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Visų šalių Darbininkai, 
Vienykitės I Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o Islaimėait 
Pasaulj!

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $7.00 

Metams
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Ponų Sąžinė ir Kunigai.
Mūsų Spauda ir

Patersonas.
Pasveikinkime.
Broliai Rust.
čia ir Ten.

Rašo A. B.

Kaulio knygų leidykla “Saka
las” išvertė ir išleido tūlo Foer- 
sterio knygą “Amžinoji šviesa 
ir žmonių Tamsybe.” Patsai 
Foerster, aišku, nėra amžinas 
tamsuolis, bet labai gudrus dar
bo žmonių tamsintojas. Jis tei
gia, kad bažnyčia ir kunigai su
minkštinę turčių sąžines, todėl 
jie pasidarę “geri.”

□

ŽINIŲ ŽINELES

TA BEI SUDEGe BUŠE

EXTRA!

7 SUDEGĖ JERSEY CITY

Rep.
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STREIKIERIAI IŠSI
KRAUSTO Iš FABRIKŲ

Paryžius. — Gatvių atma
tų rankiotoj ai-valy toj ai pa
skelbė visuotiną streiką, rei
kalaudami pripažint juos 
valdiškais darbininkais.

DEL TO BAISIAI ĮNIRTO 
ITALIJOS ATSTOVAS

Bayonne, N. J.—Tide Wa
ter Oil kompanija žada pri
dėt 10 nuošimčių daugiau 
valandinės algos 1,400 savo 
darbininkų.

ITALIJA GRĄSINA EU
ROPINIU KARU

Ottawa.—Kanados teisda- 
rystes ministeris E. LaPoin- 
te užreiškė seime, kad val
džia naudos visą savo jėgą 
kriušint sėdėjimo streikus.

London. — Mirė žymus 
anglų rašytojas John Drink
water, 55 metų amžiaus. Jis 
plačiausia pagarsėjo savo 
drama “Abraham Lincoln.”

SIUSIĄS DU KORPUSU SAVO ARMIJOS, “TRUKS- 
PLYš” SUKRIUŠINT ISPANŲ RESPUBLIKĄ

nuodingas dujas prieš liau- 
diečius, Idant' “truks-plyš, 
laimėti pergalę.”

Jungt. Valstijų - 
apskaity-

Sako tas bažnytinis rašyto
jas: “Jei krikščionybės raugas 
nebūtų pamaži veikęs turtingų
jų sąžinėse ir nebūtų suminkšti
nęs kieto įsitikinimo pirmeny
bės teise... niekados tos že
mesnės klasės nebūtų įgiję to 
doriškai religiško tikėjimo į tei
sę būti išvaduotos ir pakilti. 
Kaip tik krikščioniškasis šitų 
idėjų kilimas užkariavo joms 
augštesniųjų klasių širdis ir su
silpnino politinį valdovų atspa
rumą. Liaudis laimėjo ne gat
vėse, bet viešpataujančių klasių 
sąžinėse...” ,

šitokiomis pamazgomis yra 
šviečiama Lietuvos liaudis!

Patersono draugai labai gra
žiai rūpinasi darbininkiškos 
spaudos reikalais. Jie visados 
šį klausimą kelia ir diskusuo- 
ja Literatūros Draugijos kuo
poje. Jie ir “Laisvės” vajų ge
rai praveda ir aukų jai suren
ka. Ir dabar jie yla nusitarę 
gražiai pasveikinti dienraščio 
šėrininkų suvažiavimą. Iš kuo
pos iždo paskyrė $10 ir išrinko 
komisiją parinkimui daugiau 
pasveikinimų.

Pavyzdys kitiems miestams ir 
kitoms ALDLD kuopoms. “Lais
vė” yra šios draugijos organas 
ir jai visados nuoširdžiai-patar
nauja. Patersoniečiai tą su
pranta ir įvertina.

Balandžio 11 d. Chicagoje 
įvyks “Vidur-Vakarinių Valsti
jų Lietuvių Moterų Taikos ir 
Soc’ialės Gerovės Konferencija.” 
Tai pirma tokios rūšies konfe
rencija. Panaši konferencija 
galėtų ir turėtų įvykti rytuose. 
Chicagietės pradėjo labai nau
dingą darbą.

Iš rytinių valstijų nei moterų, 
nei šiaip organizacijos šian kon-. 
ferencijon delegatų pasiųsti ne-; 
galės. Tačiaus reikėtų vidur-, 
vakarinių valstijų konferenciją, 
gaupiai pasveikinti. Tegul su-: 
sirinkę lietuvės moterys žinos 
ir jaus, kad mes įvertiname jų 
pastangas už taiką ir socialę 
gerovę.

Pasveikinimus galima siųsti 
sekretorei A. Jonikienei, 3319 
So. Halsted St., Chicago, Ill.

♦

Garsūs amerikiečiai broliai 
Rust buvo nuvykę Sovietų Są- 
jungon ir rodė savo naujai iš
rastą mašiną atrinkimui med
vilnės. ši mašina žada pada
ryti revoliuciją medvilnės pra
monėje. Ji viena galinti atrink
ti medvilnės už kelis šimtus 
darbininkų.

John Rust sako, kad Sovietai 
juos pasitiko labai gražiai ir ne
užilgo jų išradimą panaudos 
praktikoje. Jau esąs ir kont
raktas padarytas. Sovietų tyri
nėtojai davę daug gerų patari
mų mašinos patobulinimui. O 
John žmona sako: “Kada mu
dviem prisiėjo Sovietų žemę ap
leisti, tai jautėmės, kad aplei
džiame savo namus.”

Kadaise vienas gudruolis vie
nam lietuviškam dienraštyje la
bai negudriai bandė pasijuokti 
iš Sovietų Sąjungos. Girdi, ten 
iš 175 milionų gyventojų tiktai 
24 milionai yra darbininkų. O 
Amerikoje, girdi, iš 125 milionų 
gyventojų yra net 45 milionai 
darbininkų.
• Štai faktai 
vaizbos department©

Chrysler Korporacija 
Derisi del Taikos su 
Auto. Streikieriais

DETROIT, Mich., kovo 
25.—Raginami J u n g t inės 
Auto. Darbininkų Unijos 
prezidento H. Martin’o ir 
kitų vadų, streikieriai sėdė
tojai, iki 1 vai. dieną, aplei
do jau 8 fabrikus Chrysler 
korporacijos. Manoma, jog 
tuoj išsikraustysią darbi
ninkai ir iš 9-to fabriko.

Streikierių ištraukimas iš 
fabrikų buvo griežta sąly
ga, kurios Chrysler išreika
lavo per pasitarimą su J. L. 
Lewis’u, industrinių Unijų 
Organizavimo Komiteto pir
mininku, tarpi ninkaujant 
M i c h igano gubernątoriui 
Fr. Murphy’ui. Chrysler tol 
nesutiko derėtis del unijos 
pripažinimo ir kitų sąlygų, 
kol streikieriai sėdėtojai ne
bus išimti iš dirbyklų.

Iš savo pusės, Chrysler 
prižadėjo nebandyt tuose 
fabrikuose dirbt, kol tęsis 
derybos su unija.

Quebec, Kanada. — Pro
vincijos seimelis svarsto 
įnešimą “užrakint” visas 
patalpas, kuriose bus sklei
džiama komunistinė propa-. 
ganda.

Detroit, Mich. — Rengiasi 
streikan automobilių dirbi
mo įrankių mechanikai, va
dovybėje Industrinių Unijų 
O r g a n i žavimo Komiteto, 
jeigu samdytojai nepaten
kins jų reikalavimų.

VAIKAS UŽSNŪDO, 
TĖVAS NUSIŠOVĖ

—------------- 1

Oxford, N. J, — 14 metų 
vaikas Joseph Bender nemi
go dvi naktis ir dvi dienas, 
sergėdamas, kad nenusišau
tų jo tėvas: bet, pagaliaus, 
berniukas užsnūdo, ir tėvas 
nusišovė. Jis buvo paliegė- 
lis-ligonis.

nau, 1927 metais šios šalies ag
rikultūroje dirbo 10,400,000; 
kasyklose 1,050,000, manufak
tūroje 9,868,000 ir transporta- 
cijoje 1,737,000, arba, viso, 23,- 
055,000. Iki šiol tas skaičius 
nepaaugo, jei bent nenupuolė;

Sovietų Sąjungoje šiandien 
yra apie 26,000,000 darbininkų, 
šian skaitlinen neįeina valstie
čiai.

Žuvo Ispanijos Lakūnų Va
das, Buvęs Newyorkietis
Madrid.—Mūšyje su faši

stais tapo nukautas vykes
nysis liaudiečių karininkas 
Augustin Sanz, valdžios la
kūnų komandierius viduri
nėj Ispanijoj. Jis pirmiau 
gyveno New Yorke.

Naujas jo vieton paskir
tas komandierius yra Ponce 
de Leon.

Ispanų Liaudiečiai Lai
mi Naujus Mūšius

Madrid, kovo 25.—Ispani
jos respublikiečiai sumušė 
fašistus trijų mylių fronte, 
A vilos srity j. Pagrobė daug 
ginklų ir amunicijos nuo 
priešų.

Nors nuolatiniai lietūs 
trukdo respublikos armijos 
veiksmus prieš ispanų ir vo
kiečių fašistus Guadalajaros 
fronte, . bet IjLąudięčiąi at
ėmė vieną poziciją iš fašis
tų į rytus nuo Aragon vieš
kelio ir prasimušė pirmvn 
per fašistų apkasus ties Co- 
goUoru.

Liaudies lakūnai bombo
mis sudaužė fašistų karinį 
traukinį Montoro gelžkelio 
stotyje.

Fašistu lėktuvai smarkiai 
bombardavo Guadalajaros 
miestą,, užmušdami bei ,su- 
žeisdami anie 100 žmonių. 
Jie taipgi iš oro bombarda
vo liaudiečių pozicijas Mad
rido fronte. Valdžios oriai- > 
viai nuvijo fašistų lėktuvus.

Fašistai laukia daugiau 
talkininkų iš Italijos, Portu
galijos ir Vokietijos.

Bayonne, N. 1, Electric Dy
namo Darbininkų Streikas

Bayonne, N. J. — Elect
ric Dynamo darbininkai iš
ėjo streikan. Dauguma iki 
šiol dirbdavo už 32, 35 ir 38 
centus į valandą. Dabar 
reikalaujama mažiausia po 
50c į vai., o jau gaunantiem 
40c ir augšČiau—pridėti po 
10c į vai. Taipgi reikalau
jama 40 vai. savaitės ir iš- 
dirbusiem vienus metus 
duot savaitę apmokamų va- 
kacijų.

Kompanija sutiko pakelt 
algas 10% ir duot vakacijas 
tik išdirbusiem 5 metus.

Streikan išėjo visi (apie 
150). Unijos kol kas nėra; 
patys darbininkai veda de
rybas.

Bucharin, Rykov Išsi- 
kalbinėja nuo Sąmokslų

Maskva. — N. Bucharin, 
buvęs “Izviestijų” redakto
rius, ir A. I. Rykov vis dar 
neprisipažįsta, kad jie daly
vavo trockistų sąmoksluose 
žudyt Sovietų vadus ir ar
dyt šalies pramonę, i

Bet jiedu netyčiomis “pa
tys savo žodžiais įsipainio
jo,” sakė sunkiosios pramo
nės komisaras V. L Mež- 
lauk, kalbėdamas susirinki
me 700 svarbiausių sunkio
sios pramonės darbininkų. 
Mežlauk šaukė juos išlygint 
tą žalą, kurią padarė troc- 
kininkai, degindami ir ardy
dami kasyklas ir fabrikus 
chemikalų, metalo, amunici
jos, elektros, dirbtinos gu
mos ir žibalo.

Buchariną ir Rykovą iš
davė kaip savo sėbrus patys 
trockistai laike savo teismo 
sausio mėn.

MUSSOUNI RUOŠIASI CESAIS NUO
DYTI ISPANIJOS LIAUDIEČIUS

■ Paryžius.—Franci jos Ko
munistų Partijos dienraštis 
“L’Humanite” kovo 24 d. 
gavo žinių iš Londono, kad 
Mussolinis nutarė pasiųst 
du savo armijos korpusus 
Ispanijon prieš liaudies val
džią. (Korpuse yra apie 
40,000 kareivių).

“L’Humanite” ir “L’Oėv- 
re” taipgi praneša, kad Mu- 
ssolinis, kaip galint greičiau 
palieps savo armijai Ispani
joj daugmeniškai naudoti

FAŠISTŲ PERGALE PRIK- 19 ASMENŲ TAPO UŽMUŠ- 
LAUSANTI NUO ITALŲ?
Roma. — Italijos fašistų 

organas “Tribūna” tvirtina, 
kad Ispanijos fašistų “lai
mėjimas” prieš liaudies val
džią priklausys tik nuo Ita
lijos “savanorių” kareivių.

Joks Italijos laikraštis nė 
vienu žodžiu nepaminėjo, 
kaip liaudiečiai supliekė ita
lų fašistų kariuomenę Gua
dalajaros fronte, Ispanijoj.

130 Amerikiečių Savanorių 
Karių Prieš Fašistus

Havre, Franc. — Prane
šama, jog kovo 17 d. laivu 
“Washington” atplaukė virš 
100, o dabar laivu “Presi
dent Roosevelt” atplaukia 
30 amerikiečių savanorių, 
važiuojančių Ispanijon ka
riaut prieš fašistus. Mano
ma, kad bėgyje mėnesio per 
Havre prieplauką atvyko 
500 amerikiečių, keliaujan
čių Ispanijon.

Didžiai Pagerėjo Sov 
Darbininkų Būklė

Maskva, — Dabar Sovie
tų Sąjungoj yra 26,000,000 
darbininkų ir tarnautojų 
(neskaitant valstiečių), o 
1928 m. jų tebuvo 12,000,000. 
Mėtinė visų šalies darbinin- 
kų-tarnautojų alga 1928 m. 
buvo 8 bilionai rublių, o da
bar 71 bilionas rublių.

Lyginant su 1909 m., vi
dutinis darbininkas Mask
voj 1936 m. sunaudojo antra 
tiek daugiau mėsos, penkis 
syk daugiau žuvies; pusket
virto sykio daugiau cukraus 
ir 35 procentus daugiau 
sviesto.

New Yorko Times kores
pondentas W. Duranty ra
šo, jog išsilavinimas į ge
riau apmokamus darbus vi
siem prieinamas, o geriau 
prasilavinę darbininkai per 
ketvertą metų dasivarė iki 
tris syk didesnės algos.

Ispanų Fašistai Užgrobė 30 
Svetimų Laivų

Lisbon, Portugalija —'Is
panijos fašistų generolas de 
Llano kovo 23 d. paskelbė 
per radio, kad fašistai iki 
šiol yra suėmę 30 prekybos 
laivų iš įvairių šalių, kaipo 
gabenusius amuniciją liau- 
diečiams.

Salem, III. — Devyniolika 
asmenų važiavusių auto, bu- 
se kovo 24 d. tapo užmušta 
bei sudegė ir penki liko pa
vojingai sužeisti, kai sprogo 
vieno rato guma ir busas, 
ūmai nusprusdamas iš kelio, 
smarkiai drožė į tilto stul
pą, kad eksplodavo jo gazo
linas. Bušu daugiausia ke
liavo jaunuoliai iš St. Louis 
į Cincinnati 7į lenktynes va
žinėjimo ant kojinių ratukų 
(roller-skates).

Tarp žuvusių yra 6 mo
terys ir vienas ketverių me
tų kūdikis.

Penki buvo iššokę pro bu- 
so langus; bet du iš jų mir
sią nuo žaizdų ir apdegimo.

Naziy Armijos Kunigai Bus 
“Kaip Velykų Kiaušiniai”

Berlynas. — Vokietijos 
karo ministeris gen. Blom
berg užsakė savo armijos 
kunigam kapelionam klija
vus švarkus su svastikiniais 
kryžiais, kaipo parėdą Vely
kom. Taigi nazių armijos 
dvasiškiai bus panašūs į da
žytus velykų kiaušinius.

Sovietai Reikalauja 
Ištirti Mussolinio
Armijas Ispanijoj

Italija Šaukia Namo Savo 
Ambasadorius “Pasitarti”
Paryžius. — United Press 

praneša, kad Mussolinis 
šaukia namo savo ambasa
dorius iš visų svarbesnių 
Europos šalių, norėdamas 
patirt, ką tų šalių valdžios 
mano apie dabartinę Italijos 
poziciją užsieninėje politi
koje.

Francija Grasina Bloka
da Prieš Mussolinį
Paryžius.—Franci jos .už

sienių reikalų ministeris 
Yvon Delbos kovo 24 d. pa
sakė Anglijos ambasadoriui 
G. R. Clerk’ui ir Vokietijos 
ambasadoriui J. von Wel- 
czek’ui, kad Francija šauks 
talkon Anglijos karo laivy
ną padėt užblokaduot Ispa
nijos vandenis, idant Musso
linis negalėtų, savo laivaįst 
daugiau siųsti kariškos pa- 
gelbos Ispanijos fašistams.

Čechoslovąkijos atstovas 
išreiškė sutikimą su Franci
ja. Jugoslavijos pasiunti
nys užtikrino, kad Mussoli- 
nio žento, užsienio ministe- 
rio G. Ciano dabartinis atsi
lankymas Jugoslavijon visai 
nepakenks politiniai-karinei 
Jugoslavijos Nutarčiai su 
Francija. . •

......  -A——..............■—

Detroit, Mich., kovo 25.— 
Sustreikavo ęlidesnė pusė 
Checker taxi vežikų. Reika
lauja 7 procentų daugiau 
uždarbio. • :

Roma, kovo 25.—Italijos 
valdžios nariai išsitarė, kad 
jeigu Frąncija kreipsis į 
Tautų Lygą, idant bendro
mis jėgomis sustabdyt Ita
lijos karių gabenimą Ispa
nijon fašistam, tai gręs 
“artimas karo pavojus Eu
ropai.” Italija atmesianti 
bet kokį Lygos tarimą, ku- 
riuom bus reikalaujama su
stabdyt Mussolinio pkgelbą 
Ispanijos fašistam.

SUMUŠTI FAŠISTAI VĖL 
BĖGA

Madrid, kovo 25. — Ispa
nijos milicija smarkiu už- 
puojimu ištaškė fašistų po
zicijas Pozzoblanco srity j, 
Madrido fronte. Labai daug 
priešų nukovė ir sužeidė. 
Likusieji pabėgo. Liaudie
čiai juos tolokai nusivijo. 
Vytųsi ir toliau, bet blogas 
oras ir ištižę keliai trukdo 
liaudiečių trokus su gink
lais, amunicija ir maistu.

B

London, kovo 25 d.—Tarp
tautinė nesikišimo komisija 
pradėjo svarstyt Sovietų 
ambasadoriaus I. M. Mais- 
kio reikalavimą — tuoj pa
siųst komisijos įgaliotinius 
Ispanijon į karo frontus, 
kad ištirt, kiek Italijos ar
mijos kareivių dalyvauja 
kovoj prieš liaudies valdžią.

Sovietų ambasadorius nu
rodė, jog vasario 20 d. Ispa
nijoj buvo 60,000 Italijos 
kariuomenės. Mus solinis 
buvo sutikęs nuo tos dienos 
nesiųst daugiau savo neva 
“liuosnorių” karių į Ispani
ją. TaČiaus po to jis dar 
smarkiau siunčia Ispanijos 
fašistam savo kareivius, 
ginklus ir amuniciją. Tokį 
Italijos elgesį Maiskis pava
dino visai “panašiu į kariš
ką įsibriovimą svetimon ša
lin.”

■ Del Sovietų ambasado
riaus paręįškimo labai įnir
to Italijos ambasadorius DL 
no Grandį, išvadino jį “grip 
bijoniškai provokatoriškų1^ 
ir pagrasino “duot komuni
stų ambasadoriui toki at^4* 
kymą, kokio jis užsitarnau
ja.” Hitlerio ambasadorius 
Ribbentrop apšaukė Mais- 
kio kalbą “veidmainiška/!

Pataikaujantis f a šistam 
lordas Plymouth, nesikišimi 
komisijos p i r m i n i n kai, 
skundėsi, kad Sovietai “ne
tikėtai” iškėlė Čia savo kal
tinimus prieš Italiją.

Hitlerio atstovas Ribben
trop pasiūlė uždraust laik
raščiams spausdint žiniąs 
anie Ispanija, kol jų neuž
kirs nesikišimo komisija. 
Bet komisijos nariai taip 
ėmė juoktis iš to nasiūlvmo, 
kad Ribbentrop jį atgal at
siėmė.

Ispanų Fašistai Įsako Sunešt 
Jiem Visą Auksų

Salamanca.—Ispanijos fa
šistų galva, generolas Fran- » 
co įsakė visiems gyvento
jams jo valdomame plote 
sunešt visus savo auksinius 
ir svetimų šalių pinigus it 
šėrus bėgyje penkių dienų. 
Gyvenantiems užsieniuose 
Ispanijos piliečiams jis da
vė dvi savaites laiko išpil
dyt tą įsakymą. Už tai jis 
“atlyginsiąs” »jiem savo 
“valdžios” popieriniais pi
nigais.

Jersey City. N. J., kovo 
25. -— Sudegė John Gorman, 
našlė Rose Burkhardt ir 
penki jos vaikai nuo 10 iki 
18 metu amžiaus, per gais
rą mediniame trijų aukštų t 
name bo num. 47 Jordan 
Ave.
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Išaįškino”
“Naujienų” redaktorius duoda “paaiš- 

į kinimus” į mūsų . padarytas pastabas 
| (“Laisvės” laidoj už kovo niėn. 17 4-) 
| dėl jo paskaitos apie trockistų teismą 
Į Maskvoj. Jis patiekė apie šešias špaltas 
I (“Nauj.” už kovo mėn. 20 ir 22 dd.) raš- 
' to, bandydamas paremti savo argumentų 
švakumą. Deja, juo ilgiau jis rašo, juo 

j dalykus labiau supainioja, o patie’s klau
simo vis neišaiškina.

Vienu iš didžiausių savo paskaitos ar
gumentų prieš trockistų teismą, Grigai- 

1 litis statė būtent tą, jog kaltinamasis Stro- 
ilovas

tvirtino, kad 1932 metais jį gąsdino vo
kiečių naziai, kad jisai bus suimtas už ko
munistišką agitaciją. Bet 1931 metais Hit
leris dar nebuvo Vokietijos valdžioje.

ji \ ■
Mes tuojau pastebėjome, kad inžiųie- 

Į rius Stroilovas teisme nesakė, būk jį na
ziai gąsdino 1931 metais. Mes tvirtino- 

! me, kad tą sakė P. Grigaitis, bet ne Stro- 
j ilovas. Grigaitis sakė tai tam, idant jam 

lengviau būtų pažeminti sovietinį teis
mą. Išvada pas “Nąujienų” redaktorių 
buvo tokia: jeigu Stroilovas pareiškęs 
teisme, kad jis tarėsi su vokiečių nąziais 

i 1931 metais, o Vokietijoj naziai tuomet 
j dar nebuvp valdžioj, tai tas tik parodo, 

kad visas trockistų teismas sufabrikuo
tas. Panašiai kalba ir Trockis. Pana
šiai kalba ir trockisti Amerikoj ir kitur.

Jei “Naujienų” redaktoriuj rūpėtų tie
sa, tai jis, po to, kai ipes nurodėme, kad 
sako neteisybę, bųtų (ii)f,rpęįsil*ažinęs, 
kad jis sakė netiesą, arbą (2) įrodęs, kad 

I inž. Stroilovas yra panašiai sakęs. ,
Deja, jis nepadaro nei vieno iš tų. Jis 

bando, kaip sakėme, aiškintis, papildyti 
savo teigimą, bet nieko is f o neišeina^. 
Jis, pav., pataria mums pažiūrėti į teis
mo rekordų puslapį 265 ir ten surasti 
Stroilovo sakinį, kur jis pareiškęs, kad 
Wuester, su kuriuo Stroilov večĮe parda- 
vikiškas derybas, pareiškęs kalbąs

vardu tų politinių ratelių, kurie galėtų 
padaryti du dalyku: arba, pasirepiiant eile 
faktų, liečiančių propagandą, kuria aš būk 
užsiėmęs, pasodinti kajėjiman, arba, pasi
remiant šiuo raštų, įkišti mane į Sovietų 
kalėjimą.
Po to “Naujienų” redaktorius šitaip 

pareiškia:
Apie “slaptą policiją” čia nėra nė vieno žo- 
delio. Ir ten pat toliau:

Ir ten pat poliau:
Šiokia, tokia prasmė šitoje pasakoje bus 

tiktai tuomet, jeigu priimsime, kad tas mis- 
- teriškas Wuester buvo nacių agentas.

Vadinasi, “Naujįęnų” redaktorius, no
rėdamas sudaryti' “šiokią tokią prasmę,” 
padaro Wuester nacių agentu ir paskui 
iš to skelbia, kad Strpilųvas pareiškęs, 
būk “jį gąsdino vokiečių naziai” 1931 mę- 
tais, kai jie dar nebuvo valdžioj!

Ar reikia juokingesnio ir negražesnio 
argumentavimo būdo?! Juk tai yra iš
kraipymas tiesos, iškraipymas tikrovės.

g Jeigu “N.” redaktorius norėjo žinoti 
apie tai, ar Stroilovas tarnavo slaptai Vę- 

I. kietijos policijai, tai neturėjo užtekti pa
skaityti tiktai tą vieną puslapį, iš kurio 
pacitavo vieną nepilną sakinį. Jis turėjo 
paskaityti visą ^Stroilovo liudijimą. Lai 

•j jis paima minėto dokumento kad ir pus
lapį 246. O jis ten suras sekantį:

...Kalbant paprastai, (klausė prokuroras 
Višinskis Stroilovo), jūs buvote surišti su 

^Vokietijos Žvalgyba, (inteligence service) ?
t STROILOV: Tiesioginiai?

yišINSKIS: Ne, per šį inžinierių Wues
ter.

■HL? STROILOV: Per kitus?
VIŠINSKIS: Gerai, tegu bus per kitus, 

•L* jei jums taip patinka.
J STROILOV: Taip.

kąi “N.” redaktorius paskaito minėto 
dokumęnto puslapyj 248, o jis suras se
kamą:

VIŠINSKIS: Ar jūs ištikrųjų plėtėte ko- 
mųpistinę agitaciją (esant Stroilovui Vo
kietijoj) ? ’

STROILOV: Ne. Mums buvo kategoriš
kai uždrausta dalyvauti bile politiniam dar
be užgięnyj, tačiau (Wuesterio sėbras) sa
kė, kad aš dviem atvejais kalbėjau apie po
litiką, kai kviečiau specialistus. Atsimenu, 
kad laike vieno tokio susirinkimo su spe
cialistais, du slapti Vokietijos kriminalės 
policijos žmonės buvo atėję.

VIŠINSKIS: Tai reiškia, slaptos polici
jos?

. STROILOV: Jie buvo civiliniuos drabu
žiuos, kaip aš galiu pasakyti? Tai įvyko 
esant ten draugui, komunistui Fritch, ir jis 
kalbėjo su jais...
Q puslapyj 249 randame:

STROILOV: ...Aš patapau žvalgybos 
(inteligence service) agentu 1931 metais. 
O šis pošnekis, apie kurį aš dabar kalbu, 
įvyko pradžioj lapkričio, ar pabaigoj spalių, 
1930 m.

VIŠINSKIS: 1930 metais?
STROILQV: Taip.
VIŠINSKIS: Tai šis nebuvo paskutinė 

stadija (Stroilovo tarimosi su žvalgyba) ?
STROILOV: Ne.
VIŠINSKIS: O aš kalbėjau apie paskutinę 

stadiją.
STROILOV: Norite, kad aš kalbėčiau apie 

paskutinę stadiją?
VIŠINSKIS: Pasakykit, kaip jūs patapo

te žvalgybos agentu?
STROILOV: Gerai, jūs matot...

Tai va, ką pasakojo Stroilov Maskvos 
teisme ir ką paskui Grigaitis pasakojo 
Chicago j e! Pakartojame: S t r o ilo vas 
niekur ųęsakė, kad jis 1930, ar 1931 ar 
1932 njetais dirbo naziams. Ne! Jis sa
kė dirbęs Vokietijos žvalgybai, slaptai 
policijai.' Vadinasi, “Naujienų” redakto
rius pasakoja svietui tą, ko nebuvo. Jam 
reikėjo argumento—sugalvojo ir naudo
ją! Bet tokis “argumentavimo” būdas 
nėra doras, nėra švarus. Pagaliau, jis 
pakenks ne komunistams, kuriems “Nau
jienų” redaktorius taiko, bet jam par 
čiam.

To patįęs verti ir kiti jo “argumen
tai” apie Bristol viešbutį • Copenhagene, 
ir apie Trockio sūnaus, Sedovo, ten ątsi- 

' lankymą (Urba neatsilankymą) 1932.
Kadangi mes apie tai jau e^ąme .rašę, 

tai čia nemanome daugiau vietos užimti 
polemikai tuo reikalu.

Užteks štai ką pasakyti:
“Naujienų” redaktorius teigia, kad vi

sas trockistų teismas buvo pačios sovie
tų valdžios sufabrikuotas, paruoštas iš 
anksto. Bet jis nežino to, kad jeigu So
vietai būtų teismą sufabrikavę, tai juk 
jiems būtų lengviausia buvę iš anksto ži
noti ir apie Bristol viešbutį, ar jis ten 
buvo, ar ne.

Kai kur kaltinamieji savo liudijimuose 
vienas kitam prieštaravo. Ar tai reiš
kia, kad sovietinis teismas jų liudijimus 
taip “sufabrikavo?” Ne, tai reiškia, kad 
patys kaltinamieji, tiksliai ar netiksliai, 
dalykus maišė. Dažųaį jie bąntĮe tą ar 
kitą dalyką užslėpti. Tik neątvahgus Vi
šinskio jų prie sienos (faktais) prispyri
mas juos privertė pripažint papildžius tą 
ar kitą kriminalystę.

Šitaip reikia žiūrėti į tuos teismus!

Vokietijos Kompqrtijos Laiškas 
Draugui Thaelmannui

Kovo 3 d. sukako lygiai keturi metai, 
kaip Vokietijos naziai'įkišo Vokietijos 
proletariato vadą, d. Thaelmanną kalėji
mam Tų sukaktuvių proga Vokietijos 
Komunistų Partijos Centro Komitetas 
pasiuntė didžiajam kovotojui laišką, ku
riame, tarp kitko, rašo:

V 1 , "r r f ‘

^Būdamas Hitlerio kalėjime, jūs pąsi- 
likote tokiu, kokiu visados buvote: ištiki
mas Vokietijos darbininkų klasės sūnus, 
kovotojas už Vokietijos žmonių laisvę, 
taikos kareivis. Mūsų Partijai jūs buvo
te bolševizavimosi architektas, mokyto
jas tų narsių kadrų, kurie febe vedą ko
vą šiandien, prie sunkiausiu sąlygų, prieš 
karo pavojų ir Hitlerio tįj’ppįją. Jūs yį- 
sacĮos buvote mūsų Partijai vadas ir to
kiu pasiliksite. Jūs visuomet buvote ir 
esate proletarinio revoliucionieriaus pro
totipas, iš didžiosios Lenino, Stalino ir 
Diiųitrovo mQkyklQs.,,

Laiškas užbaigiamas sekamais žo
džiais:

“Tuo būdų, mes sveikiname jus varde 
mūsų Partijos—jūsų Partijos. Mes krei
piamės į višus Vokietjjos darbininkus ir

Didžioji Pėtnyčia
“Didžioji pėthyčia” tikintiem 

katalikam yra didžiausia liūde
sio diena. Jie tą dieną “sausai”

net smala verda, anot “švento 
rašto.”

Kada Kristus (jo dūšia) būk

Truputis iš Kalėjimo 
Cenzūros

Iliustracijai paduodu vie
ną charąkteringesnį fąktą:

Kun. Steponaitis peržiū
rėjęs “L. Ž.” fcernovo raši
nio “Kas valdė Rusijos im
periją” vieną atkarpą, kur

pasninkauja, o nekurie, ypač 
davatkos Lietuvoj, tą dieną vi
sai susilaiko nuo valgio. Nors 
toji pėtnyčia vienus metus 
būna kovo mėnesyj, kitus—ba
landžio, bet visvien jie tikį ku
nigų sugalvotom pasakom, kad 
“didžioj pėtnyčioj” ant kryžiaus 
mirė žmonių atpirkėjas, dievo 
“vienatinis sūnus” Kristus. 
Įsilipęs kunigas į pamoksliny- 
Čią, veidmainingai net ašaroda
mas, rodo pirštu į aut žemės 
paguldytą kryžių su “mūkele,” 
šaukia: “žiūrėkite, jūs grieš- 
nįnkai, kaip dievo sūnus miršta 
kančiose už jus; jis jus atpirko 
savo krauju.. .. Kodėl jūsų šir
dys neplyšta . iš gailesčio, ma
tant avinėlį ant kryžiaus pri
kaltą?”. . . Nekurtos davatkos 
Susigraudina, pradeda verkt, 
krupčiot, šnypšt nosis.. .. Ant 
pabaigos to graudingo liamen- 
to kunigas užgieda: “Verkit 
aniuolai, verkit dvasios šventos” 
ir tt. Ir dabar prasideda bučia
vimas to “avinėlio” kojų. 
Šliaužia žmoneliai ant kelių 
vienas paskui kitą prie iš me
džio nudrožtos Kristaus atvaiz
do “mūkelės”, prisilenkia ir 
paptelia “mūkelės” kojos na- 
gan; moterėlės stengiasi pa
siekt net kelį... Vieni pabu
čiuoja greit, be jausmo, bet yra 
ir tokių, kurie ir labai apseili 
tą medžio gabalėlį.

Ir taip šimtai žmonių dasilyti 
lūpom tą pačią kitų apseilėtą 
vietą, visai nesuprasdami, kad 
labai lepgvai gali užsikrėst nuo 
kitų limpančiom ligom. To, ži- 
pomą, kunigai nepaaiškina.

Lietuvoj moterys, pabučiavę 
‘hnūkelę,” išsitraukia iš anties 
kiaušinį ar du, ir padeda “die
vuliui ant apieros”; vyrai pa
deda pinigą. Čia, Amerikoj, kų- 
pigas kiaušinių nenori, todėl 
“dievo sūneliui.” tik pinigus

tai atsiskyrė nuo kūpo ir “nu
žengė” (nenuėjo...) į peklą iš
vest dūšių, ten ugnies dar ne
buvo. Tik atpirkus nuo liųcipie- 
rio yįisąs dūšias, Kristus, išeida
mas liucipierį prirakino retežiu 
prie “peklos sienos” (nepasako 
mūrinės ar medinės) ir padegė 
ją. Nuo tada “atklaniai” pavir
to “pekla” ir nuolat liepsno
ją. ...

Bet štai, .numiršta žmogelis 
ir velnias capt jo “dūšią” ir vėl 
nusineša “peklon”- kur jau yra 
baisiai karšta ugnis. Reiškia, po 
“atpirkimui” žmonių (žinoma, 
tik tikinčiųjų) “dūšios” vėl 
atsidūrė pas liucipierį.. . . Ot, 
tau .ir atpirkimas!

Bet kunigai čia turi tam iš
vedimą—sako, kad tik grįešnip- 
kų “dūšios” eina “peklon”, o 
gerųjų—dangun. . Gi griešnin- 
kais skaitomi tie, kurie neklau
so kunigų ir nenori tikėt į jųjų 
burtus, o svarbiausia—neduoda 
aukų “dievui ant garbės.”

“Peklos” Dar Neužteko
Bet kaip gi čia sužinosi, 

geram reikia būt, kad po 
pirkimui” vėl nepatektum 
velnius ant burdo? Ant
reikia būt geram, kad patektum 
pas dievą—dangun? O kadangi 
papuolus “peklon”, tai jau dau
giau niekas tavęs, įpielas para- 
pijone, neišpirks — degsi ten 
“per amžių amžius”...

Ir štai kunigai sugalvoja dar 
vieną “įstaigą”—tai “čyščių”. 
(“čyščius,” kaip jis yra žino
mas žmonėm Lįetuvoj, yra 
lenkiškas žodis; lietuviškai bū
tų—valytuve arba “turkiška 
pirtis”). Kuomet parapijono 
dūšia nebūna ant tiek “grieš- 
na,” kad papult ąmžinon ugnin 
—“peklon”, ir nėra ant tiek 
“čysta”, kad galėtų būt priimta 
dangun,—eina “čyščiun.” Gi iš 
čyščiaus yra progų išsigelbėt— 
už;! pinigus. AMtraš Atpirkimas! 
Šis kunigiškas atpirkimas kaip 
rodos, yra geresnis: kąptą iš
pirkai iš “čyščiaus,” tai jau 
būk tikras, kad daugiau j an nęi- 
si, eisi tiesiai dangun. O iš 
“čyščiaus” išpirkimo sąlygos to
kios: kas daugiau pinigų turi,

kiek 
“at- 
pas 

kiek

apieravoja.
Del Ko Tas Viskas 

Daroma?
Paklausk paprasto tikinčio 

parapijono ar parapijonkos, del 
ko jie tą visą daro? Jis atsa
kys: “Nagi Kristus savo krau
ju mus atpirko.” Paskui vėl pa
klausk, nuo ko atpirko?—Ne vi
si šį klausimą atsakys,—jie ži
no tik, kad atpirko ir viskas. 
Bet rasi ir “gudrių” parapijo- 
nų, kurie tau atkirs: “Nagi nuo 
velnio atpirko.” Bet dar jo pa
klausk: “Kas jus pardavė vel
niui”? čia jau bus galas argu
mento vidutiniai nusimapančio 
parapijono apie tikėjimą. Jis 
užbaigs sąvo argumentą! rėk
damas, kad “su bedieviu jam 
neapsimoka kalbėt” ir viskas...

Argi Ištikro “Mus” 
Atpirko?

Ar daugelis tikinčių žmonių 
žino, kur buvo “dūšios” prieš 
atpirkimą? Kaip sako kunigų 
pasakos, jos buvo kokiam tai 
“atklaniuj”. Kas buvo tas “ąt- 
kjanius?” Nagi vieta, kur liu- 
cipierįs su velniąis gyveno. 
Skaitant šias kunigų nesąmones 
apie “dievo sūnų”, apie liucipie- 
rių, apie “atklanius,” neteko 
matyt, kaip tuomet velniai el
gėsi su savo nelaisviais—“dū
šiomis” mū^ų prabočių. Net ne
sakoma, kad ten buvo ugnis, 
kaip kad dabartinėj “pekloj”

Išskiriant hitlerinįnkų va
dams, užsienio spaudos ir 
net Lietuvos laikraščių kaip 
reakcionieriaus Šliupo “Lai
svoji Mintis” ir socialdemo
kratų “Darbo visuomenė”, 
kalėjimo administracija ne
įleidžia. Išleidžiamoji bur
žuazine spauda kalėjimo 
viršininko ir “švietimo bei 
auklėjimo” vadovo kun. Ste
ponaičio stropiai cenzūruo
jama—“Liet. Žinias” ir net 
fašistų “L. Aidą” iškarpo. 
Pernai iš “L. Žinių” buvo iš
kirpti toki straipsniai: 
“Kaip baudžiavos laikais 
kartu su dvarininkais kuni
gai valstiečius plakdavo”, 
“Kaip kunigai inkvizitoriai 
kaulus laužydavo eretikams, 
kaip “dievo, sesutės” vienuo
lynuose iš “šventos .dvasios 
gimdydavo” ir .eilė užsienio 
telegramų, pavyzdžiui apie 
Kinijos komunistų laimėji
mus, Europos revoliucinį ju
dėjimą ir tt.

Šiais metais iš “L. Ž.” 
sausio mėn. 29 d. buvo iš
kirpta žinia apie Biržų de
kano kun. Kuprevičiaus nu
teisimą lį met. už 11 metų 
“angelaitės” išžaginimą ir 
užkrėtimą venerine liga. Iš 
“L. Ž.” sausio 30 d. iškirpta 
straipsnis apie Ispanijos 
vienuolynus.

mų paleistuvavimo orgijas 
su Rasputinu priešakyje, 
liepė žemesniam tarnauto
jui tą atkarpą iš visų laik
raščių išpjauti. Pastarasis, 
nesuprasdamas kun. Stepo
naičio intenciją, sako:

—Juk čia rašo ne apie 
Lietuvą, tik apie carą... 
Rusiją.

—O jei kils pas kalinį 
mintis sulyginti carą, Ras- 
putiną su mūsų aukštais 
valdininkais?... — atsako 
cenzorius, žiūrėdamas į ne
suprantantį tarnautoją.

Šie keli, pavyzdžiai ir be 
komentarų liudija apie fa
šistų pastangas, • — bergž
džias.

“Kovotojas”
No. 1 (12) 1936 m. vasaris. 

Kauno kalėjimo 
politkalinių laikraštis.

Sušaudyti 3 Trockistąi 
Vaikų Deginimą

uz

Su-Maskva, kovo 24. — 
šaudyti trockistąi V. 
Kuramžin, M. I. Chomčik ir 
K. Charitonov už tai, kad 
jie tyčia taip pastatė mo
kyklą Novosibirske, idant 
jinai sudegtų. Per gaisrą 
ten žuvo daug vaikų.
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DARBININKŲSVEIKATA
DR. J. J. KAŠKIAUČIUS

Summer Ave. Newark, N. J.
TeL: Humboldt 2—7964

Dantukai ir Tonsiliai.
Drauge gydytojau, meldžiu 

man paaiškinti per “Laisvę” 
apie mano vaiko nesveikumą. 
Čia vietiniai daktarai pripa
žino, kad jam negeri dantu
kai. Ir’sako, kad jam gendatas greičiau išpirks savųjų dū- “‘%M nctu J*1“

šias.... Kuo brangesnes mišias tonsiliai. Sako reikia išimti, 
užpirksi; kuo didesnes “ekzek- Bet vaiMs neserga tonsiliais. 
vijas” už mirusius kelsi, tuo Jam kakliukas niekad neuž-
greičiau savo tėvelio ar moti
nėlės “dūšeles” išpirksi. O jei 
pinigų neturi—degk sau “čyš- 
Čiaus” ugnelėj, kad ir milijoną 
metelių!...

Tai ye, ant ko paremti visi tie 
kuniginiai burtai. Ištikrųjų ste
bėtis reikia, kaip mažai tie 
mūsų broliai protauja, kad dvi
dešimtam šimtmety j dar tiki į 
tokias kvailas nesąmones, į to
kius religinius burtus, parem
tus vien dvasiškijos godumu ant 
turtų. Ir kol žmonės ^eks pas
kui kunigus, tikės jų skelbia- 
mom nesąmonėm,' jie bus savo 
klasės reikalų priešai; jie yra 
priversti tikėt į užgrabinį “be 
pabaigos” gyvenimą, kad tuomi 
būt amžinai kapitalo, išnaudo
tojų vergais, kurie, kartu su 
kunigais, ant šio svieto krąujasį 
sau turtus ir lėbauja už ap- 
mųlkiptų žmonelių prakaitą.

Ex- Vargo nininkas.

Gąųjkitę “Laisvei” Naujų 
SkaĮtvtoiu

» • . 1 J J . ' . I

tipsta. Bet jie sako, kad, išė
mus tonsilius, jis šalčio nepa
gaus.

Pasakykite, ar būtinai rei
kia išimt, ar gal ir taip galima 
išgydyt be operacijos ? šaltį tai 
jis pagauna tankiai. Aš pats 
jam į gerklę pažiūrėjau, tai 
tonsiliai biskį matyt atsikišę, 
kaip galai pirštukų gerklėj. 
Bet jis sveikas, neserga. Ar 
nėra kokių vaistų tiem tonsi- 
liam pagydyt?

Vaikas yra 8 metų senumo. 
Ir taip sau diktas ir aukštas. 
Ir miega gerai. Tik valgo pra
stai, bet pieną geria gerai. Ir 
viduriai ja|h tankiai užkietėja.

Ar dantukai jam reikia iš
traukt ar užtąisyt? Bet da jo 
pirmutiniai dantukai, — da jų 
nemetė.. Daktaras sakė, 
jie nuodija kraują.

Atsakymas

Tai gryna tiesa. Sugedę 
dantys, sugedę (Įantų smege
nys gadina ir kraują. Būtinai,

kad

anti-fąšistus, į visus taiką mylinčius 
žipones ir teisingai mąstančius mūsų vo
kiškoj tėvynes yyrus ir moteris. Gana 
jįįo pavergimo ir fašistines tironijos! 
Laisvę Erristui Thąęlmąnųųi ir visiems 
įkąlintięjns Hitlęrįo priešams! Laisvė 
visiems Vokietijos žmoneipš!

’“Pirmyn linkui sudarymo Ęepdro 
Fronto ir Liaudies Ęronto E. Thaleman- 
no dvasioje.”

Jonas Kerdięjus
Kovo mėn. gi d. So. Bostone nuo šir-

fašistų šulas Naujoj Anglijoj

Lawrence,Kąrdiejus kadaise gyve® 7 - .
Mass. Karo mętu įš ten persikėlė į Bos
toną ir dirbo “Ateities” (“Sandaros” 
pįrųitąkūnės) spaustuvėj. Vėliau įstojo 
Amerikos armijon, o iš ten sugrįžęs tūlą 
laiką buvo ’“Sandaros” administratorium. 
.Paskui, susipykęs su sandariečiais, atsi
darę savo spaustuvėlę So. Bostone ir iš to 
pelnė duoną.

Kadaise Kerdiejųs buvo liberalas, bet 
pastaruoju laikų jįs virto aršiu fašistu-. 
tautininku.

Pereitais metais nųmipė jo žmona, Oną 
Liutkevičiūtė, o šiemet—jis pats’ Be ąbe- 
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drauge, darykite ką su vaiko 
dantimis. Kas geriau daryt, 
sunku taip sau, be apžiūrėji
mo tarti. Nusiveskite pas dan
tistą, — tai dantisto prievolė. 
Jei jis patartų užtaisyt, tegul 
ir užtaiso. Jeigu kurie dantys 
ištraukt, tai jis ir ištrauks.

Kaip ten nebuvę, o jūs ilgai 
nelaukite. Nelaukite, kol iš to 
pasidarys koks reumatizmas, 
arba net ir širdį pagadins. 
Nuo pūliuojančių dantų ir nuo 
pūliuojančių tonsilių dažnokai 
pasidaro tokie dalykai. Tai 
jau vely apsižiūrėt išanksto ir 
prašalint koks rimtas pavojus.

Su tonsiliais irgi reikia apsi
žiūrėt. Tai tiesa, kad šioj ša
ly be galo daug pjausto, išlu- 
pinėja tonsilius visai be reika
lo. Tačiau kartais be operaci
jos apsieit negalima. Kaip bū-, 
tų geriau jūsų sūnaus tonsi- 
liam—ar šiaip gydyt ar kas 
daryt, nesimačius, tikrai pasa
kyt negalima. Galiu tik taip 
sau, bendrai pasakyt.

Jeigu jąm tonsiliai neužtinę, 
nepūliuoja, neskauda, tai vei
kiausia pjąut nėra reikalo. Vi
sų svarbiausia tokiam atsitiki
me tai ipaistąs. Gyvas, nesu
gadintas, gamtinis maistas.' 
Ypąč, kad jam pakankamai 
būtų vitamino Ą, o jo turi pie
nas, grietinė, sviestas, sūris, 
kiaušinio tryniai, juoda duona, 
apelsinui, morkvos ir žalios 
daržovės. Del viso ko, duo
kite vaikui da ir žuvų aliejaus, 
cod liver ęįĮ, bent po šaukštą 
kas dieną, ilgą laiką.

Bus visai neprošalį teplioti 
tonsiliai iš vidaus iodo ir gli- 
cerinos mišiniu. Pusė iodo tin
ktūros ir pusė glicerinos. Med
vilnės apvyniokite ant šakaliu
ko galo, padažykite ir tepkite 
lengvai gerklėje, kas vakaras, 
kartą kas' dieną, per keletą 
savaičių.

Grynas 
vijoletiniai

oras, saulė, ulpra- 
spinduįiąi, dijaįęr-

padalytų

r
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GYVULIŲ ŽADU ŠN OS
♦ Buddistų kunigai Japoni

joj kovo 20 d. turėjo “za- 
dušnas” pamaldas už “dū
šias” nugaišusių naminių 
gyvulių: kačių, šunų, -pri
jaukintų beždžionių, “auksi
nių” žuvyčių ir net svirp
lių. Už juos meldėsi 100 ku
nigų, vadovybėje Jodo bud- 
distų religijos galvos Tes- 
suio Oshimos, Saishinji baž
nyčioj.

Tos bažnyčios kapinėse 
yra palaidota apie 50,000 
naminių gyvūnų. Ten pa
kasta ir mylimoji imperato
riaus Hirohito katė “Marė.” 
Uždušinėj šventėj vadina
moj Higan jis paprašė, kad 
“Marės” kapą apvestų vai
nikais iš vyšnių žiedų.

Tūkstančiai 1 e n g vatikių 
žmonių, minėdami savo my- 
xVmų gyvulių “uždūšinę” 
dieną, puošia jų kapus, 
>kuom išgali; daugelis rūko, 
smalkina kodyliškus kvepa
lus prieš jų “amžino atilsio” 
vietas.

Kapinių viduryj pastaty
tas augštas akmens stulpas 
įaminėjimui visų kačių, 

’•tulpe didelėmis raidėmis 
ikalta: “Šis paminklas yra 
aramint dvasias kilnių 
rebylių sutvėrimų, gyvenu- 
sų žmonijoje.” K.

Ežeras Pavirto j Prūdą
Californiios valstijoj prie 

Oiegon rubežiaus randasi 
ežeras Tule, esantis 4,140 
pėcų augščiau jūrių pavir
šiais. Apie 50 metų atgal 
(1881 m.) tasai ežeras turė
jo 184 ketvirtainių mylių 
plotą. Vėlesnis išmieravi- 
mas. įvykęs 1924 metais, pa
rodė. jog ežeras susitraukė 
iki 92 ketv. mylių. O dabar 
iš ežero yra palikęs tik prū
das.

Geologai mano, jog van
duo iš to ežero novaliai bė
ga lauk požeminėmis srio- 
vėmis.

Mėlyni Paukščiai su Gelto
nais Sparnais

Paukščių mylėtojų svaio- 
rnė—turėt mėlvną paukštį 
su geltonais sparniukais— 
dabar išsipildė ačiū suma
numui paukščių mylėtojo E. 
Andersono, (Australijoj). 
/ Jam pavyko išperint mė
lynus paukštukus su gelto
nais sparniukais ačiū įsi
maišymui trijų patinukų. 
Šiuo laiku jis tobulina tą 
veislę pirm negu išleis ant 
marketo. Už vieną tos rū
šies paukštuką mylėtojai 
dabar sutinka mokėti po 
$250.00.

Keletas metų atgal vienas 
»paukščių specialistas buvo 
išperinęs paukštukus su 
tamsiai rudais sparniukais 
ir per vienus metus uždirbo 
ant jų virš $3,500.

Dabartinis gi atsiekimas 
Andersono—mėlyni paukš
tukai su geltonais sparniu
kais—įvertinama daug dau
giau.

Mongolijoj žmonės smar
kiai pučia savo kvapa i smė
lį, kad ji nupūtus pasilieka 
aukso dalelės.

Pirmas apgarsinimas, ku
ris rodė moterį rūkant ci- 

'gareta. pasirodė 1919 me
tais. Dabar gi visur juos 

' matome. 'iir

Opumo, "Lepumo”
Ligoniai

Daugelis žmonių negali 
pakęsti tam tikrų valgių ar 
medžiagų—nuo to jie suser
ga. Tokių opių žmonių yra 
7 ar 10 iš kiekvieno šimto 
gyventojų Amerikoj. Gydy
tojai vadina juos “allergiš- 
kais.”

Suskaityta jau 125 val
giai ir šiaip nekaltos me
džiagos, nuo kurių apserga 
“allergiški” 'asmenys. Čia 
pirmą vietą užima šienligė, 
gaunama nuo tūlų žolių sėk- 
ladulkių. Kiti kosija ir čiau
do nuo plunksnų priegalvio 
(paduškos). Daugelis mer
ginų gauna laikiną dusulį 
nuo kokių veido miltelių ar 
dažų. Kitus išberia spuogais 
užvalgius žemuogių. Kai 
kurie apserga nuo karvės 
pieno, rugių ar kviečių duo
nos. Sistema didelio skai
čiaus žmonių negali pakęsti 
kiaušinių, vilnonių kojinių 
(pančiakų), agurkų ir tt., ir 
tt. Tūli pradeda čiaudyti, 
dusti ir ašaroti, kaip tik 
katė įeina į kambarį.

Taip opus žmogus dažnai 
pats nežino, kas jam kenkia, 
iki gydytojas išbando įvai
rias medžiagas bei valgius, 
su kuriais toks ligonis susi
duria.

Tuom užsiimantis gydy-' 
toias turi kokias 125 me
džiagas skiedinių pavidale, 
vadinamas “allergenai,” tai 
yra, erzinančios medžiagos.

Jis prakrapšto ligonio odą, 
tik ne iki kraujo, ir už var
vina lašą vienos, paskui ki
tos, trečios medžiagos, iki 
daeina iki tokios, kuri erzi
na, raudonina jo odą. Tai 
ir bus kenksmingoji me
džiaga, kurios turės ligonis 
saugotis. Bet yra lepumo- 
opumo ligų, kad gydytojas 
tegali jas sužinoti tik giles
niais bandymais, naudoda
mas atitinkamus skiedinius.

Šienligė yra kiek paleng
vinama tam tikrais čiepais, 
pagamintais iš žolių vaisia- 
dulkių. Naujausias gi bū
das gydyti šienligę yra toks. 
Paima skiedinį zinko sulfa
to; uždeda jo ant gabaliuko 
sulankstyto muslino, pride-! 
da jį prie šnervių. Jį ten pa
laiko metalinėmis žnvpliu- 
kėmis, o prie žjiypliukių 
pritaisyta dvilypė elektrinė 
viela. Kada paleidžia sriovę, 
tai elektra atliuosuoja ne
apsakomai smulkias zinko 
daleles, vadinamas ionas. 
Tos ionos pasiekia sergan
čias gleivėtas plėves ir, 
sakoma, dažniau pagydo bei 
palengvina šienligę negu 
čiepai.

Daktarai, kurie gydo 
žmones pritaikvtais perkal- 
binėjimais, vadinami psy- 
chiatrai atranda, jog kai 
kas apserga net nuo tam 
tikrų žodžių arba pažiūrė
jęs į labai nepatinkamą i am 
asmenį. N. A.

SLAPTA RADIO STOTIS VOKIETIJOJE
Vokietijoj veikia bent vie

na slapta komunistinė radio 
stotis. Ji savo programą 
pradeda lygiai 10 vai. kiek
vieną naktį. Kiek slaptoji 
policija nesidarbuoja, vis 
nepajėgia užklupt to komu
nistų radio. Spėja, gal tai 
bus judamoji radio stotis 
įrengta automobilyj, iš kur 
vieną dieną skleidžiama 
programa vienoj vietoj, o 
ant rytojaus kitoj.

Tai yra trumpų bangų 
radio stotis, kuri pasiekia 
visą Vokietiją, Austriją, 
Vengriją ir Čechoslovakiją. 
Jos programa yra tokia:

Įvairios žinios iš komu
nistinio taškaregio, dau
giausia apie Ispaniją. Kal
ba apie skurdžią būklę fa
šistinėj Vokietijoj; toj kal
boj duodama ištraukų^ iš 
buvusių garsių Vokietijos 
poetų ir filosofų. Jų lais
vos nuomonės yra naudoja
mos prieš nazių režimą. At
sišaukimai, kad siunčiami 
Ispanijon vokiečiai kareiviai 
nemuštų nė vieno šūvio į 
Ispanijos žmones. Užbaiga 
—“Internacionalo” d ainavi- 
mas iš plokštelės (rekor
do).

Pradedant, slaptoji stotis 
šitaip pasiskelbia:

“Čia kalba nelegalė radio 
stotis Vokietijos Komunistų 
Partijos,” o užbaigia:

“Mes vėl savo programą 
skleisime lygiai 10 vai. ry
toj naktį, nežiūrint slapto
sios policijos, ir jeigu ši 
stotis bus užklupta ir mes 
suimti, tai turime išanksto 
pilnai priruoštą veikti kitą 
mūsų radio stotį.” J C.

SENIAUSI VABALŲ 
PĖDSAKAI

Paskutiniu laiku Smith- 
sono Institutas Washingto
ne gavo palaikus poros va
balų, gyvenusių apie 60,000,- 
000 metų atgal. Tie palaikai 
yra pavidalai anų gadynių 
milžiniško žiogo sparnų ir 
vieno vabaliuko panašaus 
kaip blakė. Šie pavidalai 
buvo atrasti smėliniame ak
menyje rytinėj dalyj Colo
rado valstijos. Kaip jie yra 
seni, apie tai mokslininkai 
sprendžia pagal amžių, ku
riame susidarė toks smėlių 
akmuo. G.

Vienumus Seimelis.

KEISTI KIAUŠINIAI

Conway, N. H.—Farme- 
rio Guy Smitho višta “Su
sie” deda kiaušinius su ke
turiais tryniais. Kiekvienas 
jos kiaušinis yra apie 3 co
lių ilgio ir sveria ketvirta
dalį svaro.

Visos valstijos šioj šalyj 
turi , dvilypius seimelius? 
atstovų rūmą ir senatą, tik 
apart Nebraskos valstijos, 
kuri 1934 m. įvedė vieną 
sąlydų seimelį, neskirstant 
jo į du rūmu. Šitaip pertai
sytas seimelis sparčiau ir 
sėkmingiau dirbąs ir tik pu
sę tiek telėšuojąs, kaip se- 
nąsis dvilypis seimelis.

N. T.

PIENO PASLAPTIS
Chemikai išnagrinėjo-iš- 

analyzavo karvės pieną ir 
surado jame 101 skirtingą 
medžiagą. Bet kai supila 
visas tas medžiagas į vieną,- 
vis tiek nepasidaro pienas. 
Matomai, piene yra daugiau 
maistinių medžiagų, kurių 
dar nepajėgia mokslas ap
čiuopti. S.

Nazių Pamišėlio Kvailybės.
Apie Žydu Tautą

Kaip Vokietijos nazių “fi
losofai” eina nuo vienos 
kvailybės į kitą dar didesnę 
kvailybę, matyt iš paskuti
nio numerio jų laikraščio 
“Stuermer’io,” kurį veda 
aklas žydų ėdikas Julius 
Streicher. Jis šiame nume
ryje prirašė 14 puslapių, 
prišnekėdamas tokių keistų 
dalykų:

“Kristus nebuvo žydas, 
jis buvo žydų priešas, di
džiausias jų priešas visoj 
istorijoj.” Kristus kilęs, gir
di, iš vienos “žydų paverg
tos tautos.” Jo gyvenimo 
tikslas buvęs tai “revoliuci
ja prieš žydus, idant jie ne
galėtu užvaldyt visą pasau
li.” Visi apaštalai, apart 
Judo, — pasakoja Streicher, 
—taipgi buvę ne žydai. Tik 
vieną Judošių atiduoda žy
dams tas fašistinis pamišė
lis. Anot Streicherio, tai 
žydai sudeginę ir Romą, o 
imperatoriui Neronui įskun
dė krikščionis, idant jis juos 
išžudytų, gyvus deginda
mas, skersdamas bei levams 
sušerdamas.

Tos Streicherio sapalionės 
betgi neranda pritarimo nei 
pas katalikų nei pas protes- 
tonų vadus, dar neparsi- 
duodančius naziškiem pami
šėliam. N. K.

Tautu Lygos vadai pla
nuoja, kaip apsaugot savo 
Lygos nalocių nuo lėktuvų 
bombų busimajame kare.

Tabokoje yra po biskį kė
lė r i o p u m i rtinų nuodų, 
apart nikotino.

Rašytojas Sinclair Lewis 
Neturįs “Recepto,” Tik...
Sinclair Lewis, paskilbęs 

Amerikos rašytojas, sako 
neturįs jokios taisyklės, 
kaip sėkmingai rašyt kny
gas ar straipsnius spaudai. 
Paskuti niame numeryje 
“Colophon” žurnalo jis, be
je, prisimena vieną taisyklę, 
ale ne savo, o poetės Mary’s 
Heaton Vorse. Jinai teikia 
tokį receptą:

“Mokėjimas rašyt tai yra 
mokėjimas laikyt kelinių 
sėdynę prie krėslo sėdynės,” 
reiškia, pasiryžęs, kantrus 
darbas rašymo, žinoma, ir 
reikalingo rašymui studija
vimo.

Sinclair Lewis yra auto
rius “Babbitt’o,” “Arrow- 
smith’o”, “It Can’t Happen

Patarimai Įsige
riantiems

Darbas reporterių, žinių 
rinkėjų dienraščiams, yra 
varginantis, erzinantis ner
vus. Taigi kartais prisieina 
jiems įsigerti, idant dirgs
nius atliuosuoti, sako “Edi
tor and Publisher”, laikraš
čių leidėjų ir rašytojų žur
nalas. Jis, todėl, duoda to
kius jiem patarimus:

Jeigu manote alkoholio 
gerti, pirma užvalgykite.

Po valgio alkoholis kur 
kas mažiau kenksmingas 
negu be valgio. Riebus val
gis yra geresnė atspirtis 
prieš alkoholį negu liesas 
maistas, nes alkoholis ir rie
balai susimaišo. — Patyrę 
žmones, kurie “turi” gerti, 
o nenori pasigerti, dažnai 
užvalgo dikčiai sviesto arba 
paima doza alyvų aliejaus.

“Cocktail” yra kenks
mingesnis gėrimas už “high
ball.”

Įsigėręs, stengkis pavaik
ščioti atvirame ore. Tas pa
deda greičiau prašalint al
koholį iš kūno — jis spar
čiau jungiasi su deguoniu 
(oxy genu), įtraukiamu į 
plaučius.

Vienas blogiausių dalyku, 
tai gerti, idant paskui šil
čiau jaustumeis lauke. Alko
holis atliuosuoia, prasklei
džia kraujagysles odoje: to
dėl žmogus jaučiasi šilčiau, 
bet užtat'* kraujas nergreit 
šala ir veda linkui slogų ar
ba plaučių įdegimo.

Kai kurie, iš vakaro gė
rę, kitą dieną “maktelėja” 
stikliuką degtinės “del išsi- 
pagyriojimo,” ir gal iš pra
džios jaučiasi smarkesni ar 
smagesni, bet už poros va
landų jų kūnas pasijunta la
biau nuvargęs negu pir
miau.

Geriausias dalykas per
daug “įsikaušusiam”, tai pa
imti smarkiai valančio vi
durius vaisto, karštai išsi
maudyti, paskui šaltu van
deniu veikliai apsiplauti ir 
smarkiai abrūsu sau odą 
ištrinti, kad visa paraustų 
ir užkaistų.

“Kepamoji soda” (sodium 
bicarbonate) yra neblogas 
vaistas sumažint galvos 
skaudėjimą po gausaus įsi
gėrimo. Ji taipgi šarmiškai 
veikia prieš alkoholines 
rūgštis.

Stengkitės bent dažnai 
negert alkoholio. Jis prisi
dedą prie nervų audinių nai
kinimo, ir kiek jų sunaiki
na vienas smarkus įsigėri
mas, tai kūnui tenka tris 
dienas darbuotis, iki išnau- 
io ataugina tuos sunaikin
tus audinius. E-P.

Buzzards Bay, Mass.— 
Žuvininkas Frank Haskell, 
35 metų amžiaus, paspringo, 
bebandydamas praryti pen
kių colių ilgio gabalą žalio 
steiko, ir mirė.

KODĖL ESKIMOSŲ DANTYS TOKI SVEIKI
C o 1 umbijos Universiteto 

pasiųsti mokslininkai pa
skutiniu laiku tyrinėjo, ko
dėl Alaskos gyventojai es
kimosai turi tokius sveikus 
dantis tolimose nuo civili
zacijos vietose, pagal Berin
go jūrą.

Tyrinėtojų vadas D r. L. 
M. Waugh kovo 20 d. pas
kelbė, jog tie eskimosai ne

BAŽNYČIOS PRIEŠAI 
IŠ KATALIKŲ

Katalikiškose šalyse dide
lė dauguma bažnyčios prie
šų yra žmonės, kurie buvo 
išauklėti kaipo katalikai,— 
apgailestavo anglas katali
kų rašytojas Hilaire Belloc, 
kalbėdamas jėzuitų Ford
ham Universitete, New 
Yorke, kovo 21 d.

P a vojingiausias katalikų 
bažnyčiai priešas, pasak 
Belloc’o, tai “protinis veiki
mas. ... nedidelės grupės, 
apgalvojusios^ kodėl jie už
ima tokią poziciją” prieš 
bažnyčią, “jų proga laimė
ti (prieš bažnyčia) dabar 
yra labai daug didesnė, ne
gu buvo 30 ar 40 metų at
gal,” sakė tas katalikybės 
gynėjas, pridurdamas, jog 
“religijai pavyks tik tiek,

Here” ir eilės kitų apysakų.1 kiek galima bus sulaikyt
N. T.

Sakoma, kad Karolis 
Marksas rūkydavo cigare- 
tus. Stalinas gi daugiausiai 
rūko pypkę, bet kai kada ir 
cigaretą ’užsitraukia.

komunistinį judėjimą.”

Metz, Franci j a.—Lenkas 
Jūras Suchoski tapo nuteis
tas 12 metų kalėt už šnipi
nėjimą Vokietijos naudai 
prieš Franci ją.

MICHIGAN EŽERAS
Tarpe Jungtinių Valstijų 

ir Kanados yra penki dideli 
ežerai—Superior, Michigan, 
Huron, Erie ir Ontario. Jie 
perlajomis jungiasi vienas 
su kitu ir sudaro didelį van
dens plotą. Kadangi, jie 
per St. Lawrence upę jun
giasi su Atlantiko didjūriu, 
tai čia atplaukia dideli lai
vai.

Michigan ežeras veik vi- 
, sas yra Jungtinėse Valsti
jose. Jis turi 335 mylias 
ilgio (iš pietų į šiaurę) ir 
nuo 50 iki 88 mylių pločio. 
Ežero gylis vietomis yra iki 
870 pėdų. Iš vakarų pusės 
yra Wisconsin ir Illinois 
valstijos, iš rytų Michigan 
valstija, o iš pietų į jį atsi
remia Indiana.

Ant ežero krantų vakarų 
į pusėj yra dideli miestai.— 
j Chicago, Waukegan, Keno
sha, Racine, Milwaukee, 
Sheboygan ir dar keli. In
diana valstijoj veik prie 
pat ežero atsiremia plieno 
gamybos' centras—Gary ir 
Indiana Harbor; Michigano 
valstijoj yra visa eilė miestų 
—St. Joseph, Benton Har
bor, Muskegan, Ludington 
ir tt.

Daugelyj tų miestų nema
žai gyvena lietuvių, ypač 
vakarinėj pusėj, ir visur yra 
Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros Draugi
jos ir Lietuvių Darb. Susi
vienijimo kuopos bei kitos 
mūsų organizacijos. Tarp 
didelių' * miestų per ežerą 
plaukioja laivai.

D. M. š.

naudoja dirbtino cukraus 
nei gamintų saldainių. Tai 
daugiausia todėl, jis sako, 
jie ir turi beveik tobulus 
dantis. O kur eskimosai 
pradeda naudot civilizuotų 
žmonių valgius, ypač dirbti
ną cukrų ir saldainius, tai 
ir jų dantys ima gesti pa
našiai. kaip amerikonų ir 
europiečių.

Profesorius Waugh pata
ria nevalgyt dirbtino cuk
raus. Sako, žmogaus kūnas 
gali įvalias gaut naturalio 
cukraus iš vaisių. Pavyz
džiui, paprastas obuolys tu
ri savyje tiek gamtinio cuk
raus, kaip šaukštukas smul
kaus dirbtino cukraus.

N. D.

Greičiausias Garlaivis
Naujasis Franci jos did- 

laivis “Normandie” atplau
kė iš New Yorko į Franci- 
ją kovo 22 d., padarydamas 
2,978 mylių per 4 dienas, 6 
minutes ir 23 sekundas. 
“N o r m a n d i e” vidutiniai 
plaukė po 30 jūrinių “maz
gų’ ir 99 šimtadalius per 
valandą. O naujausias An
glijos didlaivis “Queen Ma
ry” savo rekordinėj kelionėj 
pasiekė tik 30 mazgų ir 63 
šimtadalius vidutinio grei
čio. Tuo būdu “Norman
die” lieka garlaivių greitu
mo čampionu.

Manoma, kad “Norman
die” buvo ypač pagreitinta 
įdedant jai naujus propele
rius su keturiais varančiais 
sparnukais vietoj pirmiau

šimtamečių Apskritys
Kalinin apskrityj Sovietų 

Sąjungoj yra 71 žmogus 
šimto ar daugiau metų am
žiaus, o viena moteris, Iri
na Vinogrądova—120 metų, 
kaip atrado sovietiniai gy
ventojų surašinėtojai.

Merginos ‘Sėdėjimo Streikas’ 
Pas Atkaklų Vaikiną

L a i k r a štiš “Telescope” 
1827 m. balandžio 14 d. ra
šė apie merginų “sėdėjimo 
streikus” Ukrainoj:

“Jeigu Ukrainoj mergina 
įsimyli vaikiną, jinai visai 
nesigėdija nueiti į jo tėvo 
namus ir pasisiūlyti vaiki
nui, kad ją vestų. Jeigu ne
jautrus vaikinas išsisukinė
ja, jinai pasako jam, kad 
neis iš namų, iki jis sutiks; 
taip ji ten ir apsigyvena tol, 
kol jis, noroms-nenoroms, 
sutinka susituokt su jąja, 
arba pabėga.”

P. M. L.

MOLIS PAMOKOSE

Leidimas vaikams lipdyti 
iš tam tikro švaraus molio 
daiktus, surištus su lekci
ja, padeda jiem mokintis 
skaičiavimo, geografijos ir 
kitų dalykų, kaip atranda 
kai kurie socialiai veikėjai 
ir mokytojai New Yorke.

N.

buvusių trijų.
“Queen Mary” inžinai tu

ri 200,000 arklių jėgų, o 
“Normandie” 160,000.

A. P.



patys sau mu-

Velykų
(Feljetonas)

Kuomet mes buvome vaikai, 
jaunuoliai (o dabar jau pliki 
seniai), gyvenome ten, “Kur 
Bakūžė Samanota... ”, tai 
ne tik mes, vaikai, ale ir ber
nas, slūginė ir piemenėlis, seilę 
varvindami, laukdavom velykų. 
Mat, jūs gal jau pamiršot, kad, 
vos kulnis pavelkant, būdavo, 
velykų sulaukus, “geroji dėdie
nė,” ar buožienė, kaip jūs sa
kot, ir bernui ir slūginei ir net 
piemenukui užfundydavo po ge
rą spirgį lašinių ir da kugelio 
iškepdavo!

Bet visa koronė būdavo tame 
-(jūs gal jau pamiršot), kad 
gavėnioje, septynių savaičių pa
sninko laiku, ne tik vargdienė- 
lio-piemenėlio, ale slūginės ir 

'berno nekaltas pilvas nuo žal- 
• barščių ir šutytų bulvių prie 

nugarkaulio prilimpa. O velykų 
šventėse vieną kitą spirgutį 
prarijus, suserga, šaukiasi gy
dytojo ; bet.... mielaširdingas 
dėdė-buožė parveža kunigėlį, 
kad bjaurybė piemuo, apsirijęs, 
griešną dūšią be kunigo žinios 
dievui neatiduotų!

Bet tiek to su Lietuvos pie- 
ukų, slūginių, bernų ir kitų

“dykūnų” raškažiais... . ” Nors 
mes ir žinom, kad ten jiems 
lašinių stoka, tačiaus Smetonos 
ir jo “varškės” tai turi 
tinai.... Pasninko nėra 
lykų nelaukia.

O gi mes, seniai, jau
Atlantiko balą perbridom ir gy-

• venam aukso, lašinių, kumpių 
ir visko, apart Smetonos, pilnoj 
šalyj; galime, kaip kada, kaip 
kas, prisivalgyt ir kumpio ir 
steiko — ko tik kas trokšta. 
Bet... . O kas gi mums velykos? 
Mes jų nelaukiam.

—Na, tai gal merginos laukia 
velykų,—Jūs sakysit,—nes per 

h Velykas joms mylimasis atneša 
. S saldainių, nusiveda į kabaretą 

? ir.... na ir karštą bučkį sutei-
• kia. Tačiaus mergina bažijasi, 

’ t “tiktai tave vieną myliu,” nuo
< f visų saldainius imdama ir su 

' visais eina. Taigi merginos ve- 
lykų nelaukia.

. O beje, aš matau, jūs šakotu

Labiausiai laukia velykų ku
nigas, nes jam yra ir ko laukti, 
kadangi p r i s i a r t i na tikroji 
“kviečių” pjūtis!' Prietaruose, 
ųežinystėje pasilaikanti žmone- 
liai — moterėlės—gavėnios lai
ku eina į kunigėlio “krautuvė
lę,” perka kortelę, kad tikrai 
atlikti velykinę ausinę; sulau
kia “čystojo ketyergo’ ’ ir “di
džiosios pėtnyčios”—rščyrai mel
džiasi už mirusio ir karste gu
linčio dievo dūšią, jam gausiai 
aukoja dolerius. O velykų die
noje prabaštėlis, dievą iš kars
to iki pusei prikėlęs, imasi 
pjauti prinokusius kviečius — 
dolerius ir, tik po to, baigia 
prikelt dievą.

Na, ar jau supratote, kas la
biausiai laukia velykų? O jeigu 
nesupratot, tai jūs ir nenorit 
suprast I

Senas Pijus.

Lowell, Mass

t

ti žtek- 
ir ve-

senai

Iš Kovos Lauko. Bando Ap
gaut Čeverykų Siuvėjus. Spau
da Tarnauja Bosams-Bando 

Demoralizuot Streiką

Ot, tau ir gerlaikis! Kuo
met darbininkams gerai gy
venti, bedarbės nėra, už darbą 
užmoka tinkamai taip, kad 
kasdienines gyvenimo išlaidas 
galima savo alga lengvai pa
dengti ir rytojus dirbančio 
žmogaus aprūpintas (taip de
ja, nėra kapitalistinėj siste
moj), tai darbininkai nestrei
kuoja.

Kokis gi, beprotis norėtų 
veltui laiką eikvoti ir trotyti 
geras-tinkamas algas? Jeigu 
gerai uždirbantis darbininkas 
norėtų poilsio, jis apleistų tū
lam laikui dirbtuvę, pasiimda
mas sau atostogas porai savai
čių, ar kiek, atgavimui savo 
sveikatos, išeikvotos prie sun
kių darbų. Bet jis, darbininkas, 
neitų į streiką, kur tenka su
tikti žiaurią kapitalististinę 
policiją ir kompanijų padau- 
žas-mušeikas, kurių žiaurumui 
nėra ribų.

Bet kaip dabar yra? Da
bar, kuomet per radio vien tik 
ir girdi rėkaujant apie gerląi- 
kius, apie “dievo laiminamą 
šalį” ir t. p., kapitalistinė

laikraštis, uz kovo 15 dieną 
vienoj vietoj bando šypsotis, 
kad, esą, darbininkai taip pa
mylėjo “sit ' down” streiką, 
kad visoje šalyje tik ir ma
tai “sit down.” Ir jeigu taip 
ilgai sėdės, tai turės degene
ruoti —esą, nauja generacija 
-gentkartė, turės gimti su pla
čiom sėdynėm, kad geriau bū
tų sėdėti.

Bet kitoje vietoje, jau rim
tai ir desperatiškai rėkia: 
“Mūsų šalyje kiekvieną dieną 
vis daugiau ir daugiau žinių 
apie sėdėjimo streikus, kas 
yra aiškiu revoliuciniu judėji- 
dėjimu.” Autorius to straips
nio sako: “čia yra truputis 
juokavimo (It is a bit of a 
lark,) kuoinet 200 merginų 
penkcentinėse ir dešimtcenti- 
nėse krautuvėse nutaria ap
gulti krautuves ir pasitikti iki 
jųjų reikalavimai bus išpildy
ti, bet čia dalykas yra gilesnis,, 
negu tik tiek; tai yra aiškus 
konfiskavimas ir nors trum
pam laikui, vienok yra žings
nis, ir net didelis žingsnis, į 
kairę.” Toliaus prirašyta vi
sokių šlykštybių ir lyginama, 
kad čia praktikuojamasi prie; 
to pat, ką komunistai Rusijoj 
padarė, o dabar daro Ispani
joje. Lowelly irgi dabar strei
kuojama vienur - kitur, todėl 
vietiniai buržuaziniai laikraš
čiai taip prapliurpo, kad vieną 
-kitą nesusipratėlį sulaikius 
nuo kovojimo už duonos kąsnį.

visiems ant 
pripažinimą ir 
sutrumpinimą.
Co. bando vi- 
apgauti strei-

kad labiausiai velykų laukia tai spauda irgi lyg ta “gatvės pa
Roosevelto užmirštieji piliečiai, 

o 
Fordas ir kiti gerieji žmonės

nelė” bando flirtuoti-šypsotis į 
skurstančius darbininkus, kad 
pastarieji pamirštų, jog jie vi
są amžių dirbo-plukėsi su var
go ir neišmatuojamo skurdo 
bangomis ir pagaliaus, ant se
natvės, koks likimas jų lau
kia? Dabar galima tiek pasi
džiaugti, kad darbininkai vis 
daugiau ir daugiu pradeda su
siprasti. Nebetiek tiki viso
kiems monams ir "supranta, ką 
reiškia kapitaljstinės spaudos 

darbinin-

». ;2.______ __________F______
j ką jūs vadinat bedarbiais,

K -t Fiordas ir kiti trerieii žmc
J išaiškina, kad tai dykūnų, val- 

/ ‘ katu armijos!
Na, čion jūs turite dalelę tei-

* sybės, nes vienas iš tūkstančio 
tos “dykūnų armijos”, velykų

’ sulaukus, mielaširdingųjų sala- 
' veišių bažnyčioje, gauna “ska-

1 nius” pietus, nors tik sykį į me-
. * tus valgo. Gauna vištienos, tų

į y vištelių, kurios, iš dievo valios, 
dūšią dievui atiduoda, o kūną prostitutiška šypsą 
gerasis vištelių augintojas ati- kams.$

J duoda salaveišiams velykų pie- 
turns!.... Tačiaus ir šitie 
žmonės,—o, atleiskite, jie ne 
žmonės, o tik “valkatos”—su 
nekantrumu velykų laukia, nes
per daug retai velykos įvyksta, 

* p tuščias jų pilvas gurguliuo-

-—.Tai kas gi, po šimts pyp
kių, vejykų laukia?—jūs su ne-

Dabar darbininkai kovoja: 
visa šalis, “dievo laiminama 
šalis,” tarsi velnių apsėsta li
ko. Paskendo įvairios rūšies 
streikuose. Kapitalistai ir jų 
tarnai daugiausia bijo “Sit- 
down” streiko. “The • Lowell 
Sun” vainikuojantis save de
mokratiškom gėlėm, bet tik
renybėje reakcioniškiaušias

Šiaučių Kova dar Nesibaigia

Jau trečia savaitė, kaip če- 
verykų siuvimo darbininkai 
kovoja už būtinai reikalingus 
reikalus. Svarbiausi yra šie: 
algų pakėlimą 
1)5%, unijos 
darbo valandų

Phyllis Shoe 
šokiais būdais
kierius, bet streikieriai budi ir 
gerai saugojasi apgavikų. 
Kelios dienos atgal kompani
ja buvo »paskelbus, kad ji lik
viduos savo dirbtuvę, bet tai 
buvo skelbta tikslu, kad nu- 
gązdint darbininkus, ir kad 
streikieriai grįžtų darban.

Dabar kompanija siūlo dar
bininkams nusileisti ant ma
žesnių išlygų. Ar darbininkai 
sugebės laimėti savo pilnus 
reikalavimus, matysime vė
liau.

Per visą žiemą nebuvo snie
go, dabar truputį pasirodė ir 
tą kapitalistų spauda pavar
tojo demoralizavimui streiko: 
paskelbė, kad del sniego bu
vimo nieks dirbtuvių nepikie- 
tuos—nebus “piket lainės.”

Bet nieko panašaus—dirb
tuvės buvo streikierių užgul
tos ir jos bus saugojamos nuo 
skebų, kol streikas bus lai
mėtas. Kovo 16 šaukiamas 
pasitarimas unijos ir kompani
jos atstovų delei susitaikymo. 
Kompanija mano, kad strei
kieriai leisis į kompromisus ir 
streikas bus greitai baigtas. 
Mat, patėmijo, kad vėliausiam 
streikierių balsavime atsirado 
bailių, silpnuolių, kurie balsa
vo už nusileidimą ant kompa
nijos siūlymų. Tame tai ir 
yra visa nelaimė darbininkų,

Ispanijos prekinis laivas M ar Canta brico, kurį fašistai skelbės nuskan
dinę, bet dabar sako, kad esą jį su ėmę. Tas laivas išplaukė iš New 
Yorko su virš $2,000,000 vertės ginklų, amunicijos ir orlaivių.

kad jie 
ša.

Nugirsta 
sužinoti, kad Lowel-Teko

lio Darbininkų Kliubas rengia 
tikras lietuviškas vakaruškas 
balandžio 17 dieną, savo kliu- 
be, 338 Central Street. Bet tą 
nugirdau ne nuo kliubiečių, 
bet iš pašalinių žmonių; sako, 
kad šis šokių vakaras bus su
rengtas taip gerai, kad kiti 
rengimai negalės būt jam ly
gūs. Nežinau. Bet, jeigu taip 
yra, tai kliubo nariai turėtų iš- 
tikrųjų jau iškalno pradėti vi- 
suismarkumu garsinti ir steng
tis sutraukti kuo daugiausia 
svečių, prirengti taip, kad nie
ko netruktų, muziką šokiams 
paimti kuogeriausią—brolius 
Bilidus, talentingus harmonis- 
tųs, kurie labai gražiai grajina 
ir žmonės juos myli. Už kokios 
savaitės laiĮco aš matysiu Kliu
bo komitetą, sužinosiu viską ir 
per “Laisvę” pranešimuose vi
siems pranešiu. Tėmykite, su
žinosite.

Taip Tai Gerai

Girdėjau, kad ALDLD 44-ta 
kuopa susikibo varžytinėse. 
Mat, L.D.S. 110-ta kuopa am
žiumi nesulyginant jaunesnė, 
bet daug colių didesnė. Gi 
ALDLD kuopa susiraukė iš gė
dos, ar nuo kokių ten eleksy
ro lašų, ir smarkiai pradė
jo pūstis storyn ir augštyn. 
Na, ir dabar abi kuopos auga 
viena į kitą pasižiūrėję.

Tegul sveikos auga, pavasa
rio saulutė joms abejoms pa
gelbės.

Kaimynas.

BAYONNE, N. J
Pradžia Nebloga

Linksma prisiminti, kad 
Bayonnėj antifašistinės orga
nizacijos, ir pavieniai žmonės 
pradeda išsijudinti į darbą tei
kimui pagelbos Ispanijos liau- 
diečiams, kovojantiems su fa
šistinėmis gaujomis. Apie du 
mėnesiai atgal čia susitvėrė iš 
17 organizacijų komitetas gel
bėjimui Ispanijos demokrati
jos. Ir į trumpą laiką jau yra 
sukelta virš $700, iš kurių 
$600 jau pasiųsta į šiaurės 
Amerikos Komitetą (North

ir

American Committee to Aid 
Spanish Democracy). Spren
džiant pagal Bayonne, tai la
bai gera pradžia. O minėtas 
Bayonnės komitetas yra pasi
ryžęs varyt šį prakilnų darbą 
pirmyn. Linkiu jam gerų pa
sekmių.

Taipgi garbė prisimint, kad 
ir mūsų L. A. U. Kliubo atsto
vai darbuojasi minėtam .komi
tete. Beje, juk ir 21 gatvės 
Piliečių Kliubas sakos pripa
žįstąs demokratiją. Tad jeigu 
esat tikri demokratai, tai tuo- 
jaus turite prisiųst savo atsto
vus į Bayonnės Komitetą Gel
bėjimui Ispanijos Demokrati
jos, ir sykiu su kitais padėt 
apgint demokratiją Ispanijoj 
nuo draskūnų itališkų ir vo
kiškų fašistų, šio komiteto bu
veinė—517 Avė. C. Bayonne, 
N. J.

Peiktinas Dalykas.

Jau gana ilgas laikas kaip 
geriausi Bayonnės veikėjai su
siorganizavo į tam tikrą gru
pę, kurią užvardino Bayonnės 
Aktyvu. Atlaikė keletą susi
rinkimų, smulkmeniškai jšdis- 
kusavo vietinius dalykus, iš
taisė praeityje padarytas klai
das, ir padarė veikimo planą 
ateičiai. O kad būt geresnės 
pasekmės, tai išrinko ir ko
respondentų biurą, kad būtų 
spaudoje aprašyta visa Akty
vo darbuotė. Taip išrodė, kad 
Baybnnė bus išjudinta iš pat 
pamatų. Bet iki šiol nieko to
kio neatsitiko. Tiesa, su Akty
vu ne taip jau blogi dalykai, 
bet neatrodo ir visai sveikas. 
Priežasties nežinau. Gal kokio 
nors vitamino trūksta.

Bet su korespondentų biuru, 
tai visai blogi dalykai. Ko
respondencijų spaudoje labai 
retai tepasirodo, apie paties 
Aktyvo darbuotę nematyt nei 
žodelio. O juk aktyvas šį bei 
tą yra nuveikęs, čia tai jau 
peiktinas dalykas. Draugai, iš- 
sibudinkit ir griebkitės už 
darbo. O jeigu nepajėgiai at
sikratyt to nelemto snaudulio, 
tai paimkit šalto vandens 
maudynę. Tas daug pagelbės.

Proletaras.

Ęerlynas, — Nazių- val
džia ragina visus samdyto
jus išanksto surašyt karui 
tinkamus darbininkus.

Paterson, N. J.
Kovo 19 d., 1937 m., Car

penters Hall Profesionalų Su
sivienijimas buvo surengęs 
prakalbas d. Louis Budenz 
klausimu: “Trockistų teismas 
Maskvoje ir trockistų veikla 
pasauliniai ir ypatingai Ame
rikoje.” Reikia pasakyt, kad 
d. L. Budenz yra pirmaeilis 
kalbėtojas, tad jo kalbos turi
nys pilnas nesumušamų faktų. 
Todėl iš jo kalbos daug ko ga
lima pasimokinti. Bet publikos 
buvo nedaug delei dviejų prie
žasčių : 1) Prakalbos rengta 
paprastą vakarą; 2) Įžanga 
buvo 20 centų, kas Patersono 
publikai nepaprasta.

Gal jokioj kitoj dalyj Ame
rikos nėra taip darbininkai iš
naudojami, kaip Patersono šil
ko pramonėje. Uždirbame tik 
nuo„$7.00 iki $10.00 į savaitę 
už 8 vai. darbo dienos.

Pirma Patersonas buvo šil
ko pramonės centras, bet da
bar taip nebegalima sakyt. 
Patersone dabar beišaudžia 
tik mažą dalį šilko. Ir pati šil
ko audimo industrija tapo su
skaldyta. Nei vienos didesnės 
dirbtuvės nebėra. Kai kurie 
bosai vieni patys dirba, kiti 
turi po kelius darbininkus. 
Tokiai atmosferai esant, uni
jai be galo sunku išsilaikyti. 
Vieną dieną sustreikavai, lai
mėjai, antrą dieną bosas už
darė dirbtuvę, dirba tik pats 
su šeimyna ir vėl eik darbo 
jieškoti. Ir vėl naujas darbas, 
naujos sąlygos, ir vėl organi
zuok, ir vėl streikuok, ir tas 
tęsiasi be galo, be .'krašto. Ir 
laimėjimai veik negalima iš
laikyt.

Darbininkai nuvargo, nu- 
biednėjo nuo begalinių streikų 
ir vis naujų darbų j ieškojimų, 
tad dabar ir dirba už tiek, 
kiek boso loska mokėt. Unija 
kad ir gyvavo, tai buvo orga
nizuota ant amatinių pamatų, 
kas dar daugiau apsunkino 
darbininkų kovas1' ir laimėji
mus išlaikyti. .Todėl dabar su 
apgailestavimu reikia pasakyt, 
kad unijos tik grobiai beliko ir 
šiandie unija Patersone jokios 
rolės nebelošia.

Tad kokia dabar darbinin
kams išeitis? Patersono dar
bininkai Amerikos Federaci

jai nebepasitiki, p. Greeno ne
benori vadovybės. Ir štai, kuo
met pradėjo eiti girdai, kad 
Industrinių Unijų Komitetas 
nutarė organizuot visą audi
mo pramonę ant industrinių 
pamatų ir darbo vedimui pas
kyrė Hillmaną ir U. T. W. pre
zidentą F. Gormaną, tai tą ži
nią Patersono darbininkai su
tiko su dideliu džiaugsmu. Tik 
laukia, kada industrinis komi
tetas pradės savo žygius tex
tiles industrijoj. Ir neprisiei
na nei abejoti, kad Patersono 
darbininkai nepasiliks nuoša
liai nuo kitų miestų textiles in
dustrijos darbininkų ir visi su
siorganizavę į industrinę uni
ją paskelbs griežtą kovą savo 
išnaudotojams, ir ją laimės. 
Tik ant industrinių pamatų 
darbininkai būdami organi
zuoti laimėjimus galės išlai
kyt.

Tad, draugai darbininkai, 
kuomet tik Patersone pasiro
dys industrinių unijų komite
tas, stokime visi į uniją ir pa
skelbkime kovą savo išnaudo
tojams. J. Bimba.

LIETUVOS ŽINIOS
Plėšikas Nuvyko j Paryžių, o 

Po 10 Metų Sugrįžęs Kaune 
Atidarė Salioną

1926 m. Je.sios km. netoli 
Kauno buvo apiplėštas buhal
teris Birmanas. Du užpuolikai 
buvo tuojau suimti, nubausti 
ir bausmę senai atliko. Trečia
sis užpuolikas, Mikas Kraune- 
vičius, dingo kaip į vadenį. 
Tačiau po 10 metų Kraunevi- 
čius sugrįžo Kaunan, nes ir 
užsienyj esą sunku gyventi. Jis 
gyvenęs Paryžiuje ir ten išmo
kęs manikiuristo amato. Sugrį
žęs Lietuvon Kraunevičius tru
putį pakeitė savo pavardę ir 
Kaune, Daukanto gatvėj ati
darė salioną: kirpo, skuto, 
darė manikiūrus, o kad polici
ja nepažintų, dažnai būdavęs 
nusigrimavęs. Kraunevičius 
areštuotas.

(Iš “L. ž.”)

Kauno Ap. viršininkas, rem
damasis spaudos įstatymu, už
draudė platinti knygas: p 
Šukio “Komunistą” ir p. Dab- 
rikos “Pagundų kelią”. Nuta
rimas. esąs apskųstas vid. rei
kalų ministeriui.

Šėrininkų Konvencija

BANKETAS IR KONCERTAS
Įvyks Sekmadienį Baland. 11 April

GRAND PARADISE DIDŽIOJOJE SALĖJE
318 Grand Street, Kampas Havemeyer Street Brooklyn, N. Y.

Prieš suvažiavimą, 10 balandžio įvyks korespondentų suvažiavimas, kuris 
bus “Laisves” Svetainėje, o konvencija bus Grand Paradise Salėj.

Koncertinę Programą Duos Sekami Talentai:
Mainieriy Kvartetas iš Shenandoah, Pa.,
vadovaujamas D. Zdaniūtes-Judzentavičienės

Aldona Klimaitė, coloratūra-soprano
Mylima brooklyniečių dainininkė.

Dorothy Bubniūtė, Brooklynietė,
Puiki scenos šokike. •'

Brooklyno Aido Choro Aidbalsiai
vadovaujant B. Šaknaitei

ĮŽANGA BANKETUI $1.25.—VIEN TIK ŠOKIAMS 45c.

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

Bus svečių iš visos Amerikos, nes bus suvažiavę į “Laisvės” Bendrovės kon
venciją. Kiekvienas'čia ras sau pažįstamų iš svečių, atvykusių iš toliau.

Prašome išanksto įsigyti bilietus, kreipkitės į “Laisvės” ofisą.



Penktadienis, Kovo 26, 1937

■

Puslapis Penktas

GARSINKJTES SAVO BIZNI 
DIENRASTXJ “JLAJSVEJE”

Jei Pasiskubinsit— 
Dar Gausit

Dvi teisingiausios lietuviškos 
knygos apie lyties klausimus:
PATARIMAI VYRAMS APIE 

LYTIES DALYKUS;
Kaina $1.50.

PATARIMAI MOTERIMS 
APIE LYTIES DALYKUS; 

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

mų, su paveikslais.
Galima pirkti abi arba bile 

kurią vieną
Tų knygų jau mažai turiu, to
dėl norintieji pirkite tuoj&us. 

Reikalavimus su pinigais 
adresuokite:

J. BARKUS
- 111-40—128th St., 

So. Ozone Park, N; Y.

'-------------- --—-------------------------T—
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Montello, Mass.
Iš Darbininkiško Veikimo

Minersville, Pa.
Svarbumai iš Šios Apylinkes

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Skalius
(ŠALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS

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

BERN. J. SHAWKONIS
(ASAKUNAS) 

NAUJAS 

LIETUVIS GRABORIUS 
IR BALSAMUOTOJAS

LAISNIUOTAS 
New York ir New Jersey 

Valstijoje 
GraborystSs reikale visada jums 

mielai patarnaus pigiai.
306 John Street,

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

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N, Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335

A. Tarasov-Rodinov . i Verte D. M. šolomskas

PASKUTINIS CARAS
/

______________ Į__________ '_____________________________________

pupes. Vėliavos krinta ant gatvės. Krinta 
ir tie žmonės, kurie jas nešė ir kietai lai
kė. Susilenkęs nušoka nuo paminklo pa
stolio kalbėtojas. Tik raudonas kaspinas 
prie caro bato plevėsuoja su baltomis rai
dėmis: “Šalin Karas!” ir tartum ką tai 
erzina.

Caro metalinė figūra įsirėmusi išdi
džiai ranka į šoną tartum šypsosi iš obal- 
sio “Šalin karas!” ir sako: “O kaip jums 
tas patinka?”

—Tra-ta-ta-ta-ta!—pilasi švino lietus 
nuo stogų.

Greitai ištuštėjo aikštė. Ant jos žmo
nės guli pavienėmis krūvelėmis. Kokis 
tai darbininkas šliaužia ir raudonas pėd
sakas ant gatvės tęsiasi. Ar tai raudono
ji vėliava? Ne, tai kraujas ant sniego. 
Tai kraujo vėliava.... Antras bando at
sistoti, bet sunkiai sudejavo, nusitvėrė 
už pilvo ir vėl parvirto. Kas tai dejuoja, 
kas tai skaudžiai šaukia. O ten labai 
skaudžiai cypia berniukas, jis susirietęs 
bėga ir kairia ranka laiko suspaudęs de
šinę ranką. Bet ir ant kairios rankos ka
bo kruvinas pirštas.

—Tra-ta-ta-ta!—muša į aikštę plieno 
riešutai. Atrodo, kad kas tai jais beria 
į plieno stogą, o jie kelis kartus padidin
dami trenksmą ritasi žemyn. Bet ne, čia 
ne riešutai, ne dangaus audra, bet kulkų 
lietus. Taip, tai kulkų lietus, kuriuomi 
žmones vaišina visi žemės ir dangaus 
karaliai, visi išnaudotojai. Tai lietus jų 
aniuolų, archangelų, kurie nešioja sidab
ro ir aukso antpetis, tai kulkų lietus se
rafimų ir cherubinų, kurie prie šono pri
sikabinę kardus ir krūtines papuošę me
daliais ir kryželiais.

“Aha, cha-cha-cha!—tartum garsiai 
juokiasi metalinis raitas caras,—tai jums 
buntavoti, tai prieš dievo valios pastaty
tą carą sukilti! Ir kaip man dabar sma
gu į jus žiūrėti! Kaip smagu! Na, ir kur 
jūs visi išbėgiojote, buntauninkai? Kur 
išbėgiojote? Ir kas iš jūs užmiršote ant 
mano baro šį skarmalą su prieškariniu 
obalsiu?” •

—Tra-ta-ta-ta! —tartum daugiau pa
taikaujant caro figūrai pilasi švino lie
tus.

Aš guliu, guliu, pilvu prisispaudęs prie 
Znamenskaja bažnyčios tvoros ant Nevs
kio Prospekto. Kada nors kiek švino lie
tuj sumažta, tai šliaužiu, o mano kar
das daužosi į plytas. Ir kiti guli ir šliau
žia, kaip tik kiek gauna progos. Taip.... 
bet juk aš oficierius! Kokis bailys! Kokia 
gėda! Argi.pas mane nėra revolverio ir 
kardo? Galingas revolveris ir jame sep
tynios kulipkos. Bet į ką šaudyti? Muša 
nuo stogų, bet iš kur?... Kulkų lietus 
jau sumažėjo, tik retai stuksi: ta... 
ta... ta... ta... ta... ta... —su didelė
mis pertraukomis. O štai ir vėl baisiai 
tankiai: ta-ta-ta-ta-ta-ta!, tartum plieno 
riešutais pabėrė į stogą.

—Ar jūs girdite?—užklausė išvertęs 
baimingas akis, pakeldamas pirštą į vir
šų gretimai šliaužęs išbąlęs žmogus.

Ir kur aš jį pirmiau mačiau?
—Ar jūs girdite?,.. Tai iš kulkasvai- 

džių.... Faraonai šaudo nuo stogų....
—Žinoma, kad aš girdžiu ir žinau, kad 

tai kulkasvaidžiai. Net suprantu, kad tai 
“Maksimai.” “Koltai,”—tie rečiau ir sau
siau šaudo.

—Taip, caro faraonai šaudo nuo stogų, 
—tęsia žmogus su pilka kepure.—Jie iš 
kalno ant kiekvienos kryžkelės prisiren
gė ir šimtus kulkasvaidžių paslėpė ant 
stogų ir palėpėse... Šaudo išilgai gat
ves.... Nežinau, kur yra Ona....

Bet kokis man gi reikalas prie jo Onos, 
kada išilgai Nevskį pilasi plieno liętus.

—Tai jau kareiviai šaudo,—kužda tas 
patsai žmogus.—Veikiausiai iš Vladimiro 
mokyklos.

Priešakyje akmeniniai laiptai žemyn 
linkui uždarytų krautuvės durų: čia, ta
me klonelyje bus galima atsigulti. Viso
mis pastangomis šliaužiu. Po rankomis 
pasipainiojapielavinųs, ledai, cigaretų ga
lai ir kitokios atmatos. Ach, kad tik pa
siekus tą klonelį. Veltui! Jau’ten guli ki
tas, kokis tai akiniuotas senis, panašus į 
krautuvninką arba natariušą. Jis primer
kė akis ir žiūri, kaip vanagas.

Kovo 12 d. Lietuvių Tautiš
ko Namo Svetainėj buvo ro
domas judis iš Sovietų Sąjun
gos “The Song of Happiness”. 
Judis atvaizduoja, kaip Sovie
tų Sąjungoj visoki tinginiai ir 
kriminalistai, patekę j kalėji
mus, atsiekia savo talentą; pa
lieka gabiausi muzikos profe
soriai. Publikos atsilankė pilna 
svetainė, bet ne visi liko pa
tenkinti. Nekurie rūgojo, kad 
judis pertrumpas, ir rusų kal
ba darkyta, maišyta su kitom 
kalbom. Surengė I.W.O.

Kovo 14 Brocktone atsibu
vo tarptautinė konferencija 
gelbėjimui organizuot indus
trines unijas CIO. Delegatų bu
vo apie 20 nuo įvairių tautų, pa
šaipiųjų organizacijų. Apkal
bėjus visapusiai, išrinktas vei
kiantis komitetas, nuo žėdnos 
organizacijos po vieną. Naujai 
sutverta organizacija užvar
dinta : “Fraternal Orders Com
mittee of Brockton.”

Kitą, platesnę konferenciją 
nutarta laikyti bal, 11, toj pa
čioj vietoj, 153 Main St., Brock
tone.

Jau ir mes pradėjome reng
tis prie paminėjimo Pirmos 
Gegužės. Nutarta konferenciją 
laikyti balandžio 9 dieną, 7 :30 
vakare, 153 Main St., Brock
tone. Jau Biručių Pašalpinė 
Draugystė priėmė pakvietimą. 
Tuoj aus gaus pakvietimus ir 
kitos. Niekurie pageidauja, 
kad už kalbėtojus būtų už
kviesti drg. A. Bimba ir Ar
thur Giovannitti iš New Yorko.

“Laisvės” skaitytojas drau
gas K. Rankis, mokėdamas 
prenumeratą, nepamiršo ir 
Lietuvos politinių kaliųjų, au
kaudamas vieną dolerį.

Iš Lietuvių Tautiško Namo 
Knygynų kažin kas vagia laik
raščius, daugiausia, “Keleivį” ir 
“Moscow News”. Knygyno ko
mitetas galvoja tokį štukorių 
sugauti ir tinkamai nubausti.

Su pradžia 15 kovo čion at- 
sibaladojo misionierius į St, 
Roko Lietuvių parapiją. Visą 
savaitę vakarais mulkino mo
teris darbininkes, sėdamas di
desnį fanatizmą. Su’kovo 21 
d. prasidėjo vyrų “apvalymas.”

Šalna.

Žinomoji kietosios anglies 
mainų butlegerystės klausimo 
rišimo komisija, kovo 6 dieną 
užkvietė Neprigulmingos Mai- 
riierių ir Trokerių Unijos (but- 
leg) prezidentą Peter Paul į 
P h i 1 a d e 1 phią konferencijom 
Dabar lauksim iš tos konfe
rencijos ko nors naujo. Po to 
seks tos komisijos lankymasis 
po šiuos distriktus, tyrinėji
mai, pasitarimai bei konferen
cijos.

Kitas didžiausios svarbos 
reiškinys, tąi suorganizavimas 
šioj apylinkėj North American 
Committee To Aid ' Spanish 
Democracy. To komiteto są
raše yra užginančiai pasirašę 
valst. senatorius Joseph Dan- 
do, advokatas Louis Cohen, 
keli šiaip aukšti valdininkai ir 
20 didžiųjų darbo bei pramo
nės organizacijų viršininkų-at- 
stovų.

Komiteto uždaviniai yra 
remti visais galimais būdais, 
moraliai ir medžiaginiai, Is
panijos kovotojus prieš fašiz
mą.

Arbačiauskas.

Baltimore, Md. — Argen
tinos valdžia užsisakė 35 
bombinius orlaivius iš Mar
tin lėktuvų kompanijos.

Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę del po žermenų pietį}. 
Teikiam nemokamai valiausios 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA ĄVE.
Prieš Forest Parkway 

WOODHAVEN, L. L, N. y.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS 

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

Parnamdau automobilius Te»tuvfm. 
paržm, krikfitynom Ir kitokiem 

reikalaut.
402 Metropolitan Avė. 

, (Arti Marcy Avenue) 
Brooklyn, N. Y.

Juozas Levanda

K. Degutis Savininkas 
PLAUKŲ H Cp 

KIRPIMAS

SKUTIMAS 15c
Prielankus Patarnavimas 

306 Union Avė.
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts

I Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP f f

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker) 

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

(Tąsa)
Ir štai—sužaibavo iš šaligatvio. Trenkė 

šūvis. Žandarai nesuspėjo nei šautuvus 
pakelti, kaip oficieriaus arklys atsistojo 
stulpu ir oficierius nusirito nuo arklio. 
Oficieriaus nesimato. Jau mūsų kazokai 
išjojo ant Litenyj Prospekto ir uždengė 
žandarus.

—Užmušė?
—Ne, tik taip nusigando, caro šuo, ir 

nukrito nuo arklio. Štai jį veda prie au- 
tomobiliaus.

Mūsų eilės jau žengia toliau pirmyn. 
Raudonoji vėliava plaukia, tūkstančių 
žingsniai drebina gatvę. Ar gi kas gali 
sulaikyti tą galingą žmonių upę ? Drąsiai 
ji plaukia pirmyn ir nesimato galo. Jau 
dešimtys raudonųjų vėliavų plaukia virš 
jos galvų, kaip pasakiški žėgliai. O pa
rūkavusiame ore, ten toli, toli užpakalyj 
matosi Admiralystės špilius (bokštas). 
Jis, tartum kardas, grąsina mums. Grą- 
sink!

Iki kraštų persipildęs Nevskio Pros
pektas, kunkuliuoja, verda ir apimtas iki 
šiol nematyto džiaugsmo žmonių. Minią, 
tartum audringa upė, plaukia, plaukia 
dešimtys tūkstančių žmonių, užpildo ir 
visą Znamenskąją aikštę. Raudonosios 
vėliavos plaukia j visas šalis ir iš visų 
pusių jos atplaukia virš minios galvų 
prie milžiniško marmurinio pastolio, ant 
kurio raitas ant arklio sėdi išdidus caro 
Aleksandro III paminklas. Štai jau kelios 
raudonos vėliavos apsupo galingą caro 
metalinę figūrą, tartum raudoni liepsnos 
liežuviai. Kokis tai drąsuolis, vienplau
kis, atsegtu kalnierium, užsilipo ant caro 
paminklo pastolio, atkišo dešinę ranką:

—Draugai!
—Ramiau!... Ramiau!—raminosi pati 

minia. Šauksmai ir ūžėsis povaliai silp
nėjo.

—Draugai, niekšiška caro valdžia....
—Kazokai!... Kazokai!—kas tai su

šuko minioj.
Iš dešinės, nuo Lygovos šauksmai. Vi

si sužiuro ten, visi sujudo. Ten garsai ir 
šauksmai auga. Iš tos pusės žmonės bėga 
ii’ čia minia retėja.

—Kardais kapoja!... Kapoja!—kas 
tai šaukė.

Didžiai nusiminus atbėgo iš ten mote
ris, apsiavus vailokais. Ji bėga sunkiai 
alsuodama, ranka pridengusi galvą, o 
pro pirštus veržiasi kraujas. Paskui ją 
raitas, rankoje atkišęs kardą greitai le
kia žandaras. Kaip vištos nuo žiauraus 
vanago, į visas puses pasileido žmonės. 
Šaukia, krinta, atsikelia ir vėl bėga. Kaip 
kurie iš darbininkų griebė iš sniego ledo 
gabalus. Policijos nuovadas, atstatęs re
volverį, plačiai atmesdamas šineliaus pa
las, atbėga nuo Maskvos (Nikolajavsko) 
gelžkelio stoties tiesiai prie paminklo. 
Visai netikėtai, kur tai pro paminklą, 
pro šešių augštų Balabįno viešbutį eilėje 
išlėkė kazokų pulkas. Vienas iš jų apsu
ko žvilgančiu kardu šaltame ore lanką, 
policijos nuovados atkišta ranka su re
volveriu atitrūko nuo jo kūno prie pe
ties ir keistai išmetus revolverį į viršų, 
pati nusirito ant gatvės. Kazokas ir jo 
arklys kelis kartus apsisuko, kardu su- 
švitravo ten, kur buvo policijos nuova
das. Perkūniškos jėgos džiaugsmo balsas 
išsiveržė iŠ minios. Iš jos išlėkė spiečius 
ledų gabalų į Lygovkos pusę. Raituosius 
žandarus, kaip vėjas nunešė atgal.

—Draugai!—užkimęs balsas šaukia 
nuo caro paminklo pastolio? Drąsiai ten 
pat stovi kalbėtojas ir laikosi ranka už 

’metalinio caro bato galo.—Draugai! štai 
po šiuom beprotišku batu kelis šimtus 
metų krauju tekėjo rusų liaudis. Caro ir 
turčių užmanytas ir pradėtas karas mū
sų šalį įstūmė į didžiausią suirutę. Štai 
jūs prašote: “Duokite mums duonos, o...

—Tra-ta-ta-ta!... Tra^rpra-ra!— kaip 
kokis pasiutėlis tartunj pabėrė į geležinį 
stogą metalinius riešutus. Kokis tai be
protis tą atliko? Bet kodėl žmonės šau
kia ir krijita? Kodėl bėga? Jau nesima
to nei kazokų, nei žandarų.

—Tra-ta-ta-ta!... Trrra-ra-ra-ra! —. 
tai caro žandarai šaudo nuo stogų iš kul
kasvaidžių, kur jie iškalno buvo prisi
rengę.

Žmonės bėga netekę sąmonės į visas (Bus daugiau)

Liuosybės Dailės Ratelio 
Choras ir Teatrališkas Vei
kiantis Komitetas rengias prie 
dviejų gerų parengimų; bal. 
11 rengia koncertą ir “Mins
trel Show”. Tąi bus smagiau
sias juokų vakaras. O balandžio 
25 yra rengiamas koncertas, 
kur dalyvaus ifr (teaugės B. L. 
Šaknaitės sekstetas, kuris yra 
pagarsėjęs visoj Amerikoj. 
Parengimai atsibus Liet. Taut. 
Namo svetainėje. 

-------------- - #

Del Ispanijos gelbėjimo nuo 
fašistų pas mus veikimas te
beeina pirmyn. Bal. 3 d. vaka
re yra rengiama vakarienė. 
Visas pelnas~ęįs del gelbėjimo 
Ispanijos Liaudies Respubli
kos.

“Laisvėj” kovo 16 d. buvo 
aprašyta apie sėkmingą “Dai
ly Workerio” naudai bankie- 
tą, bet buvo praleista, kad 
del to bankieto pasisekimo K. 
Čereškienė aukavo pyragus, o 
p/ čereška dolerį pinigais. La
bai ačiū visiems simpatikams, 
kurie pagelbėjo del surengi
mo. 9

Gerai pasidarbavo draugės 
moterys, pagamindamos gerus 
valgius, ir pagelbėjo išplatin
ti nemažai tikietų. Taipgi 
draugai vyrai parti j iečiai ir 
simpatikai, daug pasidarbavo. 
Užtai reikia ištarti darbinin
kišką ačiū.

(LEVANDAUSKAS)

GRABORIUS
BALZAMUOTOJAS

Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsaindau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite.

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

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

f LIETUVIŠKAS

KVIETKININKAS
Spring Forest Greenhouse

48 Mygatt Street

Phone Stevenson 5993

Dr. S. Goldberg
DANTISTAS

Paiso dantis be skausmų ir už 
labai žemą kainą.

1623 N. 7th Street
PHILADELPHIA, PA.

BINGHAMTON, N. Y.
Velykos Negali Būti Be 

KVIETKŲ
Turime didelį pasirinkimą Lelijų, 
Tuliponų, Hyacintų, Hayderange 

ir Ozelijų
Skintų Rožių, Carnations, Snąp 

Dragon ir Sweet Peas
UžkvieČlame Lietuvius Ir Lietu
vaites iš Binghamtono, Johnson 
City ir Endicott. Priimame užsa

kymus per telefoną. 
Jūsų patarnautojai,
J. VAIČEKAUSKAI.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

168 Granęl Street
Tel. Evergreen 8-7179 

Brooklyn, N- Y.

Telefonas No. 25879.

..................... ~ * ................ .. '-W

Wilkes-Barre Apielinkės Atydai
Am. Liet. Darb. Literatūros Draugijos 12-tas Apskr. rengia

KONCERTĄ IR ŠOKIUS
NAUDAI DIENRAŠČIO “LAISVĖS” !

Bus Trečiadienį, 31 Kovo-March
WORKERS CIRCLE HALL

69 S. Hancock Street Wilkes-Barre, Pa.
PRADŽIA 7-TĄ VAL. VAKARO. ĮŽANGA 50c

Valukų Grupė Duos Žymią Dali Programos Šiame Parengime
Dainuos Mainierių Kvartetas iš Shenandoah, Pa., vadovaujamas Dorothy 

Zdaniūtės-Judzentavičienės.
Taipgi dainuos Wyomingo Merginų Oktetas.

Gera Orkestrą Šokiams.
Visi Wilkes-Barre ir Scranton apielinkių apšvietą mylinti lietuviai privalo 

dalyvauti šiame parengime ir paremti savo dienraštį. Tuom pat kartu turėsite 
sau puikaus pasitenkinimo koncertu ir pasimatysite su daugeliu savo pažįsta
mų iš visos apielinkės.
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BOSTONO IR APIELINKES ŽINIOS DETROITO ŽINIOS
RADIO

Gerbiamieji! šios savaitės 
programa bus sekanti:

Per naują stotį WORL, 920 
kilocycles (randasi tarp senos 
WHDH stoties ir stoties 
WBZ). Programa bus 10:30 
iki 11:15 ryte, sekmadienį.

1. Artistė Ona Kubilienė, 
dainininkė iš South Bostono.

2. Smuikininkas Longinas 
Buinis, Jr., iš Cambridge.

3. Valentina Minkienė pa
skambins piano solo.

4. Lietuvių Radio Trio iš 
Bostono.

Po programai prašome pa
rašyt laiškelį, ar atvirutę, pra
nešdami, kaip patiko šios sa
vaitės programa. Rašykite į 
stotį WORL, Lithuanian prog
ram, Boston, Mass.

Steponas M inkus,
Garsintojas.

Apvienyta Gegužinė Bostone
Su dideliu džiaugsmu reikia 

pranešti mūsų plačiai visuo
menei, kad gražiai pavyko su
sitarti Komunistų Partfjai ir 
Socialistų Partijai del apvie- 
nytos Pirmos Gegužinės de
monstracijos. O prisirengimui 
prie demonstracijos abidvi 
partijos išleido bendrą šauki
mą konferencijos balandžio 11 
d., 1 vai. po pietų, Hotel 
Bradford, šaukimą pasirašo 
Alfred Baker Lewis už Socia
listų Partiją ir Phil Frank- 
feld už Komunistų Partiją.
v Konferencijon yra šaukia
mos visos darbininkiškos orga
nizacijos, draugijos ironijos. 
Labai svarbu, kad visos lietu
vių organizacijos pasiųstų de
legatus šion prisirengimo kon
ferencijon. Kiekviena draugi
ja bei kuopa gali siųsti tris 
delegatus.

Atsišaukime šitaip įvertina
ma svarba šiv metų deguž& 
nis:

“Šių metų Pirmoji Gegužės 
turi didžiausios svarbos viso 
pasaulio darbininkams. Fašiz
mo ir reakcijos spėkos visur 
ątakuoja darbo unijas, visas 
darbininkų organizacijas, sė
dėjimo streikus, pasiūlymus 
apriboti nedemokratiškas Au- 
gŠčiausio Teismo galias, patai
symą prie konstitucijos del pa
naikinimo vaikų darbo ir kiek
vieną kitą progresyvišką žygį, 
siekiantį pagerint žmonių būk
lę.

“Pirmoji Gegužės Priklau
so šios šalies darbininkams, 
kurie pirmieji ją įsteigė. Pir
moji Gegužės gimė kovoje už 
aštuonių valandų darbo dieną. 
Pirmoji Gegužės šiandien pa
skatina darbininkus galutinai 
pasiliuosuoti iš vargo, prie
spaudos ir karų.
, “Pirmojoj Gegužės darbi
ninkai turi suvienytomis spe
nds stengtis įsteigti 30 valan
dą darbo savaitę, pakelti gy
venimo lygį, sustiprinti darbo 
u tujas, laimėti teisę kolektyvių 
derybų ir pakankamą pašalpą 
bedarbiams.

“Pirmoji Gegužės yra žibin- 
t.-is darbo pasauliui.

“Šią Pirmąją Gegužės pa
darykime didžiausia ir stip
ri a tįsia darbo žmonių demons
tracija.“

Komunistai Neteko Drąsaus 
Kovotojo

Spauda praneša, kad Ispa
nijos karo fronte žuvo drau
gas John Lenthier, ištikimas 
Komunistų Partijos narys ir 
drąsus kovotojas. Jisai liuos- 
noriai išvyko Ispanijon padėti 
liaudies frontui sukriušint fa
šistus. Jis ten priklausė prie 
Abraham Lincoln batalijono, 
kuris atsižymėjo kovoje prieš 
fašizmą.

Komunistų Partijos distrik
to organizatorius drg. Phil 
Frankfeld išleido pareiškimą 
del mirties draugo Lenthier. j

Komunistų Partija, sako jis,
pasižada padidinta energija 
tęsti kovą prieš Amerikos fa
šizmą ir reakciją dvasioje d. 
Lenthier.

Kovo 30 yra rengiamas go
dulių misinis mitingas. Prasi
dės 8 vai. vakare, Darbininkų 
Centre, 42 Wenonah St., Rox
bury. Kviečiame ir raginame 
laisvę mylinčius lietuvius da
lyvauti šiame gedulių susirin
kime. Rep.

Minersville, Pa.
Kovo 21 d. įvyko susirinki

mas A.L.D.L.D. 14 kuopos. Su
sirinkimas, galima pasakyti, vi
som pusėm buvo pasekmingas. 
Narių dalyvavo skaitlingai. Ir
tarp narių draugiškumas pasi
reiškė gana geras, pastatyti su
sirinkimui dienos klausimai, iš- 
sirišo rimtai ir draugiškai.

Atsišaukimas Meno Sąjungos 
pirmininko tapo apkalbėtas rim
tai, ir prieita prie išvados, kad 
kuopai būtinai reikia prisidėti 
su $5.00 metinės mokesties kai
po narei.

Iš raporto sekretorės pasiro
dė, kad atsidavusiai darbuoja
si padaryti didesnį gyvumą ap
snūdusiuose kuopos nariuose, 
pasibriežė pereiti per visus na
rius, užsilikusius su duoklėmis 
ir paraginti juos užsimokėti, 
taip pat pakalbinti aktyviai da
lyvauti susirinkimuose. Toks už- 
sidėjimas griežtos disciplinos, 
atsidavusiai dirbti visuomenės 
labui, labai pagirtinas dalykas. 
Iš to reiktų imti kiekvienam 
progresuojančiam darbininkui 
pamokos, ir tai atlikti. Tiesa, 
ir kiti draugai liuosnoriai pa
sižadėjo padėti jai tam darbe.

^Artinasi 9-to Apskričio kon
certas ir balius, įvyks kovo 29 
d. Jo reikalais prisieis miners- 
villiečiams daugiausia darbo pa
dėti. Renkant komisiją, beveik 
nebuvo iš susirinkusių, kurie 
atsisakytų nuo darbo. Visi be iš
sikalbėjimo pasižadėjo dirbti.

Keli žodžiai į Minersvillės ir 
į apylinkės pažangią publiką. 
Nepamirškit atsilankyti į taip 
prakilnų parengimą, koks ne- 
tankiai gali įvykti Minęrsvillėj.

Shenandoah Lyros Choras 
duos koncertą. Choras susideda 
didžiumoj iš jaunuolių, kurie' 
savo maloniais balsais žavės 
mus. Po koncertui bus ir balius, 
prie geriausios orkestros.

Atsiminkite, kad šitas visas 
pokilis įvyks antrą dieną Vely
kų, tad vieni kitus pasikalbin- 
kite atsilankyti. Tuomi pareng
site savo pačių darbininkiško 
judėjimo reikalus; praleisite 
linksmai laiką ir pasimatysite 
su draugais, kuriuos netankiai 
sueinat. Suvažiuos daug svečių 
iš visos apylinkės.

J. Ramanauskas.

Jauni mokiniai Minske, Sovietų Sąjungoje, Pionierių Palociuje, apžiūri modelį 
orlaivio, kuris nusileidžia ant vandens. Viršuj matyti pavidalas Amerikos “zep- 

pelino” Los Angeles.

Iš Auto. Darbininkių Kovos
Fronto

De Soto dirbtuvė priklauso 
Chrysler korp., West Side, 
Wyoming ir McGrow St. “Sit- 

■down” streikas stiprus. Bet iš 
Jlauko pikietas buvo silpnas. Ta- 
čiaus privatinių kompanijų Cir
cuit teisėjas Campbell išdavė 
indžionkšiną prieš streikierius 
ir įsakė išmesti juos iš Chrys- 
lerio 9 dirbtuvių, šerifas Wil 
cox reikalavo ašarinių ir degan
čių bombų ir suorganizuoti 600 
specialių policistų išmetimui 
streikierių. Tai kovo 17 d. jau 
400 darbininkų pikieto linijoj 
buvo pas De Soto dirbtuvės var
tus. Seni laikai jau praėjo, 
darbininkai nebebijo bombų. 
Pikieto liniją energingai džiu
gino darbininkai iš vidaus.

Kovo 17 d. valandčioji klasė 
| buvo nusprendus išmesti darbi
ninkus. Darbininkai nesnaudė. 
Jie iš dirbtuvių ištraukė auto
mobilius ir užsibarikadavo. Jei
gu mušeikos įsibriautų vidun, 
tai tegul muša kompanijos au
tomobilius. Darbininkai pasiren
gę apsiginti nuo mušeikų.

Dodge dirbtuvės darbininkai 
prisiunčia pagelbą De Soto dar
bininkams. Aš su jais kalbė
jausi. Jie sako, kad pas Dodge 
dirbtuvę yra 10,000 pikieto li
nijoje.

Kol kas korporacija nesita- 
ria su industrine United Auto 
Workers Unija. Bet greitu lai
ku unija laimės pergalę. Mat, 
parazitai važiuodami pro dirb
tuves žiūri į darbininkų vieny
bę ir verkia, kad jie negali dar
bininkus išmesti laukan.

Atsiranda vienas kitas ele
mentas, kuris kenkia darbinin
kų vienybei. Vienas toks tam
suolis sudegino “Daily Worke- 
rio” pundulį. Girdi, unija prie
šinga “Daily Workeriui”. Nie
ko panašaus nėra. “Daily Wor
ker” yra unijistų laikraštis.

P. žemaitis.

New Kensington, Pa.
Bus Prakalbos

Kovo 27 d., tai yra, šį šešta
dienį, 7:30 vai. vakare, įvyks 
prakalbos, kurias rengia Ame
rikos Lietuvių Darbininkų Li
teratūros Draugijos 74 kuopa. 
Kalbėtojas bus d. D. M. šoloms- 
kas, tos. draugijos centro sekre- 
torįus. Turiu priminti, kad tai 
pirmu sykiu girdėsime šiame 
mieste kalbant d. šolomską.

A.P.L.A. Reikalai
Kovo 7 d. susirinkime Augš- 

čiausios Prieglaudos Lietuvių 
Amerikoje 9 kuopa priėjo prie 
Centro reikalų. Pasirodė, kad 
jau yra renkama nauja Centro 
valdyba kitiems dviem metam.

Kadangi ne visi nariai daly
vavo, tai nutarta balsavimus į 
Centro valdybą atidėti iki ba
landžio 4 d. susirinkimo. Taip
gi buvo kalbėta apie apsiėmu
sius kandidatus, kurie yra tin
kami būti valdyboje. Vienbal-

šiai primta įnešimas, kad 9 
kuopa rekomenduotų ir kitom 
kuopom balsuoti už šiuos drau-
gus:

D. Lekavičius, pirmininku,
A. Pipiras, vice-pirmininku,
J. Gasiunas, sekretorius,
J. Jasadavičius, iždininkas.
J. Mažeika, A. žvirblis ir J. 

Norkus, turto kontrolieriai. Tai
gi, noriu priminti APLA. 9 
kuopos nariams, kad visi da
lyvautų balandžio 4 d. susirin
kime, nes bus rinkimai Centro 
valdybos ir delegatų į ateinantį 
seimą, kuris įvyks gegužės 29- 
30 dienomis, 1937 m.

C. Stashinsky.

ALDLD. REIKALAI
Visų ALDLD Kuopų Žiniai 

12-tam Apskrity j

Draugės ir draugai, dabar 
eina šios organizacijos vajus 
gavimui naujų narių, todėl im
kimės visi už darbo kiekvienoj 
kuopoj. Būtinai turim pakelt 
narių skaičių šiame apskrityj, 
o daugiausia reikia ten dar
buotis, kur kuopose barių skai
čius yra mažas.

Mes negalim sakyt, kad nė
ra kur gaut naujų narių į šią 
organizaciją, nes mes gyve- 
nam ne tarpe šimtų, bet tūks
tančių lietuvių darbininkų, 
kurie d a nėra mūsų organiza
cijoj. Pas šiuos darbininkus 
reikia nueit ir nurodyt, kokią 
naudą jie gaus prigulėdami 
šioje organizacijoje. Šitaip da
rant, tikrai turėsim ir pasek
mių.

Taipogi nereikia pamiršt ir 
čia gimęs jaunimas. Reikia 
juos traukt į ALDLD, kurios 
knygomis jie bus pilnai aprū
pinti. Kurie negali lietuviškai 
skaityt, tie gaus anglų kalbo
je knygas.

Šis apskritys jau paaugo 
viena kuopele. Laike draugo 
V. Andrulio prakalbų likosi 
sutverta kp. Inkerman, Pa., 
iš saujai ės draugų ir draugių 
ir kaip vietos draugai pasi
darbuos, ’tai galės išaugint į 
skaitlingą nariais kuopą.

Draugės ir draugai, nelau- 
kim vien organizatorių rūpin
tis gavime naujų narių, — čia 
mūsų visų pareiga darbuotis. 
Kada visi dirbsim, tai bus vi
sai lengvas darbas ir pasiro
dys mūsų darbo pasekmės.

Nepamirškim, kad už poros 
mėnesių bus pusmetinė konfe
rencija ir turėsim išduot rapor
tą iš kuopų veįkimo. Todėl vi
sose kuopose reikia išjudint šį 
veikimą, kad įtrauktum gerą 
skaičių naujų darbininkų į šią 
apšvietos organizaciją.

Kitas labai svarbus dalykas, 
tai rūpintis visur duoklių mo
kėjimu. Nereikia laukt pabai
gos metų. Sumokėdami duok
les dabar, mes netrukdysim 
Centro Valdybos su išleidimu 
knygų.

ALDLD 12-to Apskr.
Rast. J. T. Visockis.

Pranešimas Visiems Naujo
sios Anglijos Lietuviams ir

Ju Organizacijoms
Birželio (June) 13 d., 1937 

metais, Lietuvių Komuninių 
Pirmas Distriktas rengia savo 
metinį pikniką Lietuvių Tau
tiškam Parke, Montello, Mass. 
Šis piknikas yra rengiamas 
plačia skale, nes pikniko ti- 
kietai jau yra paduoti spau
dai. Todėl prašom, kad komu
nistų judėjimo broliškos orga
nizacijos nieko ant tos dienos 
nerengtume!, bet stengtumc- 
tės dalyvauti lietuvių komu
nistų piknike, kur bus duoda
ma didele ir įvairi programa 
ir dovanos.

Liepos 4 dieną, sekmadienį, 
įvyks “Laisves” Spaudos Pik
nikas, Maynard, Mass. Kaip 
jau yra plačiai žinoma, kad į 
šį spaudos pikniką suplaukia 
desetkas tūkstančių lietuvių. 
Taigi šiemet suplauks dar 
daugiau, nes ant rytojaus bus 
švente. Todėl iš kalno žinokit 
ir pradėkit ruoštis į didžiuo
sius piknikus, kaipo į darbo 
žmonių demonstracijas.

Draugiškai del visų, 
Lietuvių Komunistų Pirmo 

Distrikto Biuras.
J. GRYBAS, Sekr.

Bayonne, N. J.
Sėdėjimo Streikas Jau ir 

Bayonnėj

Kovo 22 dieną Atlas Steel 
Barrel Co. apie 150 darbinin
kų paskelbė sėdėjimo streiką. 
Sužinoję jų giminės bei drau
gai, tuojau pristatė streikie- 
riams drabužių, blanketų ir 
maisto, kad streikieriai nešal
tų ir nebadautų. Tai puikus 
solidarumas.

Streikierių reikalavimai: 8 
valandų darbo diena, 40 va
landų į savaitę, 10 minučių po
ilsio prieš pietus ir po pietų, 
25 nuoš. pakelt mokestis už 
darbą, ir laikas ir pusė už 
viršlaikį. Tai labai žmoniškas 
reikalavimas. Ir jeigu tik ge
rai vienybėj laikysis, be abe
jonės, laimės. Būtų gerai,' kad 
streikieriai susisiektų su CIO, 
tai būtų lengviau streiką lai
mėti. Proletaras.

Elizabeth, N. J
Gyvas Bangos Choro 

Susirinkimas
Kovo 19 d. Bangos Choras 

laikė mėnesinį susirinkimą. 
Choristai gyvai svarstė Choro 
reikalus. Susirinkime išduotas 
raportas iš Lietuvių Meno Są
jungos apskričio konferencijos. 
Drg. Rimgaila vykusiai rapor
tavo, pažymėdamas, kad 3-čias 
Apskritys padarė gerų tarimų 
meno reikalais. Taipgi Apskri
tys nutarė rengti dainų dieną 
ir atsikreipė į Bangos Chorą, 
kad mūsų choras surengtų dai
nų dieną. Choriečiai su tuo su
tiko ir išrinko komisiją* iš ke
turių draugų: P. Vaičionis, S. 
Rimgaila, S. Počiunaitė ir A. 
Skairus. Dainų diena įvyks ge
gužės 23 d. P. Vaičionio darže, 
Cranford, N. J.

Kovo 20 d. įvyko drg. V. An
drulio prakalbos, kurias suren
gė Amerikos Lietuvių Darbinin
kų Literatūros Draugijos 54 
kuopa. Andrulis plačiai kalbė
jo apie šių dienų padėtį Ispa
nijoje, nupiešdamas visas tas 
baisenybes. Po prakalbų pirmi
ninkas d. Poškus paprašė aukų 
Ispanijos reikalams. Dalyviai 
suaukavo $17. Tai yra gera pa
rama Ispanijos kovotojams.

Prakalboms pasibaigus, d. 
Stripeika pakvietė d. Andrulį 
aplankyti kelius biznierius, tai 
yra, kad gauti “Vilniai” skaity
tojų. Kadangi mažai laiko buvo,1 
tai negalėjo daugelio aplankyti, 
vienok pas katruos užėjo, ten 
svečiai buvo gražiai primti ir 
gerai pavaišinti. J. Budreckas

CUNARD WHITE STAR LIMITED

pavaišino su skania vakariene, 
o L. Paulauskas gražiai priėmė 
ir uŽMimokfijo už “Vilnį.”

Ukrinus.

Rytai Subruskime!
Kaa traukiniais, kas busais, 

;kar. automobiliais traukite į sa
vo dienraščio suvažiavimą 11-tą 
dieną balandžio (April). Iš 
anksto apsižiūrėkite, iš kur eis 
ekskursijiniai traukiniai į New 
Yorką 1 1-tą balandžio. Laikas 
jau apsižiūrėti mašinas, kad 
būtų geri tajerai, kad breikiai 
laikytų, ff/trfii išaliejuokite ir 
iššmeruokite mašinas, kad su
laukę 11-tos balandžio smagiai 
galėtumėte važiuoti į “Laisves” 
konvenciją ir bankietą.

Daugelis važiuos jau 9-tą ir 
10-tą dienom balandžio, nes šeš
tadienį įvyksta ‘laisvės” kores
pondentų konferenciją, o ant 
rytojaus, 11 bal., bus “Laisvės” 
bendrovės konvencija ir vakare 
bankietas ir koncertas.

šie mūsų suvažiavimai yra 
labai svarbūs ir tuomi, kad jie 
įvyksta momentu, kada Ispani
jos demokratinė liaudis- laužo 
nugarkaulį fašistinėms gau
joms; antra, amerikoje banguo
ja streikai. Industrijinis Unijiz- 
mas triumfuoja. Jis jau palenkė 
sprandus fanaberija pastyru- 
siems didžponiams, plutokra- 
tams automobilių industrijoje, 
kitose plieno pramonės šakose, 
audimo, avalinės ir kitose smul
kesnėse industrijose, čia sumi
nėtose industrijose dirba daug 
lietuvių, šie mūsų dienraščio 
reikalu suvažiavimai svarstys, 
kaip pagelbėt lietuviam šiuom 
svarbiu organizavimosi momen

KONCERTAS
Rengia 

Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 57 Kp.

Nedėlioj, Balandžio (April) 4, 
Pradžia 7:30 Vai. Vak.

LIETUVIŲ SVETAINĖJE
29 Endicott St., Worcester, Mass.

ŽINGEIDŪS PROGRAMO DALYVIAI:

A. Mickevičiūtė,
Taigi, gerbiamieji, nepraleiskite šios progos, pamatykite 

šį koncertą, o pasinaujins jūsų jausmai link dailės.
ĮŽANGA TIK 50c. Visus Kviečia—KOMISIJA.

H------------------------------------------------------------------------------------------------- E

KELIAUKITE SU MŪSŲ DARBININKŲ IR
DELEGATŲ EKSKURSIJA I

SOVIETŲ SĄJUNGĄ
Del Pirmos Gegužės Apvaikščiojimo

Plaukimas Laivu Berengaria 
15 BALANDŽIO (APRIL), 1937 

Aplankykite Leningradą, Maskvą, Kharkov, Kiev

Rezervuokite Savo Vietas Dabar! Keliaukite Pigiai ir Patogiai 
' Del tolimesnių informacijų kreipkitės:

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

Tel. Algonquin 4-6656-7-8

tu,*kaip kuo sėkmingiausia su
traukti juos į kovingąsias in
dustrines unijas, kaip kuo ge
riausia padėti visai šios šalies 
darbininkų klasei šiuom įkaitu
sių kovų komentu.

Lai būna džiaugsmas kiekvie
nam dienraščio ‘Laisvės” my
lėtojui ir rėmėjui žinoti tą fak
tą, kad “Laisvės” cirkuliacija 
šiemet puikiai kyla. Apie ke
turiais šimtais daugiau, negu 
pernai šiuom laiku ir virš 800 
daugiau, negu 1935 m. Ypač pa
skutinėmis dienomis sparčiai 
auga mūsų dienraščio cirkulia
cija. . t

Iš visur girdėti, kad renkama 
piniginės dovanos, ruošiamasi 
sveikint suvažiavimą, apdovano
ti ir materialiai; skiria aukas 
draugijos iš iždų, neskūpauja 
draugai ir asmeniškai išmesti 
doleriuką-kitą. Tai puiku ir gar
binga! Bet būtų dar geriau, jei 
draugai ir draugės, važiuodami 
į suvažiavimą, pasirūpintų gau
ti nors po vieną naują skaity
toją. šiuom momentu gauti 
naują skaitytoją yra nesunku, o 
labai svarbu.

Tegu sukelia mūsų ūpą Ispa
nijos liaudies pasisekimai kru
šnume fašistinių barbarų ir 
triumfas industrinio unijizmo 
Amerikoje pasiryžusiai platinti 
savo dienraštį “Laisvę”, šviesti 
savo brolius ir seseris. Važiuo
kime į konvenciją pilni gero 
ūpo, pasiryžimo ir atsivežkime 
nors po vieną naują prenumera
tą savo dienraščiui.

P. Buknys.

Chicagos policija didžiuo
jasi, kad sulaužius jau visus 
sėdėjimo streikus mieste.

L Stygų Kvartetas.
2. J. Latviutė, Sopranas.
3. V. Sukackas, 

smuiko solo.
4. E. Mickevičiūte, Kon

tralto, iš Providence, 
Rhode Island

5. Laisves Choro Vyrų 
Grupė, iš So. Bostono.

6. Robert Audickas, Te
noras, iš So. Bostono.

Duetas, V. Su- 
ir J. Latviutė.

8. Aido Choro Merginų 
Sekstetas, Vietiniai.

9. Mišrus Aido Choras, 
vadovaujant V. Sukac
kui.

9
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Įvairios Clevelando Žinios
Darbininkų laimėjimai; ADF. 

vjrsylų darbai; ALDLD va
karienėj pasveikino “Lais
vę;” gerai pažymėta mūsų 
veikimas.
Po penkių mėn. kovos-strei- 

ko Menk Bros Laundry darbi
ninkai laimėjo prieš tos skal
byklos užsispyrusius bosus. 
Algos išvežiotojams pakelta, 
taipgi ir viduje dirbantiems, ir 
unija pripažinta. Čia dirba vi
so 124 darbininkai-kės.

vingus darbininkus iš darbo. 
Bet vargiai tas pavyks.

Policistas Grill nedėldienio 
naktį (21 d. kovo) nutvėrė 
tris apsaugos šėpų dinamituo- 
tojus. Grill juos pasitikęs už- 
komandavo: “ginklus žemyn!” 
Plėšikai staigiai sutikti pasi
davė. Pasirodė, kad visi trys 
buvo jauni ir, matyt, nepaty
rę tame amate.

lika, išklausius jaunulių atsi- 
šapkimą paramos Ispanijos 
'kovojančiai liaudžiai, suauka
vo $2,060 pinigais ir $365 pa
žadais. Geriausia pasirodė is
panų kolonija. Ji susirinkime 
pridavė $1,000 vertės čekį. 
Mūsų lyrietės pridavė $20. 
Garbė lyrietėms už pasidarba
vimą. M-ka.

•• ? Puslapis Septintas
b

Sutartyj tarpe Willard Stor
age Battery Co., ir Apvienytos 
Automobilių Darbininkų Unijos, 
kuri pasirašyta, 800 darbinin
kų gavo pakėlimą algų ir sa
vaitę vakacijų su apmokėjimu. 
Kontraktas-sutartis 18 mėne
sių laiko.

Nedėldienį buvo iš eilės tre
čias sėkmingas plieno darbi
ninkų mitingas. Prospect Au
ditorija patampa rytinės da
lies centru, kur darbininkai 
susirenka ir planuoja savo or
ganizacijos kampaniją. Kal
bėjo George A. Miller, atsto
vas nuo Camegie-Illinois Steel 
Corp, unijos ir teisėjas M. A. 
Musmano, abu iš Pittsburgh, 
Pa. Jųjų nurodymus apie nau
dą iš organizacijos darbinin
kai entuziastiškai priėmė.

“Naujienose” Jonas Jarus 
gražiai pažymėjo, kas pasi
darbavo laike Fisher Body 
streiko organizavime lietuvių 
darbininkų į uniją ir kartu 
pamini organizacijas ir pavie
nius biznierius-profesionalus, 
kurie finansiniai parėmė strei
ką. Draugijų skaičiuje tesi
mato progresyvės organizaci
jos. Tautiškų ir katalikiškų 
nesimato. Tas parodo, kad 
progresyvės draugijos yra 
tampriai susirišę su dienos 
klausimais ir gelbsti darbinin
kams jų maršavimui į švieses
nį rytojų.

Pereitą savaitę Electric Va
cuum Cleaner Co. pirmo auk
što darbininkai paskelbė sė
dėjimo streiką, protestui prieš 
pavarymą iš darbo 20 darbi
ninkų. šioj dirbtuvėje yra 
ADF uniją, kuri turi kelis tuzi
nus kvalifikuotų narių metalo 
skyriuje, o visa didžiuma neor
ganizuoti. Pastarieji, matydami 
visoj šalyj darbininkų organi- 
zavimąsi, sujudo.

ADF. viršininkai, matydami 
darbininkų norą ir palinkimą 
prie CIO, patarė kompanijos 
bosams 20 jiems pavojingų 
darbininkų paleisti iš darbo. 
Pavarytieji ir sėdėjusieji gurė
jo susirinkimą ' A.fri- 
sher Body sveatinėje ir visi 
skaičiuje virš 200 įstojo į CIO. 
Tatai patyrę ADF juodadar
biai su Lenehanu priešakyje 
atsikreipė prie kompanijos, 
kad ši uždarytų dirbtuvę vi
sai. Kompanija kovo 22 d. ta
tai padarė, šituo planu ADF. 
su kompanijos pagelba mano 
čia užsikarti ant didžiumos 
darbininkų, išmetant visus ko

Taigi, šiame LDS vajuje gali
me gauti daug naujų narių. Nes 
LDS ne tik rūpinasi narių ne
laime, ligoje ir išmoka pomir
tinę nariui mirus, bet ji gelb
sti nariams laike bedarbės. Po 
draug LDS visados pasirengus 
padėti darbininkams jų ekono
minėje kovoje. LDS kuopos 
remia dabartiniu laiku Ispa
nijos liaudį jos kovoje su tarp
tautiniu fašizmu. Kur tik yra 
darbininkų reikalai, ten yra 
mūsų Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimas. Nariai, tik paaiš
kinkime darbininkams apie 
mūsų organizaciją ir to už
teks.

ALDLD. 15-to Apskr. mote
rų komiteto vakarienė pereitą 
nedėldienį nors ir ne per skai
tlinga, bet buvo gera. Atsilan
kiusieji mūsų draugių maistu 
buyo patenkinti. Drg. Roman- 
dienei ir kitiem prisiminus or
ganizacijos reikalais ir atei
nantį “Laisvės” dalininkų su
važiavimą, be didelės agitaci
jos dalyviai suaukavo mūsų 
mylimo dienraščio šėrininkų 
suvaž. pasveikinimui $20.

Kovo 19 d. Baptistų bažny
čioje kalbėjo Ispanijos jau
nuolių delegacija, žmonių bu
vo susirinkę apie 1,500. Pub

Jersey Qty, N. J.
Vajus

ALDLD ir LDS vajaus eiga 
mūsų mieste eina lėtai, bet vis
gi žengiam pirmyn. Gauti du 
nauji nariai į ALDLD 16 kuo
pą ir vienas į LDS kuopą. Te
ko kalbėti su pažangesniais- 
lietuvių šeimynų nariais delei 
suaugusių jaunuolių įrašymo į 
Lietuvių Darbininkų Susivieni
jimą. Visų vienodas atsaky
mas, “turim ąpdraudos “pail
sus,” kitur nemanom priklau
syti.” Būna ir kitų įvairių išsi
sukinėjimų.

Džiaugiąs!
Penkto distrjkto taksų ko

lektorius, apimantis vienuoli- 
ką pavietų, pranešė, kad šie
met taksų surinkta nuo’ įplau
kų $15,652,046. Surinkta 
$6,895,959 daugiau, negu per 
tą patį laiką pereitais metais.

Susirado
Miesto ponai negalėjo mie

goti federalio teisėjo Clark 
nuosprendžiu pikietų klausi
mų. Jie lakstė ir susirado auk
štesnio teisėjo galią, kuris pa
naikino teisėjo Clark nuos
prendį, kad miesto administra
cija nesikištų į ramų streikų 
pikietą. Dabar ponai vėliai tu
ri liuosas rankas pikieto eiles 
blaškyti.

Dalyvausimi

ALDLD 16 kuopa siųs dele- 
* gatą į “Laisvės” šėrininkų su- 
važiavima. Tačiaus draugai 

I t *

neturėtų pamiršti parinkti 
tarp draugų pasveikinimų su 
pinigišką parama.

Iš mūsų miesto į “Laisvės” 
pokilį pribus virš 10 žmonių. 
Tikiętai platinasi neblogai ir 
tie, kurie norėtumėt dalyvaut 
11 d. balandžio rengiamoj 
dienraščio “Laisvės” vakarie
nėj ir neturite tikietų, kreip
kitės prie dd. Paserpskio ir 
Matulio.

Normandie

Gavęs pasą nuo savo drau

go, aplankiau Francijos laivą 
Nęrmandie. Mano frentas 
francūzas, turi pažintį su lai
vo Normandie vyriausiu virė
ju, tad visų pirma apžiūrėjo
me virtuvę. Virtuvė moderniš
ka, švari, darbipinkų, rodosi, 
nė^a skupumas, pakankamai. 
Iš virtuvės nuvedė į saliūną. 
Saliūnas, baras su visais įtai
symais. Gėrikų pilna įvairaus 
apsirengimo. Klausiu, iš kur 
tiek žmonių. Atsakymas, visi 
laivo darbininkai. Laivo kom
panija skiria kiekvienam dar
bininkui tam tikrą stiklų skai
čių alaus ir vyno išgerti į die
na. 

. K-

Well, iš čia teko aplankyti 
pirmos klasės saloną. Įtaisy
mas dailus su įvairiais pą- 
puošalais. Orkestrą prie dar
bo, groja, šalę salono į priekį 
teatras, sėdynės pirmos rūšies, 
patraukiantis ir, iš tikrųjų, 
žmogus negali atsistebėti, kad 
laive gali rastis toki patogu-. 
mai, daila. Tačiaus darbo 
žmonės pirma klase nesinau
doja. K. Biuras.

-,7r7~ ■ ~  ———■

PRANEŠIMAI IŠ KIĮUR
pamatykit šituos aistrius, baisius 
darbus Ispanijoje, ko ir mes galime 
sulaukti. Paveikslai bus rodomi Art 
Cinema Teatre, 800 Liberty Avė., 
jšeštadienj, kovo 27 d. (70-72)

ŠYPSENOS
BARZDASKUTYKLOJ
Bosąs: “Dėlko šiandien 

taip vėlai atėjai į darbą?”
Barzdaskutis: “Skųtausi. 

Besiskusdamas, prikalbinau 
save nusikirpti plaukus ir 
išsimazgoti galvą.”

Plikas kostumeris: “Ta- 
mista turėtum mano pląp- 
kus kirpti pigiau, nes jų 
jau labai mažai randasi.”

Barzdaskutis: “Taip, tam
sta: mes nieko nerokuoja- 
me už kirpimą,—mes jums 
rokuojame už plaukų sura
dimą.”

Kostumeris: “Delko tu 
nešioji ilgus plaukus ir bar
zdą?”

Barzdaskutis:.“Dėlto, kad 
mąno kostumebiai matytų, 
kaip jie atrodo.”

Barzdaskutis (į vaiką): 
“Ar tavo tėvas graborįus? 
Aš maniau, kad fu man sa
kei, būk tavo tėvas dakta
ras?”

Vaikas: “Nieko panašaus, 
aš sakiau, kad jis seka pas
kui medicinos profesiją.”

Philadelphijos Lietuvių Žiniai
/ — . ‘ •. . - v.” • • • r

“Laisvės” Banketas, Koncertas ir Šokiai
Rengia Visos Philadelphijos Li et. Darb. Organizacijos

Sekmad. Balandžio 18, April
NEW AUDITORIUM HALI

713 SNYDER AVE., PHILADELPHIA, PA.

Koncertas prasidės 2 vai. po pietų; Vakariene 6 vai. 
p Šokiai—7:30 vai. vak.

S-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ug
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Reikia Pasisaugoti
Teta, eidamą į pasigraži- 

nimą (Beąuty Pąrlpr), pa
siėmė sesers mažą mergaitę. 
Mergaitė visakuo labai įdo
mavusi.

Kada sugrįžo namo, mo
tina paklausė mergaitės: 
“Onutė, ką tu šiandien ma
tei?”

Onufė (pašnabždom mo
tinai į ausį) : “Mama,-pasi
saugok,—tetą šiandien pąsi- 
galando savo nagus.”

Surinko Pacific.
' ■ p. % "O

Rochester, N. Y.

Koncerto Programa Bus Įvairi ir Graži: 
Pirmą Syk Turėsime Ispaną Menininkus

Log Granadinos, ispanų orkestrą; ispa
nų Populiario Fronto Choras ir 
Solistai.

Rusų Balalaikų Orkestrą
Dainuos Shenandoaty Mainierių kvarte

tas,—duos duetų ir solų

Nele Statkevij$iutė, iš ĘĮuladęĮphįjos
A. VjšųiausĮcas, įš Ęayęnne, N. J.
S. Kuzmickas, i$ Shenandoah, Pa. ir
M. Ukneliūte, solistai.
Taipgi dainuųg Phila. Lyros Choras.

s----------------------------------------- ■——     :-------- v.
R. Mizara, “Laisvės” Redaktorius Sakys Prakalbą.

SAN FRANCISCO, CALIF.
San Francisco ir Oakland ALDLD 

kuopos rengia šaunius Šokius šeŠtą- 
dienio vakare, balandžio (April) 17 
d., 3040 — 22nd St., San Francisco. 
Bus gera muzika ir skanūs užkan-! 
džiai.

San Francisco ALDLD 153 kuopos 
mėnesinis susirinkimas įvyks balan
džio 2 d., penktadiehio vakare, 1886 
Mission St., kampas 15th $t. Malo
nėkite atsilankyti i susirinkimą ir 
bandykite atsivesti naujų narių įra
šyti. • ' (72-74)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 141 kuopos linksmas poki- 

lis Įvyks pas drg. E. Pildis, sekma
dienį, kovo 28-tą, kaip 2-rą vai. po 
pietų, po num. 226 Morris St. Užti- 
krinam, kad visi susirinkusieji turės 
linksmą laiką, ir taip pat galės su
sieiti su senais pažįstamais. (72-73)

WILKES-BARRE, PA.
Plymoutho Laisvų kapų korporaci

jos susirinkimas įvyks 28-tą kovo 
(Mąrch), 7 vai. vakare, 139 So. Main 
St., Wilkes Barre, Pa. (Viršuj Or- 
pheum teatro). Visi nariai stengkitės 
dalyvauti, nes turime daug svambių 
dalykų aptart, išgirsite Maug naujo 
iš kapų /komiteto.

Draugai, turime budėt, nes kelios 
ypatos nori pasiglemžt kapus—sau, 
tad budėkime, kol dar nevėlu. Atei
dami pasiimkit' “d ;tus” su savim.

Kapų pirm. M. Kalauskas. 
Kasierius A. Valinčius.

(71-72)*

NEWARK, N. J. t
ALDLD 5-tos kuopos ir Liet. Kom. 

Frakcijos mitingas' įvyks šeštadieni, 
27 d. kovo, kaip 6:30 vai. vak. šiame 
mitinge dalyvaus ir drg. V. Andruljs, 
kuris duos svarbius pranešimus iš 
mūsų judėjimo. Susirinkimas įvyks 
Liet. Svet., 180 New York Avė.

(71-72)

PHILADELPHIA, PA.
Politinių kalinių naudai yra ren

giamas bazaras, kuris įvyks balan
džio 2-rą ir 3-čią dd., Broad Street 
Mansion, Broad ir Girard Ave. Taigi 
organizacijos, kurios išrinko komisi
jas, prašome stengtis kiek galint su
rinkti daiktų ir pinigų del bązaro, 
nes jau daug laiko: neturime. — Ko
misija. (71-72)

PHILADELPHIA, PA.
Svarbus Susirinkimas

“Laisvės” Banketo Maisto Komisi
jos ir programos garsinimų atsibus 
susirinkimas 26 d. kovo, Liaudies 
Name, 8 vai. vak. Visi suneškit gar
sinimus dėl programos, nes siųsim Į 
spaudą. Masinis susirinkimas visų 
organizacijų narių šios apielinkės 
bus 4 d. balandžio. — V. K. Valdyba.

. J (71-72)

MltyERSVILLE, PA.
ALDLD 9-tas apskritys rengia kon
certą ir balių, antrą dieną Velykų, 
29 d. kovo, Miners Union Hali. Šo-

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

restauracija, barzdaskutykla, miegojimui patogumai.
Moterims Pirmadieniais ir Antra-
diepiais nuo 12 Vai. Dieną iki 11 
Vai. Dakare. Po 11 Vai. Vyrams.

50c UŽ DIENA IR NAKTĮ

WORCESTER, MASS.
Moterų ALDLD 155 kp. rengia 

Velykų balių, kovo 28 d., kaip 6 
vai. vaje,- 29 Endicott St. Prašome 
visus dalyvauti šiame baliuje ir pra
leisti linksmai laiką. įžanga tik 25c. 
Rengėjai. (71-72)

DETRQIT, IVĮICH.
Komunistų Partijos 3 sekcijos pą- 

rengime (West Side) bus suvaidinta 
puikus veikalas. Apart veikalo, pro
gramoje bus ir kiti pamarginimai. 
Šokiams grieš gerą orkestrą. W. W. 
Wainsį;on, distrjkto org. aiškins ką 
reiškia “Sit Down” streikai. Tikiętai 
išąnksto 35c, prie durų 40cl Parėngi-
mąs įvyks kovo 27 d., 8 vai. vak. po 
num. 4959 Martin $t. Lietuviai dar
bininkai malonėkite atsilankyt ir pa
remti K. P. — P. Žemaitis.

(71-72)

PITTSBURGH, PA. 
Ekstra!

Krutami „paveikslai bus rodomi apie 
Ispanijos liaudiečių kovas, 27 d. ko
vo. Policiją nepavelino rodyt 12-tą d. 
kovo, dabar bus rodoma visą savai
tę. Kiekvienas paimkite šį atydon ir

kiams grieš Jack Bobel Radio Or
kestras. Programą pildys Shenan- 
doah’rio Lyros Choras ir Mainierių 
kvartetas. Bus solų, duetų ir tt. Pro
grama prasidės 4-tą vąl. po pietų, 
šokiai 8 vai. vak. Vietos apylinkes 
draugai ir draugės yra kviečiami at
silankyti j Šj nepaprastą parengimą, 
įžanga j koncertą ir šokius 35c. Vien 
šokiams 25c. Kviečia Rengėjai.

(70-72)

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

Vyrams Trečiadieniais, Ketvirta^ 
dieniais, Penktadieniais, šeštadie- į 

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

Speciąlės kainos savaitei. .

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) į

485 Grand Street Brooklyn, N. Y.
k TeIefonas: EVergreen 7-|66J j

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

Lietuviu Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą 

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

Nedėlioj, 14 dieną kovo 
(March) atsibuvo koncertas 
naudai ispanų, kovojančių už 
demokratiją, rūpesčiu lenkų 
progresyvių. Koncerto čĮalyva- 
vo ir Lietuvių Gederpįąų Cho
ras, taipgi ukrainy šokikai. 
Muziką ir solo (Įaijįąs tę|kė 
lenkų Eastmano muzikos įr 
(įainų studentai.

Publikoj buvo piįpą svetai
nė. Gal bpt įęąkų buvo įįį- 

,džiausiąs skaičius, bet matęsj 
daug lietuvių ir ukrąįnų. Ąį? 
daug nuo surengimo atliko 
pelno, nepatirta.

Sužinojau, kad nuo spaudos 
rengiamo vakaru $tliko pelno 
$34.00. Ne kažin kokia suma, 
bet visgi geriau, negu nipko.

M. D.

VYRU IR MOTERŲ LIGOS 
PYDOMOS NAUJOVIŠKAIS 

BOpAIS
Kraujo ir Qdos Ligos, Nervų Sui- 

rijnai, Slogos ir Chroniški Skaudu
liai, Nervų ir Abelnds Nusilpimas, 
Skilvio ir Žarnų Sugedimai, Hemor
rhoidal ar kiti MėŠlažames bei Lau
kan Ėjimo Nesveikumai, kaipo skau- 
snio ir nesmagumų priežastys, Strė
nų Gėlimas,'Sėiatica, Neuralgia, Ner
vų įdegimas ir Chroniški Ręūmatiški 
keblumai, Nosies. Gerklės, Plaučių. 
Pįkučinių Dūdų, Inkstų Nėtvarkuniai 
ir kitos ligos Vyrų ir Motėrų yra sė
kmingai gydomos su patenkinąnčipmis 
ir greitomis pasėkomis; o jęigji turite 
kokią ligą, kurios jus nesuprantate, 
pąpiklauskite manęs su pasitikėjimu, 
ir jūsų nesveikumas l^us jums išaiš
kintas: Kraujo ' Tyrimai, šlapimo 
Analyze, X-spmduliai Sehimu įleidi
mai ir Ciepijimai. Sąlygos yrą priei
namos. Tasitariftlai veltui.

DR. L. ZINS
Virš 25 Metų Praktikos

HP Rąstj61,N. Y.
Tarp 4th Avė. ir Irving PI.

Valandos 9 A. M. iki 7 P. M. 
Sekmadieniais 9 A. M. iki 8 P. M.
(MES KALBAME LIETUVIŠKAI)

d dirt V

Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi.
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čia . Parodoma Dalis Varpo Keptuves, Kur Kepama 
duonos: rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų ruplį, 
senviČiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipfci 
kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausių 
kėksų-pyragų: Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake, 
Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake. Stollen, 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls. 

I Sjunčiaipe dupnų per paštą į kitus miestus, specialiai greitai pristato,.
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svori ir kainas.

Antrašas: 36-42 Stagg Street, Brooklyn, N. Y
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Pu'slapis Aštuntas

geriau

TEATRAS-DAINOS-MUZIKA

kada 
atsisa-

j Būsianti paskirta komisija 
tyrimui protinio stovio Bart- 
nofskienės, kuri neseniai plak
tuku užmušė savo uošvę.

Bostono 
ir tapo 
narkoti- 
20 me-

reiškia, 
kovin-

V-.; a

Penktadienis, Kovo 26, 1937

i

Šį Vakarų, Pil. Kliube, Išgirskit Reikšmę Šių 
Dienų Įvykių Ispanijoj, ir Sėdėjimo Streikus

detektyvai laukė ne mažiau ir 
ne daugiau 53 minučių, kol 
panelė apsirengė.

Kitoj vietoj Now Yorke su
areštavo jos vyrą ir kitus du. 
Padėti po $10,000 ir po $5,- 
000 kaucijos.

BROOKLYN© LIETUVIAI GYDYTOJAI

VALANDOS:

ft

Dešimtukiniy Derybos 
Nutrūko

’ H. L. Green Kompanija, sa
vininkai F. W. Grand dešim- 
ttikinių krautuvių nutraukė su 
Unija derybas. Tas 
kad turės prasidėt dar 
gesni sėdėjimo streikai.

Derybos nutrūko, 
kompanijos direktoriai 
kė perduoti unijos reikalavi
mus arbitracijai. Prieš tai 
kompanija žodžiu buvo davus 
užtikrinimą, kad ji pripažins 
uniją, kaipo darbininkų atsto
vę derybose. Matomai, tai bu
vo tik manevras, kad išmušt 
iŠ darbininkų minčių tęsimą 
streiko.

■ Unijos valdyba per Clariną 
Michelson, generalę organiza
torę, pranešė, kad tuojau bus 
^tnaujinta streikai prieš visas 
tos kompanijos krautuves. 
Iki šiol penkios buvo uždary
tos streiko.

9 Draugas Vincas Andrulis, 
vienas žymiausių komunistų 
vadų ir redaktorius lietuvių 
darbininkų dienraščio “Vil
nies’”, Chicagoj, kalbės apie 
vėliausius šių dienų įvykius Is
panijos fronte ir jų reikšmę 
mūsų gyvenime. Taip pat bus 
aiškinamas trockizmas: kas ir 
del ko taip garbavoja Trockį 
ir jo teroristus, kada Sovietų 
Sąjunga juos patraukė atsa
komybėn už kriminalius ak
tus.

Prakalbos įvyks šį vakarą, 
(pėtnyčioj), 26 kovo, 7:30 va
karo, Lietuvių Am. Piliečių 
Kliubo svetainėj, 280 Union 
Avė., Brooklyne. Įėjimas ne-

mokamai. Prakalbas rengia 
Am. Liet. Darb. Literatūros 
Draugijos 1-ma kuopa.

Apart svečio kalbėtojo, gir
dėsim d. A. Bimbą, Am. Ko
munistų Partijos Lietuvių Cen
tro Biuro sekretorių, aiškinant 
Komunistų Partijos ir visų 
progresyvių žmonių nusistaty
mą J. V. Augščiausio Teismo 
klausimu, taipgf apie reikšmę 
sėdėjimo streikų.

Vyrai ir moterys, suaugę ir 
jaunimas, nepraleiskite pro
gos išgirsti žymų svečią kal
bėtoją ir sužinot reikšmę virš 
minėtų ir kitų vėliausių įvykių.

ALDLD 1-ma Kuopa.

Harvey Įsakė Išmėtyt 
Mašinistus

Dr. JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET

Užgyrė Roosevelto 
Teismo Pakaitas

Ispanijos Rėmimui 
Paradas Harleme

Gyvenimas Nemielas 
Nuo 20 Mėly

Amerikos Darbo Partijos 
mitinge, įvykusiame 24 kovo, 
Carnegie Hall, užgirta prezi
dento Roosevelto siūlomos tei
smo reformos. Dalyvavo virš 
3,000 publikos. Vyriausiu kal
bėtoju buvo senatorius LaFol- 
lette iš Wisconsin. Jam įteik
ta peticijos su 25,000 parašų 
už minėtas reformas.

Savo kalboj per radio sena
torius pareiškė, kad laužymu 
liaudies valios Augščiausias 
Teismas vykdąs naikinimą 
šios sistemos ir akstinas revo
liuciją.

Harlemo progresyvės orga
nizacijos ir eilė darbo unijų 
bendrai dalyvaus didžiuliame 
parade šį‘šeštadienį, kurio tik
slu yra mobilizuoti spėkas gy
nimui Ispanijos ir Ethiopijos.

Komunistų Partija išleido 
atsišaukimą, ragindama na
rius ir visus demokratijos my
lėtojus nuoširdžiai paremti 
harlemiečių žygį skaitlingu 
dalyvavimu parade.

Paradas įvyks rytoj, 27 
kovo, 1 vai. dieną. Susirinki
mo vieta ant 126th, 127th 
128th Sts. prie Lenox Ave.

Buvęs klansmanas George 
U. Harvey, Queens preziden
tas, trečiadienio vakarą įsakė 
išmėtyti iš Etched Metal Pro
duct Corporation šapos, 30-01 
Queens Blvd., ten užsilikusius 
18 streikierių.

Savo streįklaužišką užsimo
jimą jis bando pateisinti už
metimais, būk streikieriai rū
ko ir esąs gaisro pavojus. Tai
gi, .po priedanga “apsaugoji
mo nuosavybės” laužys strei
ką.

Nežiūrint, kad 13 mašinis
tų jau uždaryta kalėjiman po 
$500 kaucija kiekvienas, liku
sieji viduj pareiškė, kad jie 
laikysis iki laimės ir atsišau
kia į visus esančius lauko pu
sėj remti jų kovą. Lauko pu
sėj esantieji 275 streikieriai ir 
moterys pristatinėja viduje 
esantiems reikmenis ir masi
niai pikietuoja. Juos remia vi
sos vietos progresyvės organi
zacijos ir politinės darb. par
tijos.

Skalbyklose Streikai; Paliesta
25 Šapos; Pradėta Derybos
Brownsvillej streikuoja 25 

skalbyklų darbininkai, skai- ' 
čiuje 12-kos šimtų. Skalbyklų

Unijos Lokalo 280 , 
bosų atstovais pa
rų aj orą LaGuardia

Teisėja Rosalie

1—2 p. p.
6—8 vak. 

šventadieniais susitarus 
Tel. Evergreen 8-9229

ir

Atbalsiai Rengias 2-ram 
Metiniam Koncertui

Darbininkų 
atstovai su 
šaukti pas 
deryboms.
Loew Whitney paskirta arbi- 
tratore.

Masinė demonstracija įvyko 
prie Leader Laundry Co. Ber
gen St. ir Saratoga Ave., kada 
firma bandė atidaryt šapą su 
streiklaužiais.

Siūlo Mokyt Džiūrimanus
Teisėjas Strahl pasiūlė įs

teigt busimiem džiūrimanam 
mokyklą, kur jiems iš anksto 
išaiškintų jų pareigas ir pa
matines taisykles. Sako, kad 
sutaupintų laiką teismuose ir 
iš karto būtų galima išrišti 
bylas.

; w OR i š.' r a'm 0 u j
L J MIME H T

PAIN-ĘX.PELLER i'j

Patikėtinas linimentas, 
palengvina gėlimus ir 
skausmus nuo ištampy- 

mų ir išsinarinimų.
PAIN-EXPELLER 
vaisbaženklis Inkras 
žinomas vaistinėse. □

Dr. ED. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

Dr. A. PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4th ST.

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

Tel. Mansfield 6-8787

VALANDOS:
9—12 ryte

1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

Tel. Evergreen 7-9105

VALANDOS:

2—8 vakare
Tel. Stagg 2-0706 

Namų, Republic 9-8040

Dr. BLADAS K. VENCIUS 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

499 GRAND ST.

> uosdami stalus Velykų šventėms ir norėdami 
apildyt bonką degtinės arba vyno gero, atsiminkit

LIETUVIŠKĄ MONOPOLĮ

Nellie Gutauskaitė, 
Žinoma po vardu Norma Par
ker, kuri žaisliniu šautuvu 
įbaugindavo stambių užeigų 
kasininkus ir atimdavo pini
gus, pasiųsta į kalinių farmą, 
Bedford Hills. Kas ją ten nu
vedė? Skurdas, tamsumas.

Kaip pasakojo teisme, jos 
motina ją apleido nuo 2 me
tų. Ji augo pas senutę, pas 
kurią buvusieji 6 dėdės “jau
dindavę” ją vos mergiščia 
esant. Ji atvyko iš 
būdama 15-kos metų 
prostitute, ėmė vartot 
kus. Dabar, sulaukus 
tų, nebenorinti gyvent, jai at
rodą, kad “kiekvieno vyro 
ranka prieš ją.” Ar stebėtina, 
kad nenori gyvent?

Išteisino Jūrininką 
Edward? Drolette

Numovė Kelines ir 
Atėmė Pinigus

Garsioji Bremeno byla pa
sibaigė 24-tą kovo. Generally 
Sesijų teismas pripažino ne
kaltu Amerikos jūrininką Ed
ward Drolette, kuris buvo kal
enamas būk sumušęs detek
tyvą Solomon laike demon
stracijos prieš nazių laivą Bre
men, kada nuo jo buvo nuplė
šta svastika.

Alice Hughes, N. Y. Ame
rican madų skyriaus kolumnis- 
tė, kuri matė tą įvykį, liudijo 
teisme, kad kuomet Solomonas 
tapo užpultas, Drolette buvo 
30 pėdų atstume nuo tos vie
tos. Detektyvą sumušę unifor
muoti nazių oficieriai.

Du ginkluoti vyrai atėjo į 
Roulston grosernę, 143 Greene 
Ave., numovė kelines mana- 
džeriui ir trim patarnautojam, 
subruko juos į prausyklą, du
ris užkrovė bulvių maišais, o 
patys išsinešdino su $100. Plė
šikai suėjo po vieną: vienas 
pareikalavo duonos, tada įėjo 
antrasis.

Savo kelines apiplėštieji su
rado išmestas pro langą, tik 
tuščiais kišeniais. O pakol jas 
surado ir pašaukė policiją, 
plėšikų ir pėdsakų neliko.

Aidbalsiai visi nesitenkina 
tuo, ką išmokę, nors jau da
bar bene bus šauniausia dai
nuojanti lietuvių grupė iš vi
sų man girdėtų, o girdėjęs esu 
nemažai.

Ką jie daro kitais kartais— 
nepaisau, bet jų pratimai kas 
sekmadienio rytą mane iš sal
daus miego prikelia, kada pra
deda dainuot “Laisvės” svetai
nėj. Norėjau aną syk jau su
bari, bet kaip sužinojau, kad 
18 balandžio turės Antrą Me
tinį Koncertą — tik palinkė
jau viso labo, gi pats nuspren
džiau iš vakaro išsimiegoti, o 
rytą keltis pasiklausyti nepa
prastai gražių dainų.

Susiedas.

Dr. Herman Mendlowitz
33 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312

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

NEDĖLIOMIS 
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas Ę. 23rd St.

FOTOGRAFAS
Nesą {statymo Sutvarkymui 

Lytiniai Nenormališką
Policija Išnešė Maišus 

“Linksmybių”

Saldus vynas nuo 98c gal. iki $2.25 gal. 
Šampanas nuo $3.75 iki $6.00 už bonką 
Koniakai nuo $2.69 iki $3.99 už bonką

Republic (2 metą) $1.89 kv., 98c pt 
Maryland Rye, 3 m. $229 kv., $1.19 pt 
Mount Vernon 41 m. $3.89 kv., $1.99 pt

Monopolis atdaras nuo 8 vai. ryto iki 12 vai naktį

REPUBLIC LIQUOR STORE
415 KEAP STREET 

Tarpe Grand Street ir So.* 1st Street 
Tel. Ev. 7-2089 ‘ ' Lie. No. L72

Pakvaišo, Sumušė po Ranka 
Papuolusius

Harry Murray, negras, 1631 
Pacific St., ūmai pakvaišo. Jis

s sumušė čion pasipynusią 77 
metų senutę negrę, to pat na
mo gyventoją. Paskui užpuolė 
kitą negrą. Tam pavyko pa- į 
sprukt ir nubėgt policijon. _ „ . 
siųsta dvi radio mašinos. Bet 
tuo tarpu pats pamišėlis atbė
go į stotį ir pareikalavo šau
tuvų, tačiau jų nelaukęs kumš
čiu smogė galvon 
šiam leitenantui, 
griuvo. Areštuotą 

, vežė ligoninėn.

Gražus Sovietų Sąjungos Judis 
Cameo Teatre; Pamatykit 
Pastebėjau, kad Cameo te- 

p" latre radomas naujas Sovietų

ten buvu- 
kuris 

Murray
nu- 
nu-

■DIREKTORIŲ ATYDAI

K Pirmadienį, 29-tą dieną kovo, 
įvyks Lietuvių Kooperatyvės 
Spaudos Bendrovės direktorių 
susirinkimas. Pradžia 7:30 vai. 
vakare.. Vieta jums žinoma. Ne
si vėluokite.

J. Nalivaika, Direk. Sek.
Ii Bildingo Byla Baigiasi

Bronx teismabutyje baigėsi 
perklausinėjimas liudininkų ir 
kaltinamųjų 112 E. Mosholu 
Parkway bildingo byloje. Pe
reitą vasarą ten statomam bil- 
dingui įgriuvus, užmušta 18 
darbininkų. Pirmadienį bus 
teismo sutrauka.

Hamilton Beach vaikai 
šiandien kalba apie kudlotą 
įunį Maikį, kaipo išgelbėtoją 

į gyvybės, šuo pamatęs atgal 
stumiamą troką artinantis prie 
Žaidžiančio vaiko, dantimis 
ftvėrė vaiką už drabužių ir 
fluvilko į šalį.

judis “Beethoven Concerto.” 
Nuėjau pamatyti. Pats judis 
yra daugiausia vaikų vaidina
mas. Gražus, nemžai humoro, 
kartais skaniai tenka nusijuok
ti. Taipgi nepaprastai gražios 
muzikos turi.

Tai gražus veikalas. Laikas 
taip greit praeina temijant jį.

Prie to rodoma įvairūs įvy
kiai Sovietų Sąjungoj, kaip ir 
Pathe News. Man už vis ge
riausia patiko, tai Raudono
sios Kavalerijos demonstravi
mas savo išsilavinimo.

Jei kas mano, kad Ameri
kos “Cow boys” moka “trik- 
sų” ant arklių, tegul nueina 
pamatyti SSRS kavaleristų, 
ypač kazokų pamatyti. Ir ko 
jie neišdaro. Visaip jodinėjo, 
net ir ant galvų stovėdami. 
Arklys bėga kiek gali, o ka
zokas sukasi aplink arklį, iš
lenda pro pilvą arkliui. Vienas 
joja ant arklio, o kitas po ar
kliu kabo ir kardu kapoja pa
kelėj esančius medelius. Kazo
kas peršoka per du arklius, 
persiverčia ragožium ir atsi
stoja net nesuklupdamas.

Jokiam rodeo nemačiau to
kio mitrumo, išsilavinimo, ko
kio parodo Sovietų kavaleris
tai.

žiūri ir nori, kad juo dau
giau būtų tokio muštro.

Naujieji kazokai, gynėjai

Antradienį areštuota 
Harry Miller, 69 metų, 
kaip jis kėsinosi ant 
mergaičių ant E 7th St., New 
Yorke, šis, jau 9-tas karias. 
Teisiantieji ir paliuosuo j autie
ji žiną, kad jis nepataisomas, 
kad jis kartos tą patį, bet ne
są įstatymų, kuriais einant ga
lėtų padaryt su juo kokią nors 
pabaigą.

Jei tikėti seniui, jis tokiu 
pasidaręs nuo 1905, kada jo 
šeimyna nuskendo laivo Gene
ral Slocum nelaimėj.

tūlas 
po to 
kelių

Iš Ligoninės į Ligoninę

Minnie Benderienė, 993 
Chestnut St., bandė pasiliuo- 
suoti iš ligoninės nusižudymu. 
Ji iššoko pro langą nuo 4-to 
augšto iš Kings County ligoni
nės džiovininkų skyriaus. Ta
čiau ji pataikė ant vieno augš
to garadžiaus stogo ir aprai
šiojus žaizdas vėl paguldyta 
ton pačfon lovon.

Nellie Poralienė, 5018 Fort 
Hamilton Parkway, skunde 
sako, kad Paul Politis grąsi- 
nimu pagrobt vaikus ir mėty
ti į jos restauraną smirdančias 
bombas reikalavęs parduot 
jam $25,000 vertės restauraną 
už $10,000.

darbininkų šalies, nepalygina
mai labiau išsilavinę už buvu
sius senos Rusijos kazokus.

Taš jų “išsidarinėjiirfas”, 
galiu užtikrinti, sužavės kiek-, 
vieną žiūrovą. Pamatykite.

Rep.

Narkotikų Šniukštų geros 
uoslės nuvedė juos tiesiai į 
burlesko šokėjos, žinomos po 
vardu Agnes Murray, apari- 
mentą, 182 Clymer St., Brook
lyne. Ten jie rado nemažą liz
delį opiumo, vertės apie $25,- 
000. Ją ir jos palydovą areš
tavo. Jiedu rado tik naktinu
kuose. žiniai tų vyrų, kurie j 
barasi, kad jų žmonos ilgokai 
rengiasi, galima primint, kad

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant b 
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

Švenčių Specialai
Honest Bill................................... 59c. paintė, $1.15 kvorta.
Westbrooke...........................18 mėnesių senumo, 83c. paintė.
Peter Hagen.............................8 metų senumo, $1.47 paintė.

Pilnas Galionas Vyno: Port, Sherry ar Muscatėl—98c.

BUS?

Calverts
Special

'iiį

VELYKOS be gėry vyn$ ir degtines 
būty nepilnos, kaip Velykos be kiauši- 
niy. Del tikrai gero vyno ir likerio 
ateikite į Manhattan Liquor Krautuvę 
—krautuvę, turinčią 1001 skirtingy 
rūšių; žinoma, įskaitant ir Lietuvišką 
Degtinę. Už prieinamas kainas ko 
tiktai jūs norite iš likeriy bei degti- 
niy yra galima gaut didžiausioje, ge
riausioje, žemiausiy kainų ir labiau
siai pasitikimoj krautuvėj . . .

THE MANHATTAN LIQUOR STORE
264 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y. 

Corner of Roebling and Grand Streets.

1

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.

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

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

Kiekvieną subatą 
karšta vakariene. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterimis. Neda
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki v 6 1 a i.

426 SOUTH 5th STREET, BROOKLYN, N. Y. 
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties. Tel. Evergreen 7-8886
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Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.
VAI ANDOS: 1—4 tr 6—1. •

Nira valandq sekmadieniais. j
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GARSINK1TES “LAISVĖJE”




