
Viaų Salių Darbininkai, 
Vienykite# 1 Jūs Nieko 
Nepralaimesit, Tik Re

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulį!

KRISLAI
Mirties demokratija.
Vėl Vyskupai
Ne ašaros už tūkstantį.
Dainuoja 52 liežuviais. 
Kodėl jis taip kalbėjo.
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Darbo Žmonių 
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Gręsia Streikas prieš Hud
son Auto. Kompaniją

SŪNUS PAVOGe TĖVO 
AUKSO KARŪNĄ

Vatikanas.—Popiežius dū
sta ir io liga vėl apskritai 
pasunkėjo.

%

Naziai Reikalauja Padalint 
Bažnyčių žemes

Detroit, Mich.—Sėdėjimu 
sustreikavo tarnautoj os ir 
tarnautojai ' vienos didelės 
Woolwortho penktukinės - 
dešimtukinės krautuvės.
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“Visi mirsime, visi mirtyje 

lygūs,“ sunkiai atsidusęs dejuo
ja varguolis. Jis tame randa 
didelį suraminimą. Jis mano, 
kad mirtyje viešpatauja tikra 
demokratija ir visai pamiršta 
apie demokratiją gyvenime.

Mes gi tos saldžios lygybės 
norime gyvenime- Už ją reikia 
kovoti.
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VEIDMAINIŠKA NEVA KONTROLE KA- Ispanijos Milicija Atėmė is- Fašisty Oviedo
RINIU ĮVEŽIMU ISPANUON
______________ Ę-------------------------------- - ----------

Didžiausia nelaimė ištiktų 
darbininkus, ironiška i pastebi 
proletarinis rašytojas Michael 
Gold, jeigu daktarai ar kas ki
tas išrastų vaistus nuo mirties. 
Tie vaistai vargšams nebūtų 
prieinami ir todėl jiems vie
niems tektų nešti ant savo pe
čių mirtį, kaip šiandien jie neša 
ligų ir vargo naštą! Turčiai įs
teigtų monopolį ant tokių vais
tų ir jie gyventų amžinai!

Sovietai Atsisako nuo Tokios 
Kontrolės, Kur Naziai ir 
Roma Stiprins Fašistus

Amerikos Oficierius Įkalintas 
Kaip Japonų Šnipas

Ne tik Bostono, bet ir New 
Yorko valstijos katalikių vysku
pai pasiėmė tikrai juodą rolę. 
Jie irgi išėjo viešai ir prakei
kė pastangas panaikinti nepil
namečių vaiki} darbą Ameriko
je. Jie reikalauja, kad N. Y. 
valstijos seimelis neužgirtų vai
kų darbo panaikinimo pataisy
mo prie konstitucijos.

Katalikų bažnyčios viršylos 
yra dideli darbininkų ir jų vai
kų išnaudotojai. Jie geriau ma
tys mūši] klasės kūdikius nai
kinant save dirbtuvėse, negu 
mokyklą lankant.

Italijos fašistinė valdžia jau 
paskerdus tūkstantį ethiopų— 
ramių, beginklių žmonių. Sker
džia juos už tai, kad vienas jų 
sužeidė Italijos generolą Gra- 
zianį.

Kapitalistinė spauda nė vie
nos ašaros nenuliejo del tų ethi
opų. Taip pat neverkia prie jų 
kapo nei menševikiška spauda, 
kuri tiek daug karčių ašarų iš
liejo lementacijoje del likimo 
saujalės trockistinių teroristų. 
O gal ašarų nebeliko? O gal 
nenori užrūstinti Mussolinį?

Tikrai iškilmingai Sovietų 
Sąjunga paminėjo sukaktį ra
šytojo poeto Puškino. Tūkstan
čiai susirinkimų atlaikyta ir ai
škinta poeto kūryba.

Ar žinote, kad nuo 1919 iki 
1936 metų Sovietų Sąjungoje 
atspausdinta ir išplatinta 18 
milionų ir šeši šimtai tūkstan
čių kopijų Puškino raštų? Ar 
žinote, kad Puškino raštai iš
versti ir išleisti 52 kalbose?

Gyvenime nieko nėra be prie
žasties. žmonės kalba vienaip, 
o ne kitaip, su priežasčia.

Atsimename Hearsto laikraš
čių bendradarbį ir redaktorių 
Arthur Brisbane. Ištikimai ir 
sistemačiai jisai rašė ir kalbėjo 
už kapitalizmą. Neapkentė pa
žangos, neapkentė darbo žmo
gaus—laikė jį už paprastą šiuk
šlę, vertą tik pasigailėjimo, o 
ne žmogaus teisių.

Tą savo rolę jis lošė labai ga
biai. Bet ne veltui. Dabar pa- 
aiški, kad šita literatinė kapita
lo prostitutė susikrovė iki 30 
milionų dolerių vertės turto! 
Tai buvo kapitalistinis plėšikas, 
kaip ir visa jojo klasė.

Sausio 22 ir 23 dienomis 
Francijos Komunistų Partija 
laikė konferenciją. Sekretorius 
išdavė didelio džiaugsmo rapor
tą. Mūsų broliška francūzų 
partija šiandien turi arti 280 
tūkstančių duokles mokančių 
narių. O pora metų atgal tetu
rėjo 80 tūkstančių. Seniau tu
rėjo tik 4,300 kuopų, o šiandien 
turi 10 tūkstančių. Partijos or
ganas “L ’Humanite“ turi 420 
tūkstančių skaitytojų. Metai du 
atgal teturėjo 270 tūkstančių. 
Francijos Jaunų Komunistų Ly
ga turėjo tik 25 tūkstančius na
rių, o Šiandien turi 100 tūks
tančių.

London. — Italijos karo 
laivai, pagal nutarimą tarp
tautinės bepusiškumo komi
sijos, neva prižiūrės Vidur
žemio jūros vandenis Ispa
nijos pakraštyj nuo Por- 
thou iki Alicantes, o Vokie
tijos šarvuotlaiviai — nuo 
Alicantes beveik iki Mala
gos, idant nebūtų gabenama 
Ispanijon kareiviai, ginklai 
ir amunicija iš užsienių. Ai
šku, kad jie praleis karinį 
šmugelį Ispanijos fašistams.

Sovietų a m b a s a d orius 
Maiski jau pirmiau reikala
vo, kad ir sovietiniai karo 
laivai būtų priimti į vidur- 
žeminius Ispanijos pakraš
čius sergėt, kad nebūtų 
šmugeliuoj ama karinė ‘ pa- 
pagelba Ispanijon (fašis
tam). Bet Sovietų reikala
vimas tapo atmestas, ir so
vietiniams laivams paskirta 
kontroliuot tik audringoji 
ne taip svarbi Biscay užlaja 
iš šiaurės. Tokiame atsiti
kime Sovietai negalėtų stab
dyt karo kontrabandą per 
Viduržemio jūrą. Biscay 
užlaja, be to, yra fašistų 
tirštai užtaisyta povandeni
niais sprbginiais-ininomis.

Del tų priežasčių Sovietų 
Sąjunga ir atsisako nuo sa
vo karo laivu siuntimo sau
got, kad nebūtu šmugeliuo- 
jama karinė kontrabanda 
Ispanijon, kuomet Italijos ir 
Vokietijos karo laivai pra
leis tą šmugelį Ispanijos fa
šistams.

Franci j ai paskirta kont- 
liuot Balearic salų vandenis, 
o Anglijai—Ispanijos pa
kraščio vandenis tarp Ma
lagos ir Vigo.

Nutarta pradėt tokią kon
trolę nuo kovo 6 d.; bet pa
tys Anglijos politikai išsi- 
reiškia, kad, ? to nežiūrint, 
vis tiek bus plukdoma ka
riai ir ginklai Ispanijon.

Pašauktas Teisman Atsinešė 
Pietus Kalėjiman

New York. — Taras E. 
Nicholas, mūrininkas, buvo 
pašauktas teisman, kad gir
tas važiavo automobiliu. Ta
ras žinojo, kad bus nubaus
tas; todėl atsinešė ir pietus, 
kad neišalktų kalėjime, iki 
gaus ten valgyti. Teisėjas 
jam skyrė 10 dienų kalėti 
arba $100 pabaudos užsimo
kėti. Taras pasirinko kalė
jimą.

Nepriima Laivynai] su Nuo
gos Merginos Paveikslu
Peoria, Ill. — Walter El- 

ger, 18 metų jaunuolis, no
rėjo įstot į Jungtinių Vals
tijų laivyną, j bet jis turėjo 
nenuplaujamai “įtatuiruo- 
tą” nuogos aktorės Betty 
Boop paveikslą ant savo 
rankos, ir todėl tapo atmes
tas.

V.
.................... ....................—« tj.vA;

W a s h i n gton. — Buvęs 
Jungtinių Valstijų karo lai
vyno oficierius John S. 
Farnsworth tapo nuteistas 4 
iki 12 metų kalėjimo už šni
pinėjimą Japonijos naudai 
prieš Ameriką.

MOKYTOJA PRIVERTĖ MO
KINI LAIŽYT LENTA

Danville, Virginia. — Lai
kina mokytoja Irving Boo- 
th’ienė privertė vieną moki
nį nulaižyt paveikslą, kurį 
jis nubraižė ant juodos ra
šomosios lentos; kitą mokinį 
jinai privertė sulaižyt jo 
numestus popieros gabaliu
kus ant grindų. Už tai ji li
ko pavaryta iš vietos.

Green Atėmė Čarterj Colum
bus Darbo Federacijai

Columbus, Ohio. — Ame
rikos Darbo Federacijos de
šinysis prezidentas Wm. 
Green atėmė čarterį iš Co
lumbus miesto vietinės Dar
bo Federacijos už tai, kad 
jinai rėmė Industrinių Uni
jų Organizavimo komitetą. 
Po čarterį atimančiu įsaky
mu pasirašė ir Fr. Dillon, 
buvęs Greeno paskirtas pir
mininkas Jungtinės Auto. 
Darbininkų Unijos. Ši uni
ja per savo suvažiavimą pa
skui išmetė Dilloną iš va
dovybės.

Užsinuodijo Policmanui 
Kraujas nuo Paišelio

Buffalo, N.Y.—Kai kurie 
automobilistai džiaugiasi iš 
policininko Geo. Simpsono 
nelaimės. Jis buvo išrašęs 
tūkstančius “tikietų,” siun
čiančiu juos teisman už ne- 
taisyklišką važiavimą. Pa- 
galiaus, berašydamas “tikie- 
tą” vienai moteriai, įsidūrė 
paišeliu sau pirštą ir nuo to 
gavo kraujo užnuodijimą.

Groton, Conn. — Nors 
šimtai Electric Boat kompa
nijos darbininkų streikavo 
keturias dienas, bet gale sa
vaitės bosai visiem pilnai iš
mokėjo algas. Sakoma, kad 
tuo “gerumu” jie nori pa- 
krikdyt streiką.

Nors 107 streikieriai sėdė
tojai prievarta išmesti iš 
dirbyklos, bet darbininkai 
tęsia streiką ir nuolat pikie
tuoja fabriką. * x

SOVIETAI DEPORTUOJA 
10 NAZIŲ ŠNIPŲ

Maskva, vas. 25.—Sovie
tai deportuoja 10 nužiūrimų 
Hitlerio šnipų ir sabotažuo- 
tojų atgal į Vokietiją. Ka
lėjimuose laiko teismui 34

Ginklu Fabriką ir Kalėjimą; Užvaldė Asturiją
JI

Bayonne, Franci j a.—Pra
nešama, kad gaudies milici
ninkai, daugfiįiusia mainie- 
riai, pereitą Šeštadienį atka
riavo nuo fašistų didelį Ov
iedo ginklų fabriką ir ka
lėjimą, kur fašistai buvo įsi- 
drūtinę kaipLtvirtovėse. As
sociated Press žiniomis, 
liaudiečiai užvaldę visą As- 
turijos provinciją šiaurėje.

Fašistai salto, būk jie Ov- 
iedoj nukovę 12,000 liaudie- 
čių ir būk atmušą jų atakas.

Madrid. — Fašistai vėl 
kanuolėmis b o m b a r davo 
Madrido centrą, kur nukrito 
8 jų šoviniai, bet mažai ža
los tepadarė.

New Yorko Times kores-

•pondentas H. L. Matthews 
rašo, kad respublikos gynė
jų pozicija Madrido fronte 
dabar stipresnė negu perei
tą savaitę, nepaisant visų 
šturmavimų iš fašistų pu
sės. Šiuo tarpu jau nėra 
pavojaus, kad fašistai už
imtų galą kelio, vedančio iš 
Madrido į Valenciją. Suim
ta keli fašistų šnipai.

Madrido gynimo komiteto 
galva generolas Jose Miaja 
tapo paskirtas vyriausiu ko- 
mandierium visų valdžios 
karinių jėgų vidurinėj Is
panijoj. Rytinėj šalies dalyj 
stiprėja vienybė tarp anar
chistų ir socialistų-komunis- 
tų prieš fašistus.

Dešinieji vėl Pralaimėjo 
Francijos Seime

Išmetė Milioną Darbi 
ninku iš Darby Sausyj

$3,000 VERTES BOMBŲ IŠŠAUTA Į 
STRE1KIERIUS SĖDĖTOJUS

----------------------------------------------Ė ____________

Uždrausta Pardavinėt Alą 
Ubagams Meksikoje

Mexico City. — Meksikos 
prezidentas Cardenas už
draudė pardavinėt alų ir ki
tus alkoholinius gėrimus el
getoms, akliems, nebyliams, 
suparalyžiuotiems ir 
tiems pavargėliams.

LEVAS SUGAVO PLĖŠIKĄ 
CIRKE LENKIJOJE

MYSLOWICE, Lenkijoj, 
vienas plėšikas pirm auš
tant įsibriovė į cirką. Beei
nant jam patamsy j, liūtas iš 
klėtkos savo “rankutėmis” 
pagriebė plėšiką ir ėmė dra
skyti, o plėšikas rėkti. Su
bėgę cirko tarnautojai, pa- 
galiaus, paliuosavo pusgyvį 
piktadarį iš liūto nagų.

Išmušti Laukan, Waukegano 
Streikieriai Sėdėtojai 
Masiniai Pikietuoja

Paryžius. — Pirmiau bu
vęs Francijos ministeris 
pirmininkas Pierre E. Flan- 
din vas. 26 d. išstojo kaip 
dešiniųjų vadas seime prieš 
Liaudies Fronto valdžią. 
Flandin atakavo valdžią, 
kad jinai su savo “socialisti
ne” prograj^a davėjus 
Francijos finansus arti ban- 
krūto ir kad todėl gręsiąs 
pavojus respublikos gyvy
bei. Jis privedė, kad ir Vo
kietijoj finansų krizis davęs 
progą hitlerizmui įsigalėti. 
Flandin, baigdamas savo 
kalbą, grubi joniškai atsilie
pė ir apie Francijos žmonių 
mases, kad jos norinčios tik 
medžiaginės sau naudos.

Prieš Flandino deklamaci
jas sukilo visas kairių jų-pa- 
žangiųjų sparnas seimo at
stovų rūme. Atsakydamas 
Flandinui. ministeris pirmi
ninkas Blum pareiškė, kad 
iis ir toliau vykdys Liaudies 
Fronto valdžios politiką, 
nors dešiniesiems jinai ir 
kažin kaip nepatiktu.

Po viso to buvo balsavi
mas, ir atstovu rūmas 362 
balsais prieš 211 vėl užo-vrė 
dabartinės valdžios politiką.

Streikieriai Sėdėtojai Išmetė 
Nužiūrimus Priešus

D e t r oit, Mich. — Ferro 
Stamping kompanijos strei- 
kieriai sėdėtojai išmetė iš 
fabriko 20 neunijistų, kaip 
nužiūrimą šnipinėtojų. Su
sikirtime sužeista 3 asme
nys.

Beri ynas. — Aštrėjant 
hitlerininkų santikiams su 
bažnyčia, jie reikalauja, 
kad bažnyčios ir vienuoly
nai atiduotų mažažemiams 
didelę dalį savo valdomų 
laukų, pievų ir miškų.

W a s h i ngton. — Šiemet 
sausio mėnesį Jungtinėse 
Valstijose buvo iš įvairių 
darbų paleista dar 1,001,000 
darbininkų. Šiuo būdu be
darbių armija Amerikoj vėl 
pakilo iki 10,041,000, kaip 
raportavo Darbo Federaci
jas prezidentas Win. Green 
vasario 26 d?

Ispanė Aktorė Rosita Diaz 
Nesušaudyta

Madrido policija neturi 
jokių patvirtinančių žinių, 
kad fašistai būtų sučiupę ir 
sušaudę judamųjų paveiks
lų aktorę Rositą Diaz, kai
po pranešinėto ją jų kariškų 
sekretų liaudies valdžiai. Ji
nai pati kablegrama prane
šus vienai savo draugei į 
Hollywood, Calif., kad esan
ti sveika.

Rosoff ir Fay.Darė Sąmoks
lus Nužudyt Redwood?

New York.—John J. Bre
slin, prokuroras Bergen ap
skričio, New Jersey, pasira
šė ir paskelbė pareiškimą 
vas. 27 d., kad jis turi fak
tų, jog požeminių gelžkelių 
budavojimo kontraktorius 
Rosoff varinėjo sąmokslus 
su Josephu Fay,” caruku 
New Yorko federacinių sta
tybos unijų, nugalabint 
Normaną Redwoodą, dele
gatą Plytnešių Unijos loka- 
lo 102-ro.

Kairieji darbininkai New 
Yorke jau nuo seniau reika
lauja, kad Wm. Green, pre
zidentas Amerikos Darbo 
Federacijos, ištirtų raketie- 
rių J. Fay’ą, bet Green at
sisako.

Pagrobtas ir Nužudytas 
Kūdikis Argentinoj

La Plata, Argentina. — 
Viename apleistame kiauli
ninke rado palaikus dviejų 
metų vaikučio Ėugenio P. 
Iraola, kuris buvo pagrob
tas ir nužudytas 5 metai at-

Senatas Siūlo Nusenusiem 
Teisėjam Pasitraukt

Washington. — Jungtiniu 
Valstijų senatas pereitą 
penktadienį milžiniška dau
guma balsų nutarė, kad Vy- 
riausid Teismo teisėjai,-su
laukę 70 metų amžiaus ir iš
tarnavę bent 10 metų, gali 
Jiuosnoriai pasitraukt su 
$20,000 metine pensija, ly
gia gaunamai iu algai, pa
gal Summers-McCarran įne
šimą. Tikimasi, kad tūli 
husene (daugiausia atžaga
reiviai) teisėjai supras, jog 
tai yra mandagus paprašv- 
mas “laukan,” ir pasitrauks 
iš Vyriausio Teismo. Tada 
gal prezidentui Rooseveltui 
nereikėtų tain kovot už to 
teismo papildymą šešiais 
jaunesniais, progresyviškes- 
niais teisėjais.

Virš Pusė Japonijos Valdžios 
Įplaukų—Karui

Tokio, t- Japonijos val
džia reikalauja, kad seimas 
paskirtų $409,224,000 kari
niams reikalams, tai yra, 51 
procentą visų metinių vals- 
bės įplaukų.

Akim Abuakwoj, Anglijos 
kolonijoj Afrikoj, du sūnūs 
vietinio valdovo Ofori At- 
tos, pavogė tėvo auksinę 
karūną. UŽ tai jis patrau
kė juos tieson, ir vienas sū
nus liko nuteistas metus, ki
tas 9 mėnesius kalėti.

Detroit, Mich., vas. 26.— 
Unijiniai Hudson automobi
lių kompanijos darbininkai 
reikalauja, kad vadai pa
skelbtų streiką prieš kom
paniją todėl, kad jinai atsi
sako derėtis su unijos atsto
vais delei algų pakėlimo 
darbininkams.

Waukegan, Ill. — šerifo 
Doolittle vadovaujami de- 
sėtkai “spešialų” išeikvojo 
už $3,000 gesinių bombų, 
atakuodami sėdėjimo strei- 
kierius Fansteel metalurgiš- 
kame fabrike. Tai buvo 
ašarinės, t r o š k i n ančios, 
svaiginančios ir vemti ver
čiančios bombos. Užpuoli
kai tomis bombomis dau
giausia bombardavo strei- 
kierius sėdėtojus iš tam ty
čia pabudavoto medinio bok
što ant didžiulio korporaci
jos troko. Jie šaudė bom
bas iš specialių šautuvų pro 
langus vidun. Streikieriai 
dangstėsi sau veidus sušla-' 
pintomis nosinėmis ir tepė 
sau akis kastoriniu aliejum,, 
idant sumažint bombų gesų 
skaudumą. Jie gynėsi me
taliniais dirbiniais ir įran
kiais. Užpultiems talkon 
subėgę kiti darbininkai 
bombardavo “spešialus” še
rifus dideliais gelžkelio bė
gių vinimis, plytomis ir ak
menimis, * '

Šerifai šaudė bombomis 
ir iš fabriko skverno, kuris 
nebuvo streikieriu užimtas. 
Ir tik po pusantroš valan
dos kovai penktadienį anks
ti iš ryto 90 streikieriu sė
dėtojų tapo nugalėti ir laun. 
kan išvyti. Du streikieriu 
vadai liko areštuoti; išduo
ta warrantai areštuot dar 
keturis kitus.

Illinois g u b e r n a torius 
Horner, kuris pirmiau neva 
norėjo gražiuoju sutaikyti 
kompaniją su streikieriai^, 
dabar sako, kad “pilnai tei
sėtai” pasielgta su “sėdėto
jais,” išmušant juos iš Fan
steel fabriko.

Bet streikas tupm nesibai
gia. Darbininkai dabar ma
siniai pikietuoja Fansteel 
fabriką iš lauko pusės.

Maskva. — Suimtas troc
kistas Akimov, kuris užmu
šė savo posūnį Gen. Sukina, 
komunistini pionierių. 12 
metu berniuką. Akimovo 
kambariuose trockistai lai- 
kvdavn slaptus susirinkimus 
nrieš Sovietu valdžia. Vai
kas nugirdo iu kalbas Pa- \ 
tevis todėl ji ir užmušė, bi
jodamas. kad vaikas jį ne
išduotų Sovietų vyriausybei.

Siuvyklos Streikieriu Sėdė
tojų Kova su Skebais

Scranton, Pa., vas. 26.— 
Susikirtime tarp Brooks ke
liniu siuvyklos streikieriu 
sėdėtojų ir skebų tapo su
žeista tuzinas asmenų. 
Streikieriai, d a u g i a usia 
merginos, apsigyveno dirb
tuvėje.
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Didelis Ačiū!
Ityaskvietis d. P. R. rašo “Laisvės” re

dakcijai: .
•.Mes suorganizavom aštuonetą draugų, 

kad duoti bent dalį medžiagos Amerikos 
.spaudai apie trockistų bylą Maskvoje...

Kada buvo Zinovjevo-Kamenevo byla, Ame
rikos spauda permažai apie ją rašė. Ma
nau, kad tai buvo ne dėl neįvertinimo, o dėl 
to, kad nebuvo fizinės galimybės jums per
dirbti tą daugybę medžiagos. Užtat šį kar
tą, mes ateinam jums į pagelbą.
Kaip skaitytojai matė, pereitą penkta

dienį tilpo trockisto Drobniso parodymai 
teisme. Juos mums paruošė dd. mask
viečiai. Turime dar eilę kitų aprašymų, 
kurie greit tilps. Pavyzdžiui Piatakovo 
ir Radeko liudijimai teisme turi neišpa
sakytai daug svarbos, kadangi jie paro- 
do* visišką trockizmo sugedimą, visišką 
kontr-revoliucinišką jo nuogumą. Tie- 
saL pas mus, kai tik teismas prasidėjo, 
tilpo dalis tų liudijimų, bet ne taip 
smulkmeniškai patiektų, nes tai buvo tik 
kąblegramiški pranešimai.

^Draugai maskviečiai sako tiesą, kad 
męs neturime fizinės galimybės visą tei
smo medžiagą perdirbti, sukaupti. Per- 
mąžai turime redakcijose darbininkų ir 
tię užsivertę įvairiais darbais.

,Todėl tariame draugams maskviečiams 
didelį prietelišką ačiū už atėjimą mums 
talkon. Prašome neužmiršti mūs ir at-

i Džiaugiasi Pasekmėmis
Dr. A. K. Rutkauskas “Vilnyj” džiau

giasi tuo masiniu mitingu, kurį suruošė 
Amerikos Lietuvių Kongreso Chicagos 
skyrius 19-tiems metams Liet, nepriklau
somybės paminėjimui (Kalbėtojais buvo 
L. Prūseika, adv. O’Hara ir P. Grigai
tis). Daktaro nuomone, šiose pra- 
kąlbose

žmonės išgirdo daugiau teisybės, negu per 
dešimtį metų Smetonos pasamdyti fašizmo 
gerbėjai sugebėjo tą teisybę apjuokti, iš
keikti, o Smetoną “neklaidingu” statyti.
{Straipsnio rašytojas pareiškia, kad 

“tlmtos proto susintojai (fašistai ir kle
rikalai), it rudens lapai turi būti būsimo 
pavasario augalam trąša. Jie jau gana 
ilgai baudžiavos, ir bažnyčios su ‘ponais’ 
lidūdies niekinimu žaidė.”

Teisingai dr. Rutkauskas atsišaukia į 
visus Amerikos laisvę mylinčius lietu
vius, ragindami juos steigti Amerikos 
Lietuvių Kongreso vietos skyrius ir

Jei visur būtų skyriai ir į juos susibur
tų visos draugijos, kliubai ir pavieniai 
asmenys, kuriems rūpi demokratijos pa
laikymas Lietuvoj ir čia, tai greitu laiku 
matytume du syk didesnį anti-fašistinį 
judėjimą, negu iki šiol pajėgem išauklėti. 
O tai reikštų fašizmui didesnio smūgio 
uždavimą.

Trockistas — Žalotojas — Diver- 
santas — Šnipas

Vis pilniau išsivysto klaikus, šiurpulin
gas niekšiško ir išdavikiško trockistinių 
niekšų darbo paveikslas. Piatakovas ir 
Padėkas savo parodymuose teisme ati
dengė “teoretinius” trockizmo nusistaty
mus apie tiesioginę sąjungą su Vokietijos 
fašizmu ir kariniai fašistinėmis Japoni
jos klikomis. Po to prieš Augščiausiojo 
Teismo Karinę Kolegiją atsiveria purvi
nas, kriminalistiniai-pardavikiškas troc
kistinių šnipavimo, diversijų, žudynių ir 
karo provokavimo “praktikų” darbas.

Jau prieš penkis metus Berlyne Sedo- 
* vo su Smirnovu ir Piatakovu derybose 

nustatomas ir sukonkretinamas trockis- 
tu “naujas paskutinis kursas.” Tai —

kursas į tiesioginę sąjungą su užsienio 
žvalgybomis del ekonominio ir karinio 
šnipavimo organizavimo, del SSRS pra
monės ir apsigynimo galios pakirtimo, 
del diversinių aktų ir žudynių.

Tai buvo, žinoma, neatsitiktinai. Įnir
šus, pasiutus neapykanta SSRS tautoips, 
statančioms socializmą, bejėgis pyktis 
prieš sovietų šalį, neišvengiamai vedė 
trockistus prie paskutinės jų prasikalti
mų ribos—prie sąjungos su fašistinės 
Vokietijos ir Japonijos šnipavimo-diver- 
sijų štabais. Trockistiniai kapitalizmo 
restauratoriai ir užsienio žvalgybų at
stovai jau seniai ieškojo vieni kitų. Jie 
surado vieni kitus šnipavimo—diversijų 
palėpėj, paspaudė vieni kitiems rankas 
ir sudarė kruviną sąjungą.

Diversantas, žalotojas ir žmogžudis in
žinierius Šestovas — šis klaikus užbaig
to fašisto-degenerato tipas—smulkiai nu
piešė teisme suderinto “bendradarbiavi
mo technika.” Trockio sūnus Levas Se
dovas suveda Šestovą su Vokietijos šni
pais iš “Freilich — Kliupfel — Deilman” 
firmos. Kuzbase veikusios trockistų or
ganizacijos vardu Šestovas derasi su Vo
kietijos diversantais, sėdėjusiais šios fir
mos vadovybėj, apsiima teikti jiems šni
pinėjimo žinias, kartu organizuoti žaloji
mo ir diversijų darbą. Vokietijos žval
gyba išnaudoja savo naujus sąjunginin
kus žalojimo darbui SSRS-oj. Ji suvie
nija su trockistų kadrais savo šnipinėji
mo—žalojimo kadrus.

Šestovas tučtuojau susiriša Kuzbase su 
Vokietijos žvalgybos užverbuotu šnipu 
Stroilovu, o per jį su ištisa grupe dirbu
sių ten vokiečių žalotojų ir diversantų— 
Šebesto, Florenu, Kanu, Baumgartneriu 
ir kitais. Prasideda bendras trockistų ir 
Vokietijos šnipų “darbas.” Jie pasistato 
sau uždavinį suardyti naujų šachtų sta
tybą, suturėti senų šachtų rekonstrukci
ją, organizuoti požeminius gaisrus ir 
pan. Jų bendras tikslas—suduoti di
džiausią smūgį ne tik Kuzbaso šachtoms 
ir kasykloms, bet ir visai Uralo ir Va
karų Sibiro metalurgijai.

Žalotojai siekia to, kad, pavyzdžiui, 
Prokop j evo kasyklose anglies nuostolis 
vietoj įprastų 15-20 procentų siekia dau
giau 50 procentų. Toj pačioj kasykloj , 
1935 metų gale buvo suorganizuota aįie 
60 požeminių gaisrų. Niekšai 'mėgina 
susprogdinti šachtos N5 liemenį ir ko- 
perį. Buvo sudarytas slaptas dinamito 
sandėlis, ant kurio atsitiktinai užėjo žai
dę angliakasių vaikai. Sprogimas sudra
skė vaikus į gabalėlius.

Inžinierius Stroilovas, išdirbęs kartu 
su Šešto vu smulkų žalojimo darbo planą, 
buvo .susirišęs per vokiečių žvalgybinin
kus su vienos užsienio valstybės oficia
liu atstovu. Šis “malonus asmuo,” kaip 
atsiliepdavo apie jį Vokietijos šnipai, į 
trockistinių žalotojų planą įneša papil
domus uždavinius: sėti kivirčus tarp so
vietinių ir užsieninių darbininkų, iššauk
ti konfliktus įmonėse, vogti užsienio val
stybei sovietų techniškuosius išradimus. 
Trockio diversijų—žalojimo programa 
suderinta su užsienio žvalgybos reikala
vimais.

Kemerovo chemijos kombinato staty
bos .viršininkas Norkinas suderina su 
Piatakovu smulkų žalojimo planą, arba, 
kaip švelniai išsireiškia “smulkmenin- 
gas” Piatakovas, pagrindinius numaty
mus ir sumetimus žalojimo darbo orga
nizavimui. Tuo pat metu Norkinas susi
riša su Vokietijos šnipu Rataičaku, kurį 
trockistai jam rekomenduoja kaip “savo 
žmogų.” Trockistai ir Vokietijos diver
santai, išnaudodami tarptautinį perėjū
ną, šnipą Arnoldą-Vasiljevą, tą krimina
linio romano personą, organizuoja pasi
kėsinimą ant drg. Ordžonikidzės, o pas
kui ant drg. Molotovo.

Žalotojas Seriabriakovas, Piatakovo 
paskirtas vadovauti diversiniam darbui 
transporte, išdirba “techniškai apgalvo
tą” žalojimo ir diversijų planą ant gele
žinkelių. Seriabrkįkovui vadovaujant, 
žalojimo darbą dirbo Lifšicas, Arnoldo- 
vas, Mironovas ir kiti. Žinoma, kad Ar- 
noldovui, pavyzdžiui pasisekė suturėti 
keturių vagonų remontavimo fabrikų 
statybą vieton pusantrų metų iki trijų 
metų, padidinti statybos vertę keletą 
karų.

Savo parodymuose senas trockistas i. 
Lifšicas pripažino dar vieną šiurpuliu- . 
gą faktą, kurį jis slėpė per visą įžengia
mąjį tardymą. Lifšicas žinojo, kad troc
kistų organizacijos nariai — gelžkelio 
viršininkas Kniazevas ir vadovaujantis 
gelžkelio linijos darbuotojas Turokas su
sirišę su Japonijos žvalgybos agentais.

Jis davė jieme direktyvą saugoti ir pa
laikyti tuos ryšius.

Japonijos žvalgybos agentas, trockisti- 
nės organizacijos ant Pietų-Uralo gelž- 
kelio linijos vadas Kniazevas parodė teis
me, kad 1935-1936 metais jis suorganiza
vo ant to geležinkelio 13-15 stambių trau
kinių katastrofų. Geležinkelių katastro
fose, pradedant nuo 1935 metų ir iki 
trockistų diversantų gaujos arešto, t. y. 
iki 1936 metų spalio mėnesio buvo už
mušta 63 žmonės, sužeista 154. Ypatingai 
pardavikiška ir pikta buvo trockistų di
versantų suorganizuota kariuomęnės 
traukinio N504 ant stoties “Šumicha” 
1935 metais 27 spalio katastrofa, kurios 
metu buvo užmušta 29 raudonarmiečiai, 
sužeista ir sužalota 29. Šitų diversijų 
organizavimui trockistas Turokas su 
trockisto Lifšico žinia gavo iš Japonijos 
žvalgybininkų 35 tūkstančius rublių. 
Taip trockistiniai žmogžudžiai už grynus 
pinigus prekiavo mūsų raudonarmiečių 
krauju.

Tas pats Kniazevas savo parodymuose 
kalbėjo, kad japonai apmokėdavo dau
giausia trockistų organizacijos viršūnę. 
Netiesioginiai tai patvirtino ir patys 
augštieji trockistų banditų globėjai. Ofi
cialus asmuo vienos užsienio valstybės, 
važiuodamas per Sibirą, aiškino Kniaze- 
vui, užėjusiam jį pasveikinti į kupę: 
“Mes... tarpusaviai vienas kitam pade
dam, vadinas, tai, ko mes prašysim nuo 
jūsų, yra ne kas kita, kaip atsakymas už 
tą pagelbą, kurią mes teikiam trockistų 
organizacijai.”

Šnipavimas lošė stambiausią rolę par- 
davikiškuose trockistų veiksmuose. Jie 
naudojosi juo, kaip priemone pakirsti 
SSRS apsigynimo galimumą, kaip prie
mone paruošti mūsų tėvynės pralaimėji
mą, įvykus karui su Vokietijos ir Japo
nijos agresoriais. Vokietijos šnipas Ra- 
taįčakas išduodavo fašistų žvalgybai vi
sos mūsų chemijos pramonės planus. 
Kniazevas, Turokas ir Lifšicas perdavi- 
nėjo Japonijos žvalgybai slaptus davinius 
apie mūsų transporto galimybes apsigy
nime.

Tokia yra trockistų programa veikime. 
Tokie yra metodai, kurių pagelba Troc
kis ir jo gauja siekė nusilpninti, padaryti 
bekrauje mūsų tėvynę, išduoti ją su gal
va fašistiniams grobikams, paversti lais
vas didžiosios sovietų šalies tautas Vokie
tijos ir Japonijos imperializmo kęlonia- 
liais vergais. Nebuvo tos niekšybės, ne
buvo tokio prasikaltimo, prieš kurį būtų 
sustoję trockistiniai banditai.

Teismo tardymas su pilniausiu aišku
mu parodė, kad trockistų saujelė yra ne 
kas kita, kaip samdytų žmogžudžių, šni
pų gauja, Vokietijos ir Japonijos fašiz
mo diversijų žalojimo agentūra. SSRS 
panaikintų kapitalistinių klasių lavonų 
kvapu smirda šlykštūs ir žemai nupuolę 
trockistiniai išsigimėliai.

Sovietų teisingumas sunaikins tą nuo
dingų gyvačių kamuolį, nutrins nuo mū
sų žydinčios socialistinės tėvynės žemės 
veido.

(“Pravda,” 1937-1-28)

mas Lietuvos fašistams 
Kaune. Bet jie, kaip burną 
vandens pripildę, tyli. Jie 
daro hitlerininkams nusilei
dimus, nes tuo užinteresuo- 
tas Hitleris, kurio santikiai 
su Lietuvos fašistais švel
nėja.

Tautininkai-fašistai duo
da laisvę hitlerininkams 
Klaipėdos krašte šeiminin
kaut, bet tie patys tautinin
kai naikina Klaipėdos kra
što autonomijos tas vietas, 
kurios vietiniams gyvento
jams suteikia šiokią tokią 
laisvę. Tikrus kovotojus 
prieš hitlerizmo pavojų tau
tininkai areštuoja ir kiša į 
kalėjimus, o hitlerininkai 
sau laisvai šeimininkauja 
krašte. Juraitis.

20. I. 1937 m.

ŠYPSENOS

su Japonijos žvalgybos agentais.

T 2^1 ♦—‘I ♦ X T* v j 1937-1-7Klaipėdoje V lespatau-
ja Hitlerininkai

Atėjus Hitleriui į valdžią, 
Klaipėdos hitlerininkai dar 
akiplėšiškiau pradėjo varyt 
savo smurtišką politiką, nu
kreiptą ne tik prieš Klaipė
dos autonomiją, bet ir prieš 
pačią Lietuvos nepriklauso
mybę. Jie priėjo prie to, 
kad jau atvirai* organizavo 
karinius būrius, muštravo 
juos karine mankšta. Ruo
šėsi prie greičiausio sukili
mo ir Klaipėdos krašto pri
jungimo prie hitlerinės Vo
kietijos. Jie Klaipėdos kraš
te užgrobė visas ekonomi
nes ir administratyves drau
gijas į savo rankas. Jie at
virai terorizavo ne hitleri
ninkus, antifašistus ir bend
rai lietuvius. Hitleris juos 
visapusiškai rėmė. Jis lau
ke tik ženklo, kad tuojaus 
užgrobt Klaipėdos kraštą, o 
iš ten pradėt puolimą prieš 
Lietuvą. Tuo susirūpino sig- 
notarinės valstybės: Angli
ja ir Franci j a. Pastarosios 
yra užinteresuotos nedaleist 
Hitleriui įsistiprinti Pabal-

1934 m. Anglijai ir Fran- 
cijai pritariant, Lietuvos 
vyriausybe truputį prispau
dė Klaipėdos hitlerininkus. 
Bet tuo pat metu Lietuvos 
vyriausybė pasinaudojo ir 
pradėjo varžyt Klaipėdos 
krašto autonomiją. Visas 
reakcijos kirvio aštrumas 
buvo nukreiptas prieš Klai-

pėdos krašto darbo žmones, 
ne tik prieš antifašistus, bet 
ir prieš antihitlerininkus. 
Tikrus kovotojus prieš hit
lerizmo pavojų Lietuvos fa
šistai sodino į kalėjimus, o 
hitlerininkai visi buvo pa
likti laisvi toliau varyt savo 
pragaištingą Lietuvos ne
priklausomybei darbą. Are
štuoti buvo tie, kuriuos jau 
nebuvo galimybės neareš- 
tuot: .hitlerininkai atvirai 
grąsino ginklu, organizuo
davo karinius būrius, muš
travo juos karinę mankštą 
ir pan.

Šiandien Klaipėdos hitle
rininkai vėl atgavo tokių 
pat laisvių, ir net didesnių, 
negu prieš 1934 m. pavarto
tas prieš hitlerininkus re- 
represijos.

O Šiandien Klaipėdos kra
što direktorija ir visai ma
žai skaitosi su Lietuvos vy
riausybe.

Toks nusileidimas hitleri
ninkų naudai paaiškinamas 
tuo: Lietuvos fašistai, norė
dami susitart su Vokietija, 
daro nusileidimus hitlerinin
kams. Lietuvos smetoninin- 
kų uostymasis su Vokietijos 
hitlerininkais eina naudon 
Vokietijos imperializmui.

1 Kaip šiandien Klaipėdos 
krašte viešpatauja hitleri
ninkai, persekioja antifašis
tus, lietuvius-darbininkus ir 
pan., rodo kad ir “XXa.”

1937-1-7 tilpusis vienas 
>. Jame pranešama, 

kad Klaipėdos krašto polici
ja iš atvykusių iš Lietuvos 
darbininkų reikalauja grą
žint Klaipėdos krašto vi
daus pasus gautus 1935 m.

Ko daugiau bereikalinga, 
jei policija vykdo hitlerinin
kų politiką ir šaukia lauk iš 
Klaipėdos krašto lietuvius.

Nenorintiems šių pasų 
grąžint, reikalinga įrody
mas, kad jie per praėjusius 
metus kas mėnuo uždirbda
vo po 120 litų į mėn. arba 
turėjo tokias pajamas.

Aišku, kad toks Klaipėdos 
krašto policijos (hitlerinin
kų) elgėsis smarkiai palies 
darbininkus, atvykusius iš 
Lietuvos. Koks gi gal atsi
ras! darbininkas, kurs už 
čielus metus galėtų įrodyt 
(dokumentais) savo paja
mas. Ir būtent pajamas po 
120 litų mėn. Jis tokių są
skaitų nevedė, ir jam nebu
vo reikalo vest. O kokias są
skaitas galėjo vest bedar
bis? O kokias pajamas turė
jo pusiau bedarbiai? Jie ga
li pristatyt tik bado sąskai
tą, kaip vieniems fašistams 
(hitlerininkams), taip ir ki
tiems fašistams (tautinin
kams).

Toks įstatymas liudija 
vieną: hitlerininkų viešpa
tavimą, kurie užinteresuoti 
išvyt visus iš Klaipėdos kra
što, kurie ne hitlerininkai. 
Pirmoj eilėj lietuviai darbi
ninkai nukentės nuo tokio 
įstatymo.

Šis Klaipėdos krašto di
rektorijos elgėsis gerai žino-

Lietuvos Gyvenimo 
Prašmatnybės

Skundas šventai 
Meteorologijai

Pagarbintoji tarp mokslų, 
šv. Meteorologija! Liūdesio 
valandoje, kaip mūsų bro
liai amerikiečiai į graborių, 
šaukiamės Tavęs ir prašo
me mums išaiškinti.

Kodėl iki Trijų Karalių 
buvo taip šilta, kad galima 
buvo vaikščioti basam, ir 
kodėl dabar pasidarė taip 
šalta, kad žmogus net prikū
rentame kambaryje po duk
nom pradeda šalti?

Ar tiesa, jog Žmogaus 
Globos draugijai vargstan
čių nesušelpus, juos šelpti 
dabar turi mūsų žmonos ir 
tarnaitės, a t i d u o d a m os 
jiems tamsiuose užkampiuo
se savo ridikiulius su liku
siais juose po švenčių cen
tais ir savo pintinėles su pa
imtais krautuvėse skolon ir 
namo nešamais produktais?

Ar tu nematai, kaip nuo 
šalčio trūksta vandentiekio 
vamzdžiai, kaip turtuolis 
nuo šalčio įtraukęs galvą į 
savo aukštą kailinę apyka
klę nebemato pro ją išties
tos jam pavargėlio rankos, 
kaip savivaldybės širdis su
šalo inteligentams bedra- 
biams, o moterys, norėda* 
mos parodyti gatvėje plono
mis šilkinėmis kojinėmis ap
temptas gražias kojas, turi 
jas nūšaldyti.

Šv. Meteorologija, tu pa
garbintoji iš mokslų, ar ne
galėtum kaip nors vėl taip 
padaryti, kad staiga atšiltų, 
kad ir pas mus kaip New 
Yorke pražydėtų medžiai, o 
svarbiausia anas taikos aly
vų medelis, kuris dabar Že
nevoje stovi vienišas ir su-

Etiopijos parsidavėliai karalaičių 
jaunas Jų pagelbininkas Romoj ai 
užpuolė Ethiopiją, jiedu su savo a

Rąs Sejum, Rus Chetacciu ir vienas 
i* . ‘ w .. , - lanko Mussolinį. Mat, kuomet Italija
Ethiopiją, jiedu su savo armijomis kariavo prieš italus, vienok 

' už kiek laiko jie pars idavė Italijos fašistams.

Gal atšilus atsileistų ir 
lenkų nuo 1918 metų sustin
gę protai, gal ir mūsų pro
tai pražystų naujomis idė
jomis, kaip realiai padėti 
Vilniaus lietuviam, gal pra
skleistų lapelius gėlės ir sa
vo kvapu nustelbtų parako 
kvapą, kurs dabar, siaučia 
Vakarų Europoje.

Pagaliau, orui atšilus gal 
ir viršūnėse prasiskleistų 
naujos gyvybės pumpurai, 
pranašaudami naujo pava
sario artėjimą ir galą to su
stingimo ir šalčio, dėl kurio 
mes šiandie šaukiamės įv ta
ve, pagarbintoji iš mokslų, 
šv. Meteorologija.

“Kuntaplis”.
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LIETUVOS ŽINIOS Rochester, N. Y.
BUVUSIEJI VALSČIAUS 
PONAI KALTINAMŲJŲ

SUOLE
Kaunas. Vasario 3 d. Apel. 

rūmai sprendė keletą bylų del 
išaikvojimų ir melagingo 
įskundimo. Pirmiausia buvo 
sprendžiama buv. Vyžuonų 
vals. Utenos ap., viršaičio 
žvirblio, sekretoriaus J. Vąše
lio, kasininko D. Vižinto, raš
tininko D. Griciaus, Lietuvos 
banko Utenos skyriaus buhal
terio pad. J. Klumbos ir Vy
žuonų punkto vedėjo J. Puikos 
byla. Jie buvo kaltinami įvai
rių įmokėjimų pasisavinimu.

Panevėžio apygardos teis
mas žvirblį ir V cl baudė 
po 9 mėn. papr. kalėjimo, 
Klumbą 3 mėn. papr. kai., Gri
cių 3 mėn. papr. kai., bet jį 
nuo bausmės atlikimo atleido 
su sąlyga, jeigu laike dviejų 
metų nenusikals; Zuika ir Vi- 
žintas buvo išteisinti.

Nubaustieji padavė apel. 
skundus. Rūmai apyg. teismo 
sprendimą, kiek jis liečia nu
teistųjų bausmes, patvirtino, 
tik žvirblį ir Vąšelį nuo baus
mių atlikimo sąlyginai atleido. 
Klumbos apel. skundą atmetė, 
be to mokesčių inspekcijai ati- 
teisė iš A. žvirblio 3,269 lt., J. 
Vąšelio 1,763 lt., Griciaus 243 
lt., Klumbos 229 lt., Zuikos 26 
litus.

Dvi Bylos del Nuovados 
Viršininko šuniuko

Prieš kurį laiką dingo Žas
lių policijos nuovados viršinin
ko St. Kompaičio šuniukas.

P1TTSBURGHO IR AP1EUNKĖS ŽINIOS
>

Numato Plieno Darbininkų 
Laimėjimą.

Pittsburghą lankė su pra
kalbomis Mary van Kleeck, 
direktorė industrinio depart- 
mento Russell Sage Founda
tion, New York, čia kalbėjo 
moteris, turinti daug patyrimų 
industriniam veikime.

Savo kalboj jinai pareiškė, 
kad plieno darbininkai, nežiū
rint sunkiausių sąlygų, šiuo 
laiku laimės, vadovybėj Indus
trinio Komiteto. Plieno baro
nai deda ir dės visas pastan
gas neprileisti darbininkus su
siorganizuoti. Bet jų pastangos 
niekais nueis.

Anglijos darbininkai taipgi 
laimės geresnes sąlygas. Jie 
turi savo galingą uniją, kuri 
jiems padės laimėti. Kitų in
dustrijų darbininkai, kurie tik 
organizuotai stoja ginti savo 
teises, taipgi laimės.

Tiktai savo organizacijoj 
yra darbininkų išganymas. To
dėl visiems reikia organizuotis 
į unijas ir venai«i kovoti už 
savo teises.

Sustreikavo už Išmetimą 
Unijistų

Braeburg Alloy Steel Corp, 
dirbtuvės darbininkai paskel
bė streiką, kuomet kompąnija 
atleido iš darbo tris unijistus. 
Streikieriai pikietuoja darbtu- 
vę. Dirbtuvės prezidentas Mc
Graw pareiškė, kad jis nesu
tinka su unijos reikalavimais.

Streikieriai nusistatę tvirtai 
laikytis. Gera proga laimėti. 
Kompanija turi didelį orderį 
$250,000.00 vertės. Norėtų 
tuojaus išpildyti. Bus privers
ta tartis su unija ir išpildyti 
darbininkų reikalavimus.

Plieno darbininkai rengiasi 
prie didelių kovų. Neužilgo 
bus įteiktas kompanijoms rei
kalavimas pripažinti uniją. 
Jeigu kompanijos atsisakys, 
teks darbininkams streikuoti.
Aluminum Darbininkai Išgau

na Algų Pakėlimą

Aluminum Co. Pittsburgho 
dirbtuvių darbininkai gaus pa
kelti algas 10 nuošimčių. Taip 
kompanija paskelbė. Mat tarp 
darbininkų yra didelis nepasi

Viršininkas, pasigedęs šuniu
ko, pradėjo klausinėti, teirau
tis, kas galėjo jo šuniuką pa
grobti. Vietos gyventojai š. 
Verblauskienė ir N. Gurvičius 
nuovados viršininkai pasakė, 
jog jie matę, kad viršininko 
šuniuką nusivežė pil. Karalius, 
gyvenęs už 7 kilometrų nuo 
Žaslių.

Nuovados viršininkas nuva
žiavo pas Karalių šuniuko jieš- 
koti. Klausinėjo, kvotė, bet 
Karalius sako nieko nežinąs. 
Pagaliau nuovados virš. Kara
lių parsivežė į nuovadą ir dar 
čia kvotė. Tuo metu rengusis 
gimdyti ir sirgus Karalienė, tai 
ji sunkiai sergantį buvo palik
ta visai viena ir del to kažko
kią nesveikatą gavus. Del tos 
nelemtos kvotos nuovados vir
šininkas buvo ir iš tarnybos 
atleistas.

Karalius buvo patrauktas 
kaltinamuoju už nuovados vir
šininko šuniuko pagrobimą ir 
apylinkės teismas šį nubaudė 
3 mėn. papr. kalėjimo, bet 
apygardos teismas išteisino.

Paaiškėjo, kad šuniuką ne 
Karalius, o kažkas kitas buvęs 
išsivežęs, bet vėliau atvežė į 
miestelį ir paleido —šuniukas 
atsirado.

Karalius iškėlė bylą Ver- 
blauskienei ir Gurvičiui už me
lagingus parodymus. Apygar
dos teismas Gurvičių su Verb- 
lauskiene išteisino motyvuoda
mas tuo, kad juodu apsiriko, 
šuniuko grobiko tikrai nepa
žindami. Buvo paduotas ape
liacijos skundas, bet rūmai jį 
atmetė.

tenkinimas algomis ir darbo 
sąlygomis. Jie kreipėsi prie 
Industrinio Organizacinio Ko
miteto pagelbėt jiems išgauti 
geresnes sąlygas.

Kompanija nusigando ir 
tuojaus sutiko pakelti 10 nuo
šimčių algų. Bet tuo darbinin
kai nepasitenkins. Eidami ben
drai su plieno darbininkais, jie 
galės laimėti daug daugiau.
Neregiai Darbininkai Grąsina 

Streiku
93 neregiai darbininkai, dir

banti Craig St. dirbtuvėj, iš
statė savo reikalavimus: pa
kelti algas, suteikti pensijas, 
pagerinti darbo sąlygas ir tt.

Jeigu jų reikalavimai nebus 
išpildyti iki kovo 1, skelbsią 
streiką. Vadinasi, ir neregiai 
pamatė, kad tik kovoj galima 
pagerinti savo padėtį. O kiek 
yra tokių, kurie viską mato, 
bet nemato reikalo prisidėti 
prie unijos ir bendrai kovoti 
už savo reikalus.

Puškino Sukaktuves Gražiai 
Minėjo

Pittsburgho mokyklų komi
tetas, minėjimui Rusų nemirš
tančio poeto ir literato geni
jaus gyvenimo, surengė didelį 
apvaikščiojimą Carnegie Mu
sic Hall.

Buvo puiki muzikalė pro
grama. • Visą vakarą įvairių 
rusų kompozitorių muzika 
skambėjo. Apie jo gyvenimą 
ir darbus kalbėjo Boris Brosal, 
Puškino komiteto pirmininkas.

Svarbus Susirinkimai.
Kovo 4, ketvirtadienio vaka

re, įvyksta APLA 50 kuopos 
mėnesinis susirinkimas. Visi 
nariai ir norį prie APLA pri
sirašyti kviečiami dalyvaut. 
Dabar vajus eina, tai su visai 
mažu įstojimu gali prisirašyti.

Kovo 6, šeštadienio vakare, 
įvyksta ALDLD 87 kuopos mė
nesinis susirinkimas. Visi na
riai ir norį prisirašyt kviečiami 
dalyvaut. Dabar vajus, tai be 
jokio įstojimo nauji nariai gali 
prisirašyti.

Susirinkimai įvyks Laisvės 
kliube, 1339 Medley St.

Reporteris.

Kyosti Kailio,
kuris šiomis dienomis ta
po išrinktas Finlandijos 
prezidentu. Jis yra Agra
rinės (žemės ūkio) Parti
jos narys, liberalas. Jis 
stoja už draugingesnius 
ryšius su Sov. Sąjunga.

Montevideo, Uruguay
Uruguajaus Nacionalė Padėtis

Pradeda mažėti krašte gy
ventojų skaičius. Provincija 
kas kart stumiama į beviltį 
gyvenimą^ Vienas aštuntadalis 
valstiečių žemės yra rankose 
200 buožių-žemvaldžių. Tai 
kraštas, kuriame didžiausi 
žemės plotai užleisti dyku
moms. šalis be kultūros. Yra 
dideli žemės plotai, kuriuos 
“naudoja” žvėrys ir ten nie
kuomet nepereina žmogus. Ši
toks Uruguajaus plotas pri
vestas keleto feudalų ir stam
bių latifundistų prie bado. 
Kaip minėjome, nacionalės te
ritorijos aštuntadalis randasi 
keleto žemvaldžių rankose ir 
toji ir likusioji dalis žemės 
yra daugumoje nenaudojama 
—užleista gyvulių auginimui.

Valstiečiai neturi duonos. 
Pas valstiečius jaučiamas ba
das ir nesimato nei mažiausio 
pagerinimo šalyje. Prie tokios 
ekonominės padėties privedė 
feodalai, kuriems į pagelbą 
atėjo dabartinė reakcinė dik
tatūra Tierro valdžia. Prie
vartos įstatymais reakcionie
riai mano sustiprinti savo vieš
patavimą. Feodalams duota 
teisė valdyti ir jie, įvedę reak
ciją, atima žmonių teises.

Šalis turi apie 2 milionus 
gyventojų. Sostinė apie 800 
tūkstančių. Sulyg žemės plo
čio, tai labai mažai gyventojų. 
Daba rtinės Tierros-Herreros 
valdžios įstatymai naudingi 
vientik feodalams. Kraštas 
kaskart eina žemyn, valstietis 
neturi iš ko pragyventi. Sulig 
žinovų, dar eilę metų turėtų 
būti laisva emigracija į Uru- 
guajų. Tačiaus prieš ateivius 
tiesiog paskelbtas karas. Iš
leistas deportavimo įstatymas 
ir įstatymai prieš spaudos ir 
žodžio laisvę. Tai aiškiai pa
rodo visą Tierros politiką, pa
suktą į barbarizmą.

Laikraštis “Frente Popular” 
paduoda imigracines statisti
kas, iš ko aiškiai matosi, kaip 
sumažėjo gyventojų skaičius. 
1931 metais gyventojų < skai
čius, dėka imigracijai, pakilo 
14,624 žmonėmis. 1932 metais, 
kuomet reakcionieriai išleido 
įstatymą sustabdyti imigraci
ją, įleista į šią šalį tik 4,646 
asmenys. 1933 metais, dikta
tūros metais, dar mažiau— 
1,687 asm. 1934 metais buvo 
mažas pakilimas — 5,500 ir 
1935 metais, kuomet diktatū
ra pradėjo leisti fašistinius 
įstatymus,—tik 404 asmenys. 
Imigracijos rodyklė parodo, 
kad 1936 metų pabaigoj šaly
je buvo 3,970 žmonių mažiau, 
negu 1935 m.

Taigi, kaip matome, reak
cionieriams įsigalėjus, visur 
matosi susmukimas. Tai ne
reiškia, kad daugiau nebeįsi- 
leidžiama imigracija. Tai reiš
kia, kad tironai veda šalį prie 
to, idant mažinus gyventojų 
skaičių.

Gruodžio mėn., 1936 m., 
parlamente reakcionieriai nu
balsavo skirti 2!2 mil. pesų ne
va šalies konstrukcijai. Tai tik

Remsime Ispanijos Kovotojus
Panedėlyj, 22 d. vasario, 

Washingtono gimimo dienoj, 
buvo sušaukta plati atstovybė 
nuo 45 draugijų teikti mate
riališką pagelbą Ispanijos de
mokratijai. Susirinkę delega
tai suaukavo 68 dolerius su 
centais. Susirinkimo tvarką 
vedė presbyterionų kunigai, 
žinomi gerai rochesteriečiams, 
kaipo progresyviški individua- 
lai. Rochesteryj nuo minėto 
panedėlio pasilieka skyrius 
North American Committee 
to Aid Spanish Democracy. 
Vakaro kalbėtojum buvo vie
nas iš centro komiteto narių 
iš New Yorko.

Po prakalbų buvo svarstoma 
geriausios priemonės sukėli
mui penkių tūkstančių dolerių 
Rochesteryj į trumpą laiką. 
Buvo . prieita prie sutikimo, 
kad išrinkti platų veikiantį ko
mitetą išdirbimui darbuotės 
planų. Komitetas išrinkta iš 
28 ypatų. Nutarta kreiptis į 
unijų lokalus ir progresyves 
organizacijas, kurias tik bus 
galima pasiekti.

Užsidarius susirinkimui bu
vo atliktas posėdis išrinkto 
veikiančio komiteto. Nutarta 
laikyti komiteto posėdį atei
nantį panedėlį, 1 d. kovo.

Išrinkto veikiančio komite
to dauguma yra gerai pažįsta
mi veikėjai. Iš lietuvių įėjo į 
komitetą M. Duseika.

Susirinkime ant agendos, 
del sukėlimo kapitalo, buvo 
šie sumanymai: Sušaukti skai
tlingą masinį susirinkimą, su
rengti lioteriją, suruošti “Tag 
Day”. Minėti klausimai palik
ta veikiančiam komitetui.

Dalyvavęs Konferencijoj.

Cleveland, Ohio
General Motors Rojalistai Su
klupo, Frey ir Kompanija Nu

sisuks Sau Sprandą.

Sausio 23 d. Amerikos Dar
bo Federacijos vadai po vado
vyste John Frey paskelbė kry
žiaus karą C. I. O. unijoms. 
Visą sukoncentruota ugnis at
kreipta į Fisher Body lokalą 
45. Fisher Body įrankis Peter 
Schick kreipėsi prie Frey įga
liotinio, kad tas su visa govė- 
da pribūtų pagelbon Employ
ees Committee tęsimui judošiš-A 
ko darbo. Pirmadienį John 
Frey pribuvęs Clevelandan 
tuojaus ėmėsi vykdyti paža
dėtą Schick’ui Judos Iskarijoto 
darbą. Jis pirmiausiai pasky
rė vadavimui šitam karui ant 
CIO visiems žinomą ir labiau
siai eilinių narių nekenčiamą 
biurokratą Me Weeny. Jis da
bar užims “gen. Franko” vie
tą puolimui ant Fisher Body 
(Madrido) tvirtovės.

Tie A. D. F. biurokratai, 
kaip “Cleveland Press” paduo
da, nepasitenkins puolimu 
CIO. Jų programa yra sudau
žyti industrines unijas, kurios 
yra darbininkų vienatinis in
strumentas kovoje su ; Ameri
kos rojalistais. Frey ir kompa
nija tiesiog pareiškia, kad 
CIO. yra jiem lygiai pavojus, 
kaip ir didžiųjų industrijų ka
raliams. Ir šiame klausime jie 
pilnai kooperuos su korporaci
jomis.

Nežiūrint, kad tie puolikai 
turi plataus pritarimo iš vie
tos kapitalistinės spaudos, 
taipgi iš kompanijų gaus fi- 

monijimas atsilikusios liaudies.. 
Komunistų Partija aiškiai pa
sako, kad ta suma būs naudo
jama prezidento rinkimų kam
panijai. Komunistai kviečia 
žmones reikalauti, kad toji su
ma būtų išleista gerinimui 
darbininkų padėties: apgy
ventuose darbininkais kvarta
luose pravedimui vandens, 
elektra gatvių apšvietimo ir tt.

Naktutis. 

nansinės paramos, visgi jie 
nusisuks sau sprandą. Kaip jų 
pasikėsinimas streiko laike 
smeigti peilį automobilių uni
jos nugaron buvo iškeltas aik
štėn prieš eilinius narius ir tu
rėjo jį vėl įsikišti į makštis, 
taip ir dabar tą unijų drasky
mo darbą pasmerks eiliniai 
nariai. Ne tik juos pasmerks, 
bet daugely vietų jie bus nu
šluoti į smirdantį sąšlavyną, 
kur visi darbininkų-unijistų 
išmatos randasi.

Jeigu buvo CIO unijoms pa
rama reikalinga laike kovos 

KNYGOSJŪSŲ APŠVIETA!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KAROLIO MARKSO TEORIJOS SISTEMA— 
parašė L. Boudin. Knyga turi 336 pus. Kai
na buvo $1.50, o dabar 50 centų.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GAMTA IR ŽMONĖS—parašė M. Iljin. Knyga 
tik iš spaudos. Ji turi 314 puslapių. Viena 
iš geriausiu ir žingeidžiausių mokslo knygų. 
Kas gi nežino, kaip svarbu žinoti apie gam
tą? Jos kaina yra $1.50l, bet šio išpardavimo 
metu tik $1.00.

APYSAKOS
Turime žingeidžiausių ir geriausių apysakų. 

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

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

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

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

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

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

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

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

SVIEKATOS REIKALAI
DARBININKO SVEIKATA—para&ė Dr. J. J. 

Kaškiaučius. Knyga turi 628 pusi, 4’ Viena 
iš geriausių knygų kaip užlaikyti sveikatą, 
kaip nuo ligų apaisau^oti.. Sveikata kiek
vienam yra brangiausia , daiktas. .^Knygos 
kaina buvo $3.00;. dabar ,$1.00.

PIRMOJI PAGELBA-i-paraše Dr. J. J. tiekian
čius. Knyga turi. 128 pdfilapiy. Ji! aprašo 
apie 100 ligų. Yra. paduota-receptai kaip 
suteikti pirmą pagelbą. Kaina buvo $1.00, 
dabar 50 centų. • į ■ \ ,

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

šias knygas: \
RELIGIJA—parašė Š. Matulaitis. Knyga turi 

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

KOMUNIZMAS IR', KRIKSčIONYRĖ^-paraŠė 
vyskupas Brown. Skaitykite ką jis rašo 
apie religiją. Knyga turi 2J24 puslapius. 
Jos kaina buvo $1.25, dabar 25 centat

Turime ir brošiūrą “Krikščionybė” religijos 
klausimu.

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

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

NAUJO KARO GAISRAS—parašė D. M. Šum
skas. Brošiūra 64 puslapių. Reikalinga kiek
vienam. Kaina 20 centų.

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

ĮVAIRIOS
B Eš VI NT ANTĮ S RYTAS—parašė Bt. Jasillonis. 

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

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

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

Dabar Galite Gauti Pigiausiai i r Geriausias Knygas!

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

Knygų Išpardavimą, štai Surašąs Mūsų Knygų.

ALDLD Nariams Kitygų Kainos ant Puses Pigiau.
' ■ i

Mūsų knygos gerai padarytos, gražiai apdarytos! Didžiausia ir pi- 
| giausis knygų pasirinkimas yra ALDLD centre! Su užsakymais siųskite 
• ir pinigus! Perkantiems kartu virš $3.00 vertės duosime 25 nuoš. nuo

laidoj Persiuntimą mes apmokame! Visais reikalais kreipkitės pas 
ALDLD CK sekretorių sekamu antrašu:

D. M. š O L O M S K A S
46 TEN EYCK STREET BROOKLYN, N. Y

su F. B. korporacija, tai dabar 
ji labiau reikalinga, kuomet, 
juodosios spėkos iš A. D. F. 
išlindo iš savo urvų aikštėn, 
kad padėjus kompanijom ap
galėti organizuotus darbinin
kus. Tos ’organizacijos, ku
rios rėmė finansiniai streiką, 
dabar turi CIO unijom ateitį, 
su morale parama. Draugijos 
turi priimti rezoliucijas, pas
merkiančias A. D. F. dabartinį 
judošišką puolimą. Ir kartu 
reikia siųsti užuojautą ir pa
drąsinimą CIO unijoms.

Simpatikas.

Roma. — Mussolinis* ne- 
siųs savo atstovų į Tautų 
Lygos komiteto susirinki
mą, kuris kovo mėnesį svar
stys klausimą, kaip gaut ža
liųjų medžiagų iš užsienių 
toms šalims, kurioms na
mie trūksta tų medžiagų. 
Italija nedalyvausianti ir ki
tose Tautų Lygos konferen
cijose. Mussolinis dar te
bepyksta ant Lygos del to, 
kad jinai šiek tiek priešino
si Italijos karui prieš Ethio
pia.
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Įspūdžiai Laidotuvėse
Vasario 4 d. vakare telegra

ma atnešė labai liūdną naujie
ną su užkvietimu į šermenis K. 
Keiziūno į Montello, Mass. Kada 
perskaičiau telegramą, tai pir
ma mintis įstrigo į mano galvą, 
kad tai tas pats draugas ir gi
minaitis, kuris 1905 metų Ru
sijos revoliucijoje sykiu su 
draugu Svirūnėliu-Vireliūnu 
aktyviškai dalyvavo revoliuci
niame judėjime. Ir dabar tas 
draugas atsiskyrė iš gyvųjų 
tarpo ant visados. Todėl, norint 
mano paties neužvydėtinos ap
linkybės gyvenimo, kaipo be
darbio, bet nusprendžiau jo lai
dotuvėse dalyvauti ir įlindęs į 
autobusą leidausi į 173 mylių 
kelionę. Važiuodamas savo vai
dentuvėje persistatinėjau, kaip 
draugai montelliečiai sakys pra
kalbas išlydėdami iš namų ir 
ant kapo, ir kaip atlikinės ki
tus paskutinius patarnavimus 
mirusiam draugui.

Atgirgždėjus į Montellą, išli
pęs iš autobuso ėjau gatve (jei
gu taip galima pavadinti) iš 
abiejų pusių apaugusia ąžuolė
lių krūmais, kurių 
bet nenukritę lapai menko vė- 
jalio glamonėjami darė kokį 
tai liūdną ošimą ir šlamėjimą. 
Tarpe krūmų tai šian tai ten 
matėsi nedidukės stubelės, kurių 
gyventojai pamatę mane einan
tį, turbūt manė, koks čia zima- 
goras eina, gal nuo šiaurės po
liais atvažiavęs? Nes čia oras 
bitvo gan malonus ir ne šaltas. 
AŠ gi Maine valstijoje palikau 
apie vieną pėdą gilumo sniego 
ir buvau apsirengęs žieminiais 
drabužiais. Įėjus į mirusio 
draugo stubą, sutiko verkdama 
Ijo žmona (mano pusseserė), ku
rią beramindamas darbininkų 
poeto Janonio žodžiais “never- 
kim prie kapo” ir pats pradė
jau ašaroti. Įėjus į kambarį, 
kUriame pašarvotas gulėjo K. 
Keiziūno lavonas, tuojaus ma
tėsi, kad nabašninkas buvo žmo
nių mylimas, nes grabas buvo 
paskendęs įvairių įvairiausių, 
daflgiausia raudonų, gyvų gėlių 
vainikuose. Čia nesimatė grab
nyčių žvakių spindėjimo, kurios, 
kaip davatkos sako, savo švie
sa aptemdo velniams akis ir jie 
(velniai) negali patėmyti, kada 
dūšia išeinanti iš kūno ir ji 
(dūšia) nepakliūnanti į jų (vel
nių) rankas.

Kadangi aš nuvažiavau suba- 
toje, 6 d. vasario, po pietų, tai 
iš subatos ant nedėlios per visą 
naktį daugelis draugų darbinin
kų budėjome. Budėdami, apkal
bėjome darbininkų kovas, lai
mėjimus ir pralaimėjimus. Lai
ke apkalbėjimo pasirodė, kad 
Montellos darbininkai nuvargin-

nurudavę,

VT

Brooklyn, n. y

Dienraščio “Laisvės”

KONVENCIJA
ir

BANKETAS
Įvyks Sekmadienj

11 Balandžio (April) 
e

Jau ruošiama programa

BUS

GF1AND paradise SVET
318 Grand Street

Prieš konvenciją šeštadienį 
įvyks “Laisvės” korespon

dentų ir bendradarbių 
konferencija.

kupiškiečiu Jonu 
į jo stubą ant poil- 
sugrįžom į laidotu- 
radome labai daug

ti gal daugiau, negu kitų mies
tų, didžiausios bedarbės.

<•
Nes daugelis darbininkų yra 

išbuvę po septynius mėnesius 
bedarbių eilėse, bet ir dabar 
labai išlėto čeverykų dirbtuvės 
pradeda judėti, bet ir tai gal 
trumpą laiką tedirbs.

Nedėlioj, 5 vai. ryte, nuėjome 
su draugu 
Vaitiekūnu 
šio. Kada 
vių stubą,
draugų darbininkų prisirinku
sių atlikti savo paskutinį pa
tarnavimą ir palydėti draugą į 
vietą amžino buvimo. Aš, pri
ėjęs prie žmonos mirusio, d. 
Keiziūnienės, paklausiau, ar 
vietiniai draugai pasakys išlei
džiant iš namų ir ant kapo pas
kutines atsisveikinimo kalbas? 
Ji atsakė, tikrai nežinau, 
buvo atėjęs draugas Jurgis Ši
maitis, mane paklausinėjo apie 
gyvenimą mano draugo, ką ten 
užsirašė ir išėjo. Labai būtų ge
rai, kad kas pasakytų prakal- 
bėlę, bet turiu pasakyti tą, kad 
mes paskutiniame laike delei 
tam tikrų gyvenimo aplinkybių 
negalėjome aktyviškai dalyvauti 
darbininkų judėjime ir buvome, 
taip sakyt, ne pirmutinėse ko
vojančių darbininkų eilėse, bet 
rezervuose.

Dar tai neužbaigus, prieina 
draugė Mickevičienė ir sako: 
kaip tai mes turim paladot savo 
mylimą draugą, kaip ir kokius 
palaikus be jokių atsisveikini
mų ; aš surasiu kalbėtoją, no
rint draugas J. Šimaitis yra ap
sikrovęs visokių organizacijų 
darbais ir dirba viršlaikius dėl 
darbininkų labo, bet jis turės 
pasakyti prakalbėlę, kad tik aš 
jį surasčiau. Vėliaus priėjus 
prie manęs draugė Mickevičie
nė pranešė, kad ji gavus kalbė
toją net iš Maine valstijos.

Kadangi žmonių palydėti d. 
Keiziūno susirinko nepaprastai 
daugf ir negalėjo į stubą sutilpt, 
o buvo nutvinę žmonėmis ir ma
šinomis dvi gatvės, tai iš namų 
išleidžiant, prakalbos jokios ne
buvo; Į kapus lydėjo daugiau 
kaip šimtas mašinų. Ant kapo 
pasakė prakalbėlę d. Jonas 
Liaudanskas iš Auburn, Maine.

žodžiu, per pasidarbavimą 
draugių moterų, ypatingai drau
gės Mickevičienės, laidotuvės 
buvo atliktos pavyzdingai. Ant 
kapų visi draugai palydovai ir 
draugės palydovės buvo užpra
šyti į stubą ant pietų. Laike 
pietų ir vaišinimo su draugais 
ypatiškai išsikalbėjus patėmi- 
jau, kad labai užjaučia ir sim
patizuoja Ispanijos .kovotojams 
už demokratiją ir daugelis ap
gailestavo, kad nėra vietinių va
dovaujančių draugų, (turiu pa
sakyti, kad ant kapų tie drau
gai buvo), kurie galėtų viešai 
paprašyti aukų del Ispanijos 
darbininkų. O aš esu tikras, kad 
būt surinkę mažiausiai 25 do
lerius. Užbaigdamas linkiu savo 
brangiai giminaitei M. Keiziū- 
nienei ir jūsų sūneliui Kaziu
ku! pergyventi tas jūsų gyve
nime sunkias valandas, nes kas 
gimė, tas turi ir mirti, nes nie
ko pasaulyje nėra amžino.

Nedėlioj, 7 v. vak., Pythian 
Temple, W. Elm St., Brockto-

ne, North American Committee 
to Aid Spanish Democracy su
rengė prakalbas. Pasitarę su 
draugais iš laidotuvių, nubrau- 
kėm į prakalbas: kalbėjo net 
keturi kalbėtojai. Pirmas kal
bėjo Arthur Giovannitti, iš 
New Yorko. Aš abelnai gerų 
kalbėtojų nenoriu girti, nes geri 
kalbėtojai pagyrų nereikalauja, 
bet kas link A. Giovannitti, tu
riu tiek pasakyti, kad tokių ta
lentuotų kalbėtojų labai mažai 
yra ir ištikro, ta mūsų motina 
gamta labai skūpi del suteikimo 
tokių genijališkų žmonių dau
giau, kokiu yra A. G.

Aukų surinkta 118 dolerių.
Antras kalbėjo advokatas 

Sidney S. Grant, iš Bostono. 
Kalbėjo dar Thomas T. Burns 
ir Joseph Serlerno.

Prie užbaigos skaitė rezoliu
ciją reikalaujant, kad Suvieny
tų Valstijų valdžia nuimtų už
draudimą ir parduotų ginklui 
Ispanijos liaudies išrinktai val
džiai.

Po prakalbų maniau aš sau: 
laimingi Montellos ir Brocktono 
darbininkai, kad jie gali pasi
klausyti tokių gerų prakalbų. 
Bet visgi man stebėtina buvo 
tas, kad lietuvių darbininkų šio- 

prakalbose visai mažai buvo.
Gamtos Sūnus.

se

ŽMOGUS BE VEIDO
ALB. ZEBEDIEJUS.

Visada didžiausiu pasigailėji
mu aš žiūriu į tuos vargšus 
mokslo žiurkes, kurie vis dar ti
kisi ką nors ištirti savo protu.

Tuščios pastangos, anot Vai
čiūno, o kaimiškai tai reiškia, 
kad aukščiau juosmens vistiek 
neiššoksi, šitą mano dėsnį pa
tvirtino ir vienas trečiafronti- 
ninkas, kuris išsireiškė, kad, 
girdi, mūsų protas apribotas, 
tik mūsų kvailybė nežino ribų.

Ir kuriems galams tas visas 
smegenų iškoneveikimas, jei, 
ačiū dievams, yra autoritetai.

Ar išmintingas bene buvo to
kis Sokratas, kad ieškojo teisy
bės? Pagaliau vėl Diogenas, kuk
ris lindėjo statinėje? Būtų pa
siklausę autoriteto, apsigyvenę 
rūmuose, valgę ikrą, gėrę Lietu
vos Viešbučio krupniką ir kvit!

Daug dar galėtume priskai
čiuoti tų negudrių mokslininkų, 
bet aš tikiu, kad skaitytojas ir 
šiaip jau visiškai man patikėjo. 
O kad jam būtų dar tikriau, aš 
pasipasakosiu apie save.

Galvoti aš nemėgstu iš prin
cipo, o jei kas man padaro pa
stabą :

—Pagalvok gi, žmoguti, pa
galiau,—tada aš nieko negalvo
jęs, atsakau:

—Tegul arkliai galvoja. Turi 
didelę galvą, tai ir tegalvoja. 
Berods, gal žinai patogų tingi
niavimo būdą?

Matote, aš ir apie patogesnę 
tinginystę galvoti tingiu. Tik 
nežinau, kaip aš dar galėjau pa
siryžti- ir knygose susiradęs ka
žin kelintojo Fridricho posakį: 
“Ramybė ir poilsis—piliečio 
pareiga”, pasirašiau obalsį ir 
prisikaliau jį sienoje ties lova.

Perskaitau aš Lietuvos žinias 
ir ten randu parašyta: “Vyriau
sybininkai į šipulius sumušė 
maištininkus, insurgentus ir 
mitežninkus. Tiek ir tiek tūks^ 
tanČių paimta nelaisvėn.

sumušti visiškai, 
skraidė ore su

aišku, 
ragus,

Sukilėliai tegaudo tilt ligoni
nes, pasiuntinybes, mažiems 
kūdikėliams nupjaustė liežu
vius, moteris kala prie sienų ir 
drasko paukščių lizdelius.

Jei aš būčiau linkęs galvoti, 
aš dėl visa' ko gal paabejočiau, 
bet aš nors ir iš dalies, bet ir 
Lietuvos žinias pripažįstu au
toritetu.

Paskui aš jau nuo praeitų 
metų gruodžio mėnesio iš Aidu- 
ko žinau, kad Madride yra na
cionalistai.

“Marksistai 
nacionalistai
tankais į ir marksistus apšaudė 
nuodingomis dujomis. Viena du
ja pataikė į raudonųjų štabą ir 
visiškai jį paraližavo. Genero
las Rodrigo Sanča Caballero de 
la Perduce Garcio su kreiserius 
ir povandeniniais laivais Sevili
jos plentu puolė Madridą. Ka
dangi buvo palyta ir keliai la
bai blogi, todėl laivai paplentėje 
išmetė inkarus ir laukia.

“Vyriausybininkai badauja: 
valgo balnų skūras, uknolius, 
kaliošų padus ir kitokią konser
vuoto maisto atsargą. Ryt pra
nešime plačiau”,—skaitau aš 
.kas rytą kito autoritetingo dien
raščio pranešimus.

—Kas laimės? Nacionalistai? 
—klausia manęs.

—Taip, jie ir laimės,—atsa
kau aš.

—Vyriausybininkai, 
aplaužys miatežninkams 
—pastebi man kitas.

-—Ale ir dar kaip!—pritariu 
aš visai nepagalvojęs.

—O ten va gatve nieko sau 
mergiotė eina,—parodo man.

—Nieko sau, nieko sau,—su
tinku aš.

—Po galais, juk ten visai ne 
moteris, o vyras,—susigriebia 
bičiulis.

—žinoma, kad vyras. O kaip 
gi, aišku vyras,—patvirtinu aš.

Ir mano visas gyvenimas la
bai lengvas: nesiginčiju aš su 
niekuo, neprieštarauju ir visa
da nusilenkiu autoritetui.

Turiu patefoną, uždedu plokš
telę, pasimeldžia jis už mane ir 
tuo būdu aš net išvengiu įkyria 
malda nusibosti dangaus sfe
roms; kanarėlė pagieda už ma
ne, loterijos man visokią laimę 
žada, o jei aš užmirščiau paval
gyti, Maisto dešrelninkas vis
tiek pačiuptų mane už skver
no įbruktų man sosiską ir dar 
garsvyčių magaryčioms.

—Dusyk du, tėtuk, kiek bus? 
—klausia Vytukas parėjęs 
mokyklos.

—Nesuk man galvos!
—Aš žinau, bus keturi.
—Na gerai, gerai, tegul 

keturi.
—O tai ne, o tai ne,—trium

fuoja jis,—bus penki.
—Puiku, tegul ir penki. Dėl 

to vieneto mes nesiginčysime.
Klusniai ausis suglaudęs einu 

aš pilietiškas pareigas. Už van
dentiekį apsimoku, per rinklia
vas aukoju; iškilmėse gausiai 
dalyvauju, ploju delnomis ir vi
sur šaukiu “valio!”, “lai gy
vuoja!”

Aš ir parifebėjau gerokai: Ve
žikai ima iš manęs dvigubą tak
są, teatre vienoje kėdėje jau ne- 
betelpu, todėl perkuosi vis du 
bilietu, o kai patiriu, kad, pa-

iš

ir

United Mine Workers of America Unijos prezidentas
tariasi su angliakasyklų savininkais ir unijos atstovais. M&iftiėrių unija 

reikalauja 30 valandų dar bo savaitės ir pakėlimo algų.

, 4 , ,....................... ....... ■— ..... ..
vyzdžiui, kur nors buvo gaisras, 
tai sakau:

—Dėka mūsų energingiems 
ugniagesiams, sudegė tik trys 
trobos, užgesinti nepavyko...

Jei randa kur pakaruoklį, aš 
vėl pareiškiu:

—Dėka mūsų gydytojų pas
tangoms, pakaruoklį atgaivinti 
nepasisekė...

Jei sugriuvo kur namas ar 
įlūžo tiltas, aš vėl sakau:

—Dėka sumaniems rango
vams, namas griuvo kaip tik 
tuosyk, kai jame tebuvo likę tik 
maži vaikai, o tiltas įlūžo ne per 
Šidlavos atlaidus, o tada, kai 
per į bėgo šunytis, kuo išveng
ta didelės nelaimės.

—Dėka veterinarijos perso
nalo uolumui, nuo raudonligės 
nugaišo tik trijų valsčių kiau
lės. ..

—Dėka traukinio mašinistui, 
per katastrofų nukentėjo tik du 
šimtai žmonių... ir t.t. ir t.t.

Ožiuotis, šiauštis prieš auto
ritetą aš nemėgstu ir nemėgsiu. 
Man ir taip gerai, štai katego
rijų ierarchijos laiptais aš jau 
gerokai palipėjau aukštyn ir jei 
direktorius ar šefas ką nors ta
ria, aš nusilenkiu iki dvišaku
mos ir sakau:

—žinoma, žinoma, aišku, kad 
taip, o ne kitaip. Klausau.

Tai štai dėl tų gerųjų mano 
būdo ypatybių mane kompen
suos, nes esu žmogus nepamai
nomas.

Tik kokią vietą man duos? 
Siūlė man anstolio, esą, už jį 
galvoja maklakai, bet aš nesuti
kau. Siūlė viršaičio, ten, esą, 
viską galvoja tokis autoritetas 
sekretorius, bet irgi atsisakiau, 
siūlo ir pirmininko vietą, už ku
rį, esą, galvoja kažkoks centras, 
bet aš dar palauksiu, kol mane 
paskirs kainų tvarkytoju, ku
riam visai galvoti nereikia, nes 
sindikatai jau viską sugalvojo, 
kai dar kainų tvarkytojas buvo 
negimęs.

“Kuntaplis”

Philadelphia, Pa.
Gerbiami Tėvai ir Motinos!

Mes, Valdyba Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimo 5 kuo
pos, kreipiamės prie jūs, moti
nos ir tėvai, su prašymu, kat
rie turite vaikų, prirašykite 
juos prie minėtos organizaci
jos, nes dabar eina vajus už 
gavimą narių nuo 16 metų iki 
55 amžiaus už labai, nupigin
tą įstojimą. Vajus prasidėjo 1 
d. kovo mėnesio. Brangūs tė
vai! Neleiskite jūsų sūnams 
ir dukterims laiką veltui leis
ti kol dar nepervėlu. Tuojaus 
prirašykite į LDS. O mes, 
iš savo pusės, prižadam jums 
štai ką: išmokinti vaikus skai
tyti, rašyti, dainuoti, teatrus 
lošti—viską lietuviškai, mūsų 
tėvų ir protėvių kalboj. Mes 
gerai žinom, kad jūs, tėvai, 
trokštate matyti savo vaikus 
ant steičiaus dainuojant arba 
teatrus lošiaiit. Jūs kiekvienas 
atsakysite “taip.” Todėl tuo
jaus prirašykite juos prie LDS 
5 kuopos. O mes savo priža
dą išpildysim, neš turim spėkų. 

. Pastaba: Jeigu kas gaus 3 
narius, pašaukite mane ant 
telefono: Gar. 0610, arba 
atrašykite atvirutę: 110 W. 
Thompson St. O aš pribūsiu 
su nauju karu nuvešiu pas 
daktarą sekamomis dienomis: 
ketverge, sūbatoj, po pietų; 
nedėlioj nuo 10 v. iš ryto iki 
12 v. dieną.

Valdyba:
Pirmininkas, J. S. Rainys, 
Vicė-Pirm., K. Čekanauskiene, 
Sekretorius, J. Šmitienė, 
Iždininkas, J. Vaikus, 
Iždo globėjai, J. Deveikis, ir

Antanas Bakšys.
Kp. Daktaras, Ig Stankus, 

1210 South Broad Street.
P. S. LDS 5 Icp. narių susirin
kimai įvyksta pirmą antradie
nį kiekvieno mėnesio Liaudies 
name. 735 Fairmount Ave.

Rekordinė 1936 Mėty 
Cigaretę Gamyba

Jungtinėse 
pagaminta 
negu bent

Pereitais metais 
valstijose buvo 
daugiau cigaretų, 
kuriais kitais cigaretų gamy
bos metais. 1936 metų cigare
tų gamyba siekė 153,166,- 
336,000 cigaretų, palyginant 
su 1935 metais 134,607,741,- 
000 kas tada buvo metinės ci
garetų gamybos rekordu.

Šis 18,000,000,000 cigaretų 
gamybos padidėjimas tik į 
vienus metus ryškiai parodo 
didėjantį cigaretų šioje šalyje 
populiariškumą. Pereitų metų 
gamybos viršinimas pirmykštį 
rekordinį metą, pavyzdžiui, 
buvo didesnis, negu ištisa 16,- 
427,086,000 cigaretų gamyba 
1914 metais.

Nereikia ir abejoti, kad da
bar daugiau vyrų ir moterų 
rūko cigaretus, negu kada 
nors pirmiau, ir kad rūkytojai 
vis labiau linksta į lengvą už
sirūkymą. Daugelis 
jančių operos, radio, 
filmų artistų nesenai 
jog ypatiškai jie
mėgsta Lucky Strike cigare
tus, lengvą užsirūkymą iš tur
tingo, brandaus-kūno tabako. 
Šis artistų pamėgimas yra tuo 
svarbus, kad jų balsai jiems 
yra taip svarbūs. Ir jie atrado 
Luckies maloniais gerklei.

Lucky Strike cigaretai yra 
laisvi nuo tūlų šiurkščių erzi
nančių priemaišų, išvalytų iš
imtino gerai žinomo “It’s 
Toasted” proceso, .kas yra 
gerklės apsauga prieš knitėji- 
mus, prieš kosulį, šiems gar-

siems cigaretams tiktai pui* 
klausias tabakas superkama ir 
žinoma, aukščiausios kainos 
už šį tabaką, “derliaus grie
tinę,” mokama.

Prie to, kadangi cheminis 
išnagrinėjimas parodo, jog 
viduriniai tabako augalo lapai 
yra tinkamiausi lengvam už- 
sirūkymui, tad Luckies naudo
ja tik viduriniuosius lapus, ku
rie dar pagerinami išimtinuo
ju “toasting” procesu pašalin
ti tūlas aštrias erzinančias 
priemaišas, visuomet randa
mas visokiame tabake.

Taigi rūpestingas tabako 
išrinkimas ir moksliški apdir
bimo metodai patiekia mums 
lengvą užsirūkymą, taip mė
giamą vadovaujančių operos, 
radio, scenos ir filmų artistų.

(Skl.)

vadovau- 
scenos ir 
pareiškė, 
labiausia

Jei Pasiskubinsit— 
Dar Gausit

Dvi teisingiausios lietuviškos 
knygos apie lyties klausimus:
PATARIMAI VYRAMS APIE 

LYTIES DALYKUS;
Kaina $1.50.

PATARIMAI MOTERIMS 
APIE LYTIES DALYKUS;

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

mų, su paveikslais.
Galima pirkti abi arba bile 

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

Reikalavimus su pinigais 
adresuokite:

J. BARKUS 
111-40—128th St.,

So. Ozone Park, N. Y.

^AIN-EXPELLER'
.'u s. r.u oo.'

Tūkstančiai rado paleng
vinimą geliantiems ir 

skaudamiems muskulams 
— su keliais išsitrynimais.

PAIN-EXPELLER 
vaisbaženklis Inkaras yra 
naudojamas per 70 metą.

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA

O

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

alleys.

KAINOS PRIEINAMOS 
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 3847

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(JALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kastų. 
Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę del po lemeną pietą. 
Teikiam nemokamai valiausio* 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prie! Forest Parkway 

WOODHAVEN, L. I., N. Y.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS 

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidojo tin
kamai ir už prieinamą kainų.

Parsamdnu autotnobiliua 
pa re m, krikštynom ir kitokiem 

reikalam.
402 Metropolitan Avė.

(Arti Marcy Avenue) 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Staro 2-0783 NOTARY
I Night Tel. Juniper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
BALZAMUOTOJ AS

Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsaindau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite.

337 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

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

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335

VYRŲ IR MOTERŲ LIGOS 
GYDOMOS NAUJOVIŠKAIS 

BŪDAIS
Kraujo ir Odos Ligos, Nervų Sui

rimai, Slogos ir Chroniški Skaudu
liai, Nervų ir Abelnas Nusilpimas, 
Skilvio ir žarnų Sugedimai, Hemor
rhoidal ar kiti Mėšlažamės bei Lau
kan Ėjimo Nesveikumai, kaipo skau
smo ir nesmagumų priežastys, Strė
nų Gėlimas, Sciatica, Neuralgia, Ner
vų įdegimas ir Chroniški Reumatilki 
keblumai, Nosies, Gerklės, Plaučių, 
Plaučinių Dūdų, Inkstų Netvarkumai 
ir kitos ligos Vyrų ir Moterų yra sė
kmingai gydomos su patenkinančiomis 

ir greitomis pasėkomis; o jeigu turite 
kokią ligą, kurios jūs nesuprantate, 
pasiklauskite manęs su pasitikėjimu, 
ir jūsų nesveikumas bus Jums išaiš
kintas. Kraujo Tyrimai, šlapimo 
Analyzė, X-spinduliai Serumų Įleidi
mai ir ciepijimai. Sąlygos yra priei
namos. Pasitarimai veltui.

DR. L. ZIN S
Virš 25 Metų Praktikos

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

Valandos 9 A. M. iki 1 P. M. 
Sekmadieniais 9 A. M. iki 3 P. M.
(MES KALBAMA LTETTOttKAI)..

..............
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San Francisco, Calif

Lawrence, Mass

713 SNYDER AVE.
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Viso

Waterbury, Conn
i

If

į 
į v

G. Svetakas
A. Vileniškis
A. Ludvig
G. Urbonas

2
3
7
8

M. J. Ordžonikidze,
Sovietų Sąjungos sunkio
sios industrijos komisaras, 
kuris numirė pereitą sav.

Washington. — Vasario 9 
d. prezidentas Rooseveltas 
pasirašė bilių, kad paleisti 
iš darbo 600,000 WPA dar
bininkų. "

dar- 
Ne-

Jei- 
bus 
na- 
bus

Organizuojasi Audimo Pra
monės Darbininkai

Seimą, 
ir 31, 
kuopa 
ir pa- 

šis

Bus puiki dailės programa, 
rengėjai kviečia talentus 

iš New Yorko.

Viso ......................... $13,110.00
APLA inventorius ............. 941.25
Pas centro sekr. J. Gasiūną ... 50.00

4,227.08
3,388.28
4,534.07
4,711.45

969.11

Dr. Herman Mendlowitz
33 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312

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

Svet., 701 Pine St., 8 v. v. bus didelis 
koncertas. Bus muzikos, dainų, vei
kalas ir tt. Ta diena yra Moterų Die
na, todėl visus prašome atsilankyti. 
Bus geri kalbėtojai, vyrai ir moterys.

• Kniečia Kom.
1 ' (49-51)

ŠEŠTADIENĮ, 6 KOVO-MARCH 
Pradžia 7 Vai. Vakaro 

DARBININKŲ SVETAINĖJE, 
3rd ir S Streets ' Minersville, Pa.

SEKMADIENĮ, 7-tą KOVO-MARCH 
Pradžia 2-rą Vai. po Pietų 

NORKEVIČIAUS SVETAINĖJE 
Mahanoy City

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

NEDĖLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

TREČIADIENĮ, 3 KOVO-MARCH 
SVETAINĖJE PO NUM. 200 

Kampas 2nd ir Ogden Sts. Girardville, Pa.
Pradžia 7:30 Valandą Vakare

SEKMADIENI, 7-tą KOVO-MARCH 
Pradžia 7-tą Vai. Vakaro 

K. KANSOKO SVETAINĖJE
137 Second St., Coaldale, Pa.

Vasario 21 įvyko Centro Ko
miteto specialis posėdis, ku-

Visas APLA turtas ........... $39,678.68
APLA Fondų Stovis: •

Pomirtinių fonde ................. $35,925.07
Pašelpų fonde ..................... 2,608.94
Lėšų fonde ........................... 203.42

Kuopų atstovai:
kp., Labanauckas,
kp., Grištoff,
kp., V. J. Količienė, 
kp,, J. Urbonas.

Sumanymas prieš “Tipsus” 
Tennessee Valstijoje

1

i

■

Oi
J 

•i®

S |

g į

riame sekretorius J. Gasiunas 
raportavo buvęs pakviestas į 
New Yorko Apdraudos De- 
partmento raštinę vasario 4 ir 
ten tarės delei vienybės su 
LDS. Apdraudos Dcpartmento 
viršininkai nurodė reikalingu
mą praplėsti vienybės sutar
tį ir nurodė, kaip praplėsti, 
kad būtų jiems priimtina.

Pagal jų reikalavimą papil
dyta vienybės sutartis Centro 
posėdyj perskaityta ir užgirta. 
Jinai bus išversta liėtuvių kal- 
bon ir pasiųsta kiekvienai kuo
pai. Sekantis Seimas turės ją 
užtvirtinti.

Kai tik bus galutinai su
tvarkyta papildyta vienybės 
sutartis, taip greitai kuopoms 
bus pasiųsta.

APLA Vajus Tęsiasi.
Kaip žinoma, APLA vajus 

su numažintu įstojimu tęsis 
dar per visą kovo mėnesį. 
Kiekviena kuopa turėtų pasi
rūpinti gauti daugiau naujų 
narių. Dar reikia priminti, kad 
dabar APLA. narių mirtingu
mas smarkiai padidėjo. Todėl 
turime atpildyti tas spragas 
naujais nariais.

27 Seime reikės išduot ra
portą apie kuopų stovį, 
gu jūsų kuopa negavus 
net per kelis metus naujų 
rių, suprantama, raportas
prastas. Todėl visi stengkimės 
gaut naujų narių.

J. Gasiunas, C. Sekr.

Centro Komiteto Rinkimai.
APLA Centro Komiteto rin

kimai bus kovo ir balandžio 
mėnesių paprastuose kuopų 
susirinkimuose. Sekami apsiė
mė būti kandidatais: Pirminin
ko vietai tik vienas — D. Le
kavičius, 11 kp. narys; Vice
pirmininko vietai taipgi vie
nas — A. Pipiras, 7 kp. narys; 
Sekretoriaus vietai du — J. 
Gasiunas, 50 kp. n. ir V. Ko- 
lidžienė, 7 kp. n.; Iždininko 
vietai du — J. Yesadavičius, 
9 k p. n. ir S. Ivanauskas, 18 
kp. n.; iždo globėjų vietai 

' * penki — J. Mažeika, 2 kp. n., 
A. žvirblis, 7 kp. na., J. Nor
kus, 50 kp. n., J. Girštoff, 3 
kp. n. ir J. Ambrazaitis, 7 kp. 
narys.

Pasiunčiame kuopoms pa
kankamą skaičių balotų delei 
kiekvieno nario. Ant balotų 
yra nurodymas, kaip balsuoti. 
Pirm balsavimo kiekvienas na
rys turėtų perskaityti nurody
mą. Taipgi pasiunčiame kiek
vienai kuopai po dvi kopijas 
blanki) delei balsavimo pasek
mių surašymo. Blankos reikia 
gerai išpildyti, vieną * pasilikti 
kuopos archyve, o kitą siųsti 
Centran nevėliau geg. 5. Vė
liau prisiųstos nebus priskaity- 

r ta prie balsavimų.
27 Seimo Delegatų Rinkimas.

Kovo ir balandžio mėn. su
sirinkimuose, taipgi teks rinkti 
delegatus į sekantį 27 
kuris įvyks gegužės 30 
Pittąburghe. Kiekviena 
turėtų rūpintis išrinkti 
siųsti delegatus Seiman. - 
Seimas busUąbai svarbus. New 
Yorko Apdraudos Departmen- 
tas reikalauja praplėsti, pa
pildyti vienybės sutartį, šitas 
Seimas todėl turės užtvirtinti 
tą praplėstą vienybės sutartį. 
Atrodo, kad šitas Seimas už
baigs senai lauktą vienybę. Po 
Seimo, atrodo, abi organizaci- 

\ jos bus suvienytos. Todėl rei
kėtų turėt skaitlingą Seimą.

Kiekviena kuopa turi teisę 
rinkti delegatus. Kuopa, tu
rinti daugiau 20 narių, renka 
delegatus — vieną nuo 20 ir 
nuo likusios dalies, jei ta dalis 
turi daugiau 10 narių.- Vadi
nasi, kuopa, turinti 31 narį, 
gal rinkti 2 delegatus. Reikė
tų prieš rinkimus atydžiai per
skaityti konstitucijos Dalies II, 
Skyriaus VII, par. 2, 3, 4, 5 
ir 6. Taipgi reikėtų sušaukti 
susirinkimus skaitlingus, kuo
met bus rinkimai. Kuopų sek
retoriai turi Centran pasiųsti 
vardus ir adresus išrinkti) Sei- 

, mo delegatų nevėliau gegužės 
10. Tegul Centras parūpins 

'delegatams mandatų lakštus.
Centro Komiteto Specialis 

Posėdis.

Vasario 21 dieną, 1937 m., 
10 vai. ryte, APLA keturių 
kuopų .atstovai, susirinkę cen
tro raštinėn, peržiūrėjo cent
ro knygas ir rado sekamai:
Balansas iš 1935 metų... .$35,116.65 
1936 metais nariai sumokėjo 15,330.55 
1936 metais 20 balandžio centro 

parengimas su laimėjimais 
(liotrija) ....................... 273.93

1936 metų nuošimčiai už morgičius, 
bonus ir pinigus bankuose 1,332.34

Viso 1936 m. įplaukų buvo 52,053.47 
Išmokėta pomirtinių, ligoje pašel

pų, centro valdybos algos ir iš
laidos ............................. 12,374.79

Su gruodžio mėn. 31 diena, 1936, 
APLA visas turtas .... $39,678.68

Pinigai Bankuose:

Farmers National Bank....
Peoples Trust Co...................
Union Savings Bank............
Mellon National Bank ........
Mellon Nat’l Bank ant čekių 
Bank of Secured Saving

(uždaryta) .........................
Viso bankuose pihigų ......... $17,864.71

Bonai, kurie pirkti po $750.00, da-

34.72

bar verti:
Bonas No. 1 .............. ............  782.98
Bonas No. 2 .............. ............  778.90
Bonas No. 3 ............ ............  776.86
Bonas No. 4 .............. ............  774.82
Bonas No. 5 .............. .............. 774.82
Bonas No. 6 .............. ............  774.82
Bonas No. 7 .............. 771.76
Bonas No. 8 .............. .............. 771.76
Bonas No. 9 .............. .............. 753.00
Bonas No. 10 ............ . .............. 753.00

$7,712.72

Morgičiai
............................$1.900.00
........................... 2,160t00
........................... 2,500.00
. j....................... 400.00

V. Andrulio, “Vilnies” Redaktoriaus 
Prakalbu Maršrutas

Puslapis Penktas

APLA 9-ta kuopa
M. šerman ..........
APLA 2-ra kuopa

3,500.00
1,150.00
1,500.00

purvais apdrabstyti.
Kalbėjo tiktai fašistai ir 

klerikalai, todėl nieko gero ir 
įdomaus nepasakė.

(JAPONIJA JAU LEIDŽIA 
POROMIS ČIUŽINĖTI

“103” Kliubas Waterbury- 
je yra beveik viena iš pažan
giausių organizacijų. Priklau
so visokių pažiūrų žmonės. - 
Progresyviai arba kairieji su-' 
daro beveik 87 nuoš. Ir štai 
jau pradėjo lysti prie šio kliu- 
bo vargonininkas Aleksis. Ko
kiu tikslu jis čia lankosi? 
Kiekvienam yra suprantama. 
Aš patariu “103” Kliubui ap
sisaugoti nuo pinklių. Jo lan
kymasis nieko gero mums ne
davė ir neduos. . .

Patarėjas.

Tokio, Japonija.—Iki šiol 
Japonijoj buvo uždrausta 
ledu čiužinėti poromis vy
ram su moterims. Dabar ta- 
|tai jau leidžiama, bet tik
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PHILADELPHIA, PA.

Dienraščio Laisves Naudai

profesionaliams čiužinėto 
jams, lenktyniuotojams.

New York. — Bethlehem 
Plieno Korporacija praneša, 
kad pereitais metais uždir
bo $13,901,006.

LICENSES

Dešimtis Darbininkų Žuvo, Til
tą Sukratė Kaip Žemės 

Drebėjimas.
čią dabar baigiama statyti 

Golden Gate tiltas, kuris su
vienys San Francisco su Mari
na ir kitais pavietais. Šio tilto 
budavojime iki nekuriam lai
kui tik vienas darbininkas pra
rado savo gyvastį, po to įtaisė 
apsaugos tinklą perdėm visą 
strukturą-tiltą. Nuo įtaisymo 
apsaugos tinklo 12 darbinin
kų bedirbdami nupuolė į tą 
tinklą, apsaugodami savo gy
vastis. Tilto direkcija tuomi 
labai didžiavosi $100,000 ap
saugos tinklu ir išsigelbėję 
darbininkai net kliubą sutvėrė 
po vardu “puolė nenupuolė iš 
12.”

Didelė Nelaimė Įvyko.
Vasario 17 d. ryto, 12 dar

bininkų dirbo ant 10 tonų sun
kumo pastolės-platformos ties 
viduriu tilto po apačia, valy
dami nuo struktūros baigiamą 
darbą tarpe tilto tarpstulpių 
4200 pėdų ilgio ir 250 pėdų 
augščio nuo vandens iki pas
telės. Trūkus pastelės prietai- 
som, visi darbininkai sukrito į 
vandenį su visu apsaugos tin
klu. Du išsigelbėjo, o 10 pri
gėrė. Vieno darbininko kūną 
surado labai sužalotą, o 9 dar 
jieško. Kurie tą tragediją ma
tė, pasakoja labai daug baisių 
dalykų. Patys darbininkai 
skęsdami vienas kitą gelbėjo ir 
šaukėsi pagelbos, kol visi žu
vo jūrių bangose.
Tilto Kompanija Kaltinama.

L. K. Ręinhardt, industrijos 
nelaimių komisionierius, vy
riausias apsaugos inžinierius 
liudijo, kad tragedija įvyko 
del trūkumo pastolės prietai
sų. Vieton trijų klampų buvo 
tik vienas. Elvin Woods, tilto 
darbininkas, tiesiog kaltina 
Pacific Tilto Kompaniją suži- 
niai leidžiant nesaugią pastolę 
darban. Jis pats savo bosui pa
stebėjo, kad vieton šešių sriu
bų, buvo tik trys. Bosas, vieton 
apkalbėti pavojų, paliepė jam 
užsičiaupti, kad ne, tai gausi 
“pasilsėti.” Aišku, kad vien 
del trūkumo prietaisų ta baisi 
tragedija įvyko, paimdama su 
savim dešimtį darbininkų gy
vasčių, šeimynų duonpelnių. 
Tas dar kartą priparodo, kiek 
kapitalistas įvertina darbinin
ko gyvastį! Jam vienas šriubas 
yra brangesnis, negu darbinin
kas.

Krutami Paveikslai.

Dr. John Mitchell, Industri
jos Nelaimių Komisijonieriaus 
gydytojas, tuo laiku ėmė tilto 
paveikslus. Paveikslai ir liudi
jo, kad nebuvo apsaugota pa- 
stolė. Prisaikinti teisėjai su 
visais faktais sutiko. •

šitas tiltas statomas bendrai 
S. F. miesto, valstijos ir arti
mų pavietų. Viso kainuos 135 
miliontts dolerių. čia daug 
skandalų buvo tarpe tilto di
rektorių, Industrijos Apsaugos 
komisionieriaus ir Pacific tilto 
kompanijos, todėl tokia baisi 
tragedija įvyko. Pacific.

Washington. — Jungtinių 
Valstijų prekybos ministe- 
ris Roper sako, būk “sėdėji
mo streikai” esą “neteisė
ti” todėl, kad jie užima sve
timą nuosavybę.

BANKETAS
. ir

KONCERTAS

United Textile Workers uni
ja pasekmingai organizuoja 
šio miesto darbininkus. Teko 

unijos komiteto susirinki- 
tai raportai parodė, kad 
turi virš 2,000 darbinin- 
susiorganizavę. žinoma,

būti 
me, 
jau 
ką
del tokio miesto, kur tiek daug 
audėjų randasi, dar mažai, bet 
greitu laiku mano suorgani-, 
zuoti visus, nes darbuojasi di
delis būrys organizatorių. Te
ko girdėti, kad nemažai ir 
lietuvių stoja unijon. Tai la
bai puiku. Labai gerai būtų, 
kad visi lietuviai priklausytų 
prie unijos. Tada iškilus strei
kai žinotumėme, kaip užsilai
kyti ir kovoti už geresnes są
lygas ir už žmoniškesnį 
venimą.

Laikas jau pribrendęs 
bininkams organizuotis,
reikia laukti rytojaus. . Kom
panijos prisisamdė visokių pa
daužų persekioti darbininkus.

Mes matome, kas atsitiko su 
.automobilių darbininkais De
troite. Kurie buvo gerai or
ganizuoti, streiką laimėjo. Ten
ka sueiti su darbininkais ir jie 
visi džiaugiasi automobilių 
darbininkų laimėjimais. Jeigu 
mes audėjai būtumėme visi in
dustriniai organizuoti, tai mū
sų laimėjimas būtų greitas ir 
nesunkus. Kada sustotų visa 
mašinerija, tai bosai turėtų 
greitai pasiduoti, nes nenorėtų 
praleisti kelius milionus dole
rių pro akis.

Paimkime American Wool
en kompaniją. Ji pereitais 
metais turėjo $1,929,983 už
darbio ir dar sakosi, kad per 
mažai. Dabar paklauskime 
darbininkų, kiek jie uždirbo. 
Ar jie gali susilyginti, nors 
vienu nuošimčiu ? Ne, negali. 
Darbininkų gyvenimas be ga
lo sunkus.

Todėl, darbininkai ir darbi
ninkės, stokite į uniją nieko 
nelaukdami. Organizuokitės. • 
Pas kuriuos organizatoriai at
silankys, be jokio išsisukinėji
mo prisirašykite prie unijos. O 
kurie norite įstoti į uniją ir be 
organizatoriaus apsilankymo 
pas jus, ateikite į unijos rašti
nę po num. 588 Essex St. Raš-Z 
tinę atdara kasdien, apart sek
madienio. L. K. Biurą?..

čionai buvo suruoštos para
pijos salėje prakalbos (kada? 
-Red.). Publikos buvo pusė
tinai daug; daug susirinko to
dėl, kad buvo garsinta, jog bus 
generalis Lietuvos konsulis iš 
New Yorko, ponas Budrys. 
Buvo garsinta, kad bus kalbė
tojų’visokių pakraipų ir pažiū
rų ir ten galės išsitarti kiek
vienas savo atskiras mintis. 
Deja, taip nebuvo. Kviestas 
buvo vienas iš Vilniaus atvykęs 
jaunuolis kalbėti, pakviesti bu
vo ir kiti tikri lįętuviai, ku
riems rūpi Lietuvos reikalai, 
deja, jiems išsižioti nedavė ir 
jiie nedalyvavo. Nes? mat, prieš 
pat prakalbas tie vyrai tapo

Nashville, Tenn. — Įnešta 
valstijos seimeliui, kad baus
tinai uždraustų “tipsus,” do
vanėles tarnautojams vieš
bučių, valgyklų, barzdasku
čiam ir kt. • Įnešėjas J. B. 
Ragon nurodė, kad viešbu
čiai toj valstijoj temoka 
stalų aptarnautojams tik $9 
iki $10 per mėnesį, nes savi
ninkai rokuoja, kad “veite- 
riai” ir “veiterkos” turi da- 
sidirbti sau pragyvenimą 
“tipsais.”

LAWRENCE, MASS.
Liaudies Choras rengia dviejų ak

tų komediją “Žentai iš Amerikos.” 
Įvyks sekmadienį, kovo 7 d., Lietu
vių Svetainėje, 41 Berkeley Street. 
Durys bus atidarytos nuo 3-čios vai. 
po pietų, lošimas prasidės 4-tą vai. 
po pietų. Įžanga 35c. Vaikam iki 12 
metų—10c. Apart teatro bus ir pui
kus koncertas. Dainuos pagarsėjusios 
duetistės sesrys Kaskevičiūtės; bus 
solų, kvartetų, merginų choras ir kiti 
choro nariai. Taipgi girdėsite visą 
Liaudies Chorą vadovybėje O. Vait- 
kūnienes.

Užkviečia Kom.
(50-51)

BERN. J. SHAWKONIS 
(AŠAKUNAS) 

NAUJAS 

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALSAMUOTO  JAS

LAISNIUOTAS
New York ir New Jersey 

Valstijoje 
Graborystės reikale visada jums 

mielai patarnaus pigiai.
306 John Street, 

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

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

113 West 42nd Street 
NEW YORK CITY 

Telefonas Bryant 9-7763

BROOKLYNO OFISAS 
168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas Evergreen 8-7179

Įvyks Sekmadienį

18 d. Balandžio-April

Bus Puikioje Salėje

NEW AUDITORIUM HALI

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

narius dalyvauti šiame 
parengime.

BEER WINE LIQUOR 
Wholesale Retails

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7297 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1063 Belmont Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANTHONY ADAMENAS
1063 Belmont Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5262 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 174 Flatbush Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CHARLES H. BRENNAN
174 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6476 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Uw at 2051 Pitkin Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOSEPH DAVIDOWSKY 
D-B-A Izba Bar and Grill

2051 Pitkin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4722 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 173 Washington St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WILLIAM J. ADAMS 
D-B-A Happy Hour Cafe

173 Washington St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5371 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 245 Monitor St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

STANISLAUS SENDZIAK
245 Monitor St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2865 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 674 Central Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN WALSH 
D-B-A Evergreen Garden

674 Central Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 424 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 132-A of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 794 Flatbush Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.
CATON WINE and LIQUOR STORE, irfC. 
794 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

A ■
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NOTARY PUBLIC TEL. STAGG 2-5043

Matthew P. Ballas 
(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.

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

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi.

Čia Parodoma Dalis Varpo Keptuves, 
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 j kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kainas.

Antrašas: 36-42 Stagg Street. Brooklyn, N.



Pirmadienis, Kovo
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NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS Telefonas: Humboldt 2-7964

na

Atėmė $1,500 AlgųBrooklyniečiai Kitur
Nčra valandų sekmadieniais.

Lietuviu Kriaučių Pavyzdingas Susirinkimas
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mą pramogą vasario 28.
LDS III Apskr. Sekr.

Draugas D. M.
ALDLD Centro

426 SOUTH 5th STREET, 
Blokas nuo Hewee eleveiterio stoties.

ifl

Liet. Piliečių Kliubas 
Ruoš Bazarą

Į 1

įjį

Iš LDS Trečio Apskričio Kuopų 
Atstovų Bendro Posėdžio

Bendros diskusijos tesės ir 
klausimų buvo visa eilė kal
bėtojams patiekta. Visus klau
simus atsakius eita prie užbai
gos.

A. Skairius, LDS Trečio Ap
skričio. Komiteto pirmininkas, 
dalyvius kvietė įr kitus prašė 
raginti, kad paremtų skaitlin
gu atsilankymu LDS Trečio

DR. J. J. KASKIAUCIUSĮvedimas platesnio biznio ir 
palaikymas n a u j o v i škesni0 
įrengimo sudaro kliubui nepa
prastų išlaidų. Papildymui sa
vo finansų L. A. Piliečių Kliu
bas savo susirinkime pereitą 
penktadienį nutarė surengti 
bazarą. Komisijon išrinkta 11 
narių. Bazaras turės įvykt 
tuojau po velykų, savo svetai
nėj, 280 Union Avė., Brookly- 
ne.

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

Trys plėšikai, du iš jų gink
luoti, suvarė 8 raštinės tar
nautojus į galą ofiso 367 Ge
rard Ave., Bronx, pasigriebė 
pusantro tūkstančio dolerių, 
parneštų darbininkų algoms ir 
paspruko automobiliu.

Draugė E. Vilkaitė, ALDLD 
Centro Moterų Komiteto narė, 
išvažiavo j Mass, valstiją, kur 
praleis trejetą savaičių su 
maršrutu Am. Lietuvių Dar
bininkų Literatūros Draugijos 
7-to Apskričio ribose. Ji sakys 
prakalbas ir turės 
rimis pasitarimus 
niais reikalais.

Sekmadienį, vasario 21, 
1937, įvyko Lietuvių Darbinin
kų Susivienijimo (LDS) Tre
čio Apskričio kuopų atstovų 
bendras posėdis, Newark, N.J.

Dalyvavo Trečio Apskričio 
Komitetas (apart M. Ragau- 
ko ir O. L. Depsienės) ir geras 
skaičius kuopų atstovų. Ta
čiau, buvo keletas kuopų, ku-1 
rios neprisiuntė nei po vieną i Apskričio ir 33 kuopos rengia- 
atstovą į susirinkimą. Tokis 
pasireiškimas yra peiktinas.

Susirinkimas buvo įdomus 
ir daug naujų dalykų svars
tyta. J. Siurba, Centro sekre- j 
torius, daugiausia aiškino se
kamus klausimus:

1. Apie Pašalpą.—Jis nuro
dė žalingą draugų atsinešimą 
į pašalpos skyrių ir pažymė
jo, kad yra tokių narių, kurie 
be rimtos ligos pasiduoda po 
šalpa ir per kelias savaites 
ima skirtą sumą pinigų. Ragi
no, kad kuopų valdyba rūpin
tųsi tinkamai prižiūrėti ser
gančius narius ir pildytų LDS 
patvarkymus, kaip ligonių lan
kytoju pasiuntimu, taip ir 
kalingų blankų tinkamai 
tvarkymu.

2. Narių Priėmimas ir 
mirtinės Išmokėjimas. — 
muo norintis įstoti į LDS, 
45 metų amžiaus, privalo duo
ti tikrus įrodymus savo am
žiaus. Pagal naujos konstituci
jos patvarkymą, metrikai1 yra 
geriausias įrodymo dokumen
tas, bet gali ir kitokiais įrody
mais tenkintis, jei jie bus už
tektinai verti pasitikėjimo ir 
teisingi. Priešingai, jei asmuo 
Įstoja į LDS sumažindamas 
savo amžių, tai jam pasimirus, 
kuomet tikras amžius sužino
ma, tuomet jo pašalpgaviai 
gauna tik tokią dalį pomirti
nės, kuri jo amžiui išpuola su
lig jo mokėtų duoklių, ati
mant nedamokėtas mokestis, 
prigulinčias mokėt pagal jo 
amžių.

3. Vajaus Klausimas. — Nu
rodė, kad garsinimas ir kalbė
jimas apie šį klausimą daug 
prisidės ir prie naujų narių ga
vimo. Kitais žodžiais, popu- 
liarizavimas LDS tarpe lietu
vių yra labai svarbu.

J. Ormanas, Jaunuolių Sky
riaus sekretorius, kalbėjo se
kamais klausimais:

1. Vaikų Skyrius. — Jis nu
rodė, kad yra būtinai reikalin
ga jis palaikyti. Kad gauti vai
kų į LDS, tai turime rūpintis 
organizatorius turėti tokius, 
kurie galėtų eiti į lietuvių stu- 
bas ir kalbintų tėvus, idant jie 
prirašytų savus vaikus prie 
LDS. Geresniam patraukimui 
tėvų, tai rengti vaikų vaka
rėlius, kur galima, ir vaiku
čiai patys turi išpildyti progra
mą. Tokių vakarėlių komite
tas turi būt iš vietinės LDS 
kuopos užaugusių atstovų su
sidėjęs, kurie rūpinsis visais 
vakarėlio tvarkymo reikalais.

2. Jaunuolių Organizavimas. 
■ —-Plačiai kalbėjo šiuo klausi

mu ir nurodė, kad organizavi
mo darbas turi būt varomas 
kuo plačiausiai. Silpnesnes 
kuopeles būtinai stiprinti, o 
kur jų nėra, ten naujos kuo
pos organizuoti. Jis atžymėjo, 
kad jaunuoliai būdami LDS 
nariais turi sau dvigubą nau
dą, tai yra, jie save kultūrina 
ir padoriais žmonėmis išauga. 
Anot jo pasakymo, “Sing Sing 
kalėjimo viršininkas ~ nurodo, 
jog organizuoti jaunuoliai iš
auga daug padoresni piliečiai 
ir kriminalystėmis bei pikta
darystėmis neužsiima. Toki 
jaunuoliai nėra kalėjimo re
korduose randami, kurie yra 
panašių, kaip LDS organizaci
jų nariai.”

MATEUŠAS SIMONA VIČTUS
GRAŽIAI {RENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

Po-
As- 
virš

Šolomskas, 
sekretorius, 

jau savaitė, kaip važinėja su 
prakalbų maršrutu ir dar daug 
savaičių bus kelyje. Jis šiuo 
tarpu randasi Chicagoj.

nejučiomis ir išbyrėjo laukan.
Panelė Clain pranešė, kad 

Ladies Garment Unija kas me
tai sporto reikalams išleidžia 
$75,000 (septyniasd e ši m t s 
penkis tūkstančius dolerių). 
Kalbama unija turi mandolinų 
kliubus, užlaiko chorus ir fi
nansuoja kitas meno ir sporto 
grupes. Amalgameitų unija, 
sako ji, to negali padaryti, nes 
permažai pas mus jaunimo 
yra.

Kiti Reikalai ir Aukos
Nutarta paaukoti $25 nu

pirkimui kojos 25-to Amalg. 
Unijos skyriaus nariui. Mat, 
pas kitus skyrius yra priimta 
taisyklė, kad jeigu jųjų kokį 
narį ištinka nelaimė ir reika
linga didelė pagelba, tai jie 
eina per visus kitus apylinkės 
skyrius, kad ir jie finansiniai 
prisidėtų. Tokia tvarka, mano 
supratimu, yra gera ir remti
na. >

Paliuosu
duoklių mokėjimo B. Medelis, 
kaip seno amžiaus žmogus ir 
jau mažai uždirbantis.

Susirinkimas davė teisę Pild. 
Tarybai pradėti rinkti pinigus 
iš tų skyriaus narių, kurie 
skolinosi juos keli metai atgal 
ir lig šiam laikui nieko nemo
kėjo. Kada P.,T. išdirbs pla
ną, tada bus pradėta ir reika
lavimas iš uždarbio palikti 
mažinimui skolos.

as nuo unijinių

Dar Bus Pabaigtuvės 
‘laisvės” Bazaro

Šį Vakarą Prelekcija 
Apie Veikalus

ALDLD Moterų 81 kuopa, 
kurios narės daug pasidarbavo 
rinkime bazarui dovanų ir 
puikiai darbavosi pačiame ba
zar e, nusitarė daryti bazaro 
pabaigtuves.

Draugė A. Depsienė, Mote
rų kuopos veikėja, prašė pa
skirti dieną, kada būtų pato
giausia surengti vieno vakaro 
bazaro pabaigtuves.

Puikus moterų sumanymas! 
Tam sumanymui įvykinti ge
riausia diena būtų 13 kovo 
(March), šeštadieniais baza- 
ras turėjo daugiausia pasise
kimo. Tai ir užbaigtuvės gal 
geriausia pavyks šeštadienį.

Laike bazaro labai norėjo
me turėti savo programoje 
Raudonos žvaigždes Sekstetą 
iš Elizabeth, N. J. Bet dalykai 
taip susipynė, kad negalėjo
me jų gauti. Bazaro užbaigtu- 
vėm tikimės jas gauti.

Kurie pasivėlino su dovano
mis “Laisvės” bazarui anks
čiau, dabar turi progos pri
duoti savo dovanas bazaro pa
baigtuvių dienai.

P. Bubnys.

Pirmadienio vakarą visi su
sidomėję menu ir abelnai no
rintieji praplėsti savo žinoji
mą kultūros srityje susirinks į 
“Laisvės” svetainę, kad išgirst 
įdomią prelekciją: “Veikalai, 
Realizmas ir Kritika.” šią pre
lekciją duos Vincas Bovinas, 
per eilę metų veikiąs Lietuvių 
Meno • Sąjungos Centro Komi
tete, žymus abelnos meno pa
dėties žinovas ir lietuviškos 
dramos kritikas.

Prelekcija yra trečia iš še
šių, kurias davė ir dar duos 
Lietuvių Meno Sąjungos Cent
ras. Ji įvyks pirmadienį, 1 ko
vo, 8 vai. vakaro, “Laisves” 
svetainėj, 419 Lorimer Street, 
Brooklyne. Įžanga veltui.

Sulaikė Falšyvy Pinigu 
Skleidėjus

poli- 
tūlą 

kurį,

Aukos Ispanijai

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

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

<!>

<i>

BROOKLYN, N. Y.
Tel. Evergreen 7-8886

ANTRA JUOZO AŽIO VALGYKLA

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

Taipgi maistas visados šviežias, skaniai pagamintas 
ir prielankus patarnavimas.

Vyrams Trečiadienjpis, Ketvirta
dieniais, Penktadieniais, šeštadie

niais ir Sekmadieniais—Visą 
Dieną ir Naktį

-imi* 
šeštadienio naktį 75c.

Speciales kainos savaitei.

Norintieji Pavalgyti Šviežių ir Skaniai 
Pagamintų Valgių

Eikite Į

Juozo Ažio Restaurantus
Dabar naujai įrengė gražiai išdekoravo Juozas Ažis 

savo restaurantą ant kampo

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

suteikiama tinkamas patarnavimas

Penktadienį slaptosios 
cijos agentai sulaikė 
Giuseppe Migliore, per 
manoma, buvę išleidžiama kas 
dieną bent $1,000 vertes fal- 
šyvų banknotų. Jie esą taip ge
rai padaryti, kad tik eksper
tai gali pažint. Jo grupė per 
pastaruosius 5 metus pasklei
dė apie $500,000 penkdoleri- 
nių banknotų.

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

Surinktos Ispanijos Liaudies 
Fronto valdžios paramai laike 
rodymo judžių “Ispanijos Do
kumentas” 25 vasario, L. A. 
Pik Kliube.

Aukojo po 25c. Z. Gairu- 
nas, Valaitis, S. Vertela, Sau- 
lėnas, V. Guoga, J. Persis, J. 
Rinkevičius, J. Mickūnas, A. 
Hintza, M. Saverinas, Luk- 
man, Jonas, Povilas Alekna, I. 
Jankauskas, Kraučiūnas, K. 
Šolomskienė, K a 1 akauskienė, 
Mankus, A. Balčiūnas, S. Ban
kus, E. Grubienė, Chas. Alex, 
Tony Sinkus, J. Vasilius, P. 
Buknys, Rapeckas, P. Taras, 
Ramoška, Višniauskas.

Po 50c.—Ant. Message, P. 
Šolomskas, M. Klimas, J. Gu
žas, A. Bimba, Adam Matus, 
Mateika, Joneliunas. '

Po $1—Lengvinas, P. F. A. 
G., Malinauskas, Rainienė, C. 
Dzevečko, J. Grubis, Savaka.

Komisija.

PARDAVIMAI

/

u

FOTOGRAFAS
ir pavienių.

kia 
kur 
visi

J. Nalivaika, 
Skyriaus Koresp.

ma
ni a- 
dol.

lai-
su-

užsimokėti 
pamokas laiko, 
baliais uždirbti centukai

GAUKITE “LAISVEI” 
NAUJŲ SKAITYTOJŲ.

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

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

50c UŽ DIENĄ IR NAKTĮ

TRU-EMBER COAL COMPANY 
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ 

KIRPIMAS

SKUTIMAS Jį C
Prielankus Patarnavimas 

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

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

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glemnore 5-6191 ''

Pigiai parduodama rašomoji 
šinėle — Remington Portable; 
žai vartota. Naujos kaina 60 
Gausit pigiai.

Galit matyt vakarais ir subatoj 
nuo 5 vai. vakare. P. šolomskas, 374 
So. 2nd St., Apt. 40, Brooklyn.

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)

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. s

(37-57)

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą 

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

Trečiadienį, 24 d. vasario, 
Liet. Piliečių Kliube, Lietuvių 
Kriaučių 54-tas Amalgameitų 
Unijos Skyrius turėjo savo pa
prastą mėnesinį susirinkimą. 
Kriaučių pribuvo veik pilna 
Kliubo svetainė. Tai pagirti
nas siuvėjų susidomėjimas sa
vos organizacijos reikalais!
Jaunimo Klausimu Prakalba

Pirmiausia kalbėjo panelė 
Clain, atėjusi iš New Yorko 
Joint Boardo, kriaučiško jau
nimo ir sporto klausimu. Ji 
15-kos minučių laiku pasakė 
žingeidžią ir svarbią prakalbą 
jaunimo klausimu, kviesdama 
lietuvių kriaučių skyrių, kad 
jis nepamirštų ir nuoširdžiai 
remtų savo jaunimą, kuris jau 
pasižymėjo sporto srityje.

Gal būt atsiminsite, kurie 
sekate kriaučių judėjimo 
spaudoje pranešimus, kad bus 
jau daugiau metų laiko, kaip 
susitvėrė kriaučių jaunimo 
Sporto Kliubas. Tuo metu 
kriaučiai davė $50 jaunimui, 
lai yra, pradžiai jųjų darbo, 
kad jie galėtų nusipirkti uni
formas ir kas reikalinga spor
tui,—basketball lošiui. Tada, 
duodant pinigus buvo apsiar- 
gumentuota ir net tūlų pasa
kyta, jog daugiau nekvaršin
kite mums sporto nesupran
tančių galvų, nes pinigų dau
giau negausite, o jeigu jų no
rėsite, tai turėsite patys užsi
dirbti.

Ir taip bėgantis laikas, ne
žinia delei kokių kliūčių, 
kė perskyręs jaunimą ir
augusius lyg tai kokia aksti
nuota tvora, kad vieni kitų 
reikalais visai nei neužsiminė. 
Jaunimas sportavo, žaidė, o 
suaugusieji nesurado nei laiko 
nei noro pasidžiaugti tuo dar
bu. Tačiau jaunimas gyvas, 
pilnas energijos—jis mokina
si, lošia, o tam visam darbui 
reikia ir pinigų. Prie sky
riaus, kaip jie sekė, sarmati- 
nosi atsikreipti finansinės pa
ramos. “Kalėdų diedukas” 
kūčių vakare irgi neatnešė do
vanų sidabru iškimštos pan- 
čiakos. Tai jie atsikreipė prie 
unijos pačios viršūnės, many
dami, kad ji, kaipo sena 
kriaučka, ims ir užsius kiše- 
niuje skylę. Bet anoji gudri, 
daug svieto mačiusi, žino, kas 
turi rūpintis savais vaikais, ir, 
žiūrėkite,—ėmė ir atnešė iš- 
brizgusią skylę pačiam skyriui 
užsinarplioti. Ir štai kriaučių 
susirinkimas nutarė užsimokė
ti vėl $50, kad jaunimo kiše- 
nius būtų sveikas.

Kada ėjo ap kalbėji
mas davimui pinigų, tai di
dėlės opozicijos nebuvo. Tie
sa, Yonaitis smarkiai lyžtelėjo 
tėvišku diržu v.aikams per sė
dynę už apsileidimą. Gal būt 
jis jaučias turįs moralės teisės 
tai daryti, bet iš kitos pusės— 
jaunimas irgi turi ką pasaky
ti : įstojant Sporto Lygon, ku
rią sutvėrė Amalg. Unija, — 
užsimokėjo $25. Paskui rei- 

už svetainę, 
tai jųjų

Subatoje kriaučiai dirbs vi
są dieną, tai yra ekstra dar
bas, uždėtas pačios unijos 
parėmimui C. I. O. (Komiteto 
už Industrines Organizacijas). 
Ir nuo šios savaitės uždarbio 
bus paimta dešimtas nuošimtis 
kalbamam komitetui.

Praeitam susirinkime buvo 
nutarta paskolinti $350 Alber
tui, nes jo žmonai reikėjo da
ryti skubi operacija. Viena 
operacija padaryta ir užmo
kėta $150, bet šiomis dienomis 
ji išvežta jau ant kitos opera
cijos. Kiek paskutinioji kai
nuos— dar nėra žinios.

Buvo iškilęs klausimas su
stabdyti tuos nelemtus viršlai
kius. Sakyta ir dar pakar
tota, kad reikia kreiptis prie 
kitų skyrių narių ar Pild. Ta
rybų ir pradėti unijistinį nu
sistatymą išlaikyti nuo val
džios gautas sutrumpintas va
landas. Bet kada prisiėjo iš
rinkti komisiją pravedimui ši
to sumanymo, tai tik klausimo 
iškėlėjas Paškevičius. apsiėmė 
—daugiau niekas. Tokiu būdu 
visas sumanymas pasiliko be 
pasekmių.

Bubnys pranešė, kad Mačiu
lis gavo naujo darbo, bet 
darbininkams, kad jį dirbus— 
reikės prisiimti nuolaidą. Ši
maitis nejžiiri jokio darbo ir 
jeigu jčTnegau^ — prisieis už
daryti šapą. itos dirbtuvės 
dirbinėja.

LDS Jaunimas Rengia 
“Amateur Night”

Mūsų LDS jaunuolių kuopa 
BuiLDerS rengia “Amateur 
Night” ateinantį trečiadienį,'8 
vai. vak. Mes turėsim ypatin
gą, gražią programą, kurią 
išpildys jaunuoliai šokiai, dai
nomis ir sulos humoristišką 
dramą anglų' kalboj savo ir 
jūsų palinksminimui.

Prašom visus, jaunus ir su
augusius ateiti į šį parengimą, 
nes įžanga bus veltui ir nebus 
jokios rinkliavos.

V. Y. Kubilius.
Gražioji Peggy Kalėjime
Gruožuolė Peggy Garcia pa

siliko nakvoti kalėjime, o ki
tame pasiliko ir jos vyras La 
Rocca. Jiedu negalėjo sukelti 
po $2,500 kaucijos, po kuria 
juos sulaikė už dvivyrystę-dvi- 
patystę. Sakoma, kad prieš 
Peggy dar būsiąs iškeltas ir 
neteisingo lipdymo kaltinimas.

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

Taipgi atmalia- 
voj,u įvairiom 
spalvom.




