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Pagaliaus, laimei pasaulio re
voliucinio judėjimo, 1932 m. šis 
rankraštis iš Bernsteino rankų 
perėjo Maskvon į Markso-Leni- 
no Institutą. Dabar “Vokiška 
ideologija” išleista rusų ir vokie
čių kalbose. Laukiama greito pa
sirodymo ir anglų kalboje.

Kaip tik šiuo veikalu pasire
miant buvo parašytas “Komu
nistų Manifestas.”

Brooklyn, N. Y., Penktadienis, Sausio (January) 29, 1937 Pavienio Numerio Kaina 3c Metai XXVII, Dienraščio XIX

KRISLAI
Kaip Slėpė Marksizmą.
Komunistai ir Mark

sizmas. ,
Užmiršo Pasakyti

Teisybę.
Prasti Pyragai.

Rašo A. B.

Dar 1845-1846 metų laikotar
pyje Marksas ir Engelsas ben
dromis spėkomis parašė didelį, 
svarbų veikalą pavadinimu “Vo
kiška Ideologija.” Užėjus reak
cijai, knyga nebuvo išleista. 
Rankraštis buvo kažin kur din
gęs. Tik už daugelio metų pas
kui Engelsas tą rankraštį atga
vo ir kartu su kitais savo raš
tais paliko Vokietijos socialde
mokratų vado Bernsteino glo
boje. Bernsteinas iš tos knygos 
atspausdino keliatą ištraukų, 
bet partijos vadovybė patį vei
kalą, kaipo tokį, paskelbė “ne
tinkamu išleidimui.”

Šiame veikale Marksas ir En
gelsas labai aiškiai kalbėjo apie 
reikalingumą komunistinės re
voliucijos. Jie, pavyzdžiui, tei
gia, kad “revoliucija reikalin
ga ne tik todėl, kad tiktai taip 
galima nuversti viešpataujančią 
klasę, bet taip pat ir tam, kad 
tiktai revoliucijoje sukilusioji 
klasė gali pasiliuosuoti nuo sa
vo senųjų suvaržymų (apribo
jimų) ir tapti pajėgiančia su
kurti naują visuomenę.”

Pagaliau: “Ne kritika, bet 
revoliucija yra varomoji istori
jos pajėga.”
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Vatikanas, saus. 28.—Po
piežius jau tiek pasveikęs, 
kad užteksią vieno gydyto
jo atsilankymo per dieną.

Nežinau, kaip plačiai mūsų 
lietuviškas jaunimas žinojo apie 
tas profesionalų draugijos tei
kiamas stipendijas. Tačiau ne
gali būti abejonės, kad puikiai 
jas žinojo smetoninio fronto 
žmonės. Kodėl jie nenori mokin
tis lietuvių kalbos? Ar tai tik

Nusižudė Sūnus del Tėvų 
Nelaimės Potvinyj

m. Pirm to aš
Čechoslovakijos

d
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Ir abelnai socialdemokratija 
visai liovėsi leisti ir populiari- 
zuoti Markso ir Engelso raštus. 
Kas kita su šių dienų komunis
tais. Jie uoliausiai tuos raštus 
platina. Juk tai neišsemiamas 
šaltinis teorinių ir filozofinių 
pamokinimų. Jie pasilieka revo
liucinio proletariato kelrodžiu į 
kovą ir laimėjimą.

Tiktai komunistai ir gali bū
ti nuosakūs marksistai. Jie vie
ni šiandien garsiai skelbia tas 
idėjas, kurias Marksas ir 
Engelsas davė pavergtiesiems 
viso pasaulio.

Smetonininkų laikraštyje Ma
joras S. Narušis rašo apie Kau
no Komendantūros istoriją. De
ja, nepasako teisybės. Nepasa
ko, kiek ta komendantūra yra 
nukamavus ir nužudžius Kauno 
darbininkų. Narušis tik tiek 
pripažįsta, kad tos jo komen
dantūros vyriausias darbas yra 
palaikyti Kaune “tvarką ir ra
mybę.” O ką tas reiškia, tai ga
lima lengvai įsivaizdinti.

Turime ir labai liūdnų atsi
tikimų mūsų margam gyvenime, 
štai vienas iš jų. Brooklyno lie
tuviai profesionalai buvo nuta
rę duoti lietuviam jaunuoliam 
dvi stipendijas lietuvių kalbos 
kursams Kolumbijos Universi
tete. Betgi pasirodo, kad tokių 
lietuvių neatsirado — niekas 
nenori ir nepriima šios progos.

Pagelbon pasiskubino Smeto
nos valdžios konsulas ponas Bu
drys. Kaipo geras “tautietis,” 
jisai pasiūlė kokią ten svetim
tautę mergšę pavadavimui gry
no kraujo lietuvininkų.

Bridgeport, Conn. — įsi
gėręs mėsininkas M. S. Du- 
rica, važiuodamas automo- 

nebus dar vienas įrodymas, kad biliu, užmušė žmogų. Už tai 
jų visas lietuviškumas tėra na- dabar gavo 3 metus kalėji- 
go juodymo gilumo?'

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $7.50 

Metams

GENERAL MOTORS RENGIASI SU 
TEISMĮJ IR MILICIJOS PAGELBA 
KRIOŠINTI AUTOMOBILIŲ STREIKĄ

įnešimas Michigano Seimeliui prieš General Motors 
Šnipijadą Auto. Fabrikuose

Lansing, Mich., sausio 28. 
—General Motors korpora
cijai tarnaujantis Michiga
no seimelio senatorius repu- 
blikonas F. H. Flynn įteikė 
rezoliuciją su griežtu už
klausimu, kodėl gubernato
rius Fr. Murphy nevykdo 
teisėjo E. D. Blacko in- 
džiokšino, kuris baustinai 
uždraudė veikt streike Jun
gtinei Automobilių Darbi
ninkų Unijai. Anot Flynno, 
gubernatoriaus milicija tu
rėjo išmušti laukan strei- 
kierius-sčdėtojus iš General 
Motors Fisher Body fabri
ku, v

General Motors preziden
tas Sloan išleido pareiški
mą, būk “100,000 jo darbi
ninkų norį sugrįžti darban,” 
bet, girdi, “saujelė” unijis- 
tų neleidžianti. Sėdėjimo 
streikierius, užėmusius dirb
tuves, Sloan prilygina ‘žmo- 
gvagiams, laikantiems savo 
auką delei išpirkimo.” Jis 
telkia skebus ir gengsterius, 
kad tiesioginiais užpuoli-

Teismas vėl Pripažino 
Senatvės Apdraudą
Boston, Mass., — Federa- 

lio apskričio teismo teisė
jas G. C. Sweeney atmetė 
skundą Edison Elektros 
kompanijos vieno šėrininko, 
kuris reikalavo panaikint 
socialės apdraudos įstaty
mą, kaipo “priešingą” ša
lies konstitucijai; o jis esąs 
“priešingas” konstitucijai 
todėl, kad reikalauja iš sam
dytojų mokėt tam tikrą 
nuošimtį į socialės apdrau
dos fondą.

Teisėjas atmetė skundą ir 
pripažino, kad senatvės ap
draudos pensijos sutinka su 
konstitucija, bet nieko dar 
netarė apie bedarbių ap
draudos pensijas. Tai jau 
antru atveju federaliame 
apskričio teisme tapo už- 
girta senatvės apdrauda su 
pensijomis po 65 metų am
žiaus.

Wallace, Idaho. — Nusi
minęs, kad jo tėvai liko ap
supti potvinio vandeniu ir, 
matomai, turėsią žūti, pasi
pjovė P. E. Mayhugh, 19 
metų amžiaus pašalpinis 
darbininkas CCC stovyk
loje.

mais sulaužyt darbininkų 
streikus.

Sausio 28 d. tapo įneštas 
Michigano seimeliui suma
nymas ištirti, kaip General 
Motors savo automobilių fa
brikuose palaiko šnipus 
prieš darbininkus ir perse
kiojo unijistus.

Trys Chrysler šnipai Prieš 
Vieną Unijos Organizatorių
Washington.—Senatinė Pi

liečių Laisvių Komisija sau
sio 27 d. išreikalavo iš šni
pų agentūros, vadinamos 
Korporacijų P a g e 1 b i n e 
Kompanija, pristatyt do
kumentus, kiek Chrysler 
automobilių korporacija iš
moka šnipinėjimui prieš sa
vo darbininkus. Dokumen
tai, be kitko, parodė, jog 
Chrysler bosai per tris mė
nesius išleido $1,152.71 
trims savo šnipams vien tik 
prieš Richardą Frahken- 
steeną, žymų organizatorių 
Jungtinės Automobilių Dar
bininkų Unijos.

Iškraustysiu 500,000 
Iš Potvinių Srities

Washington, saus. 28. — 
Amerikos valdžia įsakė pu
sei miliono gyventojų būt 
pasirengusiems išsikraustyt 
iš Mississippi upės ruožo,per 
50 mylių iš vienos ir tiek 
pat iš kitos pusės, tarp Cai
ro, Ill., ir New Orleans, Lou
isiana. Priruošta šimtai lai
vų jiems iš ten išvežti. Tuo 
būdu visai liktų ištuštinti 
gyventojai iš 50,000 ketvir
tainių mylių ploto.

Augsčiausia tos upės išsi
liejimo banga* atplauksian
ti į Cairo, Ill* šį šeštadienį 
ar sekniadienį. Pakraščių 
aptvenkinio siena ten yra 
64 pėdų augščio, bet jau 
saus. 28 d. vanduo buvo pa
kilęs 58 pėdas,

Evansville, Ill., saus. 28,- 
Potvinių sėkmėje sparčiai 
skleidžiasi influenza, karšti
nės, škarletina ir kitos lim
pančios ligos.

Louisville, Kentucky, 
saus. 28. — Iš čia nuo po
tvinio iškraustyta jau 230,- 
000 gyventojų.

Cincinnati, Ohio, ir apy
linkėj tvanas padarė 250,000 
benamių; Tennessee 125,000, 
West Virginijai 56,000, In
dianoj 75,000, Illinojuj 50,- 
000.

Skaitliuojama, kad iš viso 
per šiuos potvinius likę virš 
1,000,000 žmonių be pasto
gės. O žuvusių busią dau
giau kaip 300.

Ministerė Perkins Rei
kalauja Daugiau Galios 

Streikams Taikyti
Washington. — Jungtinių 

Valstijų darbo ministerė Fr. 
Pefkins saus. 27 d. kreipėsi 
į kongresą, kad duotų dau
giau galios veikti streikuo
se, kuomet reikia daryti tai
ką tarp samdytojų ir darbi
ninkų. Be kitko, nori, kad 
darbo ministerei būtų leista 
šaukti liudininkus ir priver
sti kompanijas pristatyt sa
vo knygas ir kitus doku
mentus.

Industrinių Unijų Orga
nizavimo pirmininkas J. L. 
Lewis įteikė darlpo ministe
rei prisiektą paliudijimą, 
kaip ’General Motors korpo
racija provokatoriškai kur
sto susikirtimus tarp savo 
agentų ir streikuojančių 
darbininkų. Tuomi bosai įie
ško priekabės ginklais su- 
kriušint darbininkų kovą.

ISPANUOS L1AUD1EČ1A1, 
VĖL SUMUŠĖ FAŠISTUS

Madrid, saus. 28. — Ispa
nijos milicininkai, eilėje su
sikirtimų sumušė fašistus ir 
laužia juos atgal plačiu Ma
drido frontu. Fašistai tapo 
visai išvyti iš Vakarinio 
Parko srities.

New Yorko koresponden
tas atžymi labai sudrutėju- 
sią vienybę socialistų, ko- 

Jmunistų ir anarchistų prieš 
|'fašistus.

Kalėjimo Viršininkas Žudė 
Politkalinius Venezueloj

Caracas, V e n e z uela..— 
Prasidėjo teismas prieš Ne- 
reo Pacheco, kuris, būda
mas kalėjimo viršininku per 
30 metų, daugelį politinių 
kalinių nunuodijęs ir badu 
numarinęs.

Teismas prieš 16 Juodyjij 
Legionierių Michigane

Detroit, Mich. — Prasi
dėjo teismas prieš 16 juodų
jų legionierių iš Highland 
Park, Mich., už tai, kad jie 
kelis kartus bandė nužudyt 
savo politini priešininką A. 
Kingsley, vietinio laikraš
čio leidėją. Tarp teisiamų
jų yra ir buvęs Highland 
Park majoras N. R. Mark- 
land ir kiti augšti valdinin
kai.

Naujausios Hitlerio Kanuolės 
Prieš Ispanų Liaudį

London.—Winston Chur
chill, vienas iš Anglijos sei
mo vadų, saus. 27 d. parodė, 
kad Vokietija yra atsiuntusi 
Ispanijos fašistam naujau
sių kanuolių šaudyti liau- 
diečių lėktuvus. ’Tos nazių 
kanuolės yra elektriniai val
domos, po kelias krūvon su
jungtos ir taip sykiu šau
do.

TROCKIS SIUNDĖ NAZIUS IR 
JAPONUS UŽPULT SSRS 1937 M

Suimtas Trockio Sūnus 
Kaipo Nuodytojas

Maskva. — Pranešama, 
jog Krsanojarske, Sibire, 
tapo areštuotas Trockio sū
nus vardu Sergei Sedov. Jis 
stengėsi elektros gamintu- 
vo dujomis nuodyti fabriko 
darbininkus. To fabriko 
priežiūra Lebedev ir vienas 
mašinų fabriko darbininkas 
liudija apie Trockio sūnaus 
tokį pasimojimą. (Kitas 
Trockio sūnus yra su savo 
tėvu Meksikoj).

Stiklo Darbininkai Išsikovojo 
Daugiaus Algos

Toledo, Ohio, saus. 28. — 
Po 6 savaičių sėdėjimo strei
ko, atsidaro Libbey-Ford 
stiklo fabrikai. Darbinin
kai išsikovojo po 8 centus 
daugiau algos į valandą. 
Streikavo 7,000 tos kompa
nijos stiklo darbininkų čia 
ir kituose miestuose. Jinai 
stiklus gamina daugiausia 
automobiliam. 7

Naudoja Aly Barzdai Skųst
Cincinnati, Ohio. — Per 

potvinį pritrūkus švaraus 
vandens, daugelis vyrų nau
doja alų ir sodę barzdoms 
skustis.

Jėzus Buvęs ne Žydas, 
Sako Nazių Ministeris

Dessau, Vokietija. — Alf
red Freyburg, Anhalt nazių 
apšvietos ministeris, įsakė 
visiem kunigam toj valstijoj 
mokinti, būk Jėzus “tauti
niai nebuvęs žvdas” ir būk 
jis “neatlaidžiai kovojęs 
prieš žydišką dvasią.”

Audra Nuskandino Du Prekių 
Laivu su 46 Žmonėmis

Oslo, Norvegija. — Pra
nešama, kad jūrų audra nu
skandino du prekybos laivu 
—francūzų “Lorette” ir an
glų “Amethyst.” Su vienu 
žuvo 30 žmonių, su kitu 16.

PLIENO TRUSTO MILŽI
NIŠKI PELNAI.

New York. — Jungtinių 
Valstijų Plieno Korporaci
ja pernai “pasidarė” $112,- 
380,000 gryno pelno; tai 
daugiau negu bet kada 
1929 metų.

New York.—Dr. J. E. 
West, vyriausias viršininkas 
Boy Scouts, pusiau-fašisti- 
niai auklėjamos vaikų orga
nizacijos, sako, kad ji tu
rinti 1,069,165 narius. .

Trockininkas Kniazev Prižadėjo Japonijai 
Ligų Perais Žudyti Sovietų Kareivius
Raitačak Tarnavo Kaipo Vokiečių Šnipas prieš 

. Sovietų Cheminę Pramonę

šalys 
prieš

priža-

Maskva, saus. 28. — So
vietų teismas prieš trockis- 
tus šnipus ir teroristus pra
deda jau uždarą posėdį, ku
riame kamantinės dokumen
tus ir kitus parodymus, 
kaip trockistai .šnipinėjo Ja
ponijos ir Vokietijos nau
dai ir kaip, pagal Trockio 
reikalavimą, tos dvi 
turėjo pradėti karą 
Sovietus 1937 metais.

Trockis Vokietijai 
dėjo Ukrainą, o Japonijai 
Sibiro Pamario ir Amūro 
provincijas už karą delei 
Sovietų valdžios nuvertimo. 
Jis buvo susitaręs su Hitle
rio ir Japonijos valdžiomis, 
kad jos turės tą karą pra
dėti šiemet. Karl Radek, 
vienas iš teisiamųjų, saus. 
27 d. liudijo, jog Trockis 
pranešė savo centrui Mas
kvoj, kad karas taip ir įvyk- 
siąs 1937 m. Trockio pra
nešimą perdavė šiam cent
rui Gregoras Piatakovas, 
kitas vadovaujantis trockis- 
tas, teisiamas šioj byloj. Ra- 
dekas sako:

“Piatakovas man sakė, 
jog Trockis jautė, kad Vo
kietijai reikėsią vienų metų 
laiko diplomatiniai prisi
rengti; o karinis prisiren
gimas jau buvo užbaigtas. 
Jis sakė, jog Vokietija nori 
užsitikrint, kad Anglija lai
kysis bepusiškai, ir padaryt 
šiokį tokį susitarimą su 
Franci ja. Vokietija reika
lavo visiškos sau laisvės 
Balkanuose ir Dunojaus 
upės srityj.”

Ivan A. Kniazev, buvęs 
Sovietu gelžkelių viršinin
kas Pietiniuose Uraluose, 
taipgi teisiamas šioj byloj, 
pasisakė tarnavęs kaip Ja
ponijos agentas, ir patvirti
no, kad Japonija sutikt su 
tokiais karo planais. Knia
zev prisipažino, kad jis bu
vo susitaręs su kariniais 
Japonijos šnipais ir priža
dėjęs jiems užkrėsti mirti
nų ligų perais Sovietų ar
mijas, pervežamas trauki
niais laike karo.
Traukinių Ardytojas, So
vietų Armijos Nuodytojas.

Kniazev taipgi prisipaži
no, kad Jis sistematiškai da
rė traukinių susikūlimus bei 
išvirtimus iš bėgių ir tuo 
būdu užmušė 63 žmones. Jis 
sakėsi 1935-36 metais suži- 
niai padaręs 3,500 traukinių 
nelaimių. Trys žinovai pa
tvirtino. kad visų tų nelai
mių galima buvo išvengti, 
jeigu jos nebūtų tyčia pada
rytos.

Kniazev, kaip jis pats liu
dijo, buvo prižadėjęs Japo

Visų šalių Darbininkai, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimesit, Tik Re- 

težius, o Islaimčsit 
Pasaulį!

nijos agentui X (Hiroshi
ma!) Maskvoj užkrėsti mir
tinų ligų perais Sovietų ka
riuomenės traukinius. Jis 
patikrino fotografinius (fo- 
tostatiškus) paveikslus, nu
trauktus nuo dviejų laiškų, 
kuriuos jis 1935 ir 1936 m. 
gavo nuo to Japonijos agen
to. Pastarasis, pagal savo 
valdžios reikalavimą, 1935 
m. liepė Kniazevui deginti 
Sovietų karinių reikmenų 
sandėlius ir Raudonosios 
Armijos maisto traukinius.

“Aš turėjau ligų bakteri
jomis užnuodyti armijos 
traukinius tuo laiku, kada 
jie būna valomi ir paskui 
vėdinami. • X. sakė, jog ka
ras neišvengiamas, ir aš iš 
jo supratau, kad tas karas 
prasidės 1937 m.”

Kniazev taipo pat aiški
nosi, kad minimas Japonijos 
agentas “įtraukęs jį į kil
pas.” Sako, jis žinojo, kad 
“aš buvau trockistas ir gra
sino išduot mane slaptajai 
(Sovietų) policijai, jeigu aš 
nevykdysiu japonų planų.”

J. D. Turok, kitas iš tei
siamųjų, i buvęs Sovietų 
Perm geležinkelio viršinin
kas, liudijo: 1 į

“Mes padalėme 40 trauki
nių sudužimų nuo 1934 m. 
pabaigos iki to laiko, kai aš 
buvau areštuotas. Spardė
me ir kai kuriuos keleivi
nius traukinius.”
Naziu šnipas Prieš Sovietų 

Chemikalų Pramonę
Stanislav A. Rataičak, 

trockistas, buvęs galva So
vietų chemikalų pramonių, 
prisipažino, kad jis nuolat 
perleidinėjo Vokietijos šni
pams žinias i apie Sovietų 
cheminių dirbtuvių stovį.

I. J. Graše, buvęs Austro- 
Vengrijos pilietis, pareiškė, 
kad jis buvo profesionalia 
snipas:

“Likęs Sovietų piliečiu 
1924 m., aš tapau Vokietijos 
šnipu 1932 
tarnavau
šnipijadoj. Aš darbavausi 
Komunistų
o paskui (Sovietų) chemi
kalų pramonėje.’ ’

Savo šnipinėjimus jis per
leidinėjo Vokietijai per kitą 
jos agentą Meyerovitzą.

•j?

Ex-Kaizeris Labai Bijo 
Influenzos Bakterijų

Doorn, Holandija. — Mi
nėdamas savo 78 metų am
žiaus sukaktį, buvęs Vokie
tijos kaizeris Vilius nekvie
tė net savo sūnų ir anūkų iŠ 
Vokietijos. Labai bijojo, 
kad jie neatneštų influenzos 
bakterijų.
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Thomas Paine
Šiandien, sausio 29 d., sukanka lygiai 

200 metų nuo to, kai gimė garsus ir en
ergingas kovotojas už Jungtinių Valsti
jų nepriklausomybę, Thomas Paine. Jis 
gimė Thetforde, Anglijoj, 1737 metais.

Į Ameriką Thomas Paine atvyko 1774 ; 
metais, pačiam įkarštyj šio krašto žmo
nių kovos prieš Anglijos gruobonius. Ap
sigyveno jis Philadelphijoj ir ten tūlą lai
ką redagavo “Philadelphia Magazine” 

į žurnalą.
Pirmomis savo gyvenimo dienomis 

naujame krašte, Thomas Paine išstojo 
už Amerikos žmonių išsilaisvinimą iš . 
Anglijos jungo. Podraug jis smerkė ir 

; vergijos palaikymą, ir kovojo už demo
kratines laisves. Savo veikale “Common 
Sense” (Blaivi Mintis), Paine siūlė Ame- 

.v rikos žmonėms kovoti už nepriklausomy- 
| bę nuo Anglijos. O kai amerikonai su

kilo prieš Anglus, tai Paine tuojau įstojo 
kariuomenėn, kovotojų būriuosna. Ten 
jis nesiliovė rašęs ugningus atsišaukimus 

* ir straipsnius, akstindamas kolonistus 
pasišventusiai kovoti, kol laimės.

I
Jo raštai buvo >plačiai skaitomi ir ar- 

tavojo visus žmones jų pastangose išguiti 
iš šio krašto imperialistus. Dėlto ir šian
dien daugelis žmonių teigia: “Jei ne Tho
mas Painės plunksna,tai Jurgis Washing- 
tonas nebūtų galėjęs revoliucijos laimėti 
kardu.”

Kai revoliucija buvo laimėta, anglai , 
nugalėti, Paine sugrįžę Anglijon. Bet ir 
ten jis nesiliovė kovojęs už Jaisvę. O ka
da užsidegė didžioji Prancūzų revoliuci-

I ja, Paine nuvyko Francijon.
Deja, ten Paine suklupo. Iš karto jis 

smarkiai kovojo revoliucionierių eilėse ir 
net buvo išrinktas Franci jos Nacionalin 
Seiman iš Calais srities, bet paskui pa
kliuvo kalėjiman. Sakoma, būk tai už 
tai, kad priešinosi žudymui karaliaus 
Liudviko.

Į Jungtines Valstijas Paine sugrįžo 
180? metais, bet čia jis jautėsi nusivylęs 

; ir mirė 1809 metais, turėdamas 72 metu 
•įt’ amžiaus.

Tokia trumpa biografija kovotojo už 
Amerikos nepriklausomybę. Paine buvo 

F pažangus žmogus, tų laikų didelis radi- 
kalas. Sakoma, Thomas Jefferson (bu
vęs Jungtinių Valstijų prezidentas) kar
tą pareiškęs: “Kur yra laisve, ten mano 
šalis.” Į tai Thomas Paine atsakė: “O 
mano šalis ten, kur nėra laisvės.”

Paine buvo aštuoniolikto šimtmečio ko
munistas, kovotojas. Tų laikų Hearstai, 
Liberty Lygos ir visokio plauko reakci
ninkai krikštino Painę visokiais vardais; 
niekino jį, purvino, kaip ir visus kitus 
revoliucionierius ir kovotojus prieš ne
teisybes ir žmonių skriaudas.

Panašiai šiandien išnaudotojų klasę . 
daro su komunistais ir visais uz darbo 
žmonių reikalus kovotojais. “Komuniz
mas yra 20-to šimtmečio amerikonizmas,” 

Jį' tvirtina komunistai. Jie paima visas tų 
laikų kovotojų tradicijas ir naudoja jas 
kovai naujose sąlygose už naują sistemą. 
Komunistai sako: jei šiandien gyventų 
Thomas Paine, Jeffersonas ir kiti žy
mūs Amerikos revoliucijos pilioriai, tai 

. ir jie, prie esamųjų sąlygų, kovotų už tą 
programą, kurią skelbia USA Komunis
tų Partija.

į Vaikį Pasakos
Anglijos buržuazinė spauda, rašydama 

apie einamąjį Maskvoj trockistų teismą, 
pripasakoja žioplesnių dalykų įr už ame
rikonišką buržuazinę spaudą. Kai ame
rikoniškoji spauda skelbia, kad jai visas 

i dalykas “neaiškus” ir “nesuprantamas,” 
tai anglų buržuazijos spauda drožia, būk, 
girdi, trockistai teisme kalbą sulyg užsa
kymų. Vienas laikraštis andai pareiškė 
tokią kvaila nesąmone, būk sovietų val-

pa-
Jei teisėjas davė parą 
Sprendęs bylą už akių, 
Akmenų tašyt tau varo 
Net į apskritį šakių.

Sako, darbas taiso žmogų, 
Ar ne tiesa? Kaip manai? 
Ir bendrai visai nebloga 
Skaldyt plente akmenai.

šimtus metų jie stovėjo 
Ten laukuose Alytaus, 
Nesutrūko nei nuo vėjo, 
Anei skilo nuo lietaus.

pereitais 
$1 ant 

bet kuo- 
tai ant 
po tris

Bet dabar? O margas sviete! 
Nepatogu net rašyt; 
Akmenėliai tie gan kieti 
Reiks per prievartą tašyt.

Nuo pasaulio įkūrimo, 
Nuo laikų labai senų 
Lietuvos laukuos daug rymo 
Netašytų akmenų.

nau- 
vė-

Lietuva, mano tėvyne, 
Tu graži, šalie dainų; 
Mes tau. ateitį sukursim 
Iš tašytų akmenų.

(Iš “Kuntaplio”)

Sausio 10 d. apsivedė O.Ba- 
kutytė su J. Uleskiu iš Eliza
beth, N. J. "O. Bakutytė at
važiavo iš Lietuvos apie tris 
metus atgal. Kai tik atvažia
vo, ji pradėjo skaityti “Lais
vę” ir prisirašė prie vietinės

bas plačiai aprašė, kaipo svar
bų susirinkimą ir priimtas re
zoliucijas.

Miesto administracija pa
skelbė, kad šiais metais taksos 
bus mažesnės negu 
metais. Numušama 
kiekvieno tūkstančio; 
met keliama taksos, 
kiekvieno tūkstančio
dolerius. Didelis skirtumas.

K. Biuras.

ŠYPSENOS
AKMENS GADYNĖ

Jonas Šurnas

nįginių dovanų ir į laiką 
priduot, kad galėtume nu- 
pirkt bazarui naujų dalykų.

P. Buknys.

Jie apsivedė civiliu šliūbu. į ' - • - —-

Linkiu jaunavedžiams linksmo (tiniai laikraščiai šias prakal- 
laimingo gyvenimo, ir kad 
ant toliaus pasiliktų darbinin-. 
kų klasės draugais.

UETUVOS ŽINIOS

ir

IŠ

karnos laidojimams, šlaitą ka
sant, jau buvo atkasta nemaža 
griaučių su sen. pinigėliais ir 
žalv. dalykėliais,

Iš viso Šiauliuose sunku su 
žemes darbais savivaldybėj: kur 
tik daroma kasimų, vis užtin
kama laidojimų, kurie trukdo 
darbą.

THOMAS PAINE 
gimė sausio 29, 1737. (j 
kite editoriale).

—.......„ » ,

ŠIAULIAI.
Naujošęjpipįnėse Senkapis

Šiaulių miesto savivaldybei 
betvarkant naujas kapines Lep
šių (Aleksandrijos) laukuose, 
užtiktas senas kapinynas. Bur
mistras p. Valančius pranešė Š. 
Kraštot. draugijai, kurios na
rys archeologas B. Tarvydas nu
statė jame esant XVI—XVII 
amžiaus laidojimus. Tuojau pat 
burmistro sukviesta kapų tvar
kymo komisija ir vietoje su 
Kraštotyr. dr-jos atstovais nu
vykus nusistatyta kalno kasimą

NIlHHHHMi414 '' ■ ■ ■

džia turinti tam tikrų “vaistų” (drug), 
kurių uždavus kaltinamiesiems, pastarie
ji kalbą taip, kaip prokuroras norįs.

Vėliau kitas laikraštis rašė, būk sovie
tinė valdžia išsigimėlius trockistus apibu- 
rianti bei užhipnotizuojanti. Girdi, su
varo juos į vieną vietą ir ten jiems įkal
banti dalykus’ tokius, kokių valdžia no
rėtų, kad teisiamieji kalbėtų. Teisme jie 
tai ir darą!....

Ar reikia vaikiškesnių pasakojimų? 
Nei vienas blaivus žmogus jais netikėjo 
ir netikės. Tos pasakos daromos tiksliai, 
žeminimui ir niekinimui Sovietų Sąjun
gos vyriausybės.
Trockis eina toliau. Jis skelbia, būk 

pereitaisis ir šis trockistų teismas esąs 
nukreiptas prieš žydus, nes teisiamųjų 
dauguma esą žydų tautybės žmonės. Esą, 
Sovietų valdžia, norėdama nukreipti 
žmonių akis nuo savo politikos nepasise
kimų,, smaugianti žydų tautybės valdi
ninkus, kad žmonės manytų, jog valdžios 
politika esanti teisinga, o tik žydai ne
geri.

Žinoma, šis Trockio, kaipo žydų tauty
bės žmogaus, atsiliepimas gali suklaidin
ti ne vieną politiniai neapsišvietusį ir da
lykų nežinantį asmenį. Bet tai yra ne- 
naudėliškas primetimas! Ištikrųjų, Troc
kis šiuo būdu nori nuversti nuo savęs 
kontr-revoliucinį savo prasikaltimą ir 
patapti anti-semitizmo auka.

Bet tai nieko toliau nuo tiesos! Žy
dai, kaip ir lietuviai, kaip ir visų kitų 
tautybių žmonės, Sovietų Sąjungoj turi 
plačiausias laisves ir nei jokis žmogus 
del savo tautybės bei tikybos dalykų ten 
nepersekiojamas. Pačiose valdžios vir
šūnėse ir visam valdžios aparate randa
si daug ištikimų žydų, puikių revoliucio
nierių, gerų kovotojų už socializmą, ku
riems nei plaukas nuo galvos nenukrito 
ir nenukris. Jie su didžiausia panieka 
žiūri į socializmo šalies išdavikus, nepai
sant, kokios šie būtų tautybės.

Tiek Amerikos, tiek Anglijos buržua
zinės spaudos sapaliojimai, tiek Trockio 
šmeižtai (beje, skelbiami fašistų Hearsto 
spaudoj) yra grynas melas ir šmeižtas 
Sovietų vyriausybės, podraug—noras pa
teisinti išsigimėlius trockistus, kurie pa
tys prisipažįsta prie kriminalybių.

Jie sugedo. Jie išsigimė. Jie negavo 
pritarimb Sovietų Sąjungas, m£^ėsę> to- • 
dėl nuėjo pas svetimus priešus (Vokieti
jos fašistus ir Japonijos imperialistus) 
prašytis talkos nuvertimui’ Sovietų vy
riausybės, sunaikinimui socializmo ir at- 
steigimui kapitalizmo.

Šitaip reikia rišti tas klausimas.

General Motors Neklauso
Kai federalė valdžia, per savo darbo 

department© sekretorę, Perkinsiūtę, pa
siuntė General Motors prezidentui Mr. 
Sloan užkvietimą dalyvauti su automo
bilių unijos ir valdžios atstovais konfe
rencijoj, tai G. M. prezidentąs Sloan 
griežtai atsisakė atvykti.

Tai buvo reikšminga “slap ir the 
face” (sudavimas per veidą) pačiam pre
zidentui Rooseveltui. Dėlto pastarasis 
pareiškė turėjęs pasitarimą su Lewisu ir 
kt. darbo unijų vadais ir pasakęs jiems: 
“Aš ne tik labai nusivyliau Mr. Sloąno 
atsisakymu atvykti čion, bet skaičiau tą 
jo žygį labai apverktinu nusistatymu.”

1 Panašiai išsireiškė ir darbo sekretorė 
Perkinsiūtė. Tik ji pridėjo dar kelis žo
džius dėl sėdėjimo streiko “nelegališku- 
mo,” (kaip skelbia Mr. Sloan). “Buvo 
laikai, kai ir pikietavimas buvo skaito
mas nelegališku, o pirm to—ir streikai 
buvo nelegališkais. Sėdėjimo streiko le- 
gališkumas ar nelegališkumas dar nėra 
išspręstas.” s > .

Mes pridėsime: sėdėjimo streiko lega- 
liškumą ar nelegališkumą išspręs patys 
darbininkai. Jis bus legališkas, nes už jo 
griebiasi visos šalies darbininkai.

Bet čia, žinoma, kitas klausimas. Svar
bu mums šia proga pasakyti keli žodžiai 
dėlei Sloario ir kitų G. M. galvų su nieku 
nesiskaitymo. Jie nenori skaitytis su 
automobilių darbininkų unija, nenori 
skaitytis su darbo sekretore, nenori skai
tytis nei su prezidentu Rooseveltu. Tai 
su kuo jie nori skaitytis?

Beje, šis faktas parodo ir tai, kad Ge
neral Motors viršininkų rankose kazy- 
res labai prastos, jeigu jie bijosi net į 
bendrą konferenciją akis parodyti.

Tas viskas turėtų suteikti juo didesnės 
energijos G, M. kompanijos streikie- 
riams. Jie turi pasilikti fabrikuose, pri
valo plėsti savo streiką ir versti samdy
tojus su jais skaitytis, .

Penktadien., Sausio 29,1937

Įspėja “šv. Pranciškaus 
Varpelį” Nerašyti Apie 

“Stebuklus.”
Kaunas. Vienuoliai pranciško

nai Kretingoje leidžia “šv. 
Pranciškaus Varpelį,” dabar pa
vadintą ‘Pranciškonų Pasauliu.’ 
Tame laikraštyje yra skyrius 
“Šv. Antano darbai,” kur sura
šyta įvairiausi “stebuklai,” o ga
le “stebūklo” aprašymo pridė
ta “stebuklą” mačiusios davat
kos pavarde ir šv. Antanui au
ka už “stebuklą.” Mat, be aukos 
“stebuklas” neskelbiama.

Į tuos “stebūklus,” kaip in
formuoja iš patikimų šaltinių 
atkreipęs dėmesį “Consilium Vi- 
giliantiae” prie kurijos, kurios 
pareiga prižiūrėt katalikų spau
dą, kad neskelbtų erezijų. Taigi 
ta “Consilium Vigiliantiae” ir 
įspėjusi “Pranciškonų Pasaulio” 
redakciją apie “stebūklus” nera
šyti, nes dabar apskritai maža 
stebuklų tesą, o “Pranciškonų 
Pasaulio” skelbiami “stebūklai” 
esą tamsių žmonių prasimany
mas arba nesveikos vaizduotės 
padarai ir * dedami į “Pr. Pa
saulį ” biznio šųnieiimais. “Con
silium Vig'iliantiaę” “Pr. Pa- 
saulj’’^įspėjęs, kad jeigu ir to
liau būsią dedami “stebūklai,” 
tai Kauno • archicezijoje būsią 
uždrausta katalikams platinti 
skaityti “Prane. Pasaulį.”

sąj-gos veiklą ir patiekė sąj-gos 
narių statistiką: Tautininkai 
turį 452 apylinkes su 12,903 na
riais. Tautininkų sąj-goj ūki
ninkų esą 6,896, darbininkų 
430, amatininkų 286, mokytojų 
1,505, valdininkų 2,396, savival
dybės tarnautojų 667, privačių 
įstaigų tarnautojų 311, pirklių 
ir pramonininkų 169, advokatų 
12, laisvų profesijų 198.

Po to buvo rinkimai. Turėję 
teisę balsuoti 460 žmonių, bet 
balsavę tik 377.

Balsavimo rezultatai tokie:
Br. Gudavičius gavo 263 bal

sus, VI. Tiškus — 241, J. Indri- 
šiūnas — 233, prof. Tamošaitis 
— 215, M. Kviklys — 187, p. 
Stanišauskis — 123, V. Raste- 
nis-Marius — 96, jaunalietuvių 
vadas Grėbliauskas — 20. Išrin
kti: Gudavičius, Tiškus, Indri- 
šiūnas, prof. Tamošaitis ir M. 
Kviklys, kandidatai — Gilvydis 
ir dir. Survila.

(Fašistų narių skaičiuj įterp
ta: “darbininkų 430, amatnin- 
kų 286.” Matyt, tai prievarta 
įtraukti žmonės. Fašistų narius 
sudaro stambūs buožės, valdi
ninkai ir kitokį tarnautojai, tu
rį valdžios darbus.—“L.” Red.)

TAURAGĖ.
Nevykdomas Darbininkų 

Samdos Įstatymas
Viena stambi įmonė, be fa

briko’viduje dirbančių darbinin
kų, gyvulių tvartų priežiūrai, 
dar samdo virš 30 padienių dar
bininkų. šių darbininkų darbas 
ir atlyginimas labai nenorma
lus: dažnai tenka darbą pradė
ti 3-4 vai. ryto ir baigti 8-9 vai. 
nakties, o atlyginimas jiems iš
mokamas už 8 vai. darbo dieną. 
Be to, šie darbininkai dažnai te- 
gauna dirbti 3-4 dienas savaitė
je, o kai kuomet ir mažiau. An
ksčiau buvusieji šios įmonės ad
ministratoriai, darbo dienomis 
išdirbtus viršvalandžius pri- 
skaitydavo prie nedirbamų die
nų; tuo būdu, nors kai kurio
mis dienomis darbininkams rei- 
kėdąvo dirbti nenormaliai, bet 
•priskaičius jų išdirbtus viršva
landžius prie nedirbamų dienų, 
jie dažniausiai gaudavo atlygi
nimą, kaip už visos savaitės 
darbą. Dabartiniai administra
toriai moka šiems darbininkams 
tik už dirbamas dienas, ir tik 
už 8 vai. darbo dieną, o darbi
ninkai turi dirbti dieną ir naktį.

Cliffside, N. J Jersey City, N. J
Iš Darbininkų Veikimo

Čia randasi visokių sriovių 
lietuviškų organizacijų, bet 
niekas neveikiama. Užmigo 
katalikai, tautininkai, skloki- 
ninkai ir progresyviai. Jau lai
kas pabusti iš to miego. Dabar 
visame pasaulyje verda kova 
tarp kapitalistų ir darbo žmo
nių. Mes, cliffsidiečiai darbi
ninkai neturim žiūrėti per pir
štus, kaip kiti darbininkai ko
voja prieš kapitalistus ir fa
šistus. Padarykime bendrą 
frontą ir paduokime vienas ki
tam dešinę ranką ir stokime 
visi bendrai išvien į kovą prieš 
kapitalistus. Katalikai, tauti
ninkai ir kitų sriovių darbinin
kai, parodykime vienybę tar
pe darbininkų. Mes šiandien 
turime imti pavyzdį iš Ispani
jos darbininkų, kaip jie kovo
ja prieš fašistus, kurie užpuo
lė darbininkų legaliai išrinktą 
valdžią. Kiek kas išgali, mes 
turim pagelbėti Ispanijos dar
bininkam nors su aukomis.

Aukos
10 d. sausio prakalbose 

rinkta aukos lėšų padengimui 
ir likusius skirti Ispanijos res
publikos gynėjam. Aukavo se
kami: J.Daugėla $1.25; po 
$1: J. B. Paserpskis, A. šal- 
gauskas, J. Šalčius, ir A. Za- 
viša, po 50c.: J. Kačergius, P. 
Vasylius, J. Budrevičius, J. 
Kreivėnas, K. Maziliauskas, 
A. Matulis ir S. Masėnas; po 
25 centus: J. Augutis, A. Ma
tulevičius, V. Sodaitis, J. Dra- 
skinis, J. V.išniauskas, P. Ja
saitis, K. Baranauskas, K. Pa
žėra, A. Patumsis, O. Reinie
nė, V. Jočienė, T. Augutienė, • 
E. Iškauskienė, ir F. Gumaus-. 
kienė, su smulkiais surinkta 
$12.70. Padengus prakalbų 
lėšas $3.60, likusius $9.10, 
perduota Ispanijos respubli
kos gynėjų komitetui. Ačiū už 
aukas.

Apsivedė
16 d. sausio apsivedė V. 

Matulevičius su Helen Ross 
(Rutkauskaite), šliūbą ėmė 
bažnyčioj. Svečių buvo ir iš 
toliaus. J. Rutkauskas ir Ona 
Rutkauskaitė • iš Haverhill, 
Mass. Helen Wiranis iš Dor-, 
Chester, Mass, ir vietiniai jer- 
ssiečiai. Linksmintasi gražiai. • 
Medaus mėnesį jaunavedžiai 
praleidžia Atlantic City.

Masinis Mitingas

Masiniam mitinge prakal
bose, kurias suruošė Civil Li
berty Unija pasmerkta Jersey 
City ir Hoboken gaspadoriai 
Hague ir McFeely. Kalbėtojai 
nurodė, kad abiejų miestų gal
vos vartoja fašistines metodas 
slopinimui jūreivių streiko. Pri
imta rezoliucijos, kurių kopijos 
pasiųsta gubernatoriui Hoff
man, prezidentui Rooseveltui 
ir senatoriui LaFollette, kad

ALDLD 70 kuopos ir buvo sek- tyrinėtų Jersey City ir Hobo- 
retorė. J. Uleskis yra Eliza- ^en miestų. administracijų 
beth, N. J. ALDLD kp. narys, fašistinį veikimą reikale strei- 
Jie apsivedė civiliu šliūbu. ir susirinkimų laisvės. Vie-

Sausio 14 d., SLA 70 kuo
pa parsitraukė P. Yanusevi- 
čių, kad parodytų apie Lietu
vą krutamus paveikslus.. Jis 
nieko gero neparodė apie dar
bininkų gyvenimą ir kaip ten 
skursta vargšai darbininkai. 
Daugiausia buvo rodoma apie 
Smetoną, apie turtingųjų ap
gyventas vietas, apie kunigiją, 
kuri gyvena iš darbo žmonių. 
Mes, darbininkai, reikalauki
me, kad parodytų judžius 
apie darbininkų gyvenimą, 
žmonių susirinko labai daug, 
nes suvažiavo iš apylinkės. .

Dvylika Talentų iš Philadelphijos Duos 
Programą “Laisvės” Bazare

Paprašytas sudaryti gru
pę dailininkų dalyvaut “Lai
svės” bazaro programoj, 
drg. R. Merkis iš Philadel- 
phijos rašo:
“Draugai:—

“Dar keli žodžiai ‘Laisvės’
sustabdyti/nors tatai miestui ir Bazaro reikale. Drauge Vai- 
sudaro didelių keblumų: mat, džiulienė sutaisė puikią ir 
prieš šventes norėta duot už- didoką grupę talentų. Ji 
darbio apie 400 bedarbių, kartu mano, kad viso vakaro pro- 
išlyginant jų- pagalba kapinių j grąmą turėtų duoti vieni 

u"“ philadelphįečiąį. Toj grupėj 
’ yra lietuvių ir rusų talentų.

. j. ...... / Jie dainuos, šoks ir grajįs.
IViso bus net dvylika asme- 
> nų. Tai kaip matote, bus ko 
pasiklausyt ir pamatyt. Die
ną dalyvaut bazare jie pasi- 
skirs ar tik ne 21-mą vasa
rio.

Garsinkite, ka<T tai bus 
lietuvių-rusų grupė. Bus 
dainininkų ir šokikų. Apart 
Vaidžiulienės dalyvaus ir 
StatkeviČiutė. Kitų talentų 
vardų dar negavau, ...”

Kaip matote, iš drg. Mer
kio laiško, tai draugai phi- 
ladelphiečiai rimtai ruošiasi 
prie puikios dailės progra
mos savo dienraščio baza
rui. Pavedame jiems visą 
vakarą. O 13-tą vasario, tai 
visą programą duos Sietyno 
Choras, iš Newark, N. J.

šampanas “Laisvės” 
Bazare

Ponas Kasmočius, kuris

'ašistų) Są
jungos Suvažiavimo

Sausio 5 d. Kaune, Valst. te
atro rūmuose buvo tautininkų 
suvažiavimas, kuriame, kaip “L. 
A.” rašo, dalyvavę apie 400 at
stovų.

Prezidiuman buyo pakviesti 
valst. kontrolierius inž. K. Ša
kenis, vid. reik. min. J. Čapli
kas, tautininkų gener. sekr. dr. 
Janavičius, Vabalas ir žilvytis.

Suvažiavime dalyvavo A Sme
tona ir min. pirm. J. Tūbelis, 
kurie pasakę. atatinkamas kal
bas. .. <

Paskui, gener. sekr. dr. Jana
vičius padarė pranešimą apie

turėjo biznį per ilgoką laiką 
“Laisvės”' kaimynystėj, o 
dabar įsigijo Elm Point Inn, 
89-91 Steamboat Rd., Great 
Neck, N. Y., pažadėjo bon- 
ką šampano “Laisvės” ba- 
zarui. Drg. Lideikienė, taip 
pat iš Great Neck, žadėjo 
prikept pyragaičių vaikų 
dienai bazare.

Anna Pikuniutė, iš Con
nerton, Pa,, per drg. P. Ba
ranauską pridavė bazarui 
puikią lininę kamodei už- 
tiesę. Drg. Kanap orius, 
brook lynietis, padovanojo 
kanarkai narvą su koja. Iš 
ALDLD Williamsburgo mo
terų kuopos gavome žinių, 
kad jau atlankė keletą biz
nierių, gavo puikių maisto 
produktų ir kitokių 
dingų dalykėlių, kurie 
liau bus paskelbti.

Beje, anksčiau buvo
skelbta, kad drg. Stelmokie- 
nė iš Newark yra pasiryžu
si surinkt dešimtį dolerių 
pinigais ant blankos, bet 
pamiršom pažymėt, jog drg. 
Stelmokienė aukojo dėžę 
cigarų, o drg. Stelmokiūtė, 
pelenam dėžutę (ash tray).

Prašome kitų draugų pa
sekt augšČiaus m i n ėt u s 
draugus ir pasiskubint pri- 
duot bazarui Ąovanas. Ypač, 
kurie turite blankas, tai, 
draugai, rūpinkitės gaut pi-
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"MARIŲ
Šimtas ar bent daugiau 

metų atgal, žmonėse buvo 
įsigyvenusi bendra nuomo
nė, kad jūrėse yra gyvūnų, 
turinčių žmogaus galvą ir 
liemenį, o žuvies pasturgalį 
ir uodegą. Apie tokiuos 

* zmogžuvius bei žmogžuves 
ypač daug pasakodavo grį
žę iš tolimų kelionių jūrei
viai, plaukioję po Indijos ir 
Pietų Pacifiko vandenynus. 
Jie, būdavo, įtikinančiai tik
rindavo matę tokius sutvė
rimus—ne vieną, bet šimtus 
jų'-

’ Dabar, suprantama, mes 
jau žinom, kad anų jūreivių 
matyti tie keisti jūrių su
tvėrimai tam tikruose atsi
tikimuose ir, būdami tam ti
krose pozicijose, atrodė la

ibai panašiais į žmogiškas 
esybes. Jais buvo įdomūs 
jūrių gyvūnai, vadinami 

> dugongs, kurie daug kuom 
skiriasi nuo kitų jūrių gy
vūnų ir turi žmogiškų ypa
tybių.

Dugong’ai savu laiku bu
vo apščiai įsiveisę ir apsi
gyvenę Indijos ir Pietų Pa
cifiko vandenyse, o ypač pa
kraščiuose bei seklumose.

Dabar jie jau baigia iš
nykti; išnykimas, kaip išro
do, neišvengiamas. Priežas
tis—jų mėsa ir aliejus nepa- 
vaduotinai tinkami naudoji
mui. Pradėta juos nemiela- 
širdingai gaudyti. Ir tas, 
matomai, verčia tuos nekal- 

’ tus ir naudingus jūrių stp 
tvėrimus išnvkti.

Vidutinis dugongo ilgis 
siekia apie 9 pėdas ir sve
ria apie 2,000 svarų. Viršu
tinė dugongo pusė melsvai 
pilka, o apatinė — balsgana 
Kūno pavidalas cilindriškas, 
laipsniškai nuvirbęs į uode
gą, kuri turi pusės mėnulio 
išvaizdą. Priekyje turi po
rą didelių ir stiprių įrimui- 
si sparnų (pelekų). 'Galva 
savo pavidalu labai panaši į 
žmogaus, tik, proporciona- 
liai imant, permaža sulyg 
liemens dydžio. Turi tam
sias, giliai įdubusias akis, 
inažas ausis ir šnerveles iš- 
prunkštimui vandens, kuo
met randasi po juom.

Patelė dugong veisiasi sy
kį į metus ir atveda tik vie
ną mažuolį. Peni jį prisi
glaudus, pelekais prie krū
tinės lengvai plaukiodama 
pavirš vandens, ir ta jos po
za, pavidalas labai panašus 
į žmogystą. Iš toliau ma
tant ją tokioje pozicijoj, 
taip aiškiai išrodant į žmo
gišką esybę,—lengva išsi
vaizdinti ir suprasti, iš k^ir 
gavosi tas taip fantaziškas 

A mytas apie jūrių mergeles- 
0 sirenas./

Gaudant tuos nekaltus jū
rių gyvūnus, nėra malonus 
sportas todėl, kad jie begin
kliai ir menko pasipriešini
mo teparodo. Ir, jeigu jų 
gaudymas ir toliaus bus va
romas tokiu pat tempu, tai 
pasaulis neteks to taip nau
dingo, stebinančio savo šir
dingumu ir žmoniškumu jū
rių gyventojo!

Dugong vienintelis iš vi
sų gyvūnų, kuris sugautas 
aktualiai verkia. Ištraukus 
iš vandens, iš gilių-tamsių 

4 akių ašaros taip gausiai by
ra, kad net gaila žiūrėti!...

PANOS”
Kai kurie tenykščiai gyven
tojai jų ašaras suima į in
dus, tikėdami, kad jomis ga
lės savo mylimai ypatai su
trinti širdį, prisivilioti ją.

Motina dugong yra labai 
pasišventusi savo kūdi
kiams, ir savo elgesiu daug 
kuom prilygsta žmonių mo
tinoms. Didžiausiu priešu 
motinų dugong vandenyse 
yra ryklės (sharks), kurios 
visuomet kėsinasi pagrobti 
jų mažuolius, globojamus 
prie krūtinių. Tūlas mok- 
slininkas-tyrinėtojas papa
sakojo sekamą vaizdą:

“... Kartą aš mačiau ste- 
bėtiniausią p a s i š ve ntimą 
motinoje dugong, ginant sa
vo kūdikį. ' Ją atakavo jū
rių tigras-ryklė, tikslu at
plėšti jos mažuolį nuo krū
tinės. Visu savo stambiu 
kūnu pridengus mažuolį nuo 
ryklės, ji, kiek galėdama, . . „ „ 
skubėjo į saugumo vietą, į kaip f osf oi as. 
seklumą, kuomet ryklė visu 
savo apsukrumu nardė ap
linkui ir, negalėdama pa
grobti mažuolį, įdūkusi, 
mirtinai raižė pačią motiną.
Motina dugong vargais ne
galais pasiekė seklumą ir iš
gelbėjo savo kūdikį, bet... 
pati, būdama baisiai sužalo
ta, paplūdo kraujuose ir mi
rė. Jos mažuolis kelias mi
nutes pabaksnojęs savo ma
ža nosyte motinos negyvą 
kūną ir, lyg kokios nemato
mos rankos vedamas, nu
slinko į būrį tokių pat naš
laičių, kuriuos globoja kitos 
motinos dugong.”

Motinos dugong meilė 
link savo kūdikių taip stip
ri, kad, jeigu pagausi jos i 
vaiką, tai ir ją lengvai gali 
paimti. Ji tarytum pasiren
gusi mirti sykiu.

Greatneckietis.

“Tipsai” ir Garbė
Vokietijoj ir Italijoj val

gytojas viešbuty j ar restau- 
rane turi pridėt patarnau
tojui “ant arbatos” dešim
tą nuošimtį prie bilos už 
valgius ir gėrimus. Franci- 
joj išleista net įstatymas, 
kad valgytojas turi duot pa
tarnautojui 15 nuošimčių 
dovanėlę.

Anglijoj ir Amerikoj įsi
gyvenęs paprotys ‘tipsuot” 
ne mažiau kaip 10 nuošim
čių.

Iš visų šalių vien tik So
vietų Sąjungoj nėra tokių 
extra damokėjimų už pa
tarnavimus. Delei to žurna
las “Literary Digest” daro 
šitokią pastabą:

“Rusai nelaiko savęs tar
nais. Bet jie laiko sau gar
be, kad patarnauja kelei
viams ir atlieka naudingą 
valstybei darbą.” S.

Stebėtinas Kritimas
Elmer Hodapp su troku 

nukrito 100 pėdų žemyn į 
akmenų laužyklą Rockfor- 
de, III. Trokas su savininku 
Elmeriu krisdamas du sy
kiu kūliais apsivertė ir, pa
galiaus, vėl pats gerai atsi
stojo ant keturių ratų pa
čiame laužyklos dugne. Tro- 
ko savininkas išliko beveik 
nesužeistas, tik su biskį nu
brūžinta oda.

SENŲJŲ LAIKŲ VF- 
RAI IR JŲ KIRVIAI
Ties Bloomingtonu, Illino- 

juj, nesenai atrasta didžiu
lis akmeninis kirvis, pada
rytas, kaip sako žinovai, po
ra desėtkų tūkstančių metų 
atgal. Kirvis yra nukaltas, 
nutekintas iš pilko granito 
ir sveria 60 svarų.

Tą kirvį dabar išbandė 
smarkiausi B 1 o o mingtono 
vyrai, ir prisipažįsta, kad 
negalėtų tokiu kirviu dirbti 
—jis persunkus. Matyt, gi
lioj senoyėj būta gana stip
rių žmonių toje vietoje.

PONTALITE
Naujai išrasta medžiaga 

“p o n t a 1 i t e” rodosi taip 
skaisčiai permatoma kaip 
kristalas, bet šviesą perlei
džia tik savo kampais, o ne 

j viduriu. Pontalite taipgi 
I žvilga patamsyj panašiai 

Nors atrodo
kaip stiklas, bet nedūžta. Ši 
medžiaga buvo rodoma New 
Yorko Elektrininkų Draugi
jos nariams.

Smithsonian Instituto mo
kslininkas H. G. Deignan iš 
Washington© surado Šiauri
niame Siame veislę sliekų, 
gyvenančių medžiuose.
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Štai kaip trumpoj ateityj išrodys Maskva; Sovietų Sąjungos sostine. 
Dešimts metų perbudavojimo planas jau vykdomas gyvenimam Šiame 
architekto piešinyje matoma ir didžiulis Sovietų Palocius, kuris bus 
didžiausias namas pasaulyje. • •

APVESDINIMO MAŠINOS
Japonijos sostinėje Tokio 

ant gatvių pristatė naujų 
mašinų, kurios labai popu- 
liariškos. Kada žmogus įme
ta į tą mašiną pinigą, tai iš 
mašinos automatiškai gau
na kortelę su sąrašu žmonių 
vardų, turto, amžiaus ir ki
tų ypatybių, kurie nori ves
tis. Jeigu bent kurį iš jų 
pasirenka, tada tas asmuo 
turi kreiptis į tam tikrą 
biurą, kuris tas mašinas pa
statė. Biuras gi suyeda to
kius asmenis į pažintį. Maši
nas vadina “Apvesdinimo 
automatiški biurai.”

Vaikai ir “Spiničiai”
“Spiničiai’* daugeliui su

augusių yra negardi daržo
vė, bet daugumą vaikų ją 
labiausia mėgsta po bulvių, 
kaip kad parodė jų atsaky
mai Children’s Welfare 
Draugijai, kuri perklausinė- 
jo 110,000 vaikų ir mergai
čių nuo 6 iki 16 metų am
žiaus. ,t

“SpiniČiai” yrą .turtingi 
vitaminais. |

Knygos Kaina $500,000
Jungtinėse Valstijose ne

senai tapo išleista knyga 
vardu “Pinigų Rūmai”, pa
rašyta žinomo autoriaus 
pulkininko Lawrence. Kny
gos išleista viso labo 12 eg
zempliorių. Du egzemplio
riai tos knygos perduoti į 

Į J. V. kongreso knygyną 
(knygą galima skaityti, bet 
nevalia jos faktais remtis), 
o 10 egz. yra ant pardavi
mo po $500,000 kiekviena.

Patsai autorius gyvas bū
damas patvarkė, kad ta 
knyga nebūtų spausdinama 
masiniais leidimais iki 1950 
metų. Dalykas tame, jog to- 

Ije knygoje yra aštriai kri
tikuojama Anglijos oro lai
vyno tvarka ir žmonės, su 
kuriais Lawrence’ui prisiėjo 
tais laikais susidurt (1922 
m.)

(Lawrence, buvo Anglijos 
pilietis ir tarnavo Anglijos 
armijoj kaipo pulkininkas. 
Vėliau jis atsižadėjo visų 
“cinų” ir garbės ženklų, ku
riuos jis gavo nuo Anglijos 
karinės valdžios už atsižy- 
mėjimus ir įstojo armijon 
kaipo paprastas orlaivyno 
mechanikos mokinys. Jis žu
vo gegužės mėn. 1935 m. 
motorciklo nelaimėje.

V. R.

AKIŲ PLOVINYS
-OBELŲ GYDUOLĖ
Per paskutinius 40 metų 

Amerikoj kokia tai dėmių- 
plėtmų liga vargina obelis 
ir teršia jų vaisius. Ir iki 
šiol nebuvo vaistų prieš tuos 
“obelinius raupus.” Bet pas
kutiniu laiku jau surasta 
gyduolė, ir labai paprasta. 
Tai borine rūgštis, kuria 
žmonės plaujasi akis, kuo
met jos ima kaisti, peršėti.
/Šį vaistą obęlims surado 

Cornell Universiteto in
struktoriai A. B. Burrell ir 
H. J. Miller. Jiedu daugelį 
obelų jau šitaip pagydė. 
Įgr^žia poros colių skylę į 
obelį ir įpila į ją borinės 
rūgšties. To ir tereikia obe
liai apsivalyt nuo dėmių ir 
vesti švarius obuolius. Mil
ler ir Burrell, beje, sako, 
jog čia borinė rūgštis tar
nauja obeliai ne tiek kaip 
gyduolė, bet daugiau kaip 
reikalingas papildomasis 
medžiui maisto dalykas.

N. M.

GIMĖ MERGAITĖ SU 
ŠIRDŽIA LAUKE

St. Louis, Mo., ligoninėje 
yra nesenai gimusi mergai
tė su širdžia lauke. Gydyto
jai deda geriausių pastangų, 
kad jinai galėtų gyventi, bet 
abejoja ar pavyks.

Naujos Sovietų Mokyklos
Per pirmus 10 mėnesių 

pernai Sovietų Sąjungoj bu
vo pastatyta 1,024 naujos 
mokyklos trijuose šimtuose 
ir trisdešimtyje miestų.

BULIUS AR ŽMOGUS
Vokietijos oro laivyno 

ministeris Wm. Goering* 
sykį suruošė sode ban- 
kietą kitų šalių diploma
tams ir jų pačioms su tokiu 
“pamarginimu”. Liepė at
vesti kelias karves ir smar
kų bulių. O kai bulius jas 
vieną po kitos vaisino, Go
ering aiškino, kaip svarbu 
palaikyti grynas kraujas, 
bevaisinant vokiškus gyvu
lius.” Look.

Bulių kovotojai Meksikoj 
taipgi turi savo socialistinę 
uniją.

MIŠJAKAS - ARŠENIKAS
Baltas, panašus į cukraus 

miltelius—tai mirtinas miš- 
jakas (aršeniko nuodai). Du 
metąi atgal Sovietų Sąjun
ga turėjo gabentis jį iš už
sienių. Dabar jau pasigami
na pakankamai ant vietos. 
Tiktai ačiū miš jakui būna 
išgelbėta tūkstančiai hekta
rų pasėlio cukrinių burokų, 
ryžių ir medvilnės. Blizgan
tis miš j akas yra reikalingas 
stiklo pramonei. Vienas to
nas metalinio miš j ako atsto
ja 10 tpnų alavo.

Tiktai 1932 metais Sovie
tuose buvo pradėtas mišja- 
ko apdirbinėjimas. Dabar 
jau yra išaugę stambūs miš- 
jako kombinatai Pietinia
me Urale, Tadžikistane ir 
Sibire netoli upės Angaros.

Visai neseniai ant kalno 
3,500 metrų augštumoj tapo 
atrasta nauji miš j ako rūdos 
sluogsniai Viršutinėj Svane- 
tijoj. Ten yra būdavo j amas 
naujas kombinatas, — tai 
bus didžiausia miš j ako ka
sykla visame pasauly.

V. R.

MIKRO-
Jungtinių Valstijų vy

riausybė tam tikrais apara
tais traukia fotografinius 
paveikslus sąrašų visų ša
lies gyventojų iš 1880 ir 
1900 metų. Sąrašai fotogra
fuojami ant panašių filmų 
kaip judamieji paveikslai. 
Fotografuoja ir kitus daug- 
meniškai susikuopusius do
kumentus. Kodėl taip daro? 
—Tam yra d v i pamatinės 
priežastys.

Viena priežastis, tai kad 
tokių dokumentų ilgainiui 
susidaro tokia daugybė, jog 
visus juos lajkyti origina
luose perdaug reikėtų bran
gios vietos. Antra priežas
tis, tai kad genda bei nusi
dėvi tų dokumentų popiera, 
ypač tokių, kurie dažniau 
yra čiupinėjami. O fotogra
finės filmos yra kur kas sti
presnės ir užima nepalygi
namai mažiau vietos.

Dokumentai, suprantama, 
yra fotografuojami labai 
sumažintu pavidalu. Pavyz
džiui, žmogaus vardas pa-

“Švarūs” Supuvėliai
Hitlerininkų teismas Ha

novery j, Vokietijoj, pasiun
tė merginą 1 iki 5 dienų ka- 
lėjiman už tai, kad ji atsisa
kė išduot vardą vyro, kuris 
įtaisė jai kūdikį. Teisėjai sa
kė : O kas žino, gal vaiko tė
vas yra žydas? Mes gi turi
me saugoti vokiečių veislę 
nuo “suteršimo!...”

AKYS
Dauguma žvėrių turi ru

das akis. Bet tigrai, leopar
dai ir pantheros — žalia
akiai.

Matomi bitėm, bet nema
tomi žmonėms kaikurie ul- 
tra-violetiniai spinduliai; 
bet bitės raudonoje spalvoje 
mato vien tik tamsumą.

Daugelis žuvų, gyvenan
čių jūrių dugne, visai neturi 
akių.

Driežai gali žiūrėti į abi 
pusi tuom pačiu sykiu, nes 
jų akių ritinukai vartosi ir 
veikia nepriklausomai vie
nas nuo kito.

Daugelis vorų yra tokių 
rūšių, kurie turi po aštuo- 
nes akis.

Dienomis ir naktimis gy
vatės laiko atdaras akis — 
niekuomet jų neužmerkia.

Grts.

Šeškas Įkalinto j as
Viešbutėlio savininkas Ro

bert Compton, Deville j, N. 
J., buvo nuėjęs į skiepą; tuo 
tarpu smarkiai dvokiantis 
šeškas atsisėdo prie skiepo 
durų, kad Robertas pradėjo 
šauktis pagelbos ir alpti nuo 
smarvės. Roberto partneris 
Charles Nutter, pagaliaus, 
iškrapštė Robertą laukan 
pro šalutines dureles, o pa
šauktas policijos viršinin
kas H. Jenkins nušovė šeš
ką.

Kada žmogus miršta, jo 
smegenys ir kepenys pir
miausia numiršta.

FILMOS
varde filmoj užima tik tiek 
vietos, kaip mažiukės špil
kos galvutės ilgis-plotis.

Bet kaip tada galima bus 
įskaityt tokius smulkučius 
fotografuotus užrašus ? 
Tam yra prodžektoriai-pa- 
didintuvai. Jie parodo do
kumentus tokio dydžio kaip 
parašyti arba ir daug stam
biau, panašiai kai judžių fil
mos, kur iš siaurutės juoste
lės išeina didžiuliai paveiks
lai. *

Minimais aparatais gali
ma fotografuoti ne tik at
skirus lakštus bei užrašų 
korteles, ale ir ištisas kny
gas. O kai knygą fotogra
fuoja, tai nereikia nė žmo
gaus, kad verstų vieną lapą 
po kito. Pati mašina tam ti
krais guminiais oro “čiulp
tuvais” čiulptelėja ir atver
čia antrą pusę lapo, kaip tik 
nutraukta paveikslas pir
mos jo pusės. Pats fotogra
finis aparatas, vieną puslapį 
nutraukęs, savaime atsi
kreipia į kitą puslapį. Visas 
darbas eina automatiškai, 
sykį nustatei to prietaiso 
mašineriją kaip reikia.

Kiek vietos bus tuo būdu 
sutaupyta, galima spręsti iš 
sekamų skaitmenų. Vardai 
1880 metų gyventojų sąra
šo, sudaryti į dideles kny
gas, užima 8,700,000 pusla
pių. Sustatant tas knygas 
viena greta kitos, reikėtų 
joms apie 1 mylios ilgio len
tynos visoms sutilpti. Bet, 
visus tų knygų puslapius 
nufotografuojant ant filmų, 
tie rekordai sutilptų į 28 
vidutinio dydžio dėžes, to
kias kaip kad paprastai 
naudojama ofisuose (“failė- 
se”). Vienas filmos rutu
liukas keturių colių diamet
ro (skersai-išilgai) sutalpi
na 70,000 vardų pavardžių 
iš minimų sąrašų. Ęet 70,000 
vardų dabar užpildo knygą 
antra tiek didesne už di
džiausią žodyną ir sverian
čią 25 svarus.

Skaitliuojama, kad visas 
New Yorko Centralinio 
knygyno knygas galima bū
tų nufotografuoti puslapis į 
puslapį ir jų filmas sutal
pinti į tiek pat vietos, kiek 
dabar užima tų knygų var
dai ant kortelių vien rodyk- 
linėse dėžutėse.

Dabar gi įvedant Socialės 
Apsaugos Įstatymą, vėl 
ūmai prisideda desėtkai mi- 
lionų dokumentinių kortelių 
su vardais pavardėmis ir 
klausimais-atsakymais delei 
senatvės pensijų. Ir šitie 
nauji dokumentai ne tik 
daugybę vietos užimtų, bet 
per nuolatinius peržiūrinėji- 
mus-patikrinimus ir suplyš
tų, jeigu jie būtų laikomi 
ant popieros. Todėl ir. senat
vės pensijų kortelės bus nu- ♦ 
fotografuotos ant filmų.

Dokumentų fotografavi
mo gerumas yra dar tame, 
kad tuo pačiu žygiu galima 
padaryt po dvi jų kopijas. 
Todėl, jeigu vienoj vietoj 
laikomi dokumentai, pavyz
džiui, sudegtų, tai dar kitur 
liktų tokie dokumentai.

Šį būdą dokumentų foto-* 
grafavimo vadina “mikro- 
filmavimu,” tai yra paveiks
lų traukimu ant mažų fil
mų. C. J. K.
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patarimų

da-

gru-

Darbo

Bet 1935 metais

nepateisinamas,

nors
Gele-

ją skaitėte panyituota ir todėl viduoti žemės ūkio kolektyvus, 
stojote už ją? „ padėti Vokietijos ir Japonijos

R*. .s: Taip. _ imperialistams kare prieš So-

jūs 1934 me-

“Ar jūs patvirti-

klausimus, o 
aiškaus atsa-

kad pras- 
turi “flu”,

“Reiškia, kad jū- 
užsienin buvo su-

paskui Uk- 
dešimtimis 

atiduoti Vo- 
Tolimuosius

atvykęs 
Piatako- 
trockistų 

pradžioje

Trockis Įsakė Jiems 
Veidmainiauti

už
tūri

“Iš taškaregio...” 
“Jūs ėjote prie

ne- 
pas 
(tai 
Po-

Jūs sakėte, kad 
suformulavimas, 

gruodžio

jūs 
yra 
da-

nemi-
Vokietijos slaptąją polici-

sijos turėjo būti labai siauram 
ratelyje, tiktai labai pasitiki
mų žmonių, net neduodant ži
noti kitiems trockistų slaptos 
organizacijos d a r b uotojams, 
kad neleidus jiems sužinoti 
apie Trockio bonapartistinius 
planus (Trockis sakė, kad 
nuvertus Sovietų valdžią, jisai 
įsteigtų tokią valdžią, kokia, 
maždaug, buvo Francijoj įteig
ta Napoleono I).
Ryšiai su Vokietijos Slaptaja

kad defitizmo 
yra nepraktiška 

tuo būdu aš

Aš skaičiau ne- 
todel ir priė-

‘Taip.” t
“Ką jūs darėte?” 
“Užginčinau nuo 
galo ?”
“Per kiek mėne-

Šiais laikais Patersone dau-\ 
gelis žmonių serga šalčiu ir 
plaučių uždegimu, šv. Juoza
po ligonbutyje pridėta nota, 
kad nebus leidžiama lankyti 
ligonių, nes ligos nesvietiškai 
plečiasi. Miesto sveikatos dak
taras Fredrick P. Lee praneša, 
kaip geriausia apsisaugoti nuo 
influenzos:

1. Neit į parengimus, kur 
susirenka labai daug publikos.

3 Vengti naudoti abrūsėlius 
užeigose, kur publika susiren
ka.

3. Apsisaugoti, jeigu kitas 
priešai tave kosti ar čiaudo.

4. Jeigu pasijauti, kad esi 
šalčio apimtas, tai geriausia * 
medicina—lova.

5. Jei pasijauti, 
čiau ir manai, kad 
pasišauk daktarą.

žinoma, tokių 
sunku fabriko darbininkam iš
laikyti, nes fabrike dirbdamas 
susiduri su daugeliu žmonių.

“Tuo būdu jūs

Taip, naturališ-

Vienas Teroristas Pasakoja apie Susisiekimą su Nazių Šni
pais Pagal Trockio {sakymą ir apie Naikinimo Darbus Pra
monėje—Jų Obalsis Buvo: “Juo Blogiau Sovietą Sąjungai, 

tuo Geriau Mums, Trockistams.”

dinimą po suarešta- 
sakėsi, kad dar net

Sąjungoje?” 
“Taip.”
“Ar jūs sakėte 

kad jūsų blokas

“Arba aš, arba 
turėjome vykti.

savęs nusitarėme, 
negalime imti atsa-
už Trockio direkty- 
negalime veikti ak- 
nežinau, kodėl Pia-

Liudijimai Patvirtina Trockistų Programų 
Sugrąžinti Kapitalizmų ir Sovietų Kraštų 

Pasidalinti su Užsienio Fašistais

“Jeigu Piatakovas nevyks į 
Oslo, tai tada aš, turėdamas 
leidimą, aplankyčiau Oslo su 
tos prelekcijos tikslu. Aiškus 
dalykas, su tikslu pamatyti 
Trockį.”
Nesutikimai Trockininkų 

Eilėse
Višinskis: 

sų kelionė 
planuota ?”

Radekas:
Piatakovas 
Mes tarpe 
kad mes 
komybės 
vas. Mes 
lai. Aš 
takovas apie tai nieko nekal
bėjo čionai, nors tai buvo vei
kiausiai svarbiausias klausi
mas pasikalbėjime su Trockiu, 
kuomet Trockis pareiškė, kad 
konferencija reikštų nepasise
kimą arba skilimą. Tada mes 
nutarėme šaukti konferenciją 
nepaisant Trockio uždraudi
mo. Tai buvo tuo laiku; kada 
mes visi manėme, kad mes 
pasiekėm liepto galą. Betgi 
ipašina^ tęsė savo darbą.” 
" Višinskis: “Kokias išvadas 
jūs padarėte?”

Radekas: “Mės padarėme 
išvadą, kad šalis (Sovietų Są
junga) turi sugrįžti prie kapi
talizmo tik del patenkinimo 
Trockio. Kuomet aš tą per
kalčiau, atrodė į beprotnamį.

“Pagaliaus labai svarbus 
faktas. Pirmiau klausimas bu
vo, kad mes kovojame-už-ga
lią, kadangi mes buvome įsiti
kinę, kad mes ką nors šaliai 
užtikriname. Dabar gi mes tu
rime kovoti už tai, kad nami
nis kapitalas ir užsienio kapi
talas paimtų mus į savo ran
kas pirma, negu suteiks mums 
galią. Ką reiškė .direktyvos 
(įsakymas) ko-ordinuoti mūsų 
naikinimo darbą su užsienio 
rateliais? Man šitos direkty
vos reiškė labai paprastą da
lyką, kuf-į aš supratau, kaipo 
politinis organizatorius, bū
tent, tą, kad užsienio valsty
bių agentūros buvo įskverbtos 
į mūsų organizaciją ir kad 
mūsų organizacija virto agen
tūra užsienio slaptosios polici
jos. Mes nustojome buvę sa
vo veiklos viešpačiais 
mažiausiame laipsnyje.’

Višinskis: “Ką jūs nutarėte 
, daryti ?”

Radekas: “Mano pirma 
mintis buvo eiti į partijos Cen- 
tralinį Komitetą ir padaryti 
pareiškimą ir įvardyti visus 
įveltus žmones. Bet aš to 
padariau. Ne aš nuėjau 
Sovietų Sąjungos G. P. U. 
buvusi Sovietų Valstybės 
litinė Administracija), bet G. 
P. U. atėjo pas mane.”

Višinskis: “Labai iškalbin
gas atsakymas.”

Radekas: “Labai apgailėti
nas atsakymas.”

Po to drg. Višinskis stato 
Radekui aštrius 
šis bando vengti 
kymo.

Višinskis: “Ar
tais stojote už sumušimą (pra
laimėjimą) Sovietų Sąjun
gos ?”

Radekas: “Aš skaičiau su
mušimą neišvengiamu.”

Višinskis: “Ar jūs stojote 
už sumušimą-pralaimėjimą ?”

Radekas: “Jeigu aš būčiau 
galėjęs nedaleisti prie sumu
šimo, aš būčiau buvęs prieš 
•sumušimą.”

Viiinskis: “Jūs manėte, kad

į jūs negalite nedaleisti prie 
. sumušimo?”

Radekas: “Aš skaičiau ne
iš vengi m u.”

Višinskis: “Jūs neatsakote 
tinkamai į mano klausimą. Ar 
jūs priėmėte visą Trockio li
niją, kurią jis jums davė 1934 
metais ?’

Radekas: “Aš priėmiau vi
są Trockio liniją 1934 metais.” 

Višinskis: “Ar šita linija 
apėmė ir defitizmą (sumuši
mą) ?”

Radekas: “Taip.”
Višinskis: “Taigi, kaip grei

tai jūs tą liniją priėmėte, taip 
greitai jūs stojote už sumuši
ma?” c

Radekas:
Višinskis: 

sumušimo ?”
Radekas: 

ka.”
Višinskis: 

stojote už sumušimą-pralaimė
jimą Sovietų Sąjungos?”

“Radekas: “Naturališka, ka
dangi aš buvau—tai reiškia, 
aš taip ėjau.”

Višinskis: “Jūs skaitėte So
vietų Sąjungos pralaimėjimą 
neišvengiamu 1934 metais. 
Kodėl?”

Radekas: “Aš rėkavau, kad 
šalis negalės apsiginti.”

Višinskis: “Tai jūs laikėte 
mūsų kraštą silpnu ?”

Radekas: “Taip.”
Višinskis: “Vadinasi, pasi

remiant šalies silpnumu jūs 
priėmėte defitizmą?’

Radekas: 
išvengiamu, 
miau.”

Višinskis:
jūs matėte kraštą tvirtu ir de
fitizmą nepateisinamu?”

Radekas: “Aš pamačiau, 
kad Sovietų Sąjungos sumuši
mas ne tik 
bet kad jinai nebūtų sumušta 
kilus karui, 
programa 
(nereališka), 
stojau prieš tą programą, pa
remtą netikru pamatu.”

Višinskis: “Ar jūs buvote 
prieš ją todėl, kad ji buvo ne
tikra ?”

Radekas: “Aš nekalbėsiu 
apie kitus motivus.”

Višinskis: “Ar tiesa, kad 
1935 metais jūs buvote prieš 
sumušimo-praląimėjimo pro
gramą todėl, kad ją skaitėte 
nepamatuota ?”

Radekas: “Taip.”
Višinskis: “O 1934 metais

- Radekas: “Taip, patvirti- • t nu.
. Višinskis: “Ir kad ta užsie
nio valstybė gali tikėtis konce
sijų nuo ‘praktiškų politikie
rių’ Sovietų

Radekas:
Višinskis:

Ponui. . . ., 
sutiktų duoti tas koncesijas?”

Radekas: “Taip, mes pat
virtinome Trockio įpareigavi- 
mą vesti derybas, ką tos kon
cesijos turėtų apimti.”

Višinskis: “Aš klausiu jūsų, 
ar jūs prižadėjote Ponui. . . 
varde savo bloko tas koncesi
jas, ar ne ?”

Radekas: “Taip, prižadė
jau.”

Višinskis: “Po, jūsų suareš
tavimo, jūsų buvo klausiama 
laike apklausinėjimo (kvoti
mo), ar jūs buvote nusikaltę 
prieš partiją ir prieš Sovietų 
valdžią. Ką jūs atsakėte?” 
~Radekas: “Atsakiau, kad
esu nenusikaltęs.”

Višinskis: “Ar jūs buvote 
klausinėjami apie ryšius su ki
tais dalyvautojais teroristinė
je grupėje? Ar jūs atsakėte?”

Radekas:
Višinskis: 

sėjo 22 d.,
Radekas:
Višinskis: 

kvočiamas 
se?”

Radekas:
Višinskis:

“Aš užginčinau.” 
“Ar tai buvo rug- 
1936 metais?” 
“Taip.’f
i “Ąr j JŪS v buvote 

Sokoinikovb . aky-

Taip.”
“Ar Sokolniko

vas jūsų darbus iškėlė aikš
tėn ?”

Radekas:
Višinskis:
Radekas: 

pradžios iki
Višinskis:

šių jūs užginčijome ?7
Radekas: “Per’ apie tris 

mėnesius.”
Višinskis: “Kaip jūs galėtu

mėte įrodyti, kad po aplaiky- 
mo Trockio laiško, gruodžio 
mėnesį, 1935 metais, ir po pa
sikalbėjimo su Piatakovu, jūs 
jau ištikrųjų nebepriėmėte tų 
pažiūrų, kurias jūs pirmiau 
pilnai ir nedvejojančiai priė
mėte? Ar’jūs turite tokius 
faktus ?”

Radekas: “Neturiu”.
Višinskis: “Aš daugiau klau

simų nebeturiu.”
Tuomi pasibaigė Radeko 

kvotimas.
MASKVA, sausio 26 d.—Tri

jų dienų teismo eiga prieš 
trockistinius teroristus neabe- 
jojančiai įrodė, kad Trockio ir 
jojo agentų Sovietų Sąjungo
je programa buvo sugrąžinti 
kapitalizmą su visais jojo 
žiaurumais, išnaujo pavergti 
darbininkus ir valstiečius, lik-

Višinskis: 
to klausimo 
kurį davė Trockis 
mėnesį,' 1935 metais, pasikal
bėjime su Piatakovu ir laiške, 
reiškė pasiūlymą išduoti savo 
šalį?’

Radekas: “Taip.”
žinojo, Kąd Dirba Par- 

davikišką Darbą
Višinskis: “Ar jūs pripažįs

tate, kad pasikalbėjimas su 
Ponu........ lapkričio mėnesį,
1934 m., buvo išdavystė?”

Radekas: “Aš supratau tą 
laike pasikąlbėjimo ir skaitau 
dabar išdavyste.”

Višinskis: “Ar jūs patvirti
nate savo liūdijimą, kad 
sakėte Ponui....*., kad 
tuščia tikėtis koncesijų iš 
bartinės valdžios?”

Radekas: “Tokia buvo pras
mė mano liudijimo.”

Višinskis: 
n ate tai?”

kurią trockistai vedė terorą, 
naikino ir šnipinėjo!

Boguslavskis prašė teismą 
tikėti jam, kad jisai tuos pa
reiškimus daro vedąs troški
mų ne kad savo kaltę suma
žinti, bet kad jis yra pasiry
žęs pasakyti tiesą savo klasei, 
kurią jis jaučiasi išdavęs.

Sabotažninko ir Grioviko 
Parodymai

Pašauktas kvotimui J. N. 
Drobnis. Jis yra teisiamas. Jis 
sakė, kad jis buvo Piatakovo 
pasiųstas 1934 metais iš Cen- 
tralinės Azijos į Vakarinį Si
birą, kad jis galėtų vadovauti 
griovimo darbui Kuzbaso sri
tyje. Piatakovas jam įsakęs 
varde Trockio, kad griovimo 
darbui būtų panaudojamos vi
sos prįemonės ir pareiškęs: 
“Juo blogiau kraštui, tuo ge
riau mums, trockistams.”

Drobnis liudijo, kad Piata
kovas liepė įtraukti į griovi
mo darbą senusius sabotažnin- 
kus ir kontr-revoliucionierius 
specialistus.

Piatakovas jam aiškino, 
kaip svarbu yra bendrai dar
buotis su fašistinėmis organi
zacijomis, nes, girdi, be jų pa
gelbės vieni trockistai neturi 
pakankamai spėkų pravedi- 
mui vįsų reikalingų griovimo 
ir trukdymo darbų.

Bet Drobnis teisinosi, kad 
jisai tiktai dabar sužinojęs, 
jog šitas bendradarbiavimas 
su fašistinėmis užsienio orga
nizacijomis buvo verstinas pa
gal Trockio sutartį su fašisti
nėmis valdžiomis pasidalinti 
Sovietų šalį. Jis bandė pasi
rodyti, kad jisai labai susijau- 
■įipęs; del $avo kriminališkų 
darbų. Bet tuojaus paaiškėjo, 
toliau klausinėjant, kad jis 
pravedė žudymą ir gazu troš- 
kinimą darbininkų Kemerovo

turėjo susisiekimus ir vedė 
derybas su fašistinių valstybių 
oficialiais atstovais ir bendra
darbiavo su Vokietijos ir kitų 
šalių slapta fašistine policija.

Vakar dienos teismo eiga 
atidengė paveikslą baisių kri- 
minalys’čių, kurias trockistai 
papildė atsiekimui savo tiks
lų.
Trockistų Agentas Liudininkas 

prieš Trockistus

Pirmas šios dienos liudinin
kas buvo senas trockistas Lo
ginov (kuris šioje byloje nėra 
teisiamas). Jis pasisakė, kad 
jis buvo Ukrainos Trockistinio 
Centro nariu ir ėmė instrukci
jas nuo Piatakovo vesti grio
vimo darbą Ukrainos kokso 
(besierinės akmeninės ang-( 
lies) pramonėje. Loginovas 
nupiešė savo darbo būdus. Ji
sai buvo direktorium “kokso 
išdirbimo trusto”, tai yra, val
diškos organizacijos, todėl jo 
griovimo darbas turėjo svar
bių rezultatų.

Vienas iš jo sabotažavimo 
būdų buvo nuvilkinimas, atidė
liojimas statybos darbo ir tuo 
būdu nuvilkino kokso darymo 
darbus. Paskui jisai paleisda
vo darban dar nepriruoštus 
kokso dirbimo pečius ir tuo 
būdu viską sunaikindavo. Ki-

4Kfe^ius- jisąį,|;!lpastat^^avo 
ant minkštos' žemeiš ir tuo bū- f p v, 
du jie sugriudavo.

Loginovas taip pat parodė, 
kaip jisai rekrutuodavo žmones munistų Partijos Centraliniam

Komitetui pareiškimą, prisi- j kasykloje, tuo būdu jisai nėra 
pažindami prie klaidų, bet pa- ■ geresnis už kitus Trockio-fa- 
reiškimas buvo padarytas pa-' šistų kontr-revoliucinės 
gal Trockio instrukcijas. Troc
kis prisakęs jiems grįžti atgal 
į Komunistų Partiją’ir laukti 
patogesnio laiko padidintam 
kontr-revoliuciniam veikimui.

Kaipo narys Vakarinio Si
biro Centro, Boguslavskis ve
dė griovimo darbą ant gele
žinkelio. Jis tą darbą pradėjo 
nuo 1932 metų ir tęsė iki bu
vo sugautas ir suareštuotas. 
Jis nupiešė savo griovimo dar
bo rezultatus: gadino loko- 
plotyvus, sąbotažavo svarbų 
geležinkelių statybos darbą ir 
taip toliau.

Boguslavskis liudijo, kad jis 
žinojo pųo Murajovo apie su
organizuotas trockistų grupes 
žųdyipųi valdžios atstovų, ku
rie apsilankys Kuzbasan (an
glies ir plieno centran Novo
sibirske).

Buvo suorganizuoti bandy
mai nužudyti Molotovą, Liau
dies Komįsarų Tarybos Pirmi
ninką ir Kagąnovičių, 
žinkelių Komisarą:/

Boguslavskio senas priete- 
lius Bermąntas buvo vienas iš 
tų grupių narių. (Kratant 
Berjnanto kambarius, rasta 
net trys revolveriai).

Prokuroras Višinskis pa
klausė Boguslavskį, kuris bu
vo vadovaujantis trockistas ir 
nepermaldaujamas Bolševikų 
Partijos ir Sovietų valdžios 
politikos priešas, kas jį paska
tino padaryti prisipažinimus 
prie tų krihiinalysčių.

Boguslavskis pasiaiškino sa
vo susijaudinimą " 
vimo. Jis sakėsi, k 
prieš suareštavimą jis pradė
jęs jausti, kad tie jo baisūs 
kriminališki darbai nuvedė į 
pražūtį, bet buvęs bejėgis su
stoti. Tiktai po Suareštavimo 
jis pradėjęs rimtai galvoti. Jis 
tik tada priėjęs prie išvados, 
kad geriau teisybę pasakyti 
nors vėlai, negu niekados.

Boguslavskis sakėsi, kad 
kuomet jisai šiame teisme nuo 
kitų tro,ckįstų patyręs apie 
Trockio programą parduoti 
Sovietų Sąjungos žemes fašis
tams, jisai baisiai pasibjaurė
jęs—tai tokia, programa, už prieš Sovietų valdžia.

Loginovas liudijo, kad jis 
pasiūlė trockistui Rataičakui 
(kuris yra taipgi teisiamas šio
je byloje), kuris buvo chemiš
ko trusto direktoriumi, pasam
dyti Grašę (kuris yra šioj by
loje) kaipo kontaktą su Vo
kietijos slaptosios policijos 
agentais, šis Grašė irgi dirbo 
chemiškam trušte (Valdžios 
organizacijoje).

Pašauktas pasiaiškinti, Ra- 
taičakas pripažino, kad jįsai 
tikrai užmezgė ryšius su fa
šistinės Vokietijos šnipais pa
gal Piatakovo instrukcijas.

Prokuroras Višinskis 
klausė Piatakovo, ką jis 
pasakyti.

Piatakovas: “Taip, aš
viau instrukcijas užmegzti ry
šius su slapta policija, bet tos 
instrukcijos buvo ‘algebraiškoj 
formulėje,’ specifiškai 
nint 
ją.”

Sekamas buvo kvočiamas 
kaltininkas Boguslavskis. Jisai 
buvo ' Vakąriųįo-,Sibiro Troc
kistų- Centro narys- nuo <'1$28 
m. iki i 1^6, pi. Jis liudijo, Jtaip 
1929 metais tįe trockininkai 
pasiuntė Sovietų Sąjungos Ko-

Daugelis ir lietuvių serga. 
G. Petkus serga ir jau 3 sa
vaitė guli lovoj. Paklausiau, 
kaip jaučiasi, sakė, kad ge
riau. Jau pora savaičių serga 
J. Aleksa. J. A. yra “Laisvės” 
skaitytojas. Linkėtina jam 
greitai pasveikti.

Apsivedė Povilas Setnikas 
su Marijona Kaminskiene.4 
Abu našliai. Vestuvės įvyko 
sausio 17 d., 1937. Kadangi 
abu katalikai, tai ir šliūbą ėmė 
bažnyčioj.

teroristiniam darbui ir kaip jie 
laukdavo pranešimo, kad susyk 
pradėti teroristinį ir naikinimo 
darbą, kurį suorganizavo troc
kistų “Paraleliškas Centras” 
prieš Komunistų Partiją ir 
prieš valdžią.

Nepatenkinti Jojo 
Lėtumu

Loginovas sakė 
Maskvon raportuoti 
vui apie ’Ukrainos 
veiklą. Piatakovas 
1936 metų smarkiai išbarė
tuos trockistus už jų nerangu
mą ir per lėtą veikimą. Piata
kovas jam sakė, kad šitie 1936 
metai bus sprendžiamais me
tais “Paraleliško Centro” Veik
los prieš Sovietų valdžią ir pa
sakė Logįnovui, kad jau pa
daryta sutartis tarpe Trockio 
ir Vokietijos fašistų ir Japo
nijos valdžios ,del bendro te
roristinio ir naikinimo darbo.

“Bet argi tas nereikš mūsų 
krašto pražūtį?” Loginovas 
paklausęs Piatakovo.

“Ne, to nereikš, yra klausi
mas tiktai davimo fašistų val
džiai didįlių teritorinių, poli
tinių ir ekonominių koncesijų, 
klausimas pagelbėjimo fašis
tams jų kare prieš Sovietų Są
jungą,” atsakė Piatakovas.

LoginoVas liudijo, kad jis 
nieko nežinojęs apie planuoja
mą 1936 metais trockistų kon
ferenciją aptarimui Trockio 
bendradarbiavimo su fašistu 
nėmis valdžiomis. Mat, pir
miau Radekas ir Piatakovas 
teisme teigė, kad jie tikėjosi 
šaukti tokią konferenciją, nes 
juos išgąsdinus Trockio pro
grama, kurią jis trockistams 
patiekė savo laiške 1936 me
tais.

Loginovo liudijimas parodė 
neteisingumą Radeko ir Pia
takovo teisinimos.

Pašauktas Piatakovas pada
ryti savo pąreiškinją į šitą Lo
ginovo liudijimą. Piatakovas 
stengėsi pakeisti savo pirmesnį 
liudijimą apie konferenciją, 
sakydamas, kad tasai disku- 
savimas Trockio 1936 metų in
strukcijų turėjo įvykti pačiam 
“Paraleliškam Centro,” pasi
kviečiant dalyvauti Tomskį, 
narį “dešiniųjų centro.” Pia

pės dalyvius.
Drobnis išparodė savo grio

vimo darbą Kemerovo kasyk
loje ir prisipažino, kad troc
kistų tikslas buvo išardyti sta- 
chanovinį judėjimą už pakėli
mą darbo išnašumo. Paaiškė
jo, kad 1935 metais metalur
gijos darbininkų delegacija 
vyko į Kuzbasą pasiskųsti už 
labai prastą kiekybę gauna
mo kokso. Kuzbaso darbinin
kai prižadėjo pagerinti pro
duktus, bet negalėjo savo pri
žadą išpildyti, nes Drobnis, 
būdamas strategiškoj pozici
joje, vedė kenkimd ir naikini
mo darbą.

Drobnis instruktavo A. A. 
Šestovą (kuris irgi yra teisia
mas), kuris vadovavo trockis
tų griovimo darbą Kemerove, 
užmegzti ryšius su grioviku 
Pešekonovu (kuris tapo nu
teistas Novosibirsko byloje). 
Per Pešekonovą trockistai už
mezgė ryšius su Vokietijos 
slaptosios policijos šnipu, in
žinierium Stueklingu (kuris 
jau nuteistas Novosibirsko by
loje).
Darbininkai Turi Žūti—Sakė

Gruodžio 31 d. buvo ALDLD 
84 kp. balius. Tą patį vakarą 
Stilsono pasekėjai surengė 
sklokutės jomarkėlį. Tuomi 
bandė pakenkti ALDLD kuo
pai, bet ne tik Stilsono pase
kėjai nepakenkė ALDLD 84 
kp., bet sklokutė prisivirė sau 
gardaus raugalo.

Literatūros balius buvo 
draugiškas ir linksmas. 84 
kuopai liko $43 pelno. Taipgi 
reikia priminti, kad baliuje 
buvo daugelis katalikų, kurie 
visi buvo užganėdinti. Man 
vienas katalikas pareiškė: 
“Kada rengsite kitą tokį pa
rengimą, tai man praneškite iš 
anksto. Aš atsivesiu daugiau 
savo kaimynų į jūsų parengi
mą. Anos pusės (sklokos) 
žmonės man siūlijo tikietus ir 
sakė, kad šį vakarą įvyks tik 
vienas parengimas—jų vaka
rienė.” Matote, kaip tie Stil
sono žmoneliai išmoko sukti 
melagystes.

vietų Sąjungą ir 
rainą su trimis 
milionų gyventojų 
kieti jai, o visus 
Rytus (Sibirą) Japonijai. To
kie pamatiniai trockistų pla
nai ir tikslai.

Pravedimui šios programos, 
atsiekimui tų tikslų juos ko- 
mandavojo Trockis panaudoti 
visus būdus teroro ir pramo
nės griovimo, o jie, kaip teis
me prisipažino, tuos prisaky
mus pildė. Jeigu jų žygiai ne 
visai išdegė, tai ne jų kaltė. 
Jie bandė., Jų nelaimė buvo, 
kad Sovietų valdžia juos su
gavo ir jų lizdą išardė. O į 
mases jie bijojo eiti, nes žino
jo, kad ten negaus jokio pa
sisekimo. Teroro ir naikinimo 
būdais jie tikėjosi apsidirbti 
su Sovietų valdžia ir sugrąžin
ti kapitalizmą ant vieno šeš
tadalio pasaulio.

Teisme pilnai įrodyta lūpo
mis pačių teroristų, kad jie takovas sako* kad šitos disku

Drobnis paaiškino teismui, 
kaip jis ir Noskov (kitas grio
vikas, nuteistas Novosibirsko 
byloje), diskusavo paruošimą 
eksplozijos Kemerovo Centra- 
linėje Kasykloje.

Drobnis sakė, kąd Noskovas 
pareiškęs, jog tokia eksplozija 
galinti silnaikinti daug gyvy
bių.

“Aš paklausiau Noskovo,” 
sako Drobnis, “ar negalima- 
būtų padaryti eksploziją be 
sunaikinimo mainierių. Jis at
sakė, kad negalima. Tada aš 
sutikau, kad eksplozija turi 
būti pravesta, nepaisant gyvy
bių.”

Vėlesnis gi apklausinėjimas 
parodė, kad Drobnis visai ne
rodė pasigailėjimo gyvybėms. 
Priešingai, jisai išaiškino Nos- 
kpvųi, jkod.el tjrockistai norėjo, 
kad kųodaugiausia žmonių gy
vybių žūtų eksplozijose. Tuq- 
mi tikėjosi s,Užeiti darbininkus

Naujas Suprizas Namų 
Savininkams

Patersone 1937 metais tak
sai ant stubų bus pakelti vie-( 
nuoliką nuošimčių. Tai jums 
ir “Happy New Year”. Dar
bų nesimato, o uždarbis tų, 
kurie dirba, apkramtytas iš 
abiejų galų.

Ketvirto “wardo” alderma- 
nas Thomas Tonge pranešė 
per vietinį laikraštį “Paterson 
Evening News”, kad šiais me
tais bus aptaksuojami krautu
vių savininkai, kurie parduo
da sodę, cukrinius ir šaltako- 
šę. Tokie krautuvininkai ne
galės eiti į kompeticiją su 
tais, kurie įsitaiso trokučius ir 
dviračius ir per visą vasarą 
sau petlevoja. Mat, pastarieji 
nemoka randų.

Sausio 16 d. Lietuvių Pilie
čių Neprigulmingas Kliubas 
surengė balių. Kadangi kliu
bas yra vienas iš didžiausių 
organizacijų Patersone, tai ir 
balius buvo didelis. Publikos 
buvo pilna svetainė. Kliubui 
liks gražaus pelno. Kliuban 
priimama veltui jaunuoliai 
tarp 18 ir 25 metų amžiaus. 
Kliubas gerai stovi kaip na
riais, taip ir finansais.

Vabalas.

Nuo Redakcijos. — Kai ku
riuos mažmožius apleidome 
del vietos stokos. Atleiskite.



Cleveland© Kronika
Lenino Mirties Teminėj imas

Sausio 24 d., 2:30 po pietų, 
Miesto Auditorijos Ball Room 
įvyko 13-kos metų sukaktuvių 
paminėjimas nuo VI. IIjie Le
nino mirties. Oras pasitaikė la
bai blogas. Manyta, kad pami
nėjimui pakenks, bet prisirinko 
pilna salė, apie 1,400 žmonių.

West Sides Vengrų Darbinin
kų choras atidarė mitingų su 
“Internacionalu.” Fotam su mo
terims (mišriais balsais) sudai
navo porų liaudies dainelių. 
Mac Weiss, seki’. Jaunųjų Ko
munistų Lygos pasakė reikš
minga prakalbelę reikale trau
kimo jaunimo į organizacijas. 
Ukrainų Darbininkų ir Lietu
vių Lyros chorai sudainavo ge
rai. Publika norėjo daugiau.

Vyriausiu kalbėtojum buvo 
drg. Charles Krumbein iš New 
Yorko. Jis buvo sutiktas su de
monstracija. Kita demonstraci
ja sekė, kuomet Krumbein pa
sveikino Clevelando komunistus 
ir simpatikus varde 27,000 ko
munistų ir kelių šimtų tūks
tančių simpatikų New Yorko 
valstijos. Kasgi iš susirinkusių 
nesidžiaugs tokia žinia,
New Yorke yra tiek komunistų 
ir simpatizatorių Lenino parti
jos narių! Tas rodo, kad Leni
no mokslu ir komunizmo idėjo
mis persiima Amerikos darbi
ninkai.

Mūsų priešai, — tęsė drg. 
Krumbein, — primeta mums, 
kad mes leninizmo principus 
importuojame iš Maskvos. Tai 
ištikro labaL bloga, drg. Brow- 
derio žodžiais, kad 
mokratijoš turi ateiti per Mas- 
kvų.

šiandien padėtis atsimainius. 
Klausimas prieš mus stovi ne 
praeities, bet dabarties ir atei
ties ; ne pasiliuosavimas iš po 
Anglijos jungo, panaikinimas 
vergijos, bet kova už gyvasties 
palaikymų milionų ir apgynima 
demokratijos nuo Amerikos sau
jelės rojalistų.

Kas yra geriausi šiandienų 
kovotojai už tas visas tradici
jas, kurios mūsų šalyj ir visame 
pasaulyje buvo darbo masių 
krauju ir gyvasčia įgytos, ku
rias suminėjau savo kalbos 
pradžioje?

kad

Dimitrovas! (Didžiausias del
nų plojimas).

Thaelmann! (Pasikartoja dar 
didesnis plojimas).

Andri Marti! (Plojimas). 
Prestes, Brazilijoj, Mao Tze- 
tung, pirmininkas Chinijos So
vietų, Browder ir Foster Ame
rikoj (šturmingas plojimas) ; 
šioj šalyj yra geriausi liaudies 
sūnūs ir vadai! (Didelis ploji
mas).

Iš antros pusės matome tuos, 
kurie mus šmeižia besidangsty- 
dami Amerikos revoliucinėm 
tradicijom: Hearstų, Liberty 
League, Morganus, Du Pont ir 
visus Amerikos rojalistus; jie 
yra tais, kurie nori labiausiai 
importuoti svetimas “idėjas,” 
dvokiančias smogiku Hitleriu ir 
buČerium Franko. Jie tai nori 
importuoti galvažudiškas fašiz
mo užmačias ir užkarti mūsų

CIO pirmininkas John L. Lewis, Darbo Sekretore Frances Perkins, Michigan valstijos gubernatorius Frank 
Murphy ir Darbo Depai tmento taikytojas James F. Dewey konferencijoje. Washingtone, kur buvo svars
toma automobiliu darbininku streiką*.

A

demokratinei šaliai. Jie ir visi 
tie, kurie šmeižia komunistus, 
daro tam, kad savo juodus žy
gius paslėpus nuo plačiųjų ma- 
siu- - ' ■

Mes komunistai ir simpatikai 
esame tie, kurie atstovaujame 
Amerikos revoliucines tradici
jas, kurias atstovavo Jefferso- 
nas, Lincolnas ir kiti kovotojai 
už demokratijų.

šiandien centraliu pasaulyj 
klausimu yra: demokratija ar 
fašizmas? Kas yra geriausiais 
gynėjais demokratijos? Atsaky
mas — komunistai. Sovietų Są- 
junga, vadovaujama d. Stalino 
yra visų pasaulio darbininkų ir 
prislėgtų tautų švyturiu.

Tokie džentlemenai, kaip 
Sloan’ai iš General Motors kom
panijos, primeta Industr. uni
jai tų patį, kų jojo klesos pana
šūs primeta mums, komunis
tams. Sloan nori įtikinti Ame
rikos žmones, kad United Auto- 
mobile Workers Unija norį už
keroti diktatūra ant General
Motors kompanijos. Bet, kaip 
ištikrųjų yra su ta diktatūra?
Paimsime Flintų, kaipo pavyz
dį. Flinte yra diktatūra, bet 
keno? Nesigilinę surasime, kad 
nuo viršaus iki pačios apačios
Flinto miestuko valdžia yra pil
noj kontrolėj General Motors 
Co.. Be G. M. žinios ir paveliji
mo Flinte nei vienas valdinin
kėlis negali būti savo vietoj; 
G. M. Komp. to miestuko val
džių kontroliuoja. O kas čia yra 
ar ne diktatūra? Taip, diktatū
ra. Bet keno, kuomet Sloan pri
meta diktatūra-U. A. W. U.? 
Aišku keno, t. y. Sloano dikta
tūra;

Teisėjas Black, kuris išdavė 
injunction prieš Flinto streikie- 
rius ir išdavė tūkstantį arešto 
warrentu yra $200,000 dalinin
ku G. M. kompanijos. Tas pat 
yra su miesto prokuroru ir ki
tais Flinto valdininkais. Ar ir 
čia U. A. W. U. kalta, kad taip 
ištikrųjų yra?

Kas prieš pereitus šalies pre
zidento rinkimus dėjo į Flinto 
darbininkų vokus ir diktavo, 
kad balsuotų už Landona? Aiš
ku, kad Sloano šaika, kuri be
gėdiškai nori primesti Automo
bilių Darbininkų Unijai.

Kas gi pagalinus įsteigė Flin-
to Alliance? Ir kam ji įsteigta? 
ir vėl surandame, džentelmeno 
Sloano diktatūrą pravesti.

Draugai, komunistus matome 
pryšakyj visų kovų. Ispanijos 
fronte su Hitlerio, Mussolinio, 
Franko galvažudžiais ar čia 
Automobilių streike, ar kovoje 
už lygias ir žmoniškas negrų 
teises. Mes džiaugiamės savo 
partijos narių darbu ir pasiau- 
kavimu.

Darbininkai laike šių kovų 
už gyvasties palaikymą, už teisę 
organizuotis į unijas, patirs, 
kad yra reikalas persiimti idė
jom už leninizmą.

Aukų surinkta K. P. reika
lams $165.

Priimta šios rezoliucijos u Is
panijos liaudžiai užuojauta ko
voje su fašizmu; Fisher Body 
streikieriams užuojauta, ir pre
zidentui Rooseveltui, reikalau-

Lietuvių Piliečių Kliubai 
Ir Visuomenė

Kadangi kliubai, kaip ir vi
sos kitos organizacijos, yra 
funkcijom v i s u o m e nes, tai 
mes, dalelės, nariai tų įstaigų, 
turime teisę pareikšti savo 
nuomones apie jų naudingu
mų ir veiklų.

Kadangi kliubai darosi vis 
populiariškesni, juose priklau
so visokių pakraipų svietelio, 
į juos užeina net dailiosios ly
ties (moterų-merginų) pasi
linksminti,—tai kliubai turi 
auksinę progų suvaidinti svar
bų vaidmenį bile kryptin, ar 
tai kultūriškon, ar bizniškon. 
Pastarojon kryptin kliubai 
daugiau linkę, t. y., daugiau 
linkę “palaimintų” skystimėlį 
šinkuoti, kas, žinoma, jiems ir 
sekasi.

Bet kaip apie kultūriškų 
darbų? Ar apie tai pagalvoja
ma?

Pųvyzdin, kiek man teko 
važinėtis po įvairius miestus 
ir atsilankyti į lietuvių kliu- 
bus, tai vis teko matyti pasi
tinkant atsilankančius su “link
smybių” skystimėliu. Ir tai 
veik be išimčių ar tu būsi su
augęs vyras, moteris, ar jau- 
nuolis-lė. Ten visokių sueina 
ir visi vienodai priimami. 
Taip ir tūno per dienas tame 
svaigalų velniuko glėbyje. 
Pasiklausk, kur jų knygynas, 
ar laikraščiai, tai gauni at
sakymų, kad apie tai jie dar 
nepamislino. . . O jei kur ir 
randasi knygynas, tai daž- į 
niausiai užkimštas kur užpa-' 
kalyje; laikraščiai bus numes
ti kur nežymiai, kampe.

Tai blogas apsireiškimas. | 
Nesakau, kad nereikia pavil-1 
gyt džiūstančio gomurio, bet: 
kliubai turėtų suprasti ir ne-! 
pamiršti kultūros darbo, ap-į 
švietos. Daugelis darbininkų | 
nusiskundžia, kad jie ten, I 
kliubuose, negauna jokio peno į 

|savo dvasiai, neįgyja ten jokio i 
žinojimo.

Kaip dabar dalykai stovi, 
tai kliubai mažai kuom skiria
si nuo paprastų karčiamų. Kų 
tik kur nesutiksi, tai ^iūrėk ir 
sako: “Eiva kliuban įsitrauk
ti,” vien sakyti “einam nau
dingų knygų pasiskaityti.”

Kaip kas nori, gali manyti, 
bet aš manau, kad lietuviai 
perdaug įsimylėjo gurkšnoji
mą alučio. Gal už tai ir mūsų 
tauta atsilikusi kultūroje. O ne
turėtų taip būti. Juk ir mes esa
me tokie pat žmonės, kaip ir 
kitų tautų.

Griaustinis.

Wilkes-Barre, Pa.
Visokios Žinios iš šio Miesto

Sausio 21 dieną čia buvo ro
domas paveikslas iš Rusijos 
revoliucijos laikų po vardu 
“Chapayev”, žmonių buvo at-

jant atmainyti nusistatymą lin
kui demokratinės Ispanijos val
džios. M-ka.

HP E A I S V fi Puslapis Penktas

Metropolitan Operos Žvaigžde 
pasisako, kodėl jis labiau mėgsta lengvą užsirūkymą

Lauritz Melchior sako:

PUIKIAUSIAS TABAKAS— 
“DERLIAUS GRIETINĖ”

“Aštriausias bandymas, kokiam aš 
galiu cigaretą pavesti yra tai stebėji
mas, kaip jis po ilgų, sunkaus pratimo 
valandų mano gerklei atsineša. Aš atra
dau, jog lengvas užsirūkymas išlaiko 
tą bandymą. Ir todėl, nors ir nesu nuo
latinis rūkytojas, savo gerklės labo 
dėlei labiau mėgstu Lucky Strike. 
Taipogi atsitiktinai ir mano' žmona. 
Kuomet mes vykstame atgal į Europą, 
niekad neužmirštame pasiimti su sa
vimi gero kiekio Luckies.”

^Neseniai buvo padaryta neprigulmingas tyrinė

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

To pamėgimo protingumą patvirtina p.Melchior ir 
taipogi kiti vadovaujanti radio, scenos, filmų ir operos 
artistai. Jų balsai yra jų turtas. Štai tkp<įlęl įtiek daug iš 
jų rūko Luckies. Jūs taipogi galite turėti Luckies — 
lengvo užsirūkymo, laisvo nuo tūlų šiurkščių erzi
nančių priemaišų, išvalytų išimtino “It’s Toasted”
proceso gerklės apsaugą. Luckies yra malonūs jūsų 
gerklei!

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

PRIEŠ KNITĖJIMUS—PRIEŠ KOSULĮ
Copyright 1937, The Atnerlcin Tobacco Company

MMB

Į?

silankę vidupiai ir šiuom pa
veikslu likosi patenkinti.

Nors gana pasidarė iškaš- 
čių rodant šį paveikslą, bet 
tuom pačiu sykiu likosi pusė
tina parama ir del “Sunday 
Worker”.

Sausio 23 dieną čia iš šio 
miesto buvo išvežama drabu
žiai del Ispanijos liaudies ko
votojų. Rodos čia nieko naujo, 
visi susipratę darbininkai tą 
daro, bet čia, kada tie drabu
žiai buvo atvežti į Lehigh Val
ley stotį, ir pirm pakol juos 
pradėjo kraut į vagoną, tai 
protestonų kunigas ten prie 
jųjų meldėsi, šventino ir mel
dė savo dievo, kad laimingai 
pasiektų liaudies frontiečius. 
Pasirodo, kad ir tarpe kuni
gų randasi tokių, kurie trokš

f

ta, kad fašizmui sprandas bū
tų nusuktas.

Sausio 23 dieną buvo bedar
bių bendro fronto konferenci
ja Workers Alliance of Ame
rica, ir Pennsylvania Security 
League. Didelis skaičius dele
gatų buvo iš abiejų pusių ir 
likosi išdirbta planai bendrai 
vest neatlaidžią kovą už pa
gerinimą bedarbių būvio.

Reikalavimai yra šie: pa
vieniams bedarbiams $7 į sa
vaitę; porai $12.00 į savaitę 
ir nedirbantiems vaikams po 
$3 į savaitę, ir daug kitų rei
kalavimų.

Buvo nutarta ant greitųjų 
pradėt spaudimą ant repre- 
sentatyvų ir ant gubernato
riaus Earl. Bus vedama kova 
pakol tie ponai bus priversti 
pagerinti tokią skurdžią be
darbių būklę.

Kasyklos su darbais gana 
šlubuoja ir dirbančių mainie- 
rių padėtis daugumoje nepa
kenčiama; kurie da ru bosais 
laiko vieną ranką, tai tie šiaip 
taip geriau skursta, bet kurie 
su bosais neturi jokios pažin
ties,—tie daugumoje dirba už 
du-tris dolerius į dieną? *

Darbai yra sunku gauti; 
kad kur ir pasitaiko proga į 
darbą, tai gana sunku gauti, 
gaunama tik per tam tikrus 
bosų agentus ir, neturint pini
gų, neįmanoma darbas gauti.

Darbininkiškas veikimas 
šioje apylinkėje gana atsili
kęs, čia da vis mūsų draugai 
niekaip negali išsijudinti į 
veikimą, kaip kad kitų mies
tų darbininkai, čia būtinai rei
kia pradėt geriau darbuotis.

VHsiejiškis,

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

113 West 42nd Street : 
NEW YORK CITY

> Telefonas Bryant 9-7763

į BROOKLYNO OFISAS
? 168 Grand Street

Brooklyn, N. Y.
Telefonas Evergreen 8-7179

SVEIKATA—TURTAS
Netekus sveikatos, nemiela nei gy

vent. Turtuolis atsižada ir turtų, kad 
tik būt sveiku. Broli ir Sese, jeigu 
tu įvertini sveikatą ir ją brangini, tai 
prižiūrėk ją. Jausdamas skausmus, 
kaip tai: reumatizmą, rankų kojų gė
limą, nikstelėjimą, nuovargį, šaltį, 
rankų-kojų tirpimą, dieglius, tuojaus 
reikalauk DEKSNIO GALINGOS 
MOSTIES, sudarytos iš daug skirtin
gų gamtos elementų iš tolimų svieto 
kraštų, girių, visokių medžių aliejų, 
šaknų ir žolių; kuri turi savyje ga
lingą šilumą, šildydama kaipo saulės 
spinduliais, sunaikina reumatiškus 
skausmus ir palengvina žmogui. Dek- 
snio Galinga Mostis tūkstančiams pa
gelbėjo, pagelbės ir tamstai. GAR- 
ANTUOJAM, kad, pavartojus kelis 
sykius, aplaikysi palengvinimą ar pi
nigus grąžinam.

Kaina 75c., $1.50 ir $3.00.
Aplaikom šimtus laiškų su padėka- 

vonemis iš skirtingų pasaulio kraštų, 
kuriems pagelbėjo. Klauskite visada 
taip DEKEN’S OINTMENT.

PASARGA: Jeigu nori aplaikyti ti
krąją Deksnio Galingą Mostį ir pa
sekmes, tai visada klausk taip: DE- 
KEN’S OINTMENT ir neklausykite 
nei jokių kitų pasiūlijimų, kad kas ir 
siūlytų.

Visada žiūrėkite, kad būt užrašyta 
DEKEN’S OINTMENT, tai tik tada 
aplaikysite tikrąją Deksnio Galingą 
Mostį. Parsiduoda visur.
Reikalaunam Agenčių ir Agentų.
DEKEN’S OINTMENT CO

Hartford, Conn.

P. BIELIAUSKAS 
8831 76th Street 
Woodhaven, N. Y. 
Tel.: Foxcroft 9-6901

A. BALČIŪNAS 
321 Chauncey Street 

Brooklyn, N. Y.

and
CARPENTERS

Taisom ir maliavojam na
mus iš vidaus ir iš lauko

BERN. J. SHAWKONIS
(AŠAKUNAS)

NAUJAS

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALSAMUOTOJAS

LAISNI UOTAS
New York ir New Jersey 

Valstijoje
Graborystės reikale visada jums r 

mielai patarnaus pigiai.
306 John Street, 

Harrison, N. J.
. Telefonas: Harrison 6-1693
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ALDLD REIKALAI
;su vasario pradžia praside

da ALDLD kuopt] darbymetė, 
rugiapjūtė naujų narių gavi-

tos kuopos pasimokęs, tai pi
nigai bus priskaitoma prie 
1936 metų įplaukų.

me. Gamta tankiai iškerta 
šposus. Sausis mėnesis kiek
vienais metais būna bjaurus, 
sniego pilna, šiais metais snie
go nėra, šilta, ir ALDLD Cen
tro Komitetas, manydamas, 
kad nebus patogus laikas sau
sio mėnesį skelbti vajų,—nu
tarė pradėti su pirma diena 
vasario.

Sekretorius paskelbė pla
nus, dovanas kuopom ir na
riam už gavimų naujų narių ir 
čia apie tai nekalbėsiu. Reikia 
priminti tik tiek, kad per šį 
vajų ir mažų kolonijų kuopos 
turi progą laimėti vieną iš ski
riamų dovanų. Tačiaus čia ne
kalbu apie dovanas, kaipo pa- 
akstinimą kuopų veikėjų prie 
aktyvaus darbo. Darbas yra 
pasišventusių narių idėja. Pa
kėlimas kuopų ir kolonijų yra 
mūsų judėjimo reikalas.

Šiame vajuje apskričių ko
mitetų nariai turi atminti vie
ną iš šių dalykų: 1) 14 kuopų 
su 20 d. gruodžio pereitais 
metais dar nebuvo mokėję nei 
u^ vieną narį 1936 metais, 
kuomet 168 kuopos pasimokė- 
jo pilnai ar su mažu nuošim
čiu nepasimokėjusių narių. 2) 
Šiame vajuje neturi būt pa- 
ntįršta aplankyt kad ir ma
žiausios kolonijos ALDLD 
kūopa. Nepatirta priežastys, 
kodėl tų kuopų draugai ne
kreipia atydos pasimokėti lai
ku metines duokles. 3) Jeigu 

, apskričių komitetam nėra ži
noma jų ribose nepasimokė- 
jusios kuopos, tai lai kreipia
si prie ALDLD Centro sekre
toriaus ir aplaikys visas infor
macijas.

Draugai ir draugės! Tan
kiai nusiskundžiama, kad mū
sų išleistos knygos esą sunku 
platinti, niekas neperka. Ta
čiaus ALDLD Centro Komite
te iš sekretoriaus raporto pa
tyrėme, kad bėgyje poros mė
nesių parduota mūsų organi
zacijos senos laidos knygų už 
51 dolerį. Ką tas reiškia ? 
Reiškia, kad centras neturi 
savo knygiaus, kuris lankytųsi 
po kiekvieną koloniją platini
mui knygų, bet gauna užsa
kymų iš tų kolonijų, kurios^ 
gyvuoja mūsų ALDLD kuo
pos; tas rodo, kad mūsų orga
nizacijos kuopos nekreipia 
rimtos domės platinimui lite
ratūros. šiame vajuje šis da
lykas turi būt taisomas.

1936 metus pabaigėme su 
gerais rezultatais pinigišku 
atžvilgiu, “šviesos” ir knygos 
“Gamta ir žmonės” išleidimo 
bilos apmokėtos. ALDLD iž
das baigiant pereitus metus 
pinigiškai nepasiliko tuščias; 
su gruodžio pabaiga buvo 
banke $433.39. Tačiaus netu
rime pamiršti to fakto, kad

1936 metais per pasimokč- 
jusias 168 kps. mūsų organiza
cijoj buvo 1,468 moterys. Mo
terys priklausė prie bendrų su 
vyrais kuopų. Centro Komite
to tarimu, kur galima, dides
nėse kolonijose organizuoja
ma atskiros ALDLD moterų 
kuopos. Moterų Komitetas pa
siėmė vieną iš atsakomingų 
darbų, tai išleidimą brošiūros 
“Virėja”. Mūsų organizacijos 
vajininkai neturi pamiršti šio 
svarbaus moterų darbo; nuė
jus į gyvenamus namus, ar su
sirinkime, prakalbose ir kitur 
šį mūsų draugijų didelį darbą 
paaiškinti publikai, kad būtų 
sėkmingiau gauti moterys į 
ALDLD.

Vicno< dalyko, kurio mūsų 
draugai in draugės vajininkai 
neturi pamiršti, tai tą, kad 
šiem metam ALDLD Centro 
Komitetas nutarė išleisti gerą 
jipyšaką. Komisija, kuri iš
rinkta suradimui tinkamos ir 
visų skaitytojų mylimos apy
sakos, patraukiančios skaity
mui, duos raportą sekamam 
ALDLD Centro Komiteto susi
rinkime ir bus paskelbta visų 
narių žiniai.

Draugai buvę opozicionieriai 
įsitėmykite tą dalyką, kad 
mes turime žiūrėti į ALDLD 
organizaciją,’ kaipo į savo 
švietimo ir kultūros organiza
ciją. Atminkite, kad per me
tus laiko nuo mūsų susivieniji
mo, mes aplaikėme penkis 
kartus daugiau iš ALDLD už 
savo įmokėtus pinigus, negu 
priklausydami prie LDD per 
keturis metus, sumokėdami 
tris kartus daugiau pinigų. 
Tad šiame vajuj kiekvieno bu
vusio opozicionieriaus užduo
tis gauti nors vieną naują na
rį į ALDLD!

A. Matulis,
ALDLD CK. Pirmininkas.

ALDLD 15-to Apskričio 
Rezoliucijos

Mes, ALDLD 15-to Apskr. 
kuopų delegatai, susirinkę me- 
tinėn konferencijon sausio 17 
d., 1937, Cleveland, Ohio, at
stovaudami 300 narių, priima
me sekamas rezoliucijas:
Dabartinės Lietuvos Valdžios 

Reikale

Pasmerkiame dabartinę Lie
tuvos valdžią už sunaikinimą 
šalyje demokratinės santvar
kos. Taipgi už šaudymą ir te
rorizavimą darbininkų ir vals
tiečių, kurie kovoja už geres
nį gyvenimo būvį. •
Užuojauta Ispanijos Liaudžiai

Reiškiame didžiausią užuo
jautą Ispanijos liaudžiai di
džiausioj kovoje su fašizmu!

jimas būtų dideliu pralaimėji
mu viso pasaulio demokratiniai 
nusistačiusioms jėgoms, kas 
būtų sustiprinimu visų fašis
tų—

Todėl mes šioj konferenci
joj pasižadam Ispanijos liaudį 
remti visais galimais būdais ir 
kviečiame visas mūsų kuopas, 
ir narius tai daryti.

Lai gyvuoja Ispanijos liau
dies valdžia!

Užgiriam Liaudies Frontą 
Amerikoje

Jau prieita prie tokio politi
nio ir ekonominio laipsnio, kad 
valdančioji klasė kėsinasi pa
naikinti net savo idealizuotą 
demokratiją, ir jos vieton įves
ti fašistines valdymo formas,— 
todėl mes užgiriame tvėrimą 
Farmerių D’arbo Partijos, kuri 
Amerikoj bus tikruoju liau
dies frontu prieš reakciją, 
prieš karą;ir fašizmą. Mes ra
giname visas savo kuopas ir 
pavienius narius dėti visas pa
stangas, kad padėti savo teri
torijose suorganizuoti Farme
rių Darbo Partijos organizaci
jas, kurios jau būtų pakanka
mai stiprios 'Sekančiais rinki
mais dalyvauti savais surašais 
rinkimuose.
Automobilių Darbininkų Or

ganizavimo Reikale

Kadangi automobilių dar
bininkai nebegalėdami pakęs
ti didžio išnaudojimo, kaip tai 
darbo paskubos, vadinamos 
speed-up sistemos, mažų algų 
ir kitų persekiojimų, bosti 
žiaurumo ir diskriminacijos, 
buvo priversti išeiti į streiką 
prieš tokį jų išnaudojimą;

Kadangi mes čionai esam 
visi darbo žmonės, tai mums 
jų kova yra mūsų kova, jų 
laimėjimas yra mūsų laimėji
mas. Todėl mes raginame 
kiekvieną lietuvį darbininką 
stoti į organizuotų darbininkų 
eiles, unijas, dalyvauti ben
drai, o kova bus laimėta.
Užgiriam Amerikos Lietuvių 

Kongresą

"Užgiriame Amerikos Lietu
vių pereito kongreso tarimus 
ir pasižadame juos vykinti 
gyveniman. Mes pasižadame 
remti Liet, žmones moraliai ir 
materialiai, kad jiems padėti 
greičiau nuverst fašistinę val
džią ir atsteigti demokratinę 
santvarka.

Sykiu mes pareiškiam pa
geidavimą, kad Amerikos, Liet. 
Kongreso veikiantysis Komite
tas pasistengtų veikiau pasiųs
ti Lietuvon delegaciją, ištyri
mui ten esamų anti-fašistinių 
kalinių padėties. Lai gyvuoja 
darbininkų liuosybė Lietuvo- 
vo j e! 
■>

WPA Bedarbių Klausimu

Mes pilnai užgiriame WPA 
darbininkų eisena į Washing- 
toną ir jų reikalavimus, kad 
J. V. Kongresas paskirtų dar
bams $1,250,000,000. Mes rei
kalaujame J. V. Kongreso, 
kad išpildytų WPA atstovau-

jančius reikalavimus.
Rezoliucija prieš Auklėjimą 

Amerikoj Vagių ir 
Kriminalistų

Kadangi darbininkų vaikai 
kiekvieną metą išeina . tūks
tančiais iš mokyklų negauda
mi darbo, prieina prie blogo 
kelio ir papuola kalėjiman, ir 
ant viso gyvenimo lieka kalė
jimo įnamiais, kur gauna blo
gų papročių ir praranda savo 
sveikatą, o kartais ir gyvas
tį,—

Todėl mes reikalaujam 
federates ir miestų valdžių, 
kad baigę mokyklą vaikai būt 
aprūpinami tinkamu jiem 
darbu. Mes reikalaujam, kad 
pakliuvę kalėjiman, būt moki
nami amatų bei profesijos. 
Mes reikalaujame, kad būt 
jų sveikata prižiūrima, kad ne
liktų ligoniais. Mes reikalau
jam, kad pargrįžę iš kalėjimų 
būt aprūpinti darbu, kad galė
tų sau padaryt tinkamą pra
gyvenimą, kad nereikėtų grįžti 
atgal kalėjiman.

Mes reikalaujam, kad Jung
tinių Valstijų valdžia geriau 
prižiūrėtų krutumus paveiks
lus, kurie gadina jaunuolių 
nervus ir padaro juos žiau
riais.

Mes norim, kad mūs vaikai 
išaugtų sveiki protiškai ir fi
ziškai.

Mes sveikinam Amerikos 
jaunuolių kelionę į Amerikos 
Jaunuolių K o n g r e s ą, kuris 
įvyks Washingtone, vasario 
20-21 ir 22 dienomis, už pra
leidimą taip vadinamo Ame
rican Youth Act įstatymo, da
bar esančio Suvienytų Valsti
jų Am. Kongrese.

jos demokratijai remti.
Kalbėtojai nušvietė pasibai

sėtinas scenas Ispanijos liau
dies kovose prieš galvažudiš
kus fašistus. Ragino visus lais
vę ir žmoniškumą mylinčius 
remti Ispanijos tą istorinę ko
va už išsiliuosavima. Rinkta 
tam tikslui aukos. Aukų gau
ta sekamai: I^L.G.W. $100, 
Komunistų organizacija $40, 
nuo socialistų $3, nuo bevar
džio $5, Y.C.L. $5, nuo Y.P.S. 
$5 ir L.D.S. 48 kp. $5. Kitų 
davusių pinigų pavardes nes
pėjau nugirsti, viskas ėjo labai 
greitai ir entuziastiškai. Viso 
surinkta $1,262.00 ir priža
dėta surinkti kas mėnuo po 
$500.

Ką tik grįžęs iš Ispanijos 
kovų fronto d. Robert Minor 
čia kalbės sausio 31 d., 8 vai. 
vakare, Lehman’s Hall, 844 
N. Howard St.

Taipgi bus programas.

Pieno darbininkų masinis 
mitingas įvyko sausio 24 d., 
Polish Center patalpoje, žmo
nių prisirinko pilna svetainė; 
didžiumoje plieno darbinin
kai. W.I.R. orkestrą sugriežė 
keletą kavalkų, palinksminda
ma susirinkusius plieno darbi
ninkus.

S. Raymond.

Baltimore, Md.
Visko po Biskj

Sausio 20 d. įvyko A. C. W. 
of Am. Lietuvių Skyriaus 218

Dr. Herman Mendlowitz
33 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.
..........................................................
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PUIKIAI ĮTAISYTAS LIETUVIŠKAS KABARETAS

OASIS CABARET
MATHIAS LAUKUS, SAVININKAS.

Visokie Gėrimai, importuoti ir Amerikos išdirbimo.
Taipgi Patarnaujame ir Gerais Valgiais

KAS SUBATĄ TURIME PARES
Duodame Gerų Programą ir šokiam Griežia Šauni Orkestrą.

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

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

MATEUŠAS SIMONAVICTUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

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

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

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

INFLUENZA
New Yorko miesto sveikatos komisionie- 

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

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

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

dar 14 kuopų nebuvo mokėję Kadangi didvyriškai Ispanijos 
už pereitus metus, ir kuomet kovojančios liaudies pralaimė-

Suvienytų Automobilių Darbininkų unijos nariai, masiniai pikietuoja 
General Motors fabriką Detroite.

susirinkimas. Biznio agentas 
Luiza paaiškino,|kąd didžiu-, 
m a darbdavių, aftot išsireiški
mo, “čizilina” darbininkus, tai 
yra nukramto jiems algas. O 
kodėl jie taip daro ? Dabar 
jau žinoma. Mat, unijos Ge- 
neralė Taryba žada reikalauti 
15 nuoš. pakėlimo ’ algų, tai 
bosai dabar jau algas apkar
po; kad paskui nereikėtų tiek 
daug kelti.

Po ilgų diskusijų 'ir apkal
bėjimų, prieita prie išvados, 
jog 15-tas nuošimtis maž-ką 
reikštų ir tik būtų kriaučių 
pajuokimas, kuomet dabar jie 
teuždirba nuo $7 iki $20 sa
vaitėje. Kad ir gaunant me
namą 15 nuošimtį, tai vistiek 
dar už tiek pragyventi nebūtų 
galima. Todėl šis susirinki
mas nutarė reikalauti 35 nuo
šimčių. Taipgi išrinko dele
gatus eiti pas kitus lokalus 
ir kviesti, kad ir jie tą patį 
darytų. Tie delegatai liko in
struktuoti, kad kreiptųsi į ki
tus lokalus ir bendrai visi rei
kalautų, kad Vietinis Joint 
Boardas laikytų savo regulia-, 
rius susirinkimus. Pereitą me
ta Joint Boardas telaikė tik 
5 susirinkimus. Prastai.
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‘Laisvės’ Bazare Bus Daiktų Vertes
$5,000

Juos reikės išparduot už labai žemas kainas

“LAISVĖS” BAZARAS BUS SEKAMOM DIENOM:

Vasario 11,12,13 ir 14. Vėliau 19,20,21 ir 22 Feb.
Visais vakarais bus šokiai prie geros orkestros

ĮŽANGA TIK 10c ASMENIUI

BAZARAS BUS LAISVES SVETAINĖJE
' Ji ' •

Kiekvieną vakarą bus dailės programa. Yra užkviesti geriausi 
lietuvių talentai iš Philadelphijo^ Newarko, Elizabetho, 

Great Necko ir iš Brooklyn©

L.D.S. 48 kp. bendrai su I. 
W. O. skyrium surengė pasi
linksminimo vakarą, kuris įvy
ko 17 d. sausio; ! x

Nors tą dieną smarkiai lijo, 
bet žmonių parengiman suėjo 
gana daug ir visi buvo pilnai 
patenkinti. Mat buvo gražių 
dainų, puikios muzikos ir link
smai pasišokta, griežiant su- 
gabiai W.I.R. orkestrai.

Komitetas taria visiems da
lyviams širdingą ačiū!

. Gynimui demokratinės Is
panijos sausio 24 d. Pythian 
Castle svetainėje įvyko pra-; 
kalbos. Kalbėtojais' buvo Kurt 
Rosenfeld, buvęs Prūsijos mi- 
nisteris, kuris buvo iš Vokie
tijos išguitas ir tik ką grįžęs 
iš Ispanijos liaudies kovų fron
to; taipgi kalbėjo Dr. Henry 
E. Sigerist, narys nacionalės 
daktarų 'Organizacijos Ispani-

BAZARE BUS SPECIALE VAIKŲ DIENA
Bazaro Komisija paskirs speciales dienas vai
kam, kada visokių daiktų vaikai galės pirkti 
nuo cento iki dešimtuko. Apie programą ir apie 
vaikų dienas bus dienraštyje paskelbta vėliau.

PRAŠOME DOVANŲ “LAISVĖS” BAZARUI
Jau esame gavę gražių ir brangių dovanų, kaip matėte iš pranešimo 
dienraštyje. Bet jų reikia dar daugiau. Prašome visų dienraščio rėmė

jų, iš arti ir toli, apdovanoti bazarą, apdovanoti “Laisvę.”

PINIGINĖS DOVANOS YRA SVARBU
Bazare turėsime vaikų dienas, reikės pripirkti gražių daiktelių ir nau

dingų vaikam. Žinoma, juos reikės parduot už žemas kainas.
Todėl reikia piniginių dovanų.

O0



PenRtadien., Sausio Ž9,1937 Puslapis Septintas

Pittston, Pa t. y. per 50-tį metų, perėjo vos 
apie 60,000 narių su mirusiais 
ir išsibraukusiais, bet nepasakė 
ar ir su tais policijos išvytais 
laike skilimo SLA seime...Šio mėnesio 17-tą SLA 7-tas 

Apskritys buvo surengęs pra
kalbas Vinikui, bet jam nega
lint pribūti, jo vietoj atvyko 
p. Vitaitis. Kaip visada, taip ir 
šį vakarą neapsiėjo be melo; 
pas tautininkus yra išsivystęs 
būdas, kad pulti ir išmėtinėti 
ant kitų žmonių, kurie daugiau
siai veikia ir atneša gerovės 
žmonijai. Pirmiausiai p. Vitai
tis užsipuolė ant Bendro Fron
to veikėjų, kad jie savo pra
kalbose apšmeižė Lietuvą, o 
ypač kariuomenę, tos šalies ap
gynimo jėgą; pavadinę supuvu
sia Lietuva, girtuokliais ir tam 
panašiai, čia, tai netiesa! Ben
dro Fronto kalbėtojas Lietuvos 
nešmeižė, o tik smerkė tą mažą 
saujelę parazitų, kuri Lietuvos 
liaudžiai paskutinę skūrą nuo 
nugaros lupa; o tiems Lietuvos 
sermėgiams kalbėtojas atidavė 
garbę, nes tik tas sermėgius iš
laikė Lietuvos kalbą ir lietuvy-| tono yra valdoma fašisto ^A. Ga- 
bę ant savo sprando.

O p. Vitaitis nuduoda visą 
to nežino. Matyt, tos rūšies 
žmonės negimė teisybę sakyti. 

Toliau Išsireiškė, jei Lietuva 
būtų prie Amerikos, tai galėtu
me jai reikalauti demokratijos, 
bet dabar, kada Lietuva yra 
tarpe kitų diktatoriškų valsty
bių, tad ir ji negali būti demo
kratiška. Esą, kas yra juokin
giausia, kad tie visi Rusijos 
garbintojai nori Lietuvai de
mokratijos!

Anot p. Vitaičio filosofijos iš
eina taip, jei Lenkija, Hitleris 
ir Mussolinis šaudo nekaltus 
žmones, tai ir Lietuva turi taip 
daryti.’ • • >»* * • ’ •- t .: • ■. > ■

Gailai kial Vitaitis skaito
si redaktorius ,* dalykus labai at
bulai aiškina.

Toliau apgailestavo, jog per 
visą gyvavimą SLA iki dabar,

Taipgi nusiskundė, kad da
bartiniu laiku SLA yra apie 
15,000 narių. O to viso kalti
ninkais yra tie žmonės, kurie 
nesupranta to kilnaus siekio, to 
idealo, kurį turi užsibrėžęs gar
bingas SLA.

Kaltino tuos, kurie prirašo 
savo vaikus į kitas pašalpines 
organizacijas.

Kada jis perskaitė skaitlines 
įplaukų ir išlaidų nuo SLA su- 
sitvėrimo, tada nuo apačios šir
dies atsiduso ir ašaringu balsu 
pareiškė: jei milionai lietuvių 
būtų prigulėję prie SLA, tai pa
manykite kiek miliopų būtų lie
tuvių kultūriniams darbams. Aš 
išklausęs ne mažai prakalbų, bet 
tokių naivių išsireiškimų negir
dėjau.

Eisime prie gyvų faktų. Pa
vyzdžiui, 7-ta kuopa SLA Pitts-

linsko; jis yra amžinas kuopos 
sekretorius, ir jei kas jam pasi
priešina, atima balsą ant metų. 
Pavyzdžiui, kaip jis pasielgę su 
nare M. Baneliene.

Gi p. Vitaitis norėtų, kad ei
liniai nariai užsimerktų ir nie
ko nesakytų net savo vaikams 
apie “tėvynainių” varomą šmu
gelį SLA centre.

Prieš baigsiant kalbą nepa
miršo apgailėti likimą redakto
rių, kad jie tarpe lietuvių turi 
dirbti už tokią mažą algą, nie
ko negajį susitaupyti senatvei, 
ir kaipo pavyzdį nurodė Joku- 
byno, šerno ir Paltanavičiaus 
gyvenimo pabaigą.

Buvo ir vietiniai.Dzimdziai, 
Wyomingo klonio juokdariai su 
dainelėmis ir juokais; kas link 
dainų, tenka atiduoti jiems kre
ditas, sudainavo skambiai, su
tartinai. Taipgi ir juokai neblo
gi išėjo. Bet kad jie vengtų

asmeniškų pajuokimų, tai būtų 
geriau. ,

Likosi^ priimta rezoliucija, 
reikalaujanti gubernatoriaus iš
tirti mainų padėtį ir pagelbėti 
tiems, kurių nameliai griūna į 
mainas.

Publikos buvo apie du šim
tai.

PRANEŠIMA] Iš KITUR
LAWRENCE, MASS.

ALDLD 37 kp. rengiamo teatro 
“Nihilistai” repiticijos įvyks sausio 
31 d. kaip 4 vai. vakare, visiems ži
nomoj Vietoj. Visi aktoriai laiku pri
būkite. A. Večkys.

(24-25)

Ten Buvęs.

So. Boston, Mass
RADIO.♦

šio sekmadienio programas 
per stotį WMEX (1500 kilocik- 
liaus) 9 :30 ryto.

1. Keturių Karalių Orkestrą.
2. Dainininkes Zosė Vaitkiute

ir Agneš Bynauskiutė iš Mon
tello. ■ ’

3. Kalbės svečias iš Lietuvos 
skulptorius Dairas Rimša.

Prašome parašyt po progra
mų! atvirutę ar laiškelį į stotį 
WMEX,
Boston, Mass., kaip patiko šios 
savaitės programa.

Steponas Minkus, 
garsintojas.

HARTFORD, CONN.
Lietuviai komunistai rengia pra

kalbas, kurios įvyks 31 d. sausio, 
Lietuvių Choro Svet., 57 Park St. 
Pradžia 2 vai. po pietų. Kalbės drg. 
D. M. šolomskas, ALDLD Centro 
Kom. Sekretorius. Kalbės svarbiais 
gyvenimo klausimais. Mes kviečiame 
visus ir visas .skaitlingai atsilankyti 
į šias prakalbai. Įžanga veltui.

Kviečia Rengėjai.
(24-25)

—B. Sabeckienė, 127 
Ižd.—J. Užkurėnas,

Coolage
1417 S.

LINDEN, Nu J.
Lietuvių Saules Pašalpos Draugi

jos Valdybos vardai ir antrašai del 
1937 m.: Pirmininkas—K. Stripaitis, 
19 E. 19 St.; Vice-Pirm.—O. Verte- 
lienė, 203 W. 16th St.; Prot. Rašt.— 
R. Tratulis, 1411 Clinton St.; Fin. 
Sekr.
St.;
Wood Ave. Trustistai, J. Vertelis, 

Lithuanian Program, 203 W. 16th St. ir L. Bartkienė. Ko
respondentas, O. Vertelienč, 203 W. 
16th St. Draugijos organas “Laisve”. 
Draugija laiko susirinkimus kas pir
mą trečiadienį kiekvieno menesio, 
Linden Hall Svet., Wood Ave. ir 16th 
St., Linden, N. J. Valdybos nariai 
visi iŠ Linden, N. J. O. Vertelienė.

(24-25)PORTLAND, OREGON
EASTON, PA.

Moterys Rengia Smagų Vakarėlį
'šeštadieni, 30 d. sausio, ALDLD 13 

kuopos Moterų Veikimo Komitetas 
rengia pirmą pramogą, tai bus links
mas draugiškas vakarėlis su šokiais. 
Bus gerai žinoma Eastonui orkestrą, 
lietuviška armonikų muzika, prie ku
rios smagiai pasišoksite. Bus įvai
rių užkandžių ir gėrimų. ALDLD 

',13 kp. Moterų Komitetas yra pasiry
žęs atlikti daug naudingo darbo lie-

Sausio 14 d. įvyko streikuo
jančių laivakrovių masinės pra
kalbos. Kalbėjo laivakrovių va
das H. Bridges ir Seattle’o mie
sto gaspadoriuę. Kalbėtojai aiš
kino daugiausia apie streiko ei
gą ir ragino darbininkus laiky
tis vienybės. Taipgi kalbėtojai ' u
nurodė, kaip laivų kompanijos tuvių "’darbinTnkų labui, tad4jūsų pa- 
“blofina,” sakydamos, jog jos 
sustabdys laivus metams laiko, 
kad priverst streikuojančius 
darbininkus pasiduoti.
> • žmonių tame, -mitinge■ - ’buvo 
apie 6 tūkstančiai, ūpas pakilęs.

Streikierys J. S.

rama ir kooperacija bus širdingai 
priimta. Dalyvaukite visi ir visos.

Įžanga veltui.
Kviečia Moterų Komitetas.

(24-25)

GAUKITE “LAISVEI” 
NAUJŲ SKAITYTOJŲ.

NORWOOD, MASS.
Būkim Visi Puikiame Koncer

te, nes Tokių Greit Nebus 
šį sekmadienį, 31 d. sausio, Lietu

vių Svetainėje, 3-čią valandą po pie
tų atsibus didysis “Daily Worker”

Komiška Opera “Bailus Daktaras”
===================== STATO SCENOJE SIETYNO CHORAS . =====..................... -

Nedėlioję, Sausio 31 January
LIETUVIĮJ SVETAINĖJE, 180 NEW YORK AVENUE, NEWARK, N. J.

Po Operai bus šokiai iki vėlai nakčia, griežiant puikiai muzikai
MS ' ■

V

Sietyno Choras iš Newarko

Ši opera yra versta iš anglų kalbos V. Bukšnaičio, garsaus lietuvių muziko. Originaliai ji vadinasi 
“The Doctor of Alkantara.” Dviejų aktų. Lošimas ims virš dviejų valandų laiko, Ši opera niekad 
nėra lošta Newarke, nei jo apylinkėse, todėl sietyniečiai suteikia jums visiems puikių progų už taip 
žemų kainų matyti ir jąja gėrėtis, kurioje yra labai augšta klasinė muzika, pradedant solais, duetais, 
kvartetais ir baigiant visu choru. v

J. PRADŽIA 4:30 VALANDĄ VAKARE ĮŽANGA 50 IR 75 CENTAI 
Vaikam nuo 8 iki 13 m-. Amžiaus Įžanga 25 Centai, Vien tik Šokiams 25 Centai

V ' . *

koncertas, kuriame girdėsite dainas 
ir muziką net šešių tautų, nes dai
nuos pagarsėjęs Freiheit Gesang 
Choras iš Bostono, jis dainuos ru
siškai, angliškai ir žydiškai; Izabelė 
Kugel, žavėjantis sopranas dainuos 
irgi kelių tautų kalbomis; L. L. R. 
Mišrus Choras dainuos lietuviškas 
parinktas dainas; Cofeero Cincorele 
žymus smuikininkas; L.L.R. Vyrij 
Choras dainuos rinktines dainas. 
Taipgi grieš Norwoodo Darbininkų 
Benas, revoliucinius ir liaudies mu
zikos kavalkus. Trumpai pakalbės 
žymus kalbėtojas, draugas Levins, iš 
Bostono. Ir keletas čia nesuminėtų 
numerių bus pridėta. Įžanga tik 30c. 
Iškalno įsigykite tikietus už 25c. 
Programa bus pradėta garsintu lai
ku.

litinius kalinus, kurie sėdi kalėjimų 
urvuose už Lietuvos Liaudies Laisvę 
ir už mūs pačių laisvę. Kviečia Kom.

(23-24)

STAMFORD, CONN.
Sausio 30 d. įvyks balius naudai 

Ispanijos kovotojams, Horticultural 
Svet., Forest St. ir Greyrock Pl. Bus 
graži programa. Įžanga 35 centai as
meniui. šį parengimą rengia Stam- 
fordo Komitetas Gelbėjimui Ispani
jos Kovotojų. Kviečiame 
linai dalyvauti, turėsite 
Pradžia 7:00 vai. vak.

visus skait-
gcrą laiką.
Rengėjai.
'(23-24)

Reporteris.
(23-25)

MONTELLO, MASS.

MINERSVILLE, PA.
APLA 48 kp. rengia “Pig Roast” 

vakarienę ir balių, sausio 30 d. Darb. 
Svet., pradžia 8 vai. vak. Po vaka
rienės šokiai prie geros orkestros. 

jĮžanga 50c. Kviečiame visus miners--------- ---------- - - į įžanga ouc. šviečiame visus ininers-
ALDLD 6 kp. mėnesinis susirinki- lvil]iečius ir iš apylinkės dalyvauti 

mas įvyks vasario 1 d. Liet. Taut.|§jame parengime.
Namo kambariuose kaip 7:30 vai. v. 
Visi nariai būtinai būkite ant minėto 
susirinkimo, nes yra labai svarbių 
reikalų apsvarstyti. Taipgi nepamirš
kite ir duokles pasimokėti už 1937 m.

Fin. Rast. G. Šimaitis.
(23-25)

LOWELL, MASS.
LDS 110 kp. rengia šokius 30 d. 

sausio, 7-tą vai. vakaro, po num. 
338 Central St. Gerb. Lowellio lietu
viai ir šios kuopos nariai, kviečiame 
visus atsilankyti ant šio parengimo. 
Užtikrinam laiką praleisti linksmai, 
prie geros muzikos ir prie draugų.

Komisija.
(23-24)

10 kp. susirinkimas įvyks 
d. Liaudies Name, 735 

Avė., kaip 7: 30 vai. vak. 
ir draugai, nepamirški-

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD

vasario 1
Fairmount

Draugės
te būti šiame susirinkime, pasižymė
kite kalendoriuj dieną arba laikraš
tį turėkite po ranka. Taip pat atsi
veskite ir naujų narių.

Sekr. J. S. Rainys.
(23-25)

WASHINGTON, PA.

Rengėjai.
(23-24)

NEWARK, N. J.
ALDLD 5 kp. susirinkimas pripuo- 

puola penktadienį, sausio 29 d., bet 
kadangi Sietyno Choras apsiėmęs 
daiuoti tą vakarą, tai daugumas na
rių negalės dalyvauti. Tokiu būdu 
susirinkimas perkeltas į 5 d. vasa
rio, toj pačioj svet. Visi draugai pra
šomi jsitėmyti ir dalyvauti susirin
kime, nes turime daug 'svarbų da
lykų aptart.

Org. G. Žukauskas.
(23-24)

PHILADELPHIA, PA.
Lenino paminėjimo mitingas įvyks 

.29-tą d. sausio, 8 vai. vak. Arenoj, 
46th & Market Sts. Kalbės Lawrence 
Simpson iš Ispanijos, ir taip pat bus 
gera programa. Dainuos Lyros Cho
ras, ir jaunuoliai bus kaip sargai, su 
raudonom vėliavom. Todėl užprašom 
visus kliubus, organizacijas ir “Lais
vės*’ skaitytojus atsilankyti į šį mi
tingą. Leninas kovojo už visus dar
bininkus, todėl mes ne pamirškime jo

parašytas knygas, skaitykime ir sei
kime jo pėdas. Visus užkviečia ren
gėjai. (21-24) ;

LEWISTON, ME. *
ALDLD 31 kp. metinis susirinki- ; 

mas įvyks 31 d. sausio 2 vai. po piet. 
šv. Baltramiejaus Svetainėje. Visi 
nariai dalyvaukit, nes yra daug svari,>> 
bių reikalų aptarti.

Sekr. A. Kaulakis.
(22-24)

LINDEN, N. J. .j-
L.D.S. 135 kp. rengiamas kepurių..., 

balius įvyks šeštadienį, 30 d. sausio. 
Welcome Hall, Winans Ave. ir 16thP-> 
St. Pradžia -7:30 v. v. Įžanga tikj’ 
25c. Todėl visi vietiniai ir apylinkes p 
draugai ir draugės esate kviečiami 
pasigaminti gražias kepures ir daP 
lyvauti mūsų baliuje. Bus duodama'.' 
dvi dovanos už gražiausią ir navat-..,, 
niausią kepurę, šokiams grieš vi-4 1 
siems žinoma, A. Gurskio orkestrą, 
iš Elizabeth, N. J. Kviečia visus, o r

Rengėjai. ’
(22-24) “‘J

PLYMOUTH, PA. —
Lietuvių Kapinių Korporacijos . 

sirinkimas įvyks sausio 31 d. kaipri1 
2-rą vai. po pietų, po num. 40 Ferry 
St. Visi šios organizacijos draugai'’* 
privalote susirinkti, nes yra svarbių* >i 
dalykų aptarimui, ir sutvarkyti vi- 2 
sus nesupratimus.

Sekr. J. Staskevičius.
(22-24)

PHILADELPHIA, PA..
Visų organizacijų, priklausančių 

prie bendro fronto, šaukiama dele
gatų konferencija įvyks 31 d. sau*1’1 i 
šio, kaip 3 vai. po pietų, Rusų Namer* 
735 Fairmount Ave. Taigi visi deįr,, 
legatai, kurie esate išrinkti nuo įvai
rių organizacijų, kviečiami dalyvauti'1’ 
laiku šaukiamoj konferencijdj, ku^,, 
bus svarstoma svarbūs klausimai -r 
apie tolimesnį veikimą ir gyvavimų" ‘ 
bendro fronto komiteto.

Kviečia Kom. »
(22-24) • „

VARPO KEPTUVE
Apla'55 kp. rengia didelį balių, 36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y24 

kuns įvyks 30 d. sausio, Lenkų Sve- Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi?" 
tampi. Grifu*. St. Visus kviečiame da- i ■ ■< rftainej, Grific St. Visus kviečiame da- j 
l^vauti šiame baliuje. Bus gera mu
zika šokiam, gardžių užkandžių ir 
gėrimų. Būkite visi, nes tie, kurie 
nebus, gailėsis.

(23-24)

SHENANDQAH, PA.
ALDLD 17 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, sausio 31 d. 2 vai. po 
pietų, Najaus Svet., 302 S. Main St. 
Visi nariai dalyvaukite laiku, nes yra 
svarbių dalykų apkalbėjimui.

Kom.
(23-24)

CLEVELAND, OHIO 
Fisher Body Streiko Klausimu 

Masinis Mitingas
Penktadienį (29 d. sausio) Lietu

vių Svet., 6835 Superior Ave., yra 
šaukiamas lietuvių masinis mitin
gas Fisher Body streiko klausimu. 
Bus geri kalbėtojai lietuvių ir ang- j 
lų kalbomis. Lietuviai dalyvaukite.

Komisija.
(23-24)

LINDEN, N. J.
Kurie esate apsiėmę mokintis ko

mediją “Meilė Visų Ligų Gydytoja”, 
malonėkite visi susirinkti pas dd. 
Vertelius, trečiadienį, vasario 3-čią, 
8 vai. vak. 203 W. 16th St. (23-24)

LAWRENCE, MASS.
Bendro Fronto vakarienė ir šokiai 

įvyks 30 d. sausio, Gelbėjimui Liet- 
tuvos politinių kalinių ir Ispanijos 
gynėjų už demokratiją, L. U. Kliube, 
41 Berkeley St. Pradžia 7 vai. vak. 
Bus geri kalbėtojai. Kalbės sekan
ti dd.: J. Urbonas, vietinis, gerai 
žinomas Lawrencio visuomenei ir J. 
Kandrot, tik ką atvažiavo iš Lietu
vos. Išgirsite kas dedasi Lietuvoje 
dabar ir kaip Lietuva yra išnaudoja
ma kelių žmonelių; kaip ūkininkai 
turi prarast savo ūkius. Taipgi kvie
čiame ateiti ir paremti Lietuvos po-

VYRŲ IR MOTERŲ LIGOS 
GYDOMOS NAUJOVIŠKAIS 

BODAIS
Kraujo ir Odos Ligos, Nervų Sui

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

DR. L. ZINS
Virš 25 Metų Praktikos

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

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

čia Parodoma Dalis Varpo Keptuves, Kur Kepama 
duonos: rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų ru
gių, senvičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. \ , 
Taipgi kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimaa *u 
skaniausių kėksų-pyragų: Pineapple Cake, Apple Cake, 
Cheese Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunkc ir Spice r 
Cake. Stollen, Doughnuts, Pies, Pasteries, Apple Turnovers 
ir Jelly Rolls.
Siunčiame duoną per paltą | kitus miestus, specialiai greitai pristato.
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorf Ir kaina*. ” '

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

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klases anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Prista
tome greit j jūsų namus. Prašome 
jsitėmyti adresą ir telefoną.

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti j ofisą 

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.
Kampas Union Avė. ir Gran 8t.

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

(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 
Telefonas: EVergreen 7*1661

: . TV>_
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NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
Vieny Laimėjimas 
Padeda Kitiems BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI______________ *—___

BMT Darbininkai 
Laimėjo

Niekad Nepervėlu Skirtis Plaukėją Teisme

Darbininkai žinojo ge- 
pravarytieji yra veiklūs 

darbi-

ir Jam esu 
arba dar-

išgązdino.

Taip pamanė Mr. ir Mrs. 
Conway. Jiedu išgyveno po 
moterystės ryšiu per 31 me
tus ir dabar turi vienas 70, ki
tas—82 m. amžiaus. Bet šią 
savaitę jiedu persiskyrė ir 
Mrs. gavo $25 alimonijos į 
mėnesį.

Antru Kartu Brooklyne 
tošim “Dvaro Berną”

' Kent Avenue šapos darbi
ninkai, kurie aprūpina BMT 
subvių linijas pajėga, vežančia 
Šimtus traukinių vienu kartu, 
pasijuto ir patys daug stipres
ni ir linksmesni. Jie laimėjo

- pirmą Brooklyne sėdėjimo 
Streiką ir sugrąžino darban 
pravarytus draugus, Albert 
Morgan ir James McKinney.

Tiedu darbininkai buvo pra
varyti pereitą šeštadienį. Bo
sai aiškino, būk už pavėlavi
mą, 
riau
unijistai, atsakomingi 
ninkai, nebe pirmą dieną ša- 
poje, tad darbininkai pareika
lavo, kad Albertas 
turi būti sugrąžinti 

ą bas ners. Ir nėjo, 
k Tas bosus labai
' Pirmadienį paskelbta streikas, 

ir tą pačią dieną bosai pasi- 
. šaukė darbininkus tartis. Tre

čiadienį jau susitarta, kad 
pravarytieji grįžta darban ir 
visi streikieriai sugrįžo prie 
savo mašinų.

Sugrįžę su laimėjimu, dar- 
.bininkai pasijuto kaip namie 
buvusioj kompaniškos unijos 
tvirtovėj. Jie, visai nepaisyda- 

w hii, kad formanai mato, tuo
jau iškabino šapoj ant sienos 
būletiną, kuriame išdėsto apie 

' visą eigą derybų su bosais, 
v Nieks iš bosų neišdrįso liest i 

buletiną neigi jį iškabinusius.
Kita streiko ir jo derybų 1

pasėka yra ta, kad kompani-; ri‘o ’723_5th Avenue, Cv.u- 
, jos atstovas Menden sutiko di-! munity Kliubo svetainėje, So.

skusuoti su darbininkų atsto-, 
^Vais klausimą sušaukimo vi
sų šapos darbininkų nubalsa- 

R Vimui unijos atstovybės. Tran
sporto Darbininkų Unijos val
dyba yra įstikinusi, kad dar- 

. bininkai didele didžiuma bal
sų pasisakys už pačių darbi
ninkų uniją, o prieš kompaniš- 
ką.

LDS Jaunimo Trijų Kuopų 
Didžiulis Parengimas 

Bus Šį Šeštadienį

Kartą pagarsėjusi perplau- 
kimu Anglijos Kanalo 1924 
metais, Gertrude Ederle Mi- 
neolos teisme užvedė bylą 
prieš Justine Apartments, 
Hempstead, kur ji nukritus 
laiptais ir sunegalėjus. Ji rei
kalauja $50,000 atlyginimo.

Nepriima Atgal Į WPA 
Darbus

Roosevelto pažadai nepade
da atleistiems šalpos darbinin
kams, kaip pasirodė vakar.

Keturi šimtai atleistų WPA 
darbininkų . prašėsi priimti 
atgal į WPA darbus. Jie turė
jo liūdymus, kad jie pripažin
ti reikalingais/tokių darbų per 
šalpos biurą. Roosevelto ir vy
riausio nacionalio WPA admi
nistratoriaus Hopkinso buvo 
prižadėta, kad turintieji to
kius liūdymus bus bile kada

Kada rudeniop lošėm vei
kalą “Dvaro Bernas”, tai pub
lika taip juokėsi ir plojo, kad 
net aktoriai turėjom sustot 
kalbėt ir laukti pakol publika 
nustos juokusis. Ir, žinoma, 
nors žmonių ir nemažai buvo, 
bet vistiek daug dar ir nebu
vo. Taigi dabar augščiau mi
nėtą veikalą lošim Brooklyne 
antru kartu ir kviečiam visus, 
katrie buvot ir katrie nebuvot, 
atsilankyti ir pasigėrėti šiuo
juokingu veikalu. Mes užtik-! grąžinami darban. Bet vietos 
rinam, kad būsite užganėdinti.

Mes, aktoriai, vis dar tebe- 
sipraktikuojam ir manom su
lošti .dar gražiau, negu kad 
lošėm. Beje, Barbutės rolę da
bar loš J. Stankaitienė, nes 
buvusioji Barbutė — S. Bal- 
kūnienė atsisakė. J. Stankai
tienė rolę jau išmoko ir iš 
anksto galima sakyti, kad ža
vės publiką, nes gana energin
ga ir smarki.

Šio veikalo lošimas įvyks 
L.D.S. 50-tos kuopos 6-šių me- 

! tų sukaktuvėse 7 dieną vasa- 
Com-

WPA viršininkai atsisakė tuos 
darbininkus priimti.

WPA Mokytojų Unija tuo
jau pasiuntė prezidentui Roo- 
seveltui ir Hopkinsui telegra
mas, kuriose protestuoja prieš 
vietos WPA viršininkų elgesį.

Dr. Baker, 65 University. 
Pl., N. Y., sakėsi esąs nekal
tas užpuolime 11 metų mer
gaitės, kurią jis gydė 4 metus. 
Tačiaus uždarytas kalėjimai!.

Brooklyne.
Vienas iš Aktorių.

Thomas Murray pargaben
tas iš Petų Amerikos ir bus 
teisiamas. Sakoma, kad jis pa
pildęs žmogžudystę laike api
plėšimo 8 metai atgal.

Brooklyno LDS Jaunimo 
Kuopos Imtynės Pavyko

Brooklyno Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimo jaunimas 
maršuoja pirmyn! Kodėl? To- • 
del, kad Brooklyne randasi 

. trys LDS jaunuolių kuopos, 
kurių veikla taip pagerėjo, 

r kad nutarė bendrai rengti di
džiulį parengimą.

Minimas parengimas įvyks 
šį šeštadienį, sausio 30 dieną,T

Union Avė., Brooklyne.
Ruošimu rūpinasi Brookly

no LDS Jaunimo Taryba, į ku
rią įeina atstovai nuo 
jaunimo kuopų, būtent

j - Hamsburgo
Wil-

BuiLDerS” kuo
pos, South Brooklyno “Dyna- 

v mos” kuopos ir Richmond Hill 
, “Ramblers” kuopos.

Tai bus pirmutinis Brookly
no LDS Jaunimo Tarybos me
tinis parengimas. Parengimas 
užvadintas “Baliūnų ir Spal- 

!vuotų Popierėlių šokiai” (Bal
loon and Confetti Dance), nes 
svetainę puoš spalvuoti balio
nai ir plazdenanti spalvuoti 
popierėliai. Muziką suteiks 
smagi Leon Šepučio Roam
dawns orkestrą.

Atsišaukiame į South broo- 
Jdyniečius, Richmond hillie- 
jčius, Williamburgo ir apylin
kės lietuvius dalyvauti šiame 
didžiuliame parengime ir tuo- 
mi paremti LDS jaunimo kuo
pas. Įžanga iš anksto 35c., 
o prie durų—40c.

Kom.

Pirmadienį teisme prasidės 
Ljt«rkl ausin ėjimas liudininkų,

^.tyrinėjusių slaugių namo gais- 
kuriame žuvo Anita Dru- 

tK/įfrmond.

New Yorko Personalas 
Potvinio Sritin

Majoras LaGuardia sako, 
kad šio didmiesčio valdžia yra 
pasirengus siųsti savo žmones 
į potvinio sritį, kaip tik gaus 

pažmonį.1 iš atsakomingų įstaigų patvar-

Pereitą trečiadienį “Lais- 
i vės” svetainėj Brooklyno Lie
tuvių Darbininkų Susivieniji
mo Jaunimo Kuopa surengė 
labai interesingą
Vietinis lietuvis jaunuolis, Bill 
Paske (Paškevičius), ėjo į im
tynes su italu jaunuoliu “Spe
ed” Ingarra.

Prisirinko virš 50 jaunuolių 
žiūrovų, lietuvių ir italų, kurie 
imtynių metu šūkiais ragino 
ristikus atsilaikyti viens prieš 
kitą, 
tuvis 
italą 
nes.

Po
po 15 centų ir nusipirkta ket- 
virtadalė bačkos ^alaus, kurio 
visiems užteko po stiklą kitą.

Iki vėlumos tęsėsi 
prie radio muzikos, o 
rie lošė “Ping-Pong”.

Kuopa nusitarė ir
rengti panašius pažmonius.

Buvęs.

Po 18 minučių kovos lie-
Bill Paske
Ingarra ir laimėjo imty-

parbloškė

imtynių publika sumetė

šokiai 
kai ku-

ateityje

Serga J. Baltrušaitis
Serga J. Baltrušaitis, gyve- 

j nantis po numeriu 39 Little 
Street, Central Brooklyne, N. 
Y. Minėtas draugas priguli 
prie LDS.46-tos kuopos ir prie 
ALDLD 24-tos kuopos. Guli 
savo namuose. Draugai ir pa
žįstami prašomi atlankyti.

Centralbrooklynietis.

Bėgiu 10 mėnesiu žadama 
padėt į muziejų Flushing- 
Woodside, Flushing-Jamaica, 
Borden Ave. ir College Point- 
Flushing gatvekarius. Jų vietą 
užims busai. <

Harlemo Moterys Sėdi 
Šalpos Biure

Trečiadienį 78 darbininkai, 
didžiumoje moterys, išsėdėjo 
visą dieną šalpos biure, 124th 
St. ir Lenox Ave.

Kai kurios moterys ašarojo, 
pasakodamos savo vargelius, 
kurie atrodė veik netikėtinai 
skaudūs. Vienok tai yra jų 
pergyventa skaudi tikrenybė.

Marjorie Bundy, 1410 Le
nox Ave., besėdėdama apalpo 
iš nusilpimo del nedamitimo 
per ilgus laikus. Jai buvo pa
siūlyta eit namo, bet ji atsa
kė : “Aš esu pasiryžusi čia sė
dėti, kol gausim pašalpą.”

Apie išėjimą ant privatiškų 
darbų, apie kurių buvimą 
“užtektinai” taip garsiai kal
ba norintieji panaikinti arba 
sumažinti bedarbių pašalpą, 
štai kas girdėt tarp bedarbių:

“Man sulaikė pašalpą, nes 
jie man davė darbą, kurį aš 
dirbau vieną dieną į savaitę ir 
gavau $2,” pasakojo Carrie 
Johnson, 236 W. 123rd Street 
gyventoja. Girdėjosi daug 
kių

Sakoma, kad BMT darbinin
kų laimėjimas Kent Avenue 
pajėgos šapoj, Williamsburge 
paakstino Independent subvės 
darbininkus sudaryti bendro 
fronto sleitą savo viršininkų 
rinkimuose, kurie įvyks šian
dien. Jų kandidatų sąrašas 
užvadinta “AF of L sleitu”.

$

Bus išrinkta apie 100 atstovų,, 
kurie išsirinks 10 viršininkų. 
Rinkimuose dalyvausią apie 
4,000 narių.

Artistas Miręs Širdies Liga
Vyriausias medikalis egza- ( 

minierius Gonzales trečiadienį 
paskelbė, kad Metropolitan1 
Operos dainininkas—artistas--. 
Sterzini miręs širdies liga, o ne' 
del žaizdos, kuri padaryta1 
durklu laike praktikų ant sce
nos pereitą antradienį. Tokiu 
būdu aktorius Lawrence Tib-1 
bett visai paliuosuojamas nuo' 
atsakomybės už Sterzinio mir-

Sterzini gyveno 1857 67th 
St., Brooklyne. Operos chore 
dainavo per 30 metų.

Oreivystės Paroda
to-

kalbų. or-

Dr. J. S. MISEVIČIUS
270 BERRY STREET

VALANDOS:
12—2 p. p.
6—8 vakare

Te!. Evergreen 8-8707

Dr. JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET

Dr. ED. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

DR. ALDONA ŠLUPAS
(ŠLIURAITĖ)

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

Dr. A. PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO. 4th ST.

Dr. BLADAS K. VENCIUS 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

499 GRAND ST.

Telefonas: Humboldt 2-7964

VALANDOS: 
8—10 ryte 
1—2 p. p.

Šventadieniais susitarus 
Tel. Evergreen 8-9229

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

Tel. Mansfield 6-8787

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

Sekmadieniais—susitarus.
Tel. Evergreen 7-7110

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta
Tel. Evergreen 7-9105

VALANDOS:
9—12 ryte

Tel. Stagg 2-0706 f 
Namų, Republic 9-8040

Puikus Parengimas, 
Šį Nedėldienį

Kas norit smagiai praleist 
laiką ateinančio nedėldienio 
vakare, tai eikit Kom. Partijos 
6-tos sekcijos parengiman, 
sekcijos buveinėj, po num. 234 
Broadway, Brooklyne. 
puiki programa. Pelnas
ly Workeriui.” Pradžia 8 vai. 
Įžanga tik 20c. Bus gera or
kestrą šokiams.

Rengėjai.

Sąryšyje su atsidarančia 
laivystės paroda ketvirtadienį 
per pietus skraidė virš miesto 
migla orlaivių. Gi Nacionalė 
Orlaivystės Paroda oficialiai 
atidaryta 6 v. v., Grand Cent
ral Palace. Tęsis 10 dienų.

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

K NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—- 

Nėra valandą sekmadieniais.
į--------------------------------------------------------------------------- —

Bus
“Dai-

PARENGIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Sausio 31 d. įvyks balius po num. 
234 Broadway, pradžia 8 vai. vak. 
Įžanga 20 centų. Bus skanių valgių 
ir gėrimų, taip pat gera prorama. 
šis balius yra rengiamas “Daily Wor
ker” naudai. Dalyvaukime visi.

Kom.
(24-25)

NOTARY PUBLIC TEL. STAGG 2-5043

Matthew P. Ballas
Reikia Sukelt $42,000 per 

Penkioliką Dienų

kymą. 
galėtų 
nierių, 
kių iš
partmentų.

Jis sakė, kad miestas 
suteikt sanitarijos inži- 
taipgi žmonių ir įran- 
policijos ir gaisro

Nuteisė Detektyvą ir 
Advokatą

de-

“Daily W(Xvkerio” išlaiky
mui fondo sukėlimo laikas tu
ri baigtis už 15 dienų, tai yra 
12 vasario. Viso fondan turė
jo būti sukelta $100,000. Šian
dien dar trūksta $42,000. Kad 
juos sukelti laiku, reikia gau
ti virš pustrečio tūkstančio do
lerių kas dieną.

Su “Daily Workerio” svar
ba “Laisvės” skaitytojai jau 
yra gerai susipažinę. Bereikia, 
kad draugai kiekvienas sulyg 
išgale prisidėtų prie sėkmin
gos šio vajaus užbaigos.

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau brolio Adomo Andruške- 

vičiaus, paeinančio iš Senino mie
sto, Suvalkų gubernijos. Atvažiavo į 
Ameriką 1909 m. į Girardville, Pa. 
1910 m. iš Girardvillės išvažiavo į 
Illinois valstiją, ir nuo to laiko nie
ko apie jį nežinau. Turiu labai svar
bų reikalą. Kas žino apie jį malo-. 
nėkite pranešti man arba tegul pats 
atsišaukia. Būsiu labai dėkinga. 
Marė Andruškevičia (Novašinskienė) 
121 Espy St., Nanticoke, Pa.

(23-25)
_ _____________________________:___________ t

(BIELĮAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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

Trečiadienį baigėsi byla 
Max D. Krone, privatiško de
tektyvo, ir A. Harry Ross, Bro
oklyno advokato. Jiedu pri
pažinti kaltais išgavime iš Al 
E. Smith, Jr. buvusio guberna
toriaus sūnaus $12,900 baugi
nimu paskelbt svietui apie jo 
“vienos nakties romansą” su 
stenografe C. Pavlick. Baus
mę paskirs 5 vasario.

Nuteistųjų advokatai sako, 
būk jie nuteisti dėlto, kad kal
tintojas norėjęs įtikt guberna
toriaus sūnui.

Lai Jūsų Jaunimas Perskaito

Ruoškitės, Ruoškitės!

Vasario 19 d., Grand Para
dise Svet., Brooklyne, įvyks 
milžiniškos prakalbos paminėji
mui Lietuvos nepriklausomybės. 
Šį grandiozišką masinį mitingą 
ruošia Bendro Fronto Komite
tas.

Kalbėtojais bus: St. Michel- 
sonas, “Keleivio” redaktorius ir 
R. Mizara, “Laisvės” redakto
rius. Be to, bus puiki koncertinė 
programa.

Taigi ruoškitės išanksto, ruo
škitės dabar! Koresp.

“Laisvę” skaitančioji lietu
viškoji visuomenė yra gerai 
supažindinama su trockistų 
teismo eiga Maskvoj. Bet jau
nimo didžiuma to svarbaus is
toriško' įvykio nežinos, nes te- 
beskaito kapitalistinius ang
liškus 'laikraščius, kuriuose ar
ba apverčia viską augštyn ko
jom, kad išteisinus trockistus, 
ar praleidžia daug svarbių 
faktų, kad nors dalinai paslė
pus jų kriminalybes nuo darbo 
žmonių akių. ■

šeštadienį išeis angliško j 
darbininkų laikraščio “Daily. 
Workerio” specialė laida, kur 
bus sutrauka visos bylos. Par- 
neškite tą svarbų dokumentą 
savo jaunimui.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalms
(ŠALINSKAS)

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

mados automobifius.

84-02 JAMAICA AVE. 
Prieš Forest Parkway 

WOODHAVEN, L. I., N. Y.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Telephone Stagg 2*4409

A. Radzevičius
GRABORIUS 

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

Parsamdau automobilius vestuvėm, 
parėm, krikitynom ir kitokiem 

reikalam.
402 Metropolitan Avė.

(Arti Marcy Avenue) 
Brooklyn, N. Y.

L Blumenthal, 566 Hudson 
St., rizikavo užmint apiplėši
mo signalą, kada plėšiko re
volveris buvo visai arti jo krū
tinės. Jam pavyko: signalas Avė., Brooklyne, įtaisė elektriš- 
išgązdino plėšikus ir jie pabė- kus vagišiams spąstus, bet jo 
go tik su $94, palikdami daug meilužė juose žuvo. Teisėjas pa-

George Anton prie savo mei
lužės namų, 304 Evergreen

brangumynų. leido jį be bausmės.

Mrs. Janet Sanford, jauna 
ir graži New Yorko bankie- 
riaus žmona, iškrito ar iššoko 
pro langą iš savo apartmento 
nuo 9 augšto J67 E. 82nd 
St., N. Y., ir ant vietos užsi
mušė. Vyras sakėsi buvęs 
tarpu išėjęs iš kambario 
Horn minutėm.

tuo 
ke-

Rūkoriams ^.nemalonuRūkoriams .(.nemalonu, bet 
tiesa, kad 48 Jų draugai užsi
mokėjo po $1 baudos Penn. 
Avė. teismabutyje, Brooklyne, 
už rūkymą subvėse. O dar su
gaištis I

1 I

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335

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

čius. Kreipkitės tuoj aus į 
“Laisvę” ir įsigykite

MEDAUS
tada laikas valgyti medų,

kada jau apsergate šalčiu 
Valgykite medų, kad 

nesirgtumėte.
“LAISVES” ANTRAŠAS 

427 Lorimer St., B’klyn, N. Y.

Ne

NAUJA PUIKI VIETA 
Restaurant, Bar and Grill 

411 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Sav. Vincas Višniaųskas 
Manageris, Juozas Zeidat

Amerikos išdirbimo ir importuo
tos degtines, vynai

Šaltas, Putojantis Alus
Taipgi patarnaujame gerais val
giais. Tinkamiausia vieta pralei

dimui laiko ir pasimatymo 
su žmonėmis.

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

Juozas Levanda
(LEVANDAUSKAS)

GRABORIUS
BALZAMUOTOJAS

Patarnauju visiems be skirtu
mu. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite.

337 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y. ,

Namas tas pats, tiktai miesto 
patvarkymu pamainytas nume- 

, ris buvusio 107 Union Avenue.

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ 

KIRPIMAS

SKUTIMAS J Eį g
Prielankus Patarnavimas

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

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

paveiks- 
krajavus 

ame- 
rikoniškais. Rei- 
kalni esant ir 

toki 
dydžio, kokio pa- 
geidaujama.

Taipgi at m alia-
voju įvairiom 
spalvom.

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

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

", ’TT.' €". V! ai




