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KRISLAI
Meluoja, Meluoja! Bet 

Kas?
Tik Keli Klausimai.
Roosevelto Spyčius.
Ar Išpildys Savo

Pažadus?
Rašo .4. B.

Labai įsižeidė smetonininkų 
laikraščio redaktorius, Juozas 
Tysliava. Vyras neriasi iš kai
lio. “Meluoja, meluoja!” šau
kia eks-poetas. Jis sako, kad jo
kios vainos smetonininkų eilėse 
nesą. Bimba juos negražiai ap
melavęs !

Argi taip? Pažiūrėkime. Mes 
sakėme, kad sukilimui prieš Ty
sliava vadovauja smetonininkas 
Klinga. Ar taip yra? Tikrai 
yra. To paties Tysliavos “Vie
nybėje” (kovo 3d.) skaitome:

“O mūsų senių tarpe yra 
dar užsilikusių nervuotų žur
nalistų, kaip p. D. Klinga, ku
ris drįsta, nesigėdindamas, 
vadinti tuos Vienybės žmones 
‘grupe šarlatanų’.”
Vadinasi, klinginiai smetoni- 

ninkai tysliavinius vadina šar
latanais! O šie aniems atsimo
ka tuo patim.

Tai kas, Juozai, meluoja: 
Bimba, kuris sakė, kad pas jus 
kilo civilis karas, ar Tysliava, 
kuris tą užginčija?

Toliau Tysliava šaukia:
1 “Bimba meluoja, kad Ski

pitis ‘paklojęs nemažai pini
gų ant Tysliavos aukuro’.”
Bet “Krisluose” buvo pasaky

ta: “Budrys šiam [Tysliavos] 
uošviui užtikrinęs, kad ‘V.’ dien
raščiu pasilaikys. Taip tas 
žmogelis [tai yra, uošvis] ir pa
klojęs nemažai pinigų ant Tys
liavos aukuro.”

Na, o Tysliava pakišo Skipi
tį, Smetonos agentą. Kodėl?

klausimas: 
dienraščiu

Dar vienas kitas 
Kodėl “V.” tapo 
kaip tik tada, kad žvalgybinin
kas Budrys tapo Smetonos kon
sulu? Kodėl Juozas Tysliava 
taip gražiai tyli apie “Lietuvos 
žinių” pranešimą, kad jį Ame
rikon atsiuntė Smetonos val
džios oficialis organas “Lietu
vos Aidas”? (O mes puikiai ži
nome, kad Smetona tesiuntinėja 
užsienin tiktai žvalgybininkus).

Vietoj kitus melagiais vadin
ti, būtų labai gerai, kad p. Tys
liava aiškiai atsakytų į šiuos 
klausimus.

Reikia pripažinti, kad prezi
dentas Rooseveltas pusėtinai 
storai užvažiavo Amerikos roja
listams, kurie sukėlė bataliją 
prieš reformavimą Augščiausio 
Teismo. Jis nurodė, kad kaip 
tik tos pačios spėkos, kurios lai
ke rinkimų buvo susispietę ap
linkui Republikonų Partiją, 
šiandien susiglaudė aplinkui 
Augščiausį Teismą, kuris, gir
di, pasirodė mirtinas priešas vi
sokios progresyviškos legislatu
res.

Nežinia, kiek Rooseveltas lai
kysis savo prakalbos turinio ir 
tono. Vargiai jis savo užsimo
jimą praves taip, kaip pažadė
jo. Wallstryto karaliai mokės 
prieiti ir Aoosevelto aštrius žo
džius nušlipavoti. Taip jau yra 
buvę ne sykį.

Anglijos Ex-Karalius Žadąs 
Apsigyvent Amerikoje

Philadelphia, Pa. — Dien
raštis “Record” tvirtina, jog 
kai buvęs Anglijos karalius 
Edwardas apsives su ameri
kiete “gyvanašle” W. Simp- 
soniene, tai jiedu persikrau- 
stys Amerikon ir apsigy
vens Brooklandvillėj, arti 
Baltimorės, dvare, kurį 
pirksią iš S. A. Parkerių.

Aigiptas, Anglijos pusiau 
kad 

savo
kolonija, reikalauja, 
Tautų Lyga priimtų jį 
nariu kaip valstybę.
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Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams
Brooklyne $7.00 

Metams

Visų Šalių Darbininkai, 
Vienykitės I Jūs Nieko 
Nepralaimėsi t, Tik Re

težius, o Išlaimesit 
Pasaulį!

Naziai Metė Dvokiančias 
Bombas į Austrijos Kara- 

lininky Susirinkimą

ISPANU SIND1KALIS- 
TAI JAU PILNAI PA
SIDUODA VALDŽIAI

Viena, Austrija. — Hitle
rininkai primėtė smirdan
čių bombų į susirinkimą 
4,000 monarchistų, reikalau
jančių sugrąžint karaliaus 
valdžią Austrijoj. Tarp su
sirinkusių buvo daug kuni
gaikščių ir kitų augštų po
nų. Tapo areštuota 22 aust
rai naziai, kaipo bombinin- 
kai smardintojai.

KOVA PRIES PARTIJI- 
NE BIUROKRATIJĄ 
SOVIETU SĄJUNGOJ

Ispaną Fašistas Išsprogdino 
Bombą Francijos Traukiny, 

Pasienyje

POPIEŽIAUS AUKSO 
ROŽĖ “ETHIOPIJOS 

IMPERATOREI”

Valencia, Ispanija. — Jau 
ir sindikalistų - anarchistų 
vadovaujama N a c i o n a lė 
Darbo Konfederacija išreiš
kė pasitikėjimą Liaudies 
Fronto valdžiai, kurios gal- 
vinyj stovi socialistas Largo 
Caballero. Iki šiol atskirai 
veikęs 3,000 anarchistų mi
licininkų “geležinis” būrys 
taipgi prisiima valdišką ka
rinę komandą ir uniformas. 
Valdžios frontas stiprėja.

Vatikanas. — Popiežiaus 
artistai padirbo aukso rožę, 
o jis pašventino aukodamas 
ją Italijos karalienei Elenai, 
“Ethiopijos i m p eratorei.” 
Tuom popiežius pagerbia 
Elenos 40 metų vedybų su
kaktį su karalium Viktoru 
Emmanueliu ir sykiu pripa
žįsta Italijai Ethiopiją.

NAŠLĖS SUGRĄŽINA
MOS Į WPA DARBUS.
Washington. — WPA pa

šaipūnių darbų administraci
ja įsakė priimt atgal visas 
našles, kurios buvo paleistos 
iš tokių darbų, o negauna 
pašalpos pagal Socialės Ap
saugos Įstatymą.

Akly Darbininkų Sėdėjimo 
Streikas Pittsburghe

Pittsburgh, Pa. — Sėdėji
mu streikuoja 107 neregiai 
darbininkai dirbtuvėje 
Penn. Associacijos delei Ak
lų. Jie dirbo šepečius, šluo
tas ir pynė krėslus. Strei- 
kieriai reikalauja panaikint 
darbą nuo kavalkų, įvest 35 
valandų darbo savaitę ir 
mokėt bent po $16 į savaitę 
vedusiems ir $12 pavie
niams.

PLIENO STREIKIERIAI
REIKALAUJA INDUST

RINĖS UNIJOS

Lebanon, Pa.—Virš 2,000 
streikierių sėdėtojų vieti
niame fabrike Bethlehem 
Plieno korporacijos reika
lauja, kad bosai pripažintų 
tik industrinę uniją kaip 
darbininkų atstovę ir dary
tų sutartį su Industrinių 
Unijų Organizavimo Komi
tetu. Jie tol streikuosią, kol 
nebus pasirašyta tokia su
tartis, kuri jiem užtikrintų 
40 valandų darbo savaitę ir 
bent $5 algos į dieną kiek
vienam.

Kun. Coughlin Neva Konsti
tucijos “Apgynėjas”

Detroit, Mich. — Fašistas 
kunigas C. E. Coughlin, sek
madienį šaukė per radio, 
būk “gręsia šaliai ir konsti
tucijai pragaištis,” jeigu 
Vyriausias Teismas bus da- 
pildytas šešiais progresy- 
viškesniais teisėjais, kaip 
kad reikalauja prezidentas 
Rooseveltas.
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VYSKUPAS Už G IRIA 
GIMDYMŲ KONTROLĘ
Oxford, Anglija. — Bir

mingham episkopalų vysku
pas E. W. Barnes, savo kal
boj Oxfordo Universitete, 
užgyrė gimdymų kontrolę 
neturtingoms poroms. Jo 
supratimu, nusikaltimas bū
tų gimdyt kūdikius be jokio 
užtikrinto jiem aprūpinimo.

Maskva. — J. Stalino va
dovaujamas, Sovietų Komu
nistų Partijos Centro Komi
tetas paskelbė kovą prieš 
partijinę biurokratiją. Įsa
kė, kad patiems nariams bū
tų leidžiama rinktis virši
ninkus, o kad nebūtų jie ski
riami senųjų vadų grupių, 
kaip kad buvo ypač Ukrai
noje.

Sovietų Komunistų Parti
jos organas “Pravda” pa
brėžia visų narių teisę lais
vos kritikos, jeigu tik kriti
kuojama su gera intencija, 
o ne su' tikslu ardyti ir 
kenkti Partijai bei Sovie
tams.

Jei Partijoj nebus viduji
nės demokratijos, tai kas 
duos piliečiams demokrati
jos pavyzdį abelnai, pagal 
Naująją Konstituciją? — 
klausia “Pravda.”

Cerbere, Franc.—Čia eks- 
plodavo bomba viename tuš
čiame vagone stovinčio 
traukinio Ispanijos pasieny
je. Po to surasta dar viena 
bomba Ispanijos konsulato 
darže ir kita po Tet upės 
tiltu. Areštuota nužiūrimas 
bombininkas, matomai, 
panų fašistų agentas.

Is-

VENGRAI SUBRUZDO 
PRIEŠ HITLERININKŲ 

SĄMOKSLUS
Budapest, Vengrija. — 

Įvyko eilė mitingų prieš na- 
zių sąmokslus, per kuriuos 
Hitleris siekia pasigrobt 
Vengrijos valdžią. Vengrų 
monarchistai, katalikai ir 
Smulkiųjų Ūkininkų Parti
ja savo susirinkimuose rei
kalauja, kad valdžia nuslo
pintų nazių agentų veiklą.

Fašistai Grobia Svetimų 
Laivų Krovinius

Gibraltar. — Ispanijos fa
šistų ginkluoti laivukai su
laikė du Norvegijos preky
bos laivus, nusivarė juos į 
Ispaniškos Morokkos prie
plauką Ceutą ir ten privertė 
iškraut vežamus daiktus, 
daugiausia maisto produk
tus.

Panašiai jie norėjo pasi
elgti ir su Anglijos prekybi
niu laivu “Springwear,” 
plaukusiu iš Anglijos į Ispa
niją, bet šis laivas paspėjo 
pabėgti.

Zokoninku “Sėdėjimo” Strei
kas prieš Viršininką

‘Cairo, Aigiptas.—Jau du 
mėnesiai kaip “sėdėjimu” 
streikuoja 100 koptų tiky
bos vienuolių prieš nepatin
kamą viršininką kliošto- 
riaus deir-el-Moharrak, dy
kumoje ties Assiut. Neįsilei
džia vidun nė Aigipto vildi- 
ninkų. Vyriausybė grasina 
atsiust kariuomenę ir įsi- 
laužt vidun, jeigu vienuoliai 
iki šio antradienio neprisi
ims valdiškų tyrinėtojų.

Vienas iš streikuojančių 
vienuolių skundų, tai kad 
dabartinis viršininkas per
daug juos laikė uždaręs nuo 
viso pasaulio.

Arabiški Mussolinio Fašistą 
Legionai Libijoj

Tripoli, Libia. — Mussoli- 
nis šį ketvirtadienį atvyks į 
Libi j ą, Itali j os koloni j ą 
šiaurinėj Afrikoj. Libijos 
gubernatorius Italo Balbo 
pasitiks Musolinį dideliais 
kariniais paradais. Jis 
ypač demonstruos, kiek 
daug sutraukė Libijos ara
bų į Italijos armiją ir ko
kius skaitlingus fašistų le
gionus suorganizavo iš ara
bų jaunuolių. Mussolinis 
važiuos nauju 1,250 mylių 
kariniu vieškeliu, kurį fašis-

Federacijos Vadas Ap
šaukia Lewisa Raudonu

New York. — Matthew 
Woll, Amerikos Darbo Fe
deracijos vice-prezidentas ir 
sykiu veikėjas fašistiniai- 
kapitalistinėj “Piliečių” Fe
deracijoj, pereitą sekmadie
nį kalbėdamas Katalikų Vy
rų Sąjungai, apšaukė “rau
donu” propagandistu John 
L. Lewisą, pirmininką Indu
strinių Unijų, Organizavimo 
Komiteto; ir pasakojo, būk 
Lewis pagal Komunistų In
ternacionalo komandą orga
nizuojąs industrines unijas 
ir vedąs streikus. Woll gy
rėsi, kad Federacijos politi
ka esanti šaukti darbinin
kus streikan “pertrikrini- 
mais”, o Lewis naudojus 
“prievartą,” įsakydamas už
imti fabrikus ir neleisti “no
rintiems dirbti.” .

DAUGIAU MIRĖ NEGU 
GIMĖ N. Y. VALSTIJOJ
Albany, N. Y. — Šiemet 

sausio mėnesyj New Yorko 
valstijoj tūkstantis asmenų 
daugiau mirė negu gimė kū
dikių, kaip raportuoja val
diškų statistikų viršininkas 
dr. J. V. de Porte. Mirimų 
skaičių ypač padaugino in
fluenza.

Pašautas Skandališkas Los 
Angeles Prokuroras

5 Metų Vaikas-žmogžudys
Windsor, Vermont, ko

vo 8.—Vienas 5 metų ber
niukas prisipažino šerifui, 
kad jis su kitu 9 metų vai
ku primušė ir prigirdė 4 
metų mergaitę Beverly A.

Naudosią Balsavimų Mašinas 
Sovietų Rinkimuose

Mas kva. — Ateinantieji 
Sovietų Vyriausios Tarybos 
(seimo) rinkimai bus, pagal 
naująją konstituciją, veda
mi visuotinu, lygiu, slaptu 
ir tiesioginiu balsavimu vi
sų šalies piliečių, pradedant 
nuo 18 metų amžiaus. Taip 
bus renkama ir gubernijų ir 
valsčių valdininkai.

Associated Press praneša, 
kad gal Sovietai naudosią ir 
amerikines balsavimų maši
nas.

tai pravedė nuo Francūziš- 
kos Tūnisijos per Libiją iki 
pat Aigipto, Anglijos kolo
nijos.

Prieš-Fašistinė Lyga 
Reikalauja Taisyti 
Vyriausią Teismą f

VISUOTINAS CHICAGO 
TAXI STREIKAS

'<•‘1
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Chicago. — ” Taxi vežikų 
streikas taip išsiplėtojo, kad 
galima jis vadint visuotinu 
streikas taip išsiplėtojo, kad 
veikėjai iš Industrinių Uni
jų Organizavimo Komiteto.

PRIVERSKIME KONGRE- 
SĄ PRIIMT PREZIDENTO 
ROOSEVELTO PLANĄ

Nevyksta Gumą Kompanijos 
Derybos su Streikieriais
Akron. — Dar neprieina

ma prie jokio susitarimo 
tarp Firestone gumų kom
panijos ir 10,000 streikuo
jančių darbininkų, kuriuos 
derybose atstovauja Allen 
Haywood, Industrinių Uni
jų Organizavimo Komiteto 
įgaliotinis, ir vietiniai uni
jos vadai. Unija reikalauja 
pripažint ją kaip vienintelę 
Firestone darbininkų atsto
vę.

Los Angeles, Calif.—Per
šauta ranka apskričio pro
kurorui B. Fitts’ui. Jis sa
ko, kad, jam bevažiuojant 
automobiliu, užpuolę į ketu
ri vyrai kitame automobily
je. Fitts yra pasižymėjęs 
kaip darbininkų unijų per
sekiotojas ir didelis skanda
listas. Jis įvairiais atvejais 
buvo įkaitintas 22 punktais 
kaip sukčius ir kreivų pri
sietų darytojas.

MIRĖ DIENOJ, KURIĄ
NUSTATĖ GRĄSINTOJAS

Poplar Bluff, Mo.—Fede- 
ralis pašalpų administrato
rius D. F. Teed, 40 metų 
amžiaus, gavo grąsinantį 
laišką, kad jeigu jis neišsi
nešdins iš miesto, tai mirs 
už 7 dienų. Taip it mirė 
nustatytą dieną. Jis turėjo 
širdies ligą. Manoma, kad 
grūmojimas blogai paveikė 
jo širdį ir todėl jis mirė.

Iš Gražuolės Kambario Lai
ve Nužengęs į Vandenyną 

ir žuvęs Aktorius

London.—Nuo laivo “Pa
ris” vandenyne nežinia kur 
dingo anglų aktorius rašyr 
to jas Frank Vosper. Su 
juom draugavusi gražuolė 
Muriel Oxford sako, kad gal 
jis per klaidą pro jos kam
bariuko langą nužengęs į 
vandenį. Kiti spėja, kad jis 
sužiniai pasiskandinęs.
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EXTRA!
Liaudiečiai Sudaužė Fašistų 

Karo Laivą “Canarias” 
Hendaye, Franc., kovo 8.

—Du Ispanijos valdžios gin
kluoti laivukai neva bėgda
mi atviliojo fašistų karo lai
vą “Canarias” arti Bilbao 
pakraščio kanuolių, kurios 
keliais šoviniais ir suardė 
“Canarias,” kaip praneša 
United Press. “Canarias” 
komandierius pabėgęs.

Vilniaus Aktorių Badavimo 
Streikas

Vilnius, kovo 8. — Vieno 
teatro aktoriai pradėjo ba
davimo streiką todėl, kad 
policija sustabdė vaidinimą, 
kuriame buvo pašiepiami 
Lenkijos valdovai.

Naziai Mobilizuojasi Karui 
šį Pavasarį?

Washington, kovo 8. — 
Pagal žinias, iš keturių Eu
ropos šalių sostinių, Scripps- 
Howard užsieninis redakto
rius rašo, kad Hitleris pla
nuoja šį pavasarį kokį dide- 
delį žygį, gręsiantį karu. 
Įsakyta visai nazių armijai 
būt gatavai pasirengusiai 
nuo kovo mėn. vidurio.

Vokietijos generolas Mac- 
kensen kelios dienos atgal 
pranašavo karą prieš Sovie
tų Sąjungą.

Fašistų Sujudimas prieš H. 
Sellasie Pakvietimą į Jurgio 

VI Karūnavimą

Messinoj, Sicilijoj, Italijos 
fašistai sukėlė demonstraci
ją prieš Anglijos konsulatą, 
protestuodami, kad Anglijos 
valdžia pakvietė Haile Se
lassie, buvusį Ethiopijos im
peratorių, atsiust savo at
stovą į Anglų karaliaus 
Jurgio karūnavimo ceremo
nijas gegužėj.

Washington. — Amerikos, 
Lyga Kovai prieš Karą ir 
Fašizmą atsišaukia į visas 
darbininkiškas ir šiaip pa* 
žangesnes organizacijas, 
kad nieko nelaukdamos sių
stų telegramas ir laiškus se^ 
natoriams ir kongresma- 
nams, reikalaujant, kad jie 
užgirtų prezidento Rooser 
velto planą — pataisyt ša
lies Vyriausią Teismą še
šiais pažangesniais jaunėj 
niais teisėjais. Tokius reika* 
lavimus adresuokite Wash- 
ingtonan kongresmanams ir 
senatoriams, išrinktiems 
nuo jūsų miestų ar apskri
čių. Taipgi siųskite telegra
mas ir rezoliucijas į Senate 
Judiciary Committee, kuri 
šį trečiadienį pradės svars
tyt Roosevelto sumanymu.

Tą sumanymą remia Ne- 
partijinė Lyga, turinti 5,- 
000,000 sekėjų; Amalgamei- 
tų Rubsiuvių Unija ir Ame
rikos Darbo Federacija.

Komunistų Partijos org 
nas “Daily Worker” patai 
siųsti sekančio turinio 1 
kus-telegramas, adrest 
j ant savo vietų kongresį 
nams ir senatoriams į 
shingtoną: . o

' S 'i 11 M ’

To Honorable (čia įdėt var
dą kongresmano ar sena^ 
toriaus):

I respectfully urge that you 
give unqualified support 
and aid in the speedy enact
ment of the President’s pro
posal to reform the judicia
ry. M

We (jeigu vienas, tai “I”) 
hold the enactment of such 
reform absolutely necessa
ry to enable our represen
tatives to carry into effect 
the mandate we, the people, 
gave Congress and the Pre
sident in the last election, to 
secure adequate labor pro
tective legislation. It is oux 
conception of democracy 
that the will of the peopje 
should be the basis of legis
lation and no judges must 
thwart the people’s wUį 
when clearly expressed.

Yours very truly,
(Čia padėk vardą orga
nizacijos, susirinkimo. -į 
ar asmens) w
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Per Audrą Žuvo 2 Keleiviai
Italijos Didlaivyje ■

Genoa, Italija. — Laike 
audros ties Azores salomis 
tapo nežinia kaip užmušti 
du keleiviai ir sužeisti 74 
Italijos didlaivyje “Rex»” 
Visi nukentėjusieji buvo tre-

kas sako, kad virš laivo pei'- 
siliejo didžiulė smarki ban
ga. Fašistų cenzūra nepra
leidžia jokių smulkmeniške- 
snių žinių apie šią nelaimę.
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atkūrimo dienų gavo Sovietų Sąjungos pri
pažinimą, parodytą visu atvirumu. Taip 
gerai pradėti Lietuvos santykiai su Sovie
tų Sąjunga tolydžiui gera šalių valia stip
rėjo ir vystėsi taikos, sugyvenimo ir bend
radarbiavimo kryptimi. Maršalo Jegorovo 
atsilankymas tų santykių pastovumą dar la
biau sustiprina. x
Čia liaudininkų laikraštis pabrėžia 

daug maž tą, ką mes nuolat ir nuolat 
skelbėme, būtent, kad Sovietų Sąjunga 
buvo ir tebėra geriausia Lietuvos prie- 
telka ir saugotoja jos nepriklausomybės. 
Kitais žodžiais, komunistai buvo ir tebė- 
ra uoliausi Lietuvos nepriklausomybės 
gynėjai ir kovotojai už Lietuvos žmonių 
gerbūvišką ir laisvą gyvenimą.

Socialinė Apdrauda Ir Tie, Kurie 
Dar Jos Neprašė

Social Security Board jau su
laukė daugiaus kaip 23,600,000 
aplikacijų nuo darbininkų del 
socialinės apdraudos. Tai du ir 
pusė milijonai mažiaus, negu

nešė. Manyti, kad valdžia tyri
nės kiekvieną aplikantą arba 
net kiekvieną darbininką, kuris 
sako, kad gimęs užsienyje, yra

r
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Naziai Nesnaudžia
Igr*..,

“Sunday Worker” pradėjo spausdinti 
e>tlę John L. Spivako straipsnių, jškelian- 
č*ų aikštėn Vokietijos nazių darbelius 
Jungtinėse Valstijose. Garsusis žurnali
stas ir kėlėjas aikštėn visokių juodašim- 
tįskų machinacijų žada parodyti, jog na- 
zjų agentai veikia slapta šitoj šalyj, 
leksikoj ir Kanadoj, o naziškos Vokieti
jas diplomatai gelbsti jiems. Spivak 
taipgi žada dokumentaliai įrodyti, kad 
ryžiams padeda visa eilė Amerikos reak
cininkų, kunigų, ministerių, politikierių 
ir kapitalistų. Jie padeda jiems griauti 
Amerikos, Meksikos ir Kanados demo
kratines sistemas ir ruošti dirvą fašisti
niam perversmui.
•pastaruoju laiku Spivak darbavosi toj 

šilty j ilgoką laiką ir dideliu atsidėjimu, 
tcįflėl jo straipsniai, be abejo, turės di
does vertės.
^Sunday Worker” už kovo mėn. 7 d. iš

kelia aikštėn vieną nazių agentą, balta
gvardietį rusą Petrą Afanasieva, kri- 
nSnalistą, kuris dabar smarkiai darbuo
jasi nazių slaptoj organizacijoj.

^Podraug Amerikos žmonės privalo rei
kalauti valdžios, kad kuoveikiausiai ištir
ti* nazių veiklą ir surastus kaltininkus 
atatinkamai nubaustų..

7 Del Lietuvos-SSSR Santikią
Ik

jNors labai dažnai “Liet. Žinios” negra
žiai paniekina Sovietų Sąjungą, tačiau ir 
jos priverstos pripažinti būtent tą faktą, 
k£d Sovietų Sąjunga yra didžiausia ko
votoja už taiką. Atsilankius Kaunan 
SSSR maršalui Jegorovui, liaudininkų 
dienraštis (vas. 18) primena, kad “Pabal
tinos valstybės ir didysis jų rytų kaimy
nas — Sovietų Sąjunga — yra tvirtas ir 

, pastovus taikos saugotojas šiose Euro- 
pSs srityse.”
^Toliau: m*'

Iš Baltijos kraštų, tik tūlą laiką Suomija 
"„turėjo šiokių tokių nesklandumų, bet gi tuo 
JJtarpu buvo aiškiai jaučiama, kad tie ne
sklandumai neturi nei pagrindo, nei pras
minės. nes ne kas kitas kaip didysis Baltijos 
^kraštų kaimynas pirmasis parodė ir įrodė 

taikingumą. Ir kai šiandie Suomija 
įtr SSSR santykių šešėliai galutinai išaiš
kinti ir išsklaidyti, džiaugiantis galima pa
sakyti, kad šiose Europos vietose galutinai 

Žnųsistovi ne tiktai taikos norai, bet reali, 
^tvirfa ir pastovi taika. Taikioji Europa, be 
Ulbėjo, negali to nepastebėti ir nepripažinti.

šių faktų akivaizdoje Sovietų Sąjungos 
*vyriausięjQ štabo viršininko maršalo Jego- 
01’ovo lankymasis Pabaltijos valstybėse tega- 

: 2h į būti visos taikiosios Europos tiktai tei- 
įęiąmi vertinamas.
J ‘Ypatingu atydumu šį svarbų vizitą verti- 
<jjha Lietuva.
•bereikia manyti, kad Suomijos “atsi

vertimas” buvo pasiektas be didelių pa- 
-Wn^U- Ne! Sovietų Sąjunga iš vienos 
ppses, o Suomijos liaudis, Suomijos dar- 
bį žmonės, kovoją už taiką ir demokrati
ją—iš kitos daug energijos išliejo, kol 
įtfaukė oficialę Suomiją į taip vadinamą 

f ,rjtjrxę “taikos sferą.”
■^‘Lietuvos Žinios” dar daugiau pri- 

njena:
•* 'Lietuva iš pat pirmųjų nepriklausomybės

Bucharinas su Rykovu Išmesti
Pagaliau Sovietų Sąjungos Komunistų 

Partija išvijo laukan Buchariną ir Byko
vą, buvusius t. v. dešiniosios opozicijos 
vadus. Kaip žinoma, šitie žmonės, su 
Tomskiu, kadaise vadovavo partijoj opo
ziciją “iš dešinės,” nors paskui, paaiškė
jo, jie buvo taręsi su Kamenevu ir Zinov- 
jevu veikti išvien.

Kai Zinovjevas-Kamenevas ir kiti ga
lutinai susikompromitavo, tai Buchari- 

;nas ir Rykovas tuojau paskelbė nu trau
kią su jais ryšius ir pradedą darbuotis 
partijai “ištikimai ir nuoširdžiai.”

Jiem pavesta dideli ir atsakomingi dar
bai. Rykovas ėjo pašto ir telegrafų ko
misaro pareigas, o Bucharinas—“Izvies- 
tijų” redaktoriaus.

Bet Radeko-Piatakovo teismo eigoj 
štai kas paaiškėjo: Rykovas su Buchari- 
nu palaikė slaptus ryšius su teroristais ir 
išsigimėliais Zinovjevo-Kamenevo-Mrač- 
kovskio centru ir su Radeko-Piatakovo 
“paraleliu centru.” Jie, buchariniečiai, 
paaiškėjo, veikę sau atskirai, bet visur 
su trockistais kopetavę ir šiuos drąsinę.

Šiuos faktus patiekė Radekas ir kiti. 
Tuomet buvo Bucharinas ir Rykovas su
imti ir pradėta tyrinėjimas. Be abejo, 
teismo eigoj paaiškės daugiau dalykų. 
Matyt, Komunistų Partijos Centro Ko
mitetas turi aiškius davinius, rėdančius 
tų žmonių niekšybes ir dėl to juos išmetė 
laukan iš Partijos.

Kad šitie du vyrai galėjo dirbti niek
šingus darbus, tai rodo ir tas faktas, kad 
jų sėbras, Tomskis, nusišovė dar Zinov- 
jevo-Kamenevo teismo laiku, kai jis bu
vo įvardintas dalyvavime teroristiniuose 
aktuose.

Ar New Y or ko Miesto Majoras 
Suklupo?

Kalbėdamas andai Amerikos Žydų 
Kongreso moterų skyriaus suvažiavime 
New Yorko miesto majoras La Guardia 
pareiškė, kad Hitlerio atvaizdas turėtų 
būti išstatytas būsimuose Pasauliniuose 
Foruose (Parodoj) tame skyriuj, kur sto
vi visokios pasaulio baisenybės.

Vokieti ■’os ir Amerikos naziai dėlto 
nradėio kelti skandalus. Girdi, tai tau
tos įžeidimas. Esą, amerikiečiai “nekul- 
tūriški,” o LaGuardia esąs “purvinas žy
das” ir šiokis ir kitokis. Prieita prie to, 
kad J. V. valstybės departmento sekreto
rius Hull net įteikė Vokietijos valdžiai 
atsiprašymo notą!

Iš to visko duodasi suprasti, būk La
Guardia ištikrųjų Čia suklupo, padarė 
klaidą.

Bet juk tai nieko panašaus nėra! New 
Yorko miesto galva labai teisingai budi
no Vokietijos budelį, Hitlerį. Kas gi dau-, 
giau, jei ne jo vadovaujama valdžia iš lai
svos ir kultūriškos tautos ir šalies padarė 
vieną didelį kalėjimą? Kur gi kitur de
dasi toki dalykai, kaip deginimas žy
miausių pasaulio protauto jų veikalų?

LaGuardia tenka už tą tik pasveikinti,- 
bet ne kritikuoti. Jis turėtų, tačiau, nuo 
žodžių eit prie griežtesnių darbų, t. y., 
organizuoti griežtesnę kovą prieš fašiz
mą.'

pilnas skaitlius visų darbininkų, 
kurie, pagal įstatymo, gali pra
šyti senatvės apdraudos.

Yra galimas daiktas, kad 
daugumas iš neužsiregistravu
sių, tai yra vyrai ir moterys, 
kurie dabar laikinai nedirba. 
Gal jie mano, kad jiems nerei
kia pasiųsti aplikaciją del so
cialinės apdraudos. Kiti mano, 
kad gal šitos aplikacijos reiškia 
kokią nors formą ateivių “už
registravimo,” ir kad tos infor
macijos, kurias jie pristato So
cial Security Board gali ateityj 

. būti valdžios vartojamos ki
tiems tikslams. Ypatingai suse
kimui ateivių. Bet tos abidvi 
grupės klysta. *

Kiekvienas darbdavis, indus
trijoj ir komercijoj, įstatymo 
reikalaujamas gauti nuo kiek
vieno jo darbininko, jo sociali
nės apdraudos sąskaitos (ac
count) numerį taip, kad jis ga
lėtų užrekorduoti algas, pagal 
kurių darbininko senatvės pen
sijos bus ro.kuojamos. Tai svar
bu, kad kiekvienas darbininkas, 
industrijoje ii’ komercijoje, tu
rėtų socialinės apdraudos sąs
kaitos numerį. Tie, kurie lai
kinai nedirba turės prašyti sąs
kaitos numerio kaip tik jie vėl 
stos prie industriališko arba 
komercijališko darbo, jeigu jie 
dabar nedirba. Tai jų pačių 
naudai jiems taip reikia daryti.

Jeigu darbininkas tiki išsi
sukti iš kokio užregistravimo, 
arba nekreipimo į savęs atydos, 
neprašydamas tokios sąskaitos, 
jis turi suprasti, kad jeigu jis 
nepaduos aplikacijos, tas grei
čiaus kreips į save atydą, ir gal 
pakels klausimų kodėl jis bando 
neužlaikyti įstatymą, kuris ap
rūpina jam kokią nors apdrau- 
dą senatvėj.

Social Security Board davė 
užtikrinimą, kad informacijos 
aplikanto paduotos socialinės 
apdraudos reikale bus laikomos 
konfidenciališkai. “Tik valdžios 
darbininkai, kurie turi oficia- 
lišką atsakomybę sąryšyje su 
socialinės apdraudos darbu, ga
lės prieiti prie tokių informa
cijų”. Taip Bordas nesenai pra-

ištikro fantastiška.
Aplikącijos blankos, kurias 

visi darbininkai, piliečiai ir at
eiviai, lygiai turi pasiųsti į So
cial Security Board, užklausia, 
tik kelis lengvus klausimus— 
vardą, adresą, ir gimimo vietą, 
spalvą, lytį, darbdavio vardą ir 
adresą, tėvo ir motinos vardus. 
Neklausia ar apli.kantas yra pi
lietis ar ateivis, jeigu ateivis, 
neklausia, kokiu būdu jis arba 
ji atvyko į Suv. Valstijas.

Socialinės apdraudos sąskaitų 
aplikacijos privalo būti išpildy
tos tuom vardu, kuriuom pra
šytojas prie darbo žinomas. Re
kordų tikslams nieko nereiškia, 
ar tai yra ateivio tikras vardas 
arba vardas, po kuriuo jis gyve
na nuo atvykimo į Ameriką. 
Jeigu darbininkas vėliaus norė
tų, kad jo sąskaitos numeris 
neštų kitą vardą, o ne tą, kuris 
pažymėtas ant originališkos ap
likacijos, jis gali paduoti, tam 
tikslui, prašymą, pasiųsdamas

raštu į Records Division of the 
Social Security Board, Balti
more, Md., pranešdamas, kodėl 
jis nori, kad tokia permaina 
įvyktų. •

Kadangi industriališko arba 
komerciališko darbininko algos 
bus taksuojamos jam išpildant 
arba neišpildant socialinės ap
draudos aplikaciją, tai yra jo 
pačio naudai jam pradėti socia
linės apdraudos sąskaitą, kad jis 
ateityje galėtų gauti senatvės 
apdraudą, kuri jam teisėtinai 
priguli.

Tūkstančiai aplikacijų vis pa
siekia W^ge Records Office of 
the Social Security Board. Jas 
pasiunčia tam ofisui paštai per 
visą šalį. Jeigu tik darbininkas 
industrijoje arba komercijoje 
dar nepasiuntė jo aplikacijos 
delei kokios nors priežasties, lai 
kuo greičiausia nueina į arčiau
sią paštą ir ten paprašo 
Form SS-5. Greitai tą blanką išr 
pildžius, lai pasiunčia arba su
grąžina vietiniui paštui. Į trum
pą laiką aplikantas gaus užnu- 
meruotą Socialės Apdraudos 
Kortelę. Paštai dabar paskiria 
“Social Security Accounts” į dvi 
arba 'tris dienas po gavimui ap
likanto aplikacijos.

F. L. I. S.

Detroit, Mich. 4

Waterbury, Conn.

Shenandoah, Pa.
ęKovo 2 d. atsibuvo prakal- 

bG®, surengtos per ALDLD 9 
AjBkritį. Kalbėtojum buvo 

V. Andrulis, “Vilnies” re- 
.O^fartorius. Prakalba buvo apie 
/^jįfahijos praeitį ir dabartinį 

liaudiečių su fašistais.
Taipgi trumpais bruožais 

paminėjo abelnai

Europos dabartinę padėtį. 
Kalbėtojas ragino klausovus 
organizuotis ir visais galiniais 
būdais kovot prieš fašizmą, 
kuris jau kelia galvą ir čia 
pat Amerikoj. Kadangi buvo 
dirbama diena, o mainieriai 
dirba trimi pakaitomi, tai ir 
publikos nedaug susirinko, bet 
susirinkusieji labai buvo užin- 
teresuoti drg. Andrulio prakal
ba.

Parinkta aukų padengimui

lėšų. Aukavo J. Kučinskas — 
$1.00; po 25c aukavo: J. Ka
valiauskas, V. Maurukas, D. 
Judzentąvičienė ir A. Nara- 
vienė; su smulkiais surinkta 
$4.27. Krosnos Dzūkas.

London. •— Anglijos už
sienių reikalų ministeris A. 
Eden seime pareiškė, kad 
jeigu kas. užpultų Franciją 
ar Belgiją, tai Anglija gin
tų užpultąją. ,

Pirmą sykį Detroite Lietuvių 
Komunistą Frakcija pasirodo 
su viešu parengimu savo loc- 
nu vardu. Ji rengia gražų kon
certą kovo 14 d., po num. 3014 
Yemans Street, Hamtramck, 
Mich. Prasidės 5 vai. vakaro. 
Programą pildys geriausi ar
tistai, Aido Choras, Ukrainų 
Stygų Orkestrą, rusų operos 
dainininkė panelė Arną Si- 
neski, Juozas Vasiliauskas, 
smuikininkė Būtkiutė. Tai bus 
tikrai puikus koncertas — kai 
kurie programos dalyviai bus 
pirmu kartu girdėti Detroite.

Įžanga į parengimą tokia: 
išanksto perkant, 35 centai, o 
prie durų 40c. Programa bus 
pradėta paskirtu laiku. Todėl 
visi laiku būkite.

Labai prašome' “Laisvės” 
skaitytojų ne tik patiems da
lyvauti, bet paagituoti šiaip 
lietuvių publiką atsilankyti į 
šį Lietuvių Komunistų Koncer
tą. Rengimo Komitetas.

Daugelis Darbininkų Gavo 
Algas Pakelti

Waterburio miestas yra 
breso išdirbystės miestas. Tai 
sunkūs ir pavojingi darbai. 
Daug dirbama amunicijos ir 
kitokių reikmenų del karo.

Čionai bresas pradedamas 
dirbti nuo žalios medžiagos ir 
baigiamas visokiais išdirbi- 
biniais, kaip tai, vandeninės 
dūdos, prie elektros visokis 
dratas ir tt.

Daugelis darbininkų tampa 
sužeisti. Kompanijos turi di
delius pelnus.

Kadangi šiame mieste skai
toma didžiausia breso išdir- 
bystė, tai breso magnatai pa
skelbė, kad pakėlė algas 5 
centais į valandą. Ir jau ne 
pirmas pakėlimas, šitą metą 
antras.

Darbininkai kalba, kad 
kompanijos labai geros ir kad 
atėjo geri laikai, tokie kaip

per pasaulinį karą, dar geres
ni, nes dabar algos didesnės, 
negu buvo karo metu.

Bet ar visiems tie geri lai
kai ? Suprantama, kad ne. Juk 
daugelis negali darbo gauti. 
Kokie tiems darbininkams ge
ri laikai ? Ka tie turi dirbti ? 
Daugelis yra kandidatais į ^5 
metų uniją. Tie taipgi bus iš
mesti iš darbo.

Darbininkai turėtų pagalvo
ti. šiandien algos keliamos 
tiktai tuo išrokavimu, kad dar
bininkai nesusiorganizuotų ir 
patys nepareikalautų daugiaus 
algos. Kadangi pragyvenimas 
kyla kas dieną, tai kompani
jos žino, ką jos daro. Daugelis 
darbininkų ir kalba, kad uni
ja nėra reikalinga. Bet darbi
ninkai turėtų nepasitenkinti 
tuom kėlimu algų, bet organi
zuotis į uniją ir reikalauti 
daugiau. Tai visi sąmoningi 
darbininkai daro ir darys.

Šiandien Waterbury unija 
' geriausia stovi, negu kada sto- 
I vėjo. Bosai matydami, kad 
darbininkai rašosi į uniją, ir 
algas kelia, bijodami, kad dar
bininkai vieną gražią dieną 
nepaskelbtų streiko. Algas 
šiandien pakėlė, rytoj gali nu
mušti. Taigi, ir yra reikalin
ga prigulėti prie unijos kož- 
nam darbininkui, būti ant sar
gybos. Tiktai organizuotai 
galima kovoti. Bet pavieniais 
nieko negalima laimėti. Patar
tina lietuviams stoti į uniją.

Bedarbis.

Washington, Pa.

ŠYPSENOS

Iš Mūsų Veikimo ir Judėjimo
Washingtono lietuvių drau

gijos surengė “parę” vasario 
27 d. pagelbėjimui Ispanijos 
liaudies valdžios. Susidėjo šios 

^draugijos: ALDLD 236 kp., 
SLA 258 kp., APLA 55 kp. ir 
LDS 98 kp. Šitos visos draugi
jos nutarė išleisti penkius do
lerius ant laimėjimo ir padarė 
tikietukus po 10 centų. Buvo 
parduota už $17.40. Nuo pa
rengimo liko pelno $16.54. Vi
sas pelnas ir įplaukos už tikie
tukus skiriamas Ispanijos liau
dies kovotojams ir siunčiame 
nuo Washingtono draugijų su
mą $33.94.

Dabar Bendras Draugijų 
Komitetas širdingai dėkavoja 
visiems draugams ir draugėms 
už gausią paramą.

Nors mūsų miestelyje mažai 
lietuvių ir didžiuma katalikai,

“VIENYBIEČIŲ” HIMNAS

(Po Liet. Nepriklausomybes minėjimui).
Ak, tai sukaktį tėvynės

Mes minėjom, mes minėjom, 
Ir Smetonai ilgą amžių

Palinkę jom, palinkę jom.
Mes gi žinom—“tautos vadas”

Mus paglostys, mus paglostys....
Mūs “Vienybei” reikalingos

Jojo “mostys”, jojo “mostys.”
Mūs “Vįenybė”-katarinka

Fašistinė, fašistinė;
Ją gi sukti mes juk esam

Paketinę, paketinę....

Na, ir sukam, kolei gaunam 
Pašmėruoti, pašmėruoti.

Užu tautą,—sakom,—galvą
Galim duoti, galim duoti!

Bet kas ims gi mūsų galvą, 
Kam jos reikia? Kam jos reikia?

Mes nepaisom, kad viens-kitas
Mus papeikia, mus papeikia.

Mes gi žinom—“tautos vadas”
Mus paglostys, mus paglostys,

Ir atplauks del mūs “Vienybės”
Jojo “mostys,” jojo “mostys”....

Buolio Sūnus.
Vasaris, 1937.

bet visi, pas kuriuos buvo už
eita su pardavinėjimu tikietų, 
nusipirko. Į parengimą mažai 
atėjo. Daugiau buvo svetim
taučių. Ačiū tiems, kurie atsi
lankė.

'j

Štai gruvėsiai Malaga miesto, kuri fašistai užėmė keletas savaičių atgal.
Dalis miesto visai sunaikinta fašistų kanuolėmis.

ShkS

Vasario 24 d. pas mus lan
kėsi drg. D. M. šolomskas su 
prakalbomis. Susirinkimas ne
buvo labai sėkmingas, nes 
daug žmonių dirba naktimis, 
kiti, kaip seredos vakarą, bū
dami katalikais, nusiskubino 
į bažnyčią. Kalbėtojas puikiai 
nušvietė dalykus apie Lietuvą, 
Ispaniją ir ALDLD.

Blogiausia tas, kad wash- 
ingtoniečiai lietuviai mažiau 
rūpinasi savo vargu ir vargin
gu gyvenimu, o daugiau baž
nyčia. Kalbėtojai puikiai nu
švietė dalykus apie Lietuvą, 
Ispaniją ir ALDLD.

Blogiausia tas, kad wiash- 
ingtoniečiai lietuviai mažiau 
rūpinasi savo vargu ir vargin
gu gyvenimu, o daugiau baž
nyčia. štai vasario 21 d. buvo 
surengtas masinis susirinki
mas, į kurį lietuvių mažai te
atėjo. Mat, tuo pačiu sykiu 
lenkų parapijos, kunigas su
rengė biznišką “parę” po ba
žnyčia, kad atitraukus darbi
ninkus nuo masinio susirinki
mo. Kunigas nežiūrėjo, kad 
yra gavėnia: šumijo po baž
nyčia ir tiek.

M. Yanavięienė.

Washington. — Mirė gar
sus daktaras W. A. White, 
pasižymėjęs psichologiniais 
gydymais įvairių “dvasinių” 
nesveikumų. Jis buvo 68 
metų amžiaus. ,. ... *
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galite, aplankykite jauną 
draugę jos sunkioj padėtyj.

Albinas.

Puslapis Trečias

mūsų judėjimo reikalais ir 
problemomis. Susirinkime da
lyvaus drg. Andrulis, “Vil
nies” redaktorius iš Chicagos. 
Kviečiame visus dalyvauti.

L. K. Frakcija.

ĮSTATYMŲ SAUGOTOJAI
Philadelphia, PaM—na

New Britain, Conn

prantant pačioj siauriausioj |gydytojo dalyvavimo, įvyk-
grupės pa

sakant, m.

aparatą, susi-

Great Neck, N. Y

dirbk ir mes padėsime.

Newark, N. J

įsibrovusius

vir- 
me- 
me-

Kadangi visuose šalies kam
puose girdisi vien tik streikai 
su laimėjimais, tai dvi kompa
nijos Landers ir North & 
Judd pakėlė savo darbininkam 
po penktą procentą algos. Tas 
pakėlimas dar ir tam, kad uni
ja nesiplėstų. Bet vargu dar
bininkus kompanijos atgrąsys 
nuo organizavimosi.

“Vilnies” redaktorius d. V. 
Andrulis atvyksta į Conn, val
stiją. New Britaine sakys pra
kalbą bal. 7 d.

LDS. vajus tik-ką prasidėjo. 
J. Ambrose jau gavęs du nau
ju nariu į vietinę kuopą. Juo
zai
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Pirmyn Choras, tai gyvoji ar-

*
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apsigyveno

SEKMADIENĮ, 14 KOVO-MARCH 
Salėj e 735 Fairmount Ave., Philadelphia, Pa 

Pradžia 2-rą vai. po pietų

ANTRADIENĮ, 9 KOVO- MARCH 
Easton Baking Co. Salėje, Easton, Pa. 

Pradžia 7:30 vai. vakaro

Reikalaudami jos, malonėkite kartu su reikalavimu 
prisiųsti 8c. vertės pašto štampų.

“LAISVES” ADMINISTRACIJA
427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y

KOMUNISTŲ programa 
Prašalinimui Karų' ir FaJizmo 

Komunistų Internacionalo Septinto Pasaulinio 
Kongreso Rezoliucijos

KNYGELĖ 48 PUSLAPIŲ. KAINA 10 CFNTŲ.

Parašė V. ANDRULIS 64 puslapių, kaina 10c.

Trumpi Bruožai iš Ispanijos Istorijos 
ir Civilis Karas

PENKTADIENĮ, 12 KOVO-MARCH 
Pointbreeze, 2845 Winton St 

KALBĖS ANDRULIS IR P. J. SVENC1NSKAS 
Pradžia 7-tą vai. vakare.

Tuojau įsigykit ir skaitykit šias svarbias knygas:

ISPANIJA

New Britaine gyventojų, sa
koma, yra apie 69,000, tai su 
mažais ir dideliais. Bet di- | 
džiuliai, matyt, gerai traukia 
vadinamą “hard stuff”, kad 
1935 metais išgėrė 314,000 ga
lionų.

Kiekviena klasė turi to
kius gynėjus, kokių ji verta.

Vertindami margas “įsta
tymų saugotojų” biografi
jas, dar kartą įsitikiname, 
kad absoliučiai nėra jokios 
galimybės nustatyt, kur bai
giasi buržuazinės visuome
nės padugnės—stopočnikai, 
šermačiai, mok ros nikai 
(Vagių žargonu tai: bandi
tai, butų vagys, profesiona
lai žmogžudžiai, arkliava
giai) ir prasideda tie, kurie 
pašaukti tą visuomenę ginti. 
Kalėjimo administracija yra 
ramus uostas labiausia neti
kusioms ir nešvarioms vals
tybinės mašinos atmatoms, 
kurios perdaug apsivogė ar
ba susikompromitavo, kad 
galėtų tarnaut kariuomenėj 
arba dargi policijoj. Nėra 
tokio kalėjimo tarnautojo—• 
viršininko, valdininko, pri
žiūrėtojo — kurie nebūtų 
įvykdę vieno arba keliu nu
sikaltimų, pastarąjį žodį su-

dviem revolverio šūviais 
vieno mokytojo, kurio žmo
ną jis mėgino išžaginti be
veik vyro akyse.

Šiaulių sunkiųjų darbų 
kalėjimo viršininkas Iljaše- 
vičius dabar yra to pat ka
lėjimo kalinys, laukiantis 
teismo už išeikvojimą.

Su juo likimas pasielgė 
žiauriau, negu su jo pirmta- 
kūnu Remslausku, kuris po 
išeikvojimo atidengimo bu
vo paliktas teisingumo mi
nisterijos tarnyboj, tik kiek 
menkesnėj — Zarasų kalėji
mo viršininko vietoj.

Kaišiadorių kalėjimo 
šininkas Orniūnas 1929 
tais buvo teistas vienais
tais kalėjimo sąlyginiai už 
išeikvojimą. Kalėjimo virši
ninko vietą jis užsitarnavo 
savo administraciniais ga
bumais: būdamas, Keidai- 
nių policijos viršininku, jis 
areštavo visas moteris vieno 
vakaro dalyves, ir pats, be

rėtoju, ir kurio kriminalinę 
praeitį minėtas asmuo galė
tų dokumentaliai įrodyt.

Laikydamiesi mūsų prin
cipinio nusistatymo — nė 
jokiu atveju nebūt policijos 
pagelbininkais bet todėl, 
kad Kazys Navickas, karei
vis artileristas, nekaltai nu
teistas vietoj Pilipavičiaus, 
iškalėjęs 5 metus \ 4 mėn. 
sunkiųjų darbų kalėjime, 
jau paliuosuotas, mes jam 
patarėm kreiptis į prokura-

jo prasmėj — nusikaltimų 
prieš Lietuvoj veikiantį 
baudžiamąjį caro Rusijos 
kodeksą, tiksliau 
nrieš tuos jo paragrafus, 
kurie baudžia už kriminali
nius nusikaltimus. Tarp 
kriminalistu pasaulio, “for
to” nasaulio ir kalėjimo 
“auklėtojo,” vyksta nuolati
nis keitimasis pareigomis: 
huvusieii žmogžudžiai, ark
liavagiai. žulikai užima ka- 

. lėiimu viršininkų ir prižiū- 
rn+niu vietas: buvusieji vir
šininkai ir prižiūrėtojai so- 
'Unnv'M į kaltinamųjų suo
lo vno-vstes. išeikvojimus 
ir ffinkbmtus užnuolimus.Ir 
oi n nrioiim’knma žinomos 
Linrarnhiios; aukštesniu ka- 
ta^nriiu ir bailesnieji pa
kliūva už pirmuosius du, o 
vpn'acniu katekoriju ir dra- 
o^onioiį už nastaroii nusi
kaltimą. Pavvzdžiui. mes 
turima tikru žinin apie pen
kins. iš bendro šešių skai
čiaus. Kauno kalėjimo vir
šininkų kriminalinius nusi- 
VnlHrnus. Nuo sostinės ka- 
Uiimo tarnautoju neatsilie
ka ir nrovinciios kalei imu 
tajmautniai. anie kuriuos 
kana aiškiai kalba keletas 
žemiau paduotu faktų, pa
imtu be pasirinkimo. Rei
kia nabrėžt. kad aukštesnių
jų katekoriiu nusikaltimai 
i širvi a aikštėn labai retai, o 
tpismui iie atiduodami dar 
rečiau—tik tuomet, jei nie
kaip nepasiseka skandalą 
užslėpti “prestižo” intere
suos arba del giminystės. ♦ ♦ *

Gendvila. antras iš eilės 
Kauno snnkiuiū darbu kalė
jimo viršininkas, buvo pa- 
liunsnotas iš tarnybos už 
išeikvojimą.

Kuomet jo palikonis Raz
minas 1924 metais po kali
nių sukilimo buvo perkeltas 
į Panevėžio kalėjimą virši
ninku, Kauno kalėjime su
rado “mirusių sielų”; paaiš
kėjo, kad dalis viršetatinių 
tarnautojų tarnavo tiktai 
popieryje. Teisman jo ne
patraukė ir jis iki šiandien 
viršininkauja Panevėžio ka
lėjime. Iki 1934 m. jis su
jungė tas pareigas su tau
tininkų sąjungos— valdan
čios fašistų partijos—apsk
rities komiteto pirmininko 
pareigomis.

Jį pakeitė kapitonas Mi
kuckis, iki tol atsėdėjęs 2 
metu kalėjime už tabako fa
brikanto Diržės užmušimą. 
Jis ėio tas pareigas, kol gir
tų muštynėse buvo sužeistas dabar yra kalėjimo pHžiū-

dė medicinišką apžiūrėjimą 
tikslu “nustatyti nekaltybės 
procentą.”

Mickus, vieno provincijos 
kalėjimo viršininkas, 1926 
metais nuteistas dviem me
tais kalėjimo už valstybės 
turto pasisavinimą, dabar 
paskirtas Mariampolės ka
lėjimo valdininku.

1935 m. jau antrus metus 
besitęsiančios revizijos pa
sekmėje, buvo areštuotas 
Kauno kalėjimo vyriausias 
buchgalteris Gensas. Nėr 
abejonės, kad kalėjimo vir
šininkas, pagarsėjęs sadiz
mu majoras Šalkauskas, pa
našaus likimo išvengė tik 
dėka savo ryšių su augšto- 
mis fašistų viršūnėmis ir 
kad tuo nesukelt dar dides
nio skandalo.

Šiame vagių sąraše gar
bingiausia vieta visai teisė
tai priklauso Radzevičiui, 
parodžiusiam didesnius iš
radėjo gabumus ir užsimo
jimus, negu jo kolegos. 
1928 metais jį nuteisė 6 
metams sunkiųjų darbų ka
lėjimo, kaipo plėšikų gau
jos dalyvį. Būdamas Biržų 
kalėjimo viršininku, jis lai
komus jo žinioj banditus 
leisdavo į naktines “operaci
jas,” ir dalydavosi su jais 
grobiu. Naudodamasi tokia 
puikia apsauga jo gauja 
gan laisvai plėšikavo, kol ke
li jos nariai nebuvo sugauti 
nusikaltimo vietoj.♦ * *

Tą patį tenka pasakyti ir 
apie žemesniuosius kalėjimo 
tarnautojus — “auklėtojus.”

Antanaitis, nesenai miręs 
Kauno kalėjimo korpuso vy
resnysis, prieš pastojimą į 
tarnybą buvo arkliavagis ir 
sėdėjo kalėjime.

Už tą pat nusikaltimą 3 
metus sėdėjo Bardauskas, 
dabartinis kalėjimo prižiū
rėtojas, o buvusis prižiūrė
tojas Stukas dabar sėdi už 
vagystę.

Prižiūrėtojas Deltuva bu
vo nuteistas mirties bausme 
už ginkluotą plėšimą, o pri
žiūrėtojas Kazlauskas su 
plėšiku Balsiu ištisus metus 
terorizavo keletos apskričių 
gyventojus, kol 1934 m. per 
susišaudymą buvo užmuštas 
ir t.t. ir t.t.

Nesenai vienas mums pa
žįstamas asmuo kreipėsi į 
mus su užklausimu ar verta 
pranešt prokuratūrai apie 
1923-1925 m. m. įvykdytus 
kriminalinius nusikaltimus 
Kazio Pilipavičiaus, kuris

Tuomet jis mums atsiun
tė laišką, kurio dalį mes pa- 
duodam žemiau be jokių su
trumpinimų arba pakeiti
mų.

Verta pažymet, kad Pili
pavičius yta vienas iš labai 
stropių prižiūrėtojų, ypatin
gai pasižymi politkalinių 
persekiojimu. Pavyzdžiui, 
tik liepos mėn. politkaliniai 
jo pastangomis bendrai pa
ėmus buvo nubausti 1 me
tais 1 mėnesiu ir 3 savaitė
mis baudžiamos 
dėtimi. * *

Štai laiškas: 
Raudondvaryj 
3-čio artiler. pulko 3-čia ba- 
tarėja, t. y. prisijungė prie 
anksčiau ten buvusios 1-mos 
sunk, batarėjos ir įsikūrė 
pulko štabas.

Šių dviejų sujungtų bata- 
rėjų keli kareiviai teroriza
vo vietinius gyventojus — 
darė vagystes ir plėšimus. 
Tų vagysčių ir plėšimų ini
ciatorium buvo Kazys Pili
pavičius. Jis ten pat, Rau
dondvario kumetyne, turėjo 
savo meilužę, Kazę Petraus
kaitę, pas kurią slėpdavo 
pavogtus ir išplėštus daik
tus ir susirinkę pas ją ap
tardavo tolimesnį savo “vei
kimą.”

1924 m. vasarą išvogta is 
Raudondvario dvaro kluono 
2 drapakai ir 1 plūgas, ku
riuos Kazys Pilipavičius, 
padedant 3-čios bat. karei
viams, paskandino Nevežvj, 
kad saugiau išlaikius, pakol 
atvažiuos P i 1 i p a v i čiaus 
“kupčius.”

Tais pat metais rugsėjo 
mėn. Pilipavičiaus nurody
mu buvo pavogtos Raudon
dvario dvaro agronomo dvi 
kiaulės, kurias nupirko jo 
paties meilužės K. Petraus
kaitės tėvai ir už tas kiau
les nukentėjo niekuo nekal
tas žmogus.

Tų pačių metų pabaigoj,

to paties Pilipavičiaus nuro
dymu buvo apiplėšta Rau
dondvario valse, buvusio 
Graužų kaimo gyv. Baka- 
nauskienė ir, rodosi, Daino- 
rienė. Kada buvo apiplėš
tos viršminėtos pilietės, K. 
Pilipavičius jau buvo iš ka
riuomenės pasiliuosavęs ir 
apsivedęs su K. Petrauskai
te. Dalis pripiešto grobio: 
kumpiai, taukai ir lašiniai 
atiteko jam už nurodymą.

1925 m. Pilipavičiaus ir jo 
žmonos nurodymu buvo iš
vogtas Raudondvario valse. 
Bernatonių dvaro nuomi
ninko, žydo, sviestas, pienas 
ir grietinė, su visais bakais, 
kurie nakčiai buvo nuleisti 
to pat dvaro šuliny j.

Tais pat metais rugsėjo 
mėn. plėšimo tikslu buvo už
pultas Raudondvaris—Vil
kija kelyj piL Jočis. Tame 
užpuolime buvo apkaltinti 
1-os sunk, batarėjos trys 
kareiviai, kurių vienas buvo 
nekaltas. Jisai tam užpuo
lime nedalyvavo, bet jam 
nežinant jo šautuvas iš kar
eivinių buvo paimtas ir 
įduotas K. Pilipavičiui kai
po užpuolimo dalyviui. Lai
ke užpuolimo įvyko susišau
dymas. Po to, kritus įtari
mui ant viršminėtos dalies 
kareivių, vedant kvotą buvo 
apžiūrimi visų kareivių šau
tuvai. Pasirodžius, kad iš 
to kareivio šautuvo buvo 
nesenai šaudyta, o kas jo 
šautuvu šaudė, nurodyt ne
galėjo, tai jisai tapo karo 
lauko teismo pripažintas ta
me užpuolime kaltu ir nu
baustas 15 metų s. d. kalėji
mo.

Šiandien tas avantiūristas 
ištikimai tarnauja Kauno s. 
d. kalėjime.”

Būsimos kartos dideliu 
žingeidumu ir nepasitikėji
mu skaitys stenogramas vie
šojo teismo, kuris teis bur
žuazinių kalėjimų budelius. 
Bet joms sunku bus neįsi
vaizduoti “teisingumo” apa
rato. iki devvniu dešimtųjų 
susidedantį iš žmogžudžių, 
arkliavagių ir išeikvotojų, 
“auklėjimo”
dedanti iš ' labiausiai de
moralizuotu, ištvirkusių ir 
nusikaltusiu buržuazinės vi
suomenės atmatų. 
(“Kovotojas” N4 (11) 1935 m. 
lapkritis. Kauno kalėjimo polit

kalinių laikraš tis)

terija Great Necko organizacijų 
kūne. Nors choras ir nedidelis, 
bet jo dvasia stipri, aktyvi. Pa
mokos laikomos punktuališkai, 
kas ketvirtadienio vakarą, Ka- 
smočių svetainėje, prie gabios 
mokytojos, A. Klimiūtės.

Choras stato scenon teatrą, 
juokingą komediją “Dvaro Ber
nas,” kurią sulošti atvažiuos iš 
Brooklyno drg. J. J. Juškos 
artistų grupė. Tie, kurie matę 
šį veikalą sako, kad verta jį 
pamatyti. Veikalas apie dvaro 
bernų meilę link Lietuvos mer
ginų. Po lošimui bus šokiai 
prie W. Norris orkestros. Lo
šimas įvyks sekmadienį, kovo 
14 d., Kasmočių svetainėje, 91 
Steamboat Rd. Lošimas prasi
dės lygiai 6 vai. vakaro. Įžan
ga 50c, vaikams 25c. Užtikrin
tai turėsime linksmą ir žingei- 
dų vakarą. Gailėsis tas, kuris 
nedalyvaus. Fr. Kl-ton.

Streikas Laimėtas, Mirtys 
ir Kit-kas.

Penkias savaites merginos, 
moterys, išstreikavę New Bri
tain Shirt dirbtuvėj sugrįžo 
darban visos organizuotos į 
uniją. Unija likos pripažinta 
ir keletas kitų pagerinimų 
gauta.

Streikierės gerai laikėsi. 
Skebus nuvydavo ir už tai 
streikierių veik pusė buvo 
areštuota, tarpe jų ir lietuvė 
Kukoravičiutė.

Drg. Andrulis Dalyvaus su 
Mumis

Kovo 13 d., 7 vai. vakare, 
yra šaukiama platus susirin
kimas visų mūsų darbininkiš
kų organizacijų narių ir “Lai
svės” ir “Vilnies” skaitytojų. 
Susirinkimas įvyks po num. 
735 Fairmount Ave. Jį šaukia 
Lietuvių Komunistų Frakcija.

Turėsime'platų pasitarimą

SENŲ ARKLIŲ KLAUSI
MAS ANGLIJOS SEIME

London. — Anglijos sei
mui įnešta apsaugot nuo iš-* 
vežimo užsienin silpnus ir 
senus arklius. Sako, tūlo
se šalyse tokie arkliai per
daug varginami bei kanki
nami. Seimas penkias va
landas svarstė šį klausimą 
ir dar neužbaigė.

V. Andrulio, “Vilnies” Redaktoriaus 
Prakalbų Maršrutas

Nauja Literatūra

Ras Destu Demtu, kurį Ita
lijos fašistai suėmė ir nužudė 
Ethiopijoj. Jis buvo Haile Se
lassie žentas ir su savo armija 
atkakliai atakavo 
fašistus.

Vasario 21 d., vietinių orga
nizacijų Bendro Komiteto pasi
darbavimu, prakalbos buvo rū
pestingai surengtos ir visais at
žvilgiais pavyko sėkmingai. 
Apie prakalbas čia nerašysiu, 
nes “Vietinis” jas jau aprašė. 
Tačiaus man, kaipo tų prakalbų 
rengimo nariui, prisieina pažy
mėti tą, ką “Vietinis” nepažy
mėjo, būtent: apie surinktas au
kas ir kas aukojo.

J. Baranauskas aukojo 50c; 
V. Zablackas—35; po 25c—O. 
Klimaitienė, Alekna, K. Michel
son, V. Michelson, J. Pauliukas, 
Bukant, Sevičia, F. Určinas, S. 
Bistrojus, F. Lideikis, Kaspar
as, Karažienė, P. Polekaitis; vi
so su smulkiais—$8.62. Iš tuos 
sumos padengta prakalbų išlai
dos. Liko $3, kurie buvo pa
siųsti Ispanijos Liaudies Gyni
mo Komitetui.
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Neperseniai čia įvyko bedar

bių masinis susirinkimas, kur 
tapo plačiai apkalbėta ir nutar
ta suorganizuoti Bedarbių Dar
bininkų Susivienijimą ant na- 
cionalės papėdės. Tą vakarą pri
sirašė 16 narių. Būtų didelė 
reikšmė mūsų bedarbių kovose, 
jeigu visi bedarbiai ir dirbantie
ji stotų į šią darbininkų organi
zaciją.

Mirtis neklausia, kada žmo
gui nusibos gyventi. Ji skina 
be malonės. Vincas Pačėsa, 
apyjaunis, žmogus, pasimirė. 
Jis buvo katalikas, bet darbi
ninkų judėjimą savu laiku rė
mė. Kuomet šeimą išaugino, 
du sūnų ir dukterį, tai įsivėlė 
nesutikimas tarp jo ir jo mo
teries : juodu persiskyrė. Po 
to Vincas matydavos visados 
susirūpinęs ir jau nelankė jo
kių parengimų.

Užėjus bedarbei, netekęs 
darbo, turėjo pasiduoti į mies
to prieglaudą. Prieš mirsiant 
buvo gavęs darbą P. & F. 
Corbin dirbtuvėj, bet neilgai 
ten padirbęs išsiskyrė iš gy
vųjų tarpo.

Vincai, ilsėkis juodoj žeme
lėj.

Aplankykit Sergančią Jauną 
Draugę

Jaunuole Anyta Tiliuniuke 
turėjo sunkią operaciją ir ran
dasi Presbyterian Hospital, 
9th Avenue ir 9th Street New- 
arke. Lankymo valandos: 
kiekvieną dieną nuo 2 po pie
tų ir 7-8 vakarais. Anyta To- 
lun, kambarys 203, antras 
aukštas.

Januolė Anyta yra Sietyno 
Choro ir LDS jaunuolių 203 
kuopos narė. Kas iš draugų ir 
draugių, ypatingai jaunuolių,

LIETUVA 4935 METAIS
Darbininkų ir Valstiečių Kovos Prieš 

Smetonos Diktatūrą 
Parašė FREDAS ABEKAS

KNYGA Iš 64 PUSLAPIŲ. KAINA 10 CENTŲ

ši knygelė turi daug teisingų aprašymų apie Lietuvos 
padėtį ir žmonių gyvenimą, kaimo ir miesto žmonių 
vargus. Taipgi labai daug aprašymų apie Visuotiną 
Lietuvių Seimą Kaune, kur Fredas Abekas buvo at
stovu nuo 60,000 Amerikos organizuotų lietuvių. 
Platintojams ir agentams duodam 20%. Reikalaukit:

KRIKŠČIONYBE
IR KĄ JI DAVĖ DARBININKAMS?

Parašė A. M. METELIONIS.
Puikus rinkinys faktų, kaip tai: Vergų sąstatas ir jų 
kovos. Stebūklų laukimas. “Išganytojo atėjimas.” Ti
kėjimai Romos Imperijoj. Barbarų užplūdimas, žmo
nių “lyginimas.” Nakalti pradėjimai. Apie krikščio
nių persekiojimą. Romos sudeginimas. Tamsybės am
žiai. Kryžeiviai. Raganos. Inkvizicija. Mokslo perse
kiojimas. Baltramiejaus Naktis. Liuteris ir darbo 

žmonės ir kiti žingeidūs dalykai.
BROŠIŪRA 48 PUSLAPIŲ. KAINA 5 CENTAI.

KRIKŠČIONYBE
Ar

KOMUNIZMAS?
Parašė A. BIMBA.

Brošiūra aiškina kas išvaduos žmoniją iš kapitalisti
nės priespaudos. Drg. Bimba aiškina, jog Marksiz- 
mas-Leninizmas yra mokslas, kurio vaduojantis žmo
nija pasiliuosiuos. O kunigas S. Kneižis pasakoja, 

kad Kristaus mokslu remiantis, būk galima 
panaikinti vargai.

KNYGELĖ Iš 32 PUSLAPIŲ. KAINA 5 CENTAI.
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BOSTONO ŽINIOS
. VKDA KORESPOWDENTV BIURAS

TRUMPAI KALBANT
Proletarinio Meno Są-gos 

Mass, apskritys operetę “Kor- 
nevilio Varpai,” atidėjo rude
niui. Matomai, pervėlai pradė
jo darbą, todėl šią žiemą ope
retės pastatyti neįstengė.

i

Bendras draugijų atstovų 
susirinkimas, šauktas vasario 
28 d., neįvyko. Susirinko tik 
9 atstovai. Susitikus paskui 
vieną kitą, teko užklausti ko
de) į susirinkimą neatvyko? Ir 
atsakymai gauta: “užmiršau,” 
“visai nieko nežinojau,” “su 
bizniu buvau išvykęs.”

Kad “nežinojau” ar “užmir
šau’* — tai nepateisinamas da
lybas. žinot privalo kiekvienas 
bendro fronto narys, nes yra 
senai nutarta, paskutinį sek
madienį, kiekvieno mėnesio, 
turėti pilnumos (draugijų at
stovų) susirinkimas. Be to, 
apie susirinkimą buvo paskel
bta (visuomet būna) “Lais
vėj” ir “Keleivy.”

Tai ką — ar mūsų draugai 
neskaito laikraščių ?

M tikrųjų kai kurie, net la
bai veiklūs draugai, laikraščių 
neskaito. Su vienu draugu iš
sikalbėjau. Jis ima pasakoti 
apie P. Rimšos prakalbą per 
Miakų radio. “O ar apie tai 
neskaitei “Laisvėje?” klausiu 
jo. Sako — ne. Kada tilpo? 
Pasakiau. O jis man paaiškino, 
kad nors “Laisvė” jam ir atei
na, bet visi numeriai sukrauti 
j krūvą taip ir stovi. Skaityti 
neturįs laiko.

linau, kad tas draugas dir
ba ilgas valandas. Turi ir kitų 
užsiėmimų. Bet vis tiek tai ne
pateisina. Aš irgi apsikrovęs 
darbais. Bet jei aš neperžiūrė
čiau gaunamų laikraščių — aš 
neužmigčiau. Turi rasti valan
džiukę laiko laikraščio peržiū
rėjimui. Randi ką įdomaus, 
būtino — tai ir perskaitai.

Daugelis draugų iš bendro 
fronto išsitarė, kad sekmadie
niais susirinkimus šaukti nepa
togu. Daugelis dirba 5-6 die
nas. Sekmadienis — tai vienin- 
tėlė diena poilsiui, pasižmonė- 
jimui ir tt. Girdi, šiokiadienio 
vakarais geriausiai būtų susi
rinkimus laikyti.

Tam aš pritariu ir daugelis 
pritaria. Nors dieną ir dirbęs 
—vakarą gal praleisti susirin
kime. Sekmadienis vilioja il
giau pamiegoti, kur nors išeiti, 
pasilsėti kūniškai ir dvasiniai.

Vietoj neįvykusio bendro 
draugijų atstovų susirinkimo 
vasario 28 d. nutarta šaukti 
ekstra susirinkimas kovo 11d. 
ketverge vakare, 8 vai., 376 
Broadway. Yra švarbių klausi
mų išrišti.

Amerikos Lietuvių Kongre
so Mass, valstijos apskritys nu
tarė surengti vajų, nuo balan
džio 15 d. iki gegužės 15. Va
jus rengiamas sukėlimui finan
sų I^ietuvos politinių kalinių 
šelpimui ir akcijai Lietuvos de
mokratinei tvarkai atsteigti.

' Pranešimai reikia aiškiai ra
šyti. Aną kartą “Laisvė” net 
pastabą padarė mūsų choro 
pranešėjui, kuris parašė ’ apie 
“amateur” parengimą, bet ne
parašė kur jis bus.

Dabar vienas draugas rašo 
pranešimą “Laisvėje” iš kovo 
2 d., kad ALDLD 2 kp. susi
rinkimas įvyks 4 d. kovo St. 
Omer’s Hall, 2-rą vai. po pie
tų.

ir čia rašytojas “suklydo.” 
Susirinkimas įvyks balandžio 

‘ 4, o ne kovo. Ir tai ne St. 
Omer’s, o A. L. P. Kliube. Ir 

tai ne vien ALDLD narių, bet 
visų “Laisvės” skaitytojų.

Taip mane informavo tam 
tikra komisija. Taigi, paskelb
ta visai kas kita.

Tegul šis skelbimas ir teisin
gai būtų parašytas. Bet ar ver
ta skelbti tie dalykai dabar, 
kurie įvyks dar net už mėne
sio? Ne. “Laisvė” negali 
pranešimą kartoti kasdien per 
visą mėnesį. O jei visu mėne
siu anksčiau paskelbti — iki 
susirinkimo visi jį užmirš.

Visur būkim nuosaikūs.

Ką tai reiškia pasidarbuoti!
Mūsų kliube, 376 Broad

way, kas sekmadienis parei
na visas glėbys “Sunday Wor- 
ker’io.” Pirmiau jis čia vo- 
liodavosi ir tik apie 5 kopijos 
parsiduodavo. Bet “S. W.” pa
siėmė savo žinion drg. A. 
Dambrauskas. Jis surado žmo
nes, kurie nori “S. W.” skai
tyti. Paėmė jų adresus, susira
do berniuką, kuris “S. W.” iš
nešioja po namus.

Ir šiandien “S. Worker’io” 
35 egz. su viršum.

Laisvės choras mokinasi 
operetę “Pepitą.” Pats veika
las gražus, muzika graži, tik 
vertimas iš anglų kalbos labai 
netikęs — darkyta lietuvių 
kalba. Ateity reikėtų to veng
ti ir naują veikalą (dainą, ope
retę ar vaidinimą) pirm išlei
džiant, reikėtų duot ištaisyt 
kalbą tam, kas ją žino.

Geros naujienos! ALDLD 2- 
ra kuopa jau gavo šįmet 13 
naujų narių. 10 gavo drg. H. 
Tamašauskienė ir 3 — drg. 
Buivydienė. Kur jūs, vyrai?

Turėsim dar vieną orkestrą. 
A. Legijono St. Dariaus pos
tas organizuoja savo orkestrą. 
Jų tarpe yra gerų muzikantų, 
k. a. R. židžiunas ir kt.

Buvęs Bostono majoras, o 
paskui gubernatorius James 
Curley, nors turi jauną pačią 
— vistiek nerimsta be skanios 
“kazionos” duonutės. Politikoj 
jis manė varytis net iki J. V. 
prezidento, bet dabar nutūpė, 
kaip vabalas ir rengia savo 
mašiną rinkimams į majorus. 
Jis vėl kandidatuosiąs ir nori 
būti Bostono miesto majoru.

Murza Neglosto.

Mūsų Moterys “Smart.”
Apart ALDLD 2 kuopos mo

terų sekcijos, So. Bostone yra 
susitveręs dar Moterų Kultū
ros kliubas. šis kliubas skaito 
apie 50 narių.

Kovo 28 d. pas drg. Kvet- 
kauskus kliubietės suruošė sa
vo rankdarbių parodą.

Ispanė motina ir keturi jos vaikai sėdi prie šaligatvio 
Malaga mieste, nes fašistų kanuoles sugriovė jų namus..

Paroda atlankiau ir aš, nors 
ėjau ir galvojau: “Nieko gero 
ten nebus. Ką mūsų senai at
važiavę moterys gali?” Ir 
įžengęs į parodos kambarį nu
stebau. Kiek čia daug gražių, 
stačiai žavėtinų eksponatų! 
Mezginių, audinių, rankų dar
bo gėlių — visko tiek daug ir 
viskas taip gražiai padaryta!

Ir turėk tu man tiek kantru
mo! Nekurie mezginiai tūrėjo 
paimti mėnesius laiko, kol juos 
numezgė “Utėlės gali užpulti, 
kol šitą mezginį numegsi” — 
aiškinau moterims. O jos tik 
juokiasi ir tiek. Reiškia, mū
sų moterys laiko veltui nelei
džia (žinoma, ne visos) ir kan
trybės turi daugiau už mus, 
vyrus.

Rengėjos padavė man lape
lį popieros ir sako — parašyk 
numerį to daikto, kuris tau 
geriausia patiko. Sako, kas 
daugiausia gaus balsų — tas 
laimės premiją.

— Bet kur čia aš surašy
siu — sakau. Man viskas pa
tinka ir visi eksponatai verti 
premijos.

Visgi Kiškiūtė (dar jauna, 
rodos, čia gimus ir augus) ga
vo pirmą dovaną — $3.00. An
tra dovana buvo $2.00, trečia 
— $1.00.

Įžanga į parodą buvo tik 
10c. Reikėtų kliubietėms tokią 
parodą surengt kur nors ant 
Broadwes, salėje, kad ji tęstų
si bent kelias dienas. Paroda 
reikėtų gerai išgarsinti ir su 
lietuvių liaudies daile reikėtų 
supažindinti ypač mūsų jauni
mas, kuriems Amerikos moky
kla yra įkalus į galvas, kad 
“in old country” nieko gero 
nėra, žmonės tamsūs, nuskurę, 
niekam neverti.

Turintieji svetimtaučių pa
žįstamų, turėtų ir juos supa
žindinti su lietuvių liaudies 
menu. Tai būtų daug daugiau 
naudos, negu iš p. Rimšos me- 
dalijonų parodos.

Mūsų' moterys, mergelėmis 
atvykdamos į šią šalį, atsive
žė su savim Lietuvos kaimo 
dailę ir jos nepamiršo dar ir 
šiandien. Jonas K.

SLA. 43 KUOJOJ.

SLA 43 kuopa kaip buvo 
sandariečių vadovybėj taip ir 
pasiliko. J. Lekys, mėgstąs iž
dininko ir finansų raštininko 
vietas, šįmet savo vietą užleido 
Vileišiui. J. Kerdiejus šiemet 
irgi nenorėjo sekretoriauti. 
Pernai jis sekretoriavo tik del 
to, kad išstūmus Krukonį, ku
ris išėjo prieš “Sargybos bok
štą” ir ėjo už Bagočių. Ker- 
diejaus vietoj šįmet kuopoje 
sekretoriauja V. Minkienė.

Pirmam kuopos susirinki
me fin. rašt. S. Mockus išsi

derėjo pakėlimo algos. Pakel
ta $10, nors finansų rašt., kai
po palengvinimas, ligonių rei
kalais iš jo paimta ir užkrau
ta užrašų raštininkui.

Dabar fin. raštininkas gaus 
$40 algos į metus ir apie tiek 
jis pristato pašto ir susirašinė
jimų sąskaitą.

Nors kuopa pereitais metais 
savo reikalams surinko $297, 
bet apmokėjus algas ir kitas 
sąskaitas, pinigų dar trūko. 
Todėl, vietoj mokėti kuopos 
reikalams 50c šįmet 10c, pa
kelta. Mokėsim dabar po 10 
centų kuopos reikalams.

Kuopoje yra 275 nariai. 
1936 metais iš kuopos išstojo 
8 nariai, mirė 6. Prisirašė 30, 
bet kelis daktaras kvotėjas at
metė.

Parengimai 43 kuopai nesi
seka. Buvo surengti Januškevi
čiui paveikslai iš Lietuvos, bet 
jie davė tik $6.00 pelno. Bu
vo surengtas balius ir tas da
vė vos $10.00 pelno. Kuopos 
parengimų žmonės (net na
riai) nelanko.

Metus ar du kuopa pirkda
vo mirusiam nariui gėlių už 
$5.00., Šįmet buvo bandoma ir 
to neduoti, bet daugumos no
ru, gėlės palikta pirkti.

Povyliuks.

Savo Rūšies Sindikatas.
So. Bostone ir apylinkėje 

yra nemažai lietuvių kepėjų. 
Daugumoj jie kepa vadinamą 
ruginę ir pusbaltę duoną, ši
tą duoną daugiausiai vartoja 
lietuviai, lenkai, rusai ir žydai. 
Taigi iš šitų žmonių mūsų ke
pėjai ir.biznį daro.

Kaip tas biznis kepėjams 
eina? Ar daug jie uždirba — 
pašaliniui sunku pasakyti. Kad 
ir pasiklaus! kepėjų — tiesos 
nesužinosi. Iš šalies žiūrint, bi
znis turėjo būt geras, su ne
blogu pelnu. Bet mūsų ruginės 
duonutės kepėjams pasirodė, 
mat, kad pelno galima pasida
ryti daugiau, žmonės įprato 
valgyti ruginę duonutę. Naujų 
kepyklų neatsiranda — kon
kurencijos iš niekur nenumato
ma. Taigi mūsų kepėjai susi
tarė — sudarė neva organiza
ciją (trustą) ir nustatė rugi
nės duonos kainą: pakėlė iš
karto 5c ant kepaliuko. Ant 
didesnio 10 centų. Ir daryk ką 
daręs. Pas Plevoką, pas Kuo
dį, kur tik eisi, kur tik klausi 
“lietuviškos” duonos, visur ra
si tą pačią kainą.

Tuo tarpu kvietinė Ameri
kos duona kaip buvo, taip ir 
liko savo Vietoj. Pirmiau mes 
manėm, kad kainas padiktuo-i 
ja stambieji vertelgos, trustai. 
Bet žiūrėk ... susitvėrė lietu
viškas trustelis, padiktavo duo
nai kainas ir ką tu jiems pada
rysi! Įdomu, ar jie pakėlė al
gas savo darbininkam po šitos 
reformos.

Girdėjau moteris kalbant 
apie streiko paskelbimą lietu
viškai duonai. Jota.

Mirė Lenkiškų Dūšių 
Kerdžius

Rymo katalikų kunigai mė
gsta save vadinti “ganytojais.” 
Kunigėlis, kunigas-klebonas, 
vyskupas — vis tai ganytojai. 
Ganytojai ne avių, ne kiaulių, 
bet sielų, dūšių. Pats popiežius 
— yra didžiausias ganytojas.

Bet lietuvių kalboje, tuos, 
kurie ką nors gano, nevadina 
ganytojais. Tai sąvokai mes 
turim geresnį žodį (terminą) 
—būtent, piemuo.

Piemuo, tai eilinis asmuo. 
Vyresnis piemuo vadinamas 
jau kerdžium.

Taigi, va, kodėl aš savo 
straipsnį taip pavadinau.

Vasario pabaigoj So. Bosto
ne mirė lenkų parapijos klebo
nas kun.. Chmielinskis. Jis su
laukė 70 metų amžiaus, visai 
nesirgo ir vaikščiodamas nu
mirė, anot žmonių kalbos.

Aš jo nepažinau, bet dirbu 
kartu su karštu jo parapijonu. 
Taigi šitas dievotas lenkas 

man ir suteikė žinių apie kun. 
Chmielinskį.

Chmielinskis iškunigavo 
daugiau, kaip 40 metų So. Bo
stone, nors lenkų čia ir ne
daug,, įkūrė parapiją, įsteigė 
pradžios mokyklą ir minyškų 
konventą.

So. Bostono lenkai susikon
centravo aplink bažnyčią ant 
Andrew Square ir ten ir da
bar tebegyvena. Retas kuris 
lenkas pasimaišo kitur kur: 
tarp lietuvių ar airių.

Prie lenkų parapijos, sako, 
dabar priklauso 12,000 lenkiš
kų šeimynų (skaitant ir sen
bernius viengungius). Bet čia 
priskaitomi Dorhesterio, Rox
bury ir visos “okolicos” (apy
linkės) lenkai.

So. Bostone lenkai leidžia sa
vo dienraštį ir savaitinį laik
raštį. Savaitinis buvo prisiglau
dęs “Keleivio” flygely ir buvo 
spausdinamas “Keleivio” spau
stuvėje. (Gal ir dabar jis ten 
randasi? Nežinau).

Bet grįžkim prie mirusio 
Chmielinskio. Jo gyvenimas, 
būdas daug ką pasako apie 
visus kunigus abelnai; todėl, 
kad kunigai seminarijose vie
nodai auklėjami.

Kaip visi kunigai, taip ir mi
ręs Chmielinskis, buvo geras 
biznierius. Iš parapijonu jis 
čiulpė paskutinius syvus. Kas 
sekmadienis, kas pamokslas jis 
reikalavęs (ne prašęs) tik pi
nigų ir pinigų; kad bažnyčioj 
nebūtų “noizo,” per kolektą 
jis liepdavęs sidabrinių, vari
nių pinigų nevartoti. Vartoti 
tik popierinius! Jie tykūs, ne
skamba. žmonėms melstis ne
trukdo. Tai dolerinės, penki
nės ir tt. Ar tai ne gudraus bi
znieriaus būta? Už tai jis tu
rėjo banką Bostone, ant Cross 
St. Ją vedė (rodos ir dabar 
tebeveda) brolis. Gi parapijai 
buvo suvaryta arti $40,000 
skolos. Dar mėnuo, du ir baž
nyčia, mokykla ir minyškiny- 
čia turėjo būt atimta už sko
las. Bet tuo tarpu senį Chmie
linskį pavadavo jaunas klebo
nas. šis mandagiai ėmė para
pijonu kišenes valyti ir Chmie
linskio padarytas skolas atmo
kėti. Dabar, aiškino man para- 
pijonas, likę tik apie $15,000 
skolos.

Miręs Chmielinskis bažny
čios nežiūrėjęs. Buvo smarkus 
girtuoklis. Prohibicijos laikais 
pats munšainą darė ir parda
vinėjo. Bažnyčios sienos, šven
tųjų stovylos ir paveikslai bu
vo per visą colį purvo ir dulkių 
padengti. Ir tik naujam klebo
nui atėjus, nuplovus sienas ir 
nuprausus šventuosius — pa- 
rapijonai pasijutę, kaip naujoj 
bažnyčioj. Prie Chmielinskio 
žmonės neidavę į bažnyčią. 
Susirinkdavę po 50-100 žmo
nių. Sakydavę: vistiek jis nie
ko gero nepasakys, tik pinigų 
prašys. Dabar, esą, prisigrūda 
pilnutėlė bažnyčia. Jaunasis 
klebonas pinigų nereikalauja 
griežtoj formoj, o tik prašo 
(tai yra tol, kol išgudrės). 
Naujasis klebonas įvedęs tik 
naujus taksus. Apart kolektų, 
apart įžangos į bažnyčią, 
apart velykinės ir kalėdinės 
mokesčių — kiekviena šeimy
na moka po $6.00 į metus. Pa
vieniai vyrai ir moterys moka 
$3.00 metinių duoklių.

Chmielinskio laidoti suva
žiavę labai daug kunįgų. Bu
vęs miesto majoras (ar jo at
stovas), kardinolo atstovas ir 
minia žmonių.

“Keleivio” pranešimu, pas 
Chmielinskį nešę savo pinigus 
ir lietuviškos davatkos. Tiek, 
mat, jis turėjęs pasitikėjimo 
davatkų tarpe.

Subruzdo Korespondentais 
Rūpintis

Jau antri metai, kaip mes 
turime “Laisvėje” Bostono ži
nias. Nors jas veda korespon
dentų biuras, bet daugiausiai 
rašydavo du žmonės, arba, tei
singiau pasakius — vienas. Ki
ti mūsų draugai, nors Bostono 
Žinias labai mėgsta — dirbti 
nepadėjo. Net pilno kontakto 

tarpe mūs reporterių nebuvo 
ir nėra.

Štai, žiūrėk, vienu ir tuo pa
čiu klausimu, parašo du ir 
trys korespondentai, o kitu nei 
vienas. Ir vienas žmogus visko 
apžioti jokiu būdu negali. Sa
kysim, vienu laiku yra net keli 
parengimai (prakalbos, susi
rinkimas, balius). Vienas žmo
gus negi gali visas tas vietas 
aplankyti, kad paskui apra
šius savo įspūdžius.

Čia ir reikalingas visų ko
respondentų glaudus koopera- 
vimas. Biuras turi vedėją. Ko
respondentai ir turėtų savo ra
štus siųsti per biuro vedėją.

Daugumos korespondentų 
raštai reikia taisyti. Kitų net 
perrašyti. Visą tai turėtų at
likti biuro vedėjas, ir atliktų, 
jei mūsų visų raštai eitų tikrai 
per biuro rankas.

Dabar, atskirai siuntinėda
mi, mes apsunkinam “Laisvės” 
redakciją. Iš redakcijos atsa
kymų matėme, kad kitos ko
respondencijos atmetamos, 
kaipo gautos kelios tuo pačiu 
klausimu. O praeina ir tokių, 
kokių mes, bostoniečiai visai 
nepageidaujame. Pavyzdžiui: 
Bostono žiniose tilpo kokių ten 
L. Met. žinyčios rateliečių raš
tas, kuris pilnas pagyrų p. Ku
bilienei ir pilnas reklamos Ku
bilienės koncertui. Ir tą dieną 
mes kaip tik turėjom savo pa
rengimą labai naudingiems 
tikslams, šis raštas, sakau, 
įtalpintas po Bostono žinių 
antgalviu, kur sakoma: “Veda 
korespondentų biuras.” Išeina, 
kad biuras tą raštą praleido, 
pats pasiuntė. Ir biuro vedėjui 
prisiėjo draugams aiškintis, 
kad jis apie tą raštą nieko ne
žino.

Sakau, lig šioliai buvo palai
da bala. Pernai mes norėjom 
pasiųsti savo atstovą į kores
pondentų suvažiavimą, Brook- 
lyne, bet neįstengėm.

šiemet šis klausimas neku- 
riems draugams parūpo. Per 
vasario mėn. ALDLD kuopos 
susirinkimą, šis klausimas ta
po pajudintas. Manoma pa
rengti bent du parengimu, kad 
sudarius lėšų vienam ar dviem 
korespondentam nuvykimui į 
korespondentų suvažiavimą.

Manoma turėti Laisvės skai
tytojų So. Bostone susirinki- 
mą-pasitarimą. Manoma turėt 
pasitarimą vien koresponden
tų.

Visa tai labai gerai. Vietoje. 
Ir senai taip reikėjo padaryti. 
Dirbdami sutartinai-planingai 
— padarysim daug daugiau ir 
tas darbas neš naudą.

Dar pakartoju, kad, apart 
žinių, mes privalome gauti ap-

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.

GREITAI SUSTABDYKITE TUOS BAISIUS SKAUSMUS

REUMATIZMO
Palengvinimas į 48 Valan
das Arba Nieko Nekainuos!
Pasiliuosuokite nuo Reumatizmo siel
varto—skausmo—agonijos, nervų įde
gimo, siatikos ir strėnų gėlimo, kaip 
kad tūkstančiai Dabar Pasiliuosuoja 
Greit su saugiu receptu pavadintu 
BARUVACOL. Dažnai skausmai yra 
sulaikomi į keletą valandų; atsiliuo- 
suoja sustingimai, skausmai sąnariuose 
ir atsiilsi muskulai taip, kad kentėto
jas vėl gali gėrėtis gyvenimu^ Nelau
kite! Gaukite BARUVACOL, kuris 

DETROITO LIETUVIU DARBININKU APTIEKA 
čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

8701 JOS CAMPAU A VĖL, DETROIT, MICH.

garsinimų į mūsų skyrių, žo
džiu, skyrių mes turėtume pa
tys išlaikyti. J. K. Patrimpas.

Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytoju

Dr. Herman Mendlowitz
83 METAI PRAKTIKOS
522 Bedford Avenue 

arti Taylor St., Brooklyn, N. Y.
Tel. Evergreen 7-1312

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

BERN. J. SHAWK0N1S
(AŠAKUNAS)

NAUJAS

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALSAMUOTOJAS

LAISNIUOTAS
New York ir New Jersey » 

Valstijoje
Graborystės reikale visada jums 

mielai patarnaus pigiai.
306 John Street, 

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

Telephone Stagg 2-4401

A. Radzevičius 
GRABORIUS 

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

Paraamdaa automobiliu® ▼ettuTŽm, 
pardm, krikžtynom ir kitokiem

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(JALINSKAS)

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

mados automobilius. 
84-02 JAMAICA AVE. 

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

TeJ. StaK» 2-0783 NOTARY
Night Tel. Juniper 5-4912 PUBLIC 

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS)

GRABORIUS
BALZAMUOTOJAS

Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite.

337 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

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

i tiekia džiaugsmingų palengvinimų 
daugeliui kitų. Geriausia už viską jūs 
galite būt užtikrinti, jog BARUVA
COL neturi svaigalų—Neturi Opiumo. 
Prisiųskite Šj skelbimą arba ateikite 
asmeniškai pas ATKINS LAB., 44 E. 
63rd St., New York City. Nesiųskite 
pinigų, užmokėkite paštoriui $1.85, 
pridedant persiuntimo kaštus, kada 
jis atneš jums BARUVACOL. Jau
site greitą, puikų palengvinimą pirmą 
savaitę arba bus jums grąžinti pini
gai. Valandos: Šiokiom dienom nuo 10 
ryto iki 4 po pietų. (Laisve)'
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Rumford, Me.
Lietuvių Darbininkų Susivie

nijimo 28-tos kuopos susirinki
mas įvyko vasario 28 dieną, 
šv. Roko Svetainėj, 12 valan
dą dieną. Susirinkimas buvo 
labai įdomus ir tvarkus. Mat, 
tą dieną buvo suruošta pa
rengimas paminėjimui 4 metų 
sukaktuvių nuo LDS 28 kuo
pos susiorganizavimo. Mes 
kas metai ruošiam metinį pa
rengimą, bet šių metų paren
gimas buvo daug skirtingesnis 

4 nuo kitų metinių parengimų.
Komisijos nariai sumanė, 

kad kiekviena draugė atsineš
tų užkandžius, o vyrai davė 
po 25 centus “ant pamiršimo 
vargų.” Kuomet gaspadinės 
pakvietė visus prie stalo, pasi
rodė įvairių įvairiausių užkan
džių. Svečiams bevalgant 
draugiškus pietus, draugas S. 
Puidokas paaiškino susirinki
mo svarbą — paminėjimą 4 
metų 28 kp. gyvavimo ir iš- 
auginimą didžiausios pašalpos 
ir apdraudos kuopos Rumfor- 
de. Draugas taipgi paaiškino, 
kad vajus prasideda su pirma 
diena kovo ir kvietė kiekvie
ną draugą ir draugę gauti 
naujų narių. Jis paaiškino, 

, kad kuopa neims įstojimo į vi
sus skyrius. Bile kas gali tapti 
LDS nariu by tik amžius ir 
sveikata pavėlina. Toliau S. 
Puidokas prisiminė ir apie Is
panijos darbininkų kovą su fa
šizmu ir prašė paaukauti kiek 
kas išgali.

Draugas P. Waznis pasakė 
keletą žodžių apie Ispaniją ir 
tarė: “Kratykime kišenius ir 
gelbėkime Ispanijos liaudžiai 
nusukti fašizmo sprandą. Pa
dėkime sulaužyti fašistų nu
garkaulį.”

Aukas rinko draugai S. Pui
dokas ir E. Klemanskienė. 
Aukotojų vardų čia neminėsiu, 
nes neturiu vardų. Aš manau, 
kad kiti paskelbs aukotojų 

į vardus. Viso buvo surinkta 
$2,10. Tą pačią dieną 28 kp. 
paaukojo $2.50, tai viso aukų 
Ispanijos kovotojams surinkta 
$4.60. Iš tokios mažos koloni
jos, tai labai didelė auka. Pri
klauso padėka S. Jankauskui, 
nes jis prisiminė, kad galima 
iš kuopos iždo paaukoti.

Šio parengimo komisiją su
darė S. Puidokas, E. Klemans
kienė, Maršanskienė ir šarkie- 
nė. Varde visos kuopos tariu 
širdingą ačiū komisijai.

Sunkiai apsirgo mūsų geras 
draugas, LDS narys, S. Puido
kas. Pirmadienį jį parvežė iš 

’dirbtuvės. Aš dar jo nemačiau, 
nes berašant šį straipsnį man 
apie tai pranešė draugai.

LDS Narys.

LAIMĖKITE $140,000 
PRADEKITE TUOJ

DABAR

t

t

Sujaudinantis kontestas su $200,- 
000 piniginiais prizais tapo paskelb
ta šiame laikraštyje pereitą mėnesį. 
Šis kontestas yra vedamas išdirbėjų 
Dvigubai—švelnių Old Gold Cigaretų. 
Nuo jo paskelbimo, jis pasigavo 
Amerikos Publiką ir sukėlė taip ne
paprasto susidomėjimo, kad iš kiek
vieno kaimo ir miesto kontestantai 
paduoda savo Įstojimo formas. Kiek
vienas nori laimėti vieną iš 1,000 
prizų. Ir išdirbėjai Old Gold Cigare
tų nepamiršo įdėti savo draugus lie
tuvius į tą 
pakartotinų 
doje.

Daugelis 
į šį kontestą. Jie sunkiai darbuojasi 
prie išrišimo mįslių. Visi trokšta 
laimėti. Jei jūs neįstojote į kontestą, 
dar ne vėlu. Eikite pas artimiau
sią cigaretų pardavinėtoją ir prašy
kite jo seto oficialių Old Gold Mįslių 
paveikslų kartu su pilnom taisyklėm 
ir reguliacijom. Atydžiai sekite in
strukcijas ir jūs tuojau įstosite j šį 
kontestą. Jei jūsų krautuvininkas ne
gali aprūpinti'jūsų su mįslėmis, rei
kalaukite per šį laikraštį ir jūsų rei
kalavimas tuojaus bus imamas aty- 
don.

Turėkite mintyje irgi, jog kada 
jūs pabandysite pirmą pakelį Dvigu
bai švelnaus Old Gold ir jei jūsų 
nenudžiugins, jūs gausite Dvigubai 
Savo Pinigus atgal* Pasisekimo Jums.

... .

k on testą, kaipo pasekmę 
pranešimų mūsų spau-

iš skaitytojų jau įstojo

-z i v
’V ’-'TW’1 ;. A. j?’

Valery Mežlauk, Sovietų 
ekonomistas, kuris užėmė 
mirusio Gregory K. Or- 
džonikidze vietą kaipo 
sunkiosios pramonės ko
misaras.

Worcester, Mass.
Iš ALDLD 11 Kp. Susirinkimo, 

Įvykusio Vasario 28 d.
Pirmiausiai d. S. Janulis 

pridavė pinigus už vieną nau
ją narį, kurį susirinkimas pri
ėmė vienbalsiai. Drg. Janulis 
sakė, kad bus ir daugiau na
rių. Drg. Dovidonienė, kuopos 
knygė, išdavė gerą raportą ir 
paėmė platinimui 200 knygu
čių brošiūros “Ispanija.” ši 
knygutė parašyta labai popu
liariai. Joje telpa trumpa Is
panijos istorija ir apie dabar
tinius įvykius. Ji skaitosi labai 
lengvai. Paragrafai trumpi ir 
žingeidūs—vieną perskaitai, 
traukia kitą skaityti. Abelnai 
tą brošiūrą naudinga kiekvie
nam perskaityti. Knygutėj 
telpa daugelis paveikslų, o ant 
viršelio — Ispanijos žemlapis. 
Knygutė turi 64 puslapius ir 
parsiduoda po 10c.

Draugai A. Čeponis ir J. J. 
Bakšys apsiėmė į komisiją, 
kad ką nors surengti kuopos 
naudai. Drg. F. Dovidonienė 
ir Al Goldenberg pridavė sąrašą 
aukavusių worcesterieciu del 
teknikinės pagelbos Ispanijai. 
Per draugus Dovidonienė ir 
Goldenbergą aukojo šie:

J. M. Lukas—$20.00; Po 
po $5—D. Lukienė, J. Petku- 
nas, J. Skeltis, J. Daugiela; 
po $3—J. špakauskas ir J. 
J. Bakšys; po $2—A. Dvarec- 
kienė, K. Dirvelis, P. Kazlas, 
P. Batkevičia;; Drg. Kanap- 
kiai $1.50; po $1—M. U. Ki- 
žienė, M. M. Kižienė, B. Mi- 
zara, V. Tumanis, V. Jančius, 
J. Lietuvninkas, J. žalimas, S. 
Bakanauskas, A. Pilkauskas, 
drg. Norkai, M. Juodsnukis, 
M. L., M. M. Lukai, V. Va- 
loncevičia, J. Indzelis, M. Dek- 
snienė, K. Valontukevičia, 
Ig. šiupienas, P. Banionis, J. 
Skliutas ;po 50c.—D. G. Jusius, 
M. Stankūnienė, M. žukienė, J. 
Palionis, P. Jielskis, Ig. Lozo- 
ravičius; po 25c.— P. Palevi- 
čius, L. Sudeikienė, A. Čepo
nis, B. Valončauskienė; J. Vir- 
bašius—10c.

čia tai nepirmos aukos ir 
dar nepaskutinės, kol fašizmas 
nebus nugalėtas.

ALDLD 11 kuopos koresp.,
J. M. L.

Maynard, Mass
Paminėjimas Lietuvos

Nepriklausomybes

St. Michelso- 
atsilankė ne
galėjo būti

Vasario .28 d. š. m. buvo 
surengtos prakalbos paminėji
mui Lietuvos nepriklausomy
bės. Rengė Hudsono bendras 
komitetas. Kalbėtojum buvo 
“Keleivio” red. 
nas. žmonių 
perdaugiausia, 
daugiau, ale kai čia prakalbos 
yra retenybė, tai ir žmonės 
nepratę lankytis j prakalbas. 
“Na, ir ko aš ten eisiu klausyti 
kokio ten kalbėtojo, aš ir be 
prakalbų galiu gyventi,”, jie 
sako. Bet kurie atsilankė, tai 
tie galėjo ką nprs pasimokyti, 
iš gerb. Michelsono prakalbos.

Pirmutinėje dalyje kalbėjo 
apie Lietuvos atvadavimą nuo 
caro valdžios ir kaip Lietuva 
tvarkėsi. 1926 m., kai Lietuvos 
valdžia norėjo palengvinti

OSiWSW

Puslapis Penktas

Lietuvos darbininkam bei val
stiečiam būklę, numažinti mo
kestis ir sykiu panaikinti ku
nigam algas, kurie už dyką 
gaudavo, taipgi sumažinti 
skaičių valdininkų ir karinin
kų, kurie tik spaciruoja po 
Kauną be jokio darbo ir algas 
gauna,—tada visi karinin
kai 17 d. gruod. nakties lai
ku, nueina pas teisėtą valdžią 
ii' priverčia rezignuoti. O ta
da karininkai pasistato prieša
kyje diktatorių Smetoną ir 
valdo diktatoriškai. Kas jam 
nepatinka, organizacijos ar 
koki susirinkimai, tuojau ir 
uždaro burną.

Šiandien Lietuvoje aršiau 
yra, negu prie Rusijos caro 
valdžios. Kam Lietuvoje yra 
gerai gyventi, tai karininkam,, 
valdininkėliam ir kunigam, 
bet ne ūkininkam jr darbinin
kam.

Vėliau Michelsonas kalbėjo 
apie Ispaniją ir kaip ten bu
vo išrinkta teisęta valdžia 
darbininkų. Bet kunigai ir 
dvarponiai sukilo prieš tą val
džią. O kada valdžia nepasi
duoda fašistam, tai ten liejasi 
kraujas ir naikinąs turtas. Mi
chelsonas ragino visus kovoti 
prieš fašistus, kur tik galima 
ir kaip tik galima.

Buvo renkamos aukos. Po 
dolerį davė T. Marcelionis, 
A. Vervečka ir J. Gaidis; po 
pusę dolerio: J. Matkevičius, 
J. Sadauskas, M. Grigas, J. 
Bizokas ir Z. Kundrotienė. 
Smulkių surinkta $1.80. Viso 
$1.30. Varde Lietuvos politi
nių kalinių, visiems širdingai 
ačiū.

J. Gaidis.

Tėvų Žiniai
Visi tėvai, kurių vaikai lan

ko “Ateities žiedo” mokyklėlę, 
o taip pat ir tie tėvai, kurie 
manote savo vaikučius į šią 
mokyklėlę leisti — prašome 
visus susirinkti A.LiP. kliuban, 
376 Broadway, 11 vai. dieną, 
7 kovo (March). Turėsim pa
skaitą ir rimtą pasikalbėjimą 
mokyklos reikalais.-

Komitetas.

Keamy, N. J.
Kovo 5 d. pasimirė Juozas 

Pozingas, sulaukęs 49 metus 
amžiaus. Gyveno po num. 
384 Schuyler Ave. Sirgo aš- 
tuonius mėnesius. Velionis ta
po palaidotas kovo 8 d., Ar
lington kapinėse, Arlington, 
N. J. Laidotuvėms patarnavo 
graborius Bernard J. Shawko-
nis. Rep.

Waterbury, Conn.
Kovo 3d., anksti ryte, mirė 

Franas Sabas, suvirš 50 metų 
amžiaus. Jis buvo drūtas žmo- %
gus, stambaus ūgio ir atrodė 
sveikas ir drūtas, bet mirtis jį 
įveikė.

Iš Lietuvos velionis atvažia
vo 35 metai atgal ir visą lai
ką gyveno Waterbury. Jis pa
liko gyvenimo draugę Marijo
ną, tris sūnus, tris dukteris, 
vieną brolį ir vieną seserį. Visi 
gyvena šiame mieste. Velionis 
priklausė prie 103 Kliubo. Jis 
tapo palaidotas su bažnytinė
mis apeigomis 6 d. kovo, airių 
kapinėse. Laidojimu rūpinosi 
graborius Dielinikas. Velionis 
buvo geras lietuviškas patrio
tas, bet turėjo nusipirkęs lotą 
airių kapinėse. Reporteris.

PRANEŠIMAI B KITUR 
DETROIT, MICH.

Sekmadienį, 14 d. kovo įvyks labai 
gražus koncertas, šį koncertą ren
gia Lietuvių Frakcija. Dainuos Aido 
Choras; dr-gė Butkiute grieš ant 
smuikos ir drg. Vasiliauskas dainuos 
solo. Pradžia 5 vai. vak. Įžanga 35c. 
iš kalno, 40c. prie durų. Po progra
mai, vien tik šokiam bus 25c. Bus 
skanių valgių ir gėrimų, po num. 
3014 Yemans Svet., Hamtracmck, 
Mich. Ateikite visi.

GREAT NECK, N. Y.
Sekmadienį, kovo 14 d. Pirmyn 

Choras rengia puikų parengimą. Iš 
Brooklyn© atvažiuos aktoriai sulošt 
labai juokingą veikalą “Dvaro Ber
nas”. Durys atdaros 5 vai. vak., lo
šimas prasidės 6 vai. vak. Įžanga 
50c. suaugusiem, vaikam 25c. Loši
mas įvyks J. Kasmočienės Svet., 91 
Steamboat Rd. Bus gera muzika šo
kiam. Kviečia Kom.

16 STUDENTŲ KELIAU
TOJŲ APSINUODIJO 
SUGEDUSIA ŽUVIM

Bilbao, Canalą Zone.—Žu
vim apsinuodiję, susirgo 16 
amerikonų studentų, kurie 
nedideliu garlaiviu “Yan
kee” iš Gloucester, Mass., 
vasario pradžioj leidosi į 
kelionę aplink žemes ka
muolį. Visame laive tik vie
nas asmuo išliko sveikas po 
sugedusios žuvies užvalgy- 
mo.

Jei Pasiskubinsit— 
Dar Gausit

Dvi teisingiausios lietuviškos 
knygos apie lyties klausimus:
PATARIMAI VYRAMS APIE 

LYTIES DALYKUS;
Kaina $1.50.

PATARIMAI MOTERIMS 
APIE LYTIES DALYKUS; 

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

mų, su paveikslais.
Galima pirkti abi arba bile 

kurią vieną
Tą knygą jau n&ažai turiu, to
dėl norintieji pirkite tuojaus. 

Reikalavimus su pinigais 
adresuokite:
J. BARKUS . 

111-40—128th St.,
So. Ozone Park, N. Y.
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Helen Jepson pasisako,
kodėl ji dėl savo balso pasirenka Luckies

METROPOLITAN OPEROS 
MEILI PRIMADONA SAKO:

“Operos ir koncertų laikotarpyje 
mano balsas ir gerklė privalo nuolat 
būti puikiame stovyje. Tad, nors 
daugumą savo rūkymo ir atlieku, 
kada esu atostogose, man ytin svar
bu, kad savo cigaretų pasirinkime aš 
būčiau atsargi. Aš rūkau Luckies, 
kadangi mėgstu jų skonį ir, kadangi 
aš jaučiu, kad pasielgsiu protingiau 
pasirinkdama dėl savo balso lengvą 
užsirūkymą.”

IVcseniai buvo padaryta savarankiškas tyrinė

jimas tarp profesionalių vyrų ir moterų — advokatų, 
gydytojų, paskaitininkų? mokslininkų, ir tjt. Iš tų, kurie 
pasisakė rūką cigaretus, daugiau kaip 87% pareiškė, 
jog ypatiškai jie labiausia mėgsta lengvą užsirūkymą.

To pamėgimo protingumą patvirtina p-lė Jepson, 
kaip ir kiti vadovaujanti radio, scenos, filmų ir operos 
artistai. Jų balsai yra jų turtas. Štai kodėl tiek daug iš 
jų rūko Luckies. Jūs taipogi galite turėti Luckies — 
lengvo užsirūkymo, laisvo nuo tūlų šiurkščių erzinančių 
priemaišų, išvalytų išimtino “It’s Toasted” proceso 
gerklės apsaugą. Luckies yra malonūs gerklei. PUIKIAUSIAS TABAKAS“ 

“DERLIAUS GRIETINĖ”

Lengvas Užsirūkymas
“It’s Toasted”-Jūsų Gerklės Apsauga

PRIEŠ KNITĖJIMUS— PRIEŠ KOSULĮ
Copyright lit37. The American Tohacco Compitv

EASTON, PA.

Kalbės Kaštone d. Andrulis, “Vilnies” 
Redaktorius.

Antradienį, 9 d. kovo Easton Bak
ing Co. svetainėje, 36 N. 7th St. yra 
rengiamos labai svarbios prakalbos. 
Jas rengia, ALDLD 13 kp. Kalbės 
dienraščio “Vilnies” redaktorius d. V. 
Andrulis, kuris atvyksta su prakalbų 
maršrutu į rytines valstijas iš Chica
go, Ill. Draugas Andrulis gerai žino
mas kalbėtojas ir rašėjas ir aišku, 
kad.turės mums daug ką naujo pasa
kyti. Tad' kviečiame visus ir visas iš 
Eastono ir apylinkių atsilankyti į 
prakalbas ir išgirsti tolimą svečią. 
Prakalbos prasidės 7 vai. vakare. 
Įžanga veltui. — Kviečia Rengėjai.

VARPO KEPTUVE

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 Mėšlažames bei Lau
kan Ėjimo Nesveikumai, Kaipo skau
smo ir nesmagumų priežastys, Strė
nų Gėlimas, Sciatica, Neuralgia, Ner
vų įdegimas ir Chroniški Reumatiški 
keblumai, Nosies. Gerklės, Plaučių, 
PJaųčinių Dūdų, Inkstų N et va r kurną; 
ir kitos ligos Vyrų ir Moterų yra sė
kmingai gydomos su patenkinančiomis 
ir greitomis pasėkomis; o jeigu turite 
kokią Ųgą, kurios jūs nesųprąntatę, 
pasiklauskite manęs su pasitikėjimu, 
ir jūsų nesveikumas bud jums išaiš
kintas. Kraujo Tyrimai, šlapimo 
Analyze, X-spjnduJiai Serumų Įleidi
mai ir ciepijimai. Sąlygos yra priei
namos. Pasitarimai veltui.

OB. L. ZINS
Virš 25 Metų Praktikos

110 East 16 St, H. Y,
Tarp 4th Ave. ir frying pi. 

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

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

į

Čia Parodoma Dalis Varpo Keptuvės, Kur Kepama 
duonos: rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečią, čiely rugiy, 
sėnvičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi 
kepama roiia.i jr bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausių 
kėksų-pyragų: Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake, 
Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake. Stollen, 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

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

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

GARSINK1TES "LAISVĖJE
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Antradienis, Kovo 9, 1937
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Telefonas: Humboldt 2-7964

Iš Meno Prelekcijos

chorvedė B. L. šalinai- 
Aidbalsių interpretaci- 
aiškinamų dainų. Pre- 
padarė gilų įspūdį į

Sekmadienį “Laisvės” sve
tainėj įvyko tikrai puiki pre- 
lekcija, kurią davė kompozi
torė ir 
tė su 
ja jos 
lekcija
klausovus. Daugelis išsireiškė, 
kad tokiai prelekcijai įžanga 
turėjo būti ne 25c., bet $1, nes 
tai puikus , pamokinantis ir 
sykiu augštai koncertinis da
lykas. Nebuvusieji tikrai daug 
nustojo.

Publikos buvo vidutiniai. 
Matomai, atsiliepė išvakarėse 
buvęs didžfulis bankietas.

Ta puikia proga turėtų 
pasinaudoti plati apylinkė, pa
kviesti komp. Šalinaitę ir Aid- 
balsius. Jie gana užimti, gal 
nelengva prisitaikyti dieną, ta
čiau reikėtų ją surasti. Paskai
ta savaime yra jau ir koncer
tas—gražus koncertas—ir ren
gėjai turės gražios padėkos 
nuo saviškės publikos.

D-i.

Gyventojai Kovos Prieš 
Gaisro Sląstus

daugiau

procesi- 
susiedų,

šeštadienį palaidota senukai 
Joshua ir Rose Hendelmanai, 
71-70 metų, kuriuodu perei
tą savaitę žuvo gaisre, 139 
Suffolk St. Namas—gaisriniai 
sląstai — priklauso Central 
Savings bankui.

Biedniokų Hendelmanų kar
stą nepuošė gėlės, negi jų gi
minės turėjo ištekliaus nupirkt 
po atskirą karstą. Jųdviejų 
apdegę kaulai sudėta į vieną 
karstą. Bet jų palydėti susi
rinko tokia procesija, kurios 
nepamirš tos apylinkės gyven
tojai. Ir jie ves kovą už panai
kinimą laužynų, kad 
tokių mirčių nebūtų.

Liūdnoj laidotuvių 
joj ėjo būriai senukų
senų, sulinkusių nuo darbo, jų 
raukšlėtais veidais byrėjo aša
ros. Darbininkai suėjo darbi
nėse drapanose. Sykiu marša- 
vo mokiniai ir jauni darbinin
kai šventadieniniuose drabu
žiuose. čia pat ėjo būreliai 
skarelėmis apsigaubusių mote
rų ir barzdotų, mučėmis užsi
dėjusių ant viršugalvio religi
nių vyrų, ši procesija tai bu
vo žmonių protestas prieš pel- 
nagrobišką sistemą, kurios au
komis yra sudegusieji.

Protestas nepasibaigė su lai
dotuvėm. Iš tų pačių procesi
jos dalyvių—apylinkės gyven
tojų sudaryta delgacija, kuri 
vadovaujama vietos Rendau- 
ninkų Lygos sušaukė prie Mie
sto Salės demonstraciją pirma
dienį per pietus. Jie pasiryžę 
kovoti iki skurdas ir laužynai 
iš East Sides bus prašalinti.

“Dvaro Bernas” Bus 
Lošiamas 4-tu Kartu

“Dvaro Berno” maršrutas 
po Brooklyną įr apylinkę eina 
gana gerai. Veikalas tapo su
loštas jau trijose vietose ir vi
dur publikos buvo kupinos sa
lės. Gi ateinančioje nedėlio
ję, 14-tą dieną kovo (March), 
minėtas veikalas bus lošiamas 
ketvirtu kartu, ir šiuo kartu 

- Great Necke. Kasmočių svetai
nėje, 91 Steamboat Rd. Ren
gia Choras Pirmyn.

Tikiu, kad ir čia bus galy
bės svietelio, nes, mat, akto
riai pagarsėjo, kad labai gyvai 
lošia ir kad prijuokina publi- 
ką. - Gi antra, tai publika su
pras, kad reikia paremti Cho
ras Pirmyn, kuris linksmina 
mus visus dainuodamas dai- 

kBM.
Komikas.

gp. i •' ....

Amerikos Lietuvių Kongreso Brooklyno 
Komiteto Bankietas Puikiai Pavyko

Kaip ir buvo tikėtasi, Ame
rikos Lietuvių Kongreso Ko
miteto rengtasis 
Grand Paradise 
šeštadienį išėjo

bankietas 
svetainėje 

nepaprastai 
sėkmingai. Jis pilnai pavyko
ne vien tik publikos skaitlin- 
gumu, bet taip pat jos atsto- 
vingumu, gerais valgiais ir 
gražia programa.

Sušaukus svečius prie sta
lų ir aprūpinus pirmais už
kandžiais, vakaro pirmininkas 
V. Michelsonas paskelbė pra
džią programos.

Pirmiausia iššauktos šertvie- 
tytė su Mažeikaite. Jos skam
bindamos mandolina ir gitara 
sudainavo keletą šaunių due
tų, kuriuos užbaigus iššauktos 
dar daugiau dainuoti. Dainos 
liaudiškos ir komiškos, švelniai 
išpildytos, užžavėjo klausyto
jus.

Sekamu iššauktas Amalga- 
meitų 54-to Skyriaus veikėjas 
V. Zaveckas, kuris priminė, 
kad skyrius turi savo atstovus 
Am. Lietuvių Kongreso vietos 
Komitete ir remia Komiteto 
darbus. Jo kalbą pilnai paliu
dijo kriaučių skaitlingas da
lyvavimas bankiete.

Antruoju kalbėjo Lietuvių 
Amerikos Piliečių Kliubo ly
deris J. A. Draugelis, pareikš
damas, kad Kliubas rėmė ir 
rems A. Liet. Kongreso Komi
teto darbą už atsteigimą de
mokratijos Lietuvoje.

Iššauktas Martyno Liuterio 
Draugijos veikėjas Jasaitis 
pareiškė, kad jo draugija vi
suomet remia visokius progre- 
syviškus žygius, taip ir šiuo 
atveju turi už garbę dalyvaut 
tokiame kilniame darbe, kaip 
padėjimas atsteigti laisvesnį 
gyvenimą Lietuvos žmonėms.

Nuo LSS 19-tos kuopos kal
ba J. Glaveckas, pažymėda
mas, kad socialistai veikia A. 
L. Kongreso Komitete, kad vi
sų laisvę mylinčių žmonių pa
reiga yra veikti prieš fašizmą. 
Kuopa gražiai pasidarbavo ir 
už šio bankieto sėkmingumą.

Sekama pakviesta Aldona 
Klimaitė, kuri akompanuojant 
Aldonai Žilinskaitei labai gra
žiai ir jautriai sudainavo porą 
dainų. Ji tapo iššaukta antru 
kartu.

Pakviestas Liet. Kriaučių 
Kontraktorių Associacijos sek
retorius S. Karvelis išreiškė 
padėką surengėjams šio gra
žaus bankieto ir jauniems pa
tarnautojams. Jis pasakė, kad 
reiktų jaunimą įtraukti į drau
gijas, tada draugijos gražiai 
gyvuotų.

Po jo iššauktas LDS Jauni
mo Skyriaus sekretorius Jo
nas Ormanas papildė iškeltą 
jaunimo organizavimo klausi
mą, pažymėdamas, kad Lie
tuvių Darbininkų Susivieniji
mas yra ypatingai susidomė
jęs jaunimo organizavimu ir 
turi savo nariais jaunimo dau
giau, negu kuri kita lietuvių 
organizacija, kad taip pat ir 
šio vakaro jaunų patarnauto
jų didžiuma yra LDS nariai, 
kad jauna dainininkė Klimai
tė taipgi yra LDS narė. Jis 
kvietė visus padėti jaunimo 
organizavime.

Sekamas kalbėjo Keistutis 
Michelsonas, SLA Jaunuolių 
kuopos narys, trumpoj gražioj 
kalboj pabrėždamas, kad šis 
puikus bankietas yra išdavas 
bendro pažangiųjų lietuvių 
veikimo ir kad tas veikimas 
reikia visomis pajėgomis bu- 
davoti.

Iššauktas Dr. A. Petriką, 
Profesionalų Draugijos narys, 
užgyrė šį Am. Lietuviu Kon
greso Komiteto žygį, nurody
damas, kad fašizmas yra kul-

M h

Prastai Sklokelei

Jis
kitus pro-

Frakcijos
Jisai trum-

tūros ir liaudies priešas ir kad 
plėtojimas ir rėmimas darbų 
prieš fašizmą yra kiekvieno 
pažangaus žmogaus pareiga.

Vietos senas veikėjas A. Ži
linskas pareiškė, kad čion jau 
daug kas pasakyta ir, kad ne
kartoti, jis pasakė įspūdingas 
eiles apie padėtį Lietuvoj.

Kriaučių delegatas A. Bub
nys pasakė, kad jam kriaučių 
buvo uždėta nemaža pareiga 
šiai vakarienei — platinimas 
tikietų tarp kriaučių. Jiems 
pritariant tam darbui, jam 
pavyko išplatint daug tikietų 
(skaičių pamiršau—rR.). 
žadėjo paremti ir 
gresyvius žygius.

Nuo Komunistų 
kalbėjo R. Mizara.
pai perbėgo istorinę pradžią 
bendro veikimo tarp socialistų 
ir komunistų. Jis sakė, kad 
komunistų įsitikinimu buvo, 
jog socialistams ir komunis
tams pradėjus tarpsavyj susi
tart, masės darbo žmonių ir 
šiaip pažangiosios vsuomenės 
parems mūsų darbus, kuomet 
mums pešantis jie laikosi nuo
šaliai. Tos nuomonės teisingu
mas pilnai pasitvirtino, kada 
pradėjom darbą. Jis ragino 
darbo žmones daryti spaudimą 
į vienus ar kitus, kurie dar 
vis šalintųsi nuo bendro veiki
mo. Taipgi pareiškė, kad so
cialistai ir komunistai turi eiti 
link organizacinės vienybės, 
kaip tą padarė Ispanijos so
cialistai ir komunistai' ir ko ti
kimasi Francijoj labai greitu 
laiku.

Paskiau dar trumpai kalbė
jo kriaučių veikėjas J. Zuba- 
vičius, užgirdamas Kongreso 
šį darbą ir velydamas geros 
kloties ateities darbuose.

Po programos dar baigėsi 
vakarieniavimas. Pavakarie
niavę, vieni jau skirstėsi namo, 
kiti šoko, o treti dar pasiliko 
linksmintis prie gėrirūų ir už
kandžių. Gerokai po pusiau
nakčio apleidau bankietą, ta
čiau dar likosi gražus būrys 
smagių šokėjų ir kitų svečių.

Padrąsintas aną syk sėkmin
gų prakalbų, o šiuo sykiu ly
giai puikiai pavykusio bankie
to, L. A. Kongreso Brooklyno 
ir Apylinkės Komitetas (kaip 
visos eilės veikėjų buvo išsi
reikšta), be abejo, imsis už 
dar daugiau didelių darbų pa
gelbėjimui Lietuvos žmonėms 
nusikratyti slegiančio fašizmo'.

Rep.

Pereito Šeštadienio Popieti 
Padarė “Hold-up” d. Depsui

Pereitą šeštadienį, apie 4-tą 
vai. po pietų, draugui Depsui 
beesant vienam savo valgomų 
daiktų krautuvėje, kuri ran
dasi ant kampo Union Avė. ir 
Scholes St., įbėgo tryse nepa
žįstami vyrai, iš kurių vienas 
paprašė obuolių, ir kuomet d. 
Depsas ruošės aprūpinti “kos- 
tumerius”, tad vienas iš jų 
strigt, atkišo revolverį ir pa
reikalavo “ramumo”!

Kiti dviese apsidairę, ar nė
ra pavojaus, puolėsi jieškoti 
pinigų. Ištuštinę registerį, ir 
padarę reviziją d. Depsui po 
kišenius, susidarė 56 dolerius.

Beje, kišeniuje kartu su de
šimčia dolerių buvę automobi
liui vairuoti “laisnės” ir kiti 
dokumentai, kurių irgi nepa
liko.

Minėti “kostumeriai” sku
biai apsidirbę, d. Depsą įvarė 
į užpakalinį kambarėlį, ir už- 
ramstę duris patys išsinešdinę 
laukan išsiskirstė.

šis “hold-up” jau antru kar
tu pas d. Depsą. šiuom kartu, 
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Vakarienė, kurią ruošė Stil- 
sono-Strazdo laikraštis pereitą 
sekmadienį, buvo labai mažy
tė. Kviesta eilė žmonių sa
kyti kalbas. Tarpe kurių buvo 
ir Strumskis, kuris puolė so
cialistus. Aišku, socialistams 
tas nepatiko ir Glaveckas tą 
pareiškė savo kalboj. Apskri
tai, socialistai rodė nepasiten
kinimo šėrininkų susirinkimu 
ir visa Stilsono-Strazdo politi
ka.

Šėrininkų susirinkime “va
dai” (Stilsonas ir kt.) smar
kiai atakavo d. Prūseiką. ži
noma, nepasigailėta viso ko
munistinio judėjimo.

Kadangi apie tą visą biznį 
žadėjo parašyti mano draugas 
plačiau, tai aš čia tik šiuomi ir 
pasitenkinu.

New Yorko miesto trafiko 
taisyklės neleidžia motorinių 
ar paprastų dviračių kėravoto- 
jams vežti ant dviračio kitą 
asmenį kitaip, kaip tik ant 
specialiai tam tikslui užpaka
lyj pritaisytos sėdynės su at
sparom kojoms ir rankenomis 
prisilaikymui arba prie šono 
pritaisytoj sėdynėj. Nevalia 
praktikuoti jokį įvairiavimo ar 
šposų važinėjimą ant kelių.

Pereitais metais New Yor
ko mieste 13 buvo užmušta ir 
335 sužeista del neatsargaus 
važinėjimo dviračiais.

. Trafiko Stotis “I”.,

SUSIRINKIMAI
EAST NEW YORK, N. Y.
LDS 13-tos kuopos mėnesinis susi

rinkimas įvyks ketvirtadienį, 11 ko- 
vo-March, Kiburio svetainėje, 950 
Jamaica Ave., Brooklyn, N. Y. Pra
džia lygiai 8-tą vai. vakaro. Visi na
riai malonėkite susirinkti laiku.

Komitetas.

N-r-s.

šeštadienį areštuota 25 pi- 
kietai prie batų krautuves, 
466 Fulton St., Brooklyne.

LDS 1 Kp. Pramoga Bus 
“Laisvės” Svetainėje
Kuopos susirinkimas, kuris 

buvo kovo 4 d., nutarė pramo
gą rengti “Laimės” svetainėje, 
o ne Ukrainą. Diena ta pati, 
t. y. balandžio 25 d. Kurie turi 
tikietų platinimui, patarta ant
rašas permainyti ir jie bus 
geri. Taipgi nutarta surengti 
vajines prakalbas. Kalbėtojum 
pakviesti Dr. KaškiauČius. Bet 
kadangi už Ukrainą svetainę 
duota rankpinigiai, tenai rei
kėtų rengti tas prakalbas, ži
noma, platesne skale. Ypač 
vajaus laiku tame miesto kam
pe prakalbos būtų labai nau
dingos.

Vajaus pasekmės jau rodo
si, gauta du nauji nariai, ku
rie vienbalsiai tapo priimti 
kuopon. Jų prirašyme pasi
darbavo dd. J. Grubis ir J. 
Kairys.

Ateities žiedo mokyklėlės 
reikalai vidutiniai apkalbėti; į 
komisiją darinkta d. Nakti- 
nienė. Nuo dabar kuopa dau
giau rūpinsis mokyklėle. Bra
vo, draugai, tąip reikia!

Ligonių lankytojai raporta
vo, jog d. A. Beniulis sveiksta 
ir su šia savaite žadėjo atsi- 
malduoti.

Finansų raštininkas raporta
vo, jog vienas narys serga Wa
terbury, Conn, (mat, 1 kp. na
rių visur randasi.) Per LDS 
centrą pavesta Waterburio 
kuopai juomi rūpintis. Rapor
tai priimti.

Susirinkimas buvo gana di
delis. Tai gražu matyti Broo- 
klyną atbundantį.

Berods, po susirinkimui bu
vo skaitoma paskaita “Neuras
tenija.” Kaip kam patiko ne
galiu pasakyti, nes nebuvo lai
ko ilgiau pabūti.

Kp. Kor. Sgr.

Tapytoja Nusižudė
pa-Hilda Kristina Lascari, 

skilbus tapytoja, sekmadienį 
iššoko pro langą iš Francūzų 
ligoninės 11-to augšto ir ant 
vietos užsimušė. Jos nervai bu
vę paįrę nuo sunkaus darbo.

H. K. Lascari keli darbai 
buvo apdovanoti medaliais ir 
pažymėjimais.

GARSINKITES SAVO BIZNJ 
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' ... • 
sakoma buvę, naujokai.

Po įvykio suvažiavo čiela 
veselija policijos, bet, išdidžiai 
paspaciravę šalygatviais, vėl 
nudūmė į savo kvatieras.

Petras.

*1

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

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2- 

Nira valandų sekmadieniais.

MATEUŠAS SIMONAVIČTUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM IŠTAIGA

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

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterimis. Ne de
ltomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

426 SOUTH 5th
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties.

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

PAJIEŠKOJIMAI
WASHINGTON, PA.

Pajieškau Andriaus Matukaičio, 
apie 41 m. amžiaus. Paskutinį kartą 
girdėjau kad gyveno Plymouth, Pa. 
Dabar nežinau kokioj apylinkėj gyve
na. Yra labai svarbu man su juo su
eiti. Kas žino apie jį, malonėkite 
pranešti sekamu antrašu: A. Kubec- 
kis, 147 Ohio St., Washington, Pa.

(52-58)

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” & "Fniit Slices” with 
the Secretary of State of New York, 
to be used on confections and foods 
and ingredients of foods.

(37-57)

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street
168 Grand Street 

Brooklyn, N. Y.
Tel. Triangle 5-3622

> Evergreen 8-7179

Stephęn Aromiskis
(Armakauskas)

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335

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

Taipgi atmalia- 
voju įvairiom 
spalvom.

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

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glenmore 5-6191
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Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ 9 IŠ

KIRPIMAS
SKUTIMAS | Cj

PripIankiiR Patarnavimas 
306 Union Ąve.

, z Brooklyn, N. Y.
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

NOTARY PUBLIC TEL. STAGG 2-5043

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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

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

KORULI M BAThS

G &

[accommodation]

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 Vai. Dieną iki 11 
Vai. Vakare. Po 11 Vai. Vyrams.

50c UŽ DIENĄ IR NAKTĮ

Vyrams Trečiadieniais. Ketvirta
dieniais, Penktadieniais, šeštadie

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

Speciales kainos savaitei.

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klases anglis, geriausios 

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

Telefonuokitė: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą 

485 Grand St., Brooklyn, N. Y. 
Kampas Union Avė. ir Grand St.
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TRU,EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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