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Krislai
Dar apie Fašistų 

Konstituciją.
“Mindaugis IH-čiasis.”
Drg. Sovietski.
Ispanijos žmones.

Rašo R. Mizara

Smetoniškojo ministerių ka
bineto pirmininko pavaduoto
jas, p. Stanišauskis, pasakė kal
bą fašistiniam Lietuvos seime 
apie naujos smetoniškos kons
titucijos projektą.

Be kitko, jis pažymėjo, kad 
Lietuvos konstitucijos užuo
mazga (embrionu) reikia, lai
kyti tąjį valstybės tarybos ak
tą, kuriuo buvo nutarta pada
ryti Lietuva monarchija.

Tai buvo liepos mėn. 11 d., 
1918 m., kai taryba nutarė pa
kviesti princą Urachą sėstis 
Lietuvos karališkan sostan.

Urachui vardas tuomet buvo 
duotas Mindaugis II.

DINGO APGAVIKAS
NEVA “BUTENKO”

šiuo tarpu fašistiniai gaivalai 
Lietuvoj darbuojasi padaryti 
Lietuvą monarchija su “Min- 
daugiu III-čiuoju,“ kaipo kara
liumi.

Juomi, aišku, turės būti “tau
tos vadas“ Smetona.

Naujoji fašistų konstitucija 
kaip tik ir taikoma tam tiks
lui pasiekti.

ko
ka-

Antras mūsų (lietuvių) 
votojas sugrįžo iš Ispanijos 
ro lauko—d. B. Sovietski.

Jis išbuvo Ispanijoj vienus 
metus. Drg. Sovietski buvo pir
mutinis amerikietis lietuvis, nu
vykęs kariauti už Ispanijos de
mokratiją, prieš juodąjį fašiz
mą.

Sugrįžo sveikas ir linksmas.
Visi tuo labai džiaugiamės!

Londono “Daily Herald” ko
respondentas rašo iš Ispanijos. 
Jis kalbėjęs su tūlais Ispanijos 
valstiečiais, kurių vienas pasa
kė:

**—Aš buvau beraštis valstie
tis . . . Franko sukilėliai nužu
dė mano šeimą, mano tėvus ir 
brolius ... Jie nužudė ir mano 
mylimąją ... Aš įstojau į ka
riuomenę, kuri tuomet neturėjo 
net ginklų, kuriais būtų galima 
įpušti sukilėlius ... Aš kovo
jau už Ispaniją ... Aš kovo
jau, kad išlaisvinčiau savo 
kraštą . . . Armijoj jie išmokė 
mane skaityti ir rašyti ... Aš 
mokiausi kariaudamas, mokiau
si apkasuose ... Po to aš įsto
jau į karo mokyklą . . . šian
dien aš gavau pažymėjimą . . . 
Štai jia i . .

“Išdidžiai jis atkišo mums 
dokumentą, o tuo tarpu jo akys 
buvo pilnos ašarų.

“—šiandien aš ‘esu karinin
kas,—tęsė jis toliau,—respubli
kos armijos karininkas ... Aš 
esu pasirengęs mirti už Ispani
ją .. . “

Korespondentas nuo savęs 
priduria:

“Atrodo, kad šio pasaulio 
Frankai, Mussoliniai ir Hitle
riui mažai žino, kokį perversmą 
jie padarė respublikoniškosios 
Ispanijos gyventoją krūtinėse, 
sielose. Juk mes Anglijoj vis 
manėme, kad ispanai yra tin
gūs ir atsilikę.

“Šis jaunas karininkas buvo 
tik vienas iš tų šimtų ir tūks
tančių, kuriuos mes matėm 
fronto linijose ir karo mokyk
lose. Daugumas jų, jei mes bū
tumėm paklausę, būtų papasa
koję tas pačias istorijas.

Dėl Franko žiaurumą respu
blikoniškojoj Ispanijoj yra ki
lęs toks atkaklumas siekiant sa
vo tikslą, kurio niekas nega
lės sulaužyti. Vien tik mirtis...

“Aš turiu jums daug ką pa
pasakoti apie jį. Tai yra įspė
jimas visiems mūsų valdo
vams.“

Roma. — Nežinia kur iš 
čia paspruko prigavikas pa
sivadinęs “Feodoru Buten
ko,” neva iš Rumunijos pa
bėgusiu sovietiniu atstovu.

Sovietų atstovybės sekre
torius Kulangenovas Romoj 
matė to žuliko fotografijas 
italų laikraščiuose, ir sako, 
kad jis nepanašus į Buten
ko. O Kulangenovui Buten
ko gerai pažįstamas, nes jie
du lankė sykiu vieną diplo- 
l u mokyklą Sovietuose.

Sovietų atstovybės sekre
torius Romoj tris sykius at
ėjo į viešbutį, kur buvo ap
sistojęs vadinamas “Buten
ko”; bet Italijos policija ne
prileido jo prie to šulerio.

Maskva. — Sovietų užsie
ninis komisaras M. Litvinov 
sako, kol Butenko nepasiro
dys kokioj demokr. šalyj 
(jeigu jau ne Rumunijoj), 
tol Sovietai laikysis tos 
nuomonės, kad Rumunų fa
šistai jį pagrobė ir nežinia 
kur nudėjo.

Roosevelt Ragina Kelti ir 
Algas, ne Tik Kainas

Washington. — Pasigelbė- 
jime su spaudos atstovais 
prezidentas Rooseveltas sa
kė, kad būtų leistina viduti
niai pakelt kainas tūlų pro
duktų, bet perspėjo fabri
kantus, kad jie turi kelti ir 
algas darbininkams, idant 
kainų pakėlimai neviršytų 
algų priedų. Nes pramonė 
atgaivint galima bus tik ta
da, kai žmonės turės pini
gų jos dirbinius pirkti.

PORTUGALIJA ATŠĄLA 
LINKUI ANGLIJOS, ŠLIE

JASI PRIE NAZIŲ
Lisbon, Portugalija. — 

Vienu sykiu į Portugaliją 
atsilankė būriai Anglijos ir 
Vokietijos karo laivų. Fašis- 
tuojanti Portugalijos val
džia gana šaltai priėmė An
glijos laivyno atstovus.

i Anglija jau senai prane
šė, kad jos laivynas atplauks 
Portugalijon į svečius. Bet 
paskui Portugalijos valdžia 
davė leidimą ir nazių laivy
nui atsilankyti.

London. — Anglų valdžia 
mato, kad Portugalija, va
dinamas “senas Anglijos 
draugas ir sąjungininkas”, 
atšąla nuo Anglijos ir šlie
jasi prie Vokietijos ir Ispa
nijos fašistų'.

Rado iš Banko Išplėštus 
Pinigus pas Areštantą

Mellenville, N. Y.—Polici
ja areštavo bedarbį Ed. Ol
szewski ir rado pas jį $5,460, 
sukamšytus į dėžes ir ply
šius. Sako, tie pinigai yra 
dalis $10,000, kurie buvo iš
plėšti iš Philmont banko.

Drg. Senas Vincas rašo, kad 
jis yra pasišovęs pagaminti 
scenai veikalą.

Pastaruoju laiku scenos vei
kalų mums labai trūksta. Rei-i
kfitų jų gaminti daugiau ir(Jieško antro įtariamo plėši- 
greitai. ,ko R. Briggs’o.

Ispanijos liaudiečių kovotojai Teruelio fironte po atmušimo fašistų naujų atakų.

KETURI SOVIETINIAI MOKSLININKAI 
IŠGELBETI NUO PLAUKIANČIO LEDO; 
JUOS PAĖMĖ SOVIETU LEDLAUŽIAI

Chinai Atėmė iš Japony 
Tsininą ir Kelias Kitas 

Svarbias Pozicijas
Hankow. — Japonų orlai

viams atlėkus bombarduot 
Hankowa, laikinąją Chinijos 
sostinę, chinai lakūnai nu
kirto žemyn penkis priešų 
orlaivius, o kitus šalin nuvi
jo.

Chinai stumia atgal abu
du sparnus japonų armijos 
Tientsin-Pukow geležinkelio 
fronte. Japonai tapo atmes
ti atgal beveik iki Pengpu.

Chinai, po ilgos apgulos, 
atėmė iš priešų Tsinin mies
tą, Shantungo provincijoj; 
atkirto nuo japonų armijos 
Chowhsien miestelį ir apsu
po japonus susitelkusius 
apie geležinkelio stotį Lian- 
ghtsiatiane.

Chinai taip pat atkariavo 
Paotingą,„vieną pačių svar
biausių Peiping - Hankow 
geležinkelio stočių.

Chinų armija buvo įžen
gus ir į Wuhu prie Yangtze 
upės, bet japonai, gavę dau
giau paspirties, privertė chi- 
nus pasitraukti.

Siaučia mirtini mūšiai 
tarp abejų armijų visuose 
frontuose.

Išteisinta Studentė Žmogžudė 
Mažos Mergaitės

Philadelphia, Pa.—Prisai- 
kintų posėdininkų teismas 
atrado “nekalta” M. K. O’- 
Connor’aitę, Immaculata 
Koleg. studentę, kuri užmu
šė savo kaimynų dukterį 
Nancy Glenn, 5 metų mer
gaitę. Jos kūnelis buvo įmes
tas į vandens duobę.

žmogžudė. teisme sakė, 
būk “netyčia” atgalia ranka 
persmarkiai sudavus mer
gaitei per galvą, kuomet 
mergaitė įkyriai lindus prie 
jos, reikalaudama pavėžint 
ant dviračio.

Teismo vedėjai palaikė 
žmogžudės pusę; visai prieš 
ją nestatė svarbiausios liu
dytojos. Pašaliniai žmonės 
teisme pradėjo niekinančiai 
baubt, kada žmogžudė buvo 
paskelbta “nekalta.”

O’Connoraitės tėvas yra 
matematikos profesorius.

MILŽINIŠKOS JAPONŲ 
KARINES IŠLAIDOS

Tokio. — Pusmečio karas 
prieš Chiniją lėšavo Japo
nijai jau du bilionus ir 117 
milionų dolerių.

Naujame budžete Japonų 
valdžia reikalauja, kad sei
mas paskirtų $942,500,000 
armijai ir $304,500,000 karo 
laivynui.

Grupė Senatorių Reikalauja 
Daugiau Šalpos Darbą

Washington. — Pažangūs 
senatoriai Schwellenbach ir 
LaFollette nepatenkinti, kad 
kongreso atstovų rūmas nu
balsavo tik $250,000,000 
priedo viešiem pašalpiniam 
WPA darbam iki vidurvasa
rio. Jiedu ir tūli kiti sena
toriai reikalauja pridėt bent 
400 iki 600 milionų dolerių 
tokiem darbam. Sako, rei
kia į WPA viešus darbus 
priimti ne mažiau kaip 3,- 
500,000 bedarbių. Tuom jie 
remia CIO ir Workers Al
liance reikalavimus.

Generolas Franco, Galop, 
Paleido Amerikos Laivą
Gibraltar. — Ispanijos fa

šistai, galų gale, leido iš
plaukti Amerikos laivui 
“Nantucket Chief” su visais 
įgulos nariais.

Jis vežė sovietinį žibalą į 
Ispanijos respubliką ir bu
vo suimtas gen. Franco ka
rinių laivų.

Visą tą žibalą ir kitokią 
mantą fašistai užgrobė, ir 
sumetė kalėjiman kapitoną 
J. E. Lewisą ir jūrininkus. 
Kapitonas per 16 dienų ka
lėjime buvo plakamas kas
dien guminiais vamzdžiais.

Chinai Susprogdino Ilgiausi 
Savo Tiltą, Idant Nepraleist 

Japonų
Shanghai. — Chinai dina

mitu suardė ilgiausią Chini- 
joj plieninį tiltą per Gelto
nąją upę, idant sutrukdyt 
japonų armijos persikėlimą 
pietinėn tos upės pusėn. Ja
ponai laimėjo mūšį prieš 
chinus Sinsiange, šiaurinėj 
upės pusėj.

Anglija Pripažins Itali
jai Ethiopiją už Laivynų 

Sutartį su Roma
London. — Anglijos mi- 

nisteris pirmininkas N. 
Chamberlain ir užsieninis 
ministeris A. Eden tariasi 
su Italijos ambasadorium 
D. Grandi apie “draugišką” 
karo laivynų sutartį tarp tų
dviejų šalių,: ypač Vidurže
mio Jūroj. Anglija sutiktų 
ištraukti porą trejetą savo 
karinių didlaivių iš tos jū
ros, jeigu Italija nestiprintų 
savo karo laivyno specialiai 
prieš Angliją.

Už tokią sutartį Anglų 
valdžia įneštų Tautų Lygai 
pripažinti Ethiopiją Italijai.

Anglijos užsieninis minis
teris A. Eden reikalauja pir
ma išspręst klausimą dėlei 
Italijos armijų atšaukimo iš 
Ispanijos. Bet didelė daugu
ma Anglijos ministerių sa
ko, kad su tuom klausimu 
“galima.^palaukti.”

Mussolinio atstovas D. 
Grandi manevruoja, kad, 
girdi, mes ištrauksime savo 
kariuomenę iš Ispanijos, 
“jeigu to norės generolas 
Franco...”

Maskva.—Sovietiniai led
laužiai “Taimyr” ir “Mur- 
man” praskrodė tris pasku-’ 
tines mylias ledų, po 10 pė
dų storio, ir pasiekė keturis 
Sovietų mokslininkus ant le
do lyties, netoli Greenlandi- 
još, kaip pranešta vas. 19 d. 
Mokslininkai su visais savo 
instrumentais, rekordais ir 
įrengimais tuoj perkelti į 
ledlaužius.

Jų vadas buvo dr. Ivan 
Papanin, 45 metų amžiaus; 
astronomas Eugenius Feo- 
dorov, 28 metų; jūrų biolo
gas Petr. širšov, 34 metų, ir 
radio specialistas Ernest 
Krenkel.

Šie mokslininkai buvo so
vietiniais lėktuvais atgaben
ti ant Šiaurių Poliaus ledo 
lyties pernai gegužės 21 d. 
Taigi devynis mėnesius iš
gyveno ant ledo, darydami 
mokslinius tėmijimus oro ir 
kitų gamtos reiškinių.

Neužilgo ledinės jūros 
sriovės ir audros pradėjo 
nešt jų ledo lytį į pietų va
karus, iš pradžios lėtai, to
liau gana greitai, kad, paga
lbaus, jie su savo plaukiau-

čia stovykla atsidūrė už'1,- 
200 mylių nuo Šiaurių Po
liaus.

Kelios savaitės at^al jų le
do didžiuma nuskilo, 'audra 
sudraskė gerai įrengtą jų 
stovyklos patalpą-butą ir 
nuvertė radio stiebą. Tada 
prisiėjo mokslininkam pasi- 
budavot “namelį” iš ledo ir • 
sniego; tai ir buvo jų prie* 
glauda iki išgelbėjimo. Aud
ros sugadintą radio jie taip
gi pasitaisė ir iki paskutinės 
valandos davinėjo pasauliui 
žinias apie savo būklę ir orą.

Taigi laimingai baigėsi šis 
didžiausias gamtmokslinio 
tyrinėjimo žygis kaipo to- 
kis.

Nelaimė ištiko tik Sovietų' 
baliūninį orlaivį V-6, lėkusį 
pagelbon tiem mokslinin
kam. Jis vas. 6 d. tolimoj 
šiaurėj per smarkią audrą 
ir tirštą ūkaną atsimušė į 

' nematomą kalną, ir taip žu
vo 13 jo įgulos narių.

Sovietų vyriausybė davė 
po ’ 10,000 dolerių dovanų 
kiekvieno žuvusio šeimynai 
ir paskyrė joms pensijas ikr 
gyvos galvos.

NAZIAI PLANUOJA “TAIKIAI” PASI
JUNGI ČECHOSLOVAK. IR VENGRIJĄ

Liaudiečiai Priversti Pasi
traukt Atgal Teruel Srity

Vienna, Austrija. — Hit
leris toliau tikisi “susitart” 
su Čechoslovakija ir Vengri
ja panašiai, kaip dabar su 
Austrija, —' pareiškė Fr. 
von Papen, ligšiolinis Vokie
tijos ambasadorius Austri
jai.

(O Hitleris “susitarė” su 
Austrija taip, kad grasini
mais privertė Austrų vald
žią prisiimti eilę nazių mi
nisterių, ir jis tuo būdu li
ko faktinu Austrijos valdo
vu.)

Von Papen sako, būk da
bartinė sutartis su Austrija 
svarbiausiai apvienijanti

“tik” ūkinius reikalus su 
Vokietija, bet Hitleris “už
tikrinsiąs Austrijai nepri
klausomybę.” Ale čia jau 
von Papen pridūrė, kad Au
strijos naziai dabar turės 
pilną laisvę darbuotis, kad 
Austrija būtų visiškai pri- 
vienyta Vokietijai. Jis taip 
pat “daleido”, kad Austrija 
kariniai veiks išvien su Hit
leriu ir kad jinai pritaria 
Vokieti j os-Itali j os-Japonijos 
sutarčiai “prieš komuniz
mą” (tai yra, ne tik prieš 
Sovietų Sąjungą, bet prieše 
demokratines šalis visame 
pasaulyje).

Fašistai Skelbiasi Atimsią iš 
Liaudiečių TeruelįHendaye, Franc. — Ispa

nijos pasienis. — Fašistai 
skelbia, kad staigiomis savo 
atakomis jie privertę “40,- 
000” respublikos kariuome
nės pasitraukt iš Pobo kal
nų pozicijų, į šiaurių rytus 
nuo Teruelio. Jie permetę 
per Alfambra upę dideles sa
vo jėgas ir su pagelba dau
gelio lėktuvų šturmavę ir 
užėmę tas pozicijas.

Tarp nukautų respublikie- 
čių fašistai radę ir amerikie
čių.

Madrid. — Respublikiečiai 
laimėjo durklų mūšį prieš 
fašistus prie Vivel del Rio 
Martin, 36 mylios į šiaurius 
nuo Teruelio.

Fašistai, sutelkdami daug 
vokiškų ir itališkų kanuo- 
lių, privertė respublikiečius oro bombomis paskandino 
kai kur pasitraukti atgal:torpedinį japonų karo laivu- 
pietiniame Cordobos fronte. | ką Yangtze upėje.

San Sebastian, Ispanija.— 
Fašistai praneša, kad jie jau 
beveik “visomis pusėmis ap
supą’’ Teruelį, kad nukirtę 
liaudiečiams svarbiausią vie
škelį iš Teruelio į Sagunto, 
stovintį pajūryje; sakosi už
ėmę strateginius kalnus 
Santa Barbara ir Mansueto, 
arti Teruelio, ir giriasi, kad 
trumpu laiku atimsią Te
ruelį iš liaudiečių.

Chinų Lakūnai Nukirto 20 
Japonų Orlaivių; Nuskandi

no Priešų Laivą
Hankow, Chinija. — Per 

dvi dienas chinai lakūnai 
nušovė 20‘japonų lėktuvų ir

Naujas Argentinos Pre- *J 
zidentas — R. M. Ortiz

Buenos Aires, Argentina, 
vas. • 20. — Tapo įvesdintas 
naujas prezidentas R. M. ■ 
Ortiz, advokatas biznierius, 
panašaus politinio nusistaty
mo, kaip senasis preziden
tas A. P. Justo, “vidutinis 
tautininkas.”

Naujojo prezidento įkur
tuvių iškilmėse dalyvavo ir 
šeši didžiuliai Amerikos ar
mijos lėktų vai-“tvirtumos,” 
kurie laimingai atskrido 5,- 
200 mylių su 49 oficieriais ir 
lakūnais.

į 
I
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ORAS
Šį pirmadienį bus giedi 

ir vidutiniai šalta. — N. 1 
Oro Biuras.
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Kaip Yra su Butenko?
Vasario 6 dieną Rumunijoj dingo So

vietų Sąjungos atstovas Feodor Buten
ko. Sovietai paskelbė, kad jis bus fašistų 
pavogtas. Butenkos dingimas prisidėjo 
prie sugriuvimo Rumunijoj fašistų Go- 
gos valdžios.

Po dešimts dienų neva Butenko atsi
rado Italijoj ir su jo parašais tilpo So
vietus niekinanti raštai. Dabar stojasi 
klausimas: kas buvo F. Butenko?

Iš vienos pusės jis galėjo būti niekšas, 
trockistas, kuris, užimdamas Sov. Sąjun
gos atstovo pagelbininko vietą, apgavi- 
nėjo Sovietus, slapta turėjo su fašistais 
ryšius ir kada Sovietai pareikalavo jį 
grįžti atgal, tai jis pamatė, kad jau at
ėjo galas jo darbams ir pabėgo pas fa
šistus. Tas galėtų būti. Tokių niekšų 
randasi. Juk Tuchačevskis ir jo gauja 
buvo parsidavę Vokietijos ir Japonijos 
fašistams. Tas dar kartą patvirtintų, ko
kie yra bjaurūs trockistai, kaip jie aklai 
tarnauja fašistams prieš Sovietų Sąjungą 
ir visą darbininkiją. Iš 175 milionų žmo
nių gali atsirasti šimtas, tūkstantis niek
šų! Nieko čia nuostabaus. Ypatingai ži
nant tą, kaip fašistų ir kapitalistų vals
tybės užsiima bjauriomis šnipavimo ir 
provokacijų priemonėmis.

Iš kitos pusės F. Butenko galėjo būti 
pavogtas. Jis gali būti vįaų senai nužu
dytas ir jo vardu kalba kokis nors bal
tagvardietis. Drg. M. Litvinovas, Užsie
nio Komisaras, mano, kad tilpę fašistų 
spaudoj neva Butenkos pareiškimai yra 
arba pagelba torturavimo išgauti, arba 
pagaminti kokio ruso baltagvardiečio ir 
melagingai skelbiami Butenkos vardu. 
Litvinovas sako:

“Kol Butenko nepasirodys bile laisvoje 
šalyje, nepasirodys jį pažįstantiems as
menims, tai niekas negali pakirsti mūsų 
įsitikinimą, kad jis vis yra Rumunijoj va
gių naguose, jeigu jie jį jau neužmušė.”

Ar šis Litvinovo pareiškimas turi pa
mato? Labai daug. Juk fašistai nori nie
kinti Sovietų Sąjungą. Jie galėjo senai 
nudėti Butenką ir jo vardu kokis niekšas 
daro ir darys pareiškimus. Juk žmonijos 
istorija yra pilna nuotikių, kada žuvusio 
žmogaus vardu kitas pasivadina. Juk 
Amerikoj ir dabar tarp ponų trankosi ko
kia tai moteris, kuri save skelbia caro 
dukterimi Anastazija, nors ji ja nėra. 
Juk Rusijos istorijoj buvo net trys mela
gingi karaliukai Dimitriai.

Italijoj fašistai paskelbė, kad Butenko 
gyvena Romoj, viename viešbutyj. Sovie
tų Atstovybė vieną dieną tris kartus bu
vo pasiuntusi savo antrą sekretorių, ku
ris asmeniškai pažįsta Butenko, nes kar
tu su juom ėjo į diplomatų mokyklą, ir 
visus triš- kartus jam buvo atsakyta: 
“Butenkos nėra.” Kada jis sekančią die
ną atvyko į tą viešbutį tai jam pareiš
kė, kad nežinia kur išvažiavo Butenko.

Ką tas reiškia? Reiškia, kad jį nenori 
parodyti Atrodo, kad fašistai kalba jau 
senai nužudyto žmogaus vardu. Fašistai 
galėjo senai nužudyti Butenko, o dabar 
skelbia, būk jis pabėgęs ir prakeikiąs 
Sovietus! Tokie paskalai fašistams nau
dingi, nes jie demoralizuoja žmones. 
Šiandien jie tą atliko Rumunijoj, rytoj 
jie tą galės padaryti bent kurioj kitoj 
šalyj. Reiškia, bile dieną fašistų šalyj 
gali būti pavogtas ir nužudytas SSRS at
stovas, o po to kokioj kitoj šalyj fašistai 
pradės skelbti, kad jis gyvas ir jo vardu 
niekins Sovietus. Tai yra tikslios fašistų 
provokacijos!

To nuo jų senai galima buvo laukti. 
Juk Italijos fašistų submaHnai skandi^ 
no Sovietų laivus, o svietui skelbė, kad 
būk patys Sovietų submarinai skandi

na. Buvo atėję net pranešimų, ka& Ita
lijos fašistai tyčia nudažė savo subma- 
rinus taip, kaip yra nudažyti SSRS sub
marinai ir jūreivius aprengė į sovietinę 
formą. Visa tai buvo daroma, kad pa
saulį apgavus. Juk nesenoje praeityje 
Vokietijoj buvo sufabrikuotos ir ątspaus- 
dintos “Pravdos”, kuriose rašė visokias 
provokacijas. Juk ten pat buvo sugauta 
visa eilė falšyvų pinigų ir kitokių doku
mentų gamintojų, kad tik žeminus So
vietų Sąjungos vardą.
- Kol Sovietų Sąjunga apsupta iš visų 
pusių fašistinių ir kapitalistinių valsty
bių, kurios bile dieną, bile valandą, ga
tavos ant jos užpulti, tai visada galima 
laukti visokių provokacijų. Niekšai jas 
atlieka taip, kad jos būtų panašios į tie
są. Niekšai kaip kada suranda ir parsi
davėlių. Sovietų Sąjunga reikalauja iš 
Rumunijos, kad ji surastų buvusį atsto
vą ir tam turi pilno pamato. Rumunija 
už jį atsakominga ir turi jį parodyti, 
tik tada svietas sužinos tiesą.

Auga Karo Išlaidų Našta
Admirolas Leahy pateikė Jungtinių 

Valstijų kongresui reikalavimą būdavoti 
47 karo laivus ir veik kita tiek pagelbi- 
nių. Dabar kitas admirolas DuBose ap
skaito, kad tas reikalauja mažiausiai 
$1,050,000,000 (biliono ir penkiasdešimts 
milionų dolerių). Tai baisi suma! Tai 
priedas prie dabartinių armijos, orlaivy- 
no ir karo laivyno išlaidų, kurios oficia
liai siekia bilioną dolerių. Prie to, kita 
tiek išleidžiama karo reikalams, kas nes
kelbiama kariniu prisiruošimu.

O ką reiškia toki bomberių žygiai, kaip 
dabar skridimas iš Miami į Pietų Ame
riką? Jie taipgi šaliai daug lėšų o j a. O 
ką reiškia visoki bandymai ir naujų ka
ro lėktuvų budavojimai? Tik šiomis die
nomis Hall-Aluminum Aircraft Kor
poracija, Bristolyj, baigė būdavot oro 
torpedų nešiką “XPTBH-2”. Tai milži
nas jūrinis lėktuvas. Per du metus buvo 
daroma įvairūs modeliai. Galop pabuda- 
votas tas milžinas, apie kurį mažai 
smulkmenų težinoma. •

Jis yra 56 pėdų ilgio, sparnai turi 79 
pėdas, varomas dviejų galingų motorų. 
Kulkasvaidžiai dengti nepramušamu stik
lu. Lėktuvas pritaikintas vežimui tor
pedų, kurios bus metamos nuskandinimui 
priešo laivų. Aišku, kad tokios mašinos 
sugalvojimas, pabudavojimas šalies pilie
čiams atsieina milionus dolerių. Visą tą 
turime sumokėti įvairiais taksais.

Apsiginklavimas ir karo išlaidos nuo
latos auga, nes fašistinės valstybės—Ita
lija, Vokietija, Japonija atvirai rengiasi 
dideliam karui, o tas verčia ir kitas ša
lis vis daugiau ginkluotis. Karo pavojus 
ir apsiginklavimas kiek sumažėtų, jeigu 
visos demokratinės šalys—Jungtinės Val
stijos, Franci j a, Anglija ir mažesnės ben
drai su Sovietų Sąjunga išstotų prieš ka
ro agresorius—Ispanijoj ir Chinijoj. Bet 
kol kas to nesimato. Nelaimė demokra
tinio pasaulio, kad demokratinės valdžios,, 
arba to nesupranta, arba tiksliai nenori 
suprasti.

Siunta Japonijos Imperialistai
Pasiutimu negali tverti Japonijos im

perialistai. Kiek jie nedaro planų, kiek 
nededa pastangų, bet negali nugalėti Chi- 
nijos liaudį. Blogai karo fronte. Bet čia 
Japonijos imperialistai pagelba galingos 
technikos, kanuolių, -tankų, orlaivių ir 
išmuštravotos armijos tai vienur, tai ki
tur pasivaro pirmyn. Bet jų nelaimė už
frontėj, užimtoj teritorijoj. Prieš paver- 
gikus kyla chiniečiai ir veda karą. Patys 
japonai pripažįsta, kad chinai partizanai 
turi ne tik kulkasvaidžiiį, bet net ka
nuolių. Chiniečiai partizanai iš kanUO- 
lių apšaudė Peiping-Hankow gelžkelį. 
Peipingo ir. Tientsin© srityj eina mūšiai 
su partizanais. Tos vietos senai japonų 
užimtos, bet partizanus negali išnaikinti. 
Partizanų veikimas karts nuo karto pa- ' 
gelbsti Chinijos armijai ir fronte išpilti 
Japonijos imperialistams kailį. Taip at
sitiko ties Poatingu. Japonija jau du me
nesiai laiko deda visas pastangas prasi
mušti linkui Suchow ir sujungti Nankin- 
go ir Šiaurių, fronto armijas, bet be pa
sekmių. Karas vis daugiau reikalauja iš
laidų. Japonija naujai turėjo skirti karo 
reikalams 4,800,000,000 jenų. Tas varo 
šalį į bankrutą.

SUSITIKIMAS SU
ATSTOVAIS4

Greta Manuilskio sėdėjęs Kaza
chų respublikoj išrinktas atsto
vas. Besikalbant tas atstovas 
ir sakąs Manuilskiui:

—O aš jus, drauge Manuils- 
ki, pažįstu.

—Iš kur?—klausia Manuils
kis.

—O kai aš buvau pionierium, 
aš skaičiau jūsų vieno praneši
mo tezius.

(Tąsa 3-čiam pusi.)
(Mūsą Special™ Bendradarbio 

Soviety Sąjung'oj)
SSRS Aukštojo Sovieto pir

moji sesija pasibaigė sudarius 
naują liaudies komisarų Sovie
tą, išrinkus Aukštojo Sovieto 
prezidiumą, priėmus pakeitimus 
konstitucijoj ir tt. Atstovai 
išvažinėjo į savo darbo vietas 
informuoti savo rinkikus apie 
sesijos nuveiktus darbus ir 
dirbti kasdieninį savo darbą, 
kol reikalai vėl pašauks juos 
susirinkti naujai sesijai.

Sovietų liaudis džiaugsmin
gai su gėlėmis ir sveikinimais 
sutinka grįžtančius iš sesijos 
savo atstovus. Fabrikai, .kol
chozai, mokyklos, įstaigos šau
kia juose dirbančių darbo 
žmonių susirinkimus, o atvykę 
jų rinktieji atstovai atsiskaito 
prieš savo rinkikus, papasako
ja, ką matę savo sostinėj, 
Maskvoj, Kremliuj. Tokia čia 
jau tvarka: atstovas — liaudies 
tarnas. Jo pareiga nuolat bū
ti su masėmis, pildyti savo rin
kikų reikalavimus. Jei kuris 
atstovas nebepildo rinkikų va
lios, išsuka iš to kelio, kurį jam 
rinkikai nurodė, rinkikai turi 
teisę kiekvienu momentu savo 
apygardos atstovą atšaukti ir 
išrinkti kitą, šitą teisę rinki
kams garantuoja SSRS konsti
tucija. Nė vienoj kapitalistinėj 
šalyj konstitucija teisės atšauk
ti parsidavusius atstovus liau
džiai neduoda. Ir suprantama 
kodėl. Buržuazija rinkimuose 
stato savo kandidatus, kurie 
apgaudinėja liaudį. O davus 
liaudžiai teisę atšaukti pažadų 
nepildantį atstovą, buržuazija 
netektų savo tarnų buržuazi
niam parlamente.

Štai vienas toks susitikimo su 
atstovais vakaras Maskvoje.

Įmonės komunistinio jauni
mo komitetas * įavo salę ir su
rengė susitikimo su x atstovais 
vakarą. . Susirinkimai! pakvies
ta tūkstantinė auditorija: visi 
įmonės darbininkai ir tarnauto
jai. Su suaugusiais atėjo ir 
vaikai, pionieriai su baltais 
marškiniais ir raudonais ka
klaraiščiais. Scena išpuošta 
žalumynais, stalas dengtas rau
donu pliušu, scenos gilumoje— 
didžiulis d. Stalino paveikslas. 
“Sveiki Aukštojo Sovieto atsto
vai”—kiekvienam metasi į akis 
didžiulis plakatas.

Komjaunimo komiteto sekre
torius, atidarydamas susirinki
mą, kalba apie laimingą Sovie
tų jaunimą, kuris auga be rū
pesčių, kuriam visi keliai atvi
ri, kuris nuo 18 metų turi tei
sę rinkti ir būti išrinktu. Ir 
visą šį laimingą gyvenimą So
vietų jaunimui suteikė tėvai, 
vadovaujami Kom. Partijos, 
vadovaujami geriausio jaunimo 
prieteliaus draugo Stalino.

Sudaro Prezidiumą
Tūkstantinė minia kaip vie

nas pakyla ir garsiais ploji
mais, orkestrai griežiant “In
ternacionalą,” sveikina visiems

Stačiatikių patriarchhs Mi
ron Cristea, kuris dabar yra 
Rumunijos Valdžios prem
jeru.

taip brangų ir mylimą moky
toją ir vadą.

—Kokie bus pasiūlymai dėl 
prezidiumo? — klausia sekreto
rius.

Viena mergina pakelia ranką 
ir išėjus tribunon skaito:

—Į prezidiumą siūlau šiuos 
draugus: atstovą draugą Dimi
trova . . .

Ir vėl visi kaip vienas sukyla 
ir ploja. Per plojimų garsus 
iš salės pasigirsta šūkis : 
“Kominterno vairininkui, drau
gui Dimitrovui, ura!” Nuskam
bą galingas visos salės šauks
mas: “Ura!”

—Atstovą draugą Manuils- 
kį . . .

Ir vėl sale stovėdama skęsta 
plojimuos, ištariant vis naujas 
ir naujas pavardes.

—Atstovą draugą Lozovskį...
—Atstovę draugę Leonovą...
—Atstovę komjaunuolę drau

gę Fiodorovą . . .
Prezidiumas eina užimti sa

vo vietas, o salė stovėdama 
sveikina plojimais savo išrink
tuosius. Greta atstovų prezidi
umo matom senus politinius 
veikėjus, geriausius įmonės 
darbininkus udarnikus, stacha- 
noviečius, įmonės proforganiza- 
cijos komiteto pirmininką, 
komjaunimo komiteto sekreto
rių.

—žodį turi Aukštojo Sovieto 
atstovė draugė Leonova.

Karštais plojimais salė su
tinka tribunon išėjusią pagy
venusią mokytoją. Ji 25 me
tus mokytojavo ir dabar moky
tojauja vienoje Maskvos vidu
rinėj mokykloj. Ji nepartinė.

—Kokia didelė laimė būti at
stove socialistiniam parlamente. 
Už tą laimę aš dėkinga Komu
nistų Partijai, kuri padėjo 
man politiniai išaugti, kuri va
dovavo mėno darbui.

Ji prisimena savo vargingą 
praeitį, kaip sunkiai jai teko 
kovoti už teisę būti mokytoja 
ir palygina savo buvusią padė
tį su dabartine Sovietų jaunimo 
padėtimi. Ji papasakoja savo 
įspūdžius iš Kremliaus, kur po
sėdžiavo Aukštasis Sovietas, 
pažymi tą darbingą nuotaiką, 
kuria vadovaudamasis dirbo 
Sovietas. Savo kalbą ji bai
gia šūkiais: “Tegyvuoja mū
sų brangusis draugas Stalinas! 
Tegyvuoja Komunistę Partija, 
privedusi mūsų šalį prie socia
lizmo laimėjimo! Tegyvuoja 
leninistinis jaunimas! Tegy
vuoja Sovietų pionieriai—mūsų 
džiaugsmas ir laimė!”

Kalba Drg. Manuilskis
Karštais plojimais sustojus 

sale sutinka ir kitą atstovą, 
draugą Manuilskį. Jis puikus 
kalbėtojas. Publika tą gerai ži
no ir nekantriai laukia prade
dant kalbėti. >

—čia pas mus susirinkime 
yra ne tik socialistinio parla
mento atstovai, bet ir buržua
zinių parlamentą atstovai, 
štai čechoslovakijos senatorius 
šmeralis, išrinktas nuo čecho
slovakijos Komunistų Partijos, 
štai Čili darbininkų judėjimo 
veteranas ir kartu čili senato
rius, štai buvęs Vokietijos 
reichstago atstovas draugas 
Florinas. Ir visgi jie mums, 
socialistinio parlamento atsto
vams, pavydi. Pavydi, nes pa
saulyj nėra tokio parlamento, 
kaip Sovietų parlamentas.

Draugas Manuilskis nurodo 
socialistinio parlamento pirme
nybes: jo jaunumą, kad soci
alistiniam parlamente yra tik 
darbo žmonių atstovai, kad ja
me daug socialistinės revoliu
cijos paliuosuotų moterų atsto
vių, kad šiame parlamente yra 
žmbguš, kurio nėra ir negali 
būti kituose pai’ląmentūose—d. 
Stalinas, kuriuo didžiuojas ne 
tik Sovietų šalies darbo žmo
nės, bet Ir viso pasaulio prole
tariatas.

Manūilskis papasakoja epi
zodą iš Sovieto posėdžių salės.

Pinigų Švaistymas, Kariuomenė ir D vasiš- 
kijos Desperacija Lietuvoje

(Mūsų Specialio Koresp. Lietuvoj)

Milžiniškas sumas pinigų 
skiria valdžia tokiems rei
kalams, kurie dar galėtų bū
ti atidėtini. Statomi Kaune 
ir kituose miestuose moder
niški namai, kurie stovi pus
tuščiai; nuolatinės iškilmės, 
įvairūs minėjimai, sutiki
mai ir baliai ryja milžiniš
kas pinigų sumas. Kad pa
rodyti atvykstantiems už
sieniečiams Lietuvos “gro
žybes”, yra įsisteigusi “Lie
tuvai Pagražinti Dr-ja”. Na 
ir gražina Lietuvą valstybės 
iždo sąskaiton. Štai viena 
smulkmena: Veliuonos kal
no pagražinimui, kuriame 
yra kapas Gedemino, virš 
minėtos dr-jos jau yra įdė
ta 30,000 litų ir dar nebaig
tas gražinti. O kur kitos 
“gražybės”?! Virš minėta 
dr-ja, apart gražinimo kal
nų, miestų, pakelių ir kitų 
vietų, daug geriau padary
tų, kad bereikalingai švais
tomus pinigus nukreiptų pa
gražinti miestuose, kaimuo
se ir dvaruose darbininkų 
lūšnas ir. molinius kumety
nus.

Keletą žodžių tarsiu ir 
apie mūsų k a r i u o menę. 
Dauguma amerikiečių, ir ki- 
tuosna kraštuosna išvyku- 
sieji lietuviai, gėrėdamiesi 
savo gimto krašto gynėjais, 
skaito Lietuvos kariuome
nės leidžiamą savaitraštį 
“Karį.” Beskaitydami “Ka
rį”, dauguma stebisi karei
vių patriotiškumu, nes ten 
aprašyta, kad kareiviai iš 
menkos savo algelės 5 litų 
mėnesiui, aukoja ginklų fon
dui ir išrašo “Karį” namiš
kiams. Žinokite, kad tai me
las ir kad virš minėtas au
kas ir prenumeravimą na
miškiams “Kario”, turi ne 
kad “loska”, bet kad tą “pa
taria” daryti kuopos vadas. 
Tą papasakoja grįžę iš ka
riuomenės vyrai. Kad Lietu
vos kariai yra nusistatę pa
sipriešinti bet kokios sveti
mos valstybės užpuolimams, 
tai tiesa, bet kad “Kary” ra
šoma, kad kitas kareivis, ne
turėdamas už ką nusipirkti 
cigaretų, iš didelės tėvynės 
meilės aukojo ginklų fondui, 
tai melas. Taip pat turiu pa
žymėti, kad kariuomenės 
vadu yra brigados genero
las Raštikis, kuris toms par
eigoms nėra visai tinkamas. 
Yra daugiau karininkų su 
didesniais gabumais ir išsi
mokslinimu, bet Smetona 
savo žentu k u (Raštikis 
Smetonos žentas) geriausia 
pasitiki ir gali ramiau vyk
dyti savo tautiškas pries
paudos reformas.

Dvasiški j a ir Jos Neri
mavimas

Gal niekad Lietuvoj dva
siški j a , nebuvo tokios bai
mės ir siaubo apimtą, kaip 
dabar. Priežastis ta, kad 
liaudis vis daugiau reikalau
ja civilinės metrikacijos. 
Tuo reikalu jaučiamas jne- 
mažas susidomėjimas ir val
džioje. Jau dabar dvasiš
ki j a per pamokslus ir kata
likiškuose draugijų susirin
kimuose, susiriesdami įro
dinėja kenksmingumą civi- 
lės metrikacijos. Rašo pra

šymus su savo tikinčiųjų 
parašais ir klebonų patvir
tinimu skundus, prašydami 
valdžią neįvesti civilinės 
metrika cijos. Panašiais 
skundais-prašymais yra už
versta seimo peticijų komi
sija.

Lietuvos dvasiški j a žūt 
būt pasiryžusi išlaikyti sa
vo rankose pelningą krome- 
lį.K Nežmoniškas kunigijos 
lupikavimas už įvairius ’ jų 
patarnavimus sukėlė net ir 
tikinčiuosius. Tarsi prieš 
galą, dvasiški j a šiais metais 
užsimojusi Lietuvoje pasta
tyti keletą naujų bažnyčių. 
Kalėdodami kunigai už pus
dykę bruka savo katalikiš
ką spaudą; bažnyčiose, gat
vėse ir namuose renka au
kas statymui bažnyčių ir 
misijonieriams, kurie Afri
koj ir kitur “krikštija” žmo
nes. Bažnyčiose skaitomi 
vyskupų ganytojiški laiškai, 
kuriuose smerkiami ne su 
jais bendraujantieji; visaip 
niekinami laisvos minties 
žmonės, ypač priklausantie
ji Lietuvių Etinės Kultū
ros Draugijai. Pasiuto dva
siški j a, kuomet švietimo mi- ” 
nisterija leido moksleiviams 
šokti moderniškus šokius t. ” 
y. fakstrotą, tango ir kitus. 
Nuolat bažnyčiose meldžia
masi ir raginama tnelstis už 

1 Rusijos,( Meksikos, o • ypač’ 
už Ispanijos atsivertimą 
prie dievo. Anot kunigų, Is
panijoj nori įsigalėti šėto-* 
no karalystė.

Norint sužymėti visus 
dvasiški jos darbus, išeinan- : 
čius už jų privalomų ribų, • 
tektų daug vietos užimti, 
kad viską aprašyti.

Kadangi šiais metais sei< 
me bus svarstymas įvedimui ' 
civilinės metrikacijos, ku
rios laukia visa pažangioji 
Lietuvos visuomenė, būtų 
gera, kad ir Jūs, gerbiamie
ji amerikiečiai, prie to pri- 
sidėtumėt. Sus irinkimuose, 
suvažiavimuose apart savų 
reikalų, galėtumėt pasitarti 
ir šiuo svarbiu Lietuvai 
klausimu, o tuo reikalu nu
tarimus (rezoliucijas), pa- 
siųstumėt mūsų valdžiai, 
kas, be abejo, padėtų įvyk
dyti tai, kas jau visam kul
tūringam pasaulyj senai už
miršta.

Šešupės Banga. ' <

Klausimai ir Atsakymai
Gimęs Lietuvoj, atvykau 

į šią šalį prieš pasaulinį ka
rą, tuomet išsiėmiau pirmas 
popierąs, bet Amerikai įsi- 
vėlus į karą registracijos 
laiku nesiregistravau, nė 
pirmų popierų neatsižadė
jau. Dabar esu vedęs su pi
liete. Ar galiu gauti šios ša
lies pilietiškas popieras?

N.
Atsakymas:

Apgailestaujame, kad mes 
tokių smulkmeniškų legalių 
informacijų neturime ir ne
galime jums suteikti. Tuo 
reikalu kreipkitės į Foreign 
Language Information Ser
vice, 222 4th Ave., New ' 
York, N. Y. Galite jiems ra- -- 
šyti lietuviškai.
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Skaitytojų Balsai
“KELIAS J NAUJĄ 

GYVENIMĄ”

ir nuo akių

būt rasis 
su vienu ar 
ir nesutiks.

Knyga, Kurią Nesinori iš 
Rankų Paleisti ir nuo Akių 

Atitraukti
Gavau ir perskaičiau “Ke

lias į Naują Gyvenimą” 
knygą, kurios autorium yra 
d. A. Bimba. Žmogus skai
tai ir džiaugiesi. Man įdo
mu skaityti apie senovės lai
kus, vergų su ponija kovas,

• vergų pasiliuosavimus ir tt.
Pilnai sutinku su aprašy
mais apie medicinos moks
lo atradimus, ir įgyvendini
mą. žodžiu sakant, šią kny
gą perskaitęs, daug sužino- 
jau ir dar vis nesinori iš 

r rankų paleisti 
atitraukti.

Žinoma, gal 
draugų, kurie 
kitu dalykėliu
Bet tai yra natūralūs daik
tas. Kaip sunku surasti du 
žmogų—panašiu vienas į ki
tą, taip sunku surasti dvie
jų žmonių mintis, kad būtų 
abiejų vienodos.

Pavyzdžiui, draugas Juo
zas Lažauskas, vasario 4 d. 
“Laisvėje” rašo, kad jis pil
nai patenkintas su knyga, 
apie kurią plačiai aprašė, 
bet jis surado knygoje ir 
tokių dalykėlių, kuriuos, jo 
manymu, gal ir nebūtų ga
lima įgyvendinti. Jis nesu
tinka su mintimis, išreikš
tomis skyriuje “Kada Galva 
ir Rankos Susivienys.” Jis 
sako: “Pilnai suprantu, kad 
tai bus komunizmo tvarko
je, bet tai ar galės taip būt 
ir ar tas pats darbininkas 
galės išmokti to visokio 
amato? Pav., piešėjas artis
tas pieš viena diena paveik
slą, o jau antrą dieną eis 
točką stumti su žvyru. In
žinierius ^braižys planą ko
kiam tai budinkui arba til
tui, o jau po to eis anglių su 
šiupeliu kasti... ūkininkas 
ars žemę ir kitokius ūkės 
darbus dirbs, už kelių sa
vaičių ar mėnesių jau jam 
reikės drabužius siūti arba 

w raštinėje dirbti. Redakto
rius dirbs prie laikraščio 
kęlis mėnesius, o vėliau mes 
redaktoriaus darbą ir eis 
žmogui dantis taisyti ir tt., 
ir tam pan. Tai, mano su
pratimu, ir prie geriausios 
pasaulyje tvarkos nebus ga-

• Įima tokį dalyką įsivaizdin
ti, nes tai nebus jokios pro
dukcijos gyvenime praves
ta....”

ę Gal būt, kad d. Lažauskas 
turi daug tiesos. Gal būt, 
jo išvadžiojimai yra teisin
gesni už kitų. Bet ar ištik- 
ro d. Lažauskas gerai su
prato d. A. Bimbos komu
nistinės santvarkos išvad
žiojimus? Aš nesakau, kad 
aš viską supratau iš Bimbos 
raštų, aš nesakau, kad d. 
Bimba negali padaryti kur 
nors kokią klaidą. Bet, ma
no supratimu, kodėl gi dar-

• bininkas negalėtų būti pro
fesorium, o profesorius dar
bininku?

Kodėl ne? Aš pilnai su
tinku su d. Bimbos pareiš
kimu. O jei kam tas būtų 
neaišku, tai paimkime ūki
ninko darbus, 
vieną valandą 
dieną pjauja, o 
vus sėja ir tt. 
dirba desėtkus 
darbų, ir jis juos moka. Da
bar paimkime gerą muzi
kantą. Jis griežia smuiką, 
pianu skambina, klernetu 
groja ir daug kitokių in-

strumentų. Toliaus paimki
me daug skirtingų kalbų 
vartojimą. Žmogus išmoks
ta kalbėti angliškai, rusiš
kai, francūziškai ir daug ki
tų kalbų. Paimkime maši
nistą. Jis valdo vieno tipo 
mašiną, kito ir trečio ir 
daug kt. Taip pat ir su inži
nierium. Jis nubraižo pla
ną budinkui, tiltui, užlajoms 
ir daugybei kitokių pastatų.

Čia suminėti fizinio ir 
protinio darbo darbininkai, 
kaip matome, atlieka po ke
lis ar net po kelioliką skir
tingu darbų. Čia gal kas pa
sakys, kad farmerio darbą 
bile kas galėtų atlikti, o pro
fesoriaus, inžinieriaus ar 
piešėjo,—negalės. Taip, ga
lės. Draugas A. Bimba savo 
rašytoj knygoj nurodinėja 
štai ką: “... komunistinėje 
santvarkoje kiekvienam bus 
durys plačiai atdaros į vi
sokio darbo visas šakas. 
Pasirinkimas bus laisvas. 
Žmogus darbuosis tose ša-

Ūkininkas 
aria, kitų 
trečią—ja- 
Ūkininkas 
skirtingų

turtus, dabar aukštenės katali
kų valdžios pristatytas Švieti
mo ministeriui paskirti Kretin
gos pranciškonų gimnazijos di
rektorium.

no malonumas,—sako d. Flori
nas.

Jis pasakoja toliau apie par
lamentą — “plepalynę”—reich
stagą, kurio atstovu jis buvo ir 
kuris taip pat buvo tas pats 
Hesseno landtagas, tik dides
niam, visos Vokietijos, mašta
be. Jis prisimena momentus, 
kai Vokietijos reichstage tarp 
mamų ir papų (seni atstovai) 
pirmą kart pasirodė jaunimo 
atstovai, praėję Vokiečių Kom
partijos sąrašu. Buržuaziniai 
reichstago atstovai negalėdavo 
nesipiktindami dargi žiūrėti į 
tuos jaunuolius, kurie išdrįsda
vo dargi žodžio prašyti. Savo 
neapykantą jaunimui jie paro
dydavo bent tuo, kad jaunuo
liui išėjus kalbėti, buržuaziniai 
reichstago atstovai demonstra
tyviai imdavo išeit iš salės.

—Aš tada pamačiau, kaip 
giliai viešpataujanti buržuazija 
neapkenčia jaunosios kartos ir 
jos atstovų,—sakė d. Florinas.

Susirinkimo dalyviai karštai1 
palydėjo kiekvieną kalbėtoją, 
priėmė pasveikinimus d. Stali
nui ir Aukštojo Sovieto Prezi
diumo pirmininkui d. Kalininui.

Vakaras baigėsi dailiąją, me
nine dalim. Pačios įstaigos 
darbininkų vaikų pionierių bū
rys, diriguojant 7 metų Vovai, 
pagriežė, padainavo populiarias 
daineles; muzikos mokyklos 
mokiniai, taip pat vaikai, pa
griežė įvairius muzikos dalykė
lius; artistė padainavo. Po to 
buvo suloštas vienas scenos 
vaizdelis ir daugiau 5 valandų1 
užsitęsęs vakaras pasibaigė.

* * *

štai tipingas Sovietų vakaras- 
pasilinksminimas, kokių kiek
vieną dieną visur esti tūkstan
čiai. Profsąjungų komitetų ir 
kitų visuomeninių organizacijų 
ruošiami šitie vakarai aptar
nauja beveik visus darbininkus 
ir tarnautojus visai veltui.

A. Ramutis.

koše, kurioms jis turi pa- valstybės, pirmoj eilėj ruošda- 
mosios užpulti Sovietų Sąjungą.

—Jeigu fašistai panorės iš
bandyti 170 milionų liaudies po
litinį ir moralinį vieningumą, 
milžiniškos socialistinės pramo
nės jėgą, mūsų moderniška ka
ro technika aprūpintą Raudo
nąją Armiją, tai mes neatsuk- 
sim jiems dešiniojo veido, su
davus jiems per kairįjį. Mes 
neprisilaikysimi ir dėsnio: 
“Akis už akį, dantis už dantį.” 
To mums maža. . Mes mušim 
fašistinį priešą prisilaikydami 
francūzų darbininko priežodžio. 
“Už akį — abis akis, už dantį 
—visą snukį!” . . . Ir toj ko
voj mums padės milionai kapi
talistinių šalių darbininkų. Gi 
po karo • Sovietų valdžia bus 
nebe vienuolikoj respublikų, o 
prie jų prisidės dar bent 10 So
vietų respublikų!

Atsiminimai Apie Vokietiją
Drg. Florinas prisimena tuos 

laikus, kai jis buvo atstovu 
Vokietijos parlamentuose, dide
liuose ir mažuose. Provinci
niam Hesseno landtage fakti- 
nuoju šeimininku buvo ne iš
rinktieji atstovai, o armotų ka
ralius Krupas, kurio samdiniai 
ir sudarydavo parlamento dau
gumą. Niekur taip ryškiai 
buržuaziniam parlamente nepa- 
sireikšdavo kapitalistinių mag
natų diktatūra, kaip šiuo 
atveju Hesseno parlamente. 
Krupo samdiniai leisdavo įsta
tymus, kokius nurodydavo Kru
pas. Komunistų atstovams nė 
prasižiot neduodavo — keldavo 
obstrukcijas, kliudydavo kalbėt. 
Kai tik d. Florinas paprašyda
vo žodžio, landtago pirminink. 
tuojau griebdavosi skambučio, 
atsistodavo, ir jo- šnervės im
davo ypač stipriai kilnotis.

—Taip jis pasitikdavo mane 
einantį tribunon ir tai buvo 
vienintelis tame landtage ma-

linkimo ir talento...”
Draugas Lažauskas rašo: 

“Nors drg. Bimba ėmė tą 
visą medžiagą iš mokslo ra
šė jų..., bet tokia teorija 
neatsako pratikai, o tik agi
tacinė forma..Gal.d. La
žauskas turi tame daug tie
sos. Bet, mano supratimu, 
d. Lažauskas kenčia baimę, 
kaip čia galėtų būti, kad in
žinierių, profesorių, piešėją, 
redaktorių ar kitą kokį pro
to darbininką pasiųstų į fi
zinį darbą. Man atrodo, kad 
tai nereikėtų kęsti jokios 
baimės. Nes tas eitų ant ge
ro ne tik visuomenei, bet ir 
patiems p r o f e s i o nalams, 
proto darbininkams. Nes jie, 
kaipo tokie, visviena kilnoja 
ką sunkaus, sluogiasi virvė
mis, narstosi tik dėl prasi- 
mankštymo, kad palaikyti 
save geroj sveikatoj.

O kitas dalykas, jog tokių 
proto darbininkų iš naujo 
mokinti kaip točką stumti— 
nereikėtų,—kaip greit su 
točka apsivers, taip greit ją 
išmoks stumti ir vadyti.

A. Vitkus.

PANEVĖŽYS

Atsiranda Limonadui ir 
Selteriui Konkurentas

Ramygalos pieno perdirbimo 
b-vė ateinantį pavasarį pradės 
plačiu mastu gaminti pieno 
šampaną, šie gaminiai dau
giausiai bus pardavinėjami Pa
nevėžyje. Tam jau jieškomos 
ir patalpos, o pienininkas iš
siųstas praktikuotis pieno šam
pano gamyboje.

Numatoma pieno šampano 
bonką rinkoje detaliai pardavi
nėti po 10 cnt. Tai limonado 
ir selterio gamintojams bus di
delis smūgis.

Stephen Aromiskis
(Armakauskas) / 
LAISNIUOTAS

GRABORIUS
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan h ve.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

Susitikimas Su Atstovais
(Tąsa iš 2 pusi.)

—Ir štai šis neseniai buvęs 
pionierius, — tęsia d. Manuils- 
kis,—šiandien Aukštojo Sovie
to atstovas ir vienos iš vienuo
likos Sovietų respublikų—Kaza
chų respublikos—liaudies komi
saras sveikatos reikalams.

Manuilskis prisimena įvairius 
epizodus iš savo priešrinkimi
nės kelionės Kazachstane. Su 
kokia meile, kadaise caro pri
slėgtos tautos, dabar kalba apie 
Maskvą, apie Staliną.

—Stalinas davė mums lai
mingą gyvenimą. Širdingas 
jam ačiū! — pareiškė vienam 
kazachų susirinkime išėjusi tri- 
bunon šimtametė senutė.

Sovietų valdžia gali didžiuo
tis savo tautinės politikos tri
umfu, viešpataujančia Sovietų 
Sąjungoj tautų brolybe. Maskva 
jiems liko brangiu, šventu da
lyku. Keliąsdešimt kilometrų 
kazachai važiavo, kad pažiūrėt 
žmogaus, atvažiavusio iš Mask
vos.

Kalba Svečias iš Čecho-

Čechoslovakijos senatorius 
Šmoralis pasakoja įspūdžius iš 
Aukštojo Sovieto sesijos, kurioj 
jis dalyvavo svečio teisėmis. Jis 
sėdėjęs greta svečio kabardino, 
apsirengusio tautiniais drabu
žiais—su patronais ant krūti
nės ir durklu už juostos. Kada ( 
ložėj pasirodė Stalinas su savo 
draugais ir salėj kilo audringos 
ovacijos, žemažiūris šmeralis 
paklausė kabardino:

—Ar ten Stalinas?
Vietoj atsakęs, kabardinas | 

pakišo jam knygutę su atvertu 
puslapiu, kuriam buvo pa
braukti žinomi d. Stalino pra
nešimo žodžiai, kam Sovietų 
Sąjungoj reikalingas be Sąjun
gos Sovieto dar ir .Tautų So
vietas.

Draugas Šmeralis palygina 
Sovietų Sąjungoj viešpataujan
čią tautų draugystę su tautinių 
mažumų persekiojimais kapita
listinėse šalyse ir pirmoj eilėj 
fašistinėse šalyse. Jis palygina 
socialistinį parlamentą, kur at
stovais yra darbo žmonės, at
stovauja darbo žmonių reikalus, 
kurie visose šalyse sudaro di
džiulę gyventojų daugumą, ir 
buržuazinį parlamentą, kur at
stovai savo didžiulėj daugumoj 
atstovauja tik kapitalistų, dva
rininkų, išnaudotojų reikalus. 
Jis pažymi charakteringą So
vietų liaudžiai politinį vienin
gumą, kuris išplaukia iš išnau
dotojų klesų panaikinimo ir so
cialistinės visuomenės pastaty
mo. Tuo tarpu kapitalistinėj 
visuomenėj tokio politinio vie
ningumo jokiu būdu negali bū

ti, nes ten viešpatauja klasių 
kova, klasiniai prieštaravimai.

Buržuazine ir Sovietinė 
Demokratijos

Draugas Lozovskis, Profin- 
terno sekretorius, palygina so
vietinę demokratiją — demo
kratiją darbo žmonėms—ir bur
žuazinę doemokratiją, kurios 
vaisiais naudojas buržuazija. 
Jei Paryžiuj didžiausioj salėj 
nori sušaukti masinį susirinki
mą ir apie tai pranešti publi
kai, tai visų pirma turi turėti 
15-20 tūkstančių frankų, štai 
tau ir demokratija, štai tau 
kapitalisto ir darbininko lygy
bė ! Buržuazinės lygybės vai
siais naudojasi tas, pas ką ki
šenėj pinigų yra.

Drg. Lozovskis kalba apie 
laimingą Sovietų jaunimą, ku
ris nežino kapitalistinio išnau
dojimo, kuriam dargi buržua
zinės visuomenės terminai ne
suprantami. Jis prisimena epi
zodą su čechoslovakų darbinin
kų delegacija Charkovo trakto
rių fabrike. Kai delegacija ap
sistojo prie vienos mašinos, ku
rią valdė 18 metų komjaunuo
lė ir ėmė žiūrėti, kaip ji dir
ba, komjaunuolė kreipės į vie
ną delegacijos narį:

—Pasakyk, tamsta, 
jūs partijai priklausot?

.pasisakė 
partijos

Lietuvos žydus Jaudina 
žinios iš Vokietijos

šiomis dienomis grįžę iš Ber
lyno ir Karaliaučiaus Lietuvos 
piliečiai pasakoja, kad vokie-. 
čių įstaigos staiga pareikalavo 
iš visų Vokietijos žydų sugrą
žinti užsienio pasus. Taip pat 
žydams atsakyta duoti bet ko
kius leidimus valiutai išvežti ar 
išsiųsti į užsienį. Esą, Vokieti
joje žydai šiuo metu vėl lau
kia naujų persekiojimų bangos; 
ir labai susirūpinę savo likimu, 
nes ir ūkiškai Vokietijos gyve
nimas paskutiniu metu labai 
pašlijęs. Lietuvos žydus šios 
žinios labai jaudina, nes dau
gelis tenai turi dar savo gi
minių ar pažįstamų.

GARSINKITES SAVO BIZNI 
DIENRASTYJ “LAISVĖJE”

Ito.kiai

Delegacijos narys 
esąs socialdemokratų 
narys.

—Na, nors kartą 
gyvą socialistą!
ka pamatyti tik gyvą buržujų...

Viename Sovietų name žai-
■ džia 10 metų mergaitė ir 12 
Ametų
kabo 
gaitė 
rius.’

—O kas tai yra bankierius?
—Bankierius . . . bankier . . .

Tai žmogus, kuris bankus sta
to !—paaiškina berniukas.

Drg. Lozovskis primena apie 
karą, kurį rengia fašistinės

pamačiau
Dabar belie-

berniukas. Ant sienos 
laikraštis, kuriame mer- 
perskaito žodį “bankie-

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Dčl šeimos Nesantaikos Du 

Į Kapus, Du Ilgiems Me
tams Kalėjiman

KAUNAS.— Iš teismų prak
tikos matyt, kad Lietuvoje dau
giausia nužudymų esti del me
džiagines naudos ir šeimos ne
santaikos.

Sausio 15 d. Apeliaciniai rū
mai, be Babravičiaus nužudy
mo bylos, sprendė dar vieną 
bylą, kuri jau pagrsėjusi kaip 
žmonių mainymo byla.

Biržų apskr., Daujėnų valse., 
Balečių km. gyventojas Pranas 
Prakapas su Emilija Čivaite 
nuo pirmųjų vedybų dienų tai
kos nerado. Petro Prakapo 
žmona susidraugavus su vyro 
broliu, Povilu Prakapu.

Toks netvarkingas Prakapų 
gyvenimas tęsėsi apie 16 metų, 
kol 1937 m. sausio 29 d. atėjo 
tragiškas galas. Tą dieną Pra- 
kapienė iškėlė vaišes ir į tas 
vaišes buvo pakviestas dar ir 
Prakapų kaimynas Antanas 
Narvydas.

Kai jau visi buvo įsigėrę, 
Petras Prakapas susitaręs su 
Narvydu mainytis žmonomis; 
Narvydas jau ir ėjęs prie Pra- 
kapienės. Povilas Prakapas 
Narvydui pavydėjo savo myli
mos ir todėl Narvydui smogė 
kirviu į galvą; Narvydas krito 
vietoje negyvas. Tuo pačiu me-

tu, kai Povilas Prakapas mu
šė kirviu Narvydą, Prakapienė 
mažesniu kirviu daužė galvą sa
vo vyrui Petrui. Užmušęs Nar
vydą, Povilas Prakapas kelis 
kirvio smūgius pridėjo į galvą 
ir savo broliui Petrui.

žmogžudžiai Narvydą paliko 
gulėti grįčioje prie durų, o Pe
trą paguldė į lovą ir uždegė 
grabnyčią, nes buvo religingi 
žmonės.

Apie Prakapo ir Narvydo nu
žudymą policijai pranešė kai
mynai.

Pov. Prakapas nubaustas vi
są amžių, o Prakapienė 15 metų 
sunkiųjų darbų kalėjimo.

A. Maceina Iškeliamas 
Iš Kauno

KAUNAS. — Teko patirti, 
kad buvęs aktyvus KVC narys, 
kuris pasiūlė išdalyti bažnyčių

Vl INVENTED
L fie, (Sru+t&uį /

Tūkstančiai pasieks palengvi
nimo gėlimų ir skausmų nuvar
gintuose muskuluose su keltais 

išsitrynimais.

PAIN-EXPELLERIS 
su “Inakro” vaisbaženkliu yra 

I \ naudojamas per 70 metų.

K«i u.s. fu oo.

PAIN-EXPELLER.i

LIN IM E N T

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.

16 senų padarau nau
ju* paveikslo* ir kra- 
javu* sudarau ao ame* 
rikoniškai*. Reikalui 
esant ir padidina to
kio dydžio, kokio pa
geidaujama. Taipgi 
atmaliavoju Įvairiom 
spalvom.

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
RESTAURACIJA

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.

//1 a t c v i* cJm A iv JEi b)o

BANKETAS

Caro laikais buvęs kunigaikščio Aničkovo palocius, o prie 
Sovietų paverstas j mokyklą.

COOKand HEAT Without Coal 
In Your Present Ot^WOOCI ft
Stove or Furnace— IAS,' ■ 
HOTTER — CHEAP. 
ER-No Ashes or Dirt —Twice the Heat Quick 
■t ONE HALF THE COST.
COOKS A MEAL

FOR LESS
Bests any oil burner over gotten 
out for low cost, perfect per
formance. Burns cheap oil a now £ii'p,li„7o 
way, without pre-generating AnySTOVf 
or clogging up. Quick Intense rang* .r 
heat by Simple Turn of Valve, furnac* 
It ends drudgery and dirt of Quick HEATof 
coal or wood; outs fuel bills In Turn of Valvot 
half, pays for Itself quickly by what IT SAVES.

DUANE phone for free rnUNE DEMONSTRATION 
No Obligation

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

Local Sales Representative

KLEEN KOL COAL CO.
MR. PETER LISAUSKAS

COAL, COKE and OIL
Phone: JEfferson 3-2779 

EVergreen 7-7550 
Ridgewood

1458 DeKALB AVENUE
Williamsburg

335 UNION AVENUE
Maspeth

53-82 72nd PLACE

Sekantis didelis parengimas bus

“Laisvės” Konvencijinis Banketas
Įvyks Balandžio 3 April

Gera Vakariene ir Puiki Programa
Šis banketas bus

GRAND PARADISE SALĖJE
318 Grand St. Brooklyn, N. Y.

Banketo bilietai jau gatavi ir išdalinti platinimui. 
Prašome iš anksto įsigyti Banketo bilietą.

ĮŽANGA $1.25 ASMENIUI
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PETRELIS-KUPRELIS
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Pittsburgh, Pa.

(Tąsa)
Vieną, spalio mėnesio dieną, kuomet 

miesto vežimai tuštino pelenų ir kitokių 
išmatų blekines, tame kvartale, kur Al
dona gyveno, iš išmatų blekines išsirito 
tik gimęs ir nusmaugtas ar sava mirčia 
miręs berniukas. Jo kūnelis buvo suvy
niotas į laikraštinę popierą ir surištas 
naujo, margo šilko platoka atkarpa. To 
miestelio kapitalistiniai laikraščiai, ko
kiais tai misteriškais sumetimais, įdėjo 
tik po mažiutėlę žinutę ir labai nežymio
se vietose apie tą radinį.

Tačiau tam kvartale, kur lavonėlis bu
vo rastas, pradėjo eiti spėliojimai, kal
bos ir uostinėjimai detektyvų. Tos ble
kines, ir be aiškinimo aišku, niekas ne
norėjo prisipažinti. Ar ji buvo iš kito 
kvartalo atnešta, ar tik bėdą kožnas nuo 
savęs stūmė, nedera mums spėlioti.

Vieną vakarą, kada Jurgio Dimšos šei
ma, įskaitant ir Petrelį su Aldona, valgė 
vakarienę, kas tai paskambino dūrinį 
varpelį. Dimša atsikėlė nuo stalo, priėjo 
prie durų ir tik spėjo praverti duris, vy
riškis, žengdamas į vidų, drąsiai tarė:

“Mes turime teisę matyti vieną žmo
gų šiuose namuose.”

“O kas jūs tokie?” pasiteiravo Dimša.
“A t s i r e k o menduosime prie šviesos. 

Tamsta neprivalai karščiuotis. Einam į 
vidų ir reikalas bus paaiškintas.”

Paskui vyriškį įsimalė ir dvi moteriš
kės, o ties durimis stovėjo policijos au
tomobilis ir du policistai prie vairuoja
mo rato. Vyriškis, kaip tik spėjo įžengt 
į valgymo kambarį, atvertė savo švar
ko atlapą ir rodydamas pirštu į ant jo 
krūtinės kabantį detektyvo ordiną, šiurk
ščiu tonu tarė: “Štai kas mes esame ir 
turime padaryti kratą Ana Daim rūme.”

Petrelį ir Aldoną tarsi žaibas būtų per
skrodęs. Jie nutirpo ir negalėjo atsikvo
šėti—kas čia? Sapnas ar tikrovė? Jai 
buvo jau skaitytojams žinomo Maikio 
veidas! Nustebo ir viša,.IMmšų»šeima,_o 
Aldona, tarsi iš miego atbudusi, prakošė: 
"Kame gi dalykas?”

“Mes ir jieškome to ‘kame gi dalyko’ 
ir tikimės čia jį surasti. O dabar, panele 
Ana Daim, malonėsi šitas viešnias nusi
vesti į savo kambarį ir būti mandagia.”

Aldona prislėgtai atsidūsėjo, atsistojo 
ir, tarsi medinėmis kojomis, sunkiai už
lipo laiptais ant antro aukšto. Paskui ją 
užsekė ir abidvi viešnios. Petrelis dar 
vis tebesėdėjo stabu pavirtęs ir savo su
stingusių akių nenuleisdamas nuo_ Mai
kio, kuris sėdėjo ant krėslo ir degėsi ci- 
garetą.

“Tai ko taip spoksai, kaip gyvatė į ru
pūžę? Ar nepažįsti manęs?” sarkastiškai 
paklausė Maikis.

“Pasakyk man, broli, kokias vėl kilpas 
taisai ant tos nelaimingos ir nekaltos 
mergaitės?” sukuždėjo lig iš po žemės 
Petrelis.

“Džiaugkis, kad aš ir tave nestveriu už 
tos prakeiktos kupros, tai ir viskas.”

“Jei gali, tai būk toks geras ir imk 
mane vietoj jos.”

“Tave! Argi tu Izaokas, kad galėtum 
pagimdyti kūdikį?”

Dabar jau netik vienam Petreliui, bet 
. ir Dimšams buvo aišku, į kokį vortinklį 
ši nelaiminga muselė-Aldona pakliūna, į 
kokius gudriai užtaisytus spąstus ji bus 
varu įvaryta? Tuo tarpu Aldona ir abid
vi “viešnios” nulipo žemyn. Viena iš vieš
imų nešėsi Aldonos margą suknelę, o an
troji jau vedėsi Aldoną su retežėliu ant 
jo& rankos. Aldona buvo jau apsirengus 
ir kiek apsiverkus, bet ėjo su aukštai pa
kalta galva, pasiryžimo pilnu veidu ir 
ąąrkastiška šypsena lūpose.

“Ar viskas tvarkoj?” pasiteiravo Mai- 
kis.

z-“Taip. Ir prasikaltėlį ir liudininką tu- 
ityne,” atsakė viena iš jų.

Tačiau Aldona, iš didelio sukrėtimo, 
liOrs ir atrodė viską sutinkanti su nepa
laužiamu didvyriškumu, bet negalėjo nei 
žodžio ištarti. Ji tik žvilgterėjo ašarose 
paskendusiomis akimis į Petrelį, paskui 
į Dimšą ir prakošė: “Greitai pas advo
katą. .. Nes aš pražūsiu.”

Tai ištarus, ji pati pirmutinė timpte
lėjo retežėlį ir ne ją detektyve, bet ji 
detektyvę išsivedė pro duris, sėdo į po
licijos automobilį ir nuvažiavo jiems ži

nomais keliais, kurie vedė kalėjimo link.
Visti namiškių akys spoksojo į tamsų 

koridorių, kuris prarijo Aldoną ir kitas 
, tris figūras. Jų pravertos lūpos norėjo 
prabilti, bet skaudų smūgį gavusios jų 
sielos neleido pajudinti liežuvį. Pirmiau
sia atsipeikėjo Dimšienė ir prabilo:

“Tai negalimas daiktas... Aš pati pa
liudysiu, kad ji nekalta, kad visą laiką 
buvo sveika ir nei vienos dienos neišliko 
iš darbo... Juk moteris ne višta, o vai
kas ne kiaušinis.”

Dimša, kuris streikų bangose buvo už
augęs, kurį pirmas Rygos gumijos fab
riko streikas 1905 metais jau buvo už
grūdinęs kovos dvasia, kuris nešiojosi 
ant savo pečių žymes iš garsiojo 1911 
metų tekstilės darbininkų, Lawrence, 
Mass., streiko ir buvo dalyvavęs kituose 
streikuose—pakraipė savo jau senatvės 
žiedais pražydusią galvą ir lėtai, tarsi 
kiekvieną žodį gerai apmąstydamas, pra
dėjo^

“Kaip diena aišku, kad norima tą mer
gaitę sutrėkšti, kaip slieką, po darbdavio 
padu... Kas liečia mane, tai štai ką aš 
teisme pasakysiu—kirskit man galvą, jei 
ta mergaitė pagimdė kūdikį! Bet kas ten 
tokio darbo pelės klausys, ką jis sako! 
Kas paisys, kad už tokią pat vargo pe
liukę užsistoji. Ten kalbės doleris ir jo 
klausys teisėjai, policija; ten doleris suf- 
lioriuos liudininkams...

“Kaltinimas pagrįstas kūdikio lavonu,” 
tęsė jis, “o kapitalistai, kad sunaikinti 
savo priešą, nesigaili dolerių. Jie nepra
dės lošt tokios dramos, kol visur nebus 
patepta ir aktoriai neišdresiruoti. Už 
juos kalbės doleris, o už mus teisybė, bet 
ji bus su užrištomis akimis ir užkimšto
mis ausimis. Bet, kaip ten nebus, mes 
turime imtis už darbo. Petreli, einam 
pas advokatą!”

Petrelis pašoko, kaip iš miego, juodu 
išėjo. Jie nuėjo pas jauną advokatą. Tai 
buvo progresyvis, jau keliose lygiai strei- 
kierių bylose pasižymėjęs advokatas ir 
Dimšos giminaitis. Jis jau buvo susipa
žinęs ir su Aldona, kuri jam buvo įkritus 
į akį tik iš pirmo pasimatymo. Išklausęs 
Dimšos pasakojimą, advokatas pareiškė:

“Dalykas labai rimtas ir lošis gali baig
tis tragedija. Jeigu tik bosai bus gerai 
prisirengę prie šio lošio, mergaitei grę- 
sia viso amžiaus kalėjimas. Pirmiausia 
susiraskite žmogų, kuris užstatys ma
žiausia dešimties tūkstančių dolerių kau
ciją ir išims ją iki teismo iš kalėjimo, 
tai viena.

“Antra, aš imsiuosi už darbo ir dė
siu visas savo jėgas neleisti pražudyti 
tą nekaltą mergaitę. Čia norima netik 
subjaurioti jos vardą, sutrempti po ko
jomis jos reputaciją, bet tiesiog pražu
dyti ją.”

Petrelis ir Dimša, atsisveikinę advo
katą, važinėjo nuo Einošiaus prie Kai- 
pošiaus net iki antros valandos ryto, kol 
surado žmogų, kuris už gausų atlygini
mą apsiėmė užstatyti kauciją, kad ir iki 
penkiolikos tūkstančių dolerių už jos pa- 
liuosavimą iki teismo.
Sprendžiamasis Mūšis liž Aldonos Laisvę 

Ar Pražūtį
Aldonos liudininkai — Dimša, Dimšie

nė ir Petrelis, klausinėjami bei panio- 
jami, perėjo prokuroro šerengą. Jie visi 
tvirtino, kad Aldona nekalta, kad ji nei 
vienos dienos nesirgo ir neišliko iš darbo. 
Prokuroro įrodymai, apart liudininkų, 
kurių vienas buvo ir Maikis, kad kūdikio 
lavonėlis priklauso Aldonai, buvo taipgi 
trys:

Pirmutinis, tai daktaras, kuris Aldo
ną egzaminavo kalėjime. Jis pripažino, 
kad ji nesenai yra pagimdžiusi kūdikį. 
Antras liudininkas, tai Aldonos suknelė, 
kuri buvo paimta iš Aldonos kambario 
ir kurią Aldona prisiėmė už savo sukne
lę—tiko, kaip du lašai vandens, su ta 
šilko atkarpa, kuria buvo surištas kūdi
kio lavonėlis. O trečias, tai dirbtuvės 
knygos, kur Aldona dirbo, kurios liudijo, 
kad prasikaltėlė išliko iš darbo net čielas 
tris dienas, būtent: 11, 12 ir 13 spalio, o 
kūdikio lavonas buvo rastas 11 dieną 
spalio.

(Bus daugiau)

Apvaikščiojimas 20 'Mėty, Lie
tuvos Nepriklausomybės

Vasario 13 d., LMD name bu
vo istoriškas apvaikščiojimas 
Lietuvos nepriklausomybės.

JLMD didžiulė svetainė buvo 
kimšte prisikimšus žmonių, 
tarpe kurių labai daug’ matėsi 
lietuvių komunistų ir jų simpa- 
tikų. Pittsburgho ir apielin- 
kės lietuvių istorijoj tai dar 
pirmu syk toks didelis buvo 
lietuvių susirinkimas, kad LMD 
svetainė jam buvo permaža.

Dėlei tokio didelio ir gra
žaus lietuvių susirinkimo, rei
kia atiduoti kreditas visiems 
Pittsburgho lietuviams už vie
nybę ir bendrą veikimą. Taipgi 
reik atiduoti kreditas ir lietu
viškai spaudai už garsinimą to 
susirinkimo. Kaipo ypatai, tai 
didžiausias kreditas priklauso 
Povilui Dargiui, kuris veltui ir 
sumaniai garsino per radio.

Kadangi šis apvaikščiojimas 
buvo rengiamas Pittsburgho ir 
apielinkės draugijų, kurių tar
pe yra įvairaus įsitikinimo na
rių, tad ir programoj sustaty
ta įvairių sriovių kalbėtojai. 
Kalbėjo: P. Pivariūnas, nuo 
tautinink-sandariečių; E. K. 
Sliekienė, nuo lietuvių komunis
tų; J. K. Mažiukna, nuo socia- 
listuojančių žmonių. Taipgi 
kalbėjo Pittsburgho miesto ma
joro atstovas; vienas iš Lietu
vos atvažiavęs daktaras (pa
vardės nenugirdau. — J. M.), 
ir panelė Mikužiūtė iš Chica- 
gos. Pirmininkavo susirinkime 
P. Dargis.

Labai geras prakalbas pasa
kė E. K. Sliekienė, panelė Mi
kužiūtė ir J. K. Mažiukna. Mi
nėti kalbėtojai savo kalbose 
gyvais faktais nurodė demokra
tijos reikalingumą mūsų bro
liams ir sesutėms lietuviams, ir 
fašistinės tvarkos žalingumą 
Lietuvos gyventojams ir Lietu
vos nepriklausomybei. Sunku 
buvo ir nesisekė kalbėti P. Pi- 
variūnui, kuris stoja už dabar
tinę Lietuvos tvarką ir aplinki
niais keliais ją gina iš peties.

Su dainomis geriausia pasi
rodė Norkiukui vadovaujant 
šv. Jurgio parapijos (neprigul- 
mingos) choras.

Laike programos buvo suloš
tas veikaliukas, kaip nuo Lie
tuvos buvo nuimti retežiai, pa- 
liuosuojant ją. Betgi dalis re
težių dar pasiliko ant vienos 
rankos ir tik jie bus nuimti ta
da, kada bus paliuosuotas Vil
nius. Veikaliuką vaidino Koli- 
čienė, Lietuvos rolėj, ir lietuviš
ki skautai—Lietuvos vaikų ro
lėj. Veikaliuką parašė, rodos, 
D-rė Baltrušaitienė.

Dėlei veikaliuko, drįstu pasa
kyti, kad jis visiškai nepara
šytas sulig Lietuvos istorijos 
eigos ir neatatinka gyvenimui. 
Mes žinom, kad Lietuva buvo 
supančiuota lenkų Liublino 
Unija, vėliaus surakinta cariz
mo retežiais. Tik dėka Rusijos 
revoliucijai Lietuva nutraukė 
tuos retežius nuo savo rankų ir 
pasiliko laisva, nepriklausoma. 
Nespėjus laisvai Lietuvai atsi
peikėti, pagrobė ją už vienos 
rankos fašistas lenkas zeligows- 
kis, už kitos rankos pagrobė ją 
lietuvis fašistas Smetona ir vėl 
Lietūvą prirakina prie lenkiško 
ir lietuviško fašistinio stulpo. 
Ir šiandieną Lietuva sukaustyta 
lenkiškais ir lietuviškais fašis
tiniais retežiais, ir vėl dejuoja. 
Kodėl nerašyti ir nevaizduoti 
kaip tikrai yra?

Sulig rengimo komiteto pa
tvarkymo, buvo renkamos au
kos sekančiai: Pittsburgho uni
versiteto kambariui išpuošti, 
surinkta aukų $15.30. Lietuvos 
politiniams-prišfašistiniams ka
liniams, surinkta aukų $64.30; 
ir vėliau dar pridavė aukų 
draugai iš Courtney, bet neži
nau kiek. Trečiu syk rinko 
aukas Vilniaus mokyklom, aukų 
surinkta $8.39.

žiūrint į sumą aukų, aišku 
pasirodo, kad Pittsburgho ir 
apielinkės lietuviai thyli ir 
trokšta matyti Lietuvą laisvą ir 

demokratišką. Ir tiesia savo 
ranką tiems Lietuvos kovoto
jams, kurie drąsiai išstojo 
prieš fašistinę tvarką, už Lie
tuvos demokratiją ir už tai sė
di fašistiniuose Lietuvos kalė
jimuose.

Surengiant tokį įspūdingą, to
kį gražų Lietuvos nepriklauso
mybės apvaikščiojimą, rengimo 
komitetas padarė ir vieną kitą 
klaidelę.

Labai negerai, kad tokiam 
gražiam apvaikščiojime, tokioj 
didelėj lietuvių svetainėj, nepri
imta rezoliucija už Lietuvos de
mokratiją ir nepasiųsta Lietu
vos atstovybei ir Lietuvos val
džiai. J. Miliauskas.

į Mass. Valst. Draugus
Perdaug Conn, valstijos lie

tuvių darbininkų organizacijos 
atsiskyrę nuo Mass, organizaci
jų. Conn, valst. apskričių vei
kianti komitetai svarstė, kaip 
būtų galima užmegsti ryšius, 
susidraugauti su Mass, valst. 
organizacijom ir draugais, pas 
kuriuos randasi daug organi
zacinių spėkų, kurių mums 
tankiai prireikia. Pav., Mass, 
draugai gali į Conn, atsiųsti iš 
moterų vieną kitą kalbėtoją; 
iš dailės spėkų, — solistų ir 
chorų į mūs didesnius parengi
mus ir išvažiavimus vasaros 
laike. Taip pat ir iš Conn, ga
lėtų nuvykti į Mass, valst. cho
rai ir vienas^kitas solistas (so
listų mes mažai beturime). 
Tik tokiu būdu mes galėtume 
labiau susirišti, susidraugauti 
vienos valstijos lietuvių darb. 
organizacijos su kitomis. Iki 
šiol konektikiečiai visados žiū
rėdavo į New York’o miestą, 
ten esamus draugus ir Aido 
Chorą; o žiūrėjimas į vieną ir 
tą pačią (nors ir garsią) vietą, 
neduoda didelių pasisekimų. 
Mūs žmonės reikalauja kas 
kart naujasnių dalykų, nau- 
jasnių kalbėtojų, dainininkų ir 
chorų.

Conn, veikėjai pageidauja 
atsiliepimų iš Mass, valstijos 
šiame reikale; jei ne per spau
dą, tai bent laiškais. Kurie 
chorai sutiktų ateinančią vasa
rą atvykti į mūs didesnius iš
važiavimus mainais su bile ku
rios Conn, valst. kolonijos cho
ru, —- atsiliepkite. Neuždaro
ma durys New »Yorko ir New 
Jersey valstijų choram atsi
liepti. Atsiliepimus, jei laiš
kais rašysite, rašykite LMS 4 
Apskričio Sekretoriaus vardu— 
C. Strauss, 5 Henry St., Wa
terbury, Conn. Vikutis.

REZOLIUCIJOS
Amerikos Lietuvių Kongreso 
N. J. Valstijos Konferencijos, 
Įvykusios Sausio 30 d., 1938, 
Lietuvių Svetainėj, 180 New 
York Ave., Newark, N. J., Ku
rioj Dalyvavo 42 Delegatai, 
Atstovaujanti 21 Draugiją su 

1416 Narių.

LIETUVOS KLAUSIMU
Jau 11 metų, kaip Lietuvo

je egzistuoja fašistinė diktato
riška valdžia.

Nuo pat jos užsikorimo ant 
Lietuvos liaudies sprando, liau
dies vargai kasmet didinasi ir 
labiau apsunkina nepakeliamą 
gyvenimo naštą, kas, supranta
ma, iššaukia nepasitenkinimą 
ir bruzdėjimą prieš tokią dikta
torišką priespaudą.

Pasekmėje to nepakenčiamo 
vargo, šiandien jau matome 
Lietuvoje • liaudies Demokratinį 
Frontą, susidedantį iš pirmei
viškos inteligentijos ir visų de
mokratiniai nusistačiusių žmo
nių, kuris veda kampaniją už 
atsteigimą civilių Lietuvos liau
dies teisių, už paliuosavimą an
tifašistinių politinių kalinių, 
kurių pilni kalėjimai ir koncen
tracijos stovyklos. Mes sveiki
name jus, Lietuvos karžygiai, 
už jūsų karžygišką darbą—ve
dimą Lietuvos liaudies politinės 

ir ekonominės laisvės kovos: už 
antifašistinių kalinių paliuosa
vimą, už civilę metrikaciją, už 
pilną Lietuvos demokratinę 
santvarką. Mes pasižadame 
remti jus visais mums galimais 
būdais, ir kviečiame visas Ame
rikos demokratiniai nusistačiu
sias organizacijas prie šio gar
bingo darbo.

JAUNUOLIŲ ŽURNALO 
KLAUSIMU

Jaunuolių žurnalas, ‘‘The 
Voice of Lithuanian Ameri
cans,” neužilgo žada cirkuliuot 
po mūsų kolonijas. Mūsų jau
nimas turi būt mūsų darbo tę
sėjas ir palaikytojas. Kad mū
sų darbo tolesnė tąsa eitų sėk
mingai, mes suaugesni žmonės 
privalome širdingai remti jau
nuomenės žygius.

Viršuj minėta konferencija 
pareiškiame savo pritarimą 
jaunimo žurnalui “Voice,” pasi
žadame jį visais galimais bū
dais skleist ir remt.

Talkon į šį svarbų darbą! 
Kviečiame prisidėt visas lietu
vių organizacijas, draugijas, 
kliubus ir chorus. Tarp kitų

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

Rašykte šiaip:
JOHN W. THOMSON

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

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

ciališką masiniam platinimui brošiūrą— 

LIETUVOS LAISVĖS 
DRAUGAI ir PRIEŠAI

Paraše R. Mizara

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

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

katalikų dvasiškija, kai Lietuva buvo 
caro priespaudoj ?

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

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

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

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

Draugai ir Priešai” masiniam platinimui
•

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

pardavinėjama.
Knygutės kaina tik 5 centai

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

nerokuosim persiuntimo kaštų.

Raštas aiškus, kalba lengva, populiari.
• V

Siųskit užsakymus tuojau.

LAISVE
427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.

darbų, mūsų jaunimas su savo 
laikraščiu galės daug prisidėt 
bendroj visų kovoj už atsteigi
mą demokratinės tvarkos Lietu
voje.

CHARLES’ 
UP TO-DATE 

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Gerai Patyrę Barbenai 
Prielankus Patarnavimas 

306 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Tel. WAdsworth 3-2006

b: shlaves
Skutam Grindis Mašina

Taip pat šeliakuojam grin
dis ant bile pareikalavimo.

Prieinamos kainos
Rytais nuo 6 vai. iki 11
Vakarais nuo 7 iki 12

506 West 177th Street
Apt. 2

New York City, 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.

(
Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS

5 (Undertaker)
Š Vedu šermenis ir palaidoj u tin- 
| karnai ir už prieinamą kainą
3 PaTsamdau automobilius vestu- 
š vėm, parėm, krikštynom ir 
| kitokiem reikalam
| 402 Metropolitan Avė.
> (Arti Marcy Avenue)
| BROOKLYN, N. Y.
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N. J. Reakcininkų Užmanymai Sudaužyti 
Visas Darbo Unijas

New Jersey valstijos reakcio
nieriai su Jersey City unijos 
grioviku Frank Hague ir jo 
pirmąja ranka Harry Moore, 
kuris su pagelba Frank Hague 
mašinos tapo išrinktas New 
Jersey gubernatorium, padarė 
bjaurų sąmokslą sudaužyt bile 
darbo unijų judėjimą šioj vals
tijoj.

Arthur F. Foran, savininkas 
geležies liejyklos dirbtuvės Fle
mington, N. J., kurioj dirba 
150 darbininkų, nepakęsdamas, 
kad buvo priverstas praeitais 
metais padaryti kontraktą su 
Amalgamated Iron, Steel and 
Tin Workers unijos lokalu 
1186, sulyg kurio jo darbinin
kai gavo geresnes darbo sąly
gas ir “closed shop,” būdamas 
valstijos seimo nariu, jis įnešė į 
legislatūrą bilių. Bilius ant tiek 
fašistinis, sulyg kurio visos ne- 
prigulmingos unijos New Jer
sey valstijoj faktinai bus pa
verčiamos bosų įrankiais arba, 
tiesiog pasakius, kompanično- 
mis unijomis. Šį savo fašisti
nį sumanymą jis nori pervaryti 
prieš vasario 27 d., nes su ta 
diena pasibaigia jo padaryta 
sutartis su augščiau minėta 
CIO unija.

Įsitėmykite šio fašistinio bi- 
liaus punktus. Už paskelbimą 
neautorizuoto streiko bus bau
džiama dvejais metais kalėji
mo. Toliaus sulyg šio įstaty
mo visos unijos turi būti įre
gistruotos, inkorporuotos ir 
priverstos 25 nuošimčius savo 
įeigų nuo kiekvieno nario de- 
pozituoti New Jersey valstijos 
bankuose.

Reiškia, kilus streikui bile 
darbdavis vaduojantis šiuo 
punktu gali kreiptis į tinkamą 
sau valdišką teismą, aiškinda
mas, kad streikas neautorizuo
tas, ir teismo legaliu būdu kon
fiskuoti visą unijos turtą.

Taipgi šiuo įstatymu vaduo
jantis New Jersey gubernato
rius bus autorizuotas pasiųsti- 
miliciją bei policiją į streiko 
vietą ant bile pareikalavimo lo
kalinės valdžios.

Einama dar toliaus, unijų 
valdybos rinkimai turės būti at
liekami ant kompanijos nuosa
vybės ir duodama gale ir tei
sė dirbtuvių formanams bal
suoti.

Taip pat, streiko klausimo 
reikaluose tur būt balsuojama 
ant kompanijos nuosavybės ir 
turi galią dirbtuvių formanai 
taip pat tą klausimą rišti.

Valstijos ir lokalinės valdžios 
darbininkams (į šią kategoriją 
įeina ir mokytojai) uždrausta 
priklausyti unijoms.

Uždrausta skelbti simpatijos 
streikai. Už šį prasižengimą 
bus baudžiama kalėjimu. Už
drausta sėdėjimo bei “slow 
down” streikai. “Slow down” 
arba pamaži dirbantis darbinin

kas visai nežinodamas gali gaut 
dvejus metus kalėjimo, nes su
lyg šio biliaus darbdavis nusta
to tam tikrą normą produkci
jos.

Pavyzdžiui, automobilių ga
myboj darbininkui įsakoma pa
kelti normą produkcijos nuo 
100 ligi 125 kavalkų į valandą. 
Darbininkas dirbdamas pagrei
tintu našumu ant tiek pavargs
ta, jog atsisako išpildyti bosų 
įsakymą, šiuo punktu vaduo
jantis darbdavis įskūndžia dar
bininką valdžiai, kad tai “slow 
down” streikas. Tokį darbinin
ką galima bausti dvejais metais 
kalėjimo.

Tai bjauresnio įstatymo ne
galima surasti nei Hitlerio bei 
Mussolinio žemėje.

šio proponuojamo įstatymo 
atmušimui subruzdo visos dar
bo unijos New Jersey valstijoj, 
Non Partizan League ir kitos 
pažangios organizacijos.

Ir ištikrųjų tai būtų baisus 
pavojus, jeigu šis įstatymas
pereitų, įvyktų tikra vergija. 
Tad visų pažangių žmonių par
eiga ir visų organizacijų, ne
žiūrint jų politinių pakraipų, 
siųsti protestus New Jersey le
gislatures nariams ir guberna
toriui ir reikalauti atmesti tą 
bjaurų sąmokslą prieš darbo 
unijų judėjimą!

Pakelkime savo galingą bal
są, kad atmušus šį fašizmo pa
sikėsinimą ant darbo žmonių!

Jonas Blinda.

su industrija ir visa produkci
ja pasivijo ir toli jau juos'pa
liko. Dabar jau artinasi prie 
Amerikos pasi vijimo, kurią 
taipgi greit pasivys.

“O kad Sovietai būtų pasivi
ję Ameriką, tai nėra nei kal
bos,” sakė Johnsonas, “jei ne 
trockistų sabotažai, trukdymai 
ir jų terorai.”

Profesorius Johnson plačiai 
aiškino trockistų terorą prieš 
Sovietų valdžią, jų bjaurius 
darbus, parsidavimą užsienių 
fašistams, jųjų teismus, prisi
pažinimą prie kaltės ir visus ki
tus trockistų bjaurius darbus ir 
jųjų mirtis už prasikaltimus.

Taipgi, prof. Johnson aiški
no, kad trockistams buvo duo
tas laisvas žodis laike jųjų teis
mo. Teismas buvo teisingai ve
damas, nors viso pasaulio dar
bininkų priešai rėkė ant Sovie
tų. Johnson suminėjo daugelį 
iš užsienių atvažiavusių vardus, 
kurie buvo laike trockistų teis
mų. Johnson’as sakė: “Vie
nas iš jų buvo D. N. Pritt, An
glijos juristas, kuris nors ne
pritaria komunizmui, bet pri
pažino, kad Sovietų teismai bu
vo vedami teisingai.” -

Prof. Johnson toliau kalbė
damas sakė: “Trockistų teis
mas mane verste vertė mokintis 
rusų kalbos, nes anglų spauda 
Rusijoj vienos dienos senumo,
t. y., kas vakar buvo, tai šian
dien sužinosi; o rusų spaudoj—■

Baltimore, Md.
Ką /Iš Girdėjau iš Profeso
riaus Johnson Kalbos, Kuris

Sugrįžo iš Sov. Sąjungos
Profesorius Oakley Johnson, 

kuris sugrįžo iš Sovietų Są
jungos, kur jis išbuvo 2 metu 
laiko, kalbėjo vasario 6 d. 
Workers School .Forum, 322 

W. Franklin St.
Prof. Johnson, pirmiausiai 

savo kalboj pareiškė. “Aš čia 
prieš jus atsistojau kalbėti tą, 
ką aš mačiau ir pats patyriau, 
o ne tai, ką iš laikraščių bū
čiau skaitęs, ar nuo ko būčiau 
girdėjęs.”

Prof. Johnson sakė, kad jis 
buvo Maskvos Pedagogijos In
stitute mokintoju anglų kalbos. 
Jis plačiai aiškino, kaip Mask
va greitai auga budinkais ir 
žmonėmis, kaip Maskvos gatvės 
yra plačios, o kurios dar už
silikę nuo seniau siauros—pla
tinamos ir baltai numaliavoja- 
mos. Visi Maskvos upės til
tai, esą, baltai numaliavoti ir 
švariai užlaikomi.

Prof. Johnson aiškino Sovie
tų Sąjungos milžiniškus pasie- 

|kimus kaip industrijoj, taip 
i žemės ūkyj. Toliaus aiškino, 
|kad Sov. Sąjunga kitus kraštus

kas šiandien atsitiko, tai šian
dien ir sužinai. Todėl aš ir 
turėjau mokintis rusiškai kal
bėti ir rašyti.”

Toliau aiškino, kad Sov. Są
jungoj darbininkai dirbtuvėse, 
fabrikuose ir kitur išrinkdavo 
vieną darbininką ir pasiųsdavo 
j j j teismabutį, kur buvo tei
siami trockistai. Tokis darbi
ninkas, ištyręs teismą, pranešė 
darbininkams teisingas žinias. 
Johnsonas, paaiškinęs tą mums 
negirdėtą dalyką, sakė: “Ar 
galima rasti .kitą tokį kraštą 
pasaulyj, kad darbininkas iš 
darbavietės nueitų į tęismabutį, 
išgirstų teismo nuosprendžius 
ir parneštų savo darbavietės 
draugams teisingas žinias, ir už 
tą dieną pilnai gautų algą ap
mokėti ?”

Prof. Johnson aiškino dar ir 
štai ką: Jis sakė, kad dauge
lis žmonių nemato skirtumo 
tarpe fašizmo ir komunizmo; 
vieną vadina raudonu, o kitą 
juodu, bet abu jie esą diktato
riai. Bet prof. Johnson į tai 
atsako štai kaip: “Ne. Tie 
žmonės neteisingai supranta. 
Fašizmas yra naktis, o komu
nizmas—diena. Fašizmas yra 
tamsa, o komunizmas—šviesa. 
Fašistai už didžiausį prasikal
timą žmogui su kirviu nukerta 
galvą, o komunistai už didžiau
sį prasikaltimą padeda 10 metų 
į kalėjimą. Sovietų Sąjungoj 
net ir trockistų, kontrrevoliuci
onierių yra nusmer.ktų po 10 
m. į kalėjimus; nekurie jų jau 
baigia, o -kiti jau pabaigė savo 
terminą ir jau išėjo į laisvę, 
palikdami gerais ir naudingais

piliečiais. Sovietų Sąjungoj 
šaudo tik tuos, kurie kelia ran
ką prieš darbininkus ir darbi
ninkišką valdžią.”

Prof. Johnson toliaus kalba: 
“Aš 2 metu išbuvau Sovietų 
Sąjungoj, ir per tą visą laiką 
nemačiau nei vieno policisto, 
kuris nešiotų su savimi buožę... 
Ar matė, ar girdėjo kas kur ki
tą pasaulyj kraštą, kad policis- 
tas neturėtų buožės?”

Po prakalbų, prof. Johnson’ui 
buvo statyti klausimai. Pirmą 
klausimą, galbūt, užklausė troc- 
kistas, sekamai: “Ar taip yra, 
kad Leninas paliko savo įpėdinį 
Staliną Rusiją valdyti?” Į tą 
klausimą Johnson atsakė seka
mai : “Sovietų Sąjunga nepri
klausė Leninui ir nepriklauso 
Stalinui. Leninas galėjo palik
ti kitam tik tą, ką jis. turėjo 
kišeniuje.”

Kitas klausimas buvo seka
mas : “Kodėl trockistai dėjo ir 
deda visas pastangas, kad nu-i 
griovus Sov. Sąjungos val
džią?” Į šį klausimą Johnson 
atsakė labai plačiai: Aš para
šysiu tik porą jo atsakymų.— 
“Trockistams buvo mokama di
deli pinigai iš užsienių nuo fa
šistų . . . Trockistams buvo 
prižadėta aukštos vietos val
džioj, jeigu būtų pavykę nu
versti sovietinę valdžią . . . 
Trockistai nors jau turėjo 
aukštas vietas Sovietų valdžioj, 
bet dar aukštesnių norėjo po 
nuvertimo Sovietų, jei būtų nu
sisekę ...”

Trečias klausimas buvo seka
mas: “Ar yra Sovietų Sąjun
goj laisvė žodžio ir spaudos?” 
Atsakymas: “Sovietų Sąjun
goj gali kalbėti ką tik kas no
ri, gali rašyti ką kas išmano. 
Bet neleistina propagandą va
ryti prieš darbininkišką val
džią nei žodžiu, nei spauda.” 
Toliaus prof. Johnson sako: 
“Sov. Sąjungoj yra daugybe 
tautų ir tautelių, bet jos visos 
turi lygybę ir draugiškai visos 
sugyvena. 102 tąųtos turi kož- 
na savo mokyklas ir spaudą.”

Viską iš prof. Johnson’o pra
kalbos aprašyti negaliu, nes 
“Laisvė” neleistų užimti tiek 
vietos. Tik labai gaila, kad 
lietuviai (net ir< ■ .parti j iečiai) 
neatėjo į tas prakalbas. Ir net 
apie prakalbas į spaudą nieko 
nepranešė. A. Vitkus.

J VARPO KEPTUVE kalbas, ketvirtadienį, 24 d. vasario. ▼ 
Liet. Taut. Namo Svet., kampas N. 
Main ir Vine Sts. Pradžia 7 v. v. 
Kalbės kanadietis drg. M. Guoba. Vi
si skaitlingai ateikite į minėtas pra
kalbas. Kalbėtojas aiškins apie Lie
tuvą ir apie Lietuvių gyvenimą Ka
nadoj. Įžanga veltui. — Kom.

(42-44)

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

BRIDGEWATER, MASS.
Kalbės drg. M. Guoba iš Kanados. 

Jis atvykęs su “Liaudies Balso” rei
kalais. Prakalbos įvyks 22 d. vasa
rio, antradienį, Lietuvių Kliube, 11 
vai. ryto. Kviečiame visus. Įžanga 
veltui. (42-43)

MINERSVILLE, PA.
Lenino Mirties Paminėjimo Mitingas

Rengia Komunistų Partijos sekci
ja, vasario 21 d., 8 vai. vak. Mainie- 
rių Svet. (Union Hall), del visos 
apylinkes, z platų paminėjimų taip 
brangaus viso pasaulio darbininkų 
vado, d. Lenino! Parengimas su pro
grama; dainuos Lyros Choras iš She
nandoah ir nuo New Theatre iš Phi- 
ladelphijos bus perstatymas iš Ispa
nijos karo. Taip pat bus garsus kal
bėtojas. Įžanga tik 15c. Įsigykite bi
lietus iš anksto. Kviečiame visus 
skaitlingai atsilankyti. — Kom.

(41-43)

LICENSES
BEER, WINE, LIQUOR

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 971 has been issued to the undersigned' 
to sell beer and wine at retail under Section 
132-A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 269 Wyckoff Ave.. Borough of Brooklyn,1 
County of Kings to be consumed on the 
premises.

HENRY E. LYNER
269 Wyckoff Avenue, Brooklyn, N. Y.

Jei Pasiskubinsit— 
Dar Gausit

Dvi teisingiausios lietuviškos 
knygos apie lyties klausimus:
PATARIMAI VYRAMS APIE 

LYTIES DALYKUS;
Kaina $1.50.

PATARIMAI MOTERIMS 
APIE LYTIES DALYKUS; 

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

mų, su paveikslais.
Galima pirkti abi arba bile 

kurių vienų
Tų knygų jau mažai turiu, to
dėl norintieji pirkite tuojaus. 

Reikalavimus su pinigais 
adresuokite:

J. BARKUS 
111.40—128th St.,

So. Ozone Park, N. Y.

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 paštų į kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kainas.

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

NOTARY PUBLIC Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

660 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Biltmore viešbutyj, New Yorke, Uni ted Steel Co. viršininkai pasirašo naują 
kontraktą su darbininkų S.W.O.C. uni jos vadais.

Sovietų Išradėjai
Kapitalistinėj tvarkoj bent 

kokis išradimas, pagerinimas 
mašinų meta darbininkus lau
kan. čia išradimas reiškia 
darbininkams badą. Todėl ne- 
dyvai, kad buvo atsitikimų, ka
da pietuose medvilnės darbinin
kai daužė naujas mašinas, ku
rios jiems atėmė duoną.

Kas kita yra Sovietų Sąjun
goj, kur valdytojais ir savi
ninkais yra darbo žmones. Ten 
kiekvienas išradimas, pagerini
mas palengvina darbą ir trum
pina valandas. Todėl Sovietų 
Sąjungoj patys darbininkai rū
pinasi pagerinti mašinas. 
V^rąvda” 27 d. sausio praneša, 
kad 1937 metais tik viename 
Tūlos miesto fabrike darbinin
kai ir darbininkės padarė apie 
7,000 visokių išradimų. Juos 
įvedus darban šaliai liko 1,900,- 
000 rublių pelno.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
WORCESTER, MASS.

Tarptautinio Darb. Apsigynimo 13 
kp. susirinkimas įvyks 22 d. vasario, 
7:30 vai. vak. 29 Endicott St. Visi 
nariai prašomi dalyvauti. D. Lukie- 
nė, Fin. Sekr.

WORCESTER, MASS.
Liet. Kom. Frakcijos susirinkimas 

įvyks trečiadienį, 23 d. vasario, toje 
pačioje vietoje. Visi nariai būkite 
kaip 8 vai. vak.

Frake. Sekr.
(43-44)

ELIZABETH, N. J.
Kadangi vasario 22 d. pripuola le

gale švente, tai Bangos Choro prak
tikos tampa atidėtos į penktadienį, 
25 d. vasario. Pamokos prasidės 8 v. 
v. Visi nariai būtinai turi atsilankyti, 
nes Meno Sąjungos parengimas įvyks 
27 d. vasario, Brooklyne. (42-43)

Dr. Herman Mendlowitz
33 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312

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

NEDALIOMIS 
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

LIGOS

CHRONIŠKOS

GYDOMOS

Patenkinančios ir Greitos 
Pasėkos

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

X-SPINDULIAI IR KRAUJO 
TYRIMAI

NEBRANGUS ATLYGINIMAS— 
SĄLYGOS JUM PRIEINAMOS 

(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 Sekrtiadiehj

9 A. M. iki 3 P. M.

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

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

apylinkę orui atvėstant.

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

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

palengvina pergalėti šalt|

Kaina 65c už Kvortą
LIEPŲ ŽIEDŲ 75 c KVORTA 

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

įdedame Master-Kraft Oil Burners į Jūsų Seną 
Ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

MWm



Puslapis šeštas LAISVE Pirmad., Vasario 21,

New Yorko Ir Apielinkės Žinios
Sugrįžo Bedarbių 

Organizatorius
Workers Alliance 90 kuopos 

susirinkimas, įvykęs 17 vasa
rio, buvo labai įdomus ir 
džiaugsmingas, kad senasis 
kuopos organizatorius Jacob
son, po ilgos ir sunkios ligos 
pasveikęs, sugrįžo ir užėmė 
organizatoriaus vietą. Jis ra
gino surankioti senesnius ir 
gauti naujų narių į mūsų orga
nizaciją.

Organizatoriaus raportai 
parodė, kad sausio mėnesį be
darbiams drapanų buvo išda
linta už vieną milioną dolerių, 
o« vasario mėn. tik už $127,- 
000. Maistas ir rendos už kam
barius irgi žymiai apkapota. O 
kad tą viską atgauti, turime 
sėkmingai veikt.

Kaimietis.

Organizacijų Atydai

Iš Amerikos Lietuvių Kongreso Prakalbų
Amerikos Lietuvių Kongreso 

Skyriaus rengtosios prakalbos 
Lietuvos nepriklausomybės 20- 
ties metų sukakčiai minėt pra
ėjo sėkmingai. Nežiūrint, kad 
poros sriovių minėjimai įvyko 
pirmiau ir kad šiam kongreso 
žygiui buvo tikslių kenkėjų, di- 
džiojon Grand Paradise salėn 
prisirinko 500 publikos.

Apie Lietuvos liaudies kovas 
už nepriklausomybę ir jos prie
šus gražių faktų pateikė Jonas 
Gasiūnas. Publika turėjo ir 
juoko iš dabartinio Lietuvos 
valdono Smetonos ir jo bendrų 
“prakaito” jieškant Lietuvai 
karaliaus, kuomet liaudis žūt
būtinėj kovoj šlavė karalius ir 
kovojo už nepriklausomą ir 
laisva Lietuva. Gi kada liau
dis iškovojo nepriklausomą 
Lietuvą, tada Smetona pasiskel
bė “Tautos Vadu” ir fašistine 
letena slegia Lietuvos liaudį.

randasi Bunni Sovietskis, lietu
vis jaunuolis, kuris praleido 
metus laiko Ispanijoj su gink
lais rankose gindamas demo
kratiją nuo fašizmo, ir ką tik 
sugrįžo iš karo fronto. Ko
misija, ant greitųjų pasitarus, 
pakvietė šį jauną Amerikos lie
tuvį karžygį pasveikint susirin
kimą. Publika jį pasitiko en
tuziastišku plojimu.

Draugas Sovietskis pasakojo, 
kad jis karo fronte susitiko 
daugelį jaunų lietuvių, kurie 
slapta turėjo išbėgti iš Lietuvos 
ir pėsti ėjo desėtkus mylių per 
kalnus ir girias, kol pasiekė Is
paniją. Bet jie džiaugiasi pa
siekę liaudiečių frontą ir galį 
kovoti, kad fašizmas neįsigalėtų 
Ispanijoj, kaip įsigalėjo Lietu
voj. Perdavė amerikiečiams 
nuo tų didvyrių linkėjimus ko
vot prieš fašizmą čion Ameri
koj ir padėt atsteigt demokra-

Iš TDA Lietuvių 17-tos 
Kuopos Susirinkimo

Ketvirtadienio vakarą, vasa
rio 17, susirinko nemažas bū
relis narių. Naujai išrinkta 
valdyba užėmė savo vietas. Su 
pagelba senosios valdybos, kny
gų peržiūrėjimo komisija su
tvarkė kuopos ir turto reikalus 
ir prirengė raportus sekančiam 
susirinkimui.

Plačiai apkalbėjo rengiamas 
Dr. J. J. Kaškiaučiui prakalbas, 
kurios įvyks 20 kovo, 2 vai. 
po pietų, “Laisvės” svetainėj.

Parengimas įvyks bal. 9.
Į Sąryšio konferenciją, vasa

rio 20, delegatu išrinktas A. 
Mureika.

Tautininkų Radio
Pereito antradienio vakaro 

9:30 iš WMBQ radio stoties, 
J. Ginkaus ir V. Ubarevičiaus 
vedama valanda turėta Liet, 
nepriklausomybei minėt pro-

Klausykite* įmones-
AR JlJS KADA N0RS pastebėjote

Colettes ' KAlp ŽALIA DEGA?

į}/ JI DEGA LĖTAI .. . . kadangi ji turi
DRĖGNUMO

AB JOS KADA NORS PASTEBĖJOTE
KAIP SAUSA ŽOLĖ DEGA?

JI DEGA GREITAI IR KAITRIAI. . . 
Kadangi JI YRA SAUSA

laip pat yra ir su tabaku. Šviežias tabakas dega lėtai. Sausas 
tabakas dega greit. Šviežias tabakas yra vėsesnis rūkymas, nes 
rūkytojas traukia ne sausą karštį į savo burną. Nėra progos 
kosuliui ar gerklės erzinimui. Prie to, jis suteikia jums ilgesnį 
rūkymą, nes jis lėčiau dega.

Lietuvių Am. Piliečių Kliu- 
bo metinis piknikas įvyks šeš
tadienį, liepos (July) 30 d., 
Dexter Parke. Prašome kitų 
organizacijų Virš minėtą dieną 
nedaryti parengimų, kad ne
įvyktų vieniems ir kitiems nuo
stolių. Komisija.

“Pusseserė Salomėja” 
Važiuos į Newark

Lietuvių Liaudies Teatro vai- 
dylos, vadovybėje Amelijos Jes- 
kevičiūtės, energingai prakti
kuojasi, kad savo “Pusseserę 
Salomėją” papuošti gražiausiais 
meno rūbais ir pirmu kartu su 
ja supažindinti Lietuvių Liau
dies Teatrą lankančią publiką. 
Tas proga bus šį šeštadienį, 26 
vasario, 7:30 vakaro, Šv. Jur
gio Svetainėje, 180 New York 
Ave., Newarke.

Veikalą pamatyt suvažiuos 
publikos iš abiejų valstijų—N. 
Y. ir N. J., kadangi perstaty
mą rengia LDS IlI-čias Apskri
tys, kurio kuopos gyvuoja vi
soj plačioj apylinkėj. A. S.

Tammaniečiui Nestoka 
Liudininkų

Tarybininko /Hugh Quinn, 
Tammanės šulo, rezidencijos ir 
sykiu teisės buvimo Miesto 
Tarybos nariu bylos nagrinėji
me pereitą trečiadienį teisman 
atėjo visa procesija jo ir abel- 
nai Tammanės sębrų-liūdinin- 
kų. Jie pasakojo stebėtinas 
pasakas, kaip turtuolis ponas 
Quinn pats ėmęs elektrą iš ne
toliese esančio teatro, kad ap
švies! tuščią 10X17 pėdų 
krautuvę, kurią jis padavė kai
po gyvenimo vietą laike pereitų 
rinkimų.

Visa didžiuma jų, prisiegau- 
dami, liūdijo, kaip jų draugas 
Quinn gyvenęs šunelio gyveni
mu, gulėdavęs susirietęs ant 2 
kėdžių. Net ir du policistai, 
Dutcher ir Rath, liūdijo radę 
jį miegant ant kėdės. Jie ten 
matę skaisčias elektros šviesas 
pereitą spalį. Bet Edison Co. 
knygvedis liūdijo ir parodė 
knygas, kad ten elektros nebu
vo ir bila nerašyta jau nuo lie
pos mėnesio pereitų metų.

Keistutis Michelsonas, jau
nuolis, socialistas, pasakė pui
kią ir turiningą prakalbą apie 
fašizmo iškilimą Italijoj, Vokie
tijoj, Lietuvoj ir kitur, nedve
jojančiai nurodydamas, kad fa
šizmas būtų neįsigalėjęs, jei bū
tų buvus visų pažangiųjų, de
mokratinių spėkų vienybė tose 
šalyse. Jis šaukė visus demo
kratiją mylinčius žmones vie
nytis prieš visų bendrą prie
šą fašizmą, kaip kad susivieni
jo Francijoj ir Ispanijoj, kaip 
vienijasi Lietuvoj.

Trumpai kalbėjo Jonas Or- 
manas, vienas iš keturių Am. 
Lietuvių Kongreso delegatų, 
įteikusių Lietuvos atstovui 
Washingtone 20,000 amerikie
čių lietuvių parašų, reikalau
jant paliuosuot visus Lietuvos 
politinius anti-fašistinius kali
nius.

Sužinota, kad susirinkime

tinę santvarką Lietuvoj.
Drg. Sovietskis kalbėjo 

trumpai, nes dar pailsęs po di
džiųjų kovų.

Pertraukoje rinkta aukos lė
šų padengimui ir Lietuvos liau
dies paramai. Surinkta $36.- 
54. Aukavusių vardai bus pa
skelbti rytoj.

Vakaro pirmininkas M. Sta- 
kovas pasiūlė susirinkimui dvi 
rezoliucijas: pasveikinimą Lie
tuvos liaudžiai, ir Lietuvos val
džiai reikalavimą paliuosuot 
Lietuvos politinius kalinius ir 
atsteigt demokratinę santvarką. 
Rezoliucijos priimtos vienbal
siai. Jos tilps ryt dienos 
“Laisvėj.”

Vakarą užbaigė Aido Choras 
su liaudies dainomis, vadovau
jant naujai chorvedei Aldonai 
Žilinskaitei. Akompanavo kom
pozitorė B. L. šalinaitė.

“L.” Rep.

grama. Kalbėjo J. Sagys, kap. 
P. Jurgėla, vienybiečiai. Me
niškąją programą pildė O. 
Ginkuvienė, E. Kiburiūtė, A. 
Preiskelis, R. Kurdinaitis.

Rep.

Williamsburgo moterys ruo
šia didelį tarptautinį mitingą 
trečiadienį, 23 vasario, Grand 
Paradise. Kalbės El. Gurley 
Flynn.

Dvigubai-švelnūs Old Gold Cigaretai yra Šviežus cigaretai— 
taip Šviežus, kaip ką tik išėjęs iš cigare tų mašinos fabrike. 
Jūs negalite nusipirkti nuvėsusių Old Gold.

Du užvalkalai iš Cellophane ... ne vienas, bet DU . . . saugoja 
Šviežumą Dvigubai-Švelnių Old Golds. Du užvalkalai, DUBEL-- 
TAVO Cellophane, daro pakelį NEPERLEIDŽIANTĮ-ORĄ. Du 
užvalkalai DUBELTAVO Cellophane, apsaugoja nuo drėgnumo, 
nuo sausumo ir nuo kiekvieno kito cigaretų gerumo priešo.

DOVANOS BAZARUI SUNKIAI SERGA
PINIGAIS

Surinkta per O. Žalienę iš 
Hillside, N. J.

Dr. J. Kaškiaučius, Newark, 
N. J., $1.

O. Žalienė, Hillside, $1.
DAIKTAIS

M. Ražanskienė, Hillside, 
skepetaičių, lininių dalykėlių 
ir moteriškų kalnierių sukne
lei.

Iš East New Yorko 
ir Richmond Hill

Šioj kolonijoj randasi ALD- 
LD 185 ir LDS 13 kuopos, ku
rios jei ką veikia, tai didžiu
moje bendrai. Bet kitaip ir ne
galima, nes susirinkimus lanko 
veik tie patys nariai ir, žino
ma, ant jų gula visa veikimo 
našta; Pereitą trečiadienį, 16 
d. vasario, įvyko ALDLD kuo-

pos susirinkimas, kuriame da
lyvavo tik 8 nariai, o kuopoj 
randasi. 37 nariai. Jeigu ka
da susirenka pilnas tuzinas, tai 
labai gerai. Buvo glėbys įvai
rių laiškų ir vis prašant aukų. 
Bet kuopos iždas apytuštis, tai 
prisiėjo laiškus priimti ir ar- 
chyvan padėti. Tik nutarta 
jaunuolių žurnalui “Voice” pa
siųsti vieną dolerį.

Dabar abi kuopos rengiasi 
prie vakarienės, kuri įvyks 5 
d. kovo, The Logan Inn sve
tainėj, kampas Atlantic Avė. 
ir Logan St. Jeigu ši vakarie
nė pavyks, tai gal kaip kurie 
ir laiškai bus iš archyvo iškel
ti. Vakarienės tikietai dabar 
parsidavinėja po $1, prie durų 
bus $1.25, todėl, kurie mano 
dalyvauti, patartina išanksto 
įsigyti. Juos platina kuopų na
riai.

Taipgi susirinkime nutarta 
užregistruoti dieną pavasari
niam išvažiavimui. Apie tai 
bus savo laiku spaudoj praneš
ta. V. P.

Draugė M. Gavėnienė iš 
Huntington, N. Y., randasi St. 
Frances Ligoninėj, prie 142-ros 
gatvės ir Brook Ave., Bronx. 
Kambarys 317, ant trečių lubų. 
Ji turėjo sunkią operaciją. Gi
minės ir pažįstami prašomi ją 
aplankyti. Lankymo valandos 
nuo 1.0 ryto iki 8 vakaro kas 
dieną. D.

Lietuvių Meno Sąjun
gos Iškilmės

LMS Trečio Apskričio kon
ferencija ir operetė “Meilės 
Nuskriausta” įvyks vasario 
27-tą. Ją suvaidins Sietyno 
Choras iš Newarko, Ukrainų 
Svetainėj, 101 Grand St., 
Brooklyne. Pradžia 6 vai. va
karo. Tikietų kainos 75c ir 
50c., iš kalno perkant tik 65c 
ir 40c.

Operetė “Meilės Nuskriaus
ta’ yra labai‘juokinga ir įdo
mi, nes viskas ten išreiškiama 
tik dainomis. Bet tai dar ne 
viskas. Ten matysite ir girdė
si! dainuojant Bangos Chorą 
iš Elizabeth, N. J. Po vaidini
mo bus linksmi šokiai prie 
George Kazakevičiaus orkes- 
trosk

Tikietus galima gaut pas 
Aido Choro narius ir “Lais
vės” ofise.

Užkviečia,
LMS 3-čio Apskr. K-tas.

SUSIRINKIMAI
RICHMOND, HILL, N. Y.

ALDLD 185 ir LDS 13 kp. Vakarie
nes Komisijai

Minėtų kuopų vakarienės komisijos 
susirinkimas įvyks sekamų ketvirta
dienį, 24 d. vasario, 8 vai. vakare, 
pas Paukščius, 101-54 — 110th St., 
Richmond Hill. Apsiėmę vaakrienėj 
dirbti, malonėkite laiku atsilankyti.

(44-45) V. P.

" TARENGIMAr“
BROOKLYN, N. Y.

šv. Jurgio Dr-stė rengia 51-mą 
balių, vasario 26-tą, Grand Paradise 
Ballroom, 318 Grand St. Pradžia 
6:30 v. v. Įžanga 40c. Prof. Retikevi- 
čiaus orkestrą grieš lietuviškus šo
kius, o Prof. Kaizos Orkestrą, grieš 
amerikoniškus šokius. Tad širdingai 
kviečiame visus' lankiusius mūsų ba
lius ateiti ir prašome atsivesti nau
jų svečių. — Kom. (42-44)

PAJ1EŠK0JIMAI
Reikalinga moteris arba mergina 

prie namų darbo ant ūkės. Nėra 
skalbimo ir nereikės dirbt lauke, tik 
trim ar keturiem suaugusiom vyram 
valgyt pagamint. Dėl daugiau infor
macijų kreipkitės: A. Pakulis, Box
47, Brooklyn, Conn,(42-44)

Manhattan’© prezidentas 
Isaacs pasiūlė panaikint sam
dymą darbininkų visuomeniš
kom įstaigom per miesto prezi
dento rekomendacijas.

New Yorke suimta tūlas 
“Mr. Weston,” kuris vardu vi
daus reikalų sekretoriaus pa
dėjėjo pareikalavęs 25 pasų 
aplikacijų. Manoma, kad su jo 
areštu bus susekta užrubežio 
šnipų lizdas.

Didysis Komunistų Partijos Budavotojy Pasveikinimo Masinis Mitingas {vyks Pirmadieni, 
Vasario 21-mą, 8 v. vak., Madison Square Gardene, 50th ir 8th Avė., N. Y., Dalyvauki!!

PRYZINIO 
DERLIAUS 
TABAKAI 
Padaro juos 

DVIGUBAI 
ŠVELNIAIS

2 UŽVALKALAI 
.DUBELTAVO 

"CELLOPHANE" 
Palaiko juos 

FABRIKINIAI 
ŠVIEŽIAIS

UŽSISTATYKITE Radio i Old 
Gold Hollywood Judžių Na- 
uįieoybiu Antradienio ir 
Ketvirtadienio vakarais. Co
lumbia Network, nuo Kranto 
iki Kranto.

Copr., 1938, by P. LorllUrdCo.. Ine.

Telefonas: Humboldt 2-7964

DR. J. J. KASKIAUČIUS
Mateušas Simonavičius

GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

530 Summer Ave., arti Chester Ave 
NEWARK, N. J.

VALANDOS:2—4 ir 6—8.
Nėra valandų sekmadieniais.

PHONE PULASKI 5-1090

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

OPEN DAY AND NIGHT

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

Sleeping Accomodations.

Admission 50c, day and night
Saturday Night 75c

Managed by
RHEA TEITELBAUM

\

SPECIAL RATES PER WEEK
LADIES’ DAYS

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

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

Sun. all day and night.

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

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

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

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

Telefonas FOxcroft 9-6901

Painters and Decorators
Lietuviai Malioriai ir Dailydes

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

maliavom arba išpopieruojame kambarius. 
KLAUSKITE MŪSŲ APROKAVIMO

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

patarimus ir darbą atliekame patenkinančiai.

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

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

Išsikirpkite ir Pasilaikykite




