciali pasiuntinį. 
Pavėlinkite mums sugestuot 
jums, kad laikytumėte užten
kamai Old Gold Cigaretų ant 
rankų. Nepritrūkite jų.

B’klyn, N. Y. Stagg 2-3878

Nuo Red.—Mums atrodo, kad 
prie šio straipsnio reikia vie
nos kitos pastabos. Jokiu bū
du negalima vadinti dualizmu 
tą judėjimą, kurį šiandien ve
da Committee for Industrial 
Organization. Tai yra milži
niškas užsimojimas sunkiųjų, 
pamatinių pramonių darbinin
kus suorganizuoti į industrines 
.unijas. Tai nėra judėjimas, 
nukreiptas prieš gyvuojančias 
amatines unijas.

Kodėl šis dalykas svarbu su
prasti ir aiškiai pastatyti? To
dėl, kad Green ir visa Federa
cijos reakcinė vadovybė ban
do Lewiso 
pakrikštinti 
turinčiu už 
vuojančias
Tuomi ši vadovybė bando su
kelti amatiniai organizuotus 
darbininkus prieš pastangas 
suorganizuoti sunkiųjų pramo
nių proletarus. Ir negalima 
sakyti, kad tiems reakciniams 
visai nesiseka. Labai daug 
amatiniai organizuotų darbi
ninkų jie apgauna.

Taigi, inors d. Požeminis ši- 
i tą Lewiso vedamą judėjimą 
pilnai užgiria, bet to judėji
mo vadinimas “dualizmu“

Kasmočiai gana draugiški ir 
mandagūs žmonės. Visos lietu
viškos organizacijos-draugystės 
ten laiko savo susirinkimus, 
rengia prakalbas-pasilinksmini- 
mus, žodžiu sakant, tai yra vie
nintelė vieta, kur mes lietuviai 
galim sueiti svarstyti savo rei
kalus, taip pat ir sykiais pasi
linksminti. Vietinis.

Boston, Mass
RADIO PROGRAMA

šios savaitės programa bus 
sekanti:

Sekmadienio Feb. 21-mos 
programa per stotį WMEX 
(1500 kilocykles) :

1—Hartfordo Lietuvių Rhy- 
msteM6 orkestrą.

KNYGOS-JŪSŲ APŠVIETA!
Dabar Galite Gauti Pigiausiai ir Geriausias Knygas!

Naudokitės šia proga! Pirkite sau ir savo pažįstamiems! Skaitykite, o už tai 
patys sau būsite dėkingi! Didžiausių pasaulio mokslo žmonių protas—knygose!
Didžiausia Amerikos Lietuvių Literatūros Draugija Skelbia Nupigintą 

' Knygų Išpardavimą, štai Surašąs Mūsų Knygų.

vedamą judėjimą 
dualiniu unijizmu, 
tikslą nušluoti gy- 
amatines unijas.

2—Juozas ir Kazimieras 
Gauba, broliai dainininkai iš 
Hartford, Conn.

Po programai prašome pa
rašyti į stotį WMEX, Lithuan
ian Program, Boston, Mass., 
pranešdami, kaip patiko.
Steponas Minkus, garsintojas.

Waterbury, Conn
JVAIRIOS ŽINIOS

Waterbury, kiek teko girdė
ti, yra susiorganizavęs tam 
tikras komitetas, kuris rūpina
si Rimšos paroda. Komisija dir

tumėm apsidžiaugę savo dual
istine akcija.

Rodosi, 1930 m. Pittsbur
gh© apylinkėj buvo 'pradėta ! 
organizuoti Progresyvių M ai- mo vadinimas “dualizmu” ga-batądarbąudliaiirpasišven- 
nierių Unija, kuri būtų užėmu-; įį tiktai būti vandeniu ant 1 " '
si vietą senės UMWA. j Greeno malūno.

Šiandien mes pergyvename |
didžiausį dualizmą Amerikos 
unijų istorijoj, kurį vadovauja 
Lewisas. Mes šį dualizmą ne 
tik kad neneigiame, bet visom 
išgalėm pasitinkam.

Dualizmas diriguojamas tei
singų vadų, su širdingu prita-' atidarymas įvyko vasario 12-13 
rimu darbininkų, reiškia palai-! dd. vakare, po num. 89-91 
mą darbininkams prieš kapi- į Steamboat Rd., Great Neck, N. 
talizmą. šiame atsitikime jaU|Y. Ypatingai paskutinį vakarą, 
mes nekaltiname tą, kas dual- šeštadienį, tiek svietelio prisi- 
izmą paskelbė, bet tą, kuris rinko, kad užpildė visą užeigą, 
prieš jį kovoja, būtent: Gree- Kaip svetainė šokiams, taip ir 
na ir jo, kapitalui pataikau- gėrimo vieta prie stalų ir baro 
jančią, Saiką.

Bet mes turėjome ir turi- tinių, buvo svečių ir iš kitų ko
me kitos rūšės dualizmą. Tai.lonijų, kaip tai, Brooklyno, Ma-

Great Neck, N. Y
Puikiai Pavyko Banketas.
J. Kasmočių naujos įstaigos

buvo pilna žmonių. Apart vie-

WORKERS' 
.Vofunteer 
W lAJOfc

W« tfMOUfff.

“200,000 darbininkų aukoja savo darbą rėmimui Ispanijos demokratijos.” Taip 
skamba iškaba šiame paveiksle. Darbo Unijų Komitetas Išdirbimui Drabužių Is- 
•panijai jau pasiuntė šimtus tūkstančių čeverykų ir įvairių drabužių Ispanijos ko
votojams už demokratiją, šis vaizdas nutrauktas nesenai įvykusiam masiniame mi
tinge New Yorko Madison Square 
los Rios ačiuoja unijų nariams už 
taikiu pasiuvo Ispanijos draugams.

Garde ne. Ispanijos ambasadorius Fernando de 
kailinius, kuriuos New Yorko darbininkai liuos-

tusiai. Į komisiją, kiek teko 
nugirsti, įeina visokių srovių 
žmonių ir visi sutartinai tuo 
rūpinasi.

Daug kas kalba, kad pora 
buvusių gerų darbininkų vei
kėjų žada pasiduoti už nosies 
vedžioti kaž-kokiam niekam 
netikusiam vienam kunigų pa
kalikui. Sarmata!

Su darbais Waterbury jau 
beveik ateina sunkios ir juo
dos dienos, daug dirbtuvių ne
dirba pilno laiko. Prieš kurį 
laiką darbų buvo pusėtinai, 
tad daug kas atvyko į Water
bury iš kitų vietų, o dabar ką 
darys? Sunku ir su butais, 
jeigu reikia gauti kur butas, 
tai turi apie mėnesį prieš 
stengtis susijieškoti.

Fašistiniai “Dirvos” agentai 
i nerimsta. Visiems yra žino-į 
mas žemantauskas, bet šalia 
jo atsirado dar vienas kuris ir 
korespondencijomis ir kitaip 
per “Dirvą”, puola waterbu- 
riečius. Jau galima spėti iš 
anksto, kad šis pralenkė seną
jį ir tur būt gaus nuo Kar- 
piaus nors ne tą medalį, kurį 
jis gavo nuo Smetonos, bet 
šiaip kokios skardos gabalą. 
Tai ve kaip ir pas mus Water
bury dedasi. Pirmiau buvo 
daug ramiau ir nesenas tas lai
kas, kaip priviso parazitų, ku
rie iš bacilijų išsivystys į mik
robus ir t. t.!

Dabar pas katalikus jau 
prasidėjo gavėnia, daug žmo
nių turi liuoso laiko. Sąmo
ningieji lietuviai į karčiamas 
neina taip dažnai, tad ar ne
gera būtų, jeigu dabar per šį 
laikotarpį pavarius propagan
dą su kokiais įvairiais paren
gimais? Tas duotų daugerio
pos naudos darbininkų progre
sui ir, be to, susidarytų gražių 
finansų geriems tikslams.

Patarėjas.

ISTORIJA IR MOKSLAS
Mes turime žinoti ne tik tai, kas yra, bet ir tai, 
kas buvo. Žinoti praeitį, kad suprasti ateitį!
ISTORIJA SOCIALIZMO JUNGTINĖSE VALS

TIJOSE—parašė M. Hillquit. Knygoj rasite 
Amerikos darbo žmonhj istoriją. Ji turi 450 
puslapių. Jos kaina buvo $1.50, o dabar 50c.

ISTORIJA KLASIŲ KOVOS AMERIKOJ—pa
rašė A. Bimba. Knygoj rasite Amerikos isto
riją ir aprašymą apie darbo žmonių gyveni
mą nuo Amerikos atradimo. Kada atsirado 
negrai? Kodėl buvo Amerikos Revoliucija? 
Ir daugelį kitų dalykų sužinosite. Knyga 
turi 608 puslapius. Jos kaina buvo $2.25, o 
dabar tik 50 centų.

RUSIJOS KOMUNISTŲ PARTIJOS ISTORIJA 
—parašė V. Knorinas. Istorija Rusijos revo
liucijos, piliečių karo, Penkių Metų Plano. 
Istorija iki šių dienų. Knyga turi 440 pusla
pių. Ją aplaikėme iš Sovietų Sąjungos. Kai
na $1.00.

RUSIJOS ISTORIJA—parašė M. Pokrovski. 
Viena iš geriausiij istorijų apie praeitį. 
Knyga turi 320 puslapių. Kaina buvo $1.75, o 
dabar 50 centų.

AMERIKOS DARBININKĖ—parašė A. Bimba. 
Istorija Amerikos darbininkių gyvenimo ir 
kovų. Knygoj yra 220 puslapių. Jos kaina 
buvo $1.25, o dabar tik 30 centų.

LENINAS JO GYVENIMAS IR DARBAI—pa
rašė E. M. Jaroslavski. Geriausia knyga apie 
Lenino mokslą. Tikra istorija. Turi 432 
puslapių. Jos kaina buvo $2.00, dabar 50c.

PASAULIO STEBUKLAI—parašė Dr. J. J. 
Kaškiaučius. Viena iš geriausių mokslo kny
gų. Ji turi 416 puslapių. Kaina buvo $2.00, 
dabar 50 centų.

CARO KALĖJIMUOSE—parašė Vincas Kapsu
kas. Tai geriausias aprašymas 1905 metų 
revoliucijos ir kalėjimų padėties. Šia knyga 
išleido rusų, ukrainų ir kitose kalbose. Ji 
turi 320 puslapių. Kaina buvo $1.75, dabar 
50 centų.

PILIEČIŲ KARAS FRANCI JO J—parašė K. 
Marksas. Knyga turi 360 puslapių. Jos kai
na buvo $2.00, dabar 50 centų.

KAROLIO MARKSO TEORIJOS SISTEMA— 
parašė L. Boudin. Knyga turi 836 pus. Kai
na buvo $1.50, o dabar 50 centų.

“KOMUNISTŲ PARTIJOS MANIFESTAS”— 
parašytas K. Markso ir F. Engelso. Naujas 
vertimas. Išleista Sovietų Sąjungoj, 54 nus- 
lapiai. Būtinai kiekvienam reikalingas. Kai
na 10 centų.

“J. V. STALINAS APIE SSSR KONSTITUCI
JĄ.” Drg. Stalino kalba Konstitucijos klau
simu, 40 puslapių. Labai reikalinga brošiūra. 
Kaina 10 centų.

“SOVIETŲ SĄJUNGOS NAUJA KONSTITU
CIJA.” Išleista Sovietu Sąjungoj. Labai gra
žiai padaryta. Reikalinga kiekvienam susi
pažinti su nauia pasaulyje demokratiškiau

sia konstitucija. Kaina 10 centų. .
POLITINĖS EKONOMIJOS PAMATAI—parašė 

F. Vaišnora. Knyga turi 256 puslp. Kaina 
buvo $1.25, o dabar 25 centai.

Visos šios virš suminėtos penkios knygos riša 
marksizmo klausimus. Norite žinoti, kodėl yra 
bedarbės, kriziai, iš kur kapitalistai gauna pel
nus, kaip jie išnaudoja darbininkus, kas reikia 
mums daryti ir daugelį kitų klausimų,—tai skai
tykite jas.
ARGENTINA IR TEN GYV. LIETUVIAI—pa

rašė M. Rasoda-Mizara. Knyga turi 192 pus
lapių. Jos kaina buvo 75 centai, o dabar 
25 centai.

SOVIETŲ SĄJUNGA—parašė R. Mizara. Knyga 
turi 286 puslapių. Jos kaina buvo $1.00, da
bar tik 50 centų.

APIE SOVIETUS IR .REVOLIUCIJĄ LIETU
VOJ—parašė Vincas Kapsukas. Knyga turi 
240 puslapių. Jos kaina buvo $1.00, dabar 
50 centų.

GAMTA IR ŽMONĖS—parašė M. Iljin. Knyga 
tik iš spaudos. Ji turi 314 puslapių. Viena 
iš geriausių ir žingeidžiausių mokslo knygų. 
Kas gi nežino, kaip svarbu žinoti apie gam- 

. tą? Jos kaina yra $1.50*, bet šio išpardavimo 
metu tik $1.00.

APYSAKOS
Turime žingeidžiausių ir geriausių apysakų. 

Skaitykite!
ALIEJUS—parašė U. Sinclair. Viena iš žingei

džiausių apysakų. Turi 800 puslapių. Jos 
kaina buvo $2.50, dabar $1.00.

SPALIS IR KITOS APYSAKOS—parašė Ja- 
kovlev. Knygoj yra 288 puslapių. Rusijos 
revoliucijos istorija. Jos kaina buvo $1.00, 
dabar 50 centų.

POVILAS JURKA — parašė Rasoda—Mizara. 
Viena geriausių apysakų iš Amerikos lietu
vių gyvenimo. Knyga turi 318 puslapių. Jos 
kaina buvo $1.50, dabar 75 centų.

KARAS LIETUVOJ—parašė M. Gromov. Kny
ga aprašo rusų-vokiečių karą. Viena iš įdo
miausių apysakų. Knyga turi 224 puslapius. 
Kaina buvo 75 centai, o dabar 25 centai.

UGNYJE—parašė II. Barbusse. Knygoje apra
šomas pereitas karas. Viena iš geriausių 
apysakų. Ji turi 432 puslapius. Kaina buvo 
$1.75, dabar 75 centai.

VOKIEČIO KAREIVIO KARO ATSIMINIMAI 
—Aprašomas Vokietijos užpuolimas ant Bel
gijos ir Francijos 1914 metais. Baisūs karo 
lauko vaizdai. Knygoje yra 178 puslapiai. 
Dabar kaina tik 25 centai.

SENO VINCO RAŠTAI—telpa kelios apysakos. 
Knyga turi 446 puslapių. Jos kaina buvo 
$2.00, o dabar tik 50 centų.

SVIEKATOS REIKALAI
DARBININKO SVEIKATA—parašė Dr. J. J. 

Kaškiaučius. Knyga turi 628 pusi. Viena 
iš geriausiu knygų kaip užlaikyti sveikatą, 
kaip nuo ligų apsisaugoti. Sveikata kiek
vienam yra brangiausis daiktas. Knygos 
kaina buvo $3.00 dabar $1.00.

PIRMOJI PAGELBA—parašė Dr. J. J. Kaškiau
čius. Knyga turi 128 puslapių. Ji aprašo 

' apie 100 ligų. Yra paduota receptai kaip 
suteikti pirmą pagelbą. Kaina buvo $1.00, 
dabar 50 centų.

KNYGOS APIE RELIGIJĄ
Pasaulyj yra daug religijų. Vieni žmonės tiki 
į dievus, o kiti ne. Kodėl tai yra? Kiek pasau
lyje tikėjimų? Kam jie tarnauja? Skaitykite 

šias knygas:
RELIGIJA—parašė S. Matulaitis. Knyga turi 

250 puslapiu. Sužinosite iš kur atsirado vi
sokios šventės, kaip religija keitėsi. Kny
gos kaina buvo $1.50, o dabar 50 centų.

KOMUNIZMAS IR KRIKŠČIONYBĖ—parašė 
vyskupas Brown. Skaitykite ką jis rašo 
apie religiją. Knyga turi 224 puslapius. 
Jos kaina buvo $1.25. dabar 25 centai.

Turime ir brošiūrą “Krikščionybe” religijos 
klausimu.

BROŠIŪROS APIE KARĄ
NAUJAS KARAS—parašė V. Andriulis. Bro

šiūra 28 puslapių. Labai naudinga. Jos 
kaina tik 5 centai.

NAUJO KARO GAISRAS—parašė D. M. šolom- 
skas. Brošiūra 64 puslapių. Reikalinga kiek
vienam. Kaina 20 centu.

KOVA PRIEŠ KARĄ IR FAŠIZMĄ—prakalba 
d. Ercoli Komunistų Inter. Kongrese. Kny
gelė 98 puslapių. Būtinai reikalinga kiekvie
nam. Kaina 25 centai.

ĮVAIRIOS
BEŠVINTANTIS RYTAS—parašė St. Jasilionis. 

Knyga tik iš spaudos. Geriausios eilės ga
biausio mūsų poeto Bolio Sūnaus-Jasilionio. 

Knyga turi 288 puslapių, o kaina tik 50 centų.
Mes turime vaikams vadovėlį “Jaunimo Švy

turėlis”, eilių—“Janionio Raštai”, “švyturys”. 
Mes turime brošiūrų—“Lietuvos Poniutės ir 
Darbininkės”, “Moters Kovotojos Del Komuniz
mo”. “Kaltinimo Kalba”—prieš teroristus Sovie
tų Sąjungoj, “Darbininkė ir Bedarbė”, “Komun
izmo Pagrindai,” “Lenino Raštai.” Pas mus yra 
“ŠVIESOS” komplektai už 1934, 1935 ir 1936 
metus. Mes turime “DARBININKIŲ BALSO” 
komplektus už 1917-1920 metus. Pas mus ga
lima gauti daug kitų knygų istorijos, abelno 
mokslo, sveikatos, religijos, kultūros ir kitais 
klausimais.

ALDLD Nariams Kitygų Kainos ant Pusės Pigiau.

Mūsų knygos gerai padarytos, gražiai apdarytos! Didžiausis ir pi
giausia knygų pasirinkimas yra ALDLt) centre! Su užsakymais siųskite 
ir pinigus! Perkantiems kartu virš $3.00, vertės duosime 25 nuoš. nuo
laidoj Persiuntimą mes apmokame! Visais reikalais kreipkitės pas 
ALDLD CK sekretorių sekamu antrašu:

D. M. Š O L O M S K A S
46 TEN EYCK STREET BROOKLYN, N. Y
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Drg. AndruEo Prakalbi) Maršrutas ALDLD 
Devintam Apskrityje

neturite imti atilsio tol, kol jams, kurie dirbo, aukaudami 
neatsižvelgiant į 

pavojų sveikatai. Taipgi pra
nešė, kad šio streiko pergalė 
bus paminėta subatoje, 20 d. 
vasario, Miesto Auditorijoje, 
kur susirinks visi F. B. darbi
ninkai ir jų draugai turėti 
smagius laikus. Lietuviai, Fi
sher Body darbininkai, žada 
būti čia visu 100 nuošimčių.

M-ka.

nebus suorganizuota visi Fi- visą laiką, 
shęr BoĄy dirŲtųvęs darbinin
kai. Darbininkų eilės turi būt 
sutvirtintos 100% organizaci
ja Fisher Body. G. M. mano, 

i klauziula
! duoda jai laiko manevravimui 
prieš darbininkus, tai' darbi-

sluogsniais dulkių pietinę 
pusę Texas valstijos. * Dau
gis dulkių nukrito iš 2,000 
iki 6,000 pėdų augštumos.

Waterburio. Kurie mate tą teatrą lo
šiant Waterbury, tai sako, kad pil
vai gali trūkti. Kokfcta tik 35c.

Kviečia Kom.
(41-43)

Rengiama sekančiomis dienomis:
1 d. kovo, organizacijų narių ir simpatikų pasikalbę ji- kad šešių mėnesių 

mas.
2 d. kovo, masinės prakalbos. Abu susirinkimai įvyks 7 

vai. vakaro, Sweeto Svetainėj, Main ir Lloyd St., Shenan- 
doah, Pa.

3 d. kovo, 7 vai. vak. prakalbos, 200 2nd ir Ogdel St., 
Girardville, Pa.

4 d. kovo skiriama Port Carbon, Pa. Vietos dtaugai šiame streike elgėtės pavyz- 
dar nepranešė apie rengimą.

5 d. kovo, organizacijų narių ir simpatikų susirink, ir
6 d. kovo, prakalbos. Abu susirinkimai prasidės 7 vai. 

vakaro, Darbininkų Svet., 3rd ir S. St., Minersville, Pa.
7 kovo, 2-rą vai. po pietų, prakalbos, Norkevičiaus Sve

tainėj, Mahanoy City, Pa.
7 d. kovo, 7 vai. vakare, prakalbos, K. Karsoko Svetai

nėj, 137 Second St., Coaldale, Pa.
Draugas Andrulis iš Chicagos yra “Vilnies” redakto

rius, žymus darbininkų veikėjas ir geras kalbėtojas. To
dėl kolonijų draugai pasistengkite gerai išgarsinti, kad 
kuodaugiausia lietuvių darbininkų išgirstų šias svarbias 
prakalbas ir dalyvautų pasikalbėjimuose.

Drg. Andrulis senai lankėsi mūsų apylinkėj, tai dabar 
turime išnaudoti progą su geriausiomis pasekmėmis.

K. Rušinskiene, Apskr. sekr.

Cleveland© Kronika

PRANEŠIMAI IŠ KITUR LSS

dų, kad F. B. lokalas 45 būtų 
lygus White Motor lokalui 32.

Lietuviai darbininkai! Jūs
Scranton, Pa1 dingai. Jumis gėrisi netik jū

sų broliai F. B. dirbtuvės, bet 
ir visa Cleveland© lietuvių pa- 

, žangioji dalis ir jūsų draugi
jos. Jūs šioje kovoje patyrėt, 
. kurios draugijos geriausiai jus 
I parėmė; kurie laikraščiai jus 
tvirtino dvasioje ir teikė jums 
teisingas žinias apie jūsų ko
vos eiseną; kurie biznieriai ir 
asmenys buvo su jumis — jų 
buvo didžiuma. Jie visi džiau
giasi šioje pergalėje kartu su, dence Rd., Bulls Head.
jumis taip lygiai, kaip ir jūs. I Taigi, draugės ir draugai 
Nes jūsų laimėjimas yra visų 
Clevelendo darbininkų laimė
jimas. Aplaikę pergalę prieš 
milžinišką galiūną, G. M. kor
poraciją, imkitės už darbo, 
kad įtraukus kiekvieną lietuvį 
unijon (nors, 
skaičius tokių 
jos, kurios jus

Kalbės Drg. V. Ąndrulis, “Vil
nies” Redaktorius

Vasario 21 d., šį sekmadie
nį, čionai yra rengiamos svar
bios prakalbos. Kalbės drg. V. 
Andrulis iš Chicagos. Rengia 
Amerikos Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Draugijos 39 kuo
pa. Prasidės 7 :30 vai. vakare. 
Svetainės vieta: 1252 Provi-

scrantoniečiai, malonėkite’atsL 
lankyti k u o s k a itlingiausiai. 
Daug naujo išgirsime iš šių 
dienų bėgamų reikalų.

Kviečia. Komitetas.

tiesa, 
tėra), 
rėmė

mažas 
Draugi- 

moraliai
Iš Fisher Body Streiko Eisenos kuopos turės paimti žingsnį ir finansiniai, padės jums šį

prieš tuo du asmenis.
Simpatikas.Vasario 11 d. apsilankius 

ant pikieto linijos, visų stret- ■ 
kierių veidai rodė šypsą, kuri 
liudijo, kad U.A.W.U. laimėjo 
svarbų punktą su General Mo
tors vakarykščių pasitarimų 
eisenoje. Vietos laikraščiai šį 
rytą pranešė, kad G. M. ir 
unija priėjo prie susitarimo ir 
kaip 11 vai. ryto bus pasira
šyta sutartis fTi baigta streikas.

Bet pažymėtoj valandoj uni
jos raštinėj gauta žinia iš Det
roito, kad minimas pasirašy- ganizacijos šaknis. Clevelande 
mo laikas tapo atkeltas nuo 11 
vai. ryto iki į 1:30 po pietų. 
Priežastys neišaiškintos.

unijos budavojimo darbą va
ryti pirmyn.

Unija Rengia Laimėjimo Ap- 
vaikščiojimą 20 d. Vasario, 

Public Auditorijoj
Pereitą subatą Apvienytos 

Automobilių Unijos lokalo 45 
susirinkime, 4,000 narių vien-

Fisher Body Streike Unija 
Laimėjo

Keturias dešimt dienų strei- 
kas Fisher Body pasibaigė su

• v pergale U.A.W.U. pusėj. Uni
ja patapo faktorium; ji pripa
žinta 20 skirtingose General, balsiai priėmė-užgyrė sutartį, 
Motors išdirbystėse, kaip vie
natinis atstovas automobilių 
darbininkų. Kitose 49 išdir
bystėse unija įleido giliai or-

kurią pasirašė G. M. su U.A. 
W.U. šiame susirinkime buvo 
įvesdinta į uniją 320 naujų 
narių, kurie pastarosiomis die
noms įstojo unijom Windham 
Mortimer, vice prezidentas 
Int. Auto Workers Union, ra
portavo ir aiškino sutartį, pa- 

i darytą G. M. su Apvienytą 
Automobilių Unija. Jis nuro-

nėra nei kalbos ir abejonės, 
kad šis streikas padarė aiš- 

Be- kiausią pergalę prieš vietinę 
būnant tarpe pikietuotojų, pri- korporaciją.
buvo vežimas su vietos didla- j Unijistai Fisher Body dar-, 
piais, kurie turėjo didelius ant- bininkai laimėjo darbininkams de svarbą pripažinimo unijos
galvius ir skelbė, kad streikas suta^į, kurią galima išdėti se- 
baigėsi ir unija laimėjo arbi- karnai : 
tracijos punktą. Pasiėmę po Į 
didžiulį pundą pardavinėtojai, 1 
metėsi per didžiulės dirbtuvės 
vartus šaukdami: “Extra! Ex
tra’ !. . . General Motors strei
kas baigtas!!!...” Bet, žiūrint. 
į pikietuotojus, kur nekur vie
nas kitas pasipirko didlapį su 
šia ekstra žinia. Visa didžiuma 
jų pareiškė, kad mes turime 
savo žinių šaltinį: “The Labor 
Digest,” kuris praneša tikras 
žinias. Mes netikime, ką ši
tas didlapis rašo; lauksime 
savo žinių agentūros. Eikite 
su savo šlamštais 
mus. Iki šiol žodžio nedavėt 
streikieriams, o dabar norite, 
kad tikėtume jūsų žinioms. 
Panašiai streikieriai atsakė į 
didlapių šauksmus, kad pirk
tų žinias su naujais praneši
mais iš streiko lauko.

Sugrįžus į unijos raštinę ma
tėsi, kad didesnis judėjimas, 
kaip kitados. Pasirodo, kad 
daugelis perskaitę nors kapi
talistinių didlapių žinią su-

1. Apvienytą Automobilių 
Unija turi pilną teisę atsto7 
vauti 20 automobilių dirbtuvių 
darbininkus.

2. Tuojautinį pakėlimą al-
1 gos ir eilę kitų ekonominių pa- | 

gerinimų. i
3. Priėmimą darban visų 

streikierių ir ūmų pradėjimą 
tarimosi su G. M. korporacija.

4. Apleidimą dirbtuvių, kur 
herojai streikieriai sėdėjo 
liuosnoriai, ir kartu ištrauki- 
mą-panaikinimą teismo drau-

ir kad nuo dabar visas dar
bas persineša dirbtuvės vidun, 
padaryti F. B. dirbtuvę 
“100% union shop.” kalbėjo 

: prez. Louis L. Spivak, kuris 
I išreiškė visom unijom ir orga- 
■nizacijom padėką už paramą, 
taipgi ir lokalo 45 darbuoto-

Didelis Bazaras
1WO rengia gražų ir dide

lį bazarą vasario 21, 22 ir 23 
dienomis savo svetainėje, 218 
Lackawanna Ave. Kiek teko 
girdėti, tai bazaras bus labai 
turtingas gerais daiktais. Ba- 
zaro pelnas skiriamas parėmi
mui Ispanijos kovotojų.

Prie šio bazaro repgimo pri
sideda ir bendro fronto orga
nizacijos.

Vienas iš Rengėjų.

DULKĖMIS APNEŠTA 
TEXAS VALSTIJA

Dallas, Texas.-— Smarkūs 
vėjai apnešė storokais

• •*<»-

Skaudamos strėrios? Gau
kite malonų ir greitą 
palengvinimu su keliais 

išsitrynimais.
pain-e>(peLler 

pilniausiu pasisekimu nau
dojamas nuo 1867 metų.

S®

s

klaidinę sm? (“injunction”).
Priedui prie šių laimėjimų- 

koncesijų, pažiūrėkime į poli
tinę pergalę, kurią darbinin
kai laimėjo prieš ekonominius 
rojalistus. Šita galingoji kor
poracija pradžioj streiko savo 
išleistoje proklamacijoje sakė, 
kad ji “niekados nesitars na- 
cionale papėde su unija” ir 
kad ji “niekados nesitars, kol 
tęsis sėdėjimas dirbtuvėse,” 
bet matome, kad ji pasirašė 
ant paženklintos linijos. Taigi,

KELIAUKITE SU MŪSŲ 
DARBININKŲ IR DELEGATŲ 

EKSKURSIJA

Sovietų Sąjungą
Del

Pirmos Gegužės Ap vaikščiojimo
prato, kad unija privertė di- laimėjo kaip sėdintieji, taip ir 
džiulę G. M. kompaniją tar- pikieto tranšėjose herojai 

• tis su savo darbininkais. Ypač streikieriai.
“bailiosios sesutės” atsilankė I gįs laimėjimas yra svarbus 
ir prašė kortų stojimui į uniją. ’ ne tik F. B. automobilių dar- 
žinoma, yra geras ženklas, bininkams, bet visiems darbi- 
kad darbininkai ima tą žings- (ninkams. Plieno darbininkai 

paskatinti entuziazmu stoti- 
rašytis į CIO. uniją. Lai Wm. 
Green verkia, kad šitas visas 
yra “pralaimėjimas.” Jis darė 
vįską, kad tik streikas būtų 
pralaimėtas. Gerai pastebėta 
F. B. komunistų kuopos išleis
tame buletine: “Keli panašūs 
‘pralaimėjimai’, kaip šitas, iš
šluos laukan tokius streiklau
žius viršininkus, kaip Wm. 
Green, Wharton, Dalton, Le- 
nehan tipo ir seks apvieniji- 
mas visų unijistų Amerikoje ir 
apvienijimas Cleveland© dar
bininkų jųdėjųno.”
Nuo Pikieto Linijos j Diirbtuvę 

—Budavokime Uniją
Broliai unijistai nuo dabar

Plaukimas Laivu Berengaria

15 Balandžio (April), 1937
Aplankykite Leningradą, Maskvą, Kharkov, Kiev

nį geriaus vėliau negu niekad, i 
Galiu tiek priminti, kaipo 

nuošalus tėmytojas šio strei
ko, kad didžiuma lietuvių 
darbininkų užėmė puikią, pa
vyzdingą poziciją. Cleveland© 
kolonija gėrisi Fisher Body 
lietuviais streikieriais herojais. 
Bet tuom pačiu kartu turiu su 
širdgėla pranešti, kad radosi ir 
tarpe vadinamų progresyvių, 
kurie užtraukė gėdą ant mūsų 
pažangios kolonijos. Yra tokiais 
du žmonės. Vienas LDS 201 
kuopos narys, o antras LDS 
55 k p. narys. Jiedu abu ne
pasirodė pikieto linijoj ir el
gėsi taip, kad žemino susipra
tusių darbininku vardą. LDS

Rezervuokite Savo Vietas Dabar!
Keliaukite Pigiai ir Patogiai

Del tolimesnių informacijų kreipkitės:

WORLD TOURISTS INC
175 Fifth Avenue New York, N. Y.

Tel. Algonquin 4-6656-7-8

GUNARO WHITE STAR LIMITED
a

m?

MONTELLO, MASS.
“Daily Workerio” naudai įvyks di

delis bankietas, vasario 21, Lietuviš- 
ko Namo Svet. Pradžia 5 vai. vaka
ro. Rengia Montello ir Bridgewater 
Kom. Part. Lietuvių Frake, ir simpa- 
tikai. įžanga 75c. Bus muzika, gerų 
valgių ir gėrimų. Todėl prašome vi
sus vietinius ir apylinkės skaitlingai 
atsilankyti ir paremt darbo žmonių 
klasės laikraštį. Kviečia Kom.

(41-43)

ii

S

CAMBRIDGE, MASS.
Prakalbos

Rengia Bendromis spėkomis 
71 kp., Lietuvos Sūnų Draugystė,
Lietuvos Dukterų ir £ūnų Draugystė, 
Lietuvos jaunuomenės Draugystė, 
ALDLD 8 kp., Amerikos Lietuvių Pi
liečių Kliubas, SLA 371 kp. ir SLA 
191 kp. įvyks vasario 21 d. Pradžia 
2-rą vai. po pietų. Stašių Svetainėje, 
163 Harvard St. Kalbės SLA Prezi
dentas adv. F. J. Bagočius, Dr. Rep
šys ir draugė Sukackiene iš Worces
ter, Mass. Bus dainų ir muzikos. 
Dainuos Laisvės Choras iš S. Bos
tono, Jr. Buinis grieš ant smuikos 
ir drg. Trakninkas paskambins ant 
piano.

Tel. Virginia 7-4499

<la-

T1

(41-43)

ką.

FOTOGRAFAS

klausimus.

Matthew P. Baltas
' (BIELIAUSKAS)

f %
■« ■

Kom.
(41-43)

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

HARTFORD, CONN.
Sekmadieni, 21 d. vasario, Laisves 

Choras rengia didelį teatrą “žemės 
Rojus”, 3-jų aktų komedija. Kevin 
Barry Svet., 227 Lawrence St. Pra
džia 2 vai. po pietų. Lošėjai bus iš

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

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N.

Virš 25 Metų Praktikos

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

Valandas 9 Ą. M. iki 1 P» M. 
Sekmadieniais 9 A. M. iki 3 P. M.
(MES KAT.RA.ME TJFTTTVTSK AT)

. HAMTRAMCK, MICH.
TDAK Giedrio kp. susirinkimus 

įvyks vasario 21 d. 10 vai. ryto., 
3014 Yemans. Malonėkite visi atsi
lankyti. Org. J. Sį.

(41-43)

ELIZABETH, N. J.
L.D.P. Kliubas rengia “Card Par

ty”' ir šokius. įvyks vasario 20 d. 
Pradžia 7-tą vai. vak., Kliubo Svet., 
408 Court St. Kadangi Kliubas turi 
labai svarbiam tikslui sukelti kelius 
dolerius, tai ir atsikreipia į jus drau
gės ir draugai pritarėjai kliubo pa
remti. širdingai Kviečia Kom.

(40-42)

<.>< vėliausio.'*
mado.s automob- 'ius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway 

WOODHAVEN, L. 1., N. T.

o•) r »’ ty: £ •'*/

SĄN FRANCISCO, CALIF.
šeštadienio vakare, 6-tą kovo, 

įvyksta labaį grąžus ir svarbus ba
lius naudai Western Worker. įžanga 
tik 25c. Prie to bus proga laimėti 
dovaną, kelionę (roupd trip) į Sovie
tų Sąjungą. Visi San Francisco ir 
apylinkės gyventojai kviečiami 
lyvauti.

PHILADELPHIA, PA.
Trečiadienį, kovo 3-čią, Bostover 

Svet., kaip 8 vai. vakare bus didelis 
koncertas. Bus muzikos, dainų, vei
kalas ir tt. Ta diena yra Moterų Die
na, todėl visus prašo pi e atsilankyti. 
Bus geri kalbėtojai, vyrai ir moterys.

Kviečia Kom.

WORCESTER, MASS.
TDA 13 kp. labai svarbus susirin

kimas įvyks vasario 23 d., Lietuvių 
Svet., 29 Etndicott St., kaip 7:80 v. v. 
Visi draugai bųtinai dalyvaukite šia
me susirinkime. Susirinkimą šaukia 
Kom. Part. Lietuvių Frakcija.

(42-44)

CHESTER, PA.
Vasario 23 d. 8:30 val. vak. YWCA 

Svet., 7 ir Sproul St., jvyks labai 
svarbios prakalbos Ispanijos Demo
kratijos Gelbėjimui. Kalbės vietinis 
daktaras Herman Gold—pirmininkas. 
Rev. J. A. MacCallum, iš Plųladelphi- 
jos, Miss Inez Munoz (Spanish So
cial Service) ir prof. Brand Blan
chard, (Swarthmore College).

Gerbiamieji vietiniai ir apylinkės 
lietuviai, kviečiame skaitlingai atsi
lankyti į minėtas prakalbas.

(42-44)

BALTIMORE, MD.
ALDLD 25 kp. rengia prakalbas, 

antradienį, 23 d. vasario (Feb.), Lie
tuvių Svetainėje, 853 Hollins St. Pra
džia 7:30 vai. vak. Kalbės drg. D. M. 
šolomskas, iš Brooklyno. Jis aiškins 
Literatūrą ir ALDLD rolę lietuvių 
gyvenime, Liaudies kovos Ispanijoj ir 
t. t. Prašome visų atsilankyti ir iš
girst įdomių prakalbų. įžanga veltui.

Koin.
(42-44)

EASTON, PA.
ALDLD 13 kuopos susirinkimas 

įvyks 21 d. vasario 2-rą vai. po pie
tų, Easton Baking Co. Svet., 36 N. 
7th St. Draugai, malonėkite būti lai
ku, nes apari paprasto susirinkimo, 
turėsime ir diskusijas, temoje: Ko
munistų Partijos 3-čio Internacionalo 
7-to Kongreso priirųtų rezoliucijų.

Sekr. K. B.
(42-44) I

PHILADELPHIA, PA.
February-vasario 19 d. bus rodo

mi judžiai, 3-jų aktų. Kurie ateisite 
pirkti tikietų, malonėkite paklausti 
ILD tikietų,, nęs yra padarytas kon
traktas su New Theatre, 311 N. 16th 
St. Pusė pelno bus skiriama Politi
niam Kaliniam. Visi “Laisvės” skai
tytojai ir rėmėjai yra kviečami ateiti 
ir pamatyti šį įdomų paveikslą. Kom.

(41-42)

JR:--* 
> .4

CLEVELAND, OHIO
ILD 11 kp. rengia Šokim- 

20-tą, Liet. Darb. Svet., 9. 0 i . 
St. Durys atdaros nuo 7 v’. - > 
Įžanga 10c. iš anksto; 15c. prie (bi
rų. Bus gera muzika, grieš Johnny 
Apenitis orkestrą. Rengėjai užtikrina 
visiems atsilankiusiems linksmą lai-

Kvieęia Rengėjai.
(41-43)

PHILADELPHIA, PA.
Philadelphijoę darbininkiškų orga

nizacijų veikiarttys komitetas rengia 
prakalbas, sekmadienį, vasario 21 d., 
735" Fairmount Ave. Prasidės 2-rą 
vai. po pietų. Kalbės D. M. šoloms- 
kafc, iš Brooklyno, ALDLD Centro 
Sekr. ii’ “Laisves” redakcijos narys. 
Jis aiškins kokią rolę lošia ALDLD 
lietuvių gyvenime, liaudies kovas Is
panijoj ir tt. Programą išpildys Ly
ros Choras. Kviečia visus skaitlingai 
atsilankyti ir išgirsti augščiaus mi
nėtus

į VYRU 1R MOTERŲ LIGOS 
GYDOMOS NAUJOVIŠKAIS

BODAIS
Kraujo ir Odos Ligos, Nervų Sui

rimai, Slogos, ir ęhroniški ęSkaųęįu- 
liai, Nervų ir Ąbelnas Nusilpimas, 
Skilvio it žarnų Sugedimai, Ųetnor- 
rhoidąi ar kiti Mėšląžarnčs bei Lau
kan Ėjimo Nesveikumai, kaipo skau
smo ir nesmagumų priežastys, Strė
nų Gėlimas, Sciatįcą, Neuralgią, Ner
vų Įdegamas ir Chroniški Reunlątiškį 
keblumai, Nosies. Gerkles, Plaučių, 
Plaučinių Dūdų. Inkstų Netvarkumai 
ir kitos ligos Vyrų ir Moterų yra sė
kmingai gydomos su patenkinančiomis 

ų* greitojmfs, pasėkcųųįą; o Jeigu turit# 
; kokią ligą, kurios jūs nesuprantate, 

pasiklauskite manęs sų pasitikėjimu, 
ir jūsų nesveikumas bus jupis išaiš
kintas. Kraujo Tyrimai, šlapimo 
Analyze, X-spinduliai Serumų įleidi
mai ir čiepijimai. Sąlygos yra priei
namos. Pasitarimai veltui.

NOTARY PUBLIC

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ii 
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.
Tek: Glenmore 5-6191

TEL. STAGG 2-5043

VARPO KEI
36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-593

Varno Keptuvės Keksai Vestuvėm ir

čia Parodoma Dalis Varpo Keptuvės, Kur Kepa 
duonos: rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, 
se.nvičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi 
kepama roliąi ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausių 
kėksų-pyragų: Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake, 
Coffee Cake, Butter Cake, Bunko ir Spice Cake. Stollen, 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

Siunčiame duonų per paštą į kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kainai.

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



NEW YORKO IR APIEHNKES ŽINIOS
Kokių Vilkų Esama Geležinio 

Vilko Organizacijoj?
Pasižymėkite Vasario 25 d. 

Dalyvaut Ispanijos Karo 
Indžiu Vakare

Pastaruoju laiku Brooklyn© .terorizuojami ir apvagiami per 
ir kituose miestuose yra lietu-1 Geležinį Vilką, reikalavo val

džios šituos žmogžudžius suval
dyti ir pasekmė buvo ta, kad 
Kauno valdžia parsigabeno visą 
gaują teroristų į patį Kauną ir 
vėliau juos pakrikdė.

Man reikia stebėtis, kaip 
įvairūs Brooklyno patriotai iš mus, ir tų eksplozijų pasekmes, 
fašistų “Vienybės” nesisarmati- • Parodo ir pagarsėjusį tarptau- 
ja čionai Brooklyno organizuoti tinį batalioną, kuriame yra an- 
panašią organizaciją, vadinamą ti-fašistai darbininkai iš Angli- 
Geležinio Vilko būriu, kuri yra 
prakeikta Lietuvos žmonių.

Už visą, kas čionai yra išdė- 
esu atsakomybėje ir 
pats matęs ir girdė-

Viškų fašistų sutvertos grupės, 
taip vadinami “Geležinio Vil
ko” būriai. Kad supažindinus 
lietuvius šioje šalyje gyvenan
čius, aš čionai trumpai pažy
mėsiu, iš kur jie atsirado, 
kokis, didžiumoje, vilkų 
tas yra.

1914 m. iškeliavau į 
vą. Užėjus pasauliniam 
pabėgau į Rusiją ir 1918 me
tais vėlei sugrįžau į Lietuvą. 
1921 m. žiemos metu prasidė
jo organizavimas Geležinio 
Vilko, vadovaujant tūlam vo
kiečiui, sekretoriaujant Jonui 
Nenortai, Noreikų kaimo, ša
kių apskričio. Finansinę para
mą, ginklus, amuniciją, dra
bužius davė žydų tautos mi- 
lionierius Salaveičikas iš Kau
no, malūno savininkas, taip 
pat paramą davė ir Kauno 
valdžia. Tuom laiku lenkai 
veržėsi į Lietuvą ir Geležinio 
Vilko tikslas buvo (taip sakė 
žmonės) išvyti lenkus iš Lie
tuvos. Sąstatas G. V. buvo 
iš tokių elementų, kurie turi 
devynias galybes drąsos muš
tis, šaudyti, žudyti žmones, 
arba, kitais žodžiais sakant, 
turi būt panašūs į amerikoniš
kus gengsterius. Buveinė Gel. 
Vilko buvo Raudondvaryje, 
grafo Tiškevičiaus dvare, apie 
5 verstai nuo Kauno.

ir 
sąsta-

Lietu
kam i,

styta, 
viską 
jęs.

as 
esu

Simonas Griškus.

Sukakties Pokilis

WSHMCK
S/W/NGS BANK
GRAND ST. at GRAHAM AVE.,BROOKLYN1
Since!8/3 Consecutive Dividends Į

Po Prakalbų Lietuvos Nepriklausomybei 
Minėti, Ateikite į “Laisvės” Bazarą

“Madrido Dokumentas”—tai 
judžiai iš Ispanijos karo fron
to, Madrido apylinkėje. Tas do
kumentas parodo Madrido gy
ventojų pasirįžimą atmušt fašis
tines spėkas nuo Madrido vartų. 
Parodo, kaip skrendanti fašis
tų orlaiviai bombarduoja na-

Į “Laisves” Bazaras vėl pra
sidės šį vakarą po 10 vai., t.y. 
po prakalbų. Wm. Norris or
kestrą grieš šokiams, ir įžanga 
veltui.

Daugybės daiktų dar yra iš
pardavimui ir vis dar ateina 
naujų daiktų. šiom dienom 
gavome daiktų nuo sekamų 
draugų:

Drg. Ig Kartonas, Yonkers, 
Overcoat; drg. Ona Karlonie- 
nė, suknelę ir 13 porų karolių, 
nuo ALDLD 173 kp., Yonkers, 
būbną.

Puikus laiškelis nuo draugo 
Stripeikos:

“Brangus Drg. P. Bukny! 
Aš manau, kad sekmadienį, 21

nuo 1-mos iki 5-tos valandos 
vak., bus vaikų dienos ir vai
kam bus duodama veltui dova
nos—souvenirs.

—-

i BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

i 1 Dr. JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET

VALANDOS:
8—10 ryte
1—2 p. p.
6—8 vak.

Šventadieniais susitarus
Tel. Evergreen 8-9229

Dr. ED. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

VALANDOS: 
1—2 p. p. 
6—8 vakare 
Ir pagal sutartj 

Tel. Mansfield 6-8787

DR.

v

ALDONA ŠLUPAS 
(ŠLIUPAITĖ) 

179 SO. 2nd STREET 
BROOKLYN, N. Y.

VALANDOS:
nuo 1 iki 2 po piet 
nuo 6 iki 8 vakarais 

Sekmadieniais—susitarus.
Tel. Evergreen 7-7110

Dr. A. PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4th ST.

VALANDOS:
9—12 ryte 
1—8 vakare 

Penktadieniais uždaryta 
Tel. Evergreen 7-9105

Dr. BLADAS K. VENCIUS 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

499 GRAND ST.

VALANDOS:
9—12 ryte
2—8 vakare

Tel. Stagg 2-0706
Namų, Republic 9-3040

----------------- ——- -----

Daugiau Dovanų Bazarui
A. Balčiūnai, Varpo Kepyk

los šavininkai, 36 Stagg Street, 
dovanojo 15 svarų duonos ir 
6 svarus keikų (coffee ir 
pound cakes).

A. Nuobara, 449 Grand St., 
(bučerninkas) labai didelį ski
landį.

Levaniene antru kartu iške- 
pė-dovanojo pajų.

Depsiene—$1 vertės bulvių.
Aukos Pinigais

L. Nekvedavičius, Brooklyn, 
$1.00.

J. Jaskevičius, II u d s O n, 
Mass., 50c.

Dėka gausiai aukavusiems, 
mūsų bazaras nuo pradžios iki 
galo yra turtingas ir sėkmin
gas.

jos, Franci jos, Amerikos ir iš 
daugelio kitų šalių. žodžiais 
negalima nupiešt tų visų vaiz
dų. Tik atsilankę ir pamatę 
tuos judžius galėsit suprasti 
kovos aštruma.

Taigi, draugės ir draugai apy
linkės lietuviai, nusitarkite, kad d. vasario, pasimatysime. Aš 
ateinantį ketvirtadienį, vasario su keliais draugais būsiu Ba- 

8 vai. vakaro, atvyksite zare, ba turiu virš $6 aukų su- 
svetainėn, rinkęs ir dar manau gauti 

daugiau. O kitą blanką pri
daviau d. Lauksminaitei. Vis
gi kiek gaus.

“Draugiškai, 
Nepamirškite 

kad šeštadienio 
lentų iš 
programą 
sekmadienio vakarą bus visa 
eilė solistų kaip tai: A. Viš- 
niauskas, iš Bayonne, N. J., A. 
Klimajte, P. Pakalniškis ir L. I 
Kavaliauskaite. 1

Gi pirmadienio vakaro visą 
programą dupS Great Necko the Secretary of State of New York,

X 1. xx . . r. z. xl xx XX a xx xx x xx xx r* xx xx • 1 -C xx XX xl rx

Choras Pirmyn. Ir bus gene- 
ralis išpardavimas visų daiktų ■ 
už labai nupigintas kainas.

šeštadienį ir sekmadienį,

25 d
Lietuvių Piliečių
kampas Stagg St. ir Union Avė.
Šią pramogą rengia vietinė 
Jaunų Komunistų Lygos lietu
vių kuopa. Įžanga tik 25 cen-

Gyvenimas pilnas paslapčių. 
Tėmyk, žiūrėk, o vis tiek kai 
kas praspruks pro tavo akis 
—būsi nepatėmijęs, nematęs.

Rašančiam šiuos žodžius
gyvenime teko labai daug kas ^ai 
pražiopsoti. . .

Štai kad ir šį sykį, žmonės 
labai daug kalba apie Onos 
ir Prano Armakauskų “nesiti- 
kėtiną” pokilį, kuris įvyko j 
pereitą šeštadienį, Liet. Am. 
Pil. Kliube. Tai buvo Onai ir 
Pranui suruoštas pokilis už- 
žymėjimui 20-ties metų sukak

ties jų ženybinio gyvenimo.
m. I Kas tuom laiku buvo Liet.Birželio mėnesį 1921

Zapiškių apylinkėje degė gi- Am. Pil. Kliube, tas turėjo būt 
rios. Kauno valdžia pasiuntė 
Geležinio Vilko būrius gesinti 
miškus. Atkeliavę į Zapiškių imtį: nekvietė—neisiu... 
miestelį, apie 30 vilkų susi- 

ūdo į mano trakterį, kuris 
ivo laisniuotas Lietuvos vai-

ir tame pokilyj. Bet “Laisvės” 
reporteris padarė iš savęs iš-

Rengėjai.

A. Stripeika.” 
nei minutei, 

vakarą 12 ta- 
Philadelphijos duos
“Laisvės” Bazare, oBando Sulaikyti Nuo 

Vykimo Ispanijon

LEGAL NOTICES.
NOTICE is hereby given that 

Deutscher & Bloom, of Brooklyn, 
New York, has registered its trade
mark “Snyder’s Hats” with the Sec
retary of State of New York, to be 
used on hats and clothing of all 
kinds. (37-57)

Kitą dieną sutikau Praną 
Armakauską. Jis gailėjosi, 
kad “L.” reporteris ten nebu
vo. “L.” report, irgi buvo ne
smagu, kad pražiopsojo. . .

Stepas ir Pranas Armakaus- 
kai žadėjo būt “Laisvės” ba
zare.

Louiso Ginsbergo žmona 
Faye, 336 Bristol St., Brook- 
lyne, apsiskundė teisėjui, kad 
jos vyras dingęs iš namų nuo 
sausio 30-tos ir ketvirtadienį 
gavus nuo jo laišką, būk jis 
išplaukiąs laivu Washington 
Ispanijon.

Distrikto prokuroras Geog- 
han žadėjo susisiekti su valdi
ninkais Franci jos prieplaukoj 
ir jį grąžinti atgal, kad užlai
kytų žmoną ir vaiką. '

Pasirenkantiems karą vie
ton “saldaus” gyvenimo su 
nemylima pačia patartina ne
sigirti, kol neperšokus “tvo-. 
ra. *•

NOTICE is hereby given that 
( Wallace & Co., of Brooklyn, N. Y., 
has registered its trade-marks 
“Dainty Slices” & “Fruit Slices” with

to be used on confections and foods 
and ingredients of foods.

(37-57)

Dr. Herman Mendlowitz
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džios. Išeidami pavogė mano 
švarką ir kitas reikmenis. Vė
liau šių valkatų buveinėje pa
daryta krata ir pavogti daik
tai surasti.

Vasaros metu, 1921 m., Za- 
iškių miestelyje Geležiniai 

Vilkai peiliais supjaustė ati- 
’ '.rnavusį Lietuvos pilietį Kle- 

ensą Poderį ir milicijantai 
isakė juos areštuoti. Atlikę 
skerdynę, vilkai numaršavo 

Kačerginę, netoli Raudon- 
ir pareikalavo kaimie-

šiems razbaininkams su- 
vakaruškas. Kaimiečiai 

kad neturi muzikantų. Vie- 
pabėgėlis iš Vilniaus sako, 
jis žinąs muzikantą, bet jis, 

manęs neklausys. Tuomet 
iš mušeikų sako: einam 

ir atvesime čionai. Beei- 
pas muzikantą, vaikinas 

papuolęs į bėdą, ir 
bėgti. Tuomet mušei- 

pasivijo ir dūrė su peiliu į 
ir vaikinas už 3 dienų 
Kaimiečiai įnirtusiai 

ir, -vadovaujant milicijan- 
Poderiui, 

mušti kuolais, 
sugriebė, 
revolveriu 

kiti leidosi į 
kudašių.
kaimiečių suimti ir 

iškarštas kailis.
Raudondvario ir 

apylinkėse baisiai buvo

pradėjo vil- 
pagaliais ir 
Vienas vil- 
į milicijan- 
girias, neš- 
Keturi vil-

iečiai

Užklupo Gaisrai Iš Sekcijos Prakalbų
Trečiadienį laimingai pavyko 

išvesti vaikučius iš No. 58 mo
kyklos, Brooklyne. Tik išvesti 
jie sužinojo, kad jie ištiesų buvo 
pavojuje, o ne paprastuose gai
sro padėties pratimuose. |

Iškilus gaisrui 11 Boerum St. J ir girdėta gera prakalba, 
moteriškė skaudžiai apdegė ko-1 Vienas nesmagumas buvo ta-; 
jas, taipgi buvo dūmais pridu- me> ka(j originaliai gautasis kal

bėtojas M. J. Olginas susirgo, 
negalėjo pribūt, tačiaus publika 
nebuvo suvilta. Jo vieton pribu
vo Carl Brodskis, kuris yra ga
bus kalbėtojas ir geras politi
kas. Jis pasakė labai turtingą 
faktais prakalbą. Paskiau dar 
atsakė į 30 su virš klausimų. 
Buvusieji galėjo daug pasimo- 
kint.

siutas vienas gaisrininkas;

Prižiūrėta Mašina Saugesnė

South Brooklyn, N. Y
Padėka “Dvaro Berno” 

Aktoriams

33 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312

tKžf- 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

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

restauracija, barzdaskutykla, miegojimui patogumai.Vasario 7-tą Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimo 50-ta kuo
pa turėjo 6 metų sukaktuvių 

i vakarą. Jame buvo suvaidin
ta 2 aktų komedija “Dvaro 
Bernas”. Parengimas pavyko 
labai gerai. Publikos buvo 
daug. Vaidinimas visiems

Komunistų Partijos 6-tos Se- patiko, o 50-tai kuopai liko 
kcijos prakalbos, įvykusios tre-j$90 pelno, taipgi Adomas 
/.jorKnni' Dnvoriwn -n.ic.i_ Walmus dovanojo bonką stip

raus gėrimo lošėjų vakarienei.

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

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

50c UŽ DIENĄ IR NAKTĮ

Vyrams Trečiadieniais, Ketvirta
dieniais, Penktadieniais, šeštadie

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

Speciales kainos savaitei.

čiadienį, Grand Paradise, nusi
sekė. Pradėjo beveik laiku. Pu

irėta gana skaitlingos publikos Lošėjai veikalą sulošė už dy- 
' ir girdėta gera prakalba. ką, net “karterių” neėmė.

Daug važiuotės nelaimių at
sitinka gatvėse dėlto, kad dau
gelis važiuoja su nenuvalytu 
stiklu, perdaug išdėvėtomis ar 
nevienodai pripumpuotomis 
šinomis, nenustatomomis lem
pomis ir abelnai neprižiūrėta j Pirmininkavo sekcijos orga- 
mašina. Tokia mašina negali nizatorius Clark, taipgi trumpai 
būt ūmai sukontroliuojama ir kalbėjo Peter Cachione, o d. 
yra pavojum joje važiuojat- Brooks pravedė rinkliavą. Pri- 
tiem bei visiem

Mes galėsim 
gurnu gatvėse, 
giai važiuos ir
naudojimo nesaugių mašinų. 

Trafiko Stotis “K.”

aplink. j imtos 'pasiuntimui dvi telegra-
džiaugtis sau- mos: viena Stalinui, varde 400 
jei visi atsar- . dalyvių užginant Maskvos teis- 
susilaikys nuo mo nuosprendį, o kita — Ispa

nijos Liaudies Fronto valdžios 
pirmininkui Largo Caballero.

Varde komisijos ir 50-tos kuo
pos tariu širdingą ačiū lošėjam 
ir aukotojui. Mes lošėjam atsi
lyginsim 4-tą balandžio sureng
dami vakarienę. Visi turėsim 
puikią vakarienę, o “Dvaro Ber
no” lošėjai duos mums puikų 
koncertą.

Prašom kitų draugijų tą die
ną nieko nerengti, o ateiti pas 
mus sykiu su mumis pagerbti 
lošėjus, pasilinksminti ir pa-, 
remti finansiškai mūsų 50-tą 
kuopą, kad galėtume išlaikyti 
svetainę, kuri mums yra labai 
reikalinga. O mes užtikrinam, ! 
kad bus puiki vakarienė ir kon- 1 
certas. Komisijos Narys.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

113 West 42nd Street 
NEW YORK CITY 

Telefonas Bryant 9-7763

BROOKLYNO OFISAS
168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas Evergreen 8-7179

Policija pastaruoju laiku 
pradėjo areštuoti bildingiu 
streiko dalyvius - sėdėtojus. 
Iki ‘ šiol neareštuodavo.

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ OŠĖ

KIRPIMAS

SKUTIMAS J 5 C
Prielankus Patarnavimas 

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

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 kraująir visą kūno 
sistemą. Sergantieji ir sveiki tuojaus parsitraukite NAtURAL-LAX- 
HERB TEA ir jūs patys persitikrinsite, jog aš sakau teisybę, nes aš 
esu išbandęs. N. L. H. Tea pakelis prekiuoja 50c. Prisiųskite Money 
Order už vieną bei dauginus pakelių, o aš gavęs užsakymą, tuojaus 
pasiųsiu. Rašykit: JOHN W. THOMSON, P. O. Box 186, Brooklyn, N.Y.

ŠĮ VAKARĄ-GRAND PARADISE SVETAINĖJE, 318 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y.

Lietuvos Nepriklausomybės Minėjimas
Kalbės

ST. MICHELSONAS
R. MIZARA

Pradžia 7:30 Valandą Vakare

ĮŽANGA VISIEMS DYKAI
Rengia Amerikos Lietuvių Kon gresas—Brooklyno Skyrius

Dainuos
AIDO CHORAS

AIDBALSIAI
ALDONA KLIMAITE

Lietuviu Anglią Kompanija
Pirmos klases anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Pristato
me greit į jūsų namus. Prašome jsi- 
tčmyti adresą ir telefoną.

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą 

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

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

485 Grand Street Brooklyn, N. Y
Telefonas: EVergreen 7-1661




