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

težius, o Išlaimesit 
Pasaulį!

k

KRISLAI
Kodėl žmones žudosi?
Sveikiname.
Lietuva ir Ispanija.
Dalinai užaugino ragus.

Rašo A. B.

Faktas yra, kad kasmet šioje 
šalyje nusižudo 40 tūkstančių 
žmonių!

Pusėtinai didelė armija.
Tuomi labai susirūpino mūsų 

“mokslininkai.” Jie sukūrė Ko
mitetą Studijavimui Saužudys- 
čių. O komiteto direktorium yra 
tūlas Dr. Zilboorg. Bet šiam 
daktarui daugiau rūpi pateisini
mas sąlygų, kuriose veisiasi 
saužudystės, negu jų iškėlimas 
aikštėn. Jis, pavyzdžiui, kliedą, 
būk visuomenės santvarka vi
sai tame nesanti kalta.

Darbo Žmonių, 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $7.00 

Metams
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CHiNŲ valdžia taikosi su komunistais Fašistai Tapo Sulai
Pamatiniai Komunistų Reikalavimai—Sugrąžint Demo

kratinę Tvarką ir Gin tis nuo Japonijos
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'TJepusiškumo” Komi
sijos Planas Tarnautų 
Ispanijos Fašistams

Anglija su Portugalija Manevruoja taip, kad Sovietai 
Negalėtą Sustabdyti Karinio Šmugelio Ispaną Fašistam

London. — Sovietų atsto-

Pasak Dr. Zilboorg, saužudys- 
tė pareinanti iš normališkos 
žmogaus prigimties. Tūli žmo
nės jau taip esą “sutverti,” kad 
užbaigt savo gyvenimą savo lo- 
cna ranka. Tai tikrai mokytas vas tarptautinėj bepusišku-
nonsensas. Ko jau čia prigimtis 1 mo komisijoje delei Ispani- 
kalta, kad bedarbiai žudosi tūk-1 jos pasipriešino, kad ko- 
stančiais? Arba, atsimenu, keli misija skiria Sovietų karo 
metai atgal Brooklyne nusižudė ]aivam prižiūrėt tik Biscay 

'jūrų įlanką, siauriniame Is
panijos pakraštyje, idant 
pro ten nebūtų gabenama 
ginklai ir amunicija į Ispa
niją nuo kovo 6 d. Sovietai 
reikalauja, kad jų kari
niams laivams būtų pavesta 
kontroliuot Ispaniškos Mo- 
rokkos vandenys, Vidurže
mio jūroj. Nes per šiuos 
vandenis Italija ir Vokietija 
ypač daug pristato ginklų ir 
amunicijos Ispanijos fašis
tams. O per Biscay užlają 

kurioj labai didelį vaidmenį lo-j Ispanų fašistai šiaip ar taip 
šia Komunistų Partija. Pana-!mažai tegalėdavo gauti ka- 
šūs įstatymai gyvuoja Ohio ir irių, ginklų ir amunicijos iš 
kitose valstijose. Prieš juos rei-' užsieniu.

vienas lietuvis. Paaiškėjo, kad | 
jis sirgo sifiliu ir nusprendė 
nusižudyti. O jis visai nebuvo 
‘sutvertas” su sifiliu.

Washington© valstijos seime
lis panaikino taip vadinamą 
“įstatymą prieš kriminališką 
sindikalizmą.” Tai buvo įstaty
mas, kuriuo prisidengę reakcio
nieriai terorizavo revoliucinius 
darbininkus.

šio įstatymo panaikinimui 
puikiai pasidarbavo Washingto- 
no Commonwealth Federacija,

kia kovoti ir juos sudaužyti.

Lietuvos žmonės irgi labai su
sirūpinę Ispanijos reikalais. 
Komunistai ir šiaip pažangūs 
žmonės renka aukas Ispanijos 
kovotojams. Tai slaptas darbas, 
nes Smetonos valdžia viešai au
kas rinkti neleidžia. Smetoni- 
ninkai simpatizuoja ir padeda 
gen. Franco.

“Lietuvos žinios” keliais at
vejais rašė apie tuo reikalu aš
trius ginčus Kauno visuomenėj. 
Valgyklose bei šiaip užeigose 
fašistų priešai neiškenčia ir įsi
velia į ginčus su smetoninin- 
kais. Pastarieji gi turi tiktai 
vieną “argumentą,” būtent, 
kumštį ir valdžios buožę. Ne 
vieną Ispanijos liaudies draugą 
smetonininkai skaudžiai sužalo
jo.

Atsiranda žmonių, kurie ban
do užmesti Sovietų valdžiai, So
vietų Sąjungos Komunistų Par
tijos vadovybei, ypač drg. Stali
nui asmeniškai, žiaurumą prieš 
trockistinius teroristus. Betgi 
tiesa kaip tik priešingoj pusėje. 
Perdaug didelis švelnumas ir 
minkštumas linkui tų elementų 
dalinai išauklėjo jiems ragus ir 
padrąsino juos tęsti savo krimi- 
nališkus darbus.

“Kur faktai?” kitas paklaus, 
štai jie: Tuojaus po Lenino 
mirties Trockis sukilo prieš Ko
munistų Partiją. Zinovjevas tuo 
laiku griežtai reikalavo Trockį 
grūsti laukan iš partijos. Tiktai 
drg. Stalinui įsimaišius Trockis 
tada nebuvo išmestas iš parti
jos. Antras faktas: Ištisus ke
lius metus Trockis šaukė ant

Shanghai, Chinija, vas. 
20.—Našlė Dr. Sun Yat- 
sen’o, Chinijos respublikos 
tėvo ir Liaudies Partijos- 
Kuomintango įkūrėjo, pa
reikalavo, kad tos partijos 
pilnaties susirinkimas pada
rytų taiką su Chinijos ko
munistais; kad sumegstų 
draugiškus ryšius su Sovie
tų Sąjunga ir išvien su re
voliuciniais darbininkais ir 
valstiečiais gintų Chiniją 
nuo Japonijos imperialistų.

Tuos reikalavimus taip 
pat pasirašė Feng Yuh- 
siang, vice-pirmininkas Chi
nijos valdžios karinės tary
bos; Sun Fo, pirmininkas , i

pasinaudoti šia proga ir 
vykdyti principus mirusiojo 
mūsų vado” (Dr. Sun Yat-

kyti po Kruviniausių 
Mūšių ties Madridu

jos valdovė “globėja.” ■
Pagaliaus, 60 Anglijos 

agentų būtų permaža, kad 
jie galėtų sužiūrėt, ar pati 
Portugalija negamina ir ne
veža ginklų ir.amunicijos Is
panų fašistams.

Sovietų atstovas S. Ka
gan bepusiškumo komisijoj 
taipgi nurodė, kad jinai 
skiria Sovietų karo laivam 
prižiūrėt ypač netinkamus, 
labai audringus Biscay van-1 įstatymų leidimo rūmo, ir 
denis, kuomet daugelis tų keli kiti augšti politikai. Sa

vo pareiškime jie apgailes- 
-----------tau j a, jog bėgyje penkių pa

laivų yra seni.

Komunistų Vadovė Kaltina 
Senus, Girtus Generolus

{vesią Verstiną Armijos 
Tarnybą AnglijojePereito šeštadienio prane

šimais, vyriausias Chinijos 
valdžios organas Kuomin
tang savo susirinkime jau 
bendrai ir priėmė tokį pa
siūlymą del taikos su chi- 
nais komunistais ir del 
draugiškos sutarties su So
vietų Sąjunga. Tik esą rei
kalaujama, kad Chinų So
vietų Raudonoji Armija pa
siduotų šalies valdžios prie
žiūrai, nors centralinė val
džia ir paliktų komunistus 
vyriausybės vietose keliuo
se apskričiuose, kuriuos da
bar valdo chiniečių Sovie
tai.

Chou En-lai, chinų Sovie
tų vice-pirmininkas, pareiš
kė New Yorko Times korės-: 
pondentui vas. 20 d., jog pa
matiniai komunistų reikala
vimai yra tokie: atsteigt de
mokratinę valdžią Chinijoj 
ir suvienytomis jėgomis 
gint šalį nuo grobimo iš Ja
ponijos pusės.

Dr. Sun Yat-seno našlė, 
Soong Chingling yra gabi 
demokratinė liaudies veikė
ja, baigus kolegijos mokslą

London. — Anglijos val
džia taip mažai tegauna sa
vanorių kareivių į armiją, 
jog planuoja įvesti verstiną 
kariuomenės tarnybą, kaip 
pranešta vas. 20 d.

95 Metų Amžiaus Dvyniai
Plainview, Texas. — Dvy

niams J. M. Shaer’iui ir jo 
seseriai Lydi j ai Whitelock’- 
ienei sukanka 95 metai am
žiaus. Tai seniausi dvyniai 
Amerikoj.

įnešimas Nenraleist Ampri- skutini1 metl! Japonija, pa- įnešimas liepraieisi Amen sįnaudodama tarpsavinėmis 
kos Ginklų Naziam, Italijai > chinų kovomis, užgrobė še- 

! šias Chinijos provincijas, ir 
gali pavergt visą Chiniją, 
jeigu įvairios partijos nesu- 
glaus savo jėgas prieš japo
niškus imperialistus. - 

“Kadangi Chinijos Komu
nistų Partija,” sako tas pa
reiškimas, “yra pasiryžus 
remti tokią vienybę,*’ idant 
atmušti Japoniją, tai mūsų
(Kuomintang) Partija , turi Jungtinėse Valstijose.

Ir Portugalijai

Ispanijos Liaudiečiai Turi 
Amerikoniškų Priešlėk

tuvinių Kanuoliu

Washington. Septynio
lika pažangesnių šalies kon
greso narių remia įnešimą, 
kuris reikalauja uždraust 
gabenti iš Amerikos ginklus 
ir karo medžiagas, Italijai, 
Vokietijai ir Portugalijai 
todėl, kad šios trys šalys su 
savo armijomis ir kariniais 
įrengimais veda karą prieš 
teisėtai išrinktą žmonių val
džią Ispanijoj.

Biscay užlaja, be to, yra 
taip toli nuo svarbiausių Vi
duržemio jūros vandenų, 
kad Sovietų laivynas būtų 
visai atskirtas nuo kitų ša
lių laivynų ir negalėtų tė- 
myti, ar, pav., Vokietijos ir 
Italijos karo laivai nepra
leidžia karinės pagelbos Is
panų fašistams.

Sovietų atstovas tarptau
tinėj bepusiškumo komisijo
je taipgi pasipriešino slap
tam Anglijos valdžios susi- 
derėjimui su Portugalija. 
Fašistuojanti Portugalijos 
valdžia vis nepasidavė bet 
kokiai kontrolei ant savo 
prieplaukų ir pajūrio. Bet, 
kaip pranešta vas. 19-20 d.. 
Anglijos valdžia slapta susi- _ 
derėjo su Portugalija, kad juos (su gengsterių pagel- $2,000 Ispanijos demokrati- 
Anglija atsiųs tik 60 savo ba) iš ten išmušianti, kaip'............. p v’ J -rx’
agentų į Portugalijos saus* Ikad pagrūmojo Fansteel ad- 
žemį prižiūrėt, kad nebūtų vokatas Max Swiren vas. 19 

dieną.
Illinois valdžios darbo 

skyriaus direktorius M. 
Durkin šaukia korporaciją į 
derybas su streikieriais;

Fansteel Korporacija Pati 
Grasina Išmušt “Sėdėtojus“

Waukegan, Ill. — Jeigu 
šerifai ir valstijos valdžia 
nepajėgia išmušti laukan 
apie pusantro šimto strei-

T. MOONEY’O $100 IETHIOPŲ BOMBOS 
AUKA ISPANIJOS n"

UAUDIES KOVAI
SUŽEIDĖ DU 1TA- 
LIJOS GENEROLU

Paryžius. — Patirta, kad 
Ispanijos liaudies milicinin
kai Biscay fronte šiaurėje 
turi ir keturias batarėjas 
amerikoniškų priešlėktuvi
nių kanuolių, šaudyt fašis
tų orlaivius, kaip pranešta 
vas. 20 d. Tos kanuolės es
ančios tokios akuratnos, 
kad jomis 85 sykius iš kiek
vieno šimto galima pataikyt 
į tikslą. Fašistai stebisi, 
kaip liaudiečiai galėjo gauti 
šias kanuolės, kuomet Ame
rikos bepusiškumo įstaty
mas jau senai uždraudė gin
klų gabenimą Ispanijon.

§an Francisco, Calif. — 
Masiniame susirinkime, kur 
kalbėjo keturi Ispanijos Addis Ababoj, 

kierių sėdėtojų iš Fansteel Liaudies valdžios pasiunti- sostinėj, vas. 19 d. ir pavo- 
korporacijos fabriko dviejų niai jaunuoliai pereitą tre- jingai 
patalpų, tai pati korporacija čiadienį, buvo suaukota

Koma. — Keli ethiopai 300 Japonijos Jūreivių Už- 
paleido rankines bombas j 

Ethiopijos puolė Chinus Darbininkus

žemį prižiūrėt, kad nebūtų 
siunčiama karo reikmenys 
Ispanijon.

Sovietų Sąjungos ir Fran
ci jos atstovai nurodo, kad, 
visų pirma, 60 agentų yra 
permažai sužiūrėjimui, ar bet bosai atsisako derėtis su 
per Portugaliją nebus gabe- atstovais Geležies, Plieno ir 
narna karo pabūklai Ispani- Cinos Darbininkų Unijos, 
jos fašistam. — Jų reikėtų,kuri vadovauja šiam strei- 
bent 150.—Antra, pagal An- kui.
glijos planą, jos agentai pri- Praeitą penktadienį, pa
žiūrėtų tik pačias Portuga- gal teismo indžionkšiną, še- 
lijos prieplaukas, bet palik- rifas L. A. Doolittle su 125

Praeitų penktadienį, pa

“specialais” padaužo mistų be jokios kontrolės 800
mylių ilgio Portugalijos pa- įnirtusiai atakavo streikie- 

Tuomet tose vietose, rius sėdėtojus, mėtydami 
kur dabar nėra prieplau- per langus į fabriką bombas 
kų, Italija ir Vokietija ga- ašarinių, troškinančių dujų, 
lėtų siųst ginklus ir karius Bet streikieriai atmušė už- 

viso svieto, būk jojo sūnus Ser- Ispanijos fašistams.
Anglijos planas, be to, ne- juos buteliais, darbo įran-

jūrį.

puolikus bomb arduodami
gejus esąs suareštuotas ir kan- Anglijos planas, be to, ne- juos buteliais, darbo įran- 
kinamas kalėjime. Gi pasirodo, reikalauja apžiūrėti, ką at- kiais ir metaliniais bei stik- 
kad tas Sergejus dirbo už inži-;Veža laivai atplaukiantieji Uliniais dirbiniais ir blekinė- 
nierių vienam fabrike gavo j Portugaliją. Tokiai laivų mis su troškinančiais che- 
puikią algą ir Sovietų kastais 
toliau mokinosi.

Vėliau prieš partiją sukilo 
Zinovjevas, Radekas,- Piatako- 
vas ir kiti. Buvo išmesti iš par
tijos. Net tris sykius tūli iš jų 
sulaužė discipliną, sunkiai nu
sidėjo prieš partiją ir Sovietus. 
Tačiaus, jiems prašant, jie vėl 
priimti į partiją ir buvo duo-

Tokiai laivų i mis su troškinančiais che- 
inspekcijai Portugalija mikalais, kurios buvo laiko- 
griežta^fiešinasi. — O An- mos fabrike gaisrui gesinti, 
glija yra faktina Portugali- Nuo tų gesintuvų ir nuo sa- 
-------------------------------- r- įvo pačių bombų dujų dar te

tos jiems labai atsakomingos ir į besei’g’a šerifas "Doolittle ir 
augštos vietos valdžioje!

Ką gi tas parodo, jeigu ne
daugelis jo “vaisko.”

Streikieriai r e i k a 1 auja 
per didelį minkštumą, per didelį, pripažint uniją, panaikinti 
švelnumą ir geraširdingumą? | skubinimą ir pridėt algos.

•jai ginti nuo fašistų. Di- 
| džiausią susirinkusių entu
ziazmą sukėlė pranešimas, 
kad Tom Mooney, garsusis 
Amerikos politinis kalinys, 
paaukoja $100 iš savo ap
gynimo fondo kovai Ispa
nijos žmonių prieš fašizmą.

Susirinkime dalyvavo 
4,000 publikos. Be kitų, kal
bėjo Jaunųjų Moterų Krikš
čionių Sąjungos vietinė pir
mininkė Claudia Williams ir 
katalikų jaunimo laikraščio 
redaktorius Eugenio Imaz. 
Šį masinį susirinkimą padė
jo sušaukti Santa Clara 
Miesto Darbo Unijų Tary
ba.

GAIKIS SSRS AMBASA
DORIUS ISPANIJAI

Maskva. —Pakeistas So
vietų ambasadorius Ispani
jai; vietoj buvusio M. Ro- 
senbergo paskirtas L. J. 
Gaikis.

Wisner, Nebraska. — Lu
cinda Clinde, 105 metų, sa
ko, jog ji taip ilgai gyve
nanti todėl, kad rūko pypkę.

sužeidė generolą 
Aur. Liotta, komandierių 
Italijos oro laivyno Ethiopi- 
joj; lengviau sužeidė Itali
jos karaliaus vietininką 
maršalą Grazianį ir ethio- 
pų-koptų krikščionių bažny
čios galvą Cyril’ą. Tuo lai
ku Mussolinio generolai ir 
augšti valdininkai sykiu 
grįžo, padalinę dovanas kop- 
tų-krikšcionių ir mahometo
nų bažnyčioms; savo dova
nomis jie atžymėjo gimimą 
sūnaus Italijos sosto įpėdi
niui Humbert’ui.

Vas. 20 d. pranešimais, 
dar nebuvo žinios, ar suim
ti bombininkai, kurie tuo žy
giu norėjo išžudyt vyriau
sius Italijos valdovus Ethio- 
Pijoj-
ĮVEDAMA ROMIJIMAS 
GEORGIA VALSTIJOJ
Atlanta, Georgia. — Vals

tijos semelis padarė tarimą, 
kad būtų romijami tūli įna
miai valstijinėse įstaigose. 
Numatoma, kad šis įstaty
mas bus naudojamas ne tik 
prieš nepataisomus krimi
nalistus ir nesveikapročius, 
bet ypač prieš negrus ir ko
vingus darbininkus.

Washington. — 1927 m. 
Amerikoj buvo užmušta 
12,490 žmonių jiem beei-

Shanghai, Chinija.—Virš 
1,000 chinų darbininkų štur
mavo japonam priklausan
čią medvilnės audyklą To- 
wada. Prieš darbininkus 
atsiųsta 300 jūrininkų nuo 
Japonijos karo laivų. Pra
nešama, kad policija pašovė 
tris darbininkus; areštavo 
trylika. Sužeistas vienas 
chinų valdininkas.

Kunigas Naktinis Plakikas
Whiteville, North Caro

lina.
protestonų kunigas Vance 
Simmons ir jo pusbrolis, 
kaipo naktiniai raiteliai 
plakikai. Jie priklausė prie 
šaikos, kuri naktimis užpul
dinėjo žmones už “nekrikš
čionišką gyvenimą” ir pla
kė juosius; o kuomet vieni 
plakė, kiti suklaupę meldėsi, 
kad tie žmonės “pataisytų 
savo gyvenimą.” Kun. Sim
mons su pusbroliu yra spe
cialiai kaltinami, kad jie
du dalyvavo nuplakime J. 
Cox’o ir W. Inaman’o perei
tą rudenį.

Tapo areštuotas

Madrid, vas. 21.—Per ke
turias paskutines dienas šė
lo kruviniausi mūšiai tarp 
puolančių fašistų ir kontr
atakuojančių Ispanijos liau
dies milicininkų. Tuose mū
šiuose kritę apie 12,000 ka
rių iš abiejų pusių. Paga- 
liaus užpuolikai apsilpo, ne
pasiekę tiesioginio savo tik
slo—užimt Madrido fronte 
vieškelį į Valenciją.

Fašistai laukia 20,000 ita
lų, nazių, morokkiečių ir už
sieninių legionierių iš Mala-' 
gos fronto. Kai gausią t!ą 
pastiprinimą, jie išnaujo at
akuosią liaudiečius, ginan
čius Madridą. Tuo tarpu 
fašistai ir liaudiečiai apsi- 
kasa ir apsidrūtina fronto 
linijoj, einančioj per Ciem- 
pozuelos (18 mylių į pietus 
nuo Madrido), skersai Jara- 
ma upę pro San Martin de 
la Vega (15 mylių į pietų 
rytus nuo Madrido) ii' atgal 
per šią upę ties Vacia Mad
rid (10 mylių j pietų rytus 
nuo sostinės Madrido), pa- 
galiaus, pagal pietinę pusę » 
Manzanares upės.

Niekur fašistai nėra per
kirtę svarbiausią vieškelį, 
vedantį iš Madrido į Valen- 
cij4, bet ties Vacia Madrid 
jie savo patrankų šoviniais 
pasiekia galiuką to vieške
lio.

Liaudies milicininkai at
mušė ypatingai žiaurius fa
šistų antpuolius, darytus 
linkui Moratos po to, kai 
priešai perėjo per Jarama 
upę ties San Martin de la 
Vega.

Tuose mūšiuose fašistai 
sakosi, be kitų, paėmę ne
laisvėn 35 anglus savano
rius Madrido gynėjus.

Valencia, Ispanija.—Ka- . 
ringoji Ispanijos komunistų 
vadovė La Pasionaria vas. 
20 d. reikalavo, kad valdžia 
pavarytų tūlus senuosius, 
pasigeriančius gene rolus. 
Sako, tai per jų apsileidimą 
fašistai užėmė prieplauko's 
miestą Malagą.

Jaen provincijoj liaudie
čiai atėmė iš fašistų stip
rias pozicijas tarp Pozo- 
blanco ir Arjonilla.

i

Budapest, Vengrija.—Ita
lijos karalius žada atsilan
kyt Vengrijon gegužės mėn. nant, o 1936 m. jau 16,650.

Karachi, Arabia.—Ameri
konas lakūnas C. A. Lind
bergh su žmona, oro kelio
nėje iš Anglijos į Indiją, 
vas. 20 d. staptelėjo Kara
chi prieplaukoj.

Naziai ir Roma vis tiek 
Remsią Fašistus

Paryžius, vas. 21. —Nors 
Italija, Vokietija ir Portu
galija per savo atstovus 
tarptautinėj nesikišimo ko
misijoj Londone pasižadėjo 
nuo vas. 20-21 d. vidurnak
čio sulaikyt “liuosnorių” 
karių praleidimą iš savo ša
lių į Ispaniją, bet Paryžiu
je netikima, kad tos fašisti
nės šalys pildys savo priža
dą. Franci jos gi vyriausy
bė jau, kaip išmanydama,- 
užkerta kelius francūzams 
savanoriams išvykti Ispani
jon.
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Puslapis Antras

Tai jau perdaug, jagamasteliai, nueita. 
Brooklyno visuomenė dėl tokio jūsų žy
gio netylės. Tokis žygis yra juodašimtiš
kas. Jis galėjo tikti caristinėj Rusijoj; 
jis gali tikti fašizmo valdomoj Lietuvoj, 
Vokietijoj ar Italijoj, bet jis netinka kol 
kas demokratinėj Amerikoj.

Šitaip insinuodama, skusdama, lietuviš-x 
ką kunigiją pasistato reakcijos talkinin
kų eilėse. Jeigu ji nesiliaus vartojusi ši
tų nešvarių kovos būdų, tai ji pamatys, 
kad jai tas neišeis ant naudos.

Jurgis K. Ordžonikidzė
Su mirtimi d. Jurgio K. Ordžonikidzės 

Sovietų Sąjungos ir viso pasaulio darbo 
žmonės netenka vieno savo ištikimiausių 
ir geriausių vadų-veikėjų. Tai buvo plie
ninės valios, didelio pasišventimo ir gi
lios išminties bolševikas, kovojąs darbi
ninkų klasės eilėse nuo 1903 metų. Už
tenka jau priminti tik tą, kad d. Ordžo
nikidzė buvo artimas draugas ir biučiu- 
.lis d. Stalino, su kuriuo jam teko būti 
drauge kalėjime ir drauge veikti. Pore
voliuciniam laikotarpyj d. Ordžonikidzė 
nuolat bendradarbiavo su d. Stalinu.

Neveltui trockistai buvo įsidėję į savo 
sąrašą d. Ordžonikidzę nužudymui. 
Jiems, žinoma, nepavyko; patys tūli jų 
tūrėjo žūti pirmiau. Bet jeigu priešas 
7**ri renkasi draugus naikinimui—jis vi- 
L miet bando paimti pirmiausia pačius 
gerinusius.

Liūdi d. Ordžonikidzės visa Sovietų 
Sąjunga. Liūdi jo viso pasaulio susipra
tę darbininkai. Be abejo, Sovietų Są
jungos darbo žmones, susibūrę glaudes- 
nėsna eilėsna, tęs socializmo kūrybą, ku
liai vadovavo d. Ordžonikidzė, dar ener
gingiau, dar sparčiau, negu iki šiol.

Nebėra Draugų, Skelbia Daininin
kas Babravičius

Dainininkas Juozas Babravičius, kuris 
savais laikais gyveno Jungtinėse Valsti
jose, o dabar gyvena Lietuvoj, rašo (pa
sak “Naujienų”) tūlam chicagiečiui ir 
pareiškia:

" Mano draugai tik Amerikoje, čia jų ne
bėra... Ir mjrdamas jus nepamiršiu, švie
siausios mano dienos buvo su jumis.

• Tai charakteringas pareiškimas. Kai 
p. Babravičius grįžo Lietuvon, jis sakė: 
“Važiuoju tėvynėn, važiuoju tarp savų
jų...”, o dabar štai ką užgieda!

Traukiasi iš Partijos
Jaunas, bet žymus Amerikos Socialis

tų Partijos veikėjas (buvę žurnalo “Stu
dent Outlook” redaktoriaus padėjėju, o 
dabar tas pačias pareigas einąs “Studępt 
Advocate” žurnalo redakcijoj), Robert 
G. Spivack, pasitraukia iš Amerikos So
cialistų Partijos. Jis pareiškia pasitrau
kimo priežastis atviram laiške, rašytam 
Nornian Thomasui.

Šis jaunas vyras labai nusivylęs socia
listine partija. Kai jis įstojo j on, manė, 
kad Socialistų Partija, nugalėjusi deši
niuosius (Oneal, Waldman, ir kt.), pa
taps kovinga ir nuosaiki organizacija, 
veikianti bendrai su USA Komunistų 
Partija.

Deja, Spivack nusivylė. Atsiskyrusi 
nuo dešiniųjų, Am. Socialistų Partija 
prisiminė “ant burdo” komunistų išmatas 
—trockistus. Ir šiandien trockistai dau- 
gelyj vietų baigia šią partiją naikinti. 
Jie bando Socialistų Partiją padaryti pa
stovia organizuota opozicija Komunistų 
Partijai, bet ne kapitalizmui. Kova prieš 
kapitalizmą—trockistams nežinomas da
lykas, nurodo Spivack.

Patiekęs visą eilę apkaltinimų, laiško 
rašytojas nurodo, kad jis pasitfaukia iš 
Socialistų Partijos ir darbuosis su tomis 
jėgomis, kurios stoja už vienijimą darbi
ninkų judėjimo, uz daroo vienybę su tai
meriais—prieš kapitalizmą.

Tenka priminti, kad daugelis žmonių, 
panašiai kaip Spivack, nusivylė Ameri
kos Socialistų Partija. Daugeliui atro
do, kad ši partija susinaikins, jei ji neap
sivalys nuo kontr-revoliucinių trockistų, 
kuriems šiuo tarpu rūpi pulti Sovietų 
Sąjungą ir komunistus.

Lincolno gimtadienį Suvienytas Jaunimo Komitetas prieš Lynčiavimą suruošė de
monstraciją Harleme, New Yorke. Demonstrantai reikalavo paliuosavimo Angelo 

Herndono ir Scottsboro jauhuolių.

Laiškas iš Panevėžio Kalėjimo

Sergant reumato, skilvio 
sergan-

Kunigai Skundikai
- ■- Brooklyno ir apielinkes tūli lietuviai 

kunigai pradėjo rašyti “donosus” (skun
dus) tūlai radio stočiai, prašydami ne
leisti p. Matusevičiui joje turėti lietu
višką valandą. Kaltinimai: (1) p. Matu-

• sevičius garsinąs komunistinius paren
gimus, (2) jo “nešvari” programa.

Kiek tai liečia “švarumą” ar “nešva- 
mmą,” mes Čia nekalbėsime. Tiek pa
sakysim, kad ne kunigams spręsti, kas 

Jovaru” ar “nešvaru.” Katalikų bažny
čia Uždraudžia skaityti geriausius veika
lus, skelbdama, būk jie nešvarūs, nors 
į‘visas kultūriškas pasaulis tuos veikalus 
skaito klasiškais (tik pažiūrėkim, kiek 

yAnatoliaus France veikalų Romos kata
likų bažnyčia paskelbė nešvariais).

• Mums Čia, tačiau, svarbu tas, kad ku- 
*nigija pirmuoju kaltinimu stato, kodėl p. 
_ Matusėvicius skelbiąs komunistų paren- 
, girnų skelbimus.

Ponas Matusevičius nėra omunistas 
: neigi jiems pritariąs žmogus. Jis skel- 
' bia komunistinių parengimų skelbimus, 
. kaipo biznierius — dėlto, kad jam rengė
jai apmoka. Tuose parengimuose nieko 
nėra, baisaus — komunistinis judėjimas 

: juk lėgatiškas, viešas, o jo parengimai— 
: koncertai, šokiai, teatrai, masiniai mitin- 
?ga i—taipgi vieši, legališki. Bet lietuviš-
- ka kunigija, pasirodo, bando skundų pa- 
: gėlba neprileisti per radio skelbti legališ-
• kų parėngimų.

Spalių-Lapkričio Mėn. Teismai 
Lietuvoje

“Priekalas” (num. 1, š. m.) paduoda 
sekamą:

Spalio-lapkričio mėn. buvo apeliacinių rū
mų ir kariuomenės teismo darbo “sezonas.“ 
Jie sprendė visą eilę politinių bilų, kuriose 
teisiamieji buvo kaltinami už komunistinį 
veikimą, kom. literatūros laikymą bei ne
šiojimą ir pan. Apeliaciniai rūmai per tuos 
du mėnesius, buržuazinių laikraščių davi
niais, nuteisė: 2 žmones po 8 metus, 7 žm. 
po 6 met., 3 žm. po 4 met., 1 žm.—1 me
tams ir 4 išteisino. Viso apeliaciniai rūmai 
nuteisė 13 žmonių bendrai paėmus 71 mt. 
kalėjimo. Tarp kitų bilų apeliaciniai rūmai 
teisė Piligrimą Juozą, kuris apkaltintas lai
kęs hėlegalę komunistinę spaustuvę. Piligri- 
mas nuteistas 8 mt. kalėjimo. Beto apeliaci
niai rūmai nuteisė 3 valstiečius už atsišau
kimų platinimu po 5 mėn., 6 mėn. ir IJ/2 
metų. Per tą pat laiką kariuomenės teis
mas įvairiose bilose nuteisė: 1 žmogų 12 
mt., 1 žm.—10 met., 5 žm. po 8 mt., 5 žm. 
po 6 mt., 1 žm.—5 mt., 9 žm. po 4 mt., 3 
žm'. po 3 mt.,. 'B žm. po 2 mt., 2 žm. po U/2 
mt., 1 žm.—1 mt.,' 1 žm.—7 mėn., 1 žm.— 
6 mėri. ir 1 žm.—1 mt. sąlyginiai. Viso ka
riuomenės teisinas per tą laiką nuteisė 37 
žm. daugiau kaip 160 metų. Kariuomenės 
teismų spręstųjų bilų tarpe buvo didžiulė 
53 žm. bila, dlaugiausia nuo Utenos ir Ko- 
varsko. Tai buvo didžiausia po fašistinio 
perversmo bila žmonėms, .kaltinamiems 
kom. veikime, į Areštai šioje biloje buvo pa
daryti dar 193>4 m. pabaigoje. Teisiamieji 
buvo kaltinami priklausę komunistų parti
jai, platinę kom. atsišaukimus, kabinę rau
donas vėliavas^ dalyvavę masovkose. Dau
giausia šioj bil.oj nuteistas kdvarskietis Vil
džiūnas Jonas—10 mt., kiti mažesnėmis 
bausmėmis. IŠ 53 šios bilos dalyvių nuteis
ta 28, kiti gi
Šitaip darosi krašte, kurį smaugia fa

šizmas ! i

■išteisinti.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI I /~i/AA?nTxta'

J. M. Lukauskui, Methuen, 
Mass. — Jūsų rašinėlis apie 
“žydą ir kunigą“ netinka

CONSINO fĖISMŪŠ

M a d i s on, Wisconsin. — 
spaudai. O apie jūsų dainas Gubernatorius La Follette 

'jjieko negalima pasakyti, kol įteikė valstijos seimeliui su- 
jų nesame matę. manymą, kad visi Wisconsi-manymą, kad visi Wisconsi-

no vyriausio teismo ir apsk
ričių teismų teisėjai, kurie 
sulaukia 70 metų amžiaus, . t . ......
turi pasitraukt iš teisrtių su 
pensija lygia pusei jų gau
namos algos.

Iš Panevėžio kalėjimo menka ir negreit prisišau- 
draugai mums rašo: | kiama. Tik po keletos parų

Čia per žiemą, sukimšę gulėjimo kameroj įr pakilus 
vienoj kameroj (28-toj ka-, temperatūrai iki 40 laipsnių 
meroje, kur niekuomet ligonį paima kai. ligoninėn, 
saulės spindulys neužklys
ta), laikė mus apie 30 ir ir širdies ligomis, 
daugiau žmonių, kai norma- tiems nusiskundžiant kai. 
liai toj kameroj gali sutilpti gydytojas nekreipia dėmė- 
daugiausia 16. (Veik didės- šio ir tyčiojas: esą “bobų 
nė dalis turėjom gulėti ant liga sergate” ir t. p. 
grindų, susispaudę viens1 Administracija dažnai ka- 
prie kito. Del stokos oro, binėjas prie polit. kalinių 
nors ir didžiausių šalčių neva del “netinkamo sveiki- 
metu, langus turėjom lai-, nimosi” bausdama karceriu.

1 kyti pusiau atdarus. Be to, 
del durų nesandarumo ka- baudė; baudžiamos už šven- 
meroj buvo nuolatinis skers- timą 1 gegužės. Atvežtas ki- 
vėjis.

Žieminių drabužių admi- > no kartu su nubaustomis ir 
nistracija nedavė aiškinda- joms taipgi tą režimą taikė, 
ma, kad tardomiesiems nėra | Rašomoji medžiaga griež- 
duodama. Pečius buvo kure-. čiausioj kontrolėj: dažnai 
namas tik porą kartų į sa- dar būna patikrinimai ir 
vaitę, o jei kartais ir daž
niau, tai tokiais atvejais pe
čius būdavo vos šiltas. Nu
šalome rankas, kojas, au
sis. ...

Dažnai per išpuvusių 
grindų plyšius ir per langus 
iš apačioj esančios skalbyk
los pilna kamera prieina 
dūmų.

Į pirtį leidžia kartą per 
dvi savaites, bet žiemos 
metu praustis veik neįmano
ma: jeigu yra karšto van
dens, tai nėra šalto ir at
virkščiai, o be to pradžioje 
neužtekdavo visiems nė reč- 
kučių. Prausimuisi vanduo 
baisiai nešvarus, kartais bū
na vien geležies rūdžių tirš
timai, o be to vandenį tek
davo patiems semtis iš ka
tilo su rečkutem, nes kra
nai buvo sugedę. Nuo apsi- 
deginimo anglies degimais 
kartais reikdavo vieną kitą 
draugą net nešte išnešti iš 
pirties.

Maistas labai blogas. Iš 
laisvės atnešimas labai su
varžytas. Ątnešt maistą 
galėjo tik kalinio giminės, 
dokumentaliai įrodę savo 
asmenybę. Viena senutė, ne
šusi maistą ir to neįrodžiu- 
si, buvo administratyviai i 

, nubausta dviem savaitėm i 
kalėjimo.

Pinigų gavimas iš laisvės 
irgi suvaržytai. Pavyzdžiui 
d. Alf. Vildžiunūi prisiųstus 
paštu iš Kauno 20 litų neiš-1 
davė, motyvuodami tuo, kad i 
esą “Mopras” siuntė ir juos 
konfiskavo.

Del viršminėtų priežasčių 
vasario-kovo mėnesiais pra
sidėjo nuolatiniai Susirgimai 
bronchitu, atviroj formoj 
tuberkuliozu, reumatu 
kitomis ligomis. .

Drauges dviem mėn. na

tas drauges taipgi patalpi-

kratos, kurių metu adminis
tracija viską sumaišo, su
mina su nešvariais batais, 
patalines ir tt.

(“Kovotojas” N. 4 (11), 
1936 m., vasaris. Kauno ka
lėjimo politkalinių laikraš
tis.)

k » . ■

Aukos iš Mažos 
Kolonijos

Iš Oregon City, Oregon, 
nuo Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros Draugijos 
223 kuopos mūsų centras ap- 
laikė čekį ant $72.50. Jame, 
buvo $15.50 duoklių už 1937 
metus ir $57.00 aukų. Draugai 
aukas sekamai paskirstė: Is
panijos liaudies kovai prieš 
fašizmą $22.00; Agitacijos 
Fondui $10.00; Tarptautiniam 
Darbininkų Apsigynimui $10; 
Lietuvos politiniams kaliniams 
$10 ir “Laisvei“, mūsų dien
raščiui, $5.00.

Kiek yra žinoma, tai Oregon 
City nedaug lietuvių gyvena, 
bet mūsų draugai veikia, dar
buojasi, gerai gyvuoja pas 
juos ALDLD kuopa. Aukas 
prisiuntė jau ilgus metus se- 
kretoriaunantis draugas Wm. 
Murphy.

D. M. Šolomskas.

Binghamton, N. Y
Kas Veikiama del Ispanijos 

Liaudies Valdžios Gynėjų

Vasario 16 d. buvo išsiųsta 
apie 15 šimtų svarų drabužių. 
Krautuvė, kuri buvo paimta 
po num. 333 Clinton St., lik
viduota, bet draugai L. A. 
Tvari pavėlino jų krautvę var
toti po num. 331 Clinton St.— 
antros durys nuo pirmiau lai-
kytos krautuvės. Ten bus ga- 

-------------------- w Įima nešti drabužius kol vėl 
Medicinos pagelba labai sudarysime kitą troką.
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tvenkti, nes be užtvankų jokios 
elektrofikacijos būti negali. Vie
ni siūlo užtvenkti Nemuną, ant
ri — Nerį, treti — mažesnius 
upelius, ketvirti — išeikvojimus 
ir pinigų išvežimą į užsienius, 
kad būtų kuo užtvenkti augš- 
čiau paminėtąsias upes. Vėliau 
siūloma pastatyti hidroelektros 
stotis ir, pravedus tinklą po Lie
tuvą, visą ją nušviesti.

O to viso išdavoje Lietuvoje 
turi pranykti visi tamsūs kam
pai ir kampeliai, kurių tamsu
ma pasinaudoję, vieni varo na
minę,* antri vakaruškose links
minasi su cizorikais ir brank
tais, treti dirba kažkokius tam
sius darbelius, o ketvirti ilgais 
ir tamsiais žiemos vakarais 
kaimų gryčiose negali nei kny
gos, nei laikraščio paskaityti.

Eidami antruoju keliu, susi
tinkame maždaug su panašio
mis mintimis. Ir elektrofikaci
jos per kultūrą šalininkai tvir
tina, kad pirmoje eilėje reikia 
pastatyti užtvankas: bedar
biams, besiveržiantiems į darbo 
biržas; bedarbiams inteligen
tams, besiveržiantiems į mies
tų savivaldybes ir bendrai kiek
vienam, kas bent kur veržiasi. 
O iš šių užtvankų gautą ener
giją sunaudoti viešiesiems dar
bams ir idėjų rauginimui.

Antroje eilėje kultūros šali
ninkai numato taip pat statyt 
stotis: autobusų stotis; psicho- 
technikos arba gabumų stotis, 
grūdų valymo stotis, kurios at
skirtų grūdus nuo pelų; meteo
rologijos stotis, kurios nustaty
tų ryt dienos orą, kad nepavė
lavus pakeisti kailinius; gam
tos tyrimo stotis, kurios ištirtų 
gražesnias vietas, kad jose bū
tų patogiau vasaroti, ir dar 
daug įvairių stočių.

Trečioje eilėje, be jau esan
čio sindikalistinio ir kortų kliu- 
bų tinklo, kultūros šalininkai 
numato plėsti organizacijų tin
klą, inteligentų kliubų tinklą, 
įvairių rūmų tinklą, koncesijų 
tinklą ir dar daug įvairių kitų 
tinklų, kurių tarpe paskutinėje

Kovo 19 d. bus rodomi kru- 
tami paveikslai. Manome gau
ti paveikslą “Ispanija Lieps
nose“. Nepraleiskite progos 
pamatyti tikrus vaizdus apie 
Ispanijos ir kitų šalių fašistų 
puolimą ant Ispanijos liaudies. 
Kuomet tikietai bus parduo
dami, prašome visų pasipirkti 
ir paremti savo centais demo
kratijos gynėjus jų kovoj 
prieš užpuolikus.

Kurie draugai ir draugės 
turi senų drabužių, galite at
nešti vakarais, nuo 6 vai., po 
num. 331 Clinton St. arba 315 
Clinton St. Kaip ir pirmiau, į 
315 Clinton St. galite atnešti 
bile kada.

M. žvirblienė ir L. šimoliu- 
nas aukojo didelį baksą dra
bužių. Jie užlaiko krautuvę, 
346 Clinton St., ir yra visiems 
gerai žinomi biznieriai. Dra
bužių taipgi aukojo ponia Be-;
lazarienė, kuri užlaiko gar-lygtoj kol kas stovi kaimų bib- 
džių valgių valgyklą ant Clin-ipotekų tinklas ir pašto agentū- 
ton St. Fotografas d. Klimas y1? tinklas,^ kad laikraščiai dar 
aukojo čeverykų. Jis turi gra
žiai išsitaisęs studiją ir man
dagiai patarnauja kostume-

į tą pačią dieną pasiektų toli
miausius Lietuvos užkampius.

Pravedus visus tinklus, kul-
riams. Patartina, reikalui tūros šalininkai numato paka- 
esant, kreiptis pas virš minė- j binti lempas: kaimų gryčiose 
tus žmones. Draugai čeką-' PaPrastas žibalines lemputes, 
nauskai aukojo baksą drabu-1 P^.kurių tegalima tik vyti 
žiu. K. Kasmauskienė aukojo Pančius; mokyklose 
vaikų drabužių. Drabužių 
taipgi aukojo sekami draugai: 
L. Tvari jonas, J. Vaičekaus
kas, J. Kasky. Aukojo ir kiti 
draugai ir draugės lietuviai, 
o kitų tautų žmonių pavar
džių nežinau. Varde Ispanijos 
liaudies valdžios gynėjų, ta-, 
riam ačiū už suaukotus pini
gus ir drabužius.

Ispanijos Gynėjų Komitetas.

ŠYPSENOS

; , švietimo 
likternias, kurios dažniausia 
esti prigesusios; inteligentų 
kliubuose litrus, kurie inteligen
tams šviečia per visus vakarus; 
kortų ’kliubuose bubnų tūzą, ku
ris. lošėjams šviečia per ištisas 
naktis, o patys pas save šviesias 

-'elektrines liustras, kurios įvai
rioms svetimų j ų elektros kon

fesinėms bendrovėms nušviečia 
pelningą ateitį.

O to viso išdavoje, po ilgų 
kultūrinio darbo pastangų, vi
suose kampuose ir užkampiuose 
šviečia ne elektra, bet tik šv. 
Jono vabaliukai, o Lietuva, kaip 
buvo, taip ir lieka ir tamsi ir 
juoda.

Po viso to darosi aišku: kol 
nebus užtvenkti Lietuvos elek- 
trofikacijos priešininkų nepa
grįsti išvedžiojimai, jokio Ne
muno neužtvenksime ir visos 
kalbos apie elektrofikaciją pasi
liks tuščiu ginču apie tai, kas 
turėjo atsirasti pirma: višta ar 

| kiaušinis. H. Dautartas.
(“Kuntaplis”) *

PENSIJA BEVAIKEI 
PERSISKYRĖLEI T I K 
PER PUSTREČIŲ METŲ

Lietuvos Gyvenimo 
Prašmatnybės

KULTŪRA IR ELEKTRO- 
FIKACIJA LIETUVOJE.
Spaudoje dabar smarkiai gin

čijamasi, kas greičiau veda prie 
tikslo, ar kultūra prie elektro-1
fikacijos' ar elektrofikaciją prie I . iL -- A. -. .
kultūros, šie ginčai savo esme 01 , Mass. Alfred
labai primena visiems žinomą Rogers septynis metus mo- 
ginčą: ar višta iš kiaušinio, ar kėjo po $5 pensijos (alimen- 
kiaušinis iš vištos, ir todėl pla- tų) per savaitę buvusiai sa- 
čiai visuomenei yra nepaprastai vo pačiai, pagal perskyrų 
įdomūs.

Čia svarbu peržiūrėti tuos
I teismo patvarkymą. Bet da
bar apeliacijos teismas pa- 

motyvus, kuriais pasirėmę, vie- lįuosavo Rogersą nuo toles
nių mokėjimų buvusiai • jo 
žmonai. Teisėjas H. At- 

motyvus, kuriais pasirėmę, ki-,w00^ pasakė. Rogersienė 
ti tvirtina, jog elektrofikaciją beveikė, O bevaikei J)er- 
pasįeksime tik per kultūrą. į siskyrėlei pilnai turi užtek- 

Eidami pirmųjų keliu, tuoj ti, jeigu būvęs jos vyras mo- 
susitinkame su mintimi, kad ka jai alimentus per pustre- 
pirmoje eilėje reikia ką nors už-1 čių mėtų.

ni tvirtina, jog kultūros mes pa
sieksime tik per elektrofikaciją, 
iš vienos puses, o iš antros, tuos
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LIETUVOS ŽINIOS
Lenkai Ištrėmė Vilnietį 

P. Karaziją
Apie tik ką ištremto P. Kara

zijos kelionę mums teko patirti 
iš tikrų šaltinių šitokių smulk
menų. Kaip žinome, pernai pa
vasarį lenkų valdžia Vilniuje 
buvo nutarus ištremti P. Kara
ziją su šeima (4 asm.) per tris 
dienas iš valstybės ribų. Oficia
liai buvo tremiamas del to, kad 
Karazija neturėjo išaiškintos 
pilietybės (Vilniuje nuolat gy
veno nuo 1918 m. vidurio). Kai 
kuriems lenkų ir lietuvių asme
nims padarius pastangų Vilniu
je ir Varšuvoje trėmimas buvo 
sulaikytas, šeima galėjo pasilik
ti Vilniuje ligi 1937. III. 14 ir 
tik Povilui Karazijai įsakyta 
buvo tuojau išvykti iš Vilniaus 
su sąlyga, kad negalės apsigy
venti tose vaivadijose, kur gy
vena lietuviai, gudai ir Ukrai
nai.

1936 m. balandžio mėn. pa
baigoje apsigyveno Varšuvoj. 
Buvo duota vilties, kad pagalios 
bus pripažinta pilietybė. Tačiau 
visa tai pasibaigė, kad š. m. 
sausio mėn. 28 d. 5 vai. rytą 
Varšuvos policijos buvo paim
tas iš buto ir sulaikytas. Tą pa
čią dieną sulaikytąjam buvo 
praneštas administracinės val
džios įsakymas ištremti tuojau, 
iwduodant jokio termino ir net 
neleidžiant miestan išeiti net su 
policijos palydovu reikalų su
tvarkyti ir buto sulikviduoti.

Visą dieną buvo laikomas po
licijos etapo arešte (rezervoj) 
ir tik varant stptin naktį buvo 
leista užeiti su policija pasiimti 
reikalingiausių daiktų. Trauki
niu buvo atgabentas Vilniun, 
pavarinėtas po įvairias įstaigas 
(vaivadiją, storastiją) ir 
pristatytas policijos etapan 
artimiausiam traukiniui į 
viasus. Per ilgus prašymus
vo leista pasimatyti su šeima. 
Vėliau buvo duotas kitas įsaky
mas, nustatąs netikėtą ir daug 
sunkesnį maršrutą: autobusu į 
Trakus, o iš ten laukais į arti
miausią pasienio policijos punk
tą. Naktį laikė arešte, o rytą 
esant 25 laipsniam šalčio gabe
no ne į artimiausiąjį punktą, 
bet 15 klm į Zaviasus, nes tik 
šis punktas turįs muitinės įga
liojimus kratai daryti. Krata 
buvusi labai nuodugni, užtruku
si 2 valandi ir apie 4 vai. poli
cijos ir pasienio sargybos (ko- 
po) trijų atstovų buvo “atiduo
tas” Lietuvos pasienio polici
jai, iš kurios būtinai norėjo 
gauti “pakvitavimą,” tačiau 
punkto viršininkui griežtai atsh 
sakius kvituoti, tremiamasis bu
vo paliktas pas dvispalvę lenkų 
užtvarą. Jam buvo leista atvyk
ti į Skirmantiškius ir čia išrū-iKacų linų 
pinta leidimas laikinai pasilikti, /parduoti 12 kg. linų, gavęs kvi-jradų

J telį prie 12 kg. pridėjęs 0, gavo 
120 kg. skaičių, su kuriuo 
kitą asmenį Kacus apgavo 
lt. 60 et. sumai.

Vėliau, kai Kacai pajuto 
apgauti, imtasi jieškoti tariamo 

g_ j pardavėjo, kuriuo pasirodė esąs

vėl 
ligi 
Za- 
bu-

ninku draugija nesenai miesto 
savivaldybei įteikė prašymą, 
kad 1936 m. rugsėjo mėn. per
kelta iš miesto centro į naują 
miestą gyvulių rinka, būtų grą-30 d. teismas paskelbė sprendi- "_ ;

mą, kuriuo kaltinamieji Kakan- žinta į seną vietą. Savo prašyme 
cedekas ir Kuncienė išteisinti. Į draugija matyvuoja, kad iškė- 
Kaltinamąjį Kakancedeką gynė jus gyvulių rinką iš miesto cen- 
adv. Stankevičius, o Kuncienę p. 
Bulotienė. Bylą nagrinėjant 
žmonių buvo pilna teismo salė.

Nubaudė Rekomendacijų 
Parūpintoją

Kaunas. Aleksandra Skrip- 
kauskaitė, žadėdama įvairiems

tro, ten gyveną prekybininkai ir 
amatininkai neteko dalies pelno.

Tačiau, kaip teko patirti, 
miesto savivaldybėje gautas ir 
antras kontra-prašymas, kuria
me dauguma gyventojų prašo 
rinką palikti dabartinėje vie
toje.

asmenims išrūpinti rekomenda- . Gyyuhų rinka 1936 m. rugsė-
ciją tarnyboms gauti, viliojo pi
nigus.

jo men. perkelta iš miesto cen
tro už naujo miesto prie įgulos

Sausio 28 d. Kauno apylinkės kareivinių, miesto savivaldybės 
teismas Al. Skripkauskaitės by-i^į391 Senoje preky-
lą sprendė, ją pripažino kalta ir 
nubaudė trimis 
prasto kalėjimo, be to, vienai 
nukentėjusiai iš Skripkauskai
tės atiteista 50 lt.

mėnesiais pa-
vietės aikštėje jau spėta pasta
tyti dviejų aukštų medine pra
džios mokykla.

Teismas K. Stašį Išteisino.
“Vilniaus Rytojus” 8 nr. pra

neša, kad sausio 20 d. Tčevo 
miesto teisme buvo nagrinėja- 

Ima K. Stašio byla, kurioje jis 
aps- buvo kaltinamas už devizinius

BIRŽAI
Maža Pašarų.

Apskritai, visame Biržų
krityje šiemet ne tik grūdų, bet nusikaltimus. Teismas K. Stašį
ir pašarų daug mažiau, kaip išteisino.
pernai. Turguose pašaras dvigu-i 
bai brangesnis, kaip praėj. me
tais. Visi susirūpinę, kad del 
pašarų stokos gali reikti par
duoti nemaža gyvulių.

Vokietijos
prie stalo) tos šalies Reichstage (seime) išrėžė de
magogišką “spyčių,” kuriame jis oficialiai atmetė pa
skutinį Versailles taikos punktą, būtent: Vokietija 
yra kalta pasaulinio karo uždegime.

ALDLD IIAPSK RIC10 MARŠRUTAS

Vidutinis jų ilgis, tai 4-5 pėdos. 
Tačiaus su gyvate, ypatingai iš
važiavusiems į girias grybauti 
ar vuogauti miestečiams, nepa
tartina bandyti sueiti į pažintį 
bei erzinti ją, kad paskui nerei
kėtų gailėtis. Bet mušti jos irgi 
nepatartina, nes .. . iššaukus 
nuodihgą gyvatę į dvikovą ir ne
žinodamas jos strategijos, grei
tai gali būt nugalėtas, tai vie
na.

Antra vertus, juk yra ir visai 
nenuodingų, daug gero farme- 
riams darančių gyvasčių. Jos 
sunaikina daug žalingų vabalų, 
pelių bei žiurkių ir tokią nekal
tą gyvatytę užmušus būtų dide
lis prasižengimas.

Taigi, nedėk gyvatės sau į 
antį, bet ir neatimk jai gyvybės, 
jeigu nepažįsti jos.

Senas Vincas.

Hartford, Conn
Puiki

Isteriką!
(Feljetonas)

Jezusėli, žmonės, visas 
sis sviete — Adoliau, Benito,, 
Francisko, Viliau, Hirohito 
etc., ratavokite, nes Rusijoj Sta- 
linas mūsų “idėjos” draugus su
čiupo ir šaudo! Visus tokiu: 
“gerus” žmones, kaip mes, šau
do. Be niekur nieko nuo gat
vės paima, nuveda į tam tikn 
kamarą užduoda kokių ta. 
“drugs” ir nuo tų “drugs” su
imtieji, visi kaip vienas, prisi
pažįsta prie visko, ką tik Stali
nas nori, šie posmai nėra iŠ 
nykščio išlaužti, bet paimti iŠ 
pasitikimų šaltinių, Hearsto 
spaudos, kur dabar mūsų va
das, Leonas Trockis, bendradar^ 
biauja. Prisiminus vadą, tiek 
smagu, kad OGPU nepasiekia 
jo, tai vis dar lieka viltis “opo- ' 

Izicijai” dirbti tą prakilnų dar-

sena

Parama Ispanijos
Kovotojams

31 d. Komunistų Jją( kurį dirbo tie 13 sušaudyti 
buvo surengus pra- jr jų pirmtakūnai, Zinovjevas,

San Francisco, Calif
RASEINIAI.

Kėsinosi Nusižudyti.
Sausio 22 d. Raseinių m. gy

ventoja S. peiliu persipjovė sau 
gerklę. Nugabenus ligoninėn ir 
atgaivinus, paaiškėjo, jog ji mė
ginusi nusižudyti del didelio šei
mos skurdo ir ją senai varginu
si

153 kp. susirinki- 
vasario 5 d., 1886 
Del priežasties šal-

ALDLD 
mas įvyko 
Mission St. 
čio, nepribuvo draugė Kingie-
nė, užrašų sekr. ir org., bet 
susirinkimas buvo geras. Na
riai pasižadėjo stengtis vajaus 
laiku gauti naujų narių. Drau
gas Kisielius apsiėmė būti šios 
kuopos vajaus vykdytojas ir 
pasižadėjo atlankyti šios kolo
nijos lietuvius ir pakalbinti į 
kuopą. Kuopa nutarė parsi
traukti 25 kalendorius. Nors 
jau vėlus laikas, bet bandysi
me platinti. Sekantis susirinki-

liga.
Pabrango Malkos.

Del blogų šiais metais kelių 
ūkininkai negalėjo parsivežti iš 
miško malkų ir del to pas juos
malkų atsarga žymiai sumažėjo, mas įvyks penktadienį, kovo 
Visa tai atsiliepė malkų kai
noms, nes ūkininkai patys ma
žai turėdami sausų malkų, be
veik nebeveža jų į turgų, o ir 
nuvežę labai brangiai prašo. 
Del to, atėjus šalčiams, labai 
smarkiai pakilo malkų kainos. 
Dabar nedidelis sausų malkų 
vežimas kainuoja apie 16-19 lt. 
Tokia aukšta malkų kaina labai 
vargina neturtinguosius, kurie, 
neturėdami pakankamai lėšų, 
neįstengia nusipirkti malkų ir 
del to turi kęsti šaltį.

Sausio 
Frakcija 
kalbas D. M. šolomskui, bet Kamenevas ir kiti, 
iš priežasties ligos jis negalė- Į 
jo atvažiuoti. Jo vieton pri
buvo V. J. Valaitis iš New 
Britaino, kuris kalbėjo šių die
nų klausimais. Reikia pažy
mėti, kad drg. Valaitis kalbė
jo gerai. Po prakalbų sekė dis
kusijos ir klausimai apie Lietu
vą ir Sovietų Sąjungą. Neku- 
riem nebuvo aišku, kodėl visi 
teisiami trockistai prisipažino 
prie kaltės.

Rinkta aukos Ispanijos pa
rėmimui. Aukavo šie asmenys: 
V. Jurka, J. Krukis, F. Banis, I 
F. Petrušiunas, K. Arrison ir 
J. Kurnėta po $1; O. Visockie- 
nė, J. Beržinis, Pet. Kriščius, 
O. Kvietkauskienė, J. Margai- 
tis ir E. Klimienė po 50c.; P. Uralo ir Sibiro ir įsteigti ten 
Milišauskas 30 c.; V. Jenuške- 
vičius, V. Vasiliauskienė, J. 
Jenulevičius, J. Gudaitis, K. 
Bučas, K. Vilkas, F. Masaitis, 
A. Ramoška, J. Aibavičius, V. 
Staugaitis, B. Lukauskas, J.
Lobą, O. Rudzinskienė, 
Verkietienė, S.
Brėžis, ir J. Kazlauskas po 25 
centus. Smu Ikių surinkta 
$2.67. Viso surikta $16.22. Iš-įsu komunistais, 
laidų pasidarė $2.61. Liko Is-, frontas sudarytas, 
panijos paramai $13.61..
šiem aukavusiem tariu širdin- kaip galima niekinti komunis-.| 

; tus. Tą darbą reikia daryti 
“mandriai,” kad darbininkai ne- 
dasiprotėtų, kad esame prieših- 
gi jų reikalams ir abelnai so
cializmui bei komunizmui. Te
kis mūsų darbas bus geriauąia 
pagelba Trockiui ir jo “armi
jai,” kurios dalimi ir mes esa- 

! me. Bet labiausia saugokimės 
I tų “drugs,” neimkite nuo komu
nistų cigareto, nič nieko, ba ten 
gali būti užtaisyta su “drugs/’ 
porą dūmų užtraukę išplepėsi
te komunistams visą teisybę 
kaip tie 16 Maskvos teisme ir 

verynų, x vnmv rx x va.- , mums . . . kaput! Apsaugok
ko overkautą; E. Dudonienė,'mus nu0 viešpatie!
1 keną mėsos, porą svarų . ( Versta’ iš Naujos Gadynės J 
beans ir porą moteriškų če- „

verykų; K. Mičuta, kareivišką - ItlEL i
overkautą.

Drabužius ir maistą trokas 
surenka iš New Britain ir 
Hartfordo ir nuveža į New 
Yorką del siuntimo į Ispaniją.

Sausio 26 d. korespondenci
joj iš Hartford, Conn., apie 
sausio 9 d. parengimą del Is
panijos naudos yra biskį klai
dų. Nėra pažymėta John E. 
Daily, kuris aukojo 10 svarų 
hames, viršaus už kelis svarus 
M. Kazlauskienė damokėjo. 
Laisvės Choras aukavo pusę 
rendos už svetainę $3.00. Nė- ——----
ra pažymėta M. Nikzentaitie- 
nės, kuri aukavo $1; A. Totore- 
lis vieton 25c. turi būti $1.

Pasitaiko, kad aukas rink
dami kitų pavardes neužrašo 
kaip reikia, kitų visai neužra
šo. Turime stengtis daryt kuo 
mažiausia klaidų.

žmonės, snaudaliai, matote 
kas darosi Rusijoj, Stalinas pra
žudys ją, jau baigia pražudyti 
tą Rusiją, kurią mūsų draugai 
po vadovybe Trockio su pagelba 
Hitlerio ir Japonijos norėjo at- 
steigti. Taip, gerbiamieji, jau 
paskutinius likučius baigia pra
žudyti. Ir kas gi ten beliks? Ogi 
nepilni du šimtai milionų “ro
botų,” kurie nesupranta mūsų Į 
siekinių ir seka Staliną. Reikia 

. padaryti tam galas.
i

Argi nematote, kad visas civi
lizuotas pasaulis, pradedant 
Hitleriu ir baigiant Hearstu ir 
Trockiu, trokšta paliuosuoti 
tuos “robotus” nuo Ukrainos,

t., nes apskričio iždaš yra veik 
tuščias.

Neužmirškite, draugai, kad 
vieną iš svarbiausių mūsų or
ganizacijos užduočių yra pa
skleisti apšvietą, tai yra lite
ratūrą. Neturint ant rankų už
tektinai, parsitraukite iš cen
tro, arba iš “Laisvės” įstaigos. 
Dabartiniu laiku “Vilnis” iš
leido brošiuraitę apie Ispaniją. 
Brošiuraitė parsiduoda po 10 
centų. Užsisakykite ir platin
kite, nes ji labai šiuo momentu 
svarbi turėti.

Taipgi aš prašyčiau draugų, 
kad pasiųstumėt drg. Andriu
liui, “Laisvės” antrašu, 427 
Lorimer St., Brooklyn, N. Y. 
plakatą ar kokį laiškelį, pažy
mint, kur ir kokiu laiku reng
site prakalbas, kad jam ne
reikėtų reikalauti arba jieško- 
ti ir bereikalingai laiką 
gaišti.

Darbuokimės, kad šis 
kalbų maršrutas būtų
mingas. A. Lideikiene,

ALDLD 2-ro Apskr. Sekr., 
17-23 Orchard St.,

Great Neck, N. Y.

C. Brooklyn, N. Y. 
Newark, N. J. 
Elizabeth, N. J. 
Paterson, N. J. 
Linden, N. J. 
Jersey City, N. J. 
Hillside, N. J. 
Bayonne, N. J. 
Cliffside, N. J. 
Maspeth, L. 
Great Neck, 
matote, yra

L
civilizaciją — tvarką, kokia 
viešpatauja visame sviete, ypa
tingai Vokietijoj. Tą matant, 
mes, “opozicionieriai,” turirpe 
nesnausti, o prisidėti prie tos, 
sulig švento tėvo Pijaus, “kru- 
cijados.” O kaip prisidėti? Juk; 
nesate “beibės”, aiškinti nerei4 
kia, t. y., dėti pastangas nieko 
neprileisti prie bendro fronto 

o kur toks 
tai reikia 

Vi- griauti; prie to, kur galima ir

palikta 
Jei kuri 

pasi-

(March), 5 d., 8 v. v., 1886 
Mission St., kampas 15 St.

San Francisco ir Oakland 
LDS 58 kp. susirinkimas įvyko 
vasario 6 d. pas draugus Ka
rosus, Oaklande. Susirinkimas 
buvo skaitlingas. Atrodo, kad 
žmonės turi noro lankyti su
sirinkimus. Delegatas išdavė 
raportą iš Calif.
Įstatymdavystės Konferenci
jos, kuri įvyko sausio 16 ir 17 
dd., Sacramento Calif. Čia, 
Calif., darbininkai nemiega ir 
rūpinasi, kad įstatymai būtų 
palenkesni' ir tinkamesni dar
bininkams. Daugelis rezoliuci
jų buvo priduota Calif, sosti
nės ponam pasiskaityti, kurio
se buvo pabriežta, ko darbi
ninkai nori ir tt.

Utenos vai., gyvent. P. atvežęs. Buvo išduotas raportas iš 
supirkimo punktan I sausio 16 d. įvykusio Maska- 

Baliaus. Pelno liko 
$36.39. Ispanijos liaudies gy
nimui paaukota $10.00. Marė 
Rodi,, gavus antrą “praizą”— 
$2.50, aukojo Ispanijos liau
dies gynėjams. Aukota $2 Be
darbių Fondan. Pinigar pasiųs
ti LDS centran. Sekantis su-

UTENA.
t

Išaiškino Klastotu Kviteliu 
Apgavusį Linų Supilk. 

Punktą.
Sausio 21 d. Kvyklių km.,

Kalbes “Vilnies” Redaktorius 
Draugas V. Andriulis

Kovo 17 S. Brooklyn, N.'Y.
” 18 
” 19 
” 20 
” 21 
” 22 
” 23 
” 24 
” 25 
” 29 
” 30 
” 31 
Kaip

i trys dienos tuščios, 
kuopa mano, kad galės 
naudoti kovo 26, 27 arba 28, 
tai praneškite ir gausite kalbė
toją. Aš tas dienas neskyriau, 
nes pripuola arti prie Velykų 
švenčių ir ne visur galima 
rengti prakalbas tuom laiku.

Darbininkų | Rengiant šį maršrutą, turiu 
priminti, kad apskritys nega
lės finansiniai pagelbėti kuo
poms rengiant prakalbas. Jūs, 
draugai, turėsite patys rūpin
tis su viskuo, kaip tai, kalbė
to j aus lėšomis, plakatais ir t. 
kite, nes ji labai šiuo momentu

°.
Lūtvinas, <!K.

su-

pra- 
sek-

Gyvatės

Dabar jau atvyko Kaunan.
(“L. žinios”)

ALYTUS.
Iš Teismo Sales

1935 m. Alytuje Vilniaus

rūsių:

per
156

esą

vėj sudegė Dovydo Kakancede- P- Policijai kvočiant jis kaltu sirinkimas įvyks balandžio 3 
ko viešbutis. Tame viešbutyje 
kilus gaisrui gyveno keletas as
menų. Per gaisrą sudegė iš 
Amerikos grįžęs pil. Kokoška. jau buvo pasidėjęs į taupomąją 
Taip pat smarkia^ apdegė viena valstybės kasą pašte.

prisipažino. Pasirodė, kad P. 
buvo taupus pilietis. 100 litų to
kiu būdu '‘uždirbtų” pinigų jis

d., 8 v. v., 152 Burtita St., San 
Francisco, pas Varnius.

Kuopos Koresp.

ten nakvojusi, iš kaimo atvyku
si, panelė, kuri nuvežta ligoni
nėn pe kelių valandų mirė. Šio 
gaisro byla atsidūrė teisme ir 
tęsėsi iki šių metų. Dabar sau
sio 27 d. Marijampolės apygar- ligatvio, rastas gulintis vos gy- 
dos teismas Alytuje ją sprendė, vas žmogus. Pasirodė, kad bū- 
Byla buvo iškelta prieš viešbu
čio savin. Kakancedeką ir jo 
Šeimininkę Kuncienę. Byla labai 
didelė ir paini, daug liūdininkų 
ir ekspertų. Teismui teko daryti 
porą vietos apžiūrėjimų ir byla 
tuo būdu užsitęsė 3 dienas. Tei
sme buvo aiškinama* visokios 
gaisro kilimo versijos. Kadangi 
viešbučio savin, su savo šeimi
ninke Kunciene gaisro metu bu
vo išvažiavę į Kauną su reika
lais : vienas — bankan, kitas — 
pas gydytoją ir grįžo tik po gai
sro, tai buvo kritęs įtarimas, 
kad gal jie patys pasamdę tretį 
Mmctų, rieabutį padsgė. Sausio1

BIRŽAI.
Vos Nesušalo žmogus.

Užvakar rytą gatvėje, ant ša-

Mexico Unijos prieš Baž
nyčios Teisių Platinimą

damas įsigėręs, beeidamas už
migo kailių dirbtuvės savinin
kas A. Patalpinus jį į ligoninę, 
išsipagiriojo ir pasveiko.

Kunigai Nebekaledos.
Šiemet, daugelyje kaimų gy

ventojai nebelaukia kunigo ka
lėdojant. Matyti, kad ateityj ku
nigams šis “amatas” nebeišsi- 
mokės.

ALYTUS.
Gyvulių Rinką Vėl Prašo 

Grąžinti į Seną Vietą.
Alytaus namų ir sklypų savi-

Vera Cruz, Mexico.—Val
dininkai, kaip pranešama, 
leisią skaitlingesnes pamal
das katalikų bažnyčiose šioj 
valstijoj, nors dar tebega
lioja šalies įstatymas, kuris 
pripažįsta tik po vieną ku
nigą ant 100,000 asmenų. 
Tūlos darbo unijos rengiasi 
demonstruot prieš bažnyčios 
teisių platinimą.

• London. — Anglijos mi- 
nisteris pirmininkas St. Bal
dwin rengiasi už trejeto me
nesių pasitraukti, iš savo 
vietos, kurią tada užimsiąs 
kitas reakcionierius, Cham
berlain.

Gyvačių yra visokių 
didelių, iki 15 pėdų ilgio, vidu
tinių ir visai mažyčių. Vienos iš 
jų turi nuodus, kurių purkšti- 
mu užnuodija žmogų ar kitokį 
gyvūną, antros kandimu (kirti
mu) užnuodija kito gyvio kūną, 
trečios apsivyniojimu nusmau
gia savo auką, bet yra ir tokių, 
kurios labai mažai ar visai ne
pavojingos, benuodės.

Iš nuodingiausių ir pavojin
giausių gyvačių rūšių, kiek ten
ka patirti, randasi tik trys rū
šys — Cobra (kobra), Copper
head (variagai ve) ir Rattle
snake (barškančioji gyvatė). Iš 
šių trijų veislių pavojingiausių 
gyvačių, jeigu kam prisieitų pa
sirinkti vieną, patarčiau pasi
rinkti barškančią ją, nes su ja 
vistik dar galima susirokuoti.

Ant šios gyvatės uodegos iš-] 
auga rago sudėties barškaliu
kai, kurie, uodegą sukrėtus, kei
stai sužvanga. Vieni sako, kad 
ši gyvatė žvangina tais barška
liukais tik tuomet, kaip prie jos 
kas nors artinasi, o jeigu kas 
jos perspėjimo neklauso ir eina 
artyn, tik tuomet ji kertanti, 
nepaisant, kas prie jos artintųsi 
—žmogus ar kitas gyvūnas.

Kiti vėl tvirtina, kad ji žvan
gina tik tuom tarpu, kada užsi
geidžia kitos lyties del pasivese- 
lijojimo. Tačiaus nesvarbu, ko
kiais ji sumetimais barškintų ar

.nebarškintų, bet vistiek, ji nėra 
tiek nuodinga ir pavojinga žmo
gaus gyvybei, negu anuodvi, 
apie kurias dar kalbėsime.

Barškančių gyvačių randasi 
veik visose Amerikos valstijose, 
išėmus tik pačias šaltąsias, 
šiaurines ir šiaurvakarines, val
stijas.

Copperhead (variagaive) gy
vatė, netik labai nuodinga, bet 
ir jokių baikų su nieku nekre- 
čianti. Jeigu jau kam kirto, tai 
turėjo ir mintyj, ką ji darė ir 
netoli jos kirtį nešiesi. GaVęs 
jos kirtį, skubėk prie daktaro, 
o jei pavėluosi, tai būk tikras, 
kad su kita jos sesute, jau ne
prisieis stoti į dvikovą.

Šių gyvačių rūšių randasi tik 
rytinėse ir centralinėse Ameri
kos valstijose. Kitos valstijos 
nuo jų liuosos.

Cobra (kobra) gyvatė, bene 
bus nuodingiausia ir- pavojin
giausia už jau apkalbėtas jos 

(sesutes — copperhead ir rattle
snake. Ji irgi jokių baikų ne
supranta ir jai įkirtus, auką 
tuoj suparalyžuoja, paskui ti
nimas ir — mirtis. Ji pavojinga 
dar ir tuom, kad gali būti ant 
sausžemio, vandenyj ir miškų 
medžiuose ir iš visur gali pulti 
ant savo aukos.

Vienok, Suvienytos Valstijos 
nuo šios gyvatės yra liuosos. Ji 
gyvena tik šiltuose kraštuose, 
kaip tai:, pietinėj Azijoj, pieti
nėj Chinijoj, Indijoj ir Afrikoj.;

šios, nors ir pavojingos gyva
tės, hčl neauga labai didelės. I

gai ačiū.
Drabužių del Ispanijos au

kavo : O. Giraitienė didelį 
pundą įvairių drabužių; J. 
Jenevičius 3 kautus ir kepurę, 
K. Lucas 2 overkotus, dvi eiles 
apatinių drabužių, 2 dreses ir 
kelias poras čeverykų; J. Mar- 
gaitis ir M. Labeckis aukavo 
vieną porą moteriškų ir porą 
vyriškų čeverykų, 8 mažų 
mergaičių dresiukes, 2 vaikų 
sveteriu, 1 vyrišką sveterį ir 1 
moterišką kautą; J. ir M. Kaz
lauskai, 2 poras moteriškų če
verykų, 1 vaiko kautą ir 1 vai-

Harry Larson, 30 m., gyve
nęs 540 50th St., Brooklyne, 
tapo užmuštas ant IRT East 
Side bėgių prie Worth St. Ko 
jis ten vaikščiojo—neišaiškin
ta.

BERN. J. SHAWKONIS
(AŠAKUNAS) 

NAUJAS
LIETUVIS GRABORIUS
IR BALSAMUOTOJAS

LAISNIUOTAS .
New York ir New Jersey m

Valstijoje
GraborystSs reikale visada jums 

mielai patarnaus pigiai.
306 John Street, 

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

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams. .
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y. i.
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BROOKLYN, N. Y

Co.

KONVENCIJA
ir

BANKETAS

Jau ruošiama program
Džei-Em-Kei.

Binghamton, N. Y

Lowell, Mass

plieno 
plieno 
uniją, 
sau irand Rei-

Wilson 
and Co. 
Side.

draugė 
dirbo 

slaugė

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

išsiko- 
esant,

Co. 
di-

Dr. Herman Mendlowitz
33 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312

Ne 
kada

ną graboriui. ną fabrikantai paskelbtų jų nu-
paba spėliojama, kokiu bū- mušimą. Be unijos viskas būtų 

du galėjo gaso kranelis atsi- pralaimėta. O reikės kovoti.

MATEUŠAS SIMONAVIČTUS 
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

Dienraščio “Laisvė*”

onvenciją šešti 
įvyks/“Laisvės” korespon- 

ntų ir bendradarbių 
konferencija.

darbininkai darė di- 
klaidą. Vėliaus, kiek 

dar laikėsi U.T.W. uni- 
dabartiniu laiku visai j 
ir jokios gyvybės ne-!

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

Unijistas.
Nuo Redakcijos: Atleiskite, 

kurių kompanijų 
nes

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

alleys.

KAINOS PRIEINAMOS 
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STacrg 3847

426 SOUTH 5th
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties.

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

“Laisvę” ir įsigykite

MEDAUS

BUS

GRAND PARADISE SVET
318 Grand Street

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335

pripažino, jog apie savaitė lai-’kai būtinai turi susirūpinti šiuo 
ko, kaip lavonas guli negyvas, reikalu. Negalima įsivaizdinti, 
Policija pranešė senelės gimi-Įkaip darbininkai galėtų apgint 
nėms ir pastarieji pridavė kū- savo algas, jeigu kurią nors die
ną graboriui.

JapĮs Ketvirtas

Šventųjų Stovylos ir “Bingo” tošis

Rochester, N. Y
Vieša Padėka

ir

izaheth, N. J.
L. Bekešienė.

7

22Z_—__ -------- -

būti kiekvie- 
visokios “cu- 
šventųjų sto-

žurnalą- “šviesą”; kurios pas- 
r da tas gana keista, kad tangomis daug ir labai daug

vylos ir “bingo” 
abelna apšvieta biznio sumetimais 

Dar daugiaus.
žinoma, kad 1925

lietuvių darbininkų atsipalai- 
dojo nuo religinių. prietarų ir 
visokių cūdų!

P. Sakat.

Pirmad., Vasario 22, 1917

>dosi,- mokslas, technika,
Ira ir
lėse gana plačiai, pusėti- 
lugštai pakilusi, ypatingai 
rikoje. Tačiau visgi yra 

daug žmonių, tikinčių į 
dus burtus, prietarus, fan
as, dvasiškųjų “vadovų” 
dus, kurių tikslas yra 
dalį žmonių palaikyti 

aruose ir išnaudot sau ir 
jąlistų naudai, vardan
> ir visokių “šventųjų”.
M vienas, iš daugelio, pa
is. Jaunas kunigas, Pa
ul, N. J., kurio parapija 
•kiai sumažėjo, sugalvojo _________ __

1 įstaigą, bažnyčią, pada-1 reikšdamas, kad :
stebūklinga, cūdauna ir

i pelninga vieta.
udrus kunigas ėmėsi už 
>o ir diena iš dienos užpil- 
inglų laikraščių puslapius 
“šventais” raštais, svietui 

ožydamas tikrą “teisybę”, 
t jisai bestudijuodamas 
itųjų gyvenimus “tikrai” 
dęs, ko senai jieškojęs, vi- 
žmirštą, bet neišpasakytai 
aširdingą šv. Judą, su ra- 
mt kaktos.
įmanyta—padaryta.
unigas nusiperka stovylą, 
•agu ant kaktos, pastato 
» nedidelėj bažnyčioj, ap-
> įvairių spalvų elektros 
somis, ir visokiais būdais 
rtna, kad viešpaties dievo 
'be, iš paties Jeruzolimo, 
osi jo bažnyčioje, būtent, 
Judas ir kunigo lūpomis 
da tikinčius ir paklydėlius 
nkyti “šventąjį”, prie jo 
•ai melstis, jam gausiai au-

ir nuo jo prašyti ko tik 
s stoka; o per jo mielašir- 
;ę apturėsit visokias gery- 
ir dangaus karalystę, 
etrukus tarp tikinčiųjų, 
tingai tarp moterų, paskly- 
gandai, kad, girdi, ana ta 
a jauna moteris neturėjo 

bet labai norėjo turėti 
v. Judui ąukavo ir jo pra- 
r jau pastojo nėščia; o ki- 
duktė sunkiai sirgo ir tik- 
šv. Judas pagydė; na, o 

ienės, Kazienės ir kitų vy- 
darbus gavo; o ana Leo- 
lės vyras metė kortomis lo- ■

yra grynai 
daroma!
Mums yra 

metais į
šią šalį Romos papa importa
vo “šventosios Kristinos ne
kaltos relikvijas,” ką, rodosi, 
Clevelando katedroj “pašar
vojo”, o katalikai darbininkai 
sudėjo kelis milionus dolerių 
už tai “šventam tėvui”; o pa
tys gavo 0!

Tačiaus buržuazinė spauda 
ir papą ir visą dvasiškiją kėlė 
į padanges už brangią Ameri
kai “dovaną”. O prezidentas 
Coolidge uždėjo “vainiką” pa- 

: “Mes netu
rime kitokios apšviečiančios 
jėgos, mes neturime kitokios 
vilties pataisyti ir patobulinti 
visuomenę—tiktai vieną reli
gingumo augimo viltį.” Tai 
tikro obskuranto išsireiškimas.

Ir, ot, “dvasiški vadai” ma
tydami, kad Amerikos pluto- 
kratai džiaugiasi kunigų “ap- 
švietos” skleidimu, tuč tuojau, 
1926 m., Chicagoje sušaukia 

) pasaulinį sucharistinį seimą, 
į kurį suvažiavo arkivyskūpai, 
vyskupai, tūkstančiai kunigų, 
desėtkai tūkstančių vienuolių 
—moterų ir šimtai tūkstančių 
pilgrimų. Taipgi suvežta de
sėtkai tūkstančių katalikų 
jaunimo, į kurių jauną sielą 
“seimas” skiepijo obskurantiz- 
mo idėjas, paklusnumo dvasią, 
kad dievui, valdžiai ir kapita
listui neprieštarauk. Gi tame 
seime dalyvavo gana daug ir 
valdančiosios klasės—buržua
zijos atstovų; o patsai “sei
mas”—tai diena iš dienos pa
maldos ir pamokslai!

O kas gi neatmena, vos ke
li metai atgal, įvykį Mass, val
stijoj, apie “cūdus”... ant tū
lo kunigo kapo, kas Bostono 
vyskupui ir kunigams davė ke
lis šimtus tūkstančių dolerių 
pelno, o maldininkams “šven
tą” špygą!. . .

Ir tas viskas, kas augščiau 
suminėta, yra grynai hocus- 
pocus, tačiaus dvasiškija ir 
buržuazija visuomet sudaro 
kompromisą prieš kylančią 

darbininkų klasę, prieš darbi
ninkišką apšvietą ir tt.

Laikas ir labai laikas kata
likams darbininkams suprasti, 
kad po kunigo sutanu slepia
si begalinė daugybė neteisybės, 
kad dvasiški “vadai” visuomet 
vaduojasi sofizmu; tiktai pa
viršutiniai apglosto, apdailina 
savo skelbiamas idėjas, tačiau

abiejų lyčių nariai—kaip vy
rai, taip ir moterys.

Kitas svarbus dalykas mūsų 
nariams ir abelnai visuome
nei: Brooklyno Aido Choro 
gauta sutikimas sulošti gerai 
žinomą operetę “Grigutis”, 
naudai šios draugijos, 4 die
ną balandžio, Laisvės svetai
nėje.

Pagal narių tarimą, kiekvie
nas turės įsigyti tikietą ir da
lyvauti šiame parengime. Nu
tarta plačiai garsinti šį paren
gimą per radio, rinkti progra
mą, kad padarius šį parengi
mą pilnai pasekmingu.

Šiame susirinkime atstovas 
šios draugijos išdavė platų ra
portą iš Tarpt. Darbininkų 
Apsigynimo abelno metinio 
veikimo. Raportas buvo įdo
mus ir skaitlinėmis paremtas.

Atstovas iš Laisvės Namo 
B-vės išdavė savo raportą, pa
žymėdamas, kad biznis per 
sausio mėnesį ėjo gana gerai, 
nes esą išmokėta 500 do^l. 
morgičių-palūkų, ir dar atliko 
300 dolerių ižde. Salės scene- 
rija visai naujai įrengta ir ki
ti pagražinimai padaryti.

Beveik prieš baigiant mi
tingą buvo atsilankę atstovai 
iš Laisvės Namo B-vės, kvie
čiant dalyvauti jų parengime, 
16 dieną gegužės. Pakvietimas 
tapo maloniai priimtas ir pa
imta 10 knygučių laimėjimo 
tikietų del virš minėto paren
gimo.

Aušros korespondentas,
D. K.

PITTSBURGH!) IR APIELINKeS ŽINIOS
Iš Unijų Veikimo

Vasario 7 d. įvyko Amal
gamated Meat Cutters and 
Butchers Workmen of North 
America Lokalo 424 mitingas 
po num. 211 Smithfield St. 
Narių susirinkiman susirinko 
virš 500. Gerą raportą išda
vė sekr. Kraisik ir organiza
torius Bizne. Taip pat kalbėjo 
R? Cooll, kuris padėjo suorga
nizuoti “packing” kompanijų 
darbininkus. Šios “packing 
houses” pripažino uniją: 
North Side Packing Co., Wos- 
welt and Hess Henry, Lohrey 
Park Packers, Fried 
neman Packing Co., 
Packing Co., Swifts 
North Side ir South

Dar liko Pgh. Provision Pa
cking Co. ir Armours and 
P.P.P. Co ir Hamonds and 
priguli prie Armours and 
Dabar unija rengiasi ir tų
džiausiu kompanijų darbinin
kus suorganizuoti.

Unija planuoja suorgani
zuoti krautuvių darbininkus, 
kaip tai—H. P. Butler, Kro- 
gerio Baking Co., A.V.P. Co., 
Deakters Harris and McKee
ver ir privatinius biznierius, 
kad krautuvių darbininkai il
giau nedirbtų, kaip 8 valan
das į dieną arba nedaugiau 
kaip 48 vai. savaitėje.

Taip pat bus pradėta orga
nizuoti sūrių, sviesto, kiaušinių 
ir žuvų “wholesale houses”.

Praeityj darbininkus krau
tuvėse laikė nuo 6 vai. ryto iki
7 vai. vakaro. Darbininkai jeigu kai 
dirbdavo apie 13-14 valandų vardai ne taip parašyti, 
į dieną. I buvo sunku įskaityti raštą.

Packing Workers and But
chers Lokalas 424 paaukojo 
$250 Detroit ir Flint automo
bilių unijos darbininkams. Tai 
gera suma pinigų nuo jauno 
lokalo. Du mėnesiu atgal tas 
lokalas aukojo New Kensing
ton streikieriams. Matote, dar
bininkų organizacijos darbi
ninkus užjaučia ir kiti lokalai 
padeda darbininkams 
voti sau teises. Reikalui 
jie atsimokės mums.

Dabar dar žodis į 
darbininkus. Draugai, 
darbininkai, stokite į 
Dabar laikas išsikovoti
šeimynai geresnį gyvenimą ir 
trumpesnes darbo valandas. 
Dabar bosai neprileis prie 
streiko, kadangi turi didelius 
užsakymus arba ordelius. Tai 
dabai’ ir laikas stoti į uniją. 
Aplikacijas galima išpildyti* 
pas kažkuriuos lietuviškus biz
nierius, pas ALDLD kuopų se- , 
kretorius ir pas lietuvių kliu- 
bų gaspadorius. Galima įstoti 
uni j on ir per unijos ofisą, S.S. 
17th St., prie Carson St. Nu
eikite ten ir išpildykite blan
ką. Jums nėra jokio pavojaus 
iš bosų pusės, ba unija vardų 
neišduoda.

Broliai darbininkai, stokite 
unijon taip greitai, kaip gali
ma, o mes padėsime padaryti 
Pittsburghą 100 nuoš. unijiniu 
miestu. Tuomi galėtume pasi-

Tankūs Apiplėšimai
Šiame mieste pastaruoju lai

ku labai tankiai ir daug stam
bių apiplėšimų įvyksta. Matyt, 
veikia profesionaliai vagys. 
Kiek pirmiau buvo apvogta 
brangakmenių daiktų krautuvė 
—daug išvogta brangių daiktų. 
Vėliaus, ar tie patys, ar kita 
vagių gengė pradėjo vogti au
tomobilius, bet vagių nesugavo. 
Gi šiomis dienomis pasileista 
vogti drapanų .krautuvėse. Kur 
didesnis judėjimas—susigrūdi
mas, ten jiems gerai sekasi/ ir 
krautuvių savininkai ant ryto
jaus apsižiūri, kad jau nebėra 
brangių kailių, arba šiaip kas 
iš gerų drapanų.

Lowellio policija tokiuose rei
kaluose jokio gabumo neparodo 
ir vagys be galo drąsiai veikia, 
nes apiplėšimai ir dienos laike 
įvyksta, ir subatų vakarais, ir 
jų nieks nesugauna. Ot, kuo
met čia įvyksta streikas, tat 
tuomet policija labai smarkau
ja. Sudaužyti streikieriui gal
vą, kuomet jis pikietuoja apie 
dirbtuvę, arba pasigaut kalbė
toją ir jį nakties laike išgrūst 
kur į nežinomą vietą ir ten jį 
palikti toli nuo miesto, grasi
nant, kad kalbėtojas niekad ne
drįstų daugiau pasirodyti šia
me mieste, jeigu dar norįs gy-( 
venti, tai atliekama gabiai ir su 
patriotiška garbe! Tokie įvykiai 
yra buvę nepersenai.

O vagiai'gaudyti? Eh, kam 
to reikia!

“Sunday Worker’' 
ir geras rėmėjas k. .unistinio 
judėjimo. Linkiu nuo savęs 
draugui greito pasveikimo.

Sirginėja šalčiu drg. O. Gir- 
nienė, mūsų org. gera veikėja. 
Jau pasveiko draugė L. Dai
nienė, LDS 6 kuopos narė. 
Taipgi sveiksta draugė Čeka- 
nauskienė, kuri sirgo šalčiu 
(“bronkaitis”). Linksma ma
tyt drauges einant geryn.

“Laisvės” Korespondentė.

Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytoju

Jvyks Sekmadienį

11 Balandžio (April)

S® h

Tegirdėtų gi sensacijų pa- 
rdo tarp žmonių ir iš visų ' 
sto kampų tikinčios mote-, 
is, ir nekurie vyrai, pradė- 
eiti ant Bridž gatvės, kad 
gražu nesutilpo į nedidelę 

dauną” bažnyčią; užbloka- • 
o gatvę, 
r^kas stebėtina, kad poli- tikrenybėje suvis kas kita!...
4 tvarkant, dar stovi sali- I Tačiau kiekvieno darbo kla- 
vyje lainėje, lyg į cirką !s§s žmogaus — ar jis katali- 
ant, o jau gatavai rankoje ^as> liuteronas ar laisvamanis 
cosi dolerį ir daugiau—Ju- j 

ant “ 
boną! 
Ziena moteris pasakojo, 
1 vienas policmanas gana 
:usiai pastebėjo—girdi: ko- 
jūs, “leidės”, taip grūdatės, 
damos dolerius atiduoti....... ... ......... .. ____
gu eitumėt gaut—tai jau darbininkiško mokslo knygas, 
» kita. . .

yra ir turi būti pareiga rū- 
afieros”—į kunigo pintis pagerinimų savo ir visos 

j darbininkų klasės būvio; stot 
j darbininkiškas, į apšvietus 

iorganizacijas—Amerikos Lie
tuvių Darbininkų Literatūros 

į Draugiją, kuri duoda nariams 
■ neišsemiamą turtą—apšvietą,

Dėkinga esu draugam 
draugėm, kurie mane aplan
kė ir apdovanojo mano sun
kioj ligoj būnant ligoninėj ir 
namie.

Už prisiuntimą gėlių ir sal- . 
dainių širdingai ačiū draugam 
J. A. Ivanavičiam, B. Duo- 
bam, F. šereliam, J. Barzdai- 
čiam, J. Bonikatam, O. Balie
nei, C. Galinaičiam, O. Kris- 
tutis, P. Kontenis, P. Mali
nauskam, J. Morkevičiam, A. 
Pulton, R. Barauskam, kurie 
mane parvežė iš ligoninės ir 
saldainiais apdovanojo, R. 
Černauskienei, B. Adams, O. 
Šilinienei, J. M. Pilkauskam 
iš Hartford, Conn., C. A. Bė- 
kešiam iš Brooklyn, N. Y. O 
labiausia ačiū drg. Stoniam, ir 
jų sūnui, kurie visu kuo mane 
apdovanojo ir apdirbo stubos 1 
darbus, taipgi O. Malinauskie- , 
nei, kuri mane su viskuo ap
rūpino ir apdovanojo.

Ir visiems širdingai ačiū. 
Tas viskas mane sustiprino ir 
pa'gelbėjo pasveikti. Draugai, ' 
kaip greit aš sustiprėsiu, taip 
greit vėl būsiu darbininkiška- ' 
me veikime.

Idininkės daugiausiai eina 
eudaunąją” bažnytukę būti- 

ketvirtadieniais, ketvirtą 
andų po pietų, nes tą die- 

, kunigas sako, šv. Judas 
oda dideles maldininkams 
scialybes, “atlaidus.” Taip 
yra: daugiaus blofo—dau- 
tuabiznio!
Bet kadangi milžiniška di- 
luma maldininkų tiktai mo- 
•yaįaerginos, kurios irgi su 
zentūoju” apsijovino, apsi- 

ir “eudaunoje” bažny- 
tfertbiznis sumažėjo, nors 

pripirko ir daugiaus 
ilirflį “šventųjų”, tad jis 

I nagi kitokį biznį—įtaisė po 
8j svetainėj “bingo”, 
tam tikrą lošimą, kad 

į “cudaųnąją” įstai- 
FU8. Ir tas, dalinai, ku- 
vyko, nes vyrai ir mo

ti tik “bingo”, o ir ko- 
Jošia. 
, turėtų 
u, kad 
vietos.

Vasario 11 sunkiai susirgo 
A. Pultonienė. Turėjo opera
ciją. Ji guli Strong Memorial 
Hospital.

Draugė A. Pultonienė yra 
aktyve veikėja—LDS 11-tos. 
kuopos finansų sekretorė ir 
ALDLD 50-tos kuopos užrašų 
sekretorė. -Visi draugai ir 
draugės kviečiami aplankyti 
d. A. Pultonienę.

Vėlinu kuo greičiausia pa
sveikti.Šešių Menesių Vajus Aušros 

Draugijoj

Paskutiniame Aušros Drau
gijos susirinkime, laikytame 
11 dieną vasario, tapo nutar
ta paskirti šešių mėnesių va
jų. Per tą laiką nauji nariai 
nuo 16 ligi 30 metų amžiaus 
galės įsirašyti draugijon be 
jokių įstojimo mokesčių, užmo
kant paprastas mėnesines 
duokles.

O nuo 30 ligi 45 metų am
žiaus nauji nariai mokės tik 
pusę įstojimo. Tai puikiausia 
proga visiems šios kolonijos 
lietuviams priklausyti pašal
pos organizacijon, o ypač jau
nimui. Į draugiją

Berlynas. — V o k i e tijos 
prekyba su užsieniais šie
met sausio mėnesį nupuolė 
9 nuošimčiais žemiau 1936 
m. gruodžio; sumažėjo dasi- 
pirkimas maisto ir žaliųjų 
medžiagų iš užsienių, nbrs 
jaučiama diįelė stoką šių 
daiktų.

Nanking. — Vasario 18 d. 
tapo iškilmingai “pakrikš
tyti” 18 amerikinių lėktuvų, 
kurie buvo nupirkti Chini- 
jai aukomis Amerikoj gyve- 

priimama į nančių chiriiečių. ‘ '
1 v ? < X .11 f. < \ • ?

Daug Didelių Įvykių

Vasario 14 d. Lietuvos Sūnų 
ir Dukterų Pašalpinė draugija 
laikė mėnesinį susirinkimą. 
Dalyvavo geras skaičius narių. 
Tai yra pagirtinas dalykas, 
kad nariai lankosi skaitlingai. 
Tas parodo, kad rūpinasi 
draugijos gerove.

Kadangi viskas ėjosi tvar
koj, tai- susirinkimas nesitęsė 
ilgai. Bet likusis laikas pra
leistas be' naudos. Kitais žie
miniais sezonais, susirinkimui 
užsibaigus, a t i d a r y davom 
tvarkingas diskusijas: išrink- 
davom pirmininką ir diskusuo- 
davom svarbius klausimus. Iš 
to būdavo geros naudos. Bet 
šiemet to nedarome. Reikia 
pradėti.

Po sekančiam draugijos su
sirinkimui, pirmininkas drau
gas Daugirda, turėtų turėti tą 
mintyje ir, nariams pageidau-1 
j ant, tuoj po susirinkimui išsi
rinkti diskusijų pirmininką ir 
pasiskyrus tinkamą temą, dis- 
kusuoti. Tai bus dirbamas ap- 
Švietos darbas.

Ši draugija rengia gražų 
koncertą su šokiais balandžio 
10 d. Atsibus geroj svetainėj, 
361 Bridge Street.

Rasta Negyva Moteris 
Namuose

Ida M. Osgood, 70 metų 
amžiaus, našlė, gyvenusi viena 
—pati, po num. 32 DuMerle 
Street, rasta užtroškusi gasu. 
Vasario 15, 10:30 vai. ryte, 
Lowellio Elektrinės kompani
jos žmogus — “meter man”, 
M. Kearns nuėjo į tą vietą, 
kad matyti “myterį”, paspau
dė ' keletą kartų varpelį, bet 
nieks neatsiliepė; norėjęs jau 
eiti, bet užuodė gasą, dvokian
tį iš to namelio. Tuomet pasi 
kvietė kaimyną nuo tos pačios 
gatvės ir abu įėję vidun rado 
moterį gulinčią ant grindų ne
gyvą. , Pašauktas daktaras

sukti ir nutroškinti moterį? 
Bet kiti mano, kad seniuke, 
nepakęsdama skurdaus gyveni
mo, pati užsitroškino tiksliai, 

i kad greičiau užbaigt savo var- 
| gų kančias. Matyti, ir giminės 
keisti, kad per savaites laiką 
(o gal ir daugiau) neatlankė 
vienos gyvenančios seniukės.

Draugas Stravinskas jau pa
sveiko. Jis buvo susirgęs gri
pu. Nors dar silpnai jaučiasi, 
bet pereitą šeštadienį jau ėjo 
pareigas fin. sekretoriaus LDS 
110-tos kuopos susirinkime. Iš- 
lengvo, Antanai, kad geriau su- 
drūtėtum.

žuvo Nepasiekęs Namų
George E. Silva, 29 metų am

žiaus, kiek laiko pagyvenęs New į 
Yorke, grįžo atgal į Lowell į pas • 
savo tėvelius, bet nepasiekė nė 
namų, nė tėvų. Kelyje iš Bosto-i 
no į Lowellj, galima sakyti, jau ' 
kaip ir namie, mašina, kaip tai, 
išspruko iš kelio ir drožė medin. 
Ten jis ir žuvo.

Silva buvo portugalų tauty
bės. Tėvai didžiausiam nuliūdi
me! Jie laukė brangaus svečio, 
o gavo tiktai šaltą, sužalotą kū
ną ! *
Darbininkai Apsileidę Ten, 
Kur Turėtų Būt Geriausia 

Organizuoti
Keletą metų atgal, o ypatin

gai 1934 metais, kuomet čia 
siautė tekstilinis streikas, gyva
vo net dvi unijos: U. T. W. ir 
vietinė Protective Union. Laike 
streikų abi veikė ir turėjo tūk
stančius narių. Streiką pralai
mėję darbininkai liko nusimi
nę ir pradėjo unijas mėtyti. 
Tuomi 
džiausią 
tvirčiau 
ja, bet 
pakriko 
rodo.

Juk tai baisus apsileidimas! 
tekstilės darbininkų, jau kur- 
kur, bet į unijas visi darbo žmo
nės turėtų susiorganizuoti.

Lowellio audėjai ir kitokių 
šios pramonės darbų darbinin-

Ligoniai

Mūsų mieste serga 
Anna Bekeraitė, kuri 
City Hospital kaipo
(nursė). Ji serga pas savo tė
velius, draugus Bekerius, ant 
Hazel St. Anna yra LDS jau
nuolių skyriaus narė. Aplan
kykite ją.

Taipgi sunkiai apsirgo drau
gas Liudvikas šimuliunas. Jis 
guli Johnson City ligoninėje. 
Draugas šimuliunas yra visų 
darbininkiškų organizacijų na
riu, “Laisvės”, “Vilnies” ir

Tel. stags 2-0783 NOTARY '
Night Tel. Juniper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
BALZAMUOTOJAS

Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite.

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

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

I

Vietos ir impor
tuotos degtines ir 
vynai geriausių 
bravorų alus ir 
Elius. Kada būsi
te Brook/yne, už 
eikite susipažinti.

MEDUS

tada laikas valgyti medų, 
jau apsergate šalčiu. 

Valgykite medų, kad 
nesirgtumėte.

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

BROOKLYN LABOR LYCEUM

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

STREET, BROOKLYN, N. Y.
Tel. Evergreen 7-8386
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CLEVELANDO KRONIKA
Jono ligovskio pučų negalėjo atsi

laikyti. Budrio gyrimasis— 
plepalu bepasilieka. “Narsus” 
buvo čia, “narsus” buvo ten 
ir “narsa” neapsakyta esanti 
prie “tautos vado” Antano 
Smetonos dabartinėje Lietuvos 
kariuomenėje. Na, jeigu taip 
yra, tai norėčiau p. Budriui 
pastebėti: “Kodėl nepabandy
ti atsiimti Vilnių iš Lenkų.”

Budrys tituluojasi atstovau
jąs Lietuvos valdžių šioj ša
lyje. Bet kaip toji valdžia da- 
sigavo prie šalies vairo ? Ar 
Smetona legališkai ir demo
kratiškai buvo pastatytas Lie
tuvos “tautos vadu”? Visi ži
nome, kad tas “tautos vadas”, 
kuris buvo pardavęs Lietuva 
kaizeriui, 1926 m. gruodžio 
mėn. plėšikišku būdu dasiga- 
vo šiandieninės vietos. Taigi, 
p. Budrys neatstovauja Lietu
vos tautų—josios liaudį, bet 
Lietuvos pardavikų šaikų ir 
plėšikų gaujų, kuri 1926 metų 
gruodžio 17 d. naktį įsiveržus 
su Rusijos baltagvardiečių pa- 

Igelba, nuvertė liaudininkų-so- 
---------------------------- | Savo 

faktus, surandame visai kitokį pasigyrimais ilgai negalės tie- 
Smetonos - Budrio “Tautos | šytis, Lietuvos žmonės vėliaus 
^Tarybos” narsumų. Reikia pri
dėti žodis, kad Budrio-Smeto- 
nos supratimas apie Lietuva 

•Skiriasi nuo pilkasermėgių Lie
tuvos žmonių. Jie ponijų, fab
rikantus ir kunigiją skaito lie
tuviais, gi liaudis tai devintas 
vanduo nuo kisieliaus.

Lietuvos liaudis 1917 m. 
baigoje pradėjo organizuotis 
ir rengėsi nusikratyti .ne, tik 1 
caro, bettlfofc faetųjpškos poni-j 
jos. Tuomet baimės apimta 
Lietuvos ponija, susimetus į 
“Tautos Tarybą”, tų pačių 
metų gruodžio mėn. skubiai 
rašė Lietuvos kūrimosi doku
mentą, kad užbėgus liaudies 
sąjūdžiui už akių, ir kad atsi
stoti jos priešakyje. Toji 
“Tautos Taryba” paskelbus 

> Lietuvą nepriklausoma valsty
be, amžinai sujungta su vokie- 

„čių imperiją, prašė kaizerio 
■pagelbos “valstybės apsaugo
jimui”. Apsaugojimui nuo 
ko? Aišku, kaip diena, kad ne 
prieš išlaukinius priešus, bet 
nuo Lietuvos valstiečių ir 
darbininkų. Lietuvos ponijai 
reikėjo apsaugos prieš kylan
čius pilkasermėgius, kurie no
rėjo įsteigti Lietuvos Sovietus. 
Lietuvos ponų (kuriuos vado
vavo A. Smetona) prašymą 
kaizeris’ išpildė, palikdamas 
okupacinę savo kariuomenę 
žinioje “Tautos Tarybos”, ku
rios nurodymais buvo naikina
ma Lietuvoj tuolaikiniai kraš- 

1 to valstiečių ir darbininkų ko
mitetai ir kariaujama prieš 
raudonąją armiją. Tai ne Bud
rio armija kariavo, bėt vokie
čių okupacinė armija. Štai kur 
visas “narsumas” Smetonos- 
Budrio ir pagyrų fašistų, ku
rie, baimės delei, turėjo užra
šyti Lietuvą kaizeriui, kad ap
sigynus nuo pavojaus iš dar
bininkų ir valstiečių pusės. Tų 
laikų faktai visai ką kitų 
rodo, kaip ponas Budrys čia 
plepėjo. Eikime toliaus. Vė
liaus toji Tautos Taryba, t. y., 
liepos mėn. 1918 m. nutarė 
paskelbti Lietuvą monarchija 
ir kviesti į sostą Saksonijos 
hercogą Urachą į Lietuvos 

. karalius. Tai taip Smetonų- 
» Budrių tuolaikinei Tarybai rū

pėjo Lietuvos Neprigulmybė! 
Tai taip jie budriškai “nar
siai” valė Lietuvą nuo vokie
čių!!!... Tai taip tie “hero
jai” sunkiais Lietuvos laikais 
veikė, kad įsidrūtinus ant Lie
tuvos liaudies sprando su pa- 
gelba kaizerio armijos. 

Da Budrys sakė, kad jie at
silaikę prieš lenkus. Pažiūrė
kime į faktus. Faktai štai ką 
rodo: Vilnių bolševikai atėmę 
iš lenkų ir atidavė lietuviams, 
o ar smetoniniaį-budriniai pa
triotai išlaikė jį nuo lenkų? 
Ne, nefslaike. Budrys gyrėsi, 

,;kad atlaikė net tris frontus, o 
faktai rodo, kad nei prieš že-

lankėsi

Smetonos Įgaliotinio 
Budrio Melai

Vasario 15 d. čia 
Jonas Budrys, Smetonos gen.
konsulas New Yorke, kuris kal
bėjo vietos lietuv. vaizbos buto 
surengtame Lietuvos Neprigul- 
mybės paminėjime. Dienų su 
Karpium ir kitais lankė Kul
tūros Darželį. Vėliaus bankie- 
tavo ir vakare sakė kalbų— 
iš tuščios pagyrų puodynės lai
stė fašistinius barščius. Sulyg 
Budrio pasakojimų išeina, kad 
Lietuvos armija (1918-19) iš
dygo iš nieko ir daug “didelių 
stebuklų padarė.” Vadovystėj 
tokių “tautos vyrų”, kaip An
tanas Smetona, Jonas Budrys 
ir jiems lygių. Jie išguję vo
kiečius, išblaškę raudonųjų 
rusų antpuolį tikslu pasiglemž
ti Lietuvą ir atsilaikę prieš 
lenktis. Tuo laiku lietuviai, 
pono Budrio žodžiais, trijuose 
frontuose turėję kariauti,— 
nors ir mažai lavinti, bet savo 
narsa atlaikę visus frontus ir 
apgalėję priešus. Tai cudaunai 
kariauta, anot to dzūko.

Bet pažiūrėjus į tų laikų cialdemokratų valdžių.

PHILA. DIRŽŲ DARBI
NINKŲ STREIKAS

faktai

Ar 
už

re- 
šis

kareiviai pasigavę 3 metų mer
gaitę, ir paėmę už kojų galva 
į sienų daužė, o jau seseles iš 
vienuolynu, tai visas žagina.” 
Taip pat, sako, yra ir čia to
kių, kurie pritaria bolševikam. 
Tai, girdi, reiktų tokius paimt 
visus su jų visa manta ir iš- 
vešt pas bolševikus.

žodžiu sakant, nukalbėjo 
Kasakaitis tikrai kunigiškai, 
melagingai. Tai kur čia bro
lybė? Kur meilė artimo? 
galima Hearsto melus imt 
grynų faktų ?

Antras kalbėjo “Garso” 
daktorius ponas 'Zujus.
daugiau kalbėjo apie atsitiki
mus iš Lietuvos arba atsimini
mus dar iš 1920 metų. Būk, 
Lietuvą puolę bolševikai iš vie
nos pusės, o vokiečiai iš an
tros. Bet, girdi, Lietuva nuga
lėjo ir vienus ir kitus. O apie 
karininkų “narsa”, tai net ir 
vienų atsitikimų papasakojo. 
Būtent, parvažiavo karininkas 
iš fronto į Kauną, na, ir su
manė pamatyti “movies”. Pri
ėjęs prie langelio, klausia: 
“Panele, meldžiu bilietą.” O 
panelė jam ruskai: “Čevo ho- 
čete?” Tad karininkas nieko 
nelaukęs kaip griebs tų pane
lę už plaukų, ištraukė per lan
gų iš tos budukės ir išmetė 
lauk. O ant rytojaus jau pas 
ta pat langutį buvę galima lie
tuviškai susikalbėt. Tik nepa
sakė, ar ta pati panelė išmo
ko per naktį lietuviškai, ar 
jie gavo nauja panelę?

Trečias kalbėjo ponas Sa
liunas arba centro S. L. R. K. 
sekretorius, šis iš sykio pra- 

stengtis išaiškinti, kas yra to- dėjo kalbėt neblogai, sakė, jog

ar anksčiau nutrenks fašistus 
ir įsteigs demokratinę šalyje 
tvarka, v

Pereitų metų Clevelande 
įvykęs Amerikos Lietuvių Kon
gresas Demokratinei Tvarkai 
Atsteigti Lietuvoje ir jojo ko
mitetas, bei komitetai kiekvie
noj lietuvių kolonijoj turėtų

jis nesutinka su klebono Ka- 
: sakaičio nuomone, kad būk 
“Ispanijos liaudies kareiviai, 

i tai tikri velniai, o jau Franco 
'sukilėliai, tai jau angelai.” Gir- 
• m • • • •• 1 • a • x/ 1 '• 1 1

■ ji šaika pasivadinusių patrio-
I tų, kurie šiandienų sėdi ant
Lietuvos žmonių sprando iri 
engia juos. Mes turime visais į 
galimais būdais padėti savo , 
broliams ir sesutėms apsivalyti' di, ir vieni ir kiti žudosi, o kad
nuo fašistinio brudo, kuris nai- žmonės žūsta ir nekaltas l<r^u~ 

| kiną
dies

geriausias Lietuvos liau-;Jas liejasi, tai nėra gerai. Jis 
jėgas> pageidavo meilės, brolybės.

Lietuvis.

Pittston, Pa.

pageidavo meilės, brolybės.
Nors temos neprisilaikė ir 

kaip ir klebonas su 
kalba bu-

j Saliunas, 
redaktorium, bet jo 
vo netokia žiauri.

Philadelphia, Pa. — Su
streikavo darbininkai Edel
stein and Son Diržų kompa
nijos, 3rd ir Vine St., reika
laudami pakelt algas ir su- 
trumpint darbo laikų. Tiem 
darbininkam vidutiniai te
buvo mokama tik $8 iki $9 
per savaitę.

Peggy Garcia, kuri 
bylinėjasi su paskilbusiu smui
kininku Rubinoff, sako, kad jo 
“meilė atšalus”, kada ji pasi
sakius nėščia esanti.

dabarjvisai nerado kepurės, tačiau nežinant 
i tikrai, nes jis man nieko apie tai 
nesakė, o tik nuo kitų girdėjau. Už 
atsiteisimą iš anksto tariu ačiū. Va
karo Pirmininkas.

PRANEŠIMAI Iš KITUR

t. t. Prašome visų atsilankyti ir iš
girst įdomių prakalbų. Įžanga veltui.

Kom.

Washington. — Vienas iš 
federalių prokurorų, L. C. 
Garnett prisipažino, kad ge- 
neralis prokuroras (kaip ir 
teisdarystės ministeris) H. 
S. Cummings ne kartų su
mušė jį kaipo svetimų kalbų 
žinovas. Cummings yra ra
šęs Garnettui laiškų, be 
kitko, tokiomis kalbomis, 
kaip lotynų, graikų, chinų ir 
vengrų.

Ponia Biller, 66 metų, buvo 
apskundus savo 24 mėtų vy
rų už pagrobimų $10,000 ver
tybių, bet jaunas vyras su
minkštino širdį. Ji dabar iš
traukė kaltinimų ir važiuos 
Europon “antram medaus mė
nesiui.”

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS 

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

Paraamdau automobilius vestuvėm,
< parėm, krikštynom ir kitokiem 
\ reikalam.

402 Metropolitan Avė.
>< (Arti Marcy Avenue)

Brooklyn, N. Y.

NEWARK, N. J.
Pranešimas Newarko ir Apylinkes 

Organizacijoms
ALDLD 5 kp., LDS 8 kp. ir Jau

nuolių 208 kį). rengia 'pikniką, kuris 
įvyks sekmadienį, birželio (June) 27, 
Old Cider Mill Grove, Union, N. J. 
Prašome kitų organizacijų nieko ne
rengti tą dieną, bet dalyvauti mūsų 
parengime. Kom.

NEWARK, N. J.
i Kas Pamainėt Kepurę?
Per Sietyno Choro operetę nedė

lioję, sausio 31 d., kas tai apsimai
nė kepurę, numerio 7i, apynauja, 
melsvos spalvos, suraidemis “J. P.”. 
Jos vietoj paliko nudėvėtą, rusvos 
spalvos, numerio 7į. Ši kepurė ran
dasi Lietuvių salėje, bi kada atėję 
galite atsimainyti.

Taigi girdėjau, kad drg. Žilionis

LICENSES
BEER WINE LIQUOR 

Wholesale Retails
No.NOTICE is hereby given that License 

RL 7275 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 64 Meserole Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

IRVING 
Old Landmark Bar and Grill 

64 Meserole Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7273 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1660 Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DANIEL CARDONE 
Belvidere Grill

1660 Broadway Brooklyn, N. Y.

FLAM M

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7287 has been issued to Uie undersigned 
to soli beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 61 Lafayette Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

INTERCITY BAR & GRILL INC.
61 Lafayette Ave., Brooklyn, N. Y.

PITTSTON, PA.
Labai svarbios prakalbos. Rengia 

ALDLD 12-ta kuopa. Įvyks 24-tą va
sario., O. O. O. Salėje, 61 S. Main 
St., 7:30 v. v. (Viršuj gėralų krautu
vės, ant 3-Čių lubų). Kalbės “Vilnies” 
redaktorius, V. Andrulis, dabartiniais 
dienos klausimais: Apie bedarbę ir 
Ispaniją. Kviečia visus rengėjai.

Tžanga veltui. (43-44)

BALTIMORE, MD.
ALDLD 25 kp. rengia prakalbas, 

antradienį, 23 d. vasario (Feb.), Lie
tuvių Svetainėje, 853 Hollins St. Pra
džia 7:30 vai. vUk. Kalbės drg. D. M. 
Šolomskas, iš Brooklyno. Jis aiškins 
Literatūrą ir ALDLD rolę lietuvių 
gyvenime, Liaudies kovos Ispanijoj ir

VYRŲ IR MOTERŲ LIGOS 
GYDOMOS NAUJOVIŠKAIS 

. BODAIS
Kraujo ir Odos Ligos, Nervų Sui

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

DR. L. ZINS
Virš 25 Metų Praktikos

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

Valandos 9 A. M. iki T P. M. 
Sekmadieniais 9 A. M. iki 8 P. M. 
(MJ3S KALBAME LTETTTVTšKAf)

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 apart paprasto susirinkimo, 
turėsime ir diskusijas, temoje: Ko
munistų Partijos 3-čio Internacionalo 
7-to Kongreso priimtų rezoliucijų.

Sekr. K. B.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(ŠALINSKAS)

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

mados automobilius.
84-02 JAMAICA AVE

Prieš Forest Parkway 
WOODHAVEN, L. I., N. Y.

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa- 
geidaujama.

Taipgi atmalia- 
voju įvairiom 
spalvom.

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

BROOKLYN, N. Y.
Te!.: Glenmore 5-6191

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7274 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Irfiw at 168 Driggs Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN WOJSIAT
168 Driggs Avo., Brooklyn, N. Y.

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-ro Robinsono ir aiškiai, teisingai 
aprašyta vyrų ir moterų lytinio gy
venimo svarbiausi reikalai. Kiekvie
nas ir kiekviena tose knygose ras 
daug brangių ir reikalingų pamoky

mų, su paveikslais.
Galima pirkti abi arba bile 

kurią vieną
Tų knygų jau mažai turiu, to
dėl norintieji pirkite tųojaus. 

Reikalavimus su pinigais 
adresuokite:
J. BARKUS 

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

NOTARY PUBLIC TEL. STAGG 2-5043

Matthew P. BaliasNOTICE is hereby given that License No. 
RL 7301 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 61 Havemeyer St.s Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. <

ANTHONY CORRENTI
51 Ilavemeyer St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7296 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 4304 Avenue D, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

RUPERT KINZELMANN 
(Bob’s Tavern)

4304 Avenue D, Brooklyn, N. Y.

(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
BROOKLYN, N. Y660 GRAND STREETpapasako- 

apie kokį 
dvarponį,

Da ant pabaigos 
jo vieną atsitįkiipa 
ten turtingą lenkų 
kuris savo svečiam norėdamas 
parodyt, ką jis gali, uždegė 
kluone šiaudų krūvą, tikėda
mas tuoj užgesint, bet kada 
pradėjo degt kluonas, tai lie
pė visiems šaukt, “Au! Au!” 
Taip ir užbaigė su tuo “Au!

Dvi 
vaikščiojimai Lietuvos Nepri
klausomybės, Vadavimas Vil

niaus, Šokiai ir Muštynės
Vasario 8 d. netikėtai teko 

užkliut į Pittstonų. Sužinojęs, 
jog bus apvaikščiojimas ir su 
programa, sulaukęs vakaro, 
nuėjau ir aš. Salėje jau radau 
keletą moterų ir jaunimo (cho
ristų). Programų pildė abu 
bažnytiniai chorai, tai yra, su
augusių ir priaugančių mergi
nų tiktai. Dainos skambėjo ne
blogai, nes abiejuose choruo
se yra apie 80 giedorių. Taip- rų, vienas sti kokiais ten kū
gi girdėjosi gana gerų balsų. 
Buvo pora solistų, šie tai silp
noki, kiek geriau išėjo džim- 
džių duetui.

Pirmininkavo tūlas 
kas. Pirmas kalbėjo 
klebonas. Pirmiausiai 
publiką, kad nedaug 
ko, sako, aš tikėjau, kad bus 
apie tūkstantis, o dabar, girdi, 
tik apie pora šimtų, tai per- 
maža, kaip tokiai svarbiai 
šventei. Toliaus mėtės -apie 
Lietuvą. Pradėjo apie Ispaniją, 
girdi, “net gėda skaityt, net 
bjauru, kas ten dedasi.” Sa
ko, “šiandien skaičiau New 
York American, kaip liaudies

Šventes ir Viena—Ap-

Priėmė rezoliucijų prieš len
kus, kurie persekioja lietuvius 
Vilniaus krašte ir uždarinėja 
mokyklas.

Po salę vaikščiojo pora vy- ..V^ 4^. <A. 4A. -V» -Vį.
WWWWWWWWWWWW

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

Čalins- 
vietinis 
pabarė 
šusirin-

ponais, o kitas koks dzūkelis 
ir vis šaukė, “Kaš norit paši- 
pirkt štampų ir knygutių?” 

j Keletas pirko, bet nedaug. Po 
‘tam sekė šokiai. Jaunų prisi
rinko apypilnė salė, nes įžan
ga buvo tik 15 centų. Bet vos 
pradėjus šokt, tuoj ištiko “ka
ras.” Keletas apygirčių jau
nuolių pradėjo maustyt mėly
nus akinius vieni kitiem.

O mudu su savo draugužiu 
smukom per duris lauk, kad ir 
mum neuždėtų akinius. Tai 
taip šįmet buvo Pittstone pa
minėta 19-ta Lietuvos hepri- 
klausomybės šventė.

Paprieniokas.

»>

Du biėtu atgal Emporia, Kansas valstijoj, farmėriai 
įsteigė kooperatyvę krautuvę ant ratų (troke). Biznis 
taip pagerėjo, kad dabar jie įstėigė krautuvę name, > 
ant tvirfd fundamento.

PHILADELPHIA, PA.

Dienraščio Laisvės Naudai

BANKETAS
ir

KONCERTAS
Įvyks Sekmadienį

18 d. Balandžio-April

Bus puiki dailės programa, 
rengėjai kviečia talentus 

iš New Yorko.

Bus Puikioje S^tlejė

NEW AUDITORIUM HALI
713 SNYDER AVE.

Philadelphijos darbininkiš- 
kojs organizacijos, kurios 
rengia šį banketų, prašo vie
tos organizacijų tų dienų 
nieko nerengti ir kviečia jų 

nafius dalyvauti šiame 
parengime.
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NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5150 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1234—East 15 Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bo consumed 
on tho premises.

WILLIAM CROSWELL
1234—E. 15 St.. Brooklyn. N. Y.

NOTICE • is hereby given that License No. 
B 4657 has been issued to tho undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
392 Flushing Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of. Kings, to be consumed on the 
premises. , .

AGNES MATHEWS
392 Flushing Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4671 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
5301 Church Avenue, Borough of Brooklyn, 
County, of Kings, to bo consumed on the 
promises. , ,, , .

ISIDORE SHAPIRO
5301 Church Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 10956 has been issued to tho undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
139 Stuyvesant Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SOLOMON PRESENT ‘ 
(Grocery and Dairy)

139 Stuyvesant Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 11013 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4112 Avenuo D, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off tho premises. 

W. and S. DAIRIES, INC.
4112 Avenue D, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 10994 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Ląw at 
2560 Pitkin Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILHELMINA HODL
2560 Pitkin Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 925 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Sec
tion 132rA of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 133 Irving Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. -
WILLIAM ERNST & JOE ZWICKLBAUER 
133 Irving Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RW 212 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Sec
tion 132-A of thp Alcoholic Beverage Contrql 
Law at 320 Columbia Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FEDERICO TRILLI
320 Columbia St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 611 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Sec
tion 132-A of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 4811 Aventie N, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

GEORGE APOSTOL 
(Ą. P. Bar and Grill)

4811 Avenue N, Brooklyn, N. Y.

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

VARPO KEPTUVE
36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y.

Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi.

čia Parodoma Dalis Varpo Keptuves, Kur Kepama 
duonos: rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, 
senvičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi 
kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausių 
ikėksų-pyragų: Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake, 
Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake. Stollen,

RW 765 has been issued to the undersigned Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls. 
V>, sell bąer and wine, at retail under Sec-.
tion 132-A of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 56 ,Columbia Place, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tho premises. ...

GERARD MOSCOSO
(Jerry’s Tavern)

56 Columbia PL. Brooklyn,
\
N. t.

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

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

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

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

50c UŽ DIENA IR NAKTĮ

kužda vienas kitam, kada fašiz- —apsigavo. Jis susitaręs su ki- 
mas bus nuverstas, kada Lietu- tu vaikinu prisirišo ant stogo, 

iš norėdamas nuduot apiplėštu, 
kad gaut sau pinigų, bet tapo 
areštuotas.

‘ 4 'll'■1V .' '.A">* 1 **■ r?1’?j'j

Organizacijų Atydai

be-

Gavo Stipendiją

Amerikos Komi- 
Ispanijos Demo- 
komitetas siekia 
dėžių maisto Iš

Or- 
Ko- 
kad 
bus

Puslapis šeštas Pirmad., Vasario 22, 1937

NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
Tūkstančiai Newyorkieciu 

Dalyvaus Rinkliavoje 
Ispanijos Paramai

Desėtkai tūkstančių didžio
jo New Yorko gyventojų žada 
energingai atsiliepti į atsišau
kimą šiaurių 
teto Rėmimui 
kratijos. Tas 
surinkt 5,000
panijai iki 1 kovo. Tuo tikslu 
bus specialė rinkliavų diena 
(Tag Day) ateinantį šeštadie
nį, 27 vasario.

Virš 50 organizacijų ir ama- 
tinių unijų jau pasisakė už 
dalyvavimą rinkliavoje. Jų 
bendra narystė siekia apie de
šimtį tūkstančių, taigi tikima
si, kad apie tiek kolektorių 
pasipils po New Yorko gatves
šeštadienį.

Tarptautinis Darbininkų 
denas, taipgi Socialistų ir 
munistų Partijos praneša, 
jų visos raštinės tą dieną
atdaros ir išduodama rinklia
vai dėžutės ir liūdymai, taipgi Klimaitės. 
priimama surinkti daiktai.

Daiktai tuojau bus sukrauti 
į laukiantį laivą ir pasiųsti Is
panijon.

Po Pavykusių Prakalbų, Dar Buvo 
Ir Sėkmingas Bazaras

'.Priminimas Pamatyt Judžius 
Iš Ispanijos Karo Fronto, 

Piliečių Kliube

Penktadienio vakarą, po 
sėkmingų Lietuvos Nepriklau
somybės minėjimo prakalbų 
Grand Paradise svetainėje, 
būriai žmonių dar užėjo į 
“Laisvės” svetainę, kad pabu
voti “Laisvės” bazare. čion 
dar ilgokai linksmintasi, taip
gi išleista nemažai daiktų.

Paskutinė Diena

vasario, bus 
diena, kurią 
ne mažiau 
bazaro ren- 
lankytojams,

Brooklyniečiui Rašo 
Iš Lietuvos

LOS Centro Valdybos Posėdis

Pirmadienį, 22 
paskutinė bazaro 
tikimasi būsiant 
sėkminga ne tik 
gėjam, bet ir jo
nes daugelis užsilikusių daiktų 
bus parduodama labai priei
namomis kainomis.

Vakaro programą išpildys 
Choras Pirmyn iš Great Ne- 
cko, vadovaujamas Aldonos

Išeidami iš bazaro, kurie 
norės, svečiai gaus vyskupo 
Brown parašytą knygą Krikš
čionybė ir Komunizmas, arba 
K. Matulaitytės ir K. Karo- 
sienės parašytą knygą Moters 
Kovotojos del Komunizmo.

Dovanos Bazarui

Domininkas Galeckas, bu
vęs philadelphietis, dabar gy-

venąs Brooklyne, aukojo $5 
pinigais. Jis tą padarą atmin
čiai mirusios žmonos M. Ga- 
leckienės, nuo kurios mirties 
7 vasario suėjo metai. Apgai
lestaudamas jos belaikinę mir
tį, taipgi numatydamas, kad 
jos mirtis yra nuostoliu ir 
dienraščiui “Laisvei”, kuriai 
jinai taip daug dirbo, drau
gas suteikė tą stambią auką.

O. Bložienė, Ridgewood, at
nešė grybų.

Mrs. Reinhardt, Ridgewood, 
lietuvišką abrūsą ir apatinin-

** Vienas mūsų skaitytojas 
brooklynietis (M. J.) gavo iš 
Lietuvos, nuo Jurbarko, laiš
ką, kuriame tarp kitko sako
ma :

“. . . O dabar mes atsišau- 
kiam į jus amerikonus, kad 
gelbėtumėt mus nuo tokio 
Smetonos surėdymo. Dar nuo 
baudžiavos laikų mums pri
klausė kūras-malkos, ką da
bar iš mūs atima. Važinėj d 
visoki agentai, pažadėdami 
žmonėms visko, tai kvaili žmo
nės patikėjo ir parirašė. Aš 
tai nesutepiau jiems savo pa
rašu popieros, nes žinojau, 
kad jie mano malkas nori pa
vogti. Gal jūs ten galit atsi
šaukti į draugijas, unijas ar 
per valdžią ir mums pagelbė
ti. . . žmonės dabar degtukų 
nebeperka—turi tokias lempu- 
kes, tik šitos draudžiamos lai
kytis. Kai sugauna, tai bau
džia. ..

“Peš mus skurdas neapsa
komas—be galo ir be kraš
to.. . Valdininkų pas mus, tai 
kaip girioj grybų—visų algos 
neapsakomai didelės. . . žmo
nės šneka, kad geriau būtų, 
jei grįžtų rusų laikai arba vo
kiečių laikai...”

Amerikos Ateivių Gynimo 
Komiteto platus susirinkimas 
su organizacijų atstovais įvyks 

adienį, 1 kovo, 8 vai. va
karo, Rand School, 15th St.,* 

w Yorke. Šie mitingai pa
prastai būna paskutinį pirma
dienį mėnesio, bet kad šis pri
puola šventadienį, tai dėlto 
mitingas įvyks savaite vėliau, 
1 kovo.

. Šiame mitinge bus rinkimas 
ninku, taipgi bus svarsto- 
kaip pravesti kampaniją 

ateiviams naudingus bilius, 
kurie yra įteikti kongresui.

šeštadienį ir sekmadienį Lie
tuvių Darbininkų Susivieniji
mo Centro Valdyba turėjo sa
vo posėdžius. Ta proga lan
kėsi gana tolimi svečiai, Cent
ro Valdybos nariai: Dr. D. M. 
Palevičius iš Detroito, Dr. J. J. 
Kaškiaučius iš Newarko, J. 
Bimba iš Patersono, A. Matu-, 
lis iš Jersey City ir K. Stri- 
žauskas iš Waterbury, Conn.

* Rep.

Nužudė Tunelių Unijos 
Viršininką Redwood

Penktadienio vakarą prie 
savo namų, Teaneck, N. J., 
tapo šešiais šūviais ant vietos 
nudėtas R. Norman Redwood, 
44 metų, manadžeris Com< 
pressed Air Darb. Unijos 102- 
ro Lokalo, kurio raštinė yra 
342 W. 42nd St., New Yoke. 
Trys žudeikos pabėgo automo
biliu.

Redwood rasta; sukniubęs 
ant kontrolės rato savo auto
mobilyje. Jis ką tik buvo su
grįžęs iš New Yorko, kur ve
dama minėtos unijos darbinin
kų streikas prieš Rosoff Tun
nel Construction Korporaciją, 
kuri yra paėmus vesti Mid
town Tunelio statybą. Nužu
dytasis Redwood buvęs supe
rintendentu tos statybos.

Prieš streikierius penktadie
nį buvo išduota drausmė per 
teisėją A. J. Steur, bet strei- 
kieriai atsisakė sulaikyti strei
ką ar prašalinti pikietus.

Policija Daužė Harlemo 
Bedarbius

Policija užpuolė būrį 
darbių, Harlemo laužynų 
ventojų ir žauriai daužė buo- | 
žėmis vyrus ir moteris ir vai
kus, susirinkusius sunešti Jono 
Cicarelli šeimynos hienkus ra
kandus. Nors du iš dviejų 
šimtų dalyvių areštuoti ir dau
gelis apdaužyti, tačiau šeimy
na pasiliko apartmente.

i Prieš tą ataką policija ban
dė visaip bauginti 700 susirin
kusių demonstracijon prie šal
pos biuro, 103rd St., tačiaii 
ataką pradėti neišdrįso, tad i 
prie namų radus mažesnį bū
rį turėjo gerą progą “atsily
ginti.”

Edvardas LeVanda, grabo- 
riaus Levandausko sūnus, ga
vo stipendiją lietuvių kalbos 
kursams Columbia Universite
te. Šia proga reikia palinkėti 
Edvardui ne vien tik pagilinti 
tos kalbos žinybą, bet taip pat 
ir panaudoti ją visuomeniš
kam darbui lietuviuose.

Rep.

Mr. Reinhardt—11 knygų.
Lukoševičienė, Scholes Ba

kery, 532 Grand St. 10 svarų 
duonos (jau antru kartu).

A. Balčiūnas, maliorius, 
skutimuisi setą.

Ch. Šimanskas, 394 Grąpd 
St., diegelį skilandį (antru kar
tu).

U. Atkočaitienč ir Kašte At- 
kočaičiūtė, Hillside, N. J., ele- 
ktrikinį laikrodį.

P. Bakūnas atvežė nuo G. 
Stasiukaičio, Cliffside, N. J. 
deskai fontaninę plunksną, 
statulą, rūkymo setą ir šuniu
ką (statulą).

Širdinga padėka visiems už 
dovanas.

Už trijų dienų Brooklyno ir 
apylinkės lietuviai turės pro
gą savo akimis pamatyt da
bartinio Ispanijos civilio karo 
eigą, Madrido bombardavimą, 
Tarptautinę Brigadą liuosno- 
rių, kurie nuvyko Ispanijon iš 
visų kraštų padėti Ispanijos 
dabininkams ir valstiečiams 
atsiginti nuo fašistų užpuoli
kų.

Tai bus galima pamatyti šį 
ketvirtadienį, vasario 25 d., 8 
vai. vakaro, Lietuvių Piliečių 
Kliubo salėje, 280 Union Avė. 
Bus rodomi judžiai, kurie už- 
vadinti “Madrido Dokumen
tas.” Tą filmą Ispanijos val
džia prisiuntė Ispanijos De
mokratijos Draugų Medika- 
liam Biurui, o vietinė Brook
lyno Jaunųjų Komunistų Ly
gos lietuvių kuopelė susisiekė 
su minėtu biuru ir prirengė ju- 
džių rodymą 
viams.

Brooklyno 
kviečia visus
pramogoje. Įžanga tik 25 c.

riams. Išvakarėse prieš pra
kalbas, net salės savininkui fa
šistai sakę, kad būsią triukšmo, 
nes, girdi, mitingas būsiąs iš
ardytas, bet šias jų užmačias 
rudis nusinešė ant uodegos.

Priimta dvi rezoliucijos, ku
rios tilps vėliaus. Aukų surink
ta $78.10. Mitingą uždaro Ai
do Choras su liaudies dainomis, 
baigiant daina “Ant Barikadų,” 
kuri turi kovos pobūdį.

Brooklyno lietuviai ilgai at
mins šį parengimą, kuris aiš
kiai įrodė, kad bendras darbas 
neša didelę naudą.

E. Bensonas.

Lankėsi St Michelsonas
šeštadienio rytą “Laisvės” 

įstaigoj lankėsi Stasys Michel
sonas, “Keleivio” redaktorius 
iš Bostono. Svečias patenkin
tas išvakarėse įvykusiu mitin
gu, surengtu Am. Lietuvių 
Kongreso Brooklyno ir Apy
linkėj Komiteto, delei kurio 
jisai čion atvyko. Sykiu su juo 
lankėsi ir studentas Keistutis 
Michelsonas, brooklynietis.

Rep.

Ne Bile Kur Bučiuotis
<♦>

“ INFLUENZA
‘ v»lr yv wii/>r>4-z\ otrni Lr O 4 f\a IrAW^’r-iANew 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?

Influenzr yra staigus kūno valymo krizis, 
panašus j šaltį ir yra išdavas netikusio mai

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

S---------------------------------------
Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.

Nčra valandų sekmadieniais.

Brooklyno lietu-

Komjaunuoliai 
dalyvauti šioje

Iš Minėjimo Lietuvos 
Nepriklausomybės

“Biednas” Pašalpgavis 
Nuteistas Kalėti

Lietuvos Nepriklausomybės 
Minėjimas E n t u ziastiš- 
kas. Pažangieji Brookly
no Lietuviai Uždavė Mo- 
ralj Smūgį Visiems Reak
cionieriams ir Fašistams.

Pilypas Balsama, 22 metų, 
pajuto romantišką jausmą, 
tad jis pradėjo dalyti bučkius 
iš Waldorf-Astoria viešbučio 
išeinančioms ponioms. Bet tos 
geros intencijos ponios nesu
prato ir pasiuntė jį Bellevue 
ligoninės girtų skyriun.

Išsiprovojo 6 Centus
Kiek kelnaičių išvėdinta 

“meiliškų” scenų buvo sutver
ta New Yorko teismabutyje, 
kad išlošti Kennedienei $200,- 
000 už “paviliotą” vyrą! 
“Džiūrė” priteisė 6 centus.

ir

<♦>

<!>

<♦>

<!>
< >

o
< >

< >
< >

o

o

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.< >Važiuotės Pakaitos
Pradedant su 21 vasario,, 

kai kuriose miesto dalyse ne
leidžiama važiuoti greičiau, 
kaip 25 mylias per valandą,, 
o kitur ne daugiau 40 mylių.-

Joseph Rose, 61 metų, 
2547 E. 14th St., Brooklyne, 
tapo nuteistas metams sunkių-! dise salėje, įvyko minėtas ma
jų darbų kalėjimo už išėmimą ’sinis lietuvių susirinkimas, kurį Tajpgi nevalia suktis, kol bū-

Vasario 19 d., Grand Para-

pašalpos $2,240, po $15' į sa- sušaukė Arperikos Lietuvių 
vaitę per tris metus. • Kongreso, atsteigimui demokra-

Nesenai paaiškėjo, kad Ro- įijos Lietuvoje, Brooklyno ir
$e, likvidavęs deimantais pirk- | Apylinkės Komitetas, kurin įei- 1 
lybą, dar turėjo užslėpęs pu- na žymiausios Brooklyno lietu- 
šėtinai turtingą lizdelį apie vjų organizacijos.

Apie 8 vai. pasirodo ant ėst- 
rados komiteto prezidentas V. 
Michelsonas.' Didžioji salė ir 
balkonas pilnas žmonių, kožnas, teriai ją neužmirš, 
kampelis užimtas, visų mintys 
nukreiptos į Lietuvos padėtį,

gučių. Teisybė, blizgučių ne
valgysi, bet po gabaliuką iš
leisdamas į svietą, reikia ma
nyti, būtų galėjęs misti dar 
daug metų.

Jo bėdos prasidėjo, kada 
jis pradėjo kaltinti savo pa
žįstamą blizgučių pavogime, o 
pastarasis, supykęs, perdavė 
visą istoriją policijai, kuri 
do turtą bankų saugiosiose 
pose.

Nesirodys Reporteriams
Devyniolikinė Margareta 

Muntyan, kuri teismo keliu iš
sikovojo nuo tėvo teisę rūkyti, 
eiti su vaikinais ir sugrįžti, 
kada nori, sakėsi neisianti dau
giau su vaikinais, kol repor-

Literatūros Draugijos 1 Kp. 
Susirinkimas

vos žmonės pasiliųosuos 
smurtininkų priespaudos.

Kalba R. Mizara, “Laisvės” 
redaktorius. Salėje didžiausia 
tyla. Jis duoda neapsakomai 
daug dokumentalių įrodymų, 
kas yra Lietuvos draugai ir kas 
priešai.
Rusijos revoliucija, kuomet pa
žangieji Lietuvos gyventojai ir 
darbo inteligentija vedė mirtiną 
kovą su kruvinuoju carizmu, 
Lietuvos reakcionieriai neva 
tautos vadai-fašistai, Smetona1 
ir jo pakalikai, garbino tą di- 
džiausį darbo žmonių budelį ca
rą ir pagelbėjo revoliucionierius

NOTICE is hereby given that 
Wallace & Co., of Brooklyn, N. Y., 

j has registered its trade-marks 
“Dainty Slices” & “Fruit Slices” with 

I the Secretary of State of New York, 
to be used on confections and foods 
and ingredients of foods.

(37-57)

‘ Vasario 18 d. Am. Lietuvių
Darbininkų Literatūros Drau
gijos 1-ma kuopa turėjo savo 
susirinkimą.

Prisirašė naujas narys Jo
nas Kriaučiūnas (barberis).

Viršininkų raportai priimti, pas'iųsti ant kartuvių ir sušau- 
J. Kovas raportuoja, kad ben- dyti. Mizara davė visą eilę do- 
drų parengimų komitetas tu-• kumentalįų įrodymų iki šių die- 
rės pikniką 25 d. liepos, UI- nų Lietuvos įvykių. Reporte- 
mer Parke. Rezignavus iš ko-. riui teko patįrti, kad jo prakal- .. *■ vz > • • • • 4-il-vvn 4<T 4 rv'ivX 4 z\’? X 4z\rtmiteto M. Paukštienei, jos vie
ton išrinktas K. Lęvanas.

Atsišaukimas Liet. Komu
nistų Frakcijos, reikale Daily 
Workerio vajaus, 'tam tikslui 
paaukauta $3. |

Pasiųsta protestų kablegra- 
ma Lenkijos apeliacijos teis
mui į Vilnių, reikale kėsinimo
si nužudyti žymų Lenkijos 
darbuotoją Sergei Pryticki.

Pradžioje vasaros nutarta 
turėti išvažiavimas į Forest 
Parką. E. Bensonas.

Liepia Dabot, Kol Maži
Tas pats teisėjas Rudich, 

kuris Muntyanui pasakė nesi- 
kišt į 19-kos metų dukters rei
kalus, nuteisė Joną Gilespie 
kalėti, kam jis išeidamas pa
ūžti paliko 5 mažus vaikus 
vienus.

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 NAKTJ. NIEKAD NEUŽDAROS

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

restauracija, barzdaskutykla, miegojimui' patogumai.
Vyrams Trečiadieniais, Ketvirta
dieniais, Penktadieniais, šeštadie

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

Speciales kainos savaitei.

ba tilps “Laisvėje”, tad aš jos 
čionai nekartosiu.

Daroma pertrauka. Dainuo
ja žymi dainininkė Aldona Kli- 
maitė. Publikoje didelis pasi-! 
tenkinimas. Išeina Aido Choro 
Aidbalsiai arba kaip žmonės va- i 
dina sekstetas, kurį vadovauja 
B. šalinaitė.

Kalba St. Michelsonas, “Kel
eivio” reda., iš So. Bostono. Iš- 

1 dėsto tautininkų-fašistų ir ku
nigų kaipo Lietuvos darbo žmo
nių priešų darbus, kaip šie gai-' 
valai šliaužiojo keliaklupščiomis 
pas didžiausius Lietuvos nevi- 
donus-carus-kaizerius ir nore-1 
darni net karalius užkart ant 
Lietuvos žmonių sprando. Daug 
aiškino apie Vilniaus atvadavi
mą.

Šis
.davė didelį smūgį vietos fašis
tams ir visokiems reakcionie-

Lietuvių Auglių Kompanija
Pirmos klases anglis, geriausios 

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




