
rT?

THE LITHUANIAN DAILY
No, 43

Darbo Žmonių. 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $7.00 

Metams

Metai XXVII, Dienraščio XIXTelephone STagg 2-387Š Brooklyn, N. Y., ŠeŠtadien., Vasario (February) 20, 1937 Pavienio Numerio Kaina 3c

KRISLAI
Smetonininkų akys. v
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agentas. Z
Jau šarlatanuoja.
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Teisinga pastaba.

Man atrodo, kad visokio, 
plauko smetonininkai turi be 
galo geras akis: nebijo jos jo
kių dūmų, o bijo tik šviesos. 
Pavyzdžiui jie dabar pusėti
nai šturmingai rengia paminė
jimus Lietuvos nepriklausomy
bės sukaktuvių. Bet faktas 
yra, kad visa jų pakalenija 
buvo didžiausi Lietuvos nepri
klausomybės priešai. Caro lai
kais, jie keliaklupsčiojo prieš 
carą ir didelėmis porcijomis 
Lietuvos žmones pardavinėjo 
caro valdžios činovninkams. 
Paskui jie piršos Vokietijos 
kaizeriui ir pigia kaina siūlė 
jam visą Lietuvą.

O dabar, matote, jie stato 
save dideliais Lietuvos nepri
klausomybės šalininkais.

pa
jos 

teigia, kad poną Tysliavą, da
bartinį “Vienybės” redaktorių, 
Amerikon atsiuntė Smetonos 
valdžios organas “Lietuvos 
Aidas” kaipo savo korespon
dentą. Na, o kad “Liet, ži
nios” žino, ką kalba, tai nega
li būti jokios abejonės.

Gi šį svarbų faktą atsargiai 
slėpė ponas Tysliavą. Jis, va
dinasi, čionai, Amerikoje, 
šniukštinėjo tarpe lietuvių, iš 
karto dar nuduodamas libera
lą, rankiojo žinias ir perdavi- 
nėjo Smetonos valdžiai, 
darė paslėpęs nuo 
čių savo misiją.

Labai įdomų pranešimą 
darė “Lietuvos žinios.”

Tai 
amerikie-

k
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Visų šalių Darbininkai, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsi t, Tik Re

težius, o Išlaimesit 
Pasauli!

ROOSEVELTAS SIŪLO AP
DRAUS? FARMŲ DERLIŲ
Washington. — Preziden

tas Rooseveltas vas. 18 d. 
pasiūlė šalies kongresui, kad 
išleistų įstatymą apdraust 
kviečių derlių, pradedant 
nuo 1938 m. Apdrauda ypač 
taikoma prieš sausrą ir ki
tas gamtines nelaimes lauko 
ūkiui. Už apdrauda f armė
nai galėtų mokėti pinigais 
arba kviečiais. Surenkami 
apdraudimai kviečiai būtų 
supilti į valdžios sandėlius 
ir leidžiami apyvarton tik 
tada, kai būna jų stoka. 
Rooseveltas sako, toliau tu
rėtų būt panašiai apdraus
ta ir kiti farmų produktai. 
Sykiu jis netiesioginiai pri
minė, jog Vyriausias Teis
imas neturėtų naikint šito
kių įstatymų.

Kanuolės Šovinio Eks
plozija Užmušė Šešis 
Amerikos Karo Laive
San Pedro, Calif. — Bede

dant 5 colių šovinį į kanuolę 
dabar re-j kariniame Amerikos laive 
kuri taip “Wyoming,” eksplodavo šo-

šitas pats žmogus 
daguoja “Vienybę,” 
karštai galvą guldo už Smeto- yinys ir užmušė kapitoną 
nos valdžią. Vadinasi, iš ko
respondento vietos Smetona 
poną Tysliavą paaukštino į 
redaktorius.

“Naujoj Gadynėj” Stasys 
Strazdas draugą Browderi va
dina “šarlatanu.” Browderis 
yra Amerikos Komunistų Par
tijos sekretorius. Taigi, kolioji- 
me komunistinio judėjimo va
dų Strazdas pralenkė patį 
Hearstą. Čia jis nenori niekam 
užsileisti.

Turime ant rankų tris geras 
brošiūras, kurias reikėtų smar
kiai platinti visuose mitinguo
se. Jau aną dieną minėjau 
apie naują drg. Andrulio pa
rašytą brošiūrą apie Ispaniją. 
Nėra nė kalbos, kad ši bro
šiūra turi eiti, kaip “hot cake.”

Nesenai gavome naują “So
vietų Sąjungos Konstituciją.” 
Taip pat lietuvių kalboje iš
leista drg. Stalino prakalba 
apie tą konstituciją. Tai tokie 
istoriniai dokumentai, kuriuos 
turėtų įsigyti ir perskaityti 
kiekvienas darbininkas.

Numirė Ordžonikidze, 
Sovietų Sunkiosios | Berlynas.

C dzia uzsiru

Pramonės Komisaras
BUVO LENINO-STALINO BENDRADARBIS, 

VIENAS SOVIETŲ ŽYMIAUSIŲ VADŲ

E. J. Trumble ir penkis 
marininkus; sužeidė dešim
tį kitų. “Wyoming” dalyva
vo Jungtinių Valstijų karo 
laivyno manevruose 
San Clemente sala.

ties

General Motors Šnipai Pa
pirkinėjo Unijos Vadukus

Washington. — General 
Motors atuomobilių korpo
racija per savo Pinkertonų 
šnipus buvo papirkus net 
kelis vietinius viršininkėlius 
Jungtinės Automobilių Uni
jos prieš darbininkus De
troite, kaip vas. 18 d. liudijo 
vienas iš tokių lokalinių va
dukų, Lawrence Barker se
natorių Pilietinių Teisių 
Komisijoj.

Komisijos pirmininkas La 
Follette aštriai smerkė tą 
korporaciją, kad ji su savo 
šnipais ir papirkinėjimais 
naikino darbininkų teisę or
ganizuotis į uniją ir bendrai 

■derėtis su bosais delei sąly
gų pagerinimo.•Vienas draugas man rašo:

“Labai neaiškus jūsų kris-,
las, tilpęs ‘Laisvėje’ vasario DAUGIAU SENATORIŲ 
15 d. Ten sakote, kad sočia- REMIA ROOSEVELTO 
listai, jeigu neturėtų blogų 
mierių, tai jau bent turėtų 
nesikišti į komunistų kovą 
prieš trockistus. Girdi, jie 
galėtų sakyti, ‘Tegul jie 
persiima’ ir tt. Susidaro 
įspūdis, kad trockistai yra 
kokia ten komunistinė gru
pė ir kad komunistų kova'šiais naujais, pažangesniais 
prieš juos, tai tik jų reika- teisėjais. Taigi jis jau dabar 
las. O taip nėra. Trockistai turįs senatorių daugumą sa- 
yra ne tik komunistų, bet ‘ 
visų darbo žmonių priešai. 
Jie dirba išvien su fašis
tais.”

PLANĄ TAISYT TEISMĄ
Washington, vas. 19. — 

Prezidentas Rooseveltas per 
dvi savaites perkalbėjo 24 
svyravusius senatorius,, kad 
remtų jo sumanymą patai
syti Vyriausią Teismą še-

vo pusėje.

Pastabas priimu. Krislas 
buvo neaiškus. Kova su troc-’ 
kištais nėra tik komunistų rei
kalas. Reikia visiems darbo 
žmonėms prieš juos kovoti, 
kaipo prieš fašizmo agentus. 
Jų visa veikla pasirodė, suriš- pažįsta gen. 
ta su Vokietijos hitlerine vai- kais.

džia. Ir Ispanijoje jie šiandien 
uoliai padeda gen. Franco Sai
kai kariauti prieš Ispanijos 
liaudį. Ispanijos valdžia jų or
ganizaciją paskelbė nelegale 
ir konfiskavo jų laikraštį. 
Kaip komunistai, taip socialis
tai, taip republikonai Ispani- 

• joje vienbalsiai trockistus pri- 
. Franco talkinin-

MASKVA.—širdies liga vas. 18 d. vakare mirė Sovietų 
Sąjungos sunkiosios pramonės komisaras Gregorij K. Or
džonikidze, 50 metų amžiaus. Jis buvo vienas didžiausių ir 
Sovietų žmonėms mylimiausių vadų.

Drg. Ordžonikidze gimė vakarinėj Gruzijoj, Kaukaze, se
nosios Rusijos ribose 1886 m. spalių 28 d. Trūkstant ištek
liaus, jis turėjo jaunose dienose apleist mokyklą; bet paskui 
vėl mokinosi karinių gydytojų-chirurgų mokykloj Tiflise. 
Būdamas tik 17 metų amžiaus Ordžonikidze įstojo į Social
demokratų Darbo Partiją. Bestudentaujant jam, drg. Or
džonikidze, jau 21 metų, tapo suimtas ir ištremtas į Sibirą.

Nuo pat įstojimo į Partiją, jis visą savo amžių pašventė 
revoliuciniam judėjimui ir Bolševikų Partijai, vadovauja
mai Lenino ir Stalino.

Vos 19 metų sulaukęs, Ordžonikidze jau buvo žymiu Par
tijos vadu Gadauti srityje. Jis susipažino sū Stalinu 1906 
m., po to kai carizmas nuslopino 1905 metų revoliuciją. Sta
linas tada buvo redaktorius bolševikų laikraščio “Laikas.” 
Nuo tada jiedu ir liko artimi draugai-kovotojai iki pat 
Ordžonikidzes mirties. *

1907 m. drg. Ordžonikidze vadovavo smarkiai kovai prieš 
menševikus Bakų srityj ir vaidino svarbų vaidmenį kovose 
tos vietos aliejaus-žibalo darbininkų. Sekamais metais jis 
buvo areštuotas, nuteistas vieniems metams į katorgą ir iš
tremtas iki gyvos galvos. Paskui jis vedė revoliucinį darbą 
Persijoj, dabartiniame Irane, glaudžiai sandarbininkauda- 
mas su Leninu. Toliau, išvyko į Paryžių ir 1910 m. sugrį
žo Rusijon dirbti slaptą darbą Lenino vadovybėje. 1912 m. 
drg. Ordžonikidze buvo išrinktas į Bolševikų Partijos Cent
ro Komitetą.

Artimai veikdamas su Stalinu, pabėgusiu iš trėmimo, Or
džonikidze vėl pakliuvo į caro policijos nagus ir išnaujo ta
po ištremtas ir nuteistas katorgon, iki jį išlaisvino 1917 me
tų revoliucija. Tada Ordžonikidze atvyko į Petrogradą ir 
stojo darban sykiu su Leninu, berengiant Bolševikų Partijos 
šeštą Kongresą, kuriame Stalinas pavadavo Leniną.

Tuo laikotarpiu daugelis partijiečių dar svyravo, bet Or
džonikidze stovėjo kaip revoliucinė uola. Jis veikliai daly
vavo ir Petrogrado apgynime nuo kontr-revoliucinių ar
mijų.

1918 m. Ordžonikidze buvo paskirtas nepaprastu komi
saru Ukrainai ir savo gabumais ir veiklumu daug pasitar
navo, kad kontr-revoliucionieriai liko išvyti iš Ukrainos ir 
Gruzijos.

Dirbo su Kirovu ir Stalinu
Astrachanėj jis darbavosi su S. Kirovu, kurį ilgainiui nu

žudė trockiniai teroristai. Toj srityj Ordžonikidze padėjo 
Stalinui atitaisyti žalą, kurią buvo padaręs Trockis kare su 
baltagvardiečio generolo Denikino armija.

1920 m. Ordžonikidze, kaipo pirmininkas Biuro Atsteigi- 
mui Sovietų Galios šiauriniame Kaukaze, darbavosi su Ki
rovu, iki tapo paliuosuotas Azerbaidžanas. Už sėkmingą 
apvalymą Kaukazo nuo kontr-revoliucionierių jis buvo ap
dovanotas Raudonosios Vėliavos Ordenu. Jis vadovavo ii’ 
perorganizavimui didžios Baku žibalo pramonės.

Kovotojas prieš Trockizmą
14-me Bolševikų-Komunistų Partijos Kongrese Ordžoni

kidze išvien su leninistiniu Centro Komitetu uoliai kovojo 
prieš Zinovjevą ir Kamenevą, kaip leninizmo išdavikus.

1926 m. jis tapo pirmininku Centralinės Kontrolės Ko
misijos, darbininkų ir valstiečių inspekcijos komisaru ir 
vice-pirmininku Liaudies Komisarų Tarybos. Tas pareigas 
eidamas, Ordžonikidze labai daug prisidėjo nuslopinimui 
trockiečių-zinovjeviečių kontr-revoliucinio bloko. Taip gi 
pasižymėjo kovoj prieš biurokratiją.

Pramones ir Socializmo Budavojimas
1930 m. Ordžonikidze tapo pirmininku Sovietų Sąjungos 

Vyriausios Ekonominės Tarybos ir nariu Kom. Partijos Po
litinio Biuro. Jis buvo vienas iš sugabiausių ir ryžčiausių 
vykdytojų Pirmosios Penkmetės Plano, ypač asmeniškai va
dovaudamas pakėlimui svarbiausios, metalo pramonės.

Drg. Ordžonikidzes vadovybėje, .kaipo sunkiosios pramo
nės komisaro, ši pramonė galingai sustiprėjo ir išaugo. 1935 
m. jis buvo apdovanotas Lenino Ordenu. Be kitko, Ordžo
nikidze pasižymėjo išvystyme greitadarbių stachanoviečių 
judėjimo.

Senagvardietis-Leninistas
Drg. Ordžonikidze buvo tikras Lenino senas gvardietis, 

užsigrūdinęs ir išbandytas kovotojas ir didis socializmo bū
davote jas. Ir, kaip atžymi net buržuazinė žinių agentūra 
Associated Press, jis, “turbūt, mirė nuo persidirbimo.”

Bogota, Colombia. — Nu
kritus armijos lėktuvui, už
simušė du karininkai ir vie
nas puskarininkis.

London. — Dviejų fabrikų 
gaisras mieste padarė $500,- 
000 nuostolių.

I

. — Nazių val
džia užgiria savo profeso
riaus H. Dennigo sumany
mą “reikale” (kate) duoti 
kareiviam chemikalo “sodos 
bikarbonato” per porą die
nų ir tuo būdu pakelti jų iš
tvermę ir energiją 30 iki 
100 procentų. Profesorius 
patyręs, kad bėgikai, ku
riem per porą dienų duota 
šio chemikalo, galį antra 
tiek ilgiau bėgti neuždusda- 
mi, o dviratininkų-lenkty- 
niuotojų ištvermė nuo jo pa
kylanti 33 procentais augš- 
čiau. Sodos bikarbonatas 
yra šarmiška medžiaga, nai
kinanti susikuopusias kūne 
nuovargio rūgštis. — Bet 
kažin ar naziai supranta, 
kad perdaug naudojant šį 
chemikalą, jis taipgi būna 
kenksmingas.

Telegrafuokite Kongre
sui, kad Taisytų Šalies 

Vyriausią Teisiną

Ispanijos Milicininkai 
Giliai Įlaužė Fašistų 
Liniją Madrido Fronte
PER DIENĄ UŽMUŠĖ 800 FAŠISTŲ; NUKIRTO ŽE^ 

MYN DU PRIEŠŲ LĖKTUVUS
$

Atšauktas “Kriminalio Sin
dikalizmo” Įstatymas Wash

ington Valstijoj

Seattle, Wash. — Darbi
ninkų ir pažangių farmerių 
judėjimas privertė vas. 18 
d. Washingtono valstijos 
seimelio atstovų rūmą at
šaukti vadinamą “krimina- 
lio sindikalizmo” įstatymą, 
andai išleistą prieš komunis
tus ir kitus kovingus darbi
ninkus.

GYVA SUSIDEGINO.

Elmont, L. I. — Bedarbio 
žmona Carolina Post, 3 vai
kų motina, padegė savo dra
bužius garaže ir nusižudė 
susidegindama.

New York, vas. 19.—Am- 3,000 SĖDĖTOJŲ STREI- 
erikos Komunistų Partijos I 
organas “Daily Worker” ra
gina visas darbininkų ir

KAI DETROITE

Madrid, vas. 19. — Val
džios milicija, šturmuodama 
fašistų apkasus, prasimušė 
iki Pinzarron kalvos, giliai 
įkuždama liniją priešų, 
bombarduojančių kanuolė- 
mis Valencijos-Madrido vie
škelį. Vesdami užpuolimo 
mūšius Jarama upės fronte, 
liaudies milicininkai jsidrū- 
tino kalvoje tarp Martin de 
la Vega ir Morą ta, apie 20 
mylių nuo Madrido. •

Vyriausybės pranešimais, 
liaudiečiai per dieną nukovė 
800 priešų.

Oro mūšyj virš Madrido 
tapo nukirsti žemyn du fa
šistų lėktuvai ir vienas val
džios lėktuvas.

Liaudiečiai audringai ata
kuoja Maratą, kur Vokieti- , 
jos kareiviai gina fašistų 
pozicijas.

Valdžios milicininkai žy
miai pasivarė pirmyn Jara
ma upės srity j ir atmušė ' 
tris fašistų kontr-atakas.

Lisbon, Portugalija, vas.

■ JF
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Detroit, Mich. — Sedeji- 
šiaip pažangesnių žmonių mu streikuoja 3,000 darbi- 
organizacijas TUOJAU S (ninku, daugiausia moterų ir 
mušti telegramas senato- merginų Farm Crest kėpy k- 19. — Ispanijos fašistai suė- 
riams. ir kongresmanams loj, Young and Spring vielų mė‘nelaisvėn 35 anglus, ka- 

fabrike, Einsenlohr cigarų j riavusius po liaudiečių 
dirbtuvėje ir Ferros Stamp
ing dirbykloj.

Washingtone, reikalaujant, 
kad jie balsuotų už prez. 
Roosevelto planą—pataisyt 
šalies Vyriausią Teismą, pa
pildant jį šešiais jaunes- 

i niais, pažangesniais teisė
jais. “Daily Worker” nuro
do, kokį didelį spaudimą da
ro kunigo Coughlino fašis
tai ir kiti atžagareiviai 
kongresmanams ir senato
riams, idant jie atmestų tą 

.Roosevelto sumanymą.

Storiausias Policmanas
Dallas, Texas.—Dikčiau- 

sias Amerikoj policininkas 
dabar yra vietinis B. B. 
Gardner, kuris sveria 393 
svarus. Jis toks storas, kad 
negali įlįsti į policijos auto
mobilius; todėl tapo paskir
tas prižiūrėti policijos gara
žą. Pirmiau riebiausias po
licininkas buvo Pat. J. Kel
ly miestelyj Summit, N. J., 
svėręs 429 svarus; bet da
bar jis yra mankštomis nu- 

i mušęs savo vogą iki 388 sva
rų.

■

liava.
vė

EXTRA!
STREIKIERIAI SĖDĖTO
JAI ATMUŠĖ ŽIAURŲ 

ŠERIFŲ UŽPUOLIMĄ

Fašistų Pranešimai.
Salamanca, Ispanija, vas. 

19. — Fašistai praneša, kad 
jie per kelias paskutines 
dienas nušovė žemėn 13 val
džios lėktuvų ties Huesca ir 
vieną arti Madrido. Pažy
giavę pirmyn prieš liaudie- 
čius Malagos fronte ir už
grobę tonus jų amunicijos.

Ispanijos valdžia užginči
ja tokius fašistų laimėji
mus.

Hendaye, Franc., vas. 19.
— Ispanijos fašistai paskel- %. 
bė iš savo radio stočių, būk 
sukilęs ketvirtas batalionas 
Tarptautinės Brigados, ko
vojančios prieš fašistus. Sa
ko, Valencijoj esą įkalinta 
240 užsieninių kareivių kaip 
sukilėlių.

.6

Politinė Gen. Goeringo Me
džioklė Lenkijoj

Varšava. — Hitlerio oro 
laivyno ministeris gen. H. 
Goering, bemedžiodamas su 
Lenkijos prezidentu Ig. 
Moscickiu, nušovęs du šer
nu. — Bet jis Lenkijon at- šialui eksplodavo bomba jo 
vyko ne tiek medžioti, kiek paties kišeniuje ir jis liko 
traukt Varšavos valdžią na- apdegintas. Be to, streikie- 
zių pusėn prieš Sovietus,1 
Franci ją ir Čechoslovakiją.

Waukegan, Ill., vas. 19.— 
šerifas Doolittle su šimtu 
padaužų “spešialų,” apsigin
klavę ašarinėmis bombomis, 
geležimis ir buožėmis, už
puolė porą šimtų streikierių 
sėdėtojų Fansteel Metahir- 
gical korporacijos dirbykloj, 
norėdami juos iš ten išmuš
ti, pagal teismo indžionkši- 
ną prieš streikierius.

Užpuolikai išlauže dirbtu
vės duris ir primetė vidun 
daug troškinančių ašarinių 
bombų per langus. Streikie- 
riai “sėdėtojai,” dangstyda
mi sau veidus skepetaitėmis 
nuo dujų, gynėsi, mėtydami 
į užpuolikus geležis, bute
lius, įvairius įrankius ir tro
škindami pačius spešialus 
cheminiais gaisrų gesintu
vais.

Užpuolikai taip tirštai už- Tai atsakymas į Anglijos 
nuodijo orą dujinėmis bom- valdžios programą, reika- 
bomis, kad daugelis jų pačių laujančią išleist po $1,500,- 
laikinai apako. Vienam spe-! 000,000 per metus pasmar

kintam ginklavimuisi ant 
i jūrų, ant sausumos ir ore. 
Anot Roosevelto, Amerikos 
laivynas neturi būt silpnes
nis už bet kurios kitos ša
lies.

ROOSEVELT SMARKINĄ 
KARO LAIVŲ STATYBĄ

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas vas. 18 d. 
sušaukė savo laivyno galvas 
pasitart, kaip paskubint 
naujų karo laivų statybą.

F

Į

t

Rio de Janeiro. — Fašisti
nė Brazilijos valdžia depor
tavo newyorkietį advokatą 
D. Levinsoną, atvykusį teis
me ginti revoliucionierių L. 
C. Prestesą.

riai gindamiesi sužeidė eilę 
kitų šerifo padaužų.

Kova prasidėjo 8 vai. iš 
ryto ir tęsėsi iki 9 vai., kada 
užpuolikai buvo priversti 
pertraukt savo ataką. Dar,Už tai, kad H. H. Woods 1 
nežinia, kaip jie sudarys (nuogas maudėsi savo auto- W 
naują užpuolimą ant strei- mobilyj mieste, jis tapo nu- 
kierių “sėdėtojų.” (baustas $23.

Lexington, Kentucky.
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Kodėl Trockistai Prisipažino?
D. Osipov.

Visi teisiamieji trockistai pripažino 
savo kaltę. Visi teisiamieji daug kalba 
apie savo prasikaltimus, ir būk tai sąži
ningai, atvirai.

Iš buržuazinio taškaregio teismo padė
tis nepaprasta. Ji stebina užsieniečius. 
Prie to ta padėtis daugiau ar mažiau pa
našiai pasikartoja visuose vėlesniuose 
kontr-revoliucionierių teismuose. Taip 
buvo laike teismo “Prompartijos” 1930 
metais. Taip buvo ir laike teismo troc- 
kistų-zinovjeviečių centro 1936 metais.

Kodėl gi teisiamieji Sovietų teisme pri
sipažįsta ? Šį klausimą buvo pastatęs So- 

I vietų valstybės prokuroras Višinskis tei- 
' siamiems Boguslavskiui ir Muralovui — 

seniems trockistams, nariams Sibiro 
trockistų slapto centro jų kontr-revoliu- 
cinės organizacijos. Draugas Višinskis 

'klausė: gal būti yra į jus iš šalies verti
mas, gal buvo kankinimas, kada jūs buvo
te kalėjime? Juk melaginga buržuazinė 
spauda skleidžia pasakas apie nežinomus 
būdus ir priemones, * naudojamas laike 
klausinėjimų. Teisiamieji griežtai už- 
ginčino bet kokį jų kankinimą. Jie nu
rodė, kad kvotimas buvo atliktas pilniau
sioj tvarkoj, kad jokio tiesioginio ar ša
lutinio vertimo iš valdžios pusės nebuvo. 
Teisiamasis Muralovas pareiškė, kaip 
tik priešingai, kad laike jo įkalinimo vi- 

' są laiką su juom apsiėjo žmoniškai ir 
kultūringai.

Žinoma, kad teisiamieji ne visi tuojau 
po arešto davė savo nurodymus. Mura
lovas teisinosi per aštuonis mėnesius lai- 

. ko,—Boguslavskis aštuonias dienas. Ra- 
dekas teisinosi per tris mėnesius laiko. 
Bet nepaisant kiek laiko jie stengėsi ty
lėti, vienok galų gale kiekvienas prabilo 
apie savo niekšiškus darbus.

Prakalbėjo... Bet prakalbėjimo laips
nis ir atvirumas ribuojasi tuom, ant kiek 
prieš juos neginčijami faktai surinkti. 
Kaltinamieji pripažįsta tą, kas jau fak
tais įrodyta Vidaus Reikalų Komisariato 
ir prokuroro. Prasikaltėlis įsitikina ta
me, kad jo suvaidinta rolė kontr-revoliu- 
ciniame judėjime jau yra žinoma. Prieš 
jį yra nesumušami liudininkai, prieš jį ir 
jo kontr-revoliucinių sėbrų parodymai, 
dokumentai, neginčijami faktai.

Tie neginčijami, pilniausiai įrodyti ap
kaltinimai prieš teisiamuosius ir yra 
svarbi teismo dalis. Kaltinamieji troc
kistai buvo nustebinti dauguma aiškių 
>rieš juos įrodymų. Juk beprotystė bū- 
j teisintis aky vaizdo j e neginčijamų fak

tų. Užsispyrimas, atsistakymas kalbėti, 
tokiame atsitikime tik dar daugiau pa-

• tvirtins jų prasikaltimą. Teisme tokia 
'.pozicija pastatytų kaltinamąjį į keblią

ir juokingą poziciją. Juk taip buvo su J. 
N. Smirnovu laike trockistų-zinovjevie- 
Čių centro teismo. Smirnovas, organiza
torius ,trockinių gaujų, bandė užsiginti 
aky vaizdo je faktų. Tada iš jo juokėsi 
buvę jo sėbrai ir net jo žmona.
"'Bet teisiamųjų prisipažinimas, smulk- 

meniškas pasakojimas, patvirtinimas 
prieš juos apkaltinimų, akyvaizdoje jų 
atliktų prasikaltimų, toli gražu nėra pil
nas ir sąžiningas prisipažinimas. Liau-

* dies priešai pasilieka sau ištikimi iki pa
skutinės minutės. Juk laike Zinovjevo ir 
Kamenevo pirmo teismo, po draugo Ser- 
giejo Mironovičio Kirovo užmušimo, 
niekšai Zinovjevas ir Kamenevas jsitiki-
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nę, kad jų rolė Kirovo užmušime dar nė
ra iki galui atidengta, tad neva “nuošir
džiausiai” ir “atviriausiai” pripažino sa
vo politinę ir moralę atsakomybę už. tą 
žmogžudystę. Bet tada jie gudriai pa
slėpė ap vieny tą trockistų-zinovjeviečių 
centrą, kuris vadovavo terorui.

Bet kada Vidaus Reikalų Komisariato 
organai atidengė faktus, įrodančius, kad 
jie paruošė tą žmogžudystę, kada Zinov- 
jevą, Kamenevą ir kitus iš jų centro pa
sodino ant suolo tiesioginių organizato
rių draugo Kirovo nužudymo, tada jie ir 
vėl “atviriausiai” prisipažino savo klai
dą, kurią jau jokiu būdu nebuvo galima 
paslėpti. Bet ir tada jie ne viską pasa
kė—jie paslėpė buvimą “paraleliško cen
tro” ir jų slaptos organizacijos, manyda
mi, kad Liaudies Vidaus Reikalų Komi
sariatas dar nėra jo susekęs.

Iš to jau aišku, kodėl ir kiek prisipažįs
ta teisiamieji trockistai. Beprotystė yra 
gintis akyvaizdoje neginčijamų faktų ir 
liudininkų. Bet kode! kaltinamieji sten
giasi teismą įtikinti, kad jie pilniausiai 
prisipažino, vaidina savo sąžiningą prisi
pažinimą?

Boguslavskis ir Muralovas paaiškino 
teismui priežastį savo prisipažinimo. Abu 
kalbėjo skirtingai. Bet pamate vieni ir 
tie patys motyvai. Abudu po arešto įsi
tikino, kad žuvo jų kontr-revoliucinis 
darbas, kurį jie dirbo. Jų areštas buvo 
mirtinas smūgis jų organizacijai ir jų as
menims.

Pas vieną persilaužimas įvyko anks
čiau, o pas kitą vėliau. Bet ir Boguslav
skis ir Muralovas suprato, kad jie paruo
šė sau pražūtį kontr-revoliuciniu veiki
mu. Sąžinė graužė juos ir tuo daugiau, 
kada jie pradėjo matyti skirtumą tarp 
Trockio dėstymų ir tikro Sovietų gyveni
mo, kuris eina kitu keliu.

Trockis sakė: Sovietų šalis ritasi į pra
žūtį. Faktai kalba: Sovietų šalis tvirtė
ja. Trockis sakė: reikia grįžti prie kapi
talizmo. Faktai sakė: šalis budavoja so
cializmą. Trockis sakė: šalyje augs var
gas ir skurdas. Faktai sako: šalyje au
ga ir gerėja smagus dirbančiųjų gyveni
mas.

“Aš juk ne aklas!”—teisme sakė Mu
ralovas. Jo asmens piktumas dabar vir
šijo pirmesnį aklą Trockini atsidavimą. 
Jis kovojo su faktais. Kaip ir visi troc
kistai, jis virė savo trockinėje smaloje. 
Bet ir čia “nauja Trockio linija”—tero
ras, sabotažas, išdavystė tėvynės vare jį 
į nuliūdimą. I

Kad išlaikyti kietumą ir kovotojo drą
są teisme, laukiant aštraus nuosprendžio, 
akyvaizdoje milionų žmonių, tai reikia 
turėti savyje pasitikėjimo jėgą, tą dvasi- ! 
nį pasiaukojimą, kurį gali gauti tik su
pratimas savo pozicijos teisingumo, rei
kia turėti įsitikinimą, kad dirbi prakil
niam ir gražiam tikslui, pasirengęs nu
mirti už tėvynę, už revoliuciją, už socia
lizmą. Tik tą turėdami, revoliucionie
riai su panieka žiūri į buržuazinį teismą 
ir jo sprendimą, atsisako duoti bent ko
kius nurodymus, neprisipažįsta jokios 
kaltės. Jie išdidžiai aiškina savo progra
mą laike teismo, o ne prašo sau pasigailė
jimo ir susimylėjimo.

Bet nėra ir negali būti nei dvasinio pa
sišventimo, nei pasiaukojimo pas darbi
ninkų tėvynės išdavikus, darbininkų kla
sės reikalų pardavikus, pas žmones, ku
rie banditizmą padarė savo politika, pas 
šaltakraujus greitadarbių darbininkų 
žmogžudžius! Tie žmonės kiaurai supu
vę. Neapykanta ir pasiutimas pakeitė 
pas juos įsitikinimus. Kol jie buvo lais
vėje, jie laikėsi krūvoje, kaip žmogžu
džių gauja. Susilaukę arešto, atsidūrę 
skyrium vienas nuo kito, jie tuojau pa
juto pilną tuštumą savo sielos, suėstos iš
davysčių gangrenos.

Boguslavskis ir Muralovas prašė teis
mo, kad patikėtų sąž’niškumui jų moty
vų. Bet trockistai jau įrodė, kad jų są- 
žiniškumui yra tokia pat kaina, kaip ir 
teisingumui. Jie šiandien atsižada, pri- 
siegauja, kad pribjaurioti toje vietoje ry
toj. Veidmainystė pasidarė jų antru 
gamtiniu įstatymu. Jų “ištikimi prisipa
žinimai” yra tam, kad už tų rūkų paslė
pus jų slaptas organizacijas.

(Vertė D. M. šolomskas.)

Jurgis Washingtonas—Amerikos 
Revoliucijos Vadas

shington’as turėjo tik prastai 
j apginkluotus pulkus liuosnorių 
' ūkininkų. Jei pasisekė pratęsti 
karą net per šešis ilgus metus 

• ir sulaukti pasidavimą Anglijos 
' armijos, tai dėka priguli netik 
jo nehuilstantiems pasišventu- 
siems kareiviams, bet ir para- 

4 mai iš užsienio.

(Gimė vas. 22 d., 1732 m. 
mirė 1799.)

Paimti trylika mažų agrikul 
tūriškų kolonijų, kurios tarp ša-i 
vęs nesutiko, viena kitai pavy-; 
dedamos, besipešdamos, ir jas 
surišti į vieną tautą, tai ar tik 
nebus svarbiausiu atlikimu 
Jurgio Washington’o, kaipo pir
mojo Su v. Valstijų prezidento.; Kitos pasaulio šalys irgi rė- 
Galime tą’jo darbą lyginti su jo mė Amerikos revoliucinį karą, 
didžiausiu atlikimu—tai vedi- Labai svarbiu faktorium buvo 
mu armijos visai nelavintų ūki- Francijos pagelba; ji pristatė 
ninku pergalėti tų dienų di- Amerikos armijai karo galy- 
džiausią ir galingiausią milit&-1 bę. 
rišką ir laivynišką jėgą, kuri j 
stengėsi išbaigti neorganizuotas 
Amerikos kdlonijas. ’ AČiu ši
tam Washingtono darbui, Suv. 
Valstijos sulaukė nepriklauso
mybės. ................. ............ .
i

Washingtonas gimė savo tėvo, 
plantacijoj Westmoreland'apsk-! Amerikos revoliucija del iš
eityje, Virginijos vAlštijoj/va- liuosavimb žmonijos sukėlė 
bario'22 d., ’1732 m. Jo1 seimy- žmonių viltis visame pasaūly- 
na buvo gana turtinga. Jau- je ir patraukė militariškus ve- 
nasis Washingtonas turėjo stu- dėjus iŠ pasaulio visų kraštų, 
diiuoti militariškas taktikas ir Daug visokių kareivių at

vyko iš Vokietijos. Jų tarpe
Jo tėvui mirus, turėdamas tik žymiausias vyras buvo baro- 

16 metų arriž., Washingtonas n as Von Steuben, veteranas 
dirbo kaipo matininkas. Sulau- septynių metų karo. Atvažia- 
kęs 19 metų jau gavo pirmą mi- vęs į šitą šalį jis tiesiog nuvy- 
litarišką paskyrimą. 1753 m. jis 
komandavo Virginijos pulkus 
francūzų ir indijonų kare. Pa- Forge ir šituom baisiausiu vi- 
baigoje to karo jis sugryžo at- «so karo laiku, jis tapo revo- 
gal į savo plantaciją.

Bet neilgai jis ten ramiai gy- ’ 
veno. Revoliucioniškas judėji
mas kolonijose buvo prasidėjęs. 
Karas iškišo savo galvą. Visi 
prie kurios nors pusės prisidė
jo. Daugumas turtingų žmo
nių, kaip tai žemės savininkai, 
urėdninkai ir dvasiškiai prisi
dėjo prie torių, kurie skaitomi 
karaliaus savininkais, ir kurie 
Anglijos karalių stipriai rėmė. 
Kitoje pusėje^—revoliucioniška 1 
grupė, po vardu 
nūs, 
paslaptingų vienučių, šita gru
pė drąsiai ir sauvališkai veikė. , den kovoje.

Washington’as greitai stojo' Iš tolimos Lietuvos atvyko 
prie armijos. Jis visą savo tur- Tadas Koščiuska, kurį lietu- 
tą pavedė tam judėjimui. Kada 
kolonijos paskelbė viešą atsi
skyrimą nūo Anglijos, jis ap
siėmė vesti kontinentinę armiją.1

dijuoti militariškas taktikas ir 
pilnai apsipažinti su ginklais.

I LIETUVOS ŽINIOSSavannah. Count Axel von 
Fersen, irgi keliose militariš-1 
koše kovose atsižymėjo; Count j 
von Stedingk komandavo pul
ką garsiose Savannah mušty
nėse.

Iš kitų svetimų oficierių,
Mikolas Kowach, vengras, mi-|vo rašyta, kad kauniškis avaly- 
rė kovoje Charleston, S. C., 
kovo mėn., 1779 m.

Kada revoliucinis karas pa
sibaigė, tai /___ ”
nijos buvo ištikro

Seiferto Afera Viršijanti 
100 Tūkst. Litų.

Kaunas. — Trumpai jau bu

Jaunasis Marquis De Lafa
yette, buvo pirmas pasisiūlyti 
save Washingtonui. Vėliaus, 
Francija pasiuntė pulką po va
dovyste admirolo D’Estaing, ir 
kitą, po admirolu d e Grasse su 
tūkstančiais kareivių.

ko pas Washingtona, kuris ve
dė būrelį vyrų prie Valley

Įliucijos lavinto j u.
Jis kareivius lavino . prie 

tvarkos ir visko. “Tu savo ka
reiviams pasakai daryk tą” ir 
jie atlieka kuogreičiausia, kas 
jiems buvo įsakyta, rašė von 
Steuben senam draugui Prūsi
joj. “Bet su manim kas kita, 
aš amerikiečiams turiu sakyti 
—del šitos priežasties turite 
tą daryti, ir tik tada jie pa
daro, kas nuo jų reikalauta”.

John de Kalb buvo kitas ka- 
laisvės sū- reivis iš Vokietijos. Bevesda- 

įsteigta iš šimtų mažų m as Amerikos kareivius, jis 
mirtinai buvo sužeistas Cam-

nes prekybininkas, pridirbęs 
skolų, slapta iš Kauno dingo.

Apleisdamas Kauną, Seifer-
Amerikos kolo- tas nugjo i vieną kailių parduo- 

baisiame tuv? ir paėmė skolon lapę, ir 
padėjime. Kongreso iždas vi- brangakmenių žiedą su brilian- 
sai buvo tuščias. Kongreso ga
le buvo tik šešėlis. Buvo gali
mu daiktu, kad Amerikos ko
lonijos pavirs į mažas, silpnas 
ir neprieteliškas valstijas, ku
rias galų gale Anglija pasisa
vins.

Su konstitucijos užtvirtini
mu, Washingtonas buvo pa
skirtas ir išrinktas pirmuoju 
Suv. Valstijų prezidentu.

Dabar Washingtonas turė
jo apsidirbti su naminiais rei
kalais ir problemomis ir jis tą 
atliko su pasiryžimu ir pasi
šventimu. Alexander Hamilton 
ir Thomas Jefferson politiškas 
kovas vedė. Abudu vyrai tu
rėjo savo skirtingas mintis 
apie politiką, vienas stovėjo 
už centralizavimą ir platesnę 
federalę galią, o kitas prie
šingai—stovėjo už centraliza
vimą ir rėmė žmonių teises. 
Bet Washingtonas abu pašau
kė į kabinetą, tikėdamas, kad 
abudu ko nors gero valdžiai 
duos. Federaliai departmental 
įsteigti, augščiausias teismas 
ir žemesni teismai pradėjo 
veikti. Amerikos industrijos 
pradėjo vystytis ir sistema

tu, .kitur penkis kostiumus 1500 
lt. vertės, kreditan gautas pre
kes pusdykiai išpardavinėjo pre
kybininkams, pavėžintas j Eit
kūnus iš ten nebegrįžo.

Iš nukentėjusiųjų skundų ma
tyt, kad Seifertas nuostolių pri
daręs per 100 tūkst. lt. Dalis 
Seiferto pigiai išpardavinėtų 
prekių surasta ir joms uždėtas 
areštas; kam tos prekės priklau
so, turės spręsti teismas.

Kad Seifertas buvo Vokieti
jos pilietis, tai del jo darbų turi 
nemalonumų Vokietijos piliečių 
kolonija Lietuvoje. Vokiečiai 
įrodinėja, kad Seifertas esąs ne
gryno kraujo ar i j ietis del to ir 
galėjęs tokių suktybių padaryti.

Beje, vienas odos prekybinin
kas, susipainiojęs su Seifertu, 
mėgino nusižudyti, bet pastebė
ję namiškiai neleido jam pasi
karti.

So. Boston, Mass
Lietuvos Nepriklausomybės 19 

Metų Sukakties Minėjimas

Vasario 14 d. Municipal 
; 2 vai. po

pi clUvJju vyoiyiio 11 oiovcina « ’

taksavimo ir finansų įsteigta—| miesto svetainėje
Hamiltonas prie šito žymiai I pietų A.L.R.K. Federacija su-

viai ir lenkai savinas savo

Hamiltonas prie šito 
prisidėjo.

Kiton pusėn, Jeffersoną Kon
stitucija labiau užinteresavo. 
Jo vedamas skyrius į konsti
tuciją įrašė pirmuosius prie
dus (10), kurie visiems davė 
politiškos ir tikėjimiškos lais
vės ir pilną autonomiją vals
tijoms.

Amerikos diplomatiški prin
cipai kaslink “įsipainiojimo į 
Europos šalių reikalus”, buvo 
įvesti Washington’o 
administracijoje.

Dėtos pastangos

antroje

įtraukti 
žmogum. Jis statė tvirtas-sto- Ameriką į kitą karą, bet Wa- 
vyklas Amerikos armijai. shingtonas, nepaisydamas vi- 

Kazimieras Pulaski, vedė šokių užmetimų ir kritikavi- 
Revoliucijos karas pasilieka garsų “Pulaski legioną”, kurio mų, jokiu būdu neprisidėjo 

prie to. Revoliucijos karo ge
nijus pavirto į taikos apaštalą. 
Kaip tik tomis dienomis Na
poleon Bonaparte kariavo Eu
ropoje.

Kada Washingtonas, pasi
traukdamas nuo prezidento 
urėdo, atsisakė tarnauti trečią 
terminą, Suv. Valstijų valdžia 
buvo jau stipri ir jai Jiko tik 
žengti pirmyn.

Washingtonas mirė trim me
tais po prasišalinimo. Jis mirė 
Mount Wernon, Virginijoje, 
kuri vieta iki šios dienos-yra 
laikoma tautišku paminklu.

vienu iš stebėtinų puslapių vi
soje pasaulio istorijoje. Tuom 
laiku, padėjimas buvo baisus, 
nes kaip galėjo prastai organi
zuotos agrikultūriškos kolonijos 
'stoti kovon su tokiu galingu 
priešu—kaip Anglija—prie ku
rio daugybė pačių vadovaujan
čių amerikiečių prisidėjo. Su
virs 25,000 Amerikos lojalištų 
prisidėjo prie Anglijos puŲcų, 
nekurie geriausi Anglijos regi
mental buvo parinkti čia Ame-, 
riko jė. Vęliaiis atvežė į šitą sa
lį apie 30,000 vokiškų kareivių, 
kaimiečių sūhų.

Prieš šituos, pradžioje, Wa-

nariais išimtinai buvo liuosno- 
riai svetimtaučiai. Po dviejų 
metų aktyvės tarnystės, jis žu
vo Savannah kovoje.

Tarpo kitų svetimtaučių 
matome sekančius vardus— 
Maurice Beniowsky, John žie- 
linsky, Matthew Rogowsky ir 
Charles Litomske.

Skaitlius švedų ir danų ofi- 
cierių irgi prisidėjo prie revo
liucijos karo, kai kurie prie 
Washington o armijos, kiti prie 
Frakcijos karo Jaivų, kurie at
vyko į' Ameriką, Washingtono 
pagelbon. Carl Raab, oficie- 

TiUs, mirtinai1 sužeistas prie

Skrybėlė su Periskopu
~ London. — Anglijos pra- 
j monių parodoj yra, be kit- 
;ko, išstatyta ir skrybėlė su 
* periskopu, tai yra vamzde

liu su tam tikrais žiūroniš- 
kais stiklais. Periskopo ga-

liukas iškištas virš skrybė- raliaus Jurgio 6-to karūna-
lės, kad ir vidutinis bei ma
žas žmogus galėtų matyt 
pro didesniųjų galvas minio
je.. Šis išradimas tam ty
čia padarytas nedičkiams 
norintiems tjkrai matyt ka-

vimo ceremonijas ir para
dus gegužėj.

Šiaip periskopai yra nau-. 
dojami submarinuose ir ap
kasuose karo metu.

General Motors automo Dar

KS?-'

bihinkų Uriijos vadai pasirašo po sutarčia, ir tuomi užsibaigė tas didžiulis automo
bilių darbininkų sėdėjimo streikas; Iš kairės j-dešinę'sėdi Wyndham Mortimer, tos 
autOmobilių unijoė pirmas vięe-prezidenta s; Michigano valstijos gubernatorius Fr. 
Murphy; General Motors vice-prezidentas William S. Knudsen; James F. Dewey, fe
derally taikyibjas, '

rengė Lietuvos nepriklausomy
bės paminėjimą.

žmonių buvo pilna svetai
nė. Kalbėtojai buvo 
kunigas 
Mileris, 
kunigas

Norisi
kun. Starkaus ir kun. Urbona
vičiaus prakalbų. Kunigas 
Starkus savo prakalbą skaitė 
iš rašto. Pradėjo nuo pirmo
jo lietuvių seimo, kuris įvy
ko Vilniuje, nurodė, kaip Lie
tuvoj įsisteigė valstybė ir baigė 
savo kalbą pasakaitėmis, kaip 
lietuviai basi, nuplyšę, be gin
klų, o užpuolė ir sumušė gin
kluotas armijas, kaip tai len
kų, bolševikų ir bermontinin
kų—vokiečių. Taipgi pasigy
rė, kad jis būdamas klebonu, 
duodavęs savo arklius ir veži
mą bermontininkams naudoti 
rinkimui maisto iš ūkininkų, 
del jų^ armijos. Jo ta prakal
ba nepadarė įspūdžio į klau
sytojus.

Paskutinis kalbėjo kun. Ur
bonavičius. Jis perbėgo Lietu- 
tuvos valstybės steigimąsi ir 
daugiausiai kredito suteikė 
Dr. J. Basanavičiui, taipgi pri
siminė Abraham Lincoln, ku
ris paliuosavo iš vergijos juod- 
veidžių rasę, ir tt.

Jo kalba, abelnai paėmus, 
buvo nuosekli. Muzikalę pro
gramos dalį išpildė bažnytinio 
choro dainininkų grupe, kuri 
labai gerai sudainavo kelio
lika dainų.

Taipgi dalyvavo uniformose 
Liet. Legiono Dariaus-Girėno ■ 
Posto apie pusantro tuzino le
gionierių, kurie maršavo per 
svetainę kariškoj tvarkoj, ve
dami komandieriaus : Vinco 
Rimkaus.

Buvo skaityta ir priimta re
zoliucija prieš lenkų valdžią 
už persekiojimą- lietuvių Vil
niaus krašte.

keturi:
Jenkus, advokatas 

kunigas Starkus ir 
Urbonavičius.
apsistoti biskį prie

Mirė ir buvo palaidotas va
sario 15 d. Bostono viešų mo
kyklų prezidentas Dr. Patrick 
T. Campbell. Jo laidojimo die
noj buvo uždarytos visos mo
kyklos.

Andrius.

Istanbul, Turkija. — Tur
kų valdžia užsisakė pas 
Kruppus Vokietijoj, kad pa
statytų Turkijai 10 mažų ir 
viudutinių garlaivių.
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M E N AS
Laiks Tą Žaltį Likviduot ... Tikroji dailė nesirūpina tuščiu besidabi- 

nimu, lygiai kaip mylinti ir mylima savo vyro 
moteris. Netikra, nuoduota dailė, kaip prosti
tutė', turi būt visados apsig’ražinusi... 5' '

I I III i II IA.r
Bėga valandos ir dienos, 
Slenka įpenėsiu grandinis; 
Kur tik žvelk, dejonės vienos, 
Bunda karas brolžudinis.

Vieni žudosi-kariauna, 
Antri krinta vėl prie sienos; 
Sodžius degin, miestus griauna, 
Tepalieka plėnys vienos.

Tik griuvėsiai ir dirvonai, 
Telkšo krauju nušlakstyti, 
žūva, krinta milijonai 
Į šmotelius sudraskyti....

Rausta progresas iš gėdos, 
Rauda mokslas, pažanga, 
žmonės, tarsi tikrai ėdąs, 
Ritas pragaro banga.

Sako, žmonės progresuoja, 
Prieg tam mokslas, apšvieta, 
Barbarizmą laukan šluoja, 
Kultūroj ne jo vieta!

Tikrenybėj kitaip stojas, 
Barbarizmas nei žaltys, 
Moksle, pažangoj vyniojas, 
Kol kam galvą kas sutrins!

Kad tą žaltį reik sutrinti, 
Darbo žmonės nedvejos! 
Žmoniškumo reikšmę ginti, 
Be dvejonės, kovon stos, 

šalin raudos ir dejonės! 
Šalin mintis—pasiduot! 
Kovon stokim darbo žmonės! 
Laiks tą žaltį likviduot!

Senas Vincas.

Vienas Lietuvos Poetas 
Apie “Bešvintantį Rytą’

šiomis dienomis d. St. Jasilionis gavo nuo 
vieno žymaus lietuvių poeto iš Lietuvos laišką, 
kuriame, be kitko, jis rašo:

“Iš dailės, poezijos—literatūrinio skyriaus 
knygų, kaip man, taip ir mano šeimai (žmonai 
ir dukterims) labiausia patiko “Bešvintantis 
Rytas.” Persakitęs, su didžiausia pagarba ta
ve sveikinu, mano brangusis drauge, kolega, 
poetas-rašytojau, kūrėjau, visuomenės veikė
jau!! Iki šiol nežinojau, kad esi rašytojas-po- 
etas ir nepaprastas tamsybių-miglų priešas, ti
krosios šviesos kūrėjas. Neapsakomai man 
patiko tavo tos visos eilės-poezijos, kurios pa
rašytos alegoriškai, smarkiai su gamta ir jos 
veiksmais supintos. Aušra, rytas, saulė, mig
los, rasos, debesys, audros, perkūnai, žemės 
drebėjimai ir kiti... labai aukštoje dailės- 
grožio formoje sielą veikia, žadina, kelia ir 
duoda jėgų-energijos gyvenimo kovoje. Gra
žiai parašytos ir agitacinės, dailiai skamba.”

(Rašytojaus vardą apleidžiam del visiems 
žinomų priežasčių. — Red.)

“Senas” ir “Naujas” Sovietą
Dramoje

Rusijos revoliucija pakeitė savo šalies poli
tinę ir ekonominę struktūrą, o tuom pačiu pa
klojo pamatą pasikeitimui ir paties žmogaus.

Sovietų Sąjungos žmonių tarpsavinių san- 
tikių ir net jausmų pakitėjimas liko taip žy
mus, kad tas jau ryškiai atspindi net dramoje. 
Pas juos jau ir jausmuose yra “senas” ir 
“naujas.”

Nors po-revoliucinis laikotarpis ir senosios 
kartos žmones daug kame pakeitė, bet jaunoji 
karta, kuri aktualiai nepažino kapitalistinio 
pasaulio,—daug kuomi skiriasi nuo senųjų. 
Skirtingos jų idėjos, skirtingi jų santikiai ir 
atsinešimai į savo tėvus, skirtingas jų supra
timas meilės ir tt.

Teko skaityti Sovietų Sąjungos rašytojo 
Jury j’o Olešos dramatišką kūrinį Jausmą Pa- 
slaptumai. Ten vaizduojama, kaip seno ir nau- 
jo pasaulio du auklėtiniai veda žodžių duelį 
apie šeimynų santikius, apie meilę ir kitus da
lykus.

Senų įpročių ir supratimų atstovas nusi
skundžia, kad jo brolis jau nepripažįsta iždi- 
dumo, meilės, kentėjimų, žiaurumo. Jis nepa
tenkintas, kam jo brolis sako, jog žmonės ne
turi vienas kitą be saiko mylėti. “Gražiausi 
jausmai dabar jau skaitomi palaikiais ir vul
garumu”—apgailestauja senųjų supratimų at
stovas Andrius Babečev’as.

Andrius Babečev’as senojo pasaulio meilės 
jausmą skaito lyg kokiuo tai šventu, neliečia
mu ir nepasikeičiamu. Tas del meilės kentė
jimas, ta įsimylėjusių psichologija, jų jaus
mų, minčių ir geidimų nepastovumas—An
driui Babečev’ui yra kokiuo tai žavingumu.

Kitaip į tai žiūri naujojo pasaulio atstovas, 
Ivan Babečev’as.

Tie du skirtingi meilės supratimai, tos dvi 
emocijos, jaučiamos Sovietų Sąjungos gyveni
me ir, .suprantama, tąs atspindi literatūros la
puose ir vaidyboj. ... '

Tarytum tos problemos rišimui, ateina pa- 
gelbon Sov. Sąjungos. dramaturgas K. Finn. 
Jis savo veikale Nonsensas nepaprastu gilumu 
demonstruoja buržuazinio pasaulio “meilės 
kankinį” (Boris Grebnev), kuris, delei nepavy
kusios meilės, pasitraukė iš gyvenimo, nuduo
damas kurčiu ir nebyliu. Bėgyje penkių metų 
jis niekuom neužsiėmė daugiau, kaip tik par
davinėjimu praeiviams vaizdakorčių iš tam ti
krų Krymo vietų, kur jis su savo meiluže 
vaikštinėjo ir jautėsi laimingu.

Po penkių metų tokio savęs kankinimo, 
Grebnevas netikėtai vėl sueina savo mylimą 
merginą, ir kalba jai:

“Aš, neturiu ko apgailestauti. Meilė yra vie
na kilčiausių ir gražiausių emocijų ... Kuo
met tu mane palikai, tai žinojau negalėsiąs gy
venti, bet, tuom pačiu sykiu, nedrįsau ir mirti. 
Tai baisu.. . turėti sąmonę iki galo, suprasti 
ir jausti procesą mirties ... Aš negalėjau. Tai
gi aš apleidau gyvenimą ir nusprendžiau būti 
gyvu.

“Kuom pasireiškia* žmogaus gyvenimas? 
Veiksmais ir žodžiais. Ar galima pavadinti tai, 
ką aš dariau, veiksmu — aš, turįs protą ir sa
ve gerbiąs, Borisas Grebnev—pardavinėti vaiz- 
dakortes karčiamose? žodžiai?—Jų neturėjau. 
Aš buvau be žado ir kurčiu; aš taip pripratau 
prie to, kad nieko daugiau negirdėjau, kaip tik 
tavo vaikščiojimą—visados. Aš nieko daugiau 
nemačiau, kaip tik tave vieną .. .”

Čia jau, regis, mergina, matydama meilėj 
del jos tiek pasišventusi vyriškį; del jos besi
kankinantį ir degantį meilėje—turėtų likti 
minkšta kai vaikas, pasiduoti. Bet, sakysime, 
ši moteriškė negali grįžt prie savo meilužio— 
gal ji jau vedusi, turi šeimynos, myli savo vy
rą. O gal ji yra nusitarusi jo negailėti, nero
dyti jam jokio širdingumo ir bausti jį už pra
eityje padarytus jai nusidėjimus—įžeidimus, 
aštrius žodžius ir tt. Vienas dalykas aišku— 
senos mokyklos rašytojas nebūty suradęs būdo 
išrišimui tos “amžinos tragedijos” problemai, 
kokią. surado naujos kartos dramatistas:

Ana: Apie’tai, ką tu man vakar papasako
jai, aš apmąsčiau ir priėjau prie išvados, 
kad—

Grebnevas: Sakyk—nekankyk mane.. ..
Ana: Aš priėjau prie išvados, kad tu ne

pilno proto.
Grebnevas: Kaip?
Ana: Tu kuogreičiausiai tūri matyt gydy

toją.
Grebnevas: Nėra vaistų mano meilei.
Ana: Nekalbėk taip. Tas mane verčia susi

rūpinti.
Grebnevas: (Delnuos pakavojęs savo veidą) 

Dieve mano!
Ana: Kaip senai tu sakai esi taip beviltingai 

įsimylėjęs?
Grebnevas: Penki metai.
Ana: Ir visą tą laiką tu nieko daugiau ne

darei, kaip*tik mane mylėjai?
Grebnevas: Nieko.
Ana: Kaip tai baisu. (Ūmai nusijuokusi). 

Penkįs metus—ištikrųjų?
Grebnevas: Penkis.
Ana: Hm... Jeigu tas nėra psichopatišku 

dalyku, tai jis yra kriminaliu. (Juokiasi). Už- 
silikusis kančių ricierius!

Įsimylėjusių psichologijos vaizdavimui se
nosios mokyklos rašytojai visados stengdavosi 
iškelti pačias skaudžiausias vietas. Meilė jiems 
—begalinis kentėjimas, deginąs ir žudąs.. .

Kai kas gal pamanys, kad Sovietų Sąjungoj 
meilės emocija yra dingusi. Taip nėra. Jie my
lisi. Tik tų meilės jausmų išreiškimo būdai pa
kitėjo. P. B-ys.
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Priežastis pasireiškimo tikrojo piėno yra 
vidujinis būtinumas išreikšti susitelkusį jaus
mą, kaip del motinos priežasties' lytinio pradė
jimo yra meilė. Priežastis netikro, nuduoto 
meno, yra pelnagodystė.

V. Nevski
Kaip Skaityti?

Puslapis Trečias

Tolstojus Apie Buržuazinį Meną
(Ištraukos)

... Su mūsų laikų menu įvyko tas, kas pa
sitaiko su moterim, kuri savo moteriškas pa
traukimo savybes, gamtos duotas del motinys
tės, parduoda patenkinimui tų, kurie tik ir tu
pinėja del tokių pasitenkinimų ...

... Dailė mūsų laikų virto paklydėle. Ir tas 
palyginimas visiškai teisingas. Ji neaprube- 
žiuota laiku, bergždžiadvasė, taipgi visados pa
dabinta, visados parsiduodanti, viliokliška ir 
blėdinga. : W

... Kaip moteris mylinti ir esanti mylima 
savo vyro neturi reikalo pliuškauti besidabi- 
nimu, taip ir tikroji dailė.

ŽYMĖJIMAI KNYGOSE.
Pabrėžimai, Sutartiniai ženklai, Antraštės.
Knygas suprasti daug padeda pabrėžimas 

eilutėse ar pakraščiuose, šalimais pagrindinių 
autoriaus dėsnių.

Be pabrėžimų, tuo pat tikslu knygų pakraš
čiuose rašomi įvairūs sutartiniai ženklai ir 
antraštės atskiroms knygos dalims. “Skaityti 
nieko nežymint,—sako vienas francūzų rašy
tojas,—vis tiek lyg ir nieko neskaityti” (A. 
Albolia).

Braižyti knygos, žinoma, lengvas, palyginti, 
darbas: tam tereikia sugauti kiekvieno knygų 
straipsnio pagrindinė mintis. Rašyti atskiroms 
knygų dalims antraštes—kiek sunkiau: čia jau 
reikia ne tik tos knygų dalies pagrindinis turi
nys rasti, bet taip pat trumpai ir vykusiai jis 
nusakyti. Kas sunkiai kurias knygas teįveikia, 
tam didžiai padeda rašymas joms antraščių: 
mintys, kurios pavyko raštu nusakyti, be abe
jonės, geriau ir tvirčiau bus suprastos, nekaip 
knygų tekste tepabrauktos.

Pakankamai įgudusiam skaityti nėra, žino
ma, didelio reikalo antraštes rašyti: užtenka 
braižymo.

Pabrėžiamos ne tik pagrindinės mintys, bet 
ir kitos knygų vietos, pav., labai pavykę pasa
kymai, sakiniai, skaitytojui kuo labai patikę 
ar, priešingai, sukėlę jo protestą; t,ąip pat ne
labai suprantamos vietos, kad paskui jos būtų 
lengviau rasti, ar viena kitai prieštaraujančios 
vietos, joms pažodžiui sulyginti.

. šitoks knygų braižymas (patikusios, neaiš
kios, prieštaringos vietos) ir t. t. jau yra ne 
tik priemonė knygoms, suimti, bet taip pat ap
sireiškimas -skaitytojo kritingumo;- savąiįnės. 
šiam reikalui, y paeiki, ir rašoįriė” skaitydami i 
knygą jos pakraščiuose sutartinus ženklūs. Vi
sų skaitytojų vartojamų sutartinių ženklų nė
ra, nebent klausimo, abejojimo (?) ir nustebi
mo (!) ženklai. Kiekvienas skaitytojas gali 
tų ženklų susidaryti pats. , . ,

. Sutartinių ženklų sistema pagelbsti ne tiek 
knygas suimti, kiek rasti jose vėliau įvairių 
žinių. Perdaug sutartinių ženklų dėti nerei
kia: tat atitraukia dėmesį nuo paties skaity
mo, reikalauja daugiau laiko sugaišti ir ne vi
sada nusiseka tasai darbas (ne visuomet gali 
vienu ženkleliu sužymėti visa, kas charakte
ringa kuriai knygų vietai).

Toliau, klausimas: ar leistina žymėtis visuo
menės (bendrose) knygose? Daugumas meto
dininkų tam nepritaria: jie nurodo, kad tuo 
būdu knygos genda (veikiau plyšta) ir pas- 
kesniems skaitytojams lyg ir meste primeta
mos svetimos pastabos. Tie metodininkai pa
taria, užuot braižius, rašyti tas pastabas sau 
atskirame popieriuje.
PERSKAITYTŲ DALYKŲ SANTRAUKA
Knygų pabi‘ėžinėjimas yra techniška prie

monė sutraukti jų pagrindinėms mintims; ta
čiau, be to, reikia visada galvoje susitraukti 
kiekvienos knygų dalies turinys, kad geriau jį 
suprastum ir įsidėtum galvon. Dar neįpratu
siam skaitytojui tenka susitraukti mažne kiek
vienos knygos straipsnis; gerai pragudęs skai
tytojas padaro santrauką dažnai jau tik visą 
knygą baigęs. Aplamai^ atskirų knygos dalių 
santrauka tada tedarytina, kai pagrindinės 
knygos mintys ima narpliotis. Tada reikia la
biau dėmėtis tekstu—vadinas, susitraukti kas 
perskaityta, stabterėti, atnarplioti pagrindinės 
minties siūlą savo valios pastanga. Kai kny
gos turinys pats smeigiasi galvon, nėra reikalo 
kiekvienas puslapis sutraukioti.

Baigus tam kartui skaityti, būtinai reikia 
galvoje ką perskaičius susitraukti; be to, dar 
reikia lyg ir nužiūrėti tolesnio skaitymo per
spektyvos (pagalvoti: ką gali knygose rašyti 
toliau, kuo paskui reikės ypačiai dėmėtis, ko-

kius klausimus yra autorius iškėlęs, o dar ne
atsakęs ir tt.). Pradėjus vėl skaityti, reikia 

. atsiminti, kas padaryta praeitą kartą.
Prof. G. Uipl (’“Kaip dirbti galvos darbas”) 

. motyvuoja šį dėsnį taip1: a) ‘ sumezgant seną 
su nauja, naujo darbo turidys randasi priei- 
namesnis ir lengviau pradėti dirbti, b) peržiū
rėdami, ką padarę,' sukaupiame ir parengiame 
jėgas naujam darbui, c) peržiūrėjimas padeda 
geriau suimti sena ir nauja ir giliau viena ir 
antra suprasti, d) peržiūrėtoji medžiaga ir 
naujoji turi daugybę, susisiekimo taškų. Tie 
taškai tarytum kabliukai, už kurių kimba nau
ji dalykai. Kitaip sakant, kartojimo dėka susi
daro eilė ryšių (asociacijų) tarp naujo ir seno, 
o tų ryšių susidarymas yra būtina visokio mo
kymosi sąlyga.

Kai tinkamai suimta perskaitytoji dalis, tai 
juo lengviau ir likusioji sudoroti. Čia labai 
naudinga autoriaus išvadas pramokti, stengtis 
jos nuspėti,—protarpiais liautis skaičius ir pa
galvoti, kaip toliau autorius savo mintis plėtos.

Prancūzų filosofas Malebranš tuo reikalu 
yra rašęs: “Labai naudinga skaityti, kai prisi
verti protą išspręsti tuos klausimus, kurie nu
rodyti skyrių antraštėse.” Toksai spėliojama
sis skaitymas dažnai plėtoja protavimo gabu
mus. Jis įpratina prie daug ko prisikasti sa
vuoju protu, išplečia savarankiškumą ir veik
lumą, o mokslinimosi darbui tokių įgudimų 
daugiausiai ir reikia.

SKAITYMŲ DĖMĖJIMASIS.
Dažnai tam tikros knygos vietos tenka įsi

dėmėti kiek tvirčiau, o pakankamai neįsidėmint 
kiekvieno skaitymo bergždžias būtų skaitymas.

Kurios gi sąlygos ypač padeda dėmėtis? 
Tvirtai įstringa, pirmučiausia, visa kas suža
dina dėmesį, kas sujaudina dvasią, kas atrodo 
ypačiai nauja, vertinga ir įdomu. Tokia galė
tų mums būti mažne kiekviena knygos vieta, 
kai tik ją sumegztume su kuo kita (kas mums 
įdomu, vertinga, reikalinga) ; jei pav., įsivaiz
duojame, jog kuri knygos vieta pati kad ir ne
labai įdomi, pravers referatui, rašiniui ar pa
lengvins kokį įdomesnį dalyką suprasti ir tt., 
tai jau čia mūsų skaitomoji knyga ir įgyja to 
svarbumo, kurs ją daro lengvesnę suimti.

Toks dėmėjimasis vadinasi • (pagal E. Meu- 
mahiia)— “dėmėjfmasišJš tikslo/;’ t. y. kai ne 
tįejįaf leidžiame įro sdmonę kurį faktą, bet 
nonme jį įsidėmėti, skatinami tam tikrų mo
tyvų. Toks motyvas reikia rasti kiekvienai įsi
dėmėtinai knygos vietai; tat žymiai dėmėj imp- 
si darbą lengvina.

Įsidėmėti, žinia, padeda kartojimas, kurio 
ir nereikia ilgam atidėlioti: ‘ kas įsidėmėta, 
greitokai pamirštama kaip tik per keletą arti
miausiųjų valandų (vėliau įniršimas eina kur 
kas lėčiau) ; todėl įsidėmėtinos vietos reikia 
kartoti ne ilgai laukus, ir dar keletą kartų— 
tebeskaitant.

“Kad geriau ką įsidėmėtumėm, t. y. susikur
tume tvirtą įsidėmimojo dalyko vaizdą galvoje, 
reikia susižadinti atmintyje eilė vaizdų, pana
šių į jau turimus” (G. Gordon) t. y. sumegzti 
naująjį vaizdą su daugybe senųjų.

“Įsidėmėti daugiausiai padeda susidarymas 
kuo daugiausia įspūdžių ir pojūčių ir suvoki
mų paties dėmėjimosi metu” (Gordon). Todėl 
regimasis dėmimosios medžiagos suvokimas 
reikia jungti su jos girdimuoju ir judėjimo su
vokimu [skaityti balsu, nurašinėti, iliustruoti 
mokomąją medžiagą dailės vaizdais, grafinė
mis (briežtomis iš įvairių linijų) scherpomis, 
paveikslinėmis mokslo priemonėmis ir kt.).

Nereikia atminties per daug įsidėmėjimu 
užgriozdoti. Galvos darbe svarbu ne tiek di
delė, kiek organizuota, tvarkinga atmintis— 
sugebėjimas ne tiktai sistematingai ką galvon 
dėtis, bet ir sistematingai miršti, laisvai kil
noti dėmesį, žiūrint kaip reikia, nuo vieno 
daikto į kitą. Svarbu mokėti gerai susivokti 
faktuose ir derinti jie naujomis kombinacijo
mis (“išradinėti” nauji deriniai), o ne rioglin
ti tolydžio savo galvon faktą ant fakto. Gar
singasis pedagogas Foerster’is savo knygoje 
“Kuriamoji vaizduotė” sako: “Kad ir didžiai 
tat nostabu, kai kada žinių atstumas ne tik 
kad neveda prie išradimų, bet dargi trukdo 
juos daryti, nes išradėją laiko dėsniai, jau mo
kslo patvirtinti ir laikomi nesugriaunamais. 
O mažiau žinių turįs, veikia laisviau, drąsiai 
eina prie išradimų.”

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
M. Janionienei

Md.
karpas, bet mes jomis nepasi
naudosime. Tokių dalykų, mat,

i4h<

Pasadena
Ačiū už laikraščių iš

mes gaunam užtenkamai, ant 
vietos.

Bridge-
Apie vasario

Mažai Žinančiam, 
water, Conn
6 d. parengimą buvome gavę

-—4'-y.

Iš Meno Sąjungos 4-to Ap
skričio Valdybos Posėdžio
Vasario 7 d., 1937, įvyko Lie

tuvių Meno Sąjungos Ketvirto 
Apskričio valdybos konferenci
ja, kurioj buvo kalbėta Conn, 
valstijos gyvuojančių chorų rei
kalais.

Pirmas klausimas buvo paim
tas ant dienotvarkio, kaip su
tvirtinti tuos chorus, kurie pu
siau pakrikę? Po apkalbėjimų 
nutarta rengti chorų maršrutą 
ir kviesti kalbėtoją iš Lietuvių < 
Meno Sąjungos centro, kuris ga
li ką pasakyti apie darbininkiš- . 
ką meną, ir kokią naudą neša 
darbininkų dailė. Maršrutas tu
ri prasidėt apie vidurį kovo mė
nesio, 1937.

Antras klausimas, tai buvo 
kalbėta apie davimą dovanos 
tam chorui, kuris geriausia su
dainuos vasariniuose išvažiavi
muose. Dovana turi būt atiduo
ta paskutiniam spaudos naudai 
rengiamam išvažiavime, kuris 
įvyks rugsėjo mėn., Hartford, 
Conn.

Taipgi nutarta, kad dovanos 
davime sprendimui būtų išrink
ta po vieną teisėją iš kožnos ko- / 
Jonijos, kur chorai gyvuoja.

Trečias klausimas, tai skyri
mas visiems chorams vedėjo, 
kuris turės vadovauti chorams 
kartu dainuojant. Tuo vedėju 
paskirtas Clem. Strižauskas iš 
Waterbury, Conn.

Paskutinis klausimas, tai 
Laisvės Choro 10 metų gyvavi
mo sukaktuvių parengimas, ku
ris atsibus 20 d. kovo, 1937, 
Hartford, Conn., į kurį yra 
kviečiama visi Conn, valstijos 
chorai del programos išpildymo.

Lietuvių Meno Sąjungos 
4-to Apsk. valdybos narys,

P. Bokas. "į

“Išžaginta” Submarine Ko- 
mandieriaus Moteris?

Honolulu, Hawaii. — B.S. 
Copping’ienė, pati Jungti
nių Valstijų submarine ko- 
mandieriaus, įdavė skundą 
policijai, būk koks tai “tam
sus” vyras, suprask, hawai- 
ietis, užpuolęs ja ir išžagi
nęs. Bet apskričio valdiš
kas gydytojas nerado pas 
Coppingienę jokių ženklų^ 
kad jinai būtų išžaginta.'Ty
rinėjama, jinai prisipažino, 
kad ji su savo vyru smar
kiai nusigėrė tą naktį, kada 
sakosi buvus išžaginta.

Keli metai atgal “augštos 
klasės” amerikonai nulyn- 
čiavo hawaiietj Massie pa
gal skundą kito oficieri?5 & 
načios. būk jis ją išžaginus.. 
žmogžudžiai tada buvo įka
linti. bet už vienos valandos 
vėl išlaisvinti.

Tampico, Mexico. — Ke
turis* menesius streikavo 
miesto mokytojai, reikalau
dami atmoket užvilktas al
gas. Vas. 16 d. jie vėl sugrį
žo į mokyklas.

pirmiau nuo kito koresponden- ( 
to. O apie tas peštynes vasa
rio 13 d. turėtumėte vietos lie
tuvių susirinkime pakalbėti ir 
pabarti tuos, kurie taip smar
kiai išsitraukia.

ijĮVM iby <

Tel. TRObridjęe 6330

Dr. John Repshis
(Repšys) 

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard St., 
kampas Inman St^ 
arti Cenral Skvero, 

CAMBRIDGE, MASS.
OFISO VALANDOS:

2-4 ir 7-1 vakaro

10-12 ryU
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Puslapis Ketvirtas

Cleveland© Kronika
Yra Daug Norinčių Vykti Is
panijon; Lenkai ir Mes; Ohio 
Cenzoriai; Vietos Didlapiai ir 

G. M. Streikas; Vietos Sme.
tonininkas-Karpius

Šiomis dienomis 50 celeve- 
landiečių vyks Ispanijon pa- 
liuosavimui tenaitinių darbi
ninkų del armijos. Taip pra
neša Amerikos Draugija Tech- 

z nikinės Paramos Ispanijos De
mokratijai, kurios raštinė ran
dasi 819 Public Square budin- 
ke. Viršminėtas skaičius bu
vo išrinktas iš 700 aplikantų, 
norinčių važiuoti padėti loja- 
listam apginti 
džią.

liaudies vai-

♦ ♦

Nedėldienio 
“Plain Dealer’io 
pažymima apie mūsų mięsto 
darbininkų ir pažangių techni
kų susidomėjimų vykti Ispani
jon ir padėti lojalistams-demo- 
kratams, užimant jų techniki
nius darbus, o juos paliuosuo- 
jant karui. Ypač nemažai do
mės tas laikraštis atkreipia 
į Stephen Young, Jr., kuris be 
inžinerijos mokslo, yra ir J. V. 
armijoj atitarnavęs su augštu 
pagyrimu. Tam lapui neįdo
mu, kad darbininkai turi noro 
vykti ir pagelbėti Ispanijos de
mokratijai. Bet visai kas kita, 
kai iš kongresmano šeimynos 
atsiranda simpatizatorius.

Daug kartų mes, progresy
viai, lygindami save su lenkais 
didžiuojamės, kad mes stovime 
kur kas augščiau. Nuo eilės me
tų turime du dideliu dienraš
čius, jokia kita sriovė lietuvių 
grpe negali lygintis su komu- 

stine spauda. Lenkai darbi
ninkai tik apie 6 mėn. laiko, 
kaip pradėjo leisti pirma dien
raštį. Bet va, įsteigimui dien
raščio Clevelande nors ir “silp
na” lenkų darbininkų kolonija 
sukėlė $1,500. Ana nedėldienį 

-..-.turėjo E. 79th apylinkėj (Mo- 
niuškos svetainėj) parengimų 
del “Glos Ludowy” ir padarė 
pelno į $360. čia kaip tik tiktų 
mums pasimokinti iš jų suma
numo ir pasidarbavimo savo 
spaudos naudai.

* * # z
Bal. 11 d. įvyks keturių tautų 

spaudos koncertas. Gauta iš Te- 
dric’s Rakandų krautuvės pui
kus “Airking” radio, kuris bus 
išlaimėtas tame parengime. Lie
tuviai turi pasirodyti, kad mes 
savo spauda galime paremti. 
Tikietai yra pas Dr. J. N. Si- 
mansų, 922 E. 79th St. čia yra 
pareiga kiekvieno “Laisvės” ir 
“Vilnies” skaitytojo paimti tų 

1 ‘‘•tikietų paplatinimui tarpe savo 
draugų ir kaimynų. 

* * *
Daugeliui žinomas Penn Sq. 

Teatras, kuris randasi E. 55th 
ir Euclid Ave., su rodymu šva
rių judžių. Pradedant su vas. 
21 d. šio teatro savininkai užsi
sakė judį “Spain in Flames,” 
nuimtą Sovietų kameros.

| kaip pasirodo, tai Ohio filmų 
cenzoriai nenori tų judį pralei
st’ , Bet tų dalykų paėmė Lyga 
Prieš Karų ir Fašizmų ir Civi-! 
lių Laisvių Unija. Taipgi šios

C 1 e v e 1 and 
’ laidoj ir gi

“mažuma unijistų neleidžia di
džiumai dirbti” ir kad “strei
kieriai yra įstatymų laužytojai.”

* * *
Visiems darbininkams, kartu 

ir lietuviams reikia siekti kitur 
teisingi] žinių, šis streikas ge
riausiai įrodė daugeliui, kad 
darbininkiška - komu n i s t i n ė 
spauda teisingiausiai streikie- 
rius informavo apie jų kovos ei
ga; nusakė, kad po Apvienytos 
Automobilių Unijos vadovyste 
galima ir tokia korporacija, 
kaip G. M., priversti skaitytis 
su savo darbininkais. Ar taip 
nebuvo, kaip “Daily Worker,” 
“Laisvė,” “Vilnis” rašė ir in
formavo? Taigi, šiandien turi
me savo darbininkiška spauda, 
kuri ne tik teisingas žinias tei
kia apie darbiijinkų einamas 
kovas - streikus, bet tuom pat 
kartu nušviečia vigus klausimus, 
kurie yra surišti su darbininkų 
tos ar kitos kovosi eiga. Dabar
tiniu laiku, kuomet eis budavo- 
jimas organizacijos-unijos ir de
rybos su G. M. korporacija, tuo 
labiaus reikia skaityti darbi
ninkiškų spauda, kuri yra vie
natinė teikėja teisingų žinių.* * *

Smetoninkas Karpius savo 
“Dirvoje” užtyli ir nei žodelio 
neprisimena apie vas. 7 d. di
džiulę konferencija, kuri atsto
vavo 157,000 organizuotos Cle- 
velando visuomenės paramai 
Fisher Body streiko. Kaip visi 
fašistai masinio veikimo bijosi, 
taip ir Karpius nėra išimtis. 
Kaipgi jis minės tokį dalykų, 
kuris yra visuomeninės svarbos, 
juk tai prieš jo fašistinę idėja. 
Taip jis “paminėjo” Amerikos 
Lietuvių Kongresų Lietuvos De
mokratijai Atsteigti, kur arti 
100,000 organizuotos lietuvių iš
eivijos Amerikos ir Kanados 
buvo atstovauta. Apie didžiulį 
Clevelando kongresų nei žodeliu 
nepranešė Smetonos organui 
“Lietuvos Aidui,” bet užtad 
apie savo tautiška konferenciju- 
kę, kurioje puskapis tokių, kaip 
Karpius, save atstovavo, tai net 
kablegrama mušė tautos vadui, 
kad visi Amerikos Lietuviai 
susivienijo po fašistų progra
ma.

* * *
Ar p. Karpius nors žodeliu 

pažymėjo, Fisher Body streiko 
laike, kad lietuvių organizacijos 
gausiai remia tąjį streikų? Ne, 
nei žodeliu neprisiminė. Arba, 
kaip kitos tautos, unijos gausiai 
aukauja? Nei žodeliu! Vasario 
7 d. masinį mitinga pažymi ke
liais žodžiais, bet užtyli tame 
mitinge duotus unijų pažadus. 
Bet užtai jis špaltų špaltas pri
rašo kėlimui Lietuvos liaudies 
engėjų, kurie sunkia paskuti
nius syvus iš mūsų brolių ir se
sučių.

* * *
Jo gazietoj visados rasi melų 

apie Ispanijos liaudį, kuri did- 
i vyriškai ginasi nuo Franko, 

,Bet Hitlerio įr Mussolinio smogikų. 
Ir užtarimo kupinai Karpius

patiekia Trockini. Jis jį kelia į 
padanges ir apverkia, kad “ge
riausias bolševikas” išvytas. Ai
šku, Karpiui labai gaila Troc
kio, kad jis negalėjo savo planų 
pravesti: Sovietų žemės dalį 
atiduoti Hitleriui, ir Japonijos 
imperialistam. Jis aprauda troc
kistus, kurie norėjo geriausius 
Sovietų vadus išžudyti. Karpiui 
gaila žmogžudžių, kad jiems ne
pavyko. Lai jis jų gailisi, nepa
vydime jam. M-lca.

Darbininkiškos Rezoliucijos 
APLA Pirmo Apskričio 

10-tos Konferencijos.
1. Mes, delegatai, atstovau

dami 400 nar., pilnai užgiriam 
Sovietų Sąjungos teismų prieš 
konspiratorius trockistus ir taip 
pat pasmerkiame patį Trockį ir 
jo pasekėjus, kurių randasi ir 
lietuvių tarpe.

2. Ispanijos klausimu.—Mes, 
delegatai, pilnai įsitikinę, kad 
Ispanijos lojalistai kovoja ne 
tik už savo šalies demokratines 
teises, bet ir abelnai už viso pa
saulio demokratija, prieš Itali
jos ir Hitlerio fašistus. Todėl 
mes pasižadam ir atsišaukiam 
į visus lietuvius remti visais 
galimais būdais Ispanijos demo
kratinių teisių 
kaudami pagal

Sekr.
Pirm.

davinėjimą Journal Square.

Žvalgas.

STREET,

Koks skirtumas: kunigas už 
fašizmų, o parapijonas už de
mokratija !

MATEUŠAS SIMONAVIČTUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAM ĮSTAIGA

BROOKLYN, N. Y
Tel. Evergreen 7-8886

DETROITO LIETUVIU DARBININKU APTIEKA
Čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

8701 JOS CAMPAU AVĖ., DETTROIT, MICH.

426 SOUTH 5th
Blokas nuo Hewee eleveiterio stoties.

t Ijjmi. mu - ......

j

šestadien., Vasario 20, 1937

merginoms, 7:30 vakare, taip 
pat Lietuvių Svetainėje.
Parapijonai Skirtingai Simpa

tizuoja Ispanijai
Keletas savaičių atgal var

gonininkų koncerte, kunigas 
Kneižis kalbėjo atvirai prieš 
Ispanijos liaudį už fašistų 
Franco. Bet parapijonai ki
taip mano, negu kun. Kneižis.; 
Štai anų dienų susitinka mane 
parapijonas M. R. ir prabyla: 
“Aš žinau, kad jūs rūpinatės 
pagelba Ispanijos liaudžiai 
prieš fašizmų, ir aš suprantu,; 
kad Ispanijos liaudžiai reika
linga visokia parama, bet aš 
kitokios paramos negaliu su
teikti, nes jau esu persenas, 
todėl aš aukoju $1.”

Reikia pripažinti, kad 
darbininkas parapijonas 
ko jo antra sykį Ispanijos 
dies paramai, taip, kaip
gelis pažangių darbininkų au
koja prie kiekvienos progos.

stabdė komunistų dienraš
čio “Daily Workerio” par-

Jersey City, N. J. — Jau 
trečių sykį šia savaitę majo
ro Fr. Hague policija su-

tas
au- 

liau- 
dau-

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 pa

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335

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

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS 

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 3847

NAUJOJE VIETOJE

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS 

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidoju tin
kamai ir už prieinamą kainą.

Pareamdau automobilius ve»tuvėm, 
parom, krikštynom ir kitokiom 

reikalam.
402 Metropolitan Avė.

(Arti Marcy Avenue)
Brooklyn, N. Y.

Reumatizmas Sulaikomas
Į 48 Valandas.

Naujas New Yorko daktaro vaistas 
tiekia linksmybę tūkstančiams— iš
varo lauk reumatišką varginimą 
nugaros, sąnarių ir muskulų.

Skausmai Paprastai Išeina 
Iš Pirmos Dienos

Nuodai jūsų kraujuje daro reuma- 
tiškus skausmus,, sustingimus ir iš
tinimus, ir vargina jumis kiekviena
me pasijudinime. Pasiliuosavimui 
jums iš kančių jūs turite išvalyt nuo
dus iš savo kraujo!

Šio daktaro nauji vaistai greitai 
tai padaro. Jose nėra svaiginimų— 
saugus jauniems ir seniems, nesuda
ro pavojaus širdžiai. Jie vadinasi 
BARUVACOL ir jūs galite išbandyt 

i juos sekamomis prielankiomis išly- 
! gomis. Iškirpkite šį skelbimą ir at- 
[ siųskite su savo vardu ii’ antrašu, 
; (arba užeikite asmeniškai) į Atkins 
, u<UJUl J , -Jt-x XJ, kjuvvv, iivii*

nažantriuiu I York Gity. Nesiųskite pinigų. Už- 
* , “ mokėkite laiškanešiui, $1.85 pride-pildyme dant C. O. D. kaštus, kada jis at- 

vado-'neš BARUVACOL. Naudokite jį 2 
’ c | dienas (48 valandas). Jeigu jūs ne

sijausite, kad skausmai prasišalino, 
grąžinkite nesunaudotus vaistus ir 
jūsų $1.85 bus sugrąžinti. Kam kęs
ti dar kitą dieną? Valandos: šiokiom 
dienom nuo 10 iki 4. (Lith. Laisve)

gynėjus, paau- 
savo išgalę.
(?—Red.).
J. Urbonas.

Norwood, Mass

iš

Gražiai Pavykęs Koncertas
Vasario 7 d. įvyko Lietuvių c ,i ^uiua u/jcinuc aomvuioiuu) į

P. Bendrovės koncertas, kurį j Laboratory, 44 E. 63rd Street, New 
suruošė bendrai i 
spėkos. Programos 
dalyvavo: LLR Choras 
vybėj Izabelės Kugel, Adelė 
Mickevičiūtė, J. Sabaliauskas, 
(V. Tumanis atsiprašė publi
kos, kad negali dainuoti del 
šalčio.)

Shargaliutė su Večiute, du- 
etistės, Jaunuolių Orkestru, 
Izabelė Truskauskaitė puikiai 
deklamavo, R. Weta taipgi 
deklamavo ir ant gitaros 
skambino. Dvi juokdarės gra
žiai pakrėtė juokų. Visi daly
viai gražiai pasirodė. Publikos 
buvo apie 200. Bendrovei pel
no liks keletas dolerių.

Koncertui pirmininkavo P. 
Blažys.

MEDUS
‘‘Naudokite medų vietoje cuk
raus”—sako Dr. J. J.'Kaškiau- 

čius. Kreipkitės tuoj aus į 
“Laisvę” ir įsigykite

MEDAUS
Ne

BERN. J. SHAWKONIS
(AŠAKUNAS)

NAUJAS

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALSAMUOTO JAS

LAISN1UOTAS
New York ir New Jersey 

Valstijoje 
Graborystes reikale visada jums 

mielai patarnaus pigiai.
306 John Street, 

Harrison, N. J.
Telefonas: H'arrison 6-1693

NAUJOJ VIETOJ KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ 
DUONĄ IR VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS.

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duonų valygyda- 
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui. 
Pristatome j visas dalis—Brooklyn© ir apielinkės, į krautuves 

ir j pavienius namus; taipgi siunčiam ir į kitus miestus.
Tel. Evergreen 7-8538 Sav. V. LUKOŠEVIČIUS

Ispanija
Tik kų aplaikiau iš dienraš

čio “Vilnies” didelį siuntinį iš 
keleto šimtų egz. brošiuraitės 
“Ispanija”. Tas siuntinys turės 
padengti visas ALDLD 7-to 
apskričio kuopas. Jos kaina 
tik 10c., lengvai platinsis, nes 
Ispanija dabar visi žmonės yra 
susiinteresavę.

E. Vilkaitė
Pirmu syk Norwoode kal

bės 28 d. vasario, 2-rų valan
dą po pietų, Lietuvių Svetai
nėje. Rengia ALDLD 9 kp. ir 
Moterų Kliubas.

1 d. kovo sakys prakalba- 
prelekcija vienoms moterims-

tada laikas valgyti medų, 
kada jau apsergate šalčiu.

Valgykite medų, kad 
nesirgtumėte.

“LAISVES” ANTRAŠAS
427 Lorimer St., B’klyn, N. Y.

Tel. Stagg 2-0783 NOTARY
Night Tėl. Jdniper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
BALZAMUOTOJ AS

Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsaindau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
Žemos.

Ateikite ir persitikrinkite.

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Namas tas pats, tiktai miesto 
patvarkymu pamainytas nume
ris buvusio 107 Union Avenue.

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

Kiekvienų subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterimis. Nedė- 
iiomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dienų iki vėlai.

DAR APIE *2,090 VERTES DAIKTU “ zYRA “LAISVES” BAZARE
TIE VISI DAIKTAI BUS IŠPARDUODAMI UŽ LABAI ŽEMAS KAINAS

Bus įvairiausių gėrimų ir geriausių valgių, kurie yra Bazarui sudovanoti. .

Motors automobiliui darbininkų “sėdėji-Pereito General f" 
mo” streiko metu streikieriai praleisdavo laikų įvairiais 
būdais. Štai du streikieriai kumščiuojasi, o jų draugai 
temija draugiškas kumštynes.

Kas Vakarą Šokiai, Griežiant Keturių Kavalky Orkestraiorganizacijos ragina visus 
ižangius Clevelando piliečius 

i protesto žodį reakci- 
cenzoriams, kurie nori 

Frankui, Hitleriui ir Mus
lim padėti kovoje prieš Is- 
įos demokratijų. Galima 
telefonu šiuos cenzorius pa
ir Wm. Zaul—Main 4484,

Wa 7808; St. Zablalny — 
n 6571. 

♦ ♦ *
Apvienytai Automobilių Uni

jai laimėjus streikų su General 
Motors korporacija, vietos spau
da tąjį laimėjimų visaip nori 
sumažinti. Kad būt aiškiau iš
skaityti tų didlapių .tikslus, ko
dėl jie taip daro, nereikia toli 
eiti. Juk tie didlapiai talpino 
Sloanų ir Knudsenų “proklama
cijas,” kurios užėmė po ištisus 
puslapius. To negana, kasdienų 
per šešias ir pusę savaites da
vė špaltų špaltas “komitetams 
iš 25” skelbti skaitlines, kad

M
M

H
M

f

Sekmadieniais Bus Vaikų Dienos nuo 1-mos iki 5-tai Vai. Dienomis. Vaikai

Pirks Viską Žemom Kainom. Gaus Gerų Daiktų, Mokėdami nuo 1c. iki 10c
Vaikų Dienom, tai yra Sekmadieniais, nuo 1-mos iki 5-tos Vai. Įžanga Veltui Vaikam ir Suaugusiem. 

Bet Vaikai be Suaugusių, Nebus Įleidžiami.

ŠEŠTADIENĮ, 20 Vasario-February, 12 žymių talentų iš Philadelphijos, Pa., duos solų, duetų, kvartetų

SEKMADIENĮ, 21 Vasario-February programoj dalyvaus A. Višniauskas, Iš Bayonne, A. Klimaite, P. 
Pakalniškis ir L. Kavaliauskaite, 

z *

PIRMADIENĮ, 22 Vasario-February — Pirmyn Choras, iš Great Neck, vadovaujant A. Klinaitei, 
duos ištisą programą.

BUS “LAISVES" SVETAINĖJE, 419 LORIMER ST, BROOKLYN, N. Y

•»
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LAISVI Puslapis Penktas
»■■■■■ ....... —

EASTON, PA.

Daugiau Diskusijų!
Sekmadienį, 14 d. vasario, 

Laikinas (Lietuvių Kongreso) 
Kom. buvo surengęs diskusi
nį susirinkimų atsteigimo Lie
tuvoje demokratijos ir bendro 
fronto klausimu. Nors gauta 
pažadas nuo brooklyniškio ko
miteto, kad bus prisiųstas 
žmogus, kuris padarys įžangi
nę prakalbų ir pradžių disku
sijoms, bet delei nežinomų 
priežasčių nepribuvo, tad 
pradžių padarė buvęs delega
tas į Lietuvių Kongresų, d. 
Šarkis. Jis labai gabiai nurodė, 
pasiremiant Kongreso tari
mais ir rezoliucijomis, kaip 
svarbu yra palaikyti Ameri
kos lietuviuose vienybę ir ben
drumų, kad geriau padėjus 
mūsų broliams ir sesutėms 
Lietuvoje kovoti prieš smur
tiškų Smetonos fašistinę val
džių. Po jo kalbėjo visa eilė 
draugų ir veik visi parodė 
nuoširdaus noro palaikyti tų 
bendrumų Lietuvos klausimu, 
net ir tų organizacijų nariai, 
kurios atsimetė nuo Bendro 
Komiteto, ragino ant toliaus 
bendrai veikti surengiant pra
kalbas bei vienų didelį bendra 
parengimų Lietuvos politinių 
kalinių paramai ir tt.

Iš diskusijų išsinešta įspū
dis, kad darbininkų vienybė 
yra didžiumai arti prie širdies, 
išskyrus viena kitų, kurie tam 
tikrais keršto sumetimais ban
do tų vienybę drumsti. Taip 
pat pasirodė, kad diskusijos 
įvairiais klausimais reikalingos 
turėti ir ateityje, nes jose daug 
dalyku išsiaiškina, išsilygina 
ir petf/tų'ijg'auname geresnį su
pratimų tų problemų, kurios 
mums buvo neaiškios, miglo
tos. Reikia atiduoti didelis 
kreditas visiems dalyviams, 
kad mokėjo diskusijose užsi
laikyti, veik visi kalbėjo į da
lykų, vengiant užgauti asme
nis. Tad viskas ėjo draugiška 
dvasia.

žmonių buvo nemažas bū
relis, net iš Bethlehem buvo 
atvykę draugai. Prie užbaigos 
padaryta tarimas, kad būtų 
surengtos prakalbos Lietuvos 
klausimu, už kalbėtoja užkvie- 
čiant S. Michelsonų, “Kelei
vio” redaktorių, kada jis lan
kysis netolimoj apielinkėj. 
Daugiau tokių diskusijų!

Prakalbos Trockizmo 
Klausimu

Vakare, 14 d. vasario, vie
tinis skyrius Komunistų Par
tijos buvo surengęs prakalbas 
trockizmo klausimu. Bet ir 
čia, ant nelaimės, nepribuvo 
kalbėtojas į laika ir belau
kiant kalbėtojaus, dalis publi
kos išsiskirstė. Gaila, kad taip 
įvyko. Kalbėtojaus belaukiant 
atvyko d. Trumbull, vietinis 
darbuotojas šilko unijoje, ir 
tuoj aus padarytas tarimas, 
kad d. Trumbull padarytų ke
letu pastabų paskirtu klausi
mu. Draugui Trumbull bekal
bant, pribuvo ir kalbėtojas, d. 
Nabrick, kuris labai aiškiai ir 
su faktais nurodė trockistų 
pragaištingus darbus, kaip So
vietų Sųjungoje, taip šioj ša
lyje ir visur, kur tik tie nelem
ti sutvėrimai pasimaišo. Turinį 
ištisos d. Nabrick kalbos čia 
nedėstysiu, nes užimtų per
daug vietos, tik reikia pripa
žinti, kad kalbėtojas buvo ge
rai susipažinęs su savo tema ir 
padarė gerų įspūdį į klauso- 
vus. Tie, kurie nedalyvavo ir 
kurie dar šiandienų abejoja 
apie trockistų kaltę, praleido 
auksinę progų išgirsti stambių 
faktų, kurie kaip ant delno nu
rodė, kad trockistai pilnai už
sitarnavo tokios bausmės, ko
kia jiems buvo skirta per So
vietų Sųjungos darbo žmones.

Parduota nemažai literatū
rom, “Sunday Worker” ir “So
viet Russia Today.” Abelnai 
imant, nors žmonių nebuvo 
daug, bet kur:ė dalyvavo, iš
sinešė nebloga jspfidi ir didės-

PASAULINĖS ŽINIOS
Kelios Auto. Finuos Prideda 

Darbininkams Algų
Detroit, Mich. — Briggs 

ir Murray automobilių vir
šų kompanijos žadėjo nuo 
vasario 16 d. pakelti savo 
darbininkam algas viduti
niai iki 75 centų per valan
dų. Todvi kompanijos sam
do 37,000 darbininkų. Chry
sler taipgi ketino pridėt už
darbio 67-niem tūkstančiam 
savo darbininkų ir Ains
worth dviem tūkstančiam. 
Kiek pirmiau General Mo
tors neva “iš geros valios” 
prižadėjo pakelt 200,000 sa
vo darbininkų algas 5-kiais 
procentais.

Vis tai yra vaisius to, kad 
darbininkai laimėjo streiką 
prieš galingiausių General 
Motors automobilių korpo
racijų.

sušaukt visuotinų protesto- 
nų religijos dvasiškių sino
dų (kongresų) ir jame iš
dirbi naujų “evangeliškai 
bažnyčiai” konstitucijų, ku
ri visame kame būtų pritai
kyta prie nazių politikos.

Auga katalikų pasipikti
nimas-prieš jų tikybos vis 
didesnį persekiojimų iš na
zių pusės.

_______________________

Pasipriešinimas 3 Valstijų 
Seimeliuose Roosevelto

Planui del Teismo

Nebrask'os seimelis ir lo- 
wos ir South Dakotos sena
tai vas. 17 d. priėmė rezoliu
cijas priėš prezidento Ro'd- 
sevelto reikalavimų pahau- 
jint šalies Vyriausių Teis
mų šešiais jaunesniais tei
sėjais.

Stravinsko. Veli jam greito
pasveikimo.

Rengiamės prie perstatymo 
“Nihilistų” ant bal. (April) 
10. Tai didis ir žingeidus vei
kalas iš kovų prieš carų Alek
sandra II ir III. Visi 
raginami pribūt ant 
jų vasario (Feb.) 21, 
vietoj ir laiku.

aktoriai 
repetici- 
žinomoj

re imti armijon jau ir 4 pė
dų ir 10 ir pusės colių augš- 
čio naujokus. Pirmiaus že
mesni kaip 5 pėdų ir pusės 
colio buvo neimami kariuo- 
menėn.r Dabar priimtinų 
naujokų ūgis numušamas, 
idant galėtų dar didesnį 
skaičių paimt į armiją.

Waterburio. Kurie matė tą teatrą lo
šiant Waterbury, tai sako, kad pil
vai gali trūkti. KoleKta tik 35c.

Kviečia Kom.
(41-43)

F. Juozokas, “L.” skaityto
jas, susilaukė savo įpėdinio— 
sūnaus. Geros sveikatos Juozo- 
kienei ir sūnui.

LDS 125 kp. šokiai atkelia
mi del tam tikrų aplinkybių 
nuo bal. 3 ant 17 to paties mė
nesio. Kurie yra pirkę tikie- 
tus, prašom tėmyt.

L. K. Biuras.

PRANEŠIMA] IŠ KITUR
SCRANTON, PA.

Vasario 21 d. įvyks svarbios pra
kalbos po num. 1252 No. M. Provi
dence Rd., Bulls Head. Pradžia 7-tą 
v. v. Kalbės “Vilnies” redaktorius V. 
Andrulis, iš Chicagos. Yra 
kad visi serantoniečiai ir iš 
kės lietuviai dalyvautą šiose 
bose. ■ •

svarbu, 
apylin- 
prakal-

CAMBRIDGE, MASS.
Prakalbos

Rengia Bendromis spėkomis LSS 
71 kp., Lietuvos Sūnų Draugystė, 
Lietuvos Dukterų ir Sūnų Draugystė, 
Lietuvos Jaunuomenės Draugystė, 
ALDLD 8 kp., Amerikos Lietuvių Pi
liečių Kliubas, SLA 371 kp. ir SLA 
191 kp. Įvyks vasario 21 d. Pradžia 
2-rą vai. po pietų. Stasių Svetainėje, 
163 Harvard St. Kalbės SLA Prezi
dentas adv. F. J. Bagočius, Dr. Rep
šys ir draugė Sukackienė iš Worces
ter, Mass. Bus dainų ir muzikos. 
Dainuos Laisvės Choras iš S. Bos
tono, Jr. Buinis grieš ant smuikos 
ir drg. Trakninkas paskambins ant 
piano.

(41-43)

MONTELLO, MASS.
“Daily Workerio” naudai įvyks di

delis bankietas, vasario 21, Lietuvifi- 
ko Namo Svet. Pradžia 5 vai. vaka
ro. Rengia Montello ir Bridgewater 
Kom. Part. Lietuvių Frake, ir simpa- 
tikai. Įžanga 75c. Bus muzika, gerų 
valgių ir gėrimų. Todėl prašome vi
sus vietinius ir apylinkės skaitlingai 

1 atsilankyti ir paremt darbo žmonių 
i klasės laikraštį. Kviečia Kom.

(41-43)

WYOMING, PA.
Wyomingo Merginų Oktetas ren

gia “spaghetti” vakarienę, vasario 
28, 51 Butler Alley, Pittston, Pa.

Visi tie, kurie dalyvaus, bus už
tikrinti turėti “good time.” Bus žais- 

T •• o .. • ' . 1- ' 1 Jas, kuris užsivadina “Cakb Walk.”Japonijos vyriausybe nųta-lšis žaislas dar nėra matytis pas 
-------------------------------- -----------------  mūs draugus.

Mažiausi Japonų Kareiviai
Tokio. — Pranešama, kad

I • '

CLEVELAND, OHIO
ILD 11 kp. rengia šokius, vasario 

20-tą, Liet. Darb. Svet., 920 E. 79 
St. Durys atdaros nuo 7 vai. vak. 
Įžanga 10c. iš anksto; 15c. prie du
rų. Bus gera muzika, grieš Johnny 
Apenitis orkestrą. Rengėjai užtikrina 
visiems atsilankiusiems linksmą lai
ką. Kviečia Rengėjai.

(41-43)

1

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(JALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę del po šermenų pietų. 
Teikiam nemokamai vėliausio* 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway 

WOODHAVEN, L. L, N. Y.

LICENSES Kom.

Hitler Kaipo Protestony 
Religijos Bosas

Berlynas. — Daugiau ne
pakęsdamas Hitlerio dikta
tūros religiniuose klausi
muose, pasitraukė iš savo 
pareigų Vokietijos Bažny
čių Administracijos Komi
tetas, kuris iki šiol taikstėsi 
prie nazių. Hitleris, todėl, 
per savo bažnytinių reikalų 
ministerį H. Kerrla įsakė

Franci jos Ministerial Per
statomi Kaip Nuogos 

Moterys Teatre

Paryžius. — Policija pa
prašė, kad Casino de Paris 
teatro vedėjai daugiau ne
rodytų trijų nuogų moterų, 
iš kurių sudaroma gyvas 
paveikslas, neva atvaizduo
jantis Franci jos ministerius 
Blumų ir E. Daladier’ų ir 
radikalų “socialistic” vadų 
Ed. Herriot’ų.

BĘER WINE LIQUOR 
Wholesale Retails

No.

FLAM M
Bar and Grill

Brooklyn, N. Y.

PITTSTON, PA.
Labai svarbios prakalbos. Rengia 

ALDLD 12-ta kuopa. Įvyks 24-tą va
sario, O. O. O. Salėje, 61 S. Main 
St., 7:30 v. v. (Viršuj gėralų krautu
vės, ant 3-čių lubų). Kalbės “Vilnies” 
redaktorius, V. Andrulis, dabartiniais 
dienos klausimais: Apie’ bedarbę ir 
Ispaniją. Kviečia visus rengėjai.

Įžanga veltui. (43-44)

nę simpatija Komunistų . Par
tijai.

Mūsų Kalendorius
Rengiamas yra didelis ba

lius ALDLD 13 kp. bendrai su 
ukrainų IWO kuopa balandžio 
10 d. Balius įvyks Vanderveer 
Svetainėje, ant 9 ir Washing
ton gatvės. Bus įvairių pamar- 
ginimų ir šauni orkestrą šo
kiams. Visas o r g a n i z acijas 
prašome įsitėmyti ir nieko ne
rengti tų dieną, o dalyvauti 
minėtam baliuje.

Šiomis dienomis gautas pra
nešimas nuo d. šolomsko, AL 
DLD Centro sekretoriaus, kad 
9 d. kovo atvyksta į šių apie- 
linkę d. Andrulis, dienraščio 
“Vilnies” redaktorius iš Chi
cago, 111. Jis atvažiuoja į ry
tus su prakalbų maršrutu ir 
draugiškais pasitarimais orga
nizaciniais reikalais. Tad tam 
tolimam svečiui ALDLD 13 
kp. rengia prakalbas 9-tų ko
vo, Easton Baking Co. sve
tainėje ir kviečia visus daly
vauti. Gaila, kad pasitaiko an
tradienio vakaras ir rengėjai 
žino, kad daugelis eastonieči'ų 
dirba naktimis, tačiaus tie, ku
rie nedirba ir kurie trokšta iš
girsti d. Andrulį, privalo iki 
vienam atvykti į rengiamaš 
prakalbas.

Eugenija.

Lawrence, Mass.
Įvairumai.

Vas. 13 buvo rodami spal
vuoti judomi paveikslai per 
Januškevičių. Paveikslai nu
filmuoti jo paties žymesnių 
vietų ir iškilmių. Rengė L. U. 
Kliubas. žmonių buvo pilna 
svetainė. Didžiumai žmonių 
tie paveikslai patiko. Kiti pa
ties filmininko reikalavo, kad 
kita karta nutraukt ir bied- 
nųjų ūkininkų gyvenimą rea
lybėj, be jokių pagražinimų. 
Nes šiuose paveiksluose matė
si tik geroji pusė.

NOTICE is hereby given that License 
RL 7275 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 64 Meserole Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

IRVING 
Old Landmark 

64 Meserole Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7273 has been issued to the undersigned 
to sell boer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1660 Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bo consumed 
on tho premises.

DANIEL CARDONE 
Belvidere Grill

Broadway Brooklyn,1660 N.

NOTICE is hereby given that License No. 
BL 7287 hna been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 61 Lafayette Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tho premises.

INTERCITY BAR and GRILL
61 Lafayette Ave., Brooklyn, N. Y.

WORCESTER, MASS.
TDA 13 kp. labai svarbus susirin

kimas įvyks vasario 23 d., Lietuvių 
Svet., 29 Endičott St., kaip 7:30 v. v. 
Visi draugai būtinai dalyvaukite šia
me susirinkime. Susirinkimą, šaukia 
Kom. Part. Lietuvių Frakcija.

CHESTER, PA.
Vasario 23 d. 8:30 vai. vak. YWCA 

Svet., 7 ir Sproul St., įvyks labai 
svarbios prakalbos Ispanijos Demo
kratijos Gelbėjimui. Kalbės vietinis 
daktaras Herman Gold—pirmininkas. 
Rev. J. A. MacCallum, iš Philadelphi- 
jos, Miss Inez Munoz (Spanish So
cial Service) ir pi'of. Brand Blan
chard, (Swarthmore College).

Gerbiamieji vietiniai ii’ apylinkės 
lietuviai, kviečiame skaitlingai atsi-

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7274 has been issued to the undersigned 
to rfell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 168 Driggs Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN WOJSIAT
168 Driggs Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. lankyti į minėtas prakalbas. 
RL 7301 lias been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of tho Alcoholic Beverage Con
trol Law at 51 HavemeVer St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANTHONY CORRENTI
51 Havemeyer St., Brooklyn, N. Y.

PHILADELPHIA, PA.
Philadėlphijos darbininkiškų orga

nizacijų veikiantys komitetas rengia 
prakalbas, sekmadienį, vasario 21 d., 
735 Fairmount Ave. Prasidės 2-rą 
vai. po pietų. Kalbės D. M. šoloms
kas, : iš Brooklyno, ALDLD Centro 
Sekr. ir “Laisvės” redakcijos narys. 
Jis aiškins kokią rolę lošia ALDLD 
lietuvių gyvenime, liaudies kovas Is
panijoj ir tt. Programą išpildys Ly
ros Choras. Kviečia visus skaitlingai 
atsilankyti ir išgirsti augščiaus mi
nėtus klausimus. Kom.

(41-43)

ELIZABETH, N. J.
L.D.P. Kliubas rengia “Card Par

ty” ir šokius. Įvyks vasario 20 d. 
Pradžia 7-tą vai. vak., Kliubo Svet., 
408 Court St. Kadangi Kliubas turi 
labai svarbiam tikslui sukelti kelius 
dolerius, tai ir atsikreipia į jus drau
gės ir draugai pritarėjai kliubo pa
remti. širdingai Kviečia Kom.

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame- 1 
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa- 
geidaujama.

Taipgi atmalia- 
voju įvairiom 
spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., kamp. Broadway 
ir Stone Ave., tarpe Eastern Park* ; 
way ir Chauncey stočių BMT Line 

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

Vas. 14 L. T. S. 12 kp. mi
nėjo 19-kos metų Lietuvos ne
priklausomybę. Kalbėtojais 
buvo bostonietis Mockus, ir 
vietiniai: J. Stundžia ir nepri
klausomos parapijos kun. J. 
Brazys. Programos pildyme 
dalyvavo nepriklausomos pa
rapijos choras po , vadovyste 
M. Pauliukaičio. L. Pajarskiu- 
tė, šokikė ir O. Kirmėlaitė, 
dainininkė, žmonių buvo daug. 
Visi kalbėtojai, pagal savo įsi
tikinimų, kalbėjo rimtai (p. 
Mockus vienoj vietoj “krimste- 
rėjo” koihiinistus ir socialistus 
už bendrų frontų). 

( . v

Kun. Brazys ypač teisingai 
nušvietė kovą už lietuvystę 
nuo 1905 iki 191'8, nurodyda
mas, kaip dabar klerikalai 
veidmainiauja, sakydami, būk 
ir jie kovojo. Kalbėtojas fak
tais nurodė, kaip jų šulai vie
toj kovos, šliaužiojo su savo 
ištikimybe nuo caro Mikės iki 
kaizerio generolų. Taip pat 
priminė ir apie Lietuvos tau
tininkų bailumų. Anot kalbėto
jo, išlenda viščiukai iš po viš
tos sparno, o pamatę pavojų 
ir vėl cypdami lenda atgal.

Vas. 27-tą yra rengiama 
vakaras su šokiais naudai 
Prieglaudos Namo. Parengi-, 
mas įvyks L. U. Kliubo svetai-1 
nėj, 7 v. v.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7296 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section, 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 4304 Avenue D, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

RUPERT KINZELMANN 
(Bob’s Tavern)

4304 Avenue D, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5150 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1234—East 15 Street, Borough of 
Brooklyn,, County of Kings, to be consumed 
on the premises. • ,

WILLIAM CROSWELL
1234—E. 15 St., • • Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4657 has been , issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
392 Flushing Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings,, to be consumed on the 
premises. >

AGNES MATHEWS
392 Flushing Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4671 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beyerage Control Law at 
5301 Church Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed on the 
premises. , .

ISIDORE SHAPIRO
5301 Church Ave.. ■ Brooklyn, N. Y.

/ BALTIMORE, MD.
ALDLD 25 kp. rengia prakalbas, 

antradienį, 23 d. vasario (Feb.), Lie
tuvių Svetainėje, 853 Hollins St. Pra
džia 7:30 vai. vak. Kalbės drg. D. M. 
Šolomskas, iš Brooklyno. Jis aiškins 
Literatūrą ir ALDLD rolę lietuvių 
gyvenime, Liaudies kovos Ispanijoj ir 

11, t. Prašome visų atsilankyti ir iš
girst įdomių prakalbų. Įžanga veltui.

Kom.
(42-44)

EASTON, PA.
ALDLD ‘ 13 kuopos susirinkimas 

įvyks 21 d. vasario 2-rą vai. po pie
tų, Easton Baking Co. Svet., 36 N. 
7th St. Draugai, malonėkite būti lai
ku, nes apart paprasto susirinkimo, 
turėsime ir diskusijas, temoje: Ko
munistų Partijos 3-čio Internacionalo 
7-to Kongreso priimtų rezoliucijų.

Sekr. K. B.
(42-44)

TEL. STAGG 2-5043NOTARY PUBLIC

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

Nuliūdimo valandoj, kreipkitčs pas mus, patarnavi
mas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

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

Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi.

Jungtinių Valstijų Augš- 
čiausio Teisino vyriausias 
teisėjas ’'Charles < E vatos 
Hughes, šalyje eina dide
lis bruzdėjimas už suma
žinimą to augščiausio teis
mo galios.

Šioj apielinkėj lig šiol šią 
žiemų sniego kaip ir nebuvo.! 
Bet dažnai oriif mainantis,! 
daug žmonių serga, o daug iri 
miršta. ’ ‘

šiuom laiku serga M. Stra-. 
vinskienė. moteris Ambražo,

NOTICE is hereby given that License No. 
A 10956 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control , Law at 
139 Stuyvesant Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be .consumed ojff the 
premises.

SOLOMON PRESENT 
(Grocery and Dairy)

139 Stuyvesant Ave., , Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 11013 has been issued to tho undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4112 Avenue D, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off tho premises.

W. and S. DAIRIES, INC.
4112 Avenue D, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 10994 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2560 Pitkin Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kįngs, to be consumed off. the 
premises.

WILHELMINA HODL
2560 Pitkin Avenue, Brooklyn, N. Y.
NOTldE is ’hereby given that License No. 
RW- 925 has. been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Sec
tion 132-A of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 133 Irving Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tho premises.
WILLIAM ERNST & JOE ZWICKLBAUER 
133 Irving Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE • is hereby given that License No. 
RW 212 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Sec
tion 132-A of the Alcoholic Beverage Control 
Law at • 320 Columbia Street, Borough of 
.Brooklyn, County of, Kings, to be consumed 
on the premises.

FEDERICO TRILLI
320 Columbia St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No.: 
RW 611 has been issued to tho undersigned 
to sell beer and wine at retail under Sec-! 
tion 132-A of the Alcoholic Beverage Control, 
Law a| 4811 Avenue N, Borough of Brooklyn,! 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

GEORGE APOSTOL 
(A. P. Bar and Grill)

4811 Avenue N, Brooklyn, N. Y. ■

NOTICE is hereby given that License No. i 
RW 765 has been issued to the undersigned ’ 
to, sell beer and wine at rejail under Sec-, 
tion 132-A of tho Alcoholic Beverage Control: 
Law , 56 Columbia Place, Borough of
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on thb premises. ,

GERARD MOSCOSO 
■ (Jerry’s • .Tavern)

56 Columbia PL, ' Brooklyn. N. Y<

HAMTRAMCK, MICH.
TDAK Giedrio kp. susirinkimas 

įvyks vasario 21 d. 10 vai. ryto., 
3014 Yemans. Malonėkite visi atsi
lankyti. Org. J. Sį.

‘ (41-43)

HARTFORD, CONN.
Sekmadieni, 21 d. vasario, Laisvės 

Chorks rengia didelį teatrą “žemės 
Rojus”, 3-jų ' aktų komedija. Kevin 
Barry Svet., 227 Lawrence St. Pra
džia 2 vai. po pietų. Lošėjai bus iš

VYRŲ IR MOTERŲ LIGOS 
,GYDOMOS NAUJOVIŠKAIS 

BODAIS
Kraujo ir Odos Ligos, Nervų Sui

rimai, Slogos ir Chroniški Skaudu
liai, Nervų ir Abelnas Nusilpimas, 
Skilvio ir žarnų Sugedimai, Hemor
rhoidal ar kiti Mėšlažamės bei Lau
kan Ėjimo ' Nesveikumai, kaipo skau
smo ir nesmagumų priežastys, Strė
nų Gėlimas, Sciatica, Neuralgia, Ner
vų Įdegimas ir Chroniški Reumatiški 
keblumai, Nosies. Gerklės. Plaučių, 
Plaučinių Dūdų, Inkstų Netvarkumai 
ir kitos ligos Vyrų ir Moterų yra sė
kmingai gydomos su patenkinančiomis 
ir greitomis pasėkomis; o jeigu turite 
kokią ligą, kurios jūs nesuprantate, 
pasiklauskite manęs su pasitikėjimu, 
ir jūsų nesveikumas bus jums išaiš
kintas. Kraujo Tyrimai, šlapimo 
Analyze, :X-spinduliai. Serumų Įleidi
mai ir Ciepijimai. Sąlygos yra -priei
namos. Pasitarimai veltui.

DR. L. ZINS
Virš 25 Metų Praktikos

110 East 16 St., N. Y.
Varp 4tli Avė. ir Irving PI.

Valandoj 9 A. M. iki 1 P. M;
Sekmadieniais 9 !A. M. iki 3 P. M.
(MES KALBAME LIETUVlAKAT)

čia Parodoma Dalis Varpo Keptuves, Kur Kepama 
duonos: rūgšti rudinė, saldi rugine, čielų kviečių, čielų rugių, 
senvičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi 
kepama roliai ir bandukes. Puikiausias pasirinkimas skaniausių 
kėksų-pyragų: Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake, 
Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake. Stollen, 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

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

Autrąšas: 36-42 Stagg Street, Brooklyn, N. Y.
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NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
bėgamais klausimais. Naudin
ga ir jauku ten užeiti.

Rep.

Išdavė Įsakymą Arešfuot 
Bildingų Streikierius: 

Unijos Protestuoja
Vyriausias i n s p e k t o rius 

John J. Seery aną dieną įsake 
policijai padėti bildingų savi
ninkams ar jų agentams iš
mesti streikierius-sėdėtojus iš 
bildingų.

Pasipiktinę unijistai nurodė, 
kad toks įsakymas labiau pa
našu nusistatymui Jersey vals
tijos gubernatoriaus Iloffma- 
no, negu New Yorko adminis
tracijos, kadangi šio miesto 
administracija, su majoro La- 
Guardijos pritarimu, 4 gruo
džio buvo išleidus patvarky
mą, kad policija nesikištų.

Bet dabar Seery pasiuntė 
policiją išmesti streikuojančius 
bildingo aptarnautojus, 721 
Walton Ave., Bronx.

Prieš tai pasiuntė protestus 
Irving Potash, varde kailiasiu- 
vių; A. Flaxer, nuo šalpos dar
bininkų ; C. S. Zimmerman,— 
1LGWU 22 Lokalo; M. J. 
Quill, varde transporto darbi
ninkų.

Sėdėjo—Laimėjo
šešios dešimt vyrų, moterų 

ir vaikų ketvirtadienį užbaigė 
sėdėjimo streiką šalpos biure, 
Tremont ir 3rd Avės., Bronx. 
Jie laimėjo pašalpą keletai 
šeimynų, kurioms šalpos biuro 
viršininkai norėjo atimti pa
šalpą.

Pirmadienį Bazare 
Gausite Dovanų

Pirmadienį, 22 d. vasario, 
baigsis “Laisvės” bazaras. Tą 
dieną laukiama daug svečių, 
nes Jurgio Washington© die
na yra legalė šventė.

Kas ateis pirmadienį i “Lais
vės” bazarą, tai einant namo 
galės gauti dovanai knygą: 
vyskupo Brown “Krikščionybe 
ir Komunizmas” arba Matulai
tytės—Karosienės knygą “Mo
ters Kovotojos Del Komuniz
mo.”

Šias knygas galima gauti 
tik dabar, ąes ALDLD cent
ras jas aukoja “Laisvės” baza- 
rui. Pirmoji knyga turi 224 
puslapius, apdaryta ir daug 
davinių pateikia apie religiją. 
Antroji yra 160 puslapių, turi 
daug paveikslų ir labai daug 
žinių pateikia apie moteris 
kovotojas. Ateikite ir jas gau
site veltui.

Žinąs.

Duos Koncertą-Vodevili 
Jūrininkų Naudai

N ■ »

' Garsūs amerikoniškos sce
nos artistai: dainininkai, smui
kininkai, šokėjai, komikai ir 
šiaip vaidylos duos šaunų kon- 
certą-vodevilį šį sekmadienį, 
21 vasario, 8:30 vakaro, Mec
ca Temple, 133 W. 55th St., 
N. Y. Įžanga nuo 55 c. iki 
$1.65. Taipgi dalyvaus ir inte
ligentija abelnai. Pirminin
kaus Heywood Broun, paskil- 
bęs kolumnistas, Laikraštinin
kų Gildijos pirmininkas. Pel
nas eis paramai New Yorko 
bedarbių jūrininkų.

Apvaikščioja Liaudies 
Fronto Sukaktuves

Daugelyje New Yorko mies
to dalių šiomis dienomis iš
kilmingai apvaikščiojama me
tinės sukaktuvės nuo išrinki
mo Liaudies Fronto valdžios 
Ispanijoj. Vienas tokių apvaik- 
šČiojimų bus šį vakarą, Irving 
Plaza, New Yorke. Visų jų 
pelnas skiriamas Ispanijos ko
votojų paramai.

Žymūs Philadelphijos Artistai Duos
Šaunią Programą “Laisves” Bazare

Į "Madrido Dokumentas” Bus 
Rodoma Brooklyno Piliečiu 

Kliubo Salėje

šeštadienio vakarą, 20 vasa
rio, “Laisvės” Bazaro dalyviai 
.turės progą girdėti tikrai tur
tingą programą, kurią išpildys 
Philadelphijos lietuvių ir rusų 
artistai. Dainuos pagarsėju
sios lietuvės solistės:

M. Vaidžiuliene,
Nele Statkevičiutė.
Taipgi dainuos Rusų-Lietu

vių Choro grupė, dalyvaus ru
sai solistai ir šokėjai. Viso 12 
artistų iš Philadelphijos pildys 
šeštadienio vakaro programą.

Sekmadienio Programa
Sekmadienio vakaro progra

moj “Laisvės” Bazare dainuos 
visų mylimas dainininkas A. 
Višniauskas, baritonas, iš Bay- 
onnės, taipgi vietiniai: A. Kli- 
maitė, P. Pakalniškis, ir L. Ka
valiauskaitė. Tai bus 21 d. va
sario. • '

Pirmadienio, 22-ros vasario 
programą pildys Choras Pir
myn, iš Great Neck, vadovau
jant A. Klimaitei.

Vaikų Dienos
šeštadienį ir sekmadienį nuo 

1 iki 5 vai. po pietų bus vai
kų valandos bazare ir vaikai 
gaus veltui dovanėles.

Visomis dienomis bus proga 
įsigyti puikių daiktų, kurie vis 
dar tebeplaukia ir atrodo, kad 
jiė nesustos ateidinėję iki pas
kutinei minutai.

Dovanos Bazarui
Per drg. A. Lideikienę, vie

nas “Draugas” iš Great Necko 
aukojo du gražius setus “Cash- 
mere Bouquet” (powderis, 
muilas, perfurnas ir tt.).

Draugai Tameliai, iš Mas- 
petho, atvežė gražų cocoa se
ta ir dvi kvortineš bonkas su 
tomeičių džele ir grybų. Taip 
pat 50c. pinigais.

Drg. A. Balčiūnas, B’klyn, 
aukojo megstinę beskę.

Per drg. Verkutj, Osvaldas 
Kiburis, iš Jamaica, kuris už
laiko puikų kabaretą, davė 
bonką gero Snapso.

Atakuoja Transporto 
Apvienijimo Planą

Ketvirtadienį svarstyta Sea- 
bury-Berle planas apvieniji- 
mui visų važiuotės linijų di
džiajame New Yorke. Posėdyj 
iškilo visai netikėtų dalykų. 
John J. Curtain, Tranzito Ko
misijos patarėjas, pareiškė tu
rįs įrodymų, kad virš minėtas 
planas, jei bus priimtas, mies-1 
tui duosiąs $9,130,000 mažiau 
įplaukų prie dabartinių kon
traktų, negu gaunama dabar. 
Jis sako, kad plano autoriai 
neįrokavę didėjimą operavimo 
išlaidų. i

Seabury-Berle planas siūlo 
nupirkt visas šūvių ir “eleva
ted” linijas už $435,000,000 ir 
pavesti jas miesto kontrolėn. 
Sulyg jų apskaičiavimo, ap- 
vienytas operavimas linijų 
duotų miestui virš 9 milionų 
dolerių.

Seabury priešinosi pateiki
mui Curtino įrodymų, pama
tuodamas tuomi, kad ši buvo 
paskutinė diena svarstymui ir 
kad jis negavęs progos per- 
kvosti Curtino vertybių apkai- 
navimo inžinierius.

Seabury ir Berte ragino pa
skubinti apvienijimo planus. 
Jie sako, kad jei iki 12 balan
džio planai nebus užbaigti, 
gali prisieiti Bronx ir Queens 
keleiviams mokėti dvigubą 
“fėrą.”

Lietuvis Baigia Akių 
Daktaro Mokslą 

( __________

Charles Laban (Labanas), 
brooklynietis, baigia mokslą 
akių daktaro ir akinių pririn- 
kėjo (Optometry). Užbaigęs 
mokslą tikisi atidaryti biurą 
Brooklyne. Gerų jam pasek
mių.

Rep.

Tėvas Nepatenkintas 
Nuosprendžiu

Kada teisėjas Rudich pa
tvarkė, jog 19 metų mergina 
gali rūkyt, eit su vaikinais ir 
pareit kada nori, Margareta 
Muntyan, 260 Cornelia St., 
nudžiugo. Bet ne jos tėvas. Jis 
rūsčiai išmetinėjo:

“Ką, po perkūnais, teisėjas 
mano? Jis ten sėdės ir prie 
mano dukters ir mano akių 
pasakys, kad mano duktė yra 
100% teisinga, o aš klystu !į 
Jis turi peklišką drąsą padik
tuoti man, kaip aš turiu augin
ti .savo šeimyną!”

Baudžia už Rūkymą ir 
Spjaudymą

Sveikatos Departmentas sa
ko, kad vajus prieš spjaudyto- 
jus ir rūkytojus subvėse, ele- 
veitėse ir kitose viešose vietose 
bus vedamas ir toliau.

Tas vajus jau buvo veda
mas pastaraisiais laikais. Vien 
tik keturiomis dienomis virš 
900 asmenų sumokėjo \$991 
bausmių už tokius prasikalti
mus. O kurgi sugaištis ir gė
da. Taigi, nešvara, žalinga ki
tų sveikatai, nebeapsimokės.

Mažos bausmės buvo tik iš 
pradžių, kaipo perspėjimas 
publikai. Dabar bausmės bū
siančios augštesnės.

“Daily Workeris” apie 
Lietuvių Prakalbas

Angliškas darbininkų dien
raštis “Daily Worker” gražiai 
atžymėjo Lietuvos Nepriklau
somybės minėjimo mitingą 
penktadienio vakarą, 19 va
sario, Grand Paradise salėj, 
Brooklyne. Mitingas sureng
ta dėka Amerikos Lietuvių 
Kongreso Brooklyno ir Apie- 
linkės Skyriui.

Jauny Žmonių “Party”

Krutamieji paveikslai yra 
vienas iš svarbiųjų 19-to šimt
mečio išradimo. Jų pagelba 
prieš Brooklyno ir apylinkės 
lietuvių akis atsikartos Ispa
nijos karo vaizdai—Madrido 
bombardavimas, pagarsėjusio 
tarptautinio bataliono veikmė 
karo fronte, skrendanti fašis
tų orlaiviai.

Kožnas apylinkės lietuvis 
neturėtų praleisti šią brangią 
progą savo akimis pamatyti, 
kas ištikrųjų dedasi Madride. 
Matysite šiurpulingų vaizdų— 
bombų eksplozijose žuvusių 
moterų ir kūdikių. Taipgi pa
matysite ir vaizdų, kurie jumy
se sukels didelį sujaudinantį 
entuziazmą. Taip, draugai, pa
matymas tų judžių vertas 
daug daugiau už mūsų nusta
tytą įžangą—25c.

Judžiai bus rodomi šio ket
virtadienio vakarą, vasario 
25 d., Lietuvių Am. Piliečių 
Kliube, 280 Union Avė. Pri
būkite laiku—8 vai. ir nerū- 
gokite, jei atėję vėliau nepa
matysite visų judžių. Visus 
nuoširdžiai kviečia dalyvauti 
rengėjai — vietinė Jaunųjų 
Komunistų Lygos lietuvių kuo
pelė.

Pietūs Pasitikimui 
Garsią Literatų

Pagalinus, garsus Francijos 
autorius Andre Malraux gavo 
leidimą atvykt į Jungtines 
Valstijas. Malraux pastaruoju 
laiku vadovavo tarptautinei 
orlaivininkų eskadrilei gynime 
Madrido, šis yra jo pirmas vi
zitas J. Valstijose.

Su Malraux atvyksta Louis 
Fischer, per 15 metų žurnalo 
“The Nation” korespondentas 
Sovietų Sąjungoj, kuris taip , 
pat praleido paskutinius 5 
mėnesius Ispanijos karo fron
te.

Jų abiejų pasitikimui “The 
Nation” ruošia bankietą penk
tadienio vakarą, 26 vasario, 
Hotel Roosevelt, Madison Av. 
ir 45th St., New Yorke. Tikisi 
turėt nemažai pasiturinčios in
teligentijos ir šiaip žmonių. 
Bankietui įžanga $3.

Naujas Sovietu Judis 
“Kaliniai”

Streikas Uždarė Vaistines
Unijos patvarkymu, ketvir

tadienio rytą užsidarė dauge
lis Silver Rod vaistų ir ciga- 
retų krautuvių šiame didmies
tyje, taipgi New Jersey. Strei
kas paskelbta, kad firma atsi
sakė prisirašyti kontraktą su 
unija.

Smerkia Viršininkus už 
Sutartį

Pieno Išvežiotojų Unijos Lo
kalo 120-to nariai pasmerkė 
tos unijos Lokalo 584 viršinin
kus, kam pastarieji pasirašė 
sutartį su Eisenberg ir Sunny- 
dale Farms, kuomet Lokalo 
129-to nariai ten vedė streiką. 
Jie reikalavo, kad lokRlai bū
tų suvienyti, o ne kovotų prieš 
viens kitą.

Laikina Knygelė Per Penkis 
Metus

šimtas moterų, dirbančių 
skribėlių industrijoj, pasiuntė 
laišką Skribėlinių Unijos pil
dančiai tarybai, reikalauda
mos, kad jos būtų priimtos į 
uniją pilnomis nario teisėmis. 
Pasirodė, kad jos per penkis 
metus laikomos ne narių padė
tyje, su laikinomis knygelėmis.

Forest Hills gyventojai rei
kalauja nupigint vandenį ir 
numušt neužmokėtų taksų pa
lūkanas nuo 10 iki 7%.

H. Florin, maliorius, nusi
laužė koją šokdamas iš de
gančio apartmento, kuris už
sidegė jam nuimant seną ma
liava.

“pardavimai
Pigiai parduodama rašomoji ma

šinėle — Remington Portable; ma
žai vartota. Naujos kaina 60 dol. 
Gausit pigiai.

Galit matyt vakarais ir subatoj po 
pietų. P. šolomskas, 374 So. 2nd St., 
Apt. 40, Brooklyn.

LEGAL NOTICES.
NOTICE is hereby given that 

Deutscher & Bloom, of Brooklyn, I 
New York, has registered its trade
mark “Snyder’s Hats” with the Sec
retary of State of New York, to be 
used on hats and clothing of all 
kinds. (37-57) ,

NOTICE is hereby given that 
Wallace & Co., of Brooklyn, N. Y., 
has registered its trade-marks 
“Dainty Slices” & “Fruit Slices” with 
the Secretary of State of New York, 
to be used on confections and foods 
and ingredients of foods.

(37-57)

INFLUENZA
New Yorko miesto sveikatos komisionie- 

rius laikraščiuose paskelbė, jog iŠ apie 
7,000,000 žmonių gyvenančių New Yorke, 
300,000 serga Influenza. Taigi būtų žingei- 
du sužinoti kiek visoje Amerikoje iš 120,- 
000,000 gyventojų serga toja epidemija?

Influenza yra staigus kūno valymo krizis, 
panašus j šaltį ir yra išdavas netikusio mai

tinimosi. Tie žmonės netik influenza serga, bet ir kitokioms ligoms, 
kurių viduriai užkietėję, priskretę, kraujas ir visa kūno sis
tema reikalauja išvalymo. Vartojant NATURAL-LAX-HERB TEA 
nesibijo, nes jų niekibs influenza ir kitokios ligos. NATURAL-LAX- 
HERB TEA netik išvalo ir sutvarko vidurius, bet kraują ir visą kūno 
sistemą. Sergantieji ir sveiki tuojaus parsitraukite NATURAL-LAX- 
HERB TEA ir jūs patys persitikrinsite, jog aš sakau teisybę, nes aš 
esu išbandęs. N. L. H. Tea pakelis prekiuoja 50c. lYisiųskite Money 
Order už vieną bei dauginus pakeliu, o aš gavęs užsakymą, tuojaus 
pasiųsiu. Rašykit: JOHN W. THOMSON, P. O. Box 186, Brooklyn, N.Y.

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—4 ir 6—«.

Nėra valandų sekmadieniais.
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Norintieji Pavalgyti Šviežių ir Skaniai 
Pagamintų Valgių

Eikite Į

Juozo Ažio Restaurantus
Dabar naujai įrengė gražiai išdekoravo Juozas Ažis 

savo restaurantą ant kampo

UNION AVĖ. IR METROPOLITAN AVĖ., BROOKLYNE 
čia jo paties priežiūroje gaminama valgiai ir 

suteikiama tinkamas patarnavimas

ANTRA JUOZO AŽIO VALGYKLA
“LAISVES” NAME, 417 LORIMER ST., BROOKLYNE

Čia Gaspadoriauja Pranas Mergiunas
Taipgi maistas visados šviežias, skaniai pagamintas 

ir prielankus patarnavimas.

SAVO SVEIKATOS LABUI LANKYKITE
Rusiškas ir Turkiškas Pirtis

THE FLUSHING RUSSIAN & TURKISH BATHS, INC.
Žinomos Kaipo The Morrell Street Baths

29-31 Morrell St. Brooklyn, N. Y.
Ofiso Telefonas: Pulaski 5-1090, Vidui Tel. Pulaski 5-0750

ATDAROS DIENĄ IR NAKTĮ. NIEKAD NEUŽDAROS
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Vasario 13 dieną, netikėtai 
pakliuvau į savo kaimynų 
eastnewyorkiečių jaunų žmo
nių bankietą, kurį suruošė 
Lillian Haydu, ungarų tauty
bės, iš Maplewood, N. J. delei 
atžymėjimo Elenos Vingeliu- 
tės gimtadienio p-nų šilevičių 
namuose.

Visi svečiai, galima sakyti, 
buvo vidurinės mokyklos ir ko
legijos studentai. Tūli iš jų, 
kaip man teko su vienu pasi
kalbėti, gerai supranta pasau
linę politiką ir darbo žmonių 
klasės reikalus.

Apie 8-tą valandą vakare 
Elena pakvietė visus svečius 
prie artistiškai papuošto stalo, 
prie kurio buvo įvairių kalbų 
ir juokų, bet jų, studentų, 
mandagumas neįsileido negra
žių kalbų ir užsigaudinėjimų 
vieni kitų—amerikoniška kul
tūra. . . Jų bankietas skyrėsi 
nuo mūsų senių lietuvių tuo, 
kad pas juos buvo maža svai
ginančių gėrimų, bet nebuvo 
ant stalo: kumpių, skilandžių 
ir degtinės nuo “rūtų,” nuo 
“krienų”... Pasilinksminę 
iki trijų po dvylikos, visi išsi
skirstė į namus poilsiui.

Stanley.

Cameo teatre, 42nd St., prie 
Broadway, N. Y., pirmu kar
tu Amerikoj pradėta rodyti 
naujausias Sovietų garsinis'ju
dis “Kaliniai.”

Seniau buvo išleistas garsus 
Sovietų judis “Kelias į Gyve
nimą”, kuris parodė, kaip per- 
auklėjama benamiai vaikai. 
Judis “Kaliniai” parodo, kaip 
pasauliniai garsios G. P. U. 
perauklėjama banditai, vagi
šiai, žmogžudžiai ir industri
jos sabotažninkai. Veikalas 
“Kaliniai” yra ne tik doku
mentaliai istoriškas, bet ir au- 
gštai dramatiškas. Įdomu ir 
svarbu pamatyt.

Svarbi Prelekcija Apie 
Ispaniją

Sekmadienio vakarą, 21 va
sario, 7:30 vakaro, williams- 
burgiečiams bus proga išgirsti 
įdomią prelekciją apie Ispani
ją. Ją duos Herbert Newton, 
žymus Ispanijos padėties žino
vas, Kom. Partijos 7-tos Sek
cijos patalpoj, 28 Graham 
Ave., įėjimas iš Debevoise St. 
(dvejais laiptais), Brooklyne. 
Įžanga 10 c., bedarbiam—vel
tui. i

Kas sekmadienį minėtu lai
ku ir vietoj būna forumas

Dr. Herman Mendlowitz
33 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312

OFISO VALANDOS 
nuo 1—3 dieną ir nuo 7—8 vakare 

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Clement Vokietaitis Į
LIETUVIS ADVOKATAS į

5 113 West 42nd Street ;
NEW YORK CITY

5 Telefonas Bryant 9-7763 ?

BROOKLYNO OFISAS
š 168 Grand Street >
5 Brooklyn, N. Y. |
5 Telefonas Evergreen 8-7179 j

Charles’ Up To-Date
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ 

KIRPIMAS

SKUTIMAS

Prielankus Patarnavimas 
100 Union Ave., Brooklyn
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

25c 
15c

BOOM
oi »»«c 

MORMll M BA1MS

ACCOMMODATION

Puikiausias garas, rusiškas ir turkiškas garinis kambarys, didelis prū
das maudytis su šviežiu artezenišku vandeniu, puikiausi masažai, 

restauracija, barzdaskutykla, miegojimui patogumai.
Moterims Pirmadieniais ir Antra
dieniais nuo 12 Vai. Dieną iki 11 
Vai. Vakare. Po 11 Vai. Vyrams.

50c UŽ DIENĄ IR NAKTĮ

Vyrams 
dieniais, 

niais

Trečiadieniais, Ketvirta- 
Penktadieniais, šeštadie- 

ir Sekmadieniais—Visą 
Dieną ir Naktį 
šeštadienio naktį 75c. 

Speciales kainos savaitei.

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Pristato
me greit į jūsų namus. Prašome įsi- 
tėmyti adresą ir telefoną.

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą 

485 Grand St., Brooklyn, N. Y. 
Kampas Union Avė. ir Grand St.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street Brooklyn, N. Y.
Telefonas: EVergreen 7-1661




