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Visų Šalių Darbininkai 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimesit, Tik Re

težius, o Išlaimesit 
Pasaul|!

Mums visai neatrodo, kad 
SLA. jau gulėtų ant mirties 
patalo. Priešingai, šį organi
zacija šiuo tarpu gyvuoja gana 
tvirtai. Progresyviška vado
vybė jos reikalus gerokai ap
tvarkė.

Tačiau netaip mano broliai 
smetonininkai. Ištiesų jiems 
labai nepatinka SLA. reikalų 
pagerėjimas. Jie trokšta ma
tyt organizaciją smunkant.

štai kaip savo tuos negar
bingus troškimus išduoda tau
tininkų organas “Sandara”. Ji 
rašo:

“Bendras frontas giriasi, 
jog SLA. nominacijos paro
džiusios jų ‘galybę*. Jei ištik- 
ro jie taip mano, tai labai 
klysta. Mirštantį liūtą gali 
‘bosauti* bile kas, nors ir asi
las”.

Beje, Vitaitis, Vinikas ir 
Mockus yra Sandaros vadai. 
Jie taipgi užima svarbias vie
tas SLA. vadovybėje. Dabar 
gi jų organas tą vadovybę ly
gina prie asilo!

Kas nors turėtų pamokinti 
mūsiškius klerikalus, kad jų 
melai prieš komunistus ir So
vietų Sąjungą taip nusinešio
jo, jog niekas jiems nebetiki. 
Jie turėtų suprasti, kad jeigu 

• jie prieš komunistus nebegali 
surasti rimtų argumentų, tai 
jų įtakos dienas jau suskaity
tos.

Kas gi, pavyzdžiui, šiandien
įjetiki “Draugo” poteriams, 
kad “Rusijoje šiandien nevalia 
darbininkams organizuotis, nek
vaila streikuoti, nevalia skai
tyti ką nori, nevalia net Dievą
garbinti!”

Ir vėl'New Yorko valstijoj 
seimelis svarsto vaikų darbo 
panaikinimo įstatymą ir vėl 
New Yorko valstijos katalikų 
bažnyčios galvos atvirai išėjo 
prieš tą įstatymą. Kunigai ir 
vyskupai nori, kad kapitalistai 
savo dirbtuvėse išnaudotų ne
pilnamečius vaikus, o suaugę 
vyrai ir moterys lai vaikštinė
ja be darbo ir badauja.

Nei sarmatos tie sutonuoti 
ponai nebeturi 20-tame šimt
metyje viešai ginti tą krimi- 
nališką kapitalizmo elgesį su 
darbininkų kūdikiais.

Drg. M. Guoba, Kanados 
lietuvių “Liaudies Balso” at
stovas, važinėja su prakalbų 
maršrutu. “Liaudies Balso” 
atstovo misija pas mus labai 
svarbi. Kanadiečiai prašo pa
ramos savo laikraščiui. Mes 
gi neturime atsisakyti jiems ją 
suteikti. Mums juk labai rūpi 
Kanados lietuvių darbininkų 
judėjimas. Dabar geriausia 
proga tai įrodyti, nuoširdžiai 
paremiant d. Guobos misiją.

Chicagos apylinkėje prakal
bas sako draugės Mildred Sa- 
vukaitė ir E. Bondžinskaitė. 
Draugas Andriulis “Vilnyje” 
šitaip išsireiškia apie šias mū
sų kalbėtojas^

“Atydžiai klausiausi d. Sa- 
vukaitės ir d. Bondžinskaitės 
kalbų apie Vokietiją, Lietuvą, 
Sovietų Sąjungą. Jos nepa
prastai gerai perstato paveik
slą, ką matė, ką patyrė. įdo
mu, interesinga jų klausytis”.

Geriausio toms draugėms 
pasisekimo. Beje, draugė Sa- 
vukaitė dar tik pradeda su 
prakalbomis pasirodyti. Ji 

• Brooklyne Komunistų Partijos 
kuopai pasakojo savo ilgos ke
lionės įspūdžius ir visiems la
bai patiko. '

Go on, Mildred!

Fašistai Išskerdė 3,000 
Teruelyj Pirma Negu Jį 

Išvadavo Liaudiečiai
Barcelona, Ispanija.—Re

spublikos teismų valdinin
kai surinko žmonių liudiji
mus, kad fašistai Teruelyj 
'per 18 mėnesių išžudė per 
3,000 nekariškių gyventojų, 
iki liaudiečiai išvadavo tą 
12,000 piliečių miestą.

Ką tik fašistai nužiūrėjo, 
kaip pritarėją respublikos 
arba darbininkų judėjimo, 
griebė jį ar ją ir šaudė. Fa
šistai taipgi rengė imtinių 
žudymo iškilmes aikštėje. 
Savotiškai išpuošdavo aikš
tę ; sustatydavo muzikan
tus; sušaukdavo generolo 
Franco šalininkus ant bal
konų ir į aikštę ir čia jau 
atvirame ore darydavo šo
kius, kai belaisviai buvo to
ri o jam i. - ;

žudynių Iškilmė
Tokią kraujo puotą fašis

tai, pav., suruošė 1936 m. 
rugpjūčio 23 d., kada žudė 
trylika liaudiečių vieną po 
kitam. Tarp sušaudytų tada 
buvo viena moteris, vienas 
u n i v e r siteto profesorius, 
vienas gydytojas ir vienas 
vaistininkas.

Šiuos imtinius šaudė fašis
tų vadas-falangistas žino
mas kaip ‘Cellos Šlubis’. Kai 
vieną nušauna, palaukia ke
lias minutes; duoda laiko 
suspitusiems fašistams del
nais ploti, rėkauti ir “pasi
gėrėti”. Paskui šauna kitą, 
trečią ir tt., vis su pertrau
komis. O kada jau visi 13 
buvo' išžudyti, fašistų orkes
tras pro lavonus maršavo ir 
griežė.

Tokios žudynių iškilmės I 
dar buvo “vainikuojamos”, 
surengiant naktį šokius 
kraujais nulaistytoj aikštėj, 
—kaip aprašo New York 
Times korespondentas L. A. 
Fernsworth. 

- ,---------
Liaudies Lakūnai Davė Fa

šistam Jų Pačiu “Vaisto”
Salamanca, Ispanija.—Re

spublikos lakūnai audringai 
bombardavo šį fašistų vy
riausybės centrą. Per 18 
mėnesiu karo dar niekada 
fašistai Salamancoj nepaty
rė tiek ugnies iš oro, kaip 
dabar.

(Tuom Ispanijos liaudie
čiai tik menka dalim atker
šijo priešams, kurių lakūnai 
paskutinėmis dienomis išžu
dė daugiau kaip tūkstantį 
moterų ir vaikų respublikos 
miestuose Barcelonoj, Va- 
lencijoj, Tarragonoj ir ki
tur. Fašistų pranešimai iš 
Salamancos pasakoja, būk 
nuo liaudiečių oro bombų 
daugiausia nukentėję, “dar
bininkai ir vaikai”. Bet aiš
ku, jog liaudies lakūnai 
trankė fašistų lizdus Sala
mancoj ir pastatus, turin
čius karines svarbos.)

Bucharest. — Rumunai 
fašistai smarkiai sumušė žy
dus advokatus teisme.
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Aleksiejus S. Bach, narys 
Sovietu Sąjungos Mokslo Aka
demijos, 81 metų senukas ir 
narys Vyriausio Sovieto. Jisai 
atidarė pirmą Sovieto sesiją.

SKIRIAMA $553,266,494 
JUNGTINIU VALSTIJŲ KA
RO LAIVYNUI PER METUS

Washington. — Jungtinių 
Valstijų kongreso atstovų 
rūmas 283 balsais prieš 15 
užgyrė prezidento Roosevel- 
to reikalavimą paskirt 
$553,266,494 karo laivyno 
tikslams per metus. Tai dar 
niekada pirmiau ramiais lai
kais nebuvo duodama laivy
nui tokia didžiulė suma pi
nigų.

Už tuos pinigus, prie kit
ko, bus statoma 22 nauji 
kariniai laivai, tarp jų du 
“s u p e r drednotai”, galin
giausi karo didlaiviai.

Bet prezidentas reikalau
siąs dar specialiai paskirt 
100 iki 200 milionų dolerių 
per metus naujiem stiprini
mam “šalies apsigynimo”, 
apart reguliarių karinių iš
laidu, v

Sovietai Atšaukė Amba
sadorių iš Rumunijos
Bucharest, Rumunija. — 

Sovietų Sąjungos ambasado
rius M. W. Ostrovski ap
leido Rumuniją. Pranešama, 
kad Sovietai neskirs kito į 
jo vietą. Tuo tarpu Sovietų 
reikalus Rumunijoj prižiū
rės sovietinės atstovybės 
įgaliotinis.

Suprantama, jog Sovietai 
atšaukė savo ambasadorių 
tuo tikslu, kad išreikšt ne
pritarimą aršiai fašistinei 
Rumunijos valdžiai.

Kunigas Įdavė Šimtus Liau
diečių Sušaudyt Fašistam
Barcelona, Ispanija.—Re

spublikos vyriausybė surin
ko parodymus, kad klebonas 
šv. Mykolo bažnyčios Teru
elyj įdavė fašistam daugį 
liaudies valdžios šalininkų 
tame*mieste, kuomet jį dar 
valdė generolas Franco.

Kelis šimtus iš to kunigo 
nurodytų žmonių fašistai 
sušaudė, kaip patyrė Ara
gon provincijos generalis 
gubernatorius Mantecon.

Rumunų Valdžia Grasi
na Išvyt iš Šalies ar 
Išžudyt Visus Žydus
Bucharest, Rumunija. — 

Fašistas ministeris be port
felio Aleksandras Cuza, 80 
metų senis, pareiškė New 
Yorko Times’o korespon
dentui Gedye:

“Aš noriu, kad visi žydai 
iki vienam pasiimtų savo ba
gažą ir išsikraustytų iš Ru
munijos. .. Tai būtų naudai 
pačių žydų, nes jeigu žydų 
biznių viešpatavimas tuoj 
nebu§ užbaigtas, tai prives 
prie baisių pogromų (sker
dynių) prieš juos.”

Ministeris Cuza, antras 
didžiausias rumunų fašistų 
vadas po ministerio pirmi
ninko A. Gogos, pasmerkė 
popiežių, kad jis nepriside-1 
da prie kryžiaus karo prieš t 
žydus, kaip “velnio išperas.” 
Cuza stebisi, kad krikščio
nys laiko Biblijos senąjį tes
tamentą “šventraščiu”, bet 
jis tiki į naująjį testamen
tą ir žodžiais iš jo tvirtina, 
kad “žydų tėvas esąs vel
nias.”

“Nė neklausk, kas atsi
tiks žydams gydytojams ir 
vaistininkams Rumunijoj”, 
pertarė Cuza koresponden
tą, savo pasiutimu viršyda
mas net Hitlerį ir Mussoli- 
nį.

Sovietų Lakūnam Priklauso 
Pirma Garbė 1937 m.

Maskva. — Sovietų Rau
donojo Orlaivy no koman- 
dierius Ivan Spirin išvažia
vo į Tarptautinės Orlaivi- 
ninkystės konferenciją Pa
ryžiuj. Reikalaus, kad meti
nė tos organizacijos dovana, 
aukso medalis, būtų skirta 
garsiam sovietiniam lakūnui 
M. Gromovui. Nes Gromo
vas pernai atliko ilgiausią 
oro kelionę pasaulyje vienu 
pradėjimu: nuskrido 6,375 
mylias per Šiaurių Polių į 
Calif orniją.

Panašų žygį padarė ir V. 
Čkalov su draugais. Prie to, 
sovietiniai lakūnai 1937 m. 
pasiekė eilę aukštumos re
kordų.

FRANCUOS SEIMAS IŠREIŠ
KĖ PASITIKĖJIMĄ NAUJAI

CHAUTEMPS VALDŽIAI
Paryžius.—Francijos sei

mo atstovu rūmas 502 .bal
sais prieš 1 išreiškė pasi
tikėjimą ministerių kabine
tui, sudarytam iš radikalų 
socialistų su >C^ Chautempsu 
priekyje: ' • '

Kadangi Chautemps žadė
jo būt ištikimas Liaudies 
Frontui, todėl ir komunistai 
ir socialistai parėmė Chau- 
tempso valdžią. 70 kraštu
tinių dešiniųjų atstovų, su
silaikė nuo balsavimo.

Bet milžiniška atstovų 
dauguma užgyrė valdžios 
programą dėlei “sociali© 
progreso, ūkinio atgaivini
mo, taikos ir šalies gynimo.”

Didžiule Bomba Užtai
syta Japonijos Laivui
Seattle, Wash. — Kana

dietis buvęs mokytojas Rol- 
phe Forsyth prigėrė, besi
stengdamas vandenyje pri
jungt bombą prie Japonijos 
prekybinio laivo “Hiye Ma
ru,” sako policiniai tyrinė
tojai. Jo sandarbininkas G. 
Partridge areštuotas.

Už Košerną Skerdimą Turi 
Atiduot Pusę Mėsos

Bucharest, Rumunija.— 
Jeigu žydai nori košernai 
skerst sau gyvulius, turi 
pusę mėsos atiduoti rumunų 
labdarybėms, kaip patvarkė 
Bucharest© majoras. Kitaip 
uždrausta košernas gyvulių 
pjovimas.

Franco Bombininkai Užmušė 
Penkis Anglijos Jūreivius
Tarragona, Ispanija.—Ca

nadian Press rašo, kad nėra 
abejonės, jog fašistų lakū
nai taikė bombas į Anglijos 
prekybos laivą ‘Thorpeness’, 
stovėjusį Tarragonos prie.- 
plaukoj. Jų bombomis už
mušta ne mažiau kaip 5 to 
laivo jūrininkai.

Tai buvo didžiulė bomba 
iš 369 gabalų dinamito. Ji 
buvo įdėta į valyzą. Prie 
bombos pritaisytas laikro
dinis mechanizmas, kad pa
skirtu laiku sujungt elekt
ros sriovę ir padegt bombą. 
Bet vanduo pakenkė sujun
gimui, ir stigo aštuntos da
lies colio susidaryt elektros 
sriovei ir susprogdint laivą.

Jeigu bomba būtų spro
gus, jinai būtų išnešus pen
kių ar šešių pėdų pločio - il
gio skylę laivo dugne, sako 
žinovai, kurie tyrinėjo iš
griebtą bombą.

Minimas japonų laivas ve
žė seną geležį gamint Japo
nijai ginklus ir amuniciją 
prieš Chiniją.

Kvočiamas Partridge sa
ko, kad kurios tai šalies 
konsulas siūlė gerai apmo
kėti, jeigu tas laivas bus su
ardytas.

Kun. Cesare Orsenigo, Vati
kano atstovas Berlyne. Jis 
maldavo Hitlerio, kad šis su
stotų barškinęs ginklus, o dar
buotųsi už taiką.

Federalis Teismas Už
gyrė TVA Valdiškas
Elektros Dirbyklas
--------------------------------------------------B ________

UŽSIMUŠĖ 4 AMERIKOS 
OFICIERIAI

Manila, Filipinai. — Už
simušė 4 Amerikos armijos 
oficieriai, kai sugedęs jų au
tomobilis įsibėgėjęs kirto į 
medį.

Franco Rizikuoja Veik Visas 
Savo Jėgas dėl Teruel

Teruel, Ispanija. — Gene
rolas Franco išvystė tokias 
įnirtusias atakas savo ka- 
nuolių ir orlaivių kaip pa
sauliniame kare. Jis stato 
ant kortos visas geriausias 
savo jėgas, idant atgriebt 
Teruel į.

Liaudiečiai ugningai gina
si.* Šauniai pasižymi ameri
kiečiai ir kanadiečiai liuos- 
noriai, pačiose pirmose ei
lėse.

Kol kas fašistai čia atka
riavo tik vieną svarbesnę 
poziciją — tai El Muleton 
kalno iškyšulį.

Liaudiečiai Skaudžiai Atmušė 
Fašistų Atakas

Hendaye, Franc.-Ispanijos 
pasienis. — Liaudiečiai lai
mėjo desperatišką oro kovą 
su fašistais, atmušė tris fa
šistų atakas prie Celadas, 
už 10 mylių nuo Teruelio, 
nukovė bei sužeidė 1,500 
priešų ir užėmė vieną kitą 
naują poziciją.

Fašistai Sakosi Kirtę Smūgį 
Liaudiečiam ties Huesca
Saragossa, Ispanija. — 

Fašistai sako, kad jų lėktu
vai “sunaikinę 100” respub
likos trokų ir “užmušę bei 
sužeidę 3,000 liaudiečių,” 
Huescos srityje.

Čechoslovakija Pripažinsianti 
Gen. Franco “Valdžią”
Praga. — Čechoslovakija 

žada faktinai pripažint fa
šistų “valdžią” Ispanijoj, pa- 
siunčiant ten savo diploma
tinį agentą.

Šaukė Kapot Žydam Galvas 
Už Artimumą su Vokietėm
Munich, Vokietija.—Žydų 

ėdiko J. Streicherio laikraš
tis “Stuermer” reikalavo 
kapot galvas žydams už bet 
kokį artimumą su vokietė
mis ir kitomis “arijomis”. 
Toks reikalavimas net hitle
rininkams atrodo perdaug 
skandališkas. Todėl jie už
grobė tą “Stuermerio” lai
dą.

ORAS
Šį pirmadienį būsią apsi

niaukę ir lysią. — N. Y. Oro 
Biuras.

Chattanooga, Tenn.—Aš
tuoniolika elektros kompa-, 
nijų iš pietinių valstijų rei
kalavo, kad federalis sri
ties teismas išduotų in- 
džionkšiną ir tuom uždraus
tų šalies valdžiai gamint ir 
pardavinėt elektrą iš didžio 
Tennessee Valley Authority 
tvenkinių ir elektros dirby- 
klų projekto. Kompanijos 
tvirtino, būk valdžia, eida
ma į elektros biznio varžy
tines su jomis, tuom “lau
žanti” šalies konstituciją.

Federalis teismas, suside
dąs iš trijų teisėjų, atmetė 
kompanijų skundus ir pa
tvirtino valdžios teisę dirbt 
elektrą tokiuose projektuose 
ir pardavinėt ją. Tai dide
lis Roosevelto valdžios teis
ini škas laimėjimas.

Kompanijos dabar žada 
kreiptis į šalies Vyriausią< 
Teismą, kad atimtų iš fe
derates valdžios tokią teisę.

i 
Japonai Kariausią, iki Chinija

Neišstos prieš Sovietus
Tokio. — Japonijos užsie

ninis ministeris Koki Hirota 
pareiškė seimui: Chinijos 
Valdžia atmetė reikalavimą 
susidėt su Japonija prieš 
Sovietus ir bendradarbiaut 
su japonais ekonominiai ir 
politiniai. Todėl Japoniją 
ves karą tol, kol bus nuvers
ta dabartinė Chinijos Chi
ang Kai-sheko valdžia.

Tada turėsianti būt įkur
ta nauja visai Chinijai val
džia, kuri eitų prieš Sovie- 
su ir veiktų išvien su Japo
nija.

Japonų Kariai Tebeplėšia 
Amerikiečius Nankinge

\ —-

Washington. — Japonai 
Nankinge, Chinijoj, įsilau
žia į amerikiečių namus ir 
amerikines misijas ir plėšia. 
Jungtinės Valstijos kelis 
kartus protestavo, bet japo
nai ir toliau grobia ameri
kiečių nuosavybę.

Vieną kartą japonų ka
riai įsibriovė į amerikinę 
misiją ir pasigrobė iš ten 
dešimt chiniečių moterų.

Nuteisė 16 Žibalo Kompanijų 
Už Sauvališkas Kainas

Madison, Wis. — Federa
lis prisiekusiųjų teismas at
rado kaltais 16 žibalo-alie- 
jaus kompanijų vidurvaka- 
rinėse valstijose ir 30 tų 
kompanijų viršininkų, kad 
jie susimokinę monopoliniai 
kėlė aukštyn žibalo kainas.

Už tai kiekvienam kalti
ninkui gręsia po $5,000 pa
baudos arba po metus kalė
jimo.
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Sovietą Sąjungos Komunistų 
Partijos Valymas

Paskutiniais keliais mėnesiais Sovietų 
Sąjungos Komunistų Partijoje ėjo aštrus 
patikrinimas narių ir pašalinimas tų, ku
rie buvo rasti neištikimi partijos tiks
lams ir idealams. Dabar tas valvmo dar
bas užbaigtas. Centralinis partijos komi
tetas sako, kad dabar bus atsargiai per
žiūrėtos visos išmestų narių apeliacijos. 
Nemažai jų jaučiasi, kad jie iš partijos 
tapo išmesti be pamato. Jie jaučiasi nu
skriaustais. Jie nori pasilikti Komunistų 
Partijoje ir joje darbuotis.

Kad valymo procese buvo padaryta ir 
klaidų, kad ne vienoje vietoje pasitaikė 
ir tokių atsitikimų, jog blogi elementai 
išmetė iš partijos gerus elementus, tai 
nėra abejonės. Tą pripažįsta ir partijos 
komitetas. Tos visos klaidos bus atitai
sytos—sveiki, geri elementai sugrąžinti 
į Partiją, o jų išmetėjai bus pašaukti prie 
atsakomybės.

Komunistų Partijoje viešpatauja pil
niausias demokratiškumas ir teisingu
mas. Išmestas narys visada turi apelia
cijos teisę—jis gali apeliuoti į pačią auk
ščiausią partijos įstaigą.

Šis Sovietų Partijos valymo tikslas 
buvo surasti ir išmesti laukan įsiskver
busius darbininkams svetimus elementus, 
jų priešus, agentus svetimos klasės, kon
trrevoliucinius trockistus:iir sugedusius 
elementus, kurie patekę į atsakomingas 
partijoje ir valdžioje vietas užmiršo savo 
aukštą pašaukimą ir revoliucinę parei
gą, tai yra, virto biurokratais, kenkian
čiais socializmo vystymuisi. Tokių ele
mentų gailisi tiktai buržuazija ir darbi
ninkų priešai. Bet atsipalaidojimas nuo 
jų neapsakomai sustiprins Sovietų Są
jungos Komunistų Partiją ir pagerins 
socialistinės statybos darbą visoje šalyje. 
Išmesto sugedusio arba svetimo elemento 
vietas užpildys nauji komunistai, įstoję 
partijon iš fabrikų ir kolektyvų.

Rymo Katalikų Federacijos 
Tarybos Suvažiavimas

Sausio 25 d. Pittsburghe susirinks Am
erikos Lietuvių Rymo Katalikų Federa
cijos Tarybos suvažiavimas. Ten, žino
ma, suvažiuos geroka grupė kunigų ir 
jiems ištikimų žmonių, atstovaujančių 
įvairias katalikiškas organizacijas.

Chicagos kunigų “Draugo” pranešimu, 
“Tarybos suvažiavimui teks nustatyti 
programą, kurios laikantis bus galima 
vieningai ir efektingai kovoti su pragaiš
tingu mūsų tautai komunizmu, socializ
mu ir laisvamanybe.” Kaip matosi, tai 
katalikų sriovės šulai nė negalvoja apie 
tikruosius katalikų darbo žmonių intere
sus. Nei kunigams, nei jų kolegoms visai 
neapeina be galo sunki darbo žmonių 
padėtis. Jie kaustosi kovai prieš komu
nizmą ir socializmą, tai yra, prieš tą ju
dėjimą, kuris tiems patiems darbo žmo
nėms katalikams kuria lengvesnį, švel
nesnį gyvenimą,

Ir stebėtinai akli yra tie lietuviški ku
nigai, jei jie tikisi amžinai katalikus pa
laikyti savo įtakoje tokiomis priemonė
mis. Mes teigiame, kad amžinai katalikai 
nebus Užsimerkę ir nematys bei nesu
pras skriaudų. Klerikalai komunizmą 
perstatydarni baisiausiu baubu galėjo su
vedžioti savo pasekėjus pusėtinai pasek-
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11, 1924, at 
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mingai iki šiolei, bet ilgai taip nebesi
seks. Tą jau pripažįsta ir protingesni ka
talikų vadai.

Mes ištiesiame katalikams ranką ir sa
kome: Draugai darbininkai, mus visus ly
giai skriaudžia kapitalistai-išnaudotojai. 
Matote, kaip visus lygiai smaugia nedar
bas, kaip atūžia naujo karo audros. Vie
toje ginčytis ir peštis, suvienykime spė
kas ir darbuokimės bendrai už tuos 
mums visiems bendrus reikalus.

Betgi katalikų dvasiški ir svietiški va
dai šaukia į parapijomis: Griebkite pur
vus ir akmenis ir meskite tiesiai į komu
nistus !

Gyvenimas, mes tikime, neužilgo pa
rodys, kad katalikai darbo žmonės atsi
sakys purvu ir akmenais mėtyti į tuos 
savo draugus, kurie dirba už prašalinimą 
išnaudojimo ir skriaudų, už pagerinimą 
būklės visiems nuskriaustiems ir išnau
dojamiems, už įkūrimą socialinio teisin
gumo “ant šios ašarų pakalnės.”

Nelaimingi Komunizmo
Duobkasiai

Pilvas plyšta iš juoko, kai skaitai bur
žuazinę spaudą apie komunizmo “bedas”. 
Štai toks “The Saturday Evening Post” 
kurio išplatinama daugiau kaip milionas 
kopijų, sausio 22 dienos editoriale jau 
visai apsidirbęs su komunizmu. “Komu
nizmas”, sako šitas žurnalas, “pradeda 
aiškiai mirti. Jisai pasmerktas mirtin pa
čiame jojo lopšyje, neveizint kaip dar il
gai Sovietai kontroliuos Rusiją. O tarp
tautiniai komunizmas jau dabar beveik 
bejėgis.”

Ir kas gi “Posto” išmintingus redakto
rius privedė tokios skaisčios išvados? 
Ogi profesorius John Dewey, kuris ne
senai pripažino Trockį visai nekaltu avi
nėliu. Dewey sakąs, kad komunizmui ne
beliko vietos šiame pasaulyje gyvuoti. 
Jam pritūravoja, pasak “Posto”, taip pat 
garsi buržuazinė lapė Walter Lippmann. 
Dewey ir Lippmann sako, kad vidurinės 
klasės žmonės, kurie buvę komunizmu 
susižavėję, nuo jo dabar pabėgo arba 
tuojau pabėgs. Kai diena aišku, kad kada 
tokie du dideli vyrai sako, kad komuniz
mas faktinai jau žlugęs, jam vietos ne
beliko—jis ir turi žlugti!

Tačiau, matyt, kitaip į tai žiūri patys 
trockistai, kurių dvasios vadui Dewey 
davė visų griekų atleidimą. Naujai iš
kepta trockistų “Socialistų Darbininkų 
Partija” savo rezoliucijoje skundžiasi, 
kad Amerikos Komunistų Partija “pas
kutiniam laikotarpyje neapsakomai išau
go kaipo pasekme suplaukime jon didelio 
skaičiaus vidurines klasės elementų.” Čia 
jau nosis nuo tų pačių trockistų tam pa
čiam jų prieteliui Dewey ir jo mokiniui 
Lippmannui.

Bet ne vien tik “vidurinės klasės” ele
mentai suplaukė į Komunistų Partija di
deliam skaičiuje. Trockistų rezoliucija 
dar daugiau skundžiasi, kad Komunistų 
Partija “įtraukė savo eilčsna tūkstančius 
kovingų ir net revoliuciniai nusiteikusių 
darbininkų.” Trockistai turėsią labai 
daug ir sunkaus darbo, kol jie šitą Ko
munistų Partiją sugriausią. Bet, jie, ži
noma, pasiryžę tą tikslą atsiekti.

Tai šitaip dabar apibudina komunisti
nį judėjimą jo priešai. Tuo tarpu tasai 
judėjimas dar niekada pirmiau nebuvo 
taip platus, taip galingas, taip harmo
ningas ir kupinas didelių vilčių, kaip 
šiandien. Niekados pirmiau taip skais
čiai nešvietė darbo žmonių akyse milži
niški Sovietų Sąjungos socialistiniai at- 
siekimai, niekados pirmiau pavergtoji 
liaudis nebuvo taip dėkinga Sovietų žmo
nėms, Sovietų komunistams už jų nuo
širdžią paramą, kaip šiandien (užtenka 
pažvelgti į Ispaniją ir Chiniją). Nieka
dos pirmiau taip puikiai nestovėjo Ame
rikos Komunistų Partijos reikalai, kaip 
šiandien. Niekados pirmiau mūsų judė
jimas nebuvo taip kietai susijęs su Ame
rikos darbo žmonėmis, kaip šiandien.

Štai kodėl tie buržuazinės spaudos 
džiūgavimai apie komunizmo bejėgybę 
yra niekas kitas, kaip tik pastangos išsi
gydyti nuo tos baimės, kuri visur ją se
kioja ir neduoda jai ramybės.

Tenai, kur Vaikai
Gyvenimu Džiaugiasi

Daugelis užsieniečių, ku
rie aplanko Sovietų Sąjun
gą ir šiek tiek arčiau susi
pažįsta su Sovietų vaikų gy
venimu, su Sovietų val
džios rūpinimusi vaikais, iš
sineša vienodą įspūdį: “Ten 
vaikai' karaliauja.”

Tai ne šiaip sau frazė. Tą 
galima pastebėti kiekvie
nam žingsnyje. Nuo pirmo 
sausio. Sovietų mokyklos 
paleidžia vaikus dviejų sa
vaičių žiemos atostogoms. 
Tačiau tai nė kiek nereiš
kia, kad per šitas dvi savai
tes vaikai palikti savo nuo
žiūrai. Nė vienoj šalyj nėra 
tokio rūpinimosi iš valdžios 
pusės, iš visuomeninių or
ganizacijų pusės, kad paleis
ti į atostogas darbo žmo
nės, moksleiviai, praleistų 
tą poilsį ištikrųjų naudin
gai. Tik Sovietų Sąjungoj 
yra platus tinklas visokiau
sių poilsių namų, kuriuose 
atostogaujantis darbo žmo
gus gali naudingai praleis
ti dvi savaites, mėnesį atos- 
giamasi tą poilsį organizuo- 
togų. Ir visa tai dažniau
siai jis gauna visai veltui. 
Už jį užmoka jo įstaigos ar 
fabriko administracija arba 
profesinė sąjunga. Panašiai 
ir su vaikais.

Kad vaikai ištikrųjų ato
stogų metu pasilsėtų, sten- 
ti. Dalis vaikų išvažiuoja į 
taip vadinamus žiemos la
gerius. Tai paprastas na
mas, kur ir vasaros metu 
vaikai praleidžia poilsį. Pa
statytas jis kur nors už mie
sto, švariame;ore, prie upės, 
kalno, miškelio. Kartu su 
vaikais į lagerius išvažiuoja 
auklės, medicinos sesutės, 
gydytojas, muzikantas. Įs
taigos ar fabriko komunisti
nio jaunimo organizacija iš
skiria vaikams palydovus, 
kurie organizuoja vaikų žai
slus, važinėjimus pačiūžo
mis, rogutėmis ir pan. Prie 
Maskvos vieno vaiko išlai
kymas lageriuose apsieina 
apie 170 rublių. Paprastai 
30% tos sumos sumoka vai
ko tėvai, o kitus du trečda
lius duoda įstaigos ar fab
riko administracija ir pro
fesinės sąjungos komitetas. 
Jeigu tėvai mažai uždirba, 
tai jie visai paliuosuojami 
nuo mokesčio, arba sumo
ka tik 10-15%.

vėjo, kad gaut nusipirkt eg
lutę. Nespėja pasirodyt 
sunkvežimis su eglutėmis— 
žiūrėk žmonės jau aplipo ir 
bematant išpirko.

A. Ramutis.

Busus tankiausiai gamino 25- 
ir 28 pasažierių įtalpos, šie-’ 
met pradės daugiau budavoti 
35 ir 40 pasažierių. 

---------- /------

Knygų Paradas

VIEšBUčIŲ LOKAUTAS 
PRIEŠ DARBININKUS 

ŠVEDIJOJ
Stockholm, Švedija.—Vieš

bučių ir kitų užeigų savi
ninkai paskelbė lokautą

prieš darbininkus, reikalau
jančius pagerinimų. Savi
ninkai laikinai visiškai už
darė savo biznio vietas 
ažuot padaryt nusileidimų 
darbininkam.

Berlin, — Nazių spauda 
džiaugiasi, kad Franci jos 
ministerių kabineto permai
nos, girdi, “silpnina” tą šalį, 
o Vokietija, sako, “vis stip
rėjanti.”

Kadangi į žiemos lagerius 
išvažiuoja tik dalis vaikų, 
tai pasilikusiems mieste taip 
pat stengiamasi padėti. La
bai populiari Sovietų Sąjun
goj naujųjų metų eglutė.’ 
Pasilikusieji mieste vaikai 
aplanko kliube įrengtą eglu
tę, čia linksminasi, gauna 
dovanų. Vaikai parodo sa
vo meną, o likusią progra
mos dalį išpildo tikrieji ar
tistai, dirbantieji vaikų te
atruose. Kadangi visi iš kar
to vaikai sutilpti negali, tai 
eglutę aplanko grupėmis iš 
eilės.

Didesnieji vaikai gauna 
iš tėvų profesinės sąjungos 
bilietus į vaikų teatrus ir 
vaiku kino, c

Maskvoj yra įrengta dau
gybė vietų pasičiūžinėti. At
ostogų metu vaikai iki 15 
metų gali iki 5 valandų va
karo nemokamai lankyti vi
sas čiužinėjimo vietas. Jiem 
atskirai paskirtos rūbinės, 
kur suaugusieji neįleidžia
mi. Ir kokia daugybė vai
kų čiūžinėjasi Maskvos čiuo
žyklose, parkuose! Jie čia 
pilni šeimininkai.

Atostogų metu Maskvos 
tramvajai, arba kaip ame
rikiečiai sako, gatvekariai, 
išskiria - vieną iš trijų va
gonų vaikams. Jie važiuoja 
nemokamai ir suaugusieji 
čia taip pat neįleidžiami.

Be viso šito moksleiviai 
grupėmis, savo mokytojų 
vedami, lanko skaitlingus 
Maskvos muziejus, meno ga
lerijas, o .taipgi kino teat
rus. Parkuose vaikai, archi- 
tektorių padedami, stato iš 
sniego žmonių figūras, na
mus. Apie parkuose, miesto 
aikštėse pastatytas ir pui
kiai išpuoštas eglutes (čia 
jau tikros eglės!), vaikai 
taip pat pilni šeimininkai!

< Bet eglutės įtaisytos ne 
tik viešose vietose: kliubuo- 
se, parkuose, aikštėje. Sun
ku rasti Maskvoje šeimyną, 
kurioje nebūtų įtaisyta eg
lutė. Įsitaiso ją dargi vai
kų neturintieji ir paskui pa
sikviečia savo gimines, pa
žįstamus vaikus, kad juos 
palinksminti, apdovanoti. Iš
tisą savaitę prieš Naujus 
Metus Maskvoje visur galė
jai pastebėti eiles: tai mas
kviečiai ir maskvietės sto-

SOVIETU SĄJUNGOJ
Kiek Pagamina 

Automobilių ?
Prie caro Rusija visai netu

rėjo automobilių gamybos. So
vietai išbudavojo ^milžiniškus 
fabrikus Gorkio mieste ir Mas
kvoj. *

1929 metais dar dirbo tik 
Maskvos fabrikas. Jis davė 1,- 
702 naujus automobilius. 1937 
metais abu fabrikai jau davė 
per 200,000 naujų automobilių.

Gorkio mieste fabrikas buvo 
budavojamas gamybai 120,000 
automobilių į metus. Bet jis 
buvo daug padidintas, taip, .kad 
galės duoti 500,000 automobilių 
į metus. 1938 metais jis turi 
pagaminti 250,000 automobilių; 
1939 metais — 350,000 ir 1941 
metais jau 500,000. Prie to dar 
kas met už 900 milionų auto
mobiliams dalių.

Maskvos automobilių gamini
mo fabrikas Stalino vardu uži
ma 400 hektarų plotį. Jau pe
reitais metais jis Į dieną duoda
vo po 220 automobilių, o į me
tus davė 70,000. šiemet jo ga
myba bus kur kas padidinta.

Kol kas Sovietų automobilių 
fabrikai daugiausiai gamina 
sunkvežimius. Lengvus auto- 

. mobilius Maskvoj gamindavo 
keturių cilinderių, 40 arklių 
jėgos. Dabar gamina 6-8 cilin
derių, 76 arklių jėgos. .

Maskvoj suruošta techniki
nių knygų paradas. Štai kas 
įdomu. Carinėj Rusijoj, 1913 
metais, įvairiais technikiniais 
klausimais buvo išleista 1,283 
skirtingais pavadinimais kny
gos, kurių visų tiražas siekė 
2,201,000 ekzempliorių.

Sovietų Sąjungoj techniki
niais klausimais, 1936 metais, 
buvo išleista 11,242 skirtingų 
knygų, bendrai 66,896,000 eg
zempliorių. Prie to dar tais 
pat metais buvo išleista sta- 
chanovizmo klausime 2,166 
knygų, turinčių 36,629,000 eg-, 
zempliorių, kokių prie caro vi
sai nebuvo.

Paminėjo Rašytoją 
Nekrasova

Sovietų Sąjungoj paminėjo 
60-ts m. sukaktį nuo mirties 
garsaus rašytojo ir poeto 
Nikolajaus Aleksejevičio Ne- 
krasovo. Jis buvo neapkenčia
mas caristų ir daugelis jo raštų 
uždrausta. Vienoj savo poemoj 
apdainuodamas apie tai, kam 
Rusijoj caro laikais gerai gy
venti jis sakė: “Tu ir beturtė, 
ir turtinga, tu ir bespėkė, tu ir 
galinga — 'Motina Rusija.” 
Taip ir buvo. Rusijos liaudis 
buvo beturtė, gyveno skurde, 
nors pati šalis labai turtinga. 
Rusijos liaudis buvo bespėkė, 
bet tuom pat kartu užteko jai 
pasijudinti ir jos galią niekas 
negalėjo suvaldyti.

DR. J. J. KAšKIAUčIUS
530 Summer Ave. Newark, N. J. ■

Tel.: Humboldt 2—7964

DARBININKŲ 
SVEIKATA

Paties Rinkti Akiniai

Gerb. daktare, malonėkite 
ir man duoti patarimą arba at
sakymą į mano klausimą.

Aš esu 52 metų amžiaus, 
sveriu 145 svarus ir sveikas, 
kaip ridikas, ant visų galų. 
Tik naudoju akinius — stiklus. 
Ir patsai pasirinkau krautuvė
je taip, kaip man geriausiai 
tinka. Ir naudoju tik prie 
skaitymo ir šiaip prie smul
kaus žiūrėjimo dalykėlių. O 
šiaip, dirbant ar vaikščiojant, 
naudoti nepriseina. <

Bet kiti žmonės sako, kad 
paties rinkti akiniai, be dak
taro, tai nesveika, kenkia svei
katai. Artas tiesa ar ne? Ma-

Akiniai yra mekaniška akių' 
raumenėliams pagalba. Aki
niai nepakeičia pačių akių. 
Jeigu netinka, tai netinka. Ta
da reikia jie pakeist, išnaujo. 
pritaikint, išmėgint, kurie tin
ka. Tiesa, kai okulistas (akių 
specijalistas) arba optomet- 
ras (akinių gamintojas bei pri- 
renkėjas) akinius pritaiko, tai 
esti lyg ir tikriau. Bet ir tai 
visaip pasitaiko. Akies vidus, 
matot, keičiasi. Kitam todėl ir 
akiniai prireikia dažnokai kei
sti. O kitam akys gana pasto
viai tarnauja, kaip ir visa kas 
sau sklandžiai eina visame or
ganizme, kaip kad ir jums, 
drauge. Tokiam atsitikime ir 
su akiniais keblumas menkas.

Sovietų piliečiai pasiima balsavimo balotus. Paveikslas 
imtas viešbutyje “Maskva,” kur buvo balsavimo stotis.

lonėkite atsakyti per “Laisvę.” 
Ačiū iš kalno.

Atsakymas.
Gerai, drauge. Visa kas pas 

jus tvarkoj. Man ypač patinka 
jūsų pasakymas: sveikas, kaip 
ridikas, ant visų galų. Geras 
daiktas. Gerai skamba. Laiky
kitės taip, drauge.

O dėl tų akinių galvos sau 
nekvaršinkite, kas ką nukalba.

Jeigu sau užtikai ant pritinka
mų akinių, kad per juos aiš
kiau matosi, tai ir naudok, 
sveikas. Nuo akinių kokia li
ga neprilips — nebijokit. Jei 
tie akiniai kada nors pasirody
tų jau nebetikę, galite sau su
sirast kitus, prisitaikint pats 
arba kas kitas, kas ant to sto
vi. Skirtumo nėra. Bile tik tu-
rite akinius, kurie jums reika
le patarnauja.

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas:
Kaip ir kur ateiviai, atvy

kę į šitą šalį oru, yra egza
minuojami? Su kokiomis vi
zomis jie keliauja?

Atsakymas — Darbo De- 
partmentas paskyrė kelias 
oro stotis prie Kanados ru- 
bežiaus ir toliaus į vidų, 
kaipo uostus ateiviams, ku
rie atvyksta į Suv. Valst. 
oru. Ten imigracijos oficie- 
riai juos išegzaminuoja. To
kie ateiviai privalo turėti 
paprastas vizas, kurias iš
duoda Suv. Valstijų konsu
lai užsienyje.

Klausimas—Pereitais me
tais tapau Amerikos pilie
čiu. Turiu sūnų Europoje. 
Jis man vis rašo, kad nori 
atvykti į Ameriką ir stoti 
kolegijon. Ar mano pilietys- 
tė ir jį įima?

Atsakymas—Sveturgimis 
vaikas neįgyja Amerikos pi- 
lietystės nuo tėvų—tėvo ar 
motinos, išskyrus atsitiki
mą, jeigu vaikas jau gyve
na šioje šalyje, kuomet tė- 
išsiima pilietystės popieras, 
arba jeigu nepilnametis vai
kas atvyksta į šitą šalį gy
venti, po tėvo naturalizavi- 
mosi.
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Lietuvos Fašistinio Teisėtumo 
Pavyzdys ir Jojo Aukos

Is Didžiulės Anykščių-Utenos 
Apylinkės Darbininkų ir 

Valstiečių Bylos
1936 m. lapkričio 26 d. Ute

noj buvo pradėta nagrinėti di
džiulė komunistų byla. Nag
rinėjo kariuomenės teismas 
prie uždarų durų. Teismo pir
mininkas pulkininkas Gurevi
čius, kaltina pulkininkas Se
reika. Byla tesėsi beveik vi
są savaitę ir sprendimas buvo 
išneštas 2 gruodžio. Iš 53 as
menų nubaudė 25 žmonės, ši 
didžiulė byla yra verta dėme
sio. Ji prasidėjo nuo 1933 m. 
žvalgyba matydama, kad dar
bininkai ir valstiečiai kiekvie
ną dieną vis kairėja ir kairė- 
ja, ypatingai Anykščių apylin
kėje, kur buvo pasireiškęs 
stipresnis komunistinis veiki
mas, sumanė padaryti masi
nius areštus, kad užkirst ke
lią tam veikimui, nes jie tikė
josi, kad gal pasiseks areštuo
ti kokį nors komunistą.

Tam tikslui 1933 m. lapkri
čio mėn. 19 d. areštavo savo 
agentus, kuriems buvo išanks- 
to nurodyta, ką išdavinėt. Tie 
agentai buvo Povilas Kaušpė
dą, Stepas Micevičius ir Pra
nas Misonis.

4 Misonis žvalgyboj parodė, 
kad jis - priklausė komunistų 
partijai, dalyvavo susirinki
muose, platino literatūrą ir tt. 
Jis nurodė, kad kiti komunis
tai yra Vildžiūnai ir Lesčins- 
kas. Areštuotas Lesčinskas bu
vo paskatintas pažadais, kad 
bus paliuosuotas, jei patvirtins 
žvalgybininkų parodymus ir 
pasirašys ant žvalgybos pro
tokolo, ką jis ir padarė. Tada 
žvalgyba ėmė jį vežioti į įvai
rias vietas ir žvalgybai reika
laujant viską tvirtindavo ir 
nurodinėdavo tuos žmones, 
kuriuos jam rodė žvalgyba. 
Dėl šių niekšų pagelbos žval
gyba areštavo apie 30 žmonių, 
kurių tarpe buvo dar apie 9 
žvalgybos agentai, būtent: A. 
Kaminskas—jis jau 1923 me
tais rokiškėnų byloj buvo iš
davikas — Černiauskas, Purvė- 
nas, Vilnonis ir tt., kurie vis
ką tvirtino, ko norėjo žvalgy
ba. Be žvalgybos agentų buvo 
ir tokių, kurie per prievartą, 
m.ušimą ir įvairius pažadus 
prispirti pasirašyti tuos proto
kolus, kurie buvo surašyti su
lig tikrųjų žvalgybininkų pa
rodymų. Tokiais išdavikais pa
sirodė: Nedzveckas, Maskoliū
nas, Kavaliauskienė ir Leščins
kaitė.

Tai taip buvo sudaryta šios 
didžiulės bylos pradžia. Tar
dymas buvo jau beveik baig
tas, bet komunistinis Veikimas 
apylinkėj neišnyko — žvalgy
bos “medžioklės” nedavė jai 
pageidaujamų vaisių. Tada 

t žvalgyba sugalvojo naują 
triuką. 1934 m. pradžioj žval
gyba vėl tais pačiais metodais, 
tik platesniu maštabu, arešta
vo dar apie 130 žmonių, kurių 
tarpe buvo ir šie žvalgybos 
agentai: Beinąs Levinas, Pra
nas Imbrasas, Civa Glichma- 
naitė-Kaplanienė, Kazis šaka- 
lis, Bronius Rožanskas, Dona
tas Staniunas iš Kovarsko apy
linkės ir Antanas Petronis, Va
clovas Gliaudelis, Smuila-Mau- 
ša Kopansas—iš Anykščių. Su
lig šių šnipų parodymų, sura
šytų be abejo pačios žvalgy
bos viršūnių, išėjo taip, kad 
areštuotieji kaltinamieji reng
davo teroro aktus. Be to žval
gyba kiekvieną areštuotą ap
dovanojo visokiais titulais, 
kaip “vadai”, “instruktoriai”, 
“pirmininkai” ir tt.

Kvotos metu žvalgyba pa
vartojo visus būdus ir priemo
nes, kaip tai kankinimus, gra
sinimus, pasityčiojimus, papir
kimus ir pan., išgavimui iš kal
tinamųjų to, ko žvalgyba no
rėjo. O ji norėjo, kad suim
tieji prisipažintų kaltais, nors 
jie ir nebuvo kaltais. Jei ku- 

ns pats nesutinka prisipažinti 
priklausąs komunistų partijai, 
tai žvalgyba verčia pasirašyti 
ant parodymų, kuriuose sako
ma, kad žinau, jog toks ir toks 
priklauso kompartijai. Tokiais 
metodais žvalgybai pavyko iš
gauti parašus po išdavikiškais 
parodymais iš šių asmenų: 
Maskaliuno Donato, Nedzvec- 
ko Vlado, Griciuno Kosto, Sta
niulio Tado. Tardytojas iš 160 
žmonių perdavė teismo proku
ratūrai patraukti teisman tik 
86 žmones, o likusiems bylą 
panaikino. Prokuratūra bylą 
nutraukė dar 30-čiai žmonių ir 
teismui perdavė tik 53 žmones. 
1936 metais rugsėjo mėnesyj 
šiems 53 žmonėms buvo sura
šytas kaltinamas aktas ant 62 
mašinėlė rašytų puslapių.

Kariuomenės teismas 1936 
metų lapkričio 26 d. Utenoj 
šią bylą nagrinėjo prie uždarų 
durų. Visi kaltinamieji nepri
sipažino kaltais, tik žvalgybos 
agentas Misonis “prisipažino” 
kaltu. Liudytojais buvo iš
šaukta apie 90 žmonių.

Pirmas buvo apklaustas Uk
mergės rajono žvalgybos vir
šininkas Zdanavičius Juozas. 
Jis parodė, kad Kovarsko ir 
Anykščių apylinkėse komunis
tinis veikimas prasidėjo nuo 
Lietuvos įsikūrimo ir ypatingai 
sustiprėjo, kada Kovarke su
sikūrė “Kultūros” būrelis ir 
žydų sporto organizacija “Vie
nybė”, per kurias buvo varo
mas platus komunistinis dar
bas ir komunistinių idėjų sklei
dimas. Visam tam darbui esą 
vadovavo Alfonsas Karosas, 
St. Gutauskas ir Vildžiūnai. 
A n y k š č iuose komunistiniam 
darbui vadovavo Laferiai, Jo- 
čis, Karabelnikas, Bulavkaitės 
ir ševachai. Zdanavičius nu
rodinėjo, kad komunistai darė 
susirinkimus, kabino raudonas 
vėliavas, platino komunistinę 
literatūrą. Gale savo parody
mų Zdanavičius pridėjo, dar 
vieną versiją, kuri nebuvo 
įtraukta į protokolą, būtent, 
kad jis matė, kaip Karabelni
kas ir Gliaudelis kabino rau
doną vėliavą ir matęs net tos 
vėliavos šūkius—taip arti jis 
buvęs. Kartu su juo buvo ir 
Anykščių nuovados viršininkas 
Zalatorius. Kaltinamųjų gy
nėjai ir patys kaltinamieji pa
statė jam kelis klausimus, ku
rie rš a i š k i n o Zdanavičiaus 
prieštaravimus. Jis pavyzdžiui 
sakė, kad V. Gutauskas nuo 
1925 m. Kovarske buvo komu
nistų vadovas, bet pasirodė, 
kad Gutauskas visai nebuvo 
Kovarsko apylinkėj nuo 1924 
metų iki 1929 metų. Tuo lai
ku jis buvo Kalvarijoj ir Mari- 
ampolėj.

Paaiškėjo dar ir tai, kad 
Vildžiūnai Zdanavičiaus nuro
domu laiku buvo dar vaikai ir 
jokio komunistinio darbo ne
galėjo vesti. Zdanavičius kai? 
tino, kad Bulavkaitė 1932 m. 
dalyvavus kokiam tai susirin
kime, bet pasirodė, kad tuo 
laiku ji sėdėjo kalėjime.

Paklaustas, kodėl Zdanavi
čius nesulaikė Karabelniko ir 
Gliaudelio, kai jie kabino rau
doną vėliavą, jis atsakė, kad 
atėjo į tą vietą tik sekti ir be 
to kabintojų tarpe buvo jo 
agentas, kurio jis nenorėjo iš
aiškinti.

Po to buvo klausinėjamas 
nuovados viršininkas Zalato
rius. Jis pareiškė, kad matęs 
kabinant vėliavą ne Karabel- 
niką, bet Gliaudelį. Karabel
nikas tik vaikščiojęs. Į klau
simą, kodėl neareštavo, atsa
kė, kad buvo pertoli. Ar ma
tėsi vėliavoj įrašyti šūkiai?— 
paklausė liudininko.—Ne, nes 
buvo pertoli ir pertamsu.

žvalgybos agentas šakalis 
Kazis parodė, kad 1927 me
tais jis susipažino su Alfonsu 
Karosu. Karosas kalbėdavo, 
kad reikia būti susipratusiam 

žmogui ir ginti darbininkų rei
kalus—šakalis 1927 metais tu
rėjo 11 metų. Vėliau Karosas 
1929 metais pasiūlė jam, Ša
kaliui, įstoti į komunistų par
tiją, su kuo jis ir sutikęs, daly
vavęs komunistiniam susirinki
me. Išvažiavus į Anykščius 
mokytis, šakaliui buvo duotas 
parolis susirišti su Anykščių 
komunistais. Jis susirišo, bet 
aktyviai nedirbo.

T o 1 i au šakalis pasakoja, 
kad jis įstojo į skautų organi
zaciją ir išeikvojo Raudono
sios pagelbos pinigus ir nuo to 
laiko buvo pavarytas šalin. 
1932 metais šakalis gavęs tar
nystę Kovarske, kaip policijos 
raštininkas. Tarnaudamas po
licijoj dalyvavo jau nuo šimto 
iki dviejų šimtų kartų. 1934 
metais jis dalyvavęs visoj ei
lėj komunistinių susirinkimų, ir 
palaikė ryšius su Anykščių gy
ventoju Laferiu Ruvinu. ša
kalis dar priduria, kad jis bu
vęs labai komunistų patiki
mas.

Ištikrųjų gi šakalis bjauriai 
melavo. Pav. jis sakė, kad 
1934 metais susitikdavo Anykš
čiuose su Laferiu Ruvinu, o 
pasirodė kad Laferis nuo 1932 
metų gyvena Kaune ir areš
tuotas buvo Kaune. Be to 
Anykščių ir Kovarsko apylin
kėj šakalis buvo žinomas visų 
kaip šnipas ir vagis, tai kaip 
juo galėjo pasitikėti komunis
tai ar kitų slaptų organizacijų 
nariai, jei, jo paties žodžiais, 
jis išeikvojo Raudonosios pa
gelbos pinigus?

Šnipas Rožanskis Bronius 
parodė, kad 1926 metais Ko
varske smarkiai veikė “Kul
tūros” būrelis, kuris tarnavęs 
įrankiu komunistinių idėjų 
platinimui pridengti. Būrelio 
būstinėj buvusi įsteigta skaity
kla, kurioje be “Kultūros” 
bendrovės leidinių galima bu
vo gauti ir komunistinio turi
nio literatūros. Toliau jis nu
rodinėjo, kad komunistinis vei
kimas suskirstytas į tris ra
jonus: Dabužių, bažnytkaimio 
rajonas su centru Paraisčių 
kaime, Naujokų kaimo rajonas 
ir Dauginčių rajonas. Parais
čių rajonui vadovavo Vildžiū
nai, o Dauginčių—V. Gutaus
kas. Rožanskis sakosi, kad vi
sus šios organizacijos narius 
gerai pažinęs ir jų veikimą ge
rai žinąs. Rožanskiui 1926 
metais buvo tik 12 metų ir jau 
tada jis “žinojo” apie komu
nistinį veikimą, o 1927 metais 
jis buvo “priimtas” į komjau
nimą, tai yra kai jam buvo 
tik 13 metų. Vienas advoka
tas visai teisingai nurodė, kad 
jei tikėti Rožanskio liudijimui, 
kad 13 metų' vaikai priimami 
į komunistų organizacijas, tai 
jau senai visi komunistai būtų 
išgaudyti. Rožanskis—žvalgy
bos agentas, moraliai visai pa
krikęs žmogus. Kada Rožan
skis mokėsi žemės ūkio moky
kloj, jo tėvas elgetaudamas, o 
brolis tarnaudamas pas buo
žes uždirbtus pinigus atiduo
davo jam, o jis tuos centus 
pragerdavo. Pabaigęs minimą 
mokyklą jis gavo tarnystę kon- 
trolasistentu, bet netrukus tar

Tai Sovietinės Uzbekų Respublikos kolektyvieciai renka 
ir gabena surištą medvilnę, ši respublika randasi centra- 
linėj Azijoj. 1 a <

nystę prarado dėl girtuoklia
vimo ir mergaitės prievartavi
mo. Norėdamas gauti naują 
tarnystę, Rožanskis turėjo įsi
teikti fašistams. Jis susitarė 
su žvalgyba ir jos nurodymais 
pradėjo žmones provokuoti. 
Fašistai dabar jam atsimokėjo 
—davė tarnystę kalėjimo sar
gu.

žvalgybos agentas Beinąs 
Levinas žvalgyboj davė vienus 
parodymus, pas tardytoją juos 
atšaukė, o teisme davė dar ki
tokius parodymus, kurie prieš
tarauja jo ankstyvesniems pa
rodymams. Tarp kitko jis ko
munistiniu susirinkimu pavadi
no paprastas vestuves. Nežiū
rint jo prieštaraujančių paro
dymų, teismas rėmėsi Levino 
parodymais išnešdamas savo 
sprendimą.

žvalgybos agentas Smuila- 
Mauša Kopansas parodė, kad 
priklausė komunistų partijai ir 
pažinojo šiuos komunistus: 
Karabelnika, Laferius, Pikitki- *•7 7

naitę ir kt. Paklaustas, kas 
tai yra kuopelė, šis ‘komunis
tas” atsakė nežinąs. Ar jis 
mokėjo nario mokestį? —Ne. 
Ar jis pats dirbo komunistinį 
darbą ? —Ne. Kopansas yra 
psichopatas ir teisme tai visi 
gerai matė. Nežiūrint to, teis
mas rėmėsi jo parodymais.

žvalgybos agentas, jis kar
tu ir teisiamasis, Misonis Pra
nas parodė, kad jis priklau
sė komunistų partijai, jį pri
kalbėjo prisidėti prie komu
nistų Partijos Lesčinskas, kurs 
vėliau jį supažindino su ne
pažįstamu “Jonu,” kuris jam 
atnešdavo komunistinės lite- *
ratūros. Jis dalyvaudavęs su
sirinkimuose ir tt. Kas tas Mi
sonis, žvalgybos pasamdytas 
už agentą? Tai vagis. Jis 
jau buvo baustas už vagystę. 
Jo bute visuomet rinkdavosi 
visoki vietos chuliganai, vagys, 
nes pas jį buvo kortų lošimo 
“klubas.”

Žvalgybos agentas Petronis 
Antanas liudijo, kad jis pri
klausė partijai ir aktyviai dir
bo iki 1933 metų gruodžio 
mėnesio. Jo parodymai be
veik panašūs į kitų žvalgybos 
agentų parodymus, tik jis 
dar priduria, kad jis buvęs 
kalėjime, ten buvo sudarytas 
kolektyvas. Kalėjime kali
niai kalbėję apie valdžios pa
ėmimą ir kaip reikia išnaikin
ti visi buržuazijos tarnai. To
liau jis sakosi, kad po išėjimo 
iš kalėjimo jis viešai perėjo 
tarnauti ■ žvalgybom

Liudininkas; Nedzveckas 
Vladas (anksčiau jis buvo pa
trauktas kaltinamuoju) paro
do, kad ankstyvesni jo paro
dymai žvalgyboj yra neteisin
gi. Jis davęs išdavikiškus pa
rodymus, nes žvalgyba jį mu
šė ir žadėjo po tokių paro
dymų davimo paleisti laisvėn. 
Dabar jis sakąs teisybę: su 
komunistais nieko bendra ne
turėjęs ir apie juos nieko ne
žinojęs.

Liudininkas Staniunas Ta
das (buvęs kaltinamasis) pa
rodė : Viskas netiesa, kas 
žvalgybos organų, parašyta. 
Tai tik žvalgybos valdininko 
ir jo brolio Donato prasima
nymai. Jie anksčiau mane 
prikalbinėjo, kad jei aš po 
tais parodymais, nepasirašysiu, 
tai niekuomet iš kalėjimo neiš
eisiu. I j

(Pabaiga Rytoj)

LIETUVOS ŽINIOS
Fašistai Terorizuoja 

Politkalinius
Raseinių kalėjime fašistai su

kišo 120 jaunųjų politkalinių, 
po du vienutėj. Nei vienam ka
lėjime nevartojamos tokios 
bjaurios represijos, kaip Rasei
nių. Matyt, fašistai pasistatė 
sau tikslu ne tik moraliniai pa
laužti, bet ir fiziniai sunaikinti 
jaunų kovotojų pasiryžimą. Už 
kiekvieną menkniekį — bau
džiamoji kategorija, t. y. be 
maisto, knygų, popierio ir tt. 
Jei prižiūrėtojas pamato, kad 
vienas kalinys kitam duoda 
sviesto gabaliuką, tai abudu 
nubaudžia 3 mėnesiais baudžia
mąja kategorija. Jie dirba prie 
sunkiausių darbų — durpių ka
simo. Neretai' administracija 
užsiundo provokatorius ir kri
minalinius chuliganus mušti po
litkalinius. Teroras pasiekė to
kio laipsnio, kad vienas polit
kalinys mėgino nusižudyti iš
šokdamas per langą. (

Draugai jaunuoliai! Kelkim 
protestą prieš mūsų draugų 
kankinimą! Rinkim kuodaugiau- 
sia aukų Raseinių politkali
niams, kad jie neprarastų svei
katos fašistų kalėjimuose.

Ruošias Karui
“Švietimo Ministerija patvir

tino Lietuvos Jaunimo Raudo
nojo Kryžiaus būrelių statutą”, 
(rašo L. Aidas). Fašistinis Lie
tuvos Aidas pats pabrėžia šių 
būrelių reikšmę karo metu— 
teikti sanitarinę pagelbą sužeis
tiems. Aišku, kad nedaug ką ga
lės šie būreliai padėti sužeis
tiems, nes jų nariai gali būti 
tik mokyklinio amžiaus vaikai, 
bet fašistų valdžiai svarbu 
įskiepyti vaikams karinę ideolo
giją ir neapykantą kitoms tau
toms.

Pažangusis jaunimas turi bū
tinai palaikyti tamprius ryšius 
su šiais būreliais, dirbti jų tar
pe, aiškinti vaikams, iš kur grę- 
sia Lietuvos nepriklausomybei 
pavojus, ir kas yra tikrieji Lie
tuvos liaudies engėjai.

Naujas Vaikų Globėjas
Fašistas Meškauskas giria 

Italijos vaikų globą. Pagal jį 
išeina, kad niekur nėra tokio 
rojaus vaikams, kaip Italijoj. Ir 
į kurortus juos siunčia Mussoli- 
nis, ir pieno duoda, ir beveik 
keptais liežuvėliais juos ten 
maitina. Bet gi fašizmas tūks
tančius italų vaikų padarė naš
laičiais išsiųsdamas jų tėvus į 
ispanų frontą, kad tūkstančius 
ispanų žudytų švinu ir paraku.

Laisvės Gynėjas
Per penkiolika metų neolithu- 

anų korporacijos, pogromščikų 
ir chuliganų korporac., sukak
tuves Smetona pasakė didelę 
kalbą. Tarp kitko pareiškė: 
“Tautos idealas visuomet tas 
pats: būti laisvai.”

Toj pačioj kalboj Smetona 
liepė nesimokint to, ko nori, bet 
tai, ką liepia fašistai. Nori būti 
teisininku—ne, fašistai tau lie
pia būti daktarų ir turi gydyti 
žmones, nors nejauti pašauki
mo. Nori būti inžinierium—ne, 
“tautos labui” tu turi būti iš
viečių valytojų. Nori taikos— 
fašistai tau liepia eiti kariauti. 
Štai fašizmo idealas. Fašistų 
pastangos ir norai yra paversti 
valstybę į didelę .kareivinę, o 
tautą į kariuomenę, kur tebūtų 
vienintelis žodis—“Klausau!”

Siūlosi su Savo Preke
“Jaunoji Karta” ragina savo 

narius kuo daugiausia išsirašy
ti “tautinę”, reiškia fašistinę, 
spaudą. “Kiekvienas jaunalietu
vis turi išsirašyti “Jaunąją 
Kartą!” — isteriškai šaukia 
“Jaunosios Kaitos” redakcija. 
Kaip matyt, nelabai gera pre
kė, jei net savo vartotojų tar
pe reikia taip daug reklamuoti.

“Jaunoji Karta” siūlo 20 me
tų Lietuvos nepriklausomybės 
proga išleisti knygą apie nu

veiktus darbus “ypatingai iške
liant tautinės vyriausybės dar
bus padarytus per 11 metų.”

Tegul neužmiršta paminėti 
fašistinės vyriausybės pastaty
tus kalėjimus, priverstino dar
bo stovyklą, tūkstančius ilgiems 
metams pasmerktų politkalinių 
ir šimtus sušaudytų geriausių 
Lietuvos liaudies sūnų.

Norėjo Apiplėšti Panemu
nės Tautinį Banką

PAGĖGIAI. — Gruodžio mėn. 
21 d. apie 12:15 vai. Pagėgių 
—Panemunės Tautiniam banke 
atėję du vyrai prašė iškeisti 10 
litų banknotą smulkiais. Tar
nautojai Bildaitytei keičiant, 
vienas iš jų kirto kietu daiktu 
per galvą taip smarkiai, kad 
Bilda’itytė apsvaigo. Antrasai 
plėšikas pradėjo mušti kontoros 
tarnautoją Lekšą. Kontoroje 
plėšimui vykstant, pradėjo rink
tis žmonės ir sukėlė triukšmą. 
Plėšikai, bijodami policijos ir 
sugavimo, per Tiltgalio sodą 
pasileido bėgti Nemuno link. 
Bet dežuruojančio policininko 
buvo sulaikyti. Pravedus kvotą, 
pasirodė, kad dėl kilusio triukš
mo pinigų paimti nepaspėjo. 
Tik pas vieną buvo rasta švi
ninė, guma aptaisyta, lazdelė, 
su kuria mušė tarnautojus, pas 
antrą dujinis revolveris. Vienas 
yra Vokietijos pil. Hans švel
nus, antras be pilietybės Ver
ner Sybert.

Tarnautojai, banko užpuolimo 
metu, buvo sužeisti gana sun-1 
kiai.

Sniegas Laužo Medelius
Paskutinėmis dienomis Pagė

gių rajone prisnigo apie pusę 
metro. Kadangi snigo šlapiu 
sniegu ir kartu šalo, tai me
džiai tiek buvo apsnigti ir ap
šalę, kad, neišlaikę svorio, pra
dėjo lūžti.

Skautų Vytis Krausas Lie
pia Mylėti Gyvulius

“Skautų Aidas” skiria cielą 
puslapį patarimų, kaip reikia 
apseiti su gyvuliais. Kaip rei
kia elgtis su žmonėm, nei vie
nam “Skautų Aido” nr. nera
dau. Neužsiima tuom artimo 
meilės platintojai. Laiko nėra.

Pinigų Neturi—Sėdėk 
Namie

Skautai ruošiasi tautinei sto
vyklai. Bet juk reikia pinigų. 
Nagi, ir išleido skautų vadai 
skautams įsakymą taupyti. Bet 
kiek čia pritaupysi? Kas neturi 
iš ko taupyti, nieko nepadarys. 
Nagi, galvojo vadai ir sugalvo
jo: jei koks tuntas turi pinigų 
(reiškia turtingesnių tėvų vai
kai), tai stovykloj geriau gy
vens, kuris turi mažiau—tas 
gyvens blogiau, reiškia pagal 
kišenę, štai tau ir skautų lygy
bė!

Mirė Nuo Aborto
TELŠIAI. — šiomis dienomis 

vietos ligoninėje mirė nuo pa
daryto aborto viena mergina iš 
Plungės Š. Mergina buvo pa
prasta kaimo darbininkė ir 
kreipėsi pagalbos į vieną pilietę 
St. Kr., kuri ir nusiuntė ją pas 
Abraomą.

St. Kr. suimta ir vedama 
kvota.

Chester, Pa.
Sausio 9 d., ALDLD šO-tos 

kuopos įvyko susirinkimas. Į 
susirinkimą narių atsilankė 13. 
Skaitytas laiškas kas link drg. 
M. Guobos maršruto: kuopa 
nutarė surengti prakalbas 27 
d. sausio. Tam liko išrinktas 
komitetas.

Taip pat laiškas skaitytas iš 
Lietuvių Meno Sąjungos. Kp. 
nutarė parinkti aukų dėl me
no — dailės auklėjimo. Aukų 
rinkimo blanka liko perduota 
drg. Šlajui.

| Trečias laiškas skaitytas nuo 
“Vilnies.” Kp. nutarė par-

Puslapis Tfrdhas |

traukti “Vilnies” spausdintų ■ 
10 kalendorių ir 25 “Katalikai i 
ir Fašizmas.”

Gelbėjimui Liet, politinių kali
nių, kp. paaukavo iš iždo $5. Po- ' 
litinių kalinių pinigus finansų 
sekretorius pasiųs į centrą. į

Taip pat kas link darbiniii- 
kų spaudos klausimo, kp. nu
tarė remti ir užsiprenumeruoti 
“Labor Press”, kuris yra lei
džiamas CIO po 10,000 kopijų 
savaitėje; savaitraštis gina ir 
kovoja už darbininkų'reikalus.

Prie kuopos prisirašė 2 nau
ji nariai: draugė O. Lipčienė, 
ir drg. I. Protas. Drg. Protas 
sugrįžo atgal į ALDLD. Jis 
plačiai žinomas ir yra daug 
pasidarbavęs darbininkų nau
dai mūsų vaidinimuose. Bet at
skilus sklokai, nekurie iš mūsų 
draugų buvo užgauti dvasi
niai. Malonu, kad mūsų drau
gai grįžta! Vėl dirbsime kar
tu dėl darbininkų gerovės.

Kp. Korespondentas.

Cleveland, Ohio
Iš Mūsų Veikimo

Sausio 9 d. atsibuvo kores
pondentų ratelio susirinkimas. 
Dasidėjo d. Berta Galinauskai- 
tė, kuri rašinėja į jaunuolių 
anglišką skyrių. Draugai ra
portavo, kad gavę skelbimų į 
“Vilnies” puslapio skyrių ir pa
sižadėjo daugiau jų gauti. Ne
gerai, kad iš senų kor. keli ne
dalyvavo. Sekantis susirinki
mas atsibus sausio 30 d., 2 vai. 
po pietų, 920 E. 79th St.

Sausio 11 d. įvyko iš eilės ; 
antras Lietuvių Komunistų 
kuopos susirinkimas. Narių at
silankymu nebuvo pergeriau- 
sias. Tiesa, tas gal paėjo dėl 
stokos aiškumo tūliems lietu
vių frakcijos nariams. Ne vi
siem buvo aišku, kaip kuopa ir 
frakcija turės veikti. Nuo šio 
susirinkimo frakcija, kaipo to- ; 
kia, suėjo kuopon. Naujų na- į 
rių įstojo du draugai. Susirin- V 
kimas užgyrė kp. komiteto žin-_ 
gsnį pasiųsti d. G. į Partij| 
specialę mokyklą. Kitas IJb 
kuopos susirinkimas įvyks tL 
d. sausio, Liet. Dar# ^SvetainėjuK 
920 E. 79th St. Visi) Liet-**
frakcijos nariai daly^ e.

Sausio 12 d. įvyko ALDLD 
15-to Apskr. ir trijų kuopų ko
misijos narių susirinkimas. 
Svarstė, kaip geriau prisiren
gus metinei konferencijai ir 
rengiamam parengimui ant 20 
d. vasario, kur bus statoma 
veikalas “Iš Meilės.”

Sausio 15 d. ALDLD 22 ir 
TDA 11 kp. turėjo šokius, ku
rie išėjo geriaus, negu bendra 
kuopų komisija tikėjosi. Mat, 
pasitaikė diena prieš didžiulį 
Lyros-Ramoškaitės koncertą. Ir 
kaip patyriau, tai nei vienų 
kaltė. Toliaus turėtume apsižiū
rėti abeji: jauni, o dar dau
giau suaugusieji, kad panašiai 
neatsikartotų. .

Sausio 16 pas dd. Jarus buvo 
susirinkęs A. L. K. komitetas. 
Nutarė paminėti 20 metų su
kaktuves Lietuvos Neprigulmy- 
bės. Diena galutinai dar nenu- 
skirta, bet, rodosi, bus vasarioi’ 
16 d. Kitas platesnis susirinki
mas nutarta laikyti ten pat 
sausio 30 d., 10 vai. ryte. Drau
gijų atstovai nepamirškite da
lyvauti.

Sausio 16 d. atsibuvo visų 
lauktas Lyros Choro-Birutės 
Ramoškaitės koncertas. Pasta
roji labai patenkino clevelandie- 
čius savo maloniu ir lavintu 
balseliu. Atsilankiusieji negalė
jo atsigėrėti Birutės dainelėm 
ir norėjo jų daugiau ir dau
giau. ♦

Lyros Choras, po vadovyste 
jauno mokytojaus Juozo Palta
navičiaus, lygiai ir kiti daly
viai, išpildė savo užduotis ge
rai.

žmonių b.uvo daug. M-fca.

Rumunijos fašistinė val
džia atima namus iš nepilie- 
čių rabinų.

»
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kapitalistinė lygybė, 
gyvena didžiausiuose

Kliubiečių Žiniai
Sausio 30 d., 2 vai. po pie-

Tai 
Vieni 
bučiukuose, o kiti — atmatų 
krūvose! Bedarbis.

PETRELIS-KUPRELIS
(Tąsa)

Koks buvo siratukų nusistebėjimas, 
kuomet trečios dienos rytą įėjo į jų mie
gojimo kambarį ne ta, anot jų, velnio mo
čiutė, bet sesuo Nastazija ir su malonia 
šypsena savo veide, pagarbinus Kristų, 
dadėjo: “Žinote, vaikučiai, savo parei
gas.... Eikite prie rytmetinės maldos, o 
paskui prie pusryčių.”

Tą rytą niekas neskaitė bausmių ko
dekso, niekas nešaudė į jų jaunus veide
lius piktų akių žvilgsniais. O kas svar
biausia, kad sesuo Nastazija neturėjo 
bambuko lazdelės!

Pusryčius valgant, vienas iš vaikučių 
nugirdo iš dviejų minyškų kalbos, kad 
sesuo Agota serga. Tylutukė telegrama 
iš lūpų į ausis apėjo aplink visą stalą ir 
pasibaigė Petrelio ausyj. Petrelis pasiun
ta telegramą į savo kaimyno ausį atgal, 
patyliukais šnibždėdamas:

“Kaip nueisime ant vakarinės maldos, 
prašykime dievo, kad ją gyvą atiduotų 
velniui!”

Už šitą tarpusavyj šnibždesį nei vienas 
bambukas nenukrito ant nei vienos gal
vos ir niekas nesuspendavo nei vieno val
gio. Sesuo Nastazija net pasitenkinan
čiai žiūrėjo Į vaikučių nušvitusius veide
lius, pralinksmėjusias akutes ir šypsena 
pražydusias lūpytes,
Tragedijai Pasibaigus Komedija, Petrelio 

Buitis, Rengia Dramą
Kaip jau buvo minėta, po karo ir in- 

fluenzos siratukų pridygo pilni Ameri
kos didmiesčių užkampiai. Savaimi aišku, 
kad kaip pataisos namuose, taip ir prie
glaudose to, jeigu taip galima išsireikšti, 
tavoro buvo jau čia overprodukcija. Tos 
tai priežasties dėlei buvo atsišaukta į 
geros valios piliečius, į farmerius, kad 
jie, arba įsisūnindami, arba iš mielašir- 
dystės, paimtų siratukus iš tų įstaigų ir 
padarytų vietą kitiems.

f '• Vienos dienos popietį, į trečią dieną 
nuo sesers Agotos susirgimo, visi siratu- 
kai tapo sušaukti į prieglaudos kiemą, 
surikiuoti kaip kareiviai į rikiuotę, kad 
galima būtų visus peržvelgti. Prieš juos 
stovėjo: tėvas Benediktas, sesuo Nasta
zija ir vyriško subudavojimo moteris. 
Jos veidas buvo kertuotas, kakta apvali 
kaip kulnis; staiga užriesta su didelėmis 
šnirpšlėmis nosia ir mažutės, kaip kur
mio, akys. Ji savo smailių akių žvilgs
niais tupinėjo ant siratukų veidų, kaip 
ūkininkas rinkdamasis vieną iš būrio 
avių dėl papjovimo.

Staiga jos akys sustojo ant Petrelio 
veido, paskui iki kojų ir vėl atgal iki vir
šugalvio, lig mieruodamos jo aukštį. Po 
tam dirstelėjo į jo plačią kaktą, vieną ir 
antrą petį ir nuleidus akis ant krūtinės, 
tarsi savo žvilgsniu būt Petrelį peržegno
jus, atsisuko į tėvą Benediktą ir rodyda
ma pirštu tarė: “Tai pavelykite man-tą, 
trečią iš ano galo.”

Sesuo Nastazija* pamojus pirštu Pet
relį, paaiškino: “Šiurraoteris vežasi tave 
ant savo farmos. Būk geras berniukas, 
klausyk jos, tai bus tavo mamutė. Juk 
tu nori turėti namą, ar ne taip, Pet
reli?”

Petrelis žvilgterėjo į būsiančios “moti
nos” veidą ir krūptelėjo susitikęs jos šal
tas akis. Nors ta moteris ir šypsojosi, 
bet ta šypena daugiau buvo panaši į ne
gyvėlio šypseną, negu į tą, su kuria nori
ma pasveikinti į savo namus priimant 
naują šeimos narį.

Petrelis norėjo pulti ant kaklo, išbu
čiuoti, kaipo būsiančios “motinos” bei 
globėjos lūpas ir rankas už tai, kad ji jį 
išlaisvins iš šios nelaisvės, iš tų kančių, 
o kartu ir iš mirties nagų. Bet žvilgterė
jęs į jos jokio malonumo, jokios užuojau
tos pėdsako neturintį veidą, susilaikė ir 
tik -galvos linktelėjimu atsakė į sesers 
Nastazijos klausimą.

Tėvas Benediktas pasiėmė ant savo 
atsikišusio pilvo kabantį kryželį, peržeg
nojo Petrelį ir moteriškę, palaimino, ir 
nuėjo į savo palocių. O sesuo Nastazija 
įdėjus Petrelio rankutę į moteriškės di
delę, kaip šiūpelę ranką, palydėjo iki ge
ležinių prieglaudos vartų, palaimino išei
nančius ir nuėjo į juodų šmėklų pilį.

Už vartų stovėjo vienaarklis brikelis ir 
jienose įkišta, lūpą nukerus, snaudė bėra
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kumelpalaikė. Ant užpakalinės brikelio 
sėdynės sėdėjo taip-pat iš tos pačios prie
glaudos paimta, gal kiek už Petrelį jau
nesnė, kandidatė į gražuoles, mergaitė. 
Jos tankūs, tamsiai gelsvi garbiniai plau
kai puošė jos gražią galvą; plačios, tam
siai mėlynos akys iš po tamsių blakstie
nų svaidė savo malonius žvilgsnius į kito 
akis ir gėrė anų akių neatsigėrėjimą jos 
akių grožiu bei žavėsiu.

Nors prieglaudoj ir buvo taisyklės ne
suleisti berniukų su mergaitėmis, bet 
juos skyrė tik valgymo ir miegojimo 
kambariai. Gi prieglaudos ūkyje negali
ma buvo juos griežtai atskirus laikyti, 
nes pats darbai būtų turėjęs nukentėti. 
Taigi, už pasisakymą vieno-kito žodžio 
tarp berniuko ir mergaitės net ir sesuo 
Agota nebausdavo.

Tad ir ši porelė jau bent kelis lygiai 
kartus buvo susitikus ir truputį pasikal
bėjus. Ji žinojo, kad jo vardas—Petre
lis, o jis žinojo, kad jos vardas—Aldona. 
Galima daleisti, kad Aldona buvo už Pet
relį laimingesnė bent tuomi, jog žinojo 
netik savo vardą ir pavardę—Aldona Ka- 
dugytė, bet pilnai atsiminė savo tėvelio 
ir motinėlės išvaizdas.

Ji žinojo, kad jie visi trys dar prieš 
karą atvažiavo iš Lietuvos į šią šalį pas 
motinėlės dėdę ir gražiai atsimena, kad 
jie kalbėdavo tik lietuviškai. Taip pat 
atminė, kaip jos tėvelis, karštai pabučia
vęs motinėlę ir ją,/graudžiai apsiverkęs 
išėjo į karą ir “dingo be žinios”. Ji gerai 
žinojo ir tai, kaip ji ir jos motinėlė ap
sirgo influenza. Motinėlė mirė ir ją iš
vežė graborius į kapus, o ją ligoninės 
vežimas—ligoninėn.

Gi po tam, kada pagijo, ją atvežė į 
šią prieglaudą ir ji čia jau prabuvo apie 
dviejų metų laikotarpį. Čia būdama ir 
kas vakaras kalbėdamosi su savo miru
sia motinėle lietuviškai, guosdamosi jai, 
nepamiršo lietuvių kalbos.

Kada moteriškę su Petreliu vartinin
kas išleido pro geležinius vartus iš prie
glaudos, moteriškė Petrelį pasodino ša
lia Aldonos, pati atsisėdo ant priekinės 
sėdynės, timptelėjo vadelėmis/botagu su
šėrė kumelaitei per šlaunį ir pradėjo va
žiuoti nei žodžio netarus. Aldonos aku
čių žvilgsniai, skrajodami didelio džiaug
smo ir laisvės berybėse, staptelėjo ant 
Petrelio veido ir iš raudonų jos lūpyčių 
išsiveržė švelnūs, kaip pūkeliai, žodžiai:

“Tai ir tu, Petreli, į laisvę!? Oh, kaip 
aš džiaugiuosi!... O laisve! Kaip aš pa
siilgau tavęs?”

Ji visa savo krūtine kvėpavo laisvės 
oru, tarsi pati norėdama pakilti į orą ir 
skrajoti drauge su savo mintimis bei sie
los džiaugsmu. Ji savo akučių žvilgsniais 
tupinėjo ant miškų, medžių, kalvų viršū
nių ir ant kiekvieno daikto, kur tik jos 
žvilgsniai užkliuvo.

(Bus daugiau)

Paterson, N. J.
Smulkmenos

Užbaigiant senus ir sutin
kant naujus metus neužmiršta 
Ispanijos kovojančių už demo
kratiją. Keletas šeimynų susi
rinko pas d. P. Malinauską, 
kad užbaigt senus ir sutikt 
naujus metus. Dalyviams už
kandžiaujant, d. J. Bimba pir
mininkaudamas priminė, kad 
likęs pelnas nuo šio pažmonė- 
sio, būtų skiriamas Ispanijos 
kovotojams. Visi pilnai su tuo 
sutiko. Tad likę $5, perduoti 
Ispanijos Gelbėjimo Komite
tui.

atėję sveikatos dažiūrėtojai į 
viena laužynę, kur nebetinka
ma netik žmogui, bet ir šuniui 
gyventi, rado 75 metų senukę 
tenai begyvenant. Tik jie 
galėjo įeit per duris, nes 
nos ant tiek užgriuvę, kad 
rų atidaryt nebegalima;
įlindo per langą. O viduje vi
sokių atmatų buvo apie du to
nai, ir tose atmatose gyveno 
minima senelė. Sakoma, kad 
iš miesto gaunanti pašeipą. 
Bet turėjo vargo, kol išprašė 
senukę iš tų “pakajų”; mat, ji 
ten buvo užaugusi ir savo die
nas iki žilos senatvės pralei
dusi, tai ir nenorėjo skirtis su 
tais “pakajais.” Sakėsi, juose 
norinti

Pirmadien., Sausio 24, 1938

DAINA DĖL DVIKOJO ŽVĖRIUKO

Ar ne keista ši pasaulė, 
Gudragalvis jos žmogus?— 
Man atrodo tikras kiaulė, 
Nors ir skaitos pažangus.

Per gudrumą, per apgaulę, 
Žudo paukščius, žvėrelius,— 
Suėda net pačią kiaulę, 
Palikdams tik kaulelius.

Mokslu, apšvieta šarvuotas, 
Pažangon pirmyn vis žengia 
Ir lyg tol civilizuotas, 
Pakol karo nesurengia.

Karas kilo, viskas žūva:
Meilė, mokslas, apšvieta;
Kaimai dega, miestai griūva,— 
Dingsta progreso vieta.

Jis proting’s, civilizuotas, 
Demonstruoja pažanga,— 
Bet kur dingsta tas jo protas, 
Kaip ką žudo jo ranka?!

Kaž kur dingsta žmoniškumas, 
Mokslu apšviestas jo protas, 
Ir tuoj grįžta žvėriškumas, 
Mokslo šviesa aptepliotas.

Senas Vincas,

Mirė Lietuviai
Tarpkalėdyj mirė senas Pa

tersono gyventojas A. Gruzdis. 
Paliko nuliūdime žmoną ir ke
letą jau nemažų vaikų. Gruz
dis buvo sunkaus darbo dar
bininkas, daugiausia dirbo 
fandrėse. Virš metai atgal 
guodėsi, kad sunkiai keldamas 
patruko; matomai, tas ir pri
skubino belaikinę mirtį.

Sausio 8 d. mirė Veronika 
Bazevičienė vos tik sulaukusi 
49 metų amžiaus. V. B. nega
lavo per 15 metų. Bet mirė 
ūmai širdies sukrėtimu. Paliko 
nuliūdime vyrą Domininką Ba- 
zevičių, dvi dukteris — Helen 
ir Veroniką, ir du sūnus — 
Julių ir Albertą. Taipgi Lietu
voje du broliu ir vieną seserį.

Gruzdis ir Bazevičienė buvo 
-tikinti žmonės, tad ir palaidoti 
su bažnytinėm apeigom.

Likusiom jų šeimynom reiš
kiame gilios užuojautos jų nu
liūdimo valandoje, o mirusiem 
— lai būna lengva šios šalies 
žemelė.

Vagia Šilką
Vienoj šilko dažymo 

tuvėj pradėjo pastebėt,
prapuola nudažyto šilko; tad 
ir pradėjo tėmyt, kur tas šilkas 
dingsta. Sakoma, kad per po
rą metų išvogta apie $10,000 
dolerių vertės šilko. Bet pas
kutiniu laiku pasigedo 500 
mastų šilko. Areštavo keletą 
nužiūrimu darbininku ir sura- c C

do pas juos daug šilko. Areš
tuoti padėti nuo $10,000 iki 
2,500 kaucijos kiekvienas ir 
laukia teismo.

Žinoma, areštuoti sunkiai 
turės atsakyt, nes vagišiai 
yra paprasti darbininkai. Bet 
kas kita būna, kuomet būna 
sugautas koks milijonierius va
giant už milijonus dolerių 
vertės. Tokius valdančioji kla
sė slepia kaip įmanydama; 
bet kuomet jau perdaug viešai 
iškyla vagystės, tai neva nu
baudžia dėlei svieto akių; bet 
žiūrėk ir vėl paleidžia. Aš ne
reiškiu simpatijų bile vagišiui, 
tik atžymiu teisotumą įstaty
mų link vagių ir vagysčių.

Tai kapitalistinės sistemos 
išdavas.
Miestas Didžiausiose Skolose

Miesto Tarybos posėdyje pa
skelbta, kad Patersono miestas 
turi skolos $38,000,000 ir nie
kas daugiau skolint nebenori. 
Dabar miestas jieško pasko
los iš federalės valdžios re
konstrukcijos fondo $13,000,- 
000, kad sudurt galą su galu. 
Ir jeigu tiek negaus paskolos 
iš federalės valdžios, tai Pa
tersono laukia didelės katas
trofos, nes turės gymiai suma
žini bedarbiam ir taip mizer- 
ną pašelpą, ir viešus darbus, 
žinoma, ir kaip kuriems politi
kieriams dalinai sumažės “ab
rakas .. .”

šilko industrijai susmukus, 
Miesto Tarybos pirmininkas 
rėkia gvoltą kai pakvaišęs, 
kad kitokios industr. Paterso- 
nan “negalima gaut dėlei dar
bininkų didelių reikalavimų.” 
O tie “dideli” reikalavimai 
štai kokie: Patersono darbi
ninkai uždirba nuo $8.00 iki 
$14.00 j savaitę. Kad jis para
gautų tų “didelių” 
mų, tai užsičiauptų 
sas!

Rado Suvargusią
Patersono priemiestyj, Toto

wa, Nfl J., ant Paterson Ave.,

Palaidotas Kazys Chalkonis
Sausio 8 d., 3 vai. po pietų 

susirinko 250 palydovų ir pa
lydėjo Kazio kūną į Rosedale 
kapines, Linden,* N. J.

K. Chalkonis palaidotas lai
svai. Prie kapo pasakė trum
pą prakalbėlę Jonas Valaitis 
iš Brooklyno, N. Y.

Iš amato velionis buvo siu
vėjas; gyveno Rahway, N. J., 
30 metų. Chalkonis pabaigė 
savo gyvenimą būdamas 50 
metų amžiaus. Paėjo iš Lietu
vos: Vainikonių km., Kėdainių 
apskr., Kauno rėdybos. Lietu
voje dar tebegyvena velionio 
senelis tėvas, Stanislovas čal- 
konis; Amerikoje paliko savo 
brolį Povilą, kuris gyvena 
Hartford, Conn, ir pusbrolius 
Juozą ir Antaną Pilsuckius, 
kurie gyvena Elizabeth, N. J.

Spaudoje buvo pranešta, 
kad K. Chalkonis pats sau atė
mė gyvybę, tačiaus yra abe
jonių, kad jis taip būtų da
ręs ... Šio dalyko ištyrimui 
yra apsiėmęs advokatas Jonas 
Petrikas.

Tebūnie Kaziui lengva šios 
šalies žemele!

Ukrinas.

Pereitą metą čia mirė 32 
lietuviai. Tai padaryta didelė 
spraga vietos lietuviuose. 
Mirusieji buvo dar neseni 
amžiumi—nuo 19 iki 55 metų.

Bandė Apiplėšti
Lietuvis jaunuolis vardu 

Charles Garbin (Garbatavi- 
čius) kėsinosi apiplėšti 
Viktoriją Balčiūnienę.
9 vai. vakare vagišius, 
mijęs, kad krautuvėje
žmonių, įpuolė vidun ir atki
šęs šautuvą pareikalavo ati
duoti pinigus. V. Balčiūnie
nė ėmė rėkti. Ant riksmo 
kraūtuvėn pribuvo jos jaunasis 
sūnus. Vagišius, supratęs, 
kad gali būt blogai, leidosi 
bėgti. Bet vėliaus policijos 
tapo pagautas ir kaltinamas 
keliose vietose tokį darbą da
ręs.

Grąžinkite Blankas
Kurie esate paėmę išleistas 

Amerikos Lietuvių 
peticijų blankas, 
grąžinkite d. S. ' 
nes jos turi būt 
siųstos centran.

CIO Unijos Reikale
CIO unijos komitetas 

šaukia į visus tuos, kurie 
te išpildę aplikacijas į 
nėtos unijos narystę, kad už
simokėtumėte duokles už sau
sio mėnesį ir pasiimtumėte 
narystės knygutes. Kurie dir
bate ar nedirbate, jei tik iš
galite, pasimokėkite ir būki
te tvirtais unijistais-kovoto- 
jais.

tų, yra ruošiamas šaunus po- 
kilis palinksminimui visų kliu- 
biečių. Lietuvių Ūkėsų Kliu- 
bo valdyba sako, kad tam po- 
kiliui viena alaus išdirbystės 
firma žada nemokamai kliu- 
biečius gerai pavaišinti. Bū
kite !

Svarbu Visiems
Sausio 23 d., 2 vai. po pietų, 

CIO rengia didelį susirinkimą 
bedarbės klausimu. Tai la
bai* svarbus klausimas visiems. 
Bus žymių kalbėtojų. Kalbės 
net pats miesto majoras ir ki
ti valdininkai. Lietuviai dar
bininkai, dalyvaukite! Vieta 
—Olive School.

L. K. Biuras.

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

prisųsime NATU- 
TEA.

Telefonas: Humboldt 2-7964

DR. J. J. KAŠKIAUČ1US
530 Summer Ave., arti Chester Ave. 

NEWARK, N. J.
VALANDOSE—4 ir 6—8.

Nėra valandų sekmadieniais.

Sekantis Didelis Parengimas 
Brooklyne Bus

BAZAR
BUS DIDELĖJE SALĖJE

Knickerbocker Avenue, ir kampas Flushing Avenue, Brookyn, N. Y.

Salėje telpa apie 2,000 žmonių. Puikus steičius

BAZARAS BUS

11,12 ir 13 
Vasario-February

Kiekvieną vakarą bus puiki dailės 
programa, gera orkestrą šokiams.

Laukiame Bazarui Dovanu!
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PITTSBURGH) IR APIEUNKES ŽINIOS
Sausio 16 d. turėjome K. P. 

susirinkimą pas d. Lekavičių. 
Čia taip gi dalyvavo iš Brook- 
lyno atvykęs draugas J. Orma- 
nas, LDS jaunuolių organizato
rius. Kalbėjo apie LDS vajų ir 
kaip padidinti mūsų kuopas 
dirbant visiems sutartinai. 
Partij iečiai pasižadėjo dėt pas
tangų gauti į LDS jaunuolių, 
apmokant jiems sveikatos kvo
timo daktaro lėšas. Taipgi ža
dėta padėt jaunuolių žurnalo 
leidimo darbe.

Partijiečiai nusitarė bendrai 
su kitomis organizacijomis ren
gti ateinančią vasarą pikniką.

Mirė T. Stelmokas
Šiomis dienomis čia mirė 

Tamošius Stelmokas, northsai- 
dietis. Jis buvo jau 60 metų 
amžiaus. Paėjo iš Lietuvos Vil
nijos krašto. Ilgą laiką buvo 
bedarbiu. Palaidotas valdžios 
kapinėse be bažnyčios “pašven
tinimo.” Velionis niekur nepri
gulėjo.
ALDLD IV Aps. Konferencija

Konferencija įvyko sausio 16 
d., Mokslo Draugystės svetainė
je. Delegatų pribuvo nuo 5 
kuopų. Viso buvo 7 delegatai, 
Apskričio komitetas ir keletas 
svečių. Konferencijos prezidiu
mo vietoje buvo Apskr. komi-' 
tetas.

Rezoliucijų komisijon išrink
ti dd. J. Baltrušaitis, P. Leka
vičius ir K. čiuplis. Mandatų 
komisijon paskirti K. čiuplis ir 
J. Serbins.

Apskričio komitetas raporta
vo, kad pereitais metais apskri
tys veikė sutartinai ir buvo ge
rų pasekmių. Apskritys ėmė da- 
lyvumą surengime tarptautinio 
pikniko, ir surengė koncertą 
“Laisvės” naudai.

Konferencija priėmė šias re
zoliucijas: a) prieš Lietuvos ti
roniškąją valdžią, b) simpatija 
Ispanijos liaudies kovoms, c) 
prieš Japonijos plėšrumą, ir d) 
užgirta CIO judėjimas.

Johnnie Ormanas ragino! 
konferenciją paremti jaunuo
lių žadamą leisti žurnalą.

Atidarė K. P. Mokyklą

Sausio 16 d. K. P. atidarė sa
vo mokyklą po num. 648 Grand 
St., Kambarys randasi ant tre
čių lubų. Tame name yra ir 
svetainė dėl mitingų ir šokių. 
Mokyklos atidarymo proga su
sirinko nemažai žmonių, bet lie
tuvių tai tik buvome viso 4.

Mokyklos direktorius d. Fred 
Abbot, atidarydamas susirinki
mą paaiškino, kiek daug triūso 
ir vargo padėta, kol šis namas 
pertaisytas iš sandėlio į svetai
nę. Daugelis draugų partijiečių 
prie to dirbo dienomis ir nakti
mis .. . Dabar vieta graži ir 
patogi. Ji paimta 3 metams. 
Tame dalyke finansiškai daug 
pagelbėjo kai kurios unijos.

Po eilės kalbų rodyta ištrau
kos iš judžio “čapajev,” duota 
užkandžių ir lengvų gėrimų. 
Po to sekė šokiai. Pora lietuvių 
užsiregistravo mokyklon, ku
rią lankys vakarais dusyk se- 
vaitėje.

Masinis Mitingas

Sausio 14 d. Carnegie Muzi
kos Svetainėje įvyko darbinin
kų masinis mitingas prieš karą 
ir fašizmą, žmonių suėjo apie 
500. Lietuvių buvo visai mažai. 
Buvo geri kalbėtojai. Pirminin
kavo prof. Grey. Kalbėjo Dr. 
Kong, chinietis ir Valinskis. 
Pabaigoje kalbėjo kongresma- 
nas Coffee iš Wash, valstijos. 
Visi kalbėtojai smerkė fašizmą 
ir kvietė prieš jj kovoti visais 
galimais būdais. D. P. L.

Imtiniu Liaudiečiy Oficieriii 
Mainai ant Fašistų

Hendaye, Franc. — Ispa
nijos pasienis.—Fašistai ati
davė 42 suimtus liaudiečius 
oficierius mainais už 42 fa
šistų oficierius, kurie buvo 
suimti liaudiečių.

a-------------------------------- - —

Donorą, Pa.
Sausio 9 įvyko Liet. A. Pilie

čių Kliubo metinis susirinki
mas. Narių dalyvavo 46. Rink

lia šiems metams valdyba. Visa 
I senoji valdyba apdrausta ir 
šiems metams. Gal ir gerai pa
daryta, nes ilgiau padirbėję 

I veikėjai Turi daugiau prigudi- 
į mo.

Turto kliubas turi nemažai. 
1 Pinigais turi su virš $10,000. 
Į Turi savo nuosavą namą ver- 
Itės $25,000 su dvejais garažais, 
svetainėmis ir įrengtu baru. 

'Narių turi apie 80; pereitą me
tą mirė 3 nariai — J. Vaičaitis, 
T. Dambrauskas ir V. Rūkas. 
Naujų narių prisirašė tik 3.

šiaip progreso kliubas rodo 
mažai. Laikraščių pareina — 
‘Laisvė” ir “Draugas.” Knygų 

i knygyne labai mažai randasi, o 
ir tų veik neskaitoma. Prakal
bų ir gi nerengiama. Jaunuolių 
priguli keletas, bet ir tai tik dėl 
“pasismaginimo.”

I). P. L.

Cambridge, Mass.
Padėkavonės Vakarienė

Am. Lietuvių Piliečių Kliu
bo Naujų Metų sulauktuvių 
pramogos gaspadorius, F. Ra
mon, sausio 6 d. suruošė padė
kos pokilį visiems ir visoms, 
kurie prisidėjo darbu ar kita 
kuom prie pirmesnių didžiulio 
parengimo. v

Linksmai leidžiant laiką 
prie užkandžių, d. F. Ramon 
pradėjo iš eilės visus perstati
nėti pasisakymui, kas ką turi 
gero sumanęs Kliubo bei vi
suomenės gerovei.

Tąja proga draugė Francis 
Ramon prabilo: “Nors mūsų 
čia susirinkęs nedidelis būre
lis, ale vis šiek tiek galime su
šelpti Ispanijos liaudies kovo
tojus.” Kiti dalyviai tam pri
tarė, ir ant vietos sumesta 
$3.25. Pinigai pasiųsti per 
dienraštį “Laisvę.”

Tokios pramogėlės turėtų 
dažniau įvykti Cąmbridge’iuj, 
tai mažu vietos lietuviai sueitų 
Į didesnį bendrumą ir draugiš
kumą. Na, o kur vienybė, ten 
ir galybė. Jeigu ne tas žalin
gas pasidalinimas ir pavydu
mas, tai galėtume daug ką 
daugiau nuveikti bendrais dar
bininkų reikalais. O ir vietos 
mūsų organizacijoms tas būtų 
ant naudos ir sveikatos.

Po Naujų Metų- pas mus 
pradėjo rodytis daugiau vre- 
ningumo ii1 draugiškumo. Lie
tuvos Dukterų ir Sūnų Dr-tė, 
Liet. Sūnų Dr-tė ir Lietuvių 
Jaunuomenės Draugija savo 
metiniuose susirinkimuose yra 
nusitarę išsikraustyti nuo Pro
spect St. pas Stašius, po num. 
163 Harvard St., Cambridge, 
viršuj Liet. Kliubo kambarių. 
Nuo dabar visų trijų draugi
jų susirinkimai įvyks naujoj 
vietoj.

Būtų labai praktiška, kad 
tos trys organizacijos bendrai 
surengtų vakarienę naudai ve
damoms darbininkų kovoms.

Pamirškime nesusipratimus, 
o imkimės konstruktyviu dar
bo ’ Eks-Reporteris.

Binghamton, N. Y.
Aukos “Liaudies Balsui”

Sausio 13 dieną ALDLD 20 
kuopa turėjo prakalbas. Kal
bėtojom buvo drg. M. Guoba 
iš Kanados. Drg. M. Guoba 
gana nuosekliai aiškino dabar
tinę Ispanijos ir Chinijos pa
dėtį. Jis aiškino, kaip Itali
jos ir Vokietijos fašistinės val
džios terorizuoja nekaltus 
darbininkus, ir kaip yra svar
bu turėti liaudies frontas, 
kad atsilaikyti prieš fašistinius 
puolimus. Taipgi plačiai kal
bėjo ir apie Kanados lietuvių 
padėtį, ir kaip jiems' ten yra

svarbu turėti savo darbinin
kišką spaudą. Baigdamas 
kalbėti, paprašė susirinkusią 
publiką, kad paaukotų pagal 
savo išgalę jųjų darbininkiš
kam. laikraščiui “Liaudies 
Balsui.”

Po prakalbos sekė klausi
mai, į kuriuos drg. Guoba at
sakinėjo. O tuom tarpu bu
vo renkamos aukos. Aukavo 
šie: A. žolynas $1; po 50c: I. 
Vėžis, Dišis, J. Vaicikauskas, 
L. Tvarijonas, M. žvirblienė, 
P. Mačiukas, A. Pagiegala, L. 
Šimoliūnas, P. Jasilionienė ir 
E. Pagiegalienė; po 25c: U. 
Šimoliūnienė, F. Maldaikis, S. 
Jasilionis, Joe Strolis, A. Rap- 
čis, P. Yankawski, V. Gaidys, 
J. Strolis, Smigelskis, A. Bag
donas, J. Kireilis, A. Nava
linskas ir J. žemaitis; A. 
Tvarijonienė 20c; smulkių su
rinkta $1.61. Viso $11.06. 
Visiem aukautojam ačiū.

O. G.

prastai.. Laikėme prieš Kalė
das i'‘ Naujus Motus, bet kaip 
nėra taip nėra. . . G. J. K.

Varsa va. — Lenkijos val
džia planuoja aptaksuot 
amerikinių judžių filmas po 
20 centų už jardą.

Užprenumeruok Dienraštį 
“Laisvę” Savo Draugams

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
WORCESTER, MASS.

Tarptautinio Darbininkų Apsigyni
mo 13 kp. susirinkimas įvyks sausio 
25 d., 7:30 v. v. Lietuvių Svet., 29 
Endicott St. Malonėkite visi nariai 
ir pati valdyba Į laikų susirinkti, nes 
šis bus metinis susirinkimas ir bus 
išduota metiniai raportai. Turime ir 
kitų svarbių dalykų aptarti.
(19-20) Org. H. Stankus.

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

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

Iš šonų padaruu nau
jus paveikslus ir kra- 
javus sudarau su ame
rikoniškais. Reikalui 
esant ir padidinu to-' 
kio dydžio, kokio pa
geidaujama. Taipgi 
atmaliavojil įvairiom 
spalvom.

Iš Komunistų Partijos 
Lietuvių Frakcijos

Kadangi per dabartinį Ko
munistų Partijos vajų už nau
jų narių gavimą į partiją lie
tuvių prisirašė tiktai 4 drau
gai, tai Komunistų Partijos 
vietinis skyrius paskyrė dėl 
KP Lietuvių Frakcijos kvotą 
iki kovo 1-mos d. gauti dar 
5 naujus narius į Kompartiją. 
Lietuvių Frakcija kvotą pri
ėmė ir bandys ją išpildyt. Tad 
lietuviai darbininkai Kompar
tijos pritarėjai, kurie dėl ko
kiu nors išrokavimu dar ne
įsirašėte į Kompartiją, dabar 
įsirašykite, o tas partijiečiams 
pagelbės pasiekti pasibriežtą 
tikslą.

Vakarienė, Judžiai, Šokiai

Komunistų Partijos vietinis 
skyrius rengia vakarienę, kru
tumus paveikslus ir šokius, 
kurie įvyks šeštadieiiį, va
sario 19 dieną, Lietuvių Sve
tainėje, 315 Clinton St.

Šią pramogą rengiame tiks
lu, kad sūkelti kiek finansų 
dėl platesnio vietos veikimo.; 
Kompartija jokių kitokių 
įplaukų neturi, kad padidinus 
savo iždą; o darbų yra daug, 
kuriu be finansų negalime at
likti. Tad karts nuo karto ir 
yra rengiama pramogos ir 
prašoma plačią visuomenę, 
kad atsilankytų į mūsų pra-, 
mogas ir paremtų finansiniai. I 
Taigi prašome nepamiršti šios J 
mūsų pramogos ir nerengti, 
nieko minėtoj dienoj.

Vėliau bus daugiau prane
šimų apie šį mūsų vakarą.

Komunistė.

Philadelphia, Pa.
Mirė Morta Kazikauskiūtė

Sausio 20 d. mirė Morta Ka
zikauskiūtė. Mirties priežastis 
—plaučių įdegimas (pneumo
nia). Sirgo dvi savaites. Pa
šarvota namuose po num. 3145 
N. 7th St. Bus palaidota pir
madienį, sausio 24 d., 10 vai. 
ryte, Oakland kapinėse.

Laidotuvėmis -rūpinasi gra- 
borius Jos. Kavaliauskas, ku
rio įstaiga randasi 1439 So. 
2nd St., Philadelphia, Pa.

Velionė buvo darbininkė. 
Turi seserį Mrs. Natalie Krist.

Reporteris.

bridgIwaterjass.
Patiko Nelaimė

Dd. J. Katilius ir J. Gricius 
išvažiavo automobilium pasi* 
važinėti ir grįžtant namo, pa
sukus jau į savo kiemą, kitas 
paskui bėgęs automobilius 
taip smarkiai trenkė į jų au
tomobilį, kad ir automobilį su
daužė, ir važiuotojus skaudžiai 
užgavo. Drg. Griciui galva ir 
petys drūčiai užgautas; Kati
liui tik galva.

Neseniai važiuodama i dar
bą čia pavojingai sužeista 11. 
Zukasevičienč.

Darbai pas mus einai labai

WORCESTER, MASS.
Antradieni, sausio 25, 7:30 vakaro, 

Lietuvių Svetainėj, 29 Endicott St., 
įvyks specialis susirinkimas veikimo 
komiteto. Visi draugai, kurie esate 
išrinkti atstovauti draugijas 1938 me
tais, būtinai dalyvauki!. Taipgi pra
šome visus, kurie turite paėmę peti
cijas parašų rinkimui, grąžinkit M. 
Kižienei, Lietuvių Svetainėj, ne vė
liau 30 d. sausio. Sekr.

(19-20)

LICENSES Tel. Virginia 7-4499

BEER WINE LIQUOR
Wholesale and Retail

NOTICE is hereby jfiven that License 
No. CL-307 has been issued to the under
signed to sell beer, wine and liquor at 
retail under Section 132A of the Alcoholic 
Beverage Control Law at 924—65th St., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

DANISH ATHLETIC CLUB, Inc. 
924 -65th St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License 
No. IIW298 has been issued to the under
signed to sell beer and wine al retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 4811 Avenue N., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GEORGE APOSTOL 
d-b-a Al* Bai- and Grill 

481 1 Avenue N., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License 
No. RW7'fl) has been issued to the under
signed to sell beer and wine at retail 
under Section J32A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 88 Atlantic Ave., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to he consumed on the premises.

DOMINGO VIERO CTV1DANES 
& SANCHEZ 

88 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License 
No. RW 751 has been issued to the under
signed to sell heer and wine at retail 
under Section 132A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 6623 Fort Hamilton 
Parkway, Borough of Brooklyn, County of 
kings, to be consumed on the premises.

CARMINE ARCIELLO
6623 1-T. Hamilton Parkway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License 
No. RL G322 has been issued to the under
signed to sell beer, wine and liquors at 
retail under Section 132A of the Alcoholic 
Beverage Control Law at 621 Chester St., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

GEORGE P. McDERMIHT 
d-b-a Crown Rest. & Bar 

621 Chester St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License 
No. GB 108-17 has been issued to the under
signed to sell beer at retail under Section 
75 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 333 Sumner Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BENJAMIN BICKEL
333 Sumner Ave., Brooklyn, N. Y.
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Telephone: EVergreen 8-D770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.
atari i ii m ir—trr

Telephone Stagg 2-440S

A. Radzevičius
GRABORIUS

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidojo tin

kamai ir už prieinamų kainų
Parwmdiiu automobilius vestuvėm 
Darėm, krikštynom ir kitokiem 

reikalam

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Mnrcy Avenue) 

BROOKLYN. N. Y.

CHARLES’
UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barberiai 
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avė.
Brooklyn, N. Y. 

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

(Šalinskas)
LIETUVIS GRABORIUS

Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų.

Turim puikiai įtaisytų Koplyčių 
ir salę dėl po šermenų pietų.

Teikiam nemokamai vėliausios 
mados automobilius.

84-02' JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

Woodhaven, L. L, N. Y.

168 Grand Street 
Tel. Evergreen 8-7179 

Brooklyn, N. Y.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

5Q Court Street 
Tjl. Triangle K-36M 

Brooklyn, N. Y.

Dr. Herman Mendlowitz
33 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312

OFISO VALANDOS 
nuo 1--3 dienų ir nuo 7--8 vak.

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue J 

Kampas E, 23rd St.

LIGOS

CHRONIŠKOS

GYDOMOS
Patenkinančios ir Greitos 

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

X-SPINDULIAI IR KRAUJO 
TYRIMAI

NEBRANGUS ATLYGINIMAS-r- 
SĄLYGOS JUM PRIEINAMOS

(Ištyrimas Veltui ir Slaptas)

DR. ZINS
Jsisteibęs per 25 metus. ,

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

9 A. M. iki 3 P. M.

•JR

SttJ—

36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 . .
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

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

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

Stephen AromiskisI
(Armakauskas) g

Laisniuotas Graborius |
NOTARY PUBLIC F

423 Metropolitan Avė. » 
Brooklyn, N. Y. g 

Telefonas: EVergreen 7-4311 Ui

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, sen- 
vičiam duona, balta duona, Caleh ir rasiu duona. Taipgi 
kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas ska
niausių kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese 
Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunko ir Spice Cake. Stollen, 
Doughnuts, Pios, Pastries Apple Turnovers ir Jelly Rolls. 
84 ......................

Siunčiame duonų per paštų į kitus įmestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kainas.

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

mwim wiiuim
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Notary Public Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavimas 
bus užtikrintas ir už prieinamų kainų
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Valgykite Medų
“Laisvė” vėl gavo daug medaus, 
kuriuom aprūpins Brooklyn^ ir 

apylinkę orui atvėstant.

Valgykite Medų Vietoj Cukraus
Sako Dr. J. J. Kaškiaučius

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

palengvina pergalėti šaltį

Kaina 65c už Kvortą
LIEPŲ ŽIEDŲ 75c KVORTA 

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

LIETUVIU KŪRO KOMPANIJA
įdedame Master-Kraft Oil Burners į Jūsų Seną 

Ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)
Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir įdės tinkamą 
“burner” arba Visą garo arba karšto vandenio sistemą. 
Maloniai suteikiame aprokavimus be jokio mokesčio.

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

Telefonas EVergrecn 7-1661
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Paskutinis Priminimas
Rodosi, jau visi New Yorko 

apylinkes lietuviai žino, kad 
vakariene su šokiais lietuvių 
kalbos kursų parėmimui įvyks 
šio mėnesio 29 d., šeštadienio 
vakare, Granada Viešbutyje, 
Brooklyne.

Kas tiktai supranta svarbą 
išlaikymo lietuvių kalbos kur-' 
sų Columbia universitete, kas I 
nori paremti tą idėją—tas pri- i 
valo lankytis šiame bankieto!1' 
Bilietų galima gauti vietosi 
laikraščių leidyklose.

Bankieto komitetas labai j 
prašo visus, kuriems tapo pa
siųsta bilietai, atsiteisti už 
juos iki šio mėn. 25 d. Rengė- j 
jams būtinai reikia žinoti, kiek 
jie svečių turės, kad deramai 
visus aprūpinus.

Iki malonaus pasimatymo 
sausio 29 d. Granada Viešbu
ty! Bankieto Komitetas.

Ainteris Pasmerkia Tammanės Sabotažą Miesto 
Taryboj; Šaukia Gint Proporcionalę Atstovybę

Tammany atvirutę

MIRTYS—LAIDOTUVĖS

šeštadienį, 22 d. sausio mirė 
Stanley Garlauskas, 42 m. am
žiaus. Gyveno po numeriu 261 
Union Avė. Mirė Greenpoint 
Ligoninėj. Bus palaidotas an
tradienį, 25 d. sausio, šv. Trai- 
cės kapinėse. Kūnas pašarvo
tas pas graborių J. Garšvą, 
231 Bedford Ave.

“Gėda New Yorko žmo
nėms“, sako I. Amter, buvęs 
Manhattano komunistų kandi
datas į “councilm.anus“ perei
tuose rinkimuose, “kad Tam
many Hali, kuri buvo nugalė
ta rinkimuose pereitą lapkritį, 
gali sabotažuoti Miesto Tary
bos veiklą dabartinėje labai 
skubioje padėtyje.
deda visas pastangas diskredi
tuoti proporcionalę atstovybę, 
siekdama tuo būdu proporcio- 
nalės atstovybės atmetimo ir 
to pasėkoje sugrįžimo galiom

“New Yorko liaudis galuti
nai pasisakė pereito lapkričio 
2-rą. Ji davė mandatą progre- 
syviams . Bet dėl progresyvių 
nesusitarimo rinkimuose Mies
to Tarybos, Tammany gavo di
desnę atstovybę, negu ji buvo 
verta. Pasėka yra tokia, kad 
13 Tammanės šulų ir jų bernų 
krapinėja posėdžių salėj lyg 
valkatos, lėšuodami miestui 
krūvas pinigų ir trukdydami 
v i s ą į s t a t y m d a vyst ę.

“Tam turi būt galas. Aš 
atsišaukiu į visas darbo unijas 
ir visas pilietines ir broliškas 
organizacijas pasiųsti delega
cijas į sekamą Miesto Tarybos

sesiją ir ten ant vietos pareikš
ti savo nusistatymą kas liečia 
Tammany Hall užsilaikymą. 
Lai visos organizacijos priima 
rezoliucijas, lai sušaukia mi
tingus protestuoti tą taktiką. 
Lai Tammany Hall sužino, 
kad tolimesnis sabotažas ne
bus toleruojamas. Pasiųskite 

savo councilmanui.
Surengiate savo apylinkės mi
tingus ir pareikalaukite, kad 
jūsų tammanietis atstovas pa
siaiškintų dėl savo sabotažo 
Miesto Taryboje.

“Tas surakinimas Miesto 
Tarybos turi būt sulaužytas, 
žodžiai turi paliaut. Bet virš 
visko, nedaleiskime tam sabo
tažui pakenkt ar paliest mūsų 
pilną paramą proporcionalei 
atstovybei. Iškėlimas to klau
simo spaudoje pereitą ketvir
tadienį nebuvo netikėtas. Jis 
buvo gerai pritaikytas prie 
veikimo Miesto Taryboj. Ne
leiskim. mažint proporcionalės 
atstovybės vertingumo. Miesto 
Taryba turi pradėt veikt. Lap
kričio 2-ros mandatas buvo 
aiškus. Tammany Hali turi 
paliaut sabotažą. New Yorko 
liaudis tuojau tars žodį jo su
stabdymui“.

Kritikuoja Fėnj Architektus
Parkų komisionierius Robert 

Moses kritikuoja** Pasaulinių 
Fėrų planavimo architektus. 
Jais yra Sloan and Robertson. 
Moses sako, kad jų plane esa
ma nereikalingų puošnumų, 
kurie numatytoms vietoms ne 
tik nereikalingi, bet ir netik
sią, tačiau jie lėšuosią milio- 
ną ekstra dolerių. Pavyzdžiais 
tokių nereikalingų puošnumų 
jis suminėjo marmuro duris 
gaisrinių dūdų ‘ sandėliui ir 
brangius privatiškus keltuvus, 
kuriais ponai atskirai nuo 
abelnos publikos keldinėsią sa
ve į 18-kos ir (/o pėdų “aukš
tumas”.

Jis taipgi sako, kad bereika
linga esanti marmurinė audi
torija, kuria miestas negalės 
naudotis po fėrų.

Standard Oil Pasirašė 
Sutartis

New Yorko Standard Oil 
Co., 26 Broadway, pasirašė su
tartį su National Maritime 
Unija pereitą penktadienį. Su
tartis paliečia 46 laivus su 
2,000 jūrininkų.

Užpereitą savaitę tokia su
tartis pasirašyta su Standard 
Oil Co. of New Jersey, kur 
paliečiama 72 laivai su keliais 
tūkstančiais darbininkų.

Abi sutartys pakelia algas, 
pagerina sąlygas, duoda 3 sa
vaičių atostogas su alga.

Uždraudė “Pariay” Bombar
davimo Judj Lenkijoj

Central Brooklyn, N. Y.

Telefonas FOxcroft 9-6901

Painters and Decorators
Lietuviai Malioriai ir Dailydės

• •
Taisome namus ir maliavojame iš vidaus ir iš lauko.

Puikiausia sulig vėliausios estetikos dekoruojame 
maliavom arba išpopieruojame kambarius. 

KLAUSKITE MŪSŲ APROKAVIMO
Reikale namų taisymo, maliavojimo ar popieravimo 

klauskite mūsų aprokavimo. Duodame tinkamus 
patarimus ir darbą atliekame patenkinančiai.

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

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

Išsikirpkite ir Pasilaikykite

Iškilminga Vestuvių 
Vakarienė

Kaip jau daugumai yra ži
noma, kad susivienijo dvi na- 
cionalės pašalpos ir apdrau- 
dos organizacijos: Aukščiau
sia Prieglauda Lietuvių Ame
rikoj su Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimu. Dabar vadinsis 
dDS. Paminėjimui tos vieny

bės, APLA 2-ra, LDS 1-ma ir 
LDS 200-nė kuopos bendrai 
rengia vakarienę 19 vasario, 
Liet. Am. Piliečių Kliube.

Ta vakarienė rengiama ne 
dėl pelno, tai ir vadiname ves
tuvių vakarienė. Bus susipa
žinimas draugų ir draugių. 
Linksmai vieni kitus pasivai
šins maistu ir gėrimais. Taipgi 
pasišoks prie Geo. Kazakevi
čiaus geros orkestros.

įžangos tikietų kaina $1.25. 
Tai tikėkite man, draugai, 
gausite vertės už tuos pini
gus. Todėl minimų kuopų 
draugės ir draugai nariai tu
rėtume dėti daug pastangų 
platinti tikietus. Tikietų gali
ma gauti “Laisvės“ raštinėj ir 
pas sekamus draugus: P. Vaz- 
nį, G. Bernotą, P. Grabauską, 
Aldona Vazniūtę, A. Kreivė
ną ir G. Kuraitį.

Rengimo kom. narys,
G. Kuraitis.

; “Mes Iš Kronštadto” 
Williamsburge

Puikusis Sovietų Judis “Mes 
Iš Kronštadto“ bus rodomas 
per k e t u r i a s dienas New 

i Broadway Teatre, 246 Broad
way, Brooklyne. Pradės rodyt 
rytoj, 25-tą ir tęs rodymą 26- 
ta, 27-ta ir 28-ta sausio. Teat- 
ras yra arti BMT Jamaica li
nijos Marcy Avenue stoties.

šis judiš, tai dokumentai is 
perstatymas dramatiškiausių 
momentų iš Raudonojo Laivy
no didvyriškos rolės civilio ka
ro metu. Veikalas parašytas 
pasiremiant Raudonosios Ar
mijos karių ir Raudonojo Lai
vyno jūrininkų laiškais ir die
nynais, taipgi senomis liaudies 
k a i'o dainomis. Filmos darytos 
tose istoriškose vietose, kurių 
padaryme tiesioginiai gelbėjo 
Baltiko ir Juodųjų Jūrų laivy
nų kamandieriai. Judžio pa
gaminime dirbo tris metus.

Greta šio judžio rodoma ju
dis “Thę Spanish Earth”.

Kiek Išleista WPA 
Projektams?

Šio miesto WPA išleido ge
roką krūvą pinigų įvairiems 
projektams. Nuo rugpjūčio 1, 
1935 metų, iki gruodžio 31, 
1937 m., išleista $478,635,781, 
kaip praneša New Yorko 
WPA administratorius Somer
vell.

Chinijoj Augusiam Jaunuoliui 
Rasė Ne Problema

Ketvirtadienį pribuvo į New 
Yorko Chinatown baltas ameri
kietis Fung Kwok-keung pas 

t Fung Dong, savo auklėtoją chi- 
nietį. Jo pasitikimui auklėtojas 
suruošė sutiktuves. Devynioli
kos metų jaunuolis tik per savo 
kūdikystės draugus, Amerikoj 
augusius chinukus, tegalėjo su- 

• sikalbėti su reporteriais. Pasta
rieji norėjo žinoti, ar jis pasi
laksiąs su chiniečiais, ar eisiąs 
jieškot baltos rasės draugų. 
Vaikinas atsakė, kad tas pri
klausą nuo jo auklėtojo, gi au
klėtojas pridėjo, kad tai vaikino 
valia, jis jo nevaržysiąs.

; > Vaikino balta motina, Anna
Mullally Rinehart, pametusi jį 
kūdikystėje ir jis išaugo pas sa
vo atradėją chinietį. Jo auklėto
jas buvo seniau sugrįžęs į šią 
šalį po ilgoko gyvenimo Chini

joj.

įsteigė Central? Tarybą
New Yorko Mieste formaliai 

įsteigta CIO unijų centralė 
įstaiga, kuri vadinsis Industri
al Union Council (Industrinių 
Unijų Taryba). Ji atstovauja 
500,000 narių. Steigiamajam 
susirinkime dalyvavo delegatai 
nuo 34 tarptautinių ir naciona- 
lių unijų, taipgi tų unijų dis- 
triktų tarybos, jungtinės tary
bos ir organizaciniai komite
tai.

Turtuolis Užsimušęs 
Iš Girtumo

Turtingo pirkliautojo Ruland 
Thompsono kūnas rasta skiepe 
bildingo 200 W. 80th St., New 
Yorke. Jisai ten nukritęs taip 
vadinamuoju “dumwaiter,” ku
riuo nuleidžiama iš viršutinių 
aukštų išmatos ir įvairūs daly
kėliai. Iš syk manyta, kad jis 
įstumtas ar įmestas, nes netyčia 
negalėjęs įkrist, kadangi keltu
vo viršus ant stogo esąs su duri
mis ir aptvertas iki kelių aukš
čio tvorele. Dabar įmatoma, 
kad jis skylėn įlindęs iš girtu
mo.

Nukritę-^ galva žemyn. Nu- 
bružiuotos rankos rodo, kad jis’ 
bandęs susilaikyti ant keltuvo 
virvių.

Thompsonas gyveno Tudor 
Viešbutyje, 304 E. 42nd St.

Iš tos sumos išleista $448,- 
658,842 LaGuardijos sumany
tiems ir kitiem miesto taksais 
valdžios remiamiems projek
tams; $16,905,950 išleista val
stijos departmentų siūlomiems 
projektams, ir $13,070,989 iš
leista federaliams projektams, 
čia neįskaitoma keturi Fede- 
raliai Meno Projektai.

Iš miesto projektų sumos 
$85,031,592 išleista asmeniš
kiem patarnavimam ir $363,- 
627,250 statybai. Iš pastaro
sios sumos $165,462,117 su
naudota palaikymui-taisymui 
to reikalingų statybų, o $198,- 
165,133—naujai statybai, ku
rios palaikymu ateityje turės 
rūpintis miestas.

Pinigai duota sekamų mies
to departmentų darbams: 
Parkų—$124,194,732; švieti
mo—$53,719,713; Brooklyno 
prezidento ofisui — $32,671,- 
543; Queens — $28,847,654; 
M a n h a ttan — $27,144,500 ; 
Bronx — $22,571,644; Rich
mond—$19,791,738; Liaudies 
Šelpimo—$22,002,170; Ligon- 
bučių—$19,516,891; Sveikatos 
—$14,440,050; Vandens, Gaso 
ir Elektros—$11,*773,368; Do
kų—$11,699,094; Šapų ir Sta
tybos—$7,618,085; Gyvenamų 
namų—$6,078,734.

Cukerninku Vargai
Arbuckles Bros. cukernė 

dabartiniu laiku labai pamaži 
dirba. Jau nuo pradžios spa
lio mėn. pradėjo mažiau dirb
ti, bet gruodžio ir sausio mėn., 
tai suvis mažai tedirba. Dar
bininkai tedirba po tris, dvi ir 
vieną dienas į savaitę, o kai 
kurie suvis nedirba. Kas dar 
blogiau, tai kad bosai nepasa
ko, kada gaus dirbti. Kai dar
bininkai paklausia, kada reikės 
ateiti darban, tai pasako: At
eikite pažiūrėti, gal bus dar
bo. Na, darbininkai ir važinė
ja. Laiką ir pinigus kelionei 
leidžia, o darbo vis nėra.

šį trečiadienį teko su ke
liais cukerninkais kalbėtis. La
bai nusiskundžia. Vienas sa
ko, šią savaitę gavau pirmą 
šių metų pėdę ir tai tik 8 dol. 
ir 80 centų, kitas sakė gavęs 
9 dol. suvirs, o kiti du sako: 
jūs gavote bent kelis dol., mu
du dar nei cento neuždirbome. 
Tokių darbininkų, kurie tik 
tiek teuždirba, yra ir daugiau. 
Na ir kaip su tokiu menku už
darbiu darbininkui dar ir su 
šeimyna galima pragyventi.

Darbininkai visi priklauso 
cukerninku unijoj, Internation
al Longshoremen Association, 
kuri priklauso prie A. F. L. 
unijos. Viršininkai nieku dau
giau nesirūpina, kaip tik iško- 
lektavimu duoklių. Unija su
sitvėrė liepos mėn., o iki šiam 
laikui dar nei vieno susirin
kimo nesušaukė. Nekurie dar
bininkai jau girdėt pradeda 
nusiskųsti ir nenori mokėt duo
klių. Sako: kur mes imsime 
pinigus, kad negauname dar
bo ? Reporteris.

Varšava. — Lenkijos cen
zūra uždraudė rodyt juda
mąjį paveikslą, kaip japonų 
lėktuvai bombardavo ir pa
skandino Amerikos karinį 
laivą “Panay.”

“Gazeta Polska” išreiškia 
Lenkijos valdžios “suprati
mą”, kad pasauliui būtų “di
desnis pavojus“, jeigu Chi- 
nija su savo “liaudies fron
tu” laimėtų karą prieš Ja
poniją; todėl linki laimėt 
japonam.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

APLA su LDS vestuvių vakarienes 
rengimo komisijų bendras susirinki
mas šaukiamas šį pirmadienį, 24 sau
sio, 8 vai. vakaro, “Laisvės” patalpoj. 
Čia turi susirinkt APLA 2-ros, LDS 
1-mos ir LDS 200-nės kuopų komi
sijos. Kuraitis.

IŠRANDAVOJIMAI
Pasi randavo ja 3 kambariai gra

žiame 2-jų šeimynų name. Pilnai 
moderniškai viskas Įtaisyta. Pagei
daujame randauninkų be vaikų. Ren- 
da prieinama. Kreipkitės po nume
riu 54-07—69th Lane, Maspeth, N. Y.

(18-20)

BROOKLYN LABOR LYCEUMf
DARBININKŲ ĮSTAIGA

o

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

, alleys. i
KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
i

Tel.: STagg 3847 |

Vaikas Žuvo Išmatose
Vienuolikos metų vaikas 

Teddy Scherny, 16-33 Sutphin 
Blvd., So. Ozone Park, žaidė 
su draugais Queens išmatų 
vertimo grabėj. Ūmai jisai 
dingo. Manoma, kad nuo 
kranto verčiant išmatas jo ne
pastebėjo ir užvertė. Po ilgo 
jieškojimo, vaiko kūnas rasta 
po keturiomis pėdomis išmatų.

Policistas William Allmindin- 
ger, 47 metų, tris kart gavęs 
departmehto pagarbos ženklus, 
rastas nusišovęs ant Brookly
no Tilto. Jis skundęsis nesvei
kata. Liko šeima.

t

Paliuosavo Whelan Pikietus
Keturi pikietai paliuosuoti 

po $100 kaucijos kiekvienas. 
Jie buvo areštuoti trečiadienio 
vakarą, kada po Madison Sq. 
Garden mitingo susidarė 5,000 
žmonių demonstracija ir ma
siniai pikietavo Times Sq. sri
tyje esančias tris tos kompa
nijos krautuves per 2 valan
das. •

Coney Island Banke suimtas 
tūlas Harold G. Fenton, kuris 
čia atvykęs po nusu.kimo $52,- 
500 iš San Francisco banko. 
Jis čia bandęs iškeist keleivio 
čekį.

Ispaną Fašistai Suėmė Du 
Graikijos Laivus

London.—šarvuoti laivu- 
kai Ispanijos fašistų užgro
bė du Graikijos prekybinius 
laivus: “Aikaterini”, 2,560 
tonų, įtalpos, ir “Meropi”, 
4,180 tonų. Užgrobtus lai
vus nusivarė į Centą, fašis
tų - prieplauką Ispaniškoj 
Morokkoj. A ..

GARSINKITES “LAISVĖJE”

MATEUŠAS SIMONAVIČTŲS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAM ĮSTAIGA

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

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterimis. NedS- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki *v 6 1 a 1.

426 SOUTH 5th STREET, BROOKLYN, N. Y. 
Blokas nuo Hewes elereiterio stoties. Tel. Brergreen 7-8IM
........................ '■ ............... .................... ...................................................................... ...........

PA IN-EX P EI I Eft

Muskulų skaudėjimas, 
kuri sudaro pcrsidlrbitnas, 
drėgnumas ir nuovargis — 
greitai palengvinamas.

NUSIPIRKITE BONKUTĘ 
ŠIANDIEN.

Dvejopo didumo: 35c. ir 70c.

. w O R l t> F A M O K I

LINIMENT

OiLBU^EB
Wi INVENTED

/4A Gnw&uf!
COOK and HEAT Without Coa 
In Your Preaent Or. wood
Stove or Furnace— 
HOTTER - CHEAP.
ER —No Aahea or Dirt 
— Twice the Heat Quick 
•t ONE HALF THE COST.
COOKS A MEAL

FOR LESS
Beats any oil burner ever gotten 
out for low cost, perfect per
formance. Bums cheap oil a new 
way. without pre-generating Any srovi* 
or clogging up. Quick intense range «r 
boat by Simple Turn of Valve, euahace 
It ends drudgery and dirt of Quick HEATat 
coal or wood; cuts fuel bills in Turn of Vaivai 
half, pays for Itself quickly by what IT SAVES.

DU AM E phone for free rnUNC DEMONSTRATION 
No Obligation

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

Local Sales Representative

KLEEN KOL COAL CO.
MR. PETER LISAUSKAS 

COAL, COKE and OIL 
Phone: JEfferson 3-2779 

EVergreen 7-7550 
Ridgewood

1458 DeKALB AVENUE
Williamsburg 

335 UNION AVENUE
Maspeth 

53-82 72nd PLACE

JOHN VAIiEN 
t 

321 Grand St., Brooklyn, N. Y.
Aukštos Rūšies Restauracija

Puikiai įrengta vieta pasilinksminimams 
Amerikos Išdirbimo ir Importuotos

DEGTINĖS IR VYNAI
GERIAUSIŲ BRAVORŲ ALUS IR £L1US
Skersai gatves nuo Grand Paradise Sales

321 Grand Street Brooklyn, N. Y.
Kampas Havemeyer St.

Telefonas: EVergreen 7-9851 
Vr  - '




