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Dienraščio XX

Pereitą sekmadienį labai pa
vyko Lietuvos nepriklausomy
bės sukakties paminėjimas So. 
Bostone, kurį ruošė Amerikos 
Lietuvių Kongreso skyrius. Lie
tuvių svetainė buvo sausakimša 
gražios publikos.

Kuniginis valakas bandė pa
kenkti. Jie susišaukė savo at
skirą paminėjimą, ^tikėdamiesi 
nusivilioti žmones iš lietuvių 
svetainės. Bet vyrams labai ne
pasisekė. Niekada nekask ki
tam duobės!

New Yorko katalikų St. Pa- 
tricko bažnyčios klebonas Jo
seph A. Tytheridge sekmadienį 
sakė pamokslą ir mokino savo 
vįernuosius dvasinį meną semti 
iš fašistinių diktatorių, kaip 
Hitleris ir Mussolinis. Tai esą 
puikiausio dvasinio pasiryžimo 

'vyrai, kuriuos, girdi, savo dva
siniam gyvenime turėtų sekti 
broliai katalikai.
Va kur nuvažiavo dvasiški ja. 

Nei sarmatos nebeturi.

Vatikano mieste numirė se
nutė Signora Banfi, sulaukus 
76 metų amžiaus. Jinai buvo^ 
Ratti šeimos vaikų dabotoja ir 
mokytoja. Vienas jų buvo da
bartinis popiežius. Ji baigė sa
vo dienas popiežiaus namuose, 
Vatikane. Kai 1922 metais 
Ratti tapo popiežium ir atsive
žė į Vatikaną Banfi, tai kardi
nolai ir kitos aukštos asabos 
nustebo. Jau tokia būdavo tra
dicija, kad joks moteriškas su
tvėrimas negali gyventi nei 
maišytis popiežiaus namuose. 
Būdavo toks supratimas, kad 
popiežiaus patarnautojai turi 
būti visi vyrai ir skaityti save 
šventais. Kaip žinoma, “šven
tieji,” kol gyvi, daug greičiau 
pasiduoda pagundai, negi pa
prasti, griešni žmoneliai. Ir va 
štai moteriškė pradėjo tarpe jų 
švaistytis!

Mes visai nepykstame ant Pi
jaus XI už sulaužymą šios kvai
los tradicijos.

Chicagos menševikų laikraš
tyje vasario 9 d. vienas iš Ka
nados socialistas rašo: “Bet už
vis keisčiausia, kad komunistai 
Toronte tik dabar sužinojo, jog 
socialdemokratai yra antikomu- 
nistai.”

Mums irgi naujiena. Iki šiol 
mes manėme, kad socialdemo
kratai yra socialdemokratai, ku
rie su komunistais nesutinka 
svarbiais principiniais klausi
mais, bet kaip mes juos, taip 
jie mus skaito darbininkiška 
partija. Antikomunistais iki 
šiol vadinosi tiktai fašistai. Tik 
jie sakėsi esą mirtinais komu
nistų priešais, kaip, pavyzdžiui, 
mes vadinamės antifašistais, 
tai yra, jų nepermaldaujamais 
priešais. Mes niekada nesiva- 
dinome antisocialistais.

Dabar tik dar mums neaišku, 
ar šis to brolio socialisto žiob- 
telėjimas yra tik klaida, ar tai 
jau bus apgalvota ir redakto
riaus be pastabos praleista cha
rakteristika lietuvių socialistų 
atsinešimo linkui komunistų?

Beje, ta pati pikta kores
pondencija tilpo Brooklyno fa
šistų “Vienybėje” vasario 10 d., 
tik po parašu ne “V. D.,” bet 
“Vox Populi” ir su tokiais pa
gražinimais, kaip “bolševikiški 
niekšai.”

Tikėsite, ar ne, bet iki šiol 
klerikalinė spauda dar nepa
skelbė Popiežiaus Pijaus XI 
trumpų instrukcijų Franci jos 
vyskūpams dėl Francijos komu
nistų ištiestos rankos Francijos 
katalikams. Ar tas jau reiškia,

AMERIKOS KARO VETERANAI DAUŽO
IR ARDO HITLERIEČIU MITINGUS

Suardė Nazių Susirinkimus 
Buffalo) ir Rochesteryj

Buffalo, N. Y.—Apie 150 
Amerikos karo veteranų iš
ardė susirinkimą vokiečių 
nazių Bundo (sąjungos) kur 
dalyvavo apie 500 hitlerinin
kų. Muštynėse 15 asmenų 
tapo sužeista iki sąmonės 
praradimo.

Susikirtimas prasidėjo, 
kai G. Wilhelm Kunze, na
zių organizacijos vadas, 
pradėjo šnekėti, o hitleri
ninkai, pakeldami ištiestas 
lankas, ėmė fašistiniai jį 
sveikinti.

Amerikos-karo veteranai 
iš Amerikos Legiono priver
tė Kunzę perskaityt įžan
gą į Jungtinių Valstijų Kon
stituciją. Tada veteranai 
pareikalavo nuimt nazių 
vėliavą su svastikiniu kry
žium nuo pagrindų. Susirin
kimo vadai nesutiko.

Kunze bandė kalbėt prieš 
CIO unijas, prieš žydus ir 
prieš ateivius iš Azijos. Ki
lo lermas. Buvęs New Yor
ko seimelio atstovas Fr. 
Hammer ėjo prie pagrindų, 
pareikšdamas, kad jis pats 
yra vokiečių kilmės žmo
gus, bet kovoja prieš hitle- 
rizmą^ ir tironiją. Naziai 
ėmė šaukt, “baily!”

Čia jau ir užvirė mušty
nės tarp nazių ir Amerikos 
ex-kareivių. Pats Hammer 
tapo sužeistas nazių smū
giais. Policija, galop, išvijo 
visą minią iš svetainės, ir 
taip liko suardytas nazių 
mitingas.

Rochester N. Y.—Ameri
kos karo veteranai ir išvien 
su jais einantieji darbinin
kai neleido įvykt čia nazių 
masiniam susirinkimui per
eitą penktadienį.

Syracuse, N. Y.—Fašizmo 
priešai sukėlė tokį ermyde- 
rį nazių Bundo susirinkime 
pereitą ketvirtadienį, kad 
vos nesuardė susirinkimo.

USA Šarvuotlaiviai Atidary
me Singapore Tvirtumos
Singapore. — Anglija už

baigė statymą didžiausios 
pasaulyje tvirtumos Singa
pore, Malay pusiausalyj, į 
pietus nuo Chinijos.

Tvirtumos atidaryme da
lyvauja ir trys Amerikos 
šarvuotlaiviai.

Singapore tvirtuma buvo 
statoma 15 metų ir lėšavo 
$150,000,000. Jinai ginkluo
ta didžiausiomis pasaulyje 
kanuolėmis. Jų šoviniai mu
ša per 50 mylių. Tvirtuma 
pirmoj vietoj taikoma ap
gynimui Anglijos kolonijų 
nuo Japonijos.

London. — Thames upės 
potvinis šimtus žmonių išvi
jo iš namų.

kad “Darbininkas” ir “Drau
gas” uždėjo cenzūrą ir ant po
piežiaus raštų?

18 Dienų Nuolatinė Audra ir 
Potviniai Californijoj

San Francisco, Calif. — 
Jau aštuoniolika dienų kaip 
siaučia nuolatinė audra su 
tvaniškais lietumis šiaurinė
je Californijoje. Per potvy
nius žuvo pora desėtkų 
žmonių ir tūkstančiai liko 
be pastogės Colusa-Sacra- 
mento ir Los Angeles sri
tyse.

Shanghai, vas. 14.—Gili
nu raudonarmiečiai apsupa 
japonus Paotinge.

Kardinolas Smerkia Na- 
zius Persekiotojus

Munich, Vokietija.—Kar
dinolas Faulhaber kalbėjo 
dvidešimčiai tūkstančių ka
talikų, minint šešiolika-me- 
tinę sukaktį nuo popiežiaus 
Pijaus XI karūnavimo. Pa
rodė, kaip Hitleris persekio
ja katalikų bažnyčią. Sakė, 
jog kiekvienas nazių poli
cininkas jaučiasi turįs galią 
diktuot, kas katalikam leis
tina daryt, o kas uždrausta.

Vien kard. Faulhaberio 
diecezijoj naziai uždarė 82 
katalikų mokyklas su 15,- 
000 mokinių. Naziai už
gniaužia popiežiaus ir vys
kupų pareiškimus; be prie
žasties areštuoja daugį dva
siškių ir nuolat per spau
dą ir radio šmeižia jų baž
nyčią. Hitlerininkai ypač 
pamėgo įtarinėti katalikus, 
kad jie “veikią išvien su ko
munistais,” — skundėsi kar
dinolas.

Chinu Raudonieji Atėmė iš 
Japonų Kelis Miestus

Shanghai, vas. 14.—Stai
ga, iš pasalų užpuldinėdami 
japonų kareivius, chinai iš 
komunistinės Aštuntos Ar
mijos išardė 30 mylių vieš
kelio žemiau Paotingfu; su
naikino kelis japonų būrius 
ir atėmė iš priešų kelis mie
stus ir miestelius toj srityj.

Japonai per 2 Dienas Pažen
gę 90 Mylių Pirmyn

Shanghai, vas. 14.—Japo
nai praneša, kad per porą 
dienų jie prasimušę per chi- 
nų linijas pietuose nuo 
Changteh ir pasivarę 90 
mylių pirmyn, kad dabar 
jiem tik 40 mylių iki Cheng
chow, geležinkelių mazgo 
šiaurinėj dalyj Honan pro
vincijos.'

Chinai desperatiškai gru
miasi prieš japonus, užkirs- 
dami jiem kelią į Suchową, 
esanti už 65 mylių.

Japonai giriasi nukovę 
2,000 chinų ir pagrobę per 
200 kulkasvaidžių su ketu
riomis apkasų patrankomis.

Tai Barcelonos gyventojai jieško griuvėsiuose už
muštų žmonių. Fašistų orlaiviai buvo atskridę ir 
metė bombas j šią miesto dalį.fašistiniai; banditai

GRASIA AMERIKAI
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Washington. — “Gengste- 
riai fašistiniai diktatoriai 
gręsia padaryt iš Amerikos 
Ethiopiją arba Chiniją,” pa
reiškė Jungtinių Valstijų 
laivyno admirolas C. H. 
Woodward: “Banditų legio
nai gręsia Amerikos taikai.”

Adm. Woodward ragina 
kongresą paskirt $800,000,- 
000 extra šios šalies karo 
laivynui stiprinti, kaip kad 
reikaląuja prezidentas Roo- 
seveltas.

Hitler Planuoja 4-riu šalių 
Sutartį prieš Sovietus

Berlin. — Pasikalbėjime 
su atsilankiusiu Austrijos 
ministeriu pirmininku šuš- 
niggu, Hitleris žada “ne- 
remt” Austrijos nazių, ku
rie planavo nuvęrst dabarti
nę Austrų valdžią ir įvest 
ten hitlerišką “tvarką.” 
Hitleris “gerbsiąs” Austri
jos nepriklausomybę, tuo 
tarpu siekdamas didesnio 
tikslo, tai yra, padaryt Vo
kietijos, Anglijos, Francijos 
ir Italijos sutartį.

Su tokia šutančia Hitleris 
siekia atitraukti Franciją 
nuo jos tarpsavinės pagel- 
bos sutarties su Sovietais.

Mrs. Rubens Laikoma Kalė
jime kaip Liudininke prieš 

Šnipą Robinsoną
Maskva. — Amerikietė 

Rutha M. Rubensienė, ma
tyt, laikoma Sovietų kalėji
me kaip liudininkė prieš ta
riamą jos “vyrą Robinso
ną”, kuris įkaitintas kaipo 
šnipas,—spėja New Yorko 
Times korespondentas W. 
Duranty.

Jis pajuokia kaip piktus 
išmislus Sovietų priešų, būk 
Sovietai ką nors kankiną 
kalėjimuose, idant priverst 
prisipažint.

DAR 6 PLIENO KOMPANI
JOS SUSITARĖ SU CIO

Pittsburgh, Pa. — Wal
worth, Richmond Structu
ral ir keturios kitos “nepri
klausomos” plieno kompani
jos panaujino savo metinę 
sutartį su CIO unija. Tim- 
kens Ball Bearings Co. pali
ko tas pačias sąlygas kaip 
pagal senąją sutartį dar 90 
dienų, kad galėtų pasirašyti 
kontraktą su CIO sykiu su 
200 kitų plieno dirbinių 
kompanijų.

Naujai padarytose sutar
tyse nėra tokio apribojimo, 
kaip kontrakte su Jungtinių 
Valstijų Plieno korporacija, 
kad jeigu unija ar korpora
cija norės pakeist ar panai
kint sutartį, galės taip pa
daryt, tik turės apie tai 10 
dienų išanksto pranešt.

PRIPAŽINTAS KALTU 
Už NUŽUDYMĄ PAČIOS 

SU MYLeTINIU

Los Angeles, Calif.—Pri
siekusiųjų posėdininkų teis
mas pripažino t kaltu kaip 
antro laipsnio žmogžudį P. 
W. Wrighta, viršininką vie
nos lėktuvų kampanijos. Jis 
nušovė savo žmoną ir savo 
draugą J. Kimmelį, kai už
tiko juos meiliškai apsika
binusius. Wrightui už tai 
gręsia 10 iki 20 metų kalė
jimo.'

Bet jis prašo naujo teis
mo, kur jo advokatai įrodi
nės, kad Wright buvęs laiki
nai pamišęs, kada, susijau
dinęs, paleido keturis šūvius 
iš revolverio į savo pačią ir 
jos mylėtinį.

Anglų Premjero Duktė Ište
ka už Darbininko

London. — Duktė velionio 
buvusio Anglijos minister!o 
pirmininko Ramsey MacDo- 
naldo, Ishbelė praneša, kad 
jinai susituoks su daržų 
darbininku N. Ridgley.

KETURI SOVIETU MOKSLININKAI
GREIT BŪSIĄ NUIMTI NUO LEDO

Sovietinis Ledlaužis “Taimyr” Prasilaužė Arti Mokslininkų 
Plaukiojančios Stovyklos; Kalbėjosi Ženklais su Jais

Maskva.—Ledlaužis “Tai
myr” per vieną dieną vas. 
13 prasibriovė 20 mylių pir
myn linkui keturių sovie
tinių mokslininkų, ant ledo 
lyties, skrosdamas ir skal
dydamas susibrukusius le
dus, turinčius po 10 iki ke
liasdešimt pėdų storio.

Šiuos žodžius berašant, 
“Taimyru!” telieka tik 15 
mylių iki mokslininkų sto
vyklos, kuri nuo pernai ge
gužės 31 d. iki šiol tapo

Nori Tarptautines Karo 
Laivyny Konferencijos

Washington. — Demokra
tas kongresmanas M. Mave
rick ir dem. senatorius King 
įneša Jungtinių Valstijų 
kongresui šaukt galingųjų 
šalių konferenciją dėlei karo 
laivynų apribojimo. Norėtų 
perkalbėt ypač Japoniją, 
kad jinai nesibudavotų ka
ro didlaivių virš 40,000 tonų 
įtalpos. į.

EXTRA!
AUDRA KLIUDO SOVIE
TŲ lėktuvam gelbėti 

MOKSLININKUS
Tromsoe, Norvegija, vas. 

14.—Nauja audra ledinėse 
Greenlandijos . jūrose nelei
džia dviem lėktuvam pakilt 
nuo ledo ir skrist pagelbon 
keturiem sovietiniam moks
lininkam, esantiem ant kito 
ledo. Tuos lėktuvus atve
žė ledlaužis “Taimyr” ir jie 
buvo dalimis nuimti nuo 
ledlaužio ir perkelti ant tin
kamo ledo už ketvirties my
lios nuo “Taimyro.” Audra 
sutrukdė net lėktuvų suim
davo j imą iš jų dalių.

“Taimyr” dabar susidūrė 
su tokiais storais ledais, kad 
per paskutines 24 valandas 
tegalėjo tik tūkstantį pėdų 
prasilaužti pirmyn linkon 
mokslininkų.

AUDRINGI ETHIOPŲ SU
KILIMAI PRIEŠ 

MUSSOLINĮ
London, vas. 14.—Išsiver

žė audringi ethiopų sukili
mai prieš italus Gojamo 
provincijoj, į šiaurvakarius 
nuo Addis Ababos, ir Bora- 
nos provincijoj, pietinėj Et- 
hiopijoj.

Mussolinio oficieriai pa
siuntė iš Addis Ababos di
delį daugį savo armijos mal- 
šint sukilėlius.

ORAS
Šiandien bus dalinai apsi

niaukę ir šalčiau.—N. Y. 
Oro Biuras.

Vakar temperatūra 50. 
Saulėtekis 6:52; saulėleidis 
5:29.

vandens nunešta 1,200 my
lių nuo šiaurių Poliaus; ji 
dabar randasi arti Green
landijos pakraščių.

Gelbėtojai vas. 13 d. pra
nešė, kad mokslininkai ant 
rytojaus jau galėsią būt nu
imti nuo ledo.

Ledlaužis “Taimyr” dina
mitu skina sau kelią per su
sigrūdusius ledus. Jo maši
nerija atlaikė dvi viesuliš-' 
kas audras ir puikiai dirba, 
kaip sako “Taimyro” kapi
tonas per radio.

Šis ledlaužis jau vakar sa
vo švyturio ženklais-signa- 
lais kalbėjosi su mokslinin
kais ant plaukiančios ledo 
lyties. Temperatūra buvo la
bai šalta, 20 laipsnių žemiau 
zero Centigrade termomet
ro.

Nežiūrint didelio nuovar
gio, “Taimyro” jūrininkai 
prašė savo komandierių 
leist jiem tuoj per susikim- 
šusius ledus eit pas moksli
ninkus ir perkelti juos su vi
sais įrengimais į • ledlaužį- i 
Bet kapitonas patvarkė pa
laukt, iki “Taimyr” prasi- 
lauš arčiau mokslininkų ledo 
lyties.
Mokslininkai Ruošia Lėktu

vam Aikštę ant Gretimų 
Ledą

Tuo tarpu keturi moksli
ninkai darbavosi jau ant 
kitų tirštai susibrukusių le
dų šalia jų plaukiančios sto-. 
vykios. Jie stengėsi kiek iš
lygini tuos ledus ir taip pri
rengi aikštę, ant kurios ga
lėtų nusileisti ir paskui pa
kilti lėktuvai, kuriuos atsi
veža “Taimyr”.

“Taimyr” skrodė ledus po 
5 mylias per valandą.

Vėjas buvo taip nutilęs, 
kad nepasuko sparnų vėji
nio “malūnuko”, kuriuom 
moksliriinkai gaminosi elek
trą savo radio perduotuvui. 
Jie, todėl, taupydami elek
trą, nuo pirmiau sukauptą 
radio batarejose, davė dū
mais ženklus, kuriais ir kal
bėjosi su ledlaužiu “Tai
myr”.

Pas mokslininkus vėl at
silankė žingeiduolė baltoji 
meška. .
Ledlaužiai Nugalėjo Bai

sias, Pavojingas Kliūtis
Rėždamas sau kelią per 

ledų jūrą, nedidelis ledlau
žis “Murmanec” buvo už
kluptas pavojingos audros, 
kuri vertė 10 pėdų storio le
dus ant jo viršaus. Kito led
laužio, “Murmano” jūrinin
kai turėjo vienu pradėjimu 
dirbti, po 24 valandas, daž
nai būdami vandenyje iki 
kaklo ir pumpuodami lau
kan iš laivo vandenį; kiti 
turėjo įtempt visas jėgas, 
kad bangos su ledais nenu
neštų lėktuvų, kurie buvo 
pritvirtinti prie šio ledlau
žio denio.
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Japonijos Žvėriškumai C hint jo j
Anglijos “Daily Telegraph” ir “Mor

ning Post” korespondentai rašo, kaip Ja
ponijos budeliški fašistai žiauriai žudo 
Chinijos civilius gyventojus. Jie nuro
do, kad japonai vien Nankingo mieste 
išžudė per 20,000 chiniečių, jų tarpe daug 
moterų. Japonai žagino chinietes atvirai 
gatvėse, kaip pasakoja misionieriai. Jie 
rašo, kad mėnesis laiko po to, kaip jau 
japonai buvo užėmę Nankingą, dar vis 
ant gatvių gulėjo chiniečių lavonų. Vie
noj ligoninėj mažas berniukas mirė nuo 
7 durtuvų žaizdų, kurias jam padarė Ja
ponijos kareiviai. Ten pat gulėjo su pra
mušta galva chinietė moteris, kurią 
pirm to 20 japonų kareivių išžagino. Trys 
japonai kareiviai išžagino dvi mergaites, 
kurių viena yra 11, o kita 13 metų. Ja
ponijos kareiviai durtuvais paskerdžia 
tuos chiniečius, kurie bando nuo jų ap
ginti savo žmonas ir dukteris. ✓

Vienas amerikietis misionierius jiems 
pasakojo, kad Nankingo mieste japonai 
suvarė į vieną prūdą 300 chiniečių ir su
šaudė. Kita didelė chiniečių grupė buvo 
suvaryti į tvartą ir sudeginta. Rašo, kad 
vieną chiniečių grupę japonai mušė per 
20 minučių ir reikalavo nuo jų prisipa
žinti, kad jie turi paslėptus ginklus. Ku
rie tik prisipažino, tai ant vietos buvo 
sušaudyti.

. Amerikietis, pirmininkas komiteto vie
name Nankingo universitete, protestuo
damas Jaaponijos atstovybei prieš tuos 
žvėriškumus, tarpe kitko, rašo:

“Japonijos kareiviai plėšia ir netvarką 
daro universiteto fakultete, kuris yra 
prie pat Japonijos atstovybės namo ir 
ant kurio visas laikas plevėsavo Jungti
nių Valstijų vėliava.

“Japonijos kareiviai įsiveržia į univer
siteto namą, plėšia, atlieka žaginimus ir 
žudo chiniečius. Japonijos kareiviai ir 
oficieriai įsilaužia į knygyną, kur yra 
1,500 chiniečių pabėgėlių, ir žagina mo
teris ir merginas. Panašus žvėriškumas 
yra visame mieste. Chinai gyventojai bi
josi išleisti iš savo namų, net maisto par
sigabenti. Nepaisant, kad kitataučiai jau 
kelis kartus kreipėsi į japonus su pro
testais, tie žvėriškumai nesibaigia.”

Gruodžio 17 dieną tas patsai amerikie
tis Japonijos valdžiai rašė: “Baisus te
roras tęsiasi prie pat jūsų atstovybės na
mo. Vakarjiaktį japonai kareiviai kelis 
kartus buvo įsilaužę į universitetą, rei
kalaudami moterų ir pinigų ir grūmojo 
durtuvais. Vienas iš universiteto patar
nautojų buvo ant vietos durtuvu pasker
stas. Univeristeto name išžaginta daug 
moterų. Amerikiečiui, universiteto dar
bininkui, japonų oficierius smogė kirtį.

Mane japonai kareiviai išvilko iš lovos. 
Kadangi tas viskas atsitinka prie pat Ja
ponijos atstovybės namo, tai mes nega
lime suprasti, kodėl ji nieko prieš tai 
nedaro.”

Gruodžio 18 dieną tas patsai amerikie
tis vėl rašė: “Naktį universitete japono 
kareivio durtuvu buvo nudurtas kūdikis, 
o kitas mirtinai sužeistas. Praeitą naktį 
japonai išžagino 8 moteris. Japonai ka
reiviai mušė universiteto patarnautojus 
kelis kartus dieną ir naktį. Pabėgėliai 
pergyvena baisias valandas. Nepaisant 
mūsų protestų, prie universiteto vartų 
vis nėra sargybos. Netoli universiteto 
yra Japonijos kareivių būrys vadovys
tėj Akijamos ir tas sudaro mums pavo
jų. Tiesiai reikia pasakyti, kad kur yra 
Japonijos armija, tai ten nėra nei vieno 
namo, nei vieno chiniečio, kuris nebūtų 
pavojuje. Ir dabar, kad aš rašau, japonai 
kareiviai atlieka ‘inspekciją’, kuri yra ta
me, kad jie pasirenka būsimas savo au
kas tarpe chiniečių moterų.”

Dar viename proteste tas amerikietis 
rašė: “Šiandien, po pietų, prie pat Ja
ponijos atstovybės vartų buvo išžaginta 
moteris. Universitetą vėl plėšė 7 japo
nai kareiviai. Tik kelios minutės atgal 
jie apiplėšė universiteto, pirmosios pagel
bės skyrių. Jie priverčia chiniečius nešti 
išplėštus turtus.”

Čia padavėme ištraukas iš aprašymo 
amerikiečių žinioj esančio universiteto 
Nankinge, kuris skaitomas “neprieina
mas” japonams. Iš to lengva suprasti, 
kaip Japonijos imperialistai elgiasi su 
chiniečiais mieste, kaime, visur, kur nė
ra kitų šalių įstaigos.

Shanghajuje einantis amerikiečių žur
nalas “China Weekly Review” nesenai 
patalpino straipsnį, kuriame aprašė, ci
tuojant Japonijos “Nichi-Nichi” laikraš
tį, tokį budelišką Japonijos oficierių žy
gį: Du oficieriai Tašiakai Mukai ir Ivao 
Noda padarė savo tarpe laižybas, kuris 
iš jų pirmas užmuš 100 chiniečių. Gruod- 
džio 10 dieną jie susitiko prie Sun Yat- 
Seno kapo ir jų tarpe buvo tokis pasi
kalbėjimas.

Leitenantas Noda sakė: “Aš užmušiau 
105, o tu kiek pribaigei?”

“Aš užmušiau 106,”—atsakė Mukai.
’Po to abu oficieriai pradėjo garsiai 

juoktis ir kaip “Nichi-Nichi’ rašo “nuta
rė su nauja energija dirbti, kol abu tu
rėtų po 150 užmuštų chiniečių.”

Anglų laikraštis “Tientsin and Peiping 
Times” rašo, kad viešpatauja baisus ja
ponų teroras užimtoj Chinijos žemėj. 
Vien 15-koj kaimų, Hopei provincijoj, iš 
1,913 šeimynų japonai nužudė 260 žmo
nių, jų tarpe 63 moteris ir 20 vaikų.

Kitoj vietoj japonai suėmė ir ištrėmė 
2,446 chiniečius. Tas baisus teroras ant 
tiek iššaukė tarpe chiniečių pasipikti
nimą, kad jie palieka savo namus ir bėga 
į kalnus, kur buriasi į partizanų grupes. 
Kylantiems valstiečiams į pagelbą ateina 
komunistinės Aštunto Kelio Armijos pa
siuntiniai, kurie suorganizuoja valstie
čius į būrius, apginkluoja, išlavina ir ve
da prieš šalies pavergikus. Koresponden
tai sako, kad nesenai tokis ginkluotas 
partizanų būrys, netoli Paotungo miesto, 
užpuolė japonų ginklų ir amunicijos 
traukinį, paėmė ir japonų ginklais tūks
tančius partizanų apginklavo. Sakoma, 
vien Hopei provincijoj jau 20 apskričių 
apimta partizanų judėjimu prieš Japo
nijos imperialistus.

SOVIETU SĄJUNGOJ
Sugavo žalotoją šnipą
Netoli šiaur-vakarin. Sovietų 

sienos sausio 26 d. vakare kas 
tai pastuksėjo į langą kolchoz- 
niko Ivano Pavlovičio Grigorė- 
vo. Kada jis atidarė duris, tai 
nepažįstamas užklausė:

—Ar nereikia į langus įdėti 
stiklus?

—Mano gyvennamyj yra vi
si stiklai. Bet kolchozo arkli- 
nyke tai yra išmuštų.

Kokhonzninkas tą pareiškė 
nužiūrėjęs nepažįstamąjį. Jis jį 
pasikvietė į stubą ir pradėjo 
kalbėtis. Tuo kaitų pasiuntė 
pas kolchozo pirmininką savo 
dukterį.

Nepažįstamasis tuoj aus pra
dėjo teirautis apie gyvenimą, 
kolchozą, arklius, grūdus. Jie 

kalbėjosi. Tuo kartu kolchozo 
pirmininkas Kostiuškin, gavęs 
nuo mergaitės žinią, pasikvietė 
tris pasienio raudonarmiečius 
ir atvyko pas Grigorėvą.

Kada jie apžiūrėjo “svečio” 
dokumentus, tai surado, kad jie 
netikri. Darant kratą, pas jį 
surasta revolveris ir daug nuo
dų. Matyti, jis turėjo tikslą 
nuodyti kolchozninkų gyvulius. 
Tolimesnis tyrimas parodė, kad 
tas elementas yra kaimyniškos 
valstybės šnipas ir slaptai per
sigavo per Sovietų sieną.

NUMATO ANKSTYVĄ 
PAVASARI

Maskvos Zoologijos daržo 
prižiūrėtojai sako, kad šiemet 
anksčiau, kaip kitados, strausai 
pradėjo dėti kiaušinius, keletas 
meškų atvedė vaikus. Sako oras 
gražus, reiškiasi pavasarinis 
vėjelio dvelkimas.

Maskvoj sausio 31 d. lijo 
smulkus lietus. Lietus buvo ir 
kitose dalyse, kaip tai Lenin
grado, Karelijos ir Ukrainos 
srityse. To sėkmėj mokslinin
kai numato ankstyvą ir gerą 
pavasarį.

BAIGIASI ILGA NAKTIS
Nuo Franz Josifo salos So

vietų mokslininkai praneša, 
kad ten, tolimoj šiaurėj, buvo 
šiurkšti žiema. Veik kiekvieną 
dieną buvo sniego audros. Va
sario pradžioj jau pradėjo da
rytis šviesiau. Apie vidurį va
sario baigsis kelių mėnesių 
šiaurių naktis ir pasirodys sau
lė. Sovietų žiemavotojai ruo
šiasi priimti lėktuvus, kurie 
j ieškos Levanevskio ir skrajos 
šiaurių Poliaus linkmėj.

LIAUDIES PRIEŠŲ 
KONSTITUCIJA

(Mūsų specialio korespon
dento Lietuvoj.)

Fašistinis Lietuvos seimas 
kėsinasi pakeisti Lietuvos 
konstituciją, kurios projek
tas jau viešai paskelbtas. 
Žinoma, fašizmas gali apsi
eiti ir be jokios konstituci
jos kaip apsiėjo iki šiol. Yra 
saugumo departmentas ir 
jis gerai išmano, kas Lietu
voj teisėta ir kas ne. Jam 
priklauso visa valdymo ga
lia. Bet vis dėlto Smetona 
rado reikalinga savo ir sa
vo prietelių' padėtį aukš
čiausiu valstybės įstatymu 
— konstitucija apsaugot. 
Naujasis konstitucijos pro
jektas tikras fašizmo testa
mentas, vaizduojąs kaip val
džia bijo bent kokios liaudies 
kontrolės. P a s i ž i ū r ė kim 
kaip gi atrodo tas liaudies 
priešų kūrinys.

Ankstybesnėse konstituci
jose buvo sakoma: Lietuvos 
valstybė yra demokratiška 
respublika. Dabar žodis “de
mokratiška” i š braukiamas. 
Vadinas, pagal fašistų kons
tituciją Lietuva negalės būt 
demokratiška, ji bus fašisti
nė. Žiūrėkim toliau: “Vals
tybės valdžia yra vienatija 
ir nedaloma. Ją vykdo Res
publikos prezidentas, Vy
riausybė, Seimas ir Teis
mas. Taigi dabartinė Lietu
vos valdžia yra vienatija. 
Ką šis žodis reiškia lietuvišr 
kai nelengva atspėti 'tam, 
kas nemoka rusų kalbos. 
Mat jis padarytas iš rusiško 
“samoderžavija.” Vadinasi, 
Lietuva pagal atgyvenusių 
savo dienas ,cąrų pavyzdį 
bus vienatija - samoderža
vija.

Visuose k u 11 ū r i nguose 
kraštuose parlamentas at
skiriamas nuo vykdamosios 
valdžios, jam atiduodama 
įstatymų leidimo ir aukš
čiausios kontrolės teisė. Bet 
dabar Lietuvoj seimas bus 
valdžios dalis, jis valdžią ir
gi vykdys, jis turės priimti 
tuos įstatymus, kuriuos val
džia lieps. Viskas tvarkoj, 
reikia tik saugumo depart- 
mentą pavadinti ochrankos 
trečiuoju skyrium ir turė
sim Lietuvoj Nikalojaus pa
skutinio laikus, nors Dūma 
buvo demokratiškesnė negu 
dabartinis seimas.

Nauja konstitucija turi 
skyrių apie piliečių teises ir 
pareigas. Sąžinės laisvės, 
spaudos, draugijų, susirinki
mų teisės panaikinamos. 
Ten sakoma: “Pilietis nau
dojasi savo laisve nepažeis
damas kito teisių ir visuos 
met atsimindamas savo par
eigas valstybei. Piliečio par
eiga — būti ištikimam vals
tybei.” Laisvė — garbinti 
fašizmą ir būti ištikimam 
engėjams, kyšininkams ir iš
naudotojams. Be to: “Iš pi
liečių visuomeninio veikimo 
ypač spaudoje, draugijose ir 
susirinkimuose kyla viešoji 
nuomonė. Gyva ir sveika 
viešoji nuomonė yra valsty
bės veiklos talkininkė. Val
stybė saugo, kad viešoji 
nuomonė nebūtų veikiama 
kenksminga valstybei kryp
timi.” Šitokių grožybių pil
nas konstitucijos projektas. 
Mes iš savo pusės tik- pasiū
lytume vieną vienintelę pas
tabėlę, kuri tikrai fašizmo 
kūrinį padarytų klasišku. 
Būtent: konstitucijos pro
jekte vartojamą žodį “vals
tybė” pakeisti “saugumo 
departmentas.” Tada - > pro

jektas, būtų aiškus ir kiek
vienam suprantamas, juk iš- 
tiesų piliečius saugo ne vals
tybė, o žvalgyba, ne valsty
bė juk vaiko ir areštuoja 
bedarbius gatvėse, šaudo 
valstiečius ir saugo kalėji
mus. O ten nuolat linksniuo
jamas žodis “valstybė.”

“Valstybė siekia, kad ga
lintieji dirbti turėtų darbo. 
Vengiančius darbo valstybė 
gali priverst dirbti.” Visai 
linksma naujiena. . Tektų 
manyt, kad tautininkai vi
sus dykaduonius privers 
dirbti net ir tas ponias ir 
paneles, kurios su šunimis 
laiką leidžia nieko neveik
damos. Deja, šis punktas 
taikomas s t r eikuojantiems 
darbininkams, nes jie strei
ko metu taip pat “vengia” 
dirbti. Tokių atsitikimų jau 
buvo pakankamai. Kadangi 
visi streikuojantieji darbi
ninkai negali tilpt koncen
tracijos stovykloj, tai iš
siunčiami tik aktingieji.

Iki šiol konstitucijoj bu
vo dar viena spraga: pagal

Bedarbis Siūlosi Vieton Žiurkės
Oregono valstijoj nesenai 

tapo išleistas įstatymas, 
idant mirčiai nusmerktieji 
prasikaltėliai būtų numari
nami tam parinktu nuodin
gu gazu. Valstijos sosta- 
miestyje Saleme, kalėjime 
įrengtas reikalui pritaikytas 
kambarys, kuriame bus žu
doma nusmerktieji. Tačiaus 
pasirodė .^reikalas pirma iš
bandyt to nąujojo^udąnčip- 
jo gažo veikmę ant kokių 
nors gyvūnų. Pirmiausia 
ryžtasi gazine mirtim nu
bausti žiurkę.

Visa tai, kaip paprastai, 
buvo plačiai aprašyta vie
tos laikraščiuose. Ir štai, ne
spėjus dar reikiamą žiurkę 
pagauti, atsirado jai konku
rentas. Oregono valstijos 
gubernatorius gavo laišką 
nuo vieno vy riškio, iš 
Gresham miestelio, kuriame 
laiške vyri škis prašosi, 
idant jam leistų užimt “dar
bo turinčios žiurkės vietą,” 
nes jis esąs bedarbis ir vis- 
tiek neturįs ko veikti. Gu
bernatoriaus raštinė tą laiš
ką atidavė laikraščiams, tik 
užslėpė jį rašiusiojo bedar
bio vardą.

Štai, ką tasai darbo j ieš
kotojas rašė, stengdamasis 
įrodyti, kuo jis tinkamesnis 
tam darbui už žiurkę:

“Nors ir nenorėdamas iš- 
stumt iš darbo jau darbą 
turinčią žiurkę, aš drįstu 
šiuomi įteikti savo aplika
ciją, norėdamas atlikt dar
bą, kaipo pirmos rūšies 
šiems bandymams tinkamas 
įrankis. Tam darbui geriau
siai tinkamu aš jaučiuosi 
štai kodėl:

- “Daug kartu aš buvau va
dintas bei laikomas mikro
bu, vabždžiu, parazitu, kir- 
m i n u, k i a u ši n iu, vėžiu, 
šrimpu, krebsu, vabalu, žu
vim, bestija, mulu, asilu, šeš
ku, o taipgi įvairiomis ark
lio anatomijos dalimis. Aš 
esu vadintas taipgi žiurke, 
daugelio naminių paukščių 
vardais, ir dargi bjaures
niais pavadinimais. Aišku, 
jog manyje randasi bent kai 
kurios tų visų gyvūnų ypa
tybės.

“Aš esu nevedęs, neturiu 
namų, neturiu darbo, netu- 

ją 25,000 gyventojų galėjo 
pasiūlyt seimui įstatymą. 
Kaip žinom, šituo paragrafu 
pasinaudojo ir demokratiš
ka Lietuvos visuomenė su
rinkdama parašus po am
nestijos įstatymo projektu. 
Naujam konstitucijos pro
jekte šis paragrafas panai
kinamas. Jokių, projektų 
gyventojai negalės siūlyt.

Nors seimo nariai bus 
valdžios išstatomi ir gyven
tojai bus verčiami už juos 
balsuoti, vis dėlto Smetona 
pabijojo seimo nariui ga
rantuoti teisę laisvai kalbėti 
seime. O ką žinai, ir ištiki
mas žmogus gali kartais su
sipykti ir imt seime kalbėt 
taip, kaip nenori “valstybė.” 
Už tat seimo nariai už savo 
kalbas seime turės atsakyt 
prieš Saugumo Departmen- 
tą, kaip ir visi kiti pilie
čiai.

Naujoji konstitucija paro
do, kaip lietuviškas fašiz
mas bijo demokratijos, kaip 
jis stengiasi apsisaugo! nuo 
bent kokios liaudies kontro
lės arba kritikos. Jis grie
biasi samoderžavijos, bet šis 
įrankis caro neišgelbėjo, ne
išgelbės ir fašizmo.

1 E. R.

riu pinigų neigi vilties kur 
nors jų gauti. Aš neturiu 
tokios vietos, kur aš norė
čiau eiti, nieko tokio, ką aš 
norėčiau matyti arba dary
ti ir niekam neturiu nieko 
pasakyti.

“Tinkamai gerbdamas sa
vo konkurentus, aš jaučiuo
si geriau šiam darbui tin
kamu, nes aš pajėgsiu (bent 
taip viliuos) šiek tiek pa
aiškinti to darbo ypatingu
mus, jeigu bandymas nenu
sisektų. Taipgi, galėsiu su
teikt jums davinių klausi
me, kaip tokiose aplinkybė
se jaučiasi nusmerktasis 
žmogus. Jeigu gi bandymas 
pasiseks, tai mes visi 
džiaugsimės, ir jūs galėsite 
to pasisekimo įrodymą (ma
no lavoną) pasiųst Oregono 
Medicinos Mokyklai tolimes
niems tyrinėjimams.

“Jeigu yra kitų šiai vietai 
aplikantų, tai aš mielai pa
rūpinsiu paliudijimus (refe- 
rensus) iš bile kurio arba iš 
visų mane pažįstančiųjų ir 
gerbiančiųjų. Turėsite gi 
pripažint, jog 100,000 žmo
nių negali būt klaidingi. Jei
gu mano giliukis duos man 
progą tapt laiminguoju ap- 
likantu, malonėsite pranešt 
man, kuomet ir kur tasai 
bandymas įvyks, o aš pas
kirtu laiku ten pribūsiu pa
sirengęs darbui.”

Vpvfp T H
(Iš “Daily Worker’’.)

Judžiy Žvaigždė ■ Vaikas Ne
nori Mokėt Tėvui Procentų
Hollywood, Calif. — Rie

biai apmokamas judamųjų- 
paveikslų aktorius Freddie 
Bartholomew, 14 metų vai
kas iš Anglijos, reikalauja, 
kad Hollywoodo teismas pa- 
liuosuotų jį nuo mokėjimo 
20 procentų algos savo tė
vui, buvusiam Anglijos ar
mijos oficieriui.

Vaistas nuo Pamišimo
Chicago, Ill., ’ vas. 14.— 

Naujas vaistas “Netrazol” 
patarnavo pagydymui 53-jų 
iš 91-no žmogaus, kaip pra
neša Illinois Universiteto 
profesorius dr. Douglas Sin
ger.

ŠYPSENOS

—Jau tikrai galiu pasi-- 
girti, kad-tiek paaugau ir - 
tiek išminties įsigijau, kad ■ ’ 
jau nebetikiu visokiais Ka- •' 
ledų seneliais,—giriasi 8 me-' *' 
tų Juozukas savo 7 metų bi- ■ 
čiuliui Kaziukui.

—Kad tu jau paaugai, aš “ 
tikiu, bet kad būtum daug L 
išminties įgavęs, tikrai abe- * 
joju; juk ar nenaudingiau 
yra tais pasakojimais tikėti: \- 
kai tiki, tai ir pasakotojai ; 
patenkinti ir dovanų gauni, - • 
—aiškina Kaziukas.

Ar tik ne Vėžių Giminaitis?
—Tėveli, ar tik kartais.... 

Kalėdų senelis nepriklauso 
prie vėžių giminės?—klau- - 
šia Jonukas tėvą.

—Iš kur tau tokia mintis ‘ 
ateina į galvą?—nustemba 
tėvas.

—Ogi aš per pereitas Ka- • 
ledas mačiau, kaip jis, pali- . 
kęs savo išnarą, pabėgo pa
našus į tokį žmogų kaip tu, 
—kalba Jonukas.

Didelė Dovana
—Ir ką tu, brangusai, pa

dovanosi man Kalėdoms?— - 
klausia sužadėtinė sužadėti- • • 
nį.

—Ogi tau padovanosiu 
vertingiausią savo giminės, 
turtą, savo pavardę,—taria 
sužadėtinis. S

Diplomatiškai ,
—Ar tu, Jonai, galėsi per-...

leisti man kokią dvidešimts 
galionų gazolino? — klaup
sią Petras.

—Na ir kur tu tą gazoli-1“ 
ną dėsi, neturėdamas auto-....
mobilio?—stebisi Jonas.

—Aš, matai, galvojau,“?: 
kad tu susiprasi, kad prie to 
gazolino reiks pridėti ir ta-’“.? 
vo automobilį, kuriuo nore-* • 
čiau per Kalėdas leistis į 
nedidukę iškylėlę,—atiden
gia Petras savo diplomati
ją-

Vertas Laukimas
Ponas Plikis pi^ieš Kalė

das stovi gatvėje ir žvalgo
si, Prieina Plaukius ir klau
sia:

—Ko tu čia žvalgaisi?
—Aš laukiu savo žmonos, ’'j
—Bet prieš penkias minu- ’ 

tęs aš mačiau, kad ji ėjo--' 
jau netoli namų, nešina ne
pakeliamais pirkiniais.

—Taip, taip, aš ir laukiu, - 
kada ji grįš, jau be pirki
nių, manęs jieškoti.

Pirma Praktika, o Vėliau
Darbas * :

—Teta, ar aš, pakviestas 
į svečius, turiu tortą valgy* / 
ti su šaukšteliu?

—Taip, mano vaikuti.
—O gal tu dabar galėtum • • 

man nors gabaliuką jo duo- 
ti pasipraktikuoti?

šen ten Surinkta

TEISMAS PRIEŠ ŽMOG
ŽUDĘ STUDENTĘ

Philadelphia, Pa., vas. 14. 
Prasidėjo teismas prieš ko- — 
legijos studentę Mary 
Connor, 19 metų,' kaip 
žmogžudę. Jinai kaltinama,- 
kad kumščiu užmušė 5 me-’" 
tų mergaitę. — -
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Pilgrimage To Washington

of the nation, under the leadership of the Ameri-question

Sportsmanship or Murder - Which?
by the

Freud or Marx?
A MAN ALONE

could not-out-

scien-

More Cases In U. S.

TO “A READER”
Elare.

America Lags

“Yes, 1 took you off the

“Do you think marriage

In a lottery a man
is

all
“Frankly, your trouble

is>>be

Out Soon

the basement.”
Ci-

—Seek.’

is indeed quite a sum and 
of things could be done

of the Soviet 
and unscien-

the theory that fevers 
of disease, instead of

whole
youths’

a bomb that 
village of non-

of 
and 
for 
the

are 
the

our monthly meetings ? 
a suggestion to hold 

the members after re- 
no one seemed to second

spuming 
that has 
law and 
peaceful

princi- 
King- 
spoke 
Public

Grundy, 
on Monday, 
on Tuesday, 
on Wednesday,

for youth between 
educational oppor-

New
Wall

735 
cents 
will

however, was the unanimous demand of 
out some constructive means of carry-

textbooks and dry subjects! These 
are happy in following that motto 
part preparation in a course that 
of farms.

the 
be-

build schools for all the 
It could

“This country, with its institutions belongs to the people 
who inhabit it. Whenever they shall grow weary of the exist
ing government, they can exercise their constitutional right of 
amending it, or thęir revolutionary rights to dismember it or 
overthrow it”.

must weep as'-we state 
American athletic groups 

Then there

to give 
our dele- 
was also 
Delegate

students of Wis- 
becausc they are 
will teach future

them, all we can suggest is that 
they read several newspapers and 
find out the sort of hosts they may 
have in 1940.

at the Russian- 
Fairmount 

including 
be from

“No.
to have a chance.

American Youth Congress. Yes, 
fact. Representatives from the

Away with dry 
consin University 
studying cows as 
farmers the facts

such an organization in America? So she 
big- idea in her head.

are fewer man-hours 
building a battleship 
other large employment

the thinking of everyone, and has 
its influence even upon the youngest 
children.

John: Did you know you 
in your sleep last night?”

paucity 
conditions, the

twenty-five; to provide for full 
college and post-graduate students”.

“I know, Doc, but

Sexual Background?
a petty-bourgeois thinker 

real understanding of his-

rest from a slight cold I 
in a writing mood. As 
chorus is’still on the go. 
a banquet it’s a concert

16—Bowling Nite. All in

This March the youth
can Youth Congress, will march to Washington to put mass pressure upon 
Congress and testify before Congressmen as to the needs of America’s 
youth and the fact that at last the youth have a means of expressing their 
desire through an organization of American young people.

“instinctual urges” take the 
of god.
bases his practice on the theory 
all neuroses have their origin

Mr. Goofer: “I have the faith that 
moves mountains.”

Mrs. Goofer: “I wish you had the 
faith that would move’ the ashes 
out of

Mrs.
talked

Mr. John: “Pardon me, dear, for 
interrupting you.”

Miss lima called the first session of the 
she planned carefully, but too carefully in 
Boy Scouts and the Young Communist League attended as well as hun
dreds of other organizations.

She: “It was a comedown for 
me when I married you,”

He:
shelf.”

, Wifey: “There’s an old-clothes 
man at the door.”

Hubby: “Tell him I have all I 
need.”

members asked 
to send 
us. It 
Send A 
Bingo Party_ on

Hen: 
is a lottery?”

Peck: 
supposed

There are also a large number of 
American athletes who don’t know 
just what’s what and are confused 
over the fuss being made. As to my wife.”

in invading a

Working his brain
Enslaved with ponderous thought. 
He creates a 'serum that will
Clutch a life from the greedy maws of a dread disease.

Pvslapls Trečias 
lb

Borough President Harvey 
Queens (of “rubber hose” fame) 
several other petitioners asked 
the right to incorporate under 
name of “We Americans”. Fortuna
tely the Supreme Court Justice Tho
mas Kadien denied this application.

It sounds like a lovely title—We 
Americans—doesn’t it? The Justice 
ruled that the incorporation of that 
title is virtual to denying 122,000,000 
people the right to use it. Personally 
I fail to see how the Honorable Pre
sident of Queens had the nerve (no, 
crust) to designate himself and se
veral others as “Americans” and at 
the same time deny simple American 
liberties that are guaranteed under 
the Constitution for the people of 
this nation.

Harvey, in particular, has had se
veral questionable incidents occur in 
his borough and has on several oc
casions made clear h.is viewpoint con
cerning all people whose political 
beliefs differ from his own. His pose 
to wipe out all “isms” is merely ano
ther of those blanket accusations 
against all things progressive and 
not to his liking. He degrades the 
flag by covering himself in it.

Again I smile when I think of 
Harvey and the rest of the pack cal
ling themselves, “We Americans”.

Anthony, please open the window. 
The smell is awful.

I see by the papers that 'a battle
ship costs somewheres in the vicini
ty of $70,000,000.00. Yes, I think so 
too that it 
a number 
with it.

It could
states of the Dark South, 
build a great transcontinental high
way. It could make a tremendous 
dent in the number of slums. How
ever, we find that these things are 
“relatively unimportant” when com
pared with battleships.

I have never been to a War Col
lege in my life and perhaps have 
a few things to learn. But these 
facts I have found are very interest
ing:

1) During the World War the 
British hid their battleships in the 
north for fear the German flyers 
would bomb them.

2) After 10 years the seventy
million dollar battleships are out-of- 
style and must be cleaned up for 
an extra twenty million.

3) Submarines and airplanes have 
minimizeci the value of a battle
ship as a means of defense.

4) There 
of labor in 
than in any 
project.

After reading these facts, conti
nue to read the arguments of the 
War Department for bigger and bet
ter battleships.

To me there is nothing more he
roic than to have one man alone 
stand up and defy an entire regime. 
Such a man is Herr Niemoeller, a 
pastor now on trial in Germany for 
defying government edicts. The trial 
is being conducted in secret but Nie- 
moeller, before his trial, stated that 
he would “act like Jesus before Pi
late.”

True heroism, for to act like Jesus 
in Germany is to invite disaster.

I received your very interesting 
letter and would have published it 
but you neglected to sign your name. 
It is against the policy of this news
paper to accept material without a 
signature showing it is written in 
good faith.

However, in Friday’s “Past Pre
sent and Future” I will try to 
answer your letter. Many thanks 
for writing. 'rhe Editor.

LDS-APLA Dine 
Saturday

“Here comes the bride!” will 
merrily sung ay a mock wedding 
ceremony takes place this Saturday 
evening.

The occasion: A joint L.D.S. and 
A.P.L.A. banquet. Several branches 
are pooling together to have one fine 
dinner and dance.

The time: This Saturday evening, 
Febrtiary 19th.

The place: The Lith-American 
tizens Club at 80 Union Ave.

The cost: Only $1.25 per plate.
More details as to program and 

featured novelties will be given in 
the next issue.

Mrs. Noise: “Marriage is a busi-’ 
ness.”

Mr. Noise: “Yeah, and the hus
band is the silent partner.

LAISVĘ
M** '<**'
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ABRAHAM LINCOLN
A plain, simple, honest and courageous man who knew 

common people and was one of them stands today as 
champion of the rights and aspirations of the American labor
er. Abraham Lincoln, a man who believed in a government 
of, by and for the people stands as a symbol for the progress
ive movement of our country.

the 
the

Proposed 
State Youth Aid

3 he Story of the

The Civil War and the historical setting during Lincoln’s 
time may fade and die away but this man who saw beyond 
the struggles of his time and knew' the hearts and desires of 
his people will remain in their memories—a man of the peo
ple.

“This is essentially a people’s contest. .On the side of the 
Union it is a struggle for maintaining in the world that form 
and substance government whose leading object is to ele
vate the conditions of men; to lift artificial weights from all 
shoulders; to clear the paths of laudable pursuit for ail; to 
afford all an unfettered start and a fair chance in the race 
of life”.

STUDYING COWS AT COW CLASS

Freudism as a system and Marx
ism cannot be reconciled. While some 
of the facts and technics developed 
by the psychoanalysts are being made 
use of in the Soviet Union, psycho
analysis as a system of psychology 
or psychiatry has been entirely re
jected by the scientists 
Union, as reactionary 
tific.

In the countries of capitalism 
number of psychopathic cases is 
coming greater every year, and today 
in the United States these cases re
quire more beds in institutions than 
all other cases put together. In the 
Soviet Union the reverse is now the 
case: each year sees a further de
crease in the number of persons 
needing treatment for mental dif
ficulties.

Freud, 
without 
tory or, belief in the possibility of 
social change, could not understand 
such a view, and tried to find all 
the answers to the problems, of psy
chiatry by delving into the minds of 
his patients. The result is that his 
whole system is pessimistic, anar
chistic, and is a sort of inverted re
ligion in which powerful, unchange
able 
place

He 
that
in sexual disturbances, and he and 
his followers have even worked out 
a sort of sexual theory of history. 
This is very much like a physician 
acting on 
the cause 
opposite.

'Psychoanalysts have not only been 
unable to deal with the constantly 
growing number of psychiatric cases 
in the capitalist countries, they can
not even present a program for the 
solution of the problem. Freud in his 
book “Civilization and Its Discont
ents” gives as his final “scientific” 
conclusion that there is no solution.

A Social Cause
Psychiatry, unlike medicine, deals 

with the contents of people’s minds, 
and therefore requires a social phi
losophy. Marxists, being materialists 
and understanding that the contents 
of a person’s mind are determined 
by the social relations in which that 
person lives, act upon the knowledge 
that psychiatry cannot be effective 
if it is not closely connected with po
litical understanding,

They see in the inner conflicts of 
neurotics chiefly the natural effects 
of the conflicting purposes and pres
sures of class society where the “war 
of one against all,” with all its in
security and anti-social ideas, affects

Today the population of Fascist 
countries consists of two groups: one 
marches in time—the other does 
time.

A New Society
The fact that socialist relations 

have resulted in precisely those deep 
changes in mentality which Marx 
foresaw ninety years ago and that 
a new and truly healthy and joyous 
society ig developing in the Soviet 
Union, where psychic problems be
come fewer and fewer, provide the 
best material proof that the Marxian 
understanding of the question is cor
rect and that Freud, who still dec
lares that what has happened in the 
Soviet Union is theoretically impos
sible, is wrong. D. W.

MOSCOW, Idaho. — Timid engi
neers and blushing co-eds at the Uni
versity of Idaho believe they have 
solved the “wallflowers problem.”

Led by a freshman, they petitioned 
school officials for a personality 
course—and got it.

“We don’t hope to make every wall
flower into a belle of the party”, 
said Dr. 
gist and 
“but we 
pier.

Allen C. Lemon, psycholo- 
chief personality dispenser, 
do hope to make life hap-

Creation by the Legislature of a 
state youth-service council to obtain 
further state and community par
ticipation in the development of a 
sound program for youth was re
commended in a report made public 
by the New York State Advisory 
Committee of the National Youth 
Administration. The report, which 
had been in preparation since last 
•July by a subcommittee of seven 
members, was adopted by the advis
ory committee on January 26.

Unemployment, the report stated, 
was the most vital current problem. 
A state youth-service council, it 
suggested, ought to accomplish 
three things. The council should 
be able to “effect greatei* co-ordi
nation between labdr, industry and 
education and secure more adequate 
vocational training facilities for un
employed youths along lines indus
try needs,” arrange for laborato
ries to develop new industries and 
make a direct positive attack on 
crime by providing for the 
some and productive 
increased idle time.

Handicapped by a 
terial about youth 
subcommittee analyzed the personel 
records’of 40,400 upstate youth who 
held N. Y. A. jobs between July 1 
and December 31, 1936. Six out of 
everv ten who had been out of 
school more than six months, they 
found, had been unemployed all of 
that time. The other 40 per cent 
had obtained a little part-time em
ployment but only a negligible num
ber had worked as much as three- 
quarters of the time. Although un
trained and unemployed, 90 per cent 
of these youths were wholly or par
tially responsible for dependents.

Despite sewing circles, mumblers 
and interrupters, the BuiLDerS 
monthly meeting managed to cover 
a number of things.

Sports, which should be one of 
the backbones of a club, were dis
cussed as well as the means of rais
ing money in order to send our dele
gate sportsmen to the L.D.S. Olym
piad this August 15th. No team is 
ready at present but Al Purvenas 
promised to try and get some of the 
boys together and show the rest of 
the branches the stuff our Brooklyn 
lads are made of.

Another important thing to be dis
cussed was the Pilgrimage to Wash
ington this March 10, 11 and 12th. 
After a. talk on the Pilgrimage for 
Jobs and Education, Walter Kubilius 
was elected as delegate.

After Walt’s election to represent 
the LDS BuiLDerS nothing regain
ed but raising money. So that too 
was discussed. As a means of rais
ing funds, blanks were given out 
and the 
nickels and dimes 
gate to represent 
decided to hold a 
To Washington!
Wednesday, February 23rd. With 
these two means of raising finances 
it is assured that at least one will 
be able to go. —Scipio.

News from 
Philly Lyros Chorus

Scientists 
Should Also Lead

light of present conditions, was
to a gathering of scientists

Dr. Robert C. Wallace
of Queens University, 

Dr. Wallace
*‘The Scientific Man in

TROY, N. Y. — The 
whether men trained in science had 
an adequate part in the manage- Į 
ment of the country,‘particularly in 
the 
put 
by 
pal
ston, Canada, 
on 
Affairs” before the Rensselaer Po
lytechnic Institute chapter of Sig- 
mi XI.

“Directly, the control exercised by | 
the scientist in public affairs is ve
ry limited,” said Dr. Wallace, who’ 
put blame for the situation partly 
at the feet of the scientists.

“Is the scientist so fully satis
fied,” he asked, “that the weight 
of scientific truth must ultimately 
prevail that he is not concerned 
with the immediate agency of put
ting it into effect ? Must he stick 
to his last even when major mis>- 
takes are being made — mistakes 
which might be avoided if admin
istrators were trained in the 
tific method?”

After a 
am again 
usual our 
If it isn’t
so we are practicing hard in between 
songs in order to keep our place 
in front.

What is happening at chorus late
ly and at 
There was 
dances for 
hearsals but 
the motion.

What happened to Frank lately ? 
He is so quiet. Is the boy in love 
or what is really the trouble ?

Attention: Don’t forget the bene
fit dance to be given 
American Hall at 
Ave. Ticketssare 25 
wardrobe. Dancing 
8 P. M. until late.

Music to be furnished 
Aristocrats.

Until we meet again.

Plan of 
Builders Activity

Would You Like 
A Few?

NEW YORK. Seats on the 
York Stock Exchange, where 
Streeters bandy people’s lives on 
scraps of paper, hit this week the 
lowest prices in 20 years. Ą mem
bership was sold for $59,000. During 
boom times seats got into hundreds 
of thousands. x

Price of Stock Exchange Seats is 
a gauge of prosperity in the Street 
—or of how much the Big Money 
people think they can make on paper 
off the products workers turn out.

He: “Honey, didn’t that ceremo
ny make us man and wife?”

She: “No, you worm! It made 
a wife of me, but it would take 
more • than that to make you a 
man.” . t

THE "VOICE
Of Lith-Americans

Coming

Have YOU
Subscribed?

1 year—$1.50
1 year—$1.00

Lithuanian-American Publishers 
Box 38, Station W, 

Brooklyn, N. Y.

Young America has finally shed its racoon coat. Once 
known as the “flaming youth”, it is still ablaze, but this time 
not with gin and hotcha parties but with more weighty prob
lems. That problem is the task of finding jobs, getting an 
education, vocational’training and all the many other things 
that go into making life a decent one for the ‘lost generation’.

Because of such problems, the American Youth Congress was bom. In 
order to understand just what it is all about let us go back to the first be
ginnings. Some years back a Miss Viola lima got an inspiration when she 
saw the inarching youth of Germany, Italy and Austria. Why not start

came back to America with one

As soon as the delegates assembled at the first 
session, which was held at Washington Square Col
lege in New York on August 15, 1934, they elected 
their own chairman and poor Miss lima was nosed 
out of the picture with her fascist ideas. At last 
American youth had arrived at a important stage 
—unity!

Then the Congress settled down to work for 
the solution of the problems of youth and to fight 

for these solutions. At the July, 1937 Convention, the American Youth 
Congress issued its formal Declaration of Rights which asserted:

“We declare that our generation is rightfully entitled to a useful, creative 
and happy life, the guarantees of which are full educational opportunities, 
steady employment at adequate wages, security in time of need, civil rights 
and peace.”

The keynote of that convention, 
the delegates that Congress work 
ing out-its demands/ Accordingly, the National Council of the A.Y.C. drew 
up plans for a bill to be presented to the Congress of 
which would give the solution to youth’s needs.

It was called the American. Youth Act.: , . ........
“A hill to provide vocational training and employment 

(he ages of sixteen and 
(unities for high school,

When the Olympics were first 
started, a few thousand years ago, 
wars were halted so the athletes 
<loukl leave the armies and partici
pate in the contests for the olive 
branches. Upon the conclusion of 
the Olympics the participants would 
go back to their armies and the 
war would begin where it was stop-At the last meeting of the Brook

lyn BuiLDerS the following activity 
was decided upon by the member
ship:

Wed.
vited to meet at 427 Lorimer St. at 
7:30 P. M.

Sat. 19—The members will indi
vidually attend the L.D.S. supper and 
dance at the Lith. Citizens Club.

Sun. 20—A hike to beautiful Cun
ningham State park. Everybody will 
meet at 9:00 A. M. Please come on 
time because we will NOT wait for 
any late-comers.

Wed. 23—A Send A Delegate To 
Washington! Bingo Party. Both 
young and old are invited to come 
that evening. The profits from this 
affair will go towards sending one 
of the BuiLDerS on the Youth Pil
grimage to Washington this March 
10.

But Time marched on and things 
changed a bit. We still have cur 
Olympics but the attitude towards 
them has changed. The Olympics 
are supposed to signify international 
amity and good will.

Olympics In Tokio
The Chinese people have appealed 

to the athletes of the world to boy
cott the proposed Tokio Olympic 
games in 1940. England, Finland, 
France and Czechoslovakia have an
nounced their intention of 
the invitation of the nation 
violated every international 
principle 
country.

The fastest runner of them all 
couldn’t out-run the Japanese bullets 
that catch the Chinese in the back.

The shotput thrower could not put 
more force into his shot than the ex
plosive strength of 
drops into a Chinese 
combatants.

The best swimmer 
swim the transport ships of Japan 
being sent with more soldiers to con
tinue the invasion of China.

Those who talk about “mixing po
litics with sports” should stop a mo
ment and think of the far more hei
nous crime of mixing sports with 
murder.

To participate in the World Olym
pics in Tokio, 1940, is to quietly ac
cept Japan’s invasion of China.

Our sportsmen should consider 
that.

Soloman 
Drafted 
Trained 
Paraded
Embarked on Thursday, 
Landed on Friday, 
In Battle on Saturday, 
Gassed on Sunday. 
rfhat was the end of 
Soloman Grundy.

Mrs. Bobble: “So you turned 
colors when I locked you out last 
night?”

Mr. Bobble: “Yes! First I was 
red with embarrassment, then in 
a white rage, and finally the cold 
made me blue.”

But we 
that our 
are not in the parade, 
are a few well known athletes who 
have already declared that they are 
against any boycott of Japan’s Olym
pics because it “is unwise to mix 
politics with sports”. That is a 
phrase used over and over again by 
big-shots in the larger athletic 
groups in order to cover the natural 
dislike of the people for the Japan
ese war-lords.

What’s What? Surgeon:
laziness.”
Patient:

what’s the scientific name for it?
I have to teport ydur diagnosis to

Mrs. Blubber: “They say a ba
chelor is a man who has been 
crossed in love.” ‘

Mr. Blubber (under his breath): 
“Yes, and a married man is one 
who is double crossed.”

From that same brain 
Comes a tool of warfare, 
A powder of destruction that will 
Blow a life into pieces no medicine can seal.
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PETRELIS-KUPRELIS
.......... ............. SENAS VINCAS =■■......... ' ?=L

Apysaka Iš Amerikos Siratukų Gyvenimo
(Tąsa)

Taigi, šitų nelaimingų žvejų laivas 
kaip tik ir neteko varomos jėgos (gazoli
no) netoliese pragaro vartų ir toj pusėj, 
kad audra nešė laivą tiesiai mirčiai į 
nasrus.

Žvejai, valandėlę stovėjo, kaip perkū
no pritrenkti. Paskui nuleido inkarus, 
bet viskas buvo veltui. Inkarai neišlaikė 
bangų spaudimo, laivas artinosi prie pra
garo vartų, kaukuolė su blauzdikauliais 
didėjo, parašo raidės aiškėjo, bangos šė
lo, audra didėjo.

Žvejai, kaip skęstantis kad ir už šiau
do stveriasi, sumišę, stvėrėsi už vieninte
lio šiaudelio—būrių. Jie sumanė ištempti 
būręs, gauti šiokią-tokią kontrolę ir pra
sukti laivą pro šalį. Bet čia trūko pačios 
svarbiausios burės virvelė, palą apvynio
jo vėjas apie stiebą ir visas darbas su- 
kliuvo.

Petrelis nieko nelaukdamas, vėjo blaš
komas, lietaus plakamas ir žaibų bučiuo
jamas, voverės vikrumu įkopė į stiebą, 
kad sumegsti virvelę ir vėl tempti būrę. 
Bet tuo tarpu, tarsi gaisro sirena, su
vaitojo viesulą, nulaužė stiebą, pagrobė 
Petrelįfir trenkė j įšėlusias bangas. Ban
ga, pagrobusi nelaimingąjį Petrelį, užme
tė ant kitos bangos, ta ant trecios, o 
trečioji—tėškė jį į uolą. Tačiau, pasidėka- 
vojant savo vikrumui, Petrelis atsimušė 
į uolą ne galva, bet rankomis, paspėjo 
įsitvirtinti bokštų dvišakyme, perdėjo 
laivo stiebą skersai dvišakymą ir įsikibęs 
į jį laikėsi prieš atakuojančias jį bangas.

Paskui atėjo ir paties laivo kaleina. 
Jį pagrobusi banga taip smarkiai trenkė 
į uolą, kad iš pirmo smūgio laivas be
veik pusiau perlūžo.. Petrelis matė, kaip 
nuo laivo nublokštą dėdę pagriebė ban
ga ir aukštielninką trenkė į uolą.. Lai
vas, trečiu kartu trenktas į uolą, pašlijo 
ant šono ir išnyko iš Petrelio akių. Su 
laivu nuėjo į jūros gelmes ir anuodu 
draugu...

Tik dėdės lavoną bangos lig kad žais- 
damos, Petrelį tarsi erzindamos, atmeti
nėjo netoliese Petrelio, daužydamos į uo
lą ir vėl nusinešdamos.. Petrelis nors ir 
bangų prausiamas, nardinamas bei trau
kiamas už kojų, bandė pagriebti dėdės la
voną, bet tikslo atsiekti negalėjo... Ban
gos ritosi per Petrelį, tarsi norėdamos 
atplėšti jo rankas nuo stiebo, kad ir vėl 
galėtų su juom žaisti, mėtant jį viena 
kitai į glėbį.

Tai vaitodamas, tai žviegdamas vėjas 
nusivijo audrą ryt-piečių link. O jūra, jau 
mažesnes bangas rituliuodama siūbavo, 
tarsi lopšinę dainelę niūniuodama ar liūd
ną giesmelę giedodama prie žuvusiųjų 
kapo.

Saulutė, nei eidama gultų išsipraususi 
mergaitė, apsivilkusi
supta savo palydovo saulėleidžio—pabu
čiavo Petrelio pamėlynavusias lūpas ir 
paglostė jo šlapius, susitaršiusius plau
kus. ..

Kur tai toli, toli jūroje Petrelio pavar
gusios akys užkliuvo už mažučio taškelio, 
kuris pamažėliu artėdamas didėjo ir ga- 
galiaus davėsi pažinti, kad tai kitas tos 
pačios respublikos žvejų laivas, pailsu- 

„ šiai yriasi alsuojančios jūros paviršium. 
Petrelis nusivilko baltus .marškinius, pri
rišo prie stiebo smaigalio ir įsidrūtinęs 
tarp uolų, pradėjo švytruoti marškiniais. 
Žvejai pastebėję ką tai mažutėlį besilei
džiančios saulės atspindyj krutant, su
stabdė laivą ir sėdę pora vyrų į valtelę, 
atsiyrė prie pragaro vartų.

Dėdė bangų užmestas ant uolos atai- 
žos, kabojo kniūpsčias. Jo nusikorusias 
žemyn rankas ir kojas mataškavo besi
vaikančios viena paskui kitą bangos.

Kaip tik prisiartino valtelė, Petrelis, 
jau išaukojęs savo gyvybei visas jėgas, 
sudribo ir nušliaužė į vandenį.

Kada Petrelis šiltoj laivo kajutoj atsi
gavo, šalia jo gulėjo ir dėdės Vilio lavo
nas. Jo kaulai buvo sulaužyti, sudaužyti 
ir visas kūnas taip buvo gležnas, kad ro
dėsi kaulų visai jame nebuvo. Petrelis 
čiupinėjo jo rankas, glostė veidus, taisė 
sutaršytus, šlapius plaukus ir prausė gai
liomis savo ašaromis, kurios byrėjo iš jo

ružava suknele, ap-
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akių, krito ir dužo ant dėdės šalto, pamė
lynavusio veido...* * *

Petrelis dabar ir• vėl pasijuto tik vie- 
nui-vienas, nelaimingiausias pasaulyj gy
vūnėlis, kuris, nerasdamas sau vietos, tik 
maišosi po kitų kojomis. Jis kaip tas nuo 
medžio rudenio metu nuplėštas lapas, tik 
vėjų ir audrų blaškomas iš vietos į vietą 
ir lietaus priplaktas prie žemės, sutrū
nės nei žymelės nepalikęs...

Jo siela kaltino jį dėdės ir jo draugų 
mirties priežastimi. Juk jis buvo pirmu
tinis sumanytojas pirkti laivą ir pats 
pirmutinis paklojo penkioliką šimtų do
lerių. Juk jis pasiskolino nuo Džiakiosep- 
tyniasdešimts penkis dolerius ir nupirko 
mirtį savo taip brangiam dėdei bei drau
gams, kuriuos ta mirtis išplėšė iš šeimy
nų tarpo, palikdama dvi našles ir septy
nis siratukus.

“Ir kas tie pinigai prieš Aldoną, kurią 
tu taip mylėjai?” paklausė jo paties są
žinė. “Tiesa, ant valandėlės ji buvo pri- 
snūdus tavo sieloje, bet dabar ji jau at
bunda ir pradeda krutėti tau pasku
tinio draugo netekus... Dviejų si- 
ratų, gyvenimo audrų suneštas prie vie
na kitos dvi širdis tik mirtis gali pers
kirti ... Tu esi niekšas ir mirties šmėk
la. Tu kaip tas kranklys, suėmęs į savo 
nagus Aldonos širdį, rengiesi ją kapoti 
savo snapu...

“Tu, turėdamas įvalias pinigų, kurie 
ir Aldonai lygiai priklausė, nevažiavai 
jieškoti jos, bet koreisi ant.laivo, kad tik 
tavo būklė kiek pagerėtų, kad tik tu bū
tum sočiai pavelgęs, kuomet Aldona gal 
kritiškiausioj padėtyj randasi, gal nu
kritus ant paties gyvenimo dugno?

“Tu, kaip tas Chicagos stokjardų jau
tis, atvedęs savo dėdę ir draugus prie 
peilio, pats prisiglaudei prie uolos, o juos 
paskerdė žiaurioji mirtis. Tu vadovavai 
tai tragedijai, aktoriai visi žuvo, bet 
kodėl pats vade išlikai gyvas?”

Šiokių tai minčių kamuojamas, savo 
sielos balso smerkiamas, sąžinės išmeti
nėjimo ujamas, širdyj atgailaudamas, 
savo dėdę Vili palaidojęs, mūsų Petrelis 
tik aušrai brėkštant užmigo.
Dabar Paliksime Petrelį, Pakelsime Kor- 

tiną ir Dirstelsim į Ekonominės
Kovos Lauką-Streiką

Viename tekstilės pramonės 
kur didelę didžiumą darbininkų 
moterys bei merginos, išsiveržė
minė kova—streikas. Strejkieriai, idant 
žūt-būt kovą laimėt, suraukė visas savo 
spėkas į kovos frontą—pikieto tvirtumą. 
O fabrikantai sutraukė į savo frontą 
daugybę padaužų, kriminalistų, valkatų 
ir policijos, kad tik sudaužyti streiką, 
pakrikdyti uniją ir pavesti darbininkus 
vienintelei bosų “malonei”.

Prasidėjo nuožmi ir kraujuota kova. 
Kruviną sceną lydėjo dar kruvinesnė; 
drama virto tragedija, atvaizde gėdingos 
scenos. Nebuvo jokia naujenybė ar gėda 
matyti kruvinu veidu merginą, su suplė
šytais į skutelius ant jos kūno drabu
žiais, arba visai nuogą. Ne vienai ir iš 
streiklaužių, tapo nudraskyti drabužiai 
iki paskutinio skivytėlio ir jos, arba slė
pėsi už policijantų pečių, ar. spruko kur 
galėjo pasprukti. Skaitytojas gal suabe
jos ir statys sau klausimą:

“Nejaugi Amerikos piliečiai, išėję į 
streiką, gali būt taip nuožmiai, taip gė
dingai terorizuojami? Nejaugi Amerikos 
moters nepaliečiamybė, jos pagarba, gali 
būt taip gėdingai trempiama po pasku
tinio nupuolėlio kojų.”

Žmogus, gerbiamas skaitytojau, tai 
toks gyvūnas, kuris su viskuom greitai 
apsipranta. Mokslas, pažanga, civiliza
cija—laipsniškai padaro jį jaūtriu, įskie- 
pina žmoniškumo jausmus į jo sielą; gai
lestingumu, užuojauta, meile ir kitomis 
kilniomis Idėjomis pripildo j sąmonę. Bet 
anaiptol neišrauja su šaknimis iš jo įgim- 
ties to žiaurumo, to žvėriškumo, kurį jis 
atsinešė su savim, išrėpliojęs iš urvo į 
savo ranka jau pabūdavo tą st ubą.

(Sus daugiau)

Uzbekų tauta buvo žinoma 
jau gilioje senovėje. Dar iki 
to, kai Europoj prasidėjo kul
tūringų, mums žinomų tautų 
gyvenimas, uzbekai jau turė
jo savo valstybę ir savo gar
sius vadus—karvedžius. Ilgai
niui uzbekai pateko kitų ne
laisvėn, jie buvo išnaudojami 
ir niekinami. Tik spalio revo
liucija paliuosavo buvusią ca
rizmo koloniją Uzbekistaną. 
Uzbekų tauta ėmė lygiomis su 
kitomis Sovietų Sąjungos tau
tom kurti sau naują, laisvą gy
venimą, kelti savo nacionali
nę pagal formą, socialistinę 
pagal turinį kultūrą.

Šiandien laisva uzbekų tau
ta kaip niekada susilaukė lai
mingo gyvenimo.

Uzbekistanas randasi Sovie
tų Azijos pietuose. Ten šilčiau
sias Sovietų Sąjungoj klimatas, 
kur gali augti tik šiltuose kraš
tuose auganti medvilnė. Uzbe
kai augino medvilnę ir cariz
mo laikais, tačiau caro val
džia nesirūpino medvilnės kul
tūros rėmimu, ir dėl to daug 
brangios žemės buvo apsėja- 
ma javais, nes uzbekams val
stiečiams greta medvilnės rei
kėjo užsiauginti ir duonos. Jų 
pagamintą medvilnę pirkliai 
supirkę. veždavo į Maskvą ir 
kitus Rusijos tekstilės pramo
nės centrus, esančius už dau
gelio tūkstančių kilometrų, 
kur ta medvilnė buvo paver- 

audiniais. 
buvo skau- 
kvailinami,

naudingais

centre, 
sudarė 
ekono-

pačiame Uzbe- 
medvilnė būtų 
audinius vietoj, 
tekstilės kombi-

čiama
Uzbekų valstiečiai 
džiai išnaudojami, 
laikomi tamsybėj.

Sovietų valdžia iš pagrindų 
pakeitė šitą politiką. Ji susi
rūpino medvilnės kultūros iš
plėtimu. Sovietų valdžios rū
pesčiais uzbekams buvo nuga
benta tiek, kiek reikia duonos 
ir kitų maisto produktų, o taip 
pat pramonės gaminių iš kitų 
Sovietų Sąjungos rajonų, o pa
čiam Uzbekistane daugumoj 
imta auginti tik brangi ir svar
bi tekstilės pramonei žaliava 
—medvilnė. Dirbtina drėkini
mo sistema buvo sudrėkinta 
dideli plotai anksčiau nedirba
mos »žemės, kuriuose dabar pui
kiausiai tarpsta medvilnė. So
vietų valdžia ėmė statyti teks
tilės fabrikus 
kistane, kad 
perdirbama j 
Stalino vardo
natas Uzbekistane su 212 tūk
stančių staklių (kombinatas 
dar ne visas gatavas) yra 
stambiausia šios rūšies įmonė 
Sovietų Sąjungoj.

Uzbekistane kolektyvizuota 
97,4% visų dechkanų (valstie
čių) ūkių. Bet to Uzbekistane 
yra 84 sovchozai (valstybiniai 
ūkiai), 162 mašinų-traktorių 
stotys, daugiau 20 tūkstančių 
traktorių, daugiau 3,000 auto
mašinų ir t.t. Visa tai davė 
uzbekų tautai Sovietų valdžia. 
Tos mašinos buvo tikra revo
liucija uzbekų žemės ūkyje ir 
medvilnės auginime. O juk dar 
taip nesenai Uzbekistane buvo 
tik 1,100 geležinių plūgų!

Didžiulė žemės ūkio mecha
nizacija, paliuosavimas uzbe
ku tautos nuo amžiais nešto 
vergijos jungo, paliuosavimas 
uzbekų valstiečių nuo visokių 
išnaudotojų iš pirklių ir savų
jų buožių tarpo, smarkiai pa
kėlė uzbekų darbo nąšumą. 
Uzbekų valstiečiai, pamatę, 
kad visi jų darbo vaisiai eina 
jiems patiems, ėmė rodyti tik
rus darbo našumo rekordus, 
kurių nežinojo ne tik caro lai
kų Uzbekistanas, bet ir šių 
dienų kapitalistinių šalių med
vilnės augintojai. 1936 m. vi
dutinis medvilnės derlius So
vietų Sąjungoj buvo 11,95 cen
tnerio nuo vieno hektaro 
(centneris—100 klg.). Tais 
pat metais Uzbekistane nuo 
vieųo hektaro buvo surinkta 
vidutiniškai 16,6 centnerio 
medvilnės. Kapitalistinės šalys 
tais pat 1936 m. davė tik 5,51 
centnerio medvilnės nuo hek- 

jtąro, Jungtinės Amerikos Val-

stijos—6,61 centnerio, o Indi
ja—vos 3,35 centnerio. Atski
ri žymieji Sovietų Uzbekistano 
kolchozninkai gavo žymiai di
desnius derlius. Taip kolchoz- 
ninkas Ibragimas Rachmato- 
vas 10 hektarų plote surinko 
vidutiniškai po 102 centnerius 
nuo hektaro, šiandien jis at
stovas Aukštajam Soviete.

Padidėjęs medvilnės derlius 
padidino ir kolchozninkų pa
jamas. Jei 1933 m. vienam Uz
bekistano kolchozui teko vi
dutiniškai 16,600 rublių paja
mų; tai jau 1937 m. vidutinės 
vieno kolchozo pajamos buvo 
208.700 rublių. 1935 m. kol
chozų, kurių pajamos siekė 
daugiau miliono rublių, Uzbe
kistane buvo 80, o dabar jų 
yra 337. Ant kiek pagerėjo 
uzbeko dechkano (valstiečio) 
padėtis, matyti iš tokių statis
tinių davinių. 1909 m. dech- 
kanas pirkdavo maisto, apavo 
ir pramonės gaminių už 5 rub
lius 12 kapeikų, o 1936-37 m. 
jis pirko už 236 rublius (tu
rint omenyj vienodą rublio 
vertę).

Štai ką atnešė uzbekų tautai 
sovietų valdžia ir jos tautinė le- 
ninistinė-staliniška politika.

Uzbekistanas — viena iš vie
nuolikos Sovietų respublikų, 
kurios sudaro vieningą respub
likų šeimą, susivienijusių So
cialistinių Sovietų Respublikų 
Sąjungoje. Uzbekistanas—tur
tingas gamtos turtais kraštas. 
Sovietų valdžios pasiųstos tyri
nėtojų ekspedicijos surado Uz
bekistane daug naudingų gam
tos turtų, kurie seniau Uzbe
kistane visai nebuvo žinomi, 
čia atrasti turtingi naftos klo
dai, l.ygūs garsiems Grozno klo
dams (Kaukaze). Sovietų val
džia jau pradėjo kasti naftą, 
bet kur kas didesnės perspekty
vos naftos pramonės vystymui
si ateityje. Artimiausioj ateityj 
Uzbekistane bus pradėta staty
ti galinga hydroelektros stotis 
Uč-Kurgane, kurios galingumas 
projektuojamas 208 tūkstančiai 
kilowatu. Savo energija ši sto
tis aprūpins garsųjį Ferganos 
klonį, kuris dabar duoda 70% 
visos Sov. Sąjungos išaugina
mos medvilnės, duos energiją 
Uzbekistano sostinei Taškentui.

Uzbekistano žemėse yra ak
mens anglies, vario, aukso. Uz
bekų tauta ir šiuos gamtos tur
tus ruošiasi išnaudoti savo ge
rovės pakėlimui. Artimiausioj 
ateityj čia išaugs maisto pra- ' 
monės įmonės, chemijos pramo
nės įmonės. Jau dabar statomas 
čirčiko elektros-chemijos kom
binatas. Įvairios pramonės įmo
nės dar daugiau-pakels uzbekų 
tautos gerovę ir jos kultūrą.

Visų pirma uzbekai ruošiasi 
kovoti dėl medvilnės derliaus 
pakėlimo. Tam tikslui pirmoj 
eilėj bus panaudotas žemių drė
kinimas. Uzbekistane yra geros 
sąlygos ir šilko pramonei, kurią 
čia taip pat ruošias vystyti.

Uzbekų tauta gausiai remia
ma ir vadovaujama rusų tau
tos iš atsilikusios tautos virsta 
priešakine kultūringa tauta. 
Kova dėl savo gerovės uzbekų 
tautai vyksta nelengvai. Visoki 
priešai stengiasi pakišti jai 
koją. Jau paskutiniais laikais 
Sovietų žvalgymo organai
kaukavo Uzbekistane visą eilę 
Vokietijos-Japonijos šnipų, 
rie buvo pralindę į aukštas 
bekistano respublikos vietas ir
čia varė žalojimo darbą. Uzbe
kų tauta dėkinga tiems žvalgy
mo organams, nes buvo pašalin
ti jos aršūs priešai iš eilės at- 
sakomingų vietų. Tie priešai 
daug prižalojo ypač drėkinimo 
srityje, visaip trukdydami drė
kinimo prietaisų statybą. Tie 
priešai veikė užsienio žvalgybų 
nurodymais, nes užsienio kapi
talistams buvo ypač svarbu, 
kad Sovietų Sąjunga neturėtų 
savo medvilnės, o būtų šioj sri- 
tyj priklausoma nuo užsienio. 
Užsienio kapitalistai ir jų žval
gybos apsigavo: jų agentai bu
vo nukaukuoti. Uzbekų tauta 
laimėjo didžiausią mūšį.

Kadaise prislėgta užbekų 
tauta buvo visiškai beteisė, o 
šiandien jos atstovai kartu su 
kitų tautų atstovais posėdžiauja 
Maskvos'Kremliuje ir spren
džia visos didžiulės valstybės 
reikalus. Apsirengę spalvuotais 
šilkiniais apsiaustais su tiube- 
teikom ant galvų saulėtojo Uz
bekistano atstovai išdidžiai 
vaikšto Maskvos gatvėse. Nėra 
nė šešėlio pėdsakų buvusios 
priespaudos, buvusio pažemini
mo. Jie taip pat pilnateisiai ga
lingos viso pasaulio darbo žmo
nių tėviškės sūnūs.
19-1-38. A. Ramutis.

Rochester, N. Y
Kad ir veikiama darbininkiš

kam judėjime' uoliau gal negu 
kitose lietuvių kolonijose, vie
nok labai neturtingai pasirodo
mą pranešimais laikraščiuose.

Dabartiniu laiku turime ant 
programos Lietuvių Bendro 
Fronto rengiamą vakarienę, ku
ri įvyks vasario 19, Gedemino 
svetainėj. Pelnas skiriamas Is
panijos liaudies paramai. ši 
organizacija yra surengus va
karą tam pačiam tikslui ir per
eitą žiemą. Nuo pereitos žie
mos parengimo buvo, pasiųsta 
$120 tam tikslui. Dabartiniu 
laiku komisija darbuojasi gana 
uoliai, kad parengimas būtų pa
vyzdingai vykęs. Apart vaka
rienės, dar bus puiki progra
ma: bus klasikinių š°kių, ru
siškų šokių, kuriuos išpildys

būrelis mergaičių; taipgi bus 
ir solistų.

Dėl sekmingesnio to vakaro 
pavykimo, rengimo komisija 
užprašo visus tikietų pardavė
jus pasistengti plačiai prapla
tinti vakaro tikietus ir užprašo 
vietinę lietuvių visuomenę įsi
gyti tikietus anksčiau.

Po vakarienės ir programos, 
kaip ir visuomet, trauksis šo
kiai iki vėlai nakties prie ge
ros muzikos.

Daugelis širdingų draugų 
darbininkų judėjimo gyvena 
tolokai nuo Rochesterio—kelio- 
liką ar kelias dešimtis mylių— 
ir rochesteriečių parengimuose 
negali dalyvauti. Į šį gi paren; 
girną širdingai užprašome daly
vauti. Tai bus geriausia proga 
susitikti daugiausia pažįstamų, 
nes parengimas apima apie še
šias ar septynias draugijas ir 
kuopas.

Iš kitų, tai yra, tolimesnių 
miestų draugai, norėdami atsi
lankyti J Rochesterį, nepadarys 
klaidos pasiskirdami viršminė- 
ta diena.

Esu sužinojęs, kad rocheste-' 
riečiąi “Liaudies Balso” simpa- 
tikai darbuojasi surengti jo 
naudai vakarėlį.

M. Dus ciba.

Shanghai. — Japonai per- 
sigrūmė per Hwai upę ir 
briaujasi tolyn šiaurėn, kaip 
pripažįsta chinai.

GARS IN KITES SAVO BIZNI 
DIENRĄSTYJ “LAISVĖJE”

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

ciališką masiniam platinimui brošiūrą—

LIETUVOS LAISVĖS
DRAUGAI ir PRIEŠAI

Paraše R. Mizara

Brošiuroje gyvais faktais yra nurodyta: 

) Kas kovojo už lietuvos nepriklausomybę

(2)
(3)

(4)

(5)

Kas kovojo prieš lietuves nepriklausomybę?
Kokią rolę vaidino, kam tarnavo Lietuvos 

katalikų dvasiškija, kai Lietuva buvo 
caro priespaudoj?

Ką tuomet darė, su kuo ėjo, dabartiniai 
“tautos vadai”, kai Lietuvą slėgė cariz
mas ir kaizerizmas?

Kas kovoja už Lietuvos ir jos žmonių 
laisvę dabar?

nu-

ku-
Uz-

gėlė nedidelė, bet pilna dokumentališkų pitatų, pilna faktų, 
kurie reikalingi žinoti kiekvienam lietuviui.

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

Draugai ir Priešai’' masiniam platinimui

Ką,

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, kalba lengva, populiari.

Siųskit užsakymus tuojau.

4Ž7 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.
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Protokolas
ALDLD A-to Apskričio Konfe
rencijos, Laikytos Sausio 16 d., 
1938 Metais, LMD Svetainėje, 

142 Orr St., Pittsburgh, Pa.

Konferenciją atidarė Apskri
čio pirmininkė E. K. Sliekienė, 
2 vai. po pietų.

Konferencijos pirmininko iš
rinkta draugė E. K. Sliekienė; 
pirmininkė paskyrė mandatus 
sutvarkyti J. Chuplį ir A. Sher- 
biną. Perskaitytas dienotvarkis 
per pirmininkę ir priimtas kaip 
parašytas.

Skaiytas protokolas iš pirmes
nės konferencijos. Skaitė Ap
skričio sekr. V. Kolecienė; pro
tokolas priimtas.

Konferencijos sekret. išrink
tas A. Pipiras.

Seka komiteto raportai. Pir
mininkė išdavė raportą raštu; 
raportas priimtas. Iš raporto 
pasirodė, kad komitetas veikia 
sutartinai. Taipgi paaiškėjo, 
kad yra kuopų apskričio ribo
se, kurios labai silpnai gyvuoja. 
Kitų komiteto narių raportai 
išklausyti ir priimti.

Apskričio sekretorė d. V. Ko
lecienė išdavė platų raportą iš 
finansų stovio; raportas priim
tas. Iš raporto paaiškėjo, kad 
komitetas išpildė nekurtuos nu
tarimus pirmesnės .konferenci
jos, tai yra, atmokėjo “Laisvei” 
skolą už plakatus nuo senai už
silikusią, atmokėjo drg. R. Mi- 
zarai dalį skolos dar užsiliku- 
sios nuo 1931 metų; turėjo su
rengęs koncertą “Laisvės” nau
dai, kuris gerai pavyko ir liko 
gražaus pelno. Taipgi buvo ir 
daugiaus įvairių parengimų, 
Apskričio vardu surengtų.

Iš mandatų komisijos rapor
to paaiškėjo, kad sekančios kuo
pos prisiuntė delegatus: 33 
kuopa: J. Lekavičių ir A. Pipi
rą; 74 kp. J. Chuplį; 40 kp. A. 
Sherbin; 87 kp.: J. Daimantą 
ir P. Martin, ir nuo 236 k p. K. 
Juozapaitis. Viso buvo 7 dele
gatai nuo 5 kuopų, ir trys Aps. 
komiteto nariai.

Kuopų Reikalai
> Kuopų reikaluose buvo pla
čiai svarstyta, kaip sustiprinti 
silpnas kuopas. Plačiai išdisku- 
savus, nutarta, kad šiais metais 
Apskričio komitetas dėtų pas
tangas iš neveiklių kuopų pa
daryti veikliomis. Jei bus reika
linga, tai kad apskričio komite
tas paskirtų draugą, kuris bus 
tinkamas atlankyti tas kuopas 
bent vieną sykį; o jei bus rei
kalinga, tai ir daugiau sykių. 
Tam draugui kelionės lėšas 
Apskritys apmokės iš savo iž
do.

Nutarta, kad Apskritys prisi
dėtų prie Lygos už Taiką ir De
mokratiją, ir kad ragintų kuo
pas prisidėti.

Ispanijos liaudies pagelbos 
klausimą išdiskusavus, nutarta 
surengti parengimą, ir į tą pa
rengimą užkviesta draugą Lit
viną, kuris yra sugrįžęs iš Is
panijos liaudies karo fronto.

Reikale prakalbų, po apsvars
tymo, ,nutarta, kad Apskričio 
komitetas susisiektų su drauge 
Bondžinskaite ir draugu Guoba 
ir, jei bus prieinama, kad jiems

I surengtų prakalbų maršrutą 
Pittsburgho apielinkėje. Taipgi 
nutarta, kad Apskričio komite
tas stengtųsi surengti prakalbų 
maršrutą ir Ispanijos reikalais.

Instruktuotas Apskričio ko
mitetas paraginti Amerikos 
Lietuvių Kongresą, kad jis su
šauktų suvažiavimą, Scranton, 
Pa, kuris jau yra proponuoja- 
mas.

Kuopų Raportai
33 kuopa, Soho, Pittsbugh, 

Pa., raportavo, kad dabar turi 
narių, užsimokėjusių už 1937 
metus, 29. Į tą tarpą gauta 3 
nauji ir 4 persikėlę iš 111 kp. 
S. S. Prakalbų turėjo surengu
si dvejas; parengimų vieną; di
džiuma narių skaito “Laisvę.” 
8 priklauso prie KP. Literatū
ros turi vertės $65 su viršum. 
Pinigų turi $8.87.

40 kuopa, McKees Rocks, 
Pa., turi narių 13; pinigų 
$3.25.

61 kuopa delegato neprisiun- 
tė. Drg. D. Lekavičius raporta
vo, kad kuopa narių turi 8; 
turto apie $15.

74 kuopa, New Kensington, 
Pa., narių turi geram stovyje 
17; aukų surinko įvairiems rei
kalams $19.25. “Daily Wor.ke- 
riui” $8.45; literatūros parduo
ta už $10.75; Ispanijos liaudies 
pagelbai aukų surinko $163.00; 
kuopa turi pinigų $7.65; susi
rinkimų turėjo 10.

87 kuopa narių turi geram 
stovyj 35; pinigų turi $4.88; 
buvo surengus dvi prak., 3 kor
tų “pares,” du piknikus. Plati
no darbininkišką literatūrą, 
rinko aukas įvairiems darbinin
kiškiems reikalais.

236 kuopa, Washington Pa., 
narių turi geram stovyj 13; 
įvairių parengimų turėjo 4; au
kų surinko darbininkų reika
lams $56.59; literatūros išplati
no už $3. Kuopa turi pinigų 
$15.48.

Nebaigti Reikalai
Per Apskričio sekretorę buvo 

pranešta, kad S. O., 87 kuopos 
narys, yra skolingas Apskričiui 
$5 dar nuo 1936 metų. Nutar
ta, kad Apskričio komitetas 
griežtai pareikalautų to drau
go atsilyginti su apskričiu; o 
kad neatsilygins, tai Apskričio 
komitetas praneš jo kuopai, 
kad jį suspenduotų ir paskelb
tų spaudoje apie tai.

Dėlei 1937 metų kalendorių 
įvyko nesusipratimas tarpe 
draugų P. J. Martino ir D. Le
kavičiaus. Martin aiškinosi, kad 
jis davęs Lekavičiui tiek ir 
tiek kalendorių dėl pardavimo, 
o Lekavičius pinigus pridavęs 
Apskričio komitetui; bet tas 
dalykas nesiriša su apskričiu, 
tai tik dalykas jų pačių, užtai 
konferencija nutarė jiems pa
tiems susitaikyti tame reikale.

Rezoliucijų komisija išrinkta 
iš šių dd.: J. Baltrušaitis, D. 
Lekavičius ir K. čiuplis.

Draugas J. Baltrušaitis pra
nešė, kad komisija turi parašiu
si rezoliucijas po vienu antgal- 
viu, bet šešiais skirtingais klau
simais, ir seka po numeriais. 
Buvo skaityta kiekviena atski
rai ir priimtos visos, kaip skai
tytos. Nutarta spaudai pasiųst 
taip, kaip yra surašytos.

į apskričio komitetą 1938 me-

Rochester, N. Y.
Vasario 5 d. atsibuvo Lietu

vių Piliečių. Kliubo vakarienė, 
žmonių dalyvavo skaitlingai. 
Kliubo pirmininkas P. Bugai- 
liškis pasakė trumpą prakalbė- 
lę, pastebėdamas mūsų svarbes
nius bėgančius reikalus.

Laike pasilinksminimo buvo 
pardavinėjami Ispanijos para
mai rengiamos vakarienės ti- 
kietai. Kadangi minėta vakarie
nė įvyks vasario 19 d. su puoš
nia programa, tai tikietai par
siduoda sparčiai. Ispanijos liau
dies rėmimui čion yra gana 
daug simpatikų.

North American Committee 
Rochesterio skyrius gavo nuo 
centro atsišaukimą parinkti au
kų Madrido vaikams ant pieno. 
Suma pažadėta surinkti šimtą 
penkiasdešimt ($150.00) dole
rių. Minėto skyriaus lietuvių 
delegatas tam tikslui aukas rin
ko tarpe lietuvių po stubas ir 
Gedemino Draugijos parengi
me. Surinkta $9.95. Aukavo 
sekančios ypatos: M. Doody $2; 
Mrs. L. Totorienė—$1; John 
Stanlejr—$1. Po 50c.: Peter 
Stemack, Mrs. V. Bulienė, Mrs. 
B. Duoba. Stanley Kaurakis 
35c.; po 25c.: J. Bulis, K. 
Koch, Mrs. A. Duoba, L. Pul
ton, L. Bekešienė, K. Siurvila, 
John Rink, G. Mikitas, Mrs. 
Stanley, Mrs. Vaivadienė, John 
žemaitis, John Mockus; po 20 
centų: J. Kudukas, Nelly Bal
takis ; po 10 centų: Vaitas Pet
ronis, A. Sabeskis, W. Cherney, 
Mrs. Ivans. Po 15c.: John Pe
terson, Leo Viznor.

M. Duseika.

Waterbury, Conn.
Ką Darys Paskui?

Laikinai čionai darbininkai 
gauna šiokią tokią pašalpą, bet 
reikia žinoti, kad tie “trupiniai 
nuo stalo” neilgai byrės. Toji 
pašalpa ne ant visuomet. Ką 
paskui žmonės darys?

Sučiupo už Uodegos
Waterburio miesto gaspado- 

riai, bešeimininkaudami, nušin- 
kavo miesto turto. Kiek ir ko 
nušinkuota, sunku pasakyti; 
bet gana to, kad jau už uode
gos paimta. Taigi dabar jieš- 
ko dar toliau. Spėjama, kad 
daug, daug tūkstančių bus su- 
šinkuota. Tai mat, kokie sutvė
rimai čiulpia žmonių triūsą.

Jų Pažadai
Pereitą rudenį darbams pra

dėjus mažėti ir darbininkams 
bėdavoti, bosai tuomet juos ra
mino: “Po Naujų Metų bus 
gerai.” Peržengėme naujų me
tų slenkstį, o darbininkai iš 
dirbtuvių dar labiau atleidinė- 
jami. Akyvaizdoje to, bosai vis

tams išrinkti šie draugai: E. K. 
Sliekienė, V. Kolecienė, A. žvir
blis, P. J. Martin ir J. Urbo
nas.

Konf. pirm. H. K. Sliekienė, 
Konf. sekr. A. Pipiras.

Chinijos Aštunto Kelio Armijos kareivių būrys 
riškes, kuri puikiai supranta karišką mokslą.

klauso instrukcijų mote-

savo seną pasakaitę mums pori
na: “darbai čia pat...”

šie Metai
neisŠie metai, jeigu darbai 

geriau, tai skaudulingi tįus me
tai. Daugelis senai jau pabai
gė paskutinius centus, o kiti 
jau baigia. Valgyt reik, darbo 
nėra. Reikia žinoti ir tas, jog 
tuojaus bus taip, kad pavieniai 
prašydami iš miesto pašalpos, 
sunkiai gausime. Organizuo
tiems visur geriau ir prieina- 
miau. Organizacijos nariai 
greičiau pašalpą gauna, jei ji 
reikalinga. Neorganizuotam vi
sur bloga. . .

jais elgiasi federalė valdžia. 
Tuom sykiu žiauriai su fašis
tais slopina darbininkų judėji
mą kovoj už demokratines tei
ses, garantuotas Kanados kons
titucija. - Nėra recepto fa
šizmui. Nors vos tik prasidėjus 
vergų kovai už būvį, jiems no- 

kas

VARPO KEPTUVE

Juozelis.

Montreal, Canada
* --------

Montrealas Jau Hitlerinio Fa
šizmo Reakcijos Užpultas; Vėl 
Sunaikino 2 Darbininkų Kliubu

Vasario 9 d., 6 vai. vakare, 
raitoji policija atvyko su tre
kais pas rusų darbininkų kliu- 
ba, 1412 De Bullion St., ir slo- 
vakų L e m k o kliubą, 1414 
— ant kitų lubų to na
mo aukšto. Čia jie įsibriovę vi
dun iškniso visus užkampius. 
Ką tik radę, surinko viską — 
knygas, paveikslus, teatro dra
bužius ir kitką, susikrovė į tro- 
kus iš abiejų kliubų, palikę 
tuščias sienas ir kultūros turto 
ištuštintas šėpas. Tas vidur
amžių barbarizmo liekanų įsa
kymas jiems išpildyti truko 
apie dvi valandas laiko. Nieko 
neareštavo iš buvusių žmonių 
viduj. Sales užrakinę Duples- 
sio padlock’u, piratiškai su 
grobiu ir “pergale” ant begink
lių, nuvažiavo. Tenai mokinosi 
darbininkų vaikai savo kalbos, 
rašto ir tt. žydėjo kultūros kė
limas, kurį sumynė kruvinasis 
Montrealo fašizmas su hitleriš
ka diktatūra. Uždarius sales, 
tuojaus ėjo kalbos vakare, kad 
būk tai labiausiai fašistams ne
patikę mokinimas vaikų sulyg 
Kanados konstitucijos — denio- i 
kratinėj dvasioj, o ne fašisti
nėj. Girdi, tai esą bjauriai mo
kinami vaikai. Taip bjauriai 
fašistai išniekina Kanados 
konstituciją, o kaip švelniai su

ri akis fašizmu išdurti. O 
bus toliau, kai mums akys nu
švis dar labiaus? Skubiai rei
kia fašizmui pirtis užkurti, kad 
vėliau nekapotų jie liaudžiai 
galvų.

Skubiai Prisiruoškivie Prieš 
Puolimus Salių ir Privačių 

Butų
Reikia tuojaus sutvarkyti li

kusių salių stovį visų tautų or
ganizacijų, kad kuo mažiausia 
tektų jiems grobio-informacijų. 
Reikia vienas kitą perspėti 
apie pavojų barbarizmo Mon
treal ir kitur. Krato privačius 
butus įtariamų draugų, velka 
ką tik sugriebę lauk. Sykiu ke
liant kovos dvasią — kirskim 
smūgius jiems!

Gamtmylis.

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

Užprenumeruok Dienraštį 
“Laisvę” Savo Draugams

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

Rašykte šiaip:
JOHN W.

1375 E. 18 St.,
REIKALINGA AGENTŲ

prisųsime NATU- 
TEA.

THOMSON 
Brooklyn, N. Y.

/

PRANEŠIMA] IS KITUR
CLEVELAND, OHIO

A. L. Kongreso Ohio Komitetas 
rengia 20 m. sukakties Lietuvos Ne
priklausomybės paminėjimą. Trečia
dienį, vasario 16 d. Liet. Darb. Svet., 
920 E. 79th St. Pradžia 8 vai. vak. 
Įžanga veltui. Užkviečiame visus da
lyvauti. — Kom. (38-39)

DETROIT, MICH.
ALDLD 52 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, 20 d. vasario, 2-rą vai. 
po pietų, Draugijų Svet., 4097 Por
ter St. Draugai, būkite šiame susi
rinkime, nes turime sekančius daly
kus apkalbėti: ALDLD 10-tas Apskr. 
rengia J. Bondžinskaitei prakalbų 
maršrutą. Prakalbos įvyks 19-20 dd. 
kovo. Taipgi ALDLD vajus prasidėjo 
su 1 d. vasario. Nariai, kurie nesate 
užsimokėję už 1937 m., malonėkite 
ateiti ir užsimokėkite, galėsite pasi
imti naują knygą “Kelias į Naują 
Gyvenimą.” 
liauskas.

Fin. rašt. J. Bub- 
(38-39)

Reumatizmas Sulaiko 
mas į 48 Valandas

New Yorko Daktaro Nauja Medicina 
Teikia Linksmybes Tūkstančiams— 

Išvaro Reumatiškus Sopulius iš 
Nugaros, Sąnarių, ir Muskulų.

SKAUSMAI PAPRASTAI IŠEINA 
PIRMĄ DIENĄ

Dr. Herman Mendlowitz
33 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312

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

NEDĖLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

CHRONIŠKOS

LIGOS

GYDOMOS

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

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

Varpas Bakery 36-42 Stagg Street Brooklyn, N. Y.
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NOTARY PUBLIC Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

)

<!>

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

(Laisvė).

Patenkinančios ir Greitos 
Pasėkos

KRAUJO, ODOS ir NERVŲ Ligos, 
BENDRAS SILPNUMAS, ĮSISE
NĖJĘ SKAUDULIAI, SKILVIO 
Nesveikumai, HEMORROIDAI bei 
kitos MĖšLAŽARNfiS Ligos yra 
Gydomos, NOSIES, GERKLĖS, 
PLAUČIŲ, KVĖPAVIMO Dūdų 
Ligos, INKSTŲ ir PŪSLĖS Ne- 
sveikutpaį, 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 Į

(Ištyrimas Veltui ir Slaptas)

DR. ZINS
Įsisteibęs per 25 metus.

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

8 A. M iki 8 P. M.

660 GRAND STREET, BROOKLYN. N. Y. !>
<♦>

<p

<♦>

<♦>

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

>
<>

>

LIETUVIŲ KURO KOMPANIJA

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

apylinkę orui atvėstant.

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

Valgykite Medų

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

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

palengvina pergalėti šaltį

Kaina 65c už Kvortą
LIEPŲ ŽIEDŲ 75c KVORTA 

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

Įdedame Master-Kraft Oil Burners į Jūsų Senų 
Ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

Mūsų, inžinieriai išmieruos jūsų namus ir įdės tinkamą 
“burner” arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. 
Maloniai suteikiame aprokavimus be jokio mokesčio.

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

Telefonas EVergrecn 7-1661

1



Įhislapis įeitas LA1ŠY®
uiti ■■»»į .iiii»įii*»^ iiij^iiiii|hi<^įįi iiiiįįi'.rtiiit + . 4» ijišsi iiĮV'jiii»

Antradien., Vasario 15, 1938
y4 4 < .1 A ^|4> I i Mbi i » i A

New Yorko Apielinkes Žinios
— — T ..   - ...    I I       II . Į į |' -— I i į, li.«l-....I.H.I.. ..i.^.,1  f ».....-».-i Į II . ■ '■ -■--->-J- -----X

Taisyklės Saugiam 
Vairavimui

Vairuodamas mašiną visuo-

«l * - D T ®e D® T>‘ -=•Laisves Bazaro trecioji Diena rraejo 
Su Dideliu Pasisekimu

Kataliku Pramoga Lietuvos 
Nepriklausomybei Paminėt
Pereitą sekmadienį Grand

met tėmyk kelią, nes viena da
lelė sekupdos gali reikšt nete
kimą gyvybės. Nelauk, kad vis 
kitas tave praleistų. Turėk ma
šiną pilnoj kontrolėj. Neva
žiuok pergreit; paskuba būna 
priežastimi daugelio netikėtų 
mirčių. Būk tikras, kad mašina 
geroj tvarkoj. Nevingiuok iš 
vėžių ir atgal. Prieš sukdama
sis paduok signalą. Jprask pa
žvelgt veidrodin prieš pasiju
dinant ar stumiant mašiną at
gal.

Ypač būkite atsargus va
žiuojant pro mokyklas, kam-i 
pus, vingius, kalnuose ir sker- i 
sai gelžkelius.

Jei norime sumažint važiuo- i 
tės nelaimes, vairuotojai pri-i 
valo būt nepaprastai atsargūs! 
ir ištikimai pildyt važiuotos1 
taisykles. Trafiko Stotis “K.” j

Pereitą sekmadienį “Lais
vės” bazaro sėkmingumas nus
tebino net didžiausius opti
mistus. Mat, tą dieną buvo 
keli kiti lietuviški parengimai, 
kitų griovių ir pažangiųjų, tad 
tūli rūpinosi, kad jie nustelb
sią bazarą. Pasirodo, kad taip 
maniusieji nedakainavo “Eais- 

■ vės” įtakos masėse ir pastovu
mo “Laisvės” rėmėjų nusista
tymo.

Skaitlingą ir smagią bazaro 
publiką sudarė žmonės iš įvai
rių gyvenimo sričių : mokslus 
einantis jaunimas, darbinin
kai, biznieriai, profesionalai, 
kariškiai, t

Vakaro programą labai sė
kmingai išpildė Choras Pir
myn iš Great Necko, vadovau-

WPA Delegacija Šaukėsi 
Majorą Pagelbon Prieš 

Atleidinėjimą
Trys grupės WPA darbi

ninkų, remiamos virš šimto pi- 
kietų, lankėsi Miesto Salėj 
tikslu gaut majoro paramą 
prieš atleidinėjimą iš mjestavų 
šalpos projektų. Komitetas, 
susidedantis iš 10 asmenų, nuo 
WPA Mokytojų Unijos, Suau
gusių Švietimo Studentų Lygos, 
taipgi siuvėjų projektų kalbė
josi su Milicent Baum, majo
ro sekretore.

jamas Aldonos, Klimaitės, ir 
Sietynas iš Newarko, vadovau
jamas kompozitorės B. L. šak
naitės. šokiams griežė Geo.

i Kazakevičiaus Orkestrą.
Kad si masine sueiga turėjo 

tikslą paremt “Laisvę,” liudijo 
tas faktas, jog gausiai apkrau
tos lentynos gerokai aptuštė
jo, o svečiai išeidinėjo namo 
nešini pundeliais. Pardavinė
tojų darbas buvo smagus, nes 
rado širdingą atsiliepimą pub
likoj. Sunkiausia, žinoma, pri
siėjo padirbėt gaspadinėms, 
kad aprūpint svečius maistu.

Dovanos ateidinėjo ir pasku-

tinę dieną. Vėliausiai gauta 
dovanų nuo sekamų :

Pinigais

Brooklyniečiai: August Hint- 
za $2 ir per Daugėlienę $2.50.

Iš Jersey City, N. J., per J. 
B. Paserpskį priduota: J. Krei
vėnas 50c, J. šalčius (Hobo
ken) 25c, J. B. Paserpskis 
50c, K. Maziliauskas 50c ir M. 
Sabaliauskas 25c.

M. Janavičienė, Washing
ton, Pa., $1.

Per K. Žukauskienę iš New
ark, N. J.: Uršulė Zytkus $4, 
Jos. Book $2.

Po $1 : Leo Sabeckas, A. 
Dulsky, Orange, N. J.; Mrs. L 
Dilis, E. Orange, N. J., ir J. 
Elinskas, Irvington, N. J.

Po 50c: Geo. Žukauskas, E. 
Orange, N. J.; V. Žilinskas, • 
Clifton, N. J.; A. Milevičius, 
P. Casper, J. Bayauskas ir 
Fred Du pee, Harrison, N. J.

Po 25c: Mrs. Vinikis, J. De
gutis, Uršulė Mekionis, J. Kai
ria ir Geo. Kudirka, Hillside, 
N. J.

V. Kabashinski, Essex Coun
ty Hospital $1.

Daiktais

K. Tiškus, camera; Ig. Ur
bonas, hair tonic, — abu broo
klyniečiai.

žilionienė, 2 kvortas grybų. 
Anna Labasauskienė, Harri
son, N. J., gražią paduškaitę.

Paradise svetainėje, Brookly
ne įvyko lietuvių katalikiškų 
organizacijų ir parapijų su
ruošta pramoga 20-ties metų 
Lietuvos nepriklausomybės pa
skelbimo sukakčiai paminėti.

žmonių buvo pilna svetainė. 
Dainavo dainininkė Jonė Žu
kauskaitė, turinti gražų ir au
kštai išlavintą balsą; apie ke
turi chorai — visą keturių pa
rapijų, ir buvo kitokių pamar- 
ginimų. Kalbėjo adv. Miller, iš 
Worcester, Mass. Vakarui pir
mininkavo p. Laučka.

Po koncerto tęsėsi šokiai.
Rep.

gaspadinių susirinkimas įvyks antra
dienį, 15 dieną vasario, kaip 7:30 v. 
vak. "Laisvės” patalpoj. Kviečiami 
Jaunuolių kuopos, LDS pirmos kp., 
apLa 42 ir 22 kuopos. Viši nepa
mirškite dalyvauti. — Sus. Sekr.

BROOKLYN, N. Y.
ADDLD Moterų 81-mos kuopos su

sirinkimas šį ketvirtadienį, vasario 
17 d., lygiai 8 vai. vakaro, "Laisvės” 
Salėj. Narės ir ne narės kviečiamos 
dalyvaut. —' Valdyba. (38-39)

BROOKLYN, N. Y.
Tarptautinio Darbininkų Apsigy

nimo Lietuvių 17-tOs kuopos susirin
kimas įvyks ketvirtadienį, vasario 
17, 7:30 vakaro, "Laisvės” Svetainėj. 
Draugai ir draugės skaitlingai daly
vaukite. Turime daug naujų dalykų 
aptarti ir pervesti darbą naujai val
dybai. — Valdyba. (38-39)

Delegacija sakė, kad jų 
protestas labiausia taikomas 
prieš administratoriaus Somer- 
well planą atleist 6,000’ darbi
ninkų.

Mirė Henry Wolfe, Jr.
Pereitą penktadienį netikėtai 

mirė jaunų tėvų Henry ir Ma
rie 10-to mėnesio amžiaus kū
dikis Henry. Mirties priežastis 
nežinoma. Kūdikis buvo links
mas ir sveikas iki paskutinės 
valandos. 10-to mėnesio kūdi
kis svėrė 24 svarus; tai rete
nybė. Susirgo ir mirė į kele
tą minučių. Palaidotas šian
dien, vasario 15, šv. Jono ka
pinėse.

Jaunieji Wolfe’ai nesenai gy
veno pas jaunojo tėvus, 2479 
Coney Island Ave. Tame pat 
name-gyvena ir Wolfe’u gimi
naičiai draugai Petraičiai, 
dienraščio “Laisvės” skaityto
jai. Taigi kūdikis buvo' visų 
trijų šeimynų džiaugsmu ir to
dėl savo mirtimi jis paliko jom 
skaudžios širdgėlos.

Kiti artimi Wolfe’u giminės 
Brooklyne yra draugai Baltaus- 
kai.
' Mirusio kūdikio jaunieji tė

vai dabar gyvena 621 Neck Rd.
Užuojauta liūdinčiom šeimy

nom. K.

Kerštinčius per Klaidą 
.Nužudęs Kitą Asmenį

Netoli Armonk nužudyta jau
nas skalbyklos darbininkas 
Morris Joseph Felzner iš New 
Yorko., Jį nusiviliojęs tenai ir 
nužudęs tūlas Joseph Horo
witz iš Bronx, manydamas, kad 
tai tas pats asmuo, kuris 7 me
tai atgal jį apsukęs. Policija 
nerado pas nužudytąjį jokio 
kriminalio rekordo ir nemano, 
kad jis tuo laiku galėjęs papil- 
dyt menamąjį nusikaltimą, žu- 
dystė toliau aiškinama.

Kailiasiuvių šapų pirmininkų 
mitinge, Webster Hall, kur da
lyvavo 1,500 pirmininkų, nutar
ta sukelt pusę miliono dolerių į 
kovos fondą. Jie numato, kad 
bosai nori išprovokuot general į 
streiką.

Lankės? “Laisvėje”
Ahtanaš Jurevičius iš New

arko lankėsi pas savo sergantį 
uošvį Kavaliauską. Ta proga 
jis apsilankė ir “Laisvėj,” ir 
paaukojo $5 išmokėjimui “Lais
vės” linotypo. Draugai Anta
nas ir Agnes Jurevičiai yra 
seni “Laisvės” skaitytojai ir rė- i _. . ‘ įmejai.

J. Jukelis Atvyksta 
Iš Chicagos

Brooklyniečiai susilauksime 
svečiuosna J. Jukelį, buvusį 
newyorkietj, darbininkų judė
jimo veteraną, kurio vėliausias 
atsižymėjimas sukelia dideli 
juomi susidomėjimą ir jam pa
garbą. štai kas rašoma apie jo 
atvykimą :
“Drauge A. Bimba:

“Šia proga primenu, kad į 
Partijos Budavotojų Konven
ciją atvažiuos nuo Chicagos 
Lietuvių Biuro delegatas drg. 
J. Jukelis. Jis geriausia pasi
žymėjo naujų narių gavime; 
jis vienas apie 100 naujų narių 
prirašė į partiją.

“J. Jukelis yra senas new- 
yorkietis, plačiai žinomas vei
kėjas. Kiek su juo teko' išsi
kalbėti, tai žada keletą dienų 
pabūti jūs mieste. Gal norėtu
mėt surengti jam masinį mitin
gą? Apart to, jis galėtų kelio
se vietose pakeliui sustoti ir 
pasakyti prakalbas. Apie tai 
pagalvokite.

Draugiškai,
F. Abek.”

Valstijos ir Miestavų Ligon- 
bučių darbininkai skundėsi 
majorui, kad neciyilės tarny
bos inžinierijos departm^ntų 
darbininkai gauna nuo $50 
iki $90 per menesį, kuomet ci
viliam tarnybiniam už tuos pat 
darbus mokama nuo $9 iki $14 
į dieną.

Baldwin ir Quill, tarybinin- 
kai, patys1 balsavo už tyrimą jų 
teisėtos rezidencijos. Mat, tam- 
maniečiai skleidžia gandus, būk 
ir jie kalti, kaip tammanietis 
Quinn.

Iš Tautininkų Pramogos
Lietuvos nepriklausomybės 20 

metų sukakties minėjimo pro
ga brooklyniškis lietuvių fašis
tų leidžiamas laikraštis “Vieny
bė” susirengė sau koncertą La
bor Lyceum Salėj.

Kalbėjo /Trečiokas, Tysliava, 
Alekna, kap. Jurgėla. Pastara
sis sakė, kad sauja Lietuvos 
kariuomenės anais laikais nu
galėjo rusus, bermontininkus, 
lenkus, ale “nugalėtieji” lenkai 
visgi pasiėmė Vilnių. Kas lie
čia istoriją su rusais, “Laisvės” 
skaitytojams ji žinoma, kad So
vietai patys pripažino Lietuvos 
nepriklausomybę. Aišku, istori
ja nieko nereiškia fašistiškai 
nusiteikusia m J u r gė 1 a i.

Kalbėdamas apie Smetonos 
amnestiją Lietuvos politiniams 
kaliniams, Tysliava pasakė, 
būk paliuosuota visi, o Jurgė
la—kad “didelis skaičius.” Pas 
juos “faktais” verčiasi kas kaip 
išmano.

Suvaidinta vaizdelis “Litvo- 
manai.” Silpnas.- Vaidinimas 
irgi. Geriausia lošė Atkočaitie- 
nė. Koncertinę dalį programos 
pildė Trubadūrai, T. Sadlaus- 
kas, M. Kižiūtė, A. Vasiliaus
kas, A. Banys, E. Sadauskaitė.

A’cp.

Buvęs kongresmanas Vito 
Marcantonio pasmerkė “raganų 
gaudymo” šalininkus, reakci
nius politikierius, kurie norėtų 
išvyt komunistus iiš visuomeniš
kų įstaigų.

George Di Renzio, gengste- 
risris, turėsiąs pasirinkt vie
ną iš dvieų; išduot savo sėbrus 
arba eit elektros kėdėn.

New Dorp, S. L, liaudies 
mokyklos vaikai paskelbė 
streiką apsunkinus transporta- 
ciją mokyklon.

New Yorko policija virš va
landą laiko gaudė pro langą 
pasprukusią iš namų bezdžio- 
niukę, bet vaikai su obuoliais 
ir vynuogėm laimėjo medžio
klę, bazdžionę pagavo.

“Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytojų.

Du tūkstančiai Harlemo 
jaunimo, penktadienio vakarą, 
margavo žibintų parade pro
testui prieš kenkėjus pravedi- 
mui anti-linčo biliaus.

Brooklyno Lietuviai Mines 
Liet. Nepriklausomybę 
Kongreso Prakalbose

Brooklyne ir apylinkėse reiš
kiama didelio susidomėjimo 
Amerikos Lietuvių Kongreso 
rengiamomis prakalbomis mi
nėt Lietuvos nepriklausomybės 
20 metų sukaktį. Jos įvyks 18 
šio mėnesio, penktadienį, di
džiojoj Grand Paradise Svetai
nėj, Brooklyne.

Sugrįžę iš Europos didieji 
politikos žinovai, taipgi visi 
permalantieji dalykų eigą Eu
ropoj įmato, kad pastarųjų lai
kų įvykiai Europoje reiškia 
daug ką mažosioms valstybėms, 
tame skaičiuje ir Lietuvai. Tuos 
dalykus gerai išaiškinti gali tik 
tie, kurie aiškina taip, kaip da
lykai yra, o ne. taip, kaip jie 
norėtų kad dalykai būtų. Štai 
dėlko toks susidomėjimas Lie
tuvių Kongreso prakalbomis, 
nes Kongresas, stato tokius kal
bėtojus, kuries žino pasaulinę 
padėtį ir visuomet dalykus tei
singai perstato.

Apie pasaulinę padėtį kal
bės jaunuolis socialistas Keis
tutis Michelsonas.

Apie Lietuvos nepriklauso
mybes reikšmę, apie jos drau
gus ir priešus, apie Lietuvos 
liaudies padėtį ir troškimus 
kalbės Jonas Gasiūnas, nesenai 
atvykęs iš Pittsburgho.

Lietuvos liaudies dainų pro
gramą išpildys Aido Choras.

L. D.

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)
LAISNIUOTAS

GRABORIUS
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan hve.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335

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.

3

į
■

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUSGRABORIUS

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

Parsamdau automobilius vestu- 
i vėm, parėm, krikštynom ir 

kitokiem reikalam
402 Metropolitan Avė.

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker)

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

veselijoms, krikštynoms ir 
pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Sveikina iš Floridos
Midred Savukaitė, su kuria 

brooklyniečiai gerokai susipaži
no po jos sugrįžimo iš Sovietų 
Sąjungos ir Lietuvos, pereitą 
rudenį, šiuo tarpu lankosi Flo-1 
ridoj ir iš ten siunčia linkėji
mus visiems brooklyniečiams. W INVENTED

! Telefonas FOxcroft 9-6901

Painters and Decorators
Lietuviai Malioriai it Dailydeš

• •
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 “LAISVE ĮE"

Mateušas Simonavičius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS IŠTAIGA

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

Kiekviena subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterims. Nedė- 
liomis at d k r a s 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

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

¥■

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(Šulinskas)

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.

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

Tš »»nų padarau nau- 
jui paveikslui ir k ra
ja vui sudarau su ame
rikoniškais. Reikalui 
esant ir padidinu to
kio dydžio, kokio pa
geidaujama. Taipgi 
atmaliavoju {vairiom 
spalvom.

. r

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

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

FRANK DOMIKAITIS
RESTAVRACIJA

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name
• • •

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

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

PAMOJIMAI
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)

Pranešimas
BROOKLYN, N. Y.

šv. Jurgio Draugystės metiniai pi
knikai įvyks šiomis dienomis. Pirmas, 
birželio 18 d., Dexter Parke. Antras, 
rugpjūčio 28 d., Clinton Parke. Pra-, 
šom vietinių organizacijų virš minė- 
tom dienom nedaryti jokių parengi
mų, kad neįvykti) vieniems ir kitiems 
nuostolių. (38-39)

SUSIRINKIMAI
C. BROOKLYN, N. Y.

Trečiadienį, vasario 16 d. 7 v. v., 
79 Hudson Avenue, įvyks LDS 46 kp. 
mėnesinis susirinkimas. Visi nariai 
pribūkite laiku. — Valdyba.

(38-39)

BROOKLYN, N Y.
Vestuvių Vakarienės Komisijos 

Susirinkimas
Vestuvių vakarienės komisijos ir

COOK and HEAT Without Coal 
In Your Preaent OIE WOOQ J '
Stove or Furnace— 
HOTTER - CHEAP.
ER —No Aaheo or Dirt ’te
— Twice the Heat Quick 
Bt ONE HALF THE COST.
COOKS A MEAL

FOR LESS
Beata any oil burner ever gotten 
out for low cost, perfect per
formance. Bums cheap oil a now fiio.ri-L, 
way, without pre-gencrating Any stovi 
or clogging up. Quick intense rangi er 
heat by Simple Turn of Valve. Rurnaci
It ends drudgery and dirt of Quick HEATat 
coal or wood; cuts fuel bills in Turn ot Valval 
halfy pays for Itself quickly by what IT KA VES. 

DUAMC phone for free rrlUilt DEMONSTRATION
No Obligation

Anyone interested in getting MORE 
HEAT AT LESS COST should phone 
number below for demonstration and 
J“1* e*!’1“nation of this amazing “HEAT 
KING Oil Burner.

Local Sales Representative

KLEEN KOL COAL CO.
MR. PETER LISAUSKAS

COAL, COKE and OIL
Phone: JEfferson 3-2779 

EVergreen 7-7550
Ridgewood

1458 DeKALB AVENUE
Williamsburg 

335 UNION AVENUE
Maspeth 

53-82 72nd PLACE




