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Visų Salių Darbininkai 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o Hlaimėait 
Pasaulį!

Iš Vokietijos ateina žinių, 
kad Rytų Prūsijoj ir kitur prieš 
Hitlerį prasidėjo sukilimai. To
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galima buvo laukti. Hitleris,
pavarydamas generolus Blom- 
bergą, Fritschą ir eilę kitų, pa
judino senus savo talkininkus 
generolus kaizerininkus. Gi 
jie sudaro armijos vadovybę. 
Aišku, kad kiti generolai ban
dys laiku suvaldyti Hitlerį, kad 
ir juos nepaimtų už sprando.

Iš kitos pusės, Vokietijos pri
spaustoji liaudis senai laukia 
progos, kad uždavus fašistams 
smūgį. Pasireiškusios fašistų 
tarpe pjovynės gali pasitarnau
ti Vokietijos liaudžiai jos ko
voje už pasiliuosavimą.

Kanadoje yra apie 10,000 lie
tuvių. Komunistų Partijoj pri
klauso apie 160 draugų. Jei
gu palyginti tą su Jungtinių 
Valstijų lietuvių kiekiu, tai 
proporCionaliai kanadiečių daug 
daugiau priklauso savo parti
joj, negu pas mus. Reikėtų, 
kad lietuviai ir Jungtinėse 
Valstijose stotų į savo partiją. 
Pas mus yra lengvesnės sąlygos 
priklausyti.

Naziai Prieštarauja 
Patys Sau, Užginčyda
mi Armijos Maištus -

Dabar Kanados lietuvių 
“Liaudies Balso” atstovas drg. 
Matas Guoba baigia prakalbų 
maršrutą Connecticut valstijoj. 
Iš Bridgeport© rašo, kad ten 
dar pirm prakalbų jau buvo 
gavęs 8 naujus skaitytojus 
“Liaudies Balsui.” Sako, kad 
Newark© draugai gražiai pasi
darbavo, kur “Liaudies Balsui” 
sukelta $33 aukomis ir $18.75 
prenumeratomis. Iš Connecti
cut valstijos drg. Guoba vyks 
į Massachusetts valstiją.

“Laisvės” gaspadorius drg. P. 
Buknys sako, kad kol kas drau
gai neužtektinai susirūpino 
“Laisvės” naująja raidžių rin
kimo mašina. Ypatingai ma
žai aukų gaunama iš vidurva- 
karinių ir Ramiojo Vandenyno 
pakraščio valstijų. O reikia, 
kad visi pagelbėtume išmokėt 
tą mašiną.

Prie visų vargų Sovietų 
mokslininkam ant ledyno dar 
ir meškos prisidėjo. Bet ši “bė
da” užsibaigė tuo, kad moksli
ninkai gavo šviežios mėsos, ku
rios ilgą laiką neturėjo.

Iš Washington© praneša, kad 
1937 metais Jungtinių Valsti
jų visos šalies įplaukos siekė 
$67,000,000,000 (šešiasdešimts 
septynis bilioftja'S'TTcJteriu). Di
videndų (pelno) 1936 metais 
turčiai turėjo $8,892,000,000, gi 
1937 metais jau $9,293,000,000. 
Reiškia, ir krizio metu jų pel
nai auga, nes jie kas kart vis 
žiauriau išnaudoja darbininkus. 
Tikrumoj, pelnai yra daug di
desni, nes kapitalistai, kad ma
žiau mokėti valdžiai nuo savo 
pelnų, juos sumažina, patys 
sau išmokėdami visokius bo
nus ir tt.

Anglijos lakūnas J. W. Gil- 
lan iš Edinburgo nuskrido į 
Northoltą į 48 minutes. Tarpe 
šių miestų yra 327 mylios. Reiš
kia, jis į valandą skrido 408.75 
mylias. Skrido naujutėliu An
glijos karo lėktuvu “Hawker 
Hurricane,” kuris turi motorą 
990 arklių jėgos. Matote, ko
kiai tai pašėlusi sparta! Vis 
tai pagaminta prieš žmones.

Balsuos Fanny Biliy
Washington. — Senatas 

nusprendė balsuot šį pirma
dienį Roosevelto valdžios su
manymą dėlei paramos far- 
moms. Įvairūs sumanymo 
priešininkai stengėsi sugrą
žint jį vėl į komisiją ir taip 
trukdyt bei palaidot jįjį.

Dvi Rumunų Parti
jos Nepasiduoda Ka
raliaus Diktatūrai

Stipri Valstiečių Partija 
Atmeta Karaliaus {sa

kymą “Užsidaryt” 
I

Bucharest, Rumunija. — 
Naujas šalies diktatorius 
karalius Carol’is visiškai 
panaikino laisvę spaudos, ir 
susirinkimų; įvedė pilną ka
rinę diktatūrą ir įsakė vi
som politinėm partijom už
sidaryti.

Galinga Rumunijos Vals
tiečių Partija atsakė, kad ji
nai kovos prieš bet kokį ka
raliaus bandymą uždaryti 
jąją.

Žalįamarškinių fašistų 
“geležinė gvardija” per savo 
komandierių C. Z. Codreanu 
sako, kad ji veiks slapta, 
jeigu bus jai uždrausta vie
šas veikimas. Jis liepė tuoj 
sunaikint “geležinės gvardi
jos” a r c hivus-dokumentus, 
kad jie nepatektų j valdžios 
rankas.

Ta “gvardija” yra kruvi
ni žydų priešai, ir fašistai 
“gvardiečiai” ketina nenu- 
rimt, iki karalius pavarys 
savo mylėtinę Mag’dą Lupes- 
cu, žydų tautos moteriškę.

Kodėl Mėtomi iš Darbo 40- 
50 Mėty Darbininkai?

Geneva. — Tautų Lygos 
Tarptautinė Darbo Organi
zacija ruošiasi tyrinėt, ko
dėl fabrikantai paleidinėja 
iš darbo žmones nuo 40 iki 
50 metų amžiaus kaip “per- 
senus,” ypač Jungti nėse 
Valstijose.

Tarp klausimų yra tokie: 
Ar to amžiaus darbininkai 
mažiau darbo atlieka kaip 
jaunesni? Gal jie, kaipo 
daugiau patyrę bei šeimy
niški žmonės, reikalauja di
desnių algų ir nėra tokie 
nuolankūs samdytojams?

Kurios kompanijos žada 
darbininkam pensijas, kai 
jie išdirbs paskirtą laiko
tarpį ir sulauks tam tikro 
amžiaus,—tai gal tos kom
panijos paleidinėja senes
nius darbininkus pirm negu 
jie pasiekia pažymėtą am
žių, idant nereikėtų jiem 
mokėt žadėtų pensijų?

AMERIKOS KONSULAS 
IŠGELBĖJO ŽYDĄ, KU

RIS NUŠOVĖ ARABĄ 
Jeruzale. — Anglų teis

mas buvo nusmerkęs pakart 
žydą specialį policininką 
Yeheskilą Altmaną, kuris 
apšaudė arabų auto-busą ir 
nušovė vieną važiuotoją. 
Tai buvo dar pirmas žydas, 
anglų nusmerktas per visus 
ginkluotus susikirtimus tarp 
arabų ir žydų.

Altmano draugai puolėsi 
su prašymu prie Amerikos 
konsulo; šis ir paveikė An
glijos vyriausybę Palestinoj, 
kad pakeistų mirties baus
mę kalėjimu iki gyvos gal
vos.

Po trečio žiauraus užpuolimo Ispanijos fa šistams pavyko iš orlaivių visai sugriauti 
amerikiečių ligoninę, kuri buvo įsteigta vienam garažiuje Tarancon miestelyje teikti 
pagelbą liaudiečiams kareiviams.

Kova Kongrese del Roo-
sevelto Reikalaujamų 
$250,000,000 Pašalpom

—
Dešinieji Demokratai Išvien 
su Republikonais prieš Tą 

Reikalavimą

Washington. — Ne tik re- 
publikonai, bet dešinieji de
mokratai kongresmanai iš
stoja prieš prezidento Roo
sevelto reikalavimą paskirt 
$250,000,000 daugiau bedar
biams. (Nes jų skaičius per 
kelis paskutinius mėnesius 
padidėjo trimis milionais.)

Demokratas C. A. Wood
rum, narys kongresinės lėšų 
komisijos, eina su republiko- 
nais jos nariais, idant šis 
Roosevelto reikalavimas bū
tų atmestas.

Pranešama, kad jeigu ko
misija, galų gale, ir užgirs 
tą reikalavimą, tai tik m’en- 
kute dauguma. Bet jeigu 
reikalavimas ateisiąs iš, ko
misijos į kongreso atstovų 
rūmą, tai jis vistiek būsiąs 
priimtas, gal šią savaitę.

Japonija Nerodys Savo Karo
Didlaivių Plany Kitiem
Washington.—Japonijos 

valdžia atsisakė parodyt 
Amerikai, Anglijai ir Fran- 
cijai, kokius naujus karo 
didlaivius ir šarvuotlaivius 
Japonija statysis. Japonija 
pareiškia, kad “neteisingas” 
buvo jų klausimas: ar Ja
ponija planuoja naujus karo 
didlaivius virš 40,000 tonų 
įtalpos su 18-colinėmis ka- 
nuolėmis ir ar budavosis ei- 
lę naujų šarvuotlaivių po 
10,000 tonų.

Japonijos valdžia šneka, 
būk nemananti kariauti su 
tolimesnėm šalim; tai kapi, 
girdi, jai reikią tokių did
laivių ?

Amerikos užsieninis mi- 
nisteris C. Hull sako, kad 
toks Japonijos atsakymas 
tik pakursto kitas valstybes 
smarkiau ginkluotis ant jū
rų.

SKA1TLINGI ATSIŠAUKIMAI 
VOKIETIJOS MIESTUOSE 

PRIEŠ NAZIUS
Vokiečių Karininkai Stato 
Griežtą Reikalavimą Hitle

rio Valdžiai

London. — Daugelis mo
terų Vokietijoj kreipėsi į ar
mijos oficierius gint krikš
čionių tikybą nuo Hitlerio 
persekiojimų, kaip praneša
ma “London Mirror’ui” iš 
Vokietijos.

Atsiliepdami į moterų rei
kalavimą, oficieriai išstatė 
Hitleriui tokį griežtą reika- 
lavimą-ultimatumą:

Suteikt laisvę visiems 
krikščionims Vokie t i j o j ; 
panaikint slaptąją nazių po
liciją (Gestapo) ir pavaryt 
iš valdžios naująjį užsieninį 
ministerį von Ribbentropą.

Gleiwitze, Hindenburge ir 
kituose miestuose ant sie
nų ir tvorų pasirodė skait
lingi plakatai su atsišauki
mais prieš Hitlerio diktatū
rą. Naziai pasiuntė specia
lius darbininkus nulupinėt 
tuos atsišaukimus.

Silezijoj naziai areštavo 
60 žmonių, tarp jų ir kelis 
oficierius: jie plačiai kurstė 
žmones prieš hitlerizmą.

Keleiviai, atvykę iš Ryti
nės Prūsijos, praneša, kad 
ten armijoje tikrai yra 
bruzdėjimo prieš Hitlerį.

Nazių “Mandagumo” 
Pavyzdys

Berlin. — Nazių spaudos 
viršininkas Berndt sakė vie
nam Holandijos korespon
dentui, kad maršalas Blom
berg, buvęs karo ministe- 
ris, “pats pasitraukęs tik 
dėl sveikatos.”

Korespondentas paabejo
jo, ar tai tiesa. Tada Berndt 
šitaip sugrubijonijo: “Aš 
galėčiau tvirtint, kad dabar 
gimusi duktė Holandijos ka
ralaitės Julianos (sosto įpė
dinės), nėra jos vyro kū
dikis.”

Generolas Franco 16 
Dienų Kotavojo Ameri
kos Kapitonų Kalėjime
Fašistai Kasdien Jį Daužė 

Guminiais Vamzdžiai ir 
Alkino

Gibraltar. — Ispanijos fa
šistai, galop, paliuosavo Am
erikos prekybos laivo “Nan
tucket Chief” kapitoną J. E. 
Lewis’ą, kuris su 34-riais 
įgulos nariais buvo šešiolika 
dienų išlaikyti kalėjime Ma- 
jorcos saloje.

Kapitonas Lewis sako, jog 
kalėjimo sargybiniai jį kiek
vieną dieną mušė guminiais 
vamzdžiai: “Visas mano kū
nas pasidarė kaip viena ma
sė žaizdų ir mėlynių. Bet 
jaučiuosi laimingas, kad ma
nęs nesušaudė.

“Kalėjime mums davė tik 
po lėkštę sriubos su kelio
mis pupomis, indą vandens 
ir biskutį duonos per dieną.”

Fašistų kariniai laivai su
ėmė “Nantucket Chiefą”, 
kuomet jis vežė sovietinį 
aliejų į respublikos prie
plauką Barceloną.

Kapitonas .Lewis turi 
nuožiūrą, kad tai nazių šni
pas jo laive pasiuntė Ispa
nijos fašistams žinias, kada 
“Nantucket Chief” atvyksta 
ir kokiais keliais jis plau
kia.

Fordo Bedarbiai Prisidėjo 
Prie CIO Unijos

Detroit, Mich. — Fordo 
automobilių fabrikų kompa- 
niškos “brolijos” bedarbiai 
išmetė bosišką savo pirmi
ninką yc prisidėjo prie Jung
tinės Auto. Darbininkų Uni
jos, priklausančios prie CIO.

Potviniai Californijoj

San Francisco, Calif. — 
Per potvinius vidurinėj da- 
lyj Californijos valstijos žu
vo 16 žmonių, o 2,000 liko 
be pastogės.

Prancūzės Galės Jau “Ne
klausyt” Savo Vyry

Paryžius. — Franci jos 
seimas išleido įstatymą, kad 
civilėse vedybose moteris 
jau neturės prižadėt, kad 
ji “klausys” savo vyro, kaip 
kad iki šiol būdavo.

Bet moterys Francijoj vis 
dar neturi balsavimo teisių 
linkimuose.

Austrijos Premjeras šušnigg 
Kuždasi su Hitleriu

Berlin. — Austrijos mini- 
steris pirmininkas Kurt Šu- 
šnigg slapta atvažiavo pas 
Hitlerį į Berchtesgadeną. 
šušniggą siuntė Mussolinis 
pas Hitlerį.

Jiedu kalbasi apie Austri
jos įtraukimą į Vokieti jos- 
Italijos-Japonijos karinę su
tartį “prieš komunizmą.” 
Hitleris nori politinio Aus
trijos draugiškumo.

Mainais už tai Hitleris 
padarysiąs santaiką su ka
talikų ir protestonų bažny
čiomis.

Sužeistas Ledlaužis, Plaukiąs 
Pas Sov. Mokslininkus

Maskva. — Viesuliška au
dra ledų jūroj, netoli Green
land! jos pakraščio, laikinai 
pagadino vairavimo prie
taisus ledlaužio “Murmano,” 
plaukiančio gelbėt keturis 
Sovietų mokslininkus nuo 
ledo lyties. Audra, blokšda
ma ledus ant ledlaužio de
nio, sulaužė ir kai kuriuos 
viršutinius įrengimus.

Bet ledlaužis tęsia savo 
kelionę. Jam pasiekt moksli
ninkus ant ledo dar lieka 
apie 250 mylių.

Dabar audra vėl aptilo; o 
pakilęs šaltis stiprina jų le
do lytį.

F 1EXTRA
Smetona Paskelbė Amnestiją 

Politiniams Kaliniams
Kaunas. — Prezidentas 

Smetona paskelbė amnesti
ją politiniams kaliniams ry- 
šyj su Lietuvos nepriklauso
mybės dvidešimt-metine su- 
kakčia, kaip pranešė United 
Press vas. 12 d.

Be kitų politinių kalinių, 
tapo išlaisvintas Augustas 
Voldemaras, kraštutinis fa
šistas, kuris andai bandė 
per sukilimą nuverst Smeto
nos valdžią ir įvest hitleriš
ką diktatūrą Lietuvoj.

Dar stinga žinių, ar Sme
tona paliuosavo visus poli
tinius kalinius, ar kitiem tik 
sutrumpino bausmę.

(Bendrų frontų reikalavi
mai Lietuvoj ir Amerikoj 
išlaisvint politinius kalinius 
paveikė Smetoną paskelbt 
šiokią ar tokią amnestiją.)

Pripažįsta “Nepasitikėjimą ir 
Neramumą Tūlose Ka

riuomenės Dalyse”
Berlin. — Nazių spaudos 

galva O. Dietrich, pasikal
bėjime su užsienių spaudos 
korespondentais, u ž ginčijo 
Vokiečių armijos sukilimus 
ir Hitlerio ligą. Bet kiti na
zių vadai pripažino, jog 
“tūlose armijos dalyse buvo 
nepasitikėjimo ii’ neramu
mo,” kaip kad Rytų Prūsuo
se ir Pomeranijoj.

Dietrich sakė, kad Hitle
ris esąs “visai sveikas,” bet 
pridūrė, kad jis “naudojasi 
proga pasilsėti” Berchtes- 
gadene, Bavarijos kalnuose, 
pirm sugrįžtant į Berlyną 
vas. 20 d.

Tas diktatorius visų laik
raščių Vokietijoj kaltino 
Lenkijos “žydus,” kad, gir
di, jie paskleidę gandus 
apie sumišimus Vokietijos 
armijoj, apie jos karininkų 
areštus, šaudymus ir bėgi-'~’*' 
mus užsienin.

Kaip tik Hitleris pradėjo 
armijos “valymą” vas 4 d., 
nuo to laiko naziai užgrobė 
visus ateinančius užsieni
nius laikraščius su žiniomis 
apie tai, kas darosi Vokie
tijos armijoj. Nazių spaudos 
•valdovas Dietrich pareiškė, 
būk tie laikraščiai “mela
vę;” todėl ir buvę konfis
kuoti.

Mrs. Rubens Sako, Sovietai 
Gerai Apsieina su Jąja

Washington. — Amerikie
tė Rutha M. Rubens’ienė 
(gimusi Bhiladelphijoj), da
bar laikoma Maskvos kalė
jime, pranešė atsilankiu
siam pas ją Amerikos atsto
vui L. W. Hendersonui, kad 
Sovietų vyriausybė manda
giai su ja apsieina ir gerai 
užlaiko, — kaip raportuoja 
pats Henderson iš Maskvos.

Rubens’ienė nereikalauja 
jokios pagelbos iš Amerikos 
valdžios pusės; atsisako ir 
nuo advokato, kurį siūlė 
amerikinis atstovas.

Jinai buvo areštuota kaip 
nužiūrima šnipė, kuomet su 
falšyvu pasportu atvyko į 
Maskvą sykiu su “Donaldu 
L. Robinsonu,” tariamu jos 
vyru.

Robinson dar pirm jos 
buvo suimtas ir įkaitintas 
kaip šnipas prieš Sovietus.

Kapitalistinė spauda mur
ma, kad Sovietai neleido 
atstovui Hendersonui tiesiai 
statyt klausimus Rubens’- 
ienei anglų kalba ir davė 
kalbėtis su ja tik per vertė-

ORAS
Šiandien bus lietaus ir šal- t 

čiau. — N. Y. Oro Biuras.
Vakar temperatūra 45.
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Politinės Permainos Rumunijoj
Ir vėl nauji įvykiai Rumunijoje atkrei

pė pasaulio akis. Nesenai ten buvo susi
dariusi fašistinė diktatoriška Gogos val
džia. Iš to labai džiaugėsi Vokietijos ir 
Italijos fašistai, nes Gogą yra atviras fa
šistas ir ruošė Rumuniją paversti Vo
kietijos ir Italijos talkininke prieš So
vietų Sąjungą, Čechoslovakiją ir kitas 
šalis.

Tačiau praeitą ketvirtadienį Gogos 
valdžia susmuko ir karalius Karolis pat
sai pasiskelbė Rumunijos diktatorium. 
Jis tuo jaus patsai sudarė naują valdžios 
ministerių kabinetą priešakyje su pravo
slavų bažnyčios patriarchu Mironu’ 
Christea.

Kas privertė pasitraukti Gogos val
džią? Ji susmuko dėl daug vidujinių ir 
išlaukinių priežasčių. Čia galima sumi
nėti keletą iš jų.

Gogos fašistinė valdžia tuojaus pasu
ko Rumunijos užsienio politiką Italijos 
ir Vokietijos fašistų pusėn. Europos de
mokratinės šalys—Franci ja, Čechoslova- 
kija, Sovietų Sąjunga ir kitos užėmė at
sargos politiką linkui Rumunijos. Gogą 
pasiuntė savo užsienio ministerį I. Mi- 
cescu į Francija ir Čechoslovakiją, bet jis 
ten buvo šaltai priimtas. Rumunija iki 
šiolei gaudavo didelių paskolų Francijoj. 
Karalius tuojaus pasijuto, kad ten pas
koloms užsidaro durys, o iš-Vokietijos ir 
Italijos kažin ko negausi.

Praeitą sekmadienį Rumunijoj dingo 
Sovietų Sąjungos atstovas Feodoras Bu
tenko. Matyti, jį pavogė Gogos fašistai 
ir nužudė. Sovietų Sąjunga įteikė Ru
munijai griežtą protestą ir reikalavimą 
surasti kaltininkus ir juos nubausti.

Gogos fašistinė valdžia paskelbė kry
žiaus karą žydams. Rumunijoj iš 20,000,- 
000 gyventojų yra virš milionas žydų. 
Žydų tautos žmonės turi savo rankose 
apie 80 nuoš. visos vidaus prekybos. Pra-^ 
dėtasis teroras prieš žydų tautą skau
džiai atsiliepė ant vidaus prekybos.

Gogos teroras negalėjo neatsiliepti ir 
į kitas tautų mažumas. Rumunija yra 
pavergus per 3,000,000 besarabiečių, ke
lis milionus ukrainiečių, rusinu, bulga
rų, vengrų ir serbų. Teroras prieš žydų 
tautą neigiamai paveikė į kitas tautų 
mažumas.

Rumunija ir religiniai yra labai marga. 
Stačiatikiai sudaro apie 13 milionų; po 
du milionus yra graikų katalikų ir Ro
mos katalikų; apie milionas reformistų. 
Paskui seka liuteronai, žydai, musulma- 
niečiai ir kitos tikybos. Gogos fašistinis 
teroras neigiamai paveikė ir į skirtingų 
tikėjimų žmones.

l Gogos fašistų puolimai iššaukė Pla- 
Vshti, Plavdive ir eilėje kitų miestų gy- 
w^ntoju ginkluotus susirėmimus su fašis
tais.' Praeitą sekmadienį kovoj su Gogos 
žandarais krito du kareiviai.

Visi šie įvykiai ir daugelis kitų, stūmė 
Rumuniją į aštrių susirėmimų padėtį. 
Rumunijos karalius pajuto, kad bus blo
gai, kad jis gali netekti karūnos. Jis 
griebėsi patsai už diktatoriaus galios. Jis 
pareiškė, kad rinkimai,, kurie buvo ski
riami kovo 2 dieną, panaikinami.

Karolis pastatė savo valdžios priešakiu 
taip pat bjaurų žydų priešą ir reakcio
nierių patriarchą. Iš jo jokių lengvatų 
negalima laukti. Jis už patarėjus pasi
šaukė Calinescuą, Potarcią ir Gustį. Mi
nisterių vietas daugiausia užima įvairūs 
generolai. Karolis sakosi, kad jo dikta
tūra tęsis šešis mėnesius.

Ar galima laukti kokių permainų Ru
munijos politikoj? Nauja valdžia sako, 
kad ji bandys švelninti vidaus ir užsie
nio politiką. Galima numatyti, kad nau
ja diktatūra bandys Rumuniją vesti tuo 
keliu, kokiu ji ėjo pirm Gogos diktatūros.

Laivų Būdavojimo Karštligė
Niekados dar tokio karo laivynų bū

davo jimo lenktyniavimo nebuvo, kaip da
bar. Tik šiomis dienomis iš Londono pa
sklido žinia, būk trys mėnesiai laiko at
gal Japonijos sostinėj, Tokio mieste, 
Jungtinių Valstijų karo šnipas nusiko
pijavo visus Japonijos laivyno planus ir 
tuos dokumentus išsinešė. Sakoma, kad 
dabar nėra paslaptis, ką Japonija turi ir 
kokius laivus budavoja. Kaip žinia, kiek 
laiko atgal Jungtinės Valstijos, Francija 
ir Anglija bendrai įteikė Japonijai rei
kalavimą, kad iki 20 d. vasario ji praneš
tų, kokius karo laivus budavoja. Sakoma, 
kad Japonija budavoja keturis šarvuo
čius po 45,000 tonų įtalpos, kurie bus gin
kluoti 18-kos colių kanuolėmis, kokių 
dar nei viena šalis neturi. Japonijos im
perialistai sako, kad jie neduos jokių in
formacijų apie savo karo laivyną.

Iš Washingtono nuvyko į Londoną ka
ro laivyno specialistas kapitonas Royal 
Ingersoll ir jis ten pateikė žinias apie 
Amerikos karinio šnipo išvogimą slapty
bių Japonijos karo laivyno. Jis tą pada
rė todėl, kad tarpe Anglijos ir Jungtinių 
Valstijų yra padaryta sutartis apsikeisti 
žiniomis karo laivynų reikale.

Dabar gali kiekvienam būti aiškiau, 
kodėl taip pastaruoju laiku daug kalba
ma apie Japonijos apsiginklavimą ant jū
rų. Veikiausiai jis yra ant tiek didelis, 
kad sudaro pavojų Jungtinių Valstijų ir 
Anglijos karo laivynams. Iš kitos pusės, 
gali kilti klausimas: tai kam tada An
glija, Francija ir Jungtinės Valstijos rei
kalauja iš Japonijos atsakymo, kokius 
karo laivus ji budavoja, jeigu jos jau 
žino Japonijos laivyno planus? Tą 
jos daro tik diplomatijos reikalais. Im
perialistai per savo agentus visada sten
giasi patirti kuo daugiau apie kitų jė
gas, nes nei vienas tiesos nepasako, net 
ir savo geriausiam kaimynui, ką jis turi 
ir kaip rengiasi karan. •' ' j

Iš kitos pusės tas skandalas gali būti 
reikalingas karo laivynų budavojimo ša
lininkams, kad lengviau nugalėjus tuos, 
kurie priešinasi skyrimui didelių sumų 
pinigų karo reikalams. Kada yra suda
rytas didelis baubas apie kaimyno prisi
rengimą karan, tai lengviau namie nu
veikti opoziciją.

Lenino Idėjos 
Nemirtingos!

Didysis Emancipatorius
Pereitą šeštadienį, vasario 12 d., viso

je Amerikoje buvo švenčiama Abraham 
Lincolno diena. Daug buvo suruošta iš
kilmių, daug atlaikyta mitingų, daug 
gražių prakalbų pasakyta ir daug rašalo 
išlieta. Lincolno gimtuvės dieną minėjo 
ir darbininkija. Ji teisingai skaito Lin- 
colną savo kovingų tradicijų žmogum. 
Juk Civilis Karas, praūžęs Lincolno va
dovybėje, buvo viena iš didžiųjų šios ša
lies revoliucinių tradicijų. Jis savo re
zultate ne tik išlaisvino milionus negrų 
iš vergijos, bet galutinai sudaužė pieti
nių valstijų feodalistinę sistemą, kuri 
siekė tautą ir kraštą padalinti.

Pagaliau Lincolnas, kuris išaugo į vie
ną didžiausių žmonijos vadų, nemiršta
mų istorinių figūrų, ir sav.o kilme buvo 
darbo žmogus. Vasario 12, 1809 metais, 
jis gimė ne puošniuose palociuose, ne 
šilkiniuose vystykluose, bet tamsioj, var
gingoj sunkiai dirbančio valstiečio bakū
žėje. Tik nepaprastu savo pasiryžimu ir 
troškimu jisai pasiekė mokslo ir tapo va
du visos Amerikos, kuomet 1860 metais 
tapo išrinktas jos prezidentu. Tai ne bur
žuazija, ne turtingieji galiūnai, ne devy
nioliktojo šimtmečio faraonai, bet darbo 
žmonės davė Amerikai ir pasauliui Lin- 
colną.

Bet pereitą šeštadienį triukšmavo ir 
šumijo gal daugiau už visus ir republi- 
konų partijos žmonės. Jie tebedrįsta sa
vintis Lincolną, nors jau senai ši partija 
atsisveikino su tomis idėjomis ir tais ide
alais, už kuriuos Lincolnas kovojo visą 
savo politiniai sąmoningą gyvenimą. Ci
vilio Karo gadynėje republikonų parti
ja buvo gyva, jaunutė, pažangi, stovinti 
pryšakyje visos progresyviškosios visuo
menės. Šiandien gi ji išsigimus į įnagį 
pačių juodžiausių, pačių reakcioniškiau- 
sių spėkų. Republikonų partijos savini- 
masis Lincolno šiandien yra šlykštus pa
sityčiojimas iš Lincolno ir jo idėjų.

Prieš keturiolika metų nusto
jo plakusi ugninga Vladimiro 
Iljičo Lenino širdis. Visa dar
bo žmonija nulenkė galvas prieš 
genialų darbo žmonių vadą ir 
mokytoją, kurio gyvenimas — 
begaliniai atsidavusio tarnavi
mo liaudžiai amžinas pavyzdys. 
Didžiausių revoliucinių audrų 
ir sukrėtimų istorinėj gadynėj, 
senojo pasaulio žuvimo ir nau
jojo pasaulio gimimo metais 
Leninas pakėlė į aukštesnį laip
snį visą nugalintį Markso ir 
Engelso mokslą. Jis aukštai 
pasaulyje iškėlė kūrybinio, 
veiksmingojo marksizmo vėlia
vą. Jis nukaukavo ir sudaužė 
oportunistus ir pardavikus, 
mėginusius iškreipti patį revo- 
liucingiausį ir patį gyvenimiš- 
kiausią mokslą, paversti jį į 
mumiją, nesugebančią vystytis.

Leninas suorganizavo ir iš
auklėjo bolševikų partiją — 
naujojo tipo partiją, kuri nu
vedė mases šturmuoti kapitaliz
mo tvirtoves, užkariauti naują, 
laimingą gyvenimą. Jis—bol
ševikų mokytojas ir tėvas, tų 
žmonių, pas kuriuos žodis ne
siskiria nuo darbo, pas kuriuos 
gyvenime nėra kito tikslo, kaip 
liaudies gerovė ir laimė.

Nemirtingi Lenino kūriniai. 
Jis buvo gimęs revoliucijai. 
Taip pasakė apie Leniną jo 
ištikimas draugas ir patarėjas 
Stalinas. Kalnų erelis, nežino
jęs baimės kovoje, drąsiai ve
dęs partiją pirmyn, prie socia
lizmo. Leninas buvo didžiau
sias revoliucinio vadovavimo 

‘ meisteris, didžiausias naujo, 
socialistinio gyvenimo statybos 
meisteris. Ir tokiu jis įėjo į 
amžius, į liaudies legendas ir 
dainas. Didingas ir paprastas 
Lenino paveikslas stūkso ant 
pasaulio, kaip prispaustųjų vil
tis, kaip švyturys, rodantis ke
lią prie laimės, šaukiantis pir
myn—prie komunizmo!

Išsipildė Lenino svajonės! Iš
didžiai stūkso galingas, šviesus 
socialistinės visuomenės pasta
tas. Sukurtas naujas, istorijo
je nematytas valstybinės val
džios tipas, valdžios, kuri stipri 
savo giminingais, nepertraukia
mais ryšiais su masėmis. Ant 
visados išnaikintas mūsų šalyje 
žmogaus išnaudojimas žmogu
mi.

Lenino vėliavą, didžiąją bal- 
ševistinę kovos už socializmą 
vėliavą ėmė nešti pirmyn Sta
linas. Amžinai gyvens tautų 
sąmonėj, visų dėkingų ainių 
širdyse istorinė Stalino priesai
ka būti ištikimais Iljičo testa
mentui ir mokslui. Tose dieno
se, kada numirė Vladimiras II- 
jičius, draugas Stalinas bolše
vikų partijos vardu davė prie
saiką, kupiną revoliucinės ais
tros, valios ir tvirto pasiryži
mo nesigailėti savo jėgų, kad 
garbingai išpildžius Lenino tes
tamentą:

Aukštai laidyti įr saugoti 
švaroje didįjį partijos nario 
vardą; saugoti mūsų partijos 
vienybę, kaip akies lėlytę; sau
goti ir stiprinti proletariato 
diktatūrą; visomis jėgomis' stip
rinti darbininkų ir valstiečių 
sąjungą; stiprinti ir plėsti, So
cialistinių Sovietų Respublikų 
Sąjungą; stiprinti mūsų Rau
donąją Armiją, mūsų Raudoną
jį Laivyną; stiprinti ir plėsti 
viso pasaulio darbo žmonių są
jungą—Komunistų 'Internacio
nalą.

Nuo II Visasąjunginio sovie
tų suvažiavimo 1924 metų sau
sių mėnesyj, kur Stalinas davė 
istorinę priesaiką vesti partiją 
Lenino keliu,—prie pirmosios 
Aukštojo Sovieto Sesijos 1938 
metų sausio mėnesyj! Daug 
pergyventa per tuos keturįolika 
metų,'daug įgyta ir užkariauta! 
Užkariauta nesltaikstomoj, ne
gailestingoj kovoj prieš trockis- 
tiniai bucharinišką gaują, pries 
visus išorinius ir vidujinius re
voliucijos priešus. Užkariauta

genialiai vadovaujant didžia
jam Lenino kovos draugui Sta
linui— išmintingam ir nesisku
binančiam sprendžiant sudėtin
gus klausimus, esančiam be bai
mės mūšyje ir negailestingam 
liaudies priešams, laivam nuo 
bet kokio panikos šešėlio, tei
singam ir sąžiningam, begali
niai mylinčiam savo liaudį taip, 
kaip mylėjo ją Leninas. Užka
riauta vodovaujant Staliniškam 
Centro Komitetui ir Sov. Vy
riausybei. Užkariauta ir užra
šyta laimėjusio socializmo Kon
stitucijoj, socializmo, kuris pa
sidarė faktu, realybe, tvirtai ir 
ant visados įėjo į laisvų miesto 
ir kaimo darbo žmonių buitį.

Istorija uždėjo ant Rusijos 
darbininkų klasės pečių milži
nišką uždavinį, kurį reikėjo iš
rišti trumpiausiu laiku: pasta
tyti mūsų šalyje socializmą, su
stiprinti mūsų tėvynės nepri
klausomumą, pervesti ją nuo 
viduramžių ir tamsybės bėgių 
ant moderninės industrijos ir 
mašinizuoto kolektyvinio žemės 
ūkio bėgių. Tokia buvo gene
ralinė mūsų partijos linija. 
Toks buvo Lenino planas pas
tatyti socializmą mūsų šalyje, 
kurį išdirbo ir įgyvendino Sta
lino genijus.

Niekas ir niekuomet nepa
jėgs sulaikyti milionų judėjimą. 
Tvirtai ir smarkiai eina mūsų 
partija pirmyn ir pirmyn, gele
žine darbininkų klasės diktatū
ros ranka daužydama visų rū
šių priešus, nušluodama nuo ke
lio visas ir visokias kliūtis. Au
ga, stiprėja ir prisipildo gyvy
bės syvais didžioji Sovietų Są
junga! Gyvena ir triumfuoja 
leninizmas—didysis proletaria
to mokslas, nušviečiantis savo 
ryškia, negęstančia šviesa Is
panijos darbininkų ir' valstie
čių drąsumą; Chinijos darbo 
žmonių heroizmą, ginančių sa
vo tautinę nepriklausomybę, sa
vo laisvę.

“Stalinas—tai Leninas šian
dien”—šiuose Barbiuso žodžiuo
se giliai ir paprastai išreikšti 
meilės ir viso pasaulio prole
tariato atsidavimo jausmai re
voliucijos vadams, kurių vardai 
yra kovos vėliava, visos pro
gresyvios žmonijos idealų įsi
kūnijimas. Genialus Lenino da
lyko tesėjas—draugas Stalinas 
praturtino marksizmo-leniniz
mo lobyną.

SSRS tautos pilnos giliausio 
pasitikėjimo ir meilės bolševikų 
partijai; Jos žino, kad gali drą
siai pasitikėti draugu Stalinu— 
Lenino dalyko tęsėju, kad drau
gas Stalinas sugebės išpildyti 
savo pareigą prieš liaudį, prieš 
darbininkų klasę, prieš valstie
čius, prieš inteligentiją.

Draugas Stalinas mokina 
partinius ir nepartinius bolše
vikus visaip kelti savo politinį 
budrumą, pažinti ir nukaukuo- 
ti tikruosius liaudies priešus, 
visada ginti didžiuosius socia
listinės valstybės užkariavimus. 
Lęninistinis-staliniškas prici- 
piškųmas visuose partinio gy
venimo klausimuose charakte
ringas bolševizmui. Kreipimas 
domės į gyvo žmogaus likimą, į 
partijos nario likimą—štai kas 
guli mūsų partinio darbo pama
te. Staliniškas Centro Komi
tetas mokina partinių organi
zacijų vadovus parodyti mak- 
simum tikrojo budrumo, drau
giško susirūpinimo partijos na
riu, mokina nukaukuoti vyku
siai užsikaukavusį priešą, daž
nai besistengiantį šauksmais 
apie budrumą paslėpti savo 
priešo veikimą, šmeižiant sąži
ningus partijos narius. Tik ką 
užsibaigusio Centro Komiteto 
Plenumo tarimai visapusiai 
ginkluoja partiją nauju aštriu 
ginklu kovoj su- priešais, mo
kina nukaukuoti priešą, nors ir 
kažkaip gudrus 'ir vikrus jis 
būtų.

Lenino dalykas gyvena ir nu
gali! Jis gyvena kovingame

didžiosios Lenino-Stalino armi
jos susitelkime ir monolitišku
me, geležinėj bolševistinių eilių 
vienybėj, išmintingoj partijos 
Staliniškoj Centro Komiteto va
dovybėj. Lenino dalykas gyve
na ir bujoja po palaimintu so
cializmo dangumi, nuolatiniame 
darbininkų ir valstiečių darbe, 
kūrybiniam liaudies lenktynia
vime, visos liaudies stachano- 
vietiškame judėjime,—toje ste
buklingoje jėgoje, greitinančio
je mūsų judėjimą prie komu
nizmo viršūnių.

Rūsčiose, legendarine pagar
ba apsuptose Didžiosios socia
listinės revoliucijos dienose ge
nialusis Leninas, įsižūrėdamas 
į komunizmo tolumas, pranašiš
kai pasakė: “Tiktai tas nugalės 
ir išlaikys valdžių, kas tiki liau
džiai, kas 'pasiners į gyvosios 
liaudies kūrybos šaltinį”.

Tikėjimas kūrybinėmis dar
bo žmonių jėgomis genialus

įžvalgumas, mokėjimas apiben
drinti masių kovos prityrimą ir 
teisingai išreikšti tai, ką su
pranta liaudis,—štai kas visada 
buvo charakteringa Leninui, 
yra charakteringa Stalinui.

“...Mūsų šalyje susiartino .. 
ir susijungė į vieną vienumą 
dvi didžiosios jėgos: liaudis ir , 
komunizmas” (Molotovas).

Galingas ir stiprus mūsų val
stybinis laivas. Ant jo išdid- “ ■ 
žiai ir kviečiančiai plevėsuoja 
pergalę nešanti socializmo vė
liavą. Nei audros, nei žiaurio- . 
sios vilnys nebaisios mūsų lai
vui. Laivo vairininkas—Stali- . ' ? 
nas, komunistų partija, kurios "• 
vedamąja žvaigžde yra leniniz- 
mas—išbandytas ir užgrūdintas ‘ ' 
kovose, rūstus ir veiksmingas •• ■ 
visos darbo žmonijos ginklas.

Aukščiau Lenino-Stalino vė
liavą, ji neša mums pergalę!

(“Pravda”, 1938-1-21)

LIETUVOS ŽINIOS
žmogus, Kurio Bijo Visi 

Įsiskolinę ūkininkai
ŠAKIAI. — šiaudinės mies

telio gyv, A. N., kuris seniau 
buvo paprastas batsiuvis, siuvo 
naujus ir lopė senus batus. Bet 
paskutiniu laiku jis metė bat
siuvio darbą ir ėmė supirkinėti 
iš ūkininkų kreditorių su gera 
nuolaida vekselius. Supirko 
vieno ar kito ūkininko daugiau 
vekselių, nustatytu terminu 
ūkininkui negalint išpirkt, jis 
vekselius protestuoja ir skelbia 
varžytines, šakių apskr.“ ūki
ninkai jį gerai pažįsta, nes 
jis ne vieno turi supirkęs vek
selių ir ne vieną tokiu būdu 
nustūmė amžinai vargą vargti, 
pardavęs iš varžytinių ūkį. Vi
suomenė pageidauja, kad to
kiems vekselių “pirkliams” bū
tų užkirstas kelias varyti tokią 
prekybą.

Vagia Langines
ZAPYŠKIS, Kauno apskr.— 

Užėjus didesniems šalčiams, kai 
butą reikia daugiau kūrenti, 
Zapyšky pradėjo vogti langi
nes. Sausio, iš 9 į 10 d. naktį 
nežinomi piktadariai nuo pil. 
Ruzgienės gyvenamo namo pa
vogė visas langines. Vagystę 
policija tiria.

Kiek žmonių Nusižudė
ŠIAULIAI.—1937 m. oficia

liais daviniais Šiaulių apskrity
je įvyko savižudysčių 15, iš jų 
5—Šiaulių mieste, o kitos—kai
me. 1936 m. savižudysčių bū
ta: mieste 4, kaime 10.

Kurapkos žiemavoja Ūki
ninkų Kluonuose

Dėl gilios žiemos kurapkos 
laukuose niekur neranda mais
to. Tad bado verčiamos laksto 
po ūkininkų kiemus, rankio- 
damos įvairias pabiras. Dauge
lis ūkininkų, kaip teko su
žinoti, rimtai susirūpinę jų li
kimu. Ir jas lesina iš javų išr 
valytomis piktžolių sėklomis ir 
blogesniais grūdgaliais. Be to, 
'm"“*'-

laukuose esant visur storai " 
sniego dangai ir gaudant jas 
varnoms su vanagais, jos įsime- . 
tė į daugelio ūkininkų kluonus 
ir ten žiemavoja. Ūkininkai jų 
nebaido. Bet deja, daug labai *"’k 
kurapkų iš bado sušalo. Ir ka- 
žin iš ūkininkų globojamų ku- ’ >, 
rapkų ar daug sulauks pava-...
sario.

Fašistų Rojus
Lietuva fašizmui viešpatau

jant stačiai rojum pavirto, štai .. 
fašistų statistikos duomenis: 
Lietuvoje galima pragyventi 
per mėnesį už 59 litus, viskam, 
sako, tų pinigų užtenka ir mai- •/. 
stui, butui, rūbui, apavui ir tt. 
Tai gera gyventi! Tik nuo kali- 
nių fašistai reikalauja 90 litų 
į men. (3 lt. dienai), o laisvam 
žmogui ir 60 litų užtenka! Tai 
kam' tie, politkaįįniai dar am- 
nestijbs nori?

Tėvai Draudė Mylėti—Už
tat Pasikorė

Sausio 11 d. apie 13 vai. Mi- 
ciškių km., Linkuvos vi., ant--- 
kūtės lubų pasikorė 19 m. amž. •• 
Juknevičius Ant. Jis mylėjo •* 
vieną to pat kaimo merginą ir :! 
ją lankydavo, bet tėvams ji ne- ... 
tiko, ir vaikinas namuose daž- •• 
nai gaudavo barti. Tą dieną jis-- 
parėjo nuo merginos ir, moti
nos baramas, taip susijaudino, 
kad nuėjęs kūtėn pasikorė.
“Pluošto” Darbininkai iš 
Fabriko Administracijos ., 
Kompensacijos Negauna • • 
KAUNAS.—Šiomis dienomis ,, 

sustabdyto šilko iĮabri^o “Pluo- • 
što’1 darbininkaihs teismas, ” 
skubos keliu priteisė priklau-' ■ 
sančias jiems kompensacijas. ‘ 
Darbininkai tuojau kreipėsi pas ' 
antstolį, kuris pagal teismo 
vykdomuosius raštus nuvyko į ' j 
fabriką. Jo kasoje rado 2,000 
Lt. bet ir tai sumai uždėtas -- 
kreditorių areštas. Esant tokiai 
būklei, nukentėję darbininkai 
nutarė kreiptis į Vidaus reik. - > 
m-jos kompensacijų fondą.

Klausimai ir Atsakymai
Komunistai visur agituo

ja žmones boikotuoti Japo
niją, nepirkti jokių produk
tų, kurie yra gaminti Japo
nijoje, ypač šilko. Bet ar gi 
tas gelbės ką nors paklup- 
dyti Japoniją ant kelių?

Senis.

Atsakymas
Taip, pagelbės labai daug. 

Šis boikotas kerta skaudų 
smūgį Japonijos plėšikams. 
Boikotas labai atsiliepia ant 
Japonijos namines padėties.

Pavyzdžiui, “New York 
Times” biznio sekcijoje va
sario 8 d. praneša sekamą:

“Japonijos dirbtuvės, ku*

rios net viršlaikiu gamino > 
Amerikai ir kitiems mar- ;. 
ketams produktus, pradeda * »
jausti boikoto spaudimą ir '• 
jau bedirba dalį laiko, sako : 
paskutiniai pranešimai iš “ 
Japonijos. Sulaikymas už
sakymų, kurie buvo paduo-' ‘ 
ta dar rudenį, pasiekė Ja- ; 
poniją tik gruodžio mėnesio 
pabaigoje ir da vis tebesiun- 
čiami. Viena didelė ameri- 
koniška. firma, kuri per . 
daug metų specializavosi • 
įvežimu šion šalin Japoni- . 
jos produktų, jau sulaikė 
daugiau kaip 50 nuoš. užsa
kymų, kuriuos ji buvo pa- • * 
siuntus Japoriijoh pereit^ '/ a
rudenį.” •*' **
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Ištempta iš Lojalistų Tarpo 
Fašiste, Paleido Liežuvį

Jane Anderson’ienė, kuri 
buvo ištremta iš Ispanijos lo
jalistų tarpo, čia kalbėjo Al- 
caząr’e, kur buvo susirinkę 
1,400 klausytojų. Fašiste An
derson, pirmiausia josios pra
kalboj suriko: “Ginkluokimės, 
dvasiniai ir moraliai ir iššluo- 
kime žiurkes, kurios ėda šak
nis mūsų valdžios . . .”

Fašiste Anderson sakė, būk 
Rusijos valdžia valdo lojalistų 
valdžių. Ir kad komunistai, tai 
ant mielių auga tiek Ameri
koj, tiek visuose kituose kraš
tuose.

Jane Anderson buvo laik
raščių ir žurnalų korespon
dentė. Ji buvo suareštuota ir 
pasmerkta mirtin už šnipinėji
mą spalio mėnesį, 1936 me
tais. Bet Anderson’ienė buvo 
išgelbėta nuo mirties per Ame- j 
rikos diplomatiją ir leista jai 
išvažiuoti iš Ispanijos respub-; 
likos. Anderson’ienė dirbo tar-! 
pe lojalistų sužeistų kareivių, 
kaipo slaugė; bet tuo pačiu 
kartu ir šnipavimo darbą atli
ko. Na, ir tapo sučiupta.

Fašiste Anderson’ienė savo 
prakalboj apsiputojusi rėkė: 

prie stulpo, kad kienės,

“Tūkstančiai kunigų išžudyta, 
tūkstančiai civilių žmonių iš
žudyta .. .” Bet ji plūsta tik 
ant lojalistų, o fašistai jei at
rodo “šventi,” kurie ištikrųjų 
degina Ispanijos liaudį ir ren
giasi uždegti pasaulį.

Toliaus fašiste Anderson sa
kė : “Aš pati girdėjau, kaip 
viena mergaitė kvietkų parda
vinėtoja pasakė: ‘Nėra jokio 
prasižengimo į dievą tikėti! 
Tuomet moteris priėjusi pa
griebė mergaitę ir su peiliu jai 
gerklę perpjovė.” “Tuomet,” 
Anderson’ienė sako, “priėjo 
armijos oficierius, paėmė mer
gaitę, pririšo 
jos kraujas nubėgtų ir mergai
tė ten ant vietos numirtų...”

Tai yra šlykščiausias ir pur- 
viniausias fašistės Andersoh’- 
ienės melas. Kas gali tikėti to
kį atsitikimą, kad žmogus tu
rėtų du sykiu mirti. O pagal 
tos bjaurios fašistės pasaką, 
taip turėjo būti, kad mergaitė 
turėjo mirti du syk. Vieną kar
tą mirė, kai mergaitei gerklę 
perpjovė, o kitą, — kai ją pri
rišo prie stulpo, kad kraujas 
nubėgtų ir “ant vietos numir
tų.” Toliaus ta nedora mote
ris sakė: “Kada armijos oficie
rius pririša mergaitę prie stul
po, kad ji ten numirtų, tuo
met rankas nusipurtęs pasakė: 
‘Mes nelaimėsime karo, pako
lei neužmiršime dievo.’ čia toji 
fašiste moterėlė nukalbėjo lyg 
kad ji būtų durnaropių apsi
valgiusi. Jau jeigu Romos tikė
jimas savo dievo nesuvalgė per 
veik du tūkstančius metų, tai 
kaip jį lojalistai galėtų už
mušti ? O kad krikščionys val
go savo dievą, tai ir kunigai 
to negali užginčyti. Nes kada 
sakramentą nuo kunigo priimi, 
tai reikia sakyti: “. /. tikras 
kūnas ir kraujas viešpaties 
mūtų Jėzaus Kristaus.”, 
% Na, žinoma, krikščionys sa
vo dievo kūną ir kraują krarfa- 
to per tūkstančius metų. O ta 
nedora fašiste, pasakoja būk 
keikia lojalistai ir bando ro
miečių maistą išnaikinti. Na, o 
jegu kokam pamšėliui karei
viui r užeitų į galvą, kad “rei
kia dievas užmušti,” tai ar gi 
reikėtų tokia nesąmonė sakyti 
prakalboj, kur šimtai žmonių 
klausosi? žmonės iš to turėjo 
gardaus juoko, o kalbėtoja 
gavo “red face.” Bet kamgi 
reikėtų dievas užmušti ? Ot, 
jeigu lojalistams papultų gen. 
Franco į nagus, tai jau kitas 
klausimas. O su dievu lojalis
tai nieko bendro neturi. Loja
listams dievas nieko blogo ne
daro.

Fašistei Anderson prakal
bas surengė Baltimorės ir Ma
ryland vyčiai (Knights of Co
lumbus). Pirmininkavo Rev. 
Msgr. Harry A. Quinn. Po pra

. . . > - • J ..

kalbi) buvo klausimai, į ku
riuos fašiste atsakinėjo. Bu
vo užklausta: “Kodėl gen. 
Franko bomberiai bombar
duoja užfrontės miestus, kur 
išžudo lojalistų pusėj tūkstan
čius senelių, moterų ir vaikų?” 
Fašiste į tai atsakė, būk čia 
laikraščiai neteisingai praneša. 
Bet Anderson’ienė greitai su
sisuko ir sako: “Mažu Ameri
kos laikraščiai ir teisingai ra
šo, bet gal iš ten raportai ei
na neteisingi.”

Nežiūrint kiek tokia fašiste 
Anderson pripliauškė, nežiū
rint kiek tokis So. Bostono 
Kneižiukas per radio ir per jų 
gazietą “Darbininką” prisapa- 
liojo, bet tokiems šlykštiems 
šlamštams 20-tam amžyj nepa
tikės nei Lietuvos piemuo.

Siunta iš piktumo, siunta iš 
sarmatos, kad tokios galingos 
valstybės kei Vokietija, Italija 
ir Portugalija nepajėgia loja
listų sumušti. Na, o dar čia lo- 
jalistai fašistams Teruel sri
tyje kailį iškaršė, ir vis fašistų 
teritorijon gilyn eina.

V-kus.

Lawrence, Mass.
KAS PAS MUS VEIKIAMA 
Sausio 30 d. Liet. ūk. Kliu-

bas turėjo kalakutų pietus. Pu
blikos buvo apie 200. Pramo
gos vedėjai buvo: K, Vidūnas, 
J. Belavičius ir S. Penkauskas.

Pokilį atidarė S. Penkauskas 
su trumpa prakalbėle, perstaty- 
damas Kliubo pirm. A. Pal- 
skį pirmininkauti.

Pirmiausiai buvo pakviesti 
pakalbėti kliubo komiteto na
riai, o po to—svečiai — J. Ur
bonas ir V. Jankauskas. Tuom 
programa ir baigėsi. Prasidėjo 
užkandžiai. Valgiai buvo rūpes
tingai ir gardžiai sutaisyti šių 
gaspadinių: Pajarskienės, Juš- 

Dvareckienės' ii- Vidū-
nienes.

Vasario 6 d. LDS. 125 kuo
pa turėjo susirinkimą. Narių 
dalyvavo nedaug, bet atlikta 
naudingų dalykų. Jaunuolių 
žurnalui “Lith. Am. Voice” pa
aukauta $2, ir ten pat gauta 2 
skaitytojai. Taipgi draugų ka
nadiečių “Liaudies Balsui” pa
skirta $3.

Nutarta rengti vakarienė 
bendrai su ALDLD. vietine 
kuopa gegužės 22 d., Maple 
Parke.

Vasario 20 d. Liet. Uk. Kliu- 
bas rengiasi minėti Lietuvos 20 
metų nepriklausomybės sukak
tį. Bus geri kalbėtojai ir šau
ni programa. Dalyvaus chorai 
ir solistai: dainininkės černau- 
skaitės, J. Tamulionis su savo 
grupe iš Nashua, N. H. ir kiti.

Kalbėtojais bus: J. Urbonas, 
S. Mockus ir Mates Guoba, ku
ris Griniaus laikais yra tarna
vęs Lietuvos kariuomenėje.

Į šį Lietuvos nepriklausomy
bės minėjimą yra kviečiami vi
sokių pažiūrų žmonės.

Vasario 6 d. įvyko vietos 
draugijų sąryšio susirinkimas. 
Draugijų atstovai rimtai svars
tė visų draugijų reikalus. Tarp 
kitų dalykų, nutarta bendrai 
ruošti prelekcijas sveikatos 
klausimais. Sąryšio pirminin
kas S. Penkauskas pranešė, kad 
jis veda susirašinėjimą su Dr. 
J. Repšiu, kuris jau pasižadėjo 
pribūti su paskaita. Taipgi nu
tarta pakviesti vietinį daktarą 
J. C. Mikolaitį.

Tokis sveikatos klausimais 
vakaras įvyks kovo 13 d., š. m., 
2 vai. po pietų. Visi draugijų 
atstovai privalo apie tai garsin
ti savo draugijų susirinkimuo
se. L. K. Biuras.

Roma, vas. 10. — Buvęs 
katalikų kunigas G. Preziosi 
)er 'savo laikraštį skelbia 
<arą prieš visus 40,000 žydų, 
gyvenančių Italijoj.

“Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytojų-

LAISVE ■
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Lietuvos Jaunimo
Gyvieji Reikalai

Katalikų Jaunime, Stok J Bendrų Jaunosios Kartos Frontų

Rochester, N. Y.

Antifašistinis jaunimo judė
jimas visame pasaulyje vis ple
čiasi. Jaunimo masės be pažiū
rų skirtumo įsitikina, kad jų 
didžiausias priešas yra fašiz
mas. Vokiečių-italų fašizmas Is
panijoj iššaukė Ispanijos jauni
mo eilių susitelkimą. Susivie
nijęs socialistinis ir komunisti
nis jaunimas sukūrė suvienytą 
socialistinio jaunimo sąjungą, 
statančią tikslą sukurti vienin
gą antifašistinę jaunimo orga
nizaciją.

Japonų užpuolimas ant Kini
jos iššaukė didžiausią Kinijos 
jaunimo vienijimosi troškimą. 
Visame pasaulyje katalikiškos, 
protestantiškos ir šiaip jauni
mo organizacijos, iki šiolei sa
kydavusios, kad politika neužsi- 
imančios, paskutiniu metu su
prato, kad kas nepasisako prieš 
fašizmą,’tas faktinai jį palaiko 
ir tuo pačiu palaidoja savo ir 
bendrai jaunimo organizacijų 
laisvę ir ateitį. Amerikoj, Fran- 
cūzijoj, Belgijoj ir kitur kata
likų ir bendrai tikybinės jauni
mo organizacijos pasisako už 
bendradarbavimą su komjauni
mu kovoj prieš fašizmą ir karą. 
Neseniai aistringu į kovą prieš 
fašizmą šaukimu praskambėjo 
Vokietijos katalikų jaunimo iš
stojimas Leipcigo teisme, kur 
ne tik kaltinamieji jauni kata
likai, bet ir liudininkai drąsiai 
stojo ginti bendradarbiavimą 
Su komjaunimu. Taip mes ma
tome, kad pažiūrų skirtumas 
netrukdo katalikiškam jauni
mui dalyvauti antifašistiniame 
judėjime kartu su kitomis jau
nimo organizacijomis. Kaip tik 
atvirkščiai, katalikų jaunimas, 
kaip ir kiti antifašistai supran
ta, kad ginti savo pažiūrų 'lais
vę galima tik ginant viso jau
nimo pažiūrų laisvę nuo fašiz
mo užpuolimo.

Pažvelgsim pas mus, Lietu
voj. Fašizmas uždėjo savo le
teną ant jaunimo organizacijų: 
jaunimiečių, žiežirbininkų, dar- 
biečių, pavasarininkų skyrius 
uždarė. Jei dar liko krikščio
nių darbininkų sąjunga, tai ir 
juos fašistai stengiasi sugriau
ti. šią vasarą fašistai suėmė 
apie 20 krikščionių darbininkų, 
Kauno skyriaus narių, kaltina
mų komunistinėj veikloj. Nors 
nieko inkriminuojančio pas tuos 
jaunuolius nebuvo rasta, bet 
sudaryta jiems byla. Be to, po
litiniai beteisis jaunimas vieno
dai velka ekonominio skurdo 
jungą. Visur jaunuoliai ver
čiami dirbti daugiau už suau
gusius ir gauna už tai mažes
nį užmokestį.

i Mokyklose ir gimnazijose ly
giai uždraustos kaip pažanges
nės, taip ir katalikiškos moki
nių organizacijos. Dabar fašis
tai rengiasi sugriauti universi
teto autonomiją, kas lygiai lie
čia katalikišką ir pažangiąją 
studentiją. Tokia padėtis trau
kia jaunimą į kovą. Visur, ar 
valstiečių judėjimo metu ar per 
streikus, katalikų jaunimas sto
jo , kartu su komjaunuoliais, 
jaunimiečiais ir kitais. Kasdie
ninėj ekonominėj kovoj, atski
ruose politiniuose išstojimuose, 
katalikų jaunimas eina ranka į 
ranką su visu Lietuvos jauni
mu. Bet juk tos mažai. Pa
vieniais išstojimais neiškovo- 
sim esminio padėties pagerini
mo, nenuversim fašizmo, štai 
kodėl, savo reikalams apginti, 
reikia sukurti galingą jaunimo 
frontą, kuris apimtų kuo pla
čiausias jaunimo mases.

Lietuvos Sporto Padėtis
Paskutiniai sporto įvykiai, 

ypač futbolo žaidimo srityje, 
verti rimto susidomėjimo. Per 
visą vasarą mūsų futbolistai 
pralaimėjo beveik visoms užsie
nio futbolo komandoms — Aus

trų “Viena,” Vengrų “Rapid”— 
kiekviena įpylė mūsų rinktinei 
geroką golų skaičių. Gi Pabal- 
tijos futbolo turnyras viršija 
viską. Mūsų rinktinė, nežiū
rint į Jurgelionio (kamuolio 
žaidimo sąjungos pirmininko) 
išdidų pareiškimą, kad sumu- 
šim ir latvius ir estus, pralai
mėjom ir vieniem ir kitiem. 
Tik visi pralaimėjimai — tai 
visos fašistų sporto politikos iš
davai. Juk futbolo žaidimas, 
kaip ir visas sportas, yra fa
šistų monopolizuotas ir todėl 
nenuostabu, kad jis yra susmu
kęs. Fašistai pastatė Kažo 
(kamuolio žaidim'o sąjunga)

,vadovybės priešakyje Jurgelio- 
nį, žmogų, sporto srityj nieko 
nenusimanantį, kurio vieninte
lis nuopelnas gal ir yra tas, kad 
jis buvo Smetonienės asmeni
niu gydytoju. Rinktinės sąsta
tą sustatė Jurgelionis ir jam 
panašūs, visai nesiskaitydami 
su Lietuvos futbolo reikalais. 
Visa eilė gabių žaidikų iš rink
tinės išmesti, jei jie nepatiko 
fašistinei vadovybei. Tautinių 
mažumų futbolo komandų fut
bolistai į rinktinę nepriimami. 
Argi Kažas rūpinasi futbolo 
žaidimo klestėjimu? Ar jis 
stengiasi’iškelti naujas futbolo 
jėgas, ugdyti jaunus futbolo ta
lentus? Į visus šiuos klausi
mus tenka atsakyti neigiamai.

Futbolo žaidimas yra Lietu
vos jaunimo masinis žaidimas. 
Visur kuriasi futbolo koman
dos.

Prie fabrikų jau susikūrė vi
sa eilė futbolo komandų, kurios 
žada išaugti ir jau išaugo rim
tom futbolo jėgom (pav., “Me
talas”) .

Kažas vieton susidomėti tuo 
reiškiniu, net neprileidžia fa
brikų komandų prie .savęs.

Mat, tai žemojo sluoksnio ko
mandos. O gi gal ir dabar jau 
kai kuri iš tų komandų žais
tų geriau už pačią rinktinę, ku
ri tiek gėdos padarė Lietuvai.

Bet gi sportas tai ne tik fut
bolas. O kur kitos sporto ša
kos? Kol kas tos visos spor
to rūšys tik mažos jaunimo 
saujelės, auksinio jaunimo mo
nopolija, nes nei fašistinė val
džia, nei jos sporto rūmai nie
ko nedaro, kad paversti šias 
sporto rūšis masinėmis. Jokių 
naujų sporto organizacijų fa
šistai neleidžia steigtis, o į esa
mas, jei jos tik nėra aiškiai fa
šistinio pobūdžio, žiūrima krei
va akimi ir visaip trukdoma jų 
veiklai, nors tie kliubai gal turi 
Lietuvos sportui didesnius nuo
pelnus, negu fašistai; Mieste- 
liose ir kaimuose visas sporto 
monopolis randasi jaunalietuvių 
ir šaulių rankose. O gi kaip ši
tos organizacijos rūpinasi spor
tu, parodo sekamas pazyzdis. 
Petrašiūnų jaunalietuvių sky
riaus sportd vadovu buvo pa
skirtas senas sportininkas. Bet' 
porą savaičių pasikankinęs tas 
vyras nuo savo pareigų atsi
sakęs, nes skyriaus vadas, vie
tinis mokytojas, jam jokios pa
gelbės neteikęs, o gi be vado 
valios jaunalietuviams mažai ką 
leidžia veikti. Kaime bendrai 
niekas nesirūpina sportu. Nori 
įkalbėti kaimo jaunimui, kad 
jam tos miesto štukos į svei
katą neišeis.

Sportas tai juk ne tuščia 
pramoga; tai ne tuščių rekordų 
siekimas. Sportas tai svar
biausia priemonė išugdyti svei
ką, fiziniai tvirtą ir atsparią 
jaunąją kartą. Bet sportas ga
li augti ir klestėti, gali tapti 
masiniu reiškiniu, tik turėda
mas laisvas sąlygas augimui. 
Todėl norint ateityj išvengti 
skaudžių smūgių futbolo ir ki
tose šakose, turim reikalauti 
demokratizuoto sporto. Sportas

neturi būti fašistų monopolija.
J sporto rūmus turi būti pri

imtos visos sporto organizaci
jos. Sporto rūmai turi teikti 
vienodas pinigines subsidijas 
sporto organizacijoms. Kažas 
ir kiti sporto organai turi būti 
pačių sportininkų renkami.

VIKTĖ.
“Darbininku ir Valstiečių Jaunimas”

. HilkidelJ.
Mirusiai a. a. Barborai Lipštie- 
nei paskutiniu patarnavimu rū
pinosi žentai ir dukterys,—Jo
nas ir Amilia Thomas, Walter 
ir Isabel Dilis.

Taipgi nuoširdžiai dėkavoja 
tiems, kurie lankėsi a. a. Lipš- 
tienės laidotuvėse. Labiausiai 
ačiū tiems, kurie užpirko gėles 
ir šv. mišias.

Barbora Lipštienė mirė sau- 
sio-January 29 d. Palaidota su 
bažnytinėmis apeigomis vasario 
1 dieną, 1938 m. Laidotuvėmis 
rūpinosi graborius J. M. Bu- 
yauskas.

Mes visiems labai dėkingi.
J. E. Thomas.

Binghamton, N. Y.
Pasaulinio Darbo Klases Vado 
Mirties Minėjimas Iškilmingas

Draugo Lenino mirties su
kaktuves iškilmingai apvaikš
čiojome sausio 21 d., Lietuvių 
Svetainėj, žmonių buvo veik 
pilna svetainė; ypač buvo daug 
jaunuolių, ir visi ramiai užsi
laikė. Pirmininkavo drg. Mor
ris. Kalbėto jum buvo Tymo- 
thy Holmes, negras, apšvietos- 
mokslo direktorius, Komunistų 
Partijos narys. Jis pasakė labai 
įspūdingą ir svarbią kalbą bė
gančiais dienos klausimais. 
Kvietė rašytis į Komunistų 
Partiją.

Mūsų tarptautiškas pionierių 
chorelis puikiai pasižymėjo su 
savo skambančiais balseliais ir 
gražiomis revoliucinėmis daino
mis, pradedant “Internaciona
lu” ir kitomis dainomis. Taip
gi pasakė eiles 2 mažos mer
gaitės, kurių pavardžių neat
menu. O jaunuolė Elsie že
maičiuke, kaip visados, taip ir 
šiuo sykiu pasižymėjo gerai. Jai 
vos pasirodžius ant estrados, 
dar nepradėjus kalbėti, o jau 
jaunuoliai ir suaugę nesigailė
jo aplodismentų. Ji išdavė “ra
portą,” arba imitavo vieną biu
rokratišką unijos delegatą, ku
ris sugrįžęs iš konvencijos ra
portuoja, kiek ir kokius didelius 
stiklus alaus išgėrė 'ir kokių 
moterų ir merginų matė ir su
ėjo. Publika gardžiai juokės, 
kada mūsų artistė-deklamator- 
ka Elsie gerai ir aiškia anglų 
kalba išdavė “raportą.” širdin
giausias ačiū mūsų pionie
riams. Taipgi ačiū jaunuolei 
mokytojai drg. Olgai Tabakai, 
kuri pridėjo daug energijos ir 
triūso, kol prirengė dėl virš 
minėto apvaikščiojimo pionie
rius.

Mūsų moterų skyrius buvo 
pirmutinis suorganizuoti pio
nierius virš metai laiko tam 
atgal. Dabar visiems garbė tu
rėti tokį gražų būrelį pionie
rių. Garbė darbininkėms mo
tinoms, kurios leidžia vaiku
čius prie virš minėto chorelio. 
Kreditas ir d. A. Žemaitienei ir 
jos dukrelei Elsie, kurios yra 
prižiūrėtojos, organizatorės pi
onierių ; tai yra labai svarbus 
ir atsakomingas darbas, šir
dingas ačiū IWO organizacijai 
už davimą svetainės veltui.

Komunistų Partijos organi
zatoriui paprašius paaukoti 
kiek kas išgali Kom. Partijos 
reikalams, publika suaukavo 
apie $40. Išmokėjus visas iš
laidas, kurios pasidarė prisi
rengiant prie tų iškilmių, liko 
17 dolerių su centais.

Iš lietuvių man teko matyti 
aukojant šios ypatbs: O., Gir- 
nienė, J. Vaičekauskas — po 
$5; Gėlininkas — $1. Šis drau
gas dažnai aukoja darbininkų 
klasės reikalams. Kitas geras 
rėmėjas, fotografas A. Klimas, 
kuris rodė krutamus ir kalba-
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Iš D.L.K. Gedemino Draugijos 
Susirinkimo

Susirinkimas įvyko vasario 6 
d. šiame susirinkime buvo iš
duota raportai iš viso veikimo 
per 1937 metus. Pasirodė, kad 
draugija pakilo pinigiškai dau
giau 2 tūkstančių dol. Garbė 
priklauso už tai sugabiai val
dybai ir tiems draugijos na
riam^, katrie ją rėmė visokiais 
būdais.

Bendro Fronto komisija pra
nešė, kad yra rengiama vaka
rienė Ispanijos kovotojų naudai 
ant vasario 19 d. ir užprašė 
visus draugijos narius masiniai 
dalyvauti ir padaryti daug pel
no dėl mūsų draugų kovotojų, 
kurie aukoja savo gyvybes už 
viso pasaulio darbininkų reika
lus. Valdyba pranešė, kad buvo 
surengta naujos ir senos valdy
bos pokilis, kuriame likosi su
rinkta aukų $15,—$10.00 Ispa
nijos kovotojams ir $5 L. pol. 
kaliniams. Tai yra pagirtinas 
darbas.

Pasirodo, kad Gedemino 
Draugija išaukojo virš šimto 
dolerių darbininkiškiems reika
lams. Tai mažai yra tokių drau
gijų, kad taip rūpintųsi darbi
ninkų judėjimu.
' Ant pabaigos susirinkimo ki
lo nusiskundimas, kad draugi
jos korespondentas neaprašo 
draugijos nuveiktų darbų per 
mūsų organą “Laisvę”. Kores
pondentas pasiaiškino, kad jis 
yra perdaug užimtas ir negali 
visur pribūti. Tai nutarta rinkt 
naujas korespondentas į jo vie
tą. Išrinkta N. Švedienė.

Dabar, draugai ir draugės ge- 
deminiečiai, aš, kaipo nauja ta
me darbe, prašyčiau koopera
cijos iš jūsų visų; aš mėginsiu 
atlikt tą darbą kiek aš galėsiu.

N. Švedienė'.

Pittsfield, Mass.
Berkshire Woolen audinyčioj 

iki šiol dirbo ant dviejų pakai
tų, bet pastaruoju laiku dal
bai ant tiek pagerėjo, kad dir
ba ant trijų. Kaip ilgai dar
bas tęsis, nėra žinoma.

General Electric Co., kuri 
atleido iš darbo apie tris tūks
tančius darbininkų, sakoma 
dar atleis apie tūkstantį, nes 
nekurie skyriai visai užsidarė. 
Užsidariusių skyrių seni šios 
dirbtuvės darbininkai perkelia
mi į kitus skyrius, o kurie ne
senai buvo priimti į darbą, tus 
visus atleido. Ir tie, kurie dir
ba, dirba tiktai 36 valandas į 
savaitę.

CIO atidarė sąvo raštinę ant 
140 North St. organizavimui 
Electric dirbtuvės. Ar pavyks 
—pamatysime. Ypač dabarti
niu laiku, kada siaučia bedarbė, 
organizuot darbininkus į uniją 
yra sunkus dalykas. Ši dirb
tuvė po keletą metų kiekvienam 
darbininkui išdirbus duoda bo
nus; taipgi, kuris išdirba vie
nus metus, gauna vieną savaitę 
poilsio su pilna alga; o kuris 
išdirba daugiau metų, gauna 
dvi savaites. Taipgi, kurie iš
dirba 20 iki 25 metų ir su
laukia 60 metų, gauna pensiją 
ir tam tikrą nuošimtį nuo pa
starųjų dešimts metų algos. Per 
tai kiekvienas išdirbęs jau de
šimts ar daugiau metų bijo 
prarasti ne tik darbą, bet ir vi
sų pridėčkų. Jeigu šioj dirb
tuvėj dirbęs darbininkas pra
randa darbą, tai sunku tokį 
.darbą gauti kitose dirbtuvėse, 
nes kitose dirbtuvėse tokių dar
bų nėra.

mus paveikslus; žiūrėtojams la
bai patiko ; jaunuoliai sukėlė to
kias ovacijas, kad net ūžė sve
tainė. Draugas A. Klimas pa
tarnavo veltui. Komunistų 
Partija taria nuoširdų ačiū vi
siems atsilankiusiems, progra
mos pildytojams ir aukotojams. 
O Kom. Partija pasižada dar 
daugiau ir energingiau dar
buotis dėl visų darbo klasės 
žmonių.

KP LF Korespondentė.

N. J. Lawton, turčius, pali
ko baptistų bažnyčiai $370,000. 
Bažnyčiose mokina: “Nekrau
kite turtų ant žemės, kur kan
dys ir rūdys suėda,”— reiškia, 
duokite man. Iš kur jisai ga
vo tiek turto, kiekvienam aišku, 

šio mėnesio pradžioj pasimi
rė turčius J. Savery, tai Berk
shire Woolen audinyčios kasos 
globėjas. Jis labai mylėdavo 
pasirodyt geradariu. Kada Uni
tarian bažnytėlės parapijonai 
prasiskolina, atsišaukia į savo 
draugus turčius.

Nesenai pasimirė Jonas Kar
pavičius, sulaukęs 64 metų. Pa
ėjo iš Suvalkų rėdybos. Pali
ko dideliam nuliūdime žmoną, 
tris dukteris, vieną sūnų ir vie
ną seserį Hartford, Conn. Ve
lionis buvo bažnytinis žmogus, 
tai ir tapo palaidotas su vi
somis bažnytinėmis apeigomis. 
Prigulėjo prie vietinės lietuvių 
Juozapinės Draugijos, taipgi x 
prie Eagles. Sugyveno su vi
sais gana draugiškai, tai ir ant 
šermenų susirinko daug žmonių 
atiduoti paskutinę pagarbą.

Sausio pabaigoj Pittsfield 
High Schoolėj baigė mokslą 280 .* 
jaunuolių, vaikinų ir merginų.* 
Jų tarpe buvo ir dvi jaunuo
lės lietuvaitės: Mary Zalkaus- 
kiūtė ir Matilda Benuškevičiū- 
tė. Pastaroji gavo Pro-merito 
pasižymėjimo ženklą. Tai jau 
antra Benuškevičių duktė baigė 
mokslą su pasižymėjimu.

Vasario 3 d. susiorganizavo 
komitetas boikotuoti Japonijos 
prekes. Komitetas išleido at
sišaukimą į visus krautuvių sa
vininkus, raginant artimoj atei
tyj sušaukt susirinkimą, kur 
būtų galima daryti tarimai, 
kaip ir kokiu būdu būtų ge
riau pravesti boikotą vietinėse 
krautuvėse.

“Novy Mir” (rusų kasdieni
nis laikraštis) yra pasibriežęs 
sukelt $9,000 fondą, tai vieti
nei IWO 3154 kuopai paskirta 
$25 kvota. Sukėlimui šios su
mos minėta kuopa surengė šo
kius sausio 22, kas davė $43 q 

pelno ir kvota tapo išpildyta.
Biržų Proletaras.

t »

Hankow, Chinija.—Šimtas 
Japonijos lėktuvų naikina 
miestus ir miestelius centra- 
linėj Chinijoj.

Lietuvos Žinios
Nesusi vaideliai

Sausio 13-14 d. Radviliškyje 
savo bute pil. S. Alf. ir T. A. 
smurtu išniekino merginą S., 
kuri kreipėsi į policiją ir gydy
tojus. Abu išniekintojai suimti.

Gaisras Panemunėlio Valse.
Valdybos Bute

ROKIŠKIS. — Sausio 15 d. 
apie 12 vai. nakties kilo gais
ras Panemunėlio valsčiaus val
dybos bute. Sudegė visas sto
gas ir pastogėj buvusieji doku
mentai ir daiktai. Viduje taip 
pat padaryta daug nuostolių. 
Spėjama, kad gaisras kilo iš 
netvarkingo dūmtraukio ar 
krosnies.

Lietuviai Sovietų Sąjungoj
KAUNAS. — šiomis dieno

mis įvykusiame kotryniečių po- 
būvyj, kun. Kiškis papasakojo, 
kad SSSR lakūnas, žuvęs šiau
rėje, Levancvskis mokėsi šv. 
Kotrynos gimnazijoj, Petrapi- 
lyj, kame mokytojui aiškinant, 
kad Baltikos jūros vardas yra 
lietuviškas, Levanevskiai (mo
kęsi du broliai) atsiliepę lietu
viškai. Jie esą lietuviai.

Be to, SSSR tautų tarybos 
vicepirmininkas Levickis esąs 
suvalkietis.

Kainos šakių Turguje
ŠAKIAI.—Dabartiniu "laiku 

Šakių turguje kainos buvo to
kios. Už centnerį rugių mokė
jo 7,5—8 Lt, kviečių 14— 15 
Lt, miežių 7—8 Lt, avižų 7— 
7,5 Lt, žirnių 9—10 Lt, mišinio 
6,5—7 Lt, linų sėmenų 14—15 
Lt, dobilų raud. sėklų 55—65 
L,t karvė vidut. 120—150 Lt.
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Pastapfe Ketvirtai

PETRELIS-KUPRELIS
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Newark, N. J.

Apysaka Iš Amerikos Siratukų Gyvenimo 32
(Tąsa)

Senis, tarsi kas jam per pakaušį lazda 
butų sušėręs, krūptelėjo, išsižiojo ir žiop
sojo lig savo ausims netikėdamas. Dėdės 
veidas nušvito, kaip iš džiaugsmo, taip 
ir iš nusistebėjimo. Akšijonierius .karto
jo Petrelio kainą, mušdamas kūjaliu ir 
šaukdamas,—kas daugiau ?

“Dvidešimts dolerių daugiau,” tarsi iš 
geležinės gerklės, išstūmė senis.

“Dvidešimts ant jo!” drąsiai riktelėjo 
Petrelis.

“Dar dvidešjmts.”
“Dar dvidešimts ir aš!” lipo seniui ant 

kulnų Petrelis.
“Dar dvi-i-i-de-e-šimts,” vos išstūmė 

senis.
“Dešimts dolerių ant jo!” dar drąsiau 

riktelėjo šis.
Akšijonierius, atkartojęs du sykiu Pet

relio kainą, sudavė trečiu kartu kūjeliu 
į stalą, uždėjo kapitono kepurę jam ant 
galvos ir tarė: “Laivas tavo, jaunas vai
kine. Mokėk pinigus, eik ant laivo ir būk 
jo kapitonu!”

Dėdė ir kiti du draugai prišoko prie 
Petrelio, kėlė jį aukštyn, sveikino, bu
čiavo nežinodami nei kaip išreikšti savo 
džiaugsmą, kaip atidėkoti jam už jau 
praloštą ir vėl staiga laimėtą laivą?

Baisiai Katastrofai Ištikus
Tas laivas tapo vieninteliu šių varg

dienių tikslu, šviesnės ateities prošvais
te ir geresnės buities atnešėju. Šis 
džiaugsmo triumfas taip į juos paveikė, 
taip sužavėjo, kad ir Petrelio sieloj nu
stojo ūžauti Aldonos pasiilgimo vėjai, o 
išaušo tik lengvo atsiminimo pavasaris, 
su švelnučio vėjelio dvelktelėjimu.

Jų priešai, kurie taip drąsiai stojo į 
kovą, tapo sutriuškinti. Jie nulenkė gal
vas prieš savo nugalėtojus, tik maldavo, 
kad šie nekonkuruotų juos ir organi
zuotai tapo atsteigta senųji žuvies kaina. 
Tik dabar užsimezgė tarp žvejų šioks- 
toks bendrumas, prasidėjo organizuota 
kova prieš žuvų perkupčius, kurie orga
nizuotai juos visus iki šiol išnaudojo.

Pirmiausia naujieji laivo savininkai 
nutarė: nežiūrint į tai, ar kuris mažiau 
ar daugiau įdėjo kapitalo, visi lygiai tu-x 
ri stoti petys į petį, kad nugalėti visas^ 
kliūtis, o tik tada, jei bus reikalas, kal
bėti apie įdėlius. Petrelis išsireiškė:

“Draugai. Aš visai nepaisau savo įdė
lio ir būsiu jums daugiaus dėkingesnis, 
jei skaitysite mane lygiu dalininku, negu 
tik dėl didesnio įdėlio pradėtumėte mane 
daugiau gerbti bei aukštinti. Pirmutinė 
ir pati svarbiausioji mūsų visų pareiga, 
tai įtempti visas jėgas, kad sutaupytume 
pinigų ir apdraustume laivą nuo nelai
mių.”

Šįe paskutiniai Petrelio žodžiai sukrė
tė jo draugus nei kiek ne mažiau, negu 
to paties Petrelio žodžiai sukrėtė aną 
senį, varžytinių metu, kuomet jis rikte
lėjo: “Dvidešimts penki doleriai dau
giau.”

Jis matė, kaip per dėdės Vilio veidą 
nušliaužė staigaus sujudimo su baime 
maišytas nerimas. Jis matė, kaip anie
du draugai, vienas krūptelėjo, o antras, 
tarsi ką tai staigaus atsiminęs, atvėrė 
burną ir išgąstingai paspigino akis.

fJors jie buvo paties gyvenimo ir jo 
aplinkumos lavinti, jūros paviršium ra- 
poją vabalai, nors jie suprato jūros “kal
bą” ir mokėjo kovoti su audromis, bet 
jie taip-pat puikiai žinojo, kad jūra, kaip 
ir mirtis, neturi nei keršto, nei atgailos 
ir neatskiria gyvybės nuo mirties. Todėl 
tie Petrelio žodžiai ir perskrodė jų min
tis ir pastatė klausimą:

“Ar rastųsi skaudesnė rykštė nuplakti 
mus, prieš tą, kuri nuplaktų mūs laivui 
žuvus? Ar rastųsi kartesnės tikrovės 
taurė, kurią priverstų išgerti pats gy
venimas?”

Juk tai jų visa viltis, patsai gyvenimas 
ir atsiektas tikslas subyrėtų į mažiutėles 
skeveldrėles, o ant jų, visu savo sunku
mu, užgultų beviltis pasityčiojimo ir iš
metinėjimo slibinas.

Petrelis matydamas, kad jis taip su
krėtė savo draugus ir norėdamas sustip
rinti jų dvasią, vėl pradėjo: “Nereikia 
rūpintis ir mislyti apįe pavojų, kuomet

joks pavojus negręsia. O su nelaime pri
valome visi kaip vienas stoti į kovą drą
siai ir didvyriškai. Kaip tik spėsime kiek 
prasisiekti, apdrausime laivą. Paskui iš
mokėsime jųdviejų, draugai, skolas. Ta
da laivas bus mūsų ir mes būsime lygūs 
jo savininkai.”* « «

Kapitono pareigos tapo atiduotos į dė
dės Vilio rankas, kurias jis puikiai atli
kinėjo, rūpestingai prižiūrėdamas laivą. 
Nors jiems būtinai reikėjo dar vieno įgu
los nario, bet kad tvirčiau atsistoti ant 
finansinio pastato, to darbininko parei
gas išdalino į keturias dalis ir kiekvienas 
pasiėmęs savo dalį sėkmingai pradėjo 
darbuotis.

Jie visai trumpu laikotarpiu jau buvo 
beprisikasą prie tos sumos pinigų, kiek 
reikalavo laivo apdrauda. Bet čia—kur 
trumpa tai ir trūksta—pasipynė netikėta 
nelaimė: mirė moteris vieno iš tų gera- 
dėjų, kuris buvo paskolinęs dėl laivo pir
kimo vienam iš draugų net visą šimtą 
dolerių. Skolą prisiėjo grąžinti, o laivo 
apdraudą nutęsti toliau.

Vierią dieną, kada jie, išvažiavę nuo 
antros valandos ryto ir nutolę gana toli 
nuo sausžemio, pradėjo savo darbą—pa
sekmės visus nustebino. Jie į trumpą lai
kotarpį sugavo tiek žuvies, kad jų lai
vas, pirmu kart savo gyvenime, turėjo 
laimės tiek daug ir tokios gražios žuvies 
nešti.

Bet tuo tarpu, tarsi iš miego pabudusi, 
jūra pradėjo krutėti, raivytis, žiovauti 
ir vaitoti. Iš kampo vakarų ir kampo 
šiaurių pradėjo kopti aukštyn tamsiai 
pilkas, šmoruotas debesys. Žvejai, su
prasdami jūros “kalbą”, darbavosi net 
su įnirtimu, kad tik greičiau viską su
tvarkius ir leistis sausžemio link.

Laivas, tarsi pasididžiuodamas savo 
laimikiu, paskutine savo greičio zovada 
bėgdamas, tai šokdamas, tai nerdamas 
per vis didyn ir ilgyn augančias bangas, 
skubėjo sausžemio link. Užėjo pasibaisė
tina audra, pylė lietus, staugė viesulišku 
greitumu lekiantis vėjas, žaibai raižė 
padangę, perkūnas perkūną lydėjo, o jų 
laivą blaškė milžiniškos bangos. Žvejai 
virtuliuodami vaikštinėjo ir svaidė išgąs
tingus žvilgsnius, tarsi kokios pagelbos 
jieškodami milžiniškame audringos jūros 
plote. Su kiekvienu didesnės bangos lai
vo išmetimu, per jų veidus bangavo aiš
kiai permatomos baimės sąjūdžio bangos.

Staiga laivo kapitono, dėdės Vilio vei
das nubalo ir pro jo, veik mirtinai, su
stingusias lūpas, išsiveržė baisūs žodžiai:

“Viskas baigta, draugai... Mes žu
vę... Pasibaigė paskutinis gazolino la
šas.”

Čia ir vėl nėra žodžių aprašyti, kas 
dėjosi tų žmonių sielose bei mintyse, iš
girdus kapitono žodžius. Vargu rastųsi ir 
tokie aktoriai, kurie pajėgtų atvaizduoti 
tos tragedijos aktą, pilnai įsilaužę į tų 
nelaimingų žvejų sielas.

Įvykis, pats savaimi, gal nebūtų buvęs 
taip baisus, jei čia tik audrą mes turėtu
me prieš akis. Bet čią iškišo savo galvą 
iš jūros ir kitas siaubas, kuris ir stojo, 
kaip atidarius savo žiotis mirtis, žvejų 
mintyse.

Gan tolokai nuo sausžemio, Atlantiko 
vandenyne, riogsojo uolos išsikišulis ir 
dvi smailios uolos, tik mažu tarpeliu per
skirtos, panašios į vienos bažnyčios du 
bokštu, kyšojo kur kas aukščiau jūros 
paviršiaus. Šie bokštai buvo išdygę iš 
nedidukės, akmeninės salelės.

Ta povandeninė salelė, kaipo tokia, ne
galėjo būti taip baisi. Bet ėjo tarp žvejų 
kalbos, kad kaip tik kyla iš kampo va
karų ir šiaurių audra, ši sala kaip mag- 
nitas laivą prie savęs pritraukianti ir 
jokios išeities nelieką, kaip tik tragiška 
mirtis.

Gi tikrenybėj į tą uolą jau buvo su
daužytas ne vienas žvejų laivas ir ne vie
no žvejo kūnas-jau ilsėjosi jūros gelmėse. 
Ant vieno iš bokštų, kiek lygesnėj vietoj, 
keno tai ranka buvo nupiešta juoda vė
liava, o balta maliava atplėšta žmogaus 
kaukuolė ant sukryžiavotų blauzdikau
lių ir baltomis raidėmis parašyta: “Pra
garo vartai.”

(Bus daugiau)

> Pereitą sekmadienį, vasario 
6 d., Lietuvių Salėj įvyko Sie
tyno Choro metinė vakarienė. 
Buvo gražios publikos, netik 
vietinės, bet ir iš apylinkės, 
žinoma, galėjo būti ir dau
giau.

Vakarienė buvo labai gera, 
rūpestingai pagaminta mūsų 
nenuilstamų “gaspadinių.” 
Daugelis stačiai stebėjosi, kud 
už taip prieinamą įžangos bilie
tą patiekta tokia daugybė įvai
rių skanių valgių.

Vakarienė tai vakarienė. Bet 
buvo ir programa. Na, kaipgi! 
Pat pirma labai vykusiai padai
navo bent kelias dainas mūsų 
solistė d. T. Bičkauskienė. 
Draugė Bičkauskienė gražiai 
pasirodė ir prieš porą savaičių, 
kada toj pačioj salėj įvyko A 
LDLD II Apskričio bankietas.

Dainavo ir visas Sietynas, 
savo šaunios mokytojos d. šali- 
naitės vadovybėje. Iš pirmo su
drožė porą šiaip dainuškų. Mi
ko Petrausko kompozicijos dai
na ypač gerai patiko publikai. 
Paskui sudainavo dalį naujos 
operetės “Meilės Nuskriausta.” 
Skardžiai skambėjo balsai abie
jų Duobiniukų — Algirdo ir 
Laurino, Tado Kaškiaučiaus, J. 
Sukacko, Stelmokų Onutės ir 
prisaikintųjų teisėjų. Pati ope
retė gana nuosaikiai buvo su- 
dainuota-suvaidinta sietyniečių 
prieš porą mėnesių. Kaip ir ki
tos Gilbert & Sullivan’o opere
tės, taip ir “Meilės Nuskriaus
ta” (originale “Trial by Jury”) 
pilna skanaus jumoro, eina 
greitu tempu ir turi gyvų, spar
čių melodijų.

Prieš vakarienę ir po va
karienei, žinoma, šokiai ir šo
kiai. Skaitlinga publika ir šoko, 
ir šiaip linksminos, ūžė iki vi
durnakčiui.

Reikia nors trumpai praneš
ti, kad sekmadienį pirma to, 
sausio 30 d. buvo Amerikos 
Lietuvių Kongreso New Jersey 
Apskričio konferencija. Pada
ryta keletas gerų tarimų. Išrin
kta nauja Apskričio valdyba, 
kuri turės ryšių su visais vals
tijos miestais ir miesteliais. 
Pasiųsta protesto telegrama 
Smetonai ir Lietuvos Seimo 
pirmininkui šakeniui.

J. K—(litis.

Norwood, Mass.
_______ J,

Pasekmingas ALDLD 9 Kuopos 
/ Susirinkimas

Vasario 6 d. įvyko Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Literatū
ros Draugijos susirinkimas. 
Narių atsilankė 23, tai yra dau
giaus kaip 50% visų kuopos 
narių. Padaryta keletas tarimų 
dėl vietos judėjimo. Išklausytas 
raportas iš konferencijos dėl 
Socialių Teisių pravedimo, ku
ri buvo Bostone, ir, kaip mūsų 
delegatai raportavo, delegatų 
dalyvavo 638, kurie atstovavo 
240,000 organizuotų darbinin
kų. Kalbamą konferenciją šau
kė Amerikos Darbo Federacijos 
ir CIO Unijos; bet konferenci- 
jon kvietė ir šiaip įvairias or
ganizacijas. Konferencija išrin
ko iš 21 asmenis komitetą, kuris 
tęs darbą pirmyn. Konferenci
ja pasisakė už organizavimą 
Nepartinės Tarybos Mass, vals
tijoj. ALDLD kuopa nutarė 
surengti d. M. Guobai prakal
bas ant vasario 21 d., Lietuvių 
Svetainėje. Nutarė surengti te
atrą sykiu su Moterų Kliubu. 
Nutarta rengtis prie Moterų 
Dienos paminėjimo 8 d. kovo. 
Tas darbas pavesta draugių 
moterų kliubui. Pasveikinta su 
dviem doleriais jaunuolių žur
nalas “Lith. Am. Voice.”

Nutarta darbuotis dėl gavi
mo naujų narių į ALDLD 9 kp. 
Pasižadėta darbuotis visiems, 
bet likosi išrinkta ir specialė 
komisija iš trijų narių.

Literatūros platintojos A. 
Grybienės raportas buvo priim
tas su pagyrimu. •

Nariai buvę susirinkime veik 
visi pasimokėjo metines duok
les.

Iš bendro fronto pranešimas 
buvo, kad rengiasi prie Lietu
vos neprigulmybės minėjimo su 
prakalbomis ir vakariene, kuri 
atsibus vasario 20 d. Kalbės d. 
A. Bimba iš Brooklyn, N. Y.

Reporteris.

Radio Vai. vedėjui, tokios kal
bos baisiai nepatiko; užsikarš- 
čiavo jis ir pradėjo net ranko
mis skerėčiotis. žinoma, kad 
toksai jo pasielgimas neduoda 
jam nei garbės, nei naudos; 
tiktai parodo, kad jisai neturi 
nei širdingumo, nei mažiausio 
mandagumo, kad pagerbti kitų 
žmonių nuomonę. Tas prasčiau
sia, kad svečias neprašytas taip 
pasielgė.

šiaip bankiete nuotaika bu
vo gera.

Mano manymu, kalbų buvo 
perdaug; taippat ir poniškų ti
tulų (“ponai,” “ponias”), kuo
met 95 nuoš. svečių darbinin- 
kai-kės.

Po vakarienei ir programai, 
svečiai šoko, vaišinosi ir links
minosi iki vėlybos nakties.

Bankieto pirmininku buvo J. 
Petrauskas. Buvo atsikreipta, 
kad pavėlintų parinkti aukų 
dėl Ispanijos našlaičių. Aukos 
buvo renkamos privačiai, ir čia 
paskelbiu aukotojų vardus. Po 
$1: advokatas J. W. Andžiu- 
laitis, graborius B. P. Šulinskas 
ir J. žiurlis; po 50c.: E. Kez- 
nis, Šimkus, Gondzionis; P. 
Pronckus 30c.; po 25c.. M. Ka
razija, šmagorius, O. Kundro- 
tienė, F. Lideikis, M. Pikiūnas, 
Styra, D. Smaižūnas, P. Beeis, 
O. Klimaitė, B. Kutkienė. Smul
kiais surinkta 70c.

Viso labo surinkta $8.00. 
o Varde Ispanijos našlaičių ta
riu visiems aukautojams ačiū.

Vietinis.

Naujas Garlaivis
Odesoj baigė budavoti naują 

gražų garlaivį “Svanetija”. 
Sausio 29 d. į pirmą kelionę iš
plaukė šis garlaivis vadovystėj 
kapitono Borisenko.

Scranton, Pa.
Mirė Stasys šonas

Vasario 9 d. mirė Stasys šo
nas, ‘ “Laisvės” skaitytojas ir 
Komunistų Partijos narys, gy
venęs 417 Electric St., Scran
ton, Pa. Palaidotas vasario 12 
d. Liko dideliame nuliūdime jo 
šeima ir draugai. D. P.

Nuo Redakcijos: ši liūdna ži
nia apie mirtį mūsų mylimo ir 
brangaus draugo Stasio šono 
mus pasiekė tik pereito penk
tadienio vakare, kuomet šešta
dienio laidos “Laisvė” buvo jau 
gatava. Dėlei taip suvėluoto 
pranešimo, negalėjome tą pa
čią dieną nė laikraštin žinios 
įdėti, nė savo žmogų pasiųsti 
laidojant kalbą pasakyti. La
bai gaila.

Visas “Laisvės” personalas 
reiškia giliausią užjautą miru
sio draugo šeimai šio skaudaus 
įvykio valandoje.

SOVIETAI NEDIDINSIĄ 
PARAMOS CHINIJAI

Shanghai.— Pasklido gan
dai, kad Sovietų Sąjunga 
neduosianti Chinijai dau^ 
giau paramos, negu davė iki 
šiol; remsianti chinus prieš 
japonus tik tiek, kaip dabar, 
Sovietai, girdi, biją, kad Ja
ponija nepradėtų karo prieš 
Sovietų Sąjungą, dėl perdi- 
delės pagelbos chinam.

Galimas daiktas, kad pa
tys japonai , paskleidė tuos 
paskalus.

Great Neck, N. Y.
Supryzo Pokilis Kar aliejams
Vasario 6 d. Kasmočių sve

tainėj įvyko bankietas, kuris 
buvo surengtas dėl dd. Kara- 
ziejų 25 m. sukakties jų že- 
nybinio gyvenimo. Nors Kara- 
ziejai gyvena Port Washingto
ne, L. L, bet greatneckiečiams 
jie yra labai gerai žinomi, nes 
visados dalyvauja visuose pa
rengimuose ir prakalbose, žo
džiu sakant, Karaziejai yra pa
žangūs ir laisvę mylinti žmo
nės ir niekados neatsisako pa
aukauti dėl darb. judėjimo rei
kalų.

Rengėjai šio .bankieto—arti
mi Karaziejų draugai: dd. Lau- 
galiai, Staduliai ir J. ir N. Ba
ranauskai. Daugiausiai pasi
darbavo ir pasiaukavo dėlei šio 
bankieto dd. Baranauskai. Jie 
taipgi yra pažangūs biznieriai 
ir širdingi darb. jud. rėmėjai.

Bankietas buvo linksmas ir 
didelis. Jame dalyvavo apie 
200 svečių. Svečių dalyvavo 
kaip vietinių, taip ir iš Maspe- 
tho, Brooklyno, Richmond Hill, 
Woodhaven, Port Washingtono 
ir t. t. Taipgi dalyvavo gra
žus būrelis ir profesionalų, kaip 
tai: advokatas J. W. Audžiu- 
laitis, graboriai B. P. Šulins
kas ir J. Garšva ir tt.

Laike vakarienės buvo Tr 
programa, kuri susidėjo iš kal
bų ir dainų. Taipgi moterys pa
sirodė gania puikiai su savo kal
bomis: jos neprasčiau už vyrus 
kalbėjo.

Kadangi kalbėtojų buvo ga
na daug, tai visų kalbas arba 
vardus pažymėti negalima, nes 
daug vietos užimtų laikraštyje. 
Tiek galima pažymėti, kad 
daug buvo sveikinimų ir linkė
jimų dėlei Karaziejų.

Vienas kitas svečias prisimi
nė padėtį apie Ispanijos liau
dies vargus, ypatingai apie kū
dikius, kurie kenčia skurdą ir 
vargą, ir prašyta juos paremti. 
Tai'“ponui” Matusevičiui, Liet.

East St. Louis, 111
Kas Veikiama

Vasario 17 d. rengia 20 me
tų Lietuvos nepriklausomybės 
sukaktuves bendrai LDS 92 
kp., ALDLD 49 kp. ir Kliu- 
bas.

Kalbės d. J. Bondžinskaitė; 
pirmu kartu vietinis vyrų 
k v i n t e tas sudainuos liaudies 
dainelių ir bus kitokių pamar- 
ginimų. Visa tai įvyks Saimo 
Yociaus svetainėje, 537 Collins
ville Avenue.

Pradžia 7 vai. vakare.
Vasario 18 d. draugė J. Bon

džinskaitė kalbės Lietuvos ne
priklausomybės sukakties pro
ga St. Louis, Mo., Miesto Kny
gyno svetainėje, Jefferson ir 
Lafayette Av.

Pradžia 7:30 vakare.
Vasario 19 d. Kompartijos 

Lietuvių Frakcija ruošia vaka
rienę su šokiais priėmimui d. 
J. Bondžinskaitės, Saimo Yo
ciaus svetainėje, 537 Collinsvil
le Ave., St. Louis, Ill.

Pradžia 8 vai. vakare.
J. J. D.

Philadelphia, Pa.
Vieša Padėka

Širdingai dėkavoju - visiems, 
kurie dalyvavote šermenyse ir 
laidotuvėse mano brangios se
sutės Mortos Kurzekauskaitės.

Širdingai ačiū grabnešiams už 
jų patarnavimą, širdingai ačiū 
visiems už vainikus, ir tiems, 
kurie dalyvavo su mašinomis.

Mrs. Nelia Krist.

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.
VALANDOS :2—4 ir 6—8.

Nėra valandų sekmadieniais.

20-ties Mėty Lietuvos Nepriklausomybės Sukaktu
vėms Minėti Proga dienraštis “Laisvė” išleido spe

ciality masiniam platinimui brošiūrą—

LIETUVOS LAISVES 
DRAUGAI ir PRIEŠAI

Paraše R. Mizara

Brošiūroje gyvais faktais yra nurodyta:
(1) Kas kovojo už lietuvos nepriklausomybę 

ir laisvę.
( 2) Kas kovojo prieš lietuvos nepriklausomybę ?
(3) Kokią rolę vaidino, kam tarnavo Lietuvos

katalikų dvasiškija, kai Lietuva buvo 
caro priespaudoj?

(4) Ką tuomet darė, su kuo ėjo, dabartiniai
“tautos vadai”, kai Lietuvą slėgė cariz
mas ir jkaizerizmas?

(5) Kas kovoja už Lietuvos ir jos žmonių
laisvę dabar?

Knygelė nedidelė, bet pilna dokumentališkų citatų, pilna faktų, 
kurie reikalingi žinoti kiekvienam lietuviui.

ĮSIGYKIT ŠIĄ KNYGELĘ TUOJAU.
Literatūros platintojai: užsisakyti “Lietuvos Laisvės 

Draugai ir Priešai” masiniam platinimui

Kiekvienam vasario 16 d. sukaktuvių minėjimo 
masiniam mitinge privalo būti ši brošiūra 

pardavinėjama.
Knygutės kaina tik 5 centai

Platintojams, imantiems nemažiau 10 knygelių, duodame po 
3 centus. Ir kurie kartu su užsisakymu prisius pinigus, 

nerokuosim persiuntimo kaštų.

Raštas aiškus, kalbą lengva, populiari.

Siųskit užsakymus tuojau.

LAISVE
427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.

v , i
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Nashua, N. H.
Po Laikui Susiprantama

Kaip visur, taip ir pas mus 
užėjo bedarbė ir vargas. Ken
čiame nuo kapitalistų godumo. 
Negana to, kad buvo sumažinę 
darbus nuo 4 iki 3 dienų savai
tėje ir dirbome tik po 6 valan
das dienoje,—to dar neužteko, 
ir štai vasario 4 d. vėl paskelbė 
darbininkams, kad su 7 d. va
sario bus numuštos algos. Kiek 
bus numuštos algos, tai dar nei 
vienam darbininkui nėra žino
ma. Darbininkai dirba ir pikti
nasi tokiuo kompanijos žiauru
mu. Dabar darbininkai suėję 
vienas su kitu kritikuojasi ir 
ginčinasi, kaltindami tai šį, tai 
tį. Bėdavoja dabar, kad neesą 
kam jų reikalus ginti, nėra 
kam užsistoti. Iš šalies žiūrint, 
atrodo, kad dabar jau visi nori 
unijos.

Tūlas laikas atgal čionai bu
vo atsidaręs CIO. unijos ofi
sas, bet tuomet daugelis ran
komis mosavo ir pasakojo, kad 
unija tai tiktai “trubelis” bus, 
kad bosai neblogi, kad geri lai
kai, o unijai atėjus bus strei
kas ir nieko gero nebūsią ir tt.

Unijon nestojom. O ką dabar 
mes gero turim? Patys mato
me: algas nukramto ir net ro- 
kuotis su mumis nenori, nes ne
esame organizuoti.

Valstijos šalpos Biuras
Čionais randasi valstijos šal

pos biuras, kuris skelbia, kad 
nubiednėję žmonės, kurie nedir
ba arba tik pusę laiko tedirba, 
tai, esą, turi teisę čia kreiptis 
ir prašyti pagelbos. Visų pir
ma, suprantama, turi užsire
gistruoti. Bet kai pažiūri į tą 
ofisą, tai baimė net ima, kaip 
ten žmonės kankinasi: sueina 
minios’ir laukia ištisas valan
das ant šalčio, kolei dasigauna 
progos užsiregistruoti. Ir tai 
dar vieno sykio neužtenka: rei
kia per tris savaites kas savaitę 
ateiti ir prirodyti savo uždarbio 
ženklą, tai tik tada jau bus 
skiriama tavoji dalis.

O visgi dar yra tokių, kurie 
pasididžiuoja, kad Amerikoje 
darbininkai “neblogiausiai” gy
vena. Ot, rodos, nemato savo 
vargų, nejaučia, kad jau 9 pus
badžiai valgo ir pusnuogiai ap
sirengę.

Nepaminėtas Dalykas
Nors tai ir perdaug užvilk

tas dalykas, bet negalima pra
leisti nepaminėjus, kad Naujų 
Metų vakare buvo suruošta va
karienė d. J. Karsono paramai. 
Apie tai nors paviršutiniai čia 
noriu prisiminti. Pasekmės bu
vo neblogos. Nors oras buvo ir 
labai prastas, bet žmonių pri
sikimšo nemažai ir gražiai lai
ką praleidome. Visi buvo už
ganėdinti. Pelno liko, rodos, 
$55 su centais. Tą gražų darbą 
atliko mūsų ALDLD. 42 kuo
pa. Bet negerai, kad mūsų ren
gimo komisija nepadavė į “Lai
svę” apie šį dalyką ir nepaačia- 
vo nei tiems, kurie dirbo prie 
tos vakarienės, neigi tiems mū
sų geriems žmonėms, kurie 
duosniai prisidėjo įvairiomis 
aukomis. Jau antras mėnuo ei
na, o dar “Laisvėj” nesimatė 
apie tos vakarienės pasekmes. 
Žmonės senai laukia ir klau
sinėja, kas pasidarė su komisi
ja, kad negarsina aukautojų 
vardų. Prašau komisijos pa- 
skelbtijrios vakarienės pasek
mes, žmonės senai laukia.

Sargas.

Iš Lietuvos Draugų 
Komiteto Raštinės

Jau gana ilgas laikas praėjo, kai mes per spaudą nieko 
nesakėme. Nekurie iš mūsų Lietuvos Draugų rėmėjų gal 
manyti, kad mes jau nustojome gyvybės.

Mūsų ilgai nepasirodymas spaudoj buvo dėl sekamų 
priežasčių: Pirma, kad nepakenkti rinkimui aukų Ispa
nijos kovai prieš fašizmą, nes nugalėjimas fašizmo Ispa
nijoj daug prisidėtų nugalėjimui fašizmo ir kitose šaly
se, kartu ir Lietuvoje. Patys Lietuvos darbininkai auko
jo Ispanijos kovotojams prieš fašizmą. Antra svarbi prie
žastis, dėl kurios mes smarkiai neagitavome rinkti aukų, 
tai kad mes ilgai neturėjom tinkamų ryšių pasiųsti pini
gus Lietuvos kaliniams.

Kaip matysite iš žemiau telpančios mūsų komiteto 
atskaitos, tai mes ant rankų turėjome su virš tūkstantį 
dol. Mums buvo labai nesmagu laikyti pas save tiek pi
nigų, kurie yra labai reikalingi Lietuvos priešfašisti- 
niams kaliniams bei jų nelaimingoms šeimynoms. Mes 
manome, kad aukotojai taip pat nekaip jautėsi, kuomet 
jų aukos, vieton šelpus nelaimingus fašizmo kankinius, 
gulėjo Brooklyno banke.

Dabar, su džiaugsmu galime pranešti, kad pinigus jau 
galime siuntinėti ir tuojaus tatai padarysime. Tuo pačiu 
sykiu prašome visus Lietuvos Draugų rėmėjus smarkiau 
pasidarbuoti rinkime aukų, kad galėtume pasiųsti kuo 
daugiausia. \

J. Weiss, sekr. \

Atskaita Lietuvos Draugu Komiteto Už Spalio, Lapkričio ir 
Gruodžio Mėnesius 1937 Mėty '

įplaukos Spalio Men.
Los Angeles, Calif., per C. U. Davis...................... $21.00
Wilmerding, Pa., per S. Ivanauską ...................... 6.50
Minersville, Pa., per O. Šemberienę .................... 10.00

Viso 37.50
Įplaukos Lapkričio Men.

Scotia, N. Y., per D. Yonush ............................... $20.00
Įplaukos Gruodžio Men.

Auburn, Me., per R. Šileikienę ............................. 6.15
Spring Valley, Ind., per J. Mockaitį ............. . 1.00
Perth Aboy, N. Y., per J. Zizes ..................................... 50
Washington, Pa., per M. Yanavičienę .. . . .............. 3.00
New Britain, Conn., per V. J. Valaitį.................. 5.00
Gardner, Mass., per M. Sliekienę.................................50
New York, N. Y., per B. Shlaves .......................... 1.00
Johnson City, N. Y., per Ig. Liužiną.................... 1.50
New Canaan, Conn., per A. Navokų...................... 1.00
Forest City, Pa., per J. Gulbiną .......................... 1.00
Hudson, Mass., per J. Jeskevičių .....’.................. 4.50
So. Boston, Mass., per J. Burbą............................. 8.24
Stamford, Conn., per W. Deksnį .......................... 1.00
Boston, Mass., per E. Ewaszko...................................... 50
Hartford, Conn., per V. Kazlauskienę .................. 2.00
Whittmore, Mich., per S. Slavinską........................... 50
Roundup, Mon., per T. Yakavich .......................... 1.00
Brooklyn, N. Y., per Ch. Mockų ............................ 1.00

Viso $39.39
Išlaidų spalio ir lapkričio mėn. nebuvo.

Išlaidos Gruodžio Men.
J. Weiss už štampas už visus 1937 metus............. 3.16

SUTRAUKA
Viso įplaukų per tris men. buvo ........................$ 96.89
Rugsėjo mėn. ižde buvo ....................................... 1,008.77

Sykiu $1,105.66
Išlaidų per tris mėn. buvo.................. $3.16

Baltimore, Md.
šlykštus Bosų Pasityčiojimas 

Iš Darbininkų
Du man gerai pažįstami dar

bininkai nuėjo jieškoti darbo 
prie laivų budavojimo. Nu
siuntė juos pas daktarą. Dak
taras apžiūrėjęs M. C., kuris 
turi vienos rankos nevaldomą 
pirštą, išdavė korčiukę ir pa
siuntė į ofisą. Ofise tam dar
bininkui pasako: “Jeigu tu 
duotum pirštą visai nupjauti, 
tai gal galėtum gauti darbą.” 
O darbininkas A. B., taipgi ga
vęs nuo daktaro korčiukę, už
pakaly laukia, pakol pirmasis 
pasitrauks. Ofisninkas pažiū
rėjo į A. B. korčiukę ir sako: 
“Tu neturi piršto, tu negali 
čia gauti darbo.” A. B. perpy
kęs suriko: “Tu, prakeiktas, 
anam darbininkui sakei, kad 
jei nupjautų pirštą, tuomet 
gautų darbą, o man jau nukirs
tas, tai .kodėl tu man neduodi 
darbo?”

Aukščiau minėti darbininkai 
abu yra lietuviai ir ištikimi ka
talikai. Per daugelį metų su 
jais draugiškai sutinku, bet į 
mūsų organizacijas jokiu būdu 
negali įprašyti. Pradžioj de
presijos A. B. man dažnai už
važiuodavo: “Ko tu dejuoji? Tu 
‘Laisvės’ prisiskaitai ir save i 
baimę įvarai, o po to ir kitiems 
ramybės neduodi.” Toliau jis 
mane kritikuodamas sakydavo: 
“Depresija yra natūralūs daik
tas. Jų daug buvo. Atėjo ir 
nueis ...” Na, o ką dabar 
sakysite, kurie sakydavote; kad 
be reikalo dejuoji, depresija at
ėjo ir nueis? Bet va, depre
sija ne tik nenuėjo, bet dar 
didesnė ir sunkesnė ateina, 
čia kaip tik ir reikia “Laisvę” 
ir “Daily Workerį” ar kitus ko
kius darbininkiškus laikraščius 
skaityt, kad išmokus, kaip de
presijas prašalinti. O prašalin
ti negalėsime, pakol neišmoksi
me, nesusivienysime.
Gal Ne Dėl švarumo, O Del 

Netekimo >

susirūpino daugiau 
Bet' ištikrųjų nėra 
Merrick mano. Ar 
ir tas nėra aišku,

•SUGAVO ŠNIPĄ
Sausio 20 d. ant Mandžuri- 

jos sienos du raudonarmiečiai 
MinichanOv ir Agejev sugavo 
Japonijos šnipą. Jie pastebėjo 
nepažįstamą žmogų po tiltu. 
Kada artinosi, tai nepažįstama
sis leidosi bėgti. Dvi mylias 
jis bėgo, o paskui apsikasė į 
sniegą, bet raudonarmiečiai su
rado. Pas jį rasti dokumen
tai rodo, kad jis buvo Japonijos 
Šniukštas.

Gruodžio 31 d., 1937 metų ižde lieka............... $1,102.50
Sekr. J. Weiss, 
Ižd. S. Sasna.

* :!: *

Liet. Dr-gy K-to Knygą Peržiūrėjimo komisijos Pranešimas
Šiuomi pranešame, jog peržiūrėjome Lietuvos Draugų 

Komiteto finansų knygas, taipgi įplaukų ir išmokėjimo 
kvitas, nuo spalių 1 d., 1936 m. iki gruodžio 31 d., 1937 
m., ir radome viską teisingai ir geroje tvarkoje.

Įplaukų per tą laiką buvo $504.98. Balansas 1 d. spalių, 
1936 m.—$1,263.82. Viso $1,768.80. Išlaidų buvo $666.30. 
Sausio 1 d., 1938 m., ižde buvo $1,102.50.

Komisija:
V. Rudaitis,
J. Gašlūnas.

Charles E. Merrick, mies
to maudynių kpmisionierius, 
praneša, kad 1937 metais 150,- 
279 daugiau ėmė miesto mau
dynių, negu 1936 m. C. E. 
Merrick’o supratimu, tai balti- 
moriečiai 
švarumu, 
taip, ’ kaip 
jiems dar
kad depresijos metais šimtai ir 
tūkstančiai namų savininkų ne
teko savo namų dėl negalėjimo 
užsimokėti morgičių ir taksų? 
Ar jiems ir tas dar neaišku, 
kad namų netekėliai susikimšo 
po kelias šeimynas į vieną na
muką, o tūkstančiai yra tokių 
namukų, kurie maudynių dar 
nebuvo matę? į

į

Tai va kodėl miesto įnaudy- 
nių lankytojų skaičius padidė
jo. O kitą metą gal būt mies
to maudynių lankytojų skaičius 
sumažės, nes gal neturės “nike
lio” užsimokėti už nuprausimą 
savo “griešno kūno.” O kad 
taip bus, tai nereikia abejoti, 
nes jau šiandien taip yra.

A. Vitkus.

garsinkites SAVO BIZNI 
DIENRASTYJ “LAISVĖJE”

ATLIKO 25,000 KILOMETRŲ

Sovietų Sąjungos jūrinis lėk
tuvas “N-207” įskrajojo 25,000 
kilometrų. Jis skrajojo vado
vystėj A. N. Gracijanskio ir jo 
įguloj buvo Krasnov, štem-

penko, Kozin ir Pisarev. Jie 
buvo j ieškoti Levanevskio ir jo 
draugų. Jie jieškojo iš Alas- 
kos pusės, .kur išbuvo virš 2 
mėnesius laiko. Vienu kartu 
jie j ieškodami be apsistojimo 
išskrajojo 48 valandas.

LICENSES
BEER. WINE, LIQUOR

NOTICE is hereby Riven that License No. 
EB 3888 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail undęr Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 1048 
Coney Island Ave.. Borough of Brooklyn, 
Counjy of Kings, to •» be consumed on the 
premises.
ELLIOT ABLUCK. THEODORE HARRIS 

AND J-’ANNIĘ MENDELSON 
(Foster Delicatessen and Jim.)

1043 Conęy Island Ave.. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7605 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 347 Pennsylvania Ave., Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be con
sumed on the premises.

FRANK MARK1EWICZ
247 Pennsylvania Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE Is hereby given that License No. 
RL 7597 has been issued to the Undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section J82-A of, the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 384-386 Flatbush Ąve. Ext., and 
85 DeKalb Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to bo consumed on the premises. 
, ENDURO SANDWICH SHOD. INC.
384-386 Flatbush Ave. JJfct:, & 35 Dekalb Ave., 

Brooklyn. J4. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RD 76J7 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
SęcŲon 13 2-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2026 Church Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings. U» be consumed 
on the premises.

MORILLON REST. INC.
2026 Church Avenue, • Brooklyn, N". Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7622 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1200-2 Liberty Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

NATHAN GOLDSCHLAGER 
(Nathan’s Delicatessen and Rest.) 

1200-2 Liberty Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License Np. 
GB 11142 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1396 Putnam Ave., also 660 Knickerbocker 
Ave., Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed off the premises.

PAULINE KATZ
1396 Putnam Ave., also 660 Knickerbocker 
Avenue. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3885 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1019 Avenue H, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises. 
CONEY ISLAND CUT-RATE GROCERY, Inc. 
1019 Avenue II, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3904 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1708 Flatbush Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ROSE PATTIE
1708 Flatbush Avenue, • Brooklyn, N. Y.

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)
LAISNIUOTAS’

GRABORIUS
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan h ve.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335

VARPO KEPTUVE

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. Tpojaūs prisiųskite $1.00, bei 
daugiaus,- MONEY ORDER, o mes 
jums per > paštą , prisųsime NAT,U- 
RAL-LAX-HERB TEA.

Rašykte šiaip:
JOHN W. THOMSON

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

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

saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, sen- 
balta duona, Caleh ir rasin duona. Taipgi 
ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas ska-

Rūgšti ruginė, 
vičiam duona, 
kepama roliai 
niausiu 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 j kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kainas.

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

Tel. Stagg 2-5043NOTARY PUBLIC >
< >
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MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y,

>

>

>
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>
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Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Dr. Herman Mendlowitz
33 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312

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

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

NEDALIOMIS 
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

< >

<

Valgykite Medy

LIGOS
<♦>

CHRONIŠKOS
<!>

GYDOMOS d>

<♦>

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

apylinkę orui atvestant.

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

K palengvina pergalėti šaltį

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

Patenkinančios ir Greitos 
Pasėkos

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

X-SPINDULIAI IR KRAUJO 
TYRIMAI

NEBRANGUS ATLYGINIMAS— 
SĄLYGOS JUM PRIEINAMOS

(Ištyrimas Vęltui ir Slaptaą)

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 8 P. M.
mmnu i >i|ii.>iIiIIIiiimhįiiIIi..|Mi m i |i- iii.nniiįhiiA

<♦>

<f>
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Kaina 65c už Kvortą
LIEPŲ ŽIEDŲ 75c KVORTA 

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

LIETUVIŲ KURO KOMPANIJA
{dedame Master-Kraft Oil Burners į Jūsų Seną 

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661
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New Yorko Apielinkes Žinios' k
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Mirė J. Nalivaikos 
Brolis

Pirmadienį, 7-tą dieną vasa
rio, J. Nalivaika gavo laišką 
nuo sesers Daminikos Alksni- 
nienės iš Kanados, kad 12-tą 
dieną sausio, šių metų, Lietu
voje, Paliūnų kaime, Seirijų 
valsčiuje — mirė Ipolitas Nali
vaika, apie 36 metų amžiaus, 
palikdamas jauną žmoną ir tris 
mažus vaikus. Vyriausias ber
niukas 10 metų, antroji mer
gaitė 6-šių, trečioji 3-jų.

Ipolitas paliko tris brolius, 
gyvenančius Amerikoje: Anta
ną, Joną, Jurgį ir seserį Oną 
Jodaitienę, o antrą seserį To
ronte, Kanadoje. Lietuvoje jau 
neliko nieko.

Ipolito gyvenimas nebus nie
kam pavydėtinas, nes 1932-rais 
metais jau buvo finansiniai mi
ręs ir gręsė netekimas ir taip 
mažos ūkės, bet brolis Jurgis, 
važiuodamas iš Sovietų ir su
stodamas Lietuvoje užpylė ame
rikoniško dolerio eleksyro ir at-[ 
gaivino, deja, neilgam vargšas 
turėjo progos pasidžiaugti gy
venimo dovana. Viskas jau pa
baigta. Ir tą ūkę, kaimiečiai su
ėję, gali įmesti viduriu ežero. 
Jis neprotestuos.

Antanas Nalivaika, gyvenan
tis Gardner, Mass, ir velionis 
Ipolitas — abudu buvo tikri 
broliai, bet vienas kito nematė 
ir neturėjo progos broliškam 
pasikalbėjimui. Antanas, išva
žiuodamas Amerikon, apie 43 
metai tam atgal, veikiausiai nei 
nemanė, kad turės brolį tokiu 
vardu ir jo nesueis.

Reporteris.

"Laisves” Pažaras Nepaprastai 
Turtingas ir Sėkmingas

Scena iš judžio “Rusija Mar
guoja Pirmyn,’* kuris dabar 
rodoma Belmont Teatre, 125 
W. 48th Street, arti 7th Avė.

Po eilės sėdėjimo protestų 
ir demonstracijų, pravestų per 
Workers Alliance, šalpos De- 
partmentas paskelbė, jog pas
kiriama $187,000 vertės dra
bužių ir 5,000 ploščių bedar
biams.

Lankėsi “Laisvėje”
Pereitą penktadienį lankėsi 

“Laisvėje” Antanas Vasaris iš 
Montello, Mass. Jisai sakėsi tu
rįs atostogų ir ta proga nus
prendęs pamatyti “Laisvės” 
bazarą. Antano tėvai yra “Lai- i 
svės” skaitytojai ir rėmėjai per 
eilę mėtų. Rep.

MIRTYS—LAIDOTUVĖS

Antanina Simetkienė, 66 m., 
70 South 8th St., mirė vasario 
10 d., Cumberland Ligoninėj. 
Bus,palaidota vakario 14 d., 
Šv. Jono Kapinėse.

Antaną Skaržauską patiko 
netikėta mirtis, sužeidė Grand 
Stryto gatvekaris, vas. 5 d. 
Buvo nuvežtas į Wyckoff 
Heights Ligoninę ir ten mirė 
vasario 10 d. Kūnas pašarvo
tas Bieliausko koplyčioj. Bus 
palaidotas vasario 14 d., šv. 
Jono Kapinėse.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi graborius Matthew P. 
Ballas (Bieliauskas).

“Laisvės” bazaro atidarymo 
vakaras, penktadienį, 11-tą va
sario, buvo daug turtingesnis 
dovanomis ir publika, negu 
tik keliomis valandomis prieš 
atidarymą galima buvo t.ikė- 
t is.

Tiesa, kad turėta jau iš an
ksto gausa gražių dovanų, ta
čiau brooklyniečiai, kurie pa
tys, didžiumoje, sudarė šio va
karo publiką, ateidinėjo ratuo
ti, kaip bitelės. Moterys — su 
puošniais rankdarbiais ir na
mu darbo pyragais ir visokiais 
skanėsiais, vyrai —su įvairio
mis dovanėlėmis ir gėrimais, o 
dar kiti — pasiryžę būti ge
rais pirkėjais, sųlyg išgalės įsi
dėję kišeniun dolerių ar centui 
ir kišenius palikę atvirus pla
čiausia, kaip galima, kad pa
remti “Laisvės” bazarą.

Tarpe skaitlingų svečių bu
vo Lietuvių Amerikos Piliečių 
Kliubo gaspadorius Karpus ir 
daugelis direktorių bei narių. 
Jie pasirinko pirmą vakarą, 
nes sekamą — šeštadienį — 
jų pačių balius, o sekmadienis 
kliubo viršininkams irgi labai 
užimta diena. Tą pat padarė 
ir daugelis biznierių, kuriem 
šeštadienis ir sekmadienis nė
ra išeiginės dienos. Jie bazarą 
parėmė ir atsilankymu, nors 
didžiuma jų jau buvo duosniai 
parėmę ir dovanomis.

Iš tolimesnių svečių matėsi 
Dr. J. J. Kaškiaučius su žmo
na iš Newarko.

Vakaro meniškąją progra
mą sėkmingai išpildė Aido 
Choras, vadovaujant mokyto
jai Aldonai Žilinskaitei.

Gražus būrys jaunimo taip
gi ir suaugusių smagiai šoko 
prie Mikalausko Orkestrus.

Parduota daug gražių daik
tų, tačiau, daiktams be per
traukos ateidinėjant, mažai 
praretėjo kimšti n ai apstatyti 
stalai, nors jie šiemet užima 
daug didesnį plotą, negu užė
mė pereitų metų bazare.

(
Anksčiau buvo paskelbta, 

kad dd. Mikolo Liepų šeima 
aukojo bazarui naujų, gražių 
daiktų ir $5 pinigais. Tai tie
sa. Bet tai dar neviskas. Drg. 
Liepa davė $10 pinigais ir pa
dalino: $5 bazarui, $2 Inter- 
type išmokėjimui, $2 Ispani
jos liaudies kovom ir $1 jau
nuolių žurnalui “Voice.”

DOVANOS BAZARUI 
DAIKTAIS

Nuo Brooklyniečių
M. Mikalauskienė, 36 Scholes 

St., saldainių.
JMrs. M. Brown ir Marytė 

Brown baksą saldainių, stal
tiesę, abrūsą ir daug namie 
keptų ausiukių.

M. Klimų šeima paduškaitę 
ir mandoliną.

V. Kazlauskas, laikrodinin
kas, du laikrodėliu.

Hyman Berger, Project Li
quors, 245 Graham Ave., dvi 
bonkas degtinės.

O. Čepulienė brangių rank
darbių : paduškaitę, bufeto se
tą, 2 pagalvėm užvalkalus.

J. K. šešias bonkas namie 
priruoštų konservų ir pyragą, 
taipgi skardinę žuvų gautą 
nuo krautuvninko.

P. Vižlianskienė gražų sida
bruotą kavai virt puodą.

Mrs. Valentis, 3 tuzinus ska
nių namie keptų bandukių.

. A. Rainienė ndmie gamintų 
pyragaičių.

Drg. Poškaitienė du vazonus 
dirbtinių kvietkų.

A. Talandzevičius 1 bonka 
degtinės.

Gatės Bar & Grill 1 bonką 
degtinės.

Frank Domikaitis, 417 Lo
rimer St. (“Laisvės” Name 
Restaurantas) Virginia ‘Ham.’

DOVANOS Iš KITUR
M. Janavičienė, Washing

ton, Pa., 4 “Vase Doilies” ir 
“Dresser Scarf.”

Great Neck, N. Y.

A. Bečienė moterų čevery- 
kus, V. Shulinskienė elektrinę 
lempą, D. Simokaitienė vaikų 
švederį, E. Gružinskienė suk
nelę ir porą čeverykų, B. Ka- 
siliauskienė bonką grybų, A. 
Plakštienė porą čeverykų, M. 
Smaižiunienė moterišką ridi- 
kula, A. Marcinkevičienė ka- 
moną, F. Marson 12 porų vy
riškų kojinių, šie dalykai su
rinkti per drg. P. Bečį.

Per J. Kupčinską: Bekoną 
ir paveikslą, B. Kutkus karolių 
ir špilką, Sausarienę 2 abru- 
sus, Simukaitis knygą ir porą 
čeverykų.

PINIGAIS 
Great Neck

Per Bečį: S. Bukantienė $1, 
A. Bečienė $1, P. Beeis $1, O. 
Bistrajienė 50c, J. Narbutaitis 
25c ir Z. Beeis 25c.

Per J. Kupčinską: J. Lau- 
zaitienė $1, J. Kupčinskas $1, 
A. Klim $1, J. Baranauskas 
$1, S. Simanauskas $1, G. Griš
kevičius $1, J. Wanagas 50c, 
J. Zurlis 50c, T. Barčius 25c, 
M. Kunigėnas 25c, Ten Buvęs 
25c ir Ignas Stadulis 25c.

Newark, N. J.
Sukolektuota per dd.. M. 

Paukštaitienę ir M. Dobinį: A. 
Kazlauskas $3, A. Sulaitienė 
$1, Dr. J. J. Kaškiaučius $1, 
S. Kaškiaučienė $1, S. Lukas 
$1, G. Kardauskas $1, F. Kve- 
dera $1, J. Gabal $1, A. Kin- 
deras $1, Joseph šleinys $1, 
M. Dobinis 55c Anna Yakonis 
50c, Peter Jasmont 50c, Mary 
Paiikštaitienė 50c, A. Miliavi- 
Čienė 50c, J. Lepsevičius 50c, 
J. Mikšis 50c, F. Lepsevičius 
50c, L. Beck 25c, A. Kvedera 

! 25c, C. Januškis 25c, J. Pa
kulis 25c, M. Ručinskienė 25c, 
J. Blažiūnas 10c, ir P. Jas- 
montas 10c.

A. Matulis, Jersey City, N. 
J., $2.00.

DAUGIAU DOVANŲ NUO 
BROOKLYNIEČIŲ

A. D. Veličkų šeimyna pa- 
sičiužinėjimui šineles.

Prasauskas brangią staltie-, 
sę.

Balčiūnų šeimyna 3 keiksus.
Adelė Gaitis megstinį kal- 

nierių ir apatninką.
Dobilų šeimyna didelį indą 

saldainių, riešutų, konservų ir 
$1 pinigais.

Elena Schack, Easton, Pa., 
rankų darbo žiurstą.

Walmusu šeima baksą- sal
dainių, žuvų ir laikrodėlį.

M. Yakštienė keiksą.
O. Titanienė 3 svarus kavos, 

orandžių sunkos, dėžę ausju- 
kių ir dėžę vaisių. Taipgi su
rinko ant blankos $1.15.

Benediktas Adomaitis pini
gais $2. ,

Verk učių šeima 3 vyriškas 
kepures.

T. Laukus brangią staltiesę.
M. Paukštienė 2 dreses ir 

lėkštes.
John B. Grimmig, agentas 

Century Metalcraft Corp., 
8925 Parsons Blvd., Jamaica, 
naujovišką brangią skauradą, 
jos valymui dėžę mosties ir še
petį, vertės $9.20.

DOVANOS IŠ KITUR
M. Ražanskienė iš Newarko 

kalnieriuką, staltiesę, abrūsą 
ir 3 skepetaites.

M. Bieliauskienė iš Eliza-

r> v • ii 4 ••Pažangieji Nesibijoiii ® = lynnejimo
Penktadienio laidoj buvo 

rašyta, kaip tammanietis ta- 
rybininkas Quinn, viešajame 
nagrinėjime, sukėlė iš savęs 
juokus, kada jisai bandė įti
kinti klausytojus, būk jis gy
venęs tuščioj krautuvėj, kur 
nebuvo jokių rakandų nei 
elektros. Klausytojuose gavo
si įspūdis, kad jeigu jis ištie- 
sų būtų ten gyvenęs, tai būtų 
krapinėjęs patamsėj arba vo
gęs elektrą., žinoma, kpžnas 
suprato, kad jis ten negyveno, 
o tik taip sau padavė adresą, 
kad galėtų būt išrinktu į Mie
sto Tarybą, kaipo Queens gy
ventojas.

Rinkimų įstatas nusako, kad 
kožnas balsuotojas bei kandi
datas turi paduot teisinga ad
resą. .

Kaip tik pažangieji tarybi- 
ninkai iškėlė Quinn rezidenci
jos klausimą, taip greit tam- 
maniečiai pradėjo šaukt, būk 
tarybiniu k as Joseph Clark 
Baldwin, nepriklausomas re- 
publikonas, ir Michael Quill, 
darbietis, esą taipgi nelegaliai 
išrinkti, nes irgi turį kitus an
trašus.

Iškilus tuo klausimu disku
sijoms Miesto Taryboje ir atė
jus balsavimui, kaltinamieji, 
Baldwin’as ir Quill, pasirodė 
visai nesibiją tokio tyrimo, net 
patys balsavo už įnešimą iš
tirt jų rezidencijos klausimą.

Tammanietis Schanzer norė
jo krimstelt Quill’a, sakyda
mas, kad Quill buvo užsiregis
travęs gavimui auto-leidimo po 
unijos adresu rugsėjo 27, pe
reitų metų, o balsavo lapkričio 
mėnesį kaipo gyventojas 857 
Beck St., taipgi, kad 1936 me
tais jisai balsavęs kaipo gy
ventojas ant 64th St.

Į tai Quill atsakė,»kad jis 
balsavo nuo 64th St., kur jis 
tuo laiku gyveno virš unijos 
sales. Paskiau jis tammanie- 
čiams gerokai atsišiepė saky
damas :

“Nuo pusės balandžio, 1937, 
aš buvau Bronx gyventoju, gy
venau 5C, 857 Beck St. Toj 
stuboj buvo maudynė ir kėdė, 
ir aš nevogiau elektros.”

Jaučiasi Geriau
V. Michelsonas, kaip teko gir

dėti, jaučiasi geriau, jau išėjęs 
į darbą, tačiau skausmai dar ne 
visai apleidę jo ranką, kas dar
bą daro nelabai smagiu ir tei
kia rūpesties. D.

betho 6 rankų darbo skepetai
tes ir $1 pinigais.
ŠEŠTADIENIO PROGRAMA

šeštadienio vakarą, didžiulė 
Ideal Ballroom Salė buvo an
kštai pripildyta publika. Pro
gramą pildė lietuvių ir rusų 
artistų grupė iš Philadelphi- 
jos. Jos pastangas publika 
įvertino gausiu plojimu ir iš
laikė virš valandą laiko ant es
trados. Su. svečiais artintais 
pribuvo ir “Laisvės” vajinin- 
kas A. J. Smitas. Čia jau buvo 
ir “Laisvės” vajaus čampio- 
nas A. Stripeika iš Elizabetho. 
Gi Martyno Liuterio Draugijos 
narių būrys vieni užėm'ė dide
lę dalį vaišių kambario ir ben
drai, draugiškai linksminosi.

Sekmadienio popiečio ir va
karo pasėkos, šiuos žodžius ra
šant, buvo dar nežinomos, ta- 
tačiau sprendžiant sulyg pir
mųjų dviejų dienų, taipgi su
lyg programos (chorai iš New
arko ir Great Necko) ir to fa
kto, kad baigtuvėse visuomet 
geriausia proga pigiai įsigyti 
gražių daiktų, drįstu tvirtint, 
kad bazaro baiga irgi bus su
mušus visus rekordus.. Rep.

Howard Frankel, 4 syk nuo 
motinos bėgęs vaikas, esąs pa
sitenkinęs pas dėdę, kur jis lai
kinai apgyvendintas. Vaikas at
sisakė kalbėt su motina, kada 
ji pašaukė.

“New Yorkiečiai turi pagel
bėt kovoj prieš Hague,” Jer
sey City majorą, šaukė savo 
prakalboje Allan S. Haywood, 
New Yorko CIO direktorius. .

PAJIEŠKOJIMAl
Pajieškau darbininko prie ūkės ar

ba partnerio. Turi būt pavienis, ne
vedęs. Atsišaukite: Mary Bubinci- 
kienė, R. D. 5, Richfield Springs, N.Y.

(36-41)

BROOKLYN LABOR LYCEUM
r

DARBININKŲ IŠTAIGA

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

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STasrc 8847

CHARLES
UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barberini
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius 
GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoji! tin
kamai ir už prieinamą kainą 

Parsamdau automobilius vestu
vėm, parėm, krikštynom ir 

kitokiem reikalam
402 Metropolitan Avė. 

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

Telefonas FOxcroft 9-6901

Painters and Decorators
Lietuviai Malioriai ir Dailydes

Taisome namus ir maliavojame iš vidaus ir iš lauko. 
Puikiausia sulig vėliausios estetikos dekoruojame 

maliavom arba išpopieruojame kambarius.
KLAUSKITE MŪSŲ APROKAVIMO

Reikale namų taisymo, maliavojimo ar popieravimo 
klauskite mūsų aprokavimo. Duodame tinkamus 

patarimus ir darbą atliekame patenkinančiai.
•

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

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

Išsikirpkite ir Pasilaikykite

GARSINKITES “LAISVĖJE”

Mateušas Simonavičius
GRAŽIAI JRENGTA SUSIĖJIMAMS JSTAIGA

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker)

Laidotuvių Direktorius
Išbalzamuoja ir laidoja numi
rusius ant visokių kapinių; par- 
samdo automobilius ir karietas 

veselijoms, krikštynoms ir 
pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

^^urPR
W INVENTED

(Žpum&uį!
COOK and HEAT Without CoaLi 
In Your Preaent Or VvOOU TStove or Furnace— 
HOTTER - CHEAP- 
ER — No Aehee or Dirt XesT75 
—Twice the Heat Quick 
at ONE HALF THE COST.
COOKS A MEAL rfS

FOR LESS R<
Beata any oil burner ever rotten 
out for low cost, perfect per- fl' If” 
formance. Burns cheap oil a new si;0.>in70 
way. without pre-generating Any stovi 
or clogging up. Quick intense RtMCI »r 
heat by Simple Then of Valve, furhaci 
It ends drudgery and dirt of Quick HEATat 
coal or wood; cute fuel bills in Turn of Valvat 
half, pays for itself quickly by what IT SAVES 

DUANE phone for free rnUIlt DEMONSTRATION
No Obligation

«vy*°n"e in netting MOREHEAT Al LESS COST should phone 
number below for demonstration and 
J“”, explanation of this amazing “HEAT 
KING OU Burner

Local Sales Representative

I

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
83-82 72nd PLACE

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

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Skalius
(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. L, N. Y.

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

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

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

IS «<>nų padaras nau
jini paveiksiu* ir kra- 
javua sudarau su ame- 
rikoni Skals. Reikalui 
esant ir padidinu to
kio dydžio, kokio pa
geidaujama. Taipgi 
atmaliavoju (vairiom 
spalvom.

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

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

FRANK DOMIKAITIS
REST AVRACIJ A

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisvės” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

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

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

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

PHONE PULASKI 5-1090 i

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

OPEN DAY AND NIGHT

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

Sleeping Accomodations.

Managed by
RHEA TEITELBAUM

Admission 50c, day and night 
Saturday Night 75c

SPECIAL RATES PER WEEK

LADIES’ DAYS GENTS’ DAYS
Mon. and Tuesday from 12 a. m. Wed., Thura., FrL Sat. and 
to 11 p. m. After 11 p. m. for gents. Sun. all day andknight. 4 4




