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Rašo A. B.

Jau senokai New Yorke įsi
kūrė Amerikinė Draugija Del 
Technikinės Pagelbos Ispanijai. 
Jos priešakyje stovi stambūs 
amerikonai literatai. Draugija 
rūpinasi rekrūtavimu Ameriko
je įvairių technikų, kurie liuo- 
sanoriai važiuotų Ispanijon ir 
padėtų pramonės ratą sukti, 
kuomet ispanai kariauja prieš 
fašistus už demokratiją.

Tai be galo svarbus ir didelis 
draugijos darbas. Jis surištas 
su didelėmis išlaidomis. Ji jau 
yra pasiuntus kelis šimtus to
kių liuosanorių. Tai ištikrųjų 
konkretė ir rimta pagelba Ispa
nijos kovotojams. Tai draugi
jai aukas galima siųsti šiuo ad
resu :

American Society for Techni
cal Aid to Spain, 31 East 27th 
St., New York, N.Y.
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Ėmė ir paklydo sklokos orga
no redaktorius, St. Strazdas. 
Jis sakosi jieškojęs, bet nesura
dęs, kur Trockis teigė, kad Sta
liną galima prašalinti tiktai nu
žudymu. Jis net vartęs “New 
York American” ir niekur, to
kio dalyko nesuradęs. Argi 
mes kalti. Veikiausia St. ‘nera
do’ ar nematė ir tokio Univer
sal Press, Hearsto žinių agen
tūros, pranešimo iš vasario 4 
d. ir tilpusio “New York Ame
rican”: < •

“Trockis patsai.. . sakė sa
vo pareiškime: ‘Visokia poli
tinė kritika yra tiktai pirmas 
žingsnis linkui nužudymo Sta
lino ir jojo s ądarbininkų.’ 
Trockis anaiptol nemano, kad 
Stalinas yra šventas ir amži
nai nepavaduojamas viršyla.”
O gal St. nematė bei nera

do ir sekamo pareiškimo, kurį 
Trockis padarė dar 1934 metais 
savo brošiūroje, kurią išleido 
trockistinė “Communist League 
of America”:

“Ar galima šitą užduotį iš
rišti ramiomis metodomis?... 
Normališkų ‘ k o n stitucinių’ 
būdų neliko prašalinimui val
dančiosios klikos.. . juos ga
lima priverst atiduoti į pro
letarinio avangardo (tai yra, 
į trockistų) rankas tiktai pa
gelba PAJĖGOS.”
Patsai Trockis pabrėžia žodį 

“pajėgos.” Todėl jisai ir įsakė 
savo pasekėjams Sovietų Sąjun
goje apsidirbti su Stalinu ir su 
visa Komunistų Partijos ir So
vietų Sąjungos vadovybe pajė
gos pagelba, tai yra, žudymo, 
teroro pagelba.

Dabar, kai ’ parodėme šiuos 
faktus, jeigu Strazdas būtų są
žiniškas ir jeigu jis nebūtų troc- 
kistinių teroristų šalininkas, tai 
turėtų viešai pasmerkti Trockį 
ir jo visą gengvę ir prisipažinti, 
kad jis tikrai begėdišką darbą 
atliko, gindamas trockistus ir 
šmeiždamas Sovietų Sąjungos 
vadus, žiūrėsime, ar jis tą pa
darys.

Amerikos Socialistų Partijos 
vadai priėmė rezoliuciją, kurio- 
je griežtai pasmerkiama Ispa- 

* nijos Socialistų Partija ir Ispa
nijos Liaudies Fronto valdžia už 
nuslopinimą kontr-revoliucinių 
trockistų Ispanijoje (ši S. P. 
rezoliucija tilpo “Socialist 
Call,” vas. 27 d.) Mums atro
do, kad šis mūsų draugų socia
listų žygis yra niekas kitas, kaip 
tiktai dūrimas peiliu iš užpaka
lio Ispanijos kovotojams. Pa
skaitę šią rezoliuciją, aiškus da
lykas, tie Amerikos darbininkai, 
kurie seka Socialistų Partijos 
vadovybę, visai atšals nuo rėmi
mo Ispanijos kovotojų. Tai 
kam tada šitas S. P. vadų žy
gis pasitarnauja?

it 4 ' Klerikalų “Amerikos” redak
torius Laučka sako: “Atrodo,

Susidegino Našlė ant Savo 
Vyro Laužo Indijoj

ALLAHABAD, Indija. — 
Kuomet kūnas mirusio vyro 
buvo deginamas ant laužo, 
jo našle metėsi į ugnį ir pati 
susidegino Hardoi kaime, 
Indijoj. Seniaus dauguma 
indų našlių susidegindavo, 
bet dabar Anglijos valdžia 
stengiasi panaikinti tokį pa
protį.

Roosevelto Sumanymas 
Įvest Panaujintą NRA
WASHINGTON, kovo 1. 

—Rooseveltas su savo rėmė
jais kongrese jau galutinai 
išdirbo planą įvedimui nau
josios NRA. Du pamatiniai 
jo punktai yra įvedimas 40 
valandų darbo savaitės vi
soj pramonėj ir pripažini
mas darbininkams nevaržo
mos teisės bendrai per savo 
atstovus derėtis su bosais. 
Be to, naujoji NRA nusta- 
tysianti, kiek samdytojai tu
ri būtinai mokėt darbinin
kam algos.

SOVIETINE ARMIJA YRA 
SVEIKIAUSIA PASAULYJ
MASKVA. — 90 iš kiek- 

vieno šimto šaukiamų ka
riuomenėn naujokų Sovie
tuose yra pilnai tinkami kū
niškai ir protiškai. Franci- 
joj gi iš kiekvieno šimto ar
mijai tetinka 75, o Lenkijoj 
—tik 66.

Lyginant su 1913 m. cari
nės Rusijos armija, Sovietų 
kareivių sirgimai sumažėjo 
pustrečio sykio apskritai; 
lyties gi ligos sovietinėj ar
mijoj sumažėjo 8 sykius ir 
tifus 13 svkių.

Nuo 1930 m. iki šiol skai
čius karinių ligonbučių ir 
sveikatnamiu Sovietuose tri
gubai padidintas, o poilsio 
namų r a u d onarmiečiams 
pristeigta keturis kartus 
daugiau negu buvo 1930 m.

Susisniaudė Arkivyskupas su 
Pralotų del Roosevelto
WASHINGTON. — Kata- 

likų Universiteto galva pre
latas J. A. Ryan remia pre
zidento Roosevelto reikala
vimą panaujint šalies Vy
riausia Teismą šešiais jau
nesniais, pro gresingesniais 
teisėjais. Už tai arkivvskū- 
po Curley organas “Catho
lic Review” plūsta ir kolio- 
ia kun. Ryana, lygindamas 
jį net prie Hitlerio.

Pasikoręs Kunigas Na- 
zi'ų Koncentracijos

Stovyklos Kalėjime
Berlynas. — Sachsenhau

sen koncentracijos stovyk
los kalėjime žuvo vokiečių 
protestonų augštas kunigas 
M. Wiesler. Slaptoji Hitle
rio policija paskelbė, kad 
jis, girdi, pats ant rank
šluosčio pasikoręs. Apie tai 
per pamokslą pranešė kitas 
vadovaujantis protestonų 
kunigas M. Niemoeller per
eitą sekmadienį; bet jis abe
jojo apie kun. Wieslerio 
mirties “aplinkybes.” Gali
ma dasiprotėt, kad patys 
naziai jį kalėjime nužudė. 
Niemoellerio prane Šimas 
apie Wieslerio mirtį labai 
sujudino parapijomis. *

Kun. Wiesler, vedęs ir 
dviejų vaikų tėvas, buvo 
įkalintas už tai, kad jis išda
vęs svetimšalių laikraščių 
korespondentams pareiški
mą, nepatinkantį naziams. 
Tas pareiškimas buvo pri
imtas protestonų bažnyčios 
tarybos.

Kun. Niemoeller savo pa
moksle nusiskundė, kad na- 
zių valdžia griežtai varžo 
nehitleriniams p r o t e s to
nams laisvę spaudos ir susi
rinkimų; besirengiant į vi
suotiną jų bažnyčios suva
žiavimą. O suvažiavimą 
šaukia pats Hitleris, kad 
naziškai pertaisytų bažnyti
nę konstituciją.

Anglija Išleisianti 15-ką 
Bilionų Dolerių Gink

luotei Per 5 Metus
London., — Anglijos val

džia planavo per sekančius 
5 metus išleisti $7,500,000,- 
000, arba po $1,500,000,000 
kasmet smarkinamam gink
lavimuisi. Bet kad ir kitos 
šalys greitina ginklavimąsi 
karui,, tai gal Anglija per 
metus išleis iki $3,000,000,- 
000 savo kariniams prisi
rengimams, kaip kad įžiūri 
New Yorko Times londoniš- 
kis korespondentas H. W. 
Baldwin.

Žuvo 5 Orlaivio Nelaimėj
SYDNEY, Australija. — 

Rado nukritusį ir sudegusį 
lėktuvą, su kuriuo vas. 19 
d. žuvo trys keleiviai ir du 
lakūnai. Trys kiti atrasti 
gyvi, bet sunkiai sužeisti.

VISUOTINAS VENGRŲ
MAINIERIŲ STREIKAS

Mussolinio Generolas Iššaukė 
Ministerj į Dvikovų

ROMA. — Mussolinio ko
lonijų ministeris Al. Lesso- 
na pakritikavo maršalą Em. 
de Bono, pirmą buvusį italų 
komandierių kare rieš Ethi- 
opiją. Už tai maršalas iššau
kė ministerį į dvikovą; bet 
Mussolinis vietoj dvikovos 
paskyrė jiem “garbės” teis
mą.

Italija Stoja į Ginklų 
Varžytines su Anglija
ROMA, kovo 1.—Mussoli

nis sušaukė Didžiąją Fašis
tų. Tarybą. Svarsto, kaip pa- 
smarkint Italijos ginklavi
mąsi, kad neužsileist spar
čiam Anglijos ginklavimuisi 
sausumoj, ant jūrų ir ore. 
Italijos fašistai susijaudinę 
ir del Anglijos spaudos pa
reiškimų, kad Anglija laiky
sis išvien su Francija prieš 
Mussolinį ir Hitlerį, ir ne
leis Mussoliniui perdaug 
įsigalėt Viduržemio jūroj.

Liaudiečių Atakuoja
mi Trijuos Frontuos,

Bėgą Ispanų Fašistai
t

60,000 ITALIJOS FAŠISTŲ 
ISPANIJOJ

Madrid. — Užsieninių 
kalų ministeris J. Al. 
Vayo sako, kad Italija 
atsiuntus jau 60,000 savo 
kareivių Ispanijos fašistam 
prieš liaudies valdžią.

rei- 
del
yra

PLIENO BOSAI BIJO VI
SUOTINO STREIKO

Pecs, Vengrija, kovo 1.— 
Visi 4,100 šios apygardos 
angliakasiai išėjo streikan, 
protestuodami, kad kompa
nija nepriima atgal darban 
146 iš 250 pirmiau badiškai 
streikavusių požemyje 250 
mainierių. Jie reikalavo pa
kelt algą nuo $1 iki $1.20 į 
dieną.

DIDELIS PRASIŽENGIMŲ 
AUGIMAS LENKIJOJE

Pittsburgh, Pa., kovo 1.— 
Plieno fabrikantai bijo, kad 
Industrinių Unijų Organi
zavimo Komitetas gali šį 
mėnesį iššaukt visuotiną 
plieno darbininkų streiką. 
Fabrikantai supranta, kad 
streikieriai reikalautų pil
nai pripažint industrinę 
uniją, numušt darbo laiką 
nuo 48 valandų per savaitę 
bent iki 40 ir pakelt darbi
ninkam algas.

Fansteel Pikietai Laiko 
Uždarę Fabriką

WAUKEGAN, Ill., kov. 1. 
Fansteel metalurgijos kom
panija buvo pasinešus jau 
atidaryt savo fabriką, iš ku
rio šerifas su “spešialais” 
išmušė laukan streikierius 
sėdėtojus. Bet streikieriai 
fabriką taip kietai pikie- 
tuoja, kad bosai dar nega
lėjo pravesti skebų į vidų. 
Talkon streikieriam suplau
kė minios ir kitų darbinin
kų.

NUTARe tęsti strei
ką PRIEŠ ORLAIVIŲ 

KOMPANIJĄ

iog Amerikos katalikams teks 
dar daug krauio pralieti, iki at
gaus savo švenčiausias teises.” 
Ar tai gražu kataliku laikraš
čio redaktoriui kurstyti katali
kus prie liejimo kraujo? Kodėl 
Laučka nepaveda gerajam die
vui visą šį klausimą išrišti?

Brooklyne šį šeštadienį, kovo 
6 d., Amerikos Lietuviu Kong
reso skyrius ruošia didelę vaka
rienę. Pelnas eis parėmimui 
Lietuvos kovotojų už laisvę. Aš 
tik galiu palinkėti, kad kiekvie
nas šių “Krifflų” skaitytojas ne 
tik pats rengtųsi šioje vakarie
nėje dalyvauti, bet dar smar
kiai pasidarbuotų atvedimui vi
sų savo draugų ir prietelių. j

Santa Monica, Calif., ko
vo 1. — Dauguma Douglas 
orlaivių kompanijos unijinių 
darbininkų nutarę tęsti 
streiką, nors policija su še
rifais, grąsindami kulkas- 
vaidžiais ir bombomis, jau 
išvijo laukan streikierius 
sėdėtojus.

Japonijos Šokiki y ir 
Oficieriy Streikai

TOKIO, kovo 1.—Suėju
sios į buddistų bažnyčią, 
apie 400 japonių šokikių 
“geišų0 jau trečia diena tę
sia savo streiką prieš nakti
nius kliubus, kabaretus ir 
Jdtas vyrų pasilinksminimo 
užeigas. Jos reikalauja tik 
pripažint Geišų Gildiją 
(uniją) ir nepriimt į mini
mas vietas neorganizuotų 
mergaičių vyrams “smagin- 
tis.”

Streikuoja japonai oficie- 
riai vienuolikos keleivinių ir 
prekybos laivų prieš savi
ninkus; tai todėl, kad savi
ninkai nepakėlė augštyn vė
liavų, kai Japonijos impe
ratorius plaukė į karo lai
vyno manevrus. Tuom jie, 
girdi, įžeidę valdovo garbę.

Berlynas. — 1927 m. Len
ki jb j buvo teista 37,000 as
menų už įvairius nusikalti
mus, o 1935 metais jau 115,- 
000. Dabar Lenkijos kalėji
muose sėdi virš 60,000 žmo
nių. Kalėjimai perpildyti, 
bet mokyklų trūksta.

Krakovo apskrityj 1936 
m. nėščiomis pastojo 90 
mergaičių - mokinių 14 iki 
18 metų amžiaus, o lytiško
mis ligomis sergančių moki
nių, berniukų ir mergaičių, 
susekta bent 200. Tarp mo
kinių auga ir padaužų, chu
liganų skaičius.

1930 m. Lenkijoj kiekvie
nam tūkstančiui gyventojų 
gimė 17 kūdikių, o 1935 me
tais jau tik 12. Tuo tarpu 
skaičius sergančių sifiliu 
gyventojų antra tiek padi
dėjo, kaip paduoda nazių 
žurnalas “Ostland.”

Amerikietis T eb e laikomas 
Nazių Kalėjime kaip 

žmogžudis >
Berlynas, kovo 1.—Polici

ja surado nužudyto Oskaro 
Hoffmano, 82 metų senio, 
mylėtinę ir kvočia jąją. Po 
Hoffmanno nužudymo per
eitą penktadienį jinai buvo 
kažin kur dingusi. Dar ne
paleidžia ir jauną amerikie
tį J. J. Hughes’ą, kuris areš
tuotas kaip įtariamas Hoff
manno nužudytoj as.

Gimdymą Lenktynės

Milžiniški Telefonų Pelnai
NEW YORK. — Ameri- 

kos Telefonų ir Telegrafo 
kompanija 1935 metais gavo 
$132,900,000 gryno pelno, 
o 1936 m. jau $184,700,000, 
kaip skelbiamą oficialiame 
josios raporte.

“Jaunikis” Teisiamas Kaip 
Mergaitės “Kidnaperis”
POUGHKEEPSIE, N. Y. 

—Prasidėjo teismas prieš 
Van Henry Plass, 29 metų, 
kaip prieš vaikvagį. Jis, naš
lys su trimis vaikais, yra 
kaltinamas, kad vogtinai iš
sivežė Grace Haines, 17 me
tų mergaitę, ir slapta susi
tuokė su jąja.

Reikalauja Pataisyt Persky
rų {statymą N. Y. Valstijoj

.New York. — Nacionąlė 
Perskyrų Pataisymo Sąjun
ga reikalauja, kad New 
Yorko valstijoj būtų išleis
ta įstatymas, pagal kurį ga
lima būtų gaut perskyras 
(divorsą) ne tik už “sveti
moterystę”, bet taipgi už 
apleidimą per metus ar 
daugiau, už žiaurumą ir už 
b j a u resnius kriminalinius 
nusikaltimus. Katalikų ku
nigija labiausiai priešinasi 
tokiam taisymui perskyrų 
įstatymo.

TORONTO, Canada. — 
Tūla Mrs. Kenny tikisi gaut 
$500,000 už pagimdymą dau
giausia kūdikių greičiausiu 
laiku. Jinai dabar turi 13 
vaikų. Gimdymų varžyti
nėms tą pusę miliono dole
rių paliko mirdamas kapita
listas C. V. Millar. Pereitą 
penktadienį Mrs. Kenny 
šluotkočiu suskaldė galvą 
vienam N. Y. Daily News 
fotografui. Jinai priešinga 
savo fizionomijos rodymui 
laikraščiuose. Penkis vaikus 
jai pirmiau įtaisė kitas 
“džentelmanas,” o ne dabar
tinis jos vyras. Tatai galė
sią būt kliūtis gavimui do
vanos porai už veikliausią 
kūdikių gimdymą. Kanadoj 
yra dar keliolika moterų, 
kurios sako, kad joms tu
rėtų dovana priklausyt už 
smarkiausią vaikvedystę.

Visi Čecboslavai Turi Įsigyt 
Priešdujines Maskas

3,050 Žuvo Automobilių Ne
laimėse per Menesį

New Yorko valstijos ka
lėjimuose vas. mėnesį kali
nių skaičius pasiekė 15,018, 
tai yra 214 daugiau negu 
sausyj.

15,000 Mezgėjų Streikas
BERKS apskrityj, Penn- 

sylvanijoj, kovo 1 d. prasi
dėjo streikas 15,000 mezgė
jų. Reikalaujama daugiau 
algos ir trumpesnių darbo 
valandų.

Chicago, Ill. — šių metų 
sausio mėnesį automobilių 
nelaimėse Jungtinėse Vals
tijose buvo užmušta jau 
3,050 žmonių, kaip praneša 
Nacionalė Saugumo Tary
ba.

, Praga, Čechoslovakija. — 
Šalies valdžia vas. 28 d. įsa
kė visiem savo piliečiam įsi
gyt bėgyje vieno mėnesio 
maskas apsisaugojimui nuo 
karinių nuodingų dujų. 
Maskos bus pigiai pardavi
nėjamos, o jei kas visai pi
nigų neturi, tai galėsiąs vel
tui gauti tokią maską.

OVIEDO FAŠISTAI SU
VARYTI Į “SURPAIPES” 

s si— ■

MADRID, kovo 1. — Is- ’ 
panijos kariuomenė ir mili
cija sparčiai žygiuoja pir
myn pagal Tajo upę; ata
kuoja fašistus ties Talavera 
de la Reina, apie 70 mylių į 
pietų vakarus nuo Madrido. 
Liaudies valdžios milicinin- 
kai taip pat sėkmingai gru
miasi linkui Alcazaro ir To
ledo. United Press žiniomis, 
fašistai jau bėga iš Toledo. 
Valdžios artilerija ir kulka- 
svaidžiai šturmuoja fašis
tus Universiteto Mieste, 
Madrido priemiestyje.

Oviedo mieste, šiaurėje, 
liaudiečiai per žiauriausią 
kovą atiminėja iš fašistų 
namą po namo, gatvę po 
gatvės. Daugelis fašistų su
bėgo į didžiąsias “surpai- 
pes’ ir iš ten bando gintis.

(Fašistai praneša, kad jie 
pereitą savaitę “sunaikinę 
ištisus” liaudiečių batalio
nus Oviedo j.)
, Almeria, Ispanija, Kovo 1* 
—L i a u d i e s milicininkai 
‘kyliu’ prasilaužė tarp dvie
jų fašistų armijų, kurios 
grūmėsi linkui Almerijos. 
Fašistų eilėse čia ypač daug 
nazių ir Italijos karių.

fa 
Anglijos Potviniuose, Audro

se Žuvo 12 Žmonių— Ll

LONDON, kov. 1.—PerX _ 
sniego-lietaus audras ir 
upių potvinius Anglijoj žuvo 
jau 12 žmonių. Užlieta gat- , 
vės 30 miestelių taip, kad 
sugadinta visas elektros . 
veikimas juose.

i
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Kruvina Kova Prancūzą Fa 
šistą su Darbininkais

SEDAN, Francija. — Po 
fašistų “socialės” partijos į i 
susirinkimo, jie pradėjo 
trukšmauti gatvėse. Del to 
įvyko susikirtimas su dar
bininkais. Kovoj vienas as
muo užmuštas ir 15 sužeis- ,

■ • i ata. ,
Sužeistas Bomba, Pavojingai 

Serga Romos Generolas
Paryžius. — Pranešama, 

kad Italijos karaliaus vieti-M 
ninkas Ėthiopijoj maršalas 
R. Graziani gavo sprogimo 
skeveldrų ir į savo plaučius, 
kuomet ethiopo mesta bom
ba vas. 19 d. Addis Ababoj
suardė Grazianiui koją ir J||| 
išmušė akį. Koja jau per 
operaciją nupjauta ir Gra
ziani serga plaučiu įdegimu. 
Du specialistai daktarai da
bar lėktuvu iš Romos pasių- ' - 
sti j Addis Ababą gydyt 
Graziani.

•1

ė-, i

Belgrad, Jugoslavija. — 
Per susidūrimą tam fašistų 
ir jų priešų vas. 28 d. liko 
sužeisti 7 asmenys.



LITHUANIAN DAILY PUBLISHED BY

The Laisve, Inc.
every day, except Sunday

46 TEN EYCK STREET, BROOKLYN, NEW YORK

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

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

of March 3, 1879.

Vertybes Nuošimtis Augštas, Mir
tį • tingumas Žemas

Lietuvių Darbininkų Susivienijimo or
ganas “Tiesa” rašo:

Rengiant valstijos departmentams rapor
tus, tik ką aktuaras padarė LDS finansinės 
vertybės aprokavimą. LDS vertybė siekia 
net 178 nuošimčius. Tai yra daug augštes- 

* nė, negu kad buvo bile kuriais kitais me
tais.

Daugelio fraternalių organizacijų finan
sinė vertybė vos siekia 100 nuošimčių. To
kių organizacijų finansinė padėtis skaito
ma bloga.

LDS narių mirtingumo nuošimtis irgi že
mas.
LDS mirtingumo nuošimtis už 1936 me

tus žemiausias nuo 1932 metų.
Tai smagi žinia ne tik Lietuvių Darbi

ninkų Susivienijimo nariams, bet ir vi
siems pažangiems žmonėms. LDS jau
na fraternalė organizacija, tik šešerių 
metų amžiaus. Na, o per tą laiką išau
go į virš 6,000 narių skaičių, ir su virš 
160 tūkstančių dolerių turto. Jos vertin
gumas (valuation) tokis, kokį mažai fra
ternalių organizacijų turi.

Reikia atsiminti, kad LDS ne tik rūpi
nasi savo narių reikalais, bet nuolat ir 
nuolat remia visokias kitokias darbo 
žmonių kovas ir judėjimus už progresą, 
prieš reakciją. Todėl, jub LDS bus stip- 

' resnis, tuo daugiau jis darbų galės at
likti visų laisvę mylinčių žmęnių naudai.

Vakar prasidėjo LDS vajus už nau- 
į jus narius. Vajus tęsis iki spalių mėn.

1 d., š. m. LDS Centro Valdyba padarė 
didelių nupiginimų įstojimo mokestyse 
naujiems kandidatams. O vajininkai, be 
paprastų dovanų, gali laimėti kelionę (ar
ba $200.00 pinigais) į Lietuvą ir Sovietų 

| Sąjungą.
Mes patariam visiems lietuviams darbo 

žmonėm įstoti į LDS. O LDS darbuoto- 
” jams—stoti į vajininkų eiles!

ten, ir užklaustų aną samdytoją, taip 
greit viską sužinotų ir darbininkas vėl 
turėtų eiti laukan.

Mums nesenai teko girdėti, kad tūloj 
audimo dirbtuvėj Brooklyne tos rūšies 
blankos buvo darbininkams išdalintos. 
Bet ten darbininkai organizuoti ir greit 
pamatė samdytojų “triksus.” Jie, žino
ma, atmetė juos, atsisakydami registruo
tis.

Dabar šis samdytojų būdas darbinin
kus apgauti pasiekė Washingtono val
džią. Ji pareiškia, jog tai dalykas, nieko 
bendro neturįs su socialiu saugumu bei 
sociale apdrauda.

Atsiminkit: valdžios blankose nėra to
kių klausimų, kaip priklausymas prie 
unijos, tikyba ir tautybė. Todėl, kai 
samdytojas pakiš jums augščiau nurody
tos rūšies blankas, grąžinkit jam atgal 
neišpildytas. Reikia pasisaugoti!

Kiekviena ALDU) ir LM Sąjungos Kuopa 
ir Jų Nariai Turi Užsisakyti “Priekalą”

sybės, šaukiamės į Suvienytų 
Valstijų Kongresą ir Tautų 
Lygą prašant' užtaryti perse
kiojamus lietuvius per lenkų 
valdžią, o taipgi prašome im-

f fe Pasisaugokit!
Tūli samdytojai, pasinaudodami Soma

lio saugumo įstatymo tvarka, pradėjo 
darbininkuose netiesioginę šnipinėjimo 
sistemą.

Jie pasigamino tam tikrą blankos for
mą (“Form No. C-63”) ir dalina darbi
ninkams, reikalaudami, kad pastarieji iš
pildytų minėtas blankas. .Jie sako, būk 
ši blanka reikalinga dėl socialės apdrau- 
dos išmokėjimo. Blankoje yra klausi- į 
mai: apie tikybą, tautybę, ar aplikantas 
priklauso kokiai unijai ir eilė kitų daly- 

^..ką, svarbių išnaudotojams.
blanka, ištikrųjų, nieko bendro ne

turi su socialu apdrauda arba socialiu 
‘/saugumu. Tai samdytojų triksas. Jie 

irtflno tuo būdu suregistruosią darbinin
kus ir paskui “gerus” pasiliksią, o “blo
gus”—išvysią iš darbų.

’Reikia žinoti, kad jei darbininkas, iš
pildęs tokią blanką, būtų iš darbo išvytas, 
tsį ~jam ir kitur nebūtų darbas lengva 
gauti. Kaip greit, sakysim, jo naujas 
samdytojas sužinotų, kad jis dirbo ten ir

fa

'• Baltimore, Md

IVm, Weinstone Apie Sėdėjimo 
" Streikus

Komunistų Partijos sekretorius Michi- 
gano valstijoj, Wm. Weinstone, pereitą 
savaitę kalbėjo New Yorke apie sėdėji
mo streikus, kurie šiuo tarpu plečiasi po 
visą šalį. Savo kalboj jis palietė visą ei
lę svarbių klausimų santikyj su streikais. 
Weinstone, reikia pažymėti, labai pui
kiai su tuo viskuo susipažinęs. Jis vei
kia toj valstijoj, kur tik nesenai buvo pa
sireiškęs pavyzdingas automobilių pra
monės darbininkų sėdėjimo streikas ir jis 
buvo laimėtas. O reikia žinoti, kad Mi- 
chigano valstijos komunistai vaidino 
svarbų vaidmenį visoj streiko eigoj. Jie 
buvo pirmutinėse jo eilėse nuo pradžios 
iki pabaigos.

“Sėdėjimo streikas,” nurodė kalbėto
jas, “yra nauja technika, kylanti iš pasi
keitimų visuomeninėse sąlygose.” O kas 
gi tie do pasikeitimai? Kalbėtojas šitaip 
juos piešia:

“Išaugimas didžiųjų pramoninių fabri
kų ir monopolių, pasireiškimas darbinin
kuose klasinės sąmonės ir priėjimas su
pratimo, kad ir jie, darbininkai, turi tei
ses. .

Tūli laikraščiai (žinoma, buržuaziniai) 
skelbia sėdėjimo streikus esant fabrikų 
—svetimos nuosavybės—užgrobimu. Pa
našiai, matyti, argumentuoja ir teisėjai, 
išduodami indžionkšiną prieš streikie- 
rius. Bet Weinstone tokį aiškinimą 
griežtai užginčina.

“Sėdėjimo streikai,” pabrėžė jis, “nė
ra ekspropriacija. Jie nėra ir okupaci
ja... Tai vyriausia darbininkams prie
monė šiuo tarpu kovoti už savo reika
lus. Tą priemonę naudoja tiek pramoni
nės unijos, tiek amatinės.”

Flint miesto darbininkaį, laimėjo savo 
streiką dėlto, kad jie, pirma, laikėsi so- 
lidarybėje, o antra, Washingtone ir Dan
singe sėdi administracijos, kurios žadėjo 
pagerinti darbininkų gyvenimą, kovoti 
už bendras sutartis ir kitus darbininkų 
interesus. Dabar, kai darbininkai su
streikavo ir atkreipė administracijų 
akis į save, jos turėjo kiek tiek jiems pa
dėti, arba bent prieš juos neišstoti. Prie 
to visko pridėjus streiko metodą—sėdė
jimo streiką—susidarė labai palankios 
aplinkybės darbininkams laimėti.

Teisingai kalbėtojas nurodė, kad Flint 
miesto darbininkų streikas, ir kiti ma
žesnieji streikai yra tik šešėliai palygin
ti su tuo, kas laukia plieno pramonės 
darbininkus. Anksčiau ar vėliau reikia 
tikėtis plieno pramonės darbininkai taip 
pasipurtins, kad tas gali sudrebinti visą 
kraštą.

Kalbėtojas nurodė reikalingumą jau 
dabar prie to ruoštis visiems darbinin
kams.

Viskas rodo, jog sėdėjimo streikai 
Jungtinėse Valstijose tik prasidėjo. Jiems 
dirva—milžiniška. ‘ i

buvo didelis, tas jau užtvirtin
ta.

Ispanijos šiandieninė padė
tis, Sovietų ‘ Sąjungos pirmyn- 
žanga, kontrevoliucionierių 

___ teismas Maskvoje, Lietuvos 
26 d. vasario, Lietuvių svetai- ateitis — tai temos, su kurio-

Prakalbų Bruožai

ALDLD 25 k p. pastangomis

y Bėję įvyko prakalbos, kuriose 
kalbėjo Centro sekretorius 

t?diaugas D. M. Šolomskas.

mis d-gas D. M. šolomskas pil
nai apsipažinęs ir gabus savo 
aiškia kalba.

Literatūros, ypatingai bro
šiūros “Ispanija,” kurią para
šė d-gas V. Andrulis, parduota 
apsčiai.

Kiekvienam teko Literatūros 
Draugijos išleisti vėlesni leidi-

!t)elei svarbių klausimų gvil- 
Įfiimo, kurie buvo iškelti to 

lito prakalbose, publikos 
VO per mažai. Bet kad visų 
itenkinimas p r a k a Ibomis

nei veltui, nes sandėlyje su
krautos knygos naudos nene
ša. (

Todėl, kada buvo atsikreip
ta į susirinkusius aukų, kaip 
Lietuvos politiniams kaliniams, 
taip kovojan čiai Ispanijos 
liaudžiai — pasekmės džiugi
nančios, surinkta $19.55. Tai 
puiki parama kovojantiems 
prieš Smetonos — Franco — 
Mussolinio-— Hitlerio fašizmą.

Aukojo sekamai:
•• '

Po 2 dol. P. Pivariūnas ir 
K. Juškauskas; po 1 dol.: J. 
Jasaitis. J. Stanys, J. Juraitis,

Nežiūrint mūsų kreipimosi į 
amerikiečius draugus, “Prieka
lo” prasiplatinimas Amerikoj 
1937 m. neikiek nepakilo, pa
lyginus su 1936 m. Tik iš A. 
Petkaus (Waukegan) gauta 18 
prenumeratų, iš kurių keletas 
naujų. Tas rodo, kad naujų 
skaitytojų “Priekalui” gauti ak
tingai vietos draugams pasidar
bavus ne taip sunku.

Kas pirmiausia, mūsų nuomo
ne, turėtų “Priekalo” kaip ir vi
sos kitos mūsų literatūros plati
nimu užsiimti? Tai—ALDLD 
ir Meno Sąjungos kuopos. Juk 
jų pagrindinis uždavinys ir .yra 
darbininkiškos literatūros rėmi
mas, platinimas. Manau, neat
siras draugų, kurie sakytų, kad 
“Priekalas” Amerikos lietu
viams darbininkams nereikalin
ga, nenaudinga literatūra. Tai 
kodėl jis taip silpnai amerikie
čių draugų platinamas?

Pirmiausia turėtų “Priekalą” 
užsisakyti savo knygynėliams 
pačios ALDLD ir Meno Sąjun
gos kuopos. Kuomet “Prieka
las” bus kiekvienos kuopos kny
gyne, tai tų organizacijų nariai 
turės progos susipažint su juo, 
ir mes neabejojame, kad įsi
trauks į jo skaitymą ir patys 
užsiprenumeruos. Kuopos turė
tų išskirti vieną draugą, kuris 
specialiai rūpintųsi “Priekalo”
ir kitos Sovietų Sąjungoj—šioj 
viso pasaulio darbo žmonių tė
vynėj — išeinančios lietuviškos 
spaudos skleidimu Amerikos lie
tuvių darbo masių tarpe.

Permažai padeda ir centrali- 
nės Amerikos draugų organiza
cijos. Ar draugai, važinėdami 
su prakalbų maršrutais, savo 
prakalbose pasako nors vieną 
kitą paraginimo, agitacijos žo
dį už “Priekalą?” Tiesa, laik
raščiai (“Laisvė,” “Vilnis”) 
mūsų prašomi kartas nuo karto 
patalpina “Priekalo” skelbimą. 
Bet vienų skelbimų, pasirodo, 
maža. Reikalinga, kad ir prak
tišku būdu draugai, kurie stovi 
mūsų spaudos darbo priešakyj, 
padėtų organizuoti platinimo 
darbą vietose, paragintų vietos 
draugus. Ar priminė, pavyz
džiui, ALDLD ir Meno Sąjun
gos centrai savo laiškuose kuo
poms nors kartą reikalą joms 
išsirašyti ir platinti “Prieka
lą?” O be tokio priminimo ir 
paraginimo iš viršaus vietų 
draugai neišsijudina.

“Laisvė” ir “Vilnis”, praves- 
dami savo vajus, įtraukia į dau
bą dešimtis draugų, kurie gau
na dešimtis ir šimtus skaityto
jų, tiems laikraščiams. Ar ne
galėtų tie draugai, vesdami 
“Laisvės” ir “Vilnies” vajus, 
gauti vieną kitą skaitytoją ir 
“Priekalui?” Manome, kad tai 
nesunku būtų padaryti ir tas 
nieko nepakenktų dienraščių 
vajui.

“Laisvė” ir “Vilnis” labai 
dažnai perspausdina iš “Prieka
lo” visą eilę rašinių (.kartais 
net nepąžymėdamoš, kad tai 
imta iš “Priekalo”). Mes, ži
noma, tegalime būti tik dėkin
gi už tokį mūsų raštų populia- 
rizavimą. Bet atsilyginimui už 
tai tie dienraščiai turėtų dau
giau padėti paties “Priekalo” 
praplatinimui. Nepakanka tik 
sakytį “Priekalo’’ adresu kom
plimentų, kad jis geras žurna
las, bet reikia jis plačiau pa
skleisti Amerikos lietuvių ma
sėse.

Dabar eina ALDLD vajus. 
Kreipiamės į visas • ALDLD 
kuopas ir visus narius pirlniau- 
sia patiems užsisakyti “Prieka
lą” ir kuoplačiau jį praplatinti

J. Monkus, A. Lopeta, J. Del
tuva, P. Dainauskas; po 50c.:
K. Mikolaitis, M. Brazienė, M. 
Seimys.

Del laiko stokos smulkme- 
niškesnės aukos nebuvo sužy
mėtos.

Bet proletariškas ačiū vi
siems, kurie atsilankė ir palei 
išgalę parėmė, aukaudami sa
vo sunkiai uždirbtus skatikdš.

Vinco Duktė.

savo kolonijų tarpe.
“Priek.” redaktorius
B. Pranskus (V. žalioms).

“Priekalo” kaina Amerikoj 
metams 1 dol. Užsisakyti gali
ma antrašu:
USSR Moskva, UI. 25 Oktiab- 
ria 7, Ižd. Inostrahn. rahočich, 
“Priekalas,” arba per “Vilnį” 
ir “Laisvę.”

Philadelphia, Pa.

tis tokių žygių, koki tik būtų 
galimi ir reikalingi sudrausti 
lenkų valdžią ir jos autorite
tus nuo persekiojimo, areštavi
mo ir terorizavimo lietuvių 
lenkais okupuotoje Lietuvoje 
ir Vilniaus krašte; toliau,

Tebūna nutarta, kad nuora
šus šios rezoliucijos pasiųsti 
State Departmentui Suvieny
tų Valstijų, Washington, D. 
C., Tautų Sąjungai, Geneva, 
Šveicarija, ir spaudai.

Rezoliucija Lietuvos Santvar
kos ir Vilniaus Reikalais.

Masiniam susirinkime, lai
kytam 21 d. vasario, 1937 m., 
Lietuvių Muzikalėj Svetainėj, 
Allegheny Ave. ir Tilton gat
vių, Philadelphia, Pa., minint 
19-ką metų Lietuvos Nepri
klausomybės sukaktį, repre
zentuojant virš 10 tūkstančių 
Amerikos lietuvių Philadelphi- 
joj, imta domėn nepakenčią- 
ma padėtis gyvenančių liet. 
Vilniaus, Gardino ir Suvalkų 
kraštuose po lenkų valdžia ir 
sekanti rezoliucija tapo pri
imta :

Kadangi, Vilnius buvo įstei
gtas didžiojo Lietuvos kuni
gaikščio Gedemino 1323 me
tais ir nuo .tų laikų visuomet 
buvo Lietuvos sostinė;

Kadangi 1926 metais gruo
džio mėn., pikti Lietuvos prie
šai, ginkluota jėga nuvertė 
teisėtą Lietuvos vyriausybę ir 
paskui išvaikė Lietuvos žmo
nių išrinktą seimą, sutrempė 
savo prisieką ir sulaužė Lietu
vos konstituciją, kurią buvo 
priėmęs Lietuvos Steigiamasis 
Seimas;

Kadangi konstitucijos nu
statytoji tvarka dar ir dabar 
Lietuvoje nėra atsteigta, bet, 
vietoje to, Lietuvą valdo uzur
patorių klika, kuri panaikino 
daugumą piliečių teisių, o ki
tas baisiai suvaržė ir už ma
žiausią pasipriešinimą tam des
potizmui baudžia žmones sun
kiomis kalėjimo bausmėmis ir 
net mirtimi;

Tebūna nutarta, kad Phila- 
delphijos lietuviai, minėdami

kolo kapinėse su visom bažny
tinėm apeigom. Į kapus paly
dėjo 35 automobiliai žmonių.

Iš Lietuvos paėjo Vilniaus 
rėdybos, Trakų pavieto, Kal
vių parapijos, kaimo Plaskū- 
nų.

Antras, Jonas Melkūnas mi
rė vasario 13 d., 1937 m. Pa
liko moterį ir penkis vaikus; 
visi suaugę. Velionis Melkūnas 
buvo rimto būdo, bet silpnos 
sveikatos. Ilgus metus dirbo 
čeverykų išdirbystėj sunkų 
darbą. Dar buvo ne senas, tu
rėjo apie 48 m.

Priklausoė prie Laisvės Pa- 
šelpinės Draugijos. Šiem me
tam buvo išrinktas eiti parei
gas kasos globėjo, bet nesu
laukė, kuomet draugijos susi
rinkimas įvyko.

Velionis Melkūnas gulėjo 
pašarvotas savo namuose.

Melkūnas taipgi * priklausė 
prie Lietuvių Piliečių Kliubo, 
švento Juozapo Draugijos ir 
visos nupirko po gyvų gėlių 
vainiką, atiduodamos paskuti
nį patarnavimą.

Velionis Melkūnas tapo pa
laidotas Švento Mykolo kapi
nėse su visom bažnytinėm 
apeigom. Į kapus palydėjo 25 
automobiliai žmonių.

ilsėkis, drauge Melkunai, 
šioj Dėdes Šamo žemelėj. Ne
tekai be laiko sveikatos ir gy
vybės šioj kapitalistinėj siste
moj.

Iš Lietuvos paėjo — Vil
niaus, Trakų, Kalvių parapi
jos, Plaskūnų kaimo.

Žinantis.Kadangi, Rusija buvo pas
kutinė valstybė, kuri valdė 
Lietuvą ir kuri pripažino Lie
tuvą neprigulminga valstybe 
liepos 12 d., 1920 metuose su 
Vilniaus, Gardino ir Suvalkų 
kraštais;

Kadangi, spalių 9 d., 1920 
metais, lenkai be jokių teisių 
bei priežasčių, smurto būdu ir 
ginklo pajėga užgrobė Gardi
no, Suvalkų ir Vilniaus kraš
tus, kurie istoriškai, tautiniai 
ir etnografiškai priklauso Lie
tuvai, tuoriii lenkai sutrempė 
pasirašytą sutartį su Lietuva, 
spalių 7 d., 1920 m., Suvalkuo
se; ir nuo tų laikų lietuviai 
minėtuose kraštuose be miela- 
širdystės persekiojami ir kan
kinami ;

Kadangi, laiku šių paskuti
nių dviejų mėnesių, lenkų val
džios autoritetai uždarė lietu
vių religines, švietimo ir kultū
ros įstaigas, tuom padarydami 
labai didelius materialius ir 
moralius nuostolius lietuviams 
Vilniaus krašte;

Kadangi, naktimis lapkričio 
25, 26, 27 ir 28, 1936. metų, 
lenkų policija darė visuotinas 
neteisėtas kratas lietuvių na
muose, baugindami ir terori
zuodami lietuvių šeimynas:

Kadangi, lenkų valdžios au
toritetai, žiauriai ir be jokių 
priežasčių likvidavo Lietuvių 
Centralinį Komitetą, kurio už
duotis buvo teikti pašalpą ir 
apšvietą Vilniaus krašto lietu
vių biednuomęnei;

Kadangi, mokyklos ir kny
gynai tapo uždaryti, net gi si- 
ratnamiai persekiojami ir tru
kdomi lenkų valdžios autorite
tų su pagelba ginkluotos poli
cijos;

Kadangi, net radio imtuvai 
konfiskuoti ir atimti iš lietuvių 
namų, ir lietuvių spauda, lai
kraščiai uždaryti be jokios 
priežasties, redaktoriai areš
tuoti, nubaudžiami didelėmis 
piniginėmis baudomis ir į ka
lėjimus sukišti be teismų, be 
bešališka sprendimo bei bylų 
išklausymo ir

Kadangi, vadai lietuvių re
liginių, apšvietos ii’ kultūros 
įstaigų buvo ir yra be jokių 
priežasčių areštuotų persekio
jami, liet jų šeimyjios terori
zuojama Vilniaus teritorijoj; 
todėl,

Tebūnie nutarta, jog mes, 
Amerikos piliečiai lietuvių kil
mės, keliam protesto balsą 
prieš lenkų valdžios nežmoniš
kus persekiojimus ir terori
zavimą lietuvių lenkais oku
puotoje Lietuvoje, Vilniaus, 
Gardino ir Suvalkų kraštuose 
ir, vardan žmoniškumo ir tei-

Lietuvos nepriklausomybės 19 
metų sukaktį, susirinkę Lietu
vių Muzikalėj Svetainėj, vasa
rio 21 d., 1937 m., reiškiame 
gilią ir širdingą užuojautą nu- 
kentėjusiems Lietuvos žmo
nėms ir jų šeimynoms, ginant 
konstitucijos ir demokratijos 
teises;

Tebūna pareikšta, jog mes, 
PhiladelphijoS lietuviai, dabar
tine Lietuvos kelių asmenų 
sentvarka ėsame nepatenkinti 
ir esame jai priešingi; kad 
mes reikalaujame, idant tuo- 
jaus būtų panaikintos visos iš
keltos bylos Lietuvos ūkinin
kams sanryšyje su ekonomi
niais klausimais, kad nuteistie
ji tokiais sumetimais tuoj aus 
būtų iš kalėjimų paliuosuoti;

Taipgi reikalaujame, kad 
Lietuvoj tuojaus išnaujo būtų 
atsteigta demokratinė tvarka, 
ir išrinkta betarpiai, slaptu vi
suotinu balsavimu visų Lietu
vos piliečių teisėta šalies at
stovybė ;

Taipgi pareiškiame, jog už 
tokią santvarką mes, Philadel
phijoS lietuviai, kovojome pra
eityje ir dabar tvirtai pasiža
dame ir ant toliaus kovoti vi
sais galimais būdais iki Lie
tuvoj bus atsteigta tikra de
mokratinė tvarka;

O taipgi iki Lietuva atgaus 
visas jai prigulinčias' šalis su 
sostine Vilnium.

Pirm. John Grigonavjčia, 
Rašt. Nicholas Dailida.

ŠYPSENOS

Laukia Pačibs
Vaikas:—Mama, ar teisy

bė, kad Adomas * susilaukė 
pačią iš savo šonkaulio?

Motina:—Taip, vaikeli, 
šventraštis taip sako.

Vaikas:—Tai ir aš tuo
jau susilauksiu pačios.

Motina:—Ką Čia dabar 
niekus plepi.

Vaikas:—Man vieną šon
kaulį pradeda skaudėti, tai 
iš jo, matomai, kalasi pati.

Hudson, Mass.
Nors iš mūsų kolonijos daž

nai būna aprašyta dienrašty j 
“Laisvėje” apie veikimą ir ki
tus bėgamus reikalus, bet apie 
mirimus visai niekas nepara
šo.

Dabar su maža pertrauka 
mirė du lietuviai ir abu gyve
nę ilgus metus Hudsone ir 
priklausę prie draugijų ir jose 
veikę.

Pirmas, Jurgis Subačius, mi
rė gruodžio 27, 1936 m. Pali
ko moterį Luciją, sūnų Joną 
ir dukterį Marę ; abudu baigę 
augštesnį mokslą.

Velionis Subačius dar nebu
vo senas, tik apie 53 m. Pri
klausė prie Laisvės Pašelpinęs 
ir Švento Juozapo Draugijų. 
Abi Draugijos nupirko po vai
niką, atiduodamos paskutinį 
patarnavimą. Velionis buvo ti
kintis, skaitė “Saulę” ir “Ame
rikos Lietuvį.” Mylėjo juokus, 
su visais gražiai sugyveno, į 
politiką nesikišo, žiūrėjo tik 
savo privhtiško gyveninio.

Tapo palaidotas švento My-

Negerai.
Kunigas:— šventraštyje 

pasakyta, kad Jokūbo vai
kai pardavė savo brolį Juo
zapą. Ar gerai jie pasielgė?

Mokinys:—Negerai.
Kunigas:—Kodėl negerai?
Mokinys:—Todėl, kad la

bai pigiai pardavė, aš bū
čiau daugiau gavęs.

Teisme
Teisėjas, nagrinėdamas by

lą, užklausė kaltinamąjį:
—Aš nesuprantu, kaip 

tamsta galėjai tuščia ranka 
vieną kartą trenkdamas iš
mušti penkis dantis ir su
kruvinti žandą?

Kaltinamasis pasi raitė 
rankovę, sugniaužė kumš- 
čią ir, eidamas link teisėjo, 
prabilo:

—Jei ponas teisėjas neti
ki, tuč tuojau aš galiu paro
dyti.

Tamošiaus Draugas.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
PILIEČIUI, Peabody, Mass. 

—Draugo straipsnelio “Yla iš 
maišo išlindo” nesunaudosim. 
Permažai vietos turime polemi
koms su tais žmonėmis. Tasai 
žmogus juk per pastaruosius 
19 m. So v. vyriausybę šmeižė, 
o pačią sovietinę sistemą išjuo
kė, bet tas tik jį ant juoko pa
statė. Ans draugo straipsnelis 
būvo perdaug aštraus pobūdžio, 
dėl to mes jį kritikavome.

i
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Trockistas—Gestapo Šnipas 
Šestovas

Puslapis Trečias

<■

Muralovo tardymui užsibai
gus, teismas pereina prie tėvy
nės paslapčių išdaviko, žalotojo 
trockisto Šestovo tardymo. Pro
kuroras Višinskis prašo jį trum
pai papasakot apie pragaištin
gą savo darbą, šestovas duoda 
parodymus.

ŠESTOVAS: Mano pragaiš
tingas veikimas prasidėjo 1923 
m. pabaigoj. Būdamas tuomet 
Maskvos akademijos rabfako • 
studentu, aš aktingai gyniau 
trockistinę platformą.

1924 m. aš pirmą kart apga
vau partiją, kuomet rudenį vie
nam partiniam susirinkime pa
reiškiau, kad pasišalinu nuo 
trockizmo. 1925 m. pabaigoj aš 
vėl aktingai pradėjau kovot 
prieš partiją. Man tuomet bu
vo pavesta vadovaut nelegalei 
spaustuvei. Aš platinau troc
kistinę literatūrą.

Toliau šestovas pasakoja, 
kaip 1931 m. grupė direktorių 
turėjo išvykt į Vokietiją ir kad 
tai grupei vadovavęs Piatako- 
vas. šestovas prašėsi, kad ir jį 
komandiruotų kartu su direk
toriais į užsienį. Jam buvo duo
tas leidimas ir jis atsidūrė Vo
kietijoj.

Berlyne, Piatakovo kabinete, 
pastarasis užklausė šestovą, ar 
skaitė jis trockistinę literatūrą 
Berlyne, šestovas atsakė, jog 
manąs su ja susipažinti. Piata- 
kovas rekomendavo šia tema pa
kalbėt su I. N. Smirnovu.

“Aš taip ir pasielgiau,—pa
rodo šestovas.—Po dviejų dienų 
susirišau su Smirnovu.

“Smirnovas tuomet man pa
sakė taip: dabar smarkiai pasi
keitė sąlygos Sovietų Sąjungoj, 
ir jūs patys suprantate, kad ko
va atviru puolimu neįmanoma. 
Dabar trockistų uždavinys glūdi 
tame, kad įsigyt partijos pasiti
kėjimą ir tuomet iš naujo su 
padvigubinta ir p •* _ bintą jė
ga pult į ataką. Smirnovas 
man patarė apie naują ’ kursą 
smulkiai pakalbėt su Sedovu. 
Aš mielu noru pareiškiau suti
kimą.”

Sutikimas šestovo su Trockio 
sūnum Sedovu įvyko. Sedovas 
duoda Trockio vardu nurody
mus.

“Toliau, pareiškė Sedovas, jo 
tėvas mano, kad vieninteliai tei
singas kelias, kelias sunkus, 
bet tikras.tai kelias—teroro bū
du Stalino ir valdžios vadu pa
šalinimo. Matydamas, kad aš 
jo žodžiams pasiduodu, jis kal
ba pasuke į naują temą. Jis 
mane paklausė, ar aš nežinau 
kokio nors direktoriaus iš vokiš
kų firmų, būtent Deilmaną. Aš 
pasakiau, kad tokia pavardę pa
menu, kad tai ‘Freilich-Kliup- 
fel—Deilman’ firmos direkto
rius. Ta firma pagal sutartį tei
kia technikinę pagelba Kuzbaso 
statyboj. Na, štai, aš jums ir 
patariu su šita firma, sako Se
dovas, • susirišt ir susipažint su 
p. Deilman.” Aš uždaviau jam 
klausimą, kokiu tikslu susirišt. 
Jis pasakė, kad šioji firma pa
deda gabent korespondenciją į 
Sovietų Sąjungą. Aš tuomet 
jam sakau: “Ką jūs man pąta- 
riat, kad aš su šia firma pada
ryčiau kokį tai susitarimą? Jis 
sako: ‘Kas čia yra baisaus ? Jūs 
gi suprantate, kad jeigu jie 
mums patarnauja, tai kodėl gi 
mes negalim jiems patarnaut, 
suteikt šiokią tokią informa
ciją.”

Šestovas apie šį pasikalbėji
mą pranešė Smirnovui.

“Jonas Nikitič, — kreipiasi 
Šestovas į Smirnovą,—man Se
dovas liepė susirišt su ‘Freilich- 
Klupfel-Deilman’ firma, kuri 
Kuzbase veda šnipavimo-diversi- 
nį darbą. Smirnovas pasakė: 
‘Nustok švaistytis tokiais gar
siais žodžiais, kaip šnipas, di
versantas.’ Jis pasakė: ‘Ką tu 
baisaus randi, jeigu prie šio 
darbo pritrauksime Vokietijos 
diversantus.’ Jis įtikino mane, 
kad kito kelio' nėra. Po to pa
sikalbėjimo aš daviau sutikimo 
susirišt su firma.”

Šestovas parodo, kad turėjo 
pasimatymus su šios firmos di
rektorium Deilmanu ir jo pa
vaduotoju Kochu.

VIŠINSKIS: Kokia buvo jū
sų pasikalbėjimo esmė?

ŠESTOVAS: Esmė šio pasi
kalbėjimo su “Freilich-Kliupfel- 
Deilman” firmos vadais buvo 
tokia. Pirma, per šitos firmos 
atstovus, dirbančius Kuzbase, 
teikimas šnipinių davinių, ir 
apie organizavimą, bendrai su 
trockistais, žalavimo ir diversi
jos darbų. Buvo kalbama ir 
apie tai, kad šioji firma, savo 
eilėje, pagelbės mums.

VIŠINSKIS: Ar jums kalbėjo 
Deilmanas, kokiu būdu jums su
teiks pagelba?

ŠESTOVAS: Jis kalbėjo, kad 
jie ten jau turi savo žmones...

VIŠINSKIS: Kur?
ŠESTOVAS: Kuzbase. Ir 

kad jie, mūsų organizacijai pa
reikalavus, gali dar pasiųst 
žmonių, o trockistų org. padės 
visapusišką paramą šiems di
versantams. Savo keliu, ši fir
ma apsiima palaikyt ryšius su 
trockistinę organizacija Sovietų 
Sąjungoj, tame skaičiuje ir su 
manim.

VIŠINSKIS: Tai iš vienos 
pusės, o iš antros?

ŠESTOVAS: O iš kitos pu
sės—su, Sedovu. Kad šita fir
ma pasižada pristatinėt laiškus 
mano antrašu su pastaba “Ale- 
ša,” o taip pat ir atgal siunčia
mus, kad jie suteiks visapusiš
ką pagelbą trockistų atėjimui 
prie valdžios, o mes sudarėm su 
firma sutartį projektavimui ka
syklų statybos ir pakankamam 
pristatymui šiai -statybai užsa-' 
kymų. Kuomet gi man buvo 
pasakyta, kad pas juos Kuzbase 
yra jų agentas Stroilovas ir kad 
sugrįžus aš susinsiu su šituo 
Stroilovu. ..

VIŠINSKIS: Kas toliau atsi
tiko?

ŠESTOVAS: Toliau aš pradė
jau konkretų operatyvį darbą. 
Aš pradėjau nuo inžinieriaus 
Stroilovo verbavimo. Nuėjęs 
pas jį butan, aš klausimą sta
čiau pastačiau. Pasakiau, kad 
man žinoma apie jo ryšius su 
“Freilich-Kliupfel-Deilman” fir
ma. Todėl aš tiesiai pasakiau, 
kad nėra jam reikalo nusigink- 
luot, o reikia iš naujo pradėt 
aktingą žalavimo ir ardymo 
darbą. Man nesvarbu buvo už- 
verbuot Stroilovą, bet svarbu 
buvo užverbuot jo vienminčius. 
Aš žinojau, kad jis naudojosi 
didele įtaka inžinierių tarpe, 
pas mane nebuvo abejonės, kad 
jie susirišę ir kontr-revoliucijos 
darbe. Aš jį perspėjau: nepa
galvokite apie mane pranešt į 
G.P.U., aš pakankamai Vakarų 
Sibire autoritetingas, jums nie
kas nepatikės. O jei aš pasaky
siu apie jūsų darbą, tai, ką ži
nau, jūs be jokių abejonių būsi
te tučtuojaus areštuoti. Stroi
lovas sumišo ir pasakė, jog at
sakymą duos ryt. Ryt dieną 
Stroilovas pasakė, kad jis sutin
ka dalyvaut mūsų darbe. Stroi
lovas turėjo sudaryt žlavimo 
planus sekančioj kryptyj:

(1) Nutraukt naujų kasyklų 
statybą ir vedamą senų kasyklų 
rekonstrukciją.

(2) Stengtis organizuot sta
tybos darbus naujose kasyklose 
ir rekonstruktuotose kasyklose 
tokiu būdu, kad nauji objektai 
į eksploataciją būtų leidžiami 
dalimis. Mes turėjome omenyj 
atstatyt projektinių pajėgumų 
pasiekimą.

(3) Įvest tokią anglių kasimo 
sistemą, prie kurios kuodau- 
giausiai būtų pasiekta nuosto
lių su požeminių gaisrų įvyki
mo išskaičiavimu.

(4) Sąmoningas naujų kasyk
los laukų paruošimo nutrauki
mas su išskaičiavimu suteikt 
mirtiną smūgį ne tik Kuzbaso 
kasyklų ūkiui, bet ir Uralo ir 
Vakarų Sibiro metalurgijai.

(5) Sąmoningas sabotažavi- 
mas tikslu sudaryt spragą 
tarp....

(6) Sustiprint efektyviais 
būdais mechanizmų naikinimą, 
ypatingai tuos, kurie tiesiogi
niai išnaudojami prie pristaty
mų, transportyruoties ir anglies 
pašalinimo. šiais aktais mes 
manėm ne tik nutraukt anglies 
kasimo darbą, bet ir iššaukt 
darbininkų pasipiktinimą.

(7) Pagaliau, paskutinis — 
udarninkystės sabotažas, o pa
skutiniu laiku stachanoviško ju
dėjimo sabotažas, tyčiojimasis 
iš darbininkų.

Stroilovas man planą parodė. 
Aš jį peržiūrėjau.

VIŠINSKIS: Tuajaus ir ėmė
tės darbo ?

ŠESTOVAS: Taip.
Po to prokuroras kreipiasi į 

Stroilovą. Stroilovas, kas lie
čia jo, šestovo parodymus pa
tvirtina. Jis parodo, kad bū
damas Vokietijoj, jis susirišo su 
žvalgyba, o sugrįžęs į SSRS, 
buvo šestovo tiesioginiai pri
spirtas varyt žalavimą, diversi
jas ir teikt Vokietijos žvalgybai 
karines žinias

VIŠINSKIS (į šestovą) : Ka
me pasireiškė jūsų šnipinėji
mo darbas?

ŠESTOVAS: 1932 m. pabai
goj Novosibirske aš sutikau 
Stroilovą, ir jis man pasakė, 
kad atvyko nauja gana skait
linga vokiečių specialistų-diver- 
santų grupė.

Šestovas išvardino jam žino
mus Vokietijos šnipus, atvyku
sius į V. Sibirą. Jis parodo, 
kad trockistai ir Vokietijos Ges
tapo agentai pradėjo varyt ža
lavimo darbą, šnipinėt, ruošt 
sprogimus ir pan.

VIŠINSKIS: Kas toliau bu
vo?

ŠESTOVAS: Mano nurody
mu, vienoj vietoj, kur buvo di
namito sandėlis, techniko Ka
no pagelba (Vokietijos “specia
listas’’-diversantas J.) išsprog
dino dinamitą ir paruošė slaptą 
dinamito sandėlį. 1934 m. šitą 
sandėlį išsprogdino. Angliaka
sių vaikai arti tos vietos žaidė, 
veikiausiai; knisėsi ir užtiko ant 
šito dinamito. Ištiko pragariš
kas sprogimas.

VIŠINSKIS: O kas su vaikais 
atsitiko?

ŠESTOVAS: žuvo.
šestovas parodo, kad 1933 m. 

Vokietijos agentas šebesta ir 
šestovas bandė išsprogdint Kuz- 
necko elektros stotį. Tai dar
bas pagal šestovo nurodymą. 
Stotis visgi buvo padegta. To
liau šestovas parodo čielą eilę 
pasibaisėtinų nusikalti mų, 
sprogdinimų, žalavimų ir tt. Jis 
parodo, kad buvo duota direkty
va “iščiulpt darbininkų nervus,” 
kliudyt jiems darbe, kad tuo iš
šaukt jų nepasitenkinimą.

Višinskis klausia šestovo, ar 
jis nėra banditiškų nusikaltimų, 
plėšimų padaręs.

ŠESTOVAS: Užmušimai bu
vo.

VIŠINSKIS: Ne teroras, o 
būtent užmušimai?

ŠESTOVAS: Aš prisimenu, 
kad Prokop j evske buvo teroris- 

,tinęs grupės užmuštas' inžinie
rius Bojaršinovas.

VIŠINSKIS: Kode) jis buvo 
užmuštas ?

ŠESTOVAS: Jis buvo užmuš
tas mano nurodymu. Jis man 
pareiškė, kad prie Šachtstrojo 
(kasyklų statybos) darbų kas 
tai nevarkoj dedasi. Aš tuomet 
inžinięriniai-technikinių darbi
ninkų akyse naudojausi pasiti
kėjimu. Pats Bojaršinova^ — 
buvęs Donbaso žalotojas, bet jis 
šioje kasykloj sąžiningai dirbo.

VIŠINSKIS: Jis prie jūs 
kreipėsi, kaip prie autoritetin
go vadovo?

ŠESTOVAS: Taip, jis norė
jo man apie tai atvert akis. Aš 
jam pasakiau, kad priimu tai 
domėn, padėkavojau jam ir pa
sakiau : “Aš pranešiu, kam rei
kia, o jūs kol kas tylėkite.” Po 
to aš iššaukiau čerepudiną ir 
daviau užduotį užmušt jį, ir tai 
buvo atlikta ' judėji
mas) . '

VIŠINSKIS: Ir jį užmušė? 
ŠESTOVAS: Taip.
VIŠINSKIS: Sąžiningą inži

nierių?
Baigdamas prokuroras klau

sė, ar šestovas nedalyvavo api
plėšimuose. šestovas parodo, 
kad jam dalyvaujant, jam vado
vaujant buvo apiplėštas An- 
žerkos bankas ir išvogta 164 
tūkst. rublių.

Štai trockisto-šnipo, bandito 
tipas! Tūkstantį kartų teisin
gas prokuroras Višinskis iš
reikšdamas, kad jis reikalauja 
mirties ne vienas, greta jo stovi 
užmušti ir sužaloti darbininkai 
ir raudonarmiečiai, maži vai
kai. Pagaliau tokios bausmės 
reikalauja 200 mil. liaudis.

Šių sušaudytų ir nuteistų ban
ditų parodymai sukelia didžiau- 
sį pasipiktinimą, pasibjaurėji
mą jais, darosi baugu vien tik 
nuo to, kai pagalvoji, kad gali 
gi žmogus iki to dasirist. Tie 
niekšai nieko žmoniško savyj 
neturėjo, kaip tik žmogaus iš
vaizdą. Skaudu, kad tokie nie
kšai savo kruvinomis kojomis 
mindžiojo mūsų tėvynės žemę.

Tas niekšas savo darbais už
sipelnė mirties sprendimą. Mi- 
lionai jam tą sprendimą išnešė. 
Teismo sprendimas įvykdytas.

Juraitis.
4-II-37 m.

Prie makaronų, jie vartoja, 
ypatingai svečiams, daugel ir 
daugel kitų daiktų.

Pas draugus nuvažiavome 
apie biskį po antros valandos 
po piet. Draugai jau laukė su 
gatavais pietais. Laiko negai
šuodami, sėdome prie stalo.

nei nepajutome, kaip net šešta 
valanda atėjo. Tai beveik ketu
rių valandų pietūs! Nemažai 
suvalgėm, bet nemažai ir išgė
rėm vyno ant tokių gan sausų 
valgių. Moterims negeriant, mu
du dviese ištaisėme visą galio
ną vyno.

PIETŪS
žmonės turi gan įvairius pa

pročius ir madas valgio gamini
me.

Čia pakalbėsim apie taip va
dinamus svečių valgius. Lietu
voje svečių valgiai dar ir po 
šiai dienai susideda didžiumoj 
iš virto rūkyto kumpio, kilbasų 
ir pyrago. Del pavilginimo ger
klės, alaus uzbonas visuomet 
ant stalo.

Kaip jau daugeliui žinoma, 
tie valgiai tol ant stalo stovi, 
kol svečiai esti. Jeigu pasitaiko 
vestuvės, tai valgius kai pade
da ant stalo nuo ryto, tai ir 
stovi tol, kol vestuvių pokilis 
tęsiasi. O kaip pirmiaus būda
vo prie geresnio ekonominio gy
venimo, vestuvės tęsdavosi ke
lias dienas, jei ne visą savaitę.

O valgymo mada — pasismei
gei šmotą kumpio ar kilbasos 
ant šakutės, su kita ranka py
rago ar duonos, ir mauro ji. At
skira tOrielka — labai reta kur 
mada.

Atsimenu vaikystės dienas 
svečiuose. Kas tai padavė man 
šmotą kumpio į vieną ranką, o 
pyrago riekę — į kitą. Valgiau, 
valgiau, kol lindo. Kada pradė
jo nebelysti, norėjosi kur nors 
tą mėselę dėti. Bet kur ją dėsi 
— torielkos nėr, atgal gi į di
džiąją lėkštę negi dėsi. Biskį po 
biskį, nuleidau rankutes po sta
lu. šunų ten „netrūksta — greit 
mano gabalas kumpio iš ranku
čių išnyko...

Iš sykio, ir čia Amerikoje mė
ginome gaminti valgius pagal 
lietuvišką paprotį. Bet gyveni
mui bėgant, per porą dešimt- 
metelių, išmokome gamint val
gius pagal tarptautinę madą.

Dabar, kada čia nueini pas 
draugus svečiuosna, jie jau tau 
padeda ant stalo keptą vištą, 
avino kinką ar kiaulės kulšį. 
Prie to 'dar kelios daržovės; o 
užbaigai vienoki ar kitoki sal
di košytė.

Stalas būna, paparstai, pilnas 
torielkų-torielkaičių. Bėcįos nė
ra: jei nebenori paimto šmotu
ko valgyti, gali palikti ant sa
vo locnos torielkos — šuneliui 
atiduoti pastalėj nereikia.

Prie progos, man čia norisi 
pakalbėti apie pietus svečiuose, 
kuriuos valgiau kalėdų dienoj 
pas vieną mano draugą italų 
tautos. Kadangi šio mano drau
go moteris yra gimus ir augus 
Italijoj ir dar ir po šiai dienai 
neišmokus nei žodžio angliškai, 
tai ji vis dar pilnai užlaiko Ita
lijos valgio gaminimo madas ir 
papročius.

Daugelis kalba ir mano, būk 
italai valgo nieko daugiau, kai 
tik makaronus. Tiesa, jų pama
tinis valgis esti makaronai, ta- 
čiaus anaiptol ne vienatinis.

Pradėjome valgį su mažytė
mis žuvytėmis, ančiovomis, ir 
raudonais raugytais pipirais. 
Po to sekė vištinė sriuba. Sriu-

Mano draugo moteris dar iš
traukė iš pečiaus didelį apskritą 
blėkinėj kokį tai kepsnį, — va
dinamą “picą,” — kuris buvo

“Taip, laimingi pietūs!” — 
pritarė jam jo moteris.

Aš nustebau. Sakau, tai ne
laimė taip suteršti tokią staltie
sę.

Draugai man paaiškino, kad 
pas jų žmones esąs įsitikinimas, 
būk paskutinio stiklo vyno iš
siliejimas po pietų reiškiąs lai
mę.

Gal ir taip. -j
A. Gilman.

ba buvo gaminama tuo pat syk,
kada buvo nešama į stalą, žali 
kiaušiniai buvo suplakti ir pri-
maišyti į skystimą, kur višta
virė.

Po sriubos atnešė makaronus. 
Makaronai buvo sriubinėj to
ri ei ko j, sumaišyti su pamidorų 
sosu 'ir apibarstyti importuotu 
iš Italijos avies suriu, kuris pri
davė gan stiprų skonį ir teikė 
apetitą, rodosi, raginte ragino 
daugiau valgyti. Nors makaro
nai gaminti iš miltų, vienok 
juos valgėme su gan kietoka 
balta duona, kuri taipogi gan 
tiko ir pritiko.. .

Italų tautos žmogui pietūs be 
vyno, tai kai lietuviui be barš
čių. Tai tautiškas jų paprotys, 
be kurio jie apsieina tik tada, 
kada negali vyno įsigyti.

Ištuštinus makaronus, drau
gas pripylė gan diktokus stik
lus, ant aukštų kojukių, tamsiai 
raudono, savo daryto, vyno. Iš
traukėme po stiklą, ir po kitą 
prisi pylėme.

Aš jau pradėjau manyti, kad 
jau užtektų valgio. Bet kur tau 
—draugo moteris atneša mėsos 
darytų raguolėlių. Jų sudėtis 
galėjo būt — jautienos ir kiau
lienos. Juos taipgi suvalgėme 
su pamidorų sosu. Viršuj — vėl 
po stiklą vyno.

Jau ir zūbus nusišluosčiau, 
manydamas, kad tai bus pasku
tinis. Bet ir čia dar ne. Draugė 
ateina su romytu keptu gaidžiu, 
— geltonas, kaip auksas. Skirs
tome kaulus ir tam.

Kaip draugas sako: “Vynas 
padarytas gert, o ne pripiltas 
stikluosna stovėti.” Tai ir vėl 
geriame ant minkštos ir skanios 
gaidienos. Dabar, rodosi, man 
jau ir guzikai lupasi lauk iš šal- 
bierkos. Bet ką darysi — pietų 
nebaigęs negi eisi nuo stalo. O 
čia vis ta draugo moteris ragi
na: ‘Mangia, per piocere, man- 
gia!”

Po gaidienos sekė svieste ke
pti grybai, artičiokai (bad ra
inai), salotos, sūris, kepti čes- 
nutai (kaštanai), mirkyti riešu
tai; tuos suvalgę, gavome viso
kių pyragaičių, kurių skonis la
bai panašėjo lietuviškoms ba- 
rankutėms. Vieni pyragaičiai 
buvo apipilti medumi, o kiti 
taip sausi ir cukruoti.

Tas visas įvairybes bevalgant,

-V- -V- 'V- 'V- 'V- -V- -V- -V- •V'

PHILADELPHIA, PA.

Dienraščio Laisvės Naudai

BANKETAS
KONCERTAS

Jvyks Sekmadienį

18 d. Balandžio-Apri!
•

Bus puiki dailės programa, 
rengėjai kviečia talentus 

iš New Yorko.
•

Bus Puikioje Salėje

NEW AUDITORIUM HALL
713 SNYDER AVE.

•
Philadelphijos darbininkiš
kos organizacijos, kurios 
rengia šį banketą, prašo vie
tos organizacijų tą dieną 
nieko nerengti ir kviečia jų 

narius dalyvauti šiame 
, parengime.
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panašus į labai didelį pajų. Jį
jau ir ant stalo rengėsi dėti, ta- 
čiaus turėjau atsiprašyti, jog
daugiau nebegalėsiu valgyti. Jo

GAUKITE “LAISVEI” 
NAUJŲ SKAITYTOJŲ.

apačia, matėsi, buvo daryta iš 
tešlos; viršus apdėtas sūriu, pa- 
midorais ir raudonaisiais pipi
rais. Mano draugas vistiek pa
siėmė jo šmotuką ir suvalgė.

Paskutiniai vyno stiklai sto
vėjo ant stalo. Aš savąjį paėmęs 
išgėriau. Mano 'draugas siekė 
imti savąjį. Kažin kaip užkliu
vo jo ranka, jis stiklą ir pastū
mė. Vynas iš stiklo išsiliejo ant 
visos baltos ir gražios staltiesės. 
Man net širdis, rodosi, išpuolė, 
matant tokią puikią staltiesę 
taip suteršiant. Vynas, mat, ne
labai duodasi išsimazgoti.

“Tai laimingi pietūs!” — su
šuko mano draugas.

Svarbi Knygutė Su Patarimais 
Kaip Patapti Piliečiu

Anglų kalboje yra išleista labai svarbi knygutė su 
nurodymais, kas reikalinga žinot, norint patapt

Jungtinių Valstijų piliečiu.
•

Duodama paaiškinimai, kaip gali patapti piliečiais tie, 
kurie yra atvykę į šią šalį dar prieš 1922 metus ir neat- 

simina laivo vardo, atvykimo dienos ir kitų 
reikalingų informacijų.

•
Duodama paaiškinimai, kaip yra su pilietybe, kada 
apsiveda ne pilietis vyras su piliete moteriške arba 

pilietė moteriškė su nepiliečiu vyru.
I •

Informacijos, ką reikia daryti, kada pameta ar kokiu 
nors būdu sunaikina pirmas ar antras popieras. Nuro
doma, kur ir kaip kreiptis gavimui naujų pilietybės 

popierų bei liudijimų.
Brošiūra Yra Anglų Kalboje Užvardinta

HOW TO BECOME A CITIZEN
OF THE UNITED STATES

Ją išleido Foreign Language Information Service, Ine.
JĄ GALITE GAUTI IŠ “LAISVĖS” 

Knygutė 64 puslapių, kaina 25c.

Prie tos knygelės pridedame lietuvių kalboje knygelę 
su klausimais ir atsakymais prie pilietybės ir tas abi 
knygutes parduodame už 35c. Mokestį galite prisiųsti 
3c ar 5c pašto stampomis. Reikalaudami rašykite se

kamu antrašu:
“LAISVĖ”, 427 LORIMER ST., BROOKLYN, N. Y.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(JALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę de! po iermenų pietą. 
Teikiam nemokamai vėliausios 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway 

WOODHAVEN, L. L N. Y.

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTEKA 
čia randasi lietuviška aptieka„ kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

8701 JOS CAMPA U A VĖL, , DETTROIT, MICH.

V. Andrulio, “Vilnies” Redaktoriaus 
Prakalbų Maršrutas

TREČIADIENI, 3 KOVO-MARCH 
SVETAINĖJE PO NUM. 200 

Kampas 2nd ir Ogden Sts. Girardville, Pa.
Pradžia 7:30 Valandą Vakare•

ŠEŠTADIENI, 6 KOVO-MARCH 
Pradžia 7 Vai. Vakaro

/ DARBININKŲ SVETAINĖJE, 
3rd ir S Streets Minersville, Pa.•

SEKMADIENĮ, 7-tą KOVO-MARCH 
Pradžia 2-rą Vai. po Pietų

NORKEVIČIAUS SVETAINĖJE 
Mahanoy City

SEKMADIENĮ, 7-tą KOVO-MARCH 
Pradžia 7-tą Vai. Vakaro 

K. KANSOKO SVETAINĖJE 
137 Second St, Coaldale, Pa.



I

Antraeilėms, Kovo 2, 1937 Puslapis KeEvirEas

KELIAS Į DANTISTĘ
-Atėmė Laisvę, Atims ir Dantis

Kaip visas politkalinio organizmas, 
taip ir jo dantys sparčiai genda. Nuola
tinė maisto porcija—kruopų “pliurzė/’ 
burokai, kopūstai nerauginti—dvokia žo
le, o kai jau išraugina, tai verdant tenka 
rūgštį plauti, kol lieka be jokio skonio 
tik mediena. Apie riebalus nėra kalbos. 
Užtenka pora metų šios mityboaf'T&d 
netektum sveikų dantų; nors vienas 
juokdarys ir sako: “kalėjime plaučiai ir 
dantys nereikalingi—nėra ką su jais 
veikti.”

Kai 1934 m. politkalinių šeimos ir dar
bininkai reikalavo leist į kalėjimų dides
nį kiekį maisto, žalumynų ir kt.—jiems 
policija ir kalėjimo administracija/nepa- 
gailėjo fašistinių “bananų.”

Felčeris — Slapukas
Mano dantys buvo — krimsti akmenis. 

Kalėjime esu dar naujokas, bet viena 
dieną nei iš šio, nei iš to pradėjo gelti 
dantį, sukt žandą—nors bėk ir rėk. Per 
vakarinį patikrinimą pasuku iš rikiuotės 
galvą durų link: Jonaitis pas dantistę! 
Iš tarpdurio valdininkas perbėga akim 
trieilę rikiuotę, dėbteli į mane, greit už
rašo; pro jį įbėga uždusę sargai, iškėlę 
kūjus “barabanyt” langų grotas.

Taip pas dantistę rašiausi visą savaitę.
—Vadinas, tave, Jurgi, kiekvieną die

ną užrašo pas dantistę, net po du kar
tu: rytą ir vakarą?.. Valdininkas per 
kokį mėnesį, pilną knygą prirašys—Jo
naitis ir Jonaitis...—šaiposi Pranas, di- 

’ delis kameros žinovas, dar didesnis mė
gėjas pasijuokti iš naujokų neprityrimo.

-—Tai kam dar klausi?
j f —Pas daktarus užrašo felčeris...

—Jo per patikrinimus nėra.
.—Tame dalykas, kad jis yra tik...už 

^/kameros durų užlindęs. O jei nori, kad 
jis ten išgirstų—šauk pavardę visa ger- 

' kle. Jei užrašys—tavo laimė.
* v —o jei pakviest į kamerą?

—Tuomet, drauguti, felčeris ima kitą 
taktiką—apsimeta kurčiu, šitaip ir bū
na. Kaip tik jis tarp durų,—pusė ka
meros apipila jį pavardėm, vienas kitą 
užšaukdami. Tuomet felčeris—kurčias, 
kurtutėlis—nė vienos neužgirsta. Šauk 
nešaukęs. Arba jau laimingiausiu at
veju, užrašo vietoj Silvanas—Kaštano- 
vas,.Baleika—Balalaika.

. —štai del ko,—dėstė toliau Pranas, iš-

hitlerininkai iš Klaipėdos krašto, neųma- 
nininkai ir sasininkai.) vyrukai, koja į 
koją trenkdami į grindis, žengia tiesiog 
prie durų.

—Kur, Hitleri ?.. Lauk savo eilės! — 
pirmutinis pastojo jiems kelią, plačiai 
išsižergdamas.

—Mes pusė dienos, kaip laukiame...
—Ir negėda... lenda be eilės...
Jie rūsčiai šnairuodami peržvelgė mus 

ir dar žingsnį metė priekyn. Mūsų suo
las pasidavė pirmyn užbarikuodamas du
ris. Dar labiau susispaudžiam, atsirem
dami į duris. Vyrukai, matydami mūsų 
pozicijas vieningas ir tvirtas, traukiasi 
atgak^43bikdamiesi “donerveteriais” ir 

-^^farJliuęntais” kreipiasi į felčerį. Šis 
pasišauna jiems talkon: liepia mums nuo 
durų pasišalint.

—Hitleris Hitleriui akies nekerta, — 
kažkas iš mūsiškių garsiai pasako.

—Prašau į vidų... dar sumuš...—ir 
felčeris plačiai atidaro duris, nušviesda
mas kabineto šviesa tamsų koridorių.

Gydo “Na Urą,” bet... Ištisus Metus
Pasigydė dantis prižiūrėtojai, “ponai 

be eilės,” šiaip administracijos žmonės ir 
nuo ryto iki pietų nesulaukę grįžta į ka
meras. Aš prasimušiau į dantistės ka
binetą—pasiekiau tikslą. Tiesa, dar trys 
pacijentai ir čia laukia, bet jie jau sani
taro — dantistės pagelbininko, ruošiami 
gydymui: užrašo pavardę, amžių, kame
ros numerį. Ketvirtas sėdi atsilošęs 
“soste”—baltoj didelėj kėdėj. Jo akys iš
sprogusios ant kaktos, pilnos ašarų, iš- 
žiodytas iki ausų, burnoje tilptų gero
kas agurkas. Apie jį. darbuojasi balta 
dantistė, lig “angelas”; jos rankose sida
bru spindi įrankiai, o ant galvos užvož
ta tokia skrybėlaitė, lig mūsų litrinis 
bliūdelis.

Subraška dantis. Pacijentas pasipurto 
ir... capt dantistei už replių.

—Ponas, ponas, “golubčik,” nejudėkit, 
viena “minutočka” ir bus gatava.

Šis šiurpus gydymo procesas kelia norą 
sužinoti jo pasekmes.

—Kaip gydymas, skauda? — pusbal
siai užklausiau kertėj spjaudantį.

—Ot, labai paprastai... lupa dantį po 
danties ir tiek,—nenorom atsako.

—Tai čia neplombuoja, tik traukia? 
—Kad neplombuotų—netrauktų...
—Kaip taip!?-—nustebau.

ma, arba vietoj skaudančio sugrąžo svei
ką dantį.

Prie dantų naudojami įrankiai blogai 
dezinfekuojami. Vietoj juos išvirinus, 
dažniausiai spiritu apdeginami, arba ap- 
šluostomi šlapia vata. Tuo tąrpu, paci- 
jęntų tarpe nemažas skaičius randas ser
gančių^ įvairiomis ligomis, jau nekalbant 
apie džiovininkus ir venerikus.

A. P. L A. REIKALAI

_Kol kas administracija kalinius gydo 
veltui, tačiau man kalėjime daug kaina
vo—kiek kartų likau be pietų, be pasi
vaikščiojimo ir plius visas kelias, kol pa
siekiau “dantų mediciną.”

(“Kovotojas” N1 (12) 1936 m. vasa
ris. Kauno kalėjimo politkalinių 

laikraštis)

Wallingford, Conn.

tyręs administracijos personalo kombina
cijas ant savo kailio,—felčeris nuduoda 
kurčiu arba slapstosi nuo sergančių ka
linių. Kol visą kalėjimą apeina, atsiran
da iš 1200-tų pora šimtų (be ligoninės) 
reikalingų medicinos pagelbos; žinoma, 
ne kiekvieną vakarą tiek rašosi. Juk ra
šosi pas daktarus: akių, nosies, ausų, 
gerklės, vidaus, odos ir kitų ligų, ir vis 
pas tą patį slapuką.

Ataka prie Durų
Dvi savaiti atkakliai gerkle “bombar

davau” už durų pasislėpusį felčerį, pa
galiau, trečioj “priešas pasidavė” — de
šimtą valandą ryto iššaukė pas dantis
tę. Mano kairysis žandas du kart padi
dėjęs už dešinįjį—tai konkretus įrody
mas felčeriui, jog nesu simuliantas. O 
jis be tokių įrodymų, kaip mano žandas, 
dažnai grąžina kamerom

. |. Ligoninės koridoriuj suolas su devy
niais ant jo susėdusiais pacijentais. Vie- 

fnas jo galas baigiasi ties dantistės'kabi
neto durimis. Jos prasiveria: visas lau- 

. kiančiųjų suolas pasistumia į priekį, už- 
■ leisdamas vietą vėliau atėjusiems. Tuo 

suolu slenka kaliniai, lig į kuliamąją ma
lšiną javų pėdai. Visi sėdi susispaudę, 
’ įtemptai žiūri į duris, kad kas netikėtai 
1 neužlystų į priekį. Jau geras pusvalan

dis, kaip patekau į suolą ir laukiu su vi-
I. £ sais, kad pirmutinis eitų į vidų, bet nei

na. Durys dažnai pašalinių žmonių var
lį Stomos.
> —Tai ką, negrįžta? Užsikimšo maši- 

na? Gal jam visus dantis stato naujus?., 
rt—klausia pirmutiniojo.

Kur tau neužsikimš, kad sėdi prižiū- 
rytojas,—atsako šis.

Tik dabar visiems aišku, kodėl taip il- 
į gydomas pacijentas. Prižiūrėtojo ar 

JaPpniško tūzo gydymui dantistė 
We®®tvoja laiko, kiek 5-8 kaliniams.

Trys štram (Tai Kauno kalėjime sėdį

—Ketvirtus kalėjime—trečius metus 
gydausi ir trečius traukiu dantis... Pa- 
gręš, pagręš su bormašina, įkiš vatos ir 
sako: “kitą kartą užplombuosiu, dabar 
daug žmonių...” Taip “kitą kartą” ir 
vėl “kitą kartą” pakrapšto ir deda vatą, 
kol iškirmija ir ištrupa dantis, apkrečia 
kitą gretimąjį dantį. Aną lauk traukia, 
o antrąjį gręžia, ir vėl tas pats “kitą 
kartą užplombuosiu, dabar daug žmo
nių...” ir taip “išgydė” keturis dantis, 
jei kurį ir užplombuoja—nespėjai grįžt į 
kamerą, plomba—lept iš burnos.

—Sekantis,—pašaukia mane.
—Katras dantis “nespakainas?” 
Parodžiau į apatinį žandą.
—Sutinęs... reikėjo ateit anksčiau... 

gręžt negalima.. .Uždekit kompresą, — 
įsako sanitarui,—ir užsirašyti sekantį 
kartą.

—Sekantis... prašau...
Ir atsigrįžusi į sanitarą:
—Kiek žmonių priimta? Kiek valan

dų? .
—Ponia, turit laiko dar dvidešimt mi

nučių.
Dabar jos “gydymas” tiek buvo inten

syvus, kad sanitaras vos spėja užrašyt 
pavardes. Pacijentui dar nespėjus atsi
sėst į “sostą,” ji liepia žiotis. Ir plonu 
verbų įdeda vatos gabaliuką, tarsi pauk
štis snapu savo vaikui maisto ir—gatava. 
Per tą dvidešimts minučių “palesino” va
ta aštuonis žmones.

—Žino, jei jau klausia, kiek laiko, tai 
gydo “na ura.” Neapsimoka išsižiot, bet 
skauda, reikia eit,—atsako pacijentas, ei
damas pro duris.

Iš tokių, kurie gydosi ištisus metus, te
ko sužinoti, jog ne retai atsitinka, kaip 
Buinevičiui iš VI skyr., nuo blogo gy
dymo ištino žandas, akis, ir jei nebūtų 
iškrapštęs iš danties supuvusią vatą, dan
tis ųžsigangrenuotų. O kiek taip “na 
ura” gydant vata dantyje užplombuoja-

Protokolas APLA 1 Apskričio 
10 Konferencijos

APLA I Ąpsk. 10 konferen
cija buvo laikyta 14 d. vasa
rio, 1937 m., po num. 1322 
Reedsdale St., N. S., Pittsbųr- 
ghe, Pa. Konferenciją atidarė 
.1 Aps. organizatorius drg. G. 
Urbonas, 2 vai. po pietų. Man
datus sutvarkyt paskirta šie 
draugai: J. Ramoška ir S. Iva
nauskas. Pirmininku išrinktas 
J. Urbonas. Konferencijos se
kretore E. K. Sliekienė.

Delegatų dalyvavo 8 nuo 6 
kuopų. Delegatus prisiuntė 
šios kuopos: 9 kuopa, New 
Kensington, J. Yasadavičius; 2 
kuopa, McKees Rocks, J. Ma
žeika; 14 kuopa, Braddock, A. 
Baltrušaitis; 18 kuopa, Wil
merding, J. Ramoška ir S. Iva
nauskas; 7 kuopa, Pittsburgh, 
J. Mekeška ir E. K. Sliekienė; 
8 kuopa, S. S. Pittsburgh, J. 
Urbonas. 8 delegatai, 1 sve
čias ir 1 komiteto narys, tai 
viso konferencijoj dalyvavo 10 
asmenų.

Kadangi apskričio sekreto
rius nedalyvavo ir nepridavė 
knygų, tai protokolas iš praei
tos konferencijos neskaitytas. 
Raportą išdavė apskričio or
ganizatorius — išdavė gana 
plačiai. Pasirodė, kad d. G. 
Urbonas dirbo gana nuošir
džiai, nes turėjo atlikt darbą 
už kitus komiteto narius. Nors 
buvo 3 komiteto nariai, bet 
vienas organizatorius turėjo 
visą darbą atlikti. Tai nelabai 
gerai draugai daro, kad ap
siima į komitetą ir neatlieka 
ne mažiausio darbelio.

I Apsk. turto turi $26.11.
Raportai iš kuopų veikimo

Iš raportų pasirodė, kad 
kuopos finansiniai gerai stovi 
ir nariais auga, abelnai sa
kant, rūpinasi draugijos rei
kalais.

Nauji Sumanymai Apskričio 
Reikaluose

Buvo plačiai kalbama, kad 
kuopos dirbtų bendrai su ap
skričio komitetu ir kad komi
tetas aplankytų kuopas esant 
reikalui. Taipgi buvo diskusuo- 
jąma, kaip gaut naujų narių. 
Visi draugai pasižądėjo dar
buotis gavimui naujų narių. 
Nutarta, kad apskričio komite
tas daugiau bendrai dirbtų su 
kuopomis ir kad komitetas ap
lankytų kuopų susirinkimus.

Kuomet buvo prieita prie 
centro reikalų, tai centro sek
retorius drg. J. Gasiunas pa
aiškino, kad tarpe APLA ir 
LDS greitu laiku bus vienybė. 
Taipgi plačiai aiškino apie 
ĄPLĄ dabartinį stovį. Nutar
tą surengt kokį gražų paren
gimą la^ke APLA seimo. Pa
rengimas bus bendrai sureng
tas su centru.

Nutarta paaukot $5 del 
“Daily Worker”, taipgi $5 del 
Ispanijos liaudies fronto kovo
tojų.

Buvo pakeltas klausimas 
kas link plieno darbininkų or
ganizavimo. Draugai delega
tai paaiškino, kad visur dar
bas organizavimo darbininkų 
į (uniją varomas pirmyn.

Rinkimas Komiteto Šiems 
Metams

Į komitetą išrinkta šie drau
gai: G. Urbbnas, J. Urbonas, 
S. Ivanauskas; alternatai: J. 
Ramoška, J. Mažeika. Vieta 
del sekančios konferencijos 
palikta paskirt komitetui.

Priimta 2 rezoliucijos:
(1) Užgyrimas Sovietų Są

jungos teismo prieš trockistus

teroristus.
(2) Išreiškimas simpatijos 

Ispanijos kovotojam prieš 
fašistus. Konferencija užsida
rė 4 vai. po pietų.

Konferencijos pirmininkas,
J. Urbonas,

Sekretorė E. K. Sliekienė. z
P. S. Aš apskričio finansinės 

padėties smulkmeniškai nepa
žymėjau, nes draugas finansų 
sekr., tikiuosiu, smulkmeniš
kai patalpins spaudoj.

E. K. Sliekienė.

Paterson, N. J.
Keistas Streikas

Vasario 24 d. marškinių 
siųvimo-prosinimo, Lion dale 
dirbtuvės, virš 300 darbinin
kų, kurių yra didelė didžiuma 
moterys-merginos, sustreikavo. 
Tačiaus streikas buvo ne tiek 
prieš darbdavį, kiek prieš uni
jos vadus.

Kiek laiko atgal šios dirb
tuvės darbininkai buvo neor
ganizuoti, dirbo nesvietiškai 
pigiai, uždirbdavo tik nuo 8 
iki 12 dolerių į savaitę, dirb
dami po 10 valandų į dieną. 
Bet šiaip taip pavyko juos su
organizuoti į Amalgamated 
uniją ir tuojaus darbininkams 
algos pakilo arti dvigubai! Ta
čiau, darbdaviai kovojo prieš 
uniją ir unijos vadukai įkal
binėjo darbininkams nusileisti 
ir dviem atvejais bosas nukir
to po 5 nuošimčius algų, ža
dėdamas, kad kaip tik laikai 
pagerės — o jie bosams labai 
pagerėjo.. . . —tuojaus pakels 
10 nuošimčių. Darbininkai to 
nesulaukdami pareikalavo pa
kelti mokestis — 10 nuošim
čių, tačiau unijos viršylos, ne
atsiklausę darbininkų, pasira
šė su marškinių fabrikantais 
sutartį ant 7;1/2 nuoš. Gi darbi
ninkai pasipiktino ir išėjo į 
streiką prieš vadų valią; ta
čiau persitikrino, kad kovoti 
jau per vėlu, nes kontraktas 
jau iškeptas.... — visi grįžo 
į darbą, tačiau su nerimu.. . .

Čion yra ir* daugiau ir pusė
tinai didelių marškinių išdir- 
bimo dirbtuvių, tačiau darbi
ninkai neorganizuoti, dirba už 
mažas algas ir ilgas valandas. 
Tai jau pačių darbininkų kal
tė, nes apie uniją nei kalbėt 
nenori. Girdi, į uniją reikės 
mokėt 35c. į savaitę,—tiek mo
ka— o naudos, girdi, bus ar 
ne. Tai tiesiog žioplas neap
galvotas darbininkų mąsty
mas !

šilkų darbininkai, galima 
sakyt, unijos jau neturi; dirba 
tiesiok už vergiškas algas, nes 
gauna 1% cento už mastą iš
austo šilko, o išaudžia per die
ną apie ,100 mastų... .

Šilkų darbai, ypatingai dže- 
karinėse labai sumažėjo. Ma- 
šinšapės dirba gerai, taip pat 
ir Wrights orlaivių išdirbystė; 
tačiau darbininkai neorgani
zuoti, unijos nėra!...

Senas Pijus.

Mire Geras Draugas.

Vasario 15 dieną pasimirė 
draugas Adomas Klishis. Ta
po palaidotas ketvirtadienį, 
vasario 18 d., Merideno ka- 
kuope.

Mirties priežastis — plau
čių uždegimas ir silpna širdis. 
Sirgo trumpai. Utarninke pa
rėjęs iš darbo skundėsi labai 
pavargęs ir nesijaučiąs gerai. 
Buvo pašauktas gydytojas, bet 
negalėjo pagelbos suteikti. Vė
liaus buvo vežamas į ligonbutį, 
“ambulance” vežimu, į kurį 
dar trokas įvažiavo, kas ligo
niui gero nepridavė. Nuvežtas 
ligoninėn buvo padėtas po 
oxygenu, bet ir tas nieko ne
gelbėjo.

Velionis buvo nuotaikaus 
būdo, santaikoje sugyveno su 
kaimynais ir su visais, su ku
riais jam reikėjo susitikti gy
venime. Tad ir jam paskutinį 
patarnavimą atiduoti-palydėti 
į kapus susirinko labai daug 
draugų bei pažįstamų. Taip 
pat giminės ir draugai nepasi
gailėjo apdovanoti gėlėmis.

Velionis gimė Lietuvoje, Ož- 
kasvilių kaime, Vilkaviškio 
apskričio. Aplinkybėms susidė
jus, augo Rudaminos parapi
joj. Amerikon atvyko dar jau
nutis, apie 13 metų amžiaus.

Gyveno Brooklyne, Roches- 
teryj ir Wallingforde per pas
kutinius 14 metų, ant mažos 
ūkės. Kadangi iš to negalėjo 
pragyventi, tai turėjo dirbti 
dirbtuvėje.

Paliko dideliam nuliudime 
savo gyvenimo draugę Marijo
ną, sūnų Artūrą ir duktetį Al
doną, jau paaugusius; taipgi 
brolį Juozą ir seserį Magdele- 
ną Stepulevičienę.

Buvo senas “Laisvės” skai
tytojas, beveik nuo pat jos gi
mimo; draugystėse prigulėjo: 
Meridene prie Pašelpos Kliu- 
bo, Wallingforde Neprigul- 
mingoj Draugystėj ir ALDLD. 
beveik nuo pat susitvėrimo, iš
skiriant paskutinius porą me
tų, kuomet Wallingforde kp. 
tapo likviduota delei tam tik
rų susidariusių priežasčių.

Ilsėkis, drauge, Meriden ka
puose. Lai būna lengva tau 
toji žemelė. Rep.

Jei Pasiskubinsit— 
Dar Gausit

Dvi teisingiausios lietuviškos 
knygos apie lyties klausimus:
PATARIMAI VYRAMS APIE 

LYTIES DALYKUS;
Kaina $1.50.

PATARIMAI MOTERIMS 
APIE LYTIES DALYKUS; 

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

mų, su paveikslais.
Galima pirkti abi arba bile 

kurią vieną
Tų knygų jau mažai turiu, to
dėl norintieji pirkite tuojaus. 

Reikalavimus su pinigais 
adresuokite:
J. BARKUS 

111-4Q—128th St.,
So. Ozone Park, N. Y.

Telephone Stagg 2-4401

A. Radzevičius
GRABORIUS 

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

Pareamdau automobilius veatnrčm, 
parčnt, krikfitynom ir kitokiem 

reikalam.
402 Metropolitan Avė.

(Arti Marcy Avenue) 
Brooklyn, N. Y.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker) 

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

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

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
BALZAMUOTOJAS

Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite.

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Namas tas pats, tiktai miesto 
patvarkymu pamainytas nume
ris buvusio 107 Union Avenue.

BROOKLYN, N. Y.

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335

BROOKLYN LABOR LYCEUIV
DARBININKŲ IŠTAIGA i
Sales del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičiųs su naujau
siai įtaisymais. Keturios bolių 

alleys.

KAINOS PRIEINAMOS 
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 8847

Dienraščio “Laisvės”

KONVENCIJA
ir

BANKETAS
Jvyks Sekmadienį

11 Balandžio (April)

Jau ruošiama programa

BUS

GRAND PARADISE SVET.
318 Grand Street

Prieš konvenciją šeštadienį 
įvyks “Laisvės” korespon

dentų ir bendradarbių 
konferencija.

VYRU IR MOTERŲ LIGOS 
GYDOMOS NAUJOVIŠKAIS

1 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 Mešlažarnės 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, Plaučiu, 
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, 
Sasiklauskite manęs su pasitikėjimu, 

• jūsų nesveikumas bus jums išaiš
kintas. Kraujo Tyrimai, šlanimč 
Analyzė, X-spinduliai Serumų įleidi
mai ir ciepijimai. Sąlygos yra priei
namos. Pasitarimai veltui.

DR. L. ZIN S
Virš 25 Metų Praktikos

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

Valandos 9 A. M. iki 7 P. M.
Sekmadieniais 9 A. M. iki 3 P. M. >
(MES KALBAME I JETTTVT&KAI1



Puslapis Penktas

E. Vilkaitės Maršrutas Mass. Valstijoj ir 
Kitos Motery Užduotys

Su vasario 28 prasidėjo E. 
Vilkaitės maršrutas Am. Lie
tuvių Darbininkų Literatūros 
Draugijos 7-to Apskričio ribo
se. čia jau senai mes beturė
jome moterį kalbėtoją, kuri 
(apart visų darbininkų reika
lų) ypatingai palies ir mūsų 
— moterų, — kaipo daugiausia 
pavergtos darbininkų klasės 
dalies reikalus. Su šiuom mar
šrutu bus minimos mūsų di
džiosios sukaktuvės 20-ties 
metų nuo Pirmojo Lietuvių 

/ * Moterų Suvažiavimo Ameri
koje ir įsteigimo laikraščio 
“Moterų Balso.”

Kovo Aštuntoji

Kadangi šis maršrutas tęsis 
per kovo mėnesį, tai tuom pa
čiu sykiu turėsime progos tin
kamai apvaikščioti Tarptauti
nę Darbininkių Dieną-Kovo 
8-tą. Prie to dar tęsiasi mūsų 
ALDLD vajus už naujų narių 
gavimą. Taigi, mūsų didžioji 
darby metė jau čia pat.

Pradedant -su pradžia kovo 
švęskime savo didžiąją darbo 
šventę per ištisą mėnesį. Ap
vaikščiokime ją tikrai reikš
mingai. Stengkimės sukelti 
kuodaugiausia paramos kar- 

* žygiškai kovojančiai Ispanijos 
liaudžiai, kurioje sykiu kauja- 
si ir darbininkės moterys už 
demokratiją, prieš fašizmą. 
Taipgi mes turime ištiesti 
draugišką ranką savo broliam 
ir sesutėm, kovojantiem prieš 
fašizmą Lietuvoje. Duokime 
pagelbą Lietuvos politiniams 
kaliniams.

Philadelphia, Pa.

Visokios Žinios

Vasario 14 d. įvyko Tarp
tautinio Apsigyni»<o 9 kuopos 

' susirinkimas. Narių atsilankė 
nemažai, padaryta daug svar- 

\ bių tarimų. Nutarta prisidėti 
prie distrikto rengiamo baza- 
ro. Išrinkta komisija tuo reika
lu rūpintis. Nutarta atsišaukti 
į visas organizacijas, kad jos 
prisidėtų prie šio bazaro.

T-------
Kas remia Ispanijos kovoto

jus? Pinigais aukojo sekamai: 
Yukniai $1, J. Stasiukaitis $1 
ir B. Ramanauskienė $1.

Tilė Kunisockiutė aukojo 
daug kautų, pirštinių, dresiu- 
kių del vaikų. Olisockienė au
kojo keturias dreses, svederį, 
kautą, šaliką, čeverykus. Dai- 

f lidis — šiltą kautą; Kunisoc- 
kienė — dresę; U. Mortnė au- 

♦ kojo kautų, dresę, svederį, če- 
verykų; Urnieginė — kautų, 
dresę, čeverykų ir daug kitų 
dalykų. Žilinskai aukojo dve
jus kailinius, kautą, čeverykų 
dvi poras; Urlokienė — dresių 
ir daug kitų dalykų. Mes daug 
dalykų praleidžiame nepažy
mėję. Labai širdingai ačiū vi
siems. (Susimildami, draugai, 
parašykite žmonių vardus ir 
pavardes aiškiai. Nežinome, ar 
pataikėme atspėti kai kurias 
pavardes, ar ne.—Red.).

Kovo 3 d. bus paminėjimas 
Moterų Dienos. Įvyks . Boslo- 
ven Hali, 701 Pine St. Mes 
esame prisidėję prie šio svar
baus parengimo. Mes kviečia
me visus lietuvius dalyvauti. 
Bus gerų kalbėtojų ir puiki 
dainų programa.

Kadangi moterys labai už
jaučia Ispanijos kovotojams, 
tai nutarta atsišaukti, kad vi
sur draugės parinktų maisto, 
pinigų, arba drapanų ir atneša 
tų į šitą susirinkimą priduoti. 
Pasidarbuokite, draugės.

Kovo 21 d. visos organiza
cijos rengia banketą-teatrą- 
koncertą. Tai bus vienas iš 
puikiausių parengimų. Prasi
dės 2 vai. po pietų. Įvyks po 

< num. 735 Fairmount Ave. Vi
sus ir visas kviečiame daly
vauti, Komisija.

Moterų Susirinkimai

Kad tinkamai galėtume tai 
atlikti, turime organizuotai 
prie to rengtis. Lai kiekviena 
ALDLD kuopa sušaukia mote
rų reikalams specialius susi
rinkimus, kad išdirbus planus, 
kaip pasiekti kuo daugiausia 
darbininkių moterų su litera- 
tūra-apšvieta, nes moterys yra 
svarbus faktorius mūsų gyve
nime. Jos yra darbininkės, jos 
yra ir šeimynų auklėtojos, tad 
mūsų ateitis daug priklauso 
nuo jų.

Valdančioji klasė tą senai 
suprato, todėl ji stengiasi su 
kunigijos pagelba palaikyti 
moteris tamsybėje, nes žino, 
kad tamsi moteris yra geriau
sias įrankis prieš pačius dar
bininkus. Išėjus darbininkams 
į kovą už duonos kąsnį, fabri
kantų agentai visuomet bando 
ardyti darbininkų vienybę su 
jų pačių moterų pagelba, bau- 

i ginant jas pragaru ir kitokiais 
nebūtais dalykais.

Kad įtraukus daugiau mo
terų į mūsų apšvietos organi
zaciją, kiekvienoj kolonijoj 
ALDLD kuopose turime išrink
ti veiklias moterų organizavi
mo komisijas ir sutverti mo
terų skyrius.

Draugės Vilkaitės prakalbų 
maršrutas duos mums gerą 
progą pasiekti daugelį moterų, 
todėl visi ir visos dirbkime 
nuoširdžiai, kad padaryti šį 
d. E. Vilkaitės maršrutą tik
rai sėkmingu.

H. T-nė.

Norwood, Mass.

Kam Pjudyti Darbininkus

Vasario 21 d. pobažnytinėj 
svetainėj kalbėjo Antanas 
Kneižis, “Darbininko” redak
torius, ' arba, geriaus sakant, 
tai buvo tiktai pjudymas dar
bininkų. Suprantama, savo pa
prastu būdu jisai labiausiai 
įkriminavo komunistus. Anot 
jo, Ispanijoj pilietinį karą su
kėlė komunistai ir tasai karas 
vedamas už komunizmą ar fa
šizmą. Komunistai Ispanijoj iš
plėšę bažnyčių brangenybes ir 
ir siunčią į Rusiją, iš ko So
vietai lieja pinigus! Sovietuo
se bolševikai iššaudė 4,000 tik
tai katalikų kunigų, neimapt 
kitų tikybų. Sovietuose nuo 
bado mirę 10,000—lygiai tiek, 
nė daugiau, nė mažiau, žo
džiu, visa prakalba buvo pa
švęsta burnojimui prieš komu
nistus ir vis gyrėsi turįs tam 
įrodymus,\ bet tačiau nieko 
tais įrodymais neparėmė. Ir 
kaip gi paremti keturių vėjų 
pučiamas iliuzijas?

Tenka pastebėti, kad anais 
metais toj pačioj svetainėj 
kalbėjo vyskupas Matulionis, 
ilgus metus išbuvęs Sovietų Są
jungoj, net ir paselenijoj bu
vęs, bet apie Sovietų tvarką 
nieko baisaus nepasakė. Tai 
kas daugiau žino apie bolše
vizmą—vyskupas ar piščikas 
Kneižiukas? »

Nors A. K. minėjo tiktai ko
munistus, bet tikrenybėj jisai 
ekskomunikavo visus, kurie 
tiktai neprisilaiko katalikų 
bažnyčios doktrinos, nes nuo
latos kartojo: “kurie netiki į 
užgrabinį gyvenimą, tie neturi 
artimo meilės, neturi doros ir 
gyvena kaip gyvuliai.” Eik 
jau, eik, šitokia filozofija tin
ka kibą tiktai pačiom karšto
siom davatkėlėm. Visi rimti 
katalikai darbininkai taip ne
mano, nes mes, kaipp alginiai 
vergai, gyvename kaiminystė- 
je, perleidžiame visokius ne 
dateklius, dirbame sykiu dirb
tuvėse ir visi liejame prakai
tą, priklausome unijose ir ben
drai kovojame už geresnes 
gyvenimo sąlygas, žodžiu, dar
bininkai katalikai irs kirokių 
pažiūrų vieni kitus geriaus pa
žįstam. negu mus gali infor-

5

muoti tokie Kneižiai ar kas
kitas. Tai kam reikalingas ta
sai darbininkų pjudymas?

Girdėtis, kad neužilgo į 
Norwoodą pribus drg. V. An
drulis, “Vilnies” redaktorius iš 
Chicagos. Tai bus auksinė pro
ga A. K. viešai Liet. Svetainėj 
įrodyti faktais tai, ką jisai kal
bėjo vasario 21 d. pobažnyti
nėj svetainėj. Taigi, Antanai, 
nebūk kiškis, stok ir įrodyk.

Žvalgas.

Wilkes Barre, Pa

Kaip visiems jau 
ma, ALDLD 12-tas 
rengia labai puikų 
del dienraščio “Laisvės” 
dos, kuris įvyks kovo 31 die
na.

šis koncertas bus vienas iš 
geriausių. Šio koncerto pro
gramos išpildyme dalyvaus 
šios plačiai pagarsėję meno 
spėkos: Shenandoah Mainie- 
rių Kvartetas, draugas S. 
Kuzmickas, solo. Bus iš ten 
pat ir merginų kvartetas, o dd. 
shenandoriečiai yra plačiai ži
nomi visose lietuvių kolonijo
se. čia daug teks išgirst nuo 
draugų shenandoriečių. Choro 
mokytoja draugė D. Zdaniū- 
tė-Judzentavičienė bus pilnai 
prie to prisirengus.

Prie tam, kas nežino mūsų 
draugo V. Valiuko, seranto- 
niečio? Jis visuomet linksmina 
lietuvius darbininkus su savo 
skambiom dainelėm ir šiuom 
sykiu jis dalyvaus ir net su 
savo jaunuoliais. Tai bus 
kuom pasigėrėt šiam koncer
te.

Taipogi daugeliui žinoma d. 
Nancy Zdaniūtė, kuri su savo 
maloniu balseliu linksmins at
silankiusią publiką. Ogi da 
draugių Merginų Oktetas iš 
Wyoming, kurios bus prisiren
gę su specialėmis dainomis 
del šio koncerto. Bus da ir ki
tų daininipkių ir dainininkų.

Turėsim gerą, orkestrą šo
kiams, gerų valgių ir gėrimų. 
Todėl, draugės ir draugai, atsi
lankę į šią iškilmę ne tik gir
dėsite puikią programą, bet 
tuom pačiu sykiu sueisit savo 
senai matytus draugus-drau- 
ges.

Draugai ir draugės, visose 
ALDLD kuopose ir visur kitur 
darbuokitės, kad tikietų būt 
parduota kuo daugiausia. Tai
pogi prižiūrėkite, kad apgar
sinimai būtų gerai platinami. 
Nelaikykite kur pakavoję. Vi
si būtinai turim pasidarbuotu 
kad sutrauktum daug publi
kos.

Skaitlingai atsilankę, mes 
čia patys smagiai laiką pralei
sime prie tokios geros progra
mos sū savo visais pažįstamais 
ir tuom pačiu sykiu paremsim 
dienraštį “Laisvę”. Kviečiame 
visas ir visus darbuotis.

12-to Apskričio Valdyba.

yra žino- 
Apskritys 
koncertą

nau-

x Hitlerio paslo atsilanky
mas Vienon ne pagerino, 
bet dar pablogino santikius 
tarp Austrijos katalikų kle- 
rikališkų fašistų ir Hitlerio 
nazių.

Reumatizmas Sulaikomas
Į 48 Valandas.

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

Skausmai Paprastai Išeina
• Iš Pirmos Dienos

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

šio daktaro nriuji vaistai greitai 
tai padaro. Jose nėra svaigimmų— 
saugus jauniems Ir seniems, nesuda
ro _pavojaus širdžiai.. Jie vadinasi 
BARUVACOL ir jūs galite išbandyt 
juos sekamomis prielankiomis išly
gomis. Iškirpkite šį skelbimą ir at
siųskite su savo vardu ir antrašu, 
(arba užeikite asmeniškai) į Atkins 
Laboratory, 44 E. 63rd Street, New 
York City. Nesiųskite pinigų. Už
mokėkite laiškanešiui, $1.85 pride
dant C. O. D. .kaštus, kadą jis at
neš BARUVACOL. Naudokite jį 2 
dienas (48 Vąlahdas). Jeigu jūs ne
sijaukite, kad skausmai prasišalino, 
grąžinkite nestmaudotus vaistus ir 
jūsų $1.85 bris sugrąžinti. Kani kes- 
<į 4ai? kUft „diąną ? Vąlandąą: Šiokiom 
dienom nuo 10 iki 4. ‘ “

choro nariai. Taipgi glr< 
, , Liaudies Chorą vadovyb ij

įlandęs: Šiokiom kfinienes.. (Llth. Laisve) ‘

J. V. Senatorius Reynolds 
palankūs , 

mano gerklei,”

sako: "Luckies

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

1 PRIEŠ KNITĖJIMUS—PRIEŠ KOSULĮ
RM

INeseniai padarytame savarankiškame tyrinėjime 

didele advokatų, gydytojų, paskaitininkų, mokslininkų, 
ir tt. dauguma, kurie pasisakė rūką cigaretus, pareiškė 
savo ypatiską pamėgimą lengvam užsirūkymui.

Šio pamėgimo protingumą patvirtina Senatoriaus 
Reynolds ir kitų vadovaujančių radio, scenos, filmų ir 
operos artistų pareiškimai, kurių balsai yra jų turtu, ir 
kurie pasirenka Luckies, lengvą užsirūkymą. Jūs tai
pogi galite turėti Luckies — lengvo užsirūkymo, laisvo 
nuo tūlų šiurkščių erzinančių priemaišų, išvalytų 
išimtino “It’s Toasted” proceso gerklės apsaugą. 
Lūėkies yra malonūs jūsų gerklei.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

“Iškalbumas ir geras tabakas yra 
dvi Pietų tradicijos. Ir Lucky Strike 
parodo man, kaip atsiduoti abiem iš 
jų. Nes šis lengvas užsirūkymas netik 
patenkina mano skonį, bet ir palieka 
mano gerklę gerame stovyje. Pereitą 
rudenį North Carotin o j — kada man 
teko turėti virš 100 kalbų — aplan
kiau Lucky Strike dirbtuvę. Aš manau, 
jog Lucky Strike ‘Toasting9 procese 
atradau paslaptį to, kas padaro šiuos 
cigaretus taip palankiais mano gerklei. 
Nuo pamatymo kiek pašvenčiama 
ypatingos priežiūros ir išlaidų padaryti 
Luckies jūsų gerklei švelniais, aš tapau 
didesniu, negu kada nors prieš tai, 
lengvo užsirūkymo šalininku.99

fob- R.
GERB. ROB’T R. REYNOLDS, JUNGTINIU 
VALSTIJŲ SENATORIUS IŠ NO. CAROLINA

SAN FRANCISCO, CALIF.
šeštadienio vakarą, kovo 6, įvyks

ta labai gražus balius, Scottish Rite 
Auditorium, Van Ness Ave., arti Slit
ter St. Balius yra rengiamas naudai 
Western Worker. Įžanga tiktai 25c. 
Prie to bus proga laimėti nepaprastą 
dovaną, “round trip” 
jungą. Būkite visi.

j Sovietų Są- 
(51-53)

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

Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parem Yra Skaniausi.

S. BOSTON, MASS.
ALDLD 2 kp. susirinkimas įvyks 

4 d. koVo-March, St. Omer’s Hall, 
376 Broadway, 2-rą vai, po pietų. Su
sirinkime svarstysime apie So. Bos
tono žinias “Laisves” skyriuje. To
dėl prašome visų susirinkti. (51-53)

BAYONNE, N. J.
Bayonne’s Komitetas šelpimui Is

panijos rengia svarbų masinį susi
rinkimą, 3 d. kovo. Šis Komitetas 
atstovauja 17 vietinių organizacijų. 
Kalbės du žymūs kalbėtojai Dr. 
Kurt Rosenfeld ir Prof. Moreno Lo- 
calle, (ispanas). Taipgi bus rodomi 
judžiai apie Ispanijos Liaudies ko
vą su fašistais; “Madrido Dokumen
tai.” Įvyks Labor Lyceum Svet., 72 
W, 25th St., £ vai. vak. Įžanga vel
tui. Tad nepraleiskite progos daly
vauti. —* Kom. (51-52)

PHILAbELPHIA, PA.
Trečiadienį, kovo 3-čią, Bostover

b > -*4 -V-V* I 1 to* to. tol *

Bus muzikus, dainų, yei- 
. Ta diena yra Moterų Die-

Svet., 70i Pine St., 8 v. v. bus didelis 
koncertas, 
kalas ir tt.
ria, tddel visus prašome atsilankyti. 
ĖuS geri kalbėtojai, vyrai ir moterys.

'• Kviečia Koon.

LAWRENCE, MASS.
Liaudies Choras rengia dviejų ak

tų koriiediją “Žentai iš Amerikos.” 
ĮVyks Sekmadienį, kovo 7 d., Lietu
vių Svetainėje. 41 Berkeley Street. 
Durys bus atidarytos nuo 3-čios vai. 
po pietų, lošimas prasidės 4-tą vai. 
po pietų. Įžanga 35c. Vaikam iki 12 
riietų—10c. Apart teatro bus ir pui
kus kdticertas. Dairiuos pagarsėjusios 
duetistės sesryą Kaskevičiūtėsj bus 
sblų, kvartetų, tnerginų choras ir kiti

Irdėsite Visų 
ije O. Vait-

Užkvirčia Kom.

=tss

yra

Copyright 1937, The American Tobacco Company

GARSINKITCS “LAISVĖJE

PUIKIAUSIAS TABAKAS— 
“DERLIAUS GRIETINĖ*’

Dr. Herman Mendlowitz
33 METAI PRAKTIKOS
522 Bedford Avenue 

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

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

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

NEDĖLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

Į Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

5 113 West 42nd Street
NEW YORK CITY

> Telefonas Bryant 9-7763

BROOKLYNO OFISAS

«r

iMflA ' ■

BERN. J. SHAWKONIS 
(AŠAKUNAS) 

NAUJAS 

LIETUVIS GRABORIUS 
IR BALSAMUOTOJAS 

LAISNIŪOTAS 
Now York ir New Jersey 

Valstijoje 
Graborystės reikale visada jums 

mielai patarnaus pigiai. 
306 Jbhri Street, 

Harrisoii, N. J. 
Telefonai: Ūarrišoit 6-1693

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

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

Antrašas: 36-42 Stagg Street, Brooklyn, N. Y
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NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS
Siūlo Taupyt Taksy 

Mokėtojų Pinigus

Richmond Hill Lietuvių LDS 
Jaunimas Turėjo 

Gražų Parengimų

Šeši Gubernatoriai Už 
Tęsimą WPA Darbą

Traukinio Motormanas 
Mirė Prie Darbo

Lietuvos Liaudžiai Remti 
Bankietas, Šeštadienį, 

Bus Sėkmingas
Pereito šeštadienio vakarą, 

Richmond Hill LDS Jaunimo 
Kuopa turėjo labai gražy pa
rengimą Casino Ballroome, 
kuriame dalyvavo keli šimtai 
publikos, apie 80 procentų 
jaunimo.

Jaunuolių buvo daugiausiai 
iš paties Richmond Hill, bet ir 
kitos dalys Brooklyno buvo ir
gi gerai atstovaujamos. Baliu
je buvo ir gera programa. Dai- 
namo Aidbalsiai, Aldona Kli- 
maitė, ir A. Višniauskas. Visi 
gerai dainavo. Bet, žinoma, to
kiame baliuje, kada visi įsi
smaginę šokti, ši programa ne
pilnai atatiko, nors buvo gra
žiai išpildyta ir susilaukė gra
žių aplodismentų nuo publi
kos.

Kitas naujas dalykas, tai 
“snow ball fight,” kurį turėjo 
suruošę parengime. “Snow 
balls,” padarytos iš vatos, dvy
likta valanda buvo mėtomos 
ne tik jaunuolių, bet matėsi ir 
suaugusių lygiai taip pat link
sminantis.

šokiams griežė Geo. Kaza
kevičiaus septynių kavalkų or
kestras. Komisija ir visa Rich
mond Hill LDS Jaunimo Kuo
pa širdingai dėkoja atsilankiu
siems ir dainininkams.

Jaunuoliai dabar žada im
tis darbo LDS naujų narių ga
vimo vajuje ir tikisi laimėti 
bent vieną dovaną. Rep.

Pamatykite žvaigždžių 
Ir Mėnulio Veikmę

Naturalės Istorijos Muzė- 
jaus Planetariume elektros pą- 
gelba parodo, kaip žvaigždės 
ir mėnulis veikia. Parodo jų 
užtemimus ir paaiškina, apie 
kurias vietas ir kuriuo laiku 
bus užtemimas. Be to, tame 
muziejuje yra ir daugiau ko 
pamatyti ir pasimokyti.

Muziejus būna atdaras nuo 
9 valandos ryto iki 5 vai. va
karo. Nedėlioj — nuo 1 dieną 
iki 5 vakaro. Privažiuoti ge
riausia miesto Independent 
Subway, kurios trepai tiesiai 
daveda į muzėjų. Randasi ant 
8th Avenue tarp 78 ir 81 St., 
New Yorke. Susiedas.

New Yorko gubernatoriaus 
Lehmano apartmente buvo su
sirinkę 6 gubernatoriai. Jie 
reikalavo tęsimo ir plėtimo 
WPA darbų federalės valdžios 
lėšomis.

Posėdy dalyvavo Benson iš 
Minnesota, Horner iš Illinois, 
Hurley iš Massachusetts, La- 
Foliette iš Winconsin, Quinn 
iš Rhone Island. Taip pat Mur
phy, Michigano, ir Earle, 
Pennsylvanijos gubenatoriai, 
pranešė stoją už tą planą, 
nors jie asmeniškai ir negalė
ję pribūti. Jie reikalauja su
šaukt gubernatorių konferen
ciją Baltajame Name tuo klau
simu.

Rašytojas Malraux Kalbės 
Apie Ispaniją

Andre Malraux, garsus fran- 
cūzų rašytojas, o pastaruoju 
laiku paskilbęs suorganizavimu 
lakūnų būrio Ispanijos Liaudies 
Fronto valdžiai, pirmu kartu 
kalbės plačiai publikai ateinan
čią savaitę ketvirtadienį, 11 d. 
kovo, Mecca Temple, 130 W. 
56th St. Jisai kalbės apie as
meniškus patyrimus Ispanijos 
civiliam kare. Malraux atvyko 
iš Ispanijos karo fronto pereitą 
savaitę.

Mitingą rengia šiaurių Am. 
Komitetas Rėmimui Ispanijos 

' Demokratijos. Tikietai nuo 55c 
iki $1, gaunami komiteto rašti
nėj, 381 Fourth Ave., taipgi vi
suose darbininkų knygynuose.

Malraux yra autorius penkių 
knygų. Jo novelė “žmogaus Li
kimas” gavo dovaną 1933 m. Gi 
jo vėliausia novelė “Keršto Die
nos” buvo parinkta kaipo ge
riausia to mėnesio knyga. Jisai 
su kitu lakūnu yra perskridęs 
didžiąją Arabų Pūstynę. Yra 
buvęs Afganistane ir Turkesta
ne istorijos tyrimo tikslais. Gi 
pastaraisiais 6 mėnesiais skrai
dė lojalistų naudai Ispanijoj, 
kur jis suorganizavo Tarptauti
nį Orlaivininkų Būrį.

Prie 38 Judžių Sargyba

Joseph Walsh, 55 metų, per 
27 metus išdirbęs motormanu 
ant BMT linijos, sekmadienį 
mirė kontroliuodamas trauki
nį. Matomai, jis tapęs ligos 
suimtas kur nors tarp 34th ir 
14th St., New Yorke, nes jo 
ranka rasta ant guzikučio, ku
ris, paspaustas, sulaiko ant 
vietos traukinį ir paduoda pa
vojaus signalus. Tačiau jis dar 
pajėgė įvažiuot traukinį 14th 
St. stotin.

Niekam tuomet neatėjo gal
von, kad kas skirtingo su trau
kiniu. Tik konduktoriui davus 
signalą traukinį leist iš stoties 
ir traukiniui nesijudinant, su
rasta, kad Walsh jau miręs 
širdies liga.

“Dvaro Berno” Ekskursija 
J Elizabeth, N. J.

Sekmadienį,1 kaip 2 vai. po 
pietų, “Laisvėje” susirinko 
“Dvaro Berno” didžiuma ak- 
torių-lošėjų ir nemažas būrys 
jiems simpatizatorių, ir pagal 
komandą jųjų mokytojo J. Ju
škos, susėdo trijuosna automo- 
biliuosna ir ištraukė į Eliza- 
bethą.

Visi pilni humoro ir links- 
mūs ant veidų, kas yra geru 
ženklu, kad ekskursija ir lo
šimas jiems bus sėkmingesnis, 
negu So. Brooklyne, kur jiems 
lošiant L. D. S. kp. padarė gry
no pelno 90 dol.

Reporteriui teko patirti, 
kad tie patys aktoriai los mi
nėtą veikalą ir mūsų kaimy
niškam priemiestyj Great 
Neck.

Lošimų mylėtojai sako, kad 
“Dvaro Bernas” visiems pa
tinkamas, girdi, daug smagių 
juokų ir visiems suprantamas, 
kas padaro veikalą populiariš- 
kesniu ir lošėjai vis gauna 
naujų užkvietimų atvažiuoti į 
kitas kolonijas.

E. Bensonas.

Motina ir Duktė Nusižudė

Sugrįžo iš Floridos
Draugai Viktoras ir Blanche 

Januškai sugrįžo iš Floridos, 
kur jie buvo nuvykę sveikatą 
-sustiprinti, pasimaudyti sau
lės spinduliuose. Drg. Januš
kienė, kiek matosi iš pavir
šiaus, tikrai atsiekė savo, nes 
gražiai bronzava sugrįžo. Ją 
teko sueit Richmond Hill jau
nimo parengime. Rep.

Po 6 smirdančių bombų 
sprogimo šešiuose vietos teat
ruose pereitą šeštadienį, sa
koma, pastatyta policijos sar
gyba 38-se judžių teatruose. 
Policija ir geltonoji spauda, 
kaip paprastai, kaltina susikir
timus tarp kompaniškos ir Ju
džių Operatorių Unijos, kas, 
žinoma, yra nesąžiningas pri
metimas.

Aišku, kad mėtymas tų 
bombų yra paprastų raketierių 
darbas.

Naujas {vykis Brooklyne
Būk Atsargus

Daugelis žmonių mano, kad 
atsargumo pamokos paliečia tik 
kitus, ne juos. Dėlto jie per 
neatsargumą susiduria su gat- 
vekariais ar automobiliais taip 
smarkiai, kad jie kitu sykiu tik
rai to nedasileistų. Deja, dau
geliui pasimokinti iš to susidū
rimo jau būna pervėlu, nes su 
pirma nelaime baigiasi ir jų gy
venimas.

Trafiko Stotis “I”.

New Yorko valstija jau pa
skyrė $2,200,000 įrengimui 
pasaulinių fėrų New Yorke ir 
manoma, kad paskirs tam tik
slui viso $5,490,000.

William Gross, 16 metų, bi
jojęs pasisakyti tėvams, kad 
prarado darbą ir dėlto prasi
šalinęs iš namų, 726 E. 47th 
St., Brooklyne. Tėvai susirū
pinę.

Lietuvių Liaudies Teatro vei
kėjai davė pakvietimą “Lais
vės” reporteriui dalyvauti pra
ktikose naujo besimokinamo 
veikalo “Iš Meilės” ir supa
žindinti su veikalo turiniu pla
čiąją Brooklyno apylinkės lier 
tuvių visuomenę.

šiuom tarpu turiu pažymėti, 
kad minėtą veikalą parašė 
garsus rašytojas Togobočnij, 
lietuvių kalbon vertė J. Jaunu
tis. Veikalas yra penkiaveiks- 
mė drama su dainomis ir šo
kiais.

Vėlesniuose laikraščio nu
meriuose paduosiu veikalo tū
rinį, aktorių ir kitų daininin
kų visas kvalifikacijas, taip, 
kad publika, atsilankius į loši
mą, būtų apsipažinus su visa 
eiga. E. Bensonas.

Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytoju

Apie 60 metų moteriškė ir 
kita jauna, graži mėlynakė, 
matomai senesnėsės duktė, ra
stos nusinuodijusios gasu pra
stame kambarėlyje,. 404 W. 
23rd St., New Yorke.

Senesnėji moteris paranda- 
vojo tą kambarį savaitei perei
tą šeštadienį ir iškalno už jį 
sumokėjo $3. Vėliau ji sugrį
žo su jaunesniąja. Jiedvi ty
liai atsigulė. Rytą šalimais gy
venanti James Krause šeima, 
taipgi kambarių savininkė, su
uodė gasą. Pašaukta policija 
išlaužė duris ir surado moteris 
gulint lovoj apsirengusias. Lo
von atvesta nuo pečiaus gumi
nė dūda, iš kurios tebesiveržė 
gasas. Tarp jų abiejų rasta 1 
centas.

MIRTYS—LAIDOTUVĖS

Eileen Dmuchowski, 15 mė
nesių, 155 Wythe Ave., mirė 
vasario 27 d. Laidos kovo 2 d., 
2 vai. po pietų, šv. Trejybės 
kapinėse.

Laidotuvių apeigom rūpina
si direktorius S. Aromiskis.

šiomis dienomis Julė Stan- 
kaitienė, brooklynietė, sulaukė 
iš Lietuvos liūdną žinią, kad 
mirė jos sesuo Ona Matulytė 
(Kupiškio). Velionė buvo 35 
m. amžiaus. Ji mirė Panevė
žio ligoninėj nuo plaučių už
degimo. Paliko nuliūdime gi
minių Lietuvoj ir seserį Julę 
Stankaitienę Amerikoj, kuri 
čion atvyko 1928 m. Rep.

Pereitą sekmadienį įvyko 
Amerikos Lietuvių Kongreso 
atsteigimui demokratinės san
tvarkos Lietuvoje susirinki
mas, kuriame drg. Buivydas, 
to komiteto sekretorius, rapor
tavo, kad jau keli šimtai ti- 
kietų yra parduota bankietui, 
kuris įvyks 6 kovo, Grand Pa
radise salėje, 318 Grand St., 
paremti kovotojus už demo
kratinę santvarką Lietuvoje.

Taigi, kurie dar neturite ti- 
kietų, prašome tuoj aus įsigyti 
pas seniau nurodytus tikietų 
pardavėjus, arba “Laisvės” 
ofise, nes vėliau gali tikietų 
pritrūkti. '

Komisija taipgi pranešė, 
kad šokiams grieš prof. Reti- 
kevičiaus orkestrą. Progra
moj gi dalyvaus Aldona Kli- 
maitė, Aldona Šertvietytė, Ma
žeikaitė ir kiti.

Pereitą penktadienį draugas 
Buivydas buvo atsilankęs pas 
Aido Chorą ir pakvietė cho
ristus apsiimti veiteriais. Su
sirašė visa eilė jaunuolių, pri
sižadėdami dirbti vakarienėje.

Valgiai bus geriausi, prane
šė komisija, nes geros gaspa- 
dinės jau apsiėmė juos gamin
ti. Tad niekas nesigailės atė
jęs šeštadienį į Kongreso va
karienę. Įžanga $1.25 centai. 
Prašome tikietus pirkti iš ank
sto. Komiteto Narys.

Williamsburgo Bedarbiams 
Reik Pasimokyt iš Kitu

Bedarbių susirinkime organi
zatorius raportavo, kad šiame 
lokale yra daug apsileidimo, tin
ginystės, neveiklumo ir tas labai 
daug atsiliepia ant bedarbių ko
vų už pašalpą ir viešuosius dar
bus. Suminėjo kelis aplinkinius 
lokalus, pažymėdamas jų geres
nį veikimą ir jų gavimą dides
nės pašalpos maisto, rendos, 
šviesos ir anglių apšildymui 
kambarių.

Mūsų kuopa kas 'savaitę turi 
tarp 30 ir 40 reikalavimų pa
šalpos, o į šelpimo įstaigą atei
na mažiau žmonių, negu reika
lavimų yra paduota. Nuo šios 
dienos, jeigu reikalavimų bus 
50, tai į šelpimo įstaigą ateikite 
šimtas ar daugiau žmonių, tada 
turėsime pasisekimą, sakė orga
nizatorius.

Antras komisijos narys ra
portavo, kad pereitą savaitę 
New Yorke ant 3rd Avenue šel
pimo įstaiga buvo veik visai at
sisakius duoti pašalpą ir jos rei
kalaujančius vadino “valkato
mis.” Tad jie gerai susiorga
nizavo, nuėjo į šelpimo įstaigą 
ir susėdo. Į 36 valandas sė
dėjimo streikas buvo laimėtas. 
Viršininkai laimėtojus vadino 
ponais, o pašelpos čekiai jiems 
krito viens po kitam, tarsi iš 
oro.

Moteris narė raportavo, kad 
ji gauna pašalpą ir veik kas 
mėnesį po $10 drapanoms todėl, 
kad ji turi drąsos ir noro ko
voti. O sarmatlyvi ir bijanti 
gali ir mirti iš bado—niekas 
jiems nieko neduos.

Išrinko 5 delegatus į Am. 
Darbininkų Susivienijimo Kon
venciją, įvyksiančią 4-5-6 kovo,. 
New Yorke.

Nutarta vakarais rengti ant 
kampų gatvių prakalbas.

Kaimietis.

Aldermanas Keegan pasiūlė 
bilių, kuris pataria leisti pri- 
vatiškoms biznio įstaigoms 
samdytis sargybinius iš polici
jos kandidatų sąrašo, bet sa.- 
vo lėšomis. Dabar yra po 200 
policistų kas dieną paskiria
ma saugojimui įvairių firmų 
algų, kas sudaro 1,600,000 
darbo valandų į metus. Už jas 
moka taksų mokėtojai.

Auka Bazarui
M. Zeikienė, Orwigsburg, 

Pa., atsiuntė “Laisvės” baza
rui 50c.

Didžioji dalis bazaro jau 
praėjo. Tačiau dar bus vienas 
vakaras smagių užbaigtuvių. Jį 
rengia ALDLD Moterų 81-ma 
kuopa. Įvyks šeštadienį, 13 šio 
mėnesio. Reiškia, už ne -pilnų 
dviejų savaičių vėl bus smagus 
vakaras, kuriame taip pat, 
kaip ir buvusiuose bus gera 
orkestrą šokiams ir ypatingai 
gerų valgių ir gėrimų. Apie 
programą kai ką galėsim pa
sakyti vėliau. Komisija.

Irving Epstein, kaltinamas 
restaurant; rakete, sakėsi esąs 
dideliu neapkentėju raketo. 
Tačiau negalėjo išaiškinti, 
kaip jis per metus pasidėjo 
bankuosna $11,400 gaudamas 
$60 į savaitę algos.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Ketvirtadienį, kovo 4-tą, 8 vai. va
karo įvyks LDS 1 kp. susirinkimas 
“Laisves” Svet. Visi nariai būkite 
laiku, nes turime apsvarstyti vajaus' 
reikalą ir parengimą. Dar neskaity
ta paskaita apie Neurasteniją. Ma
lonėkite susirinkti anksti, kad galė
tume anksčiau užbaigti viską. — 
Prot. Rašt. (51-53)

C. BROOKLYN, N. Y.
Trečiadienį, kovo-March 3 d., 7 vai. 

vakare, po“ num. 79 Hudson Ave., 
įvyks LDS 46 kuopos mėnesinis, su
sirinkimas. Visi nariai būkite. Tu
rėsime pasitarti apie organizacijos 
vajų, kaip gauti daugiau narių į kuo
pą. '— Kom. (51-52)

PARDAVIMAI
Pigiai parduodama rašomoji ma

šinėlė — Remington Portable; ma
žai vartota. Naujos kaina 60 dol. 
Gausit pigiai.

Galit matyt vakarais ir subatoj 
nuo 5 vai. vakare. P. šolomskas, 374 
So. 2nd St., Apt. 40, Brooklyn.

LEGAL NOTICES.
NOTICE is hereby given that 

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

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

(37-57)

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ OCn

KIRPIMAS

SKUTIMAS

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

FOTOGRAFAS

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2-4 ir 6—t.

Nčra valandų sekmadieniais.

MATEUŠAS SIMONAVIČTUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

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

Kiekvieną sybatą 
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

SAVO SVEIKATOS LABUI LANKYKITE
Rusiškas ir Turkiškas Pirtis

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

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

ATDAROS DIENĄ IR NAKTĮ. NIEKAD NEUŽDAROS

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

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

50c UŽ DIENA IR NAKTĮ

Vyrams Trečiadieniais, Ketvirta
dieniais, Penktadieniais, šeštadie

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

Speciales kainos savaitei.

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą 

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

Minėjo Sukaktuves
Seni brooklyniečiai, pp. Kai

riai, 254 Rutledge St., Brook
lyne, minėjo dešimties metų 
vedybinio gyvenimo' sukaktį 
pereitą šeštadienį šauniu po- 
kiliuku. Linksihūs svečiai lin
kėjo jiems lairtiingai ir drau
ge sulaukti dar daug kitų de- 
šimtmetinių.

ReP-

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

Taipgi atmalia- 
voju įvairiom 
spalvom.

JONAS STOKES TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

612 Marion St., kam p. Broadwaj 
ir Stone Avė., tarpe Eastern Park 
way ir Chauncey stočių BMT Line 

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glenmore 6-6191




