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Sovietų Rau

EXTRA!

Mie

betyrinėjami

Hitler Pasveikino Popiežių 
Jo Karūnavimo Sukakty]

Anglų Karo Laivai šaudė 
Fašistų Bombininkus.

Senatorių Nusistatymas Vy 
riausio Teismo Klausimu

80 procen- 
pneumonia

Numatoma Plieno Dar 
bininkų Laimėjimas

New York. - 
ansirgimų

žiau galvijų negu metai at
gal ir keturiais procentais 
mažiau jaunų mėsinių avių. 
Sandėliuose dabar šioj šalyj 
yra kur kas mažiau maisto, 
negu kad buvo per visą me
tų eilę, sako ūkio ministeri-

Labai Sumažėjęs Maisto 
Išteklius Amerikoj

Sugrįžo Darban 70,000 
Auto. Darbininkų

Naziai Stato Karo Laivus 
Ir Kitoms Šalims

TAI BUS ATSAKYMAS 
NAZIŲ PRIEŠSOVIETI 

NES INTRIGAS.

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

težius, o Išlaimesit 
Pasaulj!

Kunigas Susituokė su 14 
Mėty Mergaite

Gėda Naziams,” Sako 
kietijos Katalikai.

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $7.00 

Metams

VYRIAUSIOJO TEISMO 
SAUVALIA—FAŠIZMAS

Washington. — Jungtinių 
Valstijų vyriausias proku-

Norfolk, W. Virginia. — 
“Šventosios Dvasios Atėji
mo” bažnyčios kunigas Fr. 
Th. Steel, 29 metų apsipa- 
čiavo su 14 metų mergaite 
Alice M. Hewitt’aite. Mer
gaitės motina sako, kad da
bar “abudu dirbsią viešpa
ties darbą.”

ninimą.” O Rooseveltas turi 
gaut bent 47 senatorius, 
idant jo sumanymas būtų 
priimtas.

Valencia, Ispanija, vas. 15 
— Skaitoma, jog fašistų ka
ro laivai, bombarduodami 
Valenciją, laikinąjį Ispani
jos valdžios centrą, užmušė 
50 žmonių ir daugelį sužei-

Francijos Persergėjimas 
Italijai Delei Ispanijos

Paryžius, vas. 15.—Fran- 
cijos ministeris pirmininkas, 
socialistas L. Blum perser
gėjo Italiją, j o g “Francija 
nepakęs atviro įsiveržimo” 
Mussolinio armijų Ispanijon 
prieš liaudies valdžią.
Franci jos vyriausybė grie

žtai reikalauja, kad įvairiu 
bešališkų valstybių laivynai 
užkirstu gabenimą Ispani
jon karių, ginklu ir amuni
cijos iš svetimų kraštų.

Kaunan Atvyksta So 
vietų Raudonosios

Armijos Galva

Detroit, Mich., vas. 15. — 
Šičia, Flinte ir daugelyj ki- 
tv vietų sugrįžo dirbti 70,- 
000 General Motors automo
bilių darbininkų po šešių sa
vaičių streiko. Manoma, kad 
už savaitės pradės dirbt dar 
80,000 darbininkų fabrikuo
se, kurie buvo uždaryti per 
streiką.

Šį antradienį prasideda 
derybos tarp General Mo
tors atstovų ir Jungtinės 
Auto. Darbininkų Unijos 
vadų delei algų pakėlimo, 
darbo laiko sutrumpinimo ir 
kitų, sąlygų.

Keturios Vyry Žudikės
East St. Louis. Ill 

sto grand džiūrė įkaitino C 
Zelmaniene ir Th. Pierce- 
iene už nužudvmą Geo. Zel- 
mano, “dvasiško gydvtoio? 
Kaipo savo vyru žmogžudės

London, vas. 15. — Ispa
nijos fašistų lėktuvai nume
tė 6 bombas ties dviem An
glijos karo laivais-draskū- 
nais, Alžyro prakraštyj. An
glų laivai atsakydami ka- 
nuolėmis šaudė į vokiškus 
fašistų bombininkus. Angli
jos vyriausybė pasiuntė pro
testą Ispanijos fašistam.

700 ŽMONIŲ SUDEGĖ 
MANCHUKUO TEATRE

Liaudiečiai Suėmė 14-ką 
Girtų Fašistų Karty

Madrid.—Keturiolika fa
šistų karių savo noziciiose 
pakraštyje Vakarinio Par
ko buvo taip nusigėrę, kad 
nepajuto, kaip liaudies mi
licininkai iuos užklupo ir vi
sus paėmė i nelaisvę, pereito 
sekmadienio naktį.

Washington. — 33 senato
riai remia prezidento Roo- 
sevelto pasįūlymą ipanaujint 
Vyriausią ' Teismą šešiais 
jaunesniais teisėjais, dava- 
rant teisėjų skaičių nuo da
bartinių 9 iki 15.

29 senatoriai visomis ke
turiomis kovoja prieš tokį 
Augščiausio Teismo taisy
mą. 32 demokratai ir 2,re- 
publikonai senatoriai dar 
“tebesėdi ant tvoros,” nepa
sisakydami, kur jie stovi,

DARBININKAI GAUS 
$30,000,000 PRIEDŲ 

PER METUS

Kad šis darbas tikrai gerai 
išdegtų, tai dd. šolomskas ir 
Andrulis turi gauti progos susi
rinkime už literatūrą smarkiai 
paagituoti, o rengėjai turi bū
ti prisirengę gerai pardavinėti.

Pabandykime rimtai pastaty
ti ant kojų mūsų literatūros 
platinimą masiniuose mitinguo-

Tokio, Japonija, vas. 15.— 
Arti 700 asmenų sudegė 
per gaisrą judamųjų pa
veikslų teatre Antunge, 
Manchukuo. Nežinia kodėl 
buvo užrakinta visi išėjimai 
iš teatro, kuriame buvo 
1,500 žmonių, susirinkusių 
švęsti chinų naujus metus. 
Jau išimta 658 lavonai. 
Antung yra vienas iš Japo
nijos karinių centrų prieš 
Chiniją.

Pana ma. — Centralinės 
Amerikos respublikėlė Pa
nama užsisakė Vokietijoj 
pastatyt du naujoviškus ka
ro laivus-draskūnus. Iki 
šiol Panama turėjo tik du 
senus nedidelius karinius 
laivus.

KRISLAI
Brošiūra apie Ispaniją.
Liaudies svajonės išsipildė
Francis J. Gorman.
Kokie buvo, kokiais 

pasirodė.
A. B.

Nežinau, kas atsitiko su Unit
ed Textile Workers unijos pre
zidentu McMahon. Veikiausia 
jisai rezignavo iš tos augštos 
vietos. Gi unijos prezidento pa
reigas pradėjo eiti Francis J. 
Gorman, buvęs unijos pirmuoju 
vice-prezidentu.

Šią permainą reikia pasitikti 
su džiaugsmu. Pastarais dviem 
metais Gorman pasirodė nuosa
kiu progresyviu unijos vadu. 
Jisai pilniausia pritaria dabar
tiniam vajui suorganizuoti au
tomobilių, plieno ir audinyčių 
darbininkus į industrines uni
jas.

Reikia tikėtis, kad United 
Textile Workers unija greitu 
laiku pradės tikrai platų masinį 
vajų už suorganizavimą visų 
audėjų į vieną galingą indus
trinę uniją.

Drg. šolomskas neužilgo iš
trauks į Vakarus su ilgu mar
šrutu. O patsai d. Andrulis taip 
pat šiomis dienomis apleis Chi- 
cagą ir trauks į Rytus su pra
kalbų ir susirinkimų maršru- 
ru. Aš siūlau, kad visuose tuo
se susirinkimuose brošiūros “Is
panija” platinimas būtų pada
rytas centraliniu literatūros pla
tinimo darbu.

madienį per radio pareiškė, 
jog prezidento Roosevelto 
reikalavimui “pajatmint” 
Vyriausią Teismą priešinasi 
tik tie, kurie kovoja prieš 
pažangesnius įstatymus, tai
komus “žmonių naudai abel- 
nai.” — Rooseveltas reika
lauja, kad kongresas nutar
tų įstatyt šešis jaunesnius, 
pažangesnius teisėjus į Vy
riausią Teismą, po vieną 
prie kožno seno teisėjo, ku
ris sulaukia 70 metų am
žiaus.

Diena pirmiau nrogresy- 
vis senatorius R. M. LaFo- 
llette, kalbėdamas per ra
dio, perspėjo, kad Vyriau
sio Teismo naši glemžta sau- 
vališka “teise” — naikinti 
pažangesnius įstatymus 
gresia fašizmo navojum šiai 
šaliai. Jis nurodė, kad Jun
gtinių Valstijų konstitucijoj 
nėra nė vieno žodžio, kuris 
duotų Vyriausiam Teismui 
tokia galia. Senatorius La- 
Follette pabrėžė, kad Ame
rikos respublikos “tėvai- 
ikūrėiai niekad neturėjo in
tencijos nadaryt Vyriausią 
Teismą šios šalies diktato
rium.”

Washington. — Pernai 
maisto reikmenys Jungtinė
se Valstijose pabrango 10 
nuošimčių, kaip raportuoja 
lauko ūkio ministerija. Vi- 
durvakarinėse valstijose da-

Francijos valdžios sveikatos 
ministeris Henri Sellier nesenai 
lankėsi Maskvoje. Sugrįžęs Pa
ryžiun, Sellier labai gražiai ir 
džiaugsmingai išsireiškė apie 
darbo žmonių tėvynę. Socialisti
nės kūrybos darbas, vedamas 
tokiu plačiu maštabu, kad sta
čiai stebinęs šį žymų francūzą. 
Jis savo agimis pamatęs, kaip 
pagaliaus tos svajonės, kaip tie 
troškimai, kuriuos taip senai 
skelbė didieji Franci jos mąsty
tojai, įsigyvendina Sovietų Są
jungoje. Jisai šaukia Francijos 
žmones nesvyruojančiai stovėti 
su Sovietų Sąjungos žmonėmis 
prieš fašizmą ir prieš fašizmo 
agentus.

Šiemet sausio 1 d. farmo- 
se tebuvo tik 129,000,000 
bušelių gatavų kviečių, o 
nuo 1928 iki 1932 m. kviečių 
ištekliaus farmose būdavo 
apie 418,000,000 bušelių.

Numatoma dar didesnis 
maisto produktų brangi
mas. Už tai kaltinama sau
sra, bet kalta ir valdžia, kad 
siaurino laukų užsėjimus, 
apmokėdama už bergždžius 
paliktus žemės plotus.

500 Kaimynų Jieško Mer
gaitės “Kidnaperių”

Coatesville, Pa. — Neži- 
nia kur dingo Helena Mo
yer, 16 metų, mergaitė, high 
schoolės studentė. 500 kai
mynų, daugelis ginkluoti, 
daro ablavą, j ieškodami pik
tadario.

Berlynas, vas. 15. — Ka
talikai beveik demonstraty
viai pradėio Berlyno gatvė
se garsiai kalbėti “gėda na
ziams,” kurie persekioja ka
talikus ir laužo sutartį su 
popiežium, nors tąja sutar- 
čia buvo užtikrinę teises ka
talikų bažnyčiai. *

Vatikanas. — Hitleris bu
vo pirmas iš valstybių gal
vų, kuris atsiuntė popiežiui 
pasveikinimo t e 1 e g r a mą 
15-kos metų sukaktyje nuo 
jo karūnavimo kaipo “šven
tojo tėvo.”

Popiežius jau pirmiau įsa
kė katalikiį dvasiškiams vi
somis jėgomis remti Hitle
rio kovą prieš bolševizmą.

Detroit; Mich. — General 
Motors korporacija per 24 
metus griežtai atsisakė ben
drai derėtis su bet kurios 
darbo unijos atstovais del 
sąlygų darbininkams, bet pa
starasis sėkmingas streikas, 
pagaliaus, privertė šią ga
lingą korporaciją eiti į ben
dras derybas su Jungtine 
Automobilių Darbininkų 
Unija, — pareiškė John L. 
Lewis, pirmininkas Indus
trinių Unijų Organizavimo 
Komiteto vas. 14 d. Šis strei
kas sulaužė suvienytą kapi
talistų frontą, — pridūrė J. 
L. Lewis, — nežiūrint, kad 
General Motors išleido šim
tus tūkstančių dolerių Pin- 
kertono šnipams ir gengste- 
riams prieš unijos reikalau
jančius darbininkus. Dabar, 
sako Lewis, Jungtinė Auto. 
Darbininkų Unija turi jau 
200.000 savo narių automo
bilių pramonėje.

Pasisekimas unijistų šio
je pramonėje yra ženklas, 
kad panašiai susiorganizuos 
plieno darbininkai ir Indus
triniu Unijų Komiteto va
dovybė taipgi laimės kova 
prieš Jungtinių Valstiiu 
Plieno korporacija, sakė 
Lewis. Jis priminė, jog Plie
no Korporacija pagamina 
40 nuošimčiu plieno šioj ša
lyj, kaip ir General Motors 
pagamina 40 nuošimčių au
tomobilių.

Burgos, Ispanija, vas. 15. 
— Fašistų komandieriai pa
sigarsino, kad jie jau atė
mę iš liaudies milicijos Ar- 
ganda miestelį prie Valenci- 
jos vieškelio, 15 mylių nuo 
Madrido.

Madrid, vas. 15. — Madri
do gynimo komitetas užgin
čija fašistų pasiskelbimą, 
kad jie užėmę Argaudą. Sa 
ko, naujas fašistų puolimas 
ant šios pozicijos buvo 
smarkiai atmuštas su dide
liais priešams nuostoliais.

Valencia. — Ispanijos tei
singumo ministerija išleido 
įsakymą mirčia bausti visus 
šnipus prieš respublikos 
valdžią.

Nekliudė Kataliku Maldi
ninkų Meksikoj.

Orizaba, Mexico. — Val
džia nebandė išvyti susirin
kusius melstis į kelioliką 
bažnyčių katalikus ir prote- 
stonus, nors dar nepanai
kintas šalies įstatymas, ku
ris tatai uždraudžia, palik
damas tik po viena kitą ba
žnyčią valstijoj, kaipo tei-

Jau skaičiau drg. V. Andru
lio parašytą ir “Vilnies” išleis
tą brošiūrą “Ispanija.” Nepa
prastai daug istorinių ir dabar
tinių davinių apie tą kraštą d. 
Andrulis yra sukuopęs šioje 
brošiūroje. Ją galės skaityti ir 
lengvai suprasti kiekvienas lie
tuvis. Tiktai turime brošiūrą 
gerai išplatinti, čia jau bus dar
bas mūsų visų.

Brošiūra turi 64 pusi, ir par
siduoda už 10 centų. Kaina la
bai prieinama.

Uždrausta Ispanijos Karo 
Judžiai Ohio Valstijoj

Columbus, Ohio. — Vals
tijos cenzoriai uždraudė ži- 
niškus judamuosius paveik
slus apie Ispanijos karą su 
fašistais. Tie judžiai buvo 
pagaminti iš Ispanijos val
džios pusės.

Maskva 
donosios Armijos generali
nio štabo galva, maršalas A. 
I. Jegorov pereitą sekma
dienį išvyko į Kauną; su 
juom išvažiavo ir keturi kiti 
augšti Sovietų karininkai. 
Iš Lietuvos jie paskui vyks 
į Latvijos sostamiestį Ry
gą ir į Estonijos sostinę Ta
liną (Revelį).

Vyriausio Sovietų armijos 
maršalo lankymasis Pabal
tijo valstybių sostinėse tu
rįs du tikslu: vienas — iš
reikšti mandagumą toms ša
lims, kurių karinės delegaci
jos pernai lankėsi Maskvoj; 
antras — dar pagerinti san- 
tikius su tais kraštais, kad 
Hitleris negalėtu juos pa
naudot karui prieš Sovietų 
Sąjungą.

Anderson, Ind 
skyrius Jungtinės Automo
biliu Darbininkų Unijos 
mušė telegramą prezidentui 
Rooseveltui vas. 14 d., rei
kalaudamas, kad panaikin
tų karo stovį, kuri Indianos 
gubernatorius Townsend 
įvedė prieš unijistus šiame 
mieste ir apskrityje ir už * 
traukė 1,000 milicininkų 
ant jų galvos.

Karo stovis prieš uniją, 
vadovavusią streikui Gene
ral Motors Delco-Remy ir 
Guide Lamp, yra nepapras
tai griežtas. Milicija nelei
džia niekur susirinkt dau
giau kaip trims, tik apart - 
bažnyčių. Pačiame -vietinia
me unijos centre uždrausta 
sueiti daugiau kaip ketu
riem unijistam. Be milicijos 
leidimo užginta bet kam įei
ti ar išeiti iš Madison aps
kričio, kuriame randasi An< 
derson miestas.

Toki žiauru stovį guber
natorius įvedė, pasinaudo
damas General Motors gen- \ 
gsterių užpuolimu, per kuri 
jie, šaudydami iš Gold Band 
užeigos, sužeidė 10 unijistų. 
Du pavojingai pašauti dar
bininkai guli ligoninėje; 
septyni kiti areštuoti. Bet 
milicija ir policija nekliudo 
nė vieno iš piktadarių, ku
rie šaudė ramius, begink
lius unijistus.

New York. — Amalga- 
meitų, Vyriškų Drabužių 
Darbininkų Unija išreika
lavo, kad samdytojai pridė
tų 12 procentų daugiau al
gos visiem tos unijos na
riam apskritai. Tuo būdu 
135,000 Amalgameitų per 
metus gaus $30,000,000 iš
viso daugiau algos.

Unijos viršininkai pradė
jo derybas su samdytojais 
sausio 30 d. ir paskelbė pa
sėkas vas. 14 d. Darbo lai
kas, pagal šią sutartį, lieka
si tas pats — 36 valandos 
per savaitę.

“Tai dar pirmą sykį, — 
kaip atžymi unijos prezi
dentas Sid. Hillman, — šios 
pramonės atstovai padarė 
visašališką, vienodą sutartį 
su unija delei algų pakėlimo 
visuose centruose,” kas rei
kia laikyti stambiu laimėji
mu darbininkam.

Dabar eina specialės de
rybos delei algų pakėlimo 
sukirpėjams.

tas Walter Duranty ryšium 
su maršalo Jegorovo tais at
silankymais primena, O 
paskutiniu laiku Hitlerio 
“kultūros” direktorius Ro
senberg vedė intrigas Pabal
tijo šalyse prieš Sovietus. J£- 
gorovo pasimatymas su tų 
kraštų vyriausybėmis, todėl, 
būsiąs ir atsakymas į tokias 
nazių intrigas ir propagan
dą prieš Sovietų Sąjungą.

Protestas Prezidentui 
Prieš Karo Stovį Ind

Vietinis

Vatikanas. — Po 72 dienų 
sunkios ligos “netikėtai” 
pradėjo sveikti popiežius 
Pijus, kad jau gali pats pa
vaikštinėti. Jis buvo gydo
mas geriausių specialistų 
naujausiais medicinos moks
lo būdais.

Metai XXVII, Dienraščio XIX

NUŠOVĖ SEPTYNIS IR 
PATS SAVE

t

Varšava.—Sugrįžęs iš ka
lėjimo, Basil Tignikov nu
šovė savo seserį, švogerį, du 
jųdviejų vaikus ir tris kai
mynus, iš viso septynis As
menis, už tai, kad teisme jie 
liudijo prieš jį. Paskui pats 
nusišovė.

Atsimenate, kaip garsiai su
skambėjo miesto Terre Haute, 
Ind., majoro Beecher ir polici
jos viršytos James C. Yates var
dai. Jie tada persekiojo Komu
nistų Partijos kandidatą į pre
zidentus drg. Browderį. Tuodu 
vyru statėsi Amerikos žmonėms 
labai švariais, labai patriotin-1 
gaiš didvyriais. Jie imsią ir iš
gelbėsią Ameriką nuo komuniz
mo! i

Bet tuojaus po rinkimų prieš 
Beecher ir Yates buvo iškelti; 
kaltinimai vagystėse ir suktybė
se. Ponas Yates jau neteko vir
šytos karūnos ir tapo nužemin
tas iki paprasto policisto, nes jo tų 
buvimas toj vietoj virto dideliu t prasideda iš paprastu slo- 
skandalu visam mieste. Prieš ,gu, sako New Yorko Vals- 
majorą Beecher kaltinimai te-.tijos Daktaru Susivienijimo 
betyrinėjami. I prezidentas F. E. Sondern.

Berlynas. — Hitleris iki 
šiol laikė generolą W. Fau- 
pelį tik kaip savo atstovą 
prie Ispanijos fašistų vy
riausybės; dabar gi paaugš- 
tino Faupelį į “Vokietijos liko taipgi įkaitintos M. Vo 
ambasadorius prie Ispanijos ris’ienė ir Lucille Shaw’ie 
(fašistų) valdžios.” nė. ”

Amalgameitų Siu ve j ų F“st« įį? I0™“
I Inmiiinn Kll VolAn/tin

Unija Laimėjo 12 Pro 
centų Daugiau Algos
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SLA Lesų Fondas

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year ................. $5.50
Brooklyn, N. Y., per year............... $7.00
Foreign countries, per year..........  $7.50
Canada and Brazil, per year.......... $5.50
United States, six months............... $3.00
Brooklyn, N. Y., six months ........... $3.75
Foreign countries, six months........ $4.00
Canada and Brazil, six months.__ $3.00

Po to, kai SLA pildomojon tarybon 
įėjo dauguma pažangesnių žmonių, su F. 
J. Bagočium priešakyj, tosios organiza
cijos visi reikalai gerokai pasitaisė, o 
Lėšų Fondas netgi labai daug. Gauto
mis iš patikimų šaltinių žiniomis, mes 
galime suteikti sekančius davinius apie 
SLA Lėšų Fondo deficitą:

Po Patriotiztno Priedanga
Tikrasis Lietuvos Fašistų Veidas

ti Lietuvos karalium, bet į 
Lietuvą neatvyksiąs, kol 
steig. seimas netars savo 
žodžio.” Turėjo ir daugiau 
nepasisekimų Smetonos pla-

Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the Act 

of March 3, 1879.

Lietuva po Devyniolikos Metų
Šiandien sukanka devyniolika metų 

nuo to laiko, kai Vilniuje buvo pasirašy
tas formalis Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo aktas. Šis paskelbimas, ta
čiau, buvo padalytas tik po to, kada vi
soj šalyj pasireiškė žmonių bruzdėjimas 
prieš tą Lietuvos pardavimą Vokietijai, 
kuris buvo tos pačios klerikališkai-tauti- 
ninkiškos Lietuvių Tarybos padarytas 
gruodžio 11 d., 1917. Gruodžio 11 d. Ta
ryba buvo padariusi nutarimą, kad Lie
tuva bus “amžinais ryšiais” sujungta su 
kaizeriška Vokietija. Ir tuo nutarimu 
pasiremdamas Vokietijos kaizeris pripa
žino Lietuvai “nepriklausomybę” (žiūr. 
šiame “Laisvės” num. straipsnį po ant
rašte: “Po Patriotizmo Priedanga”).

Toji pati Taryba, klerikalai ir tauti
ninkai, keturiais mėnesiais vėliau—liepos 
mėn. 11 d., 1918,—nutarė sukaustyti Lie
tuvą monarchiškais pančiais ir kviesti 
kunigaikštį von Urachą Lietuvos kara- 
Utim. . ' . L"$'

Bet neišdegė jų planai del dviejų prie
žasčių: (1) Lietuvos žmonių bruzdėjimas 
gązdino juos, ir (2) įvykusi Vokietijoj 
revoliucija, kuri nušlavė kaizerizmą.

Dabartiniai Lietuvos valdytojai, vadi
nasi, kadaise dėjo pastangų palaikyti 
Lietuvą prie caristines Rusijos, paskui 
prijungti ją (“amžinais ryšiais”) prie 
kaizerinės Vokietijos, padarant monar
chiją, bet vis neišdegė: Rusijos ir Vokie
tijos revoliucijos ir Lietuvos darbo žmo
nes neprileido jiems tą padaryti.

Bet tiems patiems gaivalams pavyko 
pasigrobti valstybės gale* 1926 metais. 
per tą visą laikotarpį—virš dešimts mė

žtų—fašistai engia Lietuvos liaudį, atim
dami iš jos visokias teises, piešdami ir iš
naudodami ją. Vadinasi, nors Lietuva 
nepriklausoma, bet ji nelaisva, sukausty
ta reakcijos-fašizmo pančiais labiau, n^- 
gu kada nors.

Mes, tačiau, esame įsitikinę, kad Lie
tuvos liaudis neužilgo padarys fašizmo 
viešpatavimui galą. Nepaisant reakci- 

. jos, Lietuvoj organizuojasi Liaudies 
Frontas, jungiasi laisvę mylį žmonės į 
vieną vietą kovai su priespauda, su reak
cija, su fašizmu, kuris ne tik yra nelai
mė Lietuvos liaudžiai, bet ir grūmoja 
Lietuvos nepriklausomybei.

Amerikos lietuviai darbo žmonės, tiek 
daug padėję Lietuvos liaudžiai kovoti už 
savo laisvę (laike carizmo ir kaizerizmo 
viešpatavimų) suburtomis jėgomis nusi
tarė padėti Lietuvos liaudies, laisvės ko
votojams. Pereitų metų Clevelande įvy- 
kusis Amerikos Lietuvių Kongresas De
mokratinei Tvarkai Atsteigti Lietuvoj 
pasižadėjo visais galimais būdais gelbėti 
kovotojams už demokratijo atsteigimą 
Lietuvoj.

Tasai darbas šiemet turi būti tęsiamas 
daug energiškiau. Mes turim pažadėti 
Lietuvos žmonėms: Nenuleisim rankų 
tol, khl Lietuvoj nebus atsteigta demok
ratine tvarka!

1932 metais deficito buvo $13,314.00
1933 metais deficito buvo 11,480.00
1934 metais deficito buvo 8,594.25
1935 metais deficito buvo 2,728.98 i
1936 metais deficito buvo 2,176.18

Taigi, kaip matome, su 1936 metais 
SLA Lėšų Fondo deficitas sumažėjo veik 
šešius sykius, palyginti su 1933 metais. 
O esamoji pild. taryba užėmė vietą 1934 
metų viduryj. Per pusmetį ji beveik jo
kių reformų negalėjo įvesti, bet turėjo 
naudotis gegužine tvarka. Tik su 1935 
metais ji ėmėsi pilnai šeimininkauti ’ ir 
su tais metais Lėšų Fondo deficitas 
“kaip su kirviu tapo nukirstas,” anot to , 
posakio. i

Žinoma, jei pačiam SLA centre dirbtų 
žmonės, kurie visame kame gražiai koo
peruotų su dauguma SLA pild. tarybos, 
tai yra spėjama, kad jau pereitais metais 
Lėšų Fonde nebūtų buvę jokio deficito.

Tai štai ką gali padaryti organizacijai 
pažangesnė valdyba!

“Bristol Viešbutis” ir Trockistų 
T eismas

Mūsų skaitytojai turbūt atmena, kaip 
pereitą vasarą įvykusiame trockistų teis
me Maskvoj, vienas kaltinamųjų, E. S. 
Holtzman, pareiškė: 1932 m. sutikęs 
Trockio sūnų Sedovą Bristol viešbutyj, 
Copenhagene, ir iš ten su juo nuėję pas 
Trockį, kuris davęs instrukcijas, kaip 
nužudyti Staliną.

Po to tuojau buvo pareikšta (“Naujie
nos” tą labai smarkiai kartojo) buržua
zinėj spaudoj, jog tokio viešbučio, kaip 
Bristol .Copenhagene nesą nuo 1917 
metų.

Socialistų lyderis Friedrich Adler išlei
do net brošiūrą diskreditavimui Zinovję- 
vo-Kamenevo teismo. Toje brošiūroje 
vyriausiu argumentu jis išstato tąjį troc- 
kisto Holtzmano liudijimą. Girdi, jeigu 
Holtzmanas pareiškęs, jog su Trockio 
sūnum suėjęs Bristol viešbutyj, kurio vi
sai nesą Copenhagene, tai negalima ti
kėti ir visam teismui ir dėlto reikią skai
tyti visus teisme patiektus liudijimus su
fabrikuotais.

Bet štai Copenhagene išeinąs komunis
tinis laikraštis, “Arbejderbladet,” įtalpi
na ilgoką straipsnį ir su žemlapiu, įro
dant, kad tokis dalykas, kaip “Bristol” 
viešbutis yra.

Prie pat viešbučio “Grand Hotel Ho- 
pėnhavn” randasi “Bristol Cafe.” 1932 
metais, apie tą laiką, kada Holtzmanas 
lankėsi pas Trockį, į minėtą “Bristol Ca- 
fę” susirinkdavo vietiniai ir iš kitur at
vykstą trockistai. Tai buvo jų susitiki
mo vietovė. Į “Bristol Cafe” įėjimas ir 
išėjimas buvo per paminėtą viešbutį. Net 
ir šiuo tarpu, rašo laikraštis, žodis “Bris
tol” tebeliepsnoja elektros šviesa.

Kadangi “kavinė” su viešbučiu taip 
buvo sujungti, tai visai neįstabu, jei kal
tinamasis trockistąs Holtzmanas pasakė 
susitikęs Sedovą “Bristol viešbutyj.”

Paminėtas laikraštis nurodo, jog pra
nešimus apie “nebuvimą” tokio “viešbu
čio Bristol” išleido du žymūs trockistai, 
Ernst Christiansen ir Aage Jorgensen.

Taigi be reikalo tūli žmonės sielojosi 
dėl “sufabrikavimo” kai kurių trockistų 
teroristų teismo dalykų. Jei ką fabrika
vo, tai jau tik ne Sovietų teismas, o pa
tys trockistai, bet ir tas fabrikavimas 
jiems labai nepavyko!

Pereitų metų pavasarį, kaip. 
pranešė “Lietuvos Aidas,” 
Jurbarko apylinkėje buvo 
rastas ir įteiktas fašistų va
dui A. Smetonai istorinis 
plunksnakotis. Juo Smeto
na, buvusis taip vad. Tau
tos Tarybos pirmininkas, 
esąs pasirašęs eilę svarbių 
mūsų valstybės kūrimosi do
kumentų.

Tai tikrai įdomus radinys. 
Tik gaila, kad pats plunks
nakotis kalbėti nemoka ir 
nepasakys, kokius doku
mentus dabartinis fašistų 
vadas yra juo pasirašęs, gi 
“L. Aidas” tų dokumentų 
nepaskelbė. O didesnei ra; 
dinio garbei ir istorijos aiš
kumui būtina paminėti bent 
dalį tų dokumentų ir Įvykių 
(dabar jau paaiškėjusių), 
būdingų slauniajam plunks
nakočiui ir, ypač, jo savinin
kui.

pagelbos tai valstybei atsta 
tyti, toliau valstybiniams Lie
tuvos ryšiams, kurie lig šiol 
yra buvę, nūnai jau sutrukus, 
šiuo Mes įsakome Mūsų vieš
patijos kancleriui, grafui von 
Hertlingui, pareikšti Lietuvos 
Tarybai, jog Mes, augščiau 
minėtuoju 1917-XII-11 d. 
Lietuvos Tarybos pareiškimu 
remdamies, Vokiečių viešpa
tijos vardu pripažįstam^ 
Lietuvą laisva nepriklausoma 
valstybe ir pasižadame Lietu- 
vos valstybei atsistatant pa
tieki jai prašytos apsaugos ir 
pagelbos. Mes Čia vaduojamos 
tuo supratimu, kad tos sutar
tys, kurios yra darytinos, tiks 
tiek Vokiečių viešpatijos, 
kiek ir Lietuvos reikalams ir 
kad Lietuva prisiims dalį Vo
kiečių karo sunkenybių, per 
/curias ir jinai įgija laisvę.

Tuo pačiu žygiu Mes esa
me suteikę* Mūsų viešpatijos 
Kancleriui galės, susižinojus 
su Lietuvos visuomenės atsto-
vais, rasti reikiamų savaran
kes Lietuvos' valstybes atsta
tymui priemonių ir toliau pa
sirūpinti, kad būtų nustaty
tas tvirtas sąjungos santykis 
su Vokiečių viešpatija ir kad 

'būtų sudarytos tam tikslui 
nužiūrėtos bei reikalingos su
tartys.

Tatai patvirtindami, Mes I 
Augščiausiai savo ranka po 
tuo raštu -pasirašėme ir įsa
kėme jį Mūsų antspaudu įžy-’ 
mėti.

Didžioji Vyriausioji Būsti
nė, 1918 m. kovo 23 d. 
Wilhelm. I. R.

Graf von Hertling.” 
Šis dokumentas, kaip pir-

- Cleveland, Ohio
Šauktas masinis mitingas 

Fisher Body Lietuvių Streikie- 
rių sausio 29 d. buvo pasek
mingas visais atžvilgiais.

Mitinge dalyvavo apie 300 
publikos.

z ' . Kalbėtojai buvo patys dar- 
p bininkafiš Fisher Body ir ki- 
į: tų unijų, kurie aiškino, kodėl 
f' mes streikuojame ir ko reika- 

Jau j ame. Paprašius aukų pa- 
Šin streiko, aukavo

sekamai: po $2: J. Ūselis, P. 
Nemura, S. Prokopas; po $1: 
Mažanskas, J. Vaira, J. Mar- * 
tinaitis, J. Bagdonas, J. Vil
činskas, J. Misčikas, N. Bo- 
kir, J. Mažeika, Keiža, Kana- 
peckas, Paltanavičius, C. An
derson, Naujokienė; K. štau- 
pas 55c.; po 50c.: Kliauga, 
Kalakauskas, žemaitis, J. Ru
dis, Vaitkiaučius; Valeįka 30 
c.; po 25c.: Bauža, J. žiogra, 
J. Varanauskas; Petriūniene, 
Nemunis, Valatkiaučiusf Ker
šis, Kalakauskiene, Dočkus, 
Vasiliauskienė. Viso su smul

kiomis aukomis surinkta $27 
ir 86c. Pinigai yra priduoti 
U. A. W. A. Lokalui 45-tam.

Pasarga Lietuviams. Neduo
kite jokių aukų tiems, kurie 
neparodys IUUAWA Lokalo 
45 paliudymą, kad jie yra įga
lioti aukas rinkti, yra nenau
dėlių, kurie vaikšto per sta
bas ir biznierius, būk tai au
kas renką streikierių naudhi, 
bet gavę, patys naudojasi. To
kiems aukų neduokite ir apie 
juos praneškite 'unijai.

■ nėjusios tapti savo darbo 
vaisių šeimininke ir savo 
likimo vairininke. Kad ne- 
kitaip buvo, rodo tolimesnė 
T. Tarybos veikla ir abie
jų susitarusių pusių sąži
ningas pasižadėjimų vykdy
mas.

Kaizerio įsakymu, oku
pacinė vokiečių kariuomenė 
ištikimai dirbo Tarybos pir
mininko nurodymais, nai
kindama darbininkų ir val
stiečių komitetus krašto vi
duje ir kovodama prieš rau
donąją armiją frontuose. 
Nemažiau sąžininga buvo ir 
T. Taryba kaizeriui. Tau
tos masėms patraukti ir su
skaldyti, ir, 1918 II 16 d. 
pasirašė Nepriklausomybės 
aktą, kuriuo Lietuva skel
biama visai nepriklausoma 
valstybe su konstitucine, 
santvarka, kurią nustaty- 
siąs steigiamasis seimas,

nai. Greitu laiku Vokieti
joje prasidėjo revoliucija. 
Kaizeriai ir hercogai išbė
giojo. 1918 X. 20 d. Vokie
tijoje įsikūrė respublika, 
kuri pranešė duodanti Lie
tuvai visišką laisvę nus
tatyti savo šalies konstitu
ciją ir santikius su kaimy
nais. Taip žlugo Tarybos 
pirmininko Antano Smeto- 
no viltys tapti Lietuvos ka
rališkojo dvaro vyriausiu 
kamerdinieriu...

Tačiau dar ne visos kor
tos buvo praloštos. Okupa
cinė kariuomenė jau daug 
darbo buvo atlikusi. Darbi
ninkų ir valstiečių komite
tai daug-kur buvo sutruk
dyti ir sunaikinti. O dalis 
vokiečių kariuomenės sutiko 
pasilikti 'bermontininkų ir 
k i t o k ių “nepriklausomų” 
bandų vardu. Esant tokiom 
sąlygom, Lietuvos naudoto-

visos tautos išrinktas slap
tu, lygiu ir tiesioginiu bal
savimu. Tačiau, nelaukda
ma steig. seimo ir neatsi- 
klausdama tautos, Taryba 
1918. VII 11 d. padarė nau
ją nutarimą, parduodanti 
Lietuvą Vokietijai.

“13 balsų prieš 7 Taryba 
nutarė paskelbti Lietuvą mo
narchija ir kviesti į sostą Sak
sonijos hercogą Urachą, ku- 

i riam vardas duodamas Min
daugas II... Tas istoriškas 
Tarybos posėdis įvyko 1918 m. 
liepos 11 d.”

(Kan. Dogelis “Mano gyveni
mo prisiminimai,” 1936 m. leid., 
230 pusi.)

Gal ir šis nutarimas bu
vo padarytas svetimų vals
tybių prievartos prieš Tary
bą įtakoje? Ne. Tokios 

i prievartos nenurodo nei 
kaip, įvykių raida, nei dokumen- 

nepriklausomy- tai, nei gyvieji liudininkai.
i, visi šaltiniai

—o—
1917 m. rugsėjo 22 d., Vil

niuje, Lietuvos buržuazinės 
inteligentijos ir kunigijos 
sutelktinėmis jėgomis buvo 
sudaryta taip vad. Tautos 
Taryba. Laikas tada buvo 
labai neramus ir kritiškas. 
Rusijos liaudis rengėsi Spa
lių Revoliucijai. Visos tau
tos, tarp jų ir Lietuva, bu
vo apimtos revoliucinio są
jūdžio. Lietuvos liaudis or
ganizavosi ir rengėsi vieną 
kartą a’nt visados išvalyti 
savąjį kraštą ne tik nuo ca
ro agentų, bet ir nuo jo va
salų—Lietuvos dvarininkų, j
fabrikantų bei kunigų. Tai masis Lietuvos “nepriklau- 
matydama, minėtoji T. Ta- somybės” paskelbimas, da
ryba pasistatė sau tikslu bartiniuose krašto istorijos 
nukreipti liaudies tautinį ir vadovė liuose neminimas, 
socialinį sąjūdį mažiausia nors savo laiku jis buvo! 
pavojingu buržuazijai keliu. įdėtas laikraščiuose, 
Ji stengėsi užbėgti liaudies | “Lietuvos 
sąjūdžiui už akių ir atsistoti ■ bės pripažinimo dokumen- Priešingai, 
jo priekyje. Kadangi tvir-.tas” (žiūr. 1918 m. gegu- tvirtina, kad šis nutarimas 
tos visuomeninės bazes, kU- žės mėn. “Ateitis” 5 Nr.). buvo padalytas tais pačiais 
ria galėtų remtis ir paveikti Fašistai visur ir visuomet sumetimais, kaip 1917 XII. 
ar sutrukdyti liaudies sąju-'stengiasi jį nutylėti, užtrin- n j. įr buvo nuoseklus pa- 
dį, Taryba neturėjo, ji sku-'ti, kaip bereikšmį. Antai, starojo tęsinys, 
binosi pasiskelbti save “vie- kun. Dogelis, taip pat T. Į 
nintėle tautos atstovybe” ir ~ 
valdžia, kad tuo būdu gale- 
tų gauti iš svetimų valsty
bių buržuazijos reikalingos 
pagelbos.

Tuo metu tad ir pradeda 
garsėti slaunusis Tarybos 
pirmininko plunksnakotis ir 
jo savininkas, kurių “nuo
pelnai” Lietuvai tikrai neuž
mirštini.

1917-XII11 d. A. Smetona 
pirmasis pasirašo pirmąjį 
Lietuvos “kūrimosi doku
mentą.” Tuo dokumentu 
Taryba praneša savo nuta
rimą Vokietijos kaizeriui, 
kad Lietuva skelbiama 
nepriklausoma valstybe... 
amžinai sujungta su vokie
čių viešpatija ir dėlto, kaip 
viešpatijos dalis, prašo pa
gelbos “valstybei apsaugo
ti.” Į šį pirmą Lietuvos 
pardavimo aktą, kaizeris 
atsakė savo 1918-III-23 d. 
raštu, adresuotu Tarybos 
pirmininkui A. Smetonai. 
Jo turinys toks:

“Mes Wilhelmas iŠ Dievo 
malonės Vokiečių Kaizeris, 
Prūsų Karalius ir t.t. šiuo 
pranešame visų Žiniai: Lie
tuvos Tarybai, kuri yra pri
pažinta Lietuvių tautos atsto
vybe, 1917 m. gruodžio 11 d. 
paskelbus Lietuvą esant vėl ne
priklausoma valstybe, sujung
ta su vokiečių viešpatija am
žinu tvirtu ryšių santykiu ir 
Pandoromis, visų pirma ka
riuomenės, susisiekimo, mui
to ir monetos reikalų sutar
timis, ir paprašius vokiečių 

viešpatijos apsaugojimo ir

Akstinu 
naujam nutarimui buvo lai
mėjusios karą Antantės rei
kalavimas, kad Vokietija 
atšauktų savo kariuomenę 
iš okupuotų kraštų. Ši žinia 
labai išgązdino Smetoną ir 
jo sėbrus. Mat, tuo laiku 
rytų ir šiaurės Lietuvoje 
organizavosi liaudies val
džia. “Tautos vadai” tad ir 
pabūgo pasilikti savo šalyje 
vieni be svetimos kariuome
nės !

Turėdamas rankose mo
narchijos paskelbimo doku
mentą ir surinkęs gausią 
delegaciją, Tarybos pirmi
ninkas skubėjo pas Urachą, 
siūlydamas užimti Lietuvos 
sostą, kad tuo būdu okupa
cinė vokiečių kariuomenė 
galėtų pasilikti Lietuvoje. 
Bet, kaip rašo savo atsimi- 
n i m u o s e kun. Dogelis,

Tarybos bendradarbis ir 
veiklus ano meto katalikų 
veikėjas, savo šiais metais 
išleistuose a t s i m inimuose 
taip teisina tą išdavikišką 
sutartį: “Tai buvo užnerta 
Lietuvai Vokietijos kilpa. 
Vokiečių jėgoms silpnėjant, 
Taryba tą kilpą sutraukė, 
paskelbdama 1918 m. va
sario 16 d. Nepriklausomy
bės aktą be jokių sąlygų ir 
ryšių.”

Taip šiandien ginasi visi 
buržuazijos apaštalai begė
diško savo tautos išdavimo. 
Bet istorijos faktai, jei jie 
nėsuklastuoti, pasigailėjimo 
nežino niekam. O šį kartą 
tie faktai kalba tik apie są
moningą ir laisvai padary
tą tautos pardavimą. Ta
riamoji kilpa buvo ne Vo-- 
kietijos prievarta prieš T. |“.. .nuvykusiai pas jį (Ur- 
Tarybą, o baimė savo tau-!achą) tuo reikalu delegaci- 
tos, krašto liaudies, pano-1jai, jis pasakė.sutiksiąs bū-

Amerikos ambasadorius į Sovietų Sąjungą, Joseph 
E. Davies (trečias iš kaires), Maskvoje kalbasi su 

M. L Kalininu, Sovietų valdžios pirmininku,

jų apaštalai ryžosi toliau 
gelbėti savo klasės intere
sus ir patys kurti sau sos
tus.

1918 XI. 9 d. T. Taryba 
sudarė pirmąją vyriausybę 
su Voldemaru, Tūbelių, Yču 
ir kt. Tarybos narių dalis 
pasiūlė organizuoti sava
norių kariuomenę. Smetona 
ir Voldemaras nesutiko. Bi
jojo. Voldemaras pasiūlė 
samdyti švedų kariuomenę. 
Nesuspėjo. Į Vilnių artinosi 
raudonoji armija. Labai 
charakteringai apie šios 
^‘valdžios” likimą pasakoja 
savo atsiminimuose minė
tas kun. Dogelis.

“Sunkus buvo šios valdžios 
valdymas. . .. Nenumatytas ar
timas bolševikų pavojus. Vy
riausybė esą gavusi slaptų ži
nių, ką darysią bolševikai Vil
nių paėmę. Visų pirma jie tu
rėsią pakarti Voldemarą, Yčą 
ir Smetoną, Pasitariama slap
ta, kas daryti. Aišku, bėgti 
užsienin — Lietuvos nepri
klausomybės ginti.” (232 pus
lapis).

Taip baigėsi dabartinių 
fašistų vadų “žygdarbiai” 
sunkiausiais Lietuvos kūri
mosi laikais. Bet tuo jų is
torija dar nepasibaigė.

1926 metais Smetonai, 
Voldemarui, Tūbeliui ir ko. 
jau aiškiai pasisekė. Trijų 
atstovų frakcija, atstovavu
si seime saujelę stambio
sios buržuazijos, suremtai 
pulkininkų durtuvais tau
tai pasiskelbė esanti josios 
valia ir sąžine. Smetonos 
plunksnakotis vėl gauna 
darbo. Rašo mirties spren
dimus liaudies kovotojams. 
Tvirtina kone, lagerių, ka
lėjimų, kareivinių statybos 
projektus. Naikina profsą
jungas, kultūrines organi
zacijas, partijas —atseit, 
vienija tautą. Rašo naujus 
įstatymus, 'brauko ir taiso 
jo paties pasirašytą ir pri
siektą konstituciją. Kuria 
“tautinę valstybę ir kultū
rą.” Toje kūryboje... At
sigauna dvarininkai. Jų ne
nusavintų centrų žemės pa
didėja dvigubai. Milionai 
litų išmokama pikčiausiems 
liaudies engėjams už “nusa
vintas” žemes. Po fašistų 
mestu “tautinės pramonės” 
rėmimo obalsiu dygsta fab
rikai ir ant liaudies skur
do tunka jų savininkai. Ku
nigų turtai, privilegijos ir 
sauvalė garantuojama kon
kordatu su Roma.

Greta šios valstybinės 
kūrybos, buvo nepamiršta 
ir privatinė jos puse. Jau 
1926. XII. 17 d. išvakare-

(Tąsa 3-Čiam pusi.)



ŠYPSENOS

labai 
kuris 
neiš- 

vieną

čion savo senon 
išdeportuoti. žino
jo vadovaujamo j

Hudson, Mass.

Puslapis TreHaa

Po Patriotizmo Priedanga

BROOKLYN, N. Y.

Jau ruošiama programa

Telephone Stagg 2-440S

A. Radzevičius

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(ŠALINSKAS)

Prieš konvenciją šeštadienį 
įvyks “Laisvės” korespon

dentų ir* bendradarbių 
konferencija.

h'

GRABORIUS 
(UNDERTAKER) 

Vedu šermenis ir palaidoju tin
kamai ir už prieinamą kainą.

LIETUVIS GRABORIUS

Parnamdau automobilius veatuvčm, 
parčm, krlkfitynom ir kitokiem 

reikalam.

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai paisytą Koplyčią 
ir salę del po šermenų pietų. 
Teikiam nemokamai vėliausio* 

mados automobPius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway 

WOODHAVEN, L. l„ N. Y.
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LIETUVOS ŽINIOS
Suvalkiečių Bylos Kariuome

‘Jio

■'

nės Teisme.

Kaunas.—Sausio 26 d. Ka
riuomenės teismas viešame po
sėdyje sprendė penkių sintau- 
tiečių bylą, kaltinamų nelega
laus tūrinio atsišaukimų plati
nimu. Kalt, akte sakoma, kad i 
1936 m. birželio pradžioje 
Sintautų valsčiuje, Kiaulupių 
km. Jono Karnausko sodybo
je policija radus prie tvoros 
prikaltų atsišaukimų “Protes- 
tuokim prieš partijų uždary
mą! Reikalaukime demokrati
nių laisvių!” Tą pačią dieną 
Sintautų km., Lažauninkų so
dyboje taip pat prie tvoros ra
sta dar trys atsišaukimai. Tų 
atsišaukimų tūriniu ir šūkiais 
buvo kurstoma nuversti val
džią.

Kitame atsišaukime “Broliai 
ūkininkai” viršuje buvo atvai
zduoti Veiveriuose nukautų 
Gustaičio ir Veiverio lavonai.

Tyrinėjant atsišaukimų kil
mę ir jų platinimą, paaiškėję, 
kad pas J. Karnauską atėjęs 
Stalgys ir atnešęs atsišaukimų.

Kai kurie liūdytojai pasakė, 
kad Kiaulupių km. atsišauki
mus platinęs to kaimo gyven
tojas Petrauskas, Sakalų ber
nas Švedas. Kitiems atsišauki
mų davęs Jakštaitis.

Galų gale kaltinamaisiais 
buvo patraukti Sintautų vals. 
Santakų, Kiaulupių ir Parie- 
bių kaimų gyventojai J. Jakš
taitis, J. Lažauninkas, J. Stal
gys, Emilis Švedas ir Simas Pe
trauskas.

Kariuomenės teismas išžiū
rėjęs bylą, pripažino kaltu tik 
švedą ir jį nubaudė trejais 
metais sunk, darbų kalėjimo, o 
visus kitus išteisino.

Prieš porą dienų Kariuome
nės teismas viešame posėdyje 
žiūrėjo dar penkių £uvalkiečių 
(nuo šakių) bylą. 1936 m. ge
gužės 10 d. savo bute Rytinių 
km. buvo apšaudytas buvęs to 
kaimo seniūnas Aleškevičius. 
J Aleškevičiaus grįčią buvo pa
leisti šūviai iš abiejų pusių pro 
langą.

Po kurio pil. Valaitis 
vienam šauliui pardavė revol
verį, kurį patikrinus paaiškė
jo, kad Aleškevičiaus grįčioje 
rastos tūtelės yra iššautos iš 
to revolverio. Buvo pradėtas 
tardymas ir Valaitis su An- 
draičiu prisipažino šaudę.

Be Valaičio ir Andraičio 
kaltinamuoju buvo patrauktas 
ir Aleškevičiaus kaimynas Pet- 
kūnas, kuris prašęs buvusį se
niūną apšaudyti, o žemaitaitis 
su Bakšiu už tai, kad platinę 
atsišaukimus “Broliai ūkinin
kai.”

Jie buvo patraukti kaltina
maisiais už pasikėsinimą nu
žudyti politiniais tikslais ir ne
legalios literatūros platinimą.

Teisiamuosius gynė paskir
ti advokatai: L. Purėnienė, A. 
Sugintas, Šapiro ir šeremetev- 
skis.

Kariuomenės teismas kalti
namuosius išteisino pagal pa
tiektus apkaltinimus, o pripa
žino kaltais tik grasinus neiti 
tarnybos pareigų ir nubaudė 
Petkūną, Valaitį ir Andraitį 
po 3 met. sunk, darbų kalėji
mo, bet Andraičiui kaip nepil
namečiui trečdalį bausmės nu
mušė, o Bakšį ir žemaitaitį po 
2 met. sunk, darbų kalėjimo.

Už Žyminių Ženklų Lupinėji- 
mą Notaro įstaigoje — Treji 

Metai Kalėjimo.

Sausio 27 d. Kauno apyg. 
teismas sprendė buvusio vyr. 
notaro įstaigos tarnautojo J. 
Garecko ir EI. Kriaučiūnienės 
bylą.

Gareckas 1933-4 metų lai
kotarpyje pagesintų žym. žen
klų nuplėšęs iš bylų 1,119 lt. 
vertės, 504 ženklus ir 500 ne- 
pagesintų ženklų 1,168 lt. ver
tės, be to, kai kuriose bylose 
ištaisė gavimo datas, sunaiki
no keletą dokumentų.

Garecko bendradarbiais bu
vę perrašymų biuro laikytojas 
J. Kriaučiūnas su žmona. Visi

I 1:trys jie ir buvo patraukti kai-1 
'imamaisiais. Kaltinamasis!
Kriaučiūnas serga kaulų tuber- 
kuliozu ir guli Klaipėdos ligo
ninėje, tai bylą del Kriaučiū
no teismas išskyrė.

Garecką apyg. teismas pri
pažino kaltu ir nubaudė 3 
met. sunk, darbų kalėjimo, bet 
į tą bausmę įskaitė ligi teismo 
iškalėtus 9 mėn.; Kriaučiūnie
nę nubaudė 6 mėn papr. kalė
jimo, bet nuo bausmės atleido 
su sąlyga, jeigu laike 3 metų 
nenusikals.

Išspręsta ir Antra Belvederio 
Byla.

Anksčiau apyg. teismas jau 
yra išsprendęs buv. Belvederio 
mokyklos dir. Paulionio bylą 
ir jį nubaudė 1% met. sunk, 
darbų kalėjimo, o dabar spren
dė tos mokyklos buv. raštve
džio Lesiūno bylą, kaltinamo 
pasisavinus 1400 lt. surinktų 
mokslapini’gių. Su Lesiūnu į 
kalt, suolą buvo pasodintas ir 
buv. dir. Paulionis, kaltinamas 
apsileidimu, bet kadangi jam 
prikišamas nusikaltimas pase- 
nėjo, tai teismas jo bylą nu
traukė, o prokurorui prašant, 
tardė kaip liudytoją.

Lesiūno gynėjas adv. Sugin
tas teisme įrodinėjo, kad mo
kykloje nebuvo tinkamos tvar
kos ir iš bylos aplinkybių ma
tyti, jog direktorius priimda
mas mokslapinigius jų nepa
kvituodavo, o tik kažkokioj 
užrašų knygutėj sau pasižymė
davo. Tardymo metu dir. Pau
lionis trūkstamus pinigus įmo
kėjo į valt. iždą.

Apyg. teismas Lesiūną ištei
sino.

Paskyrė Radiofono Bylą.

Apel. rūmų pirmininkas ra
diofono bylą paskyrė spręsti 
kovo 18 d. Toje byloje proku
roras padavė apel. protestą, o 
nubaustieji: Sutkus, Linkevi
čius ir Malinauskaitė padavė 
apeliacijos skundus.

Tą pačią dieną, bus spren
džiama ir Lėlytės, šaudžiusios 
į policininkus, apel. skundas.

Kovo 3 d. už akių bus spren
džiama vyr. tribunolo kasuo- 
ta “Eros” byla, nes toje byloje 
kaltinamieji nuo teismo yra 
pasislėpę.

Ęrofesorius OTTO SCHMIDT, pagarsėjęs Sovietų ark- 
tikos tyrinėtojas, Jaunų Pionierių susirinkime duoda 
paskaitą apie arktiką. Prof. Schmidt buvo vadas Che
lyuskin laivo ekspedicijos į arktikos vandenynus. Le
dai laivą sukriušino ir po kelių mėnesių išgyvenimo ant 
ledų, visi eksp. nariai buvo įšgelbėti orlaivių pagelba.

Naujos Miltų, Duonos, Pyrago 
ir Selenų Kainos

Kaunas. — Pakilus grūdų 
kainoms, Kainų Tvarkytojas 
savo įsakymu, veikiančiu nuo 
š. m. sausio 23 d. nustatė mil
tams, duonai, pyragui ir sėle
noms kainas.

Pagal tą įsakymą kvietiniai 
■ miltai 1-A rūšies turi būti par
davinėjami ne brangiau 59 et. 
už 1 kg. Kitos kvietinių miltų 
rūšys atatinkamai pigiau, bet 

'skirtumas tarp malūne prakti
kuojamų miltų rūšių turi būti 
ne mažesnis kaip 3 cent, už 
1 kg.

( Kvietines sėlenas pardavi
nėti ne brangiau kaip 8 lt. už

• 1 centnerį (50 kg.). Ruginiai 
miltai turi būti parduodami 
ne brangiau kaip: sijoti 80% 
— 35ct. už 1 kg. ir paprasti 
duonmilčiaį — 30 et. už 1 kg. 
Rugines sėlenas leista parda
vinėti ne brangiau kaip 6.5 lt. 
už 1 centnerį (50 kg.).

| Paprastą juodą ruginę duo
ną leista pardavinėti urmu ne 
brangiau kaip 29 et. ir detaliai 
vartotojams 32 et. už 1 kg. 
Sijotų miltų ruginę duoną ur
mu 35 et., detaliai 39 et. už 1 
kg. Kvietinį pyragą 1-os rū
šies leista pardavinėti urmu ne 
brangiau kaip po 64 et. ir de- 
liai 69 et. už 1 kg.

Ligšiolines miltų ir duonos 
rūšis bei pardavimo sąlygas, 
tvarką ir atsiskaitymo būdus 
pakeisti uždrausta.

Geri ir Blogi Darbai.

čion vietos progresyviai lie
tuviai darbininkai visada, kaip 
vasarą, taip ir žiemą visokiose 
organizacijose darbuojasi net 
sušilę. Kitą kartą net ir savų 
reikalų nėra kada apdirbti, 
kad tik kaip nors kuo dau
giausiai padaryt pelno. Kaip 
tik kiek uždirbam — kuo grei
čiausiai siunčiam padalinę į 
kelis skyrius: tai Lietuvos po
litiniam kaliniam, kurie pūsta 
Smetonos bastilijose už visų 
Lietuvos žmonių reikalus; tai 
Ispanijos kovotojams, kurie 
taipgi gyvastis aukauja, kad 
apsigint nuo razbaininkų fa-1 
šistų, kurie nieko nekaltus už
puola ir žudo juos, jų moteris 
ir jų vaikus; tai darbininkų 
spaudai; tai streikuojantiems 
darbininkams, kur nors pakliu- 
vusiems kalėjimuosna; tai jų 
likusiems našlaičiams, žodžiu 
sakant, visiems savo darbinin
kiškiems reikalams ištiesiame 
savo ranka, v

KAIP PERKŪNAI TRENKS
Sykį draugas draugui karštai diskusavo, 
Kaip ir kokiuo būdu pagerint būklė. 
“Milionus vargšų suvylė, apgavo, 
Darbdaviai, biznieriai, bažnyčia, smuklė.

Tartum, kad nemato del savęs ir tako, 
Mulkintojų klauso, juos seka aklai... 
Visai neteisybė, kaip patarlė sako, 
Kad žmonės taip.kvaili, kaip kad asilai.

Dar niekas nematė saliūne prie baro, 
Kad alų, degtinę, gertų asilai, 
Kad krimstų tabaką, rūkytų cigarą,— 
Su dūmais apsmilkę, kaip kad katilai.

Pinaklį nedaužo asilai per naktį, 
Asilaites visai smuklių nelankys; 
Rūkyt cigaretus ir degtinę lakti 
Niekas asilaičių nebeišmokys.

Nebėga, kur boles daužo arba spardo, 
Neneša pilvotam klebonui aukos; 
Jei asilus skriausti lysi į jų gardą, 
Pajusi kanopą ant savo kaktos!”

Kitas draugas sako: “Dalinai tas tiesa, 
Tačiaus taip, kaip yra, per amžius nebus;
Vieni susiprato, jau pamatė šviesą, 
Patys apsišvietę, apšvies ir kitus.

Jau laikai kitėja, darbininkai mato, 
Kad poteriais nieko sau neišmaldaus; 
Vieni jau patyrė, kiti jau suprato; 
Dabar jau klebonai jų nebeapgaus!

Jau daug ir klebonų, daugel kamendorių, / 
Didelių ir mažų, plonų ir storų, 
Spjovė ant bažnyčių, spjovė ant altorių, 
Nes pritrūko kumpių, sūrių ir dešrų.

Jau daug darbininkų pažįsta skriaudėjus, 
Neužilgo karštą pirtį jiem surengs; 
Sukčius, parazitus, visus niekadėjus, 
Netaip kaip asilai, kaip perkūnai trenks!”

Raguotis.

Argi ne brangų mes darbą 
dirbam ?

Bet čia randaši ir blogos 
valios mūsų brolių lietuvių, ku
rie netik patys nieko nedirba 
naudingo del savo klasės, bet 
dar kenkia tiems brangiems 
darbams.

Čia mes turim sutverę bend
ro fronto komitetą iš visų or
ganizacijų bei draugysčių, ku
rių tikslu yra gelbėti Lietu
vos žmonėms nuo baisaus 
Smetonos teroro ir kad at- 
steigt ten kiek demokratiškes
nes teises.

Rodos, šis tikslas 'visiems 
mums išeiviams labai tinkamas 
ir naudingas. Bet kas tau!

čia randasi vienas 
garbę mylintis žmogus, 
supykęs, kad jo šiemet 
rinko už pirmininką į 
draugystę. Jis suorganizavo 
savo pasekėjus, sušaukė spe
ciali susirinkimą savo vado
vaujamos draugystės ir nuta
rė atsimesti nuo bendro fron
to komiteto ir net “išsimūfyt” 
iš L. P. Kliubo svetainės kur 
nors pas svetimtaučius; jis pa
sakoja, kad, girdi, jam jo ad
vokatas taip pataręs, nes, gir
di, mes čion būdami ir prie 
bendro fronto prigulėdami, ga
lim būt valdžios užpulti; mū
sų draugystės turtas gali būti 
konfiskuotas ir mes patyįs ga
lim būt iš 
“kontrėn” 
ma, toj 
draugystėj esant didžiumai na
rių dar mažiau susipratu- 
siems, nubalsavo už tą jp ne
švarų įnešimą. Tai apgailėti
nas dalykas. . .

Aš jums, draugai, pasaky
siu, kad jus jūsų pirmininkas 
baisiai prigavo. Jūs galit tik 
tą žinot, kad dar ši šalis, tai; 
ne Lietuva ar Vokietija; dar 
čion fašizmo nėra, dar čion 
egzistuoja šiokia tokia demo-

Aš patarčiau L. P. Kliubui 
atnaujint - atgaivint vaikučių 
vakarinę mokyklėlę. O drau
gei Onai Markunytei nereikė
tų užsigauti ten už kokias 
tamsių moterėlių kalbas ir vėl 
mokyt vaikučius. Jei jos būt 
apsišvietusios ir susipratusios, 
tai neliežuvautų. Reikia prisi
minti dar ir tą patarlę: kas 
daugiausia veikia, tą daugiau
sia peikia. Tėvai jau prisiža
da savo vaikus sutvarkyt ge
naus, ir tokios betvarkės dau- 
giaus jau nebus;

Daugelis mūsų draugų turė- 
, tų užrašyti savo vaikams 
“Sunday Workerj”. Nesigailė
kit poros dolerių. Laikui bė
gant, užtikrinu, kad bus pa- 

kratijTlr dar“ tokių "dalykų"1 
ką jis jums sakė,> čion nėra ir 
gal dar negreitai bus. Uždyką 
jis jus tuom baubu išgązdi-:. 
Mums jūs tik tuom gaila, kad 
jūs atsimetėt nuo labai bran
gaus darbo, kuris šiuo tarpu

labai yra reikalingas, kad ben
drai visiems, be skirtumo pa
žiūrų, vest kovą prieš baisųjį 
fašizmą. Aš • manau, kad jūs 
dar unažai žinot, kas tai yra 
fašizmas; reikėtų jums dau- 
giaus žinių apie jį.

Moterys katalikės buvo par- 
sikvietusios kalbėt A. Kneižiu- 
ką. Jis viską atbulai kalbėjo 
ir šmeižė visokį darbininku 
judėjimą ir jųjų kovas prieš 
išnaudotojus bei kruvinąjį fa
šizmą. Visokių melų ir šmeiž
tų pripliurpė ant Ispanijos ko
votojų ir Sovietų Sąjungos.

Kada iš klausytojų buvo 
jam užprotestuota prieš jo 
šmeižtus ir buvo pakviestas 
stot į diskusijas, tai jis atsi
sakė. Paskui buvo pakviestas 
į debatus, tai jis užklausė, kas 
su juo debatuos. Atsakyta, 
kad d. Bimba, tai vargšas, 
taip nusiminė, kad net pajuo-1 
do ir atsisakė, pareikšdamas, 
kad, girdi, jis čion šiandien 
bosas ir su nieku nesiskaity- 
siąs. Matomai, jis pamislino, 
kad ten jo prakalbose būta 
Bimbos. . .

biskį prie jo pripras ir pamy
lės, nes ten del jaunuolių yra 

i | daugel patraukiančios jiems 
pritaikytos medžiagos ir viso
kių “fonių”.

Viską Temijantis.

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APT1EKA I
Čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug ; 

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

8701 JOS CAMPAU AVEL, DETROIT, MICH.

(Tąsa iš 2-ro pusi.) 

se fašistų vadų ranka kaž
ką pasirašė Vokiečių impe
rialistams, paėmė iš jų “tė
vynės reikalams” keletą mi- 
lionų markių ir duosniai jas 
paskleidė tarp Kauno įgu
los karininkų. Pereitais me
tais toji pati ranka su Hit
leriu pasirašė “prekybos 
sutartį,” kurios tik maža 
dalis tepaskelbta. Tų pačių 
žmonių ranka prieš pusant
rų metų pasirašė Lietuvos 
Banko išlaidų orderį ir 
Šveicarijos bankuose padė
jo keletą milionų aukso 
frankų “tautos vairinin
kams.”

Vadinasi, viskas tvarkoje 
ir buržuazijos apaštalai ne 
be pagrindo skelbia kraštui: 
“Tauta gali būti rami.” Ką 
buržuazija supranta žodyje 
“tauta”—visiems aišku. Ir 
kad jos “tauta” gali būti ra
mi—taip pat suprantama. 
Fašistai padarys viską, kas 
galima jos interesams ap
saugoti. Jie, Ispanijos fa
šistų pavyzdžiu, nesusvy
ruos reikale išpjauti pusę 
tautos, jei tik pajėgs. Isto
riškasis plunksnakotis, ku
ris vėl prityrusio savininko 
rankose, nesudrebės pasira
šyti naują pardavimo aktą. 
Ir Smetona, a la gen. Fran
ko, nepabijos įsileisti tarpt, 
imperialistų galvažudžių 
gaujas — naikinti krašto, 
kaip jį, T. Tarybos pirmi
ninkui norinti, pokariniais 
laikais naikino okupacinė 
vokiečių kariuomenė. Tegul 
žūsta tauta, by tik bus iš
gelbėta “šventoji” turčių 
nuosavybė ir teisė toliau ek-

Reumatizmas Sulaikomas
Į 48 Valandas.

Naujas New Yorko daktaro vaistas 
tiekia linksmybę tūkstančiams— iš
varo lauk reumatišką varginimą iš 
nugaros, sąnarių ir muskulų.

Skausmai Paprastai Išeina 
Iš Pirmos Dienos

Nuodai jūsų kraujuje daro reuma- 
tiškus skausmus, sustingimus ir iš
tinimus, ir vargina jumis kiekviena
me pasijudinime. Pasiliuosavimui 
jums iš kančių jūs turite išvalyt nuo
dus iš savo kraujo!

Šio daktaro nauji vaistai greitai 
tai padaro. Jose nėra svaiginimu— 
saugus jauniems ir seniems, nesuda
ro pavojaus širdžiai. Jie vadinasi 
BARUVACOL ir jūs galite išbandyt 
juos sekamomis prielankiomis išly
gomis. Iškirpkite šj skelbimą ir att 
siųskite su savo vardu ir antrašų* 
(arba užeikite asmeniškai) j Atkins 
Laboratory, 44 E. 63rd Street, New 
York City. Nesiųskite pinigų. Už
mokėkite laiškanešiui, $1.85 pride
dant C. O. D. kaštus, kada jis at
neš BARUVACOL. Naudokite jj 2 
dienas (48 valandas). Jeigu jūs ne
sijausite, kad skausmai prasišalino, 
grąžinkite nesunaudotus vaistus ir 
jūsų $1.85 bus sugražinti. Kam kęs
ti dar kitą diena? Valandos: šiokiom 
dienom nuo 10 iki 4. (Lith. Laisve)

Jei Pasiskubinsit— į
Dar Gausit į 

Dvi teisingiausios lietuviškos 
knygos apie lyties klausimus: .
PATARIMAI VYRAMS APIE

LYTIES DALYKUS;
Kaina $1.50.

PATARIMAI MOTERIMS 
APIE LYTIES DALYKUS; 

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

mų, su paveikslais.
Galima pirkti abi arba bile 

kurią vieną
Tų knygŲ jau mažai turiu, to
dėl norintieji pirkite tuoj aus.

Reikalavimus su pinigais 
adresuokite:
J. BARKUS 

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

sploatuoti darbo žmones— 
toks fašistų principas. Te
gul bus sunaikinta tėvynė, 
alkana ir nuteriota jos 
liaudis, by tik fabrikantai, 
pirkliai, dvarininkai, tam
sybės apaštalai - kunigai ir 
visi kiti svetimo prakaito 
parazitai (be tautos ir ti
kybos skirtumo) ramūs ir 
sotūs naudosis priplėštais 
turtais, ištaigingo gyvenimo, 
patogumais, pasisavintomis 
teisėmis ir privilegijomis. O 
jei išdavystė nepasisektų, 
fašistų vadai visuomet pasi
rengę, kaip 1918 m., išskris
ti į užsienį... gelbėti Lietu
vos nepriklausomybės.

Kaunas. Kb. Raseika.

Dr. Herman Mendlowitz
33 METAI PRAKTIKOS
522 Bedford Avenue 

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

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Dienraščio “Laisvės”

KONVENCIJA

BANKETAS
įvyks Sekmadienį

11 Balandžio (April)

BUS

GRAND PARADISE SVET.
318 Grand Street
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BOSTONO IR APIELINKES ŽINIOS
SUSITVĖRĖ AMERIKOS LEGIJONO STEPONO DA

RIAUS LIETUVIŲ POSTAS NUM. 317.

Bet jau įvezdinimo vakarą Dr. nameliai ir pakelta, taip vadi- 
Landžius-Seymour pasižymėjo narnos, sidabrinės vestuvės.

savo juodašimtiška kalba.
Vasario 5 d. lietuviai, karo 

veteranai, oficialiai atidarė at
skirą savo postą Stepono Da
riaus vardu.

Tokį atskirą lietuvių postą, 
mūsų visuomenė komentuoja 
įvairiai. Vieni mato tame politi
nę naudą, kiti (patys legionie
riai) sako, kad šitam postui rū
pėsią ginti savo ir savo šeimy- j pas žmogaus gyvenime. Per šį 
nų reikalus ir teikti tarpusavę (ketvirtį, šimtmečio mes auklėja- 
visokeriopą pagelbą.

Dauguma, tačiau, yra tos 
nuomonės, kad iš legiono nieko! 
gero negalima laukti, kadangi 
legionas jau daug kartų pasiro
dė kaip reakcinis, išėjo prieš 
darbininkų reikalus, prieš ko
munistus ir tt. ir tt. Pastarie
ji būdami šitos nuomonės net 
kritikuoja tuos draugus, kurie 
būdami pažangūs žmonės—į le
gioną įstojo.
• Kaip ten nebūtų—ateitis pa
rodys. Bet jau ir pirmas mūsų 
legionierių vakaras parodė, kur 
link eina nekurie to legiono na
riai.

Omeny turiu dr. Landžių. At
likus visus formalumus, k. a. 
viršininkų priesaika, vakarui 
pirmininkauti tapo pakviestas 
dr. Landžius.

Kadangi scenoje sėdėjo Mass, 
valstijos legiono komandierius, 
teisėjas Logan, kongr. Carrol ir 
visa eilė žymių amerikiečių, tai 
mūsų Landžius pradėjo neap
sakomai jausmingus patrioti
nius himnus giedoti.

“Be Americans,” “Be Ame
ricans !”•—šaukė dr. Landžius. 

'O galų gale, visai lygsvaros ne
tekęs, ėmė siundyti prieš 
munistus.

“Mūsų tarpe negali būti 
tos bolševikam! Areštuoti 
ševikus! Išdeportuoti 
Prie tokios isterijos dr. Lan
džius priėjo.

Dr. Landžiaus kalba visų ge
rąją nuotaiką sugadino. Sugadi
no pačių legionierių, nes, kaip 
minėjau, legionierių tarpe yra draugų, 
labai daug pažangių žmonių ir

Jaukioj nuotaikoj gražiai 
praleista visas pusdienis. Pasa
kyta daug gražių linkėjimų 
drg. Sabuliams ir suteikta do
vanėlių.

Visa tai, rodos, taip papras
ta. Kasdieniška. Bet pagalvo
jus giliau gaunasi kas kita.

Dvidešimt penki metai vedy
binio gyvenimo—yra svarbiau
sias ir atsakomingiausias tar-
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me šeimynas—vaikučius ir ko- 
jkią linkmę mes jiems duosimo— 
.tokia linkme, dažniausia jie ir 
;keliaus gyvenimo kelią.

Draugai Sabuliai gali pasi
girti gražiai išauklėtais dviem 
sūnais ir dukrele.

Baliukui pirmininkavo J. 
Krukonis. Tarp kalbėjusių drg. 
J. Burba prisiminė Ispanijos 
kovotojus prieš fašizmą ir Lie
tuvos politinius kalinius. Jo 
pasiūlymu čia pat parinkta 
$7.15c. aukų. Aukavo šie asme
nys: Anastazija ir Adomas Sa
buliai—$2. Antosė Kvedaravi
čienė $1.00. Po 50c.: Rev. B. F. 
Kubilius, Mrs. Sank, Mrs. Anna 
Novicky. Po 25c. Rosavege, Sa- 
rapinas, H. Yanulienė, Pernic- 
kienė, Kudirkienė, D. Ruplėnie- 
nė, Shurilienė, E. Burbienė ir

Burba. Kudirka—20c. Shuri- 
ir Kavaliauskienė po 10c.

ŠIRDINGAI AČIŪ!
la

ko-

vie- 
bol- 

juos!”

ną Rochesterio konferenciją.
Delegatas išrinkta.

M. Duseika.

Aukos Ispanijos Liaudžiai

ALDLD ir LDS Apskr. 
Prakalbu Maršrutas 

Conn. Valstijoj

Kolonijoms laiškais praneš
ta apie maršrutą. Tad duokite 
greitą atsakymą ALDLD III 
Apskričio sekretoriui, laiškuo
se nurodytu antrašu.

Reporteris.

D .L. Draugijos už tą nepagei
daujamą klaidą. M. A. FOTOGRAFAS

draugams ir draugėms, 
nepamiršo mūs ir su- 
taip brangią, ir niekad 
nepamirštiną puotą, dvi-

Draugės ir Draugai! Mes, 
Anastazija ir Adomas Sabu
liai, nuoširdžiai dėkuojame vi
siems 
kurie 
rengė 
mums
dešimt penkių metų vedybinio 
gyvenimo proga. '

Mes nemanome, draugai, 
kad mes užsitarnavome nuo 
Jūs tiek nuoširdumo ir drau
giško atsinešimo prie mūs. Iš- 
tikrųjų. Gyvenimo našta būna 
daug lengvesnė nešti, kuomet 
aplink save matai gražų būrį

labai daug pažangių žmonių ir Dar kartą ačiū draugams ir 
net komunistų simpatizatorių. artimiesiems už brangias^ Jūs 
Sugadino ūpą ir oficialiam sve
čiam amerikiečiam, nes Lan
džiaus kalbą jie praleido pro 
ausis, patys nei vienu žodeliu 
neprisiminę nei komunistų, nei 
kitų radikalų.

Publikos į minėtą parengimą 
prisirinko daug. Tai vis kviesti
niai legionierių draugai. Kam
šatis buvo didelė abiejose sve
tainėse. Viršuje šokta-apačioj 
uliavota. Mūsų legionieriai ga
vo gerokai dovanomis alaus ir 
kito maisto. Todėl ir svečius iš 
pradžių pavaišino veltui, o pas
kui kas norėjo—pirkosi.

Stepono Dariaus posto valdy
bą šiems metams sudaro:

Komandierius—Vincas • Rim
kus.

Vyresnysis vice-komandierius 
—Stasys Stankus.

Jaunesnysis vice-komandierius 
—Bronjus Petrus.

Adjutantas—Jonas Romanas.
Kasininkas—Juozas Kanusky.
Patarnautojas—Juozas Cunys.

I* Teisėjas—F. J. Bagočius.
Labdarybės prižiūrėtojas—

Juozas Adams.
Gydytojas—Dr. S. L. Sey- 

nlour-Landžius.
Mirimų registruotojas—Juo

zas Cidlevičius.
Spaudos reikalų vedėjas-Roy 

'Sidney-židžiunas.
Maršalka—Juozas Bizakas.

dovanas ir gražius linkėji
mus.

Anastazija ir Adomas
Sabuliai.

Washington© Diena jau vi
sai čia pat. Tą dieną mūsų di
delis penkių organizacijų ba
lius, St. Omer’s Hall, 376 
Broadway. Paimtos abidvi sve
tainės. Vienoj šoksim—kitoj 
užkandžiausim. O užkąsti bus 
gardžių dalykų.

Taigi visi vasario 22 d. su
gužėki! !

Pet.

Rochester, N. Y.

gražiai Pagerbta Draugai 
Sabuliai

Šį mėnesį Anastazijai ir Ado
mui Sabuliams sukako 25 metai 
vedybinio gyvenimo.

Ta proga gražus būrys drau
gų ir giminių, vasario 7 d. su
rengė draugams Sabuliams sur- 
prizu baliuką.

Apie 2-rą vai. po pietų iš 
peŽiniu tapo “apgulti” Sabuiių

Per Amerikos Lietuvių Dar
bininkų Literatūros Draugijos 
centrą aplaikyta ir perduotos 
sekamos aukos Ispanijos liau
džiai :

ALDLD 63 Kp. Bridgeport, 
Conn., prisiuntė per drg. A. 
Katiną $5.00.

Bridgeport© Lietuvių Prieš- 
fašistinis Komitetas turėjo pa
rengimą, nuo kurio Ispanijos 
liaudžiai paskyrė $40,00 ir 
Lietuvos politiniams kaliniams 
paaukavo $10.00. Pinigai ap
laikyta nuo drg. J. J. Mockai- 
čio.

Drg. A. Apšeigiene, Auburn, 
Me., prisiuntė surinktų aukų 
$5.00. (Vardai aukautojų til
po korespondencijoj).

ALDLD 7 Kp., Springfield, 
Ill., prisiuntė per drg. S. Sen
ki] $15.00. Aukos buvo surink
tos kuopos 
rengime.

širdingai 
tojams.

draugiškame pa-

ačiuojame auko-

D. M. Šolomskas, 
ALDLD CK Sekretorius.

Drg. V. Andrulis “Vilnies” 
redakt. iš Chicagos atvyks
ta į Conn, valstiją. Jam skirta 
pervažiuot su prakalbų marš
rutu per didesnes šešias kol 
nijas.

Darome sekamai: skiriame 
dvi dienas kolonijom. Vieną iš 
tų turi rengti prakalbas, o ki
tą dieną — pasikalbėjimą or
ganizacijos reikalais.

Veikėjai turi gerai prisiren
gti prie prakalbų ir pasikalbė
jimų, nes ne tankiai d. V. An
drulį gauname į šias kolonijas, 
tad reikia pasinaudoti proga, 
kad jis atliktų užduotį tą, 1 
ria jis čia pribus.

Dienos skiriamos sekamai
Bridgeport—balandžio 1 
dd.
New Haven—balandžio 

ir 4 d., po pietų.
Waterbury—balandžio 4 

vakare ir 5 d.
Torrington—balandžio 6
New Britain—balandžio 7 d.
Hartford — balandžio 8 ir

2

9 dd.

PASAULINĖS ŽINIOS
Aštrėja Kova Tarp Randau- 

ninku ir Buožių Amerikoj
Washington. — Valdiška 

farmų randauninkų reikalų 
komisija vas. 12 d. patarė 
paskirt įvairioms vietoms 
taikymo komisijas, kurios 
taikytų kivirčus tarp ran
dauninkų ir žemės savinin
kų “naudai abiejų klasių.”

Minima specialė valdžios 
komisija reikalauja užtik
rinti randauninkams laisvę 
organizuotis ir susirinki
mus daryti. Savininkai su 
vietine policija buvo atėmę 
randauninkams tą teisę.

Dulkių Debesiai Kansas ir 
Oklahoma Valstijose

Kansas.—Piet-Wichita,
vakarinėje dalyje Kansas ir 
vadinamoj “rankenoj” Ok- 
lahomos valstijos vėl siau
čia dulkių debesų sūkuriai. 
To priežastis yra nepapras
tai šiltas sausas oras ir 
smarkūs vėjai.

St. Louis Auto. Darbininkai 
Dar Tebestreikuoja

Klaidų Atitaisymas
Gerbiamoji “Laisvės” Re

dakcija : Labai prašyčiau tam
stų, idant patalpint “Laisvėje” 
šį mano mažą klaidos pataisy
mą, kuri įsiskverbė “Laisvės” 
37-tam num. korespondencijoj 
iš priešfašistinia veikimo, Brid
ge p orte.

Vietoj Lietuvių Viešas^ Kny
gynas aukavo, turėjo būt: 
A.L.D.L.D. aukavo prieš-fašis- 
tiniam veikimui, ir ne keturis 
dolerius, bet tik du doleriu.

Todėl labai atsiprašau A.L.

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ OĮ±p

KIRPIMAS

SKUTIMAS 1 Ej

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

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

Taipgi atmalia- 
voju Įvairiom 
spalvom.

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

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

Nagais ją suraižė, drabu
žius nudraskė, bet moteris 
laimėjo 15 minučių kovą, 
niekšas pabėgo.

Pereitą savaitę kas
priemiestyje papjovė M. E. 
Babcockaitę, 18 metų, kuri, 
kaip policija • sako, taipgi 
buvo užpulta žaginimo tiks
lu. O jau kelias dienas pirm 
to nežinia kas East Buffa
lo j užpuolė dvi jaunas ipo- 
teris, manoma, su tokia 
intencija.

ŠAUDO RESPUBLIEKIE- 
ČIUS MALAGOJ

Malaga, Ispanija. — Fa
šistų karo teismas vas. 1% d. 
nusmerkė sušaudyt devynis 
respublikos sargus; keturi 
kiti nuteisti amžinam kalė- 
mui; vienam sumažinta 
bausmė iki 6 metų toįel, 
kad jį užtarė kunigas.

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Laisniuotas Grahorius
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Grahorius (Undertaker)

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

VYRŲ IR MOTERŲ LIGOS 
GYDOMOS NAUJOVIŠKAIS 

BŪDAIS

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.

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

BERN. J. SHAWKONIS
(AŠAKUNAS)

NAUJAS

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALSAMUOTOJAS

LAISNIUOTAS
New York ir New Jersey 

Valstijoje 
Graborystės reikale visada jums 

mielai patarnaus pigiai.
306 John Street, 

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

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

DR. L. ZINS
Virš 25 Metų Praktikos

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

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

NOTARY PUBLIC TEL. STAGG 2-5043

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės paa mus, patarnavi
mas bus užtikrintas ir už prieinamu kainą.

Utarninko vakare, 9 d. vasa
rio, ALDLD 50 kp. laikė su
sirinkimą. Susirinkime buvo 
perskaitytas laiškas nuo drg.. 
Šolomsko, kad V. Andrulis at- 
keliauna į Rochester į ir bus čia 
dvi dienas (17 ir 18 vasario). 
Kuopa nutarė surengti prakal
bas ant 18 d. Prakalbos įvyks 
8 valandą vakare, Gėdemino 
svetainėje. Plakatai paduota į 
spaudą.

“Laisvės” skaitytojai lai pa
sižymi gerai dieną—ketverge, 
18 d. vasario ir paagituokite 
savo pažįstamus atsilankyti į 
viršminėtas prakalbas. Bėgantis 
momentas yra labai svarbus, 
tai nuo kalbėtojo išgirsime 
daug ką naujo. Prieš prakalbas, 
seredoj, bus privatis pasikalbė
jimas su svečiu. Tą vakarą už
prašoma visa veiklesnė pirmei- 
vija dalyvauti.

ALDLD kuopos susirinkime, 
buvo skaitytas laiškas nuo ko
miteto Ispanijos demokratijai 
gelbėti. Laiške reikalavę išrink
ti delegatą į ateinančią

St. Louis, Mo. — Nors pa
daryta bendra sutartis su 
General Motors, bet dar te
bestreikuoja darbi ninkai 
Chevrolet ir Fisher Body 
auto, fabrikų St. Louis’e, i 
protestuodami, kad teismas 
išdavė skebams indžionkši- 
ną prieš unijistus.

TRAUKINIO NELAIMĖ 
DEL AUTOMOBILIO

Selma, Calif. — Užbėgus 
traukiniui ant automobilio, 
išvirto iš relių garvežis ir 
du prekių vagonai; žuvo 
mašinistas ir ugniakūris. 
Du automobilyj būvę asme
nys paspėjo iššokti laukan 
ir išsigelbėjo.

VIS DAR PIKTADARIŠ
KAI UŽPULDINĖJAMOS 

BUFFALO MOTERYS 
r • e f , i '• 1 Y

Buffalo, N. Y. — Nežinia 
koks nenaudėlis įsibrįovė į 
J. ZwicknageFienes, 20 me
tų amžiaus moteries, kam
barius ir užpuolė ją žaginti.

DAR/
Y1 •

TIE VISI D A
Bus

Kas

įPIE ’2,000 VERTES DAIKTŲ 
IA “LAISVES” BAZARE
IKTAI BUS IŠPARDUODAMI UŽ LABAI ŽEMAS KAINAS
įvairiausių gėrimų ir geriausių v algių, kurie yra Bazarui sudovanoti.

Vakarą Šokiai, Griežiant Keturių Kavalkų Orkestrai x
Sekmadieniais Bus Vaikų Dienos nuo l-mos iki 5-tai Vai. Dienomis. Vaikai
Pirks Viską Žemom Kainom. Gaus Gerų Daiktų, Mokėdami nuo 1c. iki 10c.
Vaikų Dienom, tai yra Sekmadieniais, nuo 1-mos iki 5-tos Vai. Įžanga Veltui Vaikam ir Suaugusiem. 

Bet Vaikai be Suaugusių, Nebus Įleidžiami.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ——— - - - - - - - - - 1_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-— _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Penktadienį 1 (
Vasario M

\ ŠOKIAI IR ŽAISLAI,
Kadangi įvyksta Liet. Nepri- 

7 klausomybės minėjimo prakal-

Sekmadienį Višniauskas, iš Bayonne,
February 1 A. Klimaitč, P. Pakalniškis ir

February bos, tai šiandien bazaras pra
sidės 10 v. vak. Įžanga veltui.

N .. ,

L. Kavaliauskaitė 
dainuos solus.

Šeštadienį O/1 12 Žymių Talentų iš Phila., Pa. Pirmadienį Pirmyn Choras, iš Great NecR
Vasaric // Vadovaujant A. Klimaitei,
February .!■■■■ duos ištisą programą.

Y asari© 
February

w eilios soiijp čilieti^, Kvartetų 
7 ir sceniškų šokių.

BUS “LAISVIF SVETAINĖJE. 419 LORIMER ST., BROOKLYN, N. Y.
■■ ■■ . ........................................................... . . :--------- ■ ji._______________ Jvisuoti-
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šokius, vasario 27 d., 
Darbininkų Apšvietos 
svetainėj, 5 Hanover 

Mūsų kliubui ir kitoms 
organizacijoms

į sėtais ir pasižadėjo remti iki 
pilnos pergalės, tai Clev. Plain

Puslapis Penktas

kas jis yra per vienas? Pana
grinėjus paaiški, kad North 
East Community Council yra 
padaras Fisher Body kompani
jos. Martin E. Page, tos fik- 
tyvės organizacijos yra visa fi
gūra, kuris yra Fisher Body 
stambus šėrininkas ir kartu ap
mokamas “stoogis” kompanič- 
nos ūbi jos. Jis pasirodė tam, 
kad su šiuom skymu apgavus 
dalį nesvarstančios Clevelando 
visuomenės. Ypač po sėkmin
gos Liaudies konferencijos, F. 
B. kompanija, pasilindusi po šio 
NECC padaro skraiste, mano 
suklaidinti kaip streikierių, taip 
ir dalį visuomenės. Kaip nepa
vyko su pirmesniais skymais, 
taip nepasiseks ir su šiuom.

Vietos spauda, kaip užsukta 
katarinka, griežia G. M. naudai 
ii* visaip įkriminuoja U.A.W.U.

; kaltininkais

Prisaikintųją Teismas Pasmer
kė Draugiją del Jaunuomenės 

Neaprūpinimo
CLEVELAND, O., vas. 7 d. 

—Cuhahoga Jaunuolių Taryba 
turėjo surengus viešą teismą 
ir teisė draugiją už jos nebo
jimą jaunuomenės padėties. 
Erdvi Euclid Avenue Baptistų 
bažnyčios auditorija, kurioje 
sutelpa iki 3,000 žmonių, buvo 
persipildžius studentais ir pa
žangiąja mūsų miesto visuome
ne, kuri pradeda rimtai intere
suotis šių dienų jaunuomenės 
likimu.

Apkaltintojais- prokurorais 
šių dienų draugijos buvo adv. 
Marvin C. Harrison ir Mare J.- 
Grossman. Gynėjais—adv. Ge
orge B. Harris ir David E. 
Green. Abi pusės turėjo po 1 - ---- c t---------
keturius liudininkus. Pirmu ; viršininkus, esant 
liudininku iš apkaltintojų pu- ir užsispyrėliais nebąigime šio 
sės pašaukta Dr. Jacob C. M o- streiko. Clev. Plain Dealerio re- 
yer, istorijos prof. Flora Stone daktoriai, tiesiog iš kailio neria- 
kolegijos. Jis citavo iš J. V. si iš GM korporacijos viršinin- 
kongreso rekordų kaipo įrody- kų “ištvermės ir kantrumo” del 
mą, kokia nelygybė gyvuoja John L. Lewiso užsikirtimo ir 
prie šių dienų draugijos tvar
kos, kad 36,000 šeimynų iš 
pasiturinčių klasės turi meti
nių įeigų, kurios lyginasi meti
nėm įeigom 12,000,000 šeimy
nų darbininkų luomo. Prie to, 
kaip šalies turtas vis labiau 
susikoncentruoja į mažesnio i 157,000 organizuotos 
skaičiaus rankas, kad jaunuo- nes tuos automobilių darbinin- 
menės didžiumai nebėra pro-^kų reikalavimus pripažino tei- 
gų prie užsiėmimo—darbo.

Miss Elizabeth Magee nuo . .
Consumers League įrodė, kaip j Dealerio redaktoriai darosi la- 
vaikų darbas tebėra nepanai- . 
kintas šioj šalyj ir kaip jis i 
kenkia jų fįzjjiiam bei proti- i 
niam vystymuisi. 1 Ji parodė, i 
kaip Ohio cibulių auginimo 
laukuose nepilnamečiai turi 
dirbti po 12 vai. į dieną ir už 
5c. valandai.

Miss Edna Studebaker, vy
riausia pagelbininkė Central 
High School iškėlė faktą, kad 
iš 30,000,000 mokinių, įstoju
sių į pradines mokyklas, tiktai 
1,000,000 iš jų pasiekia 8-tą 
“grade”, o 871,000 turi progos 
pasiekti augštąją mokyklą. 
Taipgi reiškiančiai pabrėžė, 
kad valstija keturis syk dau
giau praleidžia pinigų ant pa
klydusių mokinių taisymo, 
kaip del paramos, kuomet jie 
nėra paklydę ir kuomet toji 
parama kur kas būtų jaunuo
liams naudingesnė. Taipgi, 
kaip toje pačioje Central High 
School tėra vienas amatų in
struktorius ant 2,300 mokinių. 

Miss Phelan liudijo, kaip

(išvažiuoja žuvauti, kiti kitur 
kur nors, ir taip laukiama mė
nesinio susirinkimo. Na, o jei 
dar kokis įvykis, kad susirinki
mas neįvyksta, tai organizaci
jų darbai ir sųmanomis ap
auga.

Ateina du prakalbų marš
rutai. Negali būt nei klausi
mo : ar rengti prakalbas, ar 
ne ? Lėšų tam galima surasti. 
O prakalbų reikalingumui ne
gali būti abejonės. Kur veiki
mas neužtektinai geras, ten 
ypatingai reikia kuo daugiau 
prakalbų.

Atlikime Savo Dalį.
Pagelbėjimui vedimo klasi

nės kovos ir sykiu “Daily Wor
ker” fondui, kur bandoma su
kelti $100,000, mūsų visi dar
bininkiški kliubai ir tautinės 
organizacijos kartu rengia 
bendra parengimų — prakal
bas ir 
Grekų 
Kliubo 
Street,
lietuviškoms 
paskirta parduoti nedaug įžan
ginių tikietų, ir tuomi labiau 
turime stengtis juos visus iš- 
platinti-išparduoti. Tai bus at
liktas privalumas bendro dar
bo ir geras pavyzdis kitiems. 
Tikietus gaukite pas mane. 
Vakarais būnu kliube, 338 
Central Street.

Barbara Stanwyck sako
"Luckies turi dideli pasisekimą

nepaisymo publikos reikalų. 
Matote, dabar Clev. Plain 
Dealeris susirūpino visuome
nės reikalais! Tai yra dabar, 
kuomet darbininkai reikalauja 
savo organizacijos pripažinimo; 
kuomet čia pat Clevelande, 

visuome-

&%

su mano gerkle
“Pasirodžius kalbantiems paveikslams 
mano patyrimas scenoje ant Broadway 
suteikė man progą jilmose. Savo 
gerklės priežiūra pasidarė man svarbiu 
dalyku, tad aš persimainiau į Luckies 
— lengvą užsirūkymą. Žinoma aš 
rūkau kartas nuo karto ir kitus cigare- 
lūs, bet anksčiau ar vėliau aš grįžtu 
atgal prie Luckies, Jie turi didelį 
pasisekimą su mano gerkle ir mano 
skoniu

RKO RADIO PICTURES ŽVAIGŽDE 
DABAR LOŠIANTI F1LMOJE 

"THE PLOUGH AND THE STARS"

P i—.— — 
į_ ! bai nervingais, ir jie padėję vi

są dorą į šalį, histeriškai šau- 
j kia“Public is fed up! Tūks- 
| tančiai po mėnesį neteko algų!
Mažuma jų neleidžia dirbti!...” 
Bet norisi paklausti tų, taip la
bai susirūpinusių redaktorių vi
suomenės likimu, kur jie buvo 
pastaraisiais septyniais metais, 
kuomet Clevelande, nuo 175,000, 
iki dabar 75,000 darbdavių yra 
sulaikyti nuo algų, didžiuma jų 
yra ant pašalpos, kiti ant WPA. 
Kodėl del jų gerovės Clev. 
Plain Dealer nešaukia, kad pa
vojus draugijai? Aišku kodėl, 
todėl, kad tarnauja darbda
viams. M-ka.

Trumpos Pastabos.
Dabar eina vajus gavimui 

naujų narių į Amerikos Lie
tuvių Darbininkų Literatūros 
Draugiją (ALDLD). Lowellie- 
čiai turėtų smarkiai darbuotis 

jaunuomenė neturi pakanka- ' tame klausime. Apskritis 
mai žaislaviečių ir mankštimo- mums paskyrė kvotą — gau
si įrengimų . šitie liudininkai 
priparodė, kokis yra šių dienų 
draugijos nepaisymas priau
gančios jaunuomenės. Iš gynė
jų pusės, liudininkai visą ką 
galėjo pasakyti, kad draugija 
stengiasi, kiek ji išgali. Aišku, 
kodėl neišgali. Todėl, kad pel- 
nagrobiai Iš jaunuomenės la
vinimo ir teisingo išauklėjimo 
neturi sau naudos.

Prisaikintieji teisėjai, išklau- j mūsų kvota būtų ( išpildyta, 
sę šių dienų draugiją pasmer- t Ką sakote, draugai? 
kiančių faktų, išnešė nuospren
dį, kad už visas jaunuomenės 
paklaidas ir tragišką jos liki-' 
mą yra draugija kalta.

ti 10 naujų narių, bet iki šiol 
gludi didelis sustingimas. Man 
jau pavyko gauti 5 naujus na
rius, bet kur kiti penki? čia 
darbas ne vieno. Dabar turi
me visi darbuotis. Nesakau, 
kad būtinai kiekvienas narys 
turi gauti po penkis naujus; 
tas neįmatoma, bet visiems ge
rai pasidarbavus dar kitus 
penkius galėtume gauti. Ir

šiomis dienomis airių archi- 
vyskupas MacRory sumanė 
svietui pasakyt, jog žmogus 
negali būti tuo pačiu sykiu 
komunistu ir Romos kataliku.

Komunizmas yra mokslas, 
kuris mokina žmoniją, kaip 
tvarkytis pilnoj ekonominėj ir 
politinėj lygybėj. Komunistinė 
tvarka yra toks visuomeninis 
surėdymas, kuriame žmonės 
nebesiskirsto į klases. Nebėra 
klasių, nebėra išnaudojinio 
žmogaus žmogumi. Toks surė
dymas, kuriame gamybos prie
monės ir įrankiai priklauso 
visuomenės nuosavybei, kur 
ūkis organizuotas ir vedamas 
planingu būdu, yra aukščiau
sias mokslas pavergtąja! dar
bo visuomenei.

Gerai, kad airių katalikų 
dvasiškija tokius klausimus 
kelia, tuomet galime patyrinė
ti ir faktus, kodėl dogma ir 
mokslas nesutaikomi; tamsa 
ir šviesa nesumaišomi dalykai.

“The Lowell Sun” praneša 
žinelę iš Bostono įvykio, kaip 
ten trys šunes išgelbėjo tris 
vaikus nuo nuskendimo. Paul 
Parrilo 11; John White 12; 
ir jo brolis Charles 10 metų 
amžiaus išėjo su pačiūžėm • 
ant ledo ir apie tą vietą trys 
šunes žaidė. Kuomet vaikai 
įlūžo per ploną ledą ir pradė
jo šaukti pagelbos, tai šunes 
įkibo už vaikų drapanėlių ir 
juos laikė, kol pribuvo žmo
nių pagelba.

Tokiu būdu vaikai likosi iš
gelbėti. Geri šuniukai.,

J. M. K.

IVeseniai buvo padaryta savarankiškas tyrinė

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

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

Mano Patarimas.
Norint, kad mūsų organiza

cijos gerai gyvuotų, kad visi 
tarimai būt įvykdinami, kad 
prirengiamasis ir Organizaty- 
vis darbas gerai klotųsi, tai 
turime ne vien tik mėnesinių 

.susirinkimų laukti, bet tankiai 
nizacija , pasivadinusi North įr šiaip veiklesniems drau- 
East Community Council, kuri gams sueiti karts nuo karto ir 
kreipėsi prie_ majoro Burton, pasitarti svarbesniais klapsi- 
kad jis padėtų baigti Fisher mais: atžymėti, kas jau pada- 
Body streikų. Sulig NECC pa-'ryta ir kas dar turi būt pada-

Iš Fisher Body Streiko Eisenos
CLEVELAND, O., vas. 10 d.

—Vakar čia išdygo “nauja or-’sl

reiškimo, šis streikas labai pa
liečia jų biznį ir turėtų būti 
tuojaus pažabotas. Sulig jųjų 
pasiūlymo, tuojaus turi būti 
pravesta balsavimas tarpe strei- 
kierių klausimu, ar jie nori 
dirbti? Ir kaip matai mūsų 
miesto majoras Burton tuojaus 
pasisiūlė būti tuo “bepartyviš- 
ku” tarpininku to balsavimo 
pravėdina. Klausimas kyla: 
kodėl šiuo laiku šitas NĖCC, iš
lindo su šiimm nasifilvmn. ir

ryta.
Bet kada tokie pasitarimai 

gali įvykti? O gi geriausia, 
mano supratimu, šeštadieniais 
po pietų — tarpe dvyliktos 
valandos ir trijų. Tomis die
nomis nieks nedirba ir tomis 
valandomis mūsų organizaci
jos nieko neturi.

Tas būtų labai naudinga 
mūsų organizacijoms. Mūsų 
vietinis judėjimas daug page
rėtų. Kaip dabar yra? Vieni

Lowell, Mass Copyright 1937. The American Tobacco Compaay

Lie'č.

PHILADELPHIA, PA.

Dienraščio Laisvės Naudai
PRANEŠIMAI IŠ KITUR

713 SNYDER AVE.

GARSINKITES “LAISVĖJEjif. az- -y- *y« 'V- *y-w w w w w w w w w w w w

Bus puiki dailės programa, 
rerigejai kviečia talentus 

iš New Yorko.

PUIKIAUSIAS TABAKAS“ 
“DERLIAUS GRIETINE”

A. J. S.
(,39-40)

NEW JERSEY VALSTIJOS
Kom. Partija rengia pikniką 30 d. 

gegužes (May), Willick’s Farm, Lin
den, N. J. Prašome kitų draugijų 
nieko nerengti tą dieną. Dalyvaukite 
piknike. (39-40)

PHILAbELPHIA, PA.
Vasario 20 d. Philadelphijoj kalbės 

masiniame susirinkime draugas Jack 
Stąchel. Jisai plačiai dįiąkųsuos jūri
ninkų ir auto, darbininkų streikų 
laimėjimą ir analizuos vėliausius įvy
kius Ispanijoje.. Susirinkimas įvyks 
po num. 701 pine St. Apart prakal
bų, bus rodoma judami paveikslai.

Komitetas.

SO. BOSTON, MASS.
Draugai, kurie esate komisijoj 

parengimo, įvykstančio 22 d. vasa
rio, malonėkite susirinkti 17 d. vasa
rio po num. 376 W. Broadway, 7:30 
vai. vakare. (39-40)

VARPO KEPTUVE
36-42 Stagg St. . Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y. 
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi.

* , t •'Įvyks Sekmadienį

18 d. Balandžio-April

I

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

PRIEŠ KNITEJIMUS—PRIEŠ KOSULĮ

NEWARK, N. J.
Kom. Frak. praplėstas susi

rinkimas įvyks penktadieni, vasario 
(February) 19-tą. ALDLD nariai, 
LDS ir ILD nariai, ii’ visi “Laisvės” 
skaitytojai, būtinai dalyvaukite šia
me susirinkime. Bus drg. Bimba, Cen
tro Biuro Sekr. Išduos raportą, tam 
tikrais bėgamais reikalais. Turėsime 

, apsvarstyt daug dalykų. M. D.
(39-40)

BAYONNE, N. J.
ALDLD 212 kuopa rengia prakal

bas, kurios įvyks 19 Feb. L.A.U. 
Kliubo Salėje, 10 W. 22nd St., kal
bės S. Sasnauskienė. Pradžia 7-tą v. 
v. Visus kviečiame skaitlingai daly
vauti. (39-40)

-v- -v- s/? 'V?WWWWWWWWWWWW

PHILADELPHIA, PA.
Kalbės Drg. Šolomskas

Vasario 21 d. kalbės drg. šoloms
kas iš Brooklyno, 735 Fairmount 
Ave. 2-rą vai. po pietų.

Tai bus svarbios prakalbos šiuo 
pasaulio momentu, kaip tai trockistų 
teroristų pasmerkimu, Ispanijos liau
dies kovos ir kitais klausimais. Drau
gas Šolomskas gabiai rąšo j “Lais
vę”, verčia svarbius raštus ir suga- 
gabiai aiškina dalykus, kaipo kalbė
tojas.

Šioje svetainėje sutelpa virš 300 
žmonių ir yra apšildyta. Revoliuci
nio nusistatymo lietuviai žmonės tu
rime užpildyti šią svetainę. Prie to 
bus ir koncertinės programos.

“Lasvės” bankietas jvyks 18 d. ba
landžio, 713 Snyder Ave.

Štai žinių apie koncertinę progra
mą: pirmą sykį turėsim ispanų me
nininkus—Los Granadinos orkestrą; 
ispanų populiario fronto chorą ir 
du solistus. Rusų balalaikų orkestrą. 
Shenandoahrio mainierių kvartetą, tai 
tą kvartetą, kurio mūsų publika la
bai pageidauja.

Solistai-duetai dainuos Nellie Stat- 
kevičiutė, Višniauskas ‘iš Bayonnės, 
Kuzmickas iš Shenandoahrio, Mary 
Ukneliutė. Lyros Choras iš Phila- 
dejphįjos, gerai bus prisirengęs. Kal
bėk drg. R. Mizara, “Laisvės” re
daktorius. , ,

CLEVELAND, OHIO
ALDLD 22 kp. mėnesinis susirinki

mas jvyks 18 d. kaip 8 vai. vak. po 
num. 920 E. 79th St. Lietuvių Darb. ■ 
Svet. Visi nariai būtinai dalyvau- ! 
kite, nes yra daug svarbių dalyki} 
aptarti. Vajus jau prasidėjo ii’ nau
ji nariai įstodami į ALDLD nemo
kės įstojimo duoklių. Dalyvaukite lai
ku. ‘ (39-40)

^CLEVELAND, OHIO 
Atminkime Kovo 13 d.

Labai prašome darbininkiškų or
ganizacijų ir pavienių žmonių nieko 
nerengti kovo 13 d., nes Jaunųjų 
Komunistų Lyga rengia penkiolikos 
meti} sukakties paminėjimo šokius. 
Šokiai įvyks Slovenian Auditorium, 
6417 St. Clair Ave. Iš anksto visus 
kviečia dalyvauti.

Lygos Komitetas.

BANKETAS
KONCERTAS

Bus Puikioje Salėje

NEW AUDITORIUM HALL

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

narius dalyvauti šiame 
parengime.

Čia Parodoma Dalis Varpo Keptuvės, Kur Kepama 
dupnps; rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų ru
gių, senvičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. 
Taipgi kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimai 
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 paltą j kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jfisą pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorj ir kaina*. 

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

*»



NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS
Pastarosiomis keliomis die

nomis serga Pranas Pakalniš
kis, Lietuvių Meno Sąjungos 
Centro sekretorius. Jaučiasi 
biskį geriau.

&
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“Vienybės” Liet. Nepriklau
somybės Minėjimas

“Vienybes” vyr. 
Jis trumpoje kal

ia etų vos nepri- 
išgavimo istori-

Sužinoki! Lietuvos Nepriklausomybes 
Išgavimo Istoriją ir Esamą Padėtį

šį penktadienį, 19 vasario, 
Brooklyno ir apylinkės lietu
viai būriais trauks į Grand Pa
radise svetainę, 318 Grand St., 
Brooklyne, kur įvyks didžiulis 
masinis mitingas minėjimui 
Lietuvos nepriklausomybės 19 
metų sukakties.

Mitingą rengia Amerikos 
Lietuvių Kongreso Brooklyno 
ir Apylinkės Komitetas, kuria
me priklauso daug žymiųjų 
organizacijų. Pradžia 7 :30 va
karo. Įžanga veltui.

šis minėjimas bus labai 
svarbus tuomi, kad jame nebus 
tenkinamasi vien padeklama- 
vimu apie Lietuvos grožybę, 
bet aiškiose, istorijos faktais 
paremtose kalbose bus išdės
tyta :

Kokios spėkos vedė prie at-

Pereito sekmadienio popietį 
Labor Lyceum svetainėje vie- 
nybiečiai minėjo to laikraščio 
ir Lietuvos nepriklausomybės 
sukaktį. Tąja proga pasakyta 
kalbos ir suvaidinta komiška 
trijų veiksmų operetė “Cukri
nis Kareivis.”

Po įžanginės p. Schegaus 
kalbos, buvo pakviestas kalbė
ti p. Petras Daužvardis, Lietu
vos vice-konsulas. Jis kalbėjo 
apie liet, spaudą, suminėda
mas “Aušrą”, “Šviesą”, “Var
pą” ir kitus laikraščius.

Antruoju kalbėtojum buvo 
p. Tysliava, 
.redaktorius, 
boję palietė 
klausomybės
ją ir apgailestavo Vilnijos lie
tuvių dabartinę padėtį.. Vy
riausiu faktorium Lietuvos ne
priklausomybės išgavimo bu
vęs tas laikotarpis, kai “nu-j gavimo Lietuvos nepriklauso- 
ūžė revoliucija rytuos, nuūžė mybės?
vakaruos!” Iš p. Tysliavos kai- J Kaip šiandien pastatyta Lie- 
bos davėsi suprasti, kad ir tuvoj nepriklausomybės gyni- 
Vilniaus atvadavimas bus ga-'mas?
limas tiktai tuomet, kai vėl 
“revoliucija suūš...” ' 
bar, esą, “Vilnijoje kenčia mū
sų broliai!”

Šalia manęs sėdėjęs seny
vas žmogus palingavo galvą tūros Draugijos 1-mos kuopos 
ir tylomis prakošė: “Kenčia susirinkimas įvyks ketvirta- 
mūsų broliai ir Lietuvoje...” j dienį, 18 vasario, 8 vai. vaka-

P-nas Tysliava baigė savo ro, “Laisvės” svetainėje, 419 
kalbą ragindamas remti jo re- Lorimer St., Brooklyne. 
linguojamą laikraštį.

Abu kalbėtojai nieko nepri- nėkite atsilankyti kuoskaitlin- 
siminė apie dabartinę Lietu-! ginusiai. Taipgi ir tie, katrie 
vos ir jos žmonių padėtį. O . dar neprigulite prie šios lietu- 
tai berods turėjo būt tokioje vių apšvietos organizacijos— 
sueigoje.

Vaidinimas 
reivio’ 
kai.

žmonių buvo nemažai.
B.

o da- ALDLD 1-mos Kuopos Narių
Ir Pritarėjų Atydai

Am. Lietuvių Darb. Litera-

Gerbiamieji draugai! Malo-

apgalvokite, ar ir jums nebū-
Cukrinio Ka- tų nauda prisirašyti. Mokestis 

atliktas profesiopališ- ' visiems yra prieinama, tik do-
leris ir pusė į metus, o knygų 
gausite kelis sykius vertės tų 
pinigų ką užmokėsite per me
tus. Kurie skaitote angliškai, 
tiems yra duodamos angliškos 
knygos. Ir katrie nori pirkti 

' angliškas knygas ALDLD na- 
_T x • riai gali gauti per savo orga-New Yorko Miesto majoras nizacija ]abai nupigjnta kaina. 

LaGuardia kalbėjo Linco n o į Taj : kai matot drau. 
dienos minėjime Lincoln o . už mažai . turgsite 

naudos sau ir savo šei- 
' neatidėliodami

Majoras LaGuardia 
Apie Lincoln’?

Brooklyne. Studentai jam įtei- Į 
kė auksinį medalioną, kaipo 
pereitais metais miestui dau
giausia pasitarnavusiam pilie
čiui. Kalbėdamas apie Augš- 
čiausio Teismo galią, majoras 
pasakė:

“Lincoln’as, jeigu jis šian
dien būtų gyvas, pasibaisėtų 
ilgomis linijomis mūsų piliečių, 
laukiančių pašalpos. Jis maty
tų reikalą pagerinti darbinin
kų sąlygas. Jis, vienok, rastų 
save tokioj pozicijoj, kaip mū
sų prezidentas šiandieną, už
blokuotą Augščiausiu Teis
mu.”

Pakvaišęs Žudeika Einąs 
Į New Yorką

Sakoma, kad Howard Din
ger, kuris jieškomas Buffalo 
policijos už nužudymą jaunos 
moteriškės, keliaująs į šį did
miestį pėsčias, o geros valios 
automobilistai jį pavėžiną, vi
sai nežinodami,‘kas per pauk
štis jų mašinoje sėdi.

Sekmadienį jįs buvęs pa
stebėtas Rochelle, N. J., bent 
taip manė policistas, kuris pa
matęs New Yorko laikraštyje 
jieškomojo paveikslą sušukęs, 
kad jis jį matė valgykloj. Po
licistas su tuo paveikslu su
grįžęs valgyklon ir patarnau
tojai sutikę, kad tai tas pats 
žmogus, kuris pas juos valgęs 
tuo laiku.

Dinger esąs pavojingas pa
kvaišėlis ir 1929 m. jau buvęs 
pasiųstas į beprotnamį už nu
žudymą jaunos moters, iš kur 
pabėgęs, Buffaloj, pakartojo 
panašią žudystę.

mynai, tad 
prisirašykite.

Kuopos Organizatorius

Wendelio Byla Perduota 
“Daūrei.”

Pereitą penktadienį perduo
ta “džiūrei” Paul H. Wendel’io 
byla, nuo kurios priklausys H. 
Weisso ir M. Schlosmano liki
mas. Po 9 valandų nuospren
dis dar nebuvo žinomas.

Jiedu teisiami už pagrobimą 
Wendelio ir kankinimu išgavi
mą iš jo “prisipažinimo,” kad 
jis esąs kaltas Lindberghų 
vaiko pagrobime. To jo “prisi
pažinimo” pasėkoj buvo atidė
tas Hauptmanno nužudymas. 
Paskui Wendelis atšaukė tą 
savo “prisipažinimą” ir to pa
sėkoj susekti ir areštuoti 
Weiss ir Schlossman, taipgi M. 
Bleefeld. Pastarasis ginasi ne
kaltu, o anie prisipažinę kal
tais.

T. D. Apsigynimo Nariams
Tarptautinio Darbininkų 

Apsigynimo Lietuvių 17-tos 
kuopos susirinkimas įvyks tre
čiadienį, vasario 17 d., 8 vai. 
vakaro, “Laisvės” svetainėje.

Draugės ir draugai! Šis su
sirinkimas yra labai svarbus. 
Bus išduoti- raportai iš Atei
vių gynimo, ir Prieškarinės- 
PrieŠfašistinės konferencijos. 
Taipgi turime aptarti daug 
dalykų, liečiančių mūsų orga
nizaciją. Todėl visi ir visos da
lyvaukite ir atsiveskite naujų 
narių prirašyti prie TDA.

A. Mureika.

Kaip gyvena minios nepri
klausomos Lietuvos gyvento
ją?

Taip pat bus dėstoma ir 
daugelis kitų klausimų, kurie 
liečia Lietuvos liaudies ir jos 
nepriklausomybės reikalus.

Kalbėtojai šiose prakalbose 
bus St. Michelsonas, “Kelei
vio” redaktorius iš Bostono, 
Mass., ir R. Mizara, “Laisvės” 
redaktorius.

Gražią dainų programą iš
pildys Aido Choras, Aldona 
Klimaitė, ir garsusis ensemblis 
Aidbalsiai, kurių kiekvienas 
pasirodymas publikoj sukelia 
audrą.

Visus “Laisvės” skaitytojus 
prašome širdingiausiai pasi
darbuoti, kad apie šį mitingą 
ir jo pobūdį žinia pasiektų 
visus Brooklyno lietuvius, kad 
jie galėtų dalyvauti šiame 
svarbiame minėjime.

Rengėjai.

užga- meliodija

Trockizmas ir Maskvos 
Teismas

Šioje temoje šį trečiadienį, 
Williamburge, kalbės garsus 
kalbėtojas ir autorius dauge
lio raštų tuo klausimu d. M. J. 
Olgin, žydų darbininkų dien
raščio “Freiheit” vyriausias re
daktorius. Bus ir kiti kalbėto
jai.

Mitingas įvyks 17 šio mėne
sio, 8:30 vakaro, Grand Para
dise svetainėje, 318 Grand St., 
Brooklyne. Rengia Komunr 
tų Partijos 6-ta sekcija. Lie
tuviam reiktų šia proga pasi
naudoti, išgirsti autoritetingo 
asmens kalbą šiuo taip svar
biu visam pasaulyje diskusuo- 
jamu klausimu.

Viešbučių Darbininkai 
Iššaukta Streikai!

Bildingų Aptarnautojų Uni
jos Lokalas 32-B kai kur jau 
pravedė, kitur tebeveda bei 
ruošiasi vesti streikus tūkstan
čiuose šio didmiesčio bildingų. 
Daugelis streikų laimingai už
baigta su šiokiais tokiais algų 
pakėlimais ir pagerinimu są
lygų darbininkams.

Šią savaitę streikas praplės
ta ir j didžiųjų-viešbučių sri
tį, kurių darbininkai yra Lo- 
kalo 32-C nariais. Pirmadienį 
ir antradienį iššaukti nužymė
ta Pennsylvania, Waldorf, 
Roosevelt, Commodore, Bilt
more ir New Yorker viešbu
čiai.

Streikieriai Bronx bildinguo- 
se pusėtinai pridarė bėdos po
licijai. Vienam viso bloko il
gumo bildinge darbininkai pri- 
sirakino prie laiptų ir “paipų”. 
Policija turėjo pasidarbuoti, 
kol jų visų retežius nupjaustė 
ir surašinėjo, kad galėjus pa
šaukt j teismą už “betvarkės” 
darymą.

Apeliuos Pakeitimui 
Mirties Bausmės

Major Green advokatai 
ko, kad jie perkels jo bylą 
apeliacijų teisman, kad pakei
sti mirties bausmę kalėjimu. 
Apeliacija būsianti remiama 
argumentu, kad teisėjas laikė
si vienpusiškai, ne bešališkai, 
kaip tas reikalinga, kad kalti
namasis gautų geriausią pro
gą apsiginti. Green pripažin
tas kaltu pirmo laipsnio žmog
žudystėj už nužudymą Mrs. 
Case.

sa-

Norintieji Pavalgyti Šviežių ir Skaniai 
Pagamintų Valgių 

Eikite Į

Juozo Ažio Restaurants
Dabar naujai įrengė gražiai išdekoravo Juozas Ažis 

savo restaurantą ant kampo

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

suteikiama tinkamas patarnavimas

ANTRA JUOZO AŽIO VALGYKLA 

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

Taipgi maistas visados šviežias, skaniai pagamintas 
ir prielankus patarnavimas.

“Dvaro Berno” Aktoriam 
Gerai Sekasi

Central Brooklyno ALDLD 
24-tos kuopos aktoriam, kurie 
lošia veikalą “Dvaro Bernas,” 
gerai sekasi. Jau du sykius 
Brooklyne lošė ir per abu 
publikos buvo pilna. Brookly
no publika juos taip pamylėjo, 
jog rodos, kad ir trečiu kartu, 
kad loštų, tai ir vėl būtų žmo
nių pilna salė. Publika turbūt 
jų lošimą myli todėl, kad jie 
labai garsiai kalba ir gyvai 
lošia.

Tokia grupė aktorių, tai ne
ša labai didelę naudą darbi
ninkiškam judėjimui. Draugi
jos uždirba pinigų, spauda už
dirba ir. publika tampa
nėdinta, ir palieka mūsų pa
rengimų lankytoja.

Minėta aktorių grupė 28-tą 
dieną vasario važiuos į Eliza
beth, N. J., ir gražioje Liber
ty svetainėje loš “Dvaro Ber
ną.”

Taigi, gerų pasekmių.
Tikiu, kad ir ten svietelio 

bus kaip vandenio.
Komikas.

“Laisvės” Bazaras 
Gerai Vyksta

Trečia ir ketvirta “Laisvės” 
bazaro dienos buvo labai sėk
mingos skaitlingumu publikos 
ir visais atžvilgiais. Ypatingai 
šeštadienio vakarą buvo tiek 
publikos, kad prie geriausių 
norų negalima buvo pilnai pa
tenkinti visų atsilankiusių rei
kalavimus, nes susisiekimas 
tarp vieno galo svetainės ir 
kito pasidarė “ilga kelionė.” 
Daugelis svečių tik pasižiūrė
jo prie durų ir grįžo atgal, ža
dėdami užeit kitą dieną.

šeštadienio vakaro progra
mą pildė Sietyno Choras iš 
Newarko, o sekmadienio va-1 
karą—Aido Choro ensemblis i 
Aidbalsiai. Abiem grupėm va
dovauja B. L. Šalinaitė. Dai
nos išėjo puikiai.

Del stokos vietos negalime į 
viską suminėti. Trumpai gali
ma pasakyti tiek, kad parduo
ta daug įvairiausių daiktų ir 
vėl gauta daug gražių naujų 
dovanų bėgiu dviejų dienų. Jos 
visos bus atžymėtos vėliau.

Lietuvos Neprild. 19 Mėty 
Sukakties Minėjimas

Sekmadienį, vasario 14 d., 
įvyko Lietuvos Nepriklausomy
bės minėjimas, kurį surengė 
New Yorko Katalikų Federa
cijos Apskritys su Tautininkų 1 
Sąjunga, Grand Paradise salė
je, Brooklyne.

Muzikale Programa
Programa prasidėjo visa va

landa vėliau, negu garsinta. 
Ją išpildė Karalienės Angelų 
Parapijos Choras, Maspetho 
Choras, Marianapolio Kolegi
jos studentas solistas (kurio 
pavardės nenugirdau), taipgi 
jaunų berniukų “benas” su
griežė keletą šmotelių muzi
kos. Jų miklūs, jauni pirštai 
neblogai valdė instrumentus ir 

pusėtinai sužavėjo
klausovus, tad jie gavo stiprų 
delnų plojimo palydėjimą. 
Veikalą “Savanoriai” vaidino 
Marianapolio Koleg. studen
tai iš Thompson, Conn. Vaidi
nimas ir visa programa išėjo 
neblogai.

Kalbos
Dr. Vencius kalbėjo apie 

lietuvių išeivių istoriją ir pa
brėžė, kad lietuvių pirmąja 
mokykla buvę laiškai, kuriais 
susisiekė su giminėmis Lietu
voje. Taipgi jis atžymėjo, 
kad emigravimas lietuvių į 
Ameriką buvęs kartu ir auklė
jimas minties lietuviuose prie
šinimuisi rusicizmui. Jo kalba 
buvo sentimentalio pobūdžio.

Kitas iš eilės kalbėjo kun. 
Balkūnas, Am. Kunigų Fede
racijos pirmininkas, kuris pa
sakė savo įspūdžius, gautus 
Mariampolyje, Lietuvoje, ka
da buvo paskelbta nepriklau
soma Lietuva.

Paskutiniu kalbėjo konsulas 
Daužvardis apie Lietuvos eko- 

inominę padėtį prieš nepriklau
somybės laikus ir dabar. Jo 
išvada buvo: Lietuva bėgyje 
19 metų daug pažangos pada
rius, kaip industrijos vystymo 
srityje, taip ir apšvietos žvilg
sniu.

Visų kalbėtojų kalbos buvo 
Lietuvos dabartinės padėties 
augštinimo atmosferoje. Taip
gi, žymėtina, kad sriovės ne
buvo paliestos, tik vienas kun. 
Balkūnas bandė kalbėti prieš 
komunistus.

Priimta viena rezoliucija, 
kuri protestuoja prieš lenkus 
už Vilniaus užgrobimą.

“L.” Rep.

s-----------------------------------------------------------------------------------------®
Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.

VAIjANDOS: 2—4 ir G-4.
Nėra valandų sekmadieniais.

□---------—----------------------------------------------------------------------------g

Tfc-,- 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.
Vyrams Trečiadieniais, Ketvirta
dieniais, Penktadieniais, šeštadie

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

Specialės kainos savaitei.

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

50c UŽ DIENĄ IR NAKTĮ

Menininkų Atydai
Su visokiais reikalais kas 

link veikalo “Dvaro Bernas” 
arba jo aktorių prašau kreip
tis šiuo antrašu: J. Juška, 79 
Hudson Avenue, Brooklyn, 
N. Y. . .

Tą pastebiu, kad nekurie 
laiškai man siųsti kitokiais an
trašais negalėjo mane greit 
pasiekti.

J. Juška.

SERGA
Martinas Subačius serga ga

na rimtai. Gydytojas pripažįs
ta, kad yra influenza ir netoli 
esą plaučių uždegimo. M. Su
bačius gyvena 1308 Jefferson 
Ave., Brooklyn, N. Y. Yra Šv. 
Jurgio Draugystės narys. Pa
tartina pažįstamiem atlankyti.

J. K.

Pereitą savaitę gana sun
kiai susirgo draugas J. Za- 
blackas, maspethietis, per il
gus metus darbuotojas Mas- 
petho-Brooklyno darbininkų 
organizacijose. Skausmai su
ėmė nugarkaulį, kad negali
ma nei pasijudinti. Skausmų 
palengvinimui daktaras uždė
jo “kestingą” arba, kaip sa
koma, sugipsavo. Ligonis jau
čiasi gerėliau.

Pranešimas
EAST NEW YORK, N. Y.

ALDLD 185-tos kuopos mėnesinis 
susirinkimas šį ketvirtadienį neįvyks, 
kadangi tą dieną bus “Laisvės” fė- 
rai. Susirinkimą šauksime kitą ket
virtadienį, vasario 25 d.

A. Daugėlienė, Sekr.

PAJIEŠKOJIMAI
Albert ir Frank šniokiai pajieško 

savo tėvo, Salemono šniokio. wodarad
Albert ir Frank šniokiai pajieško 

savo tėvo, Salemono šniokio. Se- 
niaus gyveno Broajdyne, dabar neži
nome kur gyvena. Albertas Šnio- 
kis, Salemono sūnus išvažiuoja į ka
riuomenę, tad labai norėtų pasimatyt 
su tėvu išvažiuodamas. Prašome pa
stebėjus šį pranešimą, greitai atsi
šaukti, o jei kas kitas mums apie jį 
praneštų, būtume labai dėkingi. 
Kreipkitės sekamu antrašu: 427 Lo
rimer St., Brooklyn, N. Y. (39-41)

LEGAL NOTICES.
NOTICE Is hereby given that 

Deutscher & Bloom, of Brooklyn, 
New York, has registered its trade
mark “Snyder’s Hats” with the Sec
retary of State of New York, to be 
used on hats and clothing of all 
kinds. (37-57)

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

(37-57)

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja fomišiuoti kamba

riai, garu apšildomi, šiltas vanduo 
žiemą ir vasarą, ir visi šviesus, 261 
Hewes St., arti Marcy Ave., Brook
lyn, N. Y. (37-39)

INFLUENZA
New Yorko miesto sveikatos komisionie- 

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

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

tinimosi. Tie žmones netik influenza serga, bet ir kitokioms ligoms, 
kurių viduriai užkietėję, priskretę, kraujas ir visa kūno sis
tema reikalauja išvalymo. Vartojant NATURAL-LAX-HERB TEA 
nesibijo, nes jų niekibs influenza ir kitokios ligos. NATURAL-LAX- 
HERB TEA netik išvalo ir sutvarko vidurius, bet kraują ir visą kūno 
sistemą. Sergantieji ir sveiki tuo jaus parsitraukite NATURAL-LAX- 
HERB TEA ir jūs patys persitikrinsite, jog aš sakau teisybę, nes aš 
esu išbandęs. N. L. H. Tea pakelis prekiuoja 50c. Prisiųskite Money 
Order už vieną bei dauginus pakelių, o aš gavęs užsakymą, tuojaus 
pasiųsiu. Rašykit: JOHN W. THOMSON, P. O. Box 186, Brooklyn, N.Y.

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000' svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Prista
tome 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 G ran St.

TRU - EMBER COAL COMPANY
485 Grand Street Brooklyn, N. Y.

(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 
Telefonas: EVergreen 7-1661




