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Ignorantas ar demagogas?
Gražiai patarnauja.
Lietuviškas Babelio Bokštas.
Dar negimę jau pasensta.

Rašo A. B.

Argentinoje išeina taip va
dinamas “Argentinos Lietuvių 
Balsas.’’ Jis karštai palaiko 
socialistų frontą. Tame laik
raštyje sausio 28 d. skaitome 
sekamą prašmatnybę:

Sovietų statistika skelbia, 
kad dabar Sovietų šalyje dar
bininkų ir patarnautojų skai
čius pasiekė 25,000,000 žmo
nių. Nors gyventojų Sovietai 
turi apie 175,000,000, iš kurių 
115,000,000 yra darbo am
žiaus žmonės. Trečiadalis gy
ventojų atsimeta, kaipo sene
liai ir vaikai. Taigi 90 milijo
nų, matomai, valdininkauja ar 
“sabotažuoja?”

Vienas iš dviejų: arba “Ar
gentinos Liet, Balso’’ redakto
rius yra didelis ignorantas, ar
ba suktas demagogas. Sovietų 
statistika aiškiai kalba apie 
industrijos darbininkus, o šis 
elementas teigia, būk iš viso 
Sovietų Sąjungoje esą tiktai 
25 milionai darbo žmonių. So
vietų statistika čia nepriskai
to valstiečių, amatninkų, taip 
vadinamų “baltkalnierių” dar
bo žmonių ir tt.

Ką gi tas parodo ? Tas pa
rodo, kaip žemai nupuolę yra 
mūsų oponentai, kaip ištiki
mai jie tarnauja kapitalistams. 
Jie net tokį paprastą faktą 
apverčia augštyn kojomis, iš
kraipo, sukaneveikia, idant už
tepti darbininkų tėvynei. Na, 
o purvinimas darbo žmonių 
šalies eina kapitalistų naudai, 
nes kapitalistai juk tvirtina, 
kad darbininkai negali apsiei
ti be ponų.

Lietuvoj lietuvių kalbos “ži
novai” nebesusikalba patys su 
savim. Pav., jau senai kalba
ma apie išleidimą didelio vė
liausios mados lietuviško žo
dyno. Jau ir darbas pradėtas. 
Bet jis jau pasenęs! Apie tai 
skaitau Sakalo Bendroves lei
džiamam žurnale “Gimtoji 
Kalba” (sausio mėnesio) :

“Leidžiame milžinišką 
žodyną. Gaunu korektūras. 
Krinta jos iš rankų. Nesino
ri skaityti. Nesinori skaityti, 
nes tas žodynas bus amži
nas mūsų, tai yra, šiais lai
kais gyvenančių, impotenci
jos, bejėgiškumo liudyto
jas.” 
žodyno kalba esanti sena, 

netikus, nesureformuota. Au
torius griežtai reikalauja grie
btis už darbo ir žodyno kalbą 
taisyti. Sako jis: “Tik trokšte 
trokštu, kad būtų atitaisyta 
lietuvių tautos garbei padary
ta nuoskauda .. .”

>

Bet kur užtikrinimas, kad, 
betaisant žodyną, nepakils ki
ti panašūs kalbos “žinovai” ir 
nepasiųs į gurbą dabartinę 
mūsų kalbą ir rašybą, kaipo 
“šlamštą,” taip pat vardan 
“lietuvių tautos garbės?”

Kitas žurnalui “Gimtoji 
Kalba” rašo ir reikalauja lietu
vių rašybos vadovėlio. Visa 
Lietuvos mokykla dar neturin
ti žmoniško vadovėlio. Bet re
daktorius atsako, kad toks va
dovėlis dabar dar negalimas, 
nes niekas tikrai nežino, kokia 
ta mūsų lietuvių rašyba turi 
būti ir kokia jinai bus. Vado
vėlis pasens pirma, negu die
nos šviesą pamatys.

Be to, tūlas Skardžius ima 
nagan Lietuvos laikraščius ir 
sako, kad tie redaktoriai yra 
amžini liurbiai, nes jie nieko 
nenusimano apie lietuvių ra
šybą. t '

Savo laikais Smetona buvo 
paskyręs specialę komisiją su- 
reformavimui lietuvių kalbos ir 
rašyboą. Pats Smetona jai dik
tavo, kaip ji turi rašyti ir kal
bėti. Kartą šita komisija buvo
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ITALŲ FAŠISTAI SUŠAUDĖ 
JAU 600 ETHIOPŲ

Roma. — Kai pereitą 
penktadienį buvo paleista 
rankinės bombos į paraduo
jančius augštus Italijos ka
rininkus ir valdovus Addis 
Ababoj, fašistų komandie- 
riai įsakė savo kareiviams 
šaudyti tiesiai į minią, tirš
tai susirinkusią aikštėje. 
Tuo būdu ant vietos liko nu
šauta apie 100 ethiopų. Be 
to, kaip praneša United 
Press, fašistai paskui su
gaudė ir sušaudė dar 500 
įtariamų. neištikimų ethio
pų.

New York. — Jungtinė 
Ethiopijos Gelbėjimo orga
nizacija masiniame susirin
kime Harleme priėmė pa
smerkimo rezoliuciją prieš 
italus, kurie šimtais žudo 

I ethiopus.

Stambiojo Biznio Pelnai 
Jungtinėse Valstijose Pa

kilo 50% Virš 1935 m.

New York.—United Press 
skaitlinėmis, stambusis Ame
rikos biznis 1936 metais ga
vo 446 procentus daugiau 
pelno negu 1932 m. ir 50 
procentų daugiau negu 1935 
metais.

478 korporacijos pernai 
Jungtinėse Valstijose “pasi
darė” 1,226,039,097 grynų 
pelnų.

POETO PUŠKINO GYVE
NIMAS JUDYJE

M a s k va. — Leningrado 
judamųjų paveikslų studija
pagamino judį, vaizduojantį 
gyvenimą ir darbus didžio
jo Rusijos poeto Al. Puš
kino.

80,000 Austrijos Fašistų 
Prieš Nazius Vienoje

Viena, Austrija.—Į Vie
ną vas. 23 d. buvo sutrauk
ta 80,000 austriškų “patrio
tiško fronto” fašistų, gink
luotų buožėmis, idant nu
malšint bandančius demon- 
struot nazius. To nežiūrint, 
naziai vietomis ėmė šaukti 
“valio Hitleriui,” kai raita 
policija lydėjo į xgelžkelio 
stotį von Neurathą, atsilan
kiusį Vokietijos užsienių 
reikalų ministerį. Faktinaf 
visa Austrijos spauda smer
kia tokius nazių išsišoki
mus.

Gengsterių Bomba Suardė 
Auto. Darbininkų Troką
Detroit, Mich., vas. 24.—

Ties Jungtinės Auto. Darbi
ninkų Unijos Cadillac sky
riaus raštine, bosų gengste- 
riai bomba susprogdino uni- 
jistų troką su radio garsia
kalbiu. Tai jau antras jų 
suardytas darbininkų gar
siakalbis trokas.

/ 
pasirodžius su reformomis ke
lių žodžių ir vėl užmigo. Ma
tomai, Smetonos komisija mirė 
pirma, negu pagimdė naują 
kalbą. | /

Tai tikras lietuviškas Babe
lio Bokštas!
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Haile Selassie Pakvies
tas į Anglę Karaliaus 

Jurgio Karūnavimą
Italijos Fašistai šėlsta 

prieš Tą Pakvietimą

London, vas. 24. — Angli
jos . valdžia pakvietė Hailę 
Selassię, buvusį Ethiopijos 
imperatorių, atsiust savo 
atstovą į Anglijos karaliaus 
Jurgio 6-to karūnavimo ce
remonijas ^gegužėje. Haile 
Selassie, dabar viešintis An
glijoj, sakoma, siusiąs į Jur
gio karūnavimą Dėstą Dem- 
tu, kaipo savo atstovą. — 
Kunigaikštis Dėstą Demtu 
dar tebevadovauja Ethiopi
jos partizanų karui prieš 
Italiją. .

Italijos fašistų spauda 
verda pasipiktinimu ir ap
maudu, kad Anglijos vy
riausybė pakvietė Hailę Se
lassię į Jurgio 6-to karūna
vimą. Spėjama, jog del to 
Italijos karalius nesiųsiąs 
savo atstovo į karūnavimą. 
Fašistų laikraščiai stebisi, 
kaip Anglijos valdovai ne
galį suprast, kad Italijos 
“draugiškumas” turėtų būt 
jiem svarbesnis už draugiš
kumą buvusio Ethiopijos 
imperatoriaus. Mussolinie- 
čiai suprantą, kad Haile Se
lassie pakvietimas į Jurgio 
6-to karūnavimą reiškiąs 
Anglijos pasiryžimą nepri- 
pažint Italijai Ethiopijos.

ITALAI SUNAIKINĘ 3,000 ETHIOPŲ
BET LIKUSI DALIS ET HIOPŲ ARMIJOS PASI-
TRAUKĖ GEROJ TVARK

Roma. — Buvęs Italijos 
gubernatorius E r i t r e j oj, 
Corrado Zoli praneša pavė
luotą žinią, kad pereitą 
penktadienį italų kariuome
nė iš keturių pusių užklupo 
tūkstančius ginkluotų ethi
opų, maršavusių ant Addis 
Ababos, Ethiopijos sostines, 
ir įnirtusiame mūšyje su
naikino apie 3,000 ethiopų. 
Kautynės įvyko už 50 mylių 
nuo Addis Ababos. Ethio- 
pams komandavo kunigaik
štis Dėstą Demtu ir Gabre 
Mariam. Pastarasis liko 
užmuštas. Suimtus ethio
pus italai tuoj sušaudė, jų 
tarpe ir kelis vadus-karinin- 
kus.

Bet, kaip praneša patys 
italų fašistai, Dėstą Demtu 
geroj tvarkoj pasitraukė su 
likusia dalim savo partiza
nų armijos, 

t

Paleista 12 Bombų į Italijos 
Valdinįnkus

Ethiopai taikėsi užimt 
Addis Ababą, pasinaudoda
mi sumišimu po to, kai jų
viengenčiai paleido 12 bom
bų į Italijos generolus-valdi- 
ninkus Addis Ababoj. To
mis bombomis tapo nu
traukta koja ir išmušta vie
na akis generolui Aut. Liot- 
t’ai, italų orlaivyno koman- 
dieriui E thiopij b j; ir ne taip 
sunkiai liko sužeisti mar
šalas Graziani, Italijos ka
raliaus pavaduotojas Ėthi-
opi jo j, italų emigracijos ko- streikierių.

Kongresmanai Remsią 
Roosevelto Planą del 

Vyriausio Teismo
Tik 32 Senatoriai Esą 
Griežtai Tam Priešingi

Washington, vas. 24. — 
Pranešama, jog iš 96 sena
torių tik 32 yra nusistatę 
atkakliai kovot prieš Roo
sevelto reikalavimą panau- 
jint Vyriausią Teismą še
šiais naujais, progresyviais 
teisėjais, idant taip pataisy
tas Augščiausias Teismas 
užgirtų Naujosios Dalybos 
įstatymus.

Prezidento Roosevelto su
manymo šalininkai kongre
se užtikrino jam, kad kong- 
resmanų dauguma tikrai 
parems taisymą Vyriausio 
Teismo pagal Roosevelto 
planą. į
Prezid. Rooseveltas Planuo

ja Nžiują NRA
Prezid. Rooseveltas su 

darbo ministere Frances 
Perkins apsvarstė progra
mą naujai NRA, pagal ku
rią būtų įvesta 35 valandų 
darbo savaitė pramonėje ir 
nustatyta, kiek samdytojai 
turi būtinai mokėt algos sa
vo darbininkams. Bet nau
joji NRA kitaip nesikišianti 
į privatinį biznį, idant Vy
riausias Teismas vėl negau
tų priekabės ją panaikint, 
paskelbiant, būk jinai “prie
šinga” šalies konstitucijai.

0J;12 BOMBŲ A. ABABOJ 
misionieriuj D. E. Fossa ir 
vyriausias ethiopų krikščio
nių vyskupas Kyrillas, italų 
fašistų pataikūnas.

Italijos kariškiai Ethiopi- 
joj krečia visus ethiopų bu-1 
tus ne tik miestuose, bet ir 
kaimuose. Pas kuriuos ran
da ginklų, tuos visus su
šaudo.

... J ....... ............. •
FLINT, MICH., VALDYBA

PAVARĖ FAŠISTINĮ 
MIESTO GALVĄ

Flint, Mich.—Miesto ko- 
misionieriai 5 balsais prieš 
3 pavarė valdybos vedėją 
(manadžerį) J. M. Barrin- 
gerį už tai, kad jis sauva- 
liškai organizavo tūkstan
čius “sargų” (vigilančių) 
padaužų prieš nesenai bu
vusius sėdėjimo streikus 
General Motors fabrikuose.

Fansteel Bosas “Ožiauja” 
Prieš Industrinį Komitetą
Springfield, Ill., vas. 24.—

R. J. Aitchison, prezidentas 
Fansteel korporacijos iš 
Waukegan, Ill., vis dar atsi
sako derėtis su Industrinių 
Unijų Organizavimo Komi
teto atstovais delei sėdėjimo 
streiko baigimo. Jis vadina 
juos “svetimais, pribuišais”. 
Gubernatorius Horner pa
naujino pastangas padaryt 
taiką tarp korporacijos i • 1 » ! ir

GELŽKEL1EČ1AI REIKALAU
JA ŽYMIAI PAKELT ALGA

Chicago, HL, vas. 23.— 
Tūkstantis lokalų pirminin
kų iš 16-kos įvairių gelžke- 
liečių unijų savo konferen
cijoj nutarė reikalaut, kad 
kompanijos pridėtų 20 nuo
šimčių algos visiem savo 
darbininkam ir tarnauto
jam. Kiek pirmiau, tokio 
priedo reikalavo ir keturios 
didžiosios geležinkelių dar
bininkų Brolijos (unijos). 
Visos tos unijos apima 
1,100,000 organizuotų dar
bininkų.

Gelžkelių darbininkų uni
jų viršininkai minimoj kon
ferencijoj vienbalsiai užgy- 
rė prezidento Roosevelto 
planą panaujint šalies Vy
riausią Teismą šešiais jau
nesniais, pažangesniais tei
sėjais.

Angly Jūrininkų Sėdėjimo 
Streikas prieš Krovinį 

Ispanijos Fašistams

Hopewell, Virginia. — Sė-
dėjimu sustreikavo jūrinin
kai Anglijos prekybos laivo 
“Lineria,”, kuris prikrautas 
nitratų, skiriamų Ispanijos 
fašistam. Laivo bosai siūlė 
50 procentų bonų-priedo už 
tą darbą, . bet jūrininkai, 
kaip pranešta vas. 23 d., tą 
pasiūlymą atmetė.—Nitra
tai yra medžiaga, naudoja
ma kariniams sproginiams 
dirbti.

SOVIETŲ DARBININKAI 
TURTINGĖJA

Maskva. — 1936 metais 
Sovietų darbininkai, valstie
čiai ir tarnautojai pasidėjo 
į bankus taupyti 1,074,000,- 
000 rublių, tai yra tiek, kiek 
jie buvo pasidėję per visą 
11 metų laikotarpį nuo 1922 
iki 1933 m.

Amerikos Bepusiškumo Bi- 
lius prieš Aukas Ispanijai

Washington. — Kongresi
nė užsienių reikalų komisi
ja vas. 23 d. užgyrė McRey- 
nolds’o įnešimą delei Ame
rikos bepusiškumo ir nesi
kišimo į karus užsieniuose; 
sykiu užgyrė ir priedą-pa- 
taisymą, kuris reikalauja 
bausti iki $50,000 ir iki 5 
metų kalėjimo tuos, kurie 
rinks ar priims aukas bile 
kuriai kariaujančiai užsie
nio valdžiai.

Prieš tą priedą kovoja 
pažangesni kongresmanai: 
J. M. Coffee, farmerių-dar- 
biečių atstovai kongrese H. 
G. Teigan ir J. T. Bernard ir 
kiti. Jie mato, kad šis prie
das atkreiptas prieš paramą 
Ispanijos liaudies valdžiai.

Kongresmanas Coffee sa
ko, gėda Jungtinėms Valsti
joms, kad jau pirmesnių 
“bepusiškumo” įstatymu už
draudė ginklų pagelbą de
mokratinei Ispanijai, kuo
met Ispanijos fašistus viso
mis keturiomis remia Mus- 
solinis ir Hitleris.

Ispanijos Liaudiečiai
Laužia Fašistus Atgal
Dviejuose Frontuose

Priešlėktuvinis šovinys Su
žeidė šešis Anglų Laive

Valencija, Ispanija, vas. 
24.—Bešaudant milicinin
kams į fašistų lėktuvus, vie
nas šovinys nukrito ant An
glijos laivo “Royal Oak” ir 
sužeidė penkis oficierius ir 
jūrininką. Anglija del to pa
siuntė protestą Ispanijos 
valdžiai.

Auga Streiku Banga
Lėktuvų Fabriko Darbinin

kų Streikas

Los Angeles, Calif.—Vas. 
23. d. pradėjo sėdėjimo 
streiką 500 darbininkų San
ta Monica Douglas lėktuvų 
fabrike. Del to sustojo visas 
fabrikas, kur dirbo 5,600 
darbininkų.

Detroit Streikierių Sėdėtojų 
Laimėjimas

Detroit, Mich., vas. 24.— 
Pradėjo dirbti 100 merginų 
ir vyrų, kurie dalinai laimė
jo • sėdėjimo streiką Fry 
Products dirbtuvėj automo
bilių sėdynių viršų. “Sėdėji
mu streikavo” ir bosas W. 
L. Fry, bet sėdėdamas vis 
derėjosi su darbininkėmis ir 
darbininkais, priklausan
čiais prie Jungtinės Auto. 
Darbo Unijos.

Sieninių Popierų Darbinin
kų Sėdėjimo Streikas

Dečatur, 111. — Sustreika
vo sėdėjimu 35 darbininkai 
Century sienų popierų kom
panijos ir užėmė dirbtuvę.

Užstreikuota 16 čeverykų 
Dirbtuvių, Mass.

Boston, Mass., vas. 24.— 
Šioj apygardoj sustreikavo 
darbininkai 16-kos čeverykų 
dirbtuvių; reikalauja 15 
procentų daugiau algos. 
Pranešama, kad pora desėt- 
kų dirbtuvių jau siūlo pa
kelt darbininkams algas, ne
laukdamos streiko

Daugiau Algos Alumino 
Darbininkams

Edge water, N. J.—Bijo
dami streiko, bosai Alumi
num Kompanijos prideda 
10 nuošimčių daugiau algos 
savo darbininkams.

Submarinų Darbininkų 
Streikas

Groton, Conn. — Paskelb
tas “vaikščiojimo aplink” 
streikas prieš Elektrinių 
Laivų Kompaniją, kuri da
bar stato Amerikos valdžiai 
septynis submarinus.

Havana. — Kubos policija 
suėmė dar 30 narių vadina
mos revoliucinės partijos, 
kovojančios prieš dabartinę 
fašistuojančią valdžią.

Valdžios Milicija Laimėjo 
Pozicijas Madrido Fronte ir 

Oviedoje

Madrid, vas. 24.—Liau
dies milicininkai užėmė šo- | 
nūs svarbaus strateginio 
kalno Pingarron ir prisiar
tino beveik prie pat jo vir
šūnės, 17 mylių į pietus nuo 
Madrido, nežiūrint, kad fa
šistai nuo viršukalnės des
peratiškai pylė artilerijos ir 
kulkasvaidžių ugnį į liau- 
diečius. Fašistai taip įnirtu
siai gina tą kalną, lyg nuo 
jo priklausytų Madrido li
kimas.

Nuo Pingarron kalno fa
šistai taipgi nuolat bombar
duoja vieškelį, einanti iš 
Madrido į Valenciją, laiki
nąjį Ispanijos valdžios cent
rą. Fašistų patrankų šovi
niai padegė valdžios karo 
štabą Moratoj de la Taju- 
na.

Lisbon, Portugalija, vas. 
24. — Pranešama, kad įar- 
bininkų ir valstiečių milicija 
kriušina fašistų apsigynimo 
pozicijas Oviedoj, šiaurėj. 
Siaučia baisiai kruvini nuo
latiniai mūšiai miesto gat
vėse.

Salamanca, Ispanija, vas. 
24.-Fašistai pripažįsta, kad 
liaudiečiai laimėjo mūšių 
Oviedoj, bet sako, kad fa
šistai nukovę 2,500 respub
likos gynėjų ir sužeidė 10,- 
000 šiauriniame fronte.

Fašistai atakuoja liaudie-' 
čius iš šiaurvakarių, besi- 
grumdami linkui Valencijos, 
ir pietiniame fronte, norė
dami prasimušti į respubli
kos prieplauką Almeria.

Negalį Stabdyt Karo Reik- J 
menų iš Amerikos i| Meksi

kos į Ispaniją

London, vas. 24.—Kadan
gi Jungtinės Valstijos ir 
Meksika nepriklauso prie 
tarptautinės bepusiškumo 
komisijos, todėl komisija 
negali stabdyt karo reikme
nų įvežimo Ispanijon iš tų 
dviejų šalių, kaip pasirodė 
iš šiandieninių svarstymų.

Katalonijos Socialistų Partija 
Sveikina Staliną ' ;

Barcelona, Ispanija.—Pik; 
naties posėdis Jungtinės So
cialistų Partijos Kataloni- 
joj, Ispanijos dalyj, pasiun
tė J. Stalinui pasveikinimą, 
kur dėkoja už jo telegramą, 
atsiųstą Ispanijos Komunis
tų Partijai. Sako, ta Stali
no telegrama įkvėpė Katalo
nijos ir visos Ispanijos žmo
nes stipriau susivienyti ir 
pridavė jiem pasitikėjimo 
sumušt visas fašistų tarp
tautines jėgas.

Jungtinė Katalonijos So
cialistų Partija yra prisidė
jus prie Komunistų Intema- > 
cionalo.
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Pavojus Lietuvai
Vakar dienos “Laisvėje” tilpo žinia, 

paimta iš Maskvos “Pravdos,” apie Len
kijos užsienių reikalų ministerio Beko 
grąsinimus Lietuvai ir tos šalies spaudos 
pranašystes.

Viskas rodo, kad Lenkijos imperialis
tai pasirengę daryti “griežtus žygius” 
užpuolimui ant Lietuvos.

Kada toks “Dziennik Narodowy” pa
reiškia, jog “Lenkijai užimti Lietuvą pa
sidarė jau dienos klausimas,” tai padė
ties rimtumas savaime suprantamas.

Lenkijos ponai gali daryti avantūrą 
Lietuvoj keliais sumetaimais. Visųpir- 
miausiai maršalas Ridz-Smygly nori įves
ti pačioj Lenkijoj griežtesnį režimą. 
Darnesniam sukonsolidavimui savo jėgų 
jis gali pradėti puolimą ant Lietuvos, 
šaukdamas visus patriotus stoti su juo ir 
su jo režimu.

Antra, klausimas, kas šiandien Lenki
jai būtų svarbiau turėti: Lietuva ar 
Danzigo koridorius. Be abejo, jiems 
svarbiau būtų Lietuvą pasigrobti, o už 
“tylėjimą/’.Vokietijai atiduoti koridorių! 
Šią mintį iškelia “Pravda” ir ji labai įti
kinanti.

Nereikia, tačiau, manyti, kad Ridz- 
Smygly taip sau, akies plotu, darytų 
avantūras Lietuvoj. Jis tariasi ir su 
Kauno fašistais, kurie vi ’"omet buvo ek
spertai pardavime Lietir s liaudies inte
resų svetimiems imperialistams. Juk tik 
visai nesenai Varšuvoje lankėsi Marty
nas Yčas, tasai mums gerai žinomas 
eks-carbernis. Jis ten važiavo ne be rei
kalo. Matyti, yra padaryta kokia tai 
slapta sutartis su Kauno Smetonienės ir 
Tubelienės valdžia, kurią Yčas 
vąvo.

Šis viskas deda ant Lietuvos žmonių 
juo didesnio budėjimo pareigą, 
kovoti prieš Lenkijos imperialistų pasi- 
mojimus, reikia ginti šalies nepriklauso
mybė ir kovoti prieš jos pardavikus lie
tuviškus fašistus!

atsto-

Reikia

Trockis ir Lorė
Ludwig Lorė, kuris šiuo tarpu veda sa

vo kolumną New York “Post” dienraš- 
tyj, buvo kadaise socialistas, paskui ko
munistas, paskui trockistas, o dabar sa
kosi esąs vėl socialistas. Kai prasidėjo 
Piatakovo-Radeko teismas, Lorė parašė 
savp kolumnOje, jog esą negalimas da
lykas, kad Trockis rašytų Radekui laiš
kus po 1930 metų. Girdi, tais metais 
(1930) Trockis parašė Radekui laiš
ką ir įdhvė tūlam Blumkinui nuvežti jį 
Maskvon. Kai Blumkinas nuvyko Sovie
tų Sąjungon, jį ten suėmė ir sušaudė.

Na> o Trockis (sausio 24 d.) paskelbė 
pasauliui, kad jis su Radeku nutraukęs 
ryšius dar 1928 metais ir po to nieko su 
juo neturėjęs, nieko jam nerašęs.

Dabar tūlas “Post” skaitytojas (ma
tyt, gydytojas M. V. Leof) klausia: ku
ns iš tų dviejų džentelmanų meluoja: 
Trockis ar Lorė? Jeigu tiesa, ką rašo 
Lorė, tai būtų melagis Trockis, o jei tie-
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sa, ką rašo Trockis—tai Lore.
Be abejo, čia melagis yra Trockis, ka

dangi aišku visiems, jog jis rašinėjo Ra- 
dekui laiškus, nurodančius, kaip žaloti, 
išdavinėti ir pravesti terorą Sovietų Są
jungoj. Lore, kaip ir daugelis socialis
tų, tik gina trockistus. O kad ginti, rei
kia kokis nors argumentas turėti. Netu
rėdamas kitokių, jis rašo, būk Trockis ne
galėjęs laiškų rąšyti ir siųsti Radekui 
po to, kada vienas jo kurjeras buvo su
gautas ir atatinkamai nubaustas.

Buvusis “Izviėstijų” korespondentas 
Washingtone Romm geriau žino už Lo- 
rę, nes jis pats tuos laiškus gabendavo.

Ethiopia Neužkariauta
Italijos fašistų pasigyrimas, būk Ethi- 

opią jie jau užkariavę, yra toli gražu 
nuo tiesos. To krašto žmonės tebeturi tą 
patį nusistatymą, kaip turėjo: jie nepri
pažįsta užpuolikų valdžios, jie prieš juos 
kovoja ir kovos.

Tiesa, Mussolinio kraugeriai žudo 
žmones masiniai. Žudo reikalaudami 
pasiduoti, nusilenkti ir tylėti. Po to, kai 
buvo sužeistas (sekmadienį) vice-kara- 
lius Graziani, generolas Aurelio Liotta ir 
vyskupas Cyril, paleista darban niekur 
negirdėta reakcija. 2,000 asmenų sua
reštuota ir iš jų, pasak pranešimais, pa
leista “keli šimtai,” o kiti—sušaudyti.

Bet ir šaudymais nelengva palaikyti 
tvarką. Supraskim, Addis Ababa mieste 
gyventojų išviso tėra apie 90 tūkstančių, 
na, o Italijos kareivių—50 tūkstančių! 
Ginkluoti kareiviai palaikomi ten “suval
dymui nesuvaldomųjų.”

Didelė šalies sritis dar vis tebevaldo- 
ma pačių ethiopiečių, kurių Italijos fa
šistai neįveikė. O ten, kur fašistams pa
vyko užkariauti, žmonės tebestovi kaip 
siena prieš juos.

Ethiopijos žmonės, kaip ir Ispanijos 
žmonės, kovoja su kruvinuoju fašizmu 
taip pasišventusiai, kaip retai kada kas 
kovojo.

sau-

į Broliai Mazgeliai
“M. Vilnius” praneša sekamą:

Šklėrių kaime (Marcinkonių valse.) 
šio mėn. 12 d. vakare broliai Mazgeliai, Fe
liksas ir Pranas, nušovė per langą to pat 
kaimo gyventoją Jakavonį Motiejų (jį vadi
no četvergu). Kėsinosi nušauti ir Jakavo- 
nio sūnų Joną, bet šis griuvęs simuliavo nu
šautą, o kai Mazgeliai pasišalino, pasikėlė ir 
nubėgęs pranešė policijai.

Abu broliai Mazgeliai, parėję namo, atsi
sveikino Su tėvais ir abudu nusišovė. Moti
na verkė, prašė ir norėjo sulaikyti, bet ne
suspėjo, nes staiga revolverio tūtą apžiojo 
vienas, o paskui nustvėręs kitas—mirtinai 
nusišovė. Kai Jakavonio sūnus apie įvykį 
pranešė policijai, tuojaus buvo stipriai ap
statyta administracijos linija, nes lenkų ti
kėtasi, kad Mazgeliai bėgs į Lietuvą. Mat, 
nušautas Jakavonis Motiejus ir jo sūnus 
Jonas buvo lenkų policijos agentai ir įskun- 
dinėjo vietos lietuvius. Jie buvo nemaža 
pakenkę ir Mazgeliams.

Kad broliai Mazgeliai parodė drąsos 
ir pasirįžimo, to niekas neužginčys. Jie 
tuo būdu (šaudymu) bandė išnaikinti 
provokatorius-šnipus, parsidavėlius Len
kijos imperialistams. Bet jie darė klai
dą. Užuot ėmusis individualio teroro, 
jiems reikėjo organizuoti masinis Vilni
jos žmonių judėjimai prieš Varšavos po
nus.

Ši žinia parodo ir tai, kad Lenkijos im
perialistai randa nemažai sau talkinin
kų iš pačių lietuvių. Jakavonis, matyt, 
ima pavyzdį iš dabartinių Lietuvos val- 

I dytojų (fašistų), kurie carizmo laikais 
išdavinėjo Lietuvos žmones caro valdžiai, 
o dabar nusiduoda esą geriausiais pa
triotais, “tautos vadais’’’ ir stovi prie val
džios ėdžių Lietuvoj.

Bet visi išdavikai susilauks sau galo!

freat Neck N. Y
antras apie Lietuvos nepri-, 
klausomybę. Reikia džiaugtis,

i gi draugai: Vytautas !Zablac-1 Abudu kalbėtojai kvietė 
kas ir> Keistutis Michelsonas, remti, kaip Ispanijos kovoto- 
abu iš Brooklyno, N. Y. Pir- jus, taip pat ir Lietuvos žino
mas kalbėjo apie Ispaniją, o nių kovą prieš fašizmą ir už

• 4- r* 4- ■» v-vi /"« A'k'Wi nPaikiai Pavyko Prakalbos.

Vasario 21 d. vietinis dar-
ninkiškų organizacijų bend- kad mūsų ‘jaunieji kalbėtojai 

komitetas buvo surengęs ; pasirodė labai gražiai, nze tik- 
kalbas dviejose temose: a) 
uvos Nepriklausomybės 19 
ų minėjimas; b) Kodėl Is- 

iijoje eina karas tarpe de
mokratijos šalininkų ir fašis-

žmonių į prakalbas atsi
ekė gana daug ir ramiai 
•usėsi kalbėtojų kalbą. Kal-
ojai buvo 2 jauni energin-

tai gražia-aiškia lietuviška 
kalba, bet ir žinojo, ką kalba, 
nes buvo gerai prisirengę su 
faktais, ir kalbėjo į temą. Rei
kia tikėtis, kad mūsų jaunieji 
draugai ir ant toliaus lavinsis 
ir su laiku bus geriausi mūsų 
judėjimo kalbėtojai, kuri,e 
mums yra labai reikalingi.

atsteigimą demokratinės san
tvarkos Lietuvoje. Buvo ren
kamos aukos padengimui lėšų. 
Aukų surinkta $8.30. Paden
gus išlaidas dar liks keletas 
dol. del Ispanijos ir Lietuvos 
kovotojų, Taipgi dainavo vie
tinis Pirmyn Choras. Dainavo 
vidutiniškai, tiktai gaila, kad 
ne visi dainininkai dalyvavo.

Prakalbos įvyko J. Kasmo- 
ęių svetainėje, 89-91 Steam
boat Rd. Vietinis.

i

LIETUVOS ŽINIOS
ROKIŠKIS šuns, nutvėrę už grandies galo 

ir pradėję šunį mušti. Išbėgę iš 
Kaip Rokišky Dirbo Pinigus .grįčios Bartusevičjai užpuolę—

Pranas Bartusevičius pradėjęs 
šaudyti iš revolverio. šūvis 
skambėjęs po šūvio ir šaudymo 
rezultate — Zasčiurinskas re
volverio šūviais smarkiai su
žeistas ; gydytojas ekspertas 
konstatavo sunkų kūno sužalo
jimą.

Jalinčius ištrūko ir parbėgęs 
namo ant lubų pasislėpė. Bartu- 
sevičiai atsiviję jį surado ir 
parsigabeno į dvarą, o paskui 
iškvietė policiją, prašydami ap
gint nuo Zasčiurinsko ir Jalin- 
čiaus.

Teisiamasis taip sako: nu
kentėjusieji esą žinomi padau
žos, atėję jų dvaran apvertę 
šuns būdą, pradėję šunį karti, 
išdaužę grįčios langus ir tt., tai 
jie, Bartusevičiai, norėję juos 
nuvyti. Jis vieną syk šovęs į 
viršų, paskui, paslydęs, pavir
tęs ir revolveris pats iššovęs. ..

Prokuroras prašė teismo bylą 
atidėti, grąžinti tardytojui, kad 
patrauktų kaltinamaisiais Bar- 

smas sprendė Tauirapolės dvaro, tusevičius tėvą ir antrą sūnų, 
Lapių valse, savi linko Prano bet apyg. teismas prokuroro 
Bartusevičiaus baudž. bylą. 'siūlymą atmetė ir bylą sprendė. 

Bylos aplinkybės tokios: Nu- Pr. Bartusevičių pripažino kal- 
kentėjusiųjų S. Jalinčiaus ir Ig. tu pasikėsinimu nužudyti, 
Zasčiurinsko teigipu, jie ėję jam pritaikė švelninančias 
pro dvaro sodą. Nutrūkęs nuo(linkybes—susijaudinimą ir 
grandinės Bartusevičiaus 11/_
juos užpuolęs. Jie gynėsi nuo! Įėjimo.

Vienas Rokiškio gyventojas 
šliakas pasiskelbė, kad jis mo
kąs pinigus dirbti. Tuojaus at
sirado norįs praturtėti rokiškie- 
tis Kaupas, šliakas, paėmęs iš 
Kaupo keletą šimtelių litų, su
dėjo juos į savo 
jttu rengėsi “spa 
gubinti pinigus, 
pavojaus pinigų 
tęsė ir gerieji p. 
virsta anglimis. £ 
tas vienerius metus kalėti.

mašiną” ir 
usti” ir padvi- 
Bet del galimo 
dirbimas užsi- 

linigai mašinoj 
šliakas nubaus-

BerniukusPagimdė Tris
Kauno žydų ligoninėje laik

raščių skelbimų rinkėjo A. B-ko 
žmona pagimdė ti 
niūkūs.

is sveikus ber-

DVARININKAS ŠUNĮ 
AUKŠČIAU ĮVERTINO, 

NEGU ŽMOGŲ
Vasario 7 d. Kauno apyg. tei-

šuo; baudė U/o niet. sunk, darbų

bet 
ap- 
nu- 
ka-

Rochester, N. Y Lawrence, Mass
e, 18 d. va- 
opa turėjo

K et vergo vakar 
sario, ALDLD ku 
surengus prakalbas. Kalbėjo 
V. Andrulis, “Vilnies” redak
torius, apie Ispaniją ir dabar
tinę jos padėtį. Po prakalbų 
rinkta aukos padehgimui lėšų, 
o likusiuos nuo lėšų pasiųst į 
Ispanijos kovotojų 
rinkta dvidešimts 
50c ($20.50). Pacengus lėšas 
svetainės, plakatų 
kelionę, atliko $9 
siuntimą suėjau d 
tai dar pridėjo dolerį, kad pa
daryti dešimt. Aukas pasiun- 
tėm per “Laisvę.”

Pėtnyčioj, 19 d. Vasario, pri
siėjo lankytis Komunistų Par- 

parengime del “Daily 
Worker” naudos." Buvo renka
mos ir aukos. Del kitų reikalų 
prisiėjo išeit anksčiau, tai fi
nansinių pasekmių 
pranešti šiuom sykį u.

Subatoj, 20 d. v 
vakaras minėjimui Aleksandro 
Puškino. Program 
šiai buvo išpildyta 
Artist Classes mokinių (stu
dentų). Parengimas buvo tur
tingas.

Ateinančią subatą, 
vasario, lietuvių et oras 
gia koncertą Gedemino svetai
nėj. Gedemino Choras turi ge
rų dainininkų ir < 
tai rochesteriečiai 1 
ro vakaro.

Nuo choro koncerto iki dar
bininkų spaudos vakaro lieka 
dvi savaitės, čion p 
suomenę paragint, k^ 
rriėt vakarienės 
parankumo, išąnkst 
šiai pasidarbuokite tikietų par
davėjai.

Aukavusių vardai 
drulio prakalbų : Po $1: 
Stanley, Totorius, 
Vaitas, Baltakienė, B. Duoba 
ir M. Duseika; Bulienė $1.35; 
po 50.: J. Mockevič: us, J. Del- 
ksnis, P. Malinausk 
dris, G. švedas, J. 
Čereškienė, Kars 
Černiauskienė, Gie 
Gendrėnas ir 
Merkevičius 64c; 
30c; po 25c: Stair 
Šopis, J. Gricas, Barzdąitienė, 
J. Višniaųskas, P. 
ųas, J. Labeika, R. 
Bonekįenė, Ivanaitienė, Simai
tis, Bulis, Simailis, J. Vąįvoda 
ir Balaišis. Kloresp.

fondą. Su- 
dolerių ir

ir kalbėtojo 
00. Prieš 
rg. Bulienę,

Vas. 20 atsibuvo šokiai su- 
šetpimui Jono Abako, kuris 
nedirba jau daug metų iš prie
žasties susifceidimo akių. Ren
gė bendrai Liet. Ukesų Kliu- 
bas su Liet. Sūnų Draugyste, 
kaipo savo nariui.

Biznieriai atjausdami nelai
mingą jo gyvenimą, aukavo 
tam vakarui:

Liet. Ukesų Kliubas veltui 
davė svetainę; K. Jankauskas, 
2 duonas; M. Dvareckas, 5 sv. 
“frankfurčių”; J. Zautra, 10

J. Urbonas,

tijcs

negaliu

s ari o buvo

a daugiau- 
Eastman

27 d.
ren-

ainininkių, 
lukiam ge-

risieina vi- 
ad įsigytų- 

tikietus, del 
o. Labiau-

laike An-

Mikitas,

as, M. Bu- 
lyonaitis, 

nauskienė, 
d r a i t i s, 

Barekeyičius;
W. Yokis 
čikienė, J.

Andriušiu-
Barauskas,

Koresp.

■&>■»■»<»i uCiiI'lm’ittiiiiiiitfi iii

sv. “frankfurčių;
1 kv. degtinės; S.' Puidokas, 1 
kv. degtinės; B. I. Brauk, 21/G 
sv. livervuš ir 2J/2 tuz. duone
lių j W. Stricki, 2 sv. “frank
furčių” ir muštardos; B. čula- 
da, 4 silkes; G. Semsis, 2 sv. 
“frankfurčių”; J. Sakovicz, 1 
sv. hamės; V. Balčiūnienė, 5 
sv. “frankfurčių;” T. Shusevi- 
čius, muštardos ir kopūstų; J. 
Indilas, 2 sv. livervuš; D. Kir- 
mil, 3 sv. hamės; J. Palčaus- 
kas, muštardos ir “beansų;” P. 
Janukonis, pusbačkį alaus; J. 
Grigaliūnas, butelį vyno; B. 
Čurlionis, $1; J. Savulionis, 50 
centų; Liet. Tautinė Corp., 5 
duonas; I. Čulada pagelbėjo su 
savo mašina surinkt orderius.

Tas vakaras davė 
$55.50.

Ačiū visiem rėmėjam.
S. Večkys,
S. Penkauskas, 
K. Begonis, 
M. Zalauskas.

dol. Tarptautiniam Darbinin
kų Apsigynimui. Tai visai ma
ža auka.

Viena, mūsų ALDLD kuo
pos didžiuma narių susideda 
iš ūkininkų. Tokių yra ener
gingų drg., kurie įgyvena nuo 
kuopos centro už 40-50 myliiy. 
Jiems biskį yra keblu atva
žiuoti paskirtu laiku į susirin
kimą ir prisidėti prie agitaci
jos parengimų.

O kita, mūsų ALDLD di
džiuma kuopos narių priklau
so prie LDS, ten daugiau pa
švenčia energijos ir laiko pa
rengimams ir prisideda dau
giau aukomis. Nepagirtinas 
dalykas ir ALDLD palikt liuo- 
są nuo parengimų.

Su pradžia šių metų mūsų 
ALDLD kp. ižde randasi 10 
dol. 23 c.

Nors mūsų kuopos iždas 
1937 m. nepasirodė su auka, 
bet privačiai nariai aukavo 
sekamai: drg. Marcinkai iš 

• Pratum, Oregon, aukojo $1 Is
panijos 

1 phy’iai 
panijos 
Ulskiai 
auka. Jie aukavo vardan ve
lionio Prano šiaulio, kuris tū
las laikas atgal mirė. Velio
nis P. šiaulis, kaipo pavienis, 
neturėjo jokių giminių. Dep- 
resijos-bedarbės laiku turėjo 
prieglaudą — gyveno pas Uls- 
kius ant ūkės ir padėdavo ką 
nors padirbėti, nereikalauda
mas užmokesčio. Velionis pri
gulėjo prie darbininkiškų or
ganizacijų — ALDLD ir LDS 
ir rėmė darbininkišką judėji
mą. Ulskiai, kaipo atsimokė
dami už velionio triusą-darbą, 
paaukojo 60 dol. šiems reika
lams :

$20 Ispanijos Liaudies Fron
tui; $10 Agitacijos Fondui; 
$10 Tarp. Darb. Apsig; $10 
Lietuvos politiniam kaliniam; 
$5 dienraščiui “Laisvei”; 
dienraščiui “Vilniai”.

Abejotina, ar kas nors 
seks Ulskių pėdomis. Už 
didelė garbė draugams 
kiams.

Padiskusavus mūsų neran
gumą, nutarta parsitraukti iš 
“Vilnies” už 1 dol. brošiūrų 
“Ispanija.” Geriau, kaip nie
kas. Vienbalsiai nutarta ’ po 
velykų pirmą subatą surengti 
balių, Riverside svetainėj, Wil
lamette.

ŠYPSENOS

Lietuvos Gyvenimo 
Prašmatnybės

pelno

Oregon City, Ore
Vasario 10 d. įvyko ALDLD 

223 kp. metinis susirinkimas 
pas drg. Jezelskius ant ūkės. 
Šiais, 1937 m., mūsų kp. turi 
geram stovyje pilnai užsimo
kėjusių duokles narių 15.

šiais metais kuopa sumažė
jo 2 nariais.

Vieną pažangų ir energingą 
drg. P. šiaulį išplėšė iš mūs 
tarpo žiaurioji mirtis, o kitą li
kimas privertė apleisti ir išva
žiuoti kitur.

Kaip bųsrtoliau šiais metais, 
parodys ateitis. Bet praeitais 
1936 m., mūsų kuopa negali 
pasigirti savo veikla — kaip 
parengimais, taip aukomis, o 
ypaę literatūros platinimu.

Kaip paaiškėjo iš pereitų 
1936 m. protokolų, bei paren
gimų komisijos raportų, tai

1

liaudies frontui; Mur- 
irgi aukojo 1 dol. Is- 
liaudies frontui; drg. 
prisidėjo su didele

$5

pa
tai 

Uls-

W. M.

Nuo Red.' — Del vietos sto
kos tūlas smulkmenas turėjo
me apleisti. Atleisite.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI

Jausmų Vėsinimas

šiemet Klaipėdoje ‘Maistas’ 
praplėtė savo šaldytuvus. Tuo
se šaldytuvuose turėsią būti 
atšaldyti visi tie, kurie karš
čiuojasi del direktorijos iš au
tonominių įstaigų liuosuojamų 
lietuvių.

Atmestos Padangės

žemės ūkio ministerija buvo 
suprojektavusi ant savo dvie
jų aukštų rūmų pasistatyti dar 
trečia aukštą, tačiau seimo 
biudžeto komisija numatytas 
tam sąmatoje lėšas išbraukė. 
Biudžeto komisija lėšas iš
braukusi todėl, kad žemės 
ūkio ministerija nepalipėtų 
aukščiau prie dangaus, nes vi
sa jos veikla turinti vykti že
mėje.

Drebėjimo Biznis

Degtukų sindikatas kasmet 
perka daug drebulių. Buvo jų 
nupirkęs ir šiemet be varžyty
nių, bet valstybės kontrolė pir
kimo sutarties nepatvirtinusi, 
neš atsiradę miško pirkliai, 
kurie už drebules moką bran
giau, negu sindikatas. Del tos 
priežasties pradėjęs drebėti 
pats degtukų sindikatas, nes 
visą pelną jis gaudavęs ne 
tiek iš degtukų, kiek iš pus
dykiai be varžytynių pirktų 
drebulių.

Teisininkų Mįsle

Zarasuose pasirodė vieno 
advokato leidžiamas ir reda
guojamas teisės reikalams ski
riamas laikraštis “Teisinin
kas”. Dabar Kauno teisininkai 
laužo sau galvas, kiek teisinin
kų galėtų būti Zarasuose, kad 
jiems prireikę net nuosavo 
laikraščio.

Sąžiningas Išaikvotojas

Virbalio geležinkelio depo 
elektros stoties sąskaitininkas, 
išaikvojęs 13,432 litus, Mari
jampolės apygardos teismo 
buvo nubaustas 4 met. sunk, 
darbų kalėjimo. Nuteistasis, 
sprendimu nepatenkintas, pa
davęs apeliaciniams rūmams 
skundą, nes 4 metai kalėjimo 
už išaikvojimą pagal naujus 
baudž. statuto paragrafų pa
pildymus jam atrodanti per 
maža bausmė.

URŠULEI P A LEVIČIENEI, 
Detroit, Mich. — Rašinys per
ilgas ir anglų kalboj parašy
tas, todėl mes negalėsime juo 
pasinaudoti. Visvien ačiuoja
me už pasirūpinimą prisiųsti.

JUOZUI.—-Prie pirmos pro
gos peržiūrėsime ir tuomet iš- 
reikšime savo nuomonę apie 
tai.

ANDRIUI, So. Boston, Mass. 
—Net nuo dviejų draugų pir
miau buvome gavę korespon
dencijas apie tą Kliubo susi
rinkimą Lietuvos reikalais, to
dėl jūsų negalėsime sunaudoti. 
Draugai turėjote pasitarti, ku
ris rašysite apie tą susirinki
mą.

Karinis Sumanymas Kongre
se Grūmoja Fašizmo Pavojum

Washing ton. — Shep-1 nuo eventualaus vandens ba- 
pard-Hill sumanymas kong- do. šiemet būsianti pastatyta 
resui išanksto sumobilizuot' antroji vamzdžių magistralė, o 
pramonę, kai “gręs karo pa
vojus,” galėtų būt panaudo
tas įvedimui fašistinės dik
tatūros, — pareiškė rašyto-

K iin y 1YW1H1O1JV1O la^vny, Jie LUiet
mūsų kp. tik pajėgė surengti I kareivio algą ir 
vieną pikniką ir paaukavo 3 j disciplina.
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Principinis Sprendimas
Adv. Riešiotkinas Vyr. Tri

bunole yra iškėlęs principinį 
klausimą: ar galioja nesveiko 
žmogaus padaryti aktai. Tri
bunole šis klausimas būsiąs iš
spręstas ta prasme, kad kiek
vienas žmogus, kuris padarąs 
sau nenaudingą aktą, esąs psi
chiškai nesveikas, bet jo aktas 
vistiek turįs pasilikti galioje.

Radikalios Priemones 4
Kauno miesto savivaldybė 

susirūpinusi apsaugoti miestą

kad ir jai kartais sprogus 
miestas neliktų be vandens, 
žaliajame kalne būsiąs pasta
tytas didelis vandens rezervu-

ja James W. Wise, kalbėda- aras, kuriame galėsią būti pa- 
mas senatorių karinių rei
kalų komisijoj vas. 19 d. Jis 
atstovavo Amerikos Lygą 
Kovai prieš Karą ir Fašiz
mų.

Pagal Sheppard-Hill’o šu
nį anymą, galėtų būt karo ži- 
nybon paimta visi darbinin
kai, ir jie turėtų dirbt už 

po karine

skandinti visi sprogstą ir ne
tinkami vandentiekio kana
lams vamzdžiai.

Suorganizuota Savisauga
I

Krikščionių darbininkų są
junga organizuojanti kiemsar
gių sąjungą; Tos sąjungos tiks
las būsiąs neįsileisti į kiemus, 
kur gyvena darbininkai, dr. 
Ambrozaičio.

“Kuntaplis
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