
THE LITHUANIAN DAILY
No. 20

Nepaiso ir Dabar.
Advokatai Pasidalino.
500,000 Bedarbių.

Rašo A. B.

Viaų šalių Darbininkai 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimesit, Tik Re

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulj!

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyn© $7»OO 

Metams

Pavienio Numerio Kaina 3c Motai XXVIII, Dienraščio XXTelephone STagg 2-3878 Brooklyn, N. Y., Antradienis, Sausio (January) 25, 1938

Krislai
Kunigų Teisintojas. t 
Klebonijos ir Lenkinimas

“Mūsų Vilniaus” No. 24-tam 
(1937 m.) Dr. Vladas Minevi
čius sušilęs teisina Lietuvos ku- ! 
nigų labai tamsią praeitį lietu- Į 
vybės reikalais. Tas daktaras, 
matyt, labai gabus istorijos 
kraipyme ir teisybės paslėpime. 
Pavyzdžiui, jisai bando įkalbė
ti, kad ištiesų Lietuvos kunigi
ja išgelbėjo lietuvius nuo am
žino sulenkinimo. Jis stačiai sa
ko: “Bet viena lenkai nesuge
bėjo sustabdyti: tai mūsų kil
nieji jos lietuvė jimo."

Istorija gi kalba visai kitaip. 
Ji mums parodo, kad Lietuvos 
kunigija, kaipo tokia (nors ir 
buvo atskirų kunigų, kurie iš
tiesi! priešines Lietuvos lenki
nimui), visados buvo ir pasili
ko lietuviškos sąmonės smaugi
mo įrankis. Juk dar mums 
esant Lietuvoje, prieš didįjį ka
rą, klebonijos buvo lenkiškos 
kalbos ir lenkiškos kultūros 
gūžtos. Kas tą bando užginčy
ti bei paslėpti, tas nesiskaito 
su jokia istorine tiesa.

Dr. Minevičius bando mums 
įkalbėti, kad po panaikinimo 
Lietuvoje baudžiavos “beveik 
visa Lietuvos dvasiškija per 
20-40 metų apsisuko veidu j 
lietuvybę.” O nieko panašaus 
nebuvo. Tiesa, Lietuvos pilka- 
sermėgiui valstiečiui nepasi
duodant sulenkinti, ir kaime ir 
mieste pradėjus lietuviškai są
monei atbusti, pradėjo atsirasti 
daugiau ir kunigų, kurie “apsi
suko veidu į lietuvybę.” Bet tai 
ne “ beveik visa Lietuvos dva
siškija.” Beveik visa Lietuvos 
dvasiškija pasiliko lietuvių len
kintoją ir rusintoją. - |
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O dar ir dabar ar Lietuvos 
dvasiškija paiso lietuvybės? Jei 
paisytu, tai ji ubagiškai ant ke
lių nevaikščiotų prieš Vatikaną, 
kuris visoje savo istorijoje pa
sirodė mirtinu Lietuvos ir lie
tuvybės priešu. Ar gi popiežius 
nepalaiko Lenkijos prieš Lietu
vą? Argi popiežius nepripaži
no Vilniaus Lenkijai? Bet Lie
tuvos dvasiškija nė balso nepa
kėlė prieš šituos Vatikano žy
gius. Neatsirado nei vienas Lie
tuvoje arba Amerikoje lietuvis 
kunigas, kuris būtų viešai ir 
vyriškai pasipriešinęs šiai 
lietuviškai, pro-lenkiškai 
piežiaus politikai.

anti-
po-

gra-Istorija dar gali labai 
žiai pasijuokti iš tokių Minevi- 
čių ir jų garbinamos dvasiški- 
jos. Jei baisi nelaimė ištiktų, 
jeigu Lenkija su pagelba Vo
kietijos užgrobtų visą Lietuvą, 
tai negali būti jokios abejonės, 
.kad Vatikanas šitą Lenkijos 
žygį palaimintų. Pamatytumė
te, Lietuvos dvasiškija nei “bū” 
nepasakytų Vatikanui.

Neperdėjus galima drąsiai 
teigti, kad jokia kita tauta ne
turi tokios savo tautai neišti
kimos ir svetimiems “dievams” 
vergiškos dvasiškijos, kaip Liey 
tuva. Tai buvo ir pasilieka di^ 
džiausią mūsų tautos gėda^^-y
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New Yorko valstijos advoka
tų Bar Association viršylos pri
dėjo savo balsą prie vis garsiau 
skambančio Amerikos fašistų ir 
reakcionierių balso prieš darbi
ninkų judėjimą ir komunistus. 
Jie ypatingai negalį pakęsti ko
munizmo įtakos darbo unijose.

Bet gi išėjo advokatas Paul 
J. Kern, prezidentas National 
Lawyers Guild New York vals
tijos skyriaus, ir griežtai pa
smerkė reakcionierius advoka
tus. Jis kalba varde organizaci- i 
jos, kuri turi 1,400 narių-advo- 
.katų. Vadinasi, toli gražu ne 
visi advokatai norėtų matyti 
Amerikoj įsigalėjimą fašizmo.

Sovietai Stiprinasi prieš 
Japoniją Tolimuos Rytuos

rašo, kad Sovietai padidino 
skaičių savo su bm ari nu Vla
divostoke iki 90 ir žymiai 
sustiprino savo karo jėgas 
Tolimuose Rytuose apskri
tai.

(Dauguma sovietinių sub- 
marinų ten geležinkeliu at
gabenta dalimis ir subųda- 
vota. Vladivostoko srityje 
Sovietai, be kitko, turi šim
tus greitų ir galingų lėktu
vų, kurie galėtų per 4 iki 6 
valandų pasiekt japonų did
miesčius Tokio, Yokohama 
ir Osaka, jeigu Japonija 
pradėtų karą prieš Sovie
tus.)

DuPONTŲ FABRIKO EKS
PLOZIJOJ UŽMUŠĖ DU

Deep Water, N. J.—Devy
nios dujų eksplozijos du 
Pontų fabrike, kur gamina
ma dirbtinė guma, užmušė 
du darbininkus ir pavojin
gai sužeidė vieną. Per eks
plozijas suardyta fabriko 
vidus ir padaryta $400,000 
nuostolių.

Sprogimai buvo tokie 
smarkūs, kad išnešė langų 
stiklus miesteliuose, stovin
čiuose už mylios nuo čia, 
kaip kad Gibbsboro, Penns- 
grove, Pennsville, Central 
Park ir kt. Griausmingiausi 
sprogimai buvo dviejų pas
kutinių acetyleno geso gele
žinių kubilų, svėrusių po 10,- 
000 svarų.

Raudonas Chinų Generolas 
Reikalauja Teisių Žmonėm
Hankow, Chinija. — Vice- 

komandierius komunistinės 
(Aštunto Ruožto) chinų ar
mijos, generolas Peng Teh- 
huai išreiškė viltį, kad chi- 
nai, galų gale, apsigins nuo 
Japonijos; bet sakė, reikia 
tautiniai pabudinti visas 
chinų darbo minias; pačioj 
kovoj prieš japonus turi būt 
naikinama masių priespau
da; ypač turi būt paliuo- 
suoti valstiečiai nuo skau
daus dvarininkų viešpatavi
mo ir nuo plėšrių palūkanų. 
Tada žmonių dauguomenė 
juo
prieš japonus.

Generolas Peng Teh-huai 
sako, kad Chinijoj turėtų 
būt įsteigta panaši demo
kratija kaip Jungtinėse Val
stijose ir Franci j o j, tik pa
žangesnė, su politiniais “ap
valymais”.

kovotųenergingiau

Prigėrė 22 -Vaikai
Bucharest, Rumunija. — 

Motorinei valčiai apsivožus, 
prigėrė 22 mokiniai Duno
jaus upėj. Vien tik vairuo-

Amerikos Darbo Sekretorė 
panelė Perkins sako, kad vieno 
mėnesio laiku, tarpe lapkr. ir 
gruodžio, dar prisidėjo penki 
šimtai tūkstančių bedarbių. O 
kas blogiausia, kad tam bedar
bių armijos augimui nesimato 
jokio galo.

NEPARTINE DARBO LYGA REIKALAU 
JA ĮSTATYMO PRIEŠ LYNČIAV1MUS

AMERIKIEČIAI LIUOSNORIAI SUNAIKI 
NO DVI MAURU RAITELIU KUOPAS

-- --------------------------------------------------------- —®

Washington. — Senato
riai iš pietinių valstijų yra 
pasinešę dar mėnesį ar dau
giau trukšmauti, taukšti, 
laiką mušti (“filibusteriuo- 
ti”), kad nuvarginti sena
tą, idant jis numestų į gur
bą arba po stalu pakištų 
Wagnerio — Van Nuyso 
įnešimą, kuris reikalauja 
baustinai uždraust negrų 
lynčiavimą.

Pažangesni senatoriai 
rengiasi šaukt net naktinius 
posėdžius, idant nualsint ir 
nuvargint pačius trukšma- 
darius.

Prezidentas Rooseveltas 
tariasi su žmoniškesniais 
senatoriais, kas daryt, idant 
atžagareivių mažuma nesu- 
t vemptų sumanymo prieš 
negrų lynčiavimą, kuomet 
tam sumanymui pritaria di
delė senatorių dauguma.

Darbininku 
pareiškimą, 
atgaleivius 

norinčius ir 
negrų lyn

čiavimą. Sako, tai skandališ- 
kas dalykas, kad saujelė re-

Nepartijinė
Lyga išleido 
kur smerkia 
trukšmautojus,

Italijos Karo Laivai 
Bombardavo Valenci ją

Barcelona, Ispanija. — 
Penki fašistų karo laivai 
bombardavo didelį prie
plaukos miestą Valenciją. 
Du iš jų buvo Italijos kari
niai laivai-naikintuvai, tik 
persikrikštinę ispaniškais 
vardais.

Stovėdami už penketo my
lių nuo kranto, tie laivai pa
leido 40 šovinių į Valenciją, 
bet mažai nuostolių tepada
rė.

Mato Pavojų iš Perdidelio 
Skaičiaus Mokytų Bedarbių

Cambridge, Mass. — Har
vardo Universiteto prezi
dentas J. B. Conant, savo 
metiniame raporte direkto
riams to poniškiausio uni
versiteto, persėją, kad susi
daro jau perdidelis skaičius 
mokytų bedarbių; iš to jis 
mato pavojų.

Todėl Conant pataria ma
žiau jaunuolių priimt į uni
versitetus. pasirenkant tik 
tinkamiausius. Dėl visa ko, 
jis siūlo duoti piniginės pa
ramos gabiausiem biedniem 
studentam.

IŠMAINYSIĄ VYSKUPĄ 
ANT LIAUDIEČIŲ

Valencia, Ispanija.—Tarp 
fašistų, kurie buvo priversti 
pasiduot liaudiečiam Terue- 
lyj, yra įkalintas ir vysku
pas Fonseco. Nors jis atvi
rai linki laimėt generolui 
Franco’ui, bet liaudiečiai su 
juom gerai apsieina.

Sakoma, kad išmainysią 
vyskupą ant vieno ar dau
giau liaudiečių, esančių gen. 
Franco nelaisvėj..

akcionierių gali stabdyti iš
leidimą tokio įstatymo, ku
rio reikalauja pats žmoniš
kumas.

Washington. — Elektri- 
ninkų-Radio, Važiuotės, Ra
šytojų ir kitos industrinės 
unijos siunčia delegacijas į 
Jungtinių Valstijų 
kad išleistų 
draudžiantį lynčiuoti neg
rus. Prieš 
piestu stoja 
čiški senatoriai iš pietinių

tokį įstatymą 
ir siunta lyn-

NEPARTUINĖ LYGA LIAUDIŠKOJI MONGOLIJA
prirmimaYsenatą I GRASINANTI JAPONIJAI

Washington, saus. 24.— 
Nepartijinė Darbo Lyga rei
kalauja, kad senatas atmes
tų grafterį ir rinkimų balsų 
sukčių John a Miltoną, kurį 
New Jersey gubernatorius 
Moore paskyrė senatorium. 
Milton yra arčiausias sėb
ras Hague’o, hitleriško Jer
sey City majoro.

Liaudies Lakūnai vėl 
Atsiteisia Fašistams
Barcelona, Ispanija, saus. 

24.—Dešimt respublikos lėk
tuvų numetė daugiau kaip 
penkis tonus bombų ant fa
šistų kazermių ir kitų vietų, 
turinčių karinės svarbos, 
Sevillėj, viename iš fašistų 
valdomų stambių miestų.

Tai antras liaudiečių oro 
smūgis priešam už tai, kad 
fašistų lakūnai bombomis 
išžudė per 1,000 nekariškių, 
vyrų, moterų ir vaikų, Bar- 
celonoj, Valencijoj ir kituo
se liaudiečių miestuose.

Pirmu “atsimokėjimo” 
smūgiu liaudies lakūnai pra
eitą ketvirtadienį bombomis 
sunaikino fašistų kareivines 
Salamankoj ir užmušė ten 
225. Tose kareivinėse sto
vėjo Vokietijos naziai, ge
nerolo Franco talkininkai.

(Na, o fašistai buvo iš 
pradžios paskelbę, būk res
publikos lakūnai bombarda-1 
vę “darbininkų” gyvenamas■ 
vietas Salamankoj!)

Gen. Franco Lakūnai Numetė 
11 Bombų Francijos Pusėn

Perpignan, Franc.—Ispa
nijos pasienis.—Fašistų la
kūnai bambardavo pasieni- 
nį Ispanų miestelį Paigcer- 
da; perlėkdami per rubežių | 
numetė 11 bombų ir Fran- i 
cijos pusėn. Pačiame mies
telyje užmušė 26 žmones.

100,000 Kova dėl Teruelio .būk jie, buvę “šnipai”.

Washington. — Kongres-Hendaye, Franc.—Ispani
jos pasienis. — Skaitliuoja- manas J. M. Coffee reika- 
ma, kad Teruelio fronte lauja sustabdyt įvežimą iš 
kertasi 100,000 kareivių iš Japonijos medžiagų žaislam 
liaudiečių ir fašistų pusės. dirbti.

senatą, 
įstatymą, už-

Burgess Meredith, prezi
dentas aktorių organizacijos 
Actors’ Equity.

Peiping. — Kariuomenė 
Išlaukinės Mongolijos Liau
dies Respublikos sudaro pa
vojų japonams, norintiems 
užvaldyt Chinijos provinci
ją Suiyuan, kuris yra laiko
mas koridorium tarp Chini
jos ir Sovietų Sąjugos,—ra
šo Associated Press.

Liaudiški mongolai arti
nasi prie Paotow, svarbaus 
geležinkelių centro ir japo
nų lėktuvų stovyklos. Jeigu 
japonai netektų Paotow, va
dinamo geležkelinio “rakto” 
į Peipingą, tai japonam bū
tų sunku išlaikyt daugumą 
jų užgrobtų žemių šiauri
nėj Chinijoj, sako ta pati’ 
spaudos agentūra.

Mongolai jau užėmė Pai- 
lingmiao rytiniame Suiyua- 
ne ir pasiekė Wulanhua, 100 
mylių į pietus nuo to mies
to. Be kitų pabūklų, jie turi 
ir 300 šarvuotų automobilių.

Memphis, Tenn., saus. 24. 
—Po 22 dienų badavimo, ap
alpo kunigas I. H. Noe, ku-

Šnipai Sudeginę Sovietų At- ri® tvirtino, kad dievas jį 1 C. \ I •» t y t n n n it t 1
stovybės Rūmą Chinijoj

Shanghai, saus. 24.—Reu
ters žinių agentūra praneša, 
kad sudegė Sovietų atstovy
bės namas Hankowe, laiki
nojoj Chinijos sostinėj. Pir
ma gaisro įvyko eksplozija.

Nužiūrima, kad tai Japo
nijos šnipų darbas.

BYLA PRIEŠ VYRĄ NU
ŽUDŽIUSĮ PAČIĄ IR 

“DRAUGĄ”
Los Angeles, Calif. — Ei

na byla prieš Paulą Wrigh- 
tą, kuris nušovė savo pačią 
ir jos “draugą”, atradęs 
juos apsikabinusius kitame 
kambaryje.

Pačios draugas ilgai skai
tėsi ir vyro draugu.

NAZIAI NUKIRTO GAL
VAS DAR TRIMS

Berlin. — Naziai nukirto 
galvą G. Diehl’ui, F. Bobe- 
k’ui ir A. Peschkei, Hitlerio 
priešininkams, ir paskelbė,

Robeson Dainuos Liaudie
čiam Karo Fronte '

Barcelona, Ispanija, saus. 
24.—Garsus amerikietis ne
gras dainininkas Paul Ro
beson, dabar atsilankęs Is
panijon, dainuos liaudiečiam 
karo fronte.

Reikalauja virš $1,000,000 
Atlyginimo už “Panay”

Washington. — Jungtinių 
Valstijų užsieninė ministe
rija skaitliuoja, kad Japo
nija turės sumokėti milioną 
iki pusantro miliono dolerių 
atlyginimo už nuskandinimą 
Amerikos karinio laivo “Pa
nay” ir už žuvusius bei su
žeistus amerikiečius, buvu
sius tame laive.

“Panay” buvo paskandin
tas Japonijos lakūnų bom
bomis Yangtze upėj, Chini
joj, pernai gruodžio mėnesį.

EXTRA!
MUSSOLINIO SŪNUS LE

KIA Į BRAZILIJĄ/

Roma, saus.y 24.—Išlėkė 
pas Brazilijos fašistus trys 
bombiniai Italijos lėktuvai. 
Viename sėdi ir Mussolinio 
sūnus Bruno. Tai tos rūšies 
bombininkai žudo gyvento
jus Ispanijos respublikoj.

DIEVAS NEPALAIKĖ
BADAUJANČIO KUNIGO 

palaikysiąs. Nuvežus jį į li
goninę, buvo duota maisto 
apalpusiam.

JAPONAI ŠAUDĖ SOVIE
TŲ SIENOS SARGUS 
‘ Japonai šaudė per sieną 

sargus Sovietinio Sibiro, 
kaip praneša United Press. 
Bet japonai pasakoja, būk 
Sovietų kareiviai “įsibriovę” 
i Manchukuo. v

r- Įvyko smar-
Hawaii Žemės Drebėjimas
Honolulu

klausias per 11 metų žemės 
drebėjimas Hawaii salose; 
baisiai nugąsdino žmones, 
bet nuostolių nedaug tepa
darė, apart kai kurių namų 
apardymo.

BOMBOS PO FAŠISTŲ 
VIEŠKELIAIS

Saragossa, Ispanija. — 
Slapti liaudiečiai fašistų 
valdomuose plotuose pakasa 
bombas po vieškeliais, per
meta elektros sujungimo vie
las skersai kelio ir tuo bū
du sprogdina užvažiuojan
čius fašistų automobilius.

Jeruzale. — Žmona buvu
sio Ethiopijos imperato
riaus rengiasi apsigyventi 
ethiopų vienulyne.

Barcelona, Ispanija. — 
“Amerikiečiai liuosnoriai 
parodė aukščiausią laipsnį 
narsos ir tvirtumo,” sunai
kindami du eskadronus fa
šistų maurų raitelių Teruel 
fronte, kaip su pasigėrėji
mu pažymi valdiškas prane
šimas.

Dvi maurų raitelių kuo
pos bandė atakuoti liaudie- 
čius iš šono ir šuoliais pleš
kėjo pirmyn, bet jiems ame
rikiečiai liuosnoriai kulkas- 
vaidžiais užkirto kelią. Tada 
įvyko žūtbūtinis mūšis dur
klais. Amerikiečiai taip ga
biai ir įnirtusiai kovėsi, kad 
visiškai sunaikino abdvi 
kuopas smarkiausių fašistą 
kariu. C-

Šerų Maklioriai Valdo 6 
Bilionus Dolerių Bankuose

Washington. — 23 kompa
nijos, makliavojančios ban
kų serais, kontroliuoja 400 
didžiųjų bankų šioj šalyj, 
o per tuos bankus šeiminin
kauja dar ant keliolikos 
šimtų bankų, kur sudėti 
žmonių pinigai taupymui. 
Taip 23 bankinių šėrų kom
panijos faktinai valdo $6,- 
250,000,000 pinigų bankuose, 
sako valdiška komisija.

Jos turi mažumą šėrų, bet 
tai “balsuojantieji” Šerai. 
Dauguma gi šėrų išparduo
ta be balso teisės.

Pikietuoja ne Prieš, o Už
Philadelphia, Pa.—60 ar

tistų pikietuoja Pennsylva- 
nijos Meno Muzejų, bet ne 
tuo tikslu, kad atšalint žmo
nes nuo muzejaus lankymo. 
Pikietininkai nori, kad dau
giau publikos eitų pažiūrėt 
150 paveikslų ir kitų meno 
kūrinių, kuriuos pagamino 
pašalpiniai WPA artistai. ;

Sykiu pikietininkai pro
testuoja, kad WPA meno 
crarbų perdėtiniai perretai 
rengia jų parodas.

MOTINA, DŽIAUGIASI, 
KAD SUIMTAS ŽMOG-^ 

VAGIS SŪNUS

Chicago, Ill.—Pasirodo, 
jog tikras vardas žmogva- 
gio-žmogžudžio Peterio An- 
derso yra J. H. Seadlund.

Jis su savo sėbru pagrobė 
fabrikantą Rossą, užmušė 
jį ir savo sėbrą ir išveržė 
$50,000'pinigų iš Rosso naš
lės, žadėdamas 
vyrą.

To piktadario 
metų amžiaus, 
džiaugsmą, kad toks nenau
dėlis sūnus liko suimtas ir

sugrąžint

motina, 50 
išreiškia

ORAS
Šiandien būsią šalčiau ir 

lysią.—N. Y. Oro Biuras^
Vakar temperatūra ; 40. 

Saulėtekis 7:14; saulėleidis 
5:03. 1
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Francija ir Jos Politika
Franci ja užima 207,054 keturkampių 

mylių žemės plotą ir turi 41,906,000 gy
ventojų. Bet ji valdo milžiniškas koloni
jas Afrikoj, Azijoj ir Pietų Amerikoj, 
kurios bendrai apima 4,681,789 ketur
kampes mylias ir turi 42,200,000 gyven
tojų. Kaip matome, jos kolonijose gyven
tojų yra daugiau, negu pačioj Francijoj. 
Gi pavergtų kolonijų plotas net per 22 
kartu didesnis už Franciją.

Nei vienos šalies politika per pasta
ruosius 20 metų nebuvo taip kreiva, ne
pastovi, susibankrūtavusi, kaip Franci- 
jos. Štai čia padarysime tik trumpą per
žvalgą.

žiauriai Puolė Sovietus
Francija užsienio reikalais palaikė ben

drą politiką su budeliška Rusijos caro 
valdžia. Ji finansavo carizmą. Tas gel
bėjo carui smaugti darbininkų judėjimą. 
Kada Rusijoj įsisteigė Sovietų valdžia, 
Francijos imperialistai, išvien su Angli
jos ir Japonijos, virto bjauriausiais So
vietų Rusijos priešais. Tai jie organiza- 

> vo, finansavo ir ginklavo caristus, kontr
revoliucionierius ir intervenciją. Tai jie 
planavo pasidalinti Rusiją, iš jos pasida
ryti sau kolonijas. Tai jų armija ir laivy
nas puolė Sovietus per kelis metus. Tai 
jie organizavo tris didelius puolimus ant 

, Sovietų Rusijos, tam tikslui pašiau do da- 
mi-Kolcaką, Denikiną ir Lenkiją.

Imperialistų intervencijai galą padarė 
jų kareivių ir jūreivių sukilimai. Ukrai
noj ir Sibire, Archangelske ir Kaukazijoj 
sukilo francūzai kareiviai ir atsisakė 
kariauti prieš Sovietų Rusiją. Juodose 
Jūrose, 1919 metais, sukilo Francijos ka
ro laivyno jūreiviai. Tie sukilimai pri
vertė Francijos imperialistus atšaukti iš 
Sovietų šalies armiją ir karo laivyną.

Bet su tuom Francija dar neatsisakė 
kariauti prieš Sovietų Respubliką. Jos ir 
Anglijos sukurstyta poniška Lenkija 
1920 metais užpuolė Sovietų Ukrainą ir 
Sovietų Baltrusiją. Kada Sovietų Rusijos 
Raud. Armija supliekė Lenkijos armiją ir 
prispyrė prie Varšavos, tai Francija at
siuntė Lenkijai į pagelbą 9 generolus, 28 
pulkininkus, 63 batalionų komandierius; 
109 armijos kapitonus, 496 oficierius, 
2,120 paoficierių ir daugybę visokių kito
kių karo inžinierių ir specialistų.

Pagal nepilnus davinius, Francija tada 
suteikė Lenkijos ponams: 185,000 šautu
vų; 100,000 granatų; 2,320 kulkasvaidžių, 
388 kanuoles; 135 karo lėktuvus; apie 2,- 
000,000 kanuolių svaidinių ir per 100,000,- 
000 šautuvams ir kulkasvaidžiams pa
tronų. šie Francijos karo specialistai ir 
ginklai išgelbėjo Lenkijos kapitalistų ir 
dvarponių viešpatavimą ir atmetė Rau
donąją Armiją nuo Varšavos.

Kiti Pragaištingi žygiai
Po pereito pasaulinio karo Francija 

skaitėsi galingiausia šalis Europoj. Gin
klų ir amunicijos ji turėjo kalnus. Nuvei
kę -Vokietiją, pagriebę jos ginklus, dar 
daugiau pasipūtė Francijos imperialistai.

Kada Sovietų Respublika nugalėjo 
kontr-revoliucionierius, tai Francija dar 
per metų eilę tarptautinėj politikoj kovo
jo už palaikymą ekonominės, o paskui 
diplomatinės blokados prieš Sovietų Ru
siją. Per eilę metų ji rerkąlayo atmokėti 
jai, caro skolas, kurių priskaitė apie 25 
miliardus frankų, bet nenorėjo nei gir
dėti apie tuos milžiniškus nuostolius, ko
kius jos ir kitų imperialistų intervencija 
padarė Sovietų šaliai. Apskaitoma, kad 
ta intervencija padarė Sovietams per 50 
bilionų rublių nuostolių. Paskui turėjo 
užmiršti tas caro skolas ir pripažinti So-

sų kontr-revoliucionierių lizdu. Jie ten 
susispietė ir ilgai palaikė net desėtkų 
tūkstančių organizuotą armiją.

Francija 1921-1922 metais rėmė Grai
kijos karą pavergimui Turkijos. Bet jį 
prakišo Graikija ir kartu Francija. 1919- 
1922 metais Francija įsivėlė karan prieš 
rifus, Moroccoj, ateidama Ispanijos kara
liui į pagelbą. Tas atvedė prie to, kad mo- 
rokiečiai sukilo Francijos Moroccoj ir tę
sėsi ilgas karas. Francija kartu su kitais 
imperialistais rėmė Chinijos buržuaziją 
kare prieš Chinijos Sovietus, bet savo 
tikslo neatsiekė. Italijos kare prieš 
Ethiopiją, kada Anglijos imperialistai, 
matydami sau pavojų, norėjo pavartoti 
griežtesnę politiką prieš Italiją, tai Fran
cija nesutiko su Anglija. Tas prisidėjo 
prie pavergimo Ethiopijos.

Kada Vokietijos ir Italijos fašistai, 
1936 metais, užpuolė Ispanijos liaudį, tai 
Francija ir vėl užėmė pragaištingą poli
tiką, nors tas sudaro pavojų Francijos 
kolonijoms ir pačiai Francijai. Francija, 
vieton ateiti Ispanijos liaudžiai į pagel
bą, dar Sovietų Sąjungą atkalbinėjo ne
remti liaudiečių.

Francija ir Jos Talkininkės
Bet didžiausią Francija gavo smūgį 

nuo buvusių savo talkininkų. Po pereito 
pasaulinio karo atsirado Čechoslovakija 
ir Lenkija, o daug sustiprėjo Belgija ir 
iš mažiukių išaugo į galingas valstybes 
Rumunija ir Jugoslavija. Dabar jos vi
sos bendrai užima per 430,000 keturkam
pių mylių plotą; turi veik 100,000,000 gy
ventojų; užlaiko 900,000 nuolatinę armi
ją; 5,000 karo lėktuvų ir turi iki 8,000,000 
išlavintų armijai rezervų. Tai buvusios 
Francijos talkininkės.

Francijos apginkluotos Rumunija ir 
Čechoslovakija užsmaugė 1919 metais So
vietų Vengriją. Rumunija pasinaudojo ta 
proga ir pavergė dalį Vengrijos. To jai 
neužteko. Ji pagriebė Besarabiją, 17,151 
keturkampių mylių plotą su 3,500,000 gy
ventojų nuo Sovietų Sąjungos. Francija 
ją rėmė.

Jugoslavija pavergė Juodkalniją ir ap
sižergė ant kroatų ir slovėnų kraštų. 
Lenkija pavergė rusinus Galicijoj, Vaka
rinę Ukrainą ir Vilniaus kraštą su Lie
tuvos sostine Vilnium. Francija jas gin
klavo ir rėmė jų politiką, nes jos buvo 
nusistatymas padaryti galingas Lenkiją, 
Rumuniją ir Jugoslaviją.

Francijos ginklų karaliai Schneider- 
Creusot gamino kanuoles, šautuvus, kul- 
kasvaidžius, tankus, karo lėktuvus ir ki
tus ginklus ir gabeno į Belgiją, Rumuni
ją, Lenkiją ir Jugoslaviją. Francija kas
met teikė šimtais milionų frankų joms 
paskolos. Gyveno tose šalyse francūzai 
karo specialistai ir žiūrėjo, kad jos talki
ninkės gerai būtų apsiginklavę. Per kokį 
16-ką metų Francija jas ruošė karan 
prieš Sovietų Sąjungą. Be to, jos ir An
glijos diplomatai dirbo, kad priešsovie- 
tinin blokan įtraukus Finliandiją, Es- 
toniją, Latviją ir Lietuvą—Pabaltijos 
kraštus.

Talkininkės Atsuko Nugarą
Francija tikėjosi, jei Vokietija užpultų 

ant Francijos, tai ji gaus pagelbą iš savo 
talkininkių.

1933 metais Vokietijoj įsigalėjo fašis
tai ir pradėjo ruoštis naujam pasauliniui 
karui. Jie naikino punktą po pukto Ver- 
salės Sutarties. Panaikino armijos apri- 
bavimą, lėktuvų budavojimo draudimą, 
tankų statymo uždraudimą, karo laivy
no apribavimą. Vokietiją pavertė į bai
sų karo fabriką, kuris, dieną ir naktį ga
mina ginklus ir amuniciją.

Francija, kuri pirma taip jautėsi ga
linga, tuojau visais punktais nusileido 
Vokietijos fašistams. Pas buvusius Fran
cijos talkininkus tuoj aus papūtė kitas vė
jas.

Belgija atsimetė nuo santarvės su 
Francija. Lenkijoj fašistai pradėjo ran
ka rankon dirbti su Vokietijos fašistais. 
Jugoslavijoj ir Rumunijoj pakėlė galvą 
fašistai ir pareiškė, kad jiems daugiau 
pakeliui su Vokietija. Tik Čechoslova- 
kijos demokratija laikosi išvien su Fran
cija. Kitos buvę jos talkininkės atsuko 
jai nugarą. Dabar Vokietijos fašistai sa
ko, kad jie buvusias Francijos talkinin-) 
kės galės dabaigti ginkluoti iš Kruppo 
karo fabrikų. Taip susmuko Francijos 
politika budavojime Mažosios Antantos.

Francija ir Sovietų Sąjunga

Jaunimas, Vaikai, Km LIETUVOS ŽINIOS
dikiai Laisvės Salyje

Beveik 30 milionų vaikų 
1937 m. mokinosi sovietų 
mokyklose! O prie caro val
džios 1913 m. mokinosi Ru
sijoj tik 7 milionai 800 tūk
stančių. Kaip smarkiai pa
žengė pirmyn sovietų liau
dies apsišvietimas, gali pa
liudyti, kad ir toks faktas. 
Prieš revoliuciją Kursko sri- 
tyj, Zamostje kaime buvo 
tik viena prad. mokykla 180 
vaikų. Tame dideliame kai
me tik 15 žmonių buvo bai- 
gę-vidurinį mokslą—tai bu
vo popų ir pirklių vaikai. 
Dabar tame pat kaime pa
statytos 2 pradžios mokyk
los ir 1 vidurinė mokykla, 
kurioje mokos 550 vaikų. 
Be to, kaime yra kliubas, 
5 raudonieji kampeliai, mo- 
kinimuisi ir 2 mokyklos ne
raštingumo tarp suaugusių 
likvidavimui. Per 20 sovietų 
valdžios metų daugiau 200 
to kaimo gyventojų baigė 
vidurinį ir aukštąjį mokslą; 
36 žmonės baigė pedagogi
nį technikumą ir pasidarė 
mokytojais, 14 žmonių ga
vo inžinierių diplomą, o 11 
liko komandieriais Raudo
nojoj armijoj. Zamostjes 
kaimas—ne išimtis. Dar di
desni rezultatai pasiekti 
įvairiose nacionalėse respu
blikose, kurių gyventojai 
prie caro valdžios buvo lai
komi kolonijų gyventojų 
būklėje.

Sovietų valdžia ir visuo
menė ima rūpintis vaiku 
dar prieš jo gimimą. Kiek
viena motina gauna 8 sa
vaites prieš .. gimdymą ir 8 
savaites po gimdymo atos
togų. Taip yra miestuose. 
O kolchozuose kolkas moti
nos gauna mėnesį prieš 
gimdymą ir mėnesį po gim
dymo atostogų. Nėščios mo
terys naudojasi gydytojų 
konsultacijomis (visa' tai 
veltui). Maskvoje tas kon
sultacijų tinklas taip išplės
tas, kad kiekvienas miesto 
kvartalas turi savo konsul
taciją. Gydytojų nurody
mais nėščios motinos lanko 
laiks nuo laiko konsultaci
jas, o gydytojai apžiūrinė
ja ar normaliai auga kūdi
kis, duoda motinoms įvai
rius patarimus. Kada moti
na pagimdo, kūdikius pri
žiūri taip pat kiekvienam 
rajone atskira vaikų kon
sultacija. Motina laiks nuo 
laiko turi atsinešti savo kū
dikį gydytojams apžiūrėti. 
Kūdikiui ten užvedama jo 
knyga, kur užrašinėjama 
visa jo augimo istorija: svo
ris, ūgis, įvairios ligos ir jų 
ir j U gydymas. Jeigu kuri 
motina užmiršta savo parei

gą ir ilgai savo kūdikio kon- 
sultacijon neatneša, konsul
tacija pasiunčia savo sesutę 
sužinoti, kodėl motina neat
neša kūdikio. Vaikas susir
go, pas jį bent kiek pakilus 
temperatūrai,—motinai ne
reikia nešt kūdikio pas gy
dytoją. Užtenka nueiti savo 
rajono vaikų konsultacijon 
ir pranešti, kad ten ir ten 
serga vaikas — gydytojas 
pats ateina. 1913 metais Ru
sijoj buvo tik 9 konsultaci
jos motinystės ir kūdikystės 
apsaugai. Dabar tokių kon
sultacijų Sovietų Sąjungoj 
yra 4175. Paskutiniais me
tais jose buvo 22į milionų 
apsilankymų! Galima įsi
vaizdinti, kiek patarimų, 
pamokymų duoda tos kon
sultacijos nėščioms ir pa
gimdžiusiom motinom. Ir vi
sa tai motinos gauna nemo
kamai.

Dirbančioms motinoms 
savo vaikus galima palikti 
lopšeliuose. Į lopšelius pri
imami vaikai nuo 2 mėne
sių iki 3-jų metų. Dabarti
niu metu visoj Sovietų Są
jungoj lopšeliuose yra 627,- 
817 pastovių vietų. Kaip 
nėščia, taip ir peninti savo 
kūdikį motina dirba trum
pesnį laiką—6 valandas į 
dieną, nors darbo mokestį 
gauna lygų su kitomis dar
bininkėmis ir tarnautojo
mis. Įstatymai garantuoja 
peninčiai motinai teisę dar
bo metu pertrauką, kad ji 
galėtų papenėti savo kūdi- 
kį.

Nuo 3 iki 7 metų vaikus 
dirbančios motinos gali pa
likti vaikų sodeliuose. Čia 
vaikai auklėjami, vystomi. 
1936 m. vaikų sodeliuose vi
soj Sovietų Sąjungoj buvo 
4 milionai 271 tūkstantis 
vaikų. Tai didelis palengvi
nimas tėvams, neišsigalin- 
tiems dėl kokių nors prie
žasčių pasisamdyti auklės. 
Kaip už lopšeliuose, taip so
deliuose laikomus vaikus tė
vams reikia primokėti, bet 
nedaugiau 1 trečdalis vaiko 
išlaikymo vertės. Jeigu tė
vai nedaug uždirba, tai jie 
ir visai nuo mokesčio pa- 
liuosuojami.

Sovietų jaunimas nežino 
bedarbės, nežino, kas tai yra 
neužtikrintas rytojus, So
vietų jaunimui atviri keliai 
į visokiausias sritis—reikia 
tik dirbti, mokytis.

Štai kodėl Sovietų jauni
mas turi pilną teisę vadin
tis laiminguoju Sovietų jau
nimu, nežinančiu kapitalis- 
nės vergijos, kapitalistinio 
išnaudojimo.

A. Ramutis.

šilko Fab. “Pluoštas” Su
stabdė Veikimą. 200 Darbi

ninkų Liko Be darbo
ŠANČIAI. — Kūčių dieną 

Šančiuose veikiančio akc. b-vės 
“Pluošto” šilko fabriko admi
nistracija paskelbė, kad visus 
darbininkus atleidžianti ir nu
traukianti fabriko veikimą. Iš 
viso atleista apie 200 darbinin
kų, kurie staiga atsidūrė be 
darbo. Fabriko administracija 
pareiškė darbininkams, kad su 
jais bus atsiskaityta po Kalėdų 
švenčių. Darbininkai pagal fab
riko administracijos pareiškimą 
susirinko, bet buvo pareikšta, 
kad tik dalį kompensacijų dar
bininkams fabrikas tegalėsiąs 
sumokėti, o kada jas mokėsiąs, 
paskelbsiąs vėliau. Darbininkai, 
pamatę, kad gali būti pažeisti jų 
interesai, kreipėsi į Darbo rū
mus ir į Kauno m. darbo inspek- 

1 torių, kad jų interesai šių įstai- 
|gų būtų skubiai apginti; išmo
kėtos priklausančios kompen
sacijos ir k t.

Darbininkai yra nutarę, jei
gu fabrikas jiems kompensaci
jų neišmokės, kreiptis į atitin
kamas įstaigas, kad kompensa
cijos būtų išmokėtos iš kompen
sacijų fondo.

“Pluošto” fabriko sustabdy
mo priežastys dar neišaiškintos.

Neturtingų Mokinių 
šelpimas

PETRAŠIŪNAI. — Išrinkus 
energingą tėvų komitetą, jau 
pasirodė žymūs mokinių šelpi
mo darbe vaisiai. Prie šelpimo 
daugiausia prisidėjo Petrašiūnų 
popierio fabriko darbininkai, 
suaukodami tam tikslui 200 su 
viršum Lt. Aukost rinkta ir vi
soje apylinkėje. Padauginti lė
šas tėvų komitetas XII- 26 d. 
suruošė vakarą, kurio visas pel
nas bus paskirtas mokiniams 
šelpti. Prie šelpimo prisidėjo ir 
Darbo rūmai.

Du Miškų Urėdus Ištiko 
Nelaimės

Šiomis dienomis Tauragės ir 
Plungės miškų urėdus ištiko di
delės nelaimės: plungiškis urė
das vonioje maudės ir besimau
dant sugedo elektra, kuria urė
das, Gečius, norėjęs pataisyti. 
Betaisydamas prisilietęs laidų ir 
vietoje buvo užmuštas.

Tauragės urėdo Zaleskio šei
moje buvo toks atsitikimas: 
urėdo žmona Zelskienė savo bu
te laikė ant rankų mažą kūdikį. 
Zaleskių šešerių metų berniukas 
paėmęs revolverį pradėjo jį 
spraginti ir paleido kelis šūvius. 
Zaleskienė buvo mirtinai sužeis
ta ir po pusantros valandos mi
rė, o ant rankų laikytas .kūdikis 
sunkiai sužeistas.

Iš Keršto Padegė Namą, bet 
Pateko į Kalėjimą

UKMERGE. — 1936 m. ba
landžio 19 d. vidunaktį Gražų 
kaime, Siesikų vale., užsidegė 
Igno Dzigo gyv. namas, kuria
me gyveno Povilas Balandis. 
Balandžio šeima tuo metu buvo 
kažkur išėjus ir Balandis namie

vietų valdžią. Bet pati Francija virto ru- Sovietų Sąjunga yra didžiausias karo

priešas. Ji visomis jėgomis kovoja už 
taikos palaikymą. Bet Sovietų Sąjunga 
šimtus kartų nurodė, kad nevisada karo 
galima išvengti agresoriui nusileidžiant. 
Dabartinėj situacijoj galima išvengti ka
ro tik tokiam atsitikime, jeigu visos de
mokratinės šalys bendrai išstos prieš ka
ro agresorius.

Francija ir Sovietų Sąjunga pasirašė 
bendro apsigynimo sutartį, tai yra, gel
bėti viena kitai atsitikime užpuolimo. Bet 
ir čia Francijos politika eina pražūties 
keliu. Francija,* kaipo Sovietų Sąjungos 
bendro apsigynimo talkininkė, turėtų bū
ti ištikima. Bet to nesimato. Francijoj 
kaip buvo, taip ir tebėra rusų kontr-re
voliucionierių organizacijos ir spauda. 
Tie fašistiniai gaivalai išvien su francū- 
zais fašistais ir Hitlerio šnipais dirba 
nuvertimui dabartinės Franci j osTvarkos. 
Francijos atstovai ir Tautų Lygoj nuo- 
laidauja Anglijos imperialistams ir pa

taikauja fašistų agresoriams.
^Francijoj 1936 metais susidarė liaudies 

frontas ir liaudies fronto valdžia. Parla
mente iš 615 atstovų kaii’iosios partijos 
turi aiškią didžiumą—381 atstovą. Bet 
tame skaičiuje komunistų yra tik 72 at
stovai. Socialistų atstovų tarpe nėra vie
nybės, dalis jų stovi sū komunistais, o 
didelė didžiuma grupuojasi su buržuazi
jos centru. To pasėkoj liaudies fronto 
valdžia jau pergyveno kelis krizius. Da
bar susidarė nauja valdžia iš buržuazi
nių radikalų, kurion neįeina nei vienas 
komunistas, nei vienas socialistas. Numa
toma, kad ir dabartinė valdžia neturės 
pastovios palitikos ir greitai susidarys 
naujas krizis. Numatoma, kad dabarti
nė valdžia suks į dešinę naminę ir užsie
nio politiką, tuo laiku, kada Francijos 
masės kairėj a, kada užsienio politikoj 
reikalinga griežtesnio nusistatymo prieš 
karo agresorius.

miegojo vienas. Nubudęs ir pa
matęs, kad namas liepsnoja, jis 
pabėgo per langą, nes durys bu
vo jau užsidegusios. Kaimynai 
subėgę į pagalbą, rado ant netoli 
augusio medžio prisegtą grąšf-" 
nančio turinio lapelį, kuriame 
buvo grąsinama visiems to na
mo gyventojams ir tiems, kurie 
norėtų jame apsigyventi.

Pravedus kvotą, paaiškėjo, 
kad tuos raštelius rašė Graželių 
km. gyv. Vladas Stašelis. Jis bu
vo susipykęs su Balandžio sū
num Vladu, kuriam žadėjo ne
dovanoti.

Kauno apyg. teismas posė
džiavęs Ukmergėj VI. Stašelį 
nubaudė 4 metus s. d. kai.

Viešieji Darbai Dar 
Nepradedami

MARIJAMPOLĖ. — Iki šiol 
Marijampolės bedarbiai veltui 
laukia viešųjų darbų, kuriems 
miesto savivaldybė vis negauna 
kreditų iš Vid. reik, min-jos. 
Prieš -Kalėdas darbu buvo ap
rūpinta tik 200 bedarbių.

Nustatytos Apskr. Savival
dybės Mokesčių Normos
MARIJAMPOLĖ.— 1938 mt. 

Marijampolės apskr. savivaldy
bė nustatė tokias mokesčių nor
mas : žemės mokestis—18 nuoš., 
nekilnojamo turto — 28 nuoš. ir 
prekybos bei verslo — 28 nuoš. 
valstybinio mokesčio. Už gydy
mą apskr. ligoninėje nutarta \ 
imti po 5 Lt. už parą nuo Ma
rijampolės apskr. ir miesto gy
ventojų ir po 6 Lt. nuo kitų aps
kričių gyventojų.

Nusiskundžia Cheminėmis 
Valyklomis

KAUNAS.— Kaune yra daug 
skalbyklų ir veik prie kiekvie
nos skabyklos yra ir cheminė 
valykla. Tos valyklos steigiasi 
ir veikia be jokios priežiūros, 
valyklų meisteriai menkai tenu
simanydami apie savo darbą, t 
daug drabužių sugadina ir tuo 
piliečiams pridaro daug nuosto-': 
Uy-

Apsnigo Laukuose Linus
‘ ŠAKIAI. — Daug ūkininkų 
pakloję linus nesitikėjo, kad 
taip greitai žemės paviršių už
dengs storas sniego sluoksnis. 
Tad, kiek reikiant dar neatsiklo
jėjusių linų neskubino parsivež
ti. Bet dabar užsnigus, negali
ma jų suimti ir jie liks iki pava
sario. Bijoma, kad linai nesupū
tų.

Shanghai.—Japonai skel
bia, kad sulaikę chinų žygia
vimą pirmyn W u h u ir 
Hangchow srityse.

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas. — Kur ateivis, 7^ 

užbaigęs kolegiją Europoje,? ga
li rasti anglų kalbos kursų?

Atsakymas. — Beveik kiek-. V 
viename didesniame Amerikos 
mieste galima rasti anglų kal
bos, literatūros ir istorijos kur
sų, kurie pritaikinti aukštesnį
mokslą užbaigusiems. Aukštes
nio mokslo mokyklos siūlo va
karinius kursus ir WPA ap- 
švietos įstaigos irgi turi kursų, 
bet už juos reik mokėti. Pav., 
Columbia Universitetas, New- 
Yorke, mokestis siekia nuo $20 
iki $30 už semestrą.

Klausimas. — Dabar gyvenu 
ant ūkės, ją randavoju, bet 
man taip ji patinka, kad noriu 
nupirkti. Suprantu, kad nese
nai Kongreso priimtas įstaty
mas duoda paskolą tokiam tiks
lui. Aš turiu savo “pirmas po- 
pieras.” Ar galiu prašyti ir 
gauti paskolą?

Atsakymas. — “Farm Te
nant Įstatymas” sako, kad 
vientik Amerikos piliečiai gali 
prašyti ir gauti paskolos tams
tos minėtam tikslui.

. F LIS.

k* . ... .
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I am now a father....
No. I’m not married nor do I 

intend to for a while. I’m a quiet 
peaceful chap who stays home nights 
but the fact nevertheless remains 
that I am now a father.

But perhaps I better explain things 
before someone gets the wrong im
pression. 1 am a member of the 
Williamsburg Y. C. L. and the branch 
has officially adopted a Spanish war 
orphan. The father was killed at the 
front and the mother died during a 
bombardment. The child is now at 
one of the North American Com
mittee’s Children’s Homes in Spain. 
Our branch has pledged itself to 
support this orphan of. war and be
ing a member of the branch makes 
me a part-father. In this small way 
we are doing our part to build up 
a generation of new Spanish children, 
orphaned by war, who will grow up i 
and remember the aid of a demo
cratic nation to another democracy 
suffering under the heels of Fascist 
invasion.

—0—0—0—
ECO. NO. 2

Last week, it will be remembered, 
we discussed the stockmarket aspect 
of the recent “recession” and were 
about to enter upon another:

2) A “sit-down” on the part of 
Big Capital in order to discredit 
the administration’s progressive le
gislation.

In 1929 when the depression 
broke out, news of the many lay
offs and firings gradually seeped ■ 
through the press. Manufacturers I 
an<f* industrialists loudly insisted I 
that they were keeping up pay
rolls and employment, meanwhile 
firing thousands. While the bread
lines grew longer and longer and the 
paychecks slimmer’ and slimmer we j 
heard famed capitalists preach, I 
“The country is basically sound” and 
“Prosperity is just around the cor
ner.”

Things have changed a bit re
cently. When General Motors fired 
30,000 workers last; month a state
ment was made to that effect and 
President Knudsen called a press 
conference in order to emphasize it. 
The action of General Motors is 
being repeated over and over by 
other concerns while their' mouth
pieces scream that the country is 
going to hell because of Roosevelt’s 
policies.

These lay-offs and their wide 
publicity are all part of wide plan 
to discredit the administration’s po
licies of controlling business for its 
own good. True, there is a business 
recession, as long as the Capitalist 
economy exists we will have reces
sions but this depression-within-a- 
depression is aggravated by Big 
Business in order to undermine the 
New Deal, smash the labor unions 
and lower wages.

To warrant the fact that Big 
Business is coldly killing a slow- 
returning prosperity we can compare 
these two figures:

General Motors—Dec. 1937
Dividends _______ $64,000,000.00
Men Fired______  30,000
The dividends paid out are twenty 

times the wages of the fired workers 
for one month!

Nor is that a solitary example, 
there are others. The drop in steel 
production has been the sharpest in 
history —from 84% to 31% in 
twelve weeks. Production as a whole 
decreased about 20% in three 
months- as compared with 15% in 
the first three months of the 1929 
debacle.

There is only one way in which 
this recession can be counter-at
tacked. That way is to increase the 
purchasing power of the people and 
reduce the portion of tremendous 
funds that lie idle in Wall Street.

In other words, the raising of 
wages, lowering of hours, the 
Wages and Hours Bill, increased 
WPA appropriations, expansion of 
the federal housing program, re
gional TVA’s, the increase of taxa
tion on the rich —and several other 
measures — can finally break the 
strike of Wall Street and bring 
American back On the road to re
covery.

That is the only road to recovery. 
—0—0—0—

CULTURE AND PROGRESS
Our appeal last week for con

tributions to the Culture and Pro
gress Tuesday issue has met with 
some success. So far we have re
ceived one poem, a scientific thesis 
and a promise of a series of articles 
dealing with popular psychology.

Well and good, as the saying goes, 
but we honestly believe that there 
are many others who can and should 
submit articles, poems, short stories, 
and all other material that cannot 
be classified under “local corres
pondence.” Lithuanian youth are in
telligent youth —experience has 
proven that. The outlet for that 
cultural and progressive intelligence 
is the Youth Section.

Laisve Youth Section
427 Lorimer St.
Brooklyn, N. Y.

Icy, groping fingers of cold reached out and grasped ;
A diseased mother, coughing out her life,
The WP.A. worker shoveling grey snow from the sidewalk, 
A syphilictic baby tossing fitfully in its tattered blanket.

Freezing gusts of wind blowing through a hole in the tarpaper 
shack

Have long ago put out the tiny warmth of a fire.
But the brain of the wretched man lying in the corner 
Has long been numb to any thought.

59 fc
Poverty spreads its dirty, forboding cloak

Over the misfortunate lives of the creatures, 
Who lift their gaunt, white faces worn with 
Expecting- something which never comes.

—Ven.

Two Spanish Loyalist soldiers assisting an old inhabitant to escape 
from Teruel during a counter-attack by Fascists to recapture the 
strategic city. The capture of Teruel has been one of the biggest- 
victories for Spanish Democracy since the outbreak of the invasion.

APPEAL LOYALTY
OATH VERDICT

WASHINGTON. — John Hering, 
Secaucus, New Jersey, asked the 
Supreme Court to review New Jersey 
state court decisions which declined 
to order Secaucus school officials to 
reinstate his daughters, Alma, 7, and 
Vivian, 9, in the city’s public schools.

They were expelled in November, 
1935, because they refused to salute 
the flag and take the oath of al
legiance as required by the City 
School Board.

The petition for a High Court re
view said that their beliefs as mem
bers of the religious sect known as 
“Jehovah’s Witnesses” prohibited 
them from making the salute ot 
taking the oath. The petition charged 
that their expulsion from school 
violated civil rights guaranteed in the 
Constitution.

JOHN L. LEWIS URGES 
FRENCH WORKER UNITY
WASHINGTON. — Unity between 

American and French workers for 
the maintenance of workers’ liberties 
was expressed in an exchange of 
messages between John L. Lewis, 
chairman of the Committee for In
dustrial Organization, and Chas. Ba
ron, chairman of the committee on 
mines and power in the French 
chamber of deputies.

“At present, facing another eco
nomic depression, American labor 
realizes the danger of fascism to 
the world and is‘in sympathy with 
any country trying to preseve its 
liberty and, indeed, we are pro
foundly concerned with safeguard
ing the equal rights of workers,” 
Lewis wrote Baron.

While visiting this country Baron 
delivered a message to Lewis from 
French miners and workers ex
pressing greetings and voicing the 
hope that, in the event of fascist 
agression, no American worker will 
render help or comfort to the enemy 
of liberty the world over by fur
nishing munitions and coal “to en
slave his brother worker.”

Cecil: “The more I read the less 
I know.”

Lee: “You’re well read, aren’t 
you?” ;

IS SCIENCE TOO LATE?
By EDWARD P. YARSUS

Science is beginning to wake up 
at last, but perhaps too late. 
Science has just begun to realize 
that all the silly wars and murders 
humanity has gone thru, all this 
silly slaughter could ha^e been 
prevented by it. If scientists had 
only organized, the World War, and 
all other wars that followed and 
that will follow, would not be. But 
no, they could not organize. They 
were trotting in their laboratories, 
trying to discover this or that, 
make a great name for themselves, 
apart from the world. It has taken 
labor and democracy to show them 
what to do. Labor with its unions 
and democracy with its freedom of 
organization. But they are waking 
up—too late it seems.

Background of Progress
Eighteenth Century Science helped 

make the title of the “Age of Rea
son.” Science had only just been 
reborn. New data from the Mos-, 
lems had just come in to give inspi
ration for a revolt against authority; 
science was born as a by-product of 
this revolution. The scientists were 
writing and yelling that pure 
Mathematics was everything.

The World and the Universe was 
just a machine whose laws could be 
explained on the basis of pure 
Mathematics without observation. 
They said a little observation was 
necessary at first, but eventually 
only by means of logic and mathe
matics—which is a special form of 
logic—all the laws of this static 
World Machine would be discovered. 
They forget that in order to discover 
anything, they had to observe.

Physics and Chemistry were the 
sciences. Everything else was Church 
Theology. A little part of Church 
Theology concerning animals and 
man was breaking off to form bio
logy. In this form of biology, men 
and animals were regarded as some
thing like machines. Biology, then, 
was nothing more than the study 
of the various kinds of animals, and 
those who did so were called “na
turalists”. All they seemed to do 
was try to see how many names of 
animals they could memorize. Some
times, however, they tried to find 
new animals.

Some Naturalist, a priest or simi
lar Churchman, wrote a “natural 
history” book in which the lowest 
form animal that he could think of 
was placed first, the next lowest 
was placed second, and so on until 
as the highest he put man. Some

Historians immediately caught on 
the idea, and it was applied to His
tory. Lessing and all the other 
Historians jumped upon this idea of 
change and time, and such philoso
phy as “Civilization grows upon the 
ruins of previous civilizations,” came 
into being. Philosophers ^grabbed it 
and various other teachings grabbed 
it. Scientists were among the few 
to finally grab it and during the 19th 
Century, Evolution was born.' But 
there, Evolution was merelyZan ap
plication of the doctrine of change 
to Biology. Only recently has this 
doctrine of change been applied to 
Physics, and in this case it has been 
in the form of “Relativity”. So 
from the action/ of a certain natural
ist, the concept of time and change 
was born to give rise to Evolution 
and Relativity, establishing Biology 
once and for all as a science.

New Line of Thought
Today, a new science is beginning 

to break away from the formerly 
called Theology, but now called 
Philosophy, and this new science is 
Psychology. All future applications 
in Science will probably begin here. 
At present psychology is striving 
to obtain as many natural laws as 
possible concerning the average be
havior of a large number of indi
viduals.

New Social Sciences
The next subject to form a science 

will probably be Sociology or the 
study of the welfare of groups in 
Human history. In this case it de
pends upon the form of Government 
that eventually wins out. If Demo
cracy wins out, it will be a study 
of majority and minority groups. If 
Communism is successful we may ex
pect a government-fostered research 
into every phase of Sociology. If 
Fascism wins out, it will simply be
come a study of the development of 
Fascism, and of the behavior of 
Fascist groups.

The Science that has been des
cribed so far is what is known as 
pure oi’ natural Science. There has 
also been such a thing as Industrial 
Science or applied Science. In this 
case all discoveries of natural 
science are applied to Industry and 
home life. Or perhaps to be more 
exact, everything invented and ap
plied to Industry and home life is 
then studied and explained by 
Science. The invention is usually 
applied before a scientific principle 
is discovered to enable us to un
derstand how it works.

Industrial Science
Industrial Science had its origin 

in the Industrial Rtevolution. Just 
before the Industrial Revolution the 
Domestic System prevailed. Thread 
was spun'.from cotfdn^by means of 
the spinning wheel? It was then wo
ven into cloth by means of the hand 
loom. All work was done by hand, 
the workers being under contract to 
a m'iddleman called, today, the en- 
trepeneur. The latter simply sup
plied the raw materials at his own 
expense and sold the finished product 
for his own profit. The system was 
never stable because the entrepeneur 
was in business to make money and 
thus exploited both the technician 
and laborer as well as consumer.

Economic Tie-Up
The demand for cloth being so 

much greater than the supply, John 
Kay came along during the ealy 18th 
Century and invented the “flying 
shuttle” which speeded up the weav
ing of cloth and saved half the labor 
expenses. But it outstripped spinning, 
the demand for yarn became so much 
greater than the supply. Hargreaves 
and his Spinning Jenny tried to 
alleviate this situation but his mach
ine spun only coarse, loose yarns. 
Arkwright managed to get hold of 
the “water frame” which produced 
fine yarti. Then, in the latter part 
of the 18th Century Crompton used 
a combination of the Spinning Jenny 
and the “water frame”, called it the 
“mule” and made a big success out 
of it. The spinning of cotton was 
very much greater than the Amer
ican Southerners were able to supply 
till in 1789, Whitney perfected the 
cotton gin. Then in the late 19th 
Century, Cartwright perfected the 
power loom to speed-up weaving. 
Today, we have machines that spin 
and weave the cloth in one conti
nuous process. And today we have 
a machine that plucks cotton in place 
of men. In the future, we can ex
pect the picking of cotton, the spin
ning of yarn, the dyeing and the 
weaving of cloth out of differently 
colored yarn, will all be done in 
one continuous process with but two 
or three technicians being the only 
ones needed whereas formerly 
thousands of persons were needed. 
What has Science been doing about 
the matter? All science has been 
doing is: Pulling the chestnuts out 
of the fire for - exploiting in
dustrialists.

(To be concluded next Tuesday)

ICKES SAYS YOUTH MUST BE EDUCA
TED TO WHIP FASCISM IN THE U. S. A.
EDUCATION SAID TO BE MOST VITAL 
DEFENSE TOOL OF ALL DEMOCRACIES

\

CHICAGO.—Secretary of the Interior Harold L. Jckes said 
that education is an indispensable tool of democracy in com
bating the growth of fascism “even in our own America”.

Ickes told educators attending the meeting of the Associa
tion of American Colleges that “the real threat to all democracies every
where is fascism”.

“Even our own America lies under this threat, and it may be a more 
present one than some of us care to( 
realize”, he said.

“Education is the most useful, as 
it is the most indispensable, tool 
of Democracy, but no education is 
complete that does not develop a 

. sense of social and political obliga
tion”.

Ickes said the colleges have been 
taking the young men and women 
of America and have been making 
out of therri ex-football stars, bud
ding “men about town”, bond sales
men and “just engineers, just doc
tors, and just lawyers”.

A Social Outlook

politics is beneath them.
“One of the strangest phenomena 

of American history in recent times 
was the widespread derision with 
which the so-called brain trust was 
greeted in the, early days of the 
Roosevelt administration”, he said. 
“It was not only a matter of ribald 
jest; it appeared to constitute al
most a high misdemeanor, that Pre
sident Roosevelt, in his anxiety to 
solve both quickly and wisely the 
terriffic problems that beset our 
people when he went into office, 
should call upon experts for advice”.

JAMBOREE DATE:
JANUARY 29

Dances are just dances but when
the Richmond Hillers hold one, 
it is a horse of a different color.
The LDS Ramblers are holding their 
Annual Dance this Saturday evening 
and from all reports coming in, it 
will be one of the most novel dances
ever to be held in Brooklyn.

The Ramblers’ ‘Jam
boree’ will feature such s' 
novelties as a “snow
ball fight” and several—
others which are kept 
in readiness as sur
prises. Novelties will 
not be the only attrac
tion because George 
Kazakevich’s Radio Or
chestra will supply the

Sa
music for dancing.

The dance will be held this
turday evening at the Casino Ball
room, one of the best dance-halls in 
all Richmond Hill. The hall is
located at 114th Street and Liberty 
Ave. and can be reached by the 
Fulton St. B. M. T. line going to 
Richmond Hill.

Tickets are 45 cents at the door 
but only 35 cents in advance I They 
can be purchased from any Rich
mond Hiller or from the “Laisve” 
office.

—Youngster.
“A social outlook, a sense of obli

gation to the state, coupled with a 
willingness to serve the state, ought 
to be inculcated in every youth”, he 
said.

“It might even be argued one’s 
duty to the state is not of lesser 
rank than that to one’s family be
cause of the dependence, in the final 
analysis, of everyone of us upon the 
cohesive and coordinated community 
of human beings who conduct the 
state”.

Ickes said that too many students 
leave college with the feeling that

RIOT SQUAD
It is a rare case indeed when 

several members enter into one pro
fession, but when four of them be
come top-notchers — then it’s some
thing to write about!

The Four Dusek Brothers, also 
known as the “Riot Squad,” are not 
only top-notchers in the wrestling 
game but two have even ranked 
among the champions. Rudy is the 
toughest, roughest and has the 
biggest record. Ernie trails behind, 
but acknowledged as the most skill
ful, while Joe and Emil rank as 
“pretty good boys.”

Recently the four brothers ap
peared on a single card against 
suitable opponents at the Broadway 
Arena and ended up fairly well. '

The boys are Bohemians by birth 
and at one time the entire family 
of seven brothers were all wrestlers. 
Three entered into other fields and 
the four continue in the mat game 
to win a bigger name for their 
family and themselves.

First Surgeon: “That man owes 
me $500 for services.”

Second Surgeon: “Won’t he pay 
you?”

First Surgeon: “Pay me! Why, 
he won’t even worry about it!”

Dizz: “Did you remember to 
smile at your troubles, as I advised 
you?”

Wizz: “Yeah, but my wife hit 
me over the head with a skillet 
and told me to wipe the silly grin 
off my face.”

FORD COMPANY FINANCES 
JAPANESE INVASION

NEW YORK. — A. million yen 
(about $290,000) worth of China In
cident Bonds have been purchased in 
Tokyo by Benjamin Kopf, manager 
of the Ford Motor Co. in Japan, as 
a mark of sympathy with Japan, a 
dispatch to The New York Times 
states. Although he could have 
bought ordinary government bonds, 
the Ford executive particularly asked 
for the securities used to finance the

invasion of China.

On Authority
“DEAR VETERAN: Won’t you tell us a little more • about the proper 
division of authority in a organization? One member I talked with said 
we shouldn’t rely too much on’the executive board and the president for 
good functioning in a small club.—BERT L.”

The greatest problem in any organization is the proper division of 
responsibility. We know of some organizations “run from the top”, as the 
saying goes, and others in which ever particle of business must be thrash
ed out on the floor. The trouble is that the first leads to autocracy, the 
second to chaos. 1

This question has bobbed up in human activity ever since the first 
cavemen called a council confab to decide what to do about the ice age 
and its problems. The modern business corporation has solved it in this 
fashion:

1. The members, i. e. stockholders, meet annually, elect the board of 
directors, and if necessary, instruct them on major policies.

2. The board meets monthly, elects officers of the corporation, decides
broad matters of policy. x

3. The officers decide day-by-day problems in accordance with general 
policy laid down by the board.

The corporation set-up cannot be followed by clubs. Local organizations 
can meet more frequently than widely-scattered stockholders. And anyway, 
in the modern corporation, the stockholder has become a dummy who is apt 
to be trimmed by the “insider” in the corporation.

The local branch or chorus must meet onefe a month or more frequently. 
Because it can meet frequently, there is no reason why it should not pass 
on all important business.

In addition it should pass on all major decisions because that’s the 
way a democratic organization must function if its members are to be 
trained in real democracy. But every organization has an executive board 
which has a double responsibility:

1. To carry out decisions of the membership.
2. To propose a line of action which results from the more detailed 

examination that a small g'roup can give to any problem.
If the executive board does its stuff sensibly, most of the wrangling 

which passes for discussion in meetings will not occur in the first place. 
If the executive board doesn’t give a good lead, then there’s need for a 
new board.

Heritage of Lenin
We Communists are people of a 

special mould. We are made of 
special material. We are those who 
comprise the army of the great pro
letarian strategist, the army of 
Comrade Lenin. There is nothing 
higher than the honor to belong to 
this army. There is nothing higher 
than the title of member of the 
Party founded and led by Comrade 
Lenin. It is not given to all to be 
members of such a Party. It is not 
given to all to withstand the stress 
and storm that accompanies mem
bership in such a Party. Sons of the 
working class, sons of poverty and 
struggle, sons of incredible depri
vation and heroic effort — these are 
the ones who must first of all be 
members of such a Party. That is 
why the Leninist Party, the Com
munist Party, at the same time 
calls itself the party of the working 
class.

In departing from us, Comrade 
Lenin bequeathed to us the duty of 
holding aloft and guarding the purity 
of the great title of member of the 
Party. We vow to you, Comrade 
Lenin, that we will fulfill your be
quest with honor.

—Joseph Stalin.

ATTENTION!
All those who are about to 

join the Lithuanian Communist 
Party unit and those who 
would like to join are urged 
to meet this Thursday evening 
at 8 P. M. in Laisve Hall.

L. K. F.

Success Story
“Even my best friends wouldn’t 

tell me how unpopular I was,” 
mused White Collar Charlie. “I was 
at a loss to understand why they 
never came near me. •

“Then I began gargling Listerine 
•and taking a course in how to make 
friends and influence people.

“Last week four guys were around 
to touch me for a ten-spot.”

Old Mother Hubbard
Went to the cupboard;
’Twas bare as a windswept plain.
There was only an old 
Hearst paper that told 
Of famines far off in Ukraine.

Surgeon: “We’re in for some bad 
weather.”

Patient: “Is that what the weather 
forecast says?”

Surgeon: “No, but I feel it in 
your bones.” •

THE “VOICE"!
Of Lith-Americans

Coming Out Soon

Have YOU
Subscribed?

1 year—$1.50 
f year—$1.00 

Lithuanian-American Publishers
Box 38, Station W, 

Brooklyn, N. Y.
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Apysaka Iš Amerikos Siratukų Gyvenimo , 17
gali gauti vyrą ir tokia būdama, susi
laukė mergaitės, pačiupo nuo tėvų pini
gų, paliko mergaitę motinai ir atidūmė 
į Ameriką. Čia kiek apsižiūrėjus, pa
dirbus vienur, bei kitur, užsikorė ant ši
to nabago, Jono Žiabrio, sprando.

Petrelis čia pasijuto kaip ir svetimas. 
Nes visa šeimyna, o kartu ir Aldona, 
tarpusavyj kalbėdavo lietuviškai, ko Pe
trelis visai nesuprasdavo. Nors, tiesą 
pasakius, šioj šeimoj ir nebuvo tokio 
daikto, ką mes vadiname kalba ar pasi
kalbėjimu. Šeimininkės visa kalba, kaip 
su saviškiais, taip ir su siratukais, su
sidėdavo tik iš keiksmažodžių, kaip tai: 
“Rupūže,” rupūžioke,” “rupūžgalvi,” 
“liucipieriau,” “gyvatės išnara,” “seni- 
vabičiau” ir tam panašūs žodeliai pilda
vosi iš jos burnos, kaip iš gausybės ra
go.

Ji ir savo vaikus tokiais pat' kompli
mentais vaišindavo. O kad žinotų, ku
riam iš jų taikoma, vyresnįjį vadindavo 
bonkagalviu, o . jaunesnįjį — vilkadančiu. 
Ta ūkė, tokiai šeimininkei šeimininkau
jant, atrodė į tikrai tokį, anot Krilovo 
apysakos, vežimą, į kurį būtų buvę su
kinkyta gulbė, lydeka ir vėžys. Vienas 
tempė į orą, antras į jūros gelmes, o 
trečias—atgal.

Petrelis tuoj būtų galėjęs pabėgti, bet 
žiaurus tos moteriškės su abiem siratu- 

;kais apsėjimas ir net tankūs apkumš- 
čiavimai jungė juodu vieną prie kito ir 
jiem prisiėjo gintis, kaip dviem bejė
giam žvėriukam, didelio šuns užpultiem.

Tiesa, jiedu turėjo sunkiai dirbti vi
sokį ūkio darbą tik už drabužį, valgį 
ir pastogę. Gi užmokestis už darbą, tai 
šeimininkės kumščia į kuprą, vyriškas 
batas (ji avėdavo vyriškais batais) į sė
dynę ir keiksmažodis paviržio vietoj. 
Bet visgi jiedu čia turėjo laisvę, šiokią- 
tokią nepriklausomybę, ką tai panašų j 
savistovumą: nebuvo taip disciplinuoti, 
kaip prieglaudoj ir negulė ant jų tokios 
žiaurios bausmės. Čia niekas neskaitė 
nusikaltimų kodekso, nereikėjo kalbėti 
tuos iki gyvo kaulo įgrisusius poterius 
ir sočiai pavalgydavo, jeigu jau ne iš šei
mininkės malonės, tai patys sau pasitar
naudami.

•Gyvenant šitokioj iškrikusio j šeimoj, 
tokioj betvarkėj ūke j, nešant šeiminin
kės ujimą ir kumštis, paties gyvenimo 
aplinkuma ir net nejučiomis pradėjo 
tuos siratėlius jungti į vienos minties, 
vienų jausmų būtybę ir taip sujungė, su
kristalizavo, kad jeigu vieną mušė, an
tram daugiau skaudėjo, jeigu vienam bu
vo šalta, antras labiau drebėjo.

# ❖

Vieną sekmadienio popietį, kuomet 
Petrelis ir Aldona, apliuobę visus ketur
kojus bei plunksnuočius, sėdėjo po obe
lies .paunksniu ir skaitė /sekmadienio 
laikraštį, įvažiavo į kiemą automobilis 
ir iš jo išlipo sesuo Agota. Per Petre
lio kūną nusiaubė staigaus nuogąsčio 
banga. Jis net išsižiojo ir valandėlę sė
dėjo lig suparalyžiuotas. Paskui pa
griebė Aldonos ranką, suspaudė ir šnibž
telėjo:

“Lik sveika, Aldut... Aš bėgu.”
■ “Kur gi, kas tau darosi?” Lyg at
budus iš įsigilinimo į skaitymą teiravo
si Aldona.

(Bus daugiau)

(Tąsa)
Petrelis buvo užsimąstęs ir vis žval

gėsi atgal. Jis gatavas buvo šokti iš bri
kelio ir bėgti, bėgti, kad tik toliau nu
bėgus. .. Jam rodėsi, kad atbėga iš pas
kos sesuo Agota, griebia jam už apikak- 
lės ir plėšia iš brikelio. Jis irgi, tarsi 
paukštis sparnus pakėlęs, norėjo pakilti į 
orą ir skristi, kad tik aukščiau pakilus, 
toliau nuskridus ir dar platesnę laisvę 
įgavus.

Kalbant apie seserį Agotą, ištikrųjų 
ji Petrelį būtų vijusi, jei liga nebūt at
ėmusi jos kojas. Jeigu ji sveika būt bu
vus, Petrelio nebūt išleidus iš prieglaudos 
gyvo! Ji pilnai tikėjo, kad tą nelaimin
gą vaikiūkštį atsiuntė patsai dievas ir 
juo ji jį labiau kankina, tuo geriau įtiks 
dievui, tuo geresnę vietą gaus po mirties. 
Tai atrodo labai kvailas supratimas, bet 
ar ji viena iš tikinčiųjų į dievą ir po
mirtinį gyvenimą taip protauja? Juk, ro
dosi, kas tai yra pasakęs:

“Jeigu mes savo tarpe neturėtume 
kvailių, tai mūsų gyvenimas paliktų ne
tik nuobodus, bet ir neįdomus.”

Brikelis, pusgyvės kumelpalaikės trau
kiamas, įdardėjo j didelės ūkės kiemą, 
kur pirmą žvilgsnį metęs galėjai su
prasti, kad čia nesama tvarkos, o apsi
leidimas ir prie vartų žydėjo. Tai bu
vo lietuvio, Jono Žiabrio ūkė, kuris sa
vo gremėzdiškos pačios, kandidatės į šių 
siratukų motiną, buvo taip užuitas, taip 
už nieką nelaikomas, kad į jokius' ūkės 
reikalus nesikišdavo ir tik taikydavosi 
užgurguliuoti “mūnšaino,” įlysti į kokį 
plyšį ir užmigti.

Pati Žiabrienė, kurią kaimynai vadin
davo čiganka, buvo visas tos didžiulės 
ūkės gaspadorius. Ji per savo šykštu
mą, nevalumą ir atkaklų karakterį ne
galėdavo palaikyti jokio darbininko. To
dėl visus ūkės darbus, nors ir kur koja, 
kur ranka, prisieidavo nudirbti jai pa
čiai, jos vyreliui ir dviem, nepilname
čiam, pusėtinai žiopliems jos vaikams.

Tokioj tai gaspadoj ūkei esant, apart 
jos pačios, kiekvienas vengė darbo ir 
lindo į bile plyšį, kad tik nereikėtų dirb
ti. Jos darbininkai, jeigu juos taip gali* 
ma pavadinti, slapstėsi, šeimininkė jieš- 
kojo jų, o visi darbai laukė visų, visur 
klestėjo betvarkė ir apsileidimas.

Tiesa, ten buvo dar vienas misteriš
kas žmogus—Džimis, bet jis į jokį ūkės 
darbą nesikišo. Jis ateidavo į stubą, pa
valgydavo ir vėl prapuldavo. Tai mis
terija, apie kurią dar prisieis kalbėti. 
Tai ve į' kokią vietą ir kokios “globė
jos” rankas pakliuvo šiuodu, tarsi bro
lis su sesute, siratukai—Petrelis ir Al
dona.

Ši moteriškė, kuohiet ji augo Lietu
voj tarp keturių sesučių ir vieno broliu
ko, buvo nedoriausia, škaradniausia, 
priešgynė ir nešvariausia mergšė—juoda 
avelė baltų avelių būryj. Jeigu kas jai 
liepdavo padaryti šitaip, tai būk tikras, 
kad ji padarys priešingai.

Kuojnet jos motinėlė išleido dvi vy
resnes jos seseris už vyrų, o jaunesnioji 
jos sesuo ištekėjo pirma šitos ir pakišo 
ją po šluota, ji nenorėdavo matyti sa
vo jaunesnėsės seselės. Motinėlė pradė
jo jai išmetinėti, kad jei ji nepakeis sa
vo netikusio karakterio ir bus taip apsi- 
'leidus, kaip iki šiol kad buvo, tai negaus 
vyro. Tai ji, kad parodyti motinai, jog

Lietuvos Fašistinio Teisėtumo Pavyzdys 
Ir Jo Aukos

(Pabaiga)
Be to, man buvo praneš

ta, kad mano vaikai serga, 
tai aš norėdamas išeit grei
čiau iš kalėjimo ir pasirašiau.

Liudininkė Kavaliauskienė
Kamilija (buvusi kaltinamoji) 

• parodė, kad ją privertė duoti 
išdavikiškus parodymus. Tie 
ankstyvesni parodymai yra ne
teisingi, ji ištikrųjų nieko ne
žino'apie komunistus, žval
gyba grąsino jai, kad jei ne
pasirašys po tais parodymais, 
tai ji supus kalėjime ir nie
kuomet nebepamatys savo 
vaikų. Todėl ji išsigandus ir 

pasirašius po raštu, kurį pa
davė žvalgyba.

Prokurores savo kalboje pa
skirstė kaltinamuosius į ketu
rias grupes ir pareikalavo teis
mą paskirti tokias bausmes: 
pirmai grupei—po 15 metų 
sunkiųjų darbų kalėjimo, an
trajai grupei—po 8 metus, 
trečiai grupei po 6 metus ir 
ketvirtai grupei po 4 metus. 
Dešimtį žmonių visai atsisakė 
kaltinti.

Gynėjai, vykusiai nukauka
vo žvalgybos ir jos tarnų me
lus.

Kaltinamieji paskutiniam 

žodyje daugumas nieko nekal
bėjo, kiti trumpai pažymėjo 
šios bylos provokacingumą.

Teisiamasis Stukas Povilas 
savą paskutiniam žodyje pasa
kė : Prokuroro suskirstymas 
kaltinamųjų į keturias grupes 
yra neteisingas, čia nėra ke
turių grupių, o yra tik viena 
grupė. Tai toji grupė, kuri 
teisme sėdi kaip stebėtojai. Tų 
grupę sudaro Zdanavičiai, Ja
rai—teismo pirmininkas per
traukia kalbą, — Petroniai, 
Gliaudeliai ir kt. Tai juos 
reikia teisti už gyventojų te
rorizavimą. šioji byla sudary
ta remiantis provokacijomis. 
Tai patvirtina, kad kaikuriems 
kaltinamiesiems buvo siūloma 
pasirašyti ant žvalgybininkų 
sustatytų protokolų—pirminin
kas vėl pertraukia. Toliau 

Stukas sako: Mane kaltina, 
kad aš buvau kokiam tai su
sirinkime kalbėjau apie prof
sąjungas. Tai melas. Bet jei 
taip ir būtų buvę, tai koks 
čia prasižengimas, kad darbi
ninkai kalbasi apie organizavi- 
jnąsi ? Jie turi organizuotis, 
nes kitaip jie bus daugiau iš
naudojami. Ir jeigu darbi
ninkams to neleidžia daryti 
viešai, tai jie turi tai daryti 
slaptai.

Teisiamasis Vildžiūnas Vla
das savo paskutiniame žodyje 
pasakė: Mane kaltina, kad aš 
agituodavęs Misonį ir kad ne
šiau vėliavą su literatūrą. Zda
navičius sako, kad Misonį pa
naudodavo komunistai todėl, 
kad jis neturtingas. Turiu pa
sakyti, kad aš Misonio visai 
nepažįstu ir jokių reikalų su 
juo neturėjau. Išėjęs iš kalė
jimo sužinojau, kad Misonis 
yra vagis ir chuliganas, pas jį 
namuose susirenka apylinkės 
chuliganai lošti kortomis ir 
girtuokliauti. Savaime aišku, 
kad aš negalėjau turėti su juo 

.reikalų nebūdamas pats chuli
ganu. Jei Zdanavičius sako, 
kad komunistai išnaudojo Mi
sonio neturtingumą, reikia pa
sakyti, kad kaip tik Zdanavi
čius išnaudojo Misonį, duoda
mas jam pinigus ir reikalau
damas už tai dirbti provokaci
nį darbą. Jei Misonis sako, 
ant manęs, tai tik dėlto, kad 
taip jam įsakė Zdanavičius.

Rožanskis ir šakalis sako, 
kad aš nuo 1927 metų priklau
siau ir aktyviai dirbu komunis
tų partijai. Jų parodymams 
tikėti negalima, nes jie visoj 
apylinkėj žinomi, kaip žemos 
doros žmonės ir krimihalinės 
policijos agentai. Petronis, 
Gliaudelis taip pat buvo visų 
žinomi kaip šnipai, todėl aš 
su jais jokių reikalų neturėjau.

Kadangi mano byla sudary
ta remiantis šių typų parody
mais, todėl aš laikau, kad kal
tinimas neįrodytas.

Vildžiūno Jono paskutinis 
žodis: Aš noriu nušviesti, kaip 
susidaro kaime nuomonė, kad 
tas ir tas komunistas. Pakan
ka išsirašyti pažangesnį laik
raštį, tuojau vietos kunigas ap
šaukia bolševiku, o jei nemo
kėsi bažnytinių duoklių, tai 
jau būsu 100 nuoš. bolševikas. 
Faktas, kad žvalgyba važiuo
dama daryti kratas ar areš
tuoji, pirma užvažiuoja pas 
vietos kunigą, o jau paskui 
pas tariamus komunistus, žval
gybai kunigas informuoja, kas 
jo parapijoj komunistas. Kas 
dėl apkaltinimo, kad aš pra
vedęs visą eilę darbininkų ir 
valstiečių pasitarimu, tai ga
lima pasakyti, kad darbinin
kai ir valstiečiai patys daro 
pasitarimus ir kalbasi,—darbi
ninkai apie išnaudojimą, vals
tiečiai—apie savo bėdas ir 
sunkią padėtį. Net žemės ūkio 
rūmų leidžiamas laikraštis 
“Ūkininkų Patarėjas” rašė, 
kad 1932 m. kiekvienas žemės 
ha davė po 4 litus nuostolio. 
Tai kas čia nuostabaus, kad 
valstiečiai aptaria, kad dideli 
mokesčiai, kad skolos slegia ir 
kas reik daryt. Tai ar galima 
teisti ir bausti už tuos pasi
tarimus, kuriuose kalbama 
gryna tiesa? Kas del man pri
metamų iš Anykščių komunis
tų organizacijos rašytų apys
kaitų, tat tikra komedija. Pra
džioje tos apyskaitos buvo 
primestos Leščinskui, ir eks
pertai pripažino, kad tai jo 
ranka surašyta. Bet kada Les- 
činskas pradėjo tvirtinti šnipų 
parodymus ir išdavinėti, tada 
tas apyskaitas reikėjo kam ki
tam primesti ir primetė m,an. 
Ekspertai taipgi pripažino, jau 
antrą kaitą, ištyrę, kad jos 
mano ranka rašytos. O da
bar teisme daryta ekspertiza 
vėl daro kitą išvadą. Jeigu 
darytų ketvirtą ekspertizą, tai 
būtų dar kiti rezultatai. Kas 
del liudytojų parodymų ir jų 
prieštaravimo ir dėl pačių liu
dytojų patikimumo, tai juos 
nukaukavo mūsų gynėjai ir ki
ti kaltinamieji.

Tuo ir btfvo baigti kaltina
mųjų paskutiniai žodžiai.

Šioje byloje nefiguravo be
veik jokie medžiaginiai įrody
mai, o vien remtasi provoka
cija, nors patys provokatoriai 
teisme buvo pakankamai nu- 
kaukuoti. Fašistinis teismas 
nubaudė 25 žmones gana aš
triomis bausmėmis: Joną Vil
džiūną 10 metų sunkiųjų dar
bų kalėjimo, Vladą Vildžiūną, 
Povilą Stuką — Klimavičių, — 
Vladą Gutauską, Zeliką Lafe- 
rį, Antaną Jocį—po 8 metus, 
Leizerį Karabelniką, Ruviną 
Laferį, Meilachą šėlą, Juozą 
Sleikų—po 6 metus, Alfonsą 
Karosą, Adm. Laucių, šimkę 
Cukerį, Kalmaną Rochmaną, 
Chają šapotkinaitę ir Alf. Vil
džiūną—po 4 metus, Povilą ir 
Eduardą čiukšius, Šeiną Rez- 
nikovičiutę—po 2 metus, Mi
ną Bulavkaitę—1 metus 6 mė
nesius, Michlę Bulavkaitę—2 
metus paprasto kalėjimo, Bei- 
lę Ševachaitę—1 metais 4 mė
nesiais sunkiųjų darbų kalėji
mo, Jochą Gentvergeraitę—1 
metais, Chavą Piketkinaitę—1 
mt., Rachmielią Klečko—1 mt. 
6 mėn. sunkiųjų darbų kalėji
mo.

Taip grūdami į kalėjimą do
ri darbininkai ir valstiečiai, o 
ponai Lapenai, Ičai ir kiti liau
dies turto vagys paleidžiami 
iš kalėjimo. •,/

Kuo paaiškinti tie masiniai 
darbininkų ir valstiečių sodi
nimai į kalėjimus be jokių 
kaltės įrodymų ? Fašistai iš
sigando dėl vis augančio dar
bininkų ir valstiečių revoliu
cinio judėjimo. Jie pradėjo 
drebėti dėl savo kailio. Be to 
visam kapitalistiniam pasaulyj 
sustiprėjo darbininkų ir vals
tiečių antifašistinė kova ir 
ypatingai Ispanijoj, kur aktin
gai stojo į atvirą kovą visi de
mokratijos šalininkai prieš su
sivienijusį fašizmą. Lietuvos 
fašistai stengiasi Lietuvą pa
versti kalėjimu ir koncentraci
jos stovykla. Pakanka vieno 
kito žvalgybos agento, nors ir' 
melagingo parodymo—tuojau 
būsi nubaustas keliais ar ke
liolika metų kalėjimo. Tokio
mis teroro priemonėmis fašis
tai mano sudaužyti antifašisti
nį judėjimą. Ar atsiekė ir ar 
atsieks tomis žvėriškomis prie

Sekantis Didelis Parengimas 
Brooklyne Bus 

"LAISVĖS"
BAZARAS

BUS DIDELEJE SALEJE 

Ideal Ballroom 
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

' Kiekvien;} vakarą bus puiki dailės 
programa, gera orkestrą šokiams. 

• • •

Laukiame Bazarui Dovanu!

monėmis fašistai savo tikslą? 
—Ne. Jau teismo proceso me
tu ir tuoj po jo Utenoj, Anyk
ščiuose ir jų apylinkėse buvo 
platinami antifašistiniai atsi
šaukimai ir pravedami antifa
šistiniai pasitarimai. Utenoj 
teismo proceso metu buvo jau
čiamas platus masinis pasipik
tinimas bjauria fašistine reak
cija. Tai liudija, kad fašistų 
teroras negali sulaikyti Lietu
vos liaudies nuo kovos už de
mokratines laisves, už geresnį 
gyvenimą, už Lietuvą be fašis
tų. Toji kova plečiasi ir stip
rėja ir ji nušluos nuo Lietuvos 
žemės veido kruvinąjį fašiz
mą. *-

Ig. Vi. Mi.

USA Tyrinėja, Kaip Fašistai 
Užgrobė Amerikos Laivą
Washington. — Jungtinių 

Valstijų užsieninis ministe- 
ris C. Hull renka faktus, 
kaip ir dėl ko du Ispanijos 
fašistų kariniai laivukai už
grobė Amerikos laivą “Nan
tucket Chief” jūroje netoli 
Barcelonos. Fašistai šį lai
vą nusivarė į Mallorca salos 
prieplauką Paima.

Kadangi/Amerika nepri
pažįsta generolui Franco’ui 
karo teisių, tai užgrobimas 
amerikinio laivo yra laiko
mas piratišku veiksmu, plė
šimu ant jūrų.

Sakoma, kad “Nantucket 
Chief” vežęs sovietinį žiba
lą į Barceloną.

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.
VALANDOS :2—4 ir 6—8.

Nėra valandų sekmadieniais.

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

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

8701 JOS CAMPAU AVE. DETROIT, MICH.

Gen. Franco Pamosuosiąs 
Amerikos Laivo (gulą

Houston, Texas. — Prane
šama, kad Ispanijos fašistai 
po dviejų-trijų dienų paleis 
įgulą Amerikos laivo “Nan
tucket Chief”, kurį jie už
grobė praeitą savaitę.

Rumunijoj įvairiuose mie
stuose įsakyta žydams lai
kyt savo krautuves atdaras 
subatomis.

%.

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 
paįrusius vidurius. Medicinos ir Na- 
turopathy’os gydytojai savo pacien
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 
jums per paštą 
RAL-LAX-HERB

Rašykte šiaip:
JOHN W.

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

pri susime NATU- 
TEA.

THOMSON



j ■ Antradien., Sausio 25, 1937 EAIS.V® Puslapis Penktas

Boston, Mass Gardner, Mass FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.Smulkios Žinios

senai kaip randasi ligoninėje. 
Jis dėkuoja už Kalėdų dovaną 
($7),- kuriuos jam nariai suau
kojo.

Jau Dirba

I

1

1

Lenino, to didžiausio darbi
ninkų klasės tėvo, mirties pa
minėjimas įvyks sausio 30 d., 
Symphony Hall, 3 vai. po pietų. 
Kalbės geriausi kalbėtojai. Jų 
tarpe airių Komunistų Partijos 
lyderis iš Philadelphijos. Dai
nuos keletas chorų, kurių tarpe 
dainuos ir “Laisvės” Choras. 
Dainuos angliškai ir lietuviškai.

Teko nugirsti, kad mūsų pa
rengimų komisija jau turi par
sitraukusi knygutes scenos vei
kalo “Gyvieji Nabašninkai” ir 
jau renka aktorius. Linkiu ge
ro pasisekimo! 
hartfordiečiai 
atgyti.

Vasario 6 
i Choro didelis

Kaip 
dailėje

atrodo, 
pradeda

Laisvėsd. bus
______ _____ koncertas, o jau
| komisija ruošiasi prie vaidini-šiomis dienomis Mass, valsti-1 T - v . 

joj viešėjo prezidento sūnus ir;mo‘ ®rav0 uz tai. 
asmeninis sekretorius, James 
Roosevelt. Beviešėdamas susi
kirto su gubernatorium Hurley, 
kuris esąs priešingas “Naująjai 
Dalybai.” Opozicija prieš Hur
ley smarkiai auga ir šilta viete
lė, ant Beacon Hill, ateinančiais 
rinkimais, matyt, išslys iš po 
Hurley sėdynės.

Hurley pasirodė didžiausiu 
reakcionierium.

Mirė

Sausio 15 d. mirė Ona Du
bin, sulaukusi vos 19 metų am
žiaus. Ji sirgo džiova. Tėvas 
jos jau buvo miręs pirmiau ir 
Onytė gyveno su motina, kuri 
dabar pasiliko dideliam nuliū
dime. Palaidota su bažnytinėm 
apeigomis.

Lai bus lengva jai žemelė!
Nemunas.

Sausio 7 d. ALDLD 53 kp. 
laikė savo metinį'susirinkimą. 
Nors buvo raštiškai pranešta 
dėl kiekvieno nario, kad atsi
lankytų susirinkiman, bet atsi
lankė tik pusė narių. Man ro
dos, kad ateityje turėtumėm 
rūpestingiau veikti ir kreipti 
daugiaus atydos į šią svarbią 
apšvietos draugiją.

Mūsų kuopa turi 27 narius 
—11 moterų ir 16 vyrų. Tai 
visai nedidelė dalis narių, kuo
met Gardneryj yra apie 600 
lietuvių.

Praeitais metais buvo su
rengtos 4 prakalbos ir 1 vaka
rienė; per tuos parengimus su
rinkta $87.75c. paramai Ispa
nijos liaudžiai.

Valdyba išrinkta šiem me- 
M. šleiva, Organizato-

; A. Rainys, Prot. rašti- 
Glebavičius, Fin.

tam: 
rium 
ninku; A.
rast.; K. Belsiavičius, Iždinin
ku.

Nepamirškit! Vasario 13 d., 
Lietuvių Salėje, apvaikščiosim 
Lietuvos nepriklausomybės 20 
metų sukaktuves. Kalbės A. 
Bimba, St. Michelsonas, dainuos 
“Laisvės” Choro vyrų grupė.

Tuoj po naujų m’etų, Mass, 
valstijoj užėmė vietas 22 nauji 
miestų majorai. O tas reiškia, 
kad žmonės pradeda galvoti. 
Daro eksperimentą. Senus, nu
sidėvėjusius politikierius šalina 
ir jų vieton stato naujus. Ne
abejoju — tuoj sulauksim ma
jorų ir iš Komunistų Partijos.

Nuo sausio 18 d. A. L. P. 
Kliube, 376 Broadway, prasidė
jo “Progresyvių Darbininkų” 
mokyklėlė. Mokyklėlė eis anglų 
kalboje. Kaip pernai, taip ir šį
met mokyklėlėj išsirišim daug 
problemų ir pasilavinsim poli
tiškai — visuomeniškai. Labai 
verta visiems mokyklą lankyti. 
Ypač jaunimui.

Tūlas šoferis Raymond S. 
Lee ir dr. Calvin M. Watson, 
sumainė žmonom ir padavė per- 
skirų bylą Salem teisme. Bet 
teisėjas O’Brien nežinojo kaip 
čia pasielgti, taigi bylą perdavė 
prokurorui, kad tas pravestų 
kvotą.

Laisvės Choras rengiasi net 
prie dviejų parengimų. Vasario 
12 d., 376 Broadway, dviejose 
salėse eis “kaimiečių” šokiai ir 
užkandžiai. Vėliau choras duos 
koncertą su vaidinimu Lietuvių 
Salėje.

Arthur La Franchaisc, 37 
metų, už įstatų laužymą nuteis
tas valstijos kalėjiman nuo 6 iki 
8 metų. Aną rytą jį rado savo 
celėje begulintį kraujuose. Pasi
rodo, jis su skustuvėliu perpjo
vęs vienos rankos gyslas. Patal
pintas ligoninėj. Sako išgys.

Laisvės Choras susilaukė net 
trijų mergaičių ir vieno vyru
ko, kurie tik ką atvažiavo iš 
Lietuvos. Paskutinės dvi sesu
tės atvyko pas drauges Barčienę 
ir Musteikienę. Pilypas.

Hartford, Conn
Iš Susirinkimo

Sausio 13 d. Liet. Dukterų- 
Sūnų Draugija laikė metinį su
sirinkimą. Iš metinių valdybos 
raportų paaiškėjo, kad draugi
ja yra pažengusi pirmyn, ši 
draugija rūpinasi ne vien tik 
teikimu pašelpos savo nariams 
ligoje ir patšelpgaviais jų na
riams mirus, bet taipgi gyvai 
įdomauja ir sulig išgalės remia 
ir visuomeniškus reikalus.

Savo organu ši draugija turi 
dienraštį “Laisvę.” Draugas A. 
Klimas pranešė susirinkime, 
kad jis gavęs “Laisvei” 8 nau
jus skaitytojus ir jau visus se
nuosius skaitytojus atnaujinęs. 
Nariai jam davė didelį pagyri
mą už pasidarbavimą.

Buvo skaitytas laiškas 
nario Bakano, kuris jau

t

nuo
nuo

VSįl

Minersville, Pa
Per Rakto Skylutę

Einu aną dieną, dairausi, 
klausausi ar ką naujo nepatir
siu

Prieinu svetainiukę, girdžiu 
kaikas šnekasi. —Kas čia būt? 
—teiraujuos save. Užeinu laip
tais viršun, žiūriu pro rakto 
skylutę ... Ogi 5—6 Apšvietos 
Kliubo moterys, apsėdę kaip 
ir kokius kryžiokus ir siuva. 
“Kas tai būt?” pamaniau sau. 
Spalva .graži, žalia.

—Draugutės, tik taikykim, 
kad būt visų diksniai lygūs!— 
kalbėjo viena.

— O...jeigu nebus—ką pa
darysi !—Bėdavojo kita.—Pro
fesoriai visi mokyti, o ne visi 
vienodai rašo. Durnas nesu
pras, o protingas nepadyvys, — 
palengva sau kalbėjo viena jų.

—Auč! — suriko viena “ad- 
grubnagė”. Kitos visos sukle
gėjo :

—Durk į kaldrą, o ne j pirš
tą . . .

Tik darbar dasiprotejau, kad 
tai siuvamos kaldros 
bazarui.

Bazaro rengėjai, 
United States Mail
mj, kuris atveš jūsų bazarui 
tas

Lietuvių Parko Bendrovė 
laikė savo metinį susirinkimą 
sausio 11 d., L.A.P. kliube. Su
sirinkimas buvo gana skaitlin
gas ir buvo tvarkus. Tarp 
svarbesnių nutarimų yra šie: 
nutarta surengti vakarienė su 
šokiais vasario 19 d. Taipgi 
nutarta gaut leidimą alaus 
pardavinėjimui ant vasaros se
zono šiems metams.

Valdyba išrinkta sekanti: 
A. Glebavičius, pirm.; J. Gal
vanauskas, vice-pirm.; P. Ja- 
sinskas, prot. rast.; J. Berna- 
dis, fin. rast.; J. Aukštikalnis, 
iždininkas. Direktoriai: K. 
Balsiavičius, F. Stasikelis, J. 
Galvanauskas, J. Vaitiekus, 
V. Genis, J. Punis ir P. Bal- 
tušnik. A. Grubinskas, mana- 
džeris. A. G.

Boston Mass

“Laisvės

vaktuokit 
sunkveži-

dovanas! Reporteris.

Newark, N. J
Susirinkimas

Sausio 6 ALDLD 5 kuopa, 
turėjo savo metinį susirinkimą, 
kur komitetas išdavė savo tre
tinės darbuotės raportus.

Iš raportų pasirodė, kad 5 
kuopa praėjusius ištisus metus 
gražiai pasidarbavo kaip ak- 
tyviškam darbininkų judėjime, 
taip ir aukomis gausiai parė
mė savo įstaigas.

Jei priskaityt, kiek jtuopos 
draugai pasidarbavo rinkdami 
aukas pašalyj, tai bus viršaus 
šimto dolerių surinkta ir išau- 
kota.

Kuopa turi 72 narius; gau
ta 7 nauji nariai per pereitus 
metus. Graži armija susipra
tusių draugų! Dar būt gra
žiau, kad jie visi būt geri vei
kėjai aktyvistai.

Apiplėšė Lietuvių Svetainę

Sausio 8 d. Lietuvių svetai
nė buvo pilna mitinguotojų ir 
ant laimės didelė didžiuma 
jau buvo prasišalinę į namus, 
kaip po vidurnakčio įsiveržė 3 
vyrai su revolveriais rankose 
ir apiplėšė 7 lietuvius, ir Jur- 
ginės draugijos saugiąją šėpą, 
kurioje buvo virš $400. Ne
naudėliai iškratė ir žmonių ki
šenes ir viso pasidarė virš 
$700. Prasišalino niekam ne
kliudomi. Skriaudą padarė 
žmonėms ir draugijai, jei ne
buvo apdrausti pinigai.

Albinas.

PRANEŠIMAI E KITUR
CHESTER, PA.

ALDLD 30 kp. rengia labai svar
bias prakalbas, sausio 27 d., 7:30 v. 
vak. Lietuvių Kliubo Svet., 4th St. 
ir Upland gatvių kampas. Kalbės d. 
Matas Guoba atvykęs iš Kanados. Jis 
pasakys labai daug naujo apie Ka
nados lietuvių gyvenimą ir Lietuvą. 
Drg. Guoba nesenai lankėsi Lietuvoj, 
tai žino, kaip dabar ten žmonės gy
vena. Kartu jis kalbės ir apie abel- 
ną pasaulinę padėtį, kuri yra labai 
svarbi. Ateikite visi ir visos. Įžanga 
veltui. — Rengėjai. (20-21)

SO. BOSTON, MASS.
ALDLD 2-ros kuopos susirinkimas 

įvyks 26 d. sausio po num. 376 
Broadway. Kviečiame visus narius 
skaitlingai dalyvauti šiame parengi
me ir atsiimti naują knygą “Kelias 
i Gyvenimą.” Taip pat katrie nesate 
užsimokėję už 1937 metus, prašome 
užsimokėti. — Prot. Rast.. (20-21)

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 i laiką susirinkti, nes 
šis bus metinis susirinkimas ir bus 
išduota metiniai raportai. Turime ir 
kitų svarbių dalykų aptarti.
(19-20) Org. II. Stankus.

WORCESTER, MASS.
Antradienį, 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 dalyvaukit. 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)
Užprenumeruok Dienraštį 
“Laisvę” Savo Draugams

Reumatizmas Sulaiko
mas į 48 Valandas

New Yorko Daktaro Nauja Medicina 
Teikia Linksmybės Tūkstančiams— 

Išvaro Reumatiškus Sopulius iš 
Nugaros, Sąnarių, ir Muskulų.

SKAUSMAI PAPRASTAI IŠEINA 
PIRMĄ DIENĄ

I VARPO KEPTUVE

Sausio 16 d. So. Bostono 
sandariečių “Gabija” minėjo I 
Miką Petrauską. Nors Mikas 
Petrauskas buvo susirišęs su 
“Gabija” ilgiausiai negu su bi
le kitu choru Amerikoje, ir ga
bij iečių buvo pareiga patiems 
pirmutiniams pagerbti velionį 
Miką, kurį jie tikrai iš širdies 
mylėjo ir myli, vienok, nežinau 
dėlei kokių priežasčių, jie tą 
progą prasnaudė. Am. Lietuvių 
Kongreso Mass. Apskritys tą 
pirmenybę iš jų paveržė, su
rengdamas tam pačiam tikslui 
šaunų koncertą, kurį sandarie- 
čiai užsirūstinę sužiniai boiko
tavo.

Gabijiečiai pradėjo iškilmes 
su radio programa iš ryto ir 
baigė vakare, sulosiant Miko 
Petrausko operetę “Užburtas 
Kunigaikštis” ir sudainuojant 
jo keletą dainų. Nekalbant apie 
techniškumus, rengėjai moralį 
tikslą atsiekė. Sobostoniečiai 
pripildė svetainę kupinai, ir iš 
visko buvo matoma, kad visi 
velionį Miką gerbia, jo darbus 
įvertina.

“Gabija” rodos yra vienas iš 
Miko Petrausko tvarinių, ir 
nors, kaip ir didžiuma mūsų 
Mass, chorų, krizio laiku per
gyveno krizį, vienok dabar po 
vadovyste naujo mokytojo Pau- 
ro, sudainavo gana skambiai. 
Linkėtina jiems siekti prie pir
mesnių “Gabijos” augštumų.

Mano viena gera prietelka 
pridavė man iškarpą iš “Nau
josios Gadynės” tūlo bostonie- 
čio kritiką lošimo “Kornevilio 
Varpų.” Ji, kaip ir daugelis ki
tų, žiūri į tokias kritikas serio- 
ziškai, pamirštant tą faktą, kad 
tas yra rašoma “Naujojoj Ga
dynėj” ir vieno iš opozicijos 
žmonių. O kadangi opozicijos 
organizacijukės yra svarbiau
siu tikslu ir užsiėmimu kriti
kuoti viską, kas yra pozicijos 
veikiama, tai tas ir išaiškina 
“moralę” to pilno .kontradikcijų 
rašinio

Z avis.

Nuodai 
umatiškus 
ištinimus, 
savimui išvarginančių skausmų jūs 
turite išvalyt tuos nuodus iš savo 
kraujo, ši daktaro naujoji medicina 
padaro tai labai greitai. Neturi svai
ginamo (dope)—saugi jauniem ir se
niem; nedaro pavojaus širdžiai. Ji 
yra vadinama BARUVACOL ii’ jūs 
galite išbandyti ją sekamom sąly
gom. Iškirpkite šį pranešimą ir pa
siųskite jį su savo vardu ir antrašu 
(arba ateikite asmeniškai) į Atkins 
Laboratory, 44 East 63rd St., New 
York City. Nesiųskite pinigų. Užmo
kėkite pastoriui $1.85, priskaitant 
C.O.D. kaštus, kada jis atneša BA
RUVACOL-. Vartokite jas 2 dienas 
(48 valandas). Jei jūs nesijausite, 
kad skausmas praėjo, tai sugrąžinki
te nesunaudotus vaistus ir jūsų 
$1.85 bus sugrąžinta. Kam vargti dar 
kitą dieną? Valandos: šiokiom die
nom nuo 10 ryto iki 4 po pietų.

(Laisvė)

jūsų kraujuje sudaro rc- 
skausmus, sustingimus ir 

ir vargina jumis. Paliuo-

Telephone: EVergreen 8-0770

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.

GARSINKITES SAVO BIZNJ 
DIENRASTYJ “LAISVĖJE”

*7

Notary Public Tel. Stagg 2-5043
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Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

“Laisve” vėl gavo daug medaus, 
kuriuom aprūpins Brooklyn^ ir 

apylinkę orui atvėstant.

Iš ienų padarau nau
jus paveikslus ir kra- 
javus sudarau su ame
rikoniškais. Reikalui 
esant ir padidinu to
kio dydžio, kokio pa
geidaujama. Taipgi 
atmaliavoju įvairiom 
spalvom.

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

Kaina 65c už Kvortą
LIEPŲ ŽIEDŲ 75c KVORTA 

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

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

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

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

(Armakauskas)

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC 

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: MVergreen 7-4311

___ _______________ _____

Ir atsargus ir skubus kriaučiu darbais [j 
NEBUS SUNKUS. KADA VALGYSI SKANIĄ IR MAISTINGĄ

VARPO
Keptuvei

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.

Tel. Virginia 7-4499

LIGOS

CHRONIŠKOS

GYDOMOS

168 Grand Street 
Tel. Evergreen 8-7171 

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 dieną ir nuo 7--8 vak.

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
T?L Triangle i-3621 

Brooklyn, N. Y.

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

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

Stephen Aromiskis

Barry P. Shalins
(šalinskas)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų.

Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę dėl po šermenų pietų.

Teikiam nemokamai vėliausios 
mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

Woodhaven, L. I., N. Y.

FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius 
GRABORIUS 

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidoj u tin

kamai ir už prieinamą kainą
Purearadau automobilius vestuvėm 

X>arčm, krikštynom ir kitokiem 
reikalam

402 Metropolitan Avė.
_ (Arti Marcy Avenue) , 
BROOKLYN. N. Y.

CHARLES’
UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barberini
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avė.
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Patenkinančios ir Greitos 
Pasėkos

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

X-SPINDULIAI IR KRAUJO 
TYRIMAI

NEBRANGUS ATLYGINIMAS— 
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 Sekmadieni

9 A. M. iki 3 P. M.

M

v y

įr /'/Ji

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, sen- 
vičiam duona, balta duona, Caleh ir rasin duona. Taipgi 

įkepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas ska
niausių kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese 
Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake. Stollen, 
Doughnuts, Pies, Pastries Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

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

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

5 
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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

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

Telefonas EVergreen 7-1661
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MIRTYS—LAIDOTUVĖS

Antradien., Sausio 25, 1937 3

New Yorko Apielinkes Žinios
Puikiai Pavyko Luther 

Draugijos Balius
šeštadienį, 22 d. sausio, Ideal 

Ballroom Svetainėj, įvyko Dr. 
Martin Luther Draugijos 
32-tras metinis balius, 
graži, didelė. Svietelio 
ko daug. Kalbantis su 
jos komiteto 
pasitenkinimą 
publikos buvo 
kaip pereitais 
tada balius gerai pavyko. Buvo 
daug jaunimo. Matėsi veikėjai 
iš Lietuvių Amerikos Piliečių 
Kliubo, tūli nariai “Laisvės”* 
redakcijos ir bordirektoriai, šv. 
Jurgio Draugijos narių ir kitų 
organizacijų žmonių.

Galima sakyti, kad 
gerai pavyko. Smagu, nes 
Martin Luther Draugija 
pažangi, nuolatos remianti 
tūros ir apšvietos reikalus, 
gulinti prie Amerikos Lietuvių 
Kongreso. Manau, kad Draugi
jai liks pelno.

Čia pat jau buvo iškabinėta 
gražios iškabos, pranešančios, 
kad toje pat svetainėj, 
ir 13 dd. vasario įvyks 
vės“ metinis bazaras.

“Laisvės”

Svetainė 
prisirin- 
Draugi- 
išreiškė 

kad
nariais, 

ir sakė, 
daug daugiau, 
metais, nors ir

balius
Dr. 
yra 
kul- 
pri-

1, 12 
Lais-

Re p.

Brooklyno Lietuvių Profesio 
nah Draugija

Telefonas FOxcroft 9-6901

AMERIKOS DARBO PARTIJOS KINGS 
COUNTY SKYRIŲ KONFERENCIJA

Sausio 22 , kaip 2 valandos 
po pietų, Saint George Hotel, 
atsidarė Amerikos Labor Par
tijos Kings County skyrių at
stovų konferencija. Konferenci
joj dalyvavo skaitlingos delega
cijos iš kiekvieno Kings Coun
ty distrikto. Pirmininkavo Lew 
Hollanderis, New Yorko miesto 
koncilmonas. Iš raportų pasiro
dė, kad jau susikūrė Kings 
County apskrityj 23 Amerikos 
Darbo Partijos skyriai. Visi 
skyrių veikėjai darė praneši
mus šioje konferencijoje. Nu
rodė, kad jie smarkiai rengiasi 
prie Amerikos Darbo Partijos 
pergalės rinkimų metu baliaus. 
Balius bus Saint George Kote
lyje. Manoma į Darbo Partijos 
balių sutraukti tarpe septynių 
ir dešimties tūkstančių publi
kos. Balius, rodos, bus kovo 4 
dieną.

Lew Hollanderis savo kalboj 
nurodinėjo, kad distriktai ypa
tingai pradėjo kurtis gana 
smarkiai, tai po pereitų mies
to valdininkų rinkimų. Veik vi
suose Kings County distriktuo- 
se susikūrė Darbo Partijos sky
riai. Kaip nekurie skyriai pasi
samdė erdvias buveines ir veda 

, rimtą darbą tarpe apylinkės— 
i to distrikto—gyventojų, 
j Skyriai ne tik gali, bet ir tu- 
1 i’i, sako Hollanderis, užsiimti

Lietuvių Profesionalų Drau- su p a t a r n a v i mu žmonėms, 
gija, kuri yra besriovinė orga- į Daug yra be darbo žmonių, ku- 
nizacija ir susideda iš visų ; riems 
profesijų: gydytojų, kunigų, 
dentistų, advokatų, chemikų, 
vaistininkų, mokytojų ir agro
nomų, jau šeši metai darbuo
jasi. Susirinkimai laikoma 
daktaro J. Paulionio bute, 
1357 Bush wick Ave. Ten pat 
laikomas draugijos knygynas.

Draugija kas 
radio paskaitas 
momis iš stoties 
ketvirtadieniais,
laike. Kiekviename 
me draugijos nariai ar svečiai j 
skaito paskaitas. Pav., sausio 
20 dieną daktaras A. Petriką 
skaitė paskaitą iš d r. V. Ku
dirkos gyvenimo. Sekančiam 
.susirinkime, vasario 17 d., dr. 
/M. Vinikas kalbės apie Lietu- 
Ivos nepriklausomybę.

Sausio 20 dieną, metinis su
sirinkimas išrinko šiems me- 

Ztams valdybą šioje sudėtyje: 
Pirm. dr. Ed. W. Zukauckas, 
Vice-pirm. kun. J. Aleksunas, 
Sekr. agronomas V. Vizbarą, 
Ižd. vaist. P. Kundrotą, Kny
gininku ir šeimininku’ dr. J. 
Paulionis, švietimo-radio 
misijon išrinkti: (pirm.) 
Ed. W. Zukauckas, kun. 
Balkūnas, P. Kundrotą ir 
A., Petriką.

Draugija, tarp kito ko, 
■ rūpina paskaitininkus lietuvių 
ir kitataučių draugijoms įvai- 
riais klausimais.

E. W. Z.

savaitę teikia 
įvairiomis tc- 
W. M. B. Q., 
12:15 pietų 

susirinki-

ko-
dr.

dr.

pa-

atsakoma iš I 
! biurų pašalpa. Distriktų užduo
tis padėt tokiems žmonėms ne- 
jdarbo apdraudą gauti. Jeigu ne 
apdraudos pašalpą gauti, tai 
nors viešuose darbuose gauti 
darbus. Nepiliečiams padėti iš
siimti pilietybės popieras. Ves
ti organizacijinę kovą prieš pa
branginimą maisto.

Reikia priminti, kad nekurie 
distriktai toje 
darbuojasi, tą patvirtino 
triktų delegatai duodami 

I raportus.
Kas dar žymėtina, tai 

kad Darbo Partijos 
County komitetas pradėjo or
ganizuoti advokatus. Jau geras 
skaičius jų yra. Trumpoje at
eityje manoma jų suorganizuo
ti kelis šimtus ir tūkstančius. 
Taip, kad ir advokatai būtų žy
mi spėka Amerikos Darbo Par
tijoj.

Manau, lietuviai advokatai 
neturėtų nusisukti nuo Ameri
kos Darbo Partijos, bet steng
tis įstoti į ją. Jie yra 
moj darbininkų tėvų 
Jiems vieta Amerikos 
Partijoj, o ne užpečkyj 
mokratus ar republikonus. Pa
galvokite, advokatai, apie tai? 
Organizuojasi lietuvių darbie- 
čių skyrius, jūs galite būti ver
ti asmenys jame ir Darbo Par
tijoj apskritai.

Dar toliau. Amerikos Darbo 
Partijos Kings County Komite
tas organizuoja ir gydytojus į 
Darbo Partiją. Jau keli desėt- 
kai jų yra organizuota, o jų 
Kings County yra keli tūkstan
čiai. Manoma, kad jų gerą di
džiumą pavyks įtraukti į Dar
bo Partiją.

čia ir vėl proga lietuviams 
gydytojams pasirodyti, kad jie 
supranta Amerikos Darbo Par
tijos uždavinius, jog jie žino, 
kad jų vieta yra Amerikos 
Darbo Partijoj. Jau dabar siū
loma Darbo Partijos Lietuvių 
Skyriui, kad jis nominuotų ke
lis gydytojus į miesto gydyto
jų tarybą prižiūrėti mokyklas. 
Kaip būtų gražu, kad mūsų lie
tuviškas skyrius per Kings 
County Darbo Partijos Komite
tą padėtų į. sveikatos tarybą ir 
lietuvį gydytoją. Ką manote, 
Brooklyno lietuviai gydytojai? 
Ar jūs visuomet save skaitysi
te bepartyviais ir neisite į vie
šus visuomenės darbus?

Su tuo programa nesibaigia. 
Amerikos Darbo Partija Kings 
County apskrityj turi sau už 
tikslą organizuoti redaktorius 
liberališkų laikraščių į Darbo 
Partiją. Mes turime kelius lie
tuviškus laikraščius, tūli jų la
bai pritaria Amerikos Darbo 
Partijai, kiti ne. Bet gyvenimas 
nestovi ant vietos, jis eina sa
vo vaga. Jūsų, redaktoriai, vie- 

bedarbių ta Darbo Partijoj. Jūs kviečia- 
■; j mi ateiti ir įstoti į ją.

Taip pat mierinama organi
zuoti korespondentus, rašytojus 
į Darbo Partiją. Jų, be abejo
nės, yra ir lietuvių tarpe— pa
galvokite ir ateikite į Darbo 
Partijos Lietuvių Skyrių, kuris 
greitoj ateityj pradės pilnai 
veikti.

Darbo Partija nevien intelek
tualus organizuoja, bet ji orga
nizuoja ir biznierius, kurie tik 
sutinka su Darbo Partijos pro
grama—visi pamąstykite, kad 
jūsų vieta Darbo Partijoj.

Kaip Lew Hollanderis pasa
kė: “Pirmi mūsų žingsniai pa
rodo, kad mes iš Amerikos 
Darbo> Partijos galime tapti iš
rinkti būti didžiausio pasaulyj 
miesto valdininkai. Tad mums 
ir reikia susirūpinti visokiais 
luomais ir visokiom profesi
joms. Mums reikia inteligenti
jos, mums reikia išlavumo ir 
mokėjimo, .kaip tvarkyti socia
lius reikalus. Tad dėkime kuo 
didžiausios domės, kad pri
traukti į savo eiles inteligenti
jos, kad nuo jos galėtume šio 
to pasimokyti.” Aš manau, kad 
teisingas pasakymas, kad rei
kia ta kryptimi visiems mums 
ir lietuviams dirbti.

J. Buivydas, 
Amerikos Darbo Partijos Lie

tuvių Skyriaus Sekretorius.

srityje puikiai
dis-

savo

tas, 
Kings

didžiu- 
sūnūs. 
Darbo 

pas de-

Išvyko Kalifornijon Jiems Negana $3,000

Rengkite Drg. Guobai 
Prakalbas

Su 29 d. sausio į Brooklyną 
atvyksta drg. Matas Guoba, 
“Liaudies Balso“ atstovas iš 
Kanados. Jis čionai bus apie 
savaitę laiko. Sakys prakalbas 
pasaulinės padėties reikalu, 
Kanados lietuvių organizacijų 
ir spaudos reikalais ir kalbės 
apie Lietuvą, kur buvo nuvy
kęs, kaipo Kanados atstovas.

Sekm., 30 saus., Williams- 
burge, Lietuvių Amerikos Pi
liečių Kliubo svetainėj jam 
rengia prakalbas lietuviai ko
munistai ir ALDLD 1 kuopa. 
Bet reikia surengti prakalbos 
Maspethe, East New Yorke, 
Centro ir Pietų Brooklyno daly
se, Great. Necke ir kt. Drg. 
Guoba dar turi liuosas ir 
kolonijoj dar gali kalbėti 
šio 29 ir 31 dd.

Vasario 1, 2, 3, 5 ir 6
nomis. Dienų yra pasirinkimui 
sekmadienis, du šeštadieniai 
ir paprasti vakarai. Rengkite 
prakalbas. Tuojaus praneški
te, kurią dieną jums pagei
daujamas kalbėtojas. Tuojaus 
imkitės darbo.

D. M. Šolomskas,
46 Ten Eyck St., 

Brooklyn, N.Y.

Antanas Guzikas, 52 metų 
amž., 335 Union Avenue, staiga 
mirė sausio 22 d. Kūnas pašar
votas graboriaus Bieliausko 
koplyčioj. Bus palaidotas sausio
25 d., 11 vai. ryto, šv. Jono 
Kapinėse.

Marijona Kupčinskiene, 56 
m. amž., 144 Johnson Avė., mi
rė sausio 23 d. Kūnas pašar
votas graboriaus Bieliausko 
koplyčioj. Bus palaidota sausio
26 d., Šv. Jono kapinėse.

Laidotuvių apeigomis rūpina
si graborius Matthew P. Bal
las (Bieliauskas).

Painters and Decorators
Lietuviai Malioriai ir Dailydes

Taisome namus ir maliavojanie 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

bile
sau-

die-

Stankūno Koncertas
Su Nuostoliu

Pereitą sekmadienį Lietuvių 
Amerikos Piliečių Kliubo sve
tainėj įvyko dainininko Frano 
Stankūno koncertas. - Programą 
išpildė pats rengėjas, V. Tam- 
kiūtė ir S. Kažemėkas. Kaip ir 
visada, jie pasirodė labai gra
žiai. Jauki ir skambi kliubo 
svetainėlė labai tiko ir Kažemė- 
ko žemam, bet gražiam ir iš
lavintam balseliui—ją pripildė.

Publika savo pinigo vertę ga
vo pilnai. Bet pačiam vakaro 
rengėjui, neabejotina, bus nuo
stolio, nes žmonių galėjo būt 
tik tarpe 50-60.

Stebėtina, kad net sklokinin- 
kų, kurie savo žmogum Stankū
ną skaito ir kuriems,jis daug- 
daug yra patarnavęs, buvo tiek 
mažai, kad galima buvo 
pirštų suskaityt. 
socialistais. Kodėl 
boikotas, gal jie 
galėtų paaiškint.

ant
Tas pats su 

tas 
patys

tylusis 
geriau

K.

JJlan Bator. — Išlaukinės 
Mongolijos Respublika ren
giasi statyt tvirtumas pa
sieniuose prieš tas vietas, 
kurias japonai pagrobė nuo 
Chinijos.

Ona Jančauskas, 48 metų se
numo, gyvenusi 234 Rodney 
St., Brooklyn, N. Y. (ten ran
dasi ir pašarvota), mirė Kings 
County Ligoninėj, sausio 23 d. 
Bus laidota sausio 26 dieną, 
St. Jono Kapinėse.

Laidotuves prižiūri graborius 
J. LeVanda-Levandauskas.

Antanina Trunka, 71 metų, 
264 Union Avė., mirė 18 d. 
sausio, širdies liga.
21 sausio, 11 vai.
Trejybės Kapinėse. Paliko nu
liūdime 5 sūnus ir 
Laidotuves prižiūrėjo 
Vanda.

Palaidota 
ryto, šv.

4 dukteris.
J. Lė

Pirmasis Am. Darbo Parti
jos teisėjas Henry A. Soffer, 
kalbėdamas įvesdinimo cere
monijose, pareiškė, kad laužy
mų sąlygos yra kaltininkės 
plėtimosi kriminalybės tarp 
jaunimo.

žymūs New Yorko kultūri
nės srities vadai: profesoriai, 
autoriai, redaktoriai minės 
Lenino mirties 14-ją sukaktį šį 
trečiadienį, klotei Center, 108 
W. 43rd St., New Yorke.

“Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytoju

PARENGIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Darbininkiškų Organizacijų Paren
gimų Sąryšio susirinkmas įvyks ket
virtadienį, 27 d. sausio. “Laisvės” 
Name, 8 vai. vak. Visi nariai būkite, 
nes turime išrinkti valdybą 1938 meJ 
tam. — Sekr. (20-21)

IŠRANDAVOJ1MAI
Pasirandavoja 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, N. Y.

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

Išsikirpkite ir Pasilaikykite

MATEUŠAS SIMONAVIČTUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAM ĮSTAIGA

GARSINK1TES “LAISVĖJE

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

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

426 SOUTH 5th 
Blokas nuo Hewea eleveiterio Htotien.

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

WIIWIWMMWIIWW>MWIMMIU»W«WIWIWWHWIWIŲIIMHUIM.

FRANK D0M1KA1TIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St., Brooklyn, Laisvės” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
/ /

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

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

Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas pieniš
kų valgių ir daržovių, virtų ir žalių.

H

15 t

JOHN VALEN

PHONE PULASKI 5-1090

RUSSIAN and TURKISH BATHS, Inc
29-31 MORRELL STREET BROOKLYN, N. Y.

TIKTAI 4 DIENOS
Sausio 25,-26, 27, 28

Dubcltavas Perstatymas

“Mes Esame Iš Kronstadt”
ir

“Ispanijos Žemė”
Rodoma be pertraukos; kainos prieinamos, 

rodoma

New Broadway Theatre
246 Broadway 

Near Marcy Ave. Station 
Brooklyn, N. Y.

321 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Aukštos Rūšies Restauracija
Puikiai įrengta vieta pasilinksminimams 

Amerikos Išdirbinio ir Importuotos 
DEGTINĖS IR VYNAI

GERIAUSIŲ BRAVORŲ ALUS IR ĖLIUS 
Skersai gatvės nuo Grand Paradise Salės

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

Telefonas: EVergreen 7-9851

BUVAU KONCERTE
Pereito nedėlaienio vakare, 

podraug su keliais desėtkais 
publikos, teko dalyvauti Susi
vienijimo Lietuvių Amerikoje 
5-to Apskričio Jubiliejiniame 
koncerte-šokiuose.

Tas viskas įvyko naujai iš
taisytoje Susivienijimo svetai
nėje; koncertą pildė trys as
menys virš per porą valandų.

Koncerto žvaigždė buvo E. 
Sadauskaitė; ji visuomet dai
nuodavo sužavėdama publiką, 
bet šiuo kartu jai nevyko— 
vieni sako, gal todėl, kad ma
žai klausytojų, kiti sako, gal 

’dėl kitų kokių 
o ji pati aiškinosi, 
rinti didelį “šaltį“, 
dainavo vidutiniai
bickas pagrojo smuiką viduti
niai. Pertraukoj M. J. Vinikas 
pasakė ilgoką pamokslą.

Pasibaigus koncertinėms ce
remonijoms sekė šokiai; ant 
šokių priėjo gražus būrys jau
nimo—pastarieji smagiai šoko 
prie G. Kazakevičiaus (aidie- 
čio) ritmiškos ir visiems my
limos orkestros.

Kad žmonių nedaug buvo 
koncerte, tai ką jau padarysi. 
Pasak p. Vitaičio: “nedaug, 
bet čia suėjo ne pašauktieji, o 
parinktieji“; mat buvo veik 
pusė progresyvių.

Beje, Susivienijimo svetainė 
visai puikiai atrodo, tik gaila, 
kad neperdidelė.

Veismūniškis.

iuui vua.or.WOOd 4'
politikierių
LaGuardia
raštininko

Mažindamas 
darbus, majoras 
numažino miesto 
padėjėjo Edmond J. Dixon al
gą nuo $4,000 iki $3,000 me
tams. Už tai Tammany Hall 
traukia majorą teisman.

Tačiau jie kitaip kalba apie 
darbininkų algas. Tammany 
šulų direktyvoj priruošta to
kia pragyvenimo skalė, kuri 
sako, kad šeimai iš penkių už
tenka $1.17 į dieną arba $227 
į metus. /

žinomų vietos veikėjų V. 
Paukščio ir M. Paukštienės 
duktė Minnette su savo vyru 
Harry A. Ayres pereito ketvir
tadienio popietį išvažiavo Kali
fornijon apsigyvenimui. Ayres 
ten siunčiamas atsakomingoms 
pareigoms Standard Brands of 
California firmos, kuriai jis 
dirbo čionai. Pirma jaunųjų 
stotis bus Oakland, o paskiau 
vyks į San Francisco, kur ma
no apsigyventi.

Draugė M. Paukštienė jau
čiasi apvienėjusi ir liūdna po 
išleistuvių. Sakėsi, girdėjusi vi
sus radio raportus apie orą. 
Mat, vaikai kelyje.

priežasčių, 
kad tu- 

F. Morkus

COOK and HEAT Without Coa
In Your Present 
Store or Furnace— 
HOTTER - CHEAP
ER—No Aehee or Dirt 
— Twice the Heat Quick 
et ONE HALF THE COST.
COOKS A MEAL

FOR LESS
Beats any oil turner ever rotten 
out for low cost, perfect per
formance. Bums cheap oil a new silpninto 
way, without pre-generating Any STOVE 
or clogging up. Quick Intense range or 
heat by Simple Turn of Valve, RUrnaci 
It ends drudgery and dirt or Quick HEAT at 
coal or wood: cute fuel bills in Turn ot Valval 
half, pays for itself quickly by what IT SAVES.

DU AM E phone for free ■ II vNE DEMONSTRATION 
No Obligation

Anyone interested in getting: MORE 
HEAT AT LESS COST should phone 
number below for demonstration and 
full explanation of this amazinc “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

Rep. IWO, kuopos turės spe- 
nominacinę konvenciją 
vasario, kurioj mano iš- 
100 delegatų nacionalėn

______ _

Dar 20,000 Japonu j Shan- 
hingą prieš Chinus

Shanghai. — Pietinėj da- 
lyj Shantungo provincijos 
japonai turi 60,000 armijos; 
bet chinai per kelias pasku
tines dienas atmušė japo
nus ir visai neleido jiem pa
žengi pirmyn. Todėl Japo
nija dabar skubotai atsiun
čia (Jar 20,00(k_armijos su
stiprini savo frontą tenai.

Sakoma, kad Chinija turi 
400,000 armijos prieš Japo
nus Shantunge.

Manila, Filipinai. — Ka 
riuomenė nušovė 5 sukilė
lius morus ir sužeidė 10.

Broliškos darbininkų savi
šalpos ir apdraudos organiza
cijos, 
cialę 
19-20 
rinkt
konvencijon, Pittsburghe

OPEN DAY AND NIGHT

Admission 50c, day and night 
Saturday Night 75c

Managed by
v RHEA TEITELBAUM

Vapor Room, Turkish Room, Russian 
Room, Large Swimming Pool, Fresh 
Artesian Water, Restaurant, Barber Shop, 

Sleeping Accomodations.

KOPER WEEK

GENTS’ DAYS
Wed., Thurs., Fri., Sat. and

Sun. all day and night.

SPECIAL RATES

LADIES’ DAYS
Mon. and Tuesday from 12 a. m. 
to 11 p. m. After 11 p. m. for gents.




