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Visų šalių Darbininkai, 
Vienykitės I Jūs Nieko 
N e pralaimėsi t, Tik Re

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulį!
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KRISLAI
Daugiau atsakomingumo. 
Trockio advokatas. 
Philadelphijos draugai.
Trockis judošius.

Rašo D. M. Šolomskas.

Blogi ausias apsireiškimas 
mūsų judėjime, tai tas, 
kaip kur draugai per daug 
laisvės duoda liežuviui. Kaip 
kurie negražiai apkalba kitus, 
padaro" visokių primetimų, ap
šmeižia parengimų komisijas. 
To pasekmėj prasideda vaidai 
ir pakenkia judėjimui. Manau, 
kad kuopos tokius narius turė
tų griežtai suvaldyti.

Stilsonas advokatauja Troc
kini ir bjauriai niekina komu
nistus ir Sovietų Sąjungą. Jam 
Sovietų Sąjunga virto tokia 
pat, kaip bile kapitalo šalis. 
Nuo Stilsono nieko kito ir 
laukti negalima. Kas tik yra 
darbininkiško, pažangaus, gra
žaus, to jis neapkenčia. Ir taip 
daro tas gaivalas, kuris mūsų 
judėjimui atsėjo apie $20,000! 
Taip jis atsimoka darbininkų 

. judėjimui.

P h ii a d e 1 p h i jos draugai 
smarkiai ruošiasi prie “Lais
vės” bankieto, kuris įvyks vi
duryj balandžio. Philadelphi- 
ja yra pažangaus judėjimo di
delis centras. Čia būna dideli 
“Laisvės” metiniai piknikai ir 
pasekmingi bankietai. Phila- 
delphijoj mes turime didžiau
sio lietuvių prįtarimo, bet 
tuvių komunistų frakciją 
kia sutvirtinti.

lie- 
rei-

j u-Trockis yra darbininkų 
dėjime judošius. Leninas tą 
įmatė dar senai, kad Trockis 
tokiu bus. Leninas dar 1909 m. 
rašė:

“Trockis užsilaiko 
niekšiškiausias karjeristas 
frakcionierius.” Ir ten pat Le
ninas numatė, kur eis Kame- 
hevas, apie kurį rašė: “Ant 
Kamenevo, atrodo, pamosime 
ranka.”

1910 ir 1911 metais Troc
kis dar daugiau demoralizavo 
darbininkus ir net Plechano- 
vas tada prieš jį išstojo. Le
ninas gi sausio mėnesį, 1911 
metais, rašė:

“Mes pareiškiame varde vi
sos partijos, kad Trockis veda 
priešpartijinę politiką, — kad 
jis griauna partiją^ plėšo par- 
tijinį legališkumą, eina avan
tiūros ir skaldymo keliu.”

*

Leninas

kryžia- 
likvida-

Dabar Trockis bando užsi
ginti, kad jis nėra fašistų — 
Hitlerio agentas. Tai pripras
tas Trockio amatas. 1911 m. 
jis, eidamas su bolševikų prie
šais, tą pat darė ir 
apie jį rašė:

“Judošėlis Trockis 
vojosi plenume prieš
torius ir otzovistus. Tikrino ir 
bažinosi, kad jis partijietis.. . . 
Kada susilpnėjo partijos cen
tras, sutvirtėjo • likvidatoriai, 
įsigijo pinigų, kurie nusilenkė 
Stolypinui ir spjaudė į pogrin
dinę partiją per ‘Naša Zaria,’ 
tada judošėlis pavarė iš 
‘Pravdos’ Centro Komiteto at
stovą ir pradėjo rašyti likvi- 
datoriškus straipsnius į ‘Vor- 
warts’ prieš nutarimą mokyk
los komisijos, kuri buvo iš
rinkta plenume, kuri nutarė, 
kad nei vienas partijinis pre
legentas 
frakcijinę

neturi važiuoti i 
pirmiečių mokyk-

judošėlis mu^a sau“Ir tas
į krūtinę ir šaukia apie savo 
p a r t y v i škumą, tikindamas, 
kad jis būk pirmiečiams ir li
kvidatoriams nepataikavo. To
kia spalva judošėlio Trockio.”

Taigi, Trockis jau senai 
virto darbininkų judošium, o 
dabar Hitlerio šnipu ir karo 
organizatorium prieš Sovietų 
Sąjungą. Bet Stilsonas jam ad
vokatauja.

ki tuose
lių. laikė nuo balsavimo.

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $7.00 

Metams

Čeveryky Darbininkai 
Laimėjo 27 Dirbtuvėse

Boston, Mass., vas. 25. — 
Sugrįžo darban 12,700 strei
kierių darbininkų, laimėję 
15' procentų daugiau algos 
dvidešimt septyniose čeve- 
rykų dirbtuvėse Mass, ir 
New Hampshire valstijose. 
1,300 da‘r tebestreikuoja.

Wm. Mahan, vyriausias 
organizatorius J u n g tinęs 
Čeverykų ir Odos Darbinin
kų Unijos, sveikina darbi
ninkus laimėjimu ir pareiš
kia, kad jis veikia išvien su 
Industrinių Unijų Organi
zavimo Komitetu, .kurio pir
mininkas yra John L. Lew
is, prezidentas Jungtinės 
Mainierių Unijos. Mahan 
ragina Haverhill Batų ir 
Čeverykų Darbininkų Uni
ją, turinčią 7,000 narių, 
taipgi reikalaut 15 nuošim
čių algos priedo.

Laimėję streiką darbinin
kai paraduoja pro kitas če
verykų dirbtuves šaukdami: 
“Mes gavome 15 procentų 
daugiau algos. Na, o jūs?” 

I Tikimasi, kad ir kitų čeve- 
rykinių unijų darbininkai 

kaip pareikalaus pridėt algos. > ir

IŠVYSIĄ LĖKTUVŲ STREI- 
KIERIUS SĖDĖTOJUS

Santa Monica, Calif.—Po
licijos viršininkas Charles 
Dice su dviem detektyvais 
pagrūmojo prievarta išmest 
600 streikierių sėdėtojų iš 
Douglas orlaivių korporaci
jos dirbyklos. Čia yra bai
giama didelis bombinis lėk
tuvas Amerikos valdžiai. 
Jeigu jis po bandymų bus 
užgirtas, tai korporacija 
gaus valdžios užsakymą pa
statyt tokių lėktuvų už $12,- 
000,000.

Per “sėdėtojų” streiką 
nustojo dirbę ir apie 5,400 
kitų darbininkų. Pirmoj 
streiko dienoj į uniją.įsira
šė dar 1,000 darbininkų. 
Unija, pritarianti Industri
nių Unijų Organizavimo Ko
mitetui, turi jau 3,500 na
rių šioj dirbykloj. Bet kom
panija atsisako derėtis su 
unijos atstovais.

Italai Išžudė 300 Ethiopų 
Areštantų Kalėjime

Roma. — Po to, kai bom
bomis tapo sužeista keletas 
Italijos karininkų - valdi
ninkų Addis Ababoj, Ethio
pijos sostinėj, italai ant 
greitųjų sugaudė 300 nužiū
rimų ethiopų ir tuoj aus ka
lėjime juos be teismo sušau
dė. Miesto gatvėse fašistai 
irgi išskerdė 300 ethiopų. 
Per penkias dienas jie pa
našiai išžudė 1,000 ethiopų.

GAISRAS SUNAIKINO
ALASKOS MIESTELĮ

Juneau, Alaska.—Gaisras, 
pasmarkintas didelio vėjo, 
faktinai visiškai sunaikino 
šį istorinį miestelį. 700 jame 
gyvenusių šeimų liko be pa- 450,000 kišeninių 
stogės.

17 SĖDĖJIMO STREIKU DETROITE
Darbininkai Kelis Tų Streikų Jau Laimėjo

Detroit, Mich., vas. 24.— 
Sėdėjimu sustreikavo 600 
darbininkų Timken-Detroit 
automobilių ašių kompani
jos ir užėmė fabriką. Po 40 
minučių streiko, kompanija 
pasiūlė derybas. Streikieriai 
reikalauja $1.25 į valandą 
lavintiems darbininkams, $1 
pusiau-lavintiems ir ne ma
žiau kaip 75c. visiem ki
tiem; pripažint Jungtinę 
Auto. Darbininkų Uniją ir 
duot dviejų savaičių vaka
cijas su pilna alga.

Be to, yra tęsiama strei-

Italai Sušaudę Ethiopų 
Vadą Dėstą Demtu

Roma, vas. 25.—Italijos 
fašistai garsinasi, kad jie 
sučiupę ir tuoj sušaudę žy
miausią Ethiopijos partiza
nų kariautojų vadą Dėstą 
Demtu, žentą buvusio impe
ratoriaus Haile Selassie, va
karinėj Ethiopijos dalyje.

Fašistai pripažįsta, kad 
ethiopai dar nėra nukariau
ti šiaurvakariniame šalies 
kampe, Tana ežero srityj ir 
pietų rytuose, Marggherįta 
ežero plotuose. Prieš juos 
fašistai siunčia naujus pul
kus savo kariuomenės.

DIONNE “PENKTOKIŲ” 
TURTAS

Toronto.—Dionnų “penk
iukes” mergaitės, dar ne
baigusios 3 metų, amžiaus, 
jau “užsidirbo” $543,000 už 
pasirodymus judžiuose ir už 
savo vardo naudojimą įvai
riuose biznių garsinimuose. 
Per porą sekančių metų jos 
turėsiančios $200,000 įplau
kų iš tų šaltinių.

Alumino Darbininkam Pa
kelta Alga 10 Procentų

Pittsburgh, Pa. — Ameri
kos Alumino Kompanija 
vas. 24 d. prižadėjo pridėt 
10 procentų algos į valan
dą dvidešimčiai tūkstančių 
savo darbininkų, kurių vien 
Pittsburgho apskrityje yra 
6,500. Pernai rugsėjo mė
nesį kompanija pridėjo dar
bininkam 5 nuošimčius už
darbio. Todėl; sako, jos dar
bininkai dabar gausią aug- 
štesnes algas negu 1929 m. 
Tais priedais kompanija 
stengiasi užbėgt už akių 
veiklesniam organizavimui- 
si darbininkų į uniją.

AUTOMATAS - VALGYK
LA MASKVOJ

Maskva. — Čia atsidarė 
pirma automatinė valgykla- 
kafeterija, kuri veikia pana
šiai kaip amerikiniai auto
matai-valgy klos.

Maskva. — Pirmas laik
rodėlių fabrikas šiame mies
te žada pagamint šiemet 

laikrodė- 

kai šešiolikoje įvairių kitų 
dirbtuvių Detroite.

Sėdėjimu streikuoja 600 
merginų Ferry-Morse Seed 
šapoj; reikalauja pakelti vi
dutinę algą nuo dabartinių 
26 centų iki 55 centų valan
dai. Vyrai gi darbininkai 
reikalauja pakelt algą nuo 
ligšiolinių 43 iki 85 centų 
per valandą.

Laimėjo algų priedus 
streikieriai Detrola Radio 
and Television kompanijos, 
Star Transfer komp. ir At
las bačkų kompanija.

Naziy Kapitalas Taipgi 
Išnaudoja Ethiopiją
Roma. — Vokietijos na- 

ziai yra pridėję 49 procen
tus savo kapitalo prie Ita
liškos Rytinės Afrikos Ka
syklų korporacijos. Jie sy
kiu su italais išnaudosią 
anglies, geležies, vario ir 
švino kasyklas Wollega ir 
Harar provincijose, Ethio- 
Pijoj.

Korporacijos kapitalas— 
200,000,000 lirų. Kasyklų 
jieško sykiu k$li • desėtkai 
Italijos ir Vokietijos inži
nierių.

Bet pastebėtina, kad ita
lai dar nėra užkariavę Wol- 
lego provincijos.

AREŠTAVO 47 STREIKIE- 
RIUS SĖDĖTOJUS

Decatur, Ill. — Visi 47 
streikieriai sėdėtojai Centu
ry sieninių popierų kompa
nijos tapo areštuoti po to, 
kai šerifas su “specialais” 
juos išvijo iš dirbtuvės, gra
sindami jiem ašarinėmis, 
troškinančiomis bombomis.

Dalinai Laimėtas Phila.
Elektr. Batarejų Streikas

Philadelphia, Pa. — Sėdė
jimu streikavusieji darbi
ninkai Electric Storage 
Battery kompanijos fabri
kuose užbaigė streiką vas. 
24 d. Kompanija pasirašė 
sutartį su Battery Darbi
ninkų Unija. Darbininkai 
gauna 5 nuošimčius dau
giau algos ir vienos savai
tės apmokamas atostogas 
(vakacijas) per metus.

Conn. Peilių, žirklių Kom
panija Pakelia Darbinio-į

kam Algą

New Britain, Conn. — 
Landers, Frary & Clark pei
lių, žirklių ir skustuvų kom
panija nuo kovo 1 d. pride
da po 5 procentus algos sa
vo darbininkams ir žada 
mokėti pusantro sykio dau
giau už viršlaikius, virš 45 
valandų per savaitę. Tokius 
priedus gausią 2,700 kompa
nijos darbininkų New Bri- 
tain’e ir trijuose 
Conn, miestuose.

Chrysler Auto. Bosai 
Derėsis su Unija

Detroit, Mich.—Chrysler 
automobilių korporacija su
tiko nuo ateinančio trečia
dienio pradėt derybas su 
Jungtine Auto. Darbininkų 
Unija.- Homer Martin, uni- 
jo prezidentas, sako, kad 
reikalaus pripažint šią uni
ją kaip vienintelę Chrysler 
darbininkų atstove; taipgi 
bus reikalaujama panaikint 
skubinimą, darbą nuo kaval- 
kų, sutrumpint darbo savai
tę, pridėt darbininkam algų 
ir pakelt mokesnį už viršlai
kius. I

H. Martin nurodo, kad 
dauguma Chrysler darbi
ninkų jau yra unijos nariai. 
R. T. Frankensteen, Jungti
nės Auto. Darbininkų Uni
jos organizatorius, praneša, 
jog daugelis kompaniškų 
unijėlių Chrysler fabrikuo
se per paskutinius balsavi
mus taipgi pasirinko šią 
darbininkų uniją. Jinai tu
ri jau virš 200,000 narių 
įvairiose automobilių kom
panijose.

Chrysler k o r p o r a ei j ai 
priklauso ir Plymouth, 
Dodge ir DeSoto automobi
lių dirbyklos. Jinai turi fa
brikus devyniuose miestuo
se, kur dirba 7?,000 darbi
ninku.

IŠMETĖ SUBMARINE “SĖ
DĖTOJUS” STREIK1ER1US

GROTON, Conn.—60 val
stijos policininkų su buožė
mis ir ašarinėmis bombomis 
išvijo 107 streikierius sėdė
tojus iš Electric Boat kom
panijos submarinų dirbyk- 
los, kur budavojama septy
ni submarinąi Amerikos 
valdžiai. Marininkų ir Lai- 
vastačių Unija, priklausanti 
prie Industrinių Unijų Or
ganizavimo Komiteto, pa
siuntė gubernatoriui Cross- 
‘ui protestą prieš tą valsti
jos kazokų žygį.

Apie 100 išmestųjų “sėdė
tojų” taipgi šaukiami teis
man. To nepaisydami, jie 
pikietuoja dirbyklą iš lau
ko pusės. Unijos organiza
torius Francis X. McCann 
sako, kad streikuoja 1,400 
darbininkų ir dar tebedirba 
tik 300.

Illinois Laikrodėlių 900 
Darbininkų Streikas

Elgin, Ill. — Sustreikavo 
900 darbininkų Illinois laik
rodėlių viršelių vas. 24 d. 
Reikalauja pilnai pripažint 

i savo federacinę uniją, įvest 
40 valandų darbo savaitę ir 
mokėt ne mažiau kaip 50 
centų algos yalandai.

5 Dienų Darbo Savaitė Val
dininkėliam Tarnautojam
St. Paul, Minnesota. — 

Farmerių - darbininkų gu
bernatorius E. A. Benson 
įveda penkių dienų darbo 
savaitę šimtams valdininkė- 
lių-tarnautojų, kurie dirba 
tiesioginėj jo žinyboj.

Kruviniausi Mūšiai 
Tebešėlsta Kalne 
Madrido Fronte

SPAUDINTOJAI LAIMĖ
JO UNIJOS PRIPA

ŽINIMĄ

Springfield, Ohio. — 800 
presmanų-spaudintojų lai
mėjo streiką prieš Crowell 
leidyklą. Kompanija pripa
žino presmanų uniją. Da
bar eiria derybos del darbo 
valandų sumažinimo ir al
gos pakėlimo.

Amerikos Valdžia Pati
• Gaminsianti Plieną

Sau

Washington. — Didžio
sios plieno kompanijos vis 
dar nesisiūlo per varžy
tines parduoti valdžiai de- 
sėtkus tūkstančių tonų plie
no, reikalingo karo laivam 
ir submarinam. O be varžy
tinių perkant jos susimoki- 
nusios lupa peraugštas kai
nas iš valdžios. Todėl preky
bos ministeris Roper sako, 
gal valdžia turės įsisteigti 
nuosavas plieno dirbyklas.

Vienas iš vyriausybės, rei
kalavimų, tai kad kompani
jos sutrumpintų darbo sa
vaitę ir šiaip duotų darbi
ninkam geresnes sąlygas, 
kol atlieka valdžios darbų 
užsakymus. Del to kompa- y JLJLJL U.O. JL/C1 Iv IxVJLllMcV i i -i • • 1 • Z^

nljos paskutiniu laiku la- į tams kelią is Oviedo į Gra
biausia ir boikuotuoja plie
no užsakymus valdžiai var
žytinių kainomis.

Anglijos Didžponiai Kalba už 
Mainierių Uniją

London. — Dešinysis po-
■«

nijon iš užsienių.

London. — Dešinysis po- London, vas. 25.—Angli- 
nas Osbert Peake, kalbėda- jos valdžia netiki, kad bepu- 
mas Anglijos seime, vas. 23 siškumo komisijos šalių ka- 
d., pareiškė, jog 1934 m. ro laivai galėtų nuo kovo 6 
Gresford kasykloje žuvo d. sustabdyt karių, ginklų ir 
265 mainieriai todėl, kad jie'amunicijos gabenimą Ispa- 
buvo prastai, tik dalinai 
organizuoti į uniją. Sako, 
jeigu būtų turėję stiprią sa- Anglijos Ex-Karalius Gaus 
vo uniją, tai jinai būtų pri- $100,000 Metinės Pensijos 
vertus kompaniją aprūpin
ti kasyklą reikalingais sau-i 
gurnais. |

Kiti dešinieji politikai gis 6-tas ir jo motina Mary 
taipgi pritarė mainierių mokėsią nuo savęs po $100,? 
unijai. Bet darbiečiai del to (000. pensijos per metus bu- 
neplojo jiems delnais. Nes gūsiam karaliui Edwardui, 
Anglijoj darbo unijos taip kuris pasitraukė nuo sosto 
įsigyvenusios, kad visi ją-'del amerikietės “gyvanaš- 
sias laiko savaime supran-^ės” W. Simpsonienės.
tarnu darbininkam dalyku.

SPROGIMAI UŽMUŠĖ 16 
BELGŲ KARIŲ

Brussels, Belgija. — Ka
rinėje ištaigoje Brasschaet 
atsitiktinai sprogo trys ka- 
nuolių šoviniai ir užmušė 11 
kareivių ir 5 oficierius.

Apvažiavo Visus Sovietų 
Rubežius ant Dviračių
Maskva. — Penfd Sovietų 

sienos sargai ant dviračiųv i Jų

apvažiavo visais šalies naru-, reiškė pasitikėjimą Blumo 
bežiais, padarydami 19.000 valdžios užsienine politika; 
mylių kelionės per apie 1, bet virš 100 senatorių susi
metus.
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LIAUDIEČIAI UŽĖMĖ 
FAŠISTŲ DRŪTVIETĘ 

OVIEDOJE

Madrid, vas. 25.—Ispani
jos fašistai gavo daugiau 
nazių ir italų kareivių su 
naujausiomis kanuolėmis ir 
su jų talka privertė pasi
traukt liaudies milicininkus 
nuo Pingarron kalno šonų, į 
vakarus nuo Madrido-Va- 
lencijos vieškelio.

Per 24 valandas kruvi
niausių mūšių to kalno šlai
tai du sykiu perėjo iš vie
nų rankų į kitas ir vėl atgal. 
Dar nežinia, ar liaudiečiai 
ar fašistai galutinai laimės 
tas žudingiausias šio karo 
kautynes Pingarron kalne.

Fašistų lakūnai, bombar- « 
duodami Madrido priemies
tį Latiną, vieną žmogų už
mušė ir kelis sužeidė.
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Bilbao, Ispanija, vas. 25.— 
Liaudies milicininkai, dau
giausia mainieriai, naudo
dami dinamitą ir kirvius, iš- | 
dauž€^ fašistų kulkasvaidžių 
lizdus ir užėmė jų drūtvie- 
tę Oviedoj. Fašistai 
įsitaisę tą drūtvietę 
grumtynių arenoje.

Liaudiečiai nukirto 

buvo 
bulių 4

fašis-

do, per kurį priešai gauda
vo maisto ir amunicijos.

Valdžios milicininkai at
mušė šalin naujus atsiunčia
mus į Oviedo fašistų būrius, 
ties Pola de Gordon, 35 my
lios nuo Oviedo.
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j L o n d on. — Pranešamk 
j kad Anglijos karalius Jur-

I
Anglijos Gyventojai 
Padaugėję 700,000

London. — Valdiškai pra
nešama, kad Anglijos gy
ventojų skaičius 1935 m. pa
kilo 700,000. Tais metais bu
vę daugiau vedybų, mažiau 
perskyrų ir gimę daugiau 
kūdikių negu pirmesniais 
metais.
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Paryžius. — Francijos se
natas 213 balsų prieš 1 iš- i. il
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Ambasadorius Stebisi

LIETUVOS ŽINIOS

r

dabar tebėra.

ŠIAULIAI

jis pamatė sąlydžią darbininkų 
vėliavomis, užimančią Nevskio 
(dabar 25-to Spalio Prospektas) 
mylios ilgumo ir liūdinčią mi-

$5.50
$7.00
$7.50 
$5.50 
$3.00
$8.75
$4.00 
$3.00

ręs jog šalčiams užėjus, jo 
kreditoriai yra reikalingi ne 
batų bet kaliošų ir todėl juos 
į kaliošą pasodinęs.

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year .................
Brooklyn, N. Y., per year.......... ..
Foreign countries, per year...... 

Canada and Brazil, per year..........
United States, six months..............
Brooklyn, N. Y., six months ..........
Foreign countries, six months........
Canada and Brazil, six months....

Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the Act 
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pagalbos, vyras ilgai dejavo, kol bininkų skolingas. Spėjama, 
pagijo. Nors ant šonų žymės ir kad “Union” savininkas nuta-

. ■

Puslapis Antras Penktad., Vasario 26, 1937
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Vasario 7 d. apleido socializmo šalį. Bet 
pirm apleisiant, Feuchtwanger parašė d. 
Stalinui sekamo turinio laišką:

Pirm negu apleisiu Sovietų Sąjungą, aš 
trokštu pasakyti jums—brangus Sovietų Są- 

' jungos žmonių atstove,—kokį gilų prityri
mą ši kelionė jūsų šaly man suteikė.

Visi, kurie tiria jūsų žemę ir jūsų žmo
nes be prietarties (be išanksto susidaryto 
priešingo nusistatymo), negali nebūti entu- 

• ziastiškai linksmais del to visko, kas laike 
20-ties metų tapo sukurta, žmoniškoji min
tis laimėjo puikią pergalę čionais. Kiekvie
nas, turėjęs progos matyti dvasią ir ener
giją, su kuria jūs ir jūsų žmonės ginate ir 
plečiate šituos laimėjimus, palieka Sovietų 
Sąjungą su linksmu įsitikinimu, kad pasau
lyj nėra jėgos, galinčios sunaikinti socializ
mą, sukurtą jūsų šalyj.
Vadinasi, rašytojas apleido Sovietų že

mę linksmas ir gražiai nusiteikęs. Kai 
jo paklausė spaudoš korespondentai, ką 
jis mano dabar veikti, tai Feuchtwanger 
atsakė “Atvykau, pamačiau, ir dabar ra
šysiu!”

Privatinio Turto 
Neliečiamybė

New Yorko “Times” koresponden
tas Maskvoj turėjo pasikalbėjimą su 
Jungtinių Valstijų ambasadorium Sovie
tų Sąjungoj, Mr. Davies. Pastarasis va
žinėjęs po Leningradą ir kituos pramoni
niuos centruos ir studijavęs Sovietų pra
monę. Korespondentas (W. Duranty) 
užbaigia:

Didžiausią įspūdį Mr. Davies gavo Lenin
grade, kai 
masę su 
Prospekte 
pusantros
rusiojo sunkiosios pramonės liaudies komisa
ro Ordžonikidzės. Ambasadorius pareiškė, 
kad jis atjautė darbininkų liūdesį del žuvi
mo jų vado ir jis, ambasadorius, labai buvo 
nustebintas tuo, kad visi darbininkai buvo 
šiltai apsirengę ir išrodė sveiki.

Matyt, Amerikoj Mr. Davies buvo pri
siskaitęs hearstinio tipo laikraščių ir dėl
to jis turėjo klaidingą nuomonę apie So
vietus. Jis buvo manęs, kad ten darbi
ninkai yra apdriskę, apleisti, badauja, — 
kaip skelbė Hearsto spauda ir kiti prie
šingi Sovietams laikraščiai. . Dėlto dabar, 
kai Mr. Davies pamatė tikrovę, jam ten
ka stebėtis.

Be abejo, jam įstabu buvo ir tas fak
tas, kad milionai darbininkų, nepaisyda
mi šalčio, eina į gatves ir ten masiniai 
reiškia savo liūdesį mirusiam jų reikalų 
gynėjui, socializmo architektui, d. Or- 
džonikidzei, kadangi buržuazinė Ameri
kos spauda skelbia, kad’zS8vietų Sąjun
gos darbo žmonės savo “diktatorių” ne
apkenčią ir t. t.

Sakoma, ambasadorius Davies važiuo
siąs ir į kitus pramonės centrus Sovie
tuose gauti daugiau žinių apie dalykų 
stovį. Be abejo, dar ne kartą jam teks 
nusistebėti panašiai, kaip Leningrade.

“Naujienų” Bendrovės Šėrininkų 
Teisės Siaurinamos 

v

Vilnyj” Dalininkas praneša, kad vas. 
20 d. Chicagoj įvyko “N-nų” b-vės šėri- 
ninkų metinis susirinkimas, kuriame da
lyvavo “apie .35 ypatos.” Susirinkime 
b-vės pirmininkas Grigaitis išdavęs ra
portą ir

paaiškino kas ant dienotvar.kio, kas rei
kės svarstyti. Būtent bendrovės čarterio 
permainymas nuo 13 board-direktorių su- 
mažint iki 11, ir direktorių rinkimą pakeisti 
4 ant ,3 metų, kiti 4 ant 2 metų ir 3 ant 1 

metų. P. Grigaitis paaiškino, kad buvusieji 
praeitų metų board-direktoriai šitą sumany
mą apsvarstė ir priėjo prie išvados, pakei
timo rinkti direktorius ant ilgesnių metų.

Patvarkymas, rašo Dalininkas, praėjo. 
Niekas netgi žodžio neišsitarė,” kadangi 

“balsuoja serai, o ne asmenys.”
Direktoriais (trijų metų terminui) pa

siliko: P. Grigaitis (“N-nų” redaktorius 
ir prezidentas), M. Jurgelionienė, K. M. 

. Augustas ir J. Šmotelis; 2-jų metų termi
nui: A. Žymontas, Nora Gugis, J. Moc
kus, A. Rypkevičius; 1-nų metų termi
nui: K. Gugis, A. Rudinskas ir P. Miller.

“N-nų” ’ Dalininkas dėlto išsireiškia: 
“Tai labai ‘drastiškas’ susiaurinimas de
mokratijos mažesniems dalininkams — 
vis mažiau teisių belieka biedniem.”

Tai tiesa. Tiesa ir tai, kad panašūs 
dalykai atsitinka to laikraščio pastogėje, 
kurio redaktorius tiek daug rašo ir kal
ba apie demokratiją!

fe; Vokiečių Rašytojas d. Stalinui
Jau ne kartą “L.” buvo rašyta, kad 

Sovietų Sąjungą vizituoja garsusis vokie- 
Čių rašytojas, pabėgėlis iš Vokietijos nuo 
fašistinio režimo, Lion Feuchtwanger. 
Jis išbuvo Sovietu Sąjungoj du mėnesiu.

“XX A.”ir “Liet. Aidas” — 
Užėmė Madridą

Prasidėjus Ispanijos generolų-fašistų 
maištui, “XX Amžius” ir “Lietuvos Ai
das” su visa dūšia ir kūnu “perėjo” į fa
šistų maištininkų eiles. Tie du dienraš
čiai kiekvienam savo numery skelbia įvai
rias nesąmones apie Ispanijos bendro 
fronto šalininkus, apie jų žiaurumus, o 
fašistų banditai, savo tautos išdavikai 
Vokietijos ir Italijos agentai priešakyje 
su jų vadu Franko skelbiami kaip Ispa
nijos išgelbėtojai, didžiausieji humanis
tai, pilni krikščioniškos meilės dievo 
aniuolai. Tikri taikos karvelėliai!

“XX A.” nemaža ašarų išlieja del Is
panijos bažnyčios turtų, del kunigų 
“kankinių” su šautuvu rankose kovojan- 

. čių prieš Ispanijos liaudį. Bet tas pat 
dienraštis nutyli tą faktą, kad baskų ka
talikai bendrai su komunistais, ir socia
listais kovoja prieš fašistus. Mat, tai nei
na Lietuvos kunigų naudai kovoje prieš 
bendrą frontą.

Juk visam pasauliui y ra „žinoma, kad 
tos baisenybės, kokias tik gal žinot žmo-, 
m ja, primetamos respublikohamš,'. pri
klauso ne kam kitam, kai fašistams maiš
tininkams. Net tarptautinė buržuazinė, 
ne fašistinė spauda, yra tiesiog pasipik
tinusi Franko terorizmu, kuris savo ran
komis pildo Hitlerio ir Mussolinio įsaky
mus ir naikina ne tik istorinius pasta
tus, bet žudo mažus vaikučius ir senas 
moteris.

Visas kultūringas pasaulis yra pasi
piktinęs Vokietijos ir Italijos < Ispanijos 
okupacija, bet tie du dienraščiai tuos pi
ratų—plėšikų žygius skelbia kaip kokius 
gelbėtojų žygius. Tie du dienraščiai, 
matyt, ne kitaip rašys ir tuo metu, kai 
Hitlerio svastika apglobs Lietuvos žemę 
ir Lietuvos liaudis Ispanijos liaudies pa
vyzdžiu atkakliai kovos prieš hitlerizmą. 
Jie taip pat veikiausiai šauks, kad Lietu
voj užviešpatavo “raudonųjų teroras,” o 
Hitlerį karūnavos kaip Lietuvos gelbė
toją.

Toks tų laikraščių Ispanijos liaudies 
puolimas paaiškinamas tuo, kad tiems 
laikraščiams rūpi kuo labiau apšmeižt 
liaudies frontą, nes jis Lietuvoj daugiau 
susilaukia simpatikų, negu Ispanijos res
publikonų priešininkai. Lietuvoje liau
dies frontui simpatijos auga, auga ir jo 
šalininkų skaičius. Šmeižto kampani
jos pagelba fašistai nori atbaidyt Lietu
vos liaudį nuo bendro fronto, bet neat
baidys.

Apart tų liaudies ffronto šmeižtų ir 
puolimų, “XX A.” ir “L. A.” užėmė ga
na juokingą rolę: jie tiesioginiai prado- 
mėjo Madrido puolimą. Jie kasdien 
skelbia “karinių” veiksmų žinias, kurio
se praneša, kad tai ten, tai šen sumušė 
respublikonus, ir pagaliau, kad jau Mad
ridas maištininkų rankose, tik ‘trūksta 
aprašymo tų ceremonijų, kurios buvo 
suruoštos gen. Franko sutiktuvėms Ma
dride. Išeina, kad “XX A.” kaujasi prie 
Madrido sienų (tik žinoma po Vokietijos 
fašistų karine vadovybe) ir deda visas 
pastangas, kad pirmiau įžengti į Madridą. : 
Bet čia bėda atsitiko. Franko panorėjo 
pirmas pergalės vainiką gauti, ir “XX 
A.” ir “L. A.” įsakė pasitraukt kitan 
frontan, nes, girdi, Hitleris ir Mussolinis 
neužinteresuoti, kad kokie ten laikrašt- 
palaikiai užviešpatautų Ispanijos sęsti- 
nėje.

Bet kaip ten juokingą rolę neloštų ir 
nemeluotų tie du laikraščiai, bet lieka

šiandien, kai. darbininkų 
masės, įsiūbuotos praeitų šeše- 
rių metų ekonominio krizio, 
lyg ta audringoji jūra, blaš
kosi ir beldžiasi į kapitalisti
nių tvirtovių geležines duris, 
kuomet darbininkai kovoja už 
geresnį duonos kąsnį visose 
industrijalėse šalyse, ir kuo
met sanidytojai griebiasi žiau
riausių būdų, kad sutriuškinus 
darbininkų streikus, tai darbi
ninkai išrado naują streikų 
būdą. Jie sėdi dirbtuvėse ir 
tas nedaleidzia samdytojui 
vartoti streiklaužius.

Bet darbininkų išnaudoto
jams tokis streikų būdas labai 
nepatinka, todėl, kad tokis 
streikas negalima taip lengvai 
sulaužyti. Reakcionieriai gvol- 
tu šaukia per savo spaudą ir 
per visus kitus propagandos 
šaltinius, kad tokis streikų bū
das esąs nachališkas laužy
mas privatinio turto neliečia
mybės įstatymų.

Jei jau ta privatinio turto 
neliečiamybė ir būtų tokia 
šventa, kaip kad turčiai ją įsi
vaizduoja, tai vistiek šis dar- 

• bininkų elgęsis galima būtų 
pilnai pateisinti todėl, • kad, 
sulyg to priežodžio, “meilei 
ir karui viskas yra leistina.” 
žinoma, tarpe darbininkų ir 
jųjų išnaudotojų negali būti 
jokios ten meilės, o eina at
kakliausią kovą už geresnį 
būvį—kartais net ir už tą 
aukščiausį gamtos įstatymą: 
palaikymą darbininko ir jo 
šeimynos gyvasčių.

P r i m e t inėjimai darbinin
kams nachališkumo neatrody
tų tokiu absurdu, jei juos pri
mestų žmonės, kurių rankos 
nebūtų sutėptos darbininkų 
krauju; kurių duona — atsi
prašau, pyragas, kepti kar
veliai ir vSfnas-1—nebūtų ‘iš
sunkta iš darbininkų 'prakai
to, ir kurių veidai nebūtų ap- 
drąpstyti purvais nachališku
mo ir laužymo kiekvieno ša
lies įstatymo, kuris tik eina 
prieš turčių interesus.

• Kad susipratę darbininkai 
stoja už panaikinimą stambių
jų kapitalistų privatinio turto, 
tai yra atvira paslaptis, ir kad 
stambusis kapitalas, del labai 
aiškių priežasčių, kiek tik iš
gali stengsis apginti tą turtą, 
tai irgi nereikia galvočiaus, 
kad tą supratus, bet kad ran
dasi tokių minkštagalvių, ku-j 
rie mano, jog privatinis tur
tas, nežiūrint, kokiose rankose 
jis sukoncentruotas ir kokiems 
tikslams vartojamas, yra taja 
uola, ant kurios visas žmoni
jos gerbūvis remiasi, tai jau 
sunku įsivaizdinti.

Tiesa, pagal šių dienų eko
nominio surėdymo, buržuazi
nėse šalyse privatinis turtas 
yra pamatu ir uola; bet ant 
jos ne žmonijos gerbūvis sto
vi. Ant jos stovi kapitalistinė 
sistema, kurį yra kenksmin
giausiu nuodu, stelbiančiu ger-j 
būvį netik plačiose miniose 
darbininkų, bet ir visoj žmo
nijoj. Stambusis kapitalas, lyg 
ta bangžuvė, jau baigia ryti 
dar kur ne kur užsilikusį pri
vatinį turtą? mažesniose įstai
gose, išstumdamas jų savinin
kus į proletarų eiles. Jei ne- 
kuris dar ir iš darbininkų įsi- 
gija šiokią tokią savastį, per 
ilgus metus taupinimo ir nu
traukimo nuo savęs ir savo 
šeimos geresnio duonos šmo
telio, tai irgi tereikia tik pus
mečio bedarbes arba keleto 
savaičių šeimynoj ligos, kad ir 
vėl tą viską praradus. Kad ir 
tokioj turtingoj šalyje, kaip 
Suv. Valstijose, iš kiekvieno 
šimto žmonių, devynios dešim
tys aštuoni nepasiekia aukš- šaltinių girdėti,

srities, tam tikra medžiaga, 
protoplazmas, yra pamatu vi
sos gyvasties ant mūsų plane
tos. Bet, greta to, kad ji ran
dasi žmogaus smagenyse, ji 
randasi ir gyvatės gylyje. O vi
si žino, kokią įtekmę turi ant 
žmonijos gerbūvio smagenyno 
veikme ir gylio nuodai.

Turtas irgi galima palyginti 
prie to protoplazmo. Mažas 
privatinis turtas, vartojamas 
aprūpinimui šeimos maistu, 
drabužiu ir prieglauda, yra 
pamatas, ant kurio mūsų visa 
civilizacija remiasi. Karolio 
Markso • laidotuvių oracijoj 
Engelsas pasakė, kad vienas 
iš svarbiausių Markso mokslo 
kūrinių yra atidengimas tos 
paprastos tiesos, kur sakoma, 
“pirm negu žmogus įdomausis 
politika, mokslu ar daile, jis 
turi būti apsirūpinęs, maistu, 
drabužiu ir pastoge.” Todėl, 
nežiūrint, ar tas turtas būtų 
visuomeninis ar privatinis, jei 
jis yra vartojamas tokiems 
dalykams, jis pasiekia aukš- 
čiausį tikslą. Bet jei jis yra 
sukoncentruotas į keletos ypa-

Vilką .iš pareigų atleido ir jis 
išvažiavo į Kybartus pas arti
muosius.

$ 

tesnro ekonominio laipsnio 
tą viršminėto darbininko, 
aštuonios dešimtys iš kiekvie
no šimto yra be jokios savas
ties ir gyvena tik su tąja die
na.

Didžiausiu darbininko turtu 
—jo jėga ir tinkamumas dar
bui. Bet spiriamas prie bado 
sienos, jis parduoda tą savo 
turtą darbdaviui už mažiausį 
atlyginimą ir sutinka ant sun
kiausių darbo sąlygų. Fabri
kantai savo masinės produkci
jos centruose, kur visokios au
tomatiškos mašinos nustato 
darbo tempą, pądabo darbi-1 
ninką automatu ir mašinos 
vergu. Per trumpą laiką jo 
sveikata, tas brangiausias pri
vatinis turtas ne tik darbinin
ko, bet ir kiekvieno gyvo žmo
gaus,. yra iščiulpiama lyg 
obuolio sultis ir jo pageltęs
lukštas liekasi išmestas į nu- tų privatines rankas ir varto- 
devėtų darbininkų šiukšlyną, jamas iščiulpimui darbininko 
Kuomet darbininkai, nepakęs- jėgų, skriaudimui motinų ir 
darni tokios tironijos, išeina į mažų vaikučių, kurių duonpel- 

niai liekasi išmesti iš darbo, 
kuomet jų jėgos nusilpsta, ir 
ekonominiam pavergimui de
vynios dešimtys aštunto nuo
šimčio visos šalies žmonių, tai 

[jis yra kenksmingesnis ir už 
gyvatės nuodus.

Tokio privatinio turto kon
centracijos lizdai turėtų būti 
daug uoliau naikinami, negu 
lizdai tų nuodingųjų šliaužiu!

Arto j aus Sūnus.

—---- ------ ----- ----------  * istreiką, tai prieš juos ne tik 
policijas buožės, bet ir kariuo
menė su durtuvais, kulkasvai- 
džiais ir kanuolėmis yra siun
čiamą. Tai matote, draugai, 
kaip darbininko privatinio tur
to neliečiamybė yra dabojama.

Kiekvienam aišku, jog tur
tas yra pamatu žmonijos ger
būvio, bet tik tuomet, jei jis 
bus tiksliai vartojamas. Imant 
pavyzdį iš biologijos mokslo

VĖL NAUJA BAISI 
ŽMOGŽUDYSTĖ

KRUOPIAI. Šiaulių apskr. 
Sausio 3T‘d. xsavo name buvo 
rastas nužudytas»t Priešliupščįų 
k., Kruopių valsč., gyventojas 
senukas Juozas Bambalas, gi
męs 1864 m. j

Apie įvykį tuoj buvo praneš
ta Kruopių policijai, kuri pra
dėjo stropų nužudymo aplinky
bių aiškinimą. Darant apžiūrėji-; 
mus, vietoje nustatyta, kad nu
žudymas padarytas ne apiplėši
mo tikslais, bet kitokiais sume
timais. Nužudytojo turtas ras
tas tvarkoje, nieko nepaimta, 
taip pat nepaimti ir prie jo bu
vę pinigai, daugiau 15 lt.

Kilo įtarimas, kad Juozas 
Bambalas greičiausiai yra nu
žudytas iš keršto jo žento, kuris

kaltę įrodą daiktai, tai žento 
rūbai, ant kurių rasta kraujo 
žymių.

%
Turint tokius įrodyfnus, St. 

Andrėj aitis vasario 4 d. sulai
kytas ir padėtas kruopių polici
jos daboklėn. Kaip teko girdėti, 
tardymas eina stropiai.

St. Andrėjaitis kaltu kol kas 
neprisipažįsta. Jis griežtai nei
gia visus įrodymus.

žmona, Begydydama Savo 
Vyrą, Apdegino Jo šonus
UŽUGUOSTIS, Trakų apskr. 

Šiomis dienomis vienas pilietis 
apsirgo. Ligonis skundėsi, kad 
jam skaudą šonus ir norėjo 
kreiptis pas gydytoją. Bet jo 
žmona pasisakė esanti geriau
sias gydytojas ir tuojau jį išgy- 
dysianti. Ji pasiėmusi kelis

1928 m. vedė Juozo Bambalo puodelius ir gerokai juos ant 
podukrą Stasę Žukauskaitę., ugnies pakaitinus pridėjo prie 
žentas, ateidamas į ūkį, atsine- ligonio šonų. Bet puodeliai buvo

ROKIŠKIS
Viskas Smarkiai Pabrango

Visi tie, kurie perka duoną 
ir pašarą, labai susirūpino, nes 
tie ir kiti dalykai brangsta. 
Kainos pakilo tuojau po Nau
jų metų. Rugių centneriui mo
kama 12 lt., dobilų birkavui— 
15 lt., ruginių šiaudų birkavui 
10 litų, bet ruginių šiaudų sun
ku gauti. Manoma, kad toks 
kainų pakilimas yra laikinis, 
šiemet ūkininkai grūdų mažiau 
turi, bet už tat daugiau bul
vių, šiaudų mažiau, bet dobilų 
ir šieno daugiau. Staigaus kai
nų pakilimo viena priežasčių 
yra šalčiai ir kelio blogumas. 
Į rinką 80% mažiau žmonių 
suvažiuoja ir į rinką atveža
ma tik 3-4 centn. rugių, kai 
pirmiau atveždavo po keletą 
šimtų centnerių.

RASEINIAI
Apvogė ir Grąsina Apiplėšti

Kažkokie nežinomi piktada
riai naktį į sausio 27 d. apvo
gė du senelius, gyvenančius 
Rudynės km. Betygalos valsč. 
Vagys pavogė vienintelę jų tu
rimą kiaulę, išvežė ją į lauką, 
papjovė ir paskui kažkur ve
žimu nusigabeno.

Išvažiuodami vagys paliko 
laišką, kuriame reikalaujama, 
kad senukai jų banke padė
tus pinigus iš ten išimtų ir pa
dėtų po tame kaime stovinčiu 
kryžiumi.

Rinko Mokesčius ir Dėjosi 
Į Kišenę

Antanas Sležinskas nuovados 
viršininko padėjėju buvo Troš
kūnuose, Krekenavoj, Raguvoj 
ir Ramygaloj. Kur tik būdamas, 
visur savinos įvairius įmokes- 
čius. Kai vienoje vietoje Sležin- 
skui sąskaitos nesueidavo, jis 
buvo keliamas kitur, bet ir nau
joje vietoje istorija kartodavos. 
Tokiu būdu Sležinskas pasisavi
no net per 36 tūkst. lt.

ŠYPSENOS

Lietuvos Gyvenimo 
Prašmatnybės

Prekybinė Mielaširdystė

Pereitą savaitę iš Kauno 
dingo žinomos avalinės par

še apie l;800 lt. Po kurio laiko per smarkiai įkaitinti, nudegi- j duotuvės “Union ’ savininkas, 
tarp jų kilo nesusipratimų ir no vyro šonus, kad net iškilo ! išsivežęs iš krautuvės visus ba- 
bylų. Pagaliau jie susitaikė.4 pūslės. Po tokios mediciniškos tus ir palikęs daugeliui preky- 
Juozas Bambalas savo ūkį už
rašė žentui Andrėjaičiui ir pas 
notarą padarė dokumentus. Sau 
Bambalas užsirašė išimtinę, ku
ri, sako, buvusi gana didelė, to
dėl žentas del to buvo labai ne
patenkintas ir pyko ant savo 
uošvio. Be to, žentas ir su savo 
žmona gyveno nesantaikoje, 
šiuo metu net su ja ir nebe
gyveno, ’O per vasarą tarnavo 
bernu pas ūkininkus.

Darant lavono skrodimą pa
aiškėjo, kad Juozas Bambalas 
pirmiau buvo pritrenktas ko
kiu nors kietu daiktu, nes gal
voje trijose vietose buvo pra
mušta oda, bet kiaušas neįlauž- 
tas—sveikas. Taip pat mušimo 
žymių rasta, kitose kūno vieto
se. Paskui J. Bambalas dar gy
vas buvo pakaitas.

Troboje policijai pavyko su
rasti ir daiktą, su kuriuo Juo
zas Bambalas buvo muštas, tai 
medžio pliauškė, ant kurios ras
tas dar Juozo Bambalo galvos 
žilas plaukas.

Be to, kaip teko iš patikimų 
rasti ir kiti

viena aišktb kad kas tik Lietuvoje yrą 
tamsiausio/ bjauriausio, reakcingiausio, 
tai su “XX A.” Ir “L. A.” priešakyj, pa
laiko Hitlerio ir Mussolinio žmogžudišką 
Ispanijos fašistų politiką, pravedamą

Pardavinės Priešdujines 
Kaukes

Priešlėktuvinės Apsaugos 
Šiaulių apskrities komitetas nu
tarė pirkti iš Kauno 100 dujo
kaukių ir pradėti pardavinėti 
jas šiauliečiams. Dujokaukės 
kaina 27 litai.

Kaip Pasibaigė Direkt. 
Vilko Istorija

. Kalėdų švenčių metu Šiaulių 
“Maiste” įvyko keistomis aplin
kybėmis vagystė: iš direkto
riaus p. Vilko buto, užrakinto 
stalčiaus, nesant jokių įsilauži
mo žymių, dingo apie 30,000 li
tų pinigais ir vekseliais. Krimi
nalinė policija įtarė patį direk
torių p. Vilką ir buvo jį suėmu
si, tačiau “del Stokos įrodymų” 
kaltinimui, kitą dieną jis buvo 
paleistas. “Maisto” vadovybė p.

Įtikinanti Prekė
Tabako fabrikas “Bravol” 

išleido rinkon papirosus “Do
mino.” Šie papirosai esą išleis
ti tam, kad vartotojus įtikinti, 
jog be domino kauliukų dar 
šiaip taip apsieiti esą galima, 
bet be “Domino” papirosų ne.

Pagrįstas Kaltinimas

Sausio 31 d., Vilijampolėje 
Dariaus ir Girėno namuose 
ruošiamas visuotinis namų sa
vininkų teismas. Vilijampolės 
namų savininkai bus teisiami 
už tai, kad turėdami savo nuo
savus namus jie dar lenda į 
Dariaus ir Girėno namus.

bandito Franko rankomis ir jo agentų, o 
kas tik yra geriausio, žmoniskiausio Lie
tuvoj — simatizuoja Ispanijos liaudžiai.

Juraitis.
19-1-37.

Senos Taisyklės
Esančios paruoštos taisyklės 

eiguliams į tarnybą priimti. 
Pagal tas taisykles kandidatai 
į eigulius galėsią būti priima
mi tik baigę pradžios mokslus, 
o jei kas pristatysiąs protoko
lą, galėsiąs būti priimamas be 
jokių taisyklių.

Iš “Kuntaplio
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i įvairumu puslapis
MUSKRAT-MUSKVEBRIS

Kaip mūsų moterys žino apie nuožiulniai eina žemyn iki van- 
iš visokių žvėrelių kailiukų pa- cfens ir čia muskrat, bemazgo- 
siūtas futras “kautus,” taip jos clAma šaknį, pakliūva į slastus, 
•žino, kaip gražiai atrodo ir'Jei ne šitas muskratės paprotys, 
kiek kainuoja vadinami —mu- t. y. mazgojimas šaknies, jąją 

sunku būtų sugauti, ir jų kailiu- 
su-'kų futrų kaina iškiltų taip aug- 
ne- štai, kad tik milionierkos galė- 
su- tų tokias futras įsigyti.

Kaip kitų žvėrelių, taip ir

skrat kailiniai.
Darbininkėms moterims, 

prantama, muskrat futros 
taip jau lengvai prieinamos 
lig augštokos kainos. Tačiaus,
kur jos iki soties gali tomis fu- muskratų gaudymo sezonas įsta- 
tromis pasidžiaugti, tai krautu- tymais yra apribotas, ir gaudy- 
vių languose į jas bežiūrėdamos, tojas, be leidimo (laisnio) su

gautas, pusėtinai yra baudžia
mas. Jas gaudo farmerių vai
kai, braidydami ar valtelėmis 
plaukiodami griovių pakrantė
mis ir prie urvų angų dėlioda
mi geležinius, sukandamus slą- 
stus.

V | Vienok kaip visoks biznis, 
taip ir muskratų gaudymo biz
nis, nėra liuosas nuo raketierių, 
vagystės, 
jas turi 
trūkčiais bėgti i pelkes, kad ki
tas neatbėgtų pirmiau ir nepa
vogtų jo slastus ir laimikį.

i Atsiranda ir tokių žulikų, ku
rie nei siųstų perka nei braido 
po vendenį, kad rasti urvą ir 
paspęsti slastus. Jie sausomis 
kojomis tik slampinėja po krū
mokšlius ir vaktuoja, kur ir kas 
paspendžia slastus, kad paskui 
be vargo ir išlaidų galėtų viską 
pavogti.

Už muskratų kailiukus, ypa
tingai praeitų metų pabaigoj ir 
šių metų pradžioj, mokėjo augš- 
toką kainą — nuo dolerio iki 
$1.50 už kailiuką. Tai gana aug- 
šta kaina ir muskrat futros tu
rės būt daug brangesnės.

Nors muskrat labai panašios 
į paprastas žiurkes, bet jų mė
są dauguma žmonių valgo ir sa
ko, kad labai skani mėselė.

Kai l$as užsiima ir speciališ- 
ku muskratų auginimu. Bet jos 
save sukontroliuoti ne taip jau 
lengvai pasiduoda, o jų gaudy
mą nieku kitu nepakeisi, kaip 
tik sląstais. Tos tai priežasties 
delei mažai atsiranda ir ukvat- 
ninkų muskratų ūkius steigti.

Senas Vincas.

Tačiaus nėra skirtumo, ar 
moteris, kuri jau įsigijus mus
krat futrą,—didžiuojasi, ar kuri 
tik krautuvės lange tuom gėri
si, bet labai abejotina, ar bent 
viena iš jų žino, kur tie žvėriu
kai (muskrat-musquash) gyve
na, kaip išrodo, ką valgo ir kaip 
jie sugaunami?

Apie pačią muskrato šerkšni 
nematau reikalo kalbėti, nes ga
lima matyti to žvėrelio origina- 
lę Šerkšnį ir pasiūtoj iš jo kai
liuko futroj. Tenka kalbėti tik 
apie tai, kur tas žvėriukas gy
vena, ką valgo, kaip išrodo ir 
kaip jis gaudomas?

Muskratų bene tik daugiau
sia randasi tai pietinėj New 
Jersey valstijos dalyj, kur ir 
man tenka gyventi. Jų myli
miausia tėvynė tai apleistos, vi
sokių šapurkštynų priaugusios 
pelkės, anot to posakio — kur 
velniai vaikus veda, ir griovių 
bei upeliukų augšti krantai. Mat, 
muskrats minta tik laukinių žo
lių šaknimis, o gyvena ir vei
siasi išsiriaususios urvus, grio
vių bei upelių antkrantėse. „

Muskrats labai panašios į 
farmerių didžiausias neprietel- 
kas žiurkes, tik yra daug dides
ni, jokio blogo niekam neda
ranti ir labai švarūs gyvūnėliai. 
Kaip jau buvo minėta, muskrats 
minta tik žolių šaknimis, bet ji 
nevalgys šaknies, gražiai ją ne
numazgojus, nenuplovus vande
nyje. Tokios tai prigimties delei 
jos išsiriausia speciališkus, tik 
del valgio nusimazgojimo urvus 
griovių antkrantėse. Šie urvai

Kiekvienas gaudyto- 
anksti kelti ir galva-

Jurgis Washington su An- kaRALaitės
darokučiu, Kaip Šokikė

i “JAUNI
KIS” SENAS POLIC- 

MANAS

Pagal Jungtinių Valstijų 
kongreso tarimą 1832 me
tais, buvo užsakyta paga- Machimba, 30 m.

paminklinė statula Ištekėjo už buvusio Franci-
inc 7.annfirn ( . Ptiu o hfl mn-

Salos Mobilia 
karalienės duktė

buvusios
Selima 

amžiaus,
mint IJU1U1U1XH1XV UVCIVVUI* | , v - ~ -T . , . 1 jos žandaro C. Paule, 60 me-Jurgio Washmgtono, pirmo-j įu seni miesteiyj’ clery> 
JO sios sahes prezidento. Tą j Francijoj vas. 20 d. 
statulą dirbo amerikietis J *” 
skulptorius Horatio Green
bough, kaldamas ją iš mar
muro Italijoj. Su kartoti
nais priedais, statula lėšavo

“SMARKUOLIS” QUEENS 
DYKŪNAS HARVEY

Queens, Didžiojo New$37 011.90; ir kada,.galų ga- r^HkX
te, buvo parvežta j Jungti-1 id H nepaiista 
nių Valstijų sostine: pąsiro-. Skelbdamas, kaip urėtų 

tyti. Jurgis Washingtonas 
buvo iš marmuro iškaltas I 
pusnuogis, tik su trumpu si- i 
jonelių, kaip kokia šokikė. 
Taigi po įvairių svarstymų, 
kur dėt šį “meno kūrinį,” ir1 
buvo nutarta patalpint ii 
Smithsono Institute, kur 
mažai kas jį matytų, ši sta
tula pastatyta ten už dide
lių spaudinimo presų; ir In
stituto tarnautojai niekam 
jos nerodo, jeigu kas specia
liai nepareikalauja pasižiū
rėt taip mergiškai nutaisy
to Amerikos respublikos tė
vo. N. M.

KR"A„H“IJA I Nauja Stebėtina Skaičia- AR MlĖTV PERGRfžT Kodėl Neužtenka Tik 
“ vimo Mašina Prisirinkt Akinius

Trys milionai ir penki 
šimtai tūkstančių žmonių 
Jungtinėse Valstijose dabar 
gyvena iš piktadarysčių pil
nai arba iš dalies; kas 20 se
kundų padaroma koks dide
lis kriminalis nusikaltimas; 
vidutiniai kas valanda už
mušama žmogus. Tokius 
kriminalizmo skaitmenis su
rinko Courtney R. Cooper, 
žymus rašytojas ir kalbėto
jas.

Daugelis gengsterių turi 
po $50,000 iki $100,000 ir 
daugiau pelno per metus. 
Tokie piktadarysčių tūzai, 
kaip žmogvagis lietuvis Al
vinas Karpis, Tommy Ro
binson, Charles (Lucky) 
Luciano, Baby Face Nelson 
ir panašūs išleisdavo desėt- 
kus ir šimtus tūkstančių do
lerių ant savo merginų; gy- 
v e n d a v o milionieriškuose 
viešbučiuose ir ūždavo aug- 
štosios klasės naktiniuose 
kliubuose su kapitalistinės 
draugijos “smetona.” Vie
nas kriminalistas, kuris su 
savo šaika nužudė bent 100 
žmonių, bankietuodavo ma
dingiausiose New Yorko už
eigose.

Imdamas žmones, gyven
ančius vidutinį skaičių me
tų, Cooper sako, tik vienam 
iš kiekvienų keturių tokių 
žmonių Amerikoj tėra lem
ta išsisukt nenukentėjus 
nuo kokios stambios pikta
darystės tiesioginiai arba 
aplinkiniai. ' ”' C.

Massachusetts Technolo
gijos Instituto profesorius 
J. B. Wilbur išrado “gabiau
sią” skaičiavimo mašiną, ži
nant, kaip jąja veikti, gali
ma per minutę išspręsti to
kius algebros ir trigonome
trijos uždavinius, kuriems 
be, mašinos reikėtų kelių va
landų laiko.

Ši skaičiavimo mašina fu- 
ri 13,000 skirtingų dalių ir 
sveria toną. J. C.

Iki šiol, kai reikėdavo pa
siekt kokius gilius anglies 
ar metalų sluogsnius žemė-^

Brangios Archeologinės 
Iškasenos

Pittsburgh, Pa.—Per pas
kutinius 7 mėnesius pikta
dariai‘septynis kartus api
plėšė M. R. Herronų namą, 
visai arti miesto majofo na- ■ iškastas skeletąs kūno, pa-

Taidoto 1100 iki 1400 metų 
.atgal. Vienos moters kape 

Kam Sodina Naujus Miškus čia .rasta ^aiP Pat daug Pa‘

mo.

Jungtinėse Valstijose?

TAI IRGI ŽMONIŲ VEISLĖS 
“TAISYTOJAS”

“Naujasis Tilžės Keleivis” 
8 nr. rašo, kad Tilžės magis
trato žinioje esąs pasienio 
muziejus paskutiniu laiku 
gavo keletą brangenybių iš 
tų kasinėjimų, kurie daro
mi netoli Tilžės. Kaip jau 
anksčiau buvo rašyta, tie 
kasinėjimai vyksta kapiny
ne prie Spitrės, į vakarus 
nuo Tilžės. Ten atrasta 
daug vertingų radinių. At
rastas apie 450 m. po Kris- , ___________ ____
taus palaidotos moters ske- (Kasyklų ir Metalurgijos In- 
letas^ Skeletas yra labai . žinieriy Draugijos paskuti- 
rai išsilaikęs ir turi visokių nįame suvažiavime New 
papuošimų: ant kiekvienos Yorke buvo daugiau negu 
rankos turi po kelis žiedus, abejojama, ar galima būtų 
o kaklas papuoštas visa eile | įaįp pergręžt per žemės 
sukabintų žiedų ir grandi- skritulį. Rimčiausia tam 
nėlių. Matyti, kad jau tais kliūtis tai didis karštis, su 
laikais buvo įprasta mirų- kuriuo tektų susidurti jau 
sioms moterims^ kapus dėti 30 my]įų giiumoj. Dar nesą 
visokius papuošimus. -1 • 1 ° 1- - i—

Tame pačiame muziejuje 
yra įrengtas atskiras sky
rius, kuriame sudėta tie ra- 
diniai, kurie randami Stul- 
beikio gatvės kapinyse. Ten

Kada akys atsisako tinka
mai tarnauti, neužtenka 

je, paprastai gręždavo dvi j vien nueit pas akinių pririn- 
ar daugiau siaurų skylių kėją. Reikia kreiptis į dak
taru tikrais ilgais, 'sudurti-1 tarą, geriau akių specialis- 
niais grąžtais; b paskui jau tą, idant jąsias visapusiškai 
dinamitu sprogdindavo pla- ištirtų, 
tesnę skylę tarp pragręžtų 
siaurųjų. Dabar gi tapo iš
rasta grąžtas, kuris vienu 
pradėjimu padaro dailią, 
lygią skylę penkių pėdų 
skersai išilgai. Šis grąžtas 
taip įtaisytas, kad per jo 
vidurį laukan išimama me
džiaga, kuri būna išgręžia
ma. Grąžtą varanti mašine
rija turi 40 arklių pajėgų. 
Ir šiuo nauju grąžtu jau j

Akys dažnai nusilpsta bei 
genda nuo bendros nesvei
katos ar įvairių ligų. Sulig 
akių, žinovas dažnai atran
da, ar žmogus, neserga inks
tų nesveikumais, džiova, si
filiu, smegenų skauduliais 
ir kitomis ligomis, apie ku
rias pats ligonis nežino, 
ypač jom dar tik praside
dant.

Harvardo Universiteto 
pragręžta 1,125 pėdų gilumo' medicinos profesorius Th. 
skylė Grass klonyje, Cali- L. Terry sako, jog klaidą 

(daro tie, kurie susilaiko nuo 
skaitymo, judamųjų paveik
slų ar siuvimo, tuomi norė
dami sau regėjimą apsaugo
ti bei akių sveikatą sutau
pyti. Jis pataria žiūrėt, kad 
būtų gana šviesos; įsitaisyt 
gerai pririnktus akinius ir 
tada naudot akis, kiek 
nori. Nes akys nenusidėvi 
nuo tokio naudojimo. Prof. 
Terry taipgi pataria sykį 
per porą trejetą metų duot 
savo akis bendrai išegzami- 
nuot žinovui gydytojui, taip 
del pačių akių, taip ir del- 
abelnos žmogaus sveikatos.

fornijoj. į
Grąžtas pagamintas iš to-' 

kio materijolo, kad negrei
tai įkaista. Be to, yra įtaisai 
jį laistyti ir taip vėdinti be- 
gręžiant.

Naujasis grąžtas padaro 
7 pėdų gilumo skylę per die
ną. Tokiu greičiu gręžiant, 
reikėtų 16,500 metų kiaurai 
pergręžt žemės kamuolį. Bet

Kultūrai ir civilizacijai 
bekylant, žmogus eina silp
nyn, kaipo gyvūnas, — tvir-' 
tino Harvardo Universiteto 
antropologijos profesorius 
E. A. Hooton, kalbėdamas 
Kansas City, Mo., vas. 20 d. 
Laikui bėgant, menkėja ne 
tik paties žmogaus kūno, 
bet nervų ir proto pagrin
dai, dejavo prof. Hooton. 
Susisiekimų pagerinimas 
tarnauja užkrečiamųjų ligų 
lengvesniam skleidimuisi; 
medicinos pažanga apsaugo
ja “silpnuolių gyvybę,” bet 
ne visos veislės drūtumą, 
apgailestavo tas kapitalistų 
pranašas Jeremijošius.

Paliekant silpnesniuosius 
atvirai kovai už b ū v į su 
gamta ir su “stipresniais” 
visuomenės nariais, tai, gir
di, žmonių veislė laipsniškai 
vėl pradėtų atgriebti pajė
gumą, kuris gamtiniai susi- 
budavojo per 60 milionų me
tų.

Reikią paskelbti “sėdėji
mo streikas” prieš veisimąsi 
žmonių netinkamu kūniškai, 
protiškai bei doriškai,—mo
kino prof. Hooton. Tos pa
mokos gi prasmė yra — ro- 
myt jo vadinamus “silpnuo
lius” arba leist jiems “na
tūraliai” išmirti.

Tas išnaudotojų klasės 
galvočius užmiršo, kad di
džiausias milionų
puldytojas iš fizinio ir dva
sinio atžvilgio yra kapitalis
tinė santvarka, ypač krizio 
ląiRūi's. Jis nedasiprotėjo, 
kad pamatinis gyvavimo 
lygų pataisymas būtų
džiausiąs vaistas nuo kūniš
ko ir protinio išsigimimo.

Net akylesni ir atviresni 
buržuaziniai stebėtojai ma
to, kaip visuomenės sutvar
kymo pakeitimas Sovietų

žmonių

puošimų plaukuose, apie ka
klų ir ant rankų. Tame kape 
rasta gintaro ir sidabro per-

Nuo 1933 m. iki šiol jau-)lų> 0 kitai moteriai apie ka- 
nuoliai darbininkai pašaipi-.klą apdėti gintariniai karo- 
nių CCC darbų stovyklų pa-jliai turi net 58 gintarus. Tos 
sodino 1,035,000,000 medelių moters skeletas su labai tur- 
Jungtinėse Valstijose. Tais tingais papuošimais yra 
būsimais medžiais valdžia ypatingai retas ir brangus 

* senovgs palikimas.

būt išgaudyti, išdeportuoti 
ar ant telefonų stulpų iškar- 

■ti visi komunistai. Bet vie
nas biskį pažangesnis kapi-

* talistinis laikraštis primena 
itam smarkuoliui, kad jis ve- 
ly tegul apvalo Queens gat
ves nuo šiukšlių ir panaiki
na vietinės savo valdžios 
graftą. Nebloga būtų, sako, sey, miestelio policininkas 
jei p. Harvey pavestų ir da-, nemoka nei rašyt nei skai- 
lį savo perdidelės algos ^tyt, bet piliečiai privertė 
Queens’ą apšvarinti. Har- ’ miestelio valdyba x palikt jį 
vey gauna $15,000 per me-;tarnyboje kaip Montvillės 
tus už nieko neveikimą, policijos “viršininką.” 

apart kandžiojimo pažange-| . --------- -—
snių darbininkų ir intelek- D u 1 k ė s — Influenzos ir 
tualų.'

nori apsaugot žemę, kad ji
nai per sausras neperdžiū
tų, ilgiau prilaikytų sniegą 
ir drėgmę, idant perstaiga 
neištvintų upės. Naujų miš
kų miškelių sodinimai taip
gi saugosią nuo pragaištin
gų dulkių debesų, kuriuos nė nuo širdies ligos, Choc- 
dabar vėjai sukelia iš per- i hilla, Calif. Gydytojai tada 
džiūvusios žemės, ypač vi 
durvakarinėse valstijose.

Iš MIRUSIOS MOTINOS 
GIMĖ GYVA DUKTĖ

Begimdydama kūdikį, nu
mirė Delphia Greenwood’ie-

prapjovė motinai vidurius 
ir po 15 minučių išėmė gyvą 
mergaitę.

69 Įsikalė Vinį į Kaktą
Berkley, Calif. — Dema

Chicago, Ill.—Mirus 
metų amžiaus seniui Arnol
dui Bell, pas jį rado $50,000 Dunlap įsikalė sau didelę 
turto; bet sirgdamas jis ne- vinį į kaktą, norėdama nu- 
sišaukė gydytojo; sakė “ne- sižudyti, bet negana giliai; 
turįs iš ko.” I todėl išliko gyva.

NEGRAMOTNAS POLICI
JOS “VIRŠININKAS”

Nors Russell Hilbert, vie
nintelis Montville, New Jer-

Pneumonijos Priežastis
Dabartiniai dulkių debe

siai Oklahomoj, Kans&se, 
Texase ir Coloradoj taip nu
silpnina ir sugadina plau
čius, kad daugelis^ žmonių 
del to gauna pneumoniją bei 
miršta nuo influenzos.

Kiek Kaune per Dieną 
Suvalgoma Duonos

Provizoriniais apskaičia
vimais Kauno miesto gyven
tojai per dieną su valgą apie 
40 tūkst. kg. duonos. “Para
ma” krautuvėms per dieną 
patiekianti apie 20,000 kilo
gramų duonos. (Kilogramas 
yra 2 svarai ir penktadalis.)

ŠVENČIAUSIA ŽMOGAUS 
NUOSAVYBĖ

Ar yra kur šventesnė nuo
savybe, kaip žmogaus teisė 
turėti darbo?—klausia 
mer Mąrtin, Jungtinės Au
to. Darbininkų Unijos pre
zidentas.

Ho-

iki šiol tokių išradimų, ku
rie galėtų atsilaikyt prieš 
tokį karštį. B. S.

Kauno “Kuntaplyi” skai
tome, kad žmogui Lietuvoj 
neverta mislyt; sako, tegu 
mislija arklys, ba jis turi 
didesnę galvą...

Išsigelbėjo Iš Paskendusio 
Automobilio '

Beskubėdamas L. C. Byr
nes, New Yorko valstijos 
policininkas, įvažiavo į van
denyną Freeporte, Long Is
lande, ir su/mašina pasinė
rė 6 pėdas po vandeniu. Bet 
išdaužė langelį ir sveikas iš
plaukė viršun.

Kiek Lietuvoje Yra 
Naminių Paukščių

Centralinio statistikos biu
ro duomenimis, šių metų 
pradžioje iš viso Lietuvoje 
buvo 4,171,320 vištų ir 270,- 
000 žąsų. Daugiausia vištų 
yra šiose apskrityse: Šiau
lių — 351,150 vištų, Taura
gės — 324,940, Ukmergės — 
292,570, Raseinių — 245,930, 
o žąsų — Marijampolės — 
28,150, Vilkaviškio — 26,400 
ir Tauragės — 23,160.

Per praėjusius metus viš
tų skaičius padidėjo 418,020, 
o žąsų įkaičius sumažėjo 
13,400.

MAŽŲJŲ ŠALIŲ DRAU
GAI IR PRIEŠAI

Mažosios šalys niekada 
negali turėt perdaug drau
gų ir permažai priešų,—sa
kė Finijos (Suomijos) užsie
ninis ministeris Dr. R. Hol- 
sti, paskutiniu laiku atsilan
kęs į Maskvą.

PASIDIDŽIAVIMAS
Anglijos karo laivyno mi

nisteris Sam. Hoare vasario 
pradžioj viešai didžiavosi, 
kad “Anglija vis tiek moka 
budavotis laivus geriau ir 
greičiau negu kuri kita ša
lis.”

Indijos moterų mylimiau
sia spalva yra raudona.

‘Npsvpikanrnčiu” Tėvu Vai- Sąjungoje pad?rg jau ?irmą liesveiKaprociy I“’U sovietinę gentkartę stiprės-
kai ir Jų Gabumai

Didysis Anglijos moksli- 
ninkas-išradėjas fizikos sri- 
tyj L Newton buvo savo 
kaimynų laikomas keistu, 
kažin ar sveiko proto žmo
gum; ypač buvo keista, “ne
šikli juo j anti” jo šneka. Ki
tas didis fizikas, Mayer bu
vo nusiminėlis ir nervų li
gonis, kad net į beprotnamį 
pakliuvo, kur bandė nusižu- 
dyt.

Tarp tėvų protėvių gar
siųjų poetų Goethes, Poe ir 
Verlaine’o buvo nesveika
pročių, ir jie patys dauge
liui atrodė “nenormalūs”. 
Pasauliniai žinomas muzi
kos kompozitorius Beetho
ven buvo “nervuočius”, nu-

niais, gražesniais ir gabes
niais žmonijos pavyzdžiais, 
pakeliant taipgi augštyn mi- 
lionus jaunuolių, skursno
mis likusių nuo buvusios ca- 
rinės-kapitalistinės “tvar
kos.” J. C. K.

TEATRINĖ BOMBA UŽ
MUŠĖ AKTORIŲ

Hollywood, Calif.—B e vai
dinau t karinę sceną Univer
sal judamųjų paveikslų stu
dijoj, eksplodavo viena te
atrinė bomba ir užmušė ex- 
trinį aktorių Geo. Daley, bu
vusį pasauliniame kare ga
bų kulkasvaidininką.

Protestuoja Prieš Svetimša
lių Aktorių Uždraudimą 
Beveik visos judamųjų

siminėlis, dalinai, kaip sako- Paveikslų kompanijos Ame- 
ma, proto ligonis, ir per
daug alkoholio gerdavo.

Anglų generolas Welling
ton ir vokiečių Bluecher, 
kurie sukirto Napoleoną 
ties Waterloo, taipgi buvo 
kilę iš protiniai “keistų” 
šeimynų; Wellington ir mi
rė dideliame dvasios nupuo
lime, su visai pakrikusiais 
nervais.

Tuos “protinių keistumų” 
pavyzdžius paduoda Lange- 
Eichenbaum vardu ameriki
nis komitetas, kuris kovoja 
prieš romijimą vadinamų 
nesveikapročių arba “keistų 
žmonių.” Sako, iš tokių daž
niau gema geniališkų žmo-

riko j protestuoja prieš kon- 
gresmano Dicksteino suma
nymą, kuriom reikalaujama 
uždraust svetimšaliams ak
toriams uždarbiaut Jungti
nėse Valstijose.—Eilė žy
miausių aktorių yra atvykę 
Amerikon iš Europos, tūli 
net iš Azijos.

Indianos valstijos seime
lio atstovų rūmas vas. 23 d. 
priėmė įnešimą verstinai 
taikyt streikierius su sam
dytojais.

nių su nepaprastais gabu
mais muzikoj, literatūroj, 

kitose specialise 
N.M.

moksle ir 
srityse.
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OASIS CABARET
MATHIAS LAUKUS, SAVININKAS.

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

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

SKANIŲ UŽKANDŽIŲ KIEK KAS NORI

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

Kviečiame pažįstamus užeiti su mumis pasimatyti ir norime Įsi
gyti pažinties su tais, kurių dar nepažįstame. Tat prašome užeiti.
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BROOKLYN, N. Y.
Tel. Evergreen 7-8886

MATEUŠAS SIMONAVIČTUS 
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAM ĮSTAIGA

Norwood, Mass.

426 SOUTH 5th
Blokas nuo Hewos eleveiterio stoties.

nei

tie

Taip. Aš atsa-

buvo patrauktas
KemeFovo proce

slapis Ketvirtas

N - *■

Trockisto Drobniso
Parodymai Teismui/

Kad kontr-revoliucionieriaus 
trockisto Drobniso parody

mai teisme yra labai šlykštūs, 
tiesiog sunku išreikšti tuos jau
smus, kurie kyla beskaitant šio 
žalotojo-niekšo parodymus, tai 
mes paduosime visą jo tardymą, 
kad skaitytojams galima būtų 

.gaut pilną vaizdą apie trockis- 
tų darbus, pačių trockistų įkai
nuojamus. Prie to, ką parodė 
banditas Drobnis, mums mažai 
bepalieka ką pridurt, kad skai
tytojai amžinai pasmerktų troc
kizmą ir jo šalininkus. Trockis
tų bylos kiekvienam sąžiningam 
žmogui parodė, kad negal būt 
jokio pasigailėjimo, pasitikėji
mo ne tik trockistams, bet ir 
tiems, kurie šiuo ar tuo būdu 
padeda trockistams, užtaria 
juos arba abejoja del jų tokio 
nusmukime, štai Drobnio tar
dymas.

PIRM ININKAUJANTIS: 
Kaltinamasis Drobnis, jūs pa- 
tvirtinat Juos parodymus, ku
riuos davėt įžengiam’ojo tardy
mo metu ir SSRS Augščiausio-, 
jo Teismo Karinei Kolegijai 
Novosibirske?

DROBNIS: Taip.
VIŠINSKIS: Jūs patvirtinat 

Bugoslavskio parodymus tame, 
kad jūs buvote vakarų Sibiro 
trockistinio centro narys?

DROBNIS: Nuo 1934 m. lie
pos mėn. pabaigos. Man buvo 
pavestas visam Kuzbase visų 
žalavimo ir i diversinio darbo 
vadovavimas. ’ . ;

VIŠINSKIS: O, iki to ar ne
pasireiškė jūsų koks nors veiki- 
pnAst pragaištingame palėpinia- 
Įne trockistiniam darbe po 1927

DROBNIS: Po mano grįžimo 
1929 m. į partiją, mano trockis- 
tinis veikimas atsinaujina 1932 
m. pradžioj. Pas mane buvo 
visa eilė abejonių, kurios virto 
mano nusižengiamo veikimo 
šaltiniu, žinodamas apie mano 
nusistatymą, J. N. Smirffbvas 
su manim tarėsi apie reikalin
gumą vėl atnaujinti kontrevo
liucinį trockistinį veikimą, apie 
naujas Trockio direktyvas per
ėjimui prie teroro taktikos. Aš 
šį Smirnovo nurodymą priė- 
ifniau.

Smirnovas pasakė, kad man 
reikia susirišt su Piatakovu, ku
ris nuodugniai mane informuos. 
Kadangi aš 1932 m. išvykau į 
ilgalaikę komandiruotę, tai su 
Piatakovu susirišau tik 1933 
m. balandžio mėn.

Vidurinėje Azijoje, kur aš 
nuvykau dirbti, aš Piatakovo 
nurodymu susirišau su Smilga 
ir Safonova, tarp' kitko, Smil
ga, mane informuodamas, pasa
kė, kad dalykas glūdi tame, kad 
išplėšt ir organizuot teroristi
nes grupes tam, kad jeigu cen
tras pareikalaus, importuot jas 
į Maskvą.

Aš išgyvenau Vidurinėje Azi
joje visus 1933 metus ir 1934 
m. gegužės mėn. iš ten išvykau, 
todėl, kad buvo trockistinio cen
tro tarimas paskirt mane Vaka
rų Sibiran. Piatakovas turėjo 
visas galimybes mane permesti 
į V. Sibirą pagal pramonės lini
ją,—tai šita užduotis lengvai iš-

VIŠINSKIS: Reiškia, Piata- 
kovas, išnaudodamas savo tar
nybinę padėtį,-padėjo jums per
sikelt, kur jam tas buvo rei
kalinga?

DROBNIS: Na, žinoma, taip, 
savaime aišku. 1934 metais, 
prieš tai, kaip išvykt Vakarų 
kibiran, aš turėjau pasikal
bėjimą su Piatakovu jo kabine
te. Piatakovas man pabrėžė ir 
patvirtino mano išvykimo Va
karų Sibiran būtinumą, kad ten 
sustiprint kontrevoliucinį troc- 
kistinį veikimą ir, kartu, pasta
tė visai naują uždavinį: ne tik 
teroras, bet ir diversijos, žala-* 
vimas. Jis pakartojo, kad veikt 
reikia energingai ir atkakliai, 
neatsižvelgiant nei į bent kokius 
kovos būdus.

Visi būdai reikalingi ir ge
ri. tai Trockio direktyva, su ku-

DROBNIS: Taip. Toliau, 
dažnas perprojektavimas, užlai
kymas projektuojančiose orga
nizacijose išskaičiavimų, dėl ku
rių kaltės projektai buvo gau
nami labai vėlai. Tai, savaime 
suprantama, sulaikydavo tem
pus ir statybos eigą.

Tarp veikiančių kokso-chemi- 
nių įmonių sąmoningai buvo da- 
leista čiela eilė neužbaigimų, 
kurie labai rimtai atsiliepė į 
zavodo darbus, mažino produk
cijos kiekį, duodavo kokse labai 
aukštą drėgnumą ir didelę 
pelenų liekaną. Nežiūrint to, 
kad kokso-cheminio zavodo dar
bininkai stengėsi pagerint dar
bą, jięms tai nepasisekdavo dė
ka tą žalavimo, kurį mes ten 
varėm.

Apart to, buvo organizuoja
mos ir avarijos. Buvo įvyk- 
dintos dvi labai rimtos avarijos. 
Tiesa, be mirties atsitikimų, bet 
darbininkai gavo rimtus suža
lojimus.

VIŠINSKIS: Toliau?
DROBNIS: Centro nurodymu 

aš turėjau susirišti su šestovu. 
1935 m. rudenį pas mane į Ke-

■! merovą atvyko šestovas. šiame 
susitikime šestovas papasakojo, 
■v Jis turi sumanymus-pla- 

.. ) ' ■ '.gai, kasyklų statybos
i. anglies kasimo 
. .inimui ir kitus ža- 

paruošimus. Jis 
kad aš Kemerovo 

naudočiau žalavimo 
darbui buvusį žalotoją inžinie
rių Pešechonovą.

šestovas, matyt, neįstengė 
apglėbt Kemerovo kasyklas. To
dėl prisiėjo man tiesioginiai už
siimi šiuo reikalu. Man pasise
kė gaut ryšius su viršininko pa
vaduotoju, o vėliau “Centralna- 
ja” .kasyklos direktorium, Nos- 
kbvu, su šubinu, Kurovu ir prie 
jų pagelbos pasisekė pravest ža
lavimo darbas.

VIŠINSKIS: Noskovas, šubi- 
nas ir Kurovas—tai visi tie pa
tys, kurie buvo teisiami Keme
rovo procese?

DROBNIS: Taip. Noskovas 
viename pasikalbėjime man pa
reiškė, kad Pešechonovas jam 
yra pasakęs, kad jis pritrąukęs 
žalavimo darbui vokiečių inži
nierių šti.klingą.

VIŠINSKIS/Tai tas pat štik- 
lingas, kuris 
atsakomybėn 
se?

DROBNIS:
kiau Noskovui: Tai gerai. Tokiu 
būdu ir Kemerovo kasyklose bu
vo išplėstas darbas. 1935 m. lie
pos mėn. Noskovas man prane
šė apie tai, kad jie paruošė 
“Centralnaja” .kasyklos sprogi
mą, kuriuo jis vadovauja. Aš tą 
užgyriau.

VIŠINSKIS: O jūs svarstėte 
klausimą, kokiose sąlygose turi 
įvykt sprogimas?

DROBNIS: Noskovas pasakė, 
kad tokios žalavimo. priemonės, 
kaip kasyklos dujomis pripildy
mas, surištas su sprogimu yra 
savaime surištos su žmonių gy
vybių aukomis. Aš pasakiau: 
tai kas, reikia ir prie to eiti. 
Tai netgi bus gerai, nes iššauks j 
darbininkų pasipiktinimą ir i 
duos galimybės patraukt jų sim
patijas į mūsų pusę.

VIŠINSKIS: Jūs, reiškia, ne
tik, kad užgyrėte šitą Noskovo

riais sutinka trockistinis cent- 
tras.

Piatakovas taip pat pasakė, 
kad reikalinga i šitą darbą 
įtraukti buvusius žalotojus spe
cialistus ir tuos, kas .kontrevo- 
liuciniai nusistatęs, ir kad man 
Vakarų Sibire reikalinga susi
rišti su šestovu, Leonovu ir 
Vladimiru Kasiom.

Piatakovas diversinio ir žala
vimo darbo būtinumą motivira- 
vo išimtinai vidujiniais su
metimais. Jis man nei tuomet, 
nei paskui, prie mūsų antro su
sitikimo, nei žodžiu nepasakė 
man apie naujus nurodymus ir 
apie susitarimus su įvairiomis 
užsienio valstybėmis, kuriuos 
Trockis veda, ir kad jis gauna iš 
centro visą sutikimą. Jis man 

vienu žodžiu neprasitarė,
kad yra susitarimai ir sutartys 
kas link šalies išdalinimo, ir tt., 
ir t. t.

Man buvo nurodyti ariu 
kalingum'ą su: :v . " V•• 
Sibiro centru, 
Kemerovą, ki 
Kemerovo kor> 1 
viršininko pavadų 
pasikalbėjimą su Vakaru > 
centro vadovautojo Mur. 
Muralovas pasakė, kad jis
sioginiai vadovauja teroristi
niam darbui Chodoradžės, šes- 
tovo ir kit. sukurtomis grupė
mis, teroristinėmis grupėmis, 
kurios yra Tomske, ypatingai 
aukštosiose mokslo įstaigose. 
Muralovas taip pat pasakė, kad 
jus tiesioginiai vadovauja ir ža
lavimo darbui Vakarų ' Sibire 
žemės ūkyj, tarp kitko, vienas 
iš aktyviausių bendradarbių yra 
Meerčenko, kad žalavimo darbui 
gelžkelių susisiekime vadovau
ja Boguslavskis, o man reikės 
atkreipti domę į darbą Kuzbase.

Aš paklausiau Muralovo: ko
kie su šituo centru Rakovskio 
santikiai? Muralovas atsakė, 
kad Rakovskis iki savo poilsio 
nesąs Vakarų Sibiro centro na
rys, vienok, buvo tiesioginiai 
surištas su mumis ir gerai buvo 
informuotas apie naują taktiką, 
apie naujas Trockio direktyvas 
kas link teroro ir diversijų.

VIŠINSKIS: Kemerove jūs 
su vietiniais trockistais susiri- 
šote?

DROBNIS: Kemerove aš 
stengiaus užsitarnaut partijinių 
ir sovietinių organizacijų pasiti
kėjimą, kad sumažint įtarimą ir 
nepasitikėjimą, o paskui pra
dėt verbuot žmones. 1935 m. 
kovo mėn. aš buvau Piatakovo 
iššauktas, kad informuot jį apie 
mano žalavimo ir diversinį dar
bą Kuzbase ir ypatingai Keme
rovo chemijos kombinate. Pia
takovas man pranešė, kad Ke
merovo chemijos kombinate, 
pagal jo nurodymą, kombinato 
statybos viršininkas Norkinas 
išplėtė gana rimtą žalavimo 
darbą ir .kad šiuo darbu užsi
ima vyresnysis inžinierius Kar
cevas. šiame pasikalbėjime Pia
takovas pasakė, kad Trockis 
reikalauja kuo energingiausi© 
puolamojo darbo, tarp kitko jis 
pabrėžė, kad nereikia šlykštėtis j planą — kasyklos išsprogdini- 
jokiais kovos būdais.

Aš sugrįžau į Komo ovą 
sirišau su Norkimi, ir n • 
plėtėm darbą. Norkim r. 
pasakė, kad pas 1 . • • 
nerašytas, žalai: 
nas. Aš prieš š. . 
prieštaravau, tuo labi 
šitas planas kaikuriose (U 
gana žymiai jau buvo išpildy
tas.

VIŠINSKIS: Kaip jūs suži
nojo! apie šį planą, kuo jis pa
sireiškė?

DROBNIS: šitas planas, 
Norkino išdirbtas, buvo sude
rintas su Piatakovu. Vienas iš 
žalavimo uždavinių plane—tai 
išsklaidinėjimas lėšų į antraei
les gamybos šakas. Antra — tai 
trukdymas statybos tokioj kryp
ty j, kad svarbiausius statybos 
objektus nepaleisi, į eksploata
ciją vyriausybės 
.ku. i

VIŠINSKIS: 
karinio pobūdžio

skaitėte, kad kuo daugiau bus 
aukų, tuo geriau bus jums ...

DROBNIS: Taip, na taip, pa
našu ...

VIŠINSKIS: Na, aš supran
tu, .kad apie tai, žinoma, nepa
togu jums kalbėt čia prieš liau
dį, tokius dalykus pasakot nepa
togu, bet pasakot reikia, čia jau 
nieko nepadarysi. Jūs kalbėjote 
apie tai, kad nereikia del to nu
siminti?

DROBNIS: Kalbėjau.
VIŠINSKIS: O tai reiškia, 

kad jei prie šio žus darbininkai, 
tai tegul žūsta. Jūs padrąsinote 
Šešto vą ?

DROBNIS: Taip.
VIŠINSKIS: Tas sprogimas 

buvo įvykdytas?
DROBNIS: Aš rugpjūčio 6 d. 

buvau areštuotas, o sprogimas 
buvo rugsėjo 23 dieną.

VIŠINSKIS: O sankciją (su
tikimą) sprogimui jūs davėte?

DROBNIS: Sankciją aš da
viau pabaigoj arba viduryj bir
želio.

VIŠINSKIS: Reiškia, jūsų 
areštas nesuki indė sprogimo 
įvykdinimui todėl, kad kasykloj 
liko Noskovas?

DROBNIS: Taip.
VIŠINSKIS: Ar galima buvo 

sprogimą nedaleist?
DROBNIS: Nedaleisti? žino

ma, galima buvo.
VIŠINSKIS: Kas galėjo su- 

kliudyt?
DROBNIS: Aš galėjau su

ki iudyt. / ■
VIŠINSKIS: Nesukliudėt?
DROBNIS: Ncsukliuclžiau.
VIŠINSKIS: Išsprogdinot? 
DROBNIS: Taip.
VIŠINSKIS: Nors ir (tupėjo

te, bet sprogimas įvyko?
DROBNIS: Taip.

PIRMININKAUJANTIS: Kal
binamasis .Drobnis, o kokius jūs 
davėte patarimus kas link klau
simų, jeigu viskas išsiaiškintų, 
ant ko būtų reikėję visus šituos 
deversinius, žalavimo airius su
verst ?

DROBNIS: Visą kaltę su
verst ant bepartinių specialistų.

PIRMININK.: Nors-ir visai 
nekaltų ?

DROBNIS: Na, savaime a^š- 
ku.

Tuo tardymas užsibaigė.
Fašistinėje, reakcinėje, troc

kistų advokatų spaudoje, užsie
nyje, pasirodo ir tokių ądvoka- 
tų, kurie bando įrodyt:
bolševikai išgalvojo kokį tai tar
dymo būdą, panaudojo prievar
tą ir todėl kaltinamieji prieš sa
vo norą kalbėjo prieš save, pa-

su
iš

nurodytu lai-

Svarbiausiai, 
įmonėse ?

mą, bet ir davėte sankciją ir 
tani, kad tai būtų įvykdyta ir 
’prie tiesioginių darbininkų žu- 
vii /) sąlygų?

):7) Aš klausiau pas 
- ar galima įvykdyti 

'> aktą be aukų? Jis 
kad tai neįmano- 

;iš pasakiau, kad ir 
prie to reikia eiti.

VIŠINSKIS: O kaip jūs pa
aiškinote šitą?

DROBNIS: Aš sakau, kad ... 
kad reikia... aš jau kalbėjau 
apie šitą, kad reikia eiti ir prie 
to, kad tai netgi... ir jeigu ši
tas dargi iššauks aukas, tas sa
vo keliu iššauks darbininkų pa
sipiktinimą ir čia bus mūsų 
naudon.

VIŠINSKIS: Bet tai gi ne tas, 
ką jūs bandėte čia tvirtinti. Jūs 
čia kalbėjote, kad klausėte Nos- 
kovo: ar negalima apsieiti be 
aukų? Pagal jūsų žodžius išei
na, kad jūs ne tik, kad nenorė
jote aukų, bet priešingai, jūs

rodė savo niekšingus nusikalsta
mus darbus, prisipažino kaltais, 
patys demaskavo trockizmą 
kaip priešakinį fašizmo ir .karo 
ruošėjų būrį, žinoma, kiekvie
nas bent kiek nusimanąs politi
niuos klausimuos žmogus pasa
kys, kad tai socializmo priešai 
pridengia trockizmą, jie jį gina 
todėl, *kad jis virto aršiausiu 
revoliucinio judėjimo priešu vi
same pasaulyj.

Teismo salėje dalyvavo apart 
sovietų visuomenės atstovų, taip 
pat ir užsienio žurnalistai, di
plomatai ir pan. Tai kodėl šie, 
trockistai-niekšai — ‘kankiniai’ 
neapeliavo į tarptautinę visuo
menę? Jie juk žinojo, kad juos 
vistiek sušaudys.

Nevykęs tos užsienių kai- 
kurios spaudos būdas gint tuos 
niekšus. Visam pasauliui aišku 
trockizmo parsidavimas fašis
tams, nusiritimas iki Gestapo 
agentų, šnipų bedugnės ir to
dėl nieko ant savo meškerės 
nepagausi.

Revoliucija eis savo keliu ir 
ji laimės. Kontrevoliucinės 
niekšų gaujos bus geležimi ir 
ugnimi išnaikintos.
7-II-37. Juraitis.

Drg. E. Vilkaitė (Norsė) 
kys Dvi Prakalbas

Vasario 28 d. Lietuvių 
šiltinėj svetainėj kalbės
pirmą sykį Nolwoode draugė 
E. Vilkaitė, iš Brooklyn, N. 
Y. Prakalbos prasidės 2 va
landą po pietų.

Kovo 1 d. ji kalbės tik mer- 
ginoms-moterims, apatinėj Lie
tuvių Svetainėje. Pradžia 7 :3b 
Vakare. /

Sekmadienį, kaip vyrai taip 
ir moteris, visi skaitlingai atsi- 
lankykit, nes kalbės visiems 
bendrais reikalais. Rengia AL 
DLD 9 kp. ir Moterų Kliubas.

Metinis Balius
Lietuvių Darbininkų Susi

vienijimo 3 kuopa rengia savo 
metinį balių, kuris atsibus 27 
d. vasario, šį šeštadienį, Lie
tuvių Svetainėje. Baliaus pra
džia 3 valandą po pietų. Šo
kiai prasidės 7 :30 vakare.

Tai bus linksmiausis balius, 
nes jąme dalyvaus skaitlingos 
ir gražios publikos. Puiki 6-šių 
muzikantų orkestrą grieš lie
tuviškus ir angliškus šokius.

Radio
Sekmadienio, Feb. 28 pro

grama 9:30 ryte per stotį 
WMEX (1500 kil).
1— —Jack Jossim’s orkestrą ič

Bostono
2— Dainininkės seserys Kaske- 

vičiūtės iš Lawrence. Ak-, 
ompanistė Ona Vaitkūnie- 
nė.

3— Helen Mockiūtė iš South

Bostono paskambins piano 
solo.

Prašome parašyt laišką ar 
atvirutę po programos į stotį 
WMEX, Lithuanian Program, 
Boston, Mass., pranešdami,' 
kaip patiko.

Steponas Minkus,
• garsintojas.

Springfield, Ill. — Paga
lbaus ir atkakli Fansteel Me- 
talurgical korporacija iš 
Waukegan, Ill., atsiuntė 
įgaliotinius derėtis su savo 
streikierių sėdėtojų atsto
vais, tarpininkaujant valsti
jos gubernatoriui H. Hor- 
ner’iui.

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

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

Norintieji Pavalgyti Šviežių ir Skaniai 
Pagamintų Valgių 

Eikite Į

Juozo Ažio Restaurants
Dabar naujai įrengė gražiai išdekoravo Juozas Ažis 

savo restaurantą ant kampo

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

suteikiama tinkamas patarnavimas

ANTRA JUOZO AŽIO VALGYKLA
LAISVĖS” NAME, 417 LORIMER ST., BROOKLYNE

Čia Gaspadoriauja Pranas Mergiunas
Taipgi maistas visados šviežias, skaniai pagamintas 

ir prielankus patarnavimas.

NOTARY PUBLIC TEL. STAGG 2-5043

Matthew P. Balas
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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



Vardas.

Adresas.

f '

Norwood, Mass

Worcester, Mass

1936 M. IMIGRACIJA
PRANEŠIMAI IŠ KITUR

kasyk-

atvyko
indus-

t APPROVED
DEALER E

ilgas valandas, 
pavojinguose už- 
kaip pav.

tarp mūs draugų nematytas žaislas. 
Dalyvaukite visi.

BROOKLYN

Vaikų Darbo 
Klausimas

Kova užtvirtinimui Vaikų 
Darbo priedo prie Federalės 
Konstitucijos gal pasieks augš- 
čiausią laipsnį šiemet.

To priedo rėmėjai ir prie
šai deda visas pastangas pa
daryti įtekmę tose valstijose, 
kurių legislatures susirinks 
1937 m. ir kurios dar neuž- 
tvirtino tą priedą; tokių vals
tijų yra net 19.

Kentucky ką tik užgyrė tą 
priedą — tai 25-ta valstiją tą 
padariusi.

Kadangi net try-ketvirtada- 
liai valstijų turi užgirti priedą 
prie Konstitucijos, tad dar 
reikia 11 valstijų, kad pada
rius Vaikų Darbo priedą dali
mi Suv. Valstijų Konstitucijos.

Pats priedas nedraudžia 
vaikų darbo. Jis kongresui 
duoda galę “apriboti ir draus
ti darbą asmenų, neturinčių 
18 metų.

Atsišaukdamas į gubernato
rius net 19 valstijų, kurių le
gislatures apie tai nieko ne
svarstė, prezidentas Roosevel- 
tas ragino priedo užtvirtinimą, 
nurodydamas jiems kaip svar
bu yra Kongresui turėti teisę 
sustabdyti išnaudojimą vaikų 
darbo.

Net ir buvęs prezidentas, 
Herbert Hoover, republikonų 
partijos vadas remia šitą da
lyką “del pačių vaikų teisės 
prie svęikatosir .jięjsingesnių 
progų.” . ? »•’

Pradžioj 19-to, ’.'šimtmečio 
vaikai sudarė bęveik pusę vi
sos darbo jėgos Amerikos aus
tinių fabrikuose. Vaikų dar
bas buvo didesnis su įvedimu 
mašinų produkcijos. Vaikai 
turėjo dirbti 
kartais net 
Įsiėmimuose, 
lose.

Atskiros

metų ir 17 metų amžiaus.
Valstijų n e a p s a ugojimas 

vaikų industrijose verte Kon
gresą net du syk priimti tau- 
tą-apimančius vaikų darbo 
įstatymus, pirmą sykį 1916 m., 
ir antrą—1919 m. Suv. Vals
tijų Augščiausias Teismas nu
sprendė, kad abudu šitie įsta
tymai buvo nekonstituciniai, 
nes Kongresas neturėjo teisės 
pravesti tokį įstatymą. Tada 
aišku, kad jeigu federalė val
džia kontroliuos vaikų darbą, 
•tai reikia pravesti priedą prie 
Konstitucijos, duodant Kon- 
grerui tokią teisę. Tokis prie
das buvo Kongreso priimtas 
1924 m. ir pasiųstas valstijoms 
užtvirtinimui.

Tikra opozicijos kova pra
dėta prieš tą priedą, ir tik še
šios valstijos užgyrė jį iki 
1933 m. Su depresija, aišku, 
geriaus buvo duoti darbus mi- 
lionams nedirbančių augusių, 
o ne vaikams, ir vėl visur ju
dėjimas pradėtas atgaivinti ši
tą priedą.

NRA kodeksai turėjo savo 
vaikų darbo aprūpinimus. Ši
tie kodeksai įsteigė 16 m. 
darbui daugumoje valstijų ir 
18 m. pavojinguose užsiėmi
muose. Ir į trumpą laiką vai
kai beveik prašalinti iš di
džiausių industrijų. Kuomet 
Augščiausias Teismas paskel
bė NRA nekonstitucine 1935 
m., tai vaikų darbas vėl spar
čiai pradėtas.

Nors komisija buvo mišri įr 
kai kurie jos nariai buvo pa
sižadėję parašyti pranešimą į 
“Keleivi,” bet neparašė nei žo
delio. Draugai, bendrą darbą 
reikia paremti darbais, o ne 
nudavimais. žvalgas.

Puslapis Penktas

Gaukite
12 “WEAR-EVER 
ALUMINO INDŲ 
Be Extra Mokesčio

KUOMET PERKATE ELEKTRINI 
PEČIŲ IR ATIDUODATE SAVO 

SENĄJĮ PEČIŲ

f valstijos ?bahdė 
apsaugoti Vaikus nuo 
triališkų pavojų, bet valstijų 
legislatures neišrišo tos prob
lemos. Net ir šiandien 9 valsti
jos pavėlina vaikams 14 me
tų amžiaus dirbti fabrikuose. 
O daugumas valstijų beveik 
neturi reguliacijų kaslink pa- 
samdymo prie pavojingų užsi
ėmimų vaikų ir mergaičių 16

^^ej’ėitSais metais, pirmu- syk 
nuo 1931 mi, skaitlius imigran
tų buvo didesnis už skaitlių 
emigrantų, bet pilnas skaitlius 
išvažiavimų, kas įima visų kla
sių ateivius, vis didesnis už 
pilną skaitlių atvykusių. Fis- 
kališkais 1936 m. 36,329 imi
grantai ateiviai buvo įleisti ir 
35,817 emigrantų ateivių išva
žiavo, 1935 m. 34,956 
ir 38,834 išvažiavo.

Iš Lietuvos, kurios 
yra 386, iš viso atvyko
menys, iš kurių 151 atvyko po 
kvota, 238 ne imigrantai, 188 
ne kvotiniai imigrantai.

9195 ateiviai priverstinai iš- 
deportuoti, kuomet 8,251 duo
ta leidimas išvykti liuosnoriai.

kvota
577 as-

t Vadavo Vilnių 18 Asmenų
17 d. vasario, Lietuvių Sve

tainėje, vietos smetonininkai 
turėjo suruošę vakarienę su 
prakalbomis neva skirdami 
Vilniaus vadavimui. Prieš pa
rengimą jie vaikščiojo pas biz
nierius prašydami aukų. Su
rinko nemažai aukų, ypatin
gai iš valgomų produktų, ku
riais galėjo pavalgydinti apie 
šimtą žmonių. Bet “Vilniaus 
vaduotojų” susirinko, įskai
tant kalbėtojus ir gaspadines, 
viso labo 18 asmenų. Vyriau
siu kalbėtoju buvo Mockus iš 
Bostono.

R or tų Lošis
Kada apatiniam kambaryj 

šturmavo 18 ypatų, tai tuo 
pat laiku viršutinėj svetainėj 
L. L. R. Choras turėjo kortų 
lošį. Lošėjų buvo apie 50. Sma
giai vakaras praleistas. Ne
manykit, kad choras užbėgo 
Vilniaus “vaduotojams” už 
akių, ne, choras pirmiau tu
rėjo svetainę pasiėmęs, o sme
tonininkai užlindo chorui už 
akių.
Du Šimtai Norwoodieciu Mi- 

pėjo Lietuvos Nepriklau
somybę

Vasario 21 d., Lietuvių Sve
tainėje, įvyko prakalbos pa
minėjimui Lietuvos nepriklau
somybės, kurias surengė Ame
rikos Lietuvių Kongreso At- 
steigimui Lietuvoj Demokrati
jos Vietos Komitetas, kurį su
daro 7 vietos organizacijos. 
Pirmu kalbėto jum buvo drau
gas A. Bimba, “Laisvės” re
daktorius iš Brooklyn, N.Y. Jis 
pasakė labai nuosakią prakal
bą, patiekdamas daug faktų, 
kas kovojo už Lietuvos nepri- 
gulmybę, ir kas buvo jos prie
šai. Antras kalbėjo adv. F. J. 
Bagočius iš Bostono. Bagočiaus 
kalba irgi buvo gyva faktais, 
kurie klerikalams ir fašistams 
buvo kaip kartūs pipirai. Pub-' 
lika kalbėtojais buvo pasiten
kinus.

Aukų Lietuvos politiniam 
kaliniam surinkta $16.07. 
Aukotojų vardai tilps atskirai. 
Parduota brošiūraitės “Ispani
ja” virš 30 egzempliorių. Pra
kalbos gražiai pavyko.

Prakalbų garsinimu rūpinosi 
veik vieni kairieji laisviečiai.

Besarmatiškai Šmeižia.
Vasario 18 dienos laidoje 

“Naujojoj Gadynėj” tūlas 
“Narys” iš Worcesterio rašo 
apie L. S. ir D. B. Draugijos 
metinę vakarienę. Prirašyta 
besarmatiškų šmeižtų visa 
spalta rašto. Viskas nemieruo- 
tai buvę bloga toje vakarienė
je. Ir ant tiek žioplai tas “Na
rys” nusapalioja, užmesda
mas rengėjams, būk jie davę 
tokią mėsą, kurios ne tik jo
kie dantys nekandę, bet ir pei
lis nepjovęs. Reiškia, virta mė- 

• sa pavirto į medį ar akmenį.
Argi tai gražu nariui šmeiž

ti savo draugiją? Mat, organi
zacijoje atsiranda vienas ki
tas desperatas, kuriam jokia 
tiesa ir garbė nerūpi.

Ir Narys.

151,000 Traktorinių Plūgų 
per Metus

Maskva. — Šiais metais 
Sovietų Sąjungoj bus paga
minta 151,000 traktorinių 

,plūgų, traukiamų panašia 
mašinerija kaip automobi
lis. Tai bus antra tiek dau
giau negu buvo tokių plūgų 
pagaminta 1936 metais.

PIGIAUSIAS Pirkinys, kokį j'ūs 
kada matėte! Naujutėlis elek
trinis pečius su pilnu rinkiniu pui

kiausių virimo-kepimo indų, kai 
jūs atiduodate senąjį savo pečių, 
viskas tik už elektrinio pečiaus 
kainą. Skaičius indų ‘setų’ yra ap
ribotas; todėl pasiskubinkite.

Jeigu jūs niekad nesate bandę 
elektrinio virimo, tai nežinote, ko 
jūs neturėjote—delei patogumo, 
parankumo ir taupumo. Naujieji 
pečiai yra kaip stebukladariai ga- 
mint geresnius valgius ir pusiau 
sumažint virtuvės darbą. Taipgi ir 
pigu. Pereikit į naujovišką virimą.

Mes įdėsime VELTUI 
kaip parandavojimiį išbandymui 
vienos ar dviejų šeimynų namuose 
Brooklyne, naujovišką elektrinį pe
čių su porcelaniniu paviršium, ir 
jeigu per 14 mėnesių pirksite sau 
elektrinį pečių, priskaitysime prie 
mokamos kainos visą tuo laiku su
mokėtą rendą. Ar jūs perkate ar 
pasirandavojate, įdėjimas veltui.

?1O
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“WEAR-EVER ALUMINUM
HAMHAMt

PADARYTAS VISAM AMŽIUI
• Moksliškai subudavoti elektriniam 

pečiams. Taupo kurą, taupo maistą, tau
po kvąpsnius, taupo vietą.
• skX“ iS extn^»- alumi- 

Dangčiai tokie, kad gaminamas val
gis savaime susivilgo. “Gariniai-Užnečė- 
tyti sveikam virimui be vandens. Dan
gčių bumburai įdubimuose idant tiktų 
talpiai sudėt pečiuje ar stalčiuje. 
•oTl>esH® ind^Jonai> plokšti dugnai lv- 
rii vtetuJmaS' N<?ra perkaržtli’ svilinau- 
fnnžarščio ,nebb'ančios Bakelite neslys- 
tancios rankenos.
• Užgirti pečių žinovų ir namų ekonomi- 

ų. Naujoviški, mitrūs, gražūs, sėkmingi.
!• 3 kvrt. Gariniai Už- 

Pečėtijantis Setas
2. 4 kvrt. Gariniai Ui- 

Pefetijantis Setas
3‘ 2 G«riniai Ui- 

Pečetjjantis Setas
4- Vižtų Keptuvas ir 
r, ?-°‘a,nįJ^as Pečius 
“• 16 i 1 Keptuvas

SMULKMENOMS ŽIŪRE- 
ŽENKLO . • • ARBA TE-

PILNOMS 
‘ KITE ŠIO 

LEFONUOKITE TRiangle 5-6000 
VELTUI Mes turime naują 38 puslapių Vir
tuvės Planavimo Knygutę. Kaip sunaujoxin . 
Pilna nurodymų darbui taupyti. 5 pus apia 
valgių receptų. Atsiųskite šį kuponą gau i 
knygutę.

6. 8” Keturkampis 
Keptuvas

7 & 8. 9" Pajų Keptuvai
9. AnpeJ Pyragaičių 

Keptuvas, 13 Kiau
šinių dydžio

10. 9” Keiksų Keptuvas
41. Paleistų Kiaušinių 

Virtuvas
12. 2 kvrt. Arbatinė.

$20 VERTĖS REDDY KILOWATT 
(Jūs Elektrinis Tarnu)

, BL-16
i Brooklyn Edison Co., Inc.
I 880 Pearl St., B’klyn, N. Y.
I Atsiųskite man dovanai jūsų naują
I Virtuvės Planavimo Knygutę su dar- ’ 

bo taupymo nurodymais naujoviėkai 
| virtuvei.

A. Višniauskas

“Dvaro Bernas” ir
KONCERTAS

Rengia Lietuvių Darbininkų Susivienijimo Trečias Apskritys ir 33-čia Kuopa

Sekmadienį, Vasario 28 February, 1937
LIBERTY HALL, 269 SECOND ST., ELIZABETH, N. J.

Koncertinę Programą 
Išpildys:

Vietinis Bangos Choras 
Lillian Kavaliauskaitė,

Mezzo-Soprano, iš Brooklyn©

Dorothy Šidlauskaitė,
žymi vietos dainininkė

A. Višniauskas
Baritonas, iš Bayonne, N. J.

Lošimas prasidės 7 v. vak.

L. Kavaliauskaitė

MONTELLO, MASS.
ALDLD 6 kp. mėnesinis susirinki

mas įvyks pirmadienio vakare, kovo 
1 d., Lietuvių Tautiško Namo kam
bariuose. Visi nariai būtinai ateiki
te, nes yra labai svarbių reikalų ap
tarti. Nariai, kurie dar nesate užsi
mokėję, ateikite ir užsimokėkite. 
Taipgi tie, kurie nepasiėmė knygas 
už 1936 m., prašome pasiimti.

Fin. Rašt. G. šimaitią.
, , (48-49)

H ARTFORdTcON N.
Vasario 27 d. Capital Hali, 320 

Ann St. bus rodomi krutami pa
veikslai iš Sovietų Sąjungos “Daina 
Laimės” (Song of Happiness). Tai 
vienas iš geresnių Sovietų filmų. 
Taipgi bus rodoma Sovietų News 
Reel. Bus rodoma tik vieną vakarą, 
nuo 7 iki 11 v. v. Todėl nei vienas 
nepraleiskite pyogps pamatyt tą pui
kų paveikslą. įžanga 25c. Vaikam 
15c.

(48-49)

LAWRENCE, MASS.
Liaudies Choras stato scenoj 2-jų 

aktų komediją “žentai iš Amerikos.”' 
Įvyks sekmadienį, kovo 7 d., Lietu
vių Svet., 41 Berkeley St. Prasidės 
4-tą vai. po pietų. Įžanga 35c.

Kviečia Rengėjai.
ELIZABETHAN. J.

LDS 3-čias apskritys ir 33jčia 
kuopa turės parengimą vasario 28-tą. 
Bus sulošta juokingas veikalas “Dva
ro Bernas.” Taip pat koncertinėj 
programoj dalyvaus Bangos Choras, 
D. Šidlauskaitė, A. Višniauskas ir L. 
Kavaliauskaite. Lošimas prasidės 
7-tą vai. v., Liberty Svet., 269 Se
cond St. Įžanga 45c. Vien tik šo
kiam 25c. Kviečiam visus atsilankyt.

(48-49)

MINERSVILLE, PA.
APLA 48 kp. rengia Card Party ir 

šokius, 27 d. vasario, kaip 7 v. v, 
Darbininkų Svetainėje. Kviečiame vi
sus apylinkės draugus atsilankyti ir 
linksmai vakarą praleisti.

Rengėjai.
(48-49)

Atydai ALDLD II Apskričio 
Kuopoms

Varde ALDLD II Apskričio valdy
bos pranešu jog birželio (June) 13 d. 
yra paimtas parkas del pikniko, Mea
dow Grove, Cranford, N. J. Prašome 
visų ALDLD kuopų ir Šiaip mūsų 
broliškų organizacijų 
nieko tokio nerengti 
mūsų piknike.

DETROIT, MICH.

(47-48)

Sekmadieni, vasario 28 d. Drau
gijų Svet., 4097 Porter St., 2-rą vai. 
po pietų įvyks Lietuvių Laisvamaniij 
Etinės Kultūros Draugijos 2 kuopos 
susirinkimas. Po susirinkimo bus dis
kusijos temoje: Mokslas ir Krikščio
nybė. Įžanginę prakalbą sakys Dr. 
M. D. Palevičius. Visi nariai ir no
rinti būti nariais kviečiami dalyvaut.

Valdyba.
(47-48)

WILKES-BARRE, PA.
ALDLD 43 kp. rengia prakalbas 

varde 12-to apskričio. Prakalbos 
įvyks 28 d. vasario, 2-rą vai. po pie
tų, B. Poteliuno Svet., 53 Bank St., 
kampas Stanton St. Į šias prakalbas 
kviečiame vietinius ir iš apylinkės 
lietuvius dalyvauti, nepraleiskite 
progos išgirsti įdomias ir svarbias 
prakalbas. Kalbės drg. V. Andrulis, 
“Vilnies” redaktorius, iš Chicagos.

Kom.
(47-48)

PHILADELPHIA, PA.
'ALDLD '141 kp. susirinkimas 

įvyks vasario 28 d., 2 vai. po pietų, 
po num. 143 Pierce St. Draugės ir 
draugai, malonėkite ateitĮ į susirin
kimą laiku ir užsimokėt metines 
duokles. Taip pat bandykite naujų 

marių atsivesti, nes jau vajaus mė
nuo.

WORCESTER, MASS.
Vasario 28 d., 10:30 vai. iš ryto, 

įvyks ALDLD 11 kp. mėnesinis su
sirinkimas, Lietuvių Svet., 29 Endi
cott St. Visi nariai pasistengkite 
dalyvauti, turėsime svarbių 
aptarti.

Fin. Rašt. D.

reikalų

G. J.
(47-48)

'i

i.

(47-48)

1

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 10 kp. susirinkimas įvyks 
d. kovo, Liaudies Name, 735 Fair

mount Ave., kaip 7:30 v. v. Bran
gūs draugai ir draugės, būkite visi 
laiku. Kaip greitai -užbaigsime susi
rinkimą, prasidės laisvos diskusijos. 
Pirmas: Kodėl Trockistai Rusijoj 
taip lengvai prisipažįsta prie kaltės 
ir reikalauja sau mirties? Ar Juos 
kas vertė taip daryti ar ne. Antras: 
Ar Ispanijos valdžia atsilaikys prieš 
baisų fašizmą? Todėl kviečiame vi
sus dalyvauti. Išgirsite daug ką ne
sate girdėję pirmiau.

Sekr. J. S. Rainys.
(47-49)

PHILADELPHIA, PA.
Penktadienį, vasario 26-tą, 8:15 v. 

vakaro, įvyks svarbios prakalbos 
Olympia Arenoj, Broad ir Bainbridge 
Sts. Kalbės Earl Browder, “Trockiz- 
mas ir Pasaulinė Taika.” Antras kal
bėtojas bus Tim Buck, generalis sek
retorius Kanados Kom. Part, ir na
rys Tarp. Kom. Komiteto. Jis kalbės 
apie Ispaniją. Ateikite visi išklausyti 
šių kalbėtojų.

Kom.
(46-48)

" " ~. ----------j
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PHILADELPHIA, PA.

Dienraščio Laisvės Naudai

DVARO BERNAS” yra dviejų veiksmų, su dainomis vaizdelis iš Lietuvos tarnautojų gy
venimo. Parašė ir sumokino nenuilstantis veikėjas drg. J. Juška. Loš Amerikos Lietuvių 

Darbininkų Literatūros Draugijos 24-tos kuopos aktoriai.
Veikalas yra puikus ir juokingas. Skaitlingai susirinkite jo pamatyt. Taipgi čia girdėsite 

/ ir pirkią koncertinę programą kaip augščiau suminėta.
Įžanga teatrui u kokiams 45 centai. Vien tiktai šokiams—25 centai.

Taipgi prašome įsitėmyt, kad po programai bus šokiai griežiant gerai muzikai.

šioje dienoje 
ir dalyvauti
D. Krūtis.

(48-49)

HARRISON-KEARiNY, N. J.
šeštadienį, 27 d. vasario, po num. 

15-17 Ann St., Harrisdn, įvyksta pui
kus parengimas, kurį rengia IWO 
skyrius 542. Pirmu kartu šioj vietoj 
lošime “Bingo,” amerikonam labai 
patinkantis lošimas. Prie lošimo bus 
duodama dovanų, o po lošimo bus 
šokiai griežiant puikiai muzikai. Bus 
skanių gėrimų ir užkandžių. Pelnas 
bus skiriamas Ispanijos kovotojams. 
Todėl prašome visą atsilankyti į šį 
parengimą, paremsite; Ispanijos ko
votojus.

(48-49)

PITTSTON, PA.
Wyomingd Merginų Oktetas ren

gia “spaghetti” vakarienę, vasario 
28 d., 51 Butler Alley. Rengėjos ruo
šiasi prie parengimo gana smarkiai, 
kad atsilankiusieji turėtų linksmą 
laiką. Bus žaislas ‘įf.ąke walk.” Dar

*

WILKES-BARRE, PA.
Wilkes-Barre ir Apylinkės visų 

lietuvių frakcijos narių ir Simpatikų 
žiniai: Vasario 27-tą bus labai svar
bios diskusijos su draugu V. An
druliu, “Vilnies” redaktorium, iš Chi- 
cagos. Todėl visi būtinai dalyvaukite, 
čia bus apkalbėta visi svarbieji bė
gamieji reikalai. Diskusijos įvyks 
pas draugę Valinčienę (studijoj), ant 
Public Square. Pradžia 7 v. v.

(47-48)

MAYNARD, MASS.
Hudsono Lietuvių Organizacijos 

bendrai rengia prakalbas paminėji
mui Lietuvos n e p r i k 1 a usomybės. 
Įvyks sekmadienį, vasario 28 d., 2:30 
vai. po pietų, 20 Powder Mill Rd., 
Rusų Svetainėj. Tą pačią dieną įvyks 
prakalbos ir Hudsone, Piliečių Kliu- 
bo Svet., 5 v. v. Kalbės “Keleivio” 
redaktorius, St. Michelsonas. Tema: 
Kaip pagelbėt Lietuvos liaudžiai at- 
steigti Lietuvoje demokratinę tvarką. 
Taip pat išgirsite Ispanijos karžy
giškos liaudies balsą. Po prakalbų 
bus klausimai ir atsakymai. Įžanga 
veltui.

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Laisniuotas Graborius 
NOTARY PUBLIC 

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y. 

Telefonas: EVergreen 7-4335

BERN. J. SHAWKONIS 
(AŠAKUNAS) 

NAUJAS 

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALSAMUOTOJAS

LAISNIUOTAS
New York ir New Jersey 

Valstijoje 
Graborystės reikale visada jums 

mielai patarnaus pigiai.
306 John Street, 

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

BANKETAS 
ir 

KONCERTAS
Įvyks Sekmadienį

18 d. Balandžio-April
Bus puiki dailės programa, 

rengėjai kviečia talentus 
iš New Yorko.

Bus Puikioje Salėje

NEW AUDITORIUM HALL
713 SNYDER AVE.

A

•S

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

narius dalyvauti šiame || 
parengime.

1

*V- AM. M, am. AM. AM. AM. AM.
■W w ‘TVKviečia Kom.

(47-48)
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:ad., Vasario 26, 1937 Puslapis šeštas

Iš New Jersey Valstijos Kovų Lauko
. Industrinių Unijų Organizavi

mo Komitetas Savo Veiklą 
Jau Perkėlė ir į New Jersey 

Valstiją.

/ Pereitą nedėldienį Newark e 
keturios dešimtys organizato
rių nuo vienuolikos unijų, pri
klausančių prie to komiteto, 
atlaikė pirmą susirinkimą ir 
paskelbė vajų suorganizuoti 
neorganizuotus darbininkus į 
North Jersey Council Indust
rial Organization. Taipgi pa
darė planus, kad užbrėžto tik
slo atsiekimui rengti viešus mi
tingus, lankyti unijų ir šiaip 
organizacijų susirinkimus, lei
sti ir platinti literatūrą ir šiaip 
įvairius steitmentus, aiškinan
čius šiuos svarbius darbininkų 
organizavimo klausimus.

Komitetas apskaičiuoja, kad 
šiaurinėj New Jersey indus
trijos dalyj bus galima suor
ganizuoti apie 300,000 darbi
ninkų, nes čia ir pirmiau bu
vo šiokis tokis unijinis veiki
mas.

,Mes newjersieciai skaitėme 
aįpie darbininkų kovas su fa
brikantais ir gėrėjomės, kad 
darbininkai narsiai kovoja už 
savo reikalus, už didesnį duo
nos kąsnį, už geresnį aprūpi
nimą savo šeimų kitose valsti- 

kaip pasirodo, 
ateis ir mūsų

tas priklausys

trusto ir 
frontai, 
padarys 
tai tie

jose. Tačiaus 
kad neužilgo 
kovų kaleina.

Suprantama,
nuo mūsų pačių, kaip mes tą 
dalyką suprasime. Jei mes 
stiprasime, kad mes esame per 
fabrikantus išnaudojami ir del 
to tik mums ir mūsų šeimoms 
reikia vargą vargti ir prie pir
mos progos dėsimės į uniją ir 
tą atlikę visi bendrai pareika
lausime savo teisių ir to, kas 
mums priklauso, tai mūsų ko
va nebus sunki. Nes ir priežo
dis sako: “Kur vienybė, ten ir 
galybė.“

Suorganizuoti darbininkus į 
industrinę uniją čia, manau, 
nebus taip sunku. Aplinkybes 
patarnaus tam, nes šioj apy
linkėj nėra taip labai didelės 
vienodos industrijos šakų, iš
skiriant Patersono ir Passaic 
audinyčias, o kitos visos maže
snės, nors jų yra daugybė ir 
įvairių įvairiausių, didelių ir 
mažesnių.

Aišku, darbdaviai prieš dar
bininkus sudarys bendrą fron
tą. Tačiaus, kuomet tas fron
tas bus sudarytas iš labai miš
rios medžiagos, tai, supranta
ma, jis negalės būti tokis kie
tas, kaip kad plieno 
automobilių magnatų 
Kuomet darbininkai 
galutiną spaudimą,
darbdavių frontai turės subi- 
rėti.

C. L O. pirmiausiai imasi 
organizuoti automobilių darbi
ninkus. Pagal lapkr. (Nov.) 
mėn. pereitų metų skaitlinę, 
New Jersey randasi dvylika 
automobilių dirbtuvių įnimant 
Fordo dirbtuvę Edgewater ir 
General Motors Assembly, 

jUnden, kurios samdo, abelnai 
visos, 7,457 darbininkus.

Tos industrijos taip pat yra 
tahija, per kurią visas organi
zavimo darbas diriguojamas. 
Tai yra, Commercial Body 
Workers Local No. 148 of the 
United Automobile Workers 
cd(; America. Sidney Jonas, 
tarptautinis tos unijos atstovas 
praneša, kad didžiumoj auto 
dirbtuvių organizavimo dar- 
l>;ts jau varomas pirmyn.

Kadangi gub. Hoffman 
bjauriai užatakavo C.1.0/ pas
tangas suorganizuoti darbi
ninkus ir begėdiškai persimetė 
i fabrikantų pusę, tai Jonas 
nurodo, kad organizavimo dar
bas prisieina vesti slaptai, sau- 
gojant, kad darbininkas nebū
ti! pavarytas iš darbo. Ir tuo 
pačiu sykiu pastebi, kad tokis 
slaptai užgrūdintas unijistas 
yra geresniu unijistu už viešai 
suorganizuotą unijistą. Kvailas 
gubernatoriaus išsišokimas ir 
grąsmimas nenugąsdins darbi
ninkų, kaip nenugazdino ex-

gąsias puses kaip Vokietijos, 
taip ir Italijos fašizmo. Nors 
kalba buvo gana gera ir pa
remta faktais, bet nežinia, ko
dėl nieko neprisiminė prieš 
Lietuvos fašizmą, prieš kruvi
nojo Smetonos režimą. Tai ap
leistas svarbus punktas, kuris 
turėjo būt pajudintas.

Ponia M. Galinis sudainavo: 
“Tu Lietuva numylėta,“ “Kar
velėli Mėlynasis“ ir “Tykiai, 
tykiai Nemunėlis teka.“ Dai
navo gerai.

Po tam pakviestas kalbėt, 
pagal pirmininko išsireiškimą, 
“tas garsusis kalbėtojas, kuris 
vakar kalbėjo Brooklyne, o ryt 
kalbės Baltimorėjc,“ Juozas 
Tysliava.

Nors jo kalba tiktų geriau 
juokų skyriui, negu korespon
dencijai, bet del viso ko pažy
mėsiu keletą jo beprasmių iš
sireiškimų.

Pradėjo: “Kad mes sugrįž
tume 100 metų, tūkstantį, 
pirm Kristaus laikų, tai pama
tytume, kokia Lietuva buvo 
galinga.“ i 
ta Lietuva tada buvo, kokius 
rubežius turėjo ir tt. Pagyrė 
1919-1920 m. kareivius, kurių 
500 turėjo tik 50 šautuvų ir 
nugalėjo vokiečius!

Kartą, girdi, forfliukteriai 
(taip vadino vokiečius) susi
statė kulkasvaidžius ir jau 
pradės šaudyt į lietuvius, bet 
pirma to davė persergėjimą, 
kad lietuviai pasiduotų, nes 
neturi ginklų, ir nežino karo 
taisyklių. Bet lietuviai atsakė: 
“Mes jums parodysim, kaip 
mes kariaujam,“ ir nubėgę ke
li vyrai pradėjo spardyt vokie
čių kulkasvaidžius, taip kad 
vokiečiai išsigando ir pabėgo, 
palikdami visas karo reikme
nis, kaip tai, kulkasvaidžius, 
amuniciją ir tt., lietuviams!

Antrą, girdi, karą turėjo 
su bolševikais. Girdi, bolševi
kų batalijonas užtaisė savo ar- 
motas prieš lietuvius ir pradė
jo šaudyt, o lietuviai turėjo 
tik vieną armotą, bet kad už
taisė ir pataikė į bolševikų ar
motą, bolševikai išsigandę, 
kad pradės bėgt, vėl palikda
mi ginklus. Mat, lietuviai už 
tai greit įsigijo sau ginklų.

Tęsia toliau: “Mat, karas 
tai taip, kaip ir einikis, drą
suolis traukė, kad ir ant 19- 
likos.. Na, o jei dutkus, tai ir 
einikis.”

Publika juokiasi, o jis stab
do, kad nurimtų, nes čia po
nai sėdi.

Vienas draugas, šalę manęs 
sėdintis, klausia kito: “Na, ir 
kam jie čia tokį varijotą par
sikvietė? Anas atsako: “Vai
kiškos išvaizdos, tai vaikiškai 
ir kalba.“ * i

Publikai aprimus, Tyslia
va tęsia 'toliaus:

“Kartą paliokas su dideliu 
peiliu atbėgo pas jį ir norėjo 
papjauti, bet jis atsiminė, kad 

Tėvo palėpėj buvo užkavotas 
majoras Stanley J. Davis. Jis revolveris, keturi metai kai 
susinervavo, kad prasčiau išė- nevartotas, bet tuo tarpu ra- 
jo, negu jis tikėjosi. Mat, pe-1 dosi pas jį kišeni'uje. Jis išsi- 
reitam Lietuvos apvaikščioji- traukė revolverį ir sako palio- 
me publika jį pasitiko atsisto-' kui, ‘jei tu mane pjausi, tai aš 
jimu, o šiais metais, taip, kaip 
ir kiekvieną paprastą kalbėto
ją. Kalba buvo maišyta, pa
smerkė fašizmą, socializmą, 
komunizmą, suminėję dar ke
letą “izmų,“ užbaigė išgirda- 
mas amerikonizmą. Jei nebū
tų įmaišęs porą lietuviškų žo
džių (gerbiamieji-gerbiamo- 
sios), tai mažai kas būtų ir 
plojęs. Mat, jau ir jis gerai 
pasirodė prieš darbininkišką 
judėjimą, kad net apgarsinimų 
nepavelina dalyti, jei yra koks 
parengimas. O labiausiai pasi
rodė prieš Ispanijos liaudies 
frontą, kenkė visokiais būdais, 
o už lapelių dalinimą sakė 
areštuosiąs. Nors fašizmą nie
kino, bet prieš Ispanijos liau
dies fronto atstovus parodė 
savo iltis. Po tam panelė E. 
Vaičaitytė paskambino piano 
solo.

Pakviestas kalbėt Ukrainų 
Susivienijimo prezidentas Mi
roslav Sichinsky, kuris labai 
nuosekliai išdėstė visas blo-

gub. Fitzgeraldo, Michigan 
valstijos grąsinimai tos valsti
jos darbininkų. Hoffman susi
lauks tą patį, ką susilaukė 
Fitzgerald, pareiškė Jonas.

Šiaurinės New Jersey dalies 
C. I. O. pasirengęs apimti šioj 
teritorijoj esančias 7,443 dar
bo įmones, apimančias virš 96 
industrijas su 376,264 
įlinkais, kurių alga 
metams $395,221,000.

darbi- 
siekia

Elizabethe buvo dviejų die
nų pertraukimas darbo, Loka- 
lo 126 Shirtworker’s Division 
of the Amalgamated Clothing 
Workers or America. Darbi
ninkės reikalavo pridėti 10 
nuoš. algos. Susitaikyta už sep- 
tynius ir pusė nuošimčio ir vi
sos darbininkės sugrįžo dar
ban. Nors marškininės ir turi 
uniją, tačiaus jaunų mergai
čių išnaudojimas visgi dar per 
didelis, nes prie nekuriu dar
bų jos teuždirba nuo 3 iki 7 
d oi. savaitėje. ’ Ignas.

Scranton, Pa.
Kaip Taurų Kliubas Paminėjo 

19 Metų Lietuvos Nepri
klausomybes.

Pirmadienį*, vasario 15 d. 
“Junior High School Audito
rium“, atsibuvo prakalbos, su
rengtos per Taurų Kliubą. 
Kadangi buvo garsinta, kad 
įžanga veltui ir kolektų nebus, 
tai publikos prisirinko gana 
daug (rodos, apie vienuolika 
šimtų).

Kliubo prezidentas P. Pesti- 
nikas atidaręs susirinkimą ir 
trumpai paaiškinęs apie pra
kalbų tikslą, paskyrė to vaka
ro pirmininku Dr. Walter Spe- 
lyng.

Pirmiausia buvo sudainuota 
Amerikos himnas, o potam pa
kviesta dainuot Shenandoah 
mainierių kvartetas, kuriems 
akompanavo drgė Zdaniutė.

Jiems vos pasirodžius ant 
“steičiaus,“ pasipylė garsus 
delnų plojimas. Sudainavo po
rą dainelių, bet publika reika
lavo daugiau ir nesustojo plo
jus, pakol pirmininkas paaiš
kino, kad jie vėliaus vėl pa
dainuos.

Išėjo kalbėt Ed. Yavaraus- 
kas (Yavars), Jr., vietinis ad
vokatas, kuris gana gerai nu
piešė Lietuvos istoriją nuo 
Mindaugo iki paskutinių lai
kų. Kaipo jaunuolis, čia gimęs 
ir augęs, tai labai puikiai pa
sirodė.

Panelė šlikiutė iš Forest Ci
ty sudainavo: “Ar tu žinai, 
mano broli,“ ir “Aš bijau pa
sakyt, aš bijau prasitart.“ Gra
žiai sudainavo ir publika ją 
apdovanojo gausingais aplo
dismentais.

Po tam išėjo kalbėt miesto

“Ten, kur dabar,“ — vėl juo
kas.

Basigirdamas Tysliava gal 
netyčia išsitarė, kad Lietuvos 
žmonės Smetonos valdžios ne
kenčia, nes, sako, kai Smetona 
turėjo atvažiuot į Alvitą, tai 
publikos nors daug buvo, bet 
nelabai žingeidavo. Girdi, tū
las žmogelis karvę namon ve
dėsi, tiesiog per publiką. Kada 
jam pastebėjo, kad taip ne
gražu, nes Smetona tuoj atva
žiuos, tai žmogelis atsakė: 
“Tai čia didelio daikto, nugi, 
aš, va, Smetonienę veduosi.“ 
Pagyrė Lietuvą, kad išauklėjo 
tokius didvyrius, kaip Tolsto- 
jevskį, kuris save pasivadino 
Tolstojum, ir daug kitų didvy
rių. Taip ir užbaigė savo vari- 
jotišką kalbą.

Po tam ponia Galinis sudai
navo “Jau saulele per lange
lį.“ Jai pabaigus, prezidentas 
perskaitė rezoliuciją, kaipo 
protestą prieš lenkus už už
griebimą Vilniaus, kuri priim
ta vienbalsiai ir nutarta pa
siųst Suvienytų Valstijų kong- 

Bet nepasakė, kur resui ir Tautų Lygai. Ant pa- 
forln U U1 11 c? ' iilrkn a ita! O U av)baigos iššauktas vėl Shenan

doah mainierių kvartetas, ku
ris sudainavo: “Tumba, tum
ba.“ Sudainavo labai gražiai.

Drg. St. Kuzmickas sudai
navo solo “Kalvis,“ po tam 
vėl kvartetas: “Kur dingo tie 
laikai.“ Publikai taip patiko, 
kad juos vėl iššaukė. Tada su
dainavo: “Kaip aš turėjau 
kaime mergelę.“ Svetainė taip 
skambėjo nuo delnų plojimo 
kad kvartetas vėl turėjo išeit 
ant “steičiaus“ ir sudainavo 
mainierių dainą, “Per amžius 
mes aukso sukrovėme kalnus.“ 
Pirmininkas pranešė, kad va
karą užbaigs su tautišku him
nui ir prašė visų dainuot.

Tamošiaus Draugas.

Baltimore, Md.

do. Bet ne tik naujus paleido, 
ale uždarė vartus ir seniems 
darbininkams ant mėnesio lai
ko. Po atidarymo kompanija 
pašaukė dirbti tiktai senus 
darbininkus, o už kelių mėne
sių pašaukė ir tuos, kurie bu
vo pasamdyti praeitą pavasarį, 
bet tik kelius iš jų. Reiškia, 
kompanija išsijojo darbinin
kus, pasiimdama tik tuos, ku
rie bosams atrodė tinkamesni 
ir ištikimesni. Dabar samdant 
naują darbininką, samdytojas 
apipilia įvairiais klausimais, 
kad net prakaitu apipiltas 
darbininkas išeina iš ofiso.

veik visi buvo Pennsylvanijos 
valstijoje gimę, tik 49 buvo 
ateiviai. Didelė jų didžiuma 
buvo tikinti žmonės. Pasirodo, 
kad bažnyčia neapsaugo mū
sų jaunimo nuo blogų darbų. 
O čia juk bažnyčių yra be 
galo daug—daugiau, negu mo
kyklų. Veisiejiškis.

?PAIN-EXPEL'LER

GARSINKITCS SAVO BIZNĮ 
DIENRASTYJ “LAISVĖJE”

Nuo Red. — Korespondenci
ją gerai sutrumpinome, atlei
site. Apie muštynes gatvėje 
neaiškiai parašyta, todėl visai 
apleidome. Taip pat turėjome' 
apleisti tą vietą, kurioje kal
bate apie vieno draugo gavi
mą darbo šapoje. Turite žino
ti, kad toks dalykas laikraš
tyje skelbti negalima.

Wilkes Barre, Pa
Kalėjimo Rekordas už 1936 m.

Čia noriu prisiminti apie 
šio apskričio kalėjimą. Per jį 
1936 metais pervarė 3,090 ka
linių. Jie visi sykiu praleido 
68,328 dienas kalėjime, arba 
daugiau, kaip 186 metus. Pa-, 
sirodo, kad į kalėjimą kiek
vieną dieną įėjo po 8 kalinius. 
Maistui buvo išleista po 21 
ir pusę cento dienai ant kali
nio.

Iš visų kalinių merginų bu
vo 401. Tarpe jų buvo 31 sifi- 
listų, o 44 su kitomis ligomis. 
Daug jų pasiųsta į Eastern 
State Penitentiary, į Hun- 
dington Reformatory ir į kitas 
panašias vietas.

Daugumos kalinių amžius 
buvo tarpe 16 ir 21 metų. Be-

Tūkstančiai rado paleng
vinimą. geliantiems ir 

skaudamiems muskulams 
— su keliais išsitrynimais.

PAIN-EXPELLER 
vaisbaženklis Inkaras yra 
naudojamas per 70 metą.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(JALINSKAS)

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

mados automobilius.
84-02 JAMAICA AVE. 

Priefi Forest Parkway 
WOODHAVEN, L. L, N. Y.

KELIAUKITE SU MŪSŲ 
DARBININKŲ IR DELEGATŲ 

EKSKURSIJA

Sovietų Sąjungų
Del

irt* A *1 ••Firmos Gegužes Apvaiksciojimo
Plaukimas Laivu Berengaria

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

Rezervuokite Savo Vietas Dabar! 
Keliaukite Pigiai ir Patogiai

tave šausiu.’ Paliokas taip išsi
gando, kad metė peilį ir pabė
go.”

Arba, girdi, lenkai nebūtų 
atėmę Vilnių iš lietuvių nieku 
būdu, jau Želigovskis be viršu
tinių kelnių bėgo, jei nebūtu
me klausę Santarvės. Girdi, 
lenkai atgavę savo laisvę pra
dėjo persekiot lietuvius, bet 
nekaltas kraujas pralietas ker
što šaukiasi į dangų.

Čia Tysliava iškėlė abidvi 
rankas augštyn ir šaukėsi die
vų pagelbos, bėt kadangi jam 
nieks neplojo, o gal ir pats su
siprato, kad iš ten pagelbos 
negaus, pradėjo vėl girtis su 
galinga armija.

Sako: Lietuva gali į valandą 
laiko sumobilizuoti tris šim
tus tūkstančių geros armijos, 
o jeigu reiks, tai ir visą Lietu
vą pastatyt po ginklu, nes, gir
di, Lietuvos kalba 
dar pirm Kristaus, 
kitų. Kaž kas 
“Kur?“ Tysliava

Kas Gaus Medalį

Baltimorės miesto majoras 
Jackson pareiškę, kad šiais 
metais miesto gatvių taisy
mas sutaupius taksų mokėto
jams apie 170 tūkstančių do-; 
lerių, kitais žodžiais, antrą i 
nuošimtį ant taksų. Pagal jo 
pranešimą, keturi kontrakto- 
riai yerčiasi miesto gatvių 
taisymo darbą gauti. Todėl 
kuris iš jų pigiau apsiims pa-1 
daryti darbą, tas gaus kon-! 
traktą. Majoras sako, jog tai 
labai gera naujiena.

Bet kam priklauso medalis 
už sutaupinimą tiek pinigų ? | '

Miesto Tarybos pirmininkas 1 
Sellmayer savinasi medalį, nes 
būk jis jau pereitais metais 
daręs įnešimą, kad reikia ko- i 
voti prieš kontraktorius už pi- J 
gesnę gatvių taisymo kainą. 
Committee on Efficiency and 
Economy sako, būk jper jos 
pasidarbavimą tie pinigai bus 
sutaupinti. Bernhard Crozier, 
miesto inžinierius, sako, būk 
jis paskelbęs karą kontrakto- 
riams.

Bet pakol medalis bus vie
nam ar kitam paskirtas, tai 
dar lieka pora klausimu neiš
rištų. Pirmas, jeigu ąniestas 
sutaupys 170 tūkstančiu dole
rių, tai kodėl nesutaupiho per
nai, užpernai ir dar užpernai? 
Antras, kaip ten yra, kad 
miestas turi mokėti kontrakto-

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

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
BALZAMUOTOJAS

Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos. 4

Ateikite ir persitikrinkite.

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

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

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS 

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

Parsamdau automobilius vestuvėm, 
parėna, krikStynom ir kitokiem 

reikalam.
402 Metropolitan Avė.

(Arti Marcy Avenue) 
Brooklyn, N. Y.

VYRU IR MOTERŲ LIGOS 
GYDOMOS NAUJOVIŠKAIS 

BŪDAIS
_ Kraujo ir Odos Ligos, Nervų Sui

rimai, Slogos ir Chroniški Skaudu- 
i liai, Nervų ir Abelnas Nusilpimas, 

vvtAA xxwxxvx v*xx vw Skilvio ir Žarnų Sugedimai, Hemor-
riams po 63 centus už ketur- Fhoid5’..ar įįti Mėšlažamėa bei Lau- , . . , , _TT . W kan Ėjimo Nesveikumai, kaipo skau-kampi jardą ant West Charles smo ir nesmagumų priežastys, Strė- 
cf a 70 ppntn 11V tnki nit i nU Gėlimas, Sciatica, Neuralgia, Ner-bt. o ZU centų uz tolų pat j rdegimas ir Chronigki Reumatiški
jardą ant East Charles St.? i keblumai, Nosies. Gerklės, Plaučių,
Ar nebūtų geriau, kad medalį Tyčinių Dūdų, Inkstų Netvarkumai
paskyrus tam, kuris atsakys į 
šiuos klausimus?

Gal Bus Kitas Sijojimas 
Darbininkų

Baltimore and Ohio gele
žinkelio kompanija Mt. Clare 
šapose pradėjo neva daugiau 
darbininkų samdyti, bet 
darbininkus eina kalbos, 
“ar tik nebus taip, kaip 
eitą pavasarį buvo.” čia*
eitą vasarą kompanija pasam
dė kelis desėtkus naujų dar
bininkų, bet kitam nedavė iš-

pas 
kad 
pra- 
pra-

skambėjo
Buddos ir
atsiliepė : uinmnų, ucv Kiva.111 įieuave 1B- 

atsakė: | dirbti nei mėnesio laiko, palei-

ir kitos ligos Vyrų ir Moterų yra sė
kmingai gydomos su patenkinančiomis 
ir greitomis pasėkomis; o jeigu turite 
kokią ligą, kurios jūs nesuprantate, 
pasiklauskite manęs su pasitikėjimu, 
ir jūsų nesveikumas bus jums išaiš
kintas. Kraujo Tyrimai, šlapimo 
Analyze, X-spmduliai Serumų Įleidi
mai ir Ciepijnnai. Sąlygos yra priei
namos. Pasitarimai veltui.

DR. L. ZINS
Virš 25 Metų Praktikos

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

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

Del tolimesnių informacijų kreipkitės:

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

Tel. Algonquin 4-6656-7-8

OJNARD WHITE STAR LIMITED

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

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parem 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 
kėksų-pyragų: Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake, 
Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake. Stollen, 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

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

Antrašas: 36-42 Stagg Street, Brooklyn, N. Y.
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Rengia Amerikos Lietuvių Darbininkų Literatūros Draugijos Dvyliktas Apskritys Naudai Dienraščio “Laisvės”

m

Mainierių Kvartetas iš Shenandoah, Pa.

Bus Trečiadienį

March 31 Kovo

Workers Circle Hall 
69 S. Hancock St. 
Wilkes-Barre Pa.

Stasys Kuzmickas
Baritonas iš Shenandoah

Gera Orkestrą 
Grieš Šokiams

Pradžia 7 vai. vak.
Įžanga 50c Asmeniui 

Geri Valgiai ir Gėrimai

Merginų Oktetas iš Wyoming, Pa.

Širdingai kviečiame visus Wilkes-Barre ir Scrantono apylinkės lietuvius skaitlingai atsilan
kyti į šį parengimą ir paremt darbininkų klasės reikalus ginantį dienraštį “Laisvų.” Čia taipgi 
matysite ir girdėsite labai gražią programą, kokią retai mūsų apylinkėj tegalime išgirst.

'Laisvės’ Suvažiavimas ir Banketas 
Įvyks Sekmadienį Baland. 11 April

GRAND PARADISE DIDŽIOJOJE SALEJE
318 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

Prieš suvažiavimų, 10 dienų balandžio įvyks korespondentų su
važiavimas, kuris bus “Laisvės” Svetainėje

Laike Banketo ~ Gera Programa
ĮŽANGA BANKETUI $1.25.—VIEN TIK ŠOKIAMS 45c.

Šokiai prasidės 7-tų vai. vakaro—Vakarienė bus duodama 8 vai.
Programa—9-tų vai. vak.

_____________ t____ e_____________________________

Bilietai jau platinami, prašome išanksto įsigyti juos.

a

u

s

B

“Laisves" Banketas, Koncertas ir Šokiai i
Rengia Visos Philadelphijos Liet. Darb. Organizacijos

Sekmad. Balandžio 18, April, 1937
NEW AUDITORIUM HALL

713 SNYDER AVE., PHILADELPHIA, PA.

Koncertas prasidės 2 vai. po pietų; Vakarienė 6 vai. 
o Šokiai—7:30 vai. vak.

Koncerto Programa Bus Įvairi ir Graži: 
Pirmų Syk Turėsime Ispanų Menininkus

LOS GRANADINOS, ispanų orkestrą; ispa
nų Populiam Fronto Choras ir solistai.

RUSU BALALAIKŲ ORKESTRĄ.
Dainuos Shenandoah MA1NIERIU KVARTE

TAS—duos duetų ir solų.

NELE STATKEVIČ1UTE, iš PKiladelphijos 
. A. VKNIAKKAS, iš Bayonne, N. J.

S. KUZMICKAS, iš Shenandoah, Pa. ir
M. ŪKNELIUTE, solistai.
Taipgi dainuos Philadelphijos Lyros Choras

Philadelphijoj Kalkės R. Mizara, “Laisvės” Redaktorius. Prasidės Lygiai 2-rą valandą po Piet. Nesivėluoldte.
.. . \

■•v?;* .<». ■ • '> ■ .•■■■■ Asr
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NEW YORKO IR APIEUNKĖS ŽINIOS
Ar Esi Kada Valgęs Vakarienę, Idant Suteikt 

Pagelba Alkstantiem? Ne!
Tad kovo 6, kaip septynios 

vakare, bus Lietuvių Kongre
so Brook lyno Skyriaus vaka
rienė Grand Paradise svetainė
je, kuri randasi ant kampo 
Grand ir Havemeyer Sts.

Šią vakarienę rengia visos 
JSrooklyno didžiosios organi
zacijos. Likęs pelnas nuo va
karienės eis mūsų brolių ir 
Sesučių sušelpimui Lietuvoje, 
kurie kenčia priespaudą po fa
šistine letena. Viso Brooklyno 
lietuviai susirinks ne alkį nu
raminti, ne uliavoti, bet ateis 
lietuviai darbininkai, profesio
nalai, mūsų demokratiški biz
nieriai su tuo tikslu, kad pa
gelbėti žūstantiem broliam ir 
sesutėm nepriklausomoj Lietu
voj nuo fašistinio rėžimo. Mū
sų atsilankymas į vakarienę,

kiek turėsime išplatinę iki ko
vo ketvirtos tikietų. Mes neri
zikuosime įvezdinti į maistą 
pinigų ir paskui laukti kostu- 
merių. Arba paskui parduoti 
tiek tikietų, kad palei ap- 
skaitliavimą pritrūktų maisto. 
Mes manome, kad vakarienė 
bus gera, nes Valerija Balvo- 
čius bus vyriausioji vakarienės 
gamintoja. Jos padėjėjos irgi 
yra patyrusios gaspadinės. 
Taip, kad vakarienė už $1.25c. 
bus gera.

Apart valgymų, bus progra
ma dainų ir muzikos gabalų. 
Specialiai kalbėtojų neturėsi
me, nes tą spragą padengs 
Brooklyno organizacijų veikė
jai.

Kongreso Vakarienės 
Rengimo Komisija.

Peggy Garcia Pralaimėjo 
Teisme prieš Rubinoff

Sulaikė Lietuvį Sąryšyje 
Su Plėšimu Krautuvės

daro kitą pavojų. Persitikrink, •* 
kad nebūtų plyšių, pro ku
riuos dujos Įsiskverbia maši- ’ 
nos vidun. Vos pajutęs galvo- j 
skaudį ar svaigulį—atidaryk 
duris ar langą. Atsarga ir 
priežiūra daro žiemos važiuo- 
tę saugesne visiems.

Trafiko Stotis “K.”

Peggy Garcia, kuri reikala
vo iš smuikininko Rubinoff 
$500,000 už prarastą “nekal
tybę,” pralaimėjo bylą. Teisė
jas bylą išmetė, kada išsiaiški
no, jog jinai buvo vedus 1925 
metais. Nors tuo laiku ji buvo 
vos 11 metų amžiaus ir sakosi 
negyvenus su tuo vyru, tačiau 
faktas, kad ji buvo vedus, at
imąs teisę užvest tokią bylą.

Sykiu su byla ji pralaimėjo 
ir pasiturintį vyrą. Jis parei
kalavo panaikinimo vedybų, 
kuomet išsiaiškino, kad ji bu
vo tik biedniokė mergaitė ir 
kad ji buvo vedus. Turtingos 
moterys po kiekvieno ekstra 
vyro eina brangyn, bet Peggy 
pinigų negavo, tad vienas eks
tra vyras ją nupigino pinigin
gų žmonių akyse.

Sąryšy j su apiplėšimu krau
tuvės teisėjas Troy sulaikė 
perklausinėjimui Barney Spa
racino ir Antaną Adomaitį. 
Adomaitis dar kaltinamas ir 
laikyme ginklo be leidimo. 
Manoma, kad antradienio va
karą jie atėmę $50t ir kelines 
nuo groserninko Joseph Ehr
lich, 442 Lorimer St., Brook- 
lyne.

Darbininkų Partijų ir 
Organizacijų Vadai 

Šaukia Darban
žymūs amerikonai, darbi

ninkų partijų vadai ir masinių 
organizacijų viršininkai šaukia 
viso didžiojo New Yorko gy-

“Surprise Party”
Nesitikėtą pokiliuką suren

gė pp. Gudiškiai savo sūnui j 
paminėjimui jo 21-jo gimta- I 
dienio ir pagerbimui ,jo pro
fesijos, kaipo ristiko. Svečių 
buvo pusėtinas būrelis. Pirmi
ninkavo p. Gimbutis.

Rep.

Serga
Nuo pereito sekmadienio 

serga d. Vaiginis, LDS narys, j 
užeigos savininkas Ridge- 
woode. Linkiu greit pasveikti.

Rep.
VALANDOS:

9—12 ryte

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

Dr. JOHN WALUK
161 NO. Oth STREET

VALANDOS:
. 8—10 ryte 

1—2 p. p. 
6—8 vak.

šventadieniais susitarus 
Tel. Evergreen 8-9229•

Dr. ED. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE 

c

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

Tel. Mansfield 6-8787

DR. ALDONA ŠLUPAS
(ŠLIURAITĖ)

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

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

Sek m ad i en i ai s—susitarus
Tel. Evergreen 7-7110

Dr. A. PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4th ST.

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta
Tel. Evergreen 7-9105

Dr. BLADAS K. VENCIUS
(DANTŲ GYDYTOJAS)

499 GRAND ST.
SUSIRINKIMAI

BROOKLYN, N. Y.
APLA 22 kuopos susirinkimas 

įvyks pirmadienį, kovo 1 d., “Lais
vės” raštinėj, 8 v. v. Draugai, visi 
ateikite ir naujų draugų atsiveskite 
į kuopą.

A. Baltaitis.
(48-49)

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)

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

tai parėmimas kovos prieš fa
šizmą. Mūsų nusipirkimas ti- 
kieto į vakarienę, tai 
smurtininkų valdžiai!

Brooklyno lietuviai 
niškoj didžiumoj yra

šūvis Šį Šeštadienį IDS Jaunimo Balius Richmond Hille
milži- 
demo-

kratiško nusistatymo ^.žmonės. 
Kada Lietuva kūrėsi, jie tūks
tančius sudėjo jos atstatymo 
Visokioms behdrovėms. Tūli 
bendrovių humbugieriai ir da
bar, varde patriotizmo, be dar
bo baltą duoną valgo. To plau
ko žmonės šiandien valdo Lie
tuvą. Jie bjauriai apiplėšia 
mūsų brolius ir seseris, gyve
nančius Lietuvoje. Jie kiek
vieną laisvės trokštantį žmo- 
gų paveda karo teismams. 
Mes esam artojų sūnūs, mes 
negalime užsikišti ausis, užsi
merkti akis ir nežiūrėti, kaip 
mūsų brolius ir seseris kanki
na lietuviški fašistai su A.
Smetona priešakyj.

Mes kitokios pagelbos ne- 
" galime duoti savo broliams 

Lietuvoj, kaip tik moralės ir 
finansinės. Skaitlingai daly
vaudami Lietuvių x Kongreso 
Brooklyno Skyriaus vakarienė
je, mes pakelsime Lietuvos 
kovotojų ūpą kovoti už de
mokratinę ir laimingą Lietu
vą. Mes—uždirbę keletą dole
rių—sušelpsime žmonas, sū
nus ir dukteris tų, kurių tėvai 
sėdi kalėjimuose, ar guli am
žinai šaltuose kapuose.

Kongreso vakarienės tikie- 
tai labai plačiai pardavinėja
mi. Jų galima gauti “Laisvės” 
raštinėje pas P. Tarą. Jų gali
ma gauti pas V. Michelsoną, 
Ch. Naciunską, Ch. Kreivėną, 

*J. Buivydą, J. Glavecką, F. 
Reinhartą, A. Butkaucką, M. 
Rickevičių, J. Buivydą, M. 
Paukštienę, V. Boviną, E. Vii-' 
kaitę, F. čemevičių, P. Tiškų, 1 
Julę Stankevičienę, J. Lazaus-, 
ką, S. Cibulskį, J. Ormaną ir ; 
daugelį kitų brooklyniečių.

Great Necke galima gauti 
Kongreso vakarienės tikietų 
t>as J. Lindą ir kelis kitus 
darbščius žmones. Yonkeryj, 
N. Y., galima gauti pas Juo- 
deikį ir kelis kitus veiklius 
jronkersiečius.

i Visi, kurie tik turite tikie- 
his, malonėkite juos kuo vei
kiausiai platinti, nes su kovo 
ketvirta diena platinimas bus 

ISustabdytas. Vakarienė

Kai jaunimas veikia, tai jis 
nuveikia didelius darbus. Jau
nimas Richmond Hill dalyje 
tik ką pradeda veikti ir jam 
reikalinga didžiausia parama. 
Apie šeši mėnesiai tam atgal 
susiorganizavo LDS Jaunimo 
kuopelė. Kai atėjo LDS Sei
mas, mūsų kuopą matėme su

ventojus pasidarbuoti rinkime 
aukų Ispanijos demokratijos 
gynėjų ir jų šeimynų paramai. 

| Dalyje jų pareiškimo sako- 
iš geriausių lietuvių jaunuolių Į ma : 
dainininkių šioj apylinkėje.
Taipgi pranešama, kad dai- to Gynimui Ispanijos 
nuos ir AIDBALSIAI, grupė kratijos vajus surinkimui pen- 
parinktų dainininkų iš Brook- , kių tūkstančių dėžių maisto 
lyno apylinkės. Visiems rich- 
mondhilliečiams patinka graži 
muzika, ir kas tik ateis bus 
pilniausiai patenkinti.

Šiaurių Amerikos Komite-
Demo-

Richmond Hill jaunimo parengime
Sporto 
V aigi- 
mergi-

Aidbalsiai, dainuos 

didele delegacija. 
Olympiadoj irgi Zofija 
niūtė laimėjo pirmą
noms skiriamą dovaną — auk
sinį medalį. Kitose srityse 
Richmond Hill LDS jaunuo
liai irgi smarkiai veikia. Užtat 
jie verti pagyrimo ir parėmi
mo.

I Dabar, ateinantį šeštadienį, 
didžioj Casino Ballroom, mū
sų jaunimas rengia savo pirmą 
didelį balių su gražia progra
ma. Programoj dainuos A.

i Višniauskas, sidabrinis barito
nas iš Bayonne, N. J.; Aldona 
Klimaitė, Williamsburgo LDS 
jaunimo kuopos narė ir viena

Atvyko Andre Malraux

Lietuviškus ir amerikoniš
kus šokius grieš George Ka- 
zokevičiaus Radio Orkestrą, 
kurią visas Brooklynas jau pa
mylėjo.

Bus žaislų, baliūnų ir con
fetti. Taipgi užkandžių ir gė
rimų. Todėl nė vienas nepra- 
leiskime šios progos paremti 
b e s i o r g anizuojantį 
jaunimą, dalyvaukime 
einančio šeštadienio 
Casino Ballroomyje,
Avenue ir 114 Street, Rich
mond Hill. Įžanga tiktai 35 
centai iš kalno, o 40 centų 
prie durų.

lietuvių 
visi at- 
vakarą 
Liberty

Komisija.

Brooklyniečiy Sveikata

iki 1-mos kovo privalo būti ne 
tik išpildytu, bet ir perpildy
tu.”

Po pareiškimu pasirašo 
Norman Thomas, Earl Brow- 

I der, vyskupas Francis . J. 
McConell, rabinas Stephen S. 
Wise, profesorius George S. 
Counts, Oswald Garrison Wil
lard ir daugelis kitų.

Toji masinė rinkliava po vi
są miestą įvyks šį šeštadienį, 

. 27 vasario. Dėžutės, ženkle- 
i liai ir liūdymai galima gauti 
’visuose Komunistų ir Socialis
tų Partijų centruose, taipgi 
IWO ir kituose1 jums žinomuo
se darbininkų kliubuose 'jūsų 
apylinkėj.

Desėtkai organizacijų ir 
darbo unijų jau pasisakė už 
dalyvumą rinkliavoj.

Lietuviai irgi turėtų pasi
darbuoti.

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

(37-57)

Menininką Konferencija ir 
Paskaita

ko-'

INFLUENZA
New Yorko miesto sveikatos komisionie- 

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

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

tinimosi. Tie žmonės netik influenza serga, bet ir kitokioms ligoms, 
kurių viduriai užkietėję, priskretę, kraujas ir visa kūno sis
tema reikalauja išvalymo. Vartojant NATURAL-LAX-HERB TEA 
nesibijo, nes jų niekibs influenza ir kitokios ligos. NATURAL-LAX- 
HERB TEA netik išvalo ir sutvarko vidurius, bet kraują ir visą kūno 
sistemą. Sergantieji ir sveiki tuo jaus 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.

Dr. Herman Mendlowitz
33 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312

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

NEDĖLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

GARSINKITES “LAISVĖJE"
SAVO SVEIKATOS LABUI LANKYKITE
Rusiškas ir Turkiškas Pirtis

THE FLUSHING RUSSIAN & TURKISH BATHS, INC.
. žinomos Kaipo The Morrell Street Baths 

29-31 Morrell St Brooklyn, N. Y.
Ofiso Telefonas: Pulaski 5-1090, Vidui Tel. Pulaski 5-0750

ATDAROS DIENĄ IR NAKTĮ. NIEKAD NEUŽDAROS

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

restauracija, barzdaskutykla, miegojimui patogumai.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS ; 

s 113 West 42nd -Street t 
NEW YORK CITY E 

J Telefonas Bryant 9-7763 c

BROOKLYNO OFISAS
< 168 Grand Street ?

Brooklyn, N. Y. §
i Telefonas Evergreen 8-7179 į

Sekmadienį, 7-tą dieną 
vo, “Laisvės” svetainėj, Brook-• 
lyn, N. Y., įvyks menininkų 
Trečio Apskričio konferenci
ja, kuri prasidės pirmą valan
dą po pietų. Vakare gi, tą 
pačią dieną, bus paskaita apie ' 
dailę, kurią duos draugė Šali- 
naitė. Paskaita bus lydima dai
nomis; dainas išpildys Aidbal
siai (Aido Choro mišrus seks- i 
tetas). Tai bus savos rūšies 
naujanybė Brooklyno lietu
viams. Paskaita prasidės 7 :30 
vai. vakaro. Po paskaitos bus 
smagūs šokiai prie geros mu
zikos. ■’ >'•

Todėl užkviečiame visus iš 
anksto būti su Brooklyno ir 
apielinkės dailę mylinčiais 
žmonėmis, tais žmonėmis, ku
rie visą laiką linksmina pub
liką dainomis ir vaidinimais. 
Tikimės, kad mūsų viešą kvie
timą mielai priimsite ir būsi
te sykiu menininkų parengime.

J. Nalivaika, 
Trečio Apskr. Pirm.

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas

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

50c UŽ DIENA IR NAKTĮ

Vyrams Trečiadieniais, Ketvirta
dieniais, Penktadieniais, šeštadie

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

Speciales kainos savaitei.

PLAUKŲ OCp
KIRPIMAS fc-vFUPereitą savaitę buvo 21 su

sirgimų diphtheria, kas reiš
kia 15 daugiau pirmesnės sa
vaitės ir daugiausia nuo pra
džios šių metų. Iki šiol 4 mirė 
Brooklyne ir 8 visam mieste. 
Vaikai iki 6 metų amžiaus turi 
būt apsaugomi čiepijimu.

Mirčių nuo visokių priežas
čių Brooklyne per savaitę buvo 
567.

Gimimų — 791, padaugėjo 
245 nuo pereitos savaitės. Per
eitais metais tą pat savaitę bu
vo 740 gimimų.

Susirgimai škarlatina ir ty
mais padaugėjo. Plaučių už
degimai taipgi, šia liga mirė

6,

SKUTIMAS 15 c
Prielankus Patarnavimas

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

Tiesiai iš Ispanijos karo 
fronto laivu Paris, trečiadienį, 
pribuvo į New Yorką pasauli
niai pagarsėjęs francūzų rašy
tojas Andre Malraux.

Bet ne vien rašyme jo pasi
žymėjimai. Užpuolus fašis
tams Ispanijos demokratiją, 
Malraux šalia plunksnos ėmėsi

bus valdyti lėktuvą-orlaivį. Jis su
rengta ant tiek žmonių, ant organizavo orlaivininkų būrį 

su 40-tim orlaivių ir 120 la
kūnų ir patsai būriui vadova
vo, per 7 mėnesius skraidė gy- 
'nimui Ispanijos Liaudies Fron
to valdžios nuo fašistų. Visi jo 
lakūnai yra buvę sužeisti, ir 
jis pats yra buvęs sužeistu, 
kada fašistai numušė jų oriai-'69. Nuo influenzos mirė 
vį.. Malraux dabar rašo kny- dviem mažiau, negu pirmesnę 
gą apie karą Ispanijoj.

Malraux pagerbimui šį va
karą, penktadienį, 26 vasario, 
rašytojai ir abelnai inteligeh-

"Paliuosavo Užmušusią 
Kūdikį Merginą

Daugiau Atydos Saugumui

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą 

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

Teisėjau Patterson paliuosa- 
nuo bausmės Rožę Lucks, 
metų, 1584 Jessup Ave., 

x>nx, dukterį pasiturinčio na- 
j pirklio. Mergina apalpo iš- 
rdus nuosprendį ir nešte ta- 
į išnešta iš teismabučio. Ji- 
i buvo teisiama už išmeti- 
I savo naujagimio kūdikio 
o langą, kad paslėpti nuo 
lonių faktą, jog jinai neve- 
is būdama susilaukė kūdikio.

savaitę.

Juozas Gottlieb, bedarbis 
. „ ~ plumeris, pašauktas sutaisyti

tija bei pažangieji profesio- paipą 1636 E. 24th St., Brook- 
nalai rengia šaunų bankietą lyne, rado .ant balkio pundelį 

viešbutyje. Tikietas Su $3,000. Jis juos atidavė bu
to savininkei.

Roosevelt 
$3.

Šis sezonas duoda draive- 
riams daug sunkenybių. Prie
tema būna ankstyba, o tuo 
laiku daugiausia važiuoja, dėl
to prietema yra pavojingiau
sia valanda.

Kovo mėnesį užeina nepas
tovūs orai. Susidaro pavojus 
ne tik ant kefi$, bet ir ant 
mašinos lango‘ 'Mašinos ratai ir 
lango valytojas turi 
žiūrimi.

Carbon

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.

būt pri-

monoxide dujos su-

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

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

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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




