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Krislai
“Sargybos Bokštas” Jau 

Šmugeliuoja.
Kuo Maitinas, Tuo ir Yra.
Kam Tie Ginklai?
Bėga Nuo Tokio

Sutvėrimo.
Rašo A. B.

Jau vėl kaustosi taip vadina
mas “SLA Sargybos Komite
tas”. Savo slaptam aplinkraš
tyje jis reikalauja iš savo vien
minčių pinigų prisiruošimui 
prie SLA seimo. Jie seime tu** 
rėsią išvyti progresyvius ir visą 
SLA vadovybę paimti į savo 
rankas.

Šitame naujame to “Sargybos 
Bokšto” pasimojime figūruoja 
ponas Gegužis.

Nesenai Brooklyne fašistai 
laikė konferenciją ir svarstė 
SLA reikalus. Toje konferenci
joje, sakoma, dalyvavo ir Vitai- 
tis, “Tėvynės” redaktorius.

Taigi, fašistų suokalbis prieš 
SLA narius iš visų pusių už- 
riktuotas. O “Sargybos Bokš
tas” jau šaudo.

Deja, pažangieji sau ramiai 
tyli. Pild. Tarybos nominacijo
se jie buvo apgailėtinai pasida
linę. Brooklyn© socialistai-sklo- 
kininkai užsispyrė pažangiųjų 
balsus skaldyt ir galutinuose 
rinkimuose. Veikiausia jie taip 
darys ir delegatus renkant į 
seimą.

Kas,nors turėtų juos užklaus
ti, kam jie tarnauja, jeigu ne 
smetonininkams ?

Tūlas slapukas Sparva aną 
dieną Chicagos vienam laikraš
tyje labai išniekino ir išjuokė 
Amerikos Lietuvių Kongresą, 
jo visą veiklą pavadindamas 
“komedija”. Dabar jis pasisa
ko, iš kur jis ėmė medžiagą tai 
“komedijai”, būtent, iš “Naujo
sios Gadynės” ir “Naujienų”. 
Matote, kuo žmogus maitinasi, 
tuo ir pats esti. /

Fašistų “Vienybė” renka au
kas Lietuvos Ginklų Fondui. 
Tysliava praneša, kad Vienybės 
bendrovė paaukojus tam tikslui 
$25. Betgi nesenais buvo įrody
ta, kad Smetonos valdžia iš Lie
tuvos ginklus gabena Ispanijon 
ir atiduoda tam razbaininkui 
gen. Franco. Iš to aišku, kad 
tasai Ginklų Fondas yra įsteig
tas apginklavimui ne Lietuvos, 
bet jos priešų — gen. 
Hitlerio ir Mussolinio.

Franco,

streikeKadaise Gastonijos 
suareštuotas ir nuteistas kalėji
man Fred Beal atsidūrė kalėji
me. Pažinau jį labai gerai. 
Kartą dar jis pas mane nakvo
jo. Tai buvo tada, kada jis ge
rai laikėsi, rimtai .kovojo už 
darbininkų reikalus.

Bet Beal vėliau nuvažiavo sa
vais keliais. Sugrįžęs iš Sovie
tų Sąjungos,. pradėjo ant jos 
bjauriai spjaudyti. <

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $6.00 

Metams

Visų Šalių Darbininkai 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, Tik Re- . 

težius, o Išlaimčsit 
Pasaulį!
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Poliaus Mokslininkai 
Reikalauja Nubaust 

Buchariną ir Co.
Bucharinas ir Rykovas Jati| Anglu Generolo Sūnus Nu
Senai Buvo Slapti Sovietų 

Priešai
Maskva. — Nikolai Bu

charin, dabar pastatytas 
teisman su kitais 20 Sovie
tų išdavikų, buvo nuo se
nai bolševikų priešas, tik 
mokėjo slapstytis.

Kada Sovietai darė Brest- 
Litovsko taiką su Vokietija, 
Bucharinas, kaip pasirodo, 
norėjo panaikint Sovietų 
valstybę, nes to, girdi, “rei
kalauja pasaulinė revoliuci
ja.”

Sunkiausiuose sovietines 
revoliucijos momentuose 
Bucharinas palaikė buožes 
ir praktikoj veikė su Sovie
tų priešais. Jo, kaip ir Troc
kio, tikslas buvo tiesioginiai 
padėti užsienio imperialis
tams prieš Sovietus.

Trockis, Bucharinas ir 
Rykovas visada buvo susi
rišę karčįa neapykanta 
prieš Bolševikų Partiją, 
proletarinę revoliuciją ir 
Sovietų valstybę.

New York. — Keturi So
vietų. mokslininkai, kaip 
pranešama amerikinei spau
dai, grįždami nuo šiaurės 
Poliaus ledyno, pasiuntė per 
radio reikalavimą Sovietų 
vyriausybei griežei ausiai 
nubaust Buchariną, Ryko- 
vą ir devynioliką kitų teis
man patrauktų šnipų, nuo
dytojų ir šabotažuotojų, ku
rie darbavosi fašistiniams 
kraštams prieš Sovietų Są
jungą.

Japonai Melavo apie Sovietų 
Lėktuvų Skraidymą virš 

Manchukuo Žemės
Maskva. — Japonai mela

plaktas Kaip Plėšikas
London. — 24-rių metų 

sūnus išsitarnavusio Angli
jos generolo, David Wilmer 
tapo 15 smūgių nuplaktas ir 
penkiem metam įkalintas už 
dalyvavimą išplėšime bran- 
gumynų $65,000 vertės.

Mass. Naziai Buriasi prieš 
Katalikus ir Žydus

Boston, Mass. — Komu
nistų Partijos organizato
rius šioj valstijoj, Phil 
Frankfeld turi dokumentus 
ir kitus įrodymus, kaip na
ziai organizavo savo “Bun
da” (sąjungą) prieš katali
kus, žydus, negrus ir pa
žangesnius d m e r i kiečius. 
(Daily Worker jau paskelbė 
vieną tokio turinio nazių 
laišką.)

Amerikiečių Legionas rei
kalauja, kad valdžia ištirtų 
fašištinę.-kūklūksinę nazių 
veiklą Massachusetts valsti
joje.

Gengsterio Vado Al Caponės 
Pati Aplankė Jįjį

San Jose, Calif. — Ma
mie Capone, moteris “geng- 
sterių karaliaus,” aplankė 
jį kalėjime Alcatraz Salos, 
vadinamos “Velnio Sala.” 
Jinai, kaip ir kalėjimo gy
dytojai, pripažįsta, kad Al 
Capone nėra pamišęs, tik 
suirę jam nervai (sakoma, 
nuo sifilio).

Jis buvo pradėjęs vaidint 
pamišėlio rolę, manydamas, 
kad todėl bus išimtas, iš to 
kalėjimo ir perkeltas į ko-

vo, būk matę ti is Sovietų, protligių gydymo įstai

Jis rašė kuo.

lėktuvus skrendant virš Ja-' 
ponijos valdomo Manchu- gą, iš kur būtų vilties pa-

Hearsto laikraščiuose, o jam už < trys japonų lėktuvai Mimįįuę • Ura linki c Vvrae
tai Hearstas riebiai apmokėjo, vas. 26 ir 27 d. tikrai skrai- WUplaKtaS. IT IKalHltaS Vyras
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Buvo žmonių, kurie sakė, kad 
Beal pamatiniai nesugedo, o tik 
užpyko ant bolševikų, todėl 
jiems .keršija. Bet argi taip bu
vo? Ne.' Paragavęs Hearsto 
dolerių, jisai visai supuvo, štai 
faktai. Kai Lawrence audėjai 
pradėjo organizuotis į C.I.O. 
uniją, tai Fred Beal paskleidė 
bjaurų, antiunijinį lapelį.

: Nežiūrint to, susidarė komi
tetas jo gelbėjimui. Komitetas, 
į kurį įėjo keli liberalai ir Nor
man Thomas. Bet Lawrence so
cialistai padarė pareiškimą, kad 
gėda visam socialistiniam judė
jimui tokį sutvėrimą, kaip Beal, 
ginti. Jie parodo jo prakeiktus 
darbus Lawrence, Mass.

Dabar praneša, kad iš Beal 
Gynimo Komiteto pasitraukė ir 
trys kongresmanai, kurie buvo 
komitetan įvilioti. Kongresme
nai Caffee, Bernard ir Teigan 
sako, jog jie nieko bendro ne
nori turėti su tokiais sutvėri-

HMEBKawi

Už Pačios Mušimą
Baltimore, Md. — Pagal 

teismo sprendimą, tapo įkir-

dė virš Sovietų žemės už 3 
iki 8 mylių nuo Manchukuo 
rubežiaus.

Japonija išmislais prieš
Sovietus stengiasi pateisint j sta 20 bizūnų su devyniais 
savo karinius planus prieš 
juos.___________________
mais, kurie yra parsidavę ka
pitalistams.

Tai kas, kad žmogus kadaise 
darbavosi su darbininkais. Ta
da jis buvo gerbiamas ir jam 
buvo padedama. Buvo padeda
ma ir Bealui. Už jį buvo kau
cija užstatyta. Kai jį nuteisė 
kalėjiman, niekas jam nesiprie
šino peršokti kauciją, berocls, 
dešimt tūkstančių dolerių. So
vietų Sąjunga jį priėmė kaipo 
politinį pabėgėlį ir davė darbą: 
Bet jis pradėjo eiti velniop, nu
tarė parsiduoti tiems patiems 
kapitalistams, prieš .kuriuos jis 
pirmiau kovojo. f

Todėl Lawrence socialistų ir 
tų trijų kongresmanų elgėsis 
pilnai pateisinamas.

rimbais į apnuogintą huga- 
rą pririštam Clyde Miller’- 
iui, ir jis įmestas šešiem, 
mėnesiam kalėjiman už sa
vo moteries mušimą.

Jo moteris Elizabetha 
prašė leist jai pačiai matyt, 
kai bus plakamas jos vyras, 
bet nebuvo leista.

Teisme jinai reikalavo 
įkirst jam bent 100 bizūnų 
ir įkalinti jį visam amžiui. 
Jis yra spaustuvių darbinin
kas, stambaus ūgio, ir sve
ria 235’ svarus.

Catskill, N. Y.—L. Winin- 
gienė, 37 metų, išgelbėjo 
tris savo kūdikius iš gaisro, 
bet paskui pati mirė nuo ap- 
degimų. '

Anthony Eden (dešinėj), kuris nesenai pasitraukė 
iš Anglijos užsienio reikalų ministerio vietos dėl pro
fašistinės Chamberlaino politikos. Kairėj viscount 
Cranbourne. .

Austrijos Naziai su 
Hitleriu "Valdysią 

Ištisą Pasaulį”
-------------------------------------------------- E ________

Arabai Kulkasvaidžiais Šaudė 
Žydus Palestinoj

Jeruzalė. — Manoma, kad 
tai' kulkasvaidžiais arabai 
du sykius per naktį apšau
dė naują žydų koloniją Ti- 
ratzvi, Jordano upės klony
je. ^Gindamiesi žydai nušo
vė vieną arabą.

Japonai Prarado 387 
Lėktuvus ir 42,230 

Kareivių Chinijoj

Meksikos Valdžia Ištaš
kys Fašistus, Sako
Jos Ambasadorius

Kalėjimo Perdėtinis Papjovė 
Moterį ir Nusišovė

Shanghai, kovo 2.—Per 
penkis mėnesius ir pusę iki 
naujų metų, 42,230 japonų 
kareivių buvo užmušta Chi
nijoj; žuvo ir 5 jų genero
lai; sužeista 142,150 Japo
nijos kareivių; 8,510 neži
nia kur dingo. Bet čia ne- 
priskaityta dar. škaudesni 
japonų nuostoliai po naujų 
metų iki šiol.

Iki šių metų sausio 1 d. 
chinai nušovė žemyn 387 
japonų orlaivius, su kuriais 
žuvo 376 priešų* lakūnai; ne
laisvėn suėmė 87 lakūnus 
sveikus ir 109 sužeistus.

Chinai tuo laikotarpiu su
žeidė keturis didelius japo
nų karo laivus ir keturis 
karinius laivukus; paskan
dino keturis priešų garlai
vius, vieną su batalionu ja
ponų kareivių; sužeidė ir 
vieną didelį laivą—lėktuvų 
išvažiotoją, ant kurio denio 
buvo 40 japonų orlaivių.

Atlantic City, N. J.r—Me
ksikos ambasadorius Jung
tinėm Valstijom, dr. F. C. 
Najera, kalbėdamas suva
žiavime Amerikos mokyklų 
vedėjų, užtikrino, kad de
mokratinė prezidento Car- 
denaso valdžia ten ištaškys 
fašistiį daromus bandymus 
nuversti jąją.

Najera pabrėžė Meksikos 
darbininkų, valstiečių ir ka
riuomenės vienybę prieš fa- 
šistuojančius gaivalus ir sa
kė, jog “gili kareivių, darbi
ninkų ir valstiečių sąjunga 
Meksikoj” išsireikš pavidale 
naujas galingos politinės 
partijos, kuri bus “tikras 
liaudies frontas.”

Tas Meksikos atstovas nu
rodė, be kitko, jog ir tos 
šalies mokyklose yra skiepi
jama mokiniams supratimas 
apie reikalą glaudžių ryšių 
tarp armijos ir žmonių.

Secaucus, N. J. — Ray
mond Fisher, 38 metų, kalė
jimo sargybinis, papjovė sa
vo pačią Rožę 34 metų, ir 
nusišovė.

Kada jis pradėjo vaikyda
mas ją pjaustyti, jųdviejų 
sūnus, 10 metų amžiaus, iš
bėgo šauktis policijos. Bet 
atėjus policininkui jau abu
du buvQ pegyvi. Labiausia 
jiedu bardavosi dėl pinigi
nių išlaidų.

Gen. Pershingo Pagijimas 
Priklauso nuo Jo Širdies

/ / ------------------ e

Tucson, Ariz. — Genero
las Pershing, vyriausias 
Amerikos armijų vadas pa
sauliniame kare, jau visiš
kai atgriebė sąmoųę ir kur 
kas geriau valgo.

Bet jo širdis nestipri. Gy
dytojai sako, kad ilgi metai 
veiklaus, dažnai skubaus 
darbo armijoj nuvargino 
gen. Pershingo širdį.

Roosevelt Paveda Visuome
niškam Tikslui Atlyginimą 

Už Jo Raštus-Kalbas

Nazių Orlaivynas Prijungsiąs 
Vokietijai Dešimts Milionų 

“Pasienių Vokiečių” -

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas įsižeidęs, 
jog laikraščiai paskelbė, kad 
jis už $100,000 ^parduosiąs 
privačiai leidyklai netik sa
vo sakytas kalbas ir oficia
lius pareiškimus, bet taip
gi pasikalbėjimus su spau
dos atstovais, ir pelną pasi
laikysiąs sau.

Prezidentas, sako, kad nė 
vieno cento už tai neims 
sau, bet leis kongresui nu
spręst, kokiam visuomeniš
kam tikslui paskirt gauti
nus už tai pinigus.

Berlin. — Vokietijos ga
lingas oro laivynas pavar
tos visą savo baisią jėgą, 
idant įvykdyti Hitlerio pa
reiškimą, kąd Vokietijos ži- 
nybon turi pereit “10 milio
nų vokiečių, gyvenančių mū
sų pasieniuose,’’-kaip grąsi- 
no gen. H. Goering, nazių or- 
laivyno galva. Tai 6,500,000 
Austrijos vokiečių ir 3,500,- 
000 Čechoslovakijos.

“Mes virpam pasiryžimu 
parodyt, kad nieks negali 
mus sumušt,” .pridūrė Goe
ring.

Policijos Seržanto Sūnus 
Teisme Kaip Žagintojas .• 
Staten Island,, N. Y.—16 

metų mergaitė Grace Mari
no teisme parodė du parkų 
valdybos tarnautojus, kurie 
ją suinušė, įsitempė į auto
mobilį ir užpuolė žaginti. 
Vienas’ piktadarių yra J. 
Goggin, sūnus policijos ser
žanto.

Mirė Italy Fašisty Poetas 
Gabriele d’Annunzio

Roma..— Mirė Italijos fa
šistinis poetas-apysakinin- 
kas ir karininkas Gabriele 
d’Annunzio, 75 metų am
žiaus.

Jis būsiąs iškilmingai pa
laidotas valstybės lėšomis. 
Laidotuvėse dalyvausiąs ir 
Mussolinis.

EXTRA!
20 PRISIPAŽINO KAL
TAIS KAIP ŠNIPAI PRIEŠ 

SOVIETUS
Maskva, kovo 2.—Nikolai 

Bucharin, Al. Rykov ir 18 
kitų prisipažino teisme, kad 
jie veikė prieš Sovietus kai
po svetimų šalių kariniai 
šnipai, suokalbininkai ant 
Sovietų vadų gyvybės, nuo
dytojai bei ardytojai Sovie
tų pramonės ir geležinkelių.

Neprisipažįsta tik vienas 
Krestinskis,. buvęs Sovietų 
ambasadorius Vokietijai. 
Bet yra parodoma, kad jis 
gavo 100,000 dolerių iš Vo
kiečių valdžios už šnipinėji
mą prieš Sovietus. Krestin
skis šnipinėjo pagal Trockio 
įsakymą.

Rykov.sako: “Mes buvo
me nutarę atiduot sovietinę 
Baltarusiją Lenkijai.”

Jo grupė veikė ir kaip sa- 
botažuotojai, kurie, be kit
ko, suardė traukinį, kur žu
vo 40 keleivių.

Bucharinas planavo su 
Anglijos pagelba atkirst nuo 
Sovietų Centralinę Aziją.

Rakovski tarnavo' kaipo 
Anglijos šnipas nuo 1921 m. 
ir kaip Japonijos agentas 
nuo 1934 m.,—rodo jo pri
sipažinimas. i

20,000 Nazių Demonstravo, 
Pasitikdami Savo Sėbrą 

Austrijos Ministerį
Graz, Austrija. — Šalies 

ministeris pirmininkas ŠuŠ- 
niggas atsiuntė savo vidaus 
reikalų ministerį nazį Seyss- 
Inąuartą į Grąžą, 153,000 
gyventojų miestą, ramint 
nazius, kad jie taip netruk- 
šmautų prieš šušniggą.

i

Seyss-Inquart atvažiavo 
neva “slapta,” bet jį pasiti
ko 20,000 nazių, tarp jų 
penki tūkstančiai hitleriškai 
uniformuotų smogikų.

Naziai, demonstruodami, 
karštai sveikino Inquartą ir 
šaukė: “Viena tauta, viena 
šalis” (su Vokietija)! ir dai
navo: “Šiandien visa Vokie
tija yra mūsų, o rytoj visas 
pasaulis ^priklausys mums.”

Į Grąžą buvo sutraukta 
daug austrų kariuomenės, 
bet jinai nebandė blaškyt 
demonstruojančių nazių.

Chinai Priversti Trauktis 
Nuo Japonu Shansi’je

Hankow, kovo 2.—Mecha
nizuota Japonijos armija 
priverčia chinus trauktis at
gal piet-rytinėj dalyj Shan
si provincijos.

Bet chinai tikisi nepra
leis! japonų per Geltonąją 
upę ties Tungkwanu.

Shanghai. — Japonai sa
ko, būk “100,000 chinų ar
mija bėganti nuo jų” Shansi 
provincijoj.

ISPANIJOS LIAUDIEČIAI 
' TURĖSIĄ 780,000 .

ARMIJOS

Madrid. — Nauju Ispani
jos valdžios patvarkymu, vi
si tinkami vyrai nuo 19 iki 
30 metų, amžiaus imami ka
ro tarnybon. Tuo būdu res
publikos armija padidesian-14 
ti gal net iki 780,000 karei
vių.

FAŠISTAI ATĖMĖ KAIMĄ 
Iš LIAUDIEčIŲ TERUEL 

FRONTE

Hendaye, Franc. — Ispa
nijos pasienis. — Fašistai 
praneša, kad jų raiteliai už
klupę ir atėmę Aldehuela 
kaimą, į pietų rytus nuo Te- 
ruelio.

Los Angeles, Calif., kovo 
2.—Nežinia kur dingo dide
lis Transcontinental Co. lėk
tuvas su 9 žmonėmis.

/ v ?Į

ORAS
Šiandien būsią lietaus iroi ii u. iu 11 DUMcį HęuaUū iJk 

šilčiau.—N. Y. Oro Biuras.
Vakar temperatūra 40-50. 

Saulėtekis 6:30; saulėleidis 
5:47.
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Lenkijoj 70,031 Politinis Kalinys
“Liet. Žinios” skelbia:

. 1985 m. sausio 1 d. Lenkijos kalėjimuose 
buvo 40,005 politiniai kaliniai o 1937 m. sau
sio mėnesio 1 d. politinių kalinių skaičius jau 
siekė 70,031. 1937 m. bėgyje kalinių skaičius 
bus dar žymiai padidėjęs, nes tais metais į 
anti-fašistinę kovą įsitraukė plačios valstiečių 
masės. Valstiečių streikai rugpjūčio mėnesį 
buvo ginklu nuslopinti; pats ministerių pir
mininkas pripažino, kad per 40 ūkininkų tų 
streikų metu buvo nušauta, nors tikrenybėj 
aukų skaičius buvo daug didesnis, ūkininkų 
bylos už dalyvavimą streikuose vyksta po visą 
Lenkiją. Bet nei kalėjimai, nei teismai len
kų liaudies išsilaisvinimo kovos nepalaužė. 
Priešingai, visoj Lenkijoj jaučiamas demokra
tinio judėjimo pagyvėjimas.

Ar ne panašiai yra ir Smetonos val
domoj Lietuvoj? Politinių anti-fašistų 
kalinių pilni kalėjimai. Faktinai, senuose 
kalėjimuose jie netelpa, statomi nauji. 
Steigiamos koncentracijos stovyklos bru
kimui tų, kurie kovoja už atsteigimą de
mokratijos.

Kaip Lenkijoj, taip ir Lietuvoj, kimši- 
mai į kalėjimus kovotojų nesulaiko nuo 
demokratinio judėjimo. Atpenč, jis vis 
stiprėja, auga.

Suvaldyti Nazių Šnipus!
“Laisvėj” mes jau daug kartų nurodi- 

nėjome, kad Jungtinėse Valstijose turi 
susisukę lizdus Hitlerio ir Mussolinio šni
pai, kurie veikia prieš Sovietų Sąjungą, 
Ispaniją, ir ruošiasi kartu su šios šalies 
fašistais pasmaugti Amerikos demokra
tiją. .

Liepos 29 d., 1937 metais, mes “Lais
vės” editoriale rašėme apie kongresmano 
Dikstein iškeltus 46 Hitlerio šnipus: “ši
tie nazių agentai veikia Amerikoj kaipo 
šnipai. Jie apsimaskavę visokiomis pro
fesijomis ir bizniais, bet atlieka šnipų 
darbą.”

Mes rašėme, kad Jungtinėse Valstijose 
Hitlerio agentai turi 21 stovyklą (kem
pę), kur “naziai mankštinasi ir ruošiasi 
naziškai-fašistiškai veiklai pradėti. Greta 
to, veikia 55 nazių organizuotos grupės.” 
Ten pat mes nurodėme, kas reikia šios 
šalies žmonėms daryti:

“Laisvę mylinti Amerikos žmonės, tu
rėdami šiuos faktus prieš savo akis, ne
gali tylėti ir nieko nedaryti. Reikalinga 
dėti pastangų, kad valstijų vyriausybės 
ir federalė valdžia tuojaus pradėtų imtis 
atatinkamų žingsnių suvaldymui nazių...”

Rugsėjo 2 d., 1937, “Laisvės” editoriale . 
“Hitlerinė Giltinė Amerikoj” mes apibū
dinome, kaip į Siegfried kempę buvo su
važiavę apie 30,00p nazių, kurie ten darė 
mankštas, kalbėjo jų amerikinis Hitleris- 
Fritz Kuhn; prezidentas Vokiečių Lygos 
—Ernest Mueller ir tarpe kitko oficialis 
Hitlerio agentas New Yorko general 
konsulas Dr. Kruse Wichman, čia buvo 
Mussolinio organizuotų fašistų, “Circolo 
Mario Morgantine” atstovai, atstovai ru
sų baltagvardiečių ir kitų esančių Ame
rikoj fašistų. Mes ten pat žymėjome, 
kad Amerikos piliečiai, mylinti laisvę ir 
demokratiją, turi reikalauti iš Jungt. 
Valstijų kongreso Hitlerio ir Mussolinio 
fašistines organizacijas uždaryti.

Dar daugiau, tą pačią dieną Štutgarte, 
Vokietijoj, įvyko Užsieny j Gyvenančių 
Vokiečių Kongresas. Tame kongrese kal
bėjo Hitlerio užsienio reikalų ministeris 
baronas von Neurath, kur jis sakė:

“Visi vokiečiai, gyveną užsieny j, ku
rie nėra naziais, yra šalies išdavikais.”

Dabar, kada Amerikoj suareštuota 
Hitlerio agentai Rpmrich, Glaser ir Hof- 
manniutė. Dokumentais įrodyta, kad 
Hitlerio agentai turi susisukę čia lizdus,

išgauna šalies pasportų blankas, su kurių 
pagelba siuntinėja savo šnipus/ kaip Ru
bensus, į Sovietų Sąjungą, čechoslova- 
kiją ir kitas demokratines šalis; išvagia 
šios šalies karo slaptybes ir perduoda 
Hitleriui; Vokietijos laivai atveža į Ame
riką šnipus, palieka juos čia, o jų vieton 
pasiima kitus.

Kada ir šios šalies valdžia kiek sujudo, 
tai Vokietijos naziai griebiasi naujų ap
gavysčių.

Washingtone . Hitlerio atstovas, Hans 
Dieckoff, pareiškė šios šalies valstybės 
sekretoriui Hull, būk Hitleris atvejais 
reikalavo nuo Amerikos nazių, kad jie 
paleistų savo Amerika-Deutsche Volks- 
bund organizaciją. Jis tvirtina, kad dar 
1935 metais Hitleris įsake Amerikoj pa
leisti nazių organizacijas. Bet tai yra 
nazių melas!

Kaip tada gali fašistai pasiteisinti, kai 
jų ambasadorius New Yorke kelis kartus 
kalbėjo nazių parengimuose? Kaip gali 
pasiteisinti Hitlerio generalis konsulas 

. Dr. Kruse Wichman, ’kai jis kalbėjo 
Siegfried fašistų kempėje ir kitur 1937 
metais? Kaip tada gali fašistai pasitei
sinti, kai jie 1937 metais suruošė pusiau 
ginkluotą nazių demonstraciją New Yor
ke, kur jie buvo suvažiavę iš visos teri
torijos iš 200 mylių apylinkės nuo New 
Yorko? Kaip naziai gali suderinti savo 
tezį: “Visi vokiečiai, gyveną užsienyje, 
kurie nėra naziai, yra šalies (Vokieti
jos) išdavikai”?

Kiekvienas gali suprasti, kad Hitlerio 
agento Dieckoffo kalba apie įsakymus 
paleisti Amerikoj nazius yra apgavinė- 
jimas šios šalies valdžios ir gelbėjimas 
Hitlerio šnipų nuo areštų. Jau perdaug 
nazių šnipiškų darbų susekta. Jau per
daug aiškiai pasirodė, kad Vokietijos na
ziai net savo laivus “Europą”, “Breme
ną” ir kitus pavertė į šnipų lizdus. Todėl 
Dieckoff pučia dūmus į Amerikos vald
žios akis, kad suteikus laiko Hitlerio šni
pams išsislapstyti.

“Daily Workeris” daug kartų bu^o iš
spausdinęs visokius dokumentus, rodan
čius, kaip Jungtinėse Valstijose veikia 
Hitlerio agentai. “Laisvė” daugelį .kar
tų faktais tą įrodė.

Paskutiniai įvykiai puikiausiai patvir
tina tą, ką mes rašėme apie Hitlerio 
agentus.

Mes vėl pakartojame, kad šios šalies 
laisvę ir demokratiją mylinti žmoųės 
turi reikalauti iš valstijų ir federalės 
valdžios imtis griežtų priemonių prieš 
Hitlerio ir Mussolinio šnipus. Suvaldyti 
juos, kol dar ne vėlu! Suvaldyti šalies 
išdavikus, darbininkų ir demokratijos 
neprietelius! L HMBIL

Ispanijos Liaudis Nepasiduos
Ispanijos liaudies valdžios ministerių 

pirmininkas Dr. Juan Negrin pareiškė: 
“Nepaisant kitų šalių konspiracijos prieš 
Ispanijos nepriklausomybę, vis vien -Is
panija' laimės šį karą, atsilaikys pries 
visas Italijos ir Vokietijos fašistų in
trigas.”

Negrinas smerkė pasaulinę demokra
tiją, kurios valdžios/nuo pat karo pra
džios uždarė ginklams duris į Ispaniją, 
tai yra tos šalies legališkai valdžiai, o 
tiksliai užsimerkė, kad nematytų, kaip 
ginklai, lėktuvai, fašistų armijos plaukia 
į pagelbą generolui Franco. ’Jis toliau 
sakė: '

“Ispanijos liaudis nesileis užsienio fa
šistams ją pavergti. Ji praeityje mokėjo 
muštis ir šiandien moka muštis už savo 
teises. Mes turime savimi pilniausį pasi
tikėjimą ir žinome, kad mūsų respublika 
vakar veik neturėjo kuo gintis, o dabar 
jau turi pavyzdingą armiją ir rytoj turės 
pavyzdingus ginklus.”

Jis nurodė, kaip Ispanijos liaudžiai 
yra reikalinga ginklai, amunicija, tan
kai, lėktuvai, kad apsigynus nuo 'fašistų, 
kurie geriau ginkluoti ir turi daugiau 
lėktuvų. Bet jis sakė: “šiandien mes bū
davo j ame lėktuvus ir gaminamės gink
lus.” > ■ ‘

Negrinas dėkavojo pasaulio, darbinin
kams ir tarptautiniams savanoriams, ku
rie nesigailėdami savo jėgų gelbsti Ispa
nijai. Jis priminė, kad fašistai negali 
džiaugtis atsiėmimu Teruelio miesto, nes 
liaudiečiai jį apleido strateginiais išro- 
kavimais.

Liaudiečių generolas Vincente Rojo, 
kuris sugabiai suplanavo Teruelio paė-

(

Laiškas išChicagos
Manau verta pabrėšti ke

letas pastarųjų įvykių Chi
cago j. Rytiečiams veikiau
sia žingeidu, kas dedasi šioj 
didžiausioj lietuvių koloni
joj.

Lietuvos nepriklausomy
bės apvaikščiojime, rengtam 
Amerikos Lietuvių Kongre
so chicagiškio komiteto, tiek 
daug žmonių suėjo, kad dar 
niekada pirmiaus jokiam 
masiniam mitinge* Lietuvių 
Auditorija taip nebuvo už
sikimšus.

Tai geriausias įrodymas 
svarbos bendro sbcialistų ir 
komunistų veikimo naudai 
Lietuvos žmonių.

Chicagos komitetas, beje, 
atstovauja 91 organizacijų 
su 15,608 nariais. Tai dide
lė organizuota spėka.

augus, tai patvirtino visi 
mūsų pastarieji parengimai.

prieš fašizmą sutinka su 
mumis. Tai geras reiškinys. LIETUVOS ŽINIOS

Vasario 20 katalikai ren
gė apvaikščiojimą. Jie taip
jau turėjo daug žmonių, bet 
tai dėlto, kad jie turėjo sky- 
mą—jų tikslas buvo įrodyti 
Smetonos valdžiai, kad jie 
turi daug žmonių, o tauti
ninkai visai mažai. Lietuvos 
konsulas Chicago j, p. Dauž- 
vardis, irgi yra jų žmogus, 
ir jis padėjo. Jie susikvietė’ 
žmones iš visos apylinkės. 
Galima sakyti, jie savo tik
slą pasiekė, kiek tai nuo jų 
priklauso.

Smetonos valdžia, sako
ma, nusivylus tautininkais.' 
Jie nuvažiavę' ten daug pri- 
sigiria, visko pripasakoja, 
bet sugrįžę nieko negali 
veikti. Pagalios buvo atvykę 
keletas valdžios žmonių ir 
persitikrino, kad tautinin- 
ninkai nieko neturi, kad 
žmonių yra tik pas komunis
tus ir katalikus.

Per šį Komunistų Parti
jos vajų Chicagoj, sako, įsi
rašę virš 70 naujų narių. 
Roselandas ypačiai tuomi 
pasižymi. Čia netaip jau di
delė kolonija lietuvių, o par
tiečių skaičius jau siekia 50. 
Veikimas partiečių čia irgi 
geras.

Jaunimo veikimas taipjau 
geras. Choras sako turįs 110 
narių, o tai būtų jau did
žiausias lietuvių choras vi
soj Amerikoj.

Tik LDS jaunimo kuopa 
galėtų ir turėtų būti daug 
didesnė. Roselandiečiai ir 
šiame darbe žada gerai pa
sirodyti.

Menininkų spėkos padidė
jo. Iš Kanados atvyko d. 
Raila su žmona, iš Shenan
doah, Pa., atvyko Judzen- 
tavičiai. Čia jie labai rei
kalingi. Jakas su Jakiene 
stojo dirbti. Verutė Vešienė 
žada imtis vaidinimo vėlei. 
Drg. J. Buragas ištaisė svei
katą ir pilnas energijos.

Taigi, prisideda gan daug 
naujų spėkų. Organizuoja
ma liaudies teatras. Jis jau 
pradėjo veikti.

Meno dirva pas mus labai 
aplėista, išskyrus ką chorai 
gerai veikė. Dabar ir toj 
dirvoj eina darbas.

Vasario 20 ir Vanagaitis 
turėjo “pokilį”.

Vasario 20 buvo ir Vilnies 
koncertas. Kai kas manė, 
jog taip smarkiai kitiems 
rengiantis, atitrauks nuo 
mūsų koncerto žmonių, bet 
tokis manymas netur pama
to. Vilnies koncertas buvo 
taip didelis, kaip kitados, 
jei dar ne v didesnis, nors 
oras buvo labai prastas.

Vilnies įtekmė žymiai pa

Prie Vilnies sugrįžo dirbti 
d. M. Savukaitė. Dabar grįž
ta ir jaunas žurnalistas, Bu
ms Sovetskas, ( dirbęs z re
dakcijos štabe, bet paskui 
buvo nuvykęs Ispanijon.

Taigi Vilnies štabas žy
miai sustiprintas, padidin
tas, o darbui padidėjus tas 
ir buvo reikalinga.

Liaudies fronte gelbėji
mui Lietuvoj išsikovoti de
mokratinę tvarką, čia dirba 
ir tautinio nusistatymo žmo
nės—Dr. Rutkauskas, Dr. 
Graičiunas. Karštai tą veik
lą remia ir Anis Rūkas ir 
eilė kitų.

Vilniai rašinėja gera da
lis žmonių, kurie abelnai ki
tokio nusistatymo, tik kovot

Lietuvių socialistų pas 
mus yra dvi grupės—Nau
jienų štabas spiriasi nuo 
bendro veikimo. Sakoma, 
kai kurie jų nori išstoti 
prieš įą veikimą, bet kiti— 
už bendrą veikimą.

Nauj ieniniai dėlto trau
kia prie savęs Strazdą ir 
Stilsoną, kad padėtų jiems 
ardyti bendrą veikimą, o ki
ti socialistai spiriasi nuo 
Strazdo ir S t i 1 s o n o tal
kos, nes jaučia, kad lietuviai 
trockištai demoralizuos taip 
lietuvių socialistus, kaip 
amerikonai trockistai sude- 
moralizavo Socialistų Parti
jos veikimą.

Naujienos pastaruoju lai
ku ypač bjauriai rašo prieš 
Sovietų Sąjungą. Jos tiesiog 
apako — nemato nieko blo
go kitose šalyse, o Sovietų 
Sąjungoj blogumai joms ke
leriopai padaugėjo.

Patys socialistai sako, kad 
tai daroma kenkti bendram 
socialistų ir komunistų vei- 
kihiui. Tūli taipgi sako, 
Naujienų redaktorius labai 
piktas sugrįžo, kad jo marš
rutas prastai išėjo — mažai 
žmonių lankėsi į prakalbas. 
Jis manęs, kad į jp prakal
bas eis tiek, kiek eina į ben
dras, ALK rengiamas pra
kalbas, bet pavažinėjęs pa
tyrė ką kitą ir dėlto labai 
pyksta.

Kada Naujienos užima to
kią ardymo poziciją labai 
sunku veikti ALK, bet mes 
stengiamės tą darbą vesti, 
nežiūrint tų sunkumų.

Na, šiuo tarpu ir užteks 
tiek. ‘ <

Chicagietis.

Redakcijos Atsakymai
Kp. Korespondentui, Hud

son, Mass. — Apie draugo P. 
Greiviškio mirtį ir laidotuves 
dedame kito draugo korespon
denciją, kurią gavome kelio
mis valandomis pirmiau. Vis 
tiek ačiū už rašinėjimą.

Shanghai, kovo 1.—Japo
nai skelbia, būk “100,000 
chinų kariuomenės bėgą,” 
palikdami japonam “didžiulį 
plotą” į šiaurius ir rytus 
nuo Geltonosios upės.

„Abraham Lincoln Brigados nariai, Ispanijos karo veteranai, New Yorke dėžute 
mis renka aukas Chinijos kovotojams prieš Japoniją.

i

mimą viduje gruodžio, 1937 metais, ke
lios dienos prieš Teruelio apleidimą įsa
kė iš jo pasitraukti, nes perdaug jis bu
vo bombarduojamas ir nešė nuostolius; 
Liaudiečiai Teruelį paėmę į kelias die
nas, o fašistai mušėsi du mėnesius laiko,

kol atgavo. Teruelio fronte liaudiečiai sa
vo atsiekė. Jie privertė fašistus ten muš
tis, kur sakoma, kad fašistai neteko už
muštais, sužeistais ir belaisviais iki 
100,000 kąreįvių ir buyo priversti atsisa
kyti nuo ofepsyvos prieš Madridą. '

ŠIAULIAI
5 Metų Mergaitę Apkrėtė 

Veneros Ligą
1935 m. žiemos metu Kelmėj 

pas tūlą ūkininką buvo priim
tas nakvynėn Povilaitis Z., ku
ris kitos dienos rytą, kai šei
mininkai išėjo į turgų, gašlavo 
su mažamete jų dukterimi ir 
apkrėtė ją venerine liga. Par
ėjus tėvams mergaitė pasako
josi, kas įvyko, tačiau tėvai ne
kreipė dėmesio, manydami,'*kad 
vaikas šiaip sau plepa. Tik 
dabar, praėjus dvejiems me
tams, pastebėta, kad mergaitė 
serga, ir pradėta kvota. Pa
aiškėjo, kad Povilaitis jau sėdi 
kalėjime, nubaustas 4 m., už 
gašlavimą su kita mažamete, 
kurią taip pat apkrėtė.

Apvogė Išlošusį 10,000 Lt. 
Loterijoje

Praėjusioje valstybės loteri
joje tos pačios loterijos bilietų 
platintojas Stankevičius D., 
gyv. Trakų g. 2, turėjo laimės 
išlošti 10,0(10 Itį. Lengvai gavęs 
tokią- pinigų sumą, žmogus ne
labai varžėsi išlaidose ir daž
niau su savo pažįstamais už
sukdavo į restoranus pasivai
šinti. Vasario 9 d. vakare Stan
kevičius užėjo Vilniaus g. 103 į 
Šimkaus aludę, kur prie jo pri
sitaisė batsiuvis Karpenka su 
žmona, pais eludes savininkas 
Šimkus Ign. ir dai atsivedė, tū
lą merginą. Visiems kattu be
geriant, Stankevičius pasijuto 
neturįs piniginės ir pareikala
vo “kompaniją” ją grąžinti, 
tačiau kiekvienas gynėsi nieko 
nežinąs. Mergina tuo laiku 
pasišalino, o įsigėręs Šimkus iš
bėgo į gatvę ir pradėjo iš re
volverio šaudyti. Atvykus po
licijai ir visus įtariamuosius 
sulaikius, aludėje buvo padary
ta krata ir Stankevičiaus pini
ginė rasta pamesta po vienu 
stalu, takiau pinigai, kurių nu
kentėjusio žodžiais buvę apie 
800 lt., išimti.

x PANEVĖŽYS 
Degė Pušaloto Savivaldybės 

Namai
Vasario 7 d. apie 10 vai. Pu

šaloto valse, s-bės name banke
lio kambary dėl nežinomos prie
žasties .kilo gaisras. Ugnis bu
vo laiku pastebėta, todėl nuo 
didesnių nuostolių turtas liko 
apsaugotas. Apdegė ten buvęs 
šautuvas, rinkimams urna, 
šaulių ir jaunųjų ūkininkų ra
telio vėliavos. Spėjama, kad 
gaisras kilo nuo įkaitusios kros
nies.

Valsčiaus namai dega jau tre
čią kartą, bet gaisras vis lai
mingai likviduojamas. Apie 
paskutinį gaisrą policija veda, 
kvotą.

Klausimai ir Atsakymai y

Dar man spaudoje neteko 
pastebėti, ar jau buvo pa
skelbtas galutinai sudarytas 
SLA pažangiųjų kandidatų 
sleitas į Pild. Tarybą? O 
gal ir vėl bus bent keli šlei
fai, kaip kad buvo ųomina- 
cijose?

SLA Narys.
Atsakymas

Mums nežinoma, kas ką 
rems šiuose SLA.Pild. Ta
rybos rinkimuose. Žinoma 
tik tas, kad pažangieji turi 
tik vieną sleitą, kurį nomi
nacijose paskelbė “SLA Na
rių Komitetas.” O tas slei
tas yra toks:

F. Bagočius, prezidentas
K. J. Mažiukna, vice-pre- 

zidentas
J. Miliauskas, sekretorius
K. Gugis, iždininkas
J. Marcinkevičius, iždo 

globėjas
E. Mikužiutė, iždo globėja
Dr. J. S. Staneslow, dak

taras kvotėjas.
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Ketvirtadien., Kovo 3, 1938 LAISVE Trečias Puslapis

Cleveland, Ohio
CORLETTE APYLINKĖJ
Šioj apylinkėj lietuviai darbi

ninkai darbuojasi darbininkiš
kų organizacijų reikale, bet iš 
veikimo pasekmių labai mažai 
rašoma. Ypač iš moterų LDS 
138 kp. veikimo turėtų būti 
daugiau rašoma į mūsų dien
raščius. Tai čia bandysiu 
“Laisvės” skaitytojam suteikti 
žinių, kaip mes moterys dar
buojamės.

Šioj mažoj lietuvių koloni
joj jau du metai kaip įkūrėme 

< moterų LDS 138 k p. Iš pra
džių mes nesitikėjom, kad .kuo
pa gyvuos ir turės pasekmes, 
todėl, kad čia nuo seniau gy
vuoja ALDLD 57 kp. Tūli 
draugai ir draugės buvo prie
šingi įkūrimui moterų kuopos, 
manė, kad tas pakenks ALDLD 
kuopai.' Bet ateitis parodė, kad 
abi kuopos gerai gyvuoja ir tu
ri pasekmes parengimuose ir 
gavime naujų narių.

1937 metais moterų LDS 138 
kuopa išaukavo įvairiem darbi
ninkų reikalam $30. Ir pirko 
dienraščio “Vilnies” šėrą už 
$10, ir dar liko kuopos ižde 
virš $70. Tai mes galime pa
sidžiaugti, kad kuopa parėmė 
darbininkų judėjimo reikalus ir 

» dar finansiškai gerai stovi.
Šiem 1938 metam kuopos 

valdyba išrinkta iš gabių drau
gių. Pirm. O. Liesnikauskienė, 
vice-pirm. E. Sklerienė, prot. 
raštininkė M. Juzaponienė, fin. 
sekr. A. Piesinienė, ižd. A. žu- 
kienė. Valdyba ir visos drau
gės pasižadėjo darbuotis, kad 

‘ ateityje mūsų, kuopą išauginti 
nariais dvigubai skaitlingesnę.

Vasario 10 d. įvykusiam su
sirinkime prisirašė viena nauja 
narė. Prie Amerikos Lietuvių 
Kongreso prisidejom su $1 ir 
išrinkom E. Sklerienę ir A. 
Balčiūnienę atstovauti mūsų 
kuopą. Jaunuolių žurnalui 

| “Voice of Lithuanian Ameri- 
cans” aukavom $1.

Sausio 29 d. įvykęs bendras 
vakarėlis drauge su ALDLD 57 
kp. buvo pasekmingas. Sim
patizuojančios publikos atsilan
kė nemažai. Publika prie ge
ros muzikos linksminosi gražiai 
ir, kaip girdėti, visi tuom pa
rengimu buvo pasitenkinę. Nuo 
rengimo komisijos girdėjom, 
kad abiem kuopom pelno bus po 
$10.
x Kuopa nutarė bendrai reng
ti ir piknikus su ’ALDLD 57 
kp. Piknikų rengimo komisi
jom išrinktos taipgi darbščios 
draugės: E. Sklerienė ir O. Ja- 
siūnieriė. Tai galima tikėtis, 
kad ir piknikai bus pasekmingi.

Mūsų kuopos narė draugė B. 
Plungienė ir “Laisvės” vajinin-

• kė, jau, kelintas mėnuo serga.
Draugės ją lanko ir nupirko 
jai dovaną už keletą dolerių. 
Dabar ji linksmesnė ir sveiks
ta. Ji jau atsisakė ir nuo pa- 

l^šelpos. Mes visos linkime drau
gei B, Plungienei greitai pa
sveikti ir vėl stoti mūsų eilėse 
ir sykiu su mumis darbuotis.

'Mūsų moterų LDS 138 kp. 
susirinkimai įvyksta kas antras 
ketvirtadienis .kiekvieno mėne
sio pas dd. Liesnikauskus, 
13908 Harward Ave. Visos na
rės stengkimės lankyti kiekvie
ną kuopos susirinkimą ir visos 
stengkimės šiais metais gauti 
po vieną naują narę į mūsų 
kuopą.

• t Draugai ir draugės, kurie bu
vom priešingi šioj apylinkėj 
tvėrimui moterų kuopos, kad 
nepakenkus ALDLD kuopai, 
apsivylėm. Dabar aiškiai ma
tome, kad abidvi kuopos drau
giškai sugyvena ir bendrai dar- 
•buodamos daugiau atsiekia. Jos 
dar gali dvigubai narių skai
čium paaugti. Tiktai reikia 
mum visom draugėm ir drau
gam dar daugiau spėkas su
jungti ir dar daugiau padirbėti. 
Jei darbuosimės, tai atsieksime 
užsibrėžtą tikslą. A. žukienė.

Scena iš Japonijos parlamento posėdžio, 
reikalaujančią plėsti karo gaisrą Chinijoj.

Princas F. Konoye skaito savo kalbą,

Rochester, N. Y.
Graži Parama Ispanijos

Kovotojams x
šeštadienį, vasario 19, Lietu

vių Draugijų Bendras Frontas 
turėjo surengęs vakarienę su 
programa. Parengimo pelnas 
ėjo Ispanijos liaudies pagelbai 
kovoj prieš užpuolikus fašistus. 
Pelno atliks apie trysdešimts 
dolerių; aukų irgi tam pačiam 
tikslui surinkta trysdešimts ke
turi doleriai.

Aukavo sekančios ypatos:
M. Duseika—$5; J. Jurgelai

tis—$2; po $1: Mr. & Mrs. Ka- 
ranauskai, J. Stanley, P. Bu- 
gailiškis, P. Kulis, Renkevičius, 
J. Morkevičius, Mr. & Mrs. An
derson, J. Druseikis, B. Duoba, 
A. Velikis, S. Gendrėnas, Mr. 
& Mrs. Charny ir Mr. ir Mrs. 
Mikitai; po 50c: Giedraitis, 
Wails, Mrs. Bulienė, J. Mockus, 
J. Bulis, Mrs. H. Stanley, K. 
Siurvila, Q. Švedas, M. Novi- 
kas, L. Vaišnora, J. Klimašaus
kas, T. Bingel, F. Kurkulis, 
Fred Bonke, S. Kaurakis, Ona 
Bačiulis; po 25c: F. žirgulie- 
nė, Ona Willimaitiene, M. Sa- 
varinas, Barzdaitis, K. Galinai- 
tis, L. Totorius, Svetikas, Ma
linauskas, Siurvilienė, Reminas, 
Vaivodienė, J. Sanvaitis; Mrs. 
Budrienė 20c. Smulkesnės au
kos nebuvo rašomos. Viso su
rinkta $34.

Susirinkus draugams ant ry
tojaus į Gedemino svetainę, pa-/ 
prašius rengimo komisijos, kad 
likusiš maistas būtų paruoštas 
ant stalo, draugė F. žirgulienė 
tuomi pasirūpino. Vėliau jai 
pagelbėjo J. Millerfenė. Užkan
dus, pasilinksminus, buvo sako
mos prakalbėlės, pirmininkau
jant P. Bugailiškiui.

Kadangi užbaiga buvusios 
vakarienės rišosi su pašalpa Is
panijai, tai čia draugai dalyva
vę sumanė sudėti po kvoterį dėl 
to paties tikslo. Surinkta $2.- 
75. Prisidėjo sekančios ypatos: 
J. Kudukas, W. Lastauskas, 
Kumparskis, E. Miller, L. Vaiš
nora, J. Miller, P. Bugailiškis, 
A. Velečka, M. Duseika, Mrs. 
žirgulienė, S. Kaurakis.

Prie pabaigos aukų rinkimo 
dar pribuvo doleris. Utarninko 
vakare, vasario 22 d., atsilan
kius pas drąugus Totorius, pa
aukavo 50c ir Gedemino sve
tainėj po kriaučių susirinkimo 
A. Paužukas paaukavo 50c. Au
kų iš viso pasidaro $37.75.

Visiems aukavusiems ir daly
vavusiems parengime rengimo 
komisija taria varde Lietuvių 
Draugijų Bendro Fronto komi
teto nuoširdų ačiū.

M. Duseika.

A1.D.LD. REIKALAI Hartford, Conn.

Užprenumeruok Dienraštį 
“Laisvę” Savo Draugams

Washington, Pa.
Nelaimė

Čionai automobilius sužeidė 
Albiną Semeną. Sužeidė gana 
smarkiai, įlaužė net tris šon
kaulius. Ir koją labai smarkiai 
užgavo. Nedirba keturi mėne
siai. A Rep.

Visų ALDLD Kuopiu žiniai 
12-tam Apskrity j

Vėliausiam apskričio valdy
bos susirinkime buvo apkalbėta 
daug svarbių dalykų, kas bus 
veikiama šiam apskrityj šitą 
metą — apie rengimą prakal
bų, piknikų. Taipgi buvo pla
čiai kalbėta darbuotis gavime 
naujų narių į šią apšvietos or
ganizaciją.

Todėl, draugės ir draugai, vi
sose kuopose mūsų pareiga dar
buotis, kad pakelt narių skai
čių mūsų apskrityje

Taipgi reikia stengtis, kaip 
greit galima, mokėt duokles už 
šiuos metus, nes pinigai centre 
labai reikalingi. _ALDLD Cen
tro Komitetas galės geriau dar
buotis išleidime knygų ir žur
nalo “Šviesos.?

Apskričio valdyba nutarė 
šiuos svarbius’ dalykus atlikti. 
Pirmiausia, yra .rengiama va
karienė dėl parėmimo Agitaci
jos Fondo ir kitiems svarbiems 
reikalams. Bus balandžio 3-čią 
dieną. • -

Piknikas apskričio naudai bus 
Decoration Day. Piknikas dėl 
dienraščio “Laisvės” bus liepos 
17 d. Piknikas kitiems svar
biems reikalams bus rugsėjo 18 
dieną.

Visi šie piknikai yra rengia
ma gražiajam Simko Glen par
ke.

Dabar vietos ir apylinkės or
ganizacijos įsitėmykite šias su
minėtas ‘ dienas, kad neįvyktų 
tų pačių organizacijų du pik
nikai tą pačią dieną./

12 Apskr. Rast.
J. T. V.

Girtame Mokyklos Pokilyje 
1 Užmuštas, 36 Sužeisti
Lodz, Lenkija. — Į mo

kyklos pokilį eidami 400 tė
vų beveik kiekvienas pasi
ėmė po butelį degtinės. Įsi
smaginus, kilo kruvinos mu
štynės, kuriose vienas už
muštas ir 36 sužeisti.

Cambridge, Mass.
Vasario 19 dieną R. ir P. 

Stašių svetainėj, ant 163 Har
vard St., įvyko drg. St. žyžie- 
nes gimtadienio paminėjimas. 
Svečių dalyvavo apie 100. Su
manių šeimininkių dėka, buvo 
prirengta labai gardi vakarie
nė. Laike vakarienės pasaky
ta keletas kalbų Ar linkėjimų 
drg. žyž. ilgai gyventi ir dar
buotis visuomeniniame veiki
me. Draugai žyžiai yra vieni 
iš susipratusių jų Cambridgiaus 
lietuvių. Labai draugiški žmo
nės.

Artimųjų draugų aukomis 
buvo nupirkta “Kitchen Set” 
ir laike pokilio įteikta. Kartu 
dalyvavo jų sūnus Alfonsas ir 
dukrelė Alba, kurie stebėtinai 
gerai lietuviškai kalba.

Pranute.

Pavyko Apvaikščiojimas

Vasario 20 d. atsibuvo pra
kalbos, kurias surengė A. L. 
Kongreso skyrius apvaikščio- 
jimui 20 metų Lietuvos nepri
klausomybės. Kalbėtojais buvo 
draugai R. Mizara; ir S. Mi- 
chelsonas.' Pirmiausia kalbėjo 
drg. R. Mizara ir pradžioje sa
vo kalbos pareiškė, “kad ap
vaikščiojama šios sukaktuvės 
iš dviejų pusių. Klerikalai su 
dešiniaisiais tautininkais, kurie 
palaiko dabartinę smurtininkų 
valdžią; o iš kitos pusės, tai 
komunistai, socialistai ir visi 
kiti pažangesnieji lietuviai, 
kurie nori Lietuvoje pilnos de
mokratijos.” Kalbėtojas prašė 
visų susirinkusiųjų atydžiai tė- 
myti kaip vienų, taip ir kitų 
kalbėtojų, kurie remiasi dau
giau faktais iš praeities ir 
dabar. Drg. R. Mizara gana 
aiškiai nurodinėjo, kad social
demokratai dirbo per ilgus lai
kus pirrYa pripažinimo Lietu
vos nepriklausomybės, kovoda
mi prieš carizmą, už Lietuvos 
laisvę.

Pertraukoje buvo renkamos 
aukos dėl padengimo lėšų. Su
rinko $18.45. Aukautojų var
dus paskelbs rengimo komisi
ja.

Antras kalbėjo drg. S. Mi- 
chelsonas. Jis daugiausia kal
bėjo pasiremdamas gyvais: fak
tais, kad dabartinė Smetonos 
fašistų valdžia varo Lietuvą 
prie prapulties. Nuo jos netie- 
soto užsirioglinimo laikų, gy
vulių auklėjimas znaimiai su
mažėjo, tapogi žalia medžia
ga visai baigiasi., O žmonių 
(gyventojų) - skaičius daugina
si, ir tokiu būdu darbininkams 
gyvenimas eina sunkyn ir sun
kyn. Ir iš datos pusės, gręsia 
fašizmo pavojus, kuris gali bi
le laiku sunaikinti ją visai. To
dėl, kalbėtojas sakė, jeigu 
nuo to viso atsilaikyti ir Lietu
vos nepriklausomybę apsaugo
ti, tai reikia visiems sutartinai 
dirbti patol, pakol bus Smeto
nos valdžia nuversta ir įsteigta 
tokia valdžia, kurią patys 
žmonės išsirinks.

Baigdamas kalbėti pasiūlė 
rezoliuciją, kurioje reikalauja 
gyvenantiems mūsų broliams 
ir sesutėms Lietuvoje pilnos 
laisvės. Rezoliucija likosi pri
imta vienbalsiai.

Prakalbos visiems labai pa
tiko. Iš daugumos buvo girdė
ti, kad pageidauja tokių pra
kalbų dažniau. Nemunas.

♦

Hitleris Romoj Būsiąs 
Priimtas Kaip Karalius

Roma. — Gegužės mėnesį 
ketina pas Mussolinį atvykt 
Hitleris. Italijos fašistai pa
sitiks jį su-didžiomis pa
rodomis lėktuvų, armijos ir 
karo laivyno.

Apsistot Hitleriui paskir
tas karališkas Quirinal pa- 
lociusi /

Baltimore, Md.
Komunistui netikėtai papuolė 

skaityti vasario 11-tos dienos, 
š. m., “Vienybę,” redaguojamą 
fašisto Tysliavos, po antgalviu, 
“Komunistam pasidarė karšta 
nuo C. C. Jenkins ir ‘Vieny
bės’.”

Reikia pasakyti p. C. C. Jen
kins ir “Vienybei,” kad dėl to
kių asabų / komunistam nėra 
karšta, nei šalta. Jenkins sa
kai mylįs teisybę ir nesigriebi 
provokacinių raštų ir melų per 
tą fašistinį šlamštą. Aš gi 
noriu prirodyti faktais Jenkins 
melus.

Jenkins sakai, tu ir “Vieny
bė” parodėte prieš rinkimus 
skyriaus siuvėjams komunistų 
“siekinius ir niekšiškus dar
bus.” Komunistai, girdi, visą 
pusmetį rengėsi tiems rinki
mams. vBet visos jų pastangos 
nuėjo niekais. Jenkins ir “Vie
nybė” pastojo kelią ir tt.

Dabar reikia pasakyti viešai, 
kad komunistai nesirengė 218- 
tą skyrių užvaldyti ir jokių 
niekšybių nepadarė 218-tam 
skyriui ir nei vienam nariui bei į 
narei. Ir kiekvienas narys bei 
narė, mylintis teisybę, pasakys, 
kad esi pirmos rūšies melagius, 
p. Jenkinse. Kaip buvę per 218- 
to skyriaus valdybą paskelbtos 
nominacijos, tai tada ir komu
nistai išstatė savo kandidatus į 
valdybą dėl 1938 m. šitų fak
tų Jenkins negali užginčyt.

Bet Jenkinsas su savo purvi
nom korespondencijom įsivolio-, 
jai į purvyną, niekindamas 218-; 
to skyriaus narius ir “K.” re- [ 
daktorius, tai 218-to skyriaus 
nariai net padarė tarimą, kad 
atšauktum savo purvinus raš
tus.

Jenkins be reikalo spardaisi, 
lyg tas ožys vejamas iš gražaus 
daržo, ir rašai, kad Vitkus ne
teisybę rašo, kad iš komunistų 
nėra ko gero norėti ir kad pas 
juos teisybės nėra. Ir čia pa
žiūrėsime, kur yra teisybė. 
Jenkins rašai, kad 218-to sky-, 
riaus 900 narių nebalsavo už 
komunistus, o balsavo už Jen- 
kinsą ir jo vienminčius. Tai 
jau ir šitam klausime apsimela- 
vai. Senas pirmininkas gavo 
73 balsus, o naujas kandida
tas gavo 60 balsų. Tai viso 
balsuotojų buvo 137, o ne 900. 
Tai čia Vitkaus teisybė pasaky
ta, kad artimi komunistam sim- 
patikai ir keli komunistai nea
tėjo į susirinkimą ir neatidavė; 
savo balso už naujus kandida-Į 
tus. Tai ir čia parodo,., kad 
komunistai nevarė jokios agita
cijos.

Jenkins rašai, kad Baltimo- 
rės siuvėjai Jenkinso iš niekur 
neišmetė, kaip jis buvo įtikimas 
unijistas, taip ir pasiliko, o nuo 
korespondento darbo atsisakė, 
tik išmetė “hog snoot” Rei- 
mondą iš unijos ir iš raštinin
ko vietos, nei balsuot negavo. 
Tai čia ir labai negražiai su
melavai, arba unijos taisyklių 
nežinai.

S. Reimondo iš raštininko 
vietos neišmetė. Kaip buvo iš
rinktas dėl viso meto, tai iš
tarnavo dėl organizacijos vi
są metą ir S. Reimondas ne
kandidatavo dėl kito meto dėl 
šių priežasčių: Jis turi savo 
mažą .kriaučių šapukę ir buvo 
nemokėjęs duoklių į uniją, todėl 
jis ir nekandidatavo, pasitrau
kė iš unijos.

O Jenkins buvai raštininku 
Executive Boardo ir metiniam 
susirinkime vėl palaikei nomi
naciją į tą vietą. Taipgi Jen
kinso malonės širdelė plakė, 
kad liktum išrinktas korespon
dentu dėl 218-to skyriaus, nes 
dar ir algute yra $12 metams. 
Bet gavai iš abiejų vietų išmes
ti. Tai ir čia Vitkaus teisybė 
pasakyta.

Jenkins > rašai: “Dabar ko
munistai turi du talkininkus, 
Vitkų ir ‘Kėleivį’.” Bet Jen
kins yra pasiryžęs kovoti dėl- 
“teisybės, lietuvybės ir darbi
ninkų apsaugojimo nuo mask
viečių išnaudojimo ir dergimo.”

Dabar pažiūrėsime į tikrus 
teisybės faktus, kam rūpi dar-!

binin.kus apsaugoti nuo skriau
dėjų.

Jenkins yra pas Juocius ir 
Jurgį Gabrilavičių šapoje čer- 
manu. Tai taip gerai rūpinasi 
darbininkų reikalais, kad kai 
darbininkai esti nuskriausti per 
bosus, o nueina pasiskųsti pas 
čermaną, tai gauna atsakymą, 
kad bosai neturi pinigų ir ne
galima nieko daryti. Bet kaip 
ateina darbininkų pėdė, tai 
Jenkins labai saugo darbinin
kus dėl savo naudos, tai yra, 
darbininkas gauna tik du dole
rius pėdės į nedėlią laiko, Jen
kins išsikolektuoja dešimtuku ir 
nuo tokio darbininko.
Komunistai, matydami skriau

džiant darbininkus per Jenkins, 
iškėlė tuos jo darbelius siuvė
jų susirinkime ir Jenkins ta
po sustabdytas skriausti darbi
ninkus taip labai.

Jenkinso yra gražus saugoji
mas ir 218-to skyriaus siuvė
jų iždo. Pav;, jis buvo paskir
tas parūpint balotus dėl balsa
vimų. Jenkins užsakė penkis

to skyriaus. Bet kaip finansų 
sekretorius Zablack&s gavo bi- 
lą už balotus viršaus šešių do
lerių, tai ir pareiškė, kad dau
giau tokių didelių bilų nemokės 
už tiek mažai darbo. Jenkins 
pasiaiškino, kad dėl trumpo lai
ko pasidarė tokia didelė bila.

Tai ir čia Vitkaus rašyta ko
respondencija atatinka teisybei.

Jenkins sakai, kad kovoji už 
lietuvybę. Bet ir čia jau savęs 
nevadini lietuvio pavarde, ale 
svetimtaučio. Tai ir tas parodo, 
kad, tau lietuvybė mažai terūpi.

Lietuvos Sūnus.

Nazių Teismas Gręsia Pro- 
testonų Kunigui 22 Mene

siais Kalėjimo
Berlin. — Nazių prokuro

ras teisme reikalauja nu
baust ne mažiau kaip 22 
mėnesiais kalėjimo kunigą 
M. Niemoellerį, garsų pro- 
testonų vadą, už tai, kad jis 
savo pamoksluose kritikavo 
Hitlerio diktatūrą, ypač

šimtus balotų padaryti dėl 218- bažnytiniuose reikaluose.

| “LAISVES"
BANKETAS

■ r I------------ —----- --- ■ » ........ — " ■ —-■
Sekantis didelis parengimas bus

“Laisves” Konvencijinis Banketas 
įvyks Balandžio 3 April

x Gera Vakarienė ir Puiki Programa
Šis banketas bus

GRAND PARADISE SALĖJE
318 Grand St. Brooklyn, N. Y.

23 >

Banketo bilietai jau gatavi ir- išdalinti platinimui.
Prašome iš anksto įsigyti Banketo bilietą.

ĮŽANGA $1.25 ASMENIUI

20-ties Mėty Lietuvos Nepriklausomybės Sukaktu
vėms Minėti Proga dienraštis “Laisvė” išleido spe- 

ciališką masiniam platinimui brošiūrą—

LIETUVOS LAISVES 
DRAUGAI ir PRIEŠAI

Paraše R. Mizara

Brošiūroje gyvais faktais yra nurodyta:

(1) Kas kovojo už lietuvos nepriklausomybę
ir laisvę. /

(2) Kas kovojo prieš lietuvos nepriklausomybę ?
(3) Kokią rolę vaidino, kam tarnavo Lietuvos

katalikų dvasiškija, kai Lietuva buvo 
caro priespaudoj?

(4) Ką tuomet darė, su kuo ėjo, dabartiniai
“tautos vadai”, kai Lietuvą slėgė cariz
mas ir kaizerizmas?

(5) Kas kovoja už Lietuvos ir jos žmonių
laisvę dabar?

Knygele nedidelė, bet pilna dokumentališkų citatų, pilna faktų, 
kurie reikalingi žinoti kiekvienam lietuviui.

/ ĮSIGYKIT ŠIĄ KNYGELĘ TUOJAU.
Literatūros platintojai: užsisakyti “Lietuvos Laisvės 

Draugai ir Priešai” masiniam platinimui
•

Kiekvienam vasario 16 d. sukaktuvių minėjimo 
masiniam mitinge privalo būti ši brošiūra 

pardavinėjama.
Knygutės kaina tik 5 centai

Platintojams, imantiems nemažiau 10 knygelių, duodame po 
3 centus. Ir kurie kartu su užsisakymu prisius pinigus, 

f nerokuosim persiuntimo kaštų.

Raštas aiškus, kalba lengva, populiari.

Siųskit užsakymus tuojau.

LAISVĖ
427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.

i



t

Ketvirtas Puslapis

Mikas Rasoda 2

PAJIEŠKO JIMAS
......f------------------------- -------—i APYSAKAITĖ

(Tąsa)
Vėl sekė Cibuko eilė. Jis šiandien kal

bų ir kalbelių centras. Apie jį-rašo laik
raščiai. Jis jieško žmonos, tarpe 18-kos 
ir 40 metų amžiaus!

—Ir gausiu!—duodamąs kumštimi į 
barą teigė Cibukas... Matysit, gausiu!...

Kažin kas įsidrąsinęs pradėjo abejoti:
—Bet ar išlaikysi?...
—Kodėl ne? Tu manęs nepamokysi, 

kaip pačią išlaikyti.
—Kaip buvo su pirmąja?...
—Kas tau galvon!... Manai, kad pir- • 

moji mane pametė ir pabėgo!... Aš ją 
išvijau! Tą bolševikę... “Laisvės” da
vatką !...

—Gerai, Kazy, padarei,—plakšnojo 
ranka per petį Vulgaraitis. — Gerai pa
darei !...

Vulgaraitis, tikrumoj, nežinojo, ką Ci
bukas padarė su savo pirmąja žmona, 
arba pastaroji su Cibuku, bet vieną ži
nojo: sakymas “Gerai, Kazy, padarei” 
jam duos naudos daugiau, negu sakymas 
priešingai.—Tu esti smart vyras.

—Jū bet, aš smart!
—Cibukas visuomet buvo smart, kai aš 

jį pažįstu, visuomet,—teigė kreivanosis.
—Kaip gausiu bobą, žinosiu, ką su ja 

daryti... O jei ne, tai spirsiu į š... ir 
tegu sau važiuoja... Dievoš!...

—Kitaip ir negalima,—įsikišo Kašikas.
—Merei aš ne sykį šonkaulius apta

šiau... Kvietė ji ir policiją ir visokius 
velnius, bet ką laimėjo. Turėjo bėgti, o 
Cibukas sau pasiliko su pinigais ir ūžia! 
-^•Che, che, che!... Mr. Kašike, duok 
dar po vieną drinksą... Ir pats vėl gali 
išsilakti!... Cibukas šį vakarą fundija!...

Išėjęs iš Mr. Kašiko saliūno, Cibukas 
dar skersavo Grand gatve tūlą laiką ir 
užėjo dar pas vieną kitą išsigerti ir pa
sidžiaugti. Tik permažai pasiliko laiko 
apeiti visus, nes saliūnai jau pradėjo už- 

_ atdaryti. *\ n*
Bet rytoj šeštadienis, o užporyt—sek

madienis. Cibukas—kriaušius, nedirbs. 
Turės progos išsimiegoti ir dar kartą 
pasigerti ir išsimiegoti.

Atsimušęs kakta į uždarytas saliūno 
duris, Cibukas žygiavo namon, svyruo
damas, tiesa, bet žygiavo, laikydamas 
saujoj drūčiai suspaudęs laikraštį.

m.
Praėjo kelios dienos. Cibukas ėmėsi' 

imtis pasėtus savo vaisius,—gausius vai
sius. Jis gavo kelias dešimts laiškų, at
sakymų į jo pajieškojimą. Pusė jų buvo 
iš Brooklyno. Sėdosi. Paėmęs kiekvieną, 
atsargiai atplėšė ir skaitė. Penkiuose ra
do po paveikslą.

Išėmęs paveikslą tuojau guldė jį ant 
laiško voko ir šitokia tvarka sudėjo gre
ta visus, kad žinotų, kuriam laiškui pri
klauso kuris paveikslas. Pirmiausiai Ci
bukas apžiūrėjo atvaizdus, prisistebėda
mas kiekvienos veidui, krūtims, dra
bužiams, ir tt. Griebėsi pirmiausiai jis 
už gražiausios: profiline forma nutrauk
ta,* iki pusės, nepaprastai gražioj pozoj 
ir graži mergina.

—Aa, štai kokia!... Tau Cibukas ske- 
teron kibs!

Išsitraukęs iš voko laišką, skaitė Cibu
kas:

Cibuke, Cibuke, tu durnas, kaip 
asilas! Tu man savo mordos nesiųsk, 
bet jei prisiusi šimtą dolerių, tai aš 
pas tave atvažiuosiu ir už tavęs te
kėsiu. Čia mano paveikslas, tu, asi- 

• le!
Ona Kaltūnaitė,

St. Louis, Mo.”
Laiškas parašytas mašinėle, taip leng

va Cibukui įskaityti, bet jis toks ne
draugiškas. -

—Ak, tu, tu!—kalba jis ir dar kartą 
žiūr/ į paveikslą.—Graži, kaip aniolas, 
bet rašai, kaip velnias!

Skaito jis fotografijoj įrašinėlį: “Olga 
*Low, judamų paveikslų aktorė.”

—Tai vyras, velnias! Vyras čia man 
bus pafiksinęs! Durnas buvau, kad ne
įdėjau į pajieškojimą: “Vyrai, nerašy
kite !”

Žiūri Cibukas į antrą paveikslą: senos, 
apie 60 metų amžiaus bobutės.

“L AIS V E” Ketvirtadien., Kovo 3, 1938

—Ir čia bus vyro!—Sviedžia į šalį laiš
ką ir paveikslą.

. Dar vienas paveikslas jaunutės mer
gaitės, apie 16-kos metų amžiaus. Ima 
Cibukas iš voko laišką ir skaito:

Sveikas, Cibuk: Mačiau tavo laik
raštyje pajieškojimą doros merginos. 
Aš tokia esu. Šis mano paveikslas 
trauktas dvidešimts penkeri metai at
gal—naujesnio neturiu. Bet sulyg 
juo gali įsivaizduoti, kaip aš dabar 
atrodau. Norėčiau žinoti, kaip ten su 
tavim: Ar tu dar gali?... Jei taip, 
tai prisiųsk man savo paveikslą ir 
50 dolerių, o aš atvažiuosiu į Brook- 
lyną. Kad gyvensim, tai net dūmai 
ruks!...

Leokadija šmakštaitė, 
Detroit, Mich.

Negali pasakyti Cibukas, ar čia vyro 
rašyta, ar moters. Nesviedžia į šalį, bet 
padeda gražiai ir eina toliau.

Ima jis paveikslą ketvirtą: viduram
žės moteriškės, juodame kostiume. Plau
kai, kaip vulkanas, iškilę; garbanos susi- 
raičiusios, didelės, kaip arklio padkavos. 
Veidas apskritas; diktokas, gražus.

—Tai, bracia, paveikslas!—mąsto Ci
bukas.—Rodosi, aš apie tokią aną naktį 
sapnavau!...

Skaito jis laišką:
Mielas Kazeli,
Mačiau tavo pajieškojimėlį laik

raštyj. Nori apsivesti. Aš senai no
riu, bet negaliu: Chicagoj visi vyrai 
kazirninkai ir girtuokliai. Aną die
ną buvau nuėjusi pas burtininkę, či
gonę. Ji sako, tu gausi vyrą, dorą 
ir gerą vyrą, bet ne Chicagoj, kur 
visi vyrai nedori, bet Brooklyne.

Kai aš tavo pajieškojimėlį pama
čiau, sakiau, sau: Argi dabar dievo 
ranka suriš mane su Brooklyno ka
valierium! Sapnavau apie tave, Ka
zeli, nors nemačiau' tavęs. Daugelis 
merginų įsimyli vaikiną pirmu pa
matymu, o aš tave įsimylėjau—ne
mačiusi.-

Įdedu savo paveikslą. Aš žinau, 
jis tau gal nepatiks, aš tau būsiu 
negraži. Bet aš tokia esu. Dievas to
kią* sutvėrė, tokia jau ir būsiu. Ne-' 
ištekėjau, nes Chicagoj nėra dorų 
vaikinu.

Kazeli, aš lauksiu tavo laiškelio. 
Jei turi, prisiųsk ir paveikslėlį. Aš 
žinau, kad tu gražus ir geras vyras, 
bet aš noriu įsidėti jį į rėmus ir lai- 

- kyti ant savo biuro, kad galėčiau par 
matyti ir savo širdelę suraminti. Aš 
myliu tave, JKazeli. Sakaisi, bagotas.

(Tąsa bus)

Minersville, Pa.
f v

Vasario 26 d. Moterų Apšvie- 
tos Kliubas turėjo parengimą 
Darbininkų Svetainėje su per
statymu komedijos “Aš Numi
riau.” Po perstatymui buvo 
šokiai prie geros muzikos Zei- 
kų orkestros; taip pat su už
kandžiais ir skaniais gėrimais 
iki vėlybos nakties ' publika 
linksminosi.

Publikos atsilankė skaitlin
gai, kaip vietinių, taip, ir sve
čių net iš gana toli, kaip tai, 
Readingo, ir iš aplinkinių mies
tukų. Nebuvo tikėtasi iš kalno 
tokių gerų pasekmių. Nors 
įžanga buvo žema, tik 25c, bet 
išrodo, kad ųioterims liks pelno 
vidutiniai, o jos pataikys su
naudoti jį apšvietos reikalams.

Kas link perstatymo kome
dijos, tai aktoriai savo užduotį 
atliko vykusiai, publika turėjo 
gardaus juoko ir visapusiai lo
šimu patenkinta. Net ir kur 
trūko rolėse dviejų vyrų, mote
rys pačios užpildė ir viskas išė
jo labai gerai. Moterys kliu- 
bietės už šitą parengimą užsi
tarnauja pagarbos.

Apart šito vykusio parengi
mo, nepamiršo ir Ispanijos liau- 
diečių sunkios kovos prieš kru
vinąjį fašizmą. Dvi draugės, 
Valaitienė ir žiobienė, iškepė po 
gražų “keiksą” (pyragą) ir lei
do laimėjimui, už ką surinko 
$2.30, kuriuos pridavė man pa
siųsti Lietuvių Komitetui Gel
bėti Ispanijos Demokratijai. 
Nors' auka ir nedidelė, bet vis
gi reiškianti daug.

Reikia prisiminti, kad drau
gės J. Bondžinskaitės atsilan
kymas <į Minersvillę suteikė 
daug teigiamo draugiškumo 
tarp, moterų. Daug pagyvėjo 
tarp moterų veikimas, kaip 
tarptautiniuose uždaviniuose, 
taip ir lietuviškam judėjime 
tarp moterų darbininkių. Jai 
pavyko suprganizuoti 'Motery, 
Apšvietos Kliubą; jame matosi 
naujų draugių įsitraukimas ir 
jos veikia progresyvį darbą vi-1 
sais žvilgsniais imant. Taip1 
pat matosi pas jas pilnas drau
giškumas šiam prakilniam dar
be. Ir lyg po didžių audrų, ku-j 
rios sunaikina visą gražumą,! 
palikdamos vien tik liūdną vaiz
dą, šiandien vėl keliasi nauja 
gyvybė prašalindama tą liūdesį, 
teikdama naują linksmą jauku
mą. Tuom mes minersvillie- 
čiai turim didžiuotis, linkėdami! 
moterims pradėtą jų darbą pa
sekmingai tęsti pirmyn.

J. Ramanauskas.

renkamos aukos dėl padengimo 
prakalbų lėšų; viso surinkta 
$10.93. Kas liks nuo padengi
mo lėšų, bus pasiųsta dėl Lie
tuvos politinių kalinių gelbėji
mo. Taipgi likos priimta re
zoliucija ir nutarta pasiųsti 
Lietuvos valdžiai.

Aukavusių vardai: po $1— 
A. Kasmočius ir Grigaliūnienė; 
po 50c—Gruzinskienė ir Kas- 
patienė; po 25c — Karazijus, 
Karazijienė, Griškevičia, Lau
žaitis, N. Hamsky, J. Bartkus, 
Petras, S. Bistrajienė, O. Kun- 
drotienė, Marcinkevičienė, Kup
činskienė, J. Lizekas, A. Simo- 
kaitis, Janušienė, Grigienė, Bė- 
čienė, ir Janužis 30c; smulkiom 
suaukauta $3.60; — viso labo 
$10.93. Visiems aukautojams 
širdingai ačiuojame.

Bendro Veikimo 
Komiteto Pirmininkas,

P. Beeis.

REZOLIUCIJA LIETUVOS 
VALDŽIAI

Mes, Great Necko ir apylin
kės lietuviai, skaičiuje 200, su
sirinkę ’ į vietinių Lietuvių 
Draugysčių Bendro Veikimo 
Komiteto’ sušauktą masinį susi- 
rinkimą-prakalbas, minėti Lie
tuvos .nepriklausomybės 20 me
tų sukaktį, vasario 24 d., 1938 
m., A. J. Kasmočių svetainėj, 
91 Steamboat Rd., Great Neck, 
N. Y., apsvarstę Lietuvos poli
tinę, ekonominę ir kultūrinę pa
dėtį, surandame: kad spaudos, 
susirinkimų ir organizuotis į 
profesines sąjungas, politines 
partijas ir tt., teisės yra pa
naikintos; kad už politinį ir 
ekonominį veikimą, kuris nepa
tinka tautininkų valdžiai, yra 
baudžiami kalėjimu ant ilgų 
metų ir siunčiami į koncentra
cijos stovyklas, Lietuvos kalėji
mai perpildyti politiniais kali
niais ir statomi nauji. x

Todėl mes, minėdami Lietu
vos nepriklausomybės 20 metų 
sukaktį, reikalaujame paliuo- 
suoti 'visus, ąnti-fąšistinius po
litinius kalinius, ; kurie kovojo 
už geresnį-skaistesnį gyvenimą. 
Taipgi reikalaujame Lietuvos 
valdžios, kad atsteigtų demo
kratinę santvarką, suteikiant 
liaudžiai balsavimo teisę, kad 
per savo tiesioginiai-legaliai iš
rinktus atstovus galėtų tvarky
ti kaip krašto, taip ir visų gy
ventojų reikalus.

P. Beeis, Pirmininkas.

Tucson, Ariz., vas. 28.— 
Biskį taisosi sveikata gene
rolo Pershingo, bet dar ne
galima spręst, ar jis išliks 
gyvas.

Great Neck, N. Y. Worcester, Mass.
ŠYPSENOS

blaivybės darbuotojai

Jul. Boks
Kad žmonės negertų baltosios bjaurybės, 
Nuo seno mes ruošiam savaites blaivybės;
Į laikraščius rašom visokias navynas, 
O smuklėse liejas degtinė ir vynas. 
Blaivybės draugijoj pamokslą išrėžęs, 
Užsako atvežti alaus bent tris dėžes; 
Parsiveda grįčion sau artimą žmogų 
Ir pradeda pilti sios savaitės proga.
Tipelis “Sargybon” parašęs straipsnelį, 
Pasiima silkės mažytį kąsnelį, 
Paprašo atnešti degtinės grafiną 
Ir Šitą bjaurybę po čierką naikina.
Bet buvo Kaune dar gražesnis dalykas. 
Gyveno garbingai kilnus blaivinykas, 
Blaivybės žurhalą jisai redagavo 
Ir kartu alučio barelį nuomavo...
Blaivybės idėjos — idėjos auksinės, 
Bet kaip gi apseiti dabar be degtinės? 
Jei niekas degtinės dabar nebegertų 
Tap skolos valstybės išaugtų du kartu.< •

> (“Kuntaplis”)

Lietuvos Nepriklausomybčs 
Minėjimo Prakalbos Buvo 

Pasekmingos
Per pasidarbavimą vietinių 

draugysčių Bendro Veikimo 
Komiteto, buvo surengtos pra
kalbos Lietuvos nepriklausomy
bės 20 metų sukakties paminė
jimui. Prakalbos įvyko vasa
rio 24 d., Ą> J. Kasmočių sve
tainėj. Kalbėjo D. M. šoloms- 
kas ir J. Jukelis iš Chicagos. 
Kalbėtojai daugiausia kalbėjo 
apie Lietuvos liaudies reikalus, 
kaip ji buvo pavergta praeityj 
per visokius Lietuvos kuni
gaikščius, carą ir tt., ir kaip ji 
šiandieną pavergta per savuo
sius tautiečius — fašistus su 

' Smetona pryšakyje., Nors Lie
tuva ir atgavo tautinę nepri
klausomybę, tiktai pasidėkavo- 
jant Rusijos darbo liaudžiai, 

' kuri nuvertė cariznio viešpata
vimą, bet politiniai ir. ekonomi
niai pasiliko pavergta, ir šian
dien Lietuvos darbo liaudis pri
versta kovoti už savo teises, ko
voti prieš tą žiaurų tautininkų 
režimą. Taipgi ragino remti 
visais galimais būdais ir sti
printi liaudies frdnto judėjimą, 
kuris kovoja prieš tautinį ir 
tarptautinį fašizmą.

Žmonių buvo daug, daugiau, 
negu buvo, tikėtasi, turėti. Pir
myn Choras sudainavo gražiai 
kelias daineles. Taipgi buvo

Daugiau žinių Apie Aido
Cho f o Koncertą s

Gautas atsakymas iš Philadel- 
phijos, nuo A. Mickūnaįtės, kad 
ji sutinka dainuot Aido Choro 
koncerte ant 20 dienos kovo.' 
Kaip žinoma, A. Mickūnaitė 

'yra pagarsėjus Lietuvos operos 
dainininkė, taipgi labai s gerai 
žinoma ir Amerikoj, daugiau
sia dainavus apie New Yorką, 
Pennsylvaniją ir kitas valstijas. 
Buvo žvaigždė pereitam “Lais
vės” didžiajam koncerte. Wor- 
cesteriečiai ir apielinkės lietu
viai, nepamirškite tos progos. 
Prie to, bus daug ir kitų svar
bių programos punktų, kuriuos 
pamatysite skelbimuose.

Kas link atsišaukimo Connec
ticut draugų, kad kooperuot va
sariniuose parengimuose pildy
me programos, Aido Choras ne
turės savo susirinkimo iki po 
koncerto, tadėl po koncerto pra
nešime.

Atrodo, kad ųies sutiksime 
kooperuot su jumis, Connecti
cut valstijos draugai; atrodo, 
kad bus jūsų sveikas sumany
mas.

Aido Choro pamokos laiko
mos du sykius į savaitę, nedėl- 
dieniais po pietų ir seredos va
karais. Choristai, nepamirš-1 
kite lankytis į pamokas gerai.

Korespondentas.

New Britain, Conn.
KLAIDOS ATITAISYMAS
Gerbiama “Laisvės” Redak

cija: Naujų metų vakarienėje, 
kuri įvyko po num.. 53 Church 
St., New Britain, buvo renka
mos aukos. Aš ir mano vyras 
aukavome po pusę dolerio, tai 
turėjo būt $1.00, o “Laisvėje” 
buvo pagarsinta, kad mudu au
kavome tiktai 58 centus. Tai 
kur da 42 centai? Taigi, aš no
riu žinoti, keno klaida ir kad 
būtų atitaisyta per “Laisvę.” 
Aš laukiau du mėnesiu tos klai
dos pataisymo, bet nebuvo pa
taisyta. Todėl siunčiu šitą an
trą laišką. O jeigu nebus ati
taisyta, tai aš kreipsiuosi į ki- 
'tą laikraštį.

W. Gardauckienė.
NUO RED.—Su aukų užrašy

mais labai dažnai pasitaiko ne- 
tikslumų-klaidų. Veikiausia ir 
šiame atsitikime aukų rinkikai 
padarė klaidą ir užrašė 58 cen
tus, vietoje viso dolerio. Bet 
juk aišku, kad tų 42 centų nie
kas nepasiėmė, o tik priskaitė 
prie smulkių aukų. Kaip grei
tai “Laisvėje” pastebėjote šitą 
netikslumą, turėjote susieiti ir 
pastebėti tiems, kurie aukas 
rinko. O mes neabejojame, 
kad komisija būtų tuojaus klai
dą pataisius. “Laisvė” šiame 
atsitikime nieko nekalta.

Kaip ten nebuvo, lai šita pa
staba bus tos klaidos su jūsų 
auka atitaisymas, nes visuome
nė dabar žinos, kad jūs aukojo
te ne 58 centus, bet visą dolerį.

GARSlNKlTfiS SAVO BIZNĮ 
DIENRASTYJ “LAISVĖJE"

DETROITO LIETUVIU DARBININKŲ APT1EKA 
čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

8701 JOS CAMPAU AVE. DETROIT, MICH.

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.
VALANDOS :2—4 ir 6—8.

Nėra valandų sekmadieniais.

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.

Iš ienų padarap nau
ju* paveikslu* ir kra- 
javua sudarau su ame
rikoniškais. Reikalui 
esant tt padidinu to
kio dydžio, kokio pa
geidaujama. Taipgi 
atmaliavoju (vairiom 
spalvom.

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

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

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(šalinskas)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų.

Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę dėl po1 Šermenų pietų.

Teikiam nemokamai vėliausios 
mados automobilius.

81-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

Woodhaven, L. I., N. Y.

FRANK DOMIKAITIS 
REST/ĮURACIJ/l

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name
• • •

. GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

Gaminami Europiško ir Amerikoniško stiliaus. Pui
kūs, lietuviško namų darbo, kilbasai ir kepta paršie- 

na; gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai.
Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

Vasaros laiku Visada yra gražus pasirinkimas pieniškų 
valgių ir daržovių, virtų ir žalių.
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■ THE SĮĄTE OF NEW YORK

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

prisųsime NATU- 
TEA.

Dr. Herman Mendlowitz
83 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312

PATERSON, N. J.
LDS 123 kp. susirinkimas

N. S. PITTSBURGH, PA.
LDS 160 kp. susirinkimas jvyks 

ketvirtadienį, 3 d. kovo, 7 vai. vak. 
pas drg. D. Lekavičių, 1217 Beaver 
Ave. Prašomi narių skaitlingai susi
rinkti ir atsiveskite naujų narių įra
šyti kuopon. Lengvas įstojimas, Dr. 
kvotimas bus iš kuopos iždo apmo
kėtas. —* Pirm. J. Diamont.

(51-52)

WORCESTER, MASS.
LDS 57 kp. pirmas metinis paren

gimas — Bankietas jvyks kovo 6 d., 
sekmadienio vakare, 6 va). Liet. 
Svet., 29 Eindicott St. šiame bankie- 
te visi nariai turės skaitlingai daly
vauti; pereitame metiniame susirin
kime nariai vienbalsiai nutarė turėti 
vieną j metus laiko visų narių daly-

“Card-Party.”
Organizacijų

N. S. PITTSBURGH, PA.
Partijiečių susirinkimas įvyks sek

madienį, 6 d. kovo, 2-rą vai. po pie
tų, pas D. Lekavičių, 1217 Beaver 
Ave. Būtinai atsilankykite visi, nes 
turime svarbių reikalų aptarti, 

atsiveskite ir naujų narių.
(52-53)

(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

įvyks 
sekmadienį, 6 d. kovo, 2-rą vai. po 
pietų. S. Bakanausko Svet. Visi ba
riai būkite laiku. — J. Matačiunas.

(52-53)

-įdedame Master-Kraft Oil Burners į Jūsų Seną 
Ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

Mūsų inžinieriai išmieruds jūsų namus ir įdės tinkamą 
“burner’> arba visą garo arba karsto vandenio sistemą. 
Maloniai suteikiame aprokavimus be jokio mokesčio.

Ketvirtadien., Kovo 3, 1938

Haverhill, Mass Minersville, Pa.
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vasario 17 d.

atsi- 
savo

Dvejos Prakalbos, o Paveikslų 
Nebuvo

Kadangi šioje apylinkėje 
važinėjo su prakalbom drg. 
M. Guoba iš Kanados, tai ir 
čionai buvo skirta prakalbom
18 d. vasario. Bet kad tą dieną 
jau buvo Lietuvių Piliečių Ge- 
demino Kliubo svetainė užim
ta, kur turėjo būti rodomi Ja
nušausko judomi paveikslai iš 
Lietuvos, tai buvo manyta drg. 
Guobai prakalbų nerengti. Vie
nok drg. Guoba pranešimo ne
gavo, kad čionai prakalbų jam 
niekas nerengia, todėl paskir
tu laiku pribuvo. Janušauskas 
su paveikslais visai nepribuvo. 
Pagaliau buvo pradėta svarstyt, 
ką daryti su prakalbom. Pasi
rodė, kad drg. Guoba turi dvi 
dienas .Lawrence, todėl dd. J. 
Masevičius, S. Benkus, A. Kaz
lauskas ir P. Maksvytis, komi
sija nuo Lietuvių Piliečių Ge- 
demino Kliubo, sėdo drg. P. 
Maksvyčio mašinon, nuvažiavo 
Lawrencan ir sužinojo, kad drg. 
Guoba gali kalbėti Haverhill,
19 d. vasario. Tai taip ant 
greitųjų buvo surengtos Lietu
vių Piliečių Gedemino Kliubo 
svetainėj prakalbos.

Drg. Guoba pasakė gerą 
prakalbą apie Kanadą ir apie 
Lietuvą. Publikos buvo virš 
šimto ypatų. Paprašius aukų 
dėl palaikymo “Liaudies Bal
so” Kanadoje, surinkta netoli 
aštuonių dolerių ir atiduoti d. 
Guobai.

S. Paplauskai suteikė kalbė
tojui nakvynę. Taigi, visi, bent 
kuom prisidėję prie šio pra
kalbų surengimo, verti pagy-

mybės, mes norime laisvės, 
tai ir gavo. Pasakė ir daugiau 
tokių niekniekių. Kaipo advo
katui, rodosi, reikėtų pamisly- 
ti ką sako ir tiktai tuomet sa
kyti. Jau šiuom tarpu, rodosi, 
turėtų būti visiem aišku, kad 
Lietuvai neprigulmybę davė 
Rusijos ir vėliau Vokietijos re
voliucijos, o ne vien lietuvių 
reikalavimas. Darbininkė.

Prakalbos Neįvyko,
Nes Nebuvo Kalbėtojų

Vasario 27 d. buvo rengiamos 
prakalbos septynių vietos orga
nizacijų, kad paminėti 20 metų 
Lietuvos nepriklausomybę. Kal
bėtojom turėjo būti drg. St. 
Michelsonas, “Keleivio” redak
torius. Publikos buvo prisirin
kus netoli pilna Lietuvių Pilie
čių Gedemino Kliubo svet., ir 
buvo laukta kalbėtojo. Pagaliaus 
pirmininkas A. Dambrauskas 
paaiškino, kad gavo pranešimą 
nuo drg. Michelsono, kad šiuom 
tarpu pribūti negali, nes sun
kiai serga.

Po to pirmininkas paprašė 
publikos palaukti, nes buvo 
bandoma gauti kitas kalbėto
jas, būtent drg. J. Karsonas iš 
Lowellio. Vienok palaukus va
landą laiko ir nepribuvus drg. 
Karsonui, pirmininkas paaiški
no, kad bus surengtos prakal
bos vėliau, kaip gausim kalbė
tojus. Atsiprašė publikos ir 
uždarė susirinkimą kaip 
valandos po pietų.

Taigi dabar tėmykite 
pranešimą. Senis.

LAISVE" 1 Penkis Puslapis

_ PRANEŠIMAI IŠ KITUR vaujantį parengimą, reiškia kad kuris
I RlHIwOlUlm AMlUm narys negalės dalyvauti, vistiek turės

užsimokėti 50c, kuopos iždo palaiky
mui. Kuopa turi 160 narių, o prie 
narių bus nemažai ir svečių. Komisi
ja rūpestingai ruošiasi del 300 žmo
nių, pavaišinti su skania įurkės (ka
lakuto) mėsa. Todėl pašaliniai irgi 
nepraleiskite progos ir ateikite į šį 
57 kp. bankietą. Programą duos “ži
burėlio” mokiniai. — Koresp.

(52-53)

HARTFORD, CONN.
šeštadienį, 5 d. kovo (March), 

Laisvės Choras rengia didelį Balių, 
Laisvės Choro Svet., 57 Park St. Pra
džia 8 vai. vak. Visi lietuviai kvie
čiami dalyvauti ir paremti Laisvės 
Chorą. Bus skanių užkandžių ir gėri
mų. Bus gera orkestrą dėl šokių. 
Įžanga 25c. — Kom. (52-53)

CLIFFSIDE, N. J.
LDS 115 kp. rengia prakalbas \ir 

paskaitą sveikatos klausimu. Kalbės 
Dr. J. J. Kaškiaučius. Įvyks sekma
dienį, kovo 6 d., 3-čią vai. po pietų, 
K. Steponavičiaus Svetainėj, 344 
Palisade Ave. Kviečiame visus vieti
nius ir iš apylinkes dalyvauti, pasi
klausyti prakalbų ir kaip užsilaikyti,' 
kad būtumėt sveiki. — Kom. (52-53)

HARRISON-KEARNY, N. J.
ALDLD 136 kp. susirinkimas įvyks 

kovo 6 d., 2-rą vai. po pietų, 15-17 
Ann St., Harrisone. Visi draugai ir 
draugės, malonėkite dalyvauti šiame 
susirinkime, nes bus labai svarbių 
reikalų, kuriuos būtinai turėsime 
svarstyti. (52-53)

HARRISON-KEARNY, N. J. 
žiniai Apylinkės Lietuviams 
Draugams ir Simpatikams

Šeštadieni, 5 d. kovo, 8 vai. vak., 
po antrašu 16-17 Ann St., Hamsone, 
įvyks parengimas, 
Rengia Darbininkiškų 
namo šėrininkai. Bus skanių užkan
džių ir gėrimų, gera muzika šokiams. 
Įžanga 30c. Yra svarbu, kad visi da
lyvautų šiame parengime. Užkviečia 
Kom. (52-53)

PHILADELPHIA, PA.
Ekstra Svarbius Susirinkimas

Visų organizacijų nariai, “Laisvės” 
skaitytojai ir visi artimi mūsų judė
jimo simpatikai yra šaukiami į svar
bų susirinkimą, kuris jvyks 3 d. kęvo, 
735 Fairmount Ave., 8 vai. vak. ly
giai. Klausimas stovi pirmutinėj vie
toj “Laisvės” pikniko parkas. West
ville Grove parko savininkas nusita
ręs panaikyt pikniko parką ir už- 
vest paukščių biznį. Todėl prieš mus 
stovi ityn svarbus klausimas. Visų 
pareiga rūpintis šiuo klausimu. An
tras klausimas, tai “Laisvės” banke
to tikietai jau parėjo ir juos turėsime 
ant šio susirinkimo. Neužmirškite pa
rinkti garsinimų j programas.—Veik. 
Kom. Valdyba. (50-52)

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

Korini būti sveiku ir stipriu
LĖTI SUNKU DARBĄ DIRBTI — VALGYK

Kep jč*

demino Kliubas ruoš ir ant to
liau panašius parengimus.

20 d. vasario LPGK Svetai
nėje, 324 River St., buvo pra
kalbos lietuvių katalikų pami
nėjimui 20 metų Lietuvos ne- 
prigulmybės. Kalbėtojai buvo 
trys, taipgi
Franciškaus Bažnyčios choras 
iš Lawrence ir keletas daina
vo švento Jurgio Bažnyčios 
choristų. Dainos išSjo nekaip 
gerai, atrodė, kad choras ne
gana turėjo pamokų, kad su
taikyti balsus.

Pirmas kalbėjo advokatas 
W. Kiaršis, Jr. Tarpe kitko 
pasakė, kad lietuviai-per 120 
metų neturėjo lietuviškos kal
bos Lietuvoje. Vėliau pasakė, 
kad jam esą sunku kalbėti lie
tuviškai, tai kalbės angliškai, 
dienok ir angliškai pusėtinai 
maišėsi. Antras kalbėjo vieti
nis kunigas, tiktai be parapi
jos, Felix Norbut. Pasakė labai 
svarbų atsitikimą, kaip vaikas 
myli savo motiną. Sakė, jūrei
vis važiavo laivu (turėjo būti 
plaukė) ir nupuolė jojo švar
kas j jūras. Jūreivis pribėgo 
prie kapitono ir prašo, kad ka
pitonas išgelbėtų jojo švarką. 
Kapitonas atsakė: “Nieko pa
našaus, aš laivo dėl to švarko 
nestabd^siu.” Tuomet jūreivis 
nubėgo į kitą šoną laivo, šoko 
į vandenį ii’ išsitraukė savo 
švarką (publikoje pasigirdo 
juokas ir balsas, “Nieko ste
bėtino, kad kunigas negauna' 
sau parąpijos!”). Tuomet lai
vo viršininkai bandė jūreivį 
nubausti* už neklausymą, o jū
reivis ištraukė iš švarko kiše- 
niaus savo motinos paveikslą 
ir tuomet buvo paliuosuotas 
nuo bausmės. Dabar vietiniai 
lietuviai turi daug skanaus 
juoko iš kunigo tokio svarbaus 
išradimo. •

Trečias kalbėjo advokatas 
Frank Milleris iŠ Worcester, 
Mass. Sakė, kad jisai karo lai
ku buvo Lietuvoje, bėgo nuo 
vokiečių, buvo Vilniuje ir tam 
panašiai. Pagaliaus, advokatas 
sako, lietuviai užsimanė ne- 
PTiguljnybes ir būti laisvi. Gir
di, iŠ vienos pusės 150 milijo
nų rusų, iš kitos pusės 60 mi
lijonų vokiečių, o iš trečios pu
sės 30 milijonų lenkų. Bet apie 
du ir pusė milijonų ar trys mi
lijonai lietuvių riktelėjo, saky
dami: “Mes norime neprigul-

Th’tttle (?—Red.) kompani
jos darbininkai paskelbė sėdėji
mo streiką, nes, mat, savininkai 
pradėjo ignoruoti 
siskaityti su jais. 

* *
Miesto valdyba

nutarė paleisti nuo viešų darbų 
visas moteris, kurių vyrai dir
ba. Mat, ^aug šeimų yra, ku
rių nei vienas narys nedirba.

* * * l
Vasario 16 d. afcjL^dė M. 

čiulada su M. Marieta# Tai sū
nus progresyvių tėvų A. čiula- 
dų ir visuomet remia darbinin
kišką judėjimą. Laimingo gy
venimo jaunavedžiams!

* * * .,
Vasario 15 d. buvo juokingas 

įvykis ant gatvės So. Vofpell 
(?—Red.). Tūla moteriškė iš
daužė kaimyno visus langus. 
Mat, jis skundėsi policijai, kad 
jos kaimynas neduoda jai ra
mybės, vis triukšmauja. Teisė
jas nubaudė ją pasimokėti pen
kis doleriu^. ♦

* * * .'
Lowellyje reikalingas vien 

lietuvių progresyvis choras. Jei 
reikia kokį koncertą surengti, 
tai priseina kreiptis prie law- 
renciečių. Juk čia randasi ne
mažas būrelis lietuvių. Daugelis 
jų turi išauginę puikias duk
teris ir puikius sūnus, kurie 
su mielu noru sutiktų prisidėti 
prie dailės darbo. Kaip kas 
skundžiasi, kad lietuvių jauni
mas ištautėjęs. Tai netiesa. 
Kiek man žinoma, tai beveik vi
si čia augę jaunuoliai moka 
gražiai lietuviškai kalbėti. , Tik 
mums reikia mokėt juos pri-» 
traukt prie veikimo. O kad 
pritraukus, tai reikia jiems 
duoti ką nors meno srityje 
veikti. Choras kaip tik jiems 
tiktų. Dabar mes matome, kad 
didžiuma jų leidžia laiką vel
tui po svetimtaučių šokių sve
taines, judžius, kur jie nieko 
gero neišmoksta, o tik atpran
ta nuo lietuvybės ir 'pradeda 
skirtis nuo tėvų. Todėl kas nors 
turi būti daroma.

Griaustinis.
NUO RED. Ęadangi apie 

LDS kuopos .koncertą buvome 
pirmiau gavę nuo kito kores
pondento, tai iš jūsų korespon
dencijos išleidome. Y •

Washington
durų sargas V. Hęaly, 65 
metų, nusišovė. Jis sakyda
vo, kad po 60 metų “neverta 
gyventi.

bus 
ne- 
pa- 
di- 

ku- 
be

Paminėjimas Drg. Lenino 
Mirties Pavyko

Vasario 21 d. surengtas ma
sinis paminėjimas viso pasau
lio darbininkų vado. Rengė 
Komunistų Partijos sekcija. 
Galima sakyti, kad pilnai pa
vyko dėl skaitlingo atsilanky
mo darbininkų. Matomai, dar
bininkai jau ateina prie to 
laipsnio, kad tinkamai įvertin
ti savo vadą.

šitas masinis susirinkimas 
buvo rengiamas tarptautiniai 
todėl, kad d. Leninas buvo va
das visų darbininkų, be skirtu
mo tautų ir rasių, už visų tei
ses lygiai kovojo'ir atidavė sa
vo gyvastį.

. Susirinkime kalbėtojai ir 
programos pildytojai anglų 
kalbą vartojo kaipo oficialę 
kalbą, kad visiems lygiai įtik
ti.

šičia susitikta keblumų, ku
rie padarė ir žalos parengimui 
dėl rengėjų padarytų klaidų. 
Kas buvo garsinta paskelbi
muose, tas*nepasirodė. Publi
ka likos lyg suvilta per rengė
jus, ir greitai pasigirdo išme
tinėjimai, kad juos, “apgavo.” 
O tas įvyko per rengėjų nega
nėtiną .įvertinimą svarbos to
kių paklaidų.

Vakaro publiką sudarė 90 
nuoš. lietuviai. Tai jau seniai 
turėjom tokį skaitlingą 
lankymą darbininkų į 
klasės parengimą.

Paskelbimai rodė, kad
programos bus pildoma ir lie
tuvių kalba, kaip tai, dainuos 
Shenandoah’rio Lyros Choras, 
kurį taip labai myli lietuviai! 
Daugumas ėjo-jo pasiklausyti. 
Bet niekas panašaus nepasiro
dė, net nė trumpoj kalboj lie
tuviam nepaaiškino, kodėl tas 
įvyko. O tai galėjo padaryti 
vakaro vedėjas, nes buvo tin
kamų, kurie galėjo paaiškinti 
lietuviam lietuvių kalba, kodėl 
taip atsitiko. Tas būtų sumaži
nęs publikoj nusivylimą. Vie
toj paaiškinimo, baigiantis 
programai, pirmininkas šaukė
si aukų nesiskupėti, kada ko
lektoriai eis rinkdami. Čia taip 
pat padaryta didelė ' klaida. 
Viena, nebuvo aišku, kokiems 
svarbiausiems tikslams 
renkamos aukos; antra — 
padaryta pirmininko nė tas 
aiškinimas, kad publikos 
džiumą sudarė bedarbiai, 
rie ir negali aukoti;
skirtumo tik prašė stambiai 
aukoti, neatsimenant to, kad 
buvo įžangos bilietai, 
šaltas atsinešimas į . 
nedavė geidaujančių pasek
mių nė aukų rinkime, 
minersvilliečių duosnumo, jei
gu jiems būtų buvus tinkamai 
išaiškinta svarina; tai ne kelis 
'dolerius, bet kelis desėtkus do
lerių būtų galėję surinkti. Ant 
galo praleista ir tas, kad rei
kia tarti aukautojams ačiū, ir 
pranešti, kiek aukų surinkta. 
Tuomet publika lieka pilnai 
patenkinta, šitoks netaktišku
mas pirmininkaujant, ' sudarė 
tą žalingą atsinešimą publikos,, 
nepasitenkinimą parengimu. (

Negaliu praleisti hepaminė- 
jęs, kad sulig publikos atsine- 
šimo, ir aš įeinu prie to apkal
tinimo, kaip melagis už pas
kelbimą “Laisvėj” vakaro pro
gramos, kokia bus. Nors tikre
nybėj aš tame nebūčia kaltas, 
nes aš atlikau sulig sekcijos 
organizatoriaus paliepimo; ir 
tik tiek parašiau, kas buvo pa
skelbta anglų kalboj paskelbi
muose. Bet ar tai galima pasi
teisinti prieš publiką, kad <pš 
~už tai nekaltas?

Todėl ir prisiėjo per spaudą 
-pasiaiškinti ir atsiprašyti pub
likos už tą nesusipratimą. Ąt- 
eityj rengėjai turi kuo labiau
sia vengti tokių klaidų, kurios 
ęudaro rimtą pavojų atstumt 
darbininkų masinį ^prisiartini- 
mą prie mūsų.

J. Ramanauskas.
i. ji imti

“Gaukite “Laisvei“ Naujų 
Skaitytojų.

StAI malonus būdas, 
padedantis apsisaugot nuo 
slogų. Tik pridekite po 
stiklą šviežio pieno prie 
kasdienio savo maisto.

Pienas duoda jum dvi
gubą apsauga nuo slogų. 
Jis tikrai šariniškai veikia 
ir taip pat yra turtingas 
Vitaminu A1, kuris tarnauja 
prieš užsikrėtimus ir pa
gelbėja jums . subudavot 
atspirtį prieš kvėpavimo 
organų ligas. Kūnas ,gali 
Vitaminu A taupyti, kad 
jūsų šiandien geriamas 
pienas bus jum naudingas 
per visą šaltąjį sezoną. 
The Bureau of Milk Pub
licity, Albany. , f

b

VIDURIŲ UŽKIETĖJIMAS 
priežastis tavo ligų. Kad prašalinti 
ir išvengti ligas, tai parsitraukite ir 
vartokite Thomsono NATURAL- 
LAX-HERB TEA, kuri sutaisyta iš 
12-kos Natūralių, medžių ir žolių 
ŠAKNŲ, ŽIEVIŲ, LAPŲ, ŽIEDŲ, 
GRŪDŲ, kas išvalys ir sutvarkys 
paįrusius vidurius. Medicinos ir Na- 
turopathy’os gydytojai savo pacijen- 
tams pataria nuo vidurių užkietėjimo 
vartoti NATURAL-LAX-HERB TEA. 
NATURAL-LAX-HERB TEA turi sa
vyje Vitaminų, Mineralių Druskų, kas 
būtinai yra reikalinga žmogaus kū
nui. N. t L. H. T. pakelis kainuoja 
tik 50c. Tuojaus prisiiįskite $1.00, bei 
daugiaus, MONEY ORDER, o mes 
jums per paštą 
RAL-LAX-HERB

Rašykte šiaip:
JOHN W. THOMSON

1375 E. 18 St., Brooklyn, N. Y. 
REIKALINGA AGENTŲ

OFISO VALANDOS 
nuo 1—3 dieną ir nuo 7—8 vak. 

NEDALIOMIS 
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

LIGOS

CHRONIŠKOS

GYDOMOS
Patenkinančios ir Greitos 

Pašėkos
KRAUJO, ODOS ir NERVŲ Ligos, 
BENDRAS SILPNUMAS, ĮSISE
NĖJĘ SKAUDULIAI, SKILVIO 
Nesveikumai, HEMORRQIDAI bei 
kitos MĖŠLAŽARNĖS Ligos yra 
Gydomos, NOSIES, GERKLĖS, 
PLAUČIŲ, KVĖPAVIMO Dūdų 
Ligos, INKSTŲ ir PŪSLES Ne
sveikumai, ir kitos Staigios ir 
Chroniškos Ligos VYRŲ IR MO
TERŲ GYDOMOS, o jeigu turite 
kokį nesveikumą, kurio nesupran
tate, pasiklauskite manęs su pasi
tikėjimu, ir jūsų liga bus jums iš
aiškinta.

X-SPINDULIAI IR KRAUJO 
TYRIMAI

NEBRANGUS ATLYGINIMAS— 
SĄLYGOS JUM PRIEINAMOS

(Ištyrimas Veltui ir Slaptas)

DR. ZINS
z Isisteibęs per 25 metus. "

110 East 16th Si, N. Y.
Tarp 4th Avenue ir Irving Place
9 A. M. iki 8 P. M., o Sekmadienį

9 A. M. iki 3 P. M.

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, Čielų rugių, sen 
vičiam duona, balta duona, Caleh ir rasin duona. Taipgi 
kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas ska
niausių 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 jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kainas.

Varpas Bakery 36-42 Stagg Street Brooklyn, N. Y.

NOTARY PUBLIC Tel. Stagg 2-5043

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavimas 
bus užtikrintas ir už prieinamą kainą

Valgykite Medų
“Laisvė” vėl gavo daug medaus, 
kuriuom aprūpins Brooklyn^ ir 

apylinkę orui atvėstant.

Valgykite Medų Vietoj Cukraus
Sako Dr. J. J. Kaskiaučius •T7 r

<♦>

) Orui atvėstant greit galima pagauti šaltį, o apsirgua 
slogom arbata su lemenu ir medum 

palengvina pergalėti šaltį

Kaina 65c už Kvortą .
LIEPŲ ŽIEDŲ 75c KVORTA 

Tuojau kreipkitės į “Laisvės” ofisą 
ir apsirūpinkite su medum.

TRU-EMBER FUEL CO., INC
485 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Telefonas EVergreen 7-1661
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New Yorko Ir Apielinkės Žinios

AR JŪS KADA NORS RŪKĖTE

AR JŪS. KADA NORS GĖRĖTE 
STIKLĄ. ALAUS “IŠ PO KRANO”? 

Tas tai Yra Tikras ŠVIEŽUMAS

ŠVIEŽIAI PADARYTĄ CIGARE- 
TĄ, PAČIAME FABRIKE?

TAS Tai Yra Tikras šviežumas

Nukankino Moteriškę. Dėl 
Paskaly, Būk Ji Namie 

Turi Daug Turto

--------------------------g-,------------ I------------------------------------------------------------------

Broun Lankėsi Miesto 
Tarybos Posėdy]

Taryboj Priimta ADP 
Nariu Sumanymai

Dr. Misevičius Kalbės Šį 
Sekmadienį Apie Vertę 

Patentuoty Vaisty

Ketvirtadien., Kovo 3, 1938:

Malioriai, atėję maliavot 
kambarius, 871 Park Ave., 
Brooklyne, apartmente atrado 
nužudytą Mrs. Bessie Mersky, 
68 metų. Ji gulėjo ant grindų 
surištomis rankomis ir kojomis. 
Jos veidas buvo subraižytas ir 
ant kaklo rasta smaugėjo pirštų 
žymės.

Dr. Marten, medikalio eg- 
zaminieriaus padėjėjas, sako, 
kad moteriškė kankinta. Nu
matoma, kad tas daryta tikslu 
priverst ją -pasakyt, kur laiko 
pinigus. Mat, kaimynuose bu
vę kalbama, kad jinai pinigais 
“apkerpėjusi.” Namuose viskas 
išrausta, tačiau, patirta, 
blogdarys viso gavęs tik $8, 
riuos Merskienė turėjo pas 
ve. Ji turėjus $4,500, bet 
padėti bankuose.

žymusis kolumnistas ir Ame
rikos Laikraštininkų Gildijos 
prezidentas Haywood Broun an
tradienį buvo atsilankęs į Mies
to Tarybos posėdį. Jam duota 
privilegija pasilikt su tarybi- 
ninkais, kas teikiama tiktai 
aukštai gerbiamiems svečiams, 
tačiau jis nuėjo pas dirbančius 
reporterius. Reporteriai apsu
po jį klausinėt, ko jis atėjęs. Į 
tai Broun atsakė:

kad 
ku- 
sa- 
tie

“Praeities Šešėlis”
Pasikurtos Brooklyne

i

uz-
bet

Lietuvių Liaudies Teatras 
užregistravo gegužės 15 dieną 
pakartojimui 4-veiksmės dra
mos “Praeities šešėlio.”

Šiam perstatymui buvo 
. registruota gegužės 1 diena,
vėliau komisija buvo perspėta, 
kad lietuvių kriaučių lokalas 
tą dieną, veikiausiai, rengs ge
gužines prakalbas, o tok is pu
blikos padalinimas būtų nuo
stolingas abiem grupėm. Tūli 
LLT komitetninkai pasisakė už 
pasiūlymą kriaučiam šios dra
mos dėl Gegužės Pirmosios tam 
tikromis sąlygomis; pirma galė
tų būt prakalbos, o po to—vai
dinimas; kriaučiai tuomi galėtų 
sutraukt daug žmonių; idėjiniai 
ši drama Gegužinei šventei ge
rokai tinka. Bet bijomasi, kad 
tarimasis su kriaučiais reikalą 
gali perdaug suvėlint, tai La
bor Lyceum svetainė 
truota nuo gegužės 1 
15-tą.

“Praeities šešėlis”
šiai Brooklyne buvo suvaidintas 
du metai atgal. Bet ta diena 
buvo labai audringa ir daugelį 
žmonių net su tikietais sulaikė 
namie. Ir taip šis gražusis 
vaidmuo, artisto Jono Valen- 
čio vadovybėj, paliko daugeliui 
jo laukusių nematytas. Dabar, 
veik visiem tiem patiem vaidin
tojam ir Jonui Valenčiui 

‘tinkant,1 LLT nusitarė šią 
mą vėl pakartot, kad davus 
gos visiem jąja pasigėrėt.

Vienas buvusiųjų .dramos 
vaidintojų šiuo sykiu savo rolėj 
dalyvaut negali, tai jo vietai 
pakviestas ir apsiėmė vaidint 
senas scenos veteranas drg. Ka- 
čergips. Jis vaidins labai svar
bią r61ę generolo Geramylio.

Prašom sekt vėlesnius prane
šimus. K.

perregis- 
į gegužės

paskiau-

sū
ri ra- 
pro-

Brooklyniečiii Sveikata
Pereitą savaitę vėl vienas 

mirė nuo difterijos ir raportuo
ta 15 naujų susirgimų. Gi tos 
ligos visai galima išvengt įčie- 
pijimu.

Plaučių uždegimu mirė 53. 
Dr. Rice pataria visiems ser
gantiems šalčiais apsižiūrėt ir 
sunkesniuose nuotikiuose be ati
dėliojimo šauktis gydytoją. Da
bar plaučių uždegimas irgi su
valdoma, jei anksti pradedama 
gydyt

Nuo visokių priežasčių Broak- 
, lyne per savaitę mirė 540. Ke- 

• turi žuvo auto nelaimėse.
Gimimų .buvo 672.

“Aš užėjau pamatyt savo se
ną priešininką Stanley Isaacs, 
kuris vadovavo Ruth’-os Pratt 
kampanijai, kuomet aš kandida
tavau į Kongresą Socialistą 
Partijos tikietu 1930 metais. Ir, 
žinoma, aš norėjau pamatyt Si
mon ' Gerson.

Miesto Tarybos posėdyje per
eitą antradienį priimta darbie- 
čio Michael J. i Quill patėikta 
.rezoliucija, kurioj ragina vals
tijos įstatymdavystę priimt Mo
ran Bilių. Tas bilius pavestų 
miestavų Independent Subvių 
dąrbininkus po Valstijiniu 

1 Darbo Santikių Aktu su pilno
mis teisėmis koloktyvėm dery
bom. šiuo tarpu miestavi dar
bininkai tos teisės neturi.

Taipgi priimta darbiečio B. 
Charney Vladecko įteikta rezo
liucija, kad gubernatorius ir 
įstatymdavystę išpildytų majo
ro LaGuardijos reikalavimą 
grąžinti miesto sumokamų taip 
vadinamais “utility” taksais 
$12,000,000 pašalpos. reikalams. 
Miestas ir buvo užsidėjęs tuos 
specialius taksus tikslu aprū
pint savo bedarbius. Bet tuos

ALDLD Moterų 81-mos kuo
pos rengiamose prakalbose šio 
sekmadienio popietį, kovo 6-tą, 
“Laisvės” Svetainėj, kalbės 
brooklynietis daktaras Misevi
čius. Jisai aiškins vertę pa
tentuotų medicinų, kuriomis už
veista ne tik vaistinės, bet ir 
kitų krautuvių kampai ir iš 
kurių semiasi “sveikatą” ne
mažas skaičius amerikiečių, 
taipgi ir lietuvių.

Apie reikšmę Tarptautinės 
Moterų Dienos
įvykius sąryšyje su ta diena 
bei abelnus moterų reikalus 
kalbės S. Sasna, viena iš “Laisr 
vės” redaktorių. Prakalbos 
rengiamos paminėjimui Tarp
tautinės Moterų Dienos. Pra
džia 3 vai. po pietų.

Rengėjos.

ir istorinius

“Kaipo Amerikos Laikrašti- 
ninkų Gildijos prezidentas, aš 
noriu pasakyt, kad Gerson bu- j pinigus dabar pasiima valstija. 
vo veiklus, ištikimas ir gabus 
Gildijos narys. Aš žinau, jis 
buvo geru City Hali reporteriu. 
Jo paskyrimas buvo tinkamo 
asmens paskyrimu, žmones jo 
amate juo pasitiki. Atakos ant 
jo per laikraščių savininkus iš- 
tikrųjų*yra atakomis ant uni- 
jizmo.”

X

MASPETH, N. Y.

LDS 14 kuopos mėnesinis 
susirinkimas įvyks ketvirtadie
nį, 3 d. kovo, pas draugus Za- 
blackus, 70-42 Link Court, Mas- 
pethe. Pradžia 8 vai. vakare.

Visi nariai dalyvaukite.
: Sekr.

Quill rezoliucijai aštriai prie
šinosi Charles E. Keegan, 
Bronx demokratas. Tas pats 
Keegan įteikė rezoliuciją, rei
kalaujančią, kad Taryba tuojau 
tirtų miestavą radio stotį 
WNYC už tai, kad iš jos buvo 
kalbama apie Sovietų Sąjungą 
pereitą sekmadienį. Tam tyri
mui pasipriešino Joseph Clark 
Baldwin, Manhattan republiko- 
nas, ir Keegano rezoliucija ne
praėjo.

Diskusijose už ir prieš re- 
zoliucijaš buvo aštrių užsipuoli
mų ir raudonųjų kandžioji
mo iš tammaniečių pusės, taip
gi kvatojimą iššaukiančių pa
šaipų įsikarščiavusiems tam- 
maniečiams iš pažangiųjų.

Drauges Klastauskienės
Laidotuvės Šiandien

Maspethas Minės Tarptautinę 
Moterų Dieną

ALDLD 138 kuopa, bendrai 
su lenkais ir rusais, rengiasi 
prie Tarptautinės Moterų Die
nos paminėjimo šį antradienį, 
8 dieną kovo.

Lietuviškai kalbės D. M. šo- 
lomskas svarbiais dienos klausi
mais. Taipgi bus kalbėtojas ir 
lenkų kalboj.

Įvyks A. Navitskio svetainėj, 
59-63—56th Road, kampas 60th 
St., Maspethe, 8 vai. vakare. 
Įžanga veltui. ;

Kviečiame visus dalyvaut. P.

Prirengta Vakarienė
Jąu buvo garsinta, kad East 

New Yorko LDS 13 kp. ir AL- 
DLD 185 kp. rengia metinę va
karienę. Bet dabar turim pra
nešt, kad vakarienė prirengta. 
Mūsų gaspadinės turėjo vištų ir 
kilbasų konferenciją ir nutarė 
padaryt gardžiausių kilbasų, 
žinoma, panaudojant J. Jakš- 
čių mašineriją. O prie to bus 
keptų vištų su visokiais prie
skoniais. '

Programos dalį dainuos A. 
Velička solo, taip pat duetą su 

akompanuos 
Naujas šių 

vestuvių va- 
labai patiko,

P. Grabausku, 
draugė Depsiūtė. 
dienų duetas ant 
karienės publikai
o jie sakė, kad tai 1 buvo tik 
praktika, gi tikras dainavimas 
bus šioj vakarienėj.

Taigi, prirengta viskas kuo 
geriausia, tik nepasididžiuokit, 
draugai, nusipirkti tikietus 
(kurie dar neturite) pas ren
gėjus ar “Laisvėj” ir dalyvau
kite šioj vakarienėj. Tikietai 
tik $1. Vieta—Logan St. ir 
Atlantic Ave. Jamaica trauki
niu važiuojant išlipt Norwood 
Av^. stotyj.' Pradžia 7 vai. va
kare. V. Januška.

Elektristai Užgyni 
Taikos BiĮiy

šiandien, kovo 3, tuoj po pie
tų, bus laidojama draugo Ju
liaus Klastausk'o moteris Petro
nėlė, iš namų, 337 Union Avė. 
(antros lubos), į Alyvų Kalno 
kapines.

Laidotuvėm vadovauja laido
tuvių direktorius Levandauskas. 
Jo telefonas. Stagg 2-0783.

Nepaprastai liūdi savo mo
ters drg. Klastauskas. Jų duk
tė Ruth’a išrodo kiek -kietesnė. 
Ji daugiau rūpinasi raminimu 
tėvo.

Velionės grabą puošia nema
žai gražių gėlių vainikų. Du jų 
yra net iš Chicagos—nuo Ju
liaus 
kų. 
šomi

brolių J. ir S. K.lastaus- 
Kam laikas' leidžia, pra- 
palydėt ' velionę j kapus.

andUnited Electrical, Radio 
Machine Workers 4-tas Distrik- 
tas praneša, kad jis užgiria 
prezidento Roosevelto taikos 
politiką, kaip jis ją išreiškė 
Chicagos prakalboj, taipgi O’- 
Connell’o Taikos Bilių, .kuris 
reikalauja tikslaus veikimo 
prieš užpuolikes šalis.

Distriktas yra dalimi CIO 
unijos, turi 20 prisidėjusių lo
kalų su 15,000 narių.,v Unija 
pasiskyrė balandžio mėnesio 
pirmas dvi savaites aktyvei 
darbuotei už taika.

Gręžiamo akmens kibirkštis 
padegė susikaupusį rynose ga- 
są prie 39th St. ir Lexington 
Ave., N. Y. i' Liepsna iššoko 
15 pėdų aukštyn. Laimei, nie
kas neapdegė. 
----------------- c-----------------;----
BROOKLYN LABOR LYCEUM

DARB1NINKŲ IŠTAIGA

REIKALAVIMAI

Sales del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siai įtaisymais. Keturios bolių 

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS 

949-959 Willoughby Ave.
s • Tel.: STagg 8847'

Tikrai 5lgaretU pardavėjas Amerikoj perstatys jum, jog 
retuose ZUmas randasi Dvigubai-Švelniuose Old Gold Ciga- 
1 h ’ v ^ra užklijuotas . kiekvienam pakelyje dviem Cel- 
iš UžValkalais. Išlaukinis Cellophane užvalkalas atsidaro

I acios pakelio. Vidujinis Cellophane užvalkalas atsidaro iš 
viršaus.

nas abiejuose galuose yra Dubeltavai Užlipintas kiekvie- 
. P^elis nuo drėgnumo, dulkių, sausumo ir nuo

ie cvieno kito cigaretų gerumo priešo.
Nepadarykite klaidos apie tai. Šviežumas yra svarbi kokybė 
cigarete. Nuvėsęs tabakas dega karštai ir greit,' be skonio ir 
ais^lai erzinantis. Šviežias tabakas dega išlengvo ir vėsesnis 
iu yti, nes rūkytojas netraukia karščio j savo burną. Nėra 
pi ogos gerkles erzinimui. Leiskite išbandomam pakeliui Dvigu- 
bai-Svelnių Old Gold cigaretų pasakyti jums daugiau apie save.

Vidujinis Užvalkalas 
IS "Cellophane" 

atsidaro iš VIRŠAUS

Copr., 1938, by P. LorlllardCo.. Ine.

Telefonas FOxcroft 9*6901

Hlaukinls Užvalkalas 
IS "Cellophane" 

atsidaro II APAČIOS

UŽSISTATYKITE Radio i Old 
Gold Hollywood Judžių Na
ujenybių Antradienio ' ir 
Ketvirtadienio vakarais. Co
lumbia Network, nuo Kranto 
iki Kranto.

PRYZINIO 
DERLIAUS 
TABAKAI 
Padaro juos 

DVIGUBAI 
ŠVELNIAIS

Reikalinga darbininkas arba darbi
ninkė dirbti Restaurante. Taipgi, kad 
suprastų už baro biskį. Valandos nuo 
8 ryto iki 6 vai. vak. Sekmadieniais 
nereikia dirbti, Alga nuo $15 iki $20 
į savaitę. Kreipkitės po numeriu 148 
Grattan St., kampas Varick Avė., 
Brooklyn, N. Y. Telefonas: Ever
green 4-8792. (51-53).

WanoTlbur^eb
INVENTED

Gw<i*4į!
168 Grand Street 

Brooklyn, N. .Y. 
Tel. Evergreen 8-7179

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius 
GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoju tin
kamai ir už prieinamą kainą 

Parsamdau automobilius vestu
vėm, parėm, krikštynom ir 

kitokiem reikalam 
402 Metropolitan Avė. 

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

LDS 1 kuopos susirinkimas įVyks 3 
d. k?vo, ketvirtadienio vakare, 8 va-^ 
landą vak., “Laisvės” Svetainėje, 419 
Lorimer St. Draugės ir draugai, ma
lonėkite visi skaitlingai dalyvauti ir 
užsimokėkite duokles. Turime daug 
svarbių dalykų aptarti, atsiveskite ir 
naujų narių įrašytu į kuopą. — Prot. 
rast. K. Reinys. (50-52)

Legal Notice
Notice is hereby given that Ste

phen Cukierski, of Brooklyn, N. Y., 
has registered his trade-mark “Ste
phens” with* the Secretary of State 
of New York, to be used on rye and 
pumpernickle bread, and other bread, 
bakery and food products of every 
description.' (49-66)

COOK and HEAT Without Coal, 
In Yonr Present wood &;
Stove or Furnace— 
HOTTER — CHEAP- 
ER —No Ashes or Dirt 
— Twice the Heat Quit 
Mt ONE HALF THE <
COOKS A MEAL

FOR LESS
Bests any oil burner ever gotten 
out for low cwt, perfect per
formance. Bumi cheap oil a new fiū.linto 
way. without pro-generating Any stovi 
or clogging up. Quick Intense RANGI sr 
heat by Simple Turn of Valve. RURwaci 
It ends drudgery and dirt of HEATat
coal or wood; cute fuel bills In Turn of Volvo/ 
half, pays for Itself quickly by what IT SAVES.

DU AM C phone for free rnUNE DEMONSTRATION
No Obligation

Anyone Interested in sretting MORE 
HEAT AT LESS COST should phone 
number below for demonstration and 
full explanation of this amazing “HEAT 
KING” Oil Burner.

Local Sales Representative

KLEEN KOL COAL CO.
MR. PETER LISAUSKAS 

COAL, COKE and OIL
Phone: JEfferson 3-2779 

EVergreen 7-7550
Ridgewood

1458 DeKALB AVENUE 
Williamsburg

335 UNION AVENUE
Maspeth

53-82 72nd PLACE

Telephone: EVergreen 8-9770
J. GARŠVA ’ 

Graborius (Undertaker)
Laidotuvių Direktorius

Išbalzamuoja ir laidoja numi
rusius ant visokių kapinių; par- 
samdo automobilius rir karietas 

veselijoms, krikštynoms „ir 
pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y._ _

l

2 UŽVALKALAI 
DUBELTAVO 

hilLoPHANE’’ 
Palaiko juos 

FABRIKINIAI 
ŠVIEŽIAIS

Painters and Decorators
Lietuviai Malioriai ir Dailydes

Taisome namus ir maliavojame iš vidaus ir iš lauko. 
Puikiausia sulig vėliausios estetikos dekoruojame 

maliavom arba išpopieruojame kambarius. 
KLAUSKITE MŪSŲ APROKAVIMO

Reikale namų taisymo, maliavojimo ar popieravimo 
klauskite mūsų aprokavimo. Duodame tinkamus 

patarimus ir darbą atliękame patenkinančiai.

A. BALČIŪNAS
321 Chauncey Street • Brooklyn, N. Y.

P. BIELIAUSKAS
948-950 Jamaica Ave. Woodhaven, N. Y.

Išsikirpkite ir Pasilaikykite

GARSINKITES “LAISVĖJE

£ 426 SOUTH 5th STREET 
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

Mateušas Simonavičius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

CHARLES’
UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barberiai 
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue 
c Brooklyh, Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Stephen Aromiskis
(Armakauskas).

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Ave. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen7-4335

šeštadienį nepagaunamasis 
žudeika vėl bandęs nudėt poli- 
cistą Kaminsky, 2554 Fenton 
Ave., Bronx, ’ bet nepataikė. 
Kulka esanti iš to pat Šautuvo, 
kuriuo seniau nušauta policis- 
tai Lynch ir Tomatore.

' Numestas cigaretas padegė 
Atletų Kliubo Būdingą, 11 Ce
dar St., kuris gerokai apsvilo 
ir vienmarškinius apylinkės 
gyventojus išvijo į gatvę, taip
gi išgązdino arti esančio Gim
dymų Ligonbučio ligones.

■’ ' Į .

Vietas 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, užejimui su 
moterims. Neriš
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki < vėlai.

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




