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reikia nuoširdžiausiai paremti, darbiams šelpti per šį pus-
E

ir į Chevrolet fabriką num.

Washington. — Senatas 
nubalsavo $789,000,000 be-
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ŠIANDIENĄ VISI I MADISON SQUARE GARDEN’Ą!

Jaunieji pilgrimai. 
30 milionų miršta. 
Darbas jau dapusetas. 
Protas iš beprotnamio. 
Jaunas, raudonas kraujas.

Rašo A. B.

Nesnaudžia mūsų amerikinis 
jaunimas. Jisai sako kovosiąs 
už teisę žmoniško gyvenimo. Su 
tuo obalsiu du tūkstančiai jau
nų vyrų ir moterų maršuos 
Washingtonan vasario 19 d. ir 
reikalaus Kongreso, kad priim
tų Youth Act (Jaunimo Aktą), 
kurį paruošė Jungtinių Valstijų 
Jaunimo Kongresas. Mūsų jau
nimas supranta, kad Washing- 
tono ponai skaitosi tiktai su 
masiniu judėjimu, masiniu 
spaudimu.

Šį amerikinio jaunimo pilgri- 
mavimą Washingtonan mums

4

Drg.' Browderis savo prakal
boje per radio vasario 2 d. vaiz
džiai nupiešė padėtį Brazilijoje. 
Ten reakcinė valdžia laiko ka
lėjime ir grūmoja mirtimi Bra
zilijos liaudies vadui Carlos 
Prestes.

Drg. Browderis citavo Brazi
lijos sveikatos departmento ve
dėjo Belizario Penna sekamą 
baisų ir liūdną, bet, matomai, 
teisingą pareiškimą: “Brazilijo
je yra 30 milionų žmonių, kurie 
neturi jokių žemiškų turtų, ku
rie palengva miršta nuo bado ir 
ligų!”

Brazilija yra didelė ir turtin
ga šalis — didesnė už Jungtines 
Valstijas. Joje yra tiktai 45 mi- 
lionai gyventojų. Viską turi ap
žiojus saujalė turčių. Gi 30 mi- 
lionų vargdienių nebepaneša gy
venimo naštos. Carlos Prestes 
yra jų vadas ir pranašas. Jo su
naikinimu Brazilijos valdžia ti
kisi užgniaužti alkanųjų balsą!

Jau pusėtinai toli pasivarė 
“Daily Workerio” vajus. Vė
liausias pranešimas sakė, kad 
jau yra surinkta 62 tūkstančiai 
dolerių. Viso šis vajus turi duo
ti 100 tūkstančių dolerių. Tiki
masi tikslą pilnai atsiekti.

Vienas labai mokytas ir pro
tingas redaktorius (jis taip apie 
save mano) sako, kad visi troc- 
kistų prisipažinimai ir liudiji
mai atrodo į jovalą iš tikro be
protnamio. Ir baigia: “Sovietų 
žvalgybos biuro jiems taip pa
diktuota kalbėti.”

Vadinasi, Sovietų policija pa
diktavo tiems kriminalistams 
kalbėti taip, kad būtų už ką 
juos nubausti mirčia, ir jie aku- 
rat taip kalbėjo, be protesto, be 
zurzėjimo! Padiktavo jiems ra
miai mirti ir jie, būdami “ne
kalti,” ramiai numirė! Da ne 
vienas, ale visa trisdešimt!

Šitaip protauja mokytas re
daktorius. Pasakysime, šitas jo 
sapaliojimas tikrai priklauso 
beprotnamiui.

Jau gerokas būrys drąsių 
Amerikos kovotojų randasi Is
panijos liaudies fronte ir gink
lais kariauja prieš fašizmą. Sa
koma, kad jau yra visi penki 
šimtai tokių jaunų vyrų. Dau
gumoje, aišku, pasišventėliai ko
munistai.
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esą nepasiuntę nė vieno žmo
gaus! O kiek jie prirašė apie 
savo garsiąją “Dėbso Kolum- 
ną.”

Dabar, paskutiniam “Socialist 
Call” numeryje, jau teigia, kad 
ta “Dėbso Kolumna” visai ne
santi tam, kad važiuoti Ispani
jon kariauti prieš fašistus. Ji 
tiktai pinigus renkanti pasiun
timui liuosnorių! Taigi, išpūstas 
burbulas, kuris pusėtinai paken
kė tikram rekrutavimui ir pa
siuntimui kovotojų, plyšo. Mes 
spėjome, kad taip bus.

Cairo, Egyptas. — Visoj 
< šalyj pripažinta įstatymų 

leidžiamas gimdymo kont
roliavimas.

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $7.50 

Metams

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

težius, o Išlaimėsit 
Pasauli!

MATO NEVA “PAVOJŲ” E 
BEDARBIŲ ŠELPIMO

mėtį, nors senatorius J. W. 
Bailey gąsdino, kad toks 
pinigų skyrimas iš šalies iž
do “gręsiąs nacionaliu so
cializmu ir respublikos val
džios panaikinimu.” Jis siū
lė visą bedarbių šelpimo 
reikalą palikt tik 
roms valstijoms.

atski-

Dvi Nuotakos—Viena 
9-niy, Antra—12 Metų
Pilna kapitalistinė spau

da visokių sensacijų apie 
jaunavedžius Charlie Johns, 
22 metų amžiaus, ir jo jau
nutę pačią Eunice Winstead 
Johns, kuri yra tik 9 metų 
amžiaus. Jie apsivedė Sne- 
edvilėj, Tenn. Sako, kad ne
mažai gavę nuo reporterių 
apmokėti už paveikslus ir 
pasikalbėjimus. Bet dau
giau atsisako leisti traukti 
savo paveikslus ir duoti ko
kius nurodymus apie savo 
“medaus mėnesį.”

Dabar antra pora, Water
town, N. Y., apsivedė, kuri 
yra Stanley Backus, 18 me
tų, ir jo jauna pati Leona 
Elizabeth Roshia Backus, 
12-kos metų amžiaus. Mums 
atrodo, kad tos vedybos at
liktos kokių nors sensacijų 
sumetimais.

Fašistu Šarvuotlaiviai 
Bombarduoja Malagą
Gibraltar, vas. 4.—Isnani- 

jos fašistai bombarduoja 
respublikos prieplauką Ma
laga savo šarvuotlaivių ka- 
nuolėmis ir lėktuvų bombo
mis. Tarp fašistų šarvuot
laivių yra ir Vokietijos ka
ro laivų. Fašistai praneša 
apie “baisius nuostolius,” jų 
padarytus liaudiečiams Ma
lagoj. Fašistai užėmę Ojen 
kaimą, 28 mylios į- pietų va
karus nuo Malagos, arti 
Marbellos. ,

Madrid, vas. 4.—Liaudies 
milicija atmušė keturis fa- 

[šistų puolimus Universiteto 
Mieste ir atstūmė priešus

Socialistų Partijos vadai da 75 pėdas toliau atgal.
Liaudiečiai nušovė žemyn 

vieną fašistų vokišką lėktu
vą ties Malaga.

Valdžia pasirengus išnau- 
jo šturmuoti fašistus Teru- 
el ir Huesca srityse, šiaurė
je liaudiečių artileriia kas
dien bombarduoja fašistus 
Oviedo j.

London.—Anglijos ir Vo
kietijos admirolai vėl pra
dėjo išnauio derybas karo 
laivynu reikale.. Vokietijos 
fašistai reikalauja sau di
desnio laivyno, nes-būk .So
vietų Sąjunga turi didelį lai
vyną.

________  . .

Šerifas Grąsina Liet Kraują Streikierią- 
Sedetoją; 20,000 Pikietininką Pasirengę 
Gint Savo Draugus nuo Užpuoliką Saiką

Flint, Mich., vasario 4.— 
Nors apskričio teisėjas P. 
V. Gadola savo indžionkši- 
nu buvo įsakęs, kad strei- 
kieriai-sėdėtojai turi apleist 
du General Motors Fisher 
Body fabrikus iki 3 vai. tre
čiadienį po pietų, bet dar ir 
ketvirtadienį prieš piet 
(šiuos žodžius berašant) 
šerifas Wolcott neužpuolė 
su šimtais savo pagelbinin- 
kų- mušti streikierius lau
kan iš jų užimtų dirbtuvių. 
Šerifas sako pradėsiąs veik
ti, jeigu gausiąs tiesioginį 
teismo paliepimą.

20,000 Demonstracija
Trečiadienio popietyje ir 

vakare arti 20,000 pikieti- 
ninkų ir demonstrantų, ap
siginklavę pagaliais, apsto
jo Fisher Body dirbtuves 
tiek, kiek milicija leido prie 
jų prisiartinti. Tarp pikie- 
tininkų buvo ir tūkstanti
niai būriai moterų, taipgi 
su pagaliais — pasipriešint 
šerifo 
užpuls 
jus.

Streikierių Telegrama 
Gubernatoriui

Streikieriai-sėdėtojai savo 
telegramoj gubernatoriui 
Murphy pareiškė, kad juos 
prie tokio streiko privertė 
sauvališkumas General Mo
tors korporacijos, kuri ne- 
atlaidžiai persekioja uniji
nius darbininkus, samdo 
ginkluotus gengsterius ir 
kursto žmogžudiškus užpuo
limus ant unijistų.

Streikieriai priminė gu
bernatoriui jo prižadus, kad 
jis neįeisiąs kraujo liejimo; 
bet, sako, jeigu būsime už
pulti, ginsimės, ir tada jau 
neišvengiamai liesis krau
jas.

ROMA BANDO NUSTATYT 
TURKUS PRIEŠ SOVIETUS

policijai, jeigu jinai 
streikierius-sėdėto-

Derybos 
tarpu ėjo derybosTuo

General Motors vice-prezi- 
dento W. S. Knudseno su 
John L. Lewisu, atstovau
jančiu streikierius, pirmi
ninku Industrinių Unijų 
Organizavimo Komiteto, ir 
Homeriu Martinu, preziden
tu Jungtinės Automobilių 
Darbininkų Unijos. Dery
bos buvo vedamos pagal rei
kalavimą prezidento Roose- 
velto ir Michigano guberna
toriaus Fr. Murphy’o. Jos 
pratęstos į vasario 4 d.

Didžiausia kliūtis susitai
kymui, tai kad fabrikantai 
nieku būdu nesutinka pri
pažint Jungtinę Auto. Dar
bininkų Uniją, kaipo atsto
vę dirbančiųjų General Mo
tors fabrikuose abelnai.

šerifas Grūmoja
Šerifas Th. '• Wolcott per

sergėjo 3,500 milicijos ko- 
mandierių, kad jis turi už
imt užstreikuotą “sėdėji
mu” Fisher Body fabriką 
num. 1, o jei ne, tai “bus 
kraujo liejimas.”
Miesto Galva Mobilizuoja 

Policiją ir Fašistus 
Gengsterius

Flinto miesto manadže- 
ris J. M. Barringer prisaik
dino 500 specialių policinin
kų žygiams prieš streikie
rius. Jis, be to, apginkla
vo tris pulkus “vigilančių”, 
fašistinių padaužų, kaipo 
General Motors įrankių.

Palei Chevrolet Avenue ir 
ant namų stogų pristatyta 
kulkasvaidžių, nutaikytų į 
Fisher Body fabriką num. 2

Milan, Italija. — Mussoli- 
nis nori atitraukti Turkiją 
nuo draugiškumo-su Sovie
tų Sąjunga; tai žymia dalim 
todėl jis padarė draugišką 
sutartį su Turkijos valdžia, 
sutikdamas, kad Turkija 
apsiginkluotų Dardanellų 
perlają, kaip praneša fašis
tinis N. Y. Times korespon
dentas A. Cortesi.

Mussolinis reikalavo, kad 
Turkija uždraustų Sovietų 
karo laivam praplaukimą 
Dardanellais; bet Turkų 
valdžia nepatenkino to rei
kalavimo.

“Sėdėjimo Streiku” Bando
Laimėt Merginos Meilę

Excelsior Springs, Misso
uri, vas. 4.—Specialis polici
ninkas Harold 
metų amžiaus, 
prie radiatorio 
apartmentinio namo, 
kambarių, kur gyvena ste- 
nografė Florence Hurlbut’- 
aitė, 20 metų. Taip jis “sė
dėjimu streikuosiąs,” iki ji
nai prižadės su juom susF 
tuokti.

Jis išanksto atsinešė ap
sčiai valgių, cigaretų, žur
nalų ir kozyres, kuriomis 
viens sau lošia, prisirengęs, 
kad ir “kažin kain ilgai” 
“streikuoti”, kol jinai ne
sutiks tapt jo žmona. Jinai 
per dvejus metus jau 100 
sykių atsisakė su juom apsi
vesti.

Harold Hulen kartais at
sirakina, pavaikštinėja, ir 
vėl prisirakina sėdėti.

Hulen, 30 
prisirakipo 
priemenei 

arti
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$5,000,000,000 ROOSEVEL- 
T0 DARBŲ PROGRAMA

Washington. — Preziden
tas RoOseveltas vasar. 3 d. 
atsikreipė į kongresą, kad 
paskirtų $5,011,362,237 pla
ningiems viešiems darbams 
per 6 metus. 25 nuošimčiai 
tų pinigų būtų išleisti vieš
keliams ir gatvėms; 24 
nuoš. apsaugai nuo potvi- 
nių, taipgi laukams drėkin
ti bei sausinti; 17 nuoš. na
mų statybai ir tt.

Trockis Nori Jsibriauti j 
Jungtines Valstijas

Mexico. — Leonas Trockis 
bjauriausias bolševikų prie
šas, nori įsigauti į Jungtines 
Valstijas skaldymui, darbi- 
nikų vienybės. Trockio ele
mentai New Yorke yra su
darę komitetą jo “apgyni
mui”, būk kas jį nori pulti. 
Šis komitetas stengiasi iš
gauti leidimą, kad tas Hit
lerio sėbras galėtų atvykti 
į šią šalį ir paskleisti nuodų. 
Jie rūpinasi, kad jeigu ne
bus galima išgauti leidimą. 
Trockini įvažiuoti, tai kad 
nors per telefoną į radio 
priimtuvus leistų jam kalbė
ti.

Hitleris Skiria Milžiniš
kas Sumas Karui

London.—Vokietijos fa
šistai paskyrė šiais metais 
karui 12,600,000,000 markių, 
arba ant 1,019,000,000 mar
kių daugiau, kaip pereitais 
metais. Hitleris į keturis 
metus, 1934-1937, karo rei
kalams išleis net 31,000,000,- 
000 (trisdešimt vieną bilio- 
ną) markių. Fašistai, skir
dami tas milžiniškas sumas 
pinigų kariniams tikslams, 
varo šalį į bankrūtą. Kiek
vieną metą valstybės įplau
kos yra daug mažesnės už 
išeigas.

100,000 Žmonių Suval
dę Mississippi Upę

Išgirskit Atsakymą į Hearsto ir Kitą 
Darbininką Priešą Melus ir Riksmus del 

Trockistą-Teroristą Teismo Maskvoj
CHINŲ SUKILĖLIAI UŽ
MUŠĖ SAVO GENEROLĄ

Shanghai, vas. 4.—Maišti
ninkai, priešingi centralinei 
Chinijos valdžiai, įsilaužė į 
namą generolo Wang I- 
Cheh ir užmušė jį todėl, kad 
šis generolas norėjo nusi
lenkti centralinei valdžiai ir 
buvo įsakęs savo armijai iš- 
sikraustyt iš Sian, 
provincijos sostinės.

Shensi

Munich, Vokietija.—Pro
fesorius Moritz Heymann, 
65 metų amžiaus, garsus 
piešėjas, nusižudė iššokda
mas iš trečio augšto. Jis bu
vo žydų tautos ir fašistai jį 
persekiojo.

AMERIKOS LĖKTUVAI 
ESĄ KUO SAUGIAUSI

New York.—Per dvejus 
paskutinius metus Jungti
nėse Valstijose tebuvę tik 
30 lėktuvų nelaimių, sakė 
E. L. Vidai, direktorius or- 
laivinės prekybos, kalbėda
mas bankiete, kurį surengė 
lėktuvų fabrikantai Wal
dorf-Astoria Kotelyje. Pul
kininkas J. M. Johnson, an
trininkas prekybos ministe- 
ris, tvirtino, kad skridimas 
Amerikoje esąs 13 sykių 
saugesnis, negu bet kurioj 
kitoj šalyj.

Anot Vidal’io, tai per 
dvejus met. Amerikoj neįvy- 
kę nė vienos oro nelaimės 
del kokios nors ydos lėktu
vo mašinerijoj.

Sovietai Protestuos prieš 
Trockio Melus

Mexico City.—Sovietų Są
junga įteiks Meksikai pro
testą ir pasmerks Trockio 
melus, kuris pareiškė, būk 
Maskvoj teisti trockistai ža
loto j ai-teroristai buvę tei
siami tik sulig Stalino 
“frame up” (sąmokslo). 
Sovietai protestą įteiks per 
Tautų Lygą.

Trockis, neturėdamas jo
kių davinių, skelbia visokius 
melus prieš Sovietų Sąjun
gą, teisina Hitlerio agentus 
ir savo teroristus, kad kaip 
nors žeminus Sovietus.

Cairo, Ill.* vas. 4.—Augš- 
čiausia Ohio upės pakilimo 
banga įsiliejo į Mississippi 
upę, kurios vanduo todėl pa
kilo iki 59 ir pusės pėdos. 
Cemento siena, saugojanti 
Cairo miestą nuo tvano, yra 
60 pėdų augščio; bet pirm 
galingiausio užpludimo van
dens iš Ohio, 100,000 vyrų 
dieną naktį darbavosi, kad 
augščiau dabudavojus ap
saugos sieną—smėlio mai
šais, medžiais ir žemėmis. 
Tuo būdu jinai tapo dar 5

Melbourne, Au^traliia. — pėdomis paaugštinta; ir žai jų yra karo laivyne, 
1936 metais aukso iškasta tam darbui vadovaujantieji prekybos laivyne ir rezerve. 
1.150.000 uncijų arba 
000,000 svarų i 
t ės. .

Anglijai Stoka Oficieriy

London. — Anglijos karo 
laivyno viršininkai susirū
pino, kad padidinus oficie- 
rių kiekį. Sako, kad perma-

jų arba 10,- armijos inžinieriai tikisi, Iš to matosi, kad numato 
sterlingų ver- kad • vanduo nepersiliesiąs greitą jų reikalą — karo 

« a ' vz vz a • ' • aper tokio augščio sieną.

.v

pavojų.

Hearstas, trockistai ir vi 
si Sovietų Sąjungos priešai, 
visi, kam tik rūpi niekinti • 
darbininkų tėvynę, budavo- 
jančią socializmą, purvinti 
naują d e m o k raiškiausią 
pasaulyje konstituciją, rė
kia ir melus skleidžia apie 
įvykusį Maskvoje trockistų- 
teroristų teismą. Kad da
lyką pilnai išaiškinus, Ko
munistų Partija šaukia ma
sinį susirinkimą Madison 
Square Gardene, 49th St ir 
8th Ave., New Yorke, kur 
masinės prakalbos įvyks šį 
penktadienį, 5 d. vasario, 
7:30 vai. vakare. Kalbės Ko
munistų Partijos Generalis 
sekretorius Earl Browder 
ir kiti žymūs kalbėtojai.

Kodėl reikalinga kiekvie
nam New Yorko ir apielin- 
kės progresyviam žmogui 
dalyvauti? Hearstas ir kiti 
darbininkų priešai šūkauja, 
būk Sovietų Sąjungoj “šau
domi seni bolševikai.” kiek
vienas išgirsite faktus, kas 
buvo praeityje tie elemen
tai, kurie užsiėmė teroro ir 
sabotažo darbais.

Šiose prakalbose bus pa
teikta faktai apie Piatakovo 
ir jo šaikos praeitį, apie tai, 
kaip jie žudė geriausius So
vietų Sąjungos darbininkus, 
social, budavotojus, grei- 
tadarbius — stachanoviečius 
kasyklose, ant gelžkelių ir 
kitose darbo šakose.

Kas gi lieka daryti su tais 
žmonijos išsigimėliais, ku
rie padėti į atsakomingus 
darbus, turėdami žmonių 
pasitikėjimą, pagarbą, tin
kamą gyvenimą, vieton nuo
širdžiai dirbti, tai susirišo 
su bjauriausiais žmonijos 
priešais: Vokietijos fašis
tais, Japonijos imperialis
tais ir kitais darbininkų — 
kolektyviecių tėvynės ne
prieteliais, kad ją įtraukus 
į karą, kad SSSR privedus 
prie pralaimėjimo karo? 
Kas gi lieka daryti su tėvy
nės išdavikais, sabotažnin- 
kais, žmonių- žudytojais?

Mes kviečiame, kad kuo 
daugiau lietuvių darbininkų 
ir taip pažangių mūsų tau
tiečių ateitų į šias prakal
bas ir išgirstu visus faktus. 
Mes norime, kad jūs būtu
mėte supažindinti su tikrais 
faktais, ir todėl visi ir visos 
šj vakarą į Madison Square 
Garden!

Italijoj Žuvo 23 Kareiviai
Cuneo, Italija.—Alpų kal

nuose žuvo 23 kareiviai, ka
da jie ten darė audrų metu 
pratimus. Jau 16 kareivių 
lavonus surado; nėra abejo
nės, kad ir kiti žuvę. Faši
stai ilgai slėpė tą ivykį, bet 
paskui turėjo atidengti vi
suomenės žiniai.

•I
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Nevierniems Tamošiams
I.

Laisvė” buvo vienintelis Amerikos lie
tuvių laikraštis, pašventęs tiek daug vie
tos trockistų teismo eigos Maskvoj apra
šymams. Sulaikėm net tūlus svarbius 
bendradarbių raštus, o talpinome teismo 
eigos atspindžius, kad supažindinus mū
sų skaitytojus su tuo, kas ten dėjosi. 
Mes, kaip ir tas garsusis vokiečių rašy- 

. tojas Feuchtwangeris, puikiai žinojome, 
jog šis teismas turi didžiausios visuome
ninės, politinės ir istorinės reikšmės.

Mes žinome, kad yra net iš t. v. pažan
giųjų darbininkų, esančių iki tam tikro 

. laipsnio priešo įtakoj, kuriuose kils tam 
tikrų abejojimų. Juk priešas nesnaudė 
ir nesnaudžia. Jis išnaudoja kiekvieną 
progą diskreditavimui Sovietų Sąjungos 
ir komunistinio judėjimo.

Sakysim, Hearsto ir jam panašių spau
da, rašydama apie minėtąjį teismą, vis
ką apvertė augštyn kojomis. Trockis bu
vo pastatytas “senu bolševikų vadu,” o 
Stalinas—“kraugeriu,” ir tt.

Žinoma, tie, kurie skaitė Hearsto ir 
trockistų bei jiems pritariančių spaudą, 
kurie jai tikėjo, tapo supainioti. Jiems, 
pavyzdžiui, neaišku, kaip gi čia galėjo 
būti, kad Piatakovas, Radekas ir kiti taip 
sugedo? ,Jiems neaišku, kodėl sugedo? 
O jeigu sugedo, tai kodėl prisipažino prie 
savo šelmysčių ir kriminalysčių? Arba: 
kodėl jie, būdami nenaudėliais; taip ilgai 
laikė užėmę atsakomingas ir garbingas 
vietas Sovietų žemėje? Kodėl jais Par
tija ir valdžia pasitikėjo?

Ir va, išvada pas tuos žmones plaukia 
tokia, kokią daro Hearstas ir kiti Sovie
tų krašto neprieteliai: jie buvo arba mu
šami ir dėlto nekaltai prisipažino, arba, 
kaip tūli Anglijos buržuaziniai laikraš
čiai ir net Lloyd George rašė, jiems bu
vo užduota tam tikrų vaistų, kad jie pri
sipažintų, “kaip komunistai nori.”

Tai labai naivus protavimas. Tai pavo
jingas protavimas, nes jis klaidina, nes 

- * tai, pagaliau, gadina tuos, kurie pasiduo
da tokiai buržuazijos ir trockistų propa
gandai.

Žinoma, mes redakcijoj ir mūsų judėji
mo atsakomingose vietose stovį žmonės, 
esame pilnai įsitikinę, kad Sovietų teis
mas pasielgė teisingiausiai, kad prasikal
tėliai trockistai nubausti taip, kaip jie 
turėjo būti nubausti, kad tuomi užduo
tas trockistams didelis smūgis ir apva
lyta Sovietų šalis nuo apsimaskavusių 
kriminalistų.

fe
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II.
Keli žodžiai dėl prisipažinimų.
1931 metais šių žodžių rašytojas buvo 

Maskvoj. Jis apsigyveno pas vieną savo 
seną draugą, pas kurį, kaip tik prieš po
rą dienų buvo savaitei apsigyvenęs kitas 
amerikietis lietuvis, turistas D.

Vieną vakarą' man besėdint draugo bu
te, ateina lietuvis trockistas K., jieškoda- 
mas D. Kadangi jis ir man gerai pažys
tamas, tai pradedam kalbėtis. K. atvi
rai pasisako buvęs trockistų per ilgoką 
laiką. Ne tik buvo trockistų, bet dirbęs 
anti-sovietinį ir anti-partinį darbą, už 
ką buvo suimtas ir baustas.

—Ar jus teisingai baudė?—klausiau 
K.—O jeigu neteisingai, tai kaip gi galė
jo būti, kad prisipažinot?

—Taip,—jis atsakė.—Sovietinis teis
mas baudė teisingai. Kaip prisipažinau ? 
Kurgi tu neprisipažinsi, kad kitaip ne
gali: jie tau visus faktus suneša ir pri
stato taip, jog kito išėjimo nebelieka, 
kaip tik prisipažinti.

—Vartojo griežtas priemones išgavi
mui prisipažinimo?

—Ne griežtas priemones, bet logiką, 
faktus,—atsakė K.—Negalėjau n^prisi- 

E pažintie
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Trockistas K. buvo nubaustas. Bet jis 
greit padavė prašymą Sovietų vyriausy
bei, parėikšdamas, kad su ardytojais 
trockistais ryšius nutraukiąs ir ištikimai 
dirbsiąs šalies žmonių gerovei.

Jam bausmė buvo tuojau dovanota ir 
K. pastatytas prie atsakomingo darbo— 
prie tūlo laikraščio redakcijos. Rodė jis 
man savo straipsnelius minėtam laikraš
tyj, ir rodė, beje, kopiją aplikacijos, ku
rią jis padavė Komunistų Partijos Kon
trolės Komisijai, prašydamas grąžinti jį 
atgal Partijon (iš kurios jis buvo paša
lintas dar, rodosi, Leninui esant gyvam). 
Girdi, dabar jam Partijos linija patin
kanti ir jis ją pilniausiai remsiąs. v-.

Kai prisiminiau tąjį incidentą d. Kap
sukui, pastarasis labai abejojo, ar K. są
žiningai kalba.

—Tai kodėl jam duodamas atsakomin- 
gas darbas?—klausiau; aš.'

—Todėl, kad mūsų Partija ir valdžia 
nori suteikti kiekvienam žmogui plačiau
sias progas pasitaisyti,—atsakė Kapsu-; 
kas. ’ fe ' < ■ ; į qį •

' Paaiškėjo, kad man?(žinoma, ir parti
jai) K’ melavo. Vienas draugus rašę 'iš: 
Maskvos 1935 m., kad K. ir vėl buvo su
čiuptas kontr-revoliuciniam darbe. : ■

Šis, palyginti, nedidelis incidentas pa
sako labai daug ir apie Zinovjevo-Ka- 
menevo išsigimimą ir apie Piatakovo- 
Radeko ir kt. niekšybes.

Jie buvo trockistai. Kai juos išmetė 
iš partijos 1927 m., jie veidmainingai da
vė pareiškimus, sakydami nutraukę ry
šius su Trockiu. Tuomet Partija, ir vy
riausybė, pasitikėdamos jų žodžiais, pa
statė juos į atsakomingas vietas. Bet 
jie, pasirodo, tebevarė savo kontr-revo- 
liucinį darbą. Kai, pagaliau, juos sučiu
po, jie nebeturėjo kitos išeities, kaip tik 
prisipažinti.

nebandžiau to paslėpti ir nebandysiu to 
padaryti dabar.” Tai kalbėjo Stalinas 
1927‘metais Centro Komiteto ir Kont
rolės Komisijos plenume. Jis ten pat pa
reiškė, kad 1924 metais, tuojau po Leni
no mirties, jis buvo padavęs rezignaciją 
iš generalinio partijos sekretoriaus vie
tos, prašydamas jį pąliųosųoti. Partijos 
kongresas taipgi jo rezignaciją svarstė. 
Bet visos delegacijos vienbalsiai nutarė 
jį palikti generaliniu sekretorium. Net 
Trockis, Kamenevas ir Zinovjevas tuo
met balsavo uz jį.

Tiktai, kai Trockis buvo išmestas iš 
Partijos, trockistai pradėjo skelbti pa
sauliui apie “Lenino testamentą,” būk 
kurio Stalinas neskelbiąs, kurio Stalinas 
bijąs!

Dabar tą “argumentą” naudoja net ir 
fašistai, s didžiausi neprieteliai leninizmo. 
Bet ar protaująs darbininkas gali imti

' ' ■ u!
Bet ar- protaująs aarbininKas ga 
tai už gryiią pinigą? Nieku būdu

IIL fe
, /‘Seni bolševikai,” skelbia tūli. Jeigu' 
jie palaikė su Vokietijos fašistų ir Japo
nijos imperialistų valdžiomis ryšius ir 
suokalbiavo prieš Sovietų;žemę;Jeigu jie 
per metų metus kovojo prieš Bolševikų 
partijos ir Sovietų valdžios liniją; jeigu 
jie darbais ardė ir griovė, o lūpomis skefe 
besi esą bolševikai—tai jie niekad nebu
vo to vardo verti! fe • r .... ■■

Sovietų Sąjungos Komunistų Paytijai 
yra budri ir su dįieliaįš ^.pMityrimaią ; 
Nors ji trockistams davė daug atsako- 
mingų valdžioje vietų, bet į Partijos Cen
tro Komitetą tepavyko priešams įsi
sprausti tik dviem. Supraskit: iš 71 
Centro Komiteto nario (Šį komitetą rin
ko 17-tasis Partijos suvažiavimas, įvy
kęs sausio 26 ir 'vas. 10 dd., 1934) tik du 
trockistai! Tai parodo, kad Partijoj pa
dėtis, partijos vadovybė, kurią sudaro 
prityrę, geriausi kovotojai, ištikimiau
si d. Stalino sandarbininkai, yra svei
kiausiam stovyj ir dėlto ji turi didelį ma
sių pasitikėjimą. Pati Komunistų Parti
ja—milionai jos narių—ne tik nieko ben- 

‘dro neturėjo su trockistais (tą pripažįs
ta jie patys), bet griežtai nusistatę prieš 
juos, kaipo prieš savo didžiausius prie- 

. šus. Sovietų Sąjungos darbo žmonių ma
sėse trockistai nei nedrįso jieškotis šali
ninkų, kadangi jie puikiai žino, kad ma
sės su Centro Komitetu, su Politiniu 
Biuru, su d. Stalinu!

IV.
Visokių nesąmonių, visokių kvailybių 

priešai dabar apie teismą bėtarpjškai 
skelbia, kad tuomi suklaidinus Amerikos 
žmones. Girdi, Leninas kada tai pasa
kęs: “Stalinas jus visus išžudys” ,(v Vie
nybė”), o fašistų spauda, ‘‘Naujoji Gady
nė” ir kiti tos rūšies ląikrąšęiaj rąjso apie 
“Lenino testamentą” ir t.t., ife‘t.t. Aiš
ku, ne vienas neturįs politinio nugarkau
lio darbininkas gali užsikabinti ant tos 
priešo meškerės. Bet kiek tiek protau
jąs darbininkas—niekad.

“Leninas nepaliko jokio testamento,” 
kadaise rašė pats Trockis (žiūr. “Daily 
Worker” už rugpjūčio 8 d., 1925), rašė 
pats Trockis, kai jis dar buvo partijos 
narys.. Jis paliko tik laišką, rašytą 13- 
tam Partijos suvažiavimui, su tam tik
rais organizaciniais patarimais.,’ Tasai 
laiškas ten ir buvo skaitytas. Ne tik ten, 
bet ir plenumuose ir Centrajinėj Kont
rolės Komisijoj šis Lenino laiškas buvo 
skaitytas. Jame Leninas nieko nesako 
apie Stalino politinę liniją, o tik pabrė
žia, kad jis šiurkščiai griežtas, prįe ko 
pats d. Stalinas visuomet prisipažįsta.

;' “Taip, draugai, aš šiurkštus linkui tų, 
kurie šiurkščiai ir nelojaliai ardo Parti
ja,” pareiškė d. Stalinas. “Aš niekad ;

4 *

■ i Dar 1930 jnetais cL Stalinas rašė:
> *• i i ■ i' ; ■ * » į . i i • ; • . ' ■' S

: fe- Kai: kųrije pblševikai- piano, kad trockiz- 
■ ' mas yra kdinūnizmo frakcija, tiesa, klystan

ti, daranti; nemaža kvailybių, kartais dargi 
antisovietinė, bet visgj komunizmo frakcija. 
Iš čia išeina nekuris liberalizmas linkui 
trockistų ir trockisfiniai mąstančių žmonių. 
Vargu bereikia įrodinėti, kad tokia pažiūra 
į trocki^mą yra giliai klaidinga ir kenks
minga. Ištikrųjų gi trockizmas jau senai 
perstojo bhvęs komunizmo frakcija. Ištik
rųjų gi trockizmas yra priešakinis kontr
revoliucines buržuazijos būrys, vedančios 
kovą prieš komunizmą, prieš sovietų valdžią, 
prieš SSSR socializmo statybą.

Jeigu tuomet kas manė, kad d. Stali
nas šitaip apibendrindamas trockįzmą, 
“perdeda”,; tai Šiandien, akiregyj tų visų 
nuožmių darbų, trockistų atliktų, kiek
vienas pripažins, jog jis buvo šimtų kar
tų teisingas. ‘

Šiandien trockizmas yra kontr-revoliu- 
cinis visur: tiek Sovietų Sąjungoj, tiek 
jos išlaukyj. Ispanijoj trockistai kovoja 
prieš Liaudies Fronto valdžią; Franci- 
joj jie daro tą patį. Amerikoj—visomis 
keturiomis jie bando neprileisti darbi
ninkų klasei susivienyti. Kur tik šian
dien rasi trockistų, ten pamatysi juos 
kovojant prieš darbininkų klasės vieny
bę ir Sovietų Sąjungą!

VI.
Mums rodosi, kiekvienas padoresnis 

žmogus galėtų net iš fašistinės spaudos 
suprasti, kad trockizmas yra kontr-revo- 
liucinis judėjimas glaudžiai susijęs su 
fašizmu.

Kas gi šiandien uoliau gina Trockį, jei 
ne Hearsto spauda? Kas pikčiau puola 
komunistus, jei ne toji pati Hearsto 
spauda?!

Paimkim lietuviškus fašistus: Kai Ka- 
menevas-Zinovjevas buvo sušaudyti, kas 
juos augščiau kėlė į padanges, jei ne fa
šistinė “Dirva” ir “Vienybė?” ’’Garbin
gi vyrai,” rašė tuomet “Dirva.” Ar to
kiu vardu tasai laikraštis kada nors pa
vadino komunistą?!

Garbindami išsigimėlius trockistus, ko
munistinio judėjimo priešai mano tuo 
galėsią pakenkti mūsų judėjimui, paže
minti jį palšų žmonių akyse, suklaidinti 
vieną kitą lengvesnio būdo žmogų. Gal 
tūlam laikui jiems ir pavyks tai pada
ryti, bet tuomet mūsų visų, kurie su
prantame dalykus, pareiga juo uoliau 
darbuotis, kad pasiekus kuo didesnes 
mases darbo žmonių su savo spauda bei 
gyvu žodžiu. Mes turime jiems faktais 
įrodyti trockizmo, kaipo kontr-revoliuci- 
nio judėjimo, rolę.

Podraug visų dorų darbininkų pareiga 
daboti, kad jų organizacijos būtų liuo- 
sos nuo teroristinių kontr-revoliucininkų 
trockistų.

Smilgių Žudikas Pogužinskis 
Nuteistas Mirti

džio neturiu, o gaidys—negię- r 
dojo... »1

Ekspertas dr. J. Vileišis nu- į* 
pasakojo lavonų stovį, kaip ku- - 
ris atrodė, darant apžiūrėjimą. -

Civilinį jieškinį—už lavonų : 
palaidojimą patiekė žuvusiojo - 
brolis—Foigelis šmuelis 500 Ii- : 

!tų. žuvusiųjų lavonai buvo per- • 
I vežti į Rozalimą ir čia palaido- “ 
;ti. Jieškinį palaikė adv. Lan- : 
dau. i *

Prokuroras Vojevodskis pa- • 
sakė ilgą kaltinamąją kalbą, . 
apibūdindamas n u s i k a 1 tėlio. 
žiaurumą, apgalvotą žygį, žiau-, 
rų plėšimo būdą. Priminė Ro- 

įmos teisės principą: dantis už 
dantį ir pasiūlė—mirties baus
mę. Tokį sprendimą įvykdžius, 
esą, bus galima užkirsti kelią 
visiems kitiems gaivalams, rktr- 
rie ryžtasi tokį darbą atlikti. 
Šis Pogužinskio nusikaltimas'° 
šaukiąsis dangaus keršto vien 
del to, kad jis nužudė bejėgę 4 
metų Kubiliūnaitę, kuri jam 
gęrą padarė,—-kaip trokštan
čiam davė vandens stiklinę.'

Po šios kalbos kaltinamasis 
nuleido akis ir kiek parymojęs - 

! ir paraudęs apžvelgė žmonių • 
pilną salę.

Pogužinskio gynėjas adv. Mil- 
čius (iš paskyrimo) kalbėjo, 
prašė, netaikyti mirties baus
mės. Kaltinamasis nėra nė kar- * 
tą baustas, pirmą kartą sėdi 
kaltinamųjų suole, reikia jo pa
sigailėti.

Po šio prokuroras priduria: 
žmogžudžiams pasigailėjimo nė
ra net ir didžiose, kultūringose, 
demokratiškose valstybėse k a. 

1 USA ir kt. Prašė skirti mirties 
bausmę.

Paskutinis kaltinamojo žodis: 
—Ponai teisėjai! Foigelių 

šeimą žudyti nenorėjau. Nega
liu prisvajoti, kodėl taip pada-

Pra-

Savo balansą suvedęs 800 lt. 
grynų tą pat dieną—18 XII 
pasisamdė Kirvelaitį, kad jį nu- riau. .. Pasigailėkite... 

šau pasigailėjimo..
Teismas išneša spre/idimą. 

Pirmininkaująs šlaito: 

 

—Lietuvos Respublikos var

 

du teismas nuspręfidė: B r. Po- 

 

gūžinskį, 37 metų amžiaus, re-

Vakar, sausio Į9 d., Pape- tu pašvietė kelią per kiemą į 
vėžyje buvo nepaprasta diena, butą. Per virtuvę ir kitus kam- 
Aštuntą vai. feninios žmonių barius Poguž. nuėjo į krautuvę, 
slįnko'kaįėjinįo vartų link čia kur už bŪ?$$\$ido ^rekes be-

b.___ i___ •__________________ E A .'A _
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sųsirinjt^sius'^radęjo sklaidyti 
policininkai.

Pusėj devintos valandoj pra
sivėrė kalėjimo durys, pro ku
rias išėjo, keturių prižiūrėtojų 
lydimas Smilgių piktadaris Br. 
Pogužinskis.

Šimtai žmonių akių jį lydėjo 
į Apygardos teismo rūmus.

Prie Apygardos teismo rūmų 
buvo susirinkę dar didesni 
smalsuoliai. Beskirstant, kele
tas iš jų mėgino pasipriešinti 
policijai ir iš čia buvo perkelti 
į nuovadą.

Teisme visi pagal bilietų nu
merius užėmė skirtas vietas; til
po apie 100 žmonių.

tvarkantį Foigelį ir prie jo ma
žąją Kubiliūnaitę. Poguž. Kubi- 
liūnaitę nusiuntė atnešti iš vir
tuvės vandens. Šiai išėjus pa
prašė papirosų “N. 5” ir kai tik 
Foigelis atsigręžė nuo lentynos 
jų paimti, Poguž. keliais plaktu
ko smūgiais į galvą čia pat jį' 
užmušė.

Tuo laiku su puoduku van
dens į krautuvę atbėgo Kubiliū- 
naitė. Pogužinskis, išgėręs vi
są vandenį, Kubiliūnaitę (4 mt. 
amžiaus) dviem plaktuko smū
giais užmušė ir užmetė už bu
feto.

Po to į virtuvę iš lauko grįžo 
Foigelienė. žiaurusis piktadaris

Prieš teismo stalą užėmė sta-! i krautuvę pasišaukė Foigelienę 
lūs 7 laikraščių atstovai. fer čia ją užmušė, padarydamas 

Susirinkusių tąrpe buvo ma- ne^ aP*e 10 plaktuko smūgių, 
tyti veik vįsų Panevėžio įstaigų P° šio iš kasos išsiėmė 180 litų, 
viršininkai. įApknaisęs visus kambarius ir

Pusėj dešimtos valandos salės' nięko juose neradęs, priėjo iki 
tylą perskrodė aštrus skambu- virtuvęs, o čia radęs vakarienę 
čio virpesys.

—Prašau sto,t!—teisėjai ir 
prokuroras užėmė savo vietas.

Perskaito ilgoką Į2 puslapių 
kaltinamąjį a,l<tų.

Kaltinamasis aktas visų aky
se atidarę vaizdus, kurje buvo j į duris pasibeldė Foigelaitė. Ne- 
grųodžio 18 dieną Foigelių na
muose.

Ant stalo padedami Br. Po
gužinskio kaltę apibūdinantieji 
daiktai:

Plaktukas, kumuo buvo už
mušti penki Foigelių šeimos na
riai ir kraujuoti drabužiai.

Pirmininkaujantis dfaoda žodį1 
Pogužinskiui, kuris taip apibūfe 
dina savo žiaurų .daybą:

—Nežinau koks man blogu
mas užėjo, kad aš išžudžiau Foi
gelių šeimą. Kaltu prisipažįstu, 
už savo darbus apgailestauju, 
—prašau pasigailėti...

Pirmininkaujantis t b k i u: 
trumpu nusikaltėlio pasiaiškini-, 
mu nepasįtenkino ir dąvė eilę; 
klausimų, į kuriuos jis taip at-; 
sakinėję: įnFoigęlįų namus at-į 
ėjęs .6 vdl. fe&i^ire. Kai priėjęs 
prie Foigelių namų, Foige^ėnę 
uždarinėjus krautuvės langines 
ir duris. Foigelienė jam žibin- ,

begaminančią tarnaitę Vaitke
vičiūtę, viętoje užmušė, visai 
sutriuškinęs galvą.

Virtuvėje dar krapštinėjo dvi 
žydų Palestinos reikalams tau
pomąsias dėžutes, bet tuo laiku

; įį./ -fe

į vidų įėjęs ra-

pradėjau šaukti 
Subėgo žmonės,

vežtų į Šeduvą. Šeduvoje buvo 
turgus, čia iš ūkininko Daukšos 
nusipirko arklį, iš Chaškino— 
pakinktus ir iš tūlo piliečio— 
briką.

Įdomų davė parodymą pirma
sis įvykio liudininkas panakti- njiantis Baudž. Stat. 455 str.u> 
nis Tumas:

—Įvykį pastebėjau naktį; va
landos neprisimenu. Ėjau su šu
nim. šuo, lyg užuodė žmonių la
vonus ir įbėgęs į Foigelių kie
mą prie Foigelaitės lavono pra
dėjo urgsti. Priėjęs radau mo
ters lavoną, o 
dau — kapus.

Iš išgąsčio 
ne savo balsu,
atėjo policininkai. Toliau būti 
panaktiniu bijau,—iš šių parei
gų atsisakiau. Kito panaktinio 
miestelyje dar nėra.

Liūd. Zabarauskas, kuris iš
aiškino žmogžudžio asmenybę 
(kriminalės polic. rajono virš.) :

—Foigelis Smilgiuose buvo
žinomas kaip turtingas ir šykš
tus pirklys. Jo šeimą galėjo iš
žudyti tik plėšimas. Įvykio gi
jos greit mane privedė prie 
kalt. Pogužinskio. Kada aš jį 
sulaikiau, jis dar ne taip greit 
ir ne taip lengvai, kaip šiandien, 
prisipažino kaltu.

Liūd. Ėringis nušvietė tikras 
žinias:

—Pogužinskis su ūk. šonta 
pas mane išgėrė dvi “puskvor- 
tes” degtinės, šonta dingo kiek 
anksčiau, bet Pogužinskį užda
rydamas savo degtinės parduo
tuvę, kuri randasi Foigelių na
muose, mačiau 6 vai. vak. prie 
Foigelių krautuvės. Buvo tam
sa, jį apšvietė Foigelienė su ži
bintu.

Liūd. Bermanaitė pasakojo, 
kaip ji išsiskyrė 6:30 vai. vak.

12 punktu ir Baudž. Stat. pa
pildymo ir pakeitimo 10§ nu- + 
bausti mirtimi.

Teismo išlaidas uždėti nuteis
tajam, o jam nepasigalint—ap
mokėti valstybės iždo lėšomis. - 
Lipai Foigeliui priteisti 250 li
tų žuvusiųjų laidojimo išlaidų, 
gynėjui iš paskyrimo adv. Mil- 
čiui—50 litų. Kaltės įrodomus • 
daiktus—plaktuką persiųsti mu- . 
ziejui, drabužius—jų savinin- • 
kams, o visus Pogužinskio pa- " 
sirašytus raštelius, vekselį ir kt. 
—Pogužinskiui.

Po sprendimo nuteistasis Po- ' 
gužinskis suakmenėja, pabalsta. * 
Publika iš salės nesiskirsto tol, 
kol nuteistasis jos neapleidžia, -t 
Čia pat verkia jo žmona.

Toks sprendimas suskambėjo* 
pirmą kartą Panevėžio Apygar- • 
dos teismo rūmuose.

Keturių prižiūrėtojų ir dau- , 
gelio policininkų lydimas, mir- • 
ties sprendimą išklausęs, Pogu- 
žinskis dideliais žingsniais pa
siekė raudonus ir niūrius kalė
jimo rūmus. Čia vėl daug žmo
nių susirinko.

Teko sužinoti, kad Pogužins- 
kis paskutinę naktį buvęs susi
nervinęs ir nemiegojęs. Vaka
rais poteriaudavęs.gavusi greito atsakymo pradė

jo šaukti tarnaitę:
—Maryte, įleisk!
Griebęs savo darbo įrankį, 

žmogžudys Foigelaitę pasigavo 
.už trijų žingsnių nuo virtuvės 
durų ir čia to pačio plaktuko 
smūgiais užmušė. Į vidų nebe-; 
grįžo.

Paskutinę žmogužudystę pa- su žuvusia Foigelaite. Ji pareiš- 
pildė 6:30 vai. vakaro. Taigi kė, kad po šio įvykio visos Smil- 
Pogužinskis penkis žrponės išžu- gių žydą šeimos norėjo iš mies- 
dyti ir apiplėšti kasą spėjo per telio išsikelti, bet dabar visi ap- 
30 minučių. siraminę. Viena tik gydytoja

Po visų šių piktadarybių jis nuo sausio 20 d. išsikelia, 
tik ankstų rytmetį parsidangi- Į Liūd. šonta, kūris su Pogu- 
no į Matarkų kaimą, kuris yra žinskiu gėrė “puskvortę”, api- 
ųž 3 kiĮometrų nuo Smilgių budino jo asmenį : 
miestelio, čia jis dirbo pas ūki
ninką šontą daįlydės darbą.

Kaltinamasis prisipažino, kacįl 
eidamas apiplėšti Foigelių na
mus su savim turėjo per 600 
jitų. Tai retas pasiturintis kada jis po žmogžudystės grįžo, 
žmogžudys plėšikas. i

—Pogužinskis buvo visą lai- 
£ą blaivus, nuo “puskvortės” 
galėjęs tik sušilti. Apie savo su
manymą išžudyti Foigelių šei
mą niekp nesipasakoju. Laiką,

> 
[neprisimenu ir nežinau: laikro-

Jūs Galite Laimėti Pasisekimą 
Šiame Koųteste

AR ĮSTOJOTE Į 
OLD GOLD 
KONTESTĄ?

Jei jūs dar- nesate įstoja į Old 
Gold Kontestą, padarykite tai šian
dien. Kontestas tik prasideda. 1,000 
piniginių prizų sudarintis $200,000 
bus duodama laimėtojams. Kontestas 
susideda iš išrišimo Mįslių Paveiks
lų. Pirmas prizas yra $100,000. Eiki
te pas sayo cigaretų pardavėję ir 
prašykite jo seto oficialių Old Gold 
Mįslių Paveikslų, VELTUI, kartu su 
pilnom Taisyklėm ir detališkumais, 
liečiančiais kontestą. Atydžiai sekite 
instrukcijas. Tuojau paduokite savo 
įstojimo formą. Neatidėliuokite. Dvi- 
gubai-švelnus OLD GOLD patiekia 
šį kontestą kaipo didelį draugišku
mą, tiekiantį užsieminią. Tėmykite 
šiame" laikraštyj tolimesnius prane
šimus.
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PIENAS ISPANŲ VARDAI

1,000,000

bakterijų

KRAUJAGYSLIŲ KIETĖJIMAS, SENATVĖ IR VAISTAI

Žmogui Mirštant Medus

Maisto

GARSINKITES
DIENRASTYJ

SAVO BIZN| 
“LAISVĖJE”

ARKLYS PARVEŽĖ NA 
MO VAGIES LAVONĄ

nuo- 
che- 

koks 
mie-

čigonai Nemyli Melagių.
Čigonai turi įsitikinimą, 

kad jų vaikai neturi valgyt 
vištų nei kitų paukščių ko
jų, nes nuo to liksią mela
giais ...

Kuomet žmogus jau su
stoja kvėpavęs ir širdis pa
liauja plakusi, kiti jo orga
nai ir celes dar gyvena.

Smegenys ir kepenys mir
šta pirmiausiai.

Po smegenų ir kepenų se
ka širdis. Širdžiai sustojus 
ji dar galima laikinai kelis 
kartus išjudinti, įčirškiant į 
ją adrenalino.

Likusios dalys kūno mirš
ta sekamai: didieji musku
lai, pilvas ir žarnos, po to 
kremzles ir kaulai, o paga
lios ir oda.

Žymėtina, kad nagai ir 
plaukai dar auga žmogui ir 
mirus. B.

alis pienas gali 
bakterių per 

pasteurizuotas

Vienas žymus Viennos 
gydytojas tvirtina, kad me
dus tinka net žaizdoms ir 
skauduliams gydyti. Jis iš
bandęs ant daugelio pacijen- 
tų ir patyręs, jog medus yra 
netik maistas, o ir gyduojė.

Apskaitoma, kad 80,000 
bičių aplanko nemažiau 3,- 
360,000 žiedų į dieną, kad 
padaryti 1 svarą medaus.

Gris.
gelžies, turime 
pusi.)

■ Medus yra vienintelis 
maistas, kuris nėra niekuo 
užterštas, neturi jokių bak
terijų. Jis yra rūpestingai 
apvalytas pačių bičių.

niais dalykais; pav. Pasario 
(rožių vainikas). Milano 
(stebuklas), Asuncion (Ma
rijos kelionė į dangų) ir 
pan.

Servantesas su savo “Don 
Quijote” turėjo įtakos ispa
nų vardams. Dabar titu
las “don” prieš pavardę is
panams turi pajuokiamos 
reikšmės. Don sakomas tik 
prieš vardą. Jis yra panašus 
į anglų “sir.” “L. ž.”

Gerai prirengtame ir apš- 
čiai apgyventam avilyje bi
tės suneša tarp 20-30 svarų 
medaus bėgyje tik vienos 
savaitės.

KRUPAS NEPAPRASTAI 
DAUG UŽDIRBO

’ BERLYNAS.—Šiais me
tais Kruno fabrikai moka 
4% dividendo. Pažymėtina, 
kad Krupo fabrikai nėr pas
kutinius 20 metų dividendą 
moka pirmą kartą. 1934—35 
metais Krupo įmonės iš 160 
mil. markių kapitalo gavo 
9,700.000 markių pelno. 1935 
ir 1936 m. pelno buvo gauta 
jau 14,400,000 markių. Pel
no turėta dar daugiau, nes 
paskutinius metus rezervai 
padidėjo 20-čia milionu 
markių. Pažymėtina, kad 
Krupas į savo įmones, ypač 
ginklų gamybai, vra inves
tavęs apie 95 mil. markių. 
(Tai kam pasitarnauja hit- 
lerizmas!—“L.” Red.)

Dabar visame pasauly 
daug rašoma ir kalbama 
apie Ispaniją ir ispanus. 
Kartu yra minimos ispanų 
pavardės. Bet šiapus Pire- 
nėjų jos dažnai cituojamos 
tokiu būdu, kad anapus Pi- 
renėjų, gal būt, jų net nesu
prastų. Kiekvienas ispanas 
oficialiai turi dvi pavardes, 
vieną tėvo, o kitą motinos, 
kurios paprastai yra jun
giamos raide y (ir). Tokiu 
būdu normali, įstatymų rei
kalaujama ispano pavardė 
skamba, pav., taip: Antonio 
Gomez y Gondoles. Tačiau 
kasdieniniam vartojime tos 
pavardės yra suprastėję. 
Neretai jungtukas y yra 
praleidžiamas, o raštuose jo 
vietoj dažnai nededama net 
nė brūkšnelio. Toks pavar
džių rašymas užsieniečiams 
yra nesuprantamas ir jie 
dažnai pirmąją ispano pa
vardę laiko vardu. Taip, pa
vyzd., dabar visur plačiai ži
nomo Ispanijos ministerio 
pirm, pavardė oficialiai tu
rėtų būti Largo y Kavalero 
(Kabalero). Bet kadangi tė
vo pavardė yra svarbesnė, 
tai sutrumpinant ministerį 
pirmininką negalima vadin
ti senor (ponas) Kavalero, 
bet reikia vadinti senor Lar
go. Be to, jo paskutinė, mo
tinos, pavardė Ispanijoj yra 
labai dažnai sutinkama, pa
našiai, kaip Gomezų, Gonzo- 
lezų, Alvarezų ir Perezų, 
taip ir Kavalerų Ispanijoj 
yra tūkstančiai. Taip pat 
garsaus jau mirusio ispanų 
Tašytojo Blaško Ibanezo tė
vo pavarde, buvo Blaško. 
Dar daugely ispanų pavar
džių prieš paskutinę, moti
nos, pavardę stovi žodelis 
de. Jis nevisuomet reiškia 
aukštesnę kilmę. Pavardėse 
su “de” taip pat turėtų būti 
jungtukas y. Bet jis yra iš
kritęs, pav., Primo de Rive
ra, Alvarez del Vayo ir tt.

Vaikai gauna tik pirmąją 
tėvo pavardę. Antrąją jie 
prisega motinos. Pav., jei 
tėvas vadinosi Gomez y 
Gonzales, tai sūnus, jei, pav., 
motinos pavardė buvo Pe
rez, jau vadinsis Gomez y 
Perez. Bet jei tėvo pavardė 
esti labai išgarsėjus, tai vai
kai mielai pasilieka ją visą 
ir prie jos prijungia dar mo
tinos pavardę. Tokiu būdu 
ir susidaro kartais tokios il
gos#. ypač lotynų Amerikoj 
dažnai sutinkamos, ispanų 
pavardės, kartais net su ke
liomis y. Buvęs Ispanijos 
diktatorius generolas Primo 
de Riveda (Ribera) buvo 

rsūnus plačiai išgarsėjusio 
generolo, kurio motina va
dinosi de Rivera. Diktato
rius pasiliko visą savo tėvo 
pavardę ir prie jos dar pri
segė savo motinos pavar
de Orbaneja. Tai pilna 
diktatoriaus Primo de Rive
ros oficiali pavardė buvo to
kia: Primo de Rivera y Or
baneja de Estela. De Estela 
reiškia jo tėvui suteiktą kil
mės titulą.

Be visuos kraštuos varto
jamų vardų, Ispanijoj yra 
daug vardų užsilikusių iš 
gotikos laikų: Gumersindo, 
Telesforo, Damasio, Indale- 
cio, Turismundo, Ambrozio 
ir tt Moteriški vardai yra 
dažnai susirišę su liturgi-

KVOTA DEL DINGUSIŲ 
58 TŪKSTANČIŲ LITŲ
Lietuvos banke neišaiš

kintu būdu dingo 58 tūkst. 
lt. su šimtais. Buvę taip: 
operacijų salės 30 langelio 
kasininkas šeštadienį 14 vai. 
suskaitė pinigus, sudėjo į 
dėžę ir liftu nuvežė žemyn 
į seifus. Pirmadienio rytą, 
kai kasininkas parsivežė dė
žę iš seifo ir pinigus suskai
tė, tai paaiškėjo, kad trūks
ta 58 tūkst. lt. su šimtais. 
Kasininkas tuojau pakėlė 
aliarmą, pranešta kriminali
nei policijai, kuri pradėjo 
stropų tyrinėjimą.

cholesterolio ir kurie, todėl, 
apsirgo kraujagyslių sukie
tėjimu. Bandymas pasirodė 
visai pasekmingas. Tie thio
cyanatai buvo paimti iš kitų 
gyvulių.

Nuo thiocyanatų pas tuos 
kralikus visai: p r a ny k o 
kraujagyslių sukietėjimas ir 
jos' sugrįžo į savo .sveiką, 
hormalį stovį. .Kitiem gi 
cholesteroliu užšertiem kra- 
likam nebuvo duodama thio
cyanatų, ir pas šiuose todėl, 
išsivystė dar didesnis arte
rijų sukietėjimas.

Taigi reikia spręsti, kad 
thiocyanatai pagelbės ir 
žmonėms, kuriuos sendina 
kraujagyslių sukietėjimas.

N. M.

Pienas yra žinomas, kaipo 
vienas geriausių maistas ir ge
riausiai nubalansuotas. Jis yra 
beveik pilnas maistas su mažo
mis išimtimis. Pienas yra tin
kamiausias del kūdikių maistas 
ir yra lengvas suvirškinti.
** Kas aukščiau pasakyta, ro
dos, nereikalinga platesnio pa
aiškinimo., Tačiaus, kuomet mes 
pažymime keliais žodžiais apie 
pieno naudingumą, mums kyla 
eilė klausimų. Kodėl pienas yra 
geras maistas? Kokia pieno 
chemiška sudėtis? Ar visada 
pienas yra vienokios rūšies? 
Kiek piene vitaminų randasi? 
Mes galėtum rasti daug dides
nį skaičių įvairių klausimų, bet 
užteks ir čia paminėtų. Tad, čia 
ir rūpinsimės žemiau pateikti 
atatinkamus atsakymus.

Pienos chemiška sudėtis.— 
Pienas, žiūrint natūraliai, išro
do, kad savo rūšies skiedinys, 
bet jis yra visai skirtingas, ka-! 
da jį analizuoja chemistas. Jis sipažįsta su graborium 
tirdamas suranda, kad pienas 
yra susidėjęs iš sekamų dėsnių: 
mineralų 0.7 nuošimčio; protei
nų 3.3 nuošimčio; karbohydrate
4.5 nuošimčių; sviesto riebalų
3.5 nuošimčių; vandens 88 
šimčiai; vitaminų, kurių 
miškai negalima pažymėti, 
nuošimtis. Jų kiekis yra 
ruojamas kitu būdu, į kurį mes 
čia nesigilinsime, bent šiuo tar
pu. Tiek priminsime, kad vita
minų kiekį tiria ant gyvulio, o 
ne chemiškai, ir nustato, pagal 
vadinamas units jų stiprumą.

Natūralūs grynas pienas iš
laiko aukščiau pažymėtas che
miškas proporcijas įvairių dės
lių. Tačiau yra klausimas, ar 
visada pienas turi reikiamą 
'kiekį substancijų. Aišku, kad 
ne. Kodėl? Vienas, tai mes gy
venam vadinamoje “dolerių ga
dynėje,” tad tolesnio aiškinimo 
nereikalinga. Kita priežastis, 
tai karvių maisto nenubalan- 
savimas. Mat, iš nieko, tai nie
ko ir nesutversi. Tas yra ir su 
pienu—jei karvę maitinsi geru 
grynu maistu—gausi gerą pie
ną. Trukumai daug didesni pie
ne yra žiemos, sezone. Aišku, 
kas čia pasakyta, kad žiemos 
metu karvių maistas esti daug 
prastesnis, todėl ir pierias ne
turi reikiamo kiekio medžiagų.

Kiek man teko patirti, tai 
daugiausia žiemos sezono piene 
trūksta vitaminų, o kitų subs
tancijų gali ir netrukti. Taigi, 
mes turėtum šį faktą įsitėmyti. 
Kad sveikatą gerame stovyje 
palaikius, tai vitaminų žiemos 
laike turime iš pieno per daug 
nesitikėti, o rasti jų iš kitų šal
tinių. Tačiau, nesupraskite, kad 
vitaminų visai nėra žiemos se
zono piene. Aš sakau, kad jų 
mažiau yra, negu vasaros se
zono piene. Tiesa, yra pieno, 
kuriame yra reikiamas kiekis 
vitaminų ir žiemos sezonu, bet 
mums toks pienas neįperkamas.

Pieno rūšys. — Pienas yra 
skirstomas į klases, tai yra, pa
gal kiekio sviesto riebalų, šva- 

t ros, amžiaus ir pagal kiekio 
/ ir kokių medžiagų. Pieno rūšis 

yra atžymimos pagal jo vertę 
sekamai: certifikuotas pienas ir 
A., B, ir C pienas.

Certifikuotas — užtikrintas 
pienas yra geriausias pienas 
Karvės yra maitinamos nuba- 
lansuotu maistu, egzaminuoja
mos tankiai, kad neturėtų tu- 
berkuliozo ar kitų ligų, 
ninkai prie pieno ar 
taipgi yra apsaugojami 
gų. Indai, buteliai, yra

žmogus yra toks senas, 
kaip jo kraujagyslės arteri
jos, — paprastai sako gydy
tojai. O pas daugelį tos 
kraujagyslės būna jau pu
sėtinai sukietėjusios po 50 
metų amžiaus. Todėl gydy
tojai pataria tokio amžiaus 
žmonėms prisilaikyti nuo 
mėsos ir x kiaušinių valgy
mo. Mat, šiuose valgiuose 
yra daug “cholesterol,” į 
vašką panašios medžiagos, 
kuri kuopiasi į arterijas ir 
kietina jąsias.

Bet beveik iš visų valgių 
kraujas gauna šiek tiek ir 
cholesterolio. Todėl, norint 
jo išvengti, žmogus turėtų 
nebent badu mirti.

Viena priežastis, kodėl

Sausio 16 d. Ukmergės 
apskr., Musninkų vals., Lau- 
kiškių vienk. Vaclovo Valei- 
šio pašiūrėje buvo rasta 
įvažiavęs su ratais S. Valei- 
šytčs arklys. Ratuose gulėjo 
kirviu nužudytas Stasys 
Svetlikauskas, gyv. Padva- 
rių vienk. Darydama kratą, 
policija nustatė, kad nužu
dytasis Svetlikauskas su ne
išaiškintais bendradarbiais 
buvo nuėjęs j Laukiškių 
vienk. pavogti S. Valeišytės 
arklį. Išvedęs iš nerakinto 
tvarto arklį, pakinkė į sto
vėjusius prie kluono ratus 
ir važiavo. Kiek pavažiavus 
nuo pavogimo vietos, maty
ti, tie patys bendradarbiai 
del neišaiškintos priežas
ties kirviu nužudė Svetli- 
kauską ir, palikę jį ratuose, 
patys pasišalino. Paliktasis 
arklys su vežimu grįžo į 
namus ir sustojo pašiūrėje, 
drauge atveždamas ir nužu
dytojo Svetlikausko lavoną.

Darbi- 
karvių, 
nuo li- 
sterili- 

zuojama po geriausiai kontro
liuojama metodą ir pienas laiko
mas vienokio šiltumo laipsnyje. 
Taipgi, pasteurizuotas pienas 
turi tik apie 100 bakterijų per 
"kūbišką centemetrą.

Laipsnio A pienas yra ne-

taip gerai prižiūrėtų karvių, 
kaip kad užtikrinto pieno kar
vės yra prižiūrimos. Tačiau, jis 
yra sveikų karvių ir sanitariš
kai užlaikomas. Pasteurizuotas 
pienas turi net 10,000 bakteri
jų per kūbišką centemetrą.

Laipsnio B pienas yra greta 
gero pieno, bet jis turįs daugiau 
bakterijų. Natur 
turėti 
15-ką 
50,000 
skaičių

Laipsnio C pienas, gal būt, 
yra sveikų karvių pienas, bet 
daug nesanitariškesnis už anks
čiau minėtus pieno laipsnius, i 
Pats pienas ir darbininkai nė
ra po pageidaujama švaros 
kontrole. Todėl tokio pieno var
tojimas yra labai nesaugus, o 
nepasteurizuotas stačiai negali
mas. Anot prof. Greaves pasa
kymo, “kas nori tokį pieną var
toti, tai tegul pirma gerai su- 

o tik 
tada vartoja nepasteurizuotą 
laispsnio C pieną.” Geresnių 
komentarų jau nei nereikia!

Pasteurizavimas — šildymas 
pieno yra svarbus iš šių faktų: 
pirmas, tai jis užmuša visas au
gančias piene ligų bakterijas; 
antra, tai jis užmuša 99 nuo
šimčių nepavojingų bakterijų, 
todėl šiuo prailgina laiką, ku
riame pienas esti ilgiau tinka
mas vartojimui.

Procesas p a s t e u r i žavimo, 
yra sekamas: pienas yra lai
komas uždarytame šildytuve ir 
nuo 142 iki 150 laipsnių Fah
renheit šildomas per 30 minu
čių. Tada pienas greit atšaldo
mas iki 45 laipsnių ar mažiau. 
Tokia šiluma užmuša ligų bak
terijas, nes joms, ligų bakteri
joms, yra patogiausia šiluma 
mūsų kraujo, 98.3 laipsnių Fah
renheit.

Kreditas už pravedima min
ties pieno pasteurizavimui pri
klauso L. Pasteur’iui, francūzui 
chemistui ir bakteriologui. Jis 
pirmą bandymą padarė 1864 
metais ant vyno, o vėliau pa
naudota pienui.

Nathan Strauss, Newyorkie- 
tis, buvo pirmas individualas, 
kuris pradėjo pasteurizuot pie
ną ir rekomendavo del vaikų. 
Mat, tais laikais daug vaikų 
mirdavo nuo vasarinių ligų, tai 
panaudojus šią priemonę skai
čius mirtingumų sumažėjęs. Ir 
1913 metais per Department of 
Health pasistorojimą pravestas 
įstatymas, kad būtinai turi būt 
pienas pasteurizuojamas, kaip 
del vaikų, taip ir suaugusiems.

Dr. Henry L. Coit, newarkie- 
tis, 1894 metais pasiūlė, kad 
užtikrintas-certifikuotas pienas 
būt naudojamas kūdikiams. Jo 
ši mintis lėtai ėjo, bet pasiekė 
savą tikslą, šiandien yra susi
tvėrus vadinama “Medical Milk 
Commission” net iš aštuonias- 
dešimts skyrių. Jie rūpinasi, 
kad pienas būtų pilnoje aukštu
moje, kaip garsinama. Jie lei
džia patvarkimus ir kontroliuo
ja pieno industriją, kad pienas 
būtų užtikrintas visais reikalau
jamais dėsniais, kaip minera
lais, vitaminais, taip ir švaros 
atžvilgiu....

Vertė pieno dijetos 
atžvilgiu, tai certifikuotas pie
nas yra tinkamiausias, nes yra 
po gera priežiūra, kaip jau 
aukščiau pasakyta ir visada 
proporcijonalėje sudėtyje; jis 
visada turi reikiamą kiekį vita
minų, ką kitas pienas nevisada 
gali turėti. Taipgi, šis pienas 
turi reikiamą kiekį mineralų, 
kaip tai: kalkės (calcium), fos
foro, bet kitų elementų mažiau, 

Į ypatingai geležies labai mažai 
piene. Todėl del

Vaizdelis iš Maskvos (SSSRl), kuri betarpiškai gražinama, plečiama, su naujomis 
aikštėmis ir milžiniškais budinkais. Šiemet Sov. Sąjungoj tikimasi kur kas dau

giau turistų, negu pereitais metais.

| daugiau cholesterolio “apsi
gyvena” kraujagyslėse, ei
nant žmogui senyn, yra ta, 
jog thyroidinės (kaklinės) 
jo liaukos silpniau veikia. Šį 
faktą ryškiai patikrino 
Montefiore ligoninės dakta
ras W. M. Malisoff New 
Yorke. Iš tam tikro skai
čiaus kralikų jis išėmė thy- 
roidines liaukas ir prie mai
sto jiem vis dar pridėjo 
cholesterolio. Nuo to per 40 
dienų ir sukietėjo kralikų 
aorta, svarbiausia krauja- 
gyslė-arterija.

Japonai gydytojai Marata 
ir Kataoka patyrė, kad duo
dant žmogui thyroidinių 
liaukų (iš gyvulių), šiek 
tiek pradeda atsiliuosuoti jo 
arterijų sukietėjimas. Jeru-' 
zolimo Universiteto profe
sorius Ungar gavo panašių 
pasekmių, duodamas iodinos 
kenčiantiem nuo kraujagys
lių sukietėjimo. Bet vis dėl
to šie vaistai nesuteikia to
kių rezultatų, kaip būtų pa
geidaujama.

Daktaras Malisoff, paga- 
liaus, išbandė kitą, sauges
nę ir, kaip pasirodo, sėkmin
gesnę gyduolę nuo arterijų 
sukietėjimo. Tai vadinami 
thiocyanatai, kurių randasi 
įvairiuose kūno skystimuo
se. Thiocyanatai yra vi
sai nenuodingi ir jie veikia 
kaip galingi išsklaidytoj ai 
cholesterolio ir kitų medžia
gų, kurių nusisėdimas bei 
apsistojimas tam tikruose 
organuose kenkia žmogaus 
sveikatai. .

Taigi dr. Malisoff per du 
mėnesiu ir davė thiocyana
tų tiem kralikam, kuriem 
prie maisto buvo pridedama
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Patikėtinas linimentas, 
palengvina gėlimus Ir 
skausmus nuo ištampy- 

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

BERN. J. SHAWKONIS 
(AŠAKUNAS) 

NAUJAS

LIETUVIS GRABORIUS 
IR BALSAMUOTOJAS

LAISNI UOTAS
New York ir New Jersey 

Valstijoje 
Graborystės reikale visada jums 

mielai patarnaus pigiai.
306 John Street, 

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

rašų raštininko pareigas eiti. 
Tačiaus pirmu sykiu tenka bū
ti bei pareigas eiti finansų raš
tininko ir gana didžiulės kuo
pos, kur randasi apie šimtas 
narių. Ir štai pareigas pradė
jus eiti štai kas reikia pasaky
ti : mūsų ALDLD. narių duok
lių mokėjimas ištikro yra sis- 
tematiškai tvarkomas, užsimo
kėjusius narius turi surašyti j 
rubrikuotą blanką ir sykiu su 
pinigais siųsti centran, taipgi 
turi įrašyti narius į numeriuo- 
tą knygą ir vesti abelną finan
sų knygą, abelnoms įeigoms ir 
išlaidoms, ir raportuoti kas 
mėnesis kuopos susirinkimuo
se. Tas visas darbas yra atlie
kamas veltui, dar sau pasi
darant mažiukus nuostolius. 
Taipgi paprastai nariai nekrei
pia domės į užsimokėjimą sa
vo metinių duoklių; fin. rašti
ninkas turi net žygius pada
ryti, kad iškolektuoti jų duok
les arba gražiai paprašyti, kad 
neatsisakytų nuo užsimokėji
mo duoklių. Todėl visų narių 
prašau branginti mano laiką 
ir mūsų brangią organizaciją, 
nevilkinkite užsimokėjimą 
duoklių ir nelaukite, kada se
kretorius paprašys' bet patys 
sutikę pasiūlykite, kad norite 
užsimokėti duokles, $1.55 į 
metus, už kuriuos gausite vi
sas išleistas tų metų knygas ir 
žurnalą “šviesą” veltui kas 
trys mėnesiai. Tik taip mes 11 
kp. būsime garbingoje vietoje.

D. G. Jusius, 
ALDLD. 11 kp. Fin. Rašt.

laikė juos nuo puolimo ant 
Lvovo, atitraukė Budenį iš 
ten, kas faktiškai lenkams 
pagelbėjo.

Tais pačiais metais Rau
donoji Armija puola pasku
tinį Sovietų priešą generolą 
Vrangelį Kryme. Vadovystę 
paima drg. Frunze. Čia vėl 
veikia gabiausi Sovietų ka
ro vadai: Vorošilovas, Ru
denis, Blucheris, bet jie ir 
Frunze pareikalavo Sovie
tų valdžios, kad Trockio ki
šimasis būtų sulaikytas. Ki
tais žodžiais, Trockini buvo 
griežtai uždrausta kištis į 
karo fronto reikalus. Vran- 
gelis sumuštas.

Čia mes privedėme tik ke
lis davinius, kurie parodo, 
kad Trockis nebuvo jokis 
senas bolševikas, kad jis ne
buvo ir nėra jokis karo spe
cialistas, genijus. Priešin
gai, kur tik jis kišo savo no
sį, ten karo reikalai ėjo So
vietų priešų naudai.

D. M. šolomskas.

ir kiti karo specialistai ir ži
novai. Piliečių kare di
džiausio sugabumo parodė 
Stalinas, Kirovas ir dauge
lis kitų, bet ne Trockis. Mes 
čia priminsime tik kelis pa
vyzdžius.

1918 metais ties Simbirs- 
ku-Kazanium Trečioji Rau
donoji Armija sunkiai kovė
si prieš baltuosius. Ji atme
tė revoliucijos priešus linkui 
Ekaterinburgo (Sverdlovs- 
ko) ir Čelebinsko. Armija 
turėjo tik apie 7,000 kovoto
jų, o frontas 1,500 verstų il
gio. Jos vadai sugabiais 
karo manevrais, puolimais 
frontą sutvirtino ir sutrum
pino iki 920 vertų ilgio, savo 
jėgas papilde darbininkais 
ir pakėlė iki 20,000 kovoto
jų. Kas gi tais vadais bu
vo? Štai: Ketvirtą diviziją 
komandavo Vasilius Blu
cher, dabartinis Tolimų Ry
tų Sovietų Armijos vadas ir 
maršalas; Penktą diviziją 
komandavo jo draugas 
Bambergas; Trečią diviziją 
komandavo drg. Eidema- 
nas, dabartinis Osoaviachi- 
mo pirmininKas ir Specialę 
diviziją vadovavo generolas 
Ovčernikovas, B u d e n i o 
draugas.

Bet nepaisant, kad tie 
draugai su tokiomis mažo
mis jėgomis gabiai veikė ir 
baltuosius sumušė, ant jų 
užsipuolė tais laikais buvęs 
karo komisaras Trockis, 
reikalaudamas pavaryt juos 
iš vietų, o tulus sušaudyti. 
Trockį palaikė visų‘ Raudo
nosios Armijos jėgų koman- 
dierius Vacetiš. Iš to kilo 
skandalas. Minėti draugai ir 
Rytų Fronto Karo komisa
ras drg. S. Gusevas pasi
priešino Trockini ir atsi
kreipė į Bolševikų Partijos 
Centro Komitetą.

Leninui pirmininkaujant I laikomai ritosi 
I Bolševikų Partijos /Centro 
Komitetas atmetė Trockio 
reikalavimus ir paliko tuos 
draugus savo vietoj.

Bet tuom neužsibaigė 
Trockio kišimasis į to fron-. 
to reikalus. 1919 metais 
Raudonoji Armija, vadovys
tėje generolo Sergėjo S. Ka- 
menevo, supliekė Kolčako 
armijas ir po 10 vertų į pa
rą varė juos linkui Uralo 
kalnų. Dabartinis Sovietų 
maršalas Tuchačevskis va
dovavo Trečiai Raudonajai 
Armijai ir ruošė mirtiną 
kolčakiniams smūgį. Bet 
štai nei iš šio, nei iš to at- 
piškėjo . Trockis specialiu 
traukiniu. Trockis pavarė iš 
fronto komandieriaus gene
rolą S. S. Kamenevą, jo vie
ton padėjo Trockini prita
riantį A. A. Samoilovą ir 
įsakė Rytų Fronto armi
joms apsistoti ties Bėlaja ir 
Kama upėmis.

Raudonosios Armijos ve
damos Samoilovo susimaišė, 
tupčio j osi, k o 1 č a k i n i a i 
tuoj aus atsigavo, pradėjo 
tvirtinti savo pozicijas. Tą 
pamatę Rytų Fronto Karo 
Komisarai S. Gusevas ir Ju-

tojų. Bet jeigu laikytis ge
nerolo S. S. Kamenėvo pla
no—varyti Kolčaką toliau į 
rytus, tai dalykai kur kas 
gerės, nes ties Uralu kal
nais frontas susitrumpins 
iki 1,000 verstų, ties Tiume- 
nium iki 400 verstų, o dar 
toliau į rytus, kur yra tik 
vienas gelžkelis, tai fron
tas bus tik apie 30 ar 50 
verstų ilgio. Kuo frontas 
trumpesnis-tuo mažiau rei
kės raudonarmiečių ir iš 
Rytų Fronto bus galima tū
las armijos dalis permesti 
prieš Judeničių ir Denikiną. 
Prie to Uralu kalnų prole
tarai, kaip tik ten pribus 
Raudonoji Armija, taip 
greitai jie prisijungs prie 
jos. Dar daugiau, Sibire vei
kė daug raudonų partizanų. 
Jeigu Raudonoji Armija va
rys Kolčaką toliau, tai tie 
partizanai jai padės ir prie 
jos prisijungs, bet jeigu 
Raudonoji Armija apsistos 
ties Bėlaja—Kama upėmis, 
tai tada kolčakininkai iš
smaugs partizanus.

Bolševikų Partijos Cent
ro Komitetas viduj liepos, 
1919 metais, vadovaujant 
Leninui, paėmė apsvarstyti 
šią padėtį. Centras atmetė 
Trockio planą, o priėmė Gu- 
sevo — Jurenevo, atšaukti 
Trockio paskirtą komandie- 
rių A.. A. Samoilova ir jo 
vieton padėti generolą S. S. 
Kamenevą, atstatyti ir Vo
ce tisą iš visų jėgų koman- 
dienaus, padedant į jo vietą 
S. S. Kamenevą. j Į D t a

Trockis baisiai pyko, ner- 
vavosi, šaukė, kad jis pasi
trauks iš karo komisaro, 
bet vėliau apsiramino. Kaip 
tik paėmė vesti karo reika
lus Trockio priešai, taip 
greitai Kolčakas buvo su
pliektas ir jo armijos nesu-

i į Tolimus 
Rytus, kriko, pasidavinėjo, 
jas daužė ir naikino Raudo
noji Armija, vedama dabar
tinių Sovietų maršalų Tu- 
chačevskio ir Blucherio.

Sumušus Kolčaką, Sovie
tų Rusija atsisuko ant ge
nerolo Denikino. Trockis iš
dirbo planą, kad ant Deni
kino mesti Raudonąsias Ar
mijas per Dono dykumas. 
Pietų Fronte veikė dabarti
niai Sovietų maršalai Ego
rovas, Vorošilovas ir Ru
denis. Karo Revoliuciniu 
Komisaru buvo drg. Stali
nas. Armijų vadai ir drg. 
Stalinas atmetė Trockio pla
ną. Drg. Stalinas išdirbo 
planą, kad reikia baltuosius 
pulti ne per Dono dykumas, 
kur nėra kelių, kur kazokai 
prieš Sovietus nusistatę, 
kur raudonarmiečiai neras 
draugų, bet per Donbasą, 
anglies kasyklas, kur yra 
daug gelžkelių, kur anglia
kasiai stoja už Sovietus, 
kurie padės Raudonajai Ar
mijai iš užpakalio mušdami 
baltuosius, kur Sovietai 
gaus anglies, kuri taip rei
kalinga. Draugo Stalino 
planas buvo priimtas, o 
Trockio atmestas. Deniki
nas sumuštas.

1920 metais kare prieš 
Lenkiją draugų Vorošilovo, 
Tuchačevskio, Egorovo, Bu- 
denio armijos mušė lenkus. 
Trockis reikalauja greito 
maršavimo linkui Varšavos. 
Raudonosios Armijos dava- 
ro lenkus iki Varšavos, bet 
paimti ją negali, nes nespė
jo atsigabenti sunkias-dide- 
les kanuoles. Dar daugiau, 
kada Pirmoji Raudonos 
Raitarijos Armija apsupo 
pietų fronte, Galicijoj, Lvo
vą, grūmojo jį paimti ir iš 
pietų puses apsupti V ai sa
vą, tai Trockis griežtai su-

er” kovose su kapitalu. Taip 
gi Ispanijos kovoje už demo- | 
kratijos išlaikymą prieš fa- r 
šizmą. *

Coffeyro Cincorelli smuika
vo; Freiheit Choras iš Bostono 
dainavo rusų, žydų ir anglų 
kalboj; L. L. R. Choras (miš
rus) sudainavo tris dainas, ir 
programą uždarė abu chorai 
bendrai sudainuodami Inter
nacionalą.

Visi programos dalyviai pui
kiai savo užduotis atliko, ką 
liudijo publikos gausūs aplo-. 
dismentai. Pelno del “Daily 
Worker” liks apie $50.00.

Reiškia, kad Norwoodas sa
vo kvotą išpildė su kaupu.

Reporteris yra įgaliotas pa- 
ačiuoti visiems tikietų platinu * 
tojams, visiems programos da
lyviams ir visai skaitlingai pu
blikai už tokią gausik paramą 
del “Daily Worker.” 
' Draugas Feliksas Repšys, iš 
Millford, Mass., buvęs L.D.S. 
Pirmo Apskričio Sekretorius, 
po koncerto teisingai pabarė, 
kodėl nerinkom aukų; jis sa
kė “tokia maža įžanga, tai tu
rėjo būti renkamos augos.” 
Drg. Repšys vistiek paaukavo 
$3, kas padaugino pelną del 
“Daily Worker” iki $53.00.

Reporteris.

ir Kamenevas buvo pasiųsti 
į Brest-Litovską taikos de
ryboms. Jie atsisakė pasira
šyti taiką. Vokietijos armi
ja užpuolė ant Sovietų Rusi
jos, pagriebė visą Ukrainą, 
Krymiją, dalį Kaukazo, už
ėmė Minską, puolėsi linkui 
Petrogrado užimdami net 
Narvą. Vokietijos imperia
listai tuo metu labai daug 
pagriebė Sovietų Rusijos 
ginklų, tūkstančius kanuo- 
lių, didelius sandėlius amu
nicijos, daug maisto ir kitų 
gerybių. Tai buvo Trockio- 
Bucharino aklumo kaizeriui 
dovana! Po to Sovietų Rusi
ja jau ant daug blogesnių 
sąlygų turėjo pasirašyti tai
ką su Vokietija, Austrija ir 
Turkija.

Trockis būdamas partijoj, 
matydamas kaip prieš Le
niną išstoja Bucharinas, Ka
menevas, Radekas ir kiti, 
kaip jie užvaldę Maskvos 
Bolševikų Komitetą grūmo
ja partiją suskaldyti, jis gy
rėsi: “Aš prie Lenino atė
jau per mūšius.” Trockis 
parašė kelis leidinius, ku
riuose Bolševikų Partijos 
praeitį augštyn kojomis ap
vertė. Viename savo leidi
nyje bolševizmą net kontr
revoliuciniu paskelbė. 1921 
metais Trockis rašė laišką 
M. Olminskiui ir tame laiš
ke jis ne tik neišsižadėjo sa
vo seno ;blaškymosi, bet lai
kėsi nusistatymo’ kad jis 
buvęs teisingas. Tarpe kit
ko jis rašė: “—prisiekiu ta
me nuoširdžiai, — aš vi§ai 
neskaitau, kad savo nesuti
kimuose su bolševikais aš 
buvau visame kame netei
singas.”

Tame pat laiške jis toliau 
rašė: “Skaitau, kad mano 
^pažvalgos į varomąsias re
voliucines jėgas buvo besą
lyginiai teisingos...”

Reiškia, Trockis teisingas, 
o bolševikai klaidingi. Ko
kios gi buvo Trockio pažval- 
gos į Rusijos revoliuciją? 
Trockis rokavo, kad vienoj 
šalyj, o ypatingai Rusijoj, 
socializmą įvykinti negali
ma. Dabar mes žinome, kad 
gyvenimas į šipulius'sudau
žė tą Trockio mokslą. Troc
kis kėlė dar daug skandalų 
ir kitais klausimais: unijų, 
kooperacijų, valstiečių, par
tijos reikalais, darė viso
kius suokalbius, kol galų ga
le, 1927 metais, jį išmetė iš 
Bolševikų Partijos ir 1929 
metais išvijo iš Sovietų Są
jungos.

Taigi buržujų prasimany
mas, kad Trockis yra “se
nas bolševikas,” yra grynas 
išmislas, melas, kad klaidi
nus darbininkus.

Trockis ir Raudonoji 
Armija

Buržuazija nuolatos kar
toja: “Trockis organizato
rius Raudonosios Armijos... 
Trockis piliečių karo laimė
tojas.” Čia vėl melai. Rau- /enevas pasiėmė ant savęs 
donąją Armiją organizavo didelę atsakomybę ir išstojo 
ir vadovavo ne kokis Troc- prieš Trockį. Jie rašė Bol- 
kis, bet Bolševikų Partija ir 
jos artimi ■ rėmėjai. Buvo 
momentai, kada karo pa
dėtį išgelbėdavo bolševikai 
mobilizuodami savo eilių 10 
nuošimtį. Armijos organiza
vime pirmas vietas užėmė 
ne Trockis, kuris jokio kari
nio žinojimo neturėjo, bet 
Vorošilovas, Frunze, Kaga- 
novičius, Oydžonikidzė, ge
nerolas S, S. Kamenevas, apsitvirtinti ant Bėlaja — 
(ne tas trockistas Kamene- Kama upių, tai vėliau jį iš 
vas, kurį pereitais metais ten bus sunku išmušti, o ka- 
sušaudė),, Blucheris, Tucha-ro frontas bus 1,500 verstų 
čevskis. Budenis, čapajevas’,ilgio—reikalaus daug kovo-
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Trockis virto numylėtu 
buržuazijos ir fašistų žmo
gumi. Hearstas savo didla- 
pius plačiai jam atidarė. 
Hitleris Trockio knygas 
grūda politiniams kaliniams 
ir koncentracijos kempėse. 
Buržuazinė spauda šaukia 
“senas bolševikas,” “bolševi
kų vadas,” “buvęs Raudono
sios Armijos vadas.”

Kodėl Hearstas, fašistai 
ir reakcinė buržuazijos 
spauda taip labai pamylėjo 
Trockį, kodėl tiek daug jam 
vietos ir jo antrašu pagyri
mų pilasi iš jų lūpų? Jau 
vien tas turėtų kiekvienam 
duoti suprasti, kad Trockis 
tą užsitarnavo pas didžiau
sius darbininkų ir Sovietų 
Sąjungos priešus. Ir tą jis 
užsitarnavo kruvinais tero
ro ir karo suokalbiais prieš 
Sovietų Sąjungą, bjauriais 
šmeižtais Komunistų Inter
nacionalo, Komunistų Parti
jų antrašu, skaldymo darbi
ninkų jėgų žygiais.

Ar Trockis Yra Senas 
Bolševikas?

Fašistų ir buržuazijos 
šauksmai, kad “Trockis yra 
senas bolševikas... bolševi
kų buvęs vadas,” tai yra 
grynas melas. Trockis per 
15-ką metų prieš Rusijos re
voliuciją vedė pasiučiausią 
kovą 'prieš bolševikus, Kas 
Trockis prieš revoliuciją bu- 
yo, tai geriausiai parodo, 
jiį apie jį Leninas rašė:

“Trockis 1903 metais bu
vo menševikas, 1904 metais 
jis nuo menševikų atsisky
rė; 1905 metais vėl prie 
menševikų grįžo, puošėsi 
kairiomis frazėmis; 1906 
metais vėl pasitraukė nuo 
menševikų; bet gale 1906 
metų vėl stojo už dalyvavi
mą bend m ose rinkimuose 
su kadetais (faktiškai vėl 
buvo menševikų-^ nusistaty
mo.—š.), pavasarį 1907 me
tais, Londono suvažiavime, 
sakė, kad jį nuo R. Luksem- 
burg skiria tik asmeniniai 
dalykai, bet ne politiniai. 
Trockis darė plagijatą šian
dien iš vienos frakcijos ide
ologinio bagažo, rytoj — iš 
kitos, o todėl save skelbia 
augščiau stovinčiu visų fra- 
cijų. Trockis teorijoj nesu
tinka su otzovistais ir lik
vidatoriais, o praktikoj vi
same kame su jais..

Tai taip Trockis blaškėsi 
nuo 1903 metų iki 1917 me
tų. 1917 metais, po caro nu
vertimo Rusijoj ir Trockis 
parvažiavo į Rusiją. Jis ta
da su savo pasekėjais Pre- 
obraženskiu, Bucharinu, 
Radeku ir eile kitų įstojo į 
Bolševikų (Komunistų)
Partiją. Bet ar Trockis at
sižadėjo nuo savo pažvalgų? 
Ne.

Trockis būdamas Bolševi
kų (Komunistų) Partijoj 
pradėjo suįrutę. Pirmas 
Trockio išstojimas buvo 
Brest-Litovsko taikos klau
sime. Sovietų Rusija negalė
jo atsispirti prieš tais lai
kais galingą Vokietijos kai
zerinį imperializmą. Leni
nas stojo, kad, nepaisant ko
kia kaina, bet reikia pada
ryti taiką, atsikvėpti, suda
ryti savo Raudonąją Armi
ją, tuom kartu ruošti revo
liuciją Vokietijoj. Buchari- 
nas, Radekas, Piatakovas, 
Kamenevas ir jų pasekėjai 
stojo, kad nereikia pasirašy
ti taiką, kad reikia “vesti 
revoliucinis karas prieš Vo
kietiją?’ Trockis stojo, kad 
nereikia pasirašyti taikos, 
bet ir karo, nevesti. Trockis

(Tąsa iš 3-čio puslapio) 
valgyti lapuotas daržoves—špi- 
nakus, salotas... .

Mūsų kūnas yra keistas tuo, 
jis gali turėti del atsargos pro
teinų, riebalų, cukraus-karbo- 
hydrates ir mineralų, bet jis ne
gali atsargai sutaupyti vitami
nų. Jie turi būt nuolatos atidė
ta iš lauko. Pienas ir yra tinka
mas vitaminais A, B, C; jis 
yra. menkosvertės šaltiniu del 
vitamino D, bet certifikuotas 
pienas nuo 1931 metų jau yra 
tinkamas ir del vitamino D, nes 
karvės yra šeriamos su įspin- 
duliuotom saulės šviesa mie
lėmis.

Amerikos medicinos susivie
nijimas rekomenduoja, kad cer- 
tifikuotas-užtikrintas pienas būt 
naudojamas pastojusioms mote
rims, kūdikiams, vidurių liga 
sergantiems ir kituose įvairiuo
se negalavimuose. Kodėl mes tu
rėtume sustoti naudoję gerą pie
ną? Juk užtikrintas pienas yra 
kur kas tinkamesnis. Taigi ko
dėl kūdikiai turėtų sustoti nuo 
metų ar mažiau užtikrintą pie
ną vartoję? Jie turi gauti gerą 
ir maistingą pieną, kaip ir pir
miau. Tas pats galima pasakyti 
ir su užaugusiais ir senais. Aš 
manau, kad žmonės turėtų dau
giau rūpintis tokiais dalykais. 
Jei karvės galima šerti tinka
mu maistu del užtikrinto pie
no, tai kodėl visą pieno indus
triją nepakeisti ir nesuvienodint 
visą pieną? Tas galima. Visa 
bėda su mumis, kad mes tik ta
da rūpinamės apie sveikatą, ka
da jau galutinai susergam. Su 
laiku tas ateis, kada žmonės ga
lės gauti tinkamą ir natūralų 
pieną, bet to turėsime palaukti, 
pakentėti prie pusiau netinka
mai patiekto pieno stiklo!

J. E. Gūžes.

'Komunistų Koncerte Trys 
Šimtai Publikos

Sausio 31 d., Lietuvių Sve
tainėje atsibuvo Komunistų 
Partijos surengtas koncertas 
naudai “Daily
Publikos atsilankė 300.' Ne
mažai suvažiavo ir iš apylin
kės miestų, kaip tai: iš Mon
tello, Dedham, Bridgewater ir 
Millford. Programą pildė : 
Darbininkų Benas, du berniu
kai, vienas su smuiką, kitas su 
“bendžio”, sugriežė duetus; 
L. L. R. Vyrų Choras, po va
dovybe I. Kugel, sudainavo 
dvi dainas; publikai reika
laujant daugiaus, iš to paties 
choro jaunuolių kvartetas su
dainavo vieną dainą angliš
kai.

Kalbėjo draugas E. Levin iš 
Bostono; nurodė, kokią svar
bią rolę atlieka “Daily Work-

ševikų Partijos Centro Ko
mitetui, kad jų atsisakymas 
klausyti Trockio juos pasta
to į poziciją “būti sušaudy
tais”, bet Jie nurodinėjo, 
kad Trockis žudo karo fron
tą ir Sovietų Rusiją ir jie 
priversti atmesti Trockio 
patvarkymus. Draugai S. 
Gusevas ir Jurenevas nuro
dė, kad jeigu leis Kolčakui

ALDLD. 11 Kp. Finansų Raš
tininko Pareigas Pradedant

Su sausio 24 d. šių metų yra 
lemta man darbuotis Ameri
kos Lietuvių Darbininkų Lite
ratūros Draugijos 11 kuopos 
kaipo finansų raštininku. Ta 
proga ir noriu tarti keletą žo
džių per mūsų organą “Lais
vę.”

Man prisimena laikai, kaip 
kūrėsi ši Darbininkų Literatū
ros Draugija ir tvėrėsi pra
džioje kuopos, tada 1915 me
tais rudeniop sutvėrėm kuopą 
Rockford, Ill., tai pirmą sykį 
buvau užrašų raštininku tos 
naujutėlės kuopos. Vėliau tu
rėjau apsigyventi St. Joseph, 
Mo., ten ir prisiėjo tverti šios 
organizacijos nauja kuopa ir 
būti jos užrašų raštininku, 
1919 m. Dar vėliau 1924 m. 
jau teko būti tiame mieste ir 
darbuotis 11 kuopoi ir

Mirė.
Sausio 25 d. Marine ligoni

nėje mirė Juozas Mockevičia, 
38 m., gyvenęs 721 W. Barre 
St., Baltimore, Md.

Pašarvotas buvo pas Ag. 
Smith, 721 W. Barre St.

Palaidotas 27 d. sausio, 
1937 m., National Cemetery 
kapinėse. Laidotuvėm rūpinosi 
graborius ęh. B. Kuchauskas.

Sirgo gerklės džiova.
Velionis gimė 1898 m., Lie

tuvoje; yra tarnavęs Jungt. 
Valstijų laivyne laike pereito 
pasaulinio karo. Kaipo turė
jęs gerus požymius savo tar
nystėje, Juozas turėjo val
džios patarnavimą ligoje, o 
jam mirus — valdžios kaštais 
ir palaidotas.

Gryžęs iš kariuomenės ve
lionis dirbo prie kriaučių.

Reporteris.

“Naudokite medų vietoje cuk
raus”—sako Dr. J. J. Kaškiau- 
čius. Kreipkitės tuojaus

“Laisvę” ir įsigykite

MEDAUS
Ne tada laikas valgyti medų, 
kada jau apsergate šalčiu. 

Valgykite medų, kad 
nesirgtumėte. i 

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

DIDELIS NUPIGINIMAS
Dviejų dolerių vertės knygą

Dabar gausite už $1.25
Patarimai Vyrams 

Apie Lyties Dalykus
Tai ta paskilbusi D-ro Robinson^ 
knyga, kurią D-ras Kaškiaučius 

pakartotinai liepia skaityti.
Pirkite ją dabar, nes už menesio 

vėl bus pilna kaina.
Reikalavimu* su $1.25 

adresuokit: 
J. BARKUS, 

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

Skubėkit Įsigyti Naujas Knygas
J. STALINAS—Pranešimas apie SSRS Konstitucijos 

Projektą VIII visasąjunginiam Ypatingam Sovietų 
suvažiavime. Kaina 15 centų.

SSRS KONSTITUCIJA—Užtvirtina VIII Ypatingame 
Sovietų Suvažiavime. Kaina 15 centų.

K. MARKSAS ir F. ENGELSAS—Komunistų Partijos 
manifestas naujai atredaguotas ir gražiai išleistas. 
Kaina 15 centų.

“Laisvė”, 427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.
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ALDLD REIKALAI Herbert Marshall sako:
KODĖL NUSTOJAM ALDLD NARIŲ?

Amerikos Lietuvių f)arbininkų Literatūros 
Draugija yra kultūros ir apšvietos organizaci
ja. Ji turi apie 6,000 narių. Ir ant šios 
skaitlinės mes stovime jau geras metų skaičius.

Ką, ar mes negauname naujų narių į ALD
LD? Gauname, ir kartais gana daug. 1935 
metais mes vajaus metu gavome net 730 nau
jų narių, o kadangi tais metais buvo sukaktis 
20 metų organizacijos gyvavimo, tai rudenį 
dar gavome virš 200 naujų narių. Reiškia, 
tais metais gavome veik 1,000 naujų narių. 
Ar paaugo mūsų organizacija? Paaugo, bet 
ant daug mažesnio skaičiaus, negu naujų na
rių gavome.

Čia bus pravartu pažvelgti, kaip mūsų kuo
pos auga ar puola nariais. Mes turime arti 
200 kuopų, tai visų peržvalga užimtų daug 
vietos, todėl mes peržvelgsime tik 55 kuopas 
už 1933-1936 metus, kas mums duos paveiks
lą, kaip organizacija auga. Imame tik dides
nes ir daugiau lietuviaiš apgyventų kolodijų 
kuopas.

Ką, gal duokles perdidelės? Nieko panašaus, 
tuom klausimu niekas nesiskundžia ir skųstis 
negali. Juk narys moka tik $1.50 į metus, 
gauna kas metai gerą knygą ir žurnalą “Švie
są”. Kiekvienas mūsų narys medžiaginiai grą- 
žon gauna nemažiau, kaip organizacijai duoda.

Į Komunistų Partiją tūli draugai nestoja, 
nes sako, kad ten perdaug darbo. ALDLD or
ganizacijoj tiek veikia, dirba, kiek nori, bet 
ir čia daugelis nepriguli, kurie turėtų prigulėti.

Vyriausia priežastis, kodėl neaugame, tai 
nesistengiame senus ir naujus narius organi
zacijoj palaikyti. Ir štai jums faktai. 1935 
metais mes daugiausia naujų narių gavome, 
bet ar daug jų pasimokė j o 
les? štai jums

1936 metais duok-
f aktai:

.lengvas užsirūkymas yra
J

gerklei džiaugsmas

Kp. Miestas
NARIŲ TURĖJO 

1933 1934 1935 1936

1—Brooklyn 85 106 120 138 (173)
2—So. Boston, Mass. 32 49 51 70 (81)
5—Newark, N. J. 55 51 58 64 (77)
6—Montello, Mass. 48 66 58 66 (70)
7—Springfield, Ill. 28 30 44 41 (43)
9—Norwood, Mass. 25 28 38 38

10—Philadelphia, Pa. 64 78 67 53 (77)
11—Worcester, Mass. 92 73 72 81 (96)
13—Easton, Pa. 37 24 24 36 (45)
14—Minersville, Pa. 26 33 50 42 (47)
17—Shenandoah, Pa. 54 54 42 83 (48)
19—Chicago, Ill. 42 58 98 78 (115)
20—Binghamton,N.Y. 74 77 79 78 (88)
22—Cleveland, Ohio 50 61 63 37 (59)
25—Baltimore, Md. 40 50 50 , 46' | X53) ,
28— Waterbury,Coma. ^0
29— Rockford, Ill. 3<0 -

50 65 52 (64)
3#‘?3^W a(38’)V4

32—New Haven,Conn. 14 32 33 27 (36) ’
33—Pittsburgh, Pa. 20 23 24 25
37—Lawi’ence, Mass. 28 29 37 42 (49)
39—Scranton, Pa. 30 40 58 40 (77) ,
43—Wilkes-Barre, Pa. 48 10 16 15 (24)
47—Montreal 36 49 51 (81)
50—Rochester, N. Y. 41 46 46 46 (51
52—Detroit, Mich. 85 113 107 127 (136)
53—Gardner, Mass. 7 22 27 25 (27)
54—Elizabeth, N. J. 49 53 52 46 (58)
59—Akron, Ohio 20 17 18 9 (15)
63—Bridgeport, Conn. 22 22 31 29 (31)
66—Grand Rapids 53 62 60 46 (63)
68—Hartford, Conn. 45 45 42 41 (51)
79—Chicago, Ill. 90 70 93 83 (100)
84—Paterson, N. J. 31 29 28 43 49)
86—Chicago, Ill. 27 32 31 28 .(42)
87—Pittsburgh, Pa. 29 39 38 29 (38)
92—Cicero, Ill. 22 76 83 52 (81)
94—Kenosha, Wis. 32 33 34 35 (36)

103—Hudson, Mass. 24 45 42 45 (46)
104—Chicago, Ill. 38 59 67 71 (87)
132—Tacoma, Wash. 12 12 26 26
136—Harrison, N. J. 17 24 37 48 (57)
137—Montreal, Kanada 42 100 74 (120)
138—Maspeth, N. Y. 18 22 19 50
141—Philadelphia, Pa. 17 20 29 30 (31)
143—Reading, Pa. 18 18 38 28 (40)
145—Los Angeles, Cal. 49 50 58 54 (63)
146—Chicago, Ill. 24 52 102 80 (106)
148—W. Frankfort, Ill. 21 26 21 12 (19)
161—Seattle, Wash. 20 20 21 23 (24)
162—Toronto, Kanada 95 99 174 143 (181)
180—Wilmerding, Pa. 16 15 20 18 (19)
185—Rich’d Hill, N.Y. 23 26 20 39 (40)
190—Cleveland, Ohio 47 49 57 46 (66)
212—Bayonne, N. J. 16 16 27 34
217—Winnipeg, Kan. 27 34 45 37 (45)
218—Scottville, Mich. 25 29 24 25 (26)

1935 1936
narių iš-jų
gavo nemokėjo

162—Toronto, Kanada 62 21
146—Chicago, Ill. 57 20

1—Brooklyn, N. Y. 47 25
19—Chicago, Ill. 38 24
47—Montreal, Kanada 37 20

137—Monetreal, Canada 35 31
190—Cleveland, Ohio 22 12
22—Cleveland, Ohio 21 15
52—Detroit, Mich. 18 1
14—Minersville, Pa. 17 4
92—Cicero, Ill. 17 11>

1 '• s- • i

^Neseniai buvo padaryta savarankiškas tyrinė

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

To pamėgimo protingumą patvirtina p. Marshall ir 
taipogi kiti vadovaujanti radio, scenos, filmų ir operos 

-ąrlisląie, Jų balsai yra jų turtas. Šiai kodėl Jiek, daug įs * 
f ■ ' 1 . I V ■ ..... I ,’'X' ■' ' t ’ i i

jų rūko Luckies. Jūs taipogi galitė turėti Luckies — 
lengvo užsirūkymo, laisvo nuo tūlų šiurkščių erzi
nančių priemaišų, išvalytų išimtino “It’s Toasted” 
proceso gerklės apsaugą. Luckies yra malonūs gerklei!

tu-

To- 
na-

“Prieš mano į šią šalį atkeliavimą 
man labiau patiko angliški cigaretai, 
nes jie buvo kietai prikimšti. Ame
rikoje aš bandžiau įvairių popularių 
išdirbimų cigaretus jieškodamas tos 
geros ypatybes. Lucky Strike 
visiems vadovavo. Ir kas dar daugiau 
— aš veikiai atradau, jog Luckies 
buvo lengvas užsirūkymas ir tikras 
gerklei džiaugsmas.“

HERBERT MARSHALL
GARSUS RKO RADIO PICTURES ŽVAIGŽDE

PUIKIAUSIAS TABAKAS— 
“DERLIAUS GRIETINE"

i
’•Mi
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Už 1936 metus, greta pirmos skaitlinės, dar 
seka kita kabėse ( ). Pirmoji skaitlinė paro
do, kiek Centro Komitete gauta duoklių, o ka
bėse—kiek kuopa tikrai turi narių, bet nevisi 
dar duokles už 1936 metus pasimokėję. \

Reikėtų, kad visi mūsų kuopų ir apskritų 
veikėjai pastudijuotų šias skaitlines. Tas pa
rodys, kad kaip kurios kuopos auga, laipsniškai, 
po biskį. Kitos labai daug paaugo per tą lai
ką, o kaip kurios nors ir gavo naujų narių, 
bet nepaaugo, o dar nupuolė.

Nemokame Palaikyti Narius
Kame gi priežastis, kad neaugame taip spar

čiai, kad kaip kurios kuopos nupuolė nariais?

132—Tacoma,
5—Newark, N. J. 

136—Harrison, N. J. 
188—Detroit, Mich. 
104—Chicago, Ill.
27—New Britain, Conn.
39 Scranton, Pa.
15—Fort William

212—Bayonne, N. J.
217—Winnipeg

Čia paėmiau tik tas kuopas, kurios daugiau
siai naujų narių gavo. Kaip matome, tai tūlų 
,kųopų draugai gerai darbavosi, gavo naujų 
narių5; ’ Kiek pamenu, draugai scrantoniečiai, 

I Mdbšl, ‘viename susirinkime prirašė 17 naujų 
narių. Visi, buyo bedarbiai Centras jiems 
siuntė “šviesą”, gavo ir knygas. O kokios pa
sekmės? Iš 19 naujų narių 1936 metais pasi- 
mokėjo tik 3, o už 16 dar negauta duoklių! 
Aišku, kad ant vietos mūsų draugai apleido 
naujus narius, niekas pas juos nėjo, nekvietė 
į susirinkimus, niekas nepagelbėjo jiems švies
tis ir todėl tie nariai 1936 metais nepasi- 
mokėjo savo duokles. Dar dabar draugai 
retų aplankyti juos ir gauti atgal į kuopą.

Negeriau išėjo ir su naujais nariais 
ronto 162 kuopoj, kuri gavo 62 naujus
rius, laimėjo Raudonąją vėliavą. Iš 62 naujų 
narių, 1936 metais gavome tik nuo 41 duok
les. Kur dar 21 naujas narys? Kodėl iš jų ne
gauta duoklių? Kodėl jie nebandomi palaikyti 
organizacijoje?

Nekaip išėjo ir su 1 kuopos naujais na
riais, jų dar tik pusė sumokėjo duokles. Blo
gai ir su 19 kuopos naujais nariais, kurių 
duoklės dar negautos. Ir daugelis dar kitų 
kuopų parodo tą, kad nekreipia atydos į pa
laikymą naujų narių.

Kitaip yra su Detroito, Minersvillės, Taco
ma, Seattle, Harrison, Bayonne ir Winnipeg 
kuopomis. Tie draugai mažiau gavo, bet jie 
veik visus naujus narius išlaikė organizacijoj. 
Pažvelgkite į tų kuopų augimą. Pamatysite, 
kad jos nuolatos auga, nes moka naujus na
rius palaikyti.

Draugai ir draugės! Dar galima ir būtinai 
reikia stengtis 1935 naujus narius palaikyti 
organizacijoj. Matykite juos, gaukite jų duok
les už 1936-1937 metus ir prisiųskite į centrą.

Vajus už naujus narius čia pat. Mes turime 
visi mestis darban, kad kuo daugiausiai 
gavus naujų narių, bet neleistina apleisti se
nus, palikti juos už organizacijos, kurie jau 
buvo įtraukti, kurie jau susipažino su mūsų 
veikla, knygomis ir žurnalu.

Tik tada ALDLD organizacija augs, stip
rės, kada mes dėsime pastangų gavimui kuo 
daugiau naujų narių, rūpinsimės palaikyti vi
sus senus ir naujus narius organizacijoj, dirb
sime klasių kovoj, už kasdieninius darbininkų 
reikalus, dalyvausime kovose, bendrai dirbsi
me su visais darbininkais. Būsimas* vajus turi 
būti paverstas už sutvirtinimą silpnų kuopų, 
už įsteigimą naujų, kur tik yra lietuvių, už 
gavimą naujų 
ganizacijon tų, 
išsibraukė.

D. M. ŠOLOMSKAS,
ALDLD CK Sekretorius.

narių ir už sugrąžinimą or- 
kurie 1936 metais ar pirmiau

Philadelphia, Pa.
Sužeista Zaleckų Šeimyna
.Nelaimė įvyko 28 d. sausio 

automobilium grįžtant namo 
iš pokiiio, surengto užbaigu
siems augštesniąją mokyklą 
studentams. Kadangi dd. 
leckų sūnus Edwardas ir ką 
tik baigė minėtą mokyklą, tai 
ir jis su savo tėveliais ir gimi-

nėmis dalyvavo jiems suruoš
tam bankiete. Grįžtant iš ban- 
kieto, tūlas neatsargus auto
mobilistas smarkiai įvažiavo į 
Zaleckų automobiliaus šoną, 
sužeisdamas visus viduje buvu
sius. Kiti sužeisti bent kiek 
lengviau, o d. Zaleckienė ga
na sunkiai. Ji dabar randasi 
Frankfdrdo ligoninėje. Ją tu
rėtume aplankyti. Lankymo 
valandos: dienomis (kiekvie
ną dieną) nuo 2 iki 3-jų po

pįetų; ketvirtadienių, penkta
dienių ir sekmadienių vaka
rais nuo 7 :30 iki 8 v. v.

Linkime visiems greito pa
sveikimo !

Tą Matęs.

Belgradas, Jugoslavija.— 
Karo reikalams paskirta 
$45,000,000. Bet generolas 
L. Maritč sako, kad to ne
užteks. Jugoslavijai yra di
delis karo navoj uSn

Lengvas Užsirūkymas1
It’s Toasted”-Jūsų Gerkles Apsauga

PRIES KNITEJIMUS—PRIEŠ KOSULĮ J
Copyright 1937, The American Tobacco Company

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS 

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

Parsamdau automobilius vestuvėm, 
parėm, krikštynom ir kitokiem 

reikalam.
402 Metropolitan Avė. 

(Arti Marcy Avenue) 
Brooklyn, N. Y.

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

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
BALZAMUOTOJAS

Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos. '

Ateikite ir persitikrinkite.

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

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

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(SALINSKAS)

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

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway 

WOODHAVEN, L. L, N. Y.

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335

INFLUENZA
New Yorko miesto sveikatos komisionie- 

riųs laikraščiuose paskelbė, jog iš apie 
7,000,000 žmonių gyvenančių New Yorke, 
300,000 serga Influenza. Taigi būtų žingei
di! sužinoti kiek visoje Amerikoje iš 120,- 
000,000 gyventojų serga toja epidemija?

Influenza yra staigus kūno valymo krizis, 
panašus į šaltį ir yra išdavas netikusio mai
tinimosi. Tie. žmonės netik influenza serga, 
bet ir kitokioms ligoms, kurių viduriai už
kietėję, priskretę, kraujas ir visa kūno sis

tema reikalauja išvalymo. Vartojant NATURAL-LAX-HERB TEA 
nesibijo, nes jų niekibs influenza ir kitokios ligos. NATURAL-LAX- 
HERB TEA netik išvalo ir sutvarko vidurius, bet kraują ir visą kūno 
sistemą. Sergantieji ir sveiki tūojaus parsitraukite NATURAL-LAX- 
HERB TEA ir iūs patys persitikrinsite, jog aš sakau teisybę, nes aš 
esu išbandęs. N. L. H. Tea pakelis prekiuoja 50c. Prisiųskite Money 
Order už vieną bei daugiaus pakelių, o aš gavęs užsakymą, tuojaus 
pasiųsiu. Rašykit: JOHN W. THOMSON, P. O. Box 186, Brooklyn, N.Y.

PUIKIAI ĮTAISYTAS LIETUVIŠKAS KABARETAS

OASIS CABARET
MATHIAS LAUKUS, SAVININKAS.

Visokie Gėrimai, iipportuoti ir Amerikos isdirbimo.
Taipgi Patarnaujame ir Gerais Valgiais 

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

SKANIŲ UŽKANDŽIŲ KIEK KAS NORI
914 Broadway, (arti Myrtle Ave.) Brooklyn, N. Y.

Kviečiame pažįstamus užeiti su mumis pasimatyti ir norime įsi
gyti pažinties su tais, kurių dar nepažjstame. Tat prašome užeiti.

Telefonas: Humboldt 2-7964

DR. J. J. KAŠKIAUCIUS
530 Summer Avė., arti Chester A v®. 

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—4 ir 6—1.

Nėra valandą sekmadieniais.

MATEUŠAS SIMONAVIČTUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAM ĮSTAIGA

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

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

426 SOUTH 5th STREET, BROOKLYN, N. Y 
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties. ‘ Tel. Evergreen 7-8886
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A.L.D.LD. REIKALAI
VbV ALDLD Kuopų Žiniai 

12-tam Apskrity]
JKaip jau visiems yra žino

mi, kad ALDLD vajus už ga
vimą naujų narių jau prasidė
jo-ir šio apskričio ribose, tai 
tunm pradėt darbuotis del ga- 
viįio naujų narių.

Visose kuopose turim pakelt 
nąrių skaičių. Nelaukim vien 
tik kuopų organizatorių dar
buotės laike šio vajaus; čia 
mūs visų būtinas reikalas stot 
j $ svarbų darbą ir traukt lie
tukus darbininkus į šią ap- 
švietos organizaciją.

t)raugės ir draugai! Mes tu
rim imt pavyzdį iš draugų 
bi£ghamtoniečių. Jeigu jiems 
galima sėkmingai darbuotis 
galime naujų narių, tai negali 
bt^ išimties ir kitoms kuopoms 

' šiajpe dalyke.
Daugiau reikia pasidar- 

buj>t toms kuopoms, kur veiki- 
' mas nėra taip, kaip kad turė
tų «būt ir narių skaičius žemas.

Todėl draugės ir draugai, 
stokim visi į darbą ir traukim 
lietuvius darbininkus į šią ap- 
švietos organizaciją!

Taipgi visų kuopų knygiai 
darbuokitės knygų platinime 
laike šio vajaus. Jeigu kuriose 
kuopose tokių knygų nesiran
da, kurios yra dabar tinkamos 
platinimui, tai galima parsi- 
traukt iš centro; visose kuopo
se šiuom klausimu būtinai tu
ri būt veikiama.

ALDLD 12-to apskričio ren
giamas koncertas del naudos 
dienraščio “Laisvės” įvyks ko
vo 31 dieną. Kuopos, gavę 
plakatus, nelaikykit kur padė
ję—platinkit tarp darbininkų.

Nepoilgo kuopose aplaikysi- 
te ir tikietus. Draugai, darbuo
kitės kiek galint daugiau par
duot jų ir sutraukti skaičių 
darbininkų į šį taip svarbų 
koncertą.

Tame koncerte dalyvaus 
plačiai pagarsėję dainininkai 
ir dainininkės. | v?

Taipgi bus daug kitų meno 
spėkų, apie kurias bus vėliau 
pranešta, šis koncertas bus 
vienas iš puikiausių, kokio čia 
nebuvo per ilgą laiką. Todėl 
pradėkim prie jojo rengtis.

12-to Apsk. Rašt. J. T. V.

San Francisco, Calife

Sausio 16 d. įvyko LDS. 58 
kp. maskų balius. Publikos 
buvo daug ir visi linksmai pra
leido laiką. Girdėjau, jog pa
rengimas davęs pelno $38,

Sausio 23 d., vakare, Sot
tish Rite Svetainėje įvyko di
delis masinis mitingas pami
nėjimui Lenino mirties. Di
džiulė svetainė buvo kupina 
žmonių.

Buvo duotas raportas iš 
Kom. Partijos narių gavimo 
kampanijos. Streikuojanti 
prieplaukų darbininkai gavo 
pirmą dovaną, nes jie gavo 
daugiausiai naujų narių.

Buvo geri kalbėtojai. Aukų 
surinkta $230. Geo. Aukštis.

New Haven, Conn
Pasidairius po Mūsų Miestą

31 d. sausio katalikai lietu
viai apvaikščiojo 25-kių metų 
sukaktuves nuo parapijos įsis- 
teigimo. Pokilis buvo nema
žas. Suvažiavo visi klebonai iš 
visos apielinkės ir net iš toli
mesnių kolonijų. Buvo net Lie
tuvos generalis konsulas ir vie
tinis miesto majoras Murphy.

Visi klebonai kalbėjo svei
kindami parapiją su jubilėji- 
nėmis sukaktuvėmis, bet nieko 
gero nepasakė. Kunigai vien 
tik del pamokslu ir geri. Bet 
kaipo kalbėtojai, tai nei vie
nas nėra tinkamas. Lietuvos 
konsulas taipgi nėra kalbėto
jas : net nei su tais keliais žo
džiais nepadarė jokio įspū
džio publikoj. Tik miesto ma
joras kiek smarkiau sudrožė 
patrijotišką ‘spyčių.”

Bet, kalbėdamas apie religi
ją, labai išgąstingai prisiminė 
net keletą kartų komunizmą, 
nes tai, esąs, didžiausias reli
gijos priešas. Mat, vargšas 

Murphy užmiršo, kad be “die
vo’valios nei plaukas nuo gal
vos nepuola”.. . .

Dabar pažiūrėsime, ką mū
sų parapija per tuos 25 metus 
nuveikė? Nugi nieko. Tie tvė
rėjai pasenę, pražilę, tūli jų 
jau apleido šią “ašarų pakal
nę”; kiti vėl baigia savo pas
kutines dienas miesto prie
glaudų namuose.. . Bet ką mo
kėjo prieš 25 metus, tą tebe
moka ir šiandie. Arba, kitaip 
sakant, tuos pačius poterius 
kalbėjo arti du tūkstančiai 
metų atgal, tuos pačius ir 
šiandien kalba. Taigi šiandien 
taip yra: kas nepadaro pro
greso,—tas turi nykti. O reli
gija kaip sykis nepadarė jokio 
progreso, žmonėms atsibodo, 
jie nuo jos traukiasi; religija 
nyksta, ir turės išnykti.

Mūsų apielinkėj yra keletas 
lietuvių ūkininkų. Nekurie iš 
jų užsiima pienininkyste, kiti 
šiaip kokiais ūkio produktais. 
Pasikalbėjus su jais, visi skun
džiasi sunkia jų padėčia. Tū
li jų ketina palikt viską ir 

bėgt... Bet kur?—Jie patys 
nežino. Girdi: “Jei dar gauni 
darbininką tik už pavalgimą 
ir tabako pakelį, tai dar šiaip 
taip verties, bet jeigu reikia 
darbininkui primokėt 10 ar 
15 dolerių į mėnesį, tai niekas 
nelieka pačiam “bosui.”

Šių metų pradžia nelabai 
linksma tarpe lietuvių. Vien 
tik sausio mėnesį mirė trys lie
tuviai, kuriem sulyg amžiaus, 
dar nei vienam nebuvo laikas 
mirti.

Am. Steel and Wire Co. bo
sai labai išsigandę, kad uni
ja nesusiorganizuotų. Siunti
nėja laiškus savo darbinin
kams į stubas, kad tik nepri
tartų unijai.

žinoma, turint kompanijai 
gaujas apmokamų šunelių, 
unijai bus sunku by ką pada
ryti. Bet, susiorganizavus ki
toms plieno išdirbystėms, bus 
prie to priversta ir šioji. Nieko 
negelbės nei apmokami šune
liai !

Katalikas.

Scranton, Pa.
Pastaba Scrantono Visuomenei

Apsisaugokit nuo blogos 
valios žmonių. Mūsų mieste 
randasi General Motors kom
panijos agentų, kurie verbuo
ja savo kompanijai skebus. 
Tie agentai pasakoja, būk ten, 
Mich. valstijoje, reikalingi tik 
sargai, pridabojimui kompani
jos nuosavybės. Bet tai tik 
pasaka. Jų tikslas — gauti 
streiklaužių, kad sulaužyt mū
sų brolių automobilių industri
joje vedamą kovą.

Būkime atsargūs!
D. K. P.

London. — Charles Lind
bergh išskrido lėktuvu. Jo 
tikslas laikomas slapty
bėje. Eina kalbos, būk jis 
skrenda į Aigiptą. Iš Aus
trijos praneša, būk Linber- 
gho lėktuvas buvo privers
tas nusileisti Vengrijoj.

LAISVES" B W PRASIDĖS BE M
Vasario 11, 12, 13 ir 14 February

Visi širdingi “Laisvės” rėmėjai yra prašomi ne sivėlinti su dovanom. Jau matėte iš pranešimų, 
kad esame gavę gražių dovanų. Laukiame jų daugiau.

Kas Vakarą Bus Šokiai
Grieš Keturių Kavalky Orkestrą

Pradžia 8 vai. vakare

ĮŽANGA 10c ASMENIUI
RAUDONIOSIOS ŽVAIGŽDĖS MERGINŲ SEKSIĄS 

IŠ ELIZABETH, N. J.

XB

Ketvirtadienį 11-tą Vasario-Feb.
dainuos AIDO CHORAS

LILLIAN KAVALIAUSKAITE ir
• ♦ • • ■ • • K ,• .» . ,

ALEKAS VELIČKA, Tenoras

Jiems Akompanuos A. DEPSIUTE

Alekas Velička

Penktadienį 12-tą Vasario-Feb.
Dainuos Raudoniosios Žvaigždes Sekstetas iš Elizabeth, N. J. Va

dovaujamas Pociunaitės, ir kiti žymūs talentai.

Šeštadienj 13-tą Vasario-Feb.
Dainuos Sietyno Choras ir bus žymių solistų iš Sietyniečių tarpo.

Sekmadienį 14-tą Vasario-Feb.
Aido Choro Sekstetas duos visą dailės programą, kuris susidės 

iš solų, duetų ir viso seksteto. L. Kavaliauskaite

Taipgi Bazaras tęsis ir pabaigoj kitos savaitės po augščiau 
minėtų dienų. Programoj dalyvaus 12-ka žymių talentų iš 

Philadelphijos. ANTANAS VIŠNIAUSKAS, iš Bayonne 
ir Choras PIRMYN iš Great Neck, N. Y. Vėliau bus 
paskelbta kokiom dienom minėti talentai pasirodys.

Bazaras Bus “Laisvės” Svetainėje, 419 Lorimer Street, Brooklyn, 
N. Y. Šokiai Prasidės nuo 7 vai. visais vakarais.

Sekmadieniais nuo 1-mos iki 5-tos vai. dienom bus vaikų dienos.
Vaikai pirks gerus daiktus nuo 1c iki 10c. Bus vaikų Programos.
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Cleveland© Kronika kad daro.
M-ka.

kaip kad ir kitų tautų ūkinin
kai

Puslapis Septintas

pikietavimą nuo samdytų mu
šeikų ir ^treikĮaužių.*

2. Kad darbininkų teisė or
ganizuotis hutų apsaugota ir, 
kad jie kolektyviai galėtų de
rėtis su darbdaviais klausime 
algų ir pagerinimo darbo są
lygų.

3. Kad Clevelando piliečiai 
suorganizuotų spaudimą ant 
G. M. korporacijos delei to 
fakto, kad gerbūvis miesto gy
ventojų turi būt pirmoj vietoj, 
o ne privačios kompanijos.

Taigi iš to viso, kas augš- 
čiau pasakyta, konfęrencija- 
mitingas turės didelės visuo
meniškos svarbos. Fisher Body 
korporacija vakar atsikreipė į 
Common Pleas teisėja Frede
rick P. Walther reikalaudama, 
kad išduotų “injunction” 
prieš’Streikierius ir užgintų 
jiem masiniai pikietuoti. Kom-

PITTSBURGH, PA

darbi-

Bal- 
Ma- 
dar- 
Ne-

Iš Fisher Body Lietuvių Strei- 
kierių-Simpatikų Susirinkimo

Sausio 29 d. čia buvo su
šauktas Fisher Body lietuvių 
streikierių ir simpatikų susi
rinkimas, kuris visais atžvil
giais buvo sėkmingas. Į kelias 
dienas ir be plakatų, o tik per 
spaudą ir unijos buletiną pa
sisekė sutraukti į 300 žmonių.

Susirinkimui p i r mininkavo 
A. Ūselis, kuris pirmiausiai 
paaiškinęs tikslą susirinkimo 
pakvietė veiklų streikierį štau- 
pą paaiškinti, kodėl Fisher 
Body darbininkai streikuoja. 
Jis labai aiškiai išdėjo, kaip 
1934 m. Fisher Body dirbtu
vėje dirbo 9,000 darbininkų 
ir išleisdavo ‘body’s’ apie 
3,000 j 24 valandas; 1935 m. 
8,000 darbininkų jau pagami
no 4,000 Į tiek pat laiko; per
nai 7,000 darb. turėjo išleisti 
tiek, kiek metai atgal, kai 
dirbo visu tūkstančiu darbi
ninkų daugiau. Taigi sulig aiš
kintojo žodžiais kompanija į 
du metus laiko sumažino dar
bininkų skaičių ant dviejų 
tūkstančių ir tuom pačiu kar
tu produkciją pakėlė ant 25 
nuošimčių. Ot, prieš tą skubą 
ir baisų išnaudojimą Fisher 
Body darbininkai sustreikavo. 
Toliaus pabrėžė, kad streikas 
yra taip, kaip karas ir reika
lauja visų darbininkų spėkų 
sukaupimo. Nurodė, kad 
Sloan daugiau į vieną dieną 
uždirba, kaip jojo darbinin
kas uždirba į metus. G. M. 
kompanija begėdiškai meluo
ja sakydama, kad jų
ninkaij,ąfyęlnai uždirba po'89 
centus į!>tf$lafidą. Bet broliai 
— sako brolis štaupas — ton 
abelnon sumon įeina Sloano ir 
visų G. M. kompanijos virši
ninkų kompanų algos. Atim
kite Sloanų $374,000 ir kitų 
panašias sumas, o tuomet bus 
visai kitas darbininko abelno 
uždarbio per valandą paveiks
las^

Kalbėjo visa* eilė kitų: 
čiunas, streikieris, S. K. 
zan, narys White Motor 
bininkų unijos, taipgi P.
mūra irgi tos pačios unijos na
rys. J. Mažeika, narys rašti
nių darbininkų unijos. Visi 
pabrėžė didelį reikalą kiek
vieno Fisher Body dirbančio 
lietuvio patapti veikliu karei
viu šiame streike. Ypatingai 
pastarasis nurodė, kaip kitų 
tautų, ypač slovėnai streikie- 
riai pavyzdingai veikia. Lietu
viai turi pasekti ir išvystyti sa
vo veiklą, kad suorganizavus 
paramą streikui tarpe lietuvių. 
Paskutiniu kalbėjo Barškais- 
tis, vice pirm. U. A. W. U. lo- 
kalo 45. Pabrėžė, kad dabar 
yra nepalyginamai lengviau 
įtraukti darbininkus unijon, 
negu buvo pradžioj, kada jis- 
ir kiti keli pradėjo organizuo
ti uniją 4 metai tam atgal. Nu
rodė, kaip kompanija begėdiš
kai meluoja, girdamosi spau
doje ir per boselius, kad jie 
turi arti 5,001), kurie sutinka 
grįžti dirbti. Na, 'jeigu taip, 
tai kaip unija gali turėti 6,00.0 
narių? Visi iinpme — tęsia 
Barškaistis,—kad 5 ir 6 tūks
tančiai sudaro 1.1 tūkstančių, o 
viso Fisher Body sulig pačios 
kompanijos tedirba 7,000. 
Reiškia, pasirodo, kad yra 
4,000 dadėta. Bet dabar kie
no? Mes, unija, leidžiame per
žiūrėt mūsų skaitlines, lai tą 
patį padaro kompanija? Aiš
ku, kad yra bjaurus kompani
jos melas. Jeigu turėtų 5,000 
pasižadėjusių grįžti, tai josios 
boseliai desperatiškai nelan
džiotų po streikierių stubas.

Prisiminus netesioginiai pa
ramos, susirinkime surinkta 
$28 su centais. Streikierių bu
vo tikslas daugiau vietos lie
tuvių koloniją supažindinti su 
Fisher Body streiko klausimu, 
kaip gauti tuom laiku finansi
nės paramos. Nuo šio susirin
kimo patys streikieriai leisis 
darban ’ pei; draugijas ir visą 
koloniją paramai sėkmingam

CLIFFSIDE, N. J.
ALDLD 77 kp. mėnesinis susirin

kimas įvyks vasario 7 d., 1-mą vai. 
po pietų po num. 267 Walker St., 
pas Chas. Green. Visi nariai daly
vaukite šiame susirinkime, nes turi
me labai daug svarbių dalykų ap
tarti.

Org. G. S.
(29-30)

NEWARK, N. J.
ALDLD 5 kp. ir TD'A kp. susirin

kimas įvyks 5 d. vasario, 7:30 vai. 
vakaro, 180 New York Avė. Turim

ilgiau negalime. Taipgi, kurie dar 
turitė plunksnos laimėjimo tikietų ir 
TDA kalėdinio vajaus blankų ir kny
gučių, tuojaus grąžinkite. Nariai, ku
rie negavote naują knygą, ateikite 
pasiimti.

TDA sekr. V. Tyliūnas.
(29-30)

WORCESTER, MASS.
Suvienytų Lietuvių Draugijų Na

mo (Lietuvių Svetainės) metinė va
karienė įvyks vasario 7 d., 5 vai. po 
pietų, savam name, 29 Endicott St. 
Kaip jau žinome iš praeities, kad 
S.L.D. Namas suruošia bankietus ir 
įgyvendintu laiku, šių metų istorinė 
iškilmė atsibus viršutinėj svetainėj. 
Nepamirškite dalyvauti šioj vakarie
nėj. Bus ir puiki programa.

S. L. D. Sekr. D. G. J.
(28-30)

BINGHAMTON, N. Y.
ALDLD 20 kp. moterų skyriaus 

susirinkimas įvyks penktadienį, 5 d. 
vasario pas drg. E. Vežienę, 164 
Crary _Ave. Pradžia 7:30 vai. vakaro. 
Draugės šis susirinkimas bus gana 
svarbus, tad' visos būtinai turime da
lyvauti. Prie progos nepamirškime ir 
naujų narių atsivesti prirašyti į mo
terų

Liaudies Choras Dainuos AP
LA 50 Kuopos Vakarienėj
Ned., vas. 7, APLA 50 kuo

pa rengia “Užgavėnių vaka
rienę,” Laisvės svetainėj, 1322 keletą svarbių klausimų, kurių atidėt 
Reedsdale St. Pradžia 
vakare.

Lietuvių Liaudies 
dalyvaus programe su 
mis dainomis, kokių dar 
girdėjome.

Šokiams grieš lietuviška mu
zika.

Skani vakarienė.
Įžanga už viską tik 35c.
Visus kviečiame dalyvauti.

Komitetas.

Kitas svarbus susirinkimas, tai 
yra ALDLD 153 kp., San Francisco, 
įvyks 5 d. vasario, šios kuopos su
sirinkimai įvyks kas pirmą penkta
dienį po kiekvieno menesio, po num. 
1886 Mission St., Roerch Hall, Room 
16. Kurie užsimokės už 1937 m., 
gaus gražią ir brangią dovaną. $ia 
ir išgirsime virš minėtus 
ir taip pat iš Amerikos 
Kongreso veikimo.

6 vai.

Choras 
naujo- 

ne-

užbaigimui streiko.
Kad Clevelando lietuviai 

stovi su Fisher Body streikie- 
-riais, tai rodė šis ūmiu laiku 
šauktas sėkmingas mitingas, 
kuris buvo entuziastiškas ir 
gyvas. Keliolika lietuvių įsira
šė unijon.
Paskutinių Dienų F. B. Boselių 

Desperacija
Paskuti niomis v dienomis, 

penktadienyj ir sekmadienyj 
F. B. boseliai landžiojo po 
streikierių namus kalbindami 
grįžti darban ir sužinoti, kaip 
atkirai vienas darbininkas at
sakys į jų klausimus. Didžiu
moje atsitikimų darbininkai 
parodė jiem duris ir mažne 
visi raportavo unijon.' Iš šito
viso matosi, kad nieko ne--panija prašyme į teisėją savo 
gelbsti kompanijos visi melai , juodus darbus primetą strei

kieriams. Tarp kitko ji prašo 
teisėjo, kad jis užgintų 
streikieriams atsilankyti į 
streikierių namus ii* sustabdy
tų visokį streikierių veikimą. 
Tuo plačiu draudimu kompa
nija mano su teismų pagelba 
atidaryti dirbtuvę ir sulaužy
ti streiką. Bet jai tas nepa
vyks. ši kova nėra vienų Fi
sher Body darbininkų kova. Ji 
yra visų Clevelando darbinin
kų kova. Kompanija nori už
drausti streikieriams kalbinti 
dirbančiuosius šioje dirbtuvėje 
stoti į uniją ir lankytis į jųjų 
namus. U. A. W. U. iki šiolei 
to nei nedarė. Landžiojimu po 
darbininkų stubas užsiėmė F. 
B. kompanijos šuneliai-bosai. 
Jie ne po kartą ir du landžio
jo po F. ,B. darbininkų buvei
nes; kas savaitė jie atlenda 
po du tris syk. Streikieriai pa
matę, kaip kompanija akiplė
šiškai ir grąsinančiai lando 
pas darbininkus, nusitarė pas 
silpnesnius pasiųsti parinktus 
unijistus išaiškinimui ir atmu
šimui kompanijos šunelių me
lų. Ir pagaliaus, kuomet josios 
(kompanijos) melai jr pi*OVO-4ku, nes reikės dainuoti “Laisvės” ba- 
kacijos neišdpgė su ‘‘komitetu * ’
iš 25”, nei laiškai ir landžioji
mai, podraug gausi melų, pa
rama iš vietinės spaudos bei 
valdžios, policijos ir šalpos 
valdininkų—ji buvo priversta 
griebtis ūmaus žingsnio pirm 
negu išsiplės platus streikie
riams paramos tinklas, ap
imantis ne tik Clevelando di
džiumą visuomenės, bet ir 
apylinkės ūkininkiją-farmė
nus.

F. B. kompaniją daro dar 
daugiau desperatišką, tai ats
kirų tautų pavyzdingas veiki
mas, puikus mobilizavimas pa
gelbos streikieriams pas atski
ras tautas, šiame streike, ne
žiūrint kokios tautos ar pa- 
žvalgos ir tikybos esi—visi 
skaitosi vienos klasės broliais 
ir jų visų priešu yra General 
Motors korporacija.

Šj Rytą Pikieto Linija Buvo 
Didelė

Po vakarykščio Flinto puo
limo ant streikierių ir < 
tas atsiliepė teigiamai, 
tą pikieto linija buvo 
Streikierių pasiryžimas 
les tęsti kovą iki pilnos 
lės, nežiūrint visokių sunkeny
bių. Pagieža prieš puolimą ant 
streikierių yra didelė. Visų iš
sireiškimas : čionai mes taip 
sutiksime puolikus, kad jie at
simins visą savo gyvenimą.
Subatoj Lietuviai Žada . Aplan
kyti Middlefiejdo Farmerius

Ant pikieto linijos pasikal
bėjus su lietuvių štabu, jie sa
kėsi apie šeštadienį patraukti 
pas lietuvius farmerius į Midd- 
lefieldo apylinkę del paramos 
streikieriams. Būtų ne pro ša
lį, kuomet lietuviai farmeriai 
važiuoja į Clevelandą, galėtų 
patys atvežti šio bei to iš ūkio 
produktų priduodant U. A. W. 
U. lokalo 45 virtuvėn, kuri 
randasi sename pašto name, 
147.Q5 St. Clair Ąve. 'Virtuvės 
prižiūrėtoju m yra lokalo vice
pirmininkas Baršjkaitis. Tai^i, 
broliai farmeriai. paremkite.

ir skelbimai per spaudą, nei 
miesto valdžios su pašalpų 
viršininkų parama. Pašalpų 
streikieriams veik negalima iš
gauti. Todėl pastarosiomis die
nomis Workers Alliance ir ei
lė kitų organizacijų ėmė dary
ti spaudimą ant pašalpos vir
šininkų, kurie iki šiolei uoliai 
pildo Fisher Body kompanijos 
norus.
Fisher Body UAWU Lokalas 
45 Šaukia Plačią Konferenciją

Nedėlioj, 7 d. vasario, 2:30 
vai. po pietų, miesto auditori
jos salėj “A” yra šaukiama 
plati konferencija progresy
vių Clevelando organizacijų. 
Toje konferencijoje bus nu
šviesta visos juodos užmačios 
G. M. kompanijos ir visa ne
švari vedama propaganda 
prieš streikiėrius. Lietuvių or
ganizacijos dalyvaukite per 
savo draugijų valdybas. Kon
ferencija yra didelės svarbos. 
Ji padarys didelės reikšmės 
apie tolimesnę streiko eigą ir 
nustatys gaires sėkmingam 
užbaigimui jo.

Simpatikas.

Iš Fisher Body Streiko Eise
nos; F. B. Kompanija Šaukia
si Teismų Pagelbos, o Streikie- 

riai—Visuomenes
Vas. 2 d. U. A. W. U. lo

kalus 45 išleido į visuomenę 
antrą atsišaukimą, reikale 
šaukiamos (7 d. vasario) kon
ferencijos ir tos pačios dienos 
vakare šaukiamo milžiniško 
masinio mitingo. Atsišaukimas 
prasideda šiais žodžiais:

—Kaip vėliausi daviniai ro
do, Fisher Body • korporacija 
kreipiasi į teismus, kad jų pa- 
gelba sulaužius streiką; *mes 
U. A. W. U. tą patį darome 
atsikreipdami į Clevelando vi
suomenę, kviesdami ją daly
vauti konferencijoj ir 7 d. vas. 
masiniame mitinge’ kur bus 
apkalbėta, delko Fisher Body 
darbininkai streikuoja.

—Šiomis, dienomis 1,500 or
ganizacijų aplaikys užkvieti- 
mus dalyvauti minimoj konfe
rencijoj ir žinome tikrai, kad 
jų didžiuma prisius savo at
stovus.

—Prisirengimas del to ma
sinio mitingo eina plačiuoju 
baru, kuriame kalbės Hay
wood Broun ir visa eilė žy
miausių C. J. O. vadų-organi- 
zatorių.

—John L. Lewis irgi yra už
kviestas kalbėti. Jis bus, jei 
neištiks kokios nežinomos 
kliūtys.

—Miesto Tarybos narių su
sirinkime (vakar) mūsų 
lo prezidentas Louis F. 
sak kalbėjo ir užkvietė 
miesto tarybos narius 
vauti konferencijoj, kad
riau susipažinus su Fisher Bo
dy streikierių kova prieš G. 
M. kompaniją. Didžiuma jų 
pasižadėjo dalyvauti.

—Masinis mitingas yra sau- 
kiamas tais pačiais klausimais, 
kai ir pati konferencija:

1. Kaip geriau Clevelando 
piliečiai galėtų padėti 
Body streikieriams 
taikų ir įstatymiškai

loką- 
Spi- 

visus 
dajy- 

ge-

Fisher 
apginti

London.,—Anglijos kara
lius Jurgis VI išreiškė, už
uojautą Jungtinių Valstijų 
žmonėms paliestiems potvi- 
nio nelaimių.

PRANEŠIMAI Iš KITUR

CLEVELAND, OHIO 
Clevelando Visuomeniškas Mi
tingas F. B. Streiko Klausimu 

Nedėlioję, 7 d. vasario, 8 vai. va
karo, Miesto Auditorijoj yra šaukia
mas platus Fisher m— i

Broun, John L. Lewis ir visa eilė 
C. I. O. darbuotojų ir Clevelando vi
suomenės atstovų. “Vilnies” ir “Lais
vės” skaitytojai padėkite šį mitingą 
išgarsinti, kad sutraukus mažiausiai 
10,000 žmonių į šį taip svarbų mitin
gą. Padėkime Fisher Body streikie
riams supažindinti Clevelando vi
suomenę su G. M. darbininku streiku.

(30-31)

GREAT NEČkTn? Y.
TDA 48 kuopos mėnesinis susirin

kimas įvyks pirmadienį, 8 d. vasario, 
Kasmočienės Svetainėje, 8 v. v. Su
sirinkimas bus svarbus, todėl visi na
riai dalyvaukite.

skyrių.
Sekr. H. Kulbienė.

(28-30)

HUDSON, MASS.
LDS 66 kuopa rengia metinę va

karienę. Įvyks vasario 6 d., LietuviųTInHv CTfvAiVn i Kanenę. įvyns vasanv u u., uiciuvių 

pS “vai0 vakto/jžfngaĮbai

raportus, 
Lietuvių

(28-31)

CLEVELAND, OHIO
ALDLD 57 kp. rengia kortų parę 

ir šokius, vasario 6 d. pas J. Kasper, 
2015 Corning Avė. Kviečiame visus 
corletiečius, clevelandiečius, collins- 
woodiečius ir visus nuo West Side 
būti, nes šis parengimas yra šauniau
sias kiek jų yra buvę. Turėsime ge
rą muziką, skanus užkandžius, gero 
alaus ir vakaruosime iki vėlumos, 
įžangos nebus. Auka 25c. ir gausite 
kartu 5 barčekius.

Kelrodis: Važiuokite Scranton Rd., 
netoli City Hospital. Važiuojant 
Street Car West 25 reikia važiuoti ‘ 
iki City Hospital stoties ir eiti iki 
Screnton Rd.

Reng. Kom.
(28-30)

prieinama. Todėl visi vietiniai ir 
apylinkės draugai ir draugės yra 
kviečiami šioj taip smagiai pramogoj 
skaitlingai dalyvaut. Po vakarienei 
bus skaitoma paskaita apie sveikatą.

(28-30)

PHILADELPHIA, PA.
Svarbus Susirinkimas

Veikiantis komitetas šaukia visų 
organizacijų narių susirinkimą 4 d. 
vasario, 735 Fairmount Ave., 8 v. v. 
delei “Laisvės” rengiamo benkieto. 
Draugai ir draugės, stengkitės būt 
kuo daugiausia šiame susirinkime. 
Nesivėluokit. Daug narių rugoja, kad 
per tankiai, turime nedėldieniais su
sirinkimus.

(28-30)

(30-31)

GREAT NECK, N. Y.
Atydai visiem Pirmyn Choro Na

riam! Pirmyn Choro repeticijos įvyks Į OAKLAND ir SAN FRANCIS-
CO, CALIF.

LDS 58 kp. svarbus susirinkimas 
įvyks, 6 d- vąs^riV „pas ,dd. Karosus, 
2023—iŽtK' Avė., Oaklbnde. Visi na
riai malonėkite būti ir naujų narių 
atsiveskite. Pradėkime naujus metus 
su dideliu skaičium naujų narių. Mū
sų susirinkimas laikomas vieną sykį 
į du mėnesiu, tai turime labai daug 
dalykų apkalbėti. Išgirsime raportą 
iš konferencijos prieš karą ir fašiz
mą ir iš Darbininkų Legistlatūros 
Suvažiavimą, Sacramentoj. Prie to, 
noriu pridėti, kad turime ligonę, ku; 
ri jau serga virš trijų mėnesių, tai 
drg. Urbanienė. Ji randasi San Fran
cisco ligoninėj, 1001 Potrero St., 
Ward J., Lova num. 18. Prašome kitų 
narių atlankyti ligonę.

šiandien, vasario 5-tą, 8 vai. vakare. | 
Visi nariai būkite ant repeticijų lai- 1

II, 11 V/D 1 Vz 11* v.

1 zare, turime
I ■' • m* " ' •

zare, turime gertri. išmokti naujas, 
daihas. Visi bukite laiku!

va- 
va-

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

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

* ĮČionai j narį.
Šį ry-

didelė.
paki-

perga-

BAYONNE, N. J.
LAU Kliubas rengia paskutinį ba

lių prieš užgavėnes, kuris įvyks 
sario (Feb.) 7, pradžia 7:30 vai. 
kare, 10 W. 22nd St. Todėl ateikite
visi smagiai laiką praleist prie geros 
muzikos. Įžanga 25c.

Kviečia Komitetas.
(30-31)

SO. BOSTON, MASS.
So. Bostono Laisvės Choras ren

gia “Amateur Night”, sekmadienį, 
vasario 7-tą d., 7:30 vai. vakaro. 
Įžanga pigi. (Svet. antrašas?—Ad
ministracija.)

(29-30)

PITTSTON-WYOMING, PA.
ALDLD 12 kp. ir Merginų Oktetas 

rengia bendrai vakarien? su progra
ma ir žaislais. Įvyks vasario 7-tą 
d., 6-tą vai. vak., knygyno kamba
riuos, 51 Bųtler Court, Pittston. Va
karienė tik 35c.

Kviečia Kom.
(29-30)

SCRANTON, PA.
ALDLD 39. kp. susirinkimas įvyks 

vasario 7 d., 2-rą vai. po pietų po 
num. 1252 Providence Rd. Visi drau- 
gai-gės malonėkite dalyvaut šiame 
susirinkime. Turime nepamiršt, kad 
mūsų prakilnios organizacijos prasi
deda vajus, kiekvieno seno nario pa
reiga yra atsivesti po vieną naują

Org. D. P.
(29-30)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 149 kp. svarbus susirinki

mas įvyks sekmadienį, 7 d. vasario, 
10 vai. iš ryto, pas drg. Urlakius, 
5023 Tacony St. Prašome, visų būti 
laiku.

Kuopos Kom.
(29-30)

PATERSON, N. J.
LDS 123 kp. susirinkimas įvyks ne- 

dėldiehį 7 d. vasario, 10 vai. ryte. 
Bakanausko Svet. Visi nariai būkite 
laiku, nes turėsime daugelį dalykų 
aptarti.

J. Matačiūnas.
(29-30)

harrison-kearny; n. j.
Metinis ALDLD 136 k 

i 
Harrison, 2-rą vai. po pietų. Drau
gai ir draugės, malonėkit atsilankyti 
į šį susirinkimą, nes kaip žinote šis 
susirinkimas bus metinis, todėl apart 
svarbių reikalų, kuriuos turėsime ap
svarstyti, bus taip pat rinkimas pil
dančiojo komiteto.

W. Zelin.
(29-30)

HILLSIDE, N?J.
ALDLD 200 kp. rengia “Card Par

ty,” 14 d. vasario, • 3 vai. po pietų, 
Barcay Hall, 4Q0 Bloy St. Kviečiame 
visus apylinkės draugus atsilankyti 
ir linksmai laiką praleisti.

Rengėjai.
(29-301

Metinis ALDLD 136 kp. susirinki
mas įvyks vasdrio 7 d.,' 17 Ann St., 

“>ietų. Drau

VYRŲ IR MOTERŲ LIGOS 
GYDOMOS NAUJOVIŠKAIS

BŪDAIS
Kraujo ir Odos Ligos, Nervų Sui

rimai, Slogos ir Chroniški Skaudu
liai, Nervų ir Abelnas Nusilpimas, 
Skilvio ir žarnų Sugedimai, Hemor
rhoidal ar kiti Mėšlažamės bei Lau
kan Ėjimo Nesveikumai, kaipo skau
smo ir nesmagumų priežastys, Strė
nų Gėlimas, Sciatica, Neuralgia, Ner
vų Įdegimas ir Chroniški Reumatiški 
keblumai, Nosies. Gerklės, Plaučių, 
Plaučinių Dūdų, Inkstų Netvarkumai 
ir kitos ligos Vyrų ir Mo^prų yra sė
kmingai gydomos su patenkinančiomis 
ir greitomis pasėkomis; o jeigu turite 
kokią ligą, kurios jūs nesuprantate, 
pasiklauskite manęs su pasitikėjimu, 
ir jūsų nesveikumas bus jums išaiš
kintas. Kraujo Tyrimai, šlapimo 
Analyze, X-spinduliai, Serumų Įleidi
mai ir ciepijimai. Sąlygos yra priei
namos. Pasitarimai veltui.

DR. L. ZINS
Virš 25 Metų Praktikos

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

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

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ OCp

KIRPIMAS y

SKUTIMAS 15c:
Prielankus Patarnavimas 

100 Union Ave., Brooklyn'
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. f™
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Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

113 West 42nd Street 
NEW YORK CITY 

Telefonas Bryant 9-7763

BROOKLYNO OFISAS 
168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Telefonas Evergreen 8-7179

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y?

Jį, 
iil>

u.i,:

A
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VARPO KEPTUVĘ 
36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. YJ 
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi#

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Dr. Herman Mendlowitz
33 METAI PRAKTIKOS

522 Bedford Avenue
jar t i Taylor St., Brooklyn,, N. Y.

Tęl. Evergreen 7-1312

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

Čia Parodoma Dalis Varpo Keptuves, Kur Kepama 
duonos: rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų ru
gių, senvičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. 
Taipgi kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas 
Skaniausių kėksų-pyragų: Pineapple Cake, Apple Cake, 
Cheese Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice 
Cake. Stollen, Doughnuts, Pies, Pasteries, Apple Turnovers 
ir Jelly Rolls.
Siunčiame duoną per puštą t kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorj ir kainas.

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

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Prista- 
t(#ne greit į jūsų namus. Prašome 
įsitėmyti adresą ir telefoną.

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą 

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

IRU - EMBER COAL COMPANY
485 Grand Street Brooklyn, N.

(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)
Telefonas: EVergreen 7-1661
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NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
RAND ST.atGRAHAM AVE..BROOKWMJ

Girdėkit Prakalbą ir 
Klausimus-Atsakymus

Lietuvos Nepriklausomybės 
Minėjimo Iškilmės

Vaikai Pavojingai 
Pritroško Gasu

Visi Rengiasi Pamatyt 
“Dvaro Berną”

Konferencija prieš 
Venerines Ligas

Draugas Earl Browderis, 
Amerikos Komunistų Partijos 
nacionalis sekretorius, šį va
karą kalbės ir atsakinės į 
klausimus apie trockizmo pa
vojų pasaulio taikai 
kratijai.

ir demo-

EARL BROWDER
Ypatingai partijiečiai ir 

partiniai jauni ir suaugę 
Tnunistai privalo tuos klausi
mus nuodugniai žinoti ir būti 
pasirengę bile kur ir bile ka
da darbininkams užklausus 
juos atsakyti, ir atsakyti tei
singai Iš teisingo atsakymo 
bus nauda liaudies judėjimui, 
o klaidinantis 
duotas atsakymas 
jira žalingas 
davėjams.

Trockizmo 
uis mitingas 
nį, 5 vasario, 
Madison Sq. Gardene, 49th St. 
ir 8th Ave., New Yorke.

ne
ko-

nuo ausies” 
visuomet 

visuomenei ir jo

aiškinimo masi- 
bus penktadie- 

7:30 vakaro,

Laimėjo Daugiau Streikų

Bildingų Prižiūrėtojų Unija 
trečiadienį dar pasirašė 13 su
tarčių su savininkais bildingų, 
kuriuos buvo paskelbtas strei
kas ir bėgiu kelių valandų už
baigtas su šiokiais tokiais lai
mėjimais. Viena tokių įstaigų, 
pasirašiusių kontraktą, 160 
West 95th St., davė savo dar
bininkams algų pakėlimą 
$18 į mėnesį.

PO

su-

A', t

’ Sausio mėnesio 28 dieną 
širgo Kastantas Leonavičius. 
Randasi 86-12 107 Avė., Ozo
ne Park, N. Y. Serga sunkiai 
pneumonia — plaučių uždegi
mu.

H Ligonis priklauso šv. Jurgio 
Draugijoj.

Nariai, taip pat ir kiti drau
gai ir pažįstami prašomi jį 
aplankyti.

Jurgis.

Gelbėjo Motinų, Teko Tėvui
K Carlina Farruggia, 11 metų, 
nusprendė, kad apsaugos nuo 
tėvo motiną išnešimu iš namų 
dviejų revolverių. Mat, tėvas 
jais grąsinęs motinai. Ir jinai 

os nunešė policijon. Bet už 
i suimtas jos tėvas ir padė- 

po $1,000 kaucija.

Lygiai už dviejų savaičių 
nuo šiandien Brooklyne įvyks 
didelis Lietuvos nepriklauso
mybės minėjimo mitingas. Jau 
dabar brooklyniečiai garsiai 
kalba apie tą mitingą. Ir kur
gi nekalbės—jis bus masinis 
visais atžvilgiais.

Minėjimą rengia Amerikos 
Lietuvių Kongreso Brooklyniš- 
kis Komitetas, kuriame randa
si visų žymių Brooklyno ir 
apylinkės lietuvių organizaci
jų atstovai. Jame kalbės St. 
Michelsonas, “Keleivio” re
daktorius iš Bostono, R. Miza
ra, “Laisvės” redaktorius, 
vietinis. Dainuos didysis Aido 
Choras, taipgi Aldona Klimai- 
tė, solistė.

Įsitėmykite ir kitiem pasa
kykite, kad tas iškilmingas va
karas bus penktadienį, 19 va
sario (Feb.), 7:30 v. vakaro, 
Grand 
Grand 
dykai.

Pamaži garuojąs iš apšildo
mo pečiaus apartmentiniame 
name anglinis gasas pavojin
gai pritroškino 6 vaikus, 203 
W. 135th St., New Yorke. 
Mrs. Anna George iš ryto at
sikėlus pajuto gasą ir atrado 
vaikus sergant. Kitų dviejų 
šeimynų vaikai taipgi buvo 
apsirgę. Juos atgaivino iš ligo
ninės pribuvusi pagelba.

Iš Lietuvių Liaudies 
Teatro Pastogės

Visi brooklyniečiai, kurie 
dar nematė, ruošiasi šį sekma
dienį būtinai pamatyti lošiant 
veikalą “Dvaro Bernas.” Ka
dangi jame yra galybė juokų, 
tad ir kai kurie mačiusieji eis 
dar kartą pažiūrėti ir links
mai praleisti vakarą. Rengia 
Lietuvių Darbininkų Susivieni
jimo 50-ta kuopa, kuri yra di
džiausia ir veikliausia South 
Brooklyno lietuvių organizaci
ja.

Trečiadienį viešbutyj Penn
sylvania įvyko konferencija 
prieš venerines ligas. Tokios 
konferencijos vykdomos vi
suose didžiuosiuose centruose. 
Į jas sukviesta eilė medikališ- 
kų ir visuomeniškų agentūrų.

Apskaičiuojama, kad J. V. 
randasi mažiausia 6,500,000 
sifilitikų ir bent kita tiek už
krėstų gonorėja.

Paradise salėj, 318
St., Brooklyne. Įžanga

Josephine Spitale, 151 
St., Brooklyne,

Mrs.
Somers 
bažnyčion, palikdama užkais
tą puodą. Kada sugrįžo, ji ra
do gasą užlietą ir mergaites 
pritroškintas. Jas atgaivino li
goninėj.

išėjo

Atsteigė Seną Algą Skalę
Sąmatų Taryba pereitą tre

čiadienį nubalsavo atsteigti 
miesto darbininkams algų ska
lę, kuri buvo 1932 metais 
prieš nukapojimą. Tarimą 
pradės vykdyti 1 liepos šių 
metų. Tam tikslui per pusme
tį bus išleista 9 milionai dole
rių.

Tame pat mitinge paskirta 
komisija su majoru LaGuar- 
dija priešakyje, kuri darys 
žingsnius įvest 8 valandų dar
bo dieną ligonbučių darbinin
kams. •

Važiuok Lėčiau Del Saugumo
Nors tiesa, kad mes gyve

nam “Skubos Gadynėj,” ta
čiau nėra reikalo važiuot auto
mobiliu taip, kad nusisukt 
sprandą. Sulėtinimas važiavi
mo galėtų prailgint gyvenimą 
daugeliui žmonių. Mes turėtu
me mažiau nelaimių, mažiau 
užmuštų ir sužeistų žmonių. 
Daugelis motoristų saugiai pa
siektų kelio galą, kuomet gal
vatrūkčiais zuidamas atsidu
ria ligonbutyje ar prieš teisė
ja-

Pagalvokite apie tai rimtai 
j ir prieisite išvados, kad pati 
logika reikalauja vaduotis at
sargumu ir mandagumu kėra- 
vojant automobilius mūsij ša
lies gatvėmis ir vieškeliais.

Trafiko Stotis “1.”

Išgirskit Prelekcija apie 
Moderninę Tapybą

VALANDOS:
9—12 ryte

Dr. JOHN WALUK 
į* 161 NO. «lh STREET

VALANDOS:
8—10 ryte
1—2 p.t p.
6—8 vak. 

šventadieniais susitarus 
Tel. Evergreen 8-9229

Dr. ED. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

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

Tel. Mansfield 6-8787

DR. ALDONA ŠLUPAS 
(šLIUPAITg)

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

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

Sekmadieniais—susitarus.
Te). Evergreen 7-7110

Dr. A. PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4th ST.

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta
Tel. Evergreen 7-9105

Dr. BLADAS K. VENCIUS
(DANTŲ GYDYTOJAS)

499 GRAND ST.

to- 
ir puikaus veikalo, 
yra su dainomis ir 
kurias išpildys Ai- 
Apart Aido Choro

ALDONA ŠERTVIETYTĖ, 
tarnaitės rolėj.

Veikale parodo, kaip įsimy
lėję dvaro tarnai išmoko ben
drai veikti, kad išgauti iš pono 
kas jiem reikalinga.

Vaidinimas" bus šią nedėlią, 
7 vasario, 7 v. vakaro, Com
munity Kliube, 723—5th Avė., 
So. Brooklyne.

Pataisa
Rengimo komisija pastebė

jo, kad vakar dienos praneši
me apie “Dvaro Berną” įvyko

var
dai. Ten pasakyta, kad “mer
gos Aldonos rolę loš Julė Stan- 
kaitienė.” Turėjo būti: mer
gos Barbutės rolę loš J. Stan- 
kaitienė.

Tarnaitės Aldonos rolę loš 
Aldona šertvietytė, kuri ir pir
mame vaidinime puikiai pasi-! 
rodė toj rolėj.

šį pirmadienį, vasario 8, 8 
valandą vakaro, 46 Ten Eyck 
St. (“Laisvės” name), įvyks 
prelekcija apie moderninę ta
pybą. Prelegentu bus Al. Kai- 
rukštis iš Newark, N. J.

šiuo kart ypatingos domės 
kreipiam į Brooklyno jaunimą,! 
nes paskaitą bus duodama an
glų kalboje, todėl jaunimo or-' 
ganizacijų nariai negalės tei-' 
sintis, kad “nesuprantu.” Taip
gi Lietuvių Meno Sąjungos 
prelekcijų rengimo komisija 
nuoširdžiai kviečia ir suaugu
sius draugus ateit į prelekci- 
jas pasiklausyt jauno, bet jau 
spėjusio giliai išstudijuoti ta
pybinį meną, prelegento.

Prašome ateit laiku, nes 
prelekcija užima vieną valan
da. Paskui seka diskusijos.

Įžanga veltui.
Prel. Komisija. ;

Išvažiavo
Biu- 
išti-

<♦>

<♦>

< >
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< >
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< >

<♦>

<♦>
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Tel. Stagg 2-0706
Namų, Republic 9-3040

*

Norintieji Pavalgyti Šviežių ir Skaniai 
Pagamintų Valgių

Eikite Į

Juozo Ažio Restaurantus
%-

Dabar naujai įrengė gražiai išdekoravo Juozas Ažis 
savo restaurantą ant kampo

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

suteikiama tinkamas patarnavimas

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

o

pasižadėjote 
po dolerį ar 
(mes jumis 

užrašytus),

Drg. A. Bimba, Centro 
ro sekretorius, išvažiuoja 
sai savaitei laiko vadovauti 
vienai partijinei mokyklai. Jis 
ten dėstys Amerikos istoriją. 

I LDS prezidentas R. Mizara 
ir sekretorius J. Siurba buvo 

, išvykę ketvirtadienį į Albany, 
N. Y., tūlais svarbiais organi
zaciniais reikalais.

Rep.
Visur Yra Mūsų Brolių

Jūrininkai Komunistai
Pasmerkė Trockistus

Jūrininkų Komunistų kuo
pos mitinge, kur dalyvavo virš 
300 jūrininkų, išnešta rezoliu-

<♦>

<i>

ANTRA JUOZO AŽIO VALGYKLA

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

Taipgi maistas visados šviežias, skaniai pagamintas 
ir prielankus patarnavimas.

<!>

<♦>

<♦)

’<♦>
t

t

MORMll M B*THJ

ft®* SAVO SVEIKATOS LABUI LANKYKITE

Rusiškas ir Turkiškas Pirtis
THE FLUSHING RUSSIAN & TURKISH BATHS, INC.

Žinomos Kaipo The Morrell Street Baths
29-31 Morrell St. Brooklyn, N. Y.

Ofiso Telefonas: Pulaski 5-1090, Vidui Tel. Pulaski 5-0750
ATDAROS DIENĄ IR NAKTĮ. NIEKAD NEUŽDAROS

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

restauracija, barzdaskutykla, miegojimui patogumai.

SUKlPiNG 
ACCOMMODATION

Vakar telefonu kai kas 
pranešė, kad tūloje vietoje 
įvyko kas tai tokio nepapras
to. Stvėriau pirmą pasirodžiu
sį gatvėje Bell transportacijos 
vežėją ir dui! Pasirodė, kad 
mano “taksimanas” lietuvis. 
Paklausus jo ar daug lietuvių

cija, pasmerkianti trockistus dirba prie Bell kompanijos, 
ir užginanti trockistų nuteisi- atsakė, jog nedaug, bet jų 
mą Maskvoj. Rezoliucijos ko- yra keli. Bell kompanija tu- 
pijas pasiuntė “Daily Wor-
keriui,” Browderiui ir Stali
nui.

šimtai kitų organizacijų ęĮis- 
kusuoja šį klausimą ir pasė
koj tų diskusijų visur užgina
ma nuteisimas trockistų 
roristų.

rinti 40 automobilių. Ilgas va
landas reikią dirbti, kad pasi
daryt šiokį-tokį gyvenimą. Al
ga—40-tas nuošimtis nuo už- 
važinėtų pinigų.

Jau buvo pranešta, kad Lie
tuvių Liaudies Teatras statys 
scenon (gegužės 2 d., Labor 
Lyceum) penkių veiksmų dra
mą “Iš Meilės.” Ir mokinima- 
sis jau prasidėjo po direktyva 
gerbiamo Jono Valenčio.

Taigi, dar kartą šį sezoną 
Brooklyno ir apylinkės lietu
viai turės progą pamatyti per
statymą tokiu, kokiu turėtų 
būti. Ir šį kartą, kaip mūs di
rektorius, taip lošėjai ir visa 
grupė esame pasiryžę eiti prie 
to, neatsižvelgiant į sunkų 
darba ir išlaidas, kurias reikės 
panešti, prisirengiant prie 
kio didelio

Veikalas 
giesmėmis, 
do Choras,
lošime dalyvaus virš 20 lošėjų. 
Jais yra: Emilija Jeskevičiū- 
tė, Aldona šertvietytė, Magda
lena Paukštienė, Uršulė Bag
donienė, Albina Daugėlienė, 
May Ramoškaitė, Albina Dep- 
siutė, Antanina Zablackienė, 
Adelė Rainienė, Elena Man- 
tuškaitė, Jurgis Nalivaika,
Juozas Visockis, Ernest Du- klaida, sukeista aktorių 
ben, Jonas Lazauskas, Niko- 
dimas Pakalniškis, Juozas 
Mickūnas, Petras Baranaus
kas, Justinas Velička (jauna
sis). f

Taigi, kiek daug jau įkin
kyta į darbą grupės narių, 
kurie turės per 3 mėnesius kas 
savaitę būtinai lankyti pamo
kas. Kiti grupės nariai taipgi 
prisidės darbu, reikalingu prie 
scenos, kostiumų ir tt.

Na, o kas beliko daryti mū
sų Teatro rėmėjams, kurių 
taip daug pereitais metais tu
rėjome ir džiaugėmės, kad 
tiek daug pritarėjų turime?

Draugai rėmėjai ir teatrų 
mylėtojai, kurie 
remti, mokėdami 
daugiau į metus 
knygose turime
dabar prašomi užsimokėti už 
šiuos metus. Užsimokėdami, 
būsite mūsų rėmėjai, o mes 
jums už tai prisiusime geriau
sius tikietus ant perstatymo 
“Iš Meilės.” Mat, dabar mums 
yra reikalingiausia jūsų para
ma, kad galėtume veikalą 
kaip reikiant perstatyti.

Taipgi draugysčių, kaip tai: 
ALDLD ir kitų kultūrinių or
ganizacijų prašome, kad rem- 
tumėte mus, nes ateityj mes 
jums prieinamiau patarnausi
me, kaip geriau stovėsime.

Lietuvių Liaudies Teatro 
yra tikslas gerint lietuvišką 
teatrą ir už jo gyvavimą ir 
progresą kreditas priklausys 
visai progresyvei Brooklyno 
visuomenei su jūsų parama.

Taigi, draugai teatro mylė
tojai, dar kartą primenu, kad 
jūsų parama yra kuogreičiau- 
siai reikalinga.

Aukas ir mokestis siųskite 
iždininkės May Ramoškaitės 
vardu, “Laisvės” antrašu.

Varde Liaudies Teatro, 
Sekr. 

26

Rep.
te

Aktorius Oscar Shaw su
stabdė teisminį cirką pačiame 
smagume, susiderėdamas su 
gražuole Etna Ross užmokėti 
jai $3,000. Jis tuojau sumokė
jo $500, o kitus išmokės po 
$300 kas mėnesį.

Margareta Seamanienė ras
ta negyva maudynėj savo na
muose, 7609 4th Avė., Brook
lyne. Iš karto manyta, kad 
buvus kita žudynė, bet suras
ta, kad ji širdies ligofe suimta 
nuvirto į maudynę.

su-

■

PRAMOGOS
49-tas NOTARY PUBLIC TEL. STAGG 2-5043

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems1 pašarvoti dovanai.

m

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y

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

50c UŽ DIENĄ IR NAKTĮ

ŠOKIAI BE PERTRAUKOS 
Lietuviškiem Šokiam—Retikevičiaus Orkestrą 

Amerikoniškiem Šokiam — Kaizos Orkestrą. I
JŽANGA 40 CENTŲ ASMENIUI.

širdingai užkviečiame visus.—KOMISIJA.

R

Vyrams Trečiadieniais, Ketvirta
dieniais, Penktadieniais, šeštadie

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

Speciales kainos savaitei.
Gaukite '‘Laisvei” Naujų 

Skaitvtoj u

BALIUS “
Rengia 

ŠVENTO JURGIO DRAUGYSTĖ
Subatoje, 6 d. Vasario, 1937

nuo 6:30 vakare

GRAND PARADISE SVETAINĖJE
318 Grand Street, kampas Havemeyer, Brooklyn, N. Y.

Suėmė Žmogvagius
Slaptoji policija sakosi 

ėmusi 3 įtartus žmogvagystė- 
je, kurių policija jieškojo per 
3 metus. Jais yra John J. 
Oley, 142 St. Pauls Pl.; Ha
rold (Red) Crowley, 78 E.42 
St.; Percy (Angel face) Gea
ry, 2525 Bedford Ave., Brook
lyne.

Sakoma, kad jie esą pas
kutiniai trys iš dešimties žmo
nių, kurie išgavo $40,000 
“kidnapinime” John J. O’Con
nell, Jr., Albany. Jie esą pa
darę ir didesnių prdsikaltimų, 
negu virš minėtas.

SO. BROOKLYN, N. Y.
LDS 50 kp. šešių metų sukaktu

vių teatras ir balius įvyks sekma
dienį, 7 d. vasario (February), 723— 
5th Avė., kampas 23rd St. šokiai nuo 
4:30 po pietų. O 7 vai. vakare bus 
sulošta veikalas “Dvaro Bernas.” Po 
vaidinimo vėl tęsis šokiai iki vėlai. 
Gera orkestrą grieš šokiams. Hat 
Check 50c.

Visus kviečia Komisija.
(30-31)

Adele Rainienė,
Crosby Avenue,

Brooklyn, N. Y

Buvęs Hauptmanno gynėju 
advokatas Edward J. lleilly, 
sakoma, pamigęs. Jis pasiųstas 
Kings County ligonbučio pro
to ligų skyriun. Paskutinė jam 
pavesta byla buvo Antano 
Garlauskučio, kurią jis ptalai- 
mėjo.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

z Lietuvių Amerikos Piliečių Kliubo 
susirinkimai yra perkelti iš antra
dienio į penktadenį. Sekantis Kliubo 
susirinkimas įvyks penktadienį, 5 d. 
vasario, Kliubo salėje, 280 Union 
Avė., 8 vai. vakaro. Visi nariai da
lyvaukite susirinkime, nes yra svar
bių dalykų apsvarstymui.

Sekr. A. Deikus.
(29-30)

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




