
KRISLAI
Kas bus Chinijoje?
Henry Fordas kalba.
Ir vėl kardinolas.
Netekome didžio kovotojo.
Amžinai šviežia duona!

Rašo A. B.

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $7.00 

Metams

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

težius, o Islaimėsit 
Pasaulj!

=
Labai svarbūs įvykiai vysto

si Chinijoje. Nachališka Nan- r
kingo valdžia pradeda svy
ruoti. Tos valdžios partija
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“Kuomintangas” laiko konfe
renciją ir svarsto Chinijos Ko
munistų Partijos pasiūlymus. 
O tie pasiūlymai reikalauja, 
kad tuojaus būtų sudarytas 
bendras frontas’ prieš Japoni
jos imperialistus ir kad pačio
je Chinijoje būtų įvesta demo
kratinė santvarka. Iš savo pu
sės komunistai pasižada tuos 
vjsus žygius nuoširdžiausiai 
paremti, jei Nankingo valdžia 
paliaus kariavus prieš komu
nistus !

Ar susidarys toks bendras 
frontas prieš Japoniją? Ar 
Nankingo valdžia sutiks sude- 
mokratizuoti Chiniją? Tai di
džiausios svarbos klausimai, 
kurie labai daug reikš Chini
jos ateičiai.
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Fašistų Karo Šmuge
lis Ispanijon Nebus

Ištikro Sustabdytas
ANGLIJOS VALDŽIA PA
GEIDAUJA FAŠISTŲ LAI

MĖJIMO ISPANIJOJ

a-
Išgriebė Žuvusį Lėktuvą

Italai Sugaudė 3,000 
Ethiopų, Bemedžiodami 

Bombininkus

Indijos Nepriklausomy
bės Partijos Laimėjimai 

Rinkimuose
Ethiopų Mūšis su Italais 

Ežerų? Srityje
Išrinkta 450 Tos Partijos 

Atstovų į Seimą

Ispanijos Liaudiečiai 
Užėmė Oviedo, Fašis
tų Tvirtovės, Centrą

-----------------------------------------------------m

Jau ir Henry Fordas nebe
gali nejausti ateinančios aud
ros. United Automobile Wor
kers unija žada “užpulti” jo
jo tabakus ir suorganizuoti 
Fordo vergus. Todėl Fordas 
nerimsta. Kapitalistinei spau
dai jis pareiškė, kad jis unijos 
neprisileis. Jis šaukia, kad jo 
darbininkai nestotų unijon, 
nes, girdi, unijoje darbininkai 
netenka savo “laisvės”.

Panašiai giedojo General 
Motors bosai. Bet darbininkai 
privertė tuos storkaklius nusi
lenkti. Panašios dienos ateina 
ir pasipūtusiam Henry Fordui. 
Amžinai jo vergai jam never
gaus taip, kaip vergavo.

Kur buvęs, kur nebuvęs vėl 
išlindo katalikų bažnyčios 
Massachusetts valstijos kardi
nolas O’Connell. Vardan die-i 
vo ir visų velnių jisai prakei
kia tuos, kurie stoja už patai
symą Amerikos konstitucijos, 
kad panaikinti vaikų darbą. 
O’Connell visos katalikų baž
nyčios vardu grūmoja tiems 
Mass, valstijos seimelio na
riams, kurie balsuos už tą pa
taisymą.

LONDON. — Nors tarp
tautinė nesikišimo komisija 
nutarė, kad nuo kovo 6 d. 
Anglijos, Franci jos, Vokie
tijos, Italijos, Sovietų ir 
Portugalijos karo laivai 
žiūrėtų, idant nebūtų gabe
nama Ispanijon kariai, gin
klai ir amunicija iš užsienių, 
bet to nutarimo tekstas 
duoda galimybę Mussoli- 
niui, Hitleriui ir Portugali
jai toliau šmugeliuoti kari
nę pagelbą Ispariijos fašis
tams.

Tas nutarimas neduoda 
teisės kontroliuojantiems Is
panijos vandenis karo lai
vams kliudyti kitų šalių lai
vus, kurie neturės iškėlę 
tam tikrą vėliavą 27-nių 
valstybių, iš kurių atstovų 
susidaro nesikišimo komite
tas. O nė vienas laivas iš 
Šiaurinės, Centralinės nei 
Pietinės Amerikos nenau
dos tokios vėliavos.

Cape May, N. J.—Žvejų 
laivas “Irene and Mabel” 
vas. 21 d. išgriebė palaikus 
vieno lėktuvo/Manoma, kad 
tai būsiąs Sikorskio lėktu
vas, nežinia kur dingęs 1929 
m. Su tuo lėktuvu tada din
go Rbchesterio turčius T. 
R. Finucane ir lakūnas H. 
Smith su dviem mechani
kais.

JVEDA ŠIMTAPROCENTINI 
FAŠIZMĄ LENKIJOJ

Kas pasidarė tam bažnyčios 
viršylai? Kodėl jis taip trokš
ta matyti darbininkų vaikus 
išnaudojant fabrikuose?

Paslapties toli jieškoti ne
tenka. Dalykas štai kame: 
Kardinolas O’Connell yra di
delis turčius ir labai daug sa
vo kapitalo yra sukišęs į tas 
pramones, kuriose vaikų dar
bas yra labai prasiplėtęs. Va
dinasi, šis bažnyčios galva su
sikrovė turtus iš vaikų kruvi
no prakaito. Nori jis, kad vai
kai ir toliau jam vergautų.

Mirtyje seno bolševiko drg. 
Gregory Ordžonikidzės nete
kome drąsaus, didžio kovoto
jo. Liūdi prie jo karsto visa So
vietų Sąjungos liaudis.

Tai buvo kovotojas, kuris 
nesvyravo visais revoliucijos 
laikais. Mokėjo jisai, kartu su 
Leninu, Stalinu ir kitais drau
gais, suprasti revoliucijos ke
lius ir nė kartą nesudrebėjo 
prieš jokias sunkenybes. Mirė 
vos sulaukęs 50 metų amžiaus 
—mirė darbe, kaipo komisaras 
sunkiosios pramonės.

Varšava. — Po visą šalį 
buvo paskleista Lenkijos 
pulkininko Adamo Koc’o ra
dio kalba pereitą sekmadie
nį apie įsteigimą “vienin
gos”, suprask, griežtai fa
šistinės valdžios Lenkijoj. 
Koc, Pilsudskio legionierių 
komandierius, paskelbė, kad 
lieka įkurta nauja valdiška 
partija, ir šaukia j ją stoti 
visus “ištikimus” šalies pi
liečius. Koc’o kalba buvo iš- 
anksto užgirta maršalo Ęd.

, kuris yra 
faktinas Lenkijos diktato
rius.

Naujosios partijos pro
grama yra tokia:

Suvaržyti ’seimo jėgą ir 
duot daugiau galios prezi
dentui; pripažint armijos 
vadus svarbiausia “tautos 
vienijimo” jėga; suteikt ka
talikų bažnyčiai pirmenybę 
ir ypač globot katalikų tiky
bą, nors “pripažįstant” lais-; 
yę ir kitoms religijoms; vest 
kovą prieš komunizmą, kai
po “svetima lenkams daly
ką”; kontroliuot pramonę ir 
(neva) paskirstyt valstie
čiams daugiau žemių; duot 
galimybes lenkams “apsi
ginti” biznyje nuo žydų, 
nors “mes ir’ neužgiriame 
žiaurių užpuolimų ant žy
dų;” suorganizuoti šalies 
turtą vienoj vadovybėj var
dan šalies “apgynimo” (tai 
yra, karui).

ROMA, vas. 22.—Italijos 
vyriausybė Ethiopijoj suė
mė 3,000 ethiopų, kuriuos 
kvočia ir jieško, kas metė 
bombas į grupę Mussolinio 
valdininkų iri generolų vas. 
19 d. Vyriausias italų orlai- 
vyno komandierius Ethiopi
joj generolas Aurelio Liotta 
taip sužeistas, kad gydyto
jai jau nupjovė jam koją. 
Italijos karaliaus pavaduo
tojas Ethiopijoj maršalas 
Graziani sveiksta nuo bom
bos žaizdų. Bomba taipgi 
rimtai sužeidė vyriausią 
ethiopų koptų krikščionių 
vyskupą Kyrillą, bet jis ir-, 
gi išgysiąs. Be to, bombo
mis sužeista keli ethiopų va
dai parsidavėliai, kurie ėjo 
sykiu su Mussolinio genero
lais Addis Ababoj.

Maršalas Graziani su
traukė 30,000 savo armijos 
į Addis Ababą, kur įvedė 
karo stovį.

Tuo 
zanai 
italus 
italai, 
ninku
galėję ir išblaškę tuos par
tizanus.

Jibuti, Francūziškoj So
mali jo j, įvyko susikirtimas 
tarp ethiopų ir italų.

tarpu ethiopai parti- 
išstojo į mūšį prieš 
Ežerų srityje; bet 
komanduojami pulki- 
Natale ir Tucci, nu-

Labai pradžiugs visi seneliai 
ir senutės, visi bedančiai. Sa
koma, kad geri mokslo žmo
nės jau išrado, kaip mūsų 
duoną palaikyti šviežia net 
porą savaičių! O paskui gal 
galima būsią palaikyti ja to
kia stačiai neribotą laiką.

Bet čia apverčiama . augš- 
tyn kojom visokių dietišinų fi- 
lozofija, kad juo senesnė duo
na, tuo sveikesnė pilvui.

Kelios dienos atgal

Be to, nutarimas neduoda Smigly-Rydz’o, 
kontroliuojantiems laivams 
teisės sulaikyti jokio laivo 
įtalpos iškrovimo Ispanijos 
bei Portugalijos prieplau
kose. Kas kontroliuojan
tiems laivams leidžiama, tai 
tik pranešti tarptautinei ne
sikišimo komisijai, jeigu su
seks, kad vienos ar kitos ša
lies laivai gabena karinę 
kontrabandą Ispanijon.

Tūlas Ispanijos vandenų 
sritis prižiūrės Vokietijos ir 
Italijos karo laivai, kurie, 
suprantama, praleis krovi
nius, vežamus laivais Ispa
nijos fašistams.

Sovietų Sąjunga aštriai 
kritikavo tokią palaidą ne
va “kontrolę” karinių įga- 
benimų Ispanijon.

Anglų socialistas laikraš
tininkas H. N. Brailsford 
vasario 21 d. viešai įtarė 
Anglijos valdžią, kad tai su 
jos žinia ir pritarimu buvo 
gabenami iš užsienių kariai, 
ginklai ir amunicija Ispani
jos fašistams. Jis sako, jog 
dauguma Anglijos ministe- 
rių ir konservatorių (atža
gareivių) partijos narių tik 
džiaugtųsi, jeigu fašistai 
sunaikintų demokratinę Is
panijos respubliką.

2,400 Susidūrimų prie Man- 
chukuo-Sibiro Rubežiaus 

Per Penkis Metus

Bombay, Indija. — Rinki
muose į Indijos seimą daly
vavo 33,000,000 balsuotojų. 
Kandangi dauguma jų yra 
beraščiai, tai įvairios parti
jos buvo pažymėtos skirtin
gomis spalvomis; pav., kon
greso partijai, reikalaujan
čiai visiškos Indijai nepri
klausomybės nuo Anglijos, 
buvo skirta geltona spalva.

Pagal rinkimų pasėkas 
pereitą sekmadienį, nepri
klausomybės partija prave
dė 450 savo kandidatų į sei
mo žemąjį rūmą. Nepri- 
klausomiečiai taipgi laimėjo 
daugumas Orissa ir Bom
bay provincijose. Dar nėra 
davinių apie balsavimų pa
sekmes delei 429 kandidatų’ 
į žemąjį, atstovų rūmą, ku
ris susidaro iš 1,585 narių. 
Bet jau iš to, kas žinoma, 
nepriklausomybės partija 
šiuose rinkimuose laimėjo 
daugiau vietų negu kada 
pirmiau.

Madras provincijoj prie
šai užpuolė ir sumušė tris 
šios partijos veikėjus. Kito
se vietose per rinkimų va
jaus riaušes tapo užmušti 
du asmenys.

Šnipu Byla Kaune
Kaunas. — Vasario 11 d. 

Lietuvos kariuomenės teis
mas pradėjo svarstyti bylą 
prieš eilę šnipų, kurie per
nai buvo suimti Klaipėdos 
krašte. Jie šnipinėję Vokie
tijos naudai. Kauno vyriau
sybė įieško kelių dešimčių 
šnipų Klaipėdoj; bet jie ta
tai suuodė ir dauguma jų 
paspruko Vokietijon.

HITLERIS PASIRENGĘS 
KARUI BILE VALANDA

Vengrijos Naziai Užpuo- Bosai Bijo 500,000
le Socialdemokratus Plieno Darb. Streiko

Berlynas. — Vokietijos 
karo ministeris gen. W. von 
Blomberg pereitą sekmadie
nį pareiškė, kad jo šalis no
rinti taikos, bet turinti būt 
prisirengus karui bile va
landą. Savo kalboj Valstybi
nė! Operoje, minint Vokie
tijos kareivius, žuvusius pa
sauliniame kare, von Blom
berg šaukė, kad “geras ka
reivis ir geras nazis tai vie
nas ir tas pats dalykas.” Sy
kiu jis plūdo bolševizmą ir 
deklamavo apie nazių “par
tijos didelius atliktus dar
bus” Vokietijoj. Ypač jis 
garbino nazius už sudrasky
mą Versales sutarties. Tokį 
sutarčių laužymą iš Vokieti
jos pusės gen. Blomberg va
dino “sustiprinimu” politi
nės “doros” pasaulyje.

Misaoc, Vengrija. — Na Chicago, Ill. P lieno ir ge-
ziai su savo sėbrais užpuo- ležies fabrikantai bijo, kad 

(lė socialdemokratų sušauk-i Industrinių Unijų Organi
ką mitingą šiame mieste.'žavimo Komitetas su John
Užpulti darbininkai ener
gingai gynėsi. Daugelis ta
po sužeista iš abiejų pusių.

Kardinolas ir V y s k ū pas 
Kovoja prieš Vaikų Darbo 

Uždraudimą

______________________ _
i
RESPUBLIKIEČIAI ATA
KUOJA FAŠISTUS VISA
ME MADRIDO FRONTE

kas man prisiuntė anglišką 
žurnalą “Hygiene and Cul
ture.” Tūlas galvočius ten tei
gia, kad duona, visokia duo
na, esanti pilvo, rankų, kojų, 
smegenų ir viso kūno didžiau
sia nelaimė. Jis šaukia: “ša
lin duona nuo stalo!” Kitas su 
žeme sumaišo visokius žirnius 
ir pupas.

Nebfežųiai žmogus, nei ku
rio jų klausyti. Atrodo, 
jei sveikas nori būti,’ tai

kažin visai sustot valgęs.. . .

kad 
turi

250,000 Ordžonikidzės Lai
dotuvėse Maskvoje

MASKVA. — Laidojant 
Kremliaus sienoje pelenus 
mirusio drg. G. Ordžoniki
dzės, Sovietų sunkiosios 
pramonės komisaro, į Rau
donąją • Aikštę susirinko 
250,000 maskviečių, nežiū
rint smarkaus šalčio ir snie
go. Jo pelenus karste nešė 
J. Stalin, G. Dimitrov, Mo
lotov, Vorošilov, L. Kagano- 
vič ir kiti žymūs Komunistų 
Partijos ir Sovietų vadai. 
Sakė kalbas Vorošilov, Mo
lotov ir kiti, minėdami Or
džonikidzės nuopelnus kaip 
senosios gvardijos bolševi
ko. Kalbos buvo skleidžia
mos per radio visai šaliai.

Daugelis orkestrų griežė 
Chopino gedulo melodiją 
“Requiem.”

Portland, Maine. — Su
streikavo jūrininkai Angli
jos prekybos laivo “Line- 
ria”, atsisakydami plukdyti 
nitratus Ispąųijos fašis-

L. Lewis’u, kaipo pirminin
ku, gali neužilgo iššaukti 
streikan daugiau kaip 500,- 
000 tos pramonės darbinin
kų, reikalaujant pripažint 
uniją, pridėt darbininkams 
algų ir pagerint darbo sąly
gas. Atsimindami sėkmin
gą tos organizacijos vado
vautą streiką prieš General 
Motors auto, korporaciją, 
plieno fabrikantai supran
ta, kad negalima bus juokų 
krėsti su Industriniu Komi
tetu.

Bostono, Mass., kardino
las ir Syracuse, N.Y., kata
likų vyskupas kovoja prieš 
sumanymą pataisyt šalies 
konstituciją, kad būtų už
drausta samdyt vaikus dar
ban.

Bilbao, Ispanija, vas. 22. 
Po 32 dienų apgulos, Ispa
nijos liaudies milicija pra
simušė j centrą Oviedo, lyg- 
šiolinės fašistų tvirtovės 
šiaurėje. Liaudiečiai miesto 
centre, be kitko, užėmė didį 
Oviedo ginklų - amunicijos 
fabriką. Asturijos fronte 
valdžios milicija pažengė. 
pirmyn 37 mylių ilgio Libi
joj, blokšdama atgal fašis
tus. Prasilaužus liaudiečiamt 
j Oviedo, įvyko eilė žiaurių 
kovų durklais.

Ispanijos valdžios lakūnai 
bombomis padegė fašistų 
kareivines Palayo ir užėmė 
elektros ir geso dirbyklas 
Oviedoj.

Madrid, vas. 22. — Val
džios milicininkai šturmuo
ja fašistus visame piet-ryti
niame Madrido fronte, ir, 
United Press žiniomis, jie 
dažygiavo iki Argandos, 16 
mylių nuo Valencijos-Mad- 
rido vieškelio. Siaučia nuož
mūs mūšiai visame šiame 37 
ir pusės mylių fronte. Liau
diečiai su specialėmis ka- ' 
nuolėmis ir bombomis sek-; 
mingai atrėmė fašistų tan
kus. Fašistai pradėjo smar
kiai veikti didžiomis nau
jausiomis patrankomis, gau
tomis iš Italijos ir Vokieti
jos; bet ir tos patrankos ne-’ 
sulaikė liaudiečių žygiavimo 
pirmyn, kaip praneša Mad
rido vyriausybė. Valdžios 
milicininkų vedamos kontr
atakos esančios 80 nuošim
čių sėkmingos.

Talkon prieš Madridą fa
šistai parsitraukė dar 5,0C 
maurų iš Ispaniškos Morol 
kos.
Fašistai Perkirtę Valencijf 

Vieškelį
Salamanca, Ispanija, vas.

;•

Sajamanca, Ispanija. — 
Fašistai praneša,x kad jie 
suėmę nelaisvėn 500 liaudies 
milicininkų mūšiuose Gra- 22.—Fašistai sako, kad Ja-
nados ir Malagos provinci
jose

Tokio. — Japonijos seimo 
atstovų rūme kilo ginčai del 
susikirtimų palei rubežių 
tarp Manchukuo ir Sovietų 
Sibiro. Japonų ministeris 
pirmininkas Sen. Hayashi, 
atsakydamas klausimą, vas. 
21 d. pranešė seimui, jog 
per penkis paskutinius me
tus buvę 2,400 “nuotikių” 
(susidūrimu) tarp Sovietų 
sienos sargų ir Manchukuo 
-Japonijos karių.

(Tie “nuotikiai”, kaip 
žinoma, buvo iššaukti japo- 
nų-m.andžurų karių jsibrio- tams. Nitratai yra medžia- 
vimąis per rubežių į So vie- ga naudojama gaminimui
tų pusę.) karinių sprogimų.

Jaunimo Kongreso Delega
cija pas Rooseveltą

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas šeštadienį 
priėmė į Baltąjį Namą na- 
cionalį Jaunimo Kongreso 
pirmininką Wm. Hinckley, 
kuris išdėstė, kodėl turi būti 
kongreso priimtas Ameri
kos Jaunimo Aktas, aprū
pint kelis milionus jaunų 
bedarbių pragyvenimu ir 
apšvietos progomis. Roose
veltas nepasisakė nei už nei 
prieš tą sumanymą, bet 
mandagiai kalbėjosi su Hin
ckley.

Pagal prezid. Roosevelto 
reikalavimą, tapo paliuo- 
suoti Aubrey Williams ir 
Abbot Simon, kurie buvo 
areštuoti laike 4,500 jau-

General Motors Korporacija 
Būk “Nenusukus” Valdžiai 

$15,842,369 Taksy
Washington. — Jungtinių 

Valstijų iždo ministerija 
reikalavo, kad General Mo
tors atmokėtų valdžiai $15,- 
842,369 nusuktų taksų dar 
nuo 1926 metų. Bet taksų 
apeliacijų komisija palaikė 
General Motors pusę ir nu
sprendė, būk ši korporacija 
“teisingai” sumokėjus val
džiai priklausomus mokes
čius.

■....... . ...... .....................r .......... ■■ ■■■■■■ —■■■■■■».......... I

nuolių ir pritarėjų demons
tracijos ties Baltuoju Rū
mu.

Nuo Jaunuolių Kongreso 
buvo padėtas gražus gyvų 
gėlių vainikas prie G. Wa
shington paminklo.

rama upės mūšiuose jie per 
dieną nukovę 150 valdžios 
milicininkų.

Fašistų užsieniniai legio
nieriai ir maurai smarkiai 
atakavo respublikos gynėjų 
liniją ties Teruel, 70 mylių 
nuo rytinio pajūrio. Anot 
fašistų pranešimų, jie gru
miasi vis artyn Almerijos, 
respublikos prieplaukos. ;

Fašistų štabas, Madrido 
Fronte, vas. 22 d. pranešė, 
kad jie jau užėmę puspenk- 
tos mylios vieškelio, vedan
čio iš Madrido į Valenciją. 
Skelbiasi, kad neužilgo nu
kirsiu Madridui susisieki
mus su respublikos valdo
mais Ispanijos plotais. .

Madrid. — Jaučiama, jog 
Katalonijos provincija dar 
negana veikliai paremia 
centralinę Ispanijos valdžią, 
ginančią Madridą nuo fašis
tų. Tą paramą trukdą anar
chistai ir trockistai.

a
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Canada and Brazil, six months...

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

of March 3, 1879.

$5.50 
$7.00 
$7.50 
$5.50
$3.00 
$3.75 
$4.00 
$3.00

- Ko Reikalauja Chinijos 
Komunistai?

Jau senai Chinijos Komunistų Partija 
siūlė Kuomintangui sudaryti bendrą 
frontą prieš Japonijos imperializmą. Pe
reitą savaitę, kaip matėme, įvykusiam 
Kuomintango Veik. Komiteto suvažiavi
me; tūli jo dalyviai smarkiai stovėjo už 
kbmunistų siūlymų priėmimą.

Ką gi Chinijos Komunistų Partija siū
lo? Visųpirmiausiai, ji siūlo:

-1. Sulaikyti civilinį karą Chinijoj ir 
koncentruoti visas šalies jėgas kovai 
prieš užpuoliką—Japonijos imperialistus.

2. Laisvė susirinkimų, spaudos ir-žo
džio; paliuosuoti visus politinius kali
nius.

3. Sušaukti šalies kongresą, kuriame 
visos partijos ir grupės būtų įsileistos.

.4, Pagerinti darbo žmonių gyvenimą.
. 5. Užmegsti draugiškus ryšius su So

vietų Sąjunga.
/ 6. Kuoveikiausiai ruoštis išvyti iš Chi- 
nįjos japonus įsiveržėlius.

Jei šituos reikalavimus Kuomintangas 
priims, tuomet Chinijos ' Komunistų 
Partija:—

1. Liausis kovojusi už nuvertimą Kuo
mintango valdžios.

2. pavadins sovietinę Chinijos teritori
ją “Nepaprasta Chinijos Respublikos 
Sritimi.”

^3. Pavadins savo Raudonąją Armiją 
“Šalies Revoliucine Armija,” kuri paeis 
priežiūron ir kontrolėn Nankingo val
džios ir Militarinių Reikalų Komisijos.

4. Nepapraston Sritin įves demokrati
nę tvarką.

5. Liausis konfiskavusi iš dvarponių 
žemes.

6. Energingai dalyvaus kovoje prieš 
Japonijos imperialistus.

Kaip matome, siūlymai labai svarbūs 
ir. daug reiškią Chinijos ateičiai. Jeigu 
Kuomintango valdžia jų nepriims, tai ji 
pasirodys, kad jai kova prieš imperialis
tus nerūpi.

LKP Organas Apie Lietuvos 
Nepriklausomybei Pavoją

Lietuvos Komunistų Partijos Centro 
Komiteto organas “Tiesa” (num. 2) rašo:

Paskutiniu laiku lietuviški fašistai nema
ža pasidarbavo, kad prisiartinti prie hitleri- • 
nes Vokietijos. Jie neleidžia spaudai bent 
ką griežčiau rašyti prieš hitlerinę Vokieti- > 
ją, tuo labiau prieš Hitlerio ruošimąsi oku
puoti Lietuvą. Smetonos valdžia savo re
presijomis prieš Klaipėdos krašto darbo 
žmones padėjo ten įsivyrauti hitlerinin
kams. O pereitais metais lietuviški fašistai 
sudarė su Vokietija tokią prekybos sutartį, 
kuri bemaž išimtinai eina Hitlerio naudai 
ir žymiai sustiprina jo pozicijas pavergti 
Lietuvą. Aišku, kad visa tai buvo surišta v 
su didelėmis politinėmis nuolaidomis hitle
rinei Vokietijai ir žymiai padidino pavojų 
Lietuvos nepriklausomybės gyvavimui. O 
paskutinėmis dienomis šitas pavojus dar la
biau padidėjo.

Fašistiniai ministerial pabijojo užsienio 
politikos klausimus svarstyti dargi savo pa
klusniame seime. Jie bijojo iš vienos pu
sės dėlto, kad jų pardavikiška politika neiš
kiltų viešumon, iš kitos gi pusės bijojo gal; 
būt (susilaukt šiokios tokios opozicijos. Ir 
tautininkų partijos suvažiavimas nesvarstė 
užsienio politikos klausimų. Užtai uždary
tame nuo visuomenės ministerių kabinete 
eina ginčai, kaip palaidoti Lietuvos 
klausomybę.

Mūsų žiniomis, žandaras Čaplikas 
vo šalininkų grupe reikalauja dar
orientuotis į hitlerinę Vokietiją, dargi suda
ryti su jąja politinę sutartį. Ir jo šalinin
kų skaičius augia. Iš kitos pusės, nesnau
džia ir fašistinė Lenkija. Neperseniausiai 
joj lankęsis Yčas parsivežė nemaža politi
nių pasiūlymų. Atrodo, kad vedamoji fa
šistų akcija prieš lenkus tikrumoje neturi 
tikslo gelbėti Lenkijos fašistų puolamus lie
tuvius, o tik paslėpti savo politines derybas 
su Lenkija. Pati Lenkija paskutiniu laiku 
dėliai to drąsiau susirūpino Lietuva. Beko 
žodžiais, Lenkija esą giliai suinteresuota 
Baltijos valstybių likimu... Esą,; ji pasi
ryžusi sudaryti neitralių valstybių atspir
ties grupę, kurios tikslas atsispirti Vokieti
jai ir Sovietų Sąjungai (!). Ištikrųjų gi po 
šita Lenkijos neitralumo kauke rūpi jai pa
grobti Lietuvą ir kartu su savo bičiule Vo
kietija pasidalinti jos teritorija.

Laikraštis daro išvadą, kad pavojus 
Lietuvos nepriklausomybei didėja. Dėl- 
to Lietuvos liaudis raginama griežčiau 
kovoti prieš fašistų politiką. “Ji turi rei
kalaut sąjungos sudarymo su kovojan
čiomis dėl taikos šalimis, pirmoj eilėj 
pasirašyti Sov. Sąjungos ir Francijos 
pasiūlytą saugumo paktą,” nurodo “Tie
sa.” Pagaliau, norint turėti didesnį ne
priklausomybei saugumą, reikia nuversti 
fašistų diktatūrą.

nepri-

su sa- 
labiau

Ne Vienokis Minėjimas
J‘Visoj eilėj lietuviškų kolonijų šiemet 

pažangieji lietuviai darbininkai minėjo 
Lietuvos nepriklausomybę suruoštuose 
tam tikslui masiniuos mitinguos,. Tie 
mitingai ypačiai pasekmingai pavyko 
Chicago j“ ir Brooklyne—didžiausiose lie
tuvių kolonijose Jungtinėse Valstijose.

• Nepriklausomybę minėjo ir fašistai, 
ir klerikalai. Bet koks didelis skirtu
mas tarp jų minėjimo ir mūs! Fašistai, 
pavyzdžiui, savo mitinguos deklamavo 
apie “tautos vadų” “dorybes.” Jie gar
bino fašistus, gyrė fašistinę tvarką, kėlė 
į' padanges Lietuvos liaudies priešus ir, 
žinoma, objektyvius priešus Lietuvos ne
priklausomybės. Brooklyno fašistai pa
siuntė Smetonai kablegramą, linkinčią, 
kad jo esamoji fašistų vyriausybė gy
vuotų “per amžius” (koks nonsensas!).

į Kitaip buvo pažangiųjų suruoštuose 
įpėdiniuose mitinguose, čia buvo aiš
kinama Lietuvos liaudies reikalai; čia bu
vo duota paveikslai to, kas iškovojo Lie
tuvą! nepriklausomybę. Čia buvo išrodi
nėta, kaip nelabieji Lietuvos fašistų dar
beliai yra pavojingi Lietuvos nepriklau
somybei, žalingi Lietuvos liaudžiai.

' fer šiuos mitingus, ruoštus Amerikos 
Lietuvių Kongreso Demokratinei Tvarkai 
Atsteigti Lietuvoj vietos kor tetų, Jung
tiniu Valstijų lietuviai tamp u susirišo 

. iįjejiniai su Lietuvos darbo žmonėmis, ko-
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Iš Šiaulių Kalėjimo Mums Rašo
. I

nesiprausus net kelias die- ^er£a . 
nas savaitėje. Iš to galima 
įsivaizduoti, kokiu oru ten
ka kvėpuoti.

Pirtin vedama du kart į 
mėnesį, be tinkamai nusi
prausti negalima, nes daž
niausia trūksta šilto arba 
šalto vandens. Yra garo 
krosnis, bet tas garas suke
lia galvos skaudėjimą >.— 
tenka po to sirgti.

Pasi vaikščio j įmo 
vaikščioj.ama 1 vaL be per
traukos, aplink ratu vienas 
po kito. Kas nori greičiau 
vaikščioti — negali, nes 
draudžiama aplenkti tuos, 
kurie vaikšto palengva. Už 
prasilenkimą baudžiama vi- 

zsu griežtumu.
Gydytojai iš kalinių tie

siog tyčiojasi: gydoma dau
giau raportais ir bausmė
mis. Dantų gydytoja dantų 
betaiso, bet traukia, d jei 
neduodama traukti, tai iš
gręžta taip, kad plomba ne
silaiko ir už kiek laiko iš
trypa.

Laikraščiai išk a r p o m i, 
gaunama tik pakraščiai. 
Žurnalų neįleidžiama visiš
kai. Žydų kalba laikraščių 
iki šiol neįleisdavo.

Visa tai verčia jieškot ko
vos priemonių prieš admi
nistracijos sauvaliavimą.

(“.Kovotojas”, nr. 1 (12), 
vasaris, 1936 m., Kauno ka
lėjimo politkalinių laikraš
tis.)

Politkalinis.
Šiauliuose tardomieji po

litkaliniai laikomi ankštose 
vienutėse, sugrūsti po 4-5 
žmones. Skaityti galima tik 
keletą valandų į dieną, nes 
mažas langelis pačiam pa-: 
lubyj nepraleidžia šviesos. 
Dar rugsėjo mėn. įdedami 
dvigubi langai, ir užkaiami 
vinimis; paliekama tik fort- 
ka, per kurią vienutę išvė
dinti neimanoma. Naktį ten- 
ka miegoti po du vienoj lor 
voj. Elektros lemputė 20-251 
žvakių, pakabinta pačiam 
palubyj. Prie tokios šviesos 
skaityti neįmanoma, nes 
tuoj pradeda akis skaudėti. 
Stalą atstoja lenta, prira
kinta prie sienos. Prižiurę-, 
toj as — budelis VaitkevL 
čius nuolat slankioja prie 
durų ir klausosi, kas ką kal
ba ar daro ir renka žinias 
žvalgybai ir administraci
jai.

RuoŠon leidžiama apie 8 
vai. ryto. Suleidžiama 2-3 
vienutes kartu ir užrakina
ma tol, kol visi atlieka. Ruo
šoj vietos mažiau', kaip vie
nutėj, o žmonių 2-3 kartais 
ir daugiau. Langas taip pat 
užkaltas, kaip vielutėse. Ti
kriau — 9 kūb. metrų dėžė, 
kurioj viena sėdynė ir laiko
ma 30-40 minučių, nes kai 
kada negalima prisibęįsti 
kad išleistų. Ten pat reikia 
apsiprausti. Dažnai nėra 
vandens... Kartais tenka būti

vis dažniau ir dažniau ėmė 
lankyti influenza.

Iš mūsų draugų tuo tarpu 
Petruškevičienė, 

s Serga ir katalikų parapijoj 
kleb. kun. Virmauskas ir dar 
vienas kitas iš lietuvių.

ŠYPSENOS

kieme

Smagu pranešti, kad A. L. 
D. L. D. moterų susirinkime, 
vasario 17, vėl trys naujos na
rės prisirašė. Tai dabar jau 
turim 7 naujus narius. Mūsų 
moterys dirba ne juokais. Jos 
būtinai nori laimėti raudonąją 
vėliavą. Daugiausia, rodos, 
dirba drg. H. Tamašauskienė. 
Bravo.

Apie balandžio mėn. vidurį 
į mūs valstiją žada atvažiuoti 
drg. Andrulis, “Vilnies“ re
daktorius.

*
Įsitėmykit! Ant Washington 

stryto, tuojau tik už tilto į 
Dover St. pusę, atsidarė nau
jas kino teatras “Internatio
nal.” Pereitą savaitę čia ėjo 
labai gera filmą iš Ispanijos 
kovų už liaudies frontą. Da
bar eina Sovietų Sąjungos pui
ki filmą “Mes iš Kronštato.”

Verta visiems pažiūrėti.
Murza Neglosto.

PAPILDOME

JMANDŽURAI SUČIUPO 
24-ris JAPONUS

vas. 20.—Apie 60 
■m man d ž urų užpuolė ir
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BOSTONO IR APIEUNKtS ŽINIOS
Trumpai Kalbant

Paskutiniu laiku mūsų adv. 
F. J. Bagočius pradėjo aktin
gai dalyvauti Amerikos Lietu
vių Pil. Draugijoje (kampas 
E ir Silver).,.Dabar jis čia daž
nai figūruoja įvairiose komisi
jose.

Pas mus yra ir tokių drau
gų, kurie, apsiėmę išimt paren
gimui leidimą, ima ir “pamirš
ta” savo prižadą. Pasėkoj— 
parengimas būna be leidimo.

Būtų atleistina, jei tie drg. 
bent ką dirbtų.

Lietuvos Gyvenimo 
Prašmatnybės

ŽIEMOS PAGELBOS 
VEIKĖJAI

Vestuvės, vestuvės, vestu
vės .. . Sidabrinės. . . Auksi
nės. . . Deimantinės. . . Vis 
vestuvės.

Bet daugelis žmonių ir pri
siminti nenori, kada jo vestu
vės buvo. Primena kiti;

Bostono žiniose jau buvo ra
šyta, kad per drg. Sabulių si
dabrines vestuves, Lietuvos 
politiniams kaliniams ir Ispa- 

I nijos demokratijos gynėjams, 
buvo sumesta $7.15 aukų. Ten
ka papildomai pranešti, kad 
kiek vėliau tam pačiam tiks
lui aukavo dar šie: drg. A. 
Tamulevičienė 50c., drg. Sabu-. 

; lių vaikai: Vytautas, Klaudi-1 
jus ir Birute po 20 c., Jieva 
Urnykiutė ir J. Burba Jr. po 
20c. Prisidėjo $1.50. Taigi vi
so aukų pasidaro—$8.65.

(Tąsa ant 5-to puslp.) !

Jul. Boks.
Nors ir menka propaganda 
Pasekėjų susiranda;
Jau nuo svieto įkūrimo 
Visur randa pritarimo.
žiemos pagelbos idėją
Mūsų spauda paminėjo, 
Daug kas tam jau paaukavo 
Tat ji išsireklamavo.
Aną dieną viena pora 
Pasislėpus paliai tvorą, 
Ramiam žmogui prisistatė 
Ir kišenę jo iškratė.
Turgun, o gal pas siuvėją
Gatvėj moteriškė ėjo; 
šmėkla štai pro ją praslinko, 
žiūri—ridikiulis dingo.
Kaip karalius paguldytas 
Ridikiuly buvo litas;
Ir jisai ant Aušros tako 
žiemos pagelbai teko.
Iš pirties tipelis ėjo— 
Brudnus marškinius turėjo;
Jį du frantai pasitiko
Ir su marškiniais išnyko ...
Ubagas gatve šlubavo, 
Namo nešė terbas savo; 
Du veikėjai užkabino 
Ir jo terbas nukabino.
Viena boba mėšlo .kašę
Kažin kur per kiemą nešė; 
Kažkas ėjo, kažkas buvo— 
Ir kasė akyse žuvo.
Taip kad šiame šalčių laike 
Labdaringi žmonės veikia; 
Slaptas jųjų aparatas 
Veikia tartum sindikatas.
Ligi šiol .kaip kas norėjo 
Rėmėm pagelbos idėją; 
Dabar tempus taip išvystė, 
Kad panėši į... vagystę.

(“Kuntaplis”)

Šiais metais pas mus jau 
buvo visa eilė “sidabrinių” 
vestuvių. Rengiama ir dar 
(jaugiau. Net mūsų senberniai 
ir tie mano švęsti savo “ščyros 
icnatos” užlaikymo” sukaktu
ves.

Išbernaut kokią 
metų ir 
—tai ne

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
530 Summer Ave. Newark, N. J.

Tel.: Humboldt 2—7964

DARBININKŲ 
SVEIKATA

Sėdėjimo Streikai Plečiasi
Po to, kai General Motors darbininkai 

(Flint, Mich.) laimėjo savo kovą ,su sam
dytojais, sėdėjimo streikai pradėjo dar 
smarkiau plėstis per visą šalį. Nėra 
abejonės, kad daugely j vietų samdyto
jai,—pasikvietę talkon teismus, policiją 
ir mijieij,ą—bandys iš paį pradžių kovoti 
su sėdėjimo streikais, kad neprileidųs 
darbininkams juos laimėti. Tai patvirti
na Fansteel Metalurgical Corporation 
Waukegane, Ill., žygiai. Kai tik ten dar
bininkai apskelbė sėdėjimo streiką, rei
kalaudami pripažinti plieno pramonės 
darbininkų uniją (Amalgamated Asso
ciation of Iron, Steel and Tin Workers), 
tuojau buv.Q panaudota griežta ginkluota 
spėka streiko sutrėmimui.

New Jersey valstijos gubernatorius, 
tikėdamasis tokių streikų N.J., taipgi pa
reiškė naudosiąs visokias priemones . 
streikų sulaužymui.

Taigi darbininkai privalo tikėtis atei
tyj visko. Bet ar tas juos sulaikys nuo 
sėdėjimo streikų skelbimo? Abejojame! 
Esame linkę matyti, jog tas niėsūlaikys, 
kadangi šis kovos būdas pasirodė ryš
kus ir atatinkąs moderninėms sąlygoms/

L. M. žinyčia savo autori
teto žymiai nustojus. Kpdel? 
Tąm yra daug priežasčių. 
Svarbiausia, gal, tai min. Ku
biliaus nepastovumas.

( Seniau prie žinyčios pri
klausė ir komunistą simpati- 
kų. P, Kubilius pęr pamoks
lus girdavo* riet Staliną. Bet po 
pereito SLA seimo jis susidėjo

Pažeista nugara.

Drauge gydytojau, kadangi 
aš negaliu gerai rašyti lietu
viškai, tai rašau angliškai. 

I Jūs daug pagelbėjote mano 
motinai, pagelbėkit ir man.

Esu mergaitė 17 metų am
žiaus, 112 svarų, 5 pėdų ir 
pustrečio colio ūgio.

1934 metų spalių mėnesy 
aš susižeidžiau nugarą mo
kykloj per gimnastiką. Dak
taras pripažino, kad aš per- 

| tempiau tris nugaros raume- 
I nis ir du raiščiu. Grįžau mo- 

Mass. valstijos Komunistų i k.y^lon už dviejų dienų. Ve-

vainikėlio 
štuka!

dvidešimt 
nepateriot

Jus daug pagelbėjote 
Komunistų ........

num,.
buletino.”

Tai dviejų puslapių laikraštė
lis^ bet suteikia daug naudin
gų žiriįų vietos darbininkams. 
Čia paskelbta visas sąrašas 
įstatymų projektų, peticijų, 
pakeitimų, kurie bus svarstomi

valstijosMass.
Partija išleido pirmą
“Darbininkų žinių

pereito dųa seimo jis susiejo ... legislatūroie 
su lietuviškais fašistais. Visom 'stelt0
keturiom agitavo už Landoną. --
žinjeioj net Sveika Marijas :p^y kviečia vigus darbinin., liau, uz poros mėnesių ėmė
įvedęs. Visa tai atsiliepė į Ži- 
nyčios narius ir daugelis iš jos 
pasitraukė,.

Dabar L. M. žinyčia savo 
vardu nieko nerengia. Viską 
suverčia moterų rateliui. Btėt 
tąm ratelyj yos kelios mote
rys yra. Minavojama ir Cam- 
bridgė’aūs inot. ratelis. Bet 
mes žinome, kad Cariibridgė’- 
aus “rately” yra tik dvi mote
rys,. O iš dviejų narių tai jau 
visai prasta draugija.

kūs, profesionalus, vidurinės 
klasės žmones ir organizacijas 
šusidomėti ir aktingai sekti, 
kas svarstoma ant Beacon Hill 
(steithauzej).

Kiekvieno piliečio, kiekvie
nos unijos ar šiaip organizaci
jos privalumas yra daryti 
spaudimą į atstovus. Visuome
nės balsas turi būt girdimas 
legislatūroj. Tik tada mes su
silauksim tinkamesnių valsti
jos įstatymų, kuomet jų rei- 
kalaušim.

pagrobė 24 japonus, aūto- “banditais;” bet tai, turbūt,
mobiliais vežamus apsigy- dalis mandžūfų kaimiečių- 
vent Hunaying apskrity j, darbininkų partizanų, kovo- 
Manchųkuo, Japonijos vai- jaričių prieš Japonijos įriga- 
džia vadina užpudlikus Įėjimų Manchūkuo krašto.

Pernai pp. Kubiliai, pade
dant keliems So. įęstopo pro
fesionalams, surengė Munici
pal buildinge koncertą-spek- 
taklį, “Lietuvos riukeritejū- 
siems (nemanykite, kad peliti
niams’ kaliniams) žmonėms 
šelpti.”

Koncertas įvyko. Būvo gir
tasi, kad ir pelno davęs. Bet 
kur tas pelnas nuėjo, kokius 
ten žmones “sušelpė”—taip 
niekas ir nežino. Spaudoj 
apie tai nei g.u-gų. Apy.sk$$oš 
jokios. Q visuomenei įdbįfttf 
būtų visą tai žinoti. ' .

Anot Komunistų Partijos — 
kiekvienas pilietis privalo pa
sirašyti peticiją prieš vaikų 
darbą (drg. Ch, Stukas jau 
ddug parašų yra surinkęs), 
prieš ipokytojų priesaiką ir ki
tus reakcionieriškus bilius. Sa
vo kongresmanus atakuokime 
laiškais. Galima juos šaukti te
lefonu, galima siųst telegra
mos, delegacijos ir ft.

Daug galimybių yra. Reikia 
tik -dirbti.

Paskutiniu laiku ir Bostoną

man skaudėti nugarą, kai pa
silenkiu ir reikia ištiesti auk
štyn. Nuėjau pas kitą gydy
toją, ir jis man šildė infra- 
raudonaisiais spinduliais. Sa
kė, kad man yra narių įdegi
mas — artritas nugaros apa
čioj. Paskiau buvau dar pas 
du daktaru, kad “perstikri- 
nus”, ir vėl grįžau prie pir
mutinio gydytojo. Jis man 
standžiai aptvarstė, suveržė 
nugarą, kad pridavus paramos 
ir taipgi šildė infra-raųdonai- 
siais spinduliais. Paskiau mes 
nusipirkom tokią šildomąją 
lempą, ir aš šildydavau nuga
rą po pusvalandį ir ilgiau kas 
diena. Kai labiau skaudėda
vo, tai gydytojas paskyrė ir 
vaistų.

Pastaraisiais laikais man 
nugarą skauda tik kai kada, 
kai paspaudi nugarą žemiau 
kaklo. Ir mane sujaudina vir- 
bėjimai, kai kiti vaikšto. Iš 
pradžių man ant nugaros buvo 
melsva linija, išilgai, bet da
bar nebėra, dingo.

.Gydytojas man užgynė 
marikštytis, * plaukyti, šokti,

svaidyti kamuolį, čiužinėti ir 
t.t. Vasaros metu kaitindavaus 
ant saulės po gerą valandą. 
Šiaip mano sveikata gera, jau
čiuos gerai su kitais dalykais.

Medžiu duoti man patarimą 
per “Laisvę”. Ačiū.

Atsakymas

Tai Jūs, matyt, gerokai 
pertempėt nugaros susinėri- 
mus, nugarkaulio raiščius ir 
narius, kad net ten įsimetė 
įdegimas—artritas. Tai nuo
bodus daiktas.

Jus gydytojas laikė suvar
žęs nugarą. Tai gerai. Taip gi 
šildė ir Jūs pati šildydavotės 
infra-raudonaisiais spinduliais. 
Infra-raudonieji spinduliai yra 
tai paprasta šilima, be šviesos, 
kaip kad nuo karšto proso, 
nuo šildytuvo (radijatoriaus), 
nuo karšto vandens bonkos, 
nuo pečiaus arba ir tam tyčia 
lempos. Tai neblogas daik
tas. šildo, nors ir paviršium. 
Geriau, negu nieko.

D a geresnė saulės šiluma, 
kurioje yra visokių spindulių, 
yra ir ultra-violetinių spindu
lių. Ultra-vijoletiniai spindu
liai, nuo saulės arba nuo švi- 
tintuvo, yra 
dingi.

O už vis 
dijatermija 
dijatermijos
gydytoja Jums turėtų šildyti 
nugarą giliai, perdėm. Dija
termijos šildymai Jums geriau
siai nugarą pataisytų, kaip jie 
pataiso ir visą eilę įkirtų 
skausmų ir pažeidimų, įdegi
mų. Dijatermija geriausiai iš
varinėja įdegimo bei pažeidi
mo medžiagas, išjudina gerą 
kraujo apytaką ir padeda gy
ti, tvirtėti.

Jums labai nau-

geriau Jums tai 
( diathermy). Su 
mašina prityręs

■ y:’-. 
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Lietuvos Laisves Draugai ir Priešai Dabartinis valstybės rūmų savininkas yra 
sų tauta, ir viršiausias tų rūmų užveizda

(“Laisvės” Redaktoriaus R. Mizaros Kal
ba, Sakyta Lietuvos Nepriklausomybes 
Sukaktuvių Proga, Vasario Mėn. 19 d., 

1937, Grand Paradise Svetainėje, 
' Brooklyn, N. Y.).

%
Gerbiamieji ir Gerbiamosios:

Šį mėnesį, 16 d., sukanka devyniolika 
metų nuo formalio paskelbimo Lietuvos 
nepriklausomybės. Tuojau, kai tik pasi
rodė spaudoj, kad šis mitingas įvyks, lie
tuviški reakcijos dvynukai—klerikalai ir 
fašistai—ėmė šaukti: “komunistams ir 
socialistams Lietuvos reikalai nerūpi...” 
Girdi, jie, ypačiai komunistai, visuomet 
buvę ir tebesą Lietuvos nepriklausomy
bės priešai, ir t.t., ir t. p.

Toks paminėtų žmonių pasitikimas 
mūsų šito masinio mitingo, be abejo, de
da ypačiai ant manęs pareigą nušvieti
mo kai kurių dalykų santikyj su Lietu
vos nepriklausomybės ir josios žmonių 
laisvės iškovojimo istorija ir dabartimi.

Pirmiausiai, pavelykit man pasakyti, 
idant dalykas būtų visiems aiškus, kad 
iki Lietuvos nepriklausomybės paskelbi
mo ir tūlą laiką po jo, komunistai ir so
cialistai veikė vienoj partijoj—Lietuvos 
Social-demokratų Partijoj (LKP įsikūrė 
tik rugpjūčio mėn. 14 d., 1918). Antra, 
čia ne vieta, ir aš nekalbėsiu apie tuos' 
skirtumus, kurie pasireiškė pačiam so
cialistiniam judėjime karo ir tuojau po 
karo laikotarpiu.

Mano vyriausiu uždaviniu šį vakarą 
bus nušviesti, kas buvo ir yra už Lietu
vos žmonių laisvę kovotojais ir kas jos 
priešais. Tam tikslui pasistengsiu pri
statyti jums, gerbiamieji, faktus, kad 
kiekvienas matytumėte aiškiai, ir kartą 
ant visados atskirtumėt Lietuvos žmo
nių laisvės draugus ir priešus.

Laike caro režimo viešpatavimo Lietu
voj, vieninteliais ir didžiausiais kovoto
jais už Lietuvos žmonių Jaisvę buvo so- 
cial-demokratai (šių dienų komunistai ir 
socialistai ir kairesnieji liaudininkai bęj 
demokratai). Jie nenuilstamai kovojo 
prieš caro valdžią, prieš jos visas bjau
rybes. antmestas Lietuvos žmonėms. Dėl
to jie buvo persekiojami, areštuojami, 
kalinami, kankinami, Sibiran siunčiami 
ir net šaudomi.

Štai 1907 m. suimamas Vilniuje Vin
cas Kaosukas-Mickevičius, kurį išdavė 
Juozas Aleksa, dabar fašistas, ilgai bu
vęs Smetonos žemės ūkio ministeriu, o 
tuomet tarnavęs caro valdžiai šnipu. 
Kapsukas teisiamas. Didžiausias jo pra
sikaltimas; kaip skelbė caro valdžios kal
tinamasis aktas, norėjimas

... su ginklu rankose sugriauti dabartinę 
(caristinę) tvarką ir įkurt nepriklausomą 
Lietuvos valstybę su seimu Vilniuje.. .
Dėlto jis. nusmerkiamas ilgiems me

tams katorgon. Tai tik vienas iš dauge- , 
lio, kas kovojo su carizmu už Lietuvos 
laisvę.

Lietuviška Social-demokratiška Parti
ja dar 1896 metais priėmė programą, ku
rioj pasakyta:

Savistovi demokratiška respublika, susi
dedanti iš Lietuvos, Lenkijos ir kitų šalių, 
paremta ant liuosos federacijos.
Vadinasi, Lietuvos social-demokratija 

dar 1896 metais pasisakė už Lietuvos at
skyrimą nuo caristinės Rusijos.

Lietuvos Social-demokratų Partija, 
1905 m. suvažiavime, reikalavo:

Demokratiškos Lietuvos respublikos, su sei
mu Vilniuje, liuosu noru susidėjusios su 
kaimynų šalimis federacijos sąryšiu.
1905 m. lapkričio menesio 23 d. Lietu

vos Social-demokratų Partijos sušauk
toji konferencija Vilniuje, nutarė, be 
kitko:

Pikčiausias darbininkų ir kitų 
tųjų mažturčių neprietelius yra 
džia... Sugriauti caro valdžią 
žmonių valdžią tegali susivieniję 
valstybės kraštų darbininkai, prie kurių pri
sideda ir kiti dabartines valdžios skriau
džiami žmonės.

.J .susirinkimas nutarė kovoti už tai, kad 
ir Lietuvos gyventojai galėtų patys savo rei

kalais rūpintis, tai yra, kovoti už politiškai 
nepriklausomą Lietuvą, su Seimu Vilniuje...
Dar karo metu, 1916 m., kairiųjų so

cialistų Zimmervaldo konferencija pasi
sakė už tautų apsisprendimo principą, 
nepaisant, kokios jos: didelės ar mažos.

Komunistai (ir socialistai) nuolat sto-

prispaus- 
caro val- 
ir įvesti* 

visų caro

jo už tai, kad kiekviena tauta turi teisę 
apsispręsti savo likimą, kaip jos žmonių 
dauguma nori.

Vaduodamasi ,tuo principu, Sovietų 
Rusijos vyriausybė dar 1917 metais lai
ke taikos derybų su vokiečiais Lietuvių 
Brastoje reikalavo, kad Vokiejįja iš
trauktų savo okupacinę armiją is Lietu
vos ir leistų Lietuvos gyventojams apsi
spręsti savo reikalus, kaip jie nori.

Dabar pažvelgkim, kaipgi veikė mūsų 
ultra-patriotai, klerikalai ir tų laikų tau
tininkai, o šiandien—fašistai?

Lietuvos laisvės klausimas, kaip ir vi
sų kitų tautų, carizmo pavergtų, laisvės 
klausimas buvo nuolat keliamas dar prieš 
1905 metų revoliuciją. Kai visos paverg
tosios Rusijos carizmo tautos, podraug su 
Rusijos darbininkų klase, ruošėsi cariz
mą nuversti, tai Lietuvos katalikų dva
siški ja griežtai pasisakė už carizmą. Ku
nigų laikraštis, “Tėvynės Sargas” (num. 
12, 1900) padarė sekamą pareiškimą:

.. . politišką Lietuvos neprigulmybę skai
tome už tuščią svajonę ir prieš aną iš
reikštą neva Lietuvos Social-Demo.kratijos 
partijos išleidžiamose knygelėse atvirai pro
testuojame. Sargiečiai (vadinasi, klerika
lai), o su jais visa konservatyviška lig kau
lų smegenų Lietuva, pripažįsta ciesorių už 
tikrą savo valdoną ir nuo Rusijos nerūpinasi 
skirtis...
Neveizint kunigijos protestų, Lietuvoj, 

kaip ir visoj Rusijoj ir kituose carizmo 
pavergtuose kraštuos, judėjimas augo ir 
1905 metais jis išsiveržė revoliuciniu vul
kanu, smarkiai sukrėtusiu visą caristinę 
sistemą.

Vilniuje tuomet [buvo sušauktas Vil
niaus Seimas, kuriame dalyvavo net tū
li kunigai. Šis seimas nutarė boikotuoti 
caro valdžią, atsisakyti mokėti jai tak
sus, neleisti vaikų mokytis rusiškosna 
mokyklosna, kovoti už autonomiją su 
Seimu Vilniuje ir 1.1.

Bet carizmui pavyko išlikti ir nuga
lėti revoliuciją. Užvirė tuomet juodoji 
reakcija. Paleista darban šnipai, kazo
kai, žandarai ir policija areštuoti, trem
ti, kankinti ir žudyti kiekvieną, kuris iš
drįso pakelti prieš carizmą savo balsą. 
Baisioj priespaudoj atsidūrė Lietuva. 
Kraujuose sriuvo jos laisvės kovotojai.

Ką Veikė šių Laikų Patriotai?
Ką gi tuomet veikė t. v. šių dienų “tau

tos vadai,” ultra-patriotai? Daugelis jų 
patapo caro šnipais ir padėjo gaudyti re
voliucionierius. Kunigija naudojo net 
ausinę (išpažintį) šnipinėjimams. Kata
likų dvasiški jos vyriausybė — vyskupai 
—išleido aplinkraščius kunigams, kurie 
buvo skaityti bažnyčiose.

Argi mes pamiršom tą juodašimtišką 
Seinų vyskupijos valdytojo, praloto An
tanavičiaus, aplinkraštį, kuriame jis 
skelbė, kad caro valdžia esanti “dievo 
pastatyta,” “todėl, kas priešinasi vyriau
sybei, pHešinasi dievo įstatymui?”... 
Ne, broliai ir seses, nepanliršom! Pra
lotas Antanavičius visus kovotojus prieš 
carizmą apšaukė vagimis ir žmogžu
džiais. Jis reikalavo iš katalikų “nepa
vydėti turtingiems...” bet klausyti po
nų “su baime ir drebėjimu jūsų širdyse, 
tikrenybėje, kaip Kristaus...” Aplink
raštis užsibaigė sekamai:

Jeigu kristaus mokslo priešininkai ir me
lo platintojai (vadinasi, kovotojai prieš ca
rizmą), apie kuriuos čia kalbame, ateitų pas 
jus ir imtų įkalbinėti jums tai, kas nesutin
ka su bažnyčios mokslu ar dalintų jums 
knygutes, priešingas tikėjimui ir valstybei, 
netikėkite jiems, neklausykite ją, neduokite 
jiems išeiti nuo jūsų nenubaustiems... Iš- 
duokite juos į vyriausybės rankas, nes ty
lėdami ir nieko neveikdami, tapsite dalinin
kais jų paklaidų ir prasižengimų. Be to, 
pritardami šitiems melo mokintojams ir tie
sos iškreipė jams, užsitrauksite ant savęs 
bažnyčios bausmę, vadinamą ekskomunika 
arba atskyrimą iš tikinčiųjų visuomenės ir 
užtai negausite per išpažintį išrišimo iš nu
sidėjimų...
Šitaip Lietuvos kunigija darbavosi “už 

Lietuvos nepriklausomybę”!... Neveltui 
1913 metais kunigas Laukaitis, caristinės 
dūmos atstovas, pareiškė durnoj: “Mes, 
Lietuvos kunigai, uoliai padėjome val
džiai numalšinti k'ramolą (sukilimą) Lie
tuvoj !” '

Kai caro reakcijos nagaika raižė Lie
tuvos kūną, tai kun. Jakštas-Dambraus- 
kas savo redaguojamam žurnale “Drau- 

l gija” (num. 5, 1910) rašė:

rusų tauta, ir v
-- Rusijos caras. VISUS iciuwa, gyvenan

čios šalip rusų tame name, turi pildyti pa
statytas to aukščiausio užveizdos kiekvienai 
tautai sąlygas ir mokėt jam kasmet už už
imamą butą tam tikrą mokestį — donį.. . 
Griauti patiems tą
arba kviesti kitūs, įcad jį griautų, būtų labai 
negudrus pasielgimas.. .
nepelnytume, jei... 
giniai su.. . rusų t 
jos pastatytąjį užveizdą.
Reikia atsiminti,

gija”

tis “Dabartis” (lapkr. 7 d., 1917) rašė:
Šitas pirmas, viešas pasirodymas lietuvių Plymouth, Pa.

butą (vadinasi, carizmą)

Taip pat nieko 
bandytume tartis tiesio- 

auta, aplenkiant vyriausį

kad žurnalas “Drau- 
buvo Lietuvbs kunigų organas, o 

Jakštas-Dambrauskas jos redaktorius.
Šiuo tezių, todėl, vadovavosi visa Lie

tuvos dvasiškija ir reakcinė buržuazija 
—tautininkai-fašistai—iki Lietuva buvo 
po carizmu.

Lietuva Karo Metu
Kai caristinė Rusija įsivėlė į imperia

listinį karą ir mobilizavo Lietuvos dar
bo žmones kariuomęnėn, grūdo juos fron- 
tan žūti už carizmo reikalus, tai mūsų 
lietuviški ultra-patriotai—šių dienų fa
šistai ir klerikalai—nuoširdžiausiai pasi
sakė už talkavimą carizmui. Martynas 
Yčas (rugpj. 8 d.), 1914 m., valstybės 
Dūmoj pareiškė:

šiame svarbiame istorijos momente aš tu
riu pranešti lietuvių vardu be partijų skir
tumo, kad mūsų tautos likimas visuomet bu
vo sujungtas su slavų likimu... Lietuvių 
tauta, ant .kurios žemės puolė pirmieji šū
viai, kuri pirmose eilėse priversta kovoti, 
eina į šitą karą kaipo į šventą. Ji pamiršta 
savo nuoskaudas, pasitikėdama matysianti 
Rusiją laisva ir laiminga, po šio karo ir pa
sitikėdama, kad lietuviai, pusiau perplėšti, 
taps suvienyti po viena Rusijos vėliava.
Šitaip kalbėjo “tautos vado” Smetonos 

bičiulis Yčas, kuris nesenai buvo Lenki
joj ir ten vedė kokias tai slaptas dery
bas.

Kaune veikė t. v. “Saulės” draugija, 
vadovaujama Lietuvos kunigijos. 1914 
m. ši draugija pasiuntė carui sekamo tu
rinio telegramą:

Pasimeldę už jūsų didenybės sveikatą, 
taip pat už visą karžygę armiją, lietuvių 
švietimo’“Saulės” d-ja su lietuvių tautos at
stovais siunčia jūsų šviesybei širdingiausius 
linkėjimus galutinai nuveikti priešininką ir 
prijungti Prūsų Lietuvą prie Rusijos.

Kaipgi tuomet kovojo už Lietuvos ne
priklausomybę šių dienų fašistų garbina
mas “tautos vadas” Smetona? Jis buvo 
redaktorium klerikališkai-tautiško laik
raščio “Viltis.” Jis redagavo ir žurnalą 
“Vairą.” Ką gi jis tuomet rašė?
tis” (num. 180, 1914) aiškino:

Lietuvos valstiečiai ačiū Rusijos rūpes
čiams buvo paliuosuoti nuo baudžiavos ir ap
dovanoti žeme; ačiū jai pamažu pradėjęs 
nykti skurdas ir tamsumas; ačiū jai (caris- 
tinei Rusijai) dabar žinomas Lietuvos var
das ne tik plačioje Rusijoje, bet ir kitur Eu
ropoje. .. Vokietijos kryžeiviai teriojo lie
tuvius ugnim ir kardu.
Vadinasi, “tautos vadas” griežtai tuo

met pasisakė už palaikymą Lietuvos ca
ristinės Rusijos nelaisvėj. “Vilties” nu- 
meryj 225, 1914, rašoma:

Mums' būtų naudingiau būti prijungtais 
prie turtingos Rusijos...

Kol Lietuvoj viešpatavo carizmas, 
Smetona niekad neišsižiojo apie Lietu
vos nepriklausomybę. Priešingai: jis vi
suomet ir visut stovėjo už tai, kad ir 
Mažoji Lietuva būtų sugrąžinta po caris- 
tine Rusija. Jis buvo caristinės Rusijos 
agentas. Tokiais, aišku, buvo su mažo
mis išimtimis visi tautininkai (šių dienų 
fašistai) ir kunigija.

Lietuva Vokiečių Okupacijos Metu
x Vokietijos kaizerininkams pavyksta 

caro armiją sumišti ir išvyti iš Lietu
vos. Lietuva tampa okupuota vokiečių 
imperialistų, kurie engia žmones daug 
rūsčiau už caristinį režimą. Ką gi tuo
met veikė7 klerikalai — kunigija ir tau
tininkai — su “tautos vadu” priešakyj? 
Ar jie kovoja prieš okupantus? Nieko 
panašaus! Jie pradeda prisilaižinėti prie 
naujų viešpačių •

“Vil-

!

naujų viešpačių — kaizeriško režimo. 
Ypatingai tai jie darė, kuomet Rusijoj 
buvo nuverstas caras, tasai, anot kunigų, 
dievo palaimintasis.

1917 m. rudenį Smetona nuvyko Ber
lynan ir ten skaitė paskaitą, kurioj pa
reiškė:

Lietuviai pasitiki Vokietija ‘ir ištikrųjų 
tik ji viena gali gelbėti prispaustąją šalį. 
O kaizerio valdžios leidžiamas laikraš-

Berlyne paliko įspūdį, jog lietuviai nori, kad 
Lietuva glaustųsi prie Vokietijos...
Kai Amerika įsivėlė į europinį karą, 

tai kaizeriška Vokietijos valdžia tuojau 
pradėjo suprasti, kad ji bus sumušta. Iš 
kitos pusės, kaizeriška valdžia jautė ne
paprastą bruzdėjimą Rusijos revoliuci
jos, kurios garsai nuskambėjo per pa
saulį daug smarkiau, negu Prancūzų Di
džiosios revoliucijos. Kaizerio valdžiai 
labai rūpėjo, todėl, kaip nors prisitaikyti 
prie okupuotų kraštų, juos “apraminti,” 
kad galėjus tuo būdu formaliai prisi
jungti prie savo imperijos. Vienu iš to
kių kraštų buvo Lietuva.

Lietuva Atiduodama Vokietijai
Dėlto kaizerio valdžia leido lietuviams 

susišaukti Vilniuje konferenciją iš tam 
tikrų parinktinių asmenų, kurie, politi
niai, aišku, didelėj daugumoj buvo kleri
kalai ir dešinieji tautininkai. Konferen
cija įvyko rugsėjo mėn. 18-23 dd., 1917 
m. Jos protokolai rodo, kad smetoni
niai, kalbėdami ten, aiškiai pasisakė už 
tai, kad Lietuva “susijungtų” su kaize
riška Vokietija. Konferencija išrinko 
iš 20 riarių Lietuvos Tarybą, kuri taipgi 
daugumoj susidėjo iš klerikalų ir tauti
ninkų.

Ir štai ši Taryba laiko savo susirinki
mą gruodžio mėn. 11 d. ir priima sė- 
kamą nutarimą:

Lietuvos Taryba, Lietuvos ir užsienio lie
tuvių pripažinta kaipo vienintelė įgaliota 
lietuvių tautos atstovybė, pripažintais tautų 
apsisprendimo pamatais ir lietuvių suvažia
vimo rugsėjo mėn. 18 ligi 23 dienos nutari
mu Vilniuje, paskelbia atstatymą nepriklau
somos Lietuvos valstybės, su sostapile Vil
niumi, ir atsiskyrimą nuo visų valstybinių 
susirišimų, buvusių su kitomis tautomis.

Valstybei atstatyti ir valstybės reikalams 
ginti taikos derybose Lietuvos Taryba pra
šo Vokietijos imperijos padėjimo ir apsau
gos. Atsižvelgiant į Lietuvos gyvybės rei
kalus, kurie privalo veiklaus sudarymo pa
tvarios ir artimos taikos su Vokietija, Lie
tuvos Taryba už amžiną, tvirtą sąjungą tarp 
Lietuvos valstybės ir Vokietijos; toji sąjun
ga ypač bus vykinama kariuomenės ir susi- 
nešimo konvencija, muitų ir pinigų bendru
mu. (“Dabartis” už kovo Ž5 d., 1918).
Šis juodas Tarybos dokumentas tarrra- 

vo kaizerio valdžiai ir Brest Litovskos 
taikos derybose su bolševikais. Atsime
nam, kaip Rusijos sovietų delegacija Brę
stoje reikalavo, kad Vokietija ištrauktų 
iš Lietuvos okupacinę armiją ir leistų 
Lietuvos žmonėms laisvai išsispręsti sa
vo likimą. Kąr į tai atsakė Vokietijos 
valdžia? Ogi parodė šį tarybos nutari
mą ir paskelbė, kad Lietuva jau tapo su
jungta su Vokietija “amžinais ryšiais!”

Tarybos žygis sukėlė didelius protes
tus liaudyje. Nepaisant žiaurios okupa
cinės valdžios, žmonės, sužinoję šį Tary
bos nutarimą, rinkosi ir nešė protestus 
prieš jį. Ypatingai daug veikė social-de- 
mokratai Vilniuje.

Dėka tiems protestams, Tautos Tary
ba buvo priversta šiek-tiek pakeisti sa
vo toną ir dėlto vasario 16 d. priėmė ki
tą pareiškimą apie Lietuvos nepriklau
somybę, kuriame jau neminima joki “am
žini ryšiai.”

Taigi Lietuvos Taryba padarė ne vie
ną, bet dvi nepriklausomybės deklaraci
jas: viena Lietuvą prijungė prie Vokieti
jos, o kita—skelbė ją demokratine res
publika. •

Pažiūrėkim, kurią gi deklaraciją Tary
ba vykdė gyveniman?

Delegacija Pas Hertlingą
Kovo mėn. 23 d. (1918) Taryba siunčia 

savo delegaciją pas Vokietijos kanclerį 
Hertjingą išgavimui nepriklausomybės 
pripažinimo. Delegacija (kurion, beje, 
įėjo J. Šaulys, kun. Staugaitis ir J. Vilei
šis) pareiškia kancleriui, kad “Taryba 
stovi už Lietuvos valstybės santikius su 
Vokietija, kaip jie yra suformuluoti Ta
rybos nutarime 1917 m., gruodžio mėn. 
11 d.”! Kitais žodžiais, ir po vasario 
mėn. 16 d. paskelbtos deklaracijos, Tary
ba tebestovėjo už “amžinų ryšių” su Vo
kietija palaikymą!

Tą pačią dieną (kovo 23 d.) kaizeris 
su savo kancleriu padarė sekantį pareiš
kimą:

Mes, Wilhelmas iš Dievo malones Vokie
čių kaizeris, Prūsijos karalius ir tt., šiuo 
pranešame visų žiniai: Lietuvos Tarybai, 
kuri yra pripažinta Lietuvių tautos atstovy-

(Tąsa ant 4-to pusi.)

Bus laikomas mėnesinis su
sirinkimas Lietuvių Kapinių 
Korporacijos vasario 28 d., 2 
vai. po pietų, Aug. Stravinsko 
svetainėj, 40 Ferry St. Būtinai 
visi draugai pribūkįte į laiką 
Taipgi atveskite ir naujų 
draugų del pirkimo lotų, ba 
kožnam žmogui to reikia. O 
kaina yra pigi ir iš visų pusių 
prieinama. Gali pirkti pilną 
lotą, 18 ir 18 pėdų del 12 žmo
nių palaidojimo, arba pusę lo
to del 6 žmonių.

Tik, draugai, turime pasirū
pinti, kad susirinkimai būtų 
skaitlingi. Neturite atidėlioti! 
šito dalyko, ba ant visų drau- 
gų tas darbas remiasi, ypač 
šėrininkai turi daugiausia vts- 
kuom rūpintis. Ateina vasarą^., 
bus daug darbo, tai verčiau > 
išanksto turime pasirūpinti.

Buvęs 1936 metų kasierius 
atneškite visas įeigų ir išeigų,, 
bilas, ba yra reikalas geriau . 
knygas sutvarkyti. Toki daly-' 
kai del bile kokios organizaci
jos daro klaidas, tai verčiau'/ 
pasirūpinkime išanksto suvesti ) 
visus reikalus į krūvą. .

Sekr. J. Staskevičius.

Rochester, N. Y
Utarninke, 16 d. vasario, 

atsibuvo kriaučių lietuvių sky
riaus susirinkimas. Sekretorius 
pranešė (dalinai) pasekmes 
praėjusių šokių. Pasirodo, kad 
uždarbio keli doleriai atlikėį 

Buvo kalbėta, kad lietuVį# 
skyrius laikytų metinį paren
gimą ir kad paliktų verstinai^ 
visiems nariams dalyvauti/ 
Klausimas palikta skyriais 
pildančiai tarybai.

Rochestery yra laukiamas, 
gražus, turtingas parengimas 
Gedemino Draugijos naudai. 
Rengėjai— Gedemino Choras. 
Vakaras atsibus 27 d. vasa
rio (Feb.), tai išpuola subatos 
vakaras. Tikietai pardavinėja-; 
ma plačiai ir patartina, kad 
kuo plačiausiai išplatintų. Bus 
koncertas, šokiai ir pasilinkJH; 
minimas; dainuos gražių, nau-- 
jų dainų.

Antras naudingas vakaras 
yra rengiamas per ALDLD 
kuopą spaudos naudai, 13 .d. 
kovo. Apie tai prisieis pakai-, 
bėti į rochesteriečius kiek vė/ 
liau per “Laisvę”. Pasiėmę ti- 
kietus pardavinėti, darbuokį- 
tės uoliai; darbuokitės dėl 
abiejų virš minėtų vakarų.

GARSINKITES SAVO BIZNĮ 
DIENRAŠTY J “LAISVĖJE”

BROOKLYN, N. Y.
------------------------------------------- .------

Dienraščio “Laisves”

KONVENCIJA
' ., --r

BANKETAS
Jvyks Sekmadieni

11 Balandžio (April)

Jau ruošiama programa K*

BUS

GRAND PARADISE SVETx
318 Grand Street

Prieš konvenciją šeštadiea| 
įvyks “Laisvės” koi eipOĮgį 

dentų ir bendradarbių 
konferencija. ' '



lapis Ketvirtas

ietuvos Laisvės Draugai ir Priešai
==s
pimo ir neapykantos jausmu

Antradien., Vasario 23,1937
I 1 ................... -H1--

Sovietų mokslininkų balsas, nūs—Piatakovą, Radeką, Sokol- 
mes sekam kaltinamųjų parody- sspg Mokslų akademijos che- nikovą ir kitus.”

WWW

(Tąsa iš 3-čio puslapio)
, 1917 m. gruodžio 11 d. paskelbus Lietu- 
t esant vėl nepriklausoma valstybe, su
nkta su Vokiečių viešpatija amžinu, tvir- 
-ryšių santikiu ir sandaromis, visų pirma 
riuomenės, susisiekimo, muito ir finansi- 
j reikalų sutartimis, ir paprašius Vokie- 
J viešpatijos apsaugojimo ir pagelbos tai 
Istybei atstatyti, toliau valstybiniams 
etuvos ryšiams, kurie lig šiol yra buvę, 
nai jau sutrūkus, šiuo
Mes įsakome mūsų viešpatijos kancleriui, 
afui von Hertlingui, pareikšti Lietuvos 
trybai, jog mes, augščiau minėtuoju 1917 

gruodžio mėn. 11 d. Lietuvos Tarybos 
reiškimu remdamiesi, Vokiečių viešpatijos 

. >rdu pripažįstame Lietuvą laisva nepri- 
dausoma valstybe ir pasižadame Lietuvos 
valstybei atsistatant, patiekti jai prašytos 
vpsaugos ir pagelbos. Mes čia vaduojamės 
,uo supratimu, kad tos sutartys, kurios yra 
darytinos, tiks tiek Vokiečių viešpatijos, 
dek ir Lietuvos reikalams, ir kad Lietuva 
yrisiims dalį Vokiečių karo sunkenybių, per 
kurias ir jinai įffyja laisvę.

Tuo pačiu žygiu mes esame suteikę mūsų 
viešpatijos kancleriui galės, susižinojus su 
Lietuvos visuomenės atstovais, rasti reikia
mų savarankės Lietuvos valstybės atstaty- 
titri priemonių ir toliau pasirūpinti, kad 
iitų nustatytas tvirtas sąjungos ryšys su 
skiečių viešpatija ir kad būtų sudarytos 
Am tikslui nužiūrėtos bei reikalingos su- 
artys.

Tatai patvirtindami, mes augščiausia savo 
anka po tuo raštu pasirašėme Tr įsakėme 
į mūsų antspauda įžymėti.

Didžioji Vyriausioji Kanceliarija, kovo 23 
L, 1918.

Wilhelm. L R.
Graf von Hertling.

-a____ __ J._________

Jeigu Lietuva sujungiama ‘"amžinais 
ryšiais" su Vokietijos imperija, tai, "di
dieji patriotai” manė, būtinai reikia jai 
gauti kaizerį arba karalių. Po keletos 
mėnesių—liepos mėn. 11 d.—Taryba lai
ko savo susirinkimų ir, 13 balsų prieš 7, 
nutaria padaryti Lietuvą monarchija! Į 
sostą kviesti Saksonijos hercogą von 
Urachą, našlį su dvylika vaikų, kuriam 
vardas duodamas “Mindaugis Antrasis.”

Atsiminkit, gerbiamieji, "Lietuvos Ne
priklausomybės Paskelbimo Akte” (va
sario 16 d.) Taryba įdėjo, kad “Lietuvos 
valstybės pamatus ir jos santikilis su ki
tomis valstybėmis privalo galutinai nu
statyti seimas,” bet ta pati Taryba kovo 
23 d. sujungia Lietuvą su Vokietija am
žinais ryšiais, o liepos 11 d.—padaro Lie
tuvą monarchija! Nereikalingas jai jo- 
kis seimas, jokis tautos balsas. Smeto
niškoji Taryba pasijautė esanti viskas!

Lietuvos dvasiški j a ir buržuazija dar 
prieš Tarybos nutarimą zujo po Europos 
kanceliarijas jieškodami Lietuvai mo
narcho. Gabrys su pralotu Olšausku 
siūlė Lietuvos sostą grafui Zubovui, o 
paskui—Ispanijos karalaičiui Alfonsui. 
Kiti kunigai laikėsi už Uracho. Vysku
pas Karevičius buvo vienas tokių. Nu
vykęs pas generolą Ludendorfą, vysku
pas pareiškė: "Mes turime mintyje (pa
daryti Lietuvą) monarchišką valstybę, 
krikščioniškais konse'rvatyviškais pama
tais..." ’■

muš. Istorija nežino tokių šlykš
tybių, tokio žmogaus žemo puo
limo. Piatakovo, Radeko, Sokol- 
nikovo', Serebriakovoir visos 
būdelių gaujos .asmenyj mes 
matom žvėrišką fašizmo paveik
slą, kuris neša mirtį, badą, dar
bo masių skurdą, kuris stengia
si liaudies krauju užliet mūsų 
tėvynės laukus.

Mes reikalaujam Sovietų teis
mo sušaudyt perdėm supuvu
sius niekšus ir banditus. Glau
džiam kontakte su šiais Hitlerio 
tarnais dirbo buvusieji dešinio
sios opozicijos lyderiai Bucha^ 
rinas ir Rikoyas. Mes reikalau
jam Sovietų teismą patraukt at
sakomybėn Buchariną ir Riko- 
vą ir teist visu revoliucinių įsta
tymų griežtumu.

Te žino visi priešai, kad nie
kas nepajėgs sustabdyt laimė- 
jatfčio socializmo statybos. Į pa
siutusius priešų išsišokimus mes 
atsakom dar glaudesniu susitel
kimu aplink Lenino-Stalino par
tiją ir visų mylimą draugą Sta
liną. Mes atsakom neišsemia
mu liaudies jėgų ir talentų or
ganizavimu socializmo stiprini
mui ir komunizmo užkariavi
mui.

mijos grupės chemikai pareiš
kė: “Reikia smulkiai išaiškint 
nusikelsta Bucharino ir Riko- 
vo ryšius su trockistais. Mes 
užtikrinam mūsų vyriausybę, 
kad dėsim visas jėgas chemijos 
pramonės pakėlimui ir pražydė- 
jimui, kuri yra pagrindinė ša
lies apsaugos bazė. Mes, moks
lo darbininkai, prijungiam sa
vo balsą ' prie Sąjungos tautų 
milioninių masių balso—sutrai
škyt fašistinę gyvatę, visus 
tuos niekšiškus fašistinius tar-

Leningrado drg. Kuibiševo
(Tąsa 5-tam pus.)

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335

MEDUS
“Naudokite medų vietoje cuk
raus”—sako Dr. J. J. Raškiau- 

čius. Kreipkitės tuojaus į 
“Laisvę” ir įsigykite

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

Valgykite me' kad 
nesirgtumėu.

“LAISVĖS” ANTRAŠAS 
427 Lorimer St., B’klyn, N. Y.
_____________ -
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Milionų Balsas
tik buvo paskelbtas kal

imo aktas antisovietinio troc- 
inio centro byloj, kai tik tei- 

>1 salėj pasigirdo nusikaltimo 
Ąj sugautų piktadarių 'pir- 
ii parodymai — sujudo visa, 
gmilioninė Sovietų Sąjungos 
dis. Visa Sovietų Šalies liau- 
užsidege galinga didžiausio 
piktinimo ir neapykantos 
ml prieš niekšiškiausią ir 

ykšČiausią tėvynės išdavikų, 
šizmo agentų, Šnipų, žalotojų, 
(lOgŽudžių, diversantų trockis- 
I teroristų gaują. Iš visų pla- 
os Sovietų Sąjungos kraštų: 
Leningrado, Charkovo, Kije- 

», Minsko, Tbilisi, Alma-Ata, 
rchangelsko, Vladivostoko ir 
tų miestų, iš sovchozų ir kol- 
lozu plaukia rezoliucijos. Visa 
>vįetų liaudis: darbininkai, 
ocfioznikai, inteligentai — visi 

balsu reikalauja: sušau- 
pasiutusius šunis-trockis-

>ojudo visa Sovietų liaudis 
ašo “Pravda” — nes užgau
liau švenčiausias jausmas— 
mas begalinės meilės socia- 
riei tėvynei, Lenino-Stalino 
cijai, jausmas begalinio atsi- 
imo socializmui, jausmas at
omingumo už revoliucijos li-

raujas stingsta gyslose, pa-

mūsų Sovietų teismas visus 
juos nuteistų sušaudyt.” ši kol- 
choznikė paprastais Žodžiais iš
reiškė visų darbo žmonių valią.

Jakov MichailOvič Družini- 
nas, Vorošilovo vardo chemijos 
kombinato meisteris, pabuvęs 
teismo salėj rašo: “Daug aš sa
vo amžiuje pergyvenau. 1917 m. 
spalyje dalyvavau Žiemos Rūmų 
paėmime. Kovojau su Judeničiu 
ties Petrogradu. Buvau partiza
nu Kolčako užfrontyj. Bet nie
kuomet gyvenime nesijaudinau 
taip, kaip dabar. Sėdžiu teismo 
salėj ir visas drebu, kaip karšt
ligėj. Nėra galimybės kęsti Iki 
ko daėjo, prakeiktieji! Mūsų 
šalį pardavinėjo, mūsų vadus 
medžiojo, darbininkus dujom 
nuodijo, vaikus žudė, mūsų liau
dies turtą naikino. Pilnai įsiti
kinęs, kad Aukščiausias Teis
mas išpildys tvirtą visos šalies 
valią ir nuvalys nuo Sovietų že
mės trockistinę šlykštybę.”

Seni darbininkai ir kolchozni- 
kai prisimena sunkų ir tamsų 
gyvenimą prie carizmo, pasako
ja apie tai jaunimui, kad išmo
kyt jį neapkęst klesinių priešų, 
dar labiau mylėt ir brangint da
bartinį savo šviesų ir laimingą 
gyvenimą.

Leningrado fabriko “Krasnyj 
Treugolnik” darbininkė, nepa-

Į mūsų tvirtumą ir ištikimy
bę bolševikų partijai suduš vi
sos fašistų užmačios.”

Gelžlceliečių žodis. Riazanes- 
Uralo gelžk. ruožas, Atvorsko 
gelž. mazgo gelžkeliečių susirin
kimo rezoliucija: “Neturėdama 
absoliučiai jokios paramos ir 
ryšių su darbininkų masėmis, 
ši apgailėtina piktadarių sau- 
jalė, apsvaigusi del savo bejė
giškume prieš augančią socializ- 

. . v. :. \ v ciciria ;mo šalies galią, su fašistiniųchanovieciai. Mes prašom SSRS t , , , . 1U - • , .. j ję.v. , . valstybių pagelba mėgino atsta- prokurorą drg. Višinskį per- • 
skaityt teisme visai mūsų šaliai 
geriausių fabriko žmonių var
dus, kurie žuvo nuo trockistinių 
diversantų rankos. Tegul žino 
visas pasaulis, ką nužudė šie 
niekšai, štai aukų sąrašas: I. 
E. Lunevas, stachanovietis, gi
męs 1902 m., V. A. Judinas, ta
lentingas inžinierius, gimęs 
1913 m.; E. F. Kurkinas, kom- [ 
jaunuolis, stachanovietis, gimęs i" 
1916 m.; I. E. Strelnikova, udar- 
nikė, gimusi 1913 m.; N. I. Mo- 
siec, udarniRas, gimęs 1913 m. 
Šie draugai užmušti, 
buvo daugiau 
nių.”

Visi Sovietų 
dar glaudžiau 
Lenino-Stalino 
ją, apie visų mylimą draugą 
Staliną. Jie dar labiau didina 
revoliucinį budrumą, pasižada

(Tąsa bus) ? ■. ,

riška letena nužudyti geriausi 
mūsų fabriko udarnikai ir sta-

j

tyt kapitalizmą SSRS, mėgino 
pavergt didvyrišką Sovietų ša
lies liaudį.

Tie “kruvini šunys mėgino 
pakirst mūsų šalies pasiseki
mus, suardyt transporto darbą, 
organizuot SSRS pralaimėjimą 
jų pačių paruoštam kare. Maža 
to, tie šunys mėgino pakelt ran
ką prieš tuos, kuriems mes esa
me dėkingi už laimingą^ links- 

(mą gyvenimą, už visus mūsų 
laimėjimus,—prieš mūsų vy
riausybės ir partijos vadovau
to jus.

Begaliniai pasipiktinę niekšiš
kais išdavikų veiksmais, kurie 
Veikė Trockio-Gestapo nurodo
mi, mes manom, .kad teismas 
negali išnešt kito sprendimo, 
kaip sušaudyt visą gaują.

Mirtis liaudies priešams, mė
ginusiems paskandint kraujo 

, i jūroj darbo žmonių mases! Di-
dar geriau dirbt gamyboj, plėšt dinkiffl boĮševifeiškij revoliucinį 
stachanoviečių judėjimų, stip- ben(}rumą. Atsiekim naujų lai-

Sužeistų 
dešimties žmo-

darbo žmones 
telkiasi aplink 
bolševikų parti-

ojus Apie tuos baisius nusi-. prasto visos Rusijos XVII šuva- 
tanus, kuriuos darė kruvinie- žiavimo delegatė Vasiljeva ra-

* I .... __ ■ - - . _ Išo: “Iki revoliucijos aš niekuo
met nekreipiau domės į savo 
sveikatą. Galvojau: susirgsiu, 
numirsiu — dar geriau. Grei
čiau nustosiu vilkt tą prakeiktą 
jungą. O dabar kas .kiek — tuo- 
jaus kreipiuos pas gydytoją. 
Nepaprastai norisi gyvent! Aš 
moteris, aš — motina, aš — bo
butė. Bet nei vienai sekundai 
nesudrebėtų mano ranka, jeigu 
man pavestų įvykdyt negailes
tingą sprendimą, kurį visiems 
jiems privalo išnešt Aukščiau
sias Teismas.”

Gorlovkoj, kur trockistai 
įvykdė sprogimą chemijos fab
rike, laike mitingo į tribūną iš
ėjo trockistų baisių darbų au
kos: vieno’ ranka pakibus, kaip 
virvagalis, antras apako, tre
čiasis apdegęs, žaizduotas ... 
Tai baisūs trockistų nusikaltimo 
įrodymai. To fabriko darbinin
kai parašė drg. Višinskiui, SS 
RS prokurorui, laišką ir prašė 
paskelbt teisme. Štai tas laiš
kas: “Fašistiniai agentai nužu- 

noriu pasakyt, kad dė mylimą S. M. Kirova. Jų ŽvS-

rock i s ta L Jie žudė darbinin- 
ir randonatmiečius. Vien 

<ti trockistų įvykdytose gelž- 
•ų katastrofose 1935 m. ir 
G metais buvo užmušta 63 
)ftės ir sužeista 154 žmonės, 
sprogdino fabrikus ir kasy- 
, šnipinėjo, ruošė teroro ak- 
prieš draugą Staliną ir ki- 
vogf, žudė, pardavinėjo So- 

cg ŠMies Japonijai ir Vokie
ti ir su tų valstybių pagelba 
št karą prieš SSRS.
JŽ visus tuos nusikaltimus 
i tik vienas atlyginimas, vie- 
•prendimas: nwalyt laisvą 

tetg žemę nuo trockistinių 
Mg ir purvų.

* trockistų nusikaltimai 
atidi no Žmones, kad su

KNYGOS—JŪSŲ APŠVIETA!
Dabar Galite Gauti Pigiausiai ir Geriausias Knygas!

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

Knygų Išpardavimą, štai Surašąs Mūsų Knygų.

APYSAKOS
Turime žingeidžiausių ir geriausių apysaką. 

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

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

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

POVILAS JURKA — parašė Rasoda—Mizara.
Viena geriausių apysakų iš Amerikos lietu- 

. vių gyvenimo. Knyga turi 318 puslapių. Jos 
kaina buvo $1.50, dabar 75 centų.

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

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

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

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

SVIEKATOS REIKALAI
DARBININKO SVEIKATA—parašė Dr. J. J. 

Kaškiaučius. Knyga turi 628 pusi. Viena 
iš geriausiij knygų kaip užlaikyti sveikatą, 
kaip nuo ligų apsisaugoti. Sveikata kiek
vienam yra brangiausis daiktas. Knygos
kaina buvo $3.00 dabar $1.00.

PIRMOJI, PAGELBA—parašė Dr. J. J. Kaškiau
čius. Knyga turi 128 puslapių. Ji aprašo 
apie 100 ligų. Yra paduota receptai kaip 
suteikti pirmą pagelbą. Kaina buvo $1.00, 
dabar 50 centų.

KNYGOS
Pasaulyj yra daug 
į dievus, o kiti ne.
lyje tikėjimų? Kam jie tarnauja? Skaitykite 

šias knygas:
RELIGIJA—parašė S. Matulaitis. K i

250 puslapių. Sužinosite iš kur ats auo vi
sokios šventės, kaip religija keitėsi. Kny
gos kaina buvo $1.50, o dabar 50 centų.

KOMUNIZMAS IR KRIKŠČIONYBĖ—parašė 
vyskupas Brown. Skaitykite ką jis rašo 
apie religiją. Knyga turi 224 puslapius. 
Jos kaina buvo $1.25, dabar 25 centai.

Turime ir brošiūrą “Krikščionybė” religijos 
klausimu.

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

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

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

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

ĮVAIRIOS
BEŠVINTANTIS RYTAS—parašė St. Jasilionis. 

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

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

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

ALDLD Nariams Kitygų Kainos ant Pusės Pigiau.

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

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

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

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

RUSIJOS
Viena iš geriausių istorijų apie praeitį. 
Knyga turi 320 puslapių. Kaina buvo $1.75, o 
dabar 50 centų.

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

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

PASAULIO STEBUKLAI—parašė
Kaškiaučius. Viena iš geriausių mokslo kny
gų. Ji turi 416 puslapių? Kaina buvo $2.00, 

, dabar 50 centų.,
CARO KALĖJIMUOSE—paraše Vincas Kapsu

kas. Tai geriausias aprašymas 1905 metų 
revoliucijos ir kalėjimų padėties, šią'knygą 
išleido rusų, ukrainų ir kitose kalbose. Ji 
turi 320 puslapių. Kaina buvo $1.75, dabar 
50 centų.

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

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

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

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

• Kaina 10 centų.
“SOVIETŲ SĄJUNGOS NAUJA KONSTITU

CIJA.” Išleista Sovietų Sąjungoj. Labai gra
žiai padaryta. Reikalinga kiekvienam susi
pažinti su nauja pasaulyje demokratiškiau

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

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

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

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

25 centai.
SOVIETŲ SĄJUNGA—parašė R. Mizara. Knyga 

turi 286 puslapių, Jos kaina buvo $1.00, da
bar tik 50 centų.

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

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

ISTORIJA—parašė M. Pokrovski

Dr. J

APIE RELIGIJĄ 
religijų. Vieni žmones tiki 
Kodėl tai yra? Kiek pašau-

rint Sovietų Sąjungos galią. 
Kartu jie reikalauja nuvalyt So
vietų žemę nuo trockistinių lie
kanų, visu revoliuciniu įstatymų: 
griežtumu nubaust dešiniuosius: •' 
Buchariną, Rikovą ir kitus, ku- 1 
rie patys ruošė teroro aktus' 
prieš Sovietų vyriausybės ir ’ 
partijos vadus ir palaikė glau
džius ryšius su trockistais.

Štai Sovietų Sąjungos darbo 
žmonių balsas:

Maskvos drg. Stalino vardo 
automobilių fabriko 45 tūkstan
čiai darbininkų savo rezoliuci
joj sako: “Mes negailestingai 
kelsim aikštėn ir mušim prie
šus. Tedreba niekšai prieš mū
sų tėvynės galią! Negailestingai 
atsiskaitysim su išdavikais, šni
pais ir diversantais. Mes duo
sim šaliai 65 tūkstančius sunk
vežimių automobilių, 5 tūkst. 
lengvų automobilių, 
darbo našumą 24%, perduosim 
Stachanoviečių patyrimą nau
jiems darbininkams, Mes bega
liniai mylim savo tėvynę, mes 
iki galo atsidavę bolševikų par
tijai ir draugui Stalinui.”

Tai konkretus darbininkų at
sakymas į priešų išsišokimus.

Maskvos fabriko “Parižskaja 
Komuna” darbininkų balsas. Jie 
rašo: “Su didžiausio pasipikti- 
—  — ■   t n. i, « a i ■■

mejimų gelžkelip transporte!”

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Pakelsim

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

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
BALZAMUOTOJAS

Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienom 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.

Į....... > ' n ................;

DETROITO LIETUVIO DARBININKŲ APTIEKA 
čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti Vaistus daug 

prieinam’esne kaina, negu kitur dabartiniu laiku. » 
A* KISHON, Aptiękorius Savininkas

8701 JOS CAMPAU AVEL, DETROIT, MICH.

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

Y 
nlftnuoee ir mitinguose iš- 
/A'įilf kalba toki žmonės, ku- 

iau niekuomet nekalbė- 
apygardos kolcho- 

j Partizan” .kolchoz- 
Krutikova išstojo ir 

Aš niekuomet neišsto- 
r nemoku gražiai kalbėt,

, Mūsų knygos gerai padarytos, gražiai apdarytos! Didžiausis ir pi- 
giausis knygų pasirinkimas yra ALDLD centre! Su užsakymais siųskite 
ir pinigus! Perkantiems kartu virš $3.00 vertės duosime 25 nuoš. nuo
laidoj Persiuntimą mes apmokame! Visais reikalais kreipkitės pas 
ALDLD CK sekretorių sekamu antrašu:
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BOSTONO IR APIEUNKEŠ ŽINIOS
j 'Tąsa iš 2-ro pusi.)

DRAUGIJŲ ATSTOVŲ 
^ŽINIAI

So. BotoJno Bendras Drau
gijų Konįjetas primena, kad 

•mėnesinisgjįraugijų atstovų su
si rinkim a^Jvy k s vasario 28, 
11 v. r., gr'6 Broadway.

Kadangpjjboks nutarimas jau 
senai 
pakvie 
jos, kui

kalbos jiems bus ne košer. O į 
juk sandariečiai kasmet 16 
vasario apvaikščiodavo. Bent 
sūsidėję su^ kitais.

Ar sandariečiai pas mus ant 
tiek jau silpni, ar jų pažiūros 
pasikeitė?—nežinau. ■ /

MILIŪNŲ BAISAS

f t^del atskirų 
tie. Draugi- 

i pastovų 
-------b ent 

vieną varoySo* narį. Pagei
daujama, kad dalyvautų ir 
Apskričio komitetas.

J. Krukonis, 
r- Sekretorius.

Lietuvos Nepriklausomybės 
Minėjimas

Lietuvos Nepriklausomybės 19 
Metų Sukaktuvės, So. Bostone, 

Plačiai Paminėtos
Pirmiausiai jas paminėjo va

sario 14 d. p. p. Minkai per 
savo radio pusvalandį.

Momentui pritaikintą kalbą 
pasakė skulp. P. Rimša. Jo 
kalba buvo politinė ir sukosi 
vien gyrimu esamos dabar Lie
tuvos fašistinės santvarkos. Ir 
£ai kai kam buvo keista, nes 
p. Rimša, atvykęs į Ameriką, 
a t s i r e komendayo apolitiniu 
fžmogum. Savo kalboj p. Rim
ša vis tik gyrėsi dideliais Lie
tuvos atsiekimais, pažanga ir 
tt. Bet julc tai ne tautininkų- 
fašistų nuopelnas. Pats gyve
nimas stumia prie progreso, 
nežiūijiftt. kad netikusi politi
nė santvaDkairm1 ♦fcįažin kaip 
tormuozuotųJ Ir aš tikras, kad 
prie komuništinės santvarkos 
Lietuva, jos darbo liaudis— 
būtų 100 kartų daugiau paki
lusi, daugiau atsiekusi.

Tą pačią dieną 16 vasario 
minėjo lietuviai katalikai Mu
nicipal salėje. Jie kas met šią 
šventę mini ir kasmet joje bū- 

^a būrys kunigų ir tik jie dau
giausiai kalba.

šį metą iš pasauliečių kalbė
jo adv. Mileris, iš Worcester, 
Mass, ir trys kunigai su Ur
banavičium pryšakyj.

Visų kalbėtojų kalbos suko
si apie tai, kaip Lietuva ne
priklausomybę išsikariavo ir 
kaip lenkai užgrobė Vilnių ir 
visą trečdalį Lietuvos.

Bet šitie kalbėtojai, apart 
dr. J. Basanavičiaus, neprisi
minė tų, kurie caro kalėjimuo
se ir Sibire buvo ir fik per jų 
lavonus Lietuva prižengė ne
priklausomybės angą.

Antra vertus, ir tai didžiau
sias faktorius Lietuvos 'nepri- 

‘klausomybei buvo—tai Rusi
jos ir dalinai Vokietijos revo
liucijos.

Neprisiminė šitie kalbėtojai 
ir to skaudaus fakto, kad tu
rint Lietuvai nepriklauso
mybę, jos liaudis neturi lais
vės. Turi didesnę priespaudą, 
daug žiauriau žmonės perse
kiojami, negu kruvinojo Mu
ravjovo laikais.

Daug tulžies čia išlieta prieš 
“žiauriuosius” lenkus, 
juos priimta ilgiausia 
liucija, bet nei žodžio 
kruvinąjį Smetoną.

Rinkta ir .aukos. Surinkta 
apie $72.

Apvaikščiojime dalyvavo ir 
^Stepono Dariaus lietuvių legi-

Principaliu kalbėtojum bu
vo adv. F. J. Bagočius.

Pirmu kalbėtojum persta
tomas adv. Cūnys. Kalba rim
tai. Jis nupasakoja Lietuvos 
liaudies kovas, jos pasiryžimą 
tapti nepriklausoma ir laisva. 
Primena, kad Lietuvos nepri
klausomybei atgauti ir Ameri
kos lietuviai daug prisidėję 
pinigu.

Po jo išeina kalbėtu legijo- 
no uniformoje, Jurtas Roma
nas. Ir jo kalba, neklysiu pa
sakęs, visai publikai padarė 
surpryzą. Jis kalbėjo nei biskį 
neblogiau, kaip mūsų drg. ko
munistai ir socialistai 
jai.

Sako: “Lietuva tu 
klausomybę, bet ne 
vės.” Ir vaizdžiai/hupasakojo 

 

visus tuos varžtus/kurie dabar 

 

Lietuvos liaūdį baigia smaug
ti ; susirinkimų, žodžio ir spau
dos laisvės nėra. Laikraščiai 
gali rašyti tiktdi tą, ką val
džia jiems padiktuoji, žiauri 
cenzūra siaučia — aiškino p. 
Romanas. Tai nieko -— sako 
kad Smetona buvo geras ma
no draugas. Bet teisybė reik 
sakyti. Girdi,' gana deklamuoti 
—mes be Vilniaus nenurim-. 
sim! Kol Lietuvoje neturėsim 
demokratijos, laisvės, Vilniaus 
neatgausim (salėje kelis kar
tus kalbėtoją perkerta gausus 
delnų plojimas). ;

Toliau iwmanas prisimeha 
tuos laikus/ kuomet Amerikos 
lietuviai šimtines klojo JLietu- 
vos reikalams. Jis pats aukas 
rinkęs. Lietuvoje steigęs pra
monės įmones, bankus.

Bet..-., visi aukavusieji ir 
jis pats špygą dabar gavę nuo 
Lietuvos ponų, nors ta pramo
nė ir šiandien gyvuoja Lietu
voje.

Kritikavo ir Liet, gener. 
konsulą Budrį, kuris čia kal
bėdamas nesenai “pamiršo” šta uždaryt darbininkišką 
prisiminti amerikiečių nuopel- Commonwealth K o 1 e g ij.ą 
nūs. Mes Lietuvos medalių ne
norim — sako kalbėtojas. Ir 
kviečia socialistus, katalikus, 
bedievius ir tt. ir tt., bile lie
tuvį eiti iš vien, išgauti Lietu

vai laisvę, o per laisvę atgau- 
sim ir Vilnių.

Pakviečiamas posto koman- 
dierius Vincas Rimkus, pakal
bėti. Bet jis sutinka su J. Ro
mano kalba ir pareiškia, kad 
mes remsim tik laisvą Lietu
vą ir kovotojus už laisvę.

Po Rimkaus pakviečiamas 
R. židžiūnas. Bet jis, kaip po
etas, sako: Prieš dvidešinit 
tris metus aš jums deklama
vau eiles ir šitos eilės ir šian
dien tinka Lietuvos darbo 
žmogaus padėčiai nupiešti. Ir 
jis padeklamuoja eiles, kur sa
koma: “Dzidzį vargų, sunkių 
naštų—tysia jis diena dienoj.”

Po jo kalbėjo dr. Landžius. 
Kalbėjo rimtai, nuosekliai ir 
palietė vieną iš opiausių klau
simų, būtent mūsų jaunimo iš- 
tautėjimo klausimą.

Paskutiniu kalbėjo adv. F.
J. Bagočius. Jis pilnai solida-1 
rizavo su J. Romano kalba, 
tik dar ją dapildė, suteikė dau
giau publikai entuziazmo ko
voti už laisvą ir nepriklauso
mą Lietuvą.

Vienas, kas pamiršta Čia, tai 
išnešt griežtą rezoliuciją prieš 

. savo tautos išsigimėlius ir ge
riausių Lietuvos sūnų žudi
kus.

Dr-jų Komitetas
iškilmių neap-

komitetas Lietu-

kalbėto-

if nepri-
ri lais-

Apie 16 vasario minėjimą 
L. Met. žinyčioj, teks parašyti 
kitą' kartą.

Prie progos tenka pranešti, 
kad Bendras 
atskirai šitų 
vaikščios.

Pirmą, šis
vos klausimu jau dvejas pra
kalbas turėjo. Tai buvo masi-: 
nitai mitingai. Mes plačiai 
žmonėms pasakėm. Mes pri- 
mėm rezoliucijas.

Antrą. Tų prakalbų vienu 
kartu jau daug, o ir kalbėto
jai mūs kai kurie po tris pra
kalbas viena diena turi ir tai 
visų norinčių kolonijų paten
kint negali.

Tai tiek šiuo tarpu.
J. K. Patrimpas.

Pranešimas

ALDLD 2 kuopos mėnesinis 
susirinkimas įvyks trečiadienį, 
24 vasario (Feb.), 1937, 8 v. 
vakare, Liet. Piliečių kamba
ryj, 376 Broadway, So. Bos
tone. •

Nors sykį būkite geri, atsi-; 
lankykite, visi į šį susirinkimą, 
nes tik keli draugai visų rei
kalų negali apdirbti. Taipgi 
nepamirškite atsivesti ir naujų 
narių. 1

Sekr. M. Kazlauskas.

Atmestas Sumanymas prieš 
“Raudonąją” Kolegiją

Little Rock, Arkansas. — 
Valstijos seimeliui buvo įne-

kaipo “raudoną.” Per pa
stangas darbininkų ir pa
žangių inteligentų tas su
manymas tapo atmestas 
vas. 19 d..

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- 
tiSkus skausmus, sustingimus ir iš
tinamus, 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. Jo’Se nėra: svaiginimų— 
saugus jauniems ir seniems, nesuaa- 
ro, pavojaus širdžiai. Jie vadinasi 
BARUVĄCOL ir jūs galite išbandyt 
jufts sekamomis prielankiomis išly- 
gomist. Iškirpkite šį skelbimą ir at
siųskite su savo vardu ir antrašu, 
(arba užeikite asmeniškai) į Atkinš 
Laboratory, 44 E. 03rd .Street NO 
Ycįrk City. Nesiųskite pinigų. UŽ*- 
mokėkite laiškanešiui, $1.85 pride
dant C. O. D. kaštus, kada jis at
neš BARUVACOL. Naudokite jį 2 
dienas. (48 valandas). Jeigu jūs ne
sijausite, kad skausmai prasišalino, 
fąžinkite nesunaudotus vaistus ir

šų $1.85 bus sugrąžinti. Kam kes- 
dar kitą difmą? Valandos: šiokiom 

dienom nuo 10 iki 4. (lath. Laisve)

Ull

Gražia usiaą paminėjimas 
buvo Lietuvių

šį pam 
rikos legij 
postas ir !■

Ame- 
1 Jfrariaus 
*-)a.

Publikos b«W Wutėlė sve
tainė. Gražiai atmaršavo uni
formuoti mūsų legijonieriai ir 
susėdo skirtoj jiems vietoj.

“šešios Birutės” (taip vadi
namas p. Minfcienės vedamas 
merginų sekstetas) ir publika 
sugiedojo Lietuvos ir Ameri
kos himnus, 4

Staliniškas rūpinima-1 ninku ir kapitalistų valdžią. To 
niekados nebus. Kolchozai davė 
mums laimingą gyvenimą, ir 
mes niekam neleisim sugriaut 
tuos mūsų rankomis sukurtus 
ūkius. Duodam kolchozinį pa
sižadėjimą: jeigu užpuls Sovie
tų Sąjungą, mes kaip vienas 
stosim gint krūtine savo tėvynę. 
Reikalaujam sušaudyt visą gau
ją.”

čia pacituotos kelios rezoliu
cijos puikiausiai išreiškia visos 
Sovietų Sąjungos liaudies valią. 
Visi darbo žmonės vienu balsu 
reikalauja: išdraskyt trockisti- 
nių gyvačių lizdą, nuvalyt laisvą 
Sovietų žemę nuo trockistinių 
puvėsių ir purvų, kad jie ne
nuodytų socializmo gryno oro.

likimą.
sis kolchozininkais privedė mus 
prie pasiturinčio gyvenimo, prie 
kultūros augimo. Mes niekam 
neleisim šeimininkaut Sovietų

Aukščiausias SSRS teismas 
liaudies valią įvykdys.

(Tąsa nuo 4 pusi.) i 
vardo ligoninės darbuotojų fyen- ___ _____ ____ t
dro susirinkimo rezoliucijoj sa- žemėje. Mes turim savo valdžią, 
koma: “Mes, Kuibiševd ligbni- savo komunistų partiją, 
nės profesoriai, j 
mokslo darbuotojai

Mes 
gydytojai ori turim mylimą bičiulį ir tautų 
i, pasipiktinę vadą draugą Staliną. Prašom 

baisiais saujalės fašizmo tarnų; Aukščiausią teismą sušaudyt iš- 
Jūdošiaus - Trockio bendriniu- davikus ir šnipus.” 
kų—Piatakovo, Radeko, Sere-

Pavieniai Dažniau Nusikal
sta Nęgu Vedusieji

Kursko srities, Rilsko rajono• # | JLv< JL OXY.v/ 01 IvIVmj JLVllijilw J. cvJWllV/

briakovo, Sokolnikovo ir kitų , i<oiehozo “Edinstvenyj put” kol- 
nusikaltimais, — reikalaujame chozininkai pareiškia: 
rūsčios bausmės išdavikams,...................
teisiamiesiems A u g š č iausiam ;Xšing;Us išsigimėlius, išdavikus. 
teiSme. mnmnncina nav/JiinJ fawno AZn.

rūsčios bausmės išdavikams, “Mes, 
kolehozininkai, prakeikiami nie-

Atsakydami į jų nusikaltimus 
ir piktadarystes, mes dar dides
niu entuziazmu dirbsim, kad 
pasiekt naujų aukštumų medi
cinos mokslo ir darbo srįtyj. 
Mes dar labiau padidinsim savo 
revoliucinį budrumą visam mū
sų darbe ir glaudžiau susitelk- 
sim apie mūsų mylimą Lenino-, 
Stalino partiją, jos Centro Ko
mitetą ir mylitną mokslo bičių-' 
lį Staliną.”

Raudonojoj armijoj. Drg. Vo- 
rošilovo vardo jūrų akademijos 
klausytojų rezoliucija: “Niek
šingieji trockistai ir jų deši
nieji padėjėjai su savo šeimi
ninkų—Japonijos ir Vokietijos 
fašistų pagelba, norėjo atstatyt 
dvarininkų ir kapitalistų val
džią. Jie norėjo išprovokuot ka
rą prieš Sovietų Sąjungą ir pa
verst ją fašizmo kolonija. Jie 
ciniškai žudė gamybos stacha- 
noviečius ir raudonarmieičius. 
Mes reikalaujam sunaikint visą 
fašistinę gaują. Mes pasižadam 
dirbt dar geriau, kad nuolatos 
fetiprint apsaugą ir mūsų šalies 
galią. SSRS liaudis nenugalima. 
Dar glaudžiau suteiksim savo 
eiles aplink partiją ir mylimą 
draugą Staliną.” > • I i, .

Kolehozininkų balsas. Azovo- 
Juodrūario krašto kol chozinin
kai pareiškė: “Pravirto fašizmo 
agentų niekšiški išskaitliavimai. 
Ne del to mes kovojom su balta
gvardiečių gaujom, gynėm savo 
Sovietų valdžią. Ne del to mes 
statėm kolchozus ir likvidavom 
buožiją. Ne del tb Sovietų vals
tybė statė mašinų, traktorių 
stotis, kad leist trockištams 
ir jų šeimininkams—fašisti
nėms valstybėms—atstatyt se
ną tvarką, grąžint mus į pra
keiktą praeitį.

Tiktai mes, darbininkai ir 
kolchozininkai, esame SSRS šei
mininkai, mes ir spręsim savo

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
WASHINGTON, PA.

Vasario 24-tą atvyksta drg. D. M. 
Šolomskas su prakalbom. Jis kalbės 
IW'O Svet., Grific St., 7:30 v. vį Pra
šome visų draugų pribūti. Išgirsite 
apie Ispaniją ir Lietuvą. (45-46)

mėginusius parduot tėvynę Vo
kietijos fašistams ir Japonijos 
generolams, mėginusiems grą
žint laisvoj mūsų šalyj dvari-

V-t’’

m

J. Juška, 
berno rolėj

St. Louis, Mo.—Pavieniai 
vyrai tarp 19 ir 24 metų am
žiaus dažniau atsiduria tei
smuose už įvairius prasižen
gimus negu to paties am
žiaus vedusieji, sako apskri
čio prokuroras Franklin 
Miller savo metiniame ra
porte.

Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytoj u

i
- i jį 
\ J i

“Dvaro Bernas” ir 
KONCERTAS

Rėngia Lietuvių Darbininkų Susivienijimo Trečias Apskritys ir 33-čia Kuopa

Sekmadienį, Vasario 28 February, 1937
LIBERTY HALL, 269 SECOND ST., ELIZABETH, N. J.

Aldona Šertvietytė, 
tarnaitės rolėje

k-

Koncertinę Programą 
Išpildys:

Vietinis Bangos Choras
r ;1 *

Lillian Kavaliauskaitė,
Mezzo-Soprano, iš Brooklyno

Dorothy Šidlauskaitė,
žymj vietos dainininkė

A. Višniauskas
Baritonas, iš Bayonne, N.

Lošimas prasidės 7 v. vak.

“DVARO BERNAS” yra dviejų veiksmų, su dainomis vaizdelis iš Lietuvos tarnautojų gy
venimo. Parašė ir sumokino nenuilstantis veikėjas drg. J. Juška. Loš Amerikos Lietuvių 

Darbininkų Literatūros Draugijos 24-tos kuopos aktoriai.
Veikalas yra puikus ir juokingas. Skaitlingai susirinkite jo pamatyt. Taipgi čia girdėsite 

ir puikią koncertįnę programą kaip augščiau suminėta.
Įžanga teatrui ir šokiams 45 centai. Vien tiktai šokiams—25 centai.

Taipgi prašome įsitėmyt, kad po programai bus šokiai griežiant gerai muzikai

Dr. Herman Mendlowitz
33 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312

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

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi.

4^4/J ^^4^4ži'4/i 4g.14^' 4!/. 4^'4?
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PHILADELPHIA, PA.

Dienraščio Laisvės Naudai
neš BARUVACO 
dienas. (48 vąląnc

Salėj, Vasario

prieš 
rezo- 
prieš

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenuė J 

Kampas E. 23rd St.

Bus puiki dailės programa, 
rengėjai kviečia talentus 

iš New Yorko.

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai, iš ryto

mi-
P-

Bi- Bus Puikioje Salėje

NEW AUDITORIUM HALL
713 SNYDER AVE.

*4>

Prakalbų tarpus, kaip 
nėjau, gražiai margino 
Minfcienės vedamos šešios 
rutės. Dainuoja neblogai. Kai 
kurias dainas labai gerai. Ma
tosi p. Minkienės triūso įdėta 
nemažai. Joms gausiai plojo 
publika, dėkojo vakaro vedė
jas Bernotą,, adv. Bagočius, 
dr. Landžius.

Dar vienas, kas jūsų repor-; 
teriui metėsi į akis, šitoj pil
nutėlėj salėj publikos sanda-j 
riečių tik vietas, kitas matėsi.; 
Ir tai tik eiliniai nariai. Vadų į 
ir vadukų visai nebūvo. Matyt, i 
iie žinojo iŠ kalno, kad šitos

Jei Pasisktibinsit— 
Dar Gausit

Dvi teisingiausios lietuviškos 
knygos apie Iytie$ klausimus: 
PATARIMAI VYRAMS APIE 

LYTIES DALYKUS;
Kaina $1.50.

PATARIMAI MOTERIMS 
APIE LYTIES DALYKUS | 

Kaina $2.00.
Abi knygos parašytos paskubusio 
D-ro Robinsono ir aiškiai, teisihgai 
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 

kurių viehą
Tų knyąų jau mažai turiu, to
dėl norintieji pirkite tuoj aus. 

Reikalavimus su pinigais 
adresuokite:
J. BARKUS

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

v .

r

BANKETAS 
ir 

KONCERTAS
Jvyks Sekmadienį

18 d. Balandžio-April

Philadelphijos darbininkiš
kos organizacijos, kurios 
rengia šį banketą, prašo vie
tos organizacijų tą dįeną 
nieko nerengti ir'kviečią jų 

narius dalyvauti šianįe 
parengime.

■ i ■■ ■■

JŲ*

VYRU IR MOTERŲ LIGOS 
GYDOMOS NAUJOVIŠKAIS

BODAIS
Krąujo ir Odos Ligos, Nervų Sui

rimai, Slogos ir Chroniški Skaudu
liai, Nervų ir Abelnas Nusilpimas, 
Skilvio ir žarnų Sugedimai, Hemor- 
rhoidąi ar kiti Męšlažamės bei Lau
kan Ėjimo Nesveikumai, kaipo skau
smo ir nesmagumų priežastys, Strė
nų Gėlimas, Sciatica, Neuralgia, Ner
vų Įdegimas ir Chroniški Reumatiški 
kėblum.ai, Nosies. Gerklės, Plaučių^ 
Plaučinių Dūdų, Inkstų Netyarkujmaj 
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. Krauįo Tyrimai, šlapimo 
Analyze, X-spinduIiai Serumų Įleidi
mai ir ciepijimai. Sąlygos yra priei
namos. Pasitarimai veltui.

D R. L. ZINS
Virš 25 Metų Praktikos

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

Valandos 9 A. M. iki 1 P. M. 
Sekmadieniais 9 A. M. iki 8 P. M, 
(MES KALBAME LIETUVIŠKAI)

i

čia Parodoma Dalis Varpo Keptuvės, Kur Kepama 
duonos: rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, 
senvičiam duona, balta duona, Calch ir raisin duona. Taipgi 
kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausių 
kėksų-pyragų: Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake, 
Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake. Stollen, 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

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

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

GARSINK1TES "LAISVĖJE
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Antradien., Vasario 23,1937

NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
Philadelphiečiy Ekskursija Brooklynan “Madrido Dokumentas

n

(Pet-Pereitą šeštadienį philadel- džiulienė, Vaidžiuliūtė 
phiečiai padarė brooklynie- rovienė) ir Albertas Merkis, 
čiams tikrą surprizą. Vienu 
ypu atšovė keletas mašinų 
“Laisvės” bazaran: daininin
kų, šokikų, muzikantų ir šiaip 
veikėjų.

Buvo lietuvių ir rusų, pa- 
rinktinių Rusų Darbininkų 
Choro narių, šis choras Phi- 
ladelphijoj puikiai pasižymė
jęs dainomis. Jį vadovauja žy
mus muzikas, d. Popov.

Programe pirmiausiai dai
navo žymi dainininkė Anelė 
Statkevičiūtė, pianu palydint 
Verai Popovai. Paskui rusų 
šokį šoko smagi šokikė Olga 
Jutišuk, o po jos—tikrai artis
tiškas šokikas, Saave Kalčov, 
pašoko ispanišką šokį.

* Tuomet sekė grupės dainos, 
šokiai ir muzika, ši programo 

.dalis buvo nepaprasta pažiba 
visam vakarui. Čia dalyvavo 
lietuviai: Statkevičiūtė, Vai-

pro- 
atsi- 
Smi-

Del suorganizavimo šios 
grupės vyriausias kreditas pri
klauso draugei Vaidžiulienei. 
Tiesa, nemažai tam pasidarba
vo ir Albertas Merkis, drau
gų Merkių sūnus.

Be paminėtų lietuvių 
gramo dalyvių, bazaran 
lankė draugės veikėjos:
tienė ir Merkienė, o taipgi Ma
rijona Jenkeliuniūtė ir Julija 
Basanavičiūtė, ir kt.

Gaila, kad draugės ir drau
gai philadelphiečiai (apart 
Vaidžiulienės ir dukrelės, ku- 
riedvi nakvojo Petrikuos) la
bai trumpai pabuvę grįžo at
gal. Neužteko laiko nei pasi
kalbėti, neigi juos pavaišinti.

Brooklyniečiai, matę šį phi- 
ladelphiečių pasirodymą, ilgai 
jį atsimins.

N-d-r-s.

Ispanijos Judis
Iš “Laisvės” Bazaro 

Sekmadienį

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius 
GRABORIUS 

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

ParRamdHU automobilius vestuvėm, 
parėm, krikštynom ir kitokiem 

reikalam.
402 Metropolitan Avc. 

(Arti Marcy Avenue) 
Brooklyn, N. Y.

Apdovanojo Bazarą
naujų 

vėl pa- 
naujais 
žodžius

Nors daugybė daiktų kas
dien išeina, bet vis ir 
ateina, tad bazaras ir 
s i p u o š ia-praturtėja 
daiktais. Rašant šiuos
dar nežinoma pasėkos pirma
dienio vakaro, 22 vasario, ku
ris turėjo būti jau paskutinis, 
tačiau tiek galima pasakyt, 
kad ir to vakaro dalyviam li
kęs gražus pasirinkimas viso
kių įvairenybių.

Reikia priminti, kad dauge
lis biznierių, jau senai apdo
vanojusių “Laisvės” bazarą, 
vėliau dar padidino savo da
vinį.'

Balčiūnai, Varpo Kepy^Įos 
savininkai, 36 Stagg St., dova-
nojo 30 svarų duonos, ir du di
deliu, gražiai apdekoruotu 
keiku (jau ne pirmu kartu).

J. Ginkus, 495 Grand St., 
aiskryminės savininkas ir liet, 
radio valandos vedėjas dova
nojo dvi didžiules širdis čo- 
koladinių saldainių.

Lukoševičienė, Scholes Ba
kery savininkė, 532 Grand St., 
didelį gražiai apdekoruotą 
keiką (irgi ne pirmu kartu).

Mary Brown, jaunuolė, se
tą kvepalų.

A. Dobilienė — didelį kei
ką (kelinta dovana).

M. Jakštienė, Woodhaven, 
kamerą paveikslams.

< G. Wareson—naują šuoliu-

M. Paukštienė—gražią ran
kų darbo paduškaitę.

Nuoširdži padėka visiems 
apdovanojusiems bazarą. Jei 
randasi neatžymėtų arba ne 
pilnai atžymėtų apdovanoju- 
,sių bazarą, mes prašome pra
nešti, kad galėtume paskelbti 
vėliau. Daugiau pranešimų bus 
sekamtiose numeriuose.

Vieša Padėka Graboriui 
M. Bieliauskui

Moterų Draugija vardo N. 
Krupskos, 3088 skyrius rusų 
Sekcijos L W. O., reiškia gra
boriui Bieliauskui (Matthew 
P. Ballas) širdingą padėką už 
gerą ir sąžiningą atlikimą lai
dotuvių apeigų šios draugijos 
nario Marijos Stiro, mirusios 
pereitų metų gruodžio 17 d.

K. K.
____________________

Važiavo Stulpan—Areštavo

Padėka Visiems

šį ketvirtadienį, vasario 25 
d., Brooklyno ir apylinkės 
gyventojai turės progą pama
tyti oficialius judžius iš Ispa
nijos civilio karo. Judžiai bus 
rodomi Lietuvių Piliečių Kliu- 
bo salėje, 280 Union Avė., 8 
vai. vakaro.

Atsilankiusieji bus pilnai 
patenkinti, nes prieš jų akis 
atsikartos Ispanijos darbinin
kų ir valstiečių žūtbūtinė kova 
prieš užpuolikus fašistus.

Šią pramogą rengia Kom
jaunuolių vietinė lietuvių kuo
pa. Įžanga bus tik 25c. Kvie
čiame visus dalyvauti.

Rengėjai.

Kaip buvo 
pildė 

iš

Verkšleno Del “Nekaltybės” 
—Už Pinigus

Sekmadienio vakarą “Lais
vės” bazaro dalyviai ’ taipgi 
turėjo progą gėrėtis gana tur
tinga programa,
žadėta, ją sėkmingai 
A. Višniauskas, baritonas 
Bayonne, N. J., taipgi Pr. Pa
kalniškis ir L. Kavaliauskaitė, 
vietiniai. Aldona Klimaitė irgi 
buvo pasižadėjus dainuoti, bet 
nespėjo sugrįžti laiku i$ Great 
Necko, kur jos vadovaujamas J 
Choras Pirmyn turėjo daly
vauti masiniame mitinge. 
Taipgi ant vietos paprašyta ir 
dainavo K. Menkeliūniūtė, ku
ri į ( bazarą buvo atsilankius 
kaipo viešnią, visai nesįtikėda-’ 
ma dainuoti. Dainininkams 
akompanavo kompozitorė B. 
L. šalinaitė ir Albina Depsiu- 
tė. Pirmininkavo R. Mižara.

Rep.

BERN. J. SHAWKONIS
(ASAKUNAS)

NAUJAS

LIETUVIS GRABORIUS 
IR BALSAMUOTOJAS

LAISNIUOTAS 
New York ir New Jerseyi 

Valstijoje 
Graborystės reikale visada jums 

mielai patarnaus pigiai.
306 John Street, 

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

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 žmonės 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 kraująir visą kūno 
sistemą. Sergantieji ir sveiki tuojaus 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.

s---------------------- —---------------------------------------------------
Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—4 ir 6—8.

Nėra valandų sekmadieniais.I0—---------------------------------------------------——----------------- g

Jau tūlas laikas, kaip 
pagarsėjusi smuikininką

prieš 
Dave

Rubinoff graži šviesiaplaukė | PAJIEŠKOJIMAI 
New Yorke užvedė bylą. Nors 
niekam nepaslaptis, 
nansiškai prasisiekę “kavalie
riai” nesigaili savo “meilės” 
šviesiom ir brunetėm, visai ne
manydami imti atsakomybės 
už pasėkas, tačiau ir tos “gra
žios” moka bizniauti.

šiomis dienomis paaiškėjo,, 
kad taip daug verkšlenusi teis
me del savo “nekaltybės” Ru- 
binovo skundėja Peggy Garcia 
(kuri sakėsi buvus prieš pa
žinti su Rubinovu taip “nekal
ta”, kad net “meilės termino
logijos” nesupratus) 12 metų 
atgal buvus vedus. Dabar ji sa
ko, kad tai nebuvusios tikros 
vedybos, o tik apgaulė, kad ją 
padėti į prostitucijos namus, 
bet ji su vyru negyvenus.

kad fi-

Amerikos Lietuvių Kongre
so atsteigimui demokratijos 
Lietuvoje, Brooklyno ir Apie- 
linkės Komitetas dėkoja vi
siems, kurie darbavos, idant 
Lietuvos Nepriklausomybės 
paminėjimas būtų sėkmingas. 
Draugai, pereitą penktadienį 
matėme mūsų bendro darbo 
vaisių, kai susirinko tūkstan
tinė minia į mūsų rengiamą 
minėjimą.

Minėjimo rengimo komisija, 
kurion įėjo K. černevičius, K. 
Kreivėnas, P. Taras ir J. Or- 
manas, dėkoja visiems, kurie 
pagelbėjo garsinti prakalbas, 
dalinant plakatus, bei gyvu žo
džiu pranešant kitiems apie šį 
nepaprastą įvykį. Komisija 
ypač dėkoja kalbėtojams, ku
rine daug triūso padėjo renkant 
medžiagą savo prakalboms ir 
tokias įspūdingas kalbas pasa
kė. Taipgi dėkoja ir Aido 
Chorui, kuriame įeina ir Aid- 

| balsiai ir Aldona Klimaitė.
Mes manome, kad publika tin
kamai įvertino jūsų pastangas.

Komisija taipgi dėkoja vi
siems atsilankiusiems, o ypa
tingai tiems, kurie aukavo pa
dengimui lėšų, ir Liet, politi
niams kaliniams. Reikia pasa
kyti, kad visos lėšos pasiden
gė ir dar liks keli doleriai ko
votojams už Lietuvos žmonių 
laisvę.

Aukavo sekamai:
Po dolerį: E. Steponaitis, A. 

Valilionis, M. - Simonavičius, 
Kalvelis, K. Dzevečka, P. Ka- 
pickas, J. Papilčius, E. Liepie- 
nė, A. Stasiūnas, V. Lukminas, 
Augustas Paškevičius.

Po 50 Centų
Marčiukienė, K. Depsas, J. 

Purvėnas, M. P u r v ė n i e nė, 
Dambrauskas, J. Kazlauskas, 
P. Lileikis, BVazonienė, A. 
Abromaitis, A. Mocis, A. Mi
sevičius, V. Skemis, J. Bar-*A. čikanauskas, K. Andrušiu- 
lauskas, S. Daubaris, K. Krei- nas, E. Navikas, Jajunas, F. 
venas, B. Vaznienė, C. Dauk- 
šis, J. Klimas, Kairukštis, Skir- 
montas, Stakovas, J. Post, M. 
Kraujalis, C. Aliunas. Vinikai- 
tis aukavo

Po

Pajieškau Petro Bilis, apie 54 me
tų amžiaus. 10 metų atgal gyveno 
po num. 40 Union Avė. Meldžiu pa
ties atsišaukt arba, jei kap žinot— 
meldžiu pranešt šiuo antrašu.
46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

(45-47)

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. t

(37-57)

FOTOGRAFAS
Pasveiko

Laisviečius “šalčiai” irgi ne
aplenkia. Pereitą savaitę sun
kiu “šalčiu” išbuvo visą savai
tę namie Ch. Kwarren, “Lais
vės” spaustuvės darbininkas 
jaunuolių veikėjas. Pirmadienį 
jau sugrįžo darban.

Rep.

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

Taipgi atmalia- 
voju įvairiom 
spalvom.

Jieško Deimantų “Tūzo”
Richmond Hill ir Kew Gar

dens sekcijose, Brooklyne, pri
statyta slaptosios policijas, 
kad susekti deimantų vagišius, 
kurie pastarosiomis trimis sa
vaitėmis esą apkraustę apie 15 
puikių apartmentų ir privatiš- 
kų namų. Sulyg vagystėse pa
naudotos sistemos, policija 
spėja, kad tai yra vieno ir to 
paties asmens ar grupės asme
nų darbas. Visur paimta tik 
tikrieji deimantai ir auksiniai 
daiktai, neliečiant pigesnių. .

vinskas, Misiūnas, M. Riskevi- 
čius, K. Balčiūnas, J. Laukai
tis, M. Klimas, J. Mickūnas,

Roy Rutland, 124 Ashford 
St., ir Irving Sama, 95-25 Bris- 
lin St., atsimušė su automobi
liu | stulpą prie Metropolitan 
ir Cuthbert PI., bet vieton sim
patijos tapo areštuotu. Sako
ma, kad jų dviejų mašina bu
vus vogta.

35
25
N.

centus.
Centus
Pakalniškis,žigaitis, 

Marma, M. Atlis, J. Milman- 
tas, J. Bambraųskas, J. Gai
li ūnas, Laurinaitis, Thompson, 
J. Lakeskas, P. Jesulaitis, E. 
Vaitkienė, J. Cibirka, N. Va- 
raškevičia, A. Buodokas, V. 
Daukša, B. Poškaitis, J. Avi
žonis, Kreivėnienė, Bendona, 
A. Bimba, Skerkas, J. Sejo- 
nas, Plepys, Gražienė, J. Ve
lička, P. Putnavičia, S. VerteĮ- 
ka, J. Mikalonis, Bender, že
maitis, Kruvelis, Januška, Le-

Nelažius, P. šolomskas, J. Jas- 
mė,ntas, N. Lazauskas, J. Dul
kė, J. šniras, J. Žilinskas, J. 
Rukštelis, A. Gečius, N. Jusie- 
nė, J. Jankauskas, K. Liuži
nas, Virkutis, Vinįkaitis, J. 
Čiksinis, A. Briedis, F. Ra
moška, J. Bartašius, B. Dau
girda, Steponavičius, G. Kmie- 
lauskas, Saulėnas, J. Venslo- 
vas, žemaitaitis, J. Siurba, Mi- 
kolainis, Čepulis, ir kiti, kurie 
nepadavė pavardės.

Jei kurios pavardės praleis
tos, ar ne taip parašytos, tiki
mės, kad aukotojai atleis ko
misijai, nes, kaip žinote, yra 
labai sunku visas surinkti. Su 
smulkiais, aukų surinkta 
$78.50. Visiems tarįame ačiū.

Komisija.

--------

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

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: G ten more 5-6191

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(ŠALINSKAS)

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

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway 

WOODHAVEN, L. L, N. Y.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

113 Wpst 42nd Street 
NEW YORK CITY 

Telefonas Bryant 9-7763

į BROOKLYNO OFISAS S 
š 168 Grand Street s
1 Brooklyn, N. Y. i
5 Telefonas Evergreen 8-7179

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ Ofp

KIRPIMAS

SKUTIMAS J t) C
Prielankus Patarnavimas 

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

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

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

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

426 SOUTH 5th ^TREET, ’ BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewe» eleveiterio 'stoties. Tel. Evergreen 7-8886

NOTARY PUBLIC TEL. STAGG 2-5043
Į • •
j

Matthew P. Ballas I
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

===-• I. .
Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo-

i damos mylimiems pašarvoti dovanai.

Nuliūdimą valandoj, kreipkitės' pas mus, patarnavi
mas ;bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

■ ' j ’ • ’
____I _ n-v-r "f ■ - n-yi, ', , , i1, i,, ■ J ” =Į

Norintieji Pavalgyti Šviežių ir Skaniai 
Pagamintų Valgių

Eikite Į

Juozo Ažio Restaurantus
Dabar naujai įrengė gražiai išdekoravo Juozas Ažis 

savo restaurantą ant kampo

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

suteikiama tinkamas patarnavimas

ANTRA JUOZO AŽIO VALGYKLA

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

Taipgi maistas visados šviežias, skaniai pagamintas 
ir prielankus patarnavimas.

gCį'“ SAVO SVEIKATOS LABUI LANKYKITE
Rusiškas ir Turkiškas Pirtis

THE FLUSHING RUSSIAN & TURKISH BATHS, INC.
žinomos Kaipo The Morrell Street Baths

29-31 Morrell St. Brooklyn, N. Y.
Ofiso Telefonas: Pulaski 5-1090, Vidui Tel. Pulaski 5-0750

ATDAROS DIENĄ IR NAKTĮ. NIEKAD NEUŽDAROS

Vyrams Trečiadieniais, Ketvirta
dieniais, Penktadieniais, Šeštadie

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

Speciales kainos savaitei.

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

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

50c UŽ DIENĄ IR NAKTĮ

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

Lietuvių Augliu Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą 

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




