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Darbo Federacijos Galva 
Globojąs Raketierius

Anglijoj Kasdien Padirba 
100,000 Karinių Maskų

Anglija Pritaria Karaliaus 
Sugrąžinimui Austrijoj

Kulkasvaidžiais Išvijo 
Lėktuvų Streikierius Sė
dėtojus S. Monica, Cal.

Berlynas. — 
upių potviniai 
įvairių miestų gatves vaka^ 
rinėj ir vidurinėj Vokietijoj.

Pakilo dideli 
i, užliedami

Monoghan buvo suimtas 
pagal nuožiūrą, būk jis pei
liu perdūręs vieną detekty
vą, kuris paskui išgijo.

Dujų Bombomis Išmušė 
Streikierius Sėdėtojus 

Laukan Waukegane
vas. 
savo 
ryto

S T R E IKIERIAM SĖDĖ- 
TOJAM STOKAVO PRIEŠ 

DUJINIŲ MASKŲ

Pasitvirtina, kad Italai 
Nužudė Ethiopų Vadą 

Dėstą Demty

VENGRŲ MAIN1ERIŲ 
POŽEMINIS STREIKAS

SULAUŽYTAS FAŠISTŲ

6,000,000 Žydy Būsią 
Europos Išvyti arba Tu 

rėsią Badauti

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $7.00 

Metams

Pa. Valst. Kazokas Užmušė 
Profesoriaus Tėvą

Pecs, Vengrija, vas. 26.— 
Po trijų dienų bado strei
ko Thomen angliakasykloj, 
mainieriai, pagaliaus, išėjo 
viršun, išbadėję ir dujomis 
aproškę. Jų ten požemyj 
streikavo 252, reikalaudami 
pridėt tiek algos, kad mai- 
nierys gautų iki $5 per sa
vaitę. Tarp streikierių at
sirado pora desėtkų silpnes
nių, kurie veržėsi laūkan. 
Del to kilo kruvini susikir
timai požemyje.

Kasykla visą laiką buvo 
apstatyta fašistų kareiviais. 
Jie šaudė į besirenkančius 
streikierių pritarėjus ir nu
šovė tris, tarp jų dvi mai- 
nierių moteris. Fašistai bu
vo pasiryžę leist tiem mai- 
nieriam badu išmirti, bet ne 
laimėti.

Pablogėjo Santikiai tarp 
Austrijos ir Vokietijos

Paryžius. — Amerikinis 
komitetas skirstymui aukų 
žydams Europoj vas. 25 d. 
pareiškė, kad 6 milionam 
žydų gręsia išvijimas iš ten 
arba badas.

Komitetas paskyrė $275,- 
000 aukų žydams Lenkijoj, 
kur trečdalis iš 3,500,000 žy
dų stovi ant' bado slenksčio, 
ir jų padėtis darosi vis sun- 
__ ___ -_ ____ _____ i veja 
žydus iš biznių, amatų ir 
profesijų. 30,000 vaikų, lan
kančių žydiškas mokyklas, 
turėtų badauti, jeigu negau
tų po stiklą pieno ir kiek 
duonos su sviestu iš užsie
ninių aukų.

London. — Hitlerio užsie
ninio ministerio von Neu- 
ratho pastarasis atsilanky
mas į Austrijos sostinę Vie
ną pablogino Austrijos san- 
tikius su Vokietija, ypač, 
kad naziai Vienoje kartoti
nai bandė surengti demons
tracijas, * šaukdami “valio 
Hitleriui!”

Neužilgo Austrijos minis- 
teris pirmininkas šušnigg 
važiuoja į Romą pas Musso-

London. — Anglijos vals
tybės iždo ministeris Cham
berlain seime teisino val
džios nutarimą išleist po 
$1,500,000,000 per metus pa
smarkintam ginklavimuisi. 
Kitas Anglijos politikas R. 
Horne sakė, kad reikią stip
riai apsiginkluoti prieš dik
tatoriškas valdžias. Jis, su
prantama, turėjo mintyje ir 
Hitlerį*su Musšoliniu.

SANTA MONICA, Cal., 
vas. 26. — Vakar 350 vie
tinių ir Los Angeles polici
ninkų ir specialių kariškai 
ginkluotų šerifų, taipgi gai
srininkai su inžinais, apspi
to 343 streikierius sėdėto
jus Douglas lėktuvų fabri
ke, o kiti su kulkasvaidžiais, 
bombomis ir revolveriais 
įsibriovė vidun ir privertė 
streikierius pasiduoti ir vi
sus juos areštavo. Streikui 
vadovavo Auto. Darbininkų 
Unija.

London
daus reikalų ministeris J. 
Simon pranešė seimui vas. 
25 d., jog dabar specialės 
dirbtuvės kasdien pagamina 
po 100,000 maskų apsisau
go! gyventojams nuo prie
šo nuodingų dujų karo me
tu. Tokių maskų gamina
ma tiek, kad užtektų visiem 
Anglijos gyventojams.

zės. Mežlauk iki šiol buvo 
vice-pirmininkas komisarų 
tarybos. J(s yra dar tik 
43 metų amžiau, bet jau nu
veikęs didelių darbų. Nuo 
1932 m. Mežlauk buvo galva 
valstybinės planavimo ko
misijos. Jis daugelį sykių 
lankėsi ir Jungtinėse Val
stijose reikalais Amerikos- 
Sovietų prekybos korporaci
jos-Amtorgo. Drg. Mežlauk 
yra kilęs iš senosios rusiš
kos inteligentijos.

Madrid
šistų gen. Franco nieko ne
laimėjo per paskutines 10 
dienų Madrido fronte, nors 
jis su savo maurais, fašisti
niais legionieriais ir tūks
tančiais italų ir nazių despe
ratiškai šturmavo pozicijas 
respublikos gynėjų,— sako 
New York Times korespon
dentas H. L. Matthews: 
Franco armija tūlose vieto
se buvo net atstumta toliau 
atgal Madrido fronte. Liau-

Visai Nieko Nelaimėjo 
Madrido Fronte

MaskVa. — Sovietų Są
jungos Centro Pildantysis 
Komitetas paskyrė Valerą 
Iv. Mežlauką sunkiosios 
pramonės komisaru vieton

Visų Šalių Darbininkai, 
Vienykitės I Jūs Nieko 
Nepralaimėsi t, Tik Re

težius, o I ši almėsi t 
Pasaulį!

NEW YORK. — Pažan
gesni darbininkai reikalau
ja, kad Amerikos Darbo Fe
deracijos galva Wm. Green 
ištirtų veikimą Josepho S. 
Pay’o, pirmininko operuo
jančių Mašinistų Unijos. 
Jis yra kaltinamas už va
rymą “raketo” su bosais 
prieš uniją ir prieš kovin
gus darbininkus abelnai. 
Yra nuožiūros, kad jis tu
rėjęs ką bendra ir su nužu
dymu R. N. Redwoodo, vado 
Tunelių Kasėjų Unijos 
New Yorke.—Redwood bu
vo nušautas New Jersey 
pusėje.

Bet, Green atsisako tyri
nėti Pay’ą; aiškinasi, būk 
neturįs tam legalės teisės. 
Tačiau Green jaučiasi turįs 
pilną teisę suspenduot ko
vojančias unijas, remiančias 
Industrinių , Unijų Organi
zavimo Komitetą.

Protestonų Kunigų Boiko
tas prieš Hitlerį

Berlynas. — Tūkstančiai 
protestonų kunigų atsisako 
dalyvauti Hitlerio šaukia
mame visuotiname tos tiky
bos dvasiškių susirinkime 
delei naziško pertaisymo jos 
konstitucijos.

London.—Pranešama, kad 
Anglija nesipriešins, jeigu 
Austrijos klero-fašistai su
grąžins^ karaliaus valdžią ir 
pasodins ex-karalaitį Otto- 
ną ant sosto. Anglų politi
kai mano, kad jei Austri
joj būtų atsteigta karaliaus 
valdžia, tai Hitleriui sun
kiau būtų prijungt tą šalį 
prie Vokietijos.

kad atmušė fašistų atakas, 
kuriomis jie taip karštai 
stengėsi užimti galą vieške
lio, vedančio iš Madrido į 
Valenciją. Fašistų jėgos 
Madrido srityj jau pailsu- 
sios.

Liaudiečiai vis gerina sa
vo pozicijas Universiteto 
Mieste. Vas. 25 d. liaudies 
milicininkai išsprogdino fa
šistų tunelį, kuriuom pasta
rieji mėgino dasikasti į den- 
tistikos kolegijos namą. Mi
licininkai prakasė skylę po 

: fašistų tuneliu ir savo pa
dėtais sproginiais užgriovė 
tunelį, tuo būdu užmušdami 
ir jame buvusius priešus.

Valdžios milicininkai taip
gi pakasė sproginį po teat
ru, kuriame fašistai buvo 
užsibarikadavę Carabanchel 
miestelyj, į pietus nuo Mad
rido; ir teatre buvę priešai 
liko užmušti.

Madrido gynėjai tęsia ko
vą, idant atėmus iš fašįstų 
Pinzarron kalną, Jaramą 
upės fronte, į pietų rytus 
nuo Madrido. Valdžios ko- 
mandieriai sako, kad per 
vieną tik jų karių padarytą 
ataką 2,500 fašistų buvo už
mušta šio kalno šonuose.

LIAUDIEČIAI VISOMIS 
PUSĖMIS APSUPO FA

ŠISTUS OVIEDOJE
Bayonne, Franci j a, vas. 

26 d. — Ispanijos milicinin
kai, daugiausia mainieriai, 
užkariavo jau pusę Ovie
do miesto, šiaurėje. Jie da
bar dinamito sviediniais 
šturmuoja pačias sienas 
Oviedo ginklų fabriko, uži
mančio keturis blokus. Tas 
fabrikas tai stipriausia dar 
likusi fašistų tvirtovė mies-

V. L MEŽLAUK NAUJAS
SOVIETŲ SUNKIOSIOS
PRAMONĖS KOMISARAS dies valdžia pasitenkinus,

Siaučia žiauriausia kova 
gatvėse, kuri dažnai veda
ma durklais. Mainieriai mi
licininkai naudoja ir kirvius 
kaip ginklus. Be kruvino 
mūšio neužleidžiamas be
veik nė vienas namas.

Liaudiečiai jau visomis 
pusėmis apsupo dar esamą 
fašistų rankose Oviedo dalį. 
Tuo būdu priešai negalėsią 
gaut nei maisto nei karinių 
pastiprinimų. Valdžios mi
licininkai užvaldė ir fašistų 
susisiekimo 12 mylių kelią

WAUKEGAN, Ill., 
26.—Šerifas su būriu 
“spešialų” anksti iš 
netikėtai užklupo apie 100 
streikierių sėdėtojų Fans- 
teel fabrike num. 2 ir ašari
nėmis ir svaiginančiomis 
(“nakaut”) bombomis iš
mušė darbininkus laukan. 
Dabar rengiasi panašų žy
gį padaryt ir prieš streikie
rius Fansteel fabrike num. 
1. Praeitą penktadienį Fan
steel “sėdėtojai” atmušė še
rifų užpuolimą.

Kelios* dienos atgal kalbė\ 
jau Norwoode ir Cambridge 
Lietuvos N e p r i k lausomybes 
paminėjimo masiniuose mitin
guose. Pora dalyvių prisimi
nė, ar nebūtų gerai, jeigu tuo 
klausimu būtų surengti Bosto
ne arba Brooklyne dideli de
batai. Tegul, sako, drįsta stoti 
toks Tysliava ar kuris kitas 
smetonininkas arba klerikalas 
ir atsilaikyti prieš tuos fak
tus, kurie čionai buvo išdėsty
ti. O tie faktai parodo, kad 
klerikalai ir tautininkai prie 
caro buvo carbemiai, prie kai
zerio buvo kaizerbemiai, o da
bar yra Lietuvos žmonių ir 
tautos išgamos.

Kunigų ‘ 
nepatinka, 
kių lietuvių, kurie ne 
džiais, bet ir darbais 
Ispanijos kovotojams 
fašistus. Mes gi tik 
džiuoti galime tais mūsų jau 
nais kovotojais.

Pasiūlymas geras. Bet argi 
tokie Tysliavos išdrįs stoti į 
tokius debatus? IŠ savo pusės,. 
mes, žinoma, su mielu noru 
sutiktumėme parodyti, kad tie} 
kurie šiandien valdo LietuvąJ 
nieko bendro neturėjo su lai
mėjimu Lietuvai nepriklauso
mybės. nL

Fašistų Mina Praarde * 
Anglijos Laivą

k ■ ■ tFKvC

Port Vendres, Franc., 
vas. 26.—Povandeninis Is
panijos fašistų sproginys; 
mina vakar praardė dugną 
Anglijos keleiviniam laivui 
“Llandovery Castle” ties 
Cerbere, Biscay užlajoj. Su
skubę ję Franci jos laivukai 
išgelbėjo visus to laivo žmo
nes. Sužeistas laivas šiaip 
taip atplaukė į Marseille 
uostą.

Tam tikri Francijos laivu
kai graibo minas-sproginius 
iš vandens kelių, kuriais 
plaukia francūzų garlaiviai.

London, vas. 26.—Asso-
*

ciated Press žiniomis, So
vietų Sąjunga atsisakė savo 
karo laivais sergėti audrin
gus Biscay marių įlankos 
vandenis šiaurėje, idant 
per juos nebūtų gabenama 
kariai, ginklai ir amunici
ja Ispanijon iš užsienių.

Šiaip ar taip, Ispanijos 
fašistai mažai tegaudavo 
sau pagelbos per Biscay 
įlanką. Sovietai reikalavo, 
kad įvairių šalių karo lai
vai bendrai, mišriai sergėtų .

Waukegan, Ill., vas. 26. 
—Fansteel metalurgijos fa
briko streikieriai turėjo šiek 
tiek priešdujinių maskų, 
bet negana, kad apsisaugot 
nuo 60 specialių šerifų aša
rinių, troškinančių bombų, 
kuriomis jie ir išvijo darbi
ninkus laukan.

Pavienio Numerio Kaina 3c Metai XXVII, Dienraščio Xi

Kalbėdamas apie smetoni
nių karininkų 1926 metų 
smurtą, Juozas Tysliava sako: 
“Tai tikrai Lietuvos kariuome
nė padarė švariausią ir gra
žiausią darbą, kokį tik galėjo 
padaryti per šiuos devyniolika 
metų.”

Jeigu jau šiš Lietuvos kari
ninkų ir Smetonos darbas bu
vo “švariausias ir gražiau
sias,” tai kiekvienas plėšikas 
ir razbaininkas turėtų būti pri
pažintas švariausiu sutvėrimu.

“Faktas yra,” kunigiškai 
drožia “Draugo” redaktorius, 
“kad liaudies frontas Ispani
jos rinkimus laimėjo Maskvos 
pagelba, visokiomis suktybė
mis, dėl to ir susilaukė pasi
priešinimo iš to krašto žmo
nių daugumos.”

Klerikalų laikraščio redak
torius pirmą sykį pripažįsta, 
kad Ispanijos rinkimus laimė
jo liaudies frontas. Vadinasi, 
fašistai pralaimėjo rinkimus ir 
griebėsi ginklo smurto. Na, o 
“Draugas” šitą kruviną smur
tą karščiausiai remia.

‘Draugui” baisiai 
kad atsiranda te

tik žo- 
padeda 
pliekti 
pasidi-

SSRS NESERGĖS ISPA
NIJOS ŠIAURĖS 

VANDENŲ

KRISLAI
Ispanija ir “Draugas.”
Kas tam žmogui pasidarė
Tysliava ir Smetonos

smurtas. /
Siūlo debatus. V

Rašo A. B.

Roma. — Pasitikrina ži
nia, jog Italijos kariuomenė 
užklupo Garaghie kalnuose 
būrį ethiopų partizanų su 
garsiuoju vadu Dėstą Dem- 
tu, nugalėjo juos, suėmė ir 
sušaudė Dėstą Demtu ir ki
tus imtinius.

Haile Selassie, buvęs Et- 
hiopijos valdovas, skyrė 
Dėstą Demtu kaip savo at
stovą dalyvauti Anglijos 
karaliaus Jurgio 6-to karū
navime, gegužėj.

Savo laiku Dėstą Demtu 
buvo komandierius 250,000 
ethiopų armijos prieš italus.

Kalbėdamas apie Sovietų 
Sąjungos moteris, “Naujienų” 
redaktorius isteriškai šaukia: 
“Vyrai ar moterys, nedaro i 
skirtumo. Nes Sovietų Sąjun
goje viešpatauja pilna vyrų ir 
moterų lygybė. Visi be skirtu
mo gali būti apšaukti ‘pasiu
tusiais šunimis,’ suareštuoti ir 
sušaudyti.”

Kokius gi komentarus gali 
sąžiniškas žmogus dėti prie 
šių Grigaičio juodai piktų žo
džių ? Galima tik stebėtis ir 
klausti: Kas tam žmogui pa
sidarė? Nejaugi jį kas pasam
dė šitaip piktai niekinti ir 
dergti tą darbo žmonių žemę?

To laikraščio redaktoriui 
nereikia jokios logikos, čia 
p r i p a ž į sta, kad didžiuma 
žmonių balsavo už liaudies 
frontą, tačiau ten pat šaukia, 
kad didžiuma žmonių sukilo 
prieš liaudies frontą! Be to, 
ponas šimutis paslepia tą fak
tą, kad 1936 metų vasario mė- I 
nėšio rinkimus prižiūrėjo kaip 
tik tie patys klerikalai ir fa-1 
šistai, kurie šiandien skerdžia 
nekaltus Ispanijos žmones, to
dėl jau jeigu kas galėjo var
toti suktybes ir vartojo, tai 
jie—tie klerikalai ir fašistai.

Liaudies Milicininkai per Desperatiškus Mūšius Užvaldė 
Pusę Oviedo; Visiškai ten Apsupo Fašistus

Ispanijos liaudies armijos kareiviai šaudo j fašistus Casa del Campo apylinkėje 
kad apsaugojus Madridą nuo fašistų. Vienas kareivis užsimojęs mest granatą

Ispanijos fa- iš Oviedo į Grado.
Salamanca, Ispanija. — 

Fašistai vas. 25 d. pasiskel
bė, būk jie “kriušinančiai 
sumušę” 2,500 liaudiečių, 
daugelį jų nukaudami Ovie-

Somerset,. Pa. — Bekvo 
čiant ir bekankinant areš 
tuotą Fr. C. Monoghaną, 64 kesnė. Lenkai fašistai 
metų amžiaus, viešbutėlio 
/savininką, ‘ pernai rudenį, 
Pennsylvanijos valstijinis 
.policininkas St. Gunderman 
užmušė tą senį, Yale Uni
versiteto profesoriaus tėvą. 
Prisiekusiųjų teismas vas. 
25 d. atrado Gundermaną 
kaltu antro laipsnio žmog
žudystėje, už ką jis būsiąs 
luteistas 10 iki 20 metų ka- 
ėjimo. Bus teisiami ir šeši 
ipskričio valdininkėliai, ku- 
’ie sykiu su juom budelia-

rinę kontrabandą. Bet nesi
kišimo (bepusiškumo) ko
misija paskyrė Francijos, 
Vokietijos ir Italijos laivy
nams kontroliuoti atskirus 
vandenų plotus, per ku
riuos, suprantama, naziai ir 
Italijos fašistai praleis sa
vo karius, ginklus ir amu
niciją Ispanijos fašistams. 
Anglija apsiėmė tik Portu- , \ 
galijos sausumoje “prižiū
rėt,” kad nebūtų siunčiama 
per tą šalį karinė pagelba 
Ispanijon (fašistam).

Anglija Turinti Ginkluotis
Prieš Diktatorių Valdžias ■ • • j .-i • T T 1 •sis apie santikius su Vokie

tija ir apie karaliaus val
džios atsteigimą Austrijoj, 
nors tam Hitleris yra prie
šingas.
Mūšyj Francūzų Fašistų su 
Darbininkais Vienas žuvo 

Oran, Algeria.—Susikirti
muose tarp francūzų “Liep
snojančio Kryžiaus” fašistų 
ir darbininkų Siddi-bel-Abes 
miestelyj vienas asmuo už
muštas ir keli sužeisti.
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Melagiai!
Butkaus “N. Gadynėje” (už vas. 18 d.) 

Strazdas-Valonis šitaip rašė:
Biednas Žalpis! Tai ir jis gauna para

gaut “darbininkų tėvynės” kalėj iminių py
ragų .. .

Kažin, kad j Sovietų Sąjungų nuvažiuotų 
Bimba, Prūseika ir Mizara—ar manot, kad 
jie nepataikytų į tą patį “izoliatorių?”
Kaip matome, darbininkų tėvynė de

dama į kabutes. Trockistui Strazdui ji, 
vadinasi, tokia nėra. O kad parodyti, 
jog Sovietų Sąjungoj nekaltus žmones 
areštuoja, tai Strazdas užtikrina, kad ir 
Bimba, ir Prūseika ir Mizara būtų sua
reštuoti, jei tik ten nuvyktų.

Kaip skaitytojai žino, mes labai retai 
kada atsakinėjame į tuos sapaliojimus, 
kurie pasirodo Butkaus-Strazdo laikraš
tyj. Juo mažiau kreipiame domės į jų 
visokius užtikrinimus. Juk tai veltus 
laiko eikvojimas. Nūnai lietuviai darbi
ninkai jau persitikrino, kad tas laikraš
tis apie Sovietų Sąjungą pasirengęs me
luoti, kiek tik drūtas.

“Naujienų” redaktorius, kuriąm kiek
vienas melas apie Sovietų Sąjungą pilnai 
košer, pasiėmė ir Strazdo durną dalyką. 
Nagi:

kovotojus. Jis to gi nedarė. Atperič, 
jis prisilaižinėjo žudeikai Smetonai; jis 
pas Smetoną Kaune šampaną gere!).

O kad dar būtų labiau gaila, tai jis ir 
Drobnisą padaro lietuviu ir dėl jo lieja 
krokodiliaus ašaras!

Melas, Melas!
Tas viskas, žinoma, tai bjaurus melas, 

bjauri klasta! žalpis ne tik nesuareštuo
tas, bet rašo straipsnius prieš trockistus. 
Skaitytojas ras jo straipsnį šiame “L.” 
numery j.

Be to, nei joks komunistinis laikraštis 
nerašė, kad žalpis bei Stalioraitis'’ areš
tuotas. Tai Vitaičio prasimanymas.

Skelbdami, kad Žalpis ir Stalioraitis 
nesuareštuoti (abejo j am, ar Pašukams 
yra lietuvis, bet tik nesenai mes skaitė
me Maskvos spaudoj, kad Pašukams yra 
Sov. Sąj. Mokslo Akademijos narys ir 
šiuo tarpu tapo sovietinės valdžios pa
skirtas žymiom pareigom eiti), mes ne
skelbiame, kad lietuviuos negali atsirasti 
trockistų. Užtenka pažiūrėti į “N. Ga
dynės” špaltas, kad matyti, kas tie per 
žmonės. Veikiausiai ir toks Putna ir 
koks kitas žmogus galėjo suniekšėti; ga
lėjo sutikti tarnauti Vokietijos Gesta
pui, galėjo patapti trockistų. Tik pažiū
rėkim, kiek Lietuvoj suniekšėjusių lie
tuvių patriotų!

Bet tokiam atsitikime, kiekvienas do
ras žmogus, doras Lietuvos patriotas, ne 
būtinai komunistas, turėtų kaip tik to
kius nenaudėlius pasmerkti. Jis turėtų 
džiaugtis, kad juos Sovietai areštuoja ir 
baudžia, kadangi tas suteikia didesnį už
tikrinimą saugumui Lietuvos nepriklau
somybės.

Pakaks! Spėjame, kad, perskaitęs mū
sų pastabas, pats P. V. Žalpis plačiau at
sakys. O per tą laiką tegu melagiai ge
rokai išsiverkia!

išgabenti iš Correccao į Detencao kalėjimo 
cementinius ųryus, kaipo saugesnę y i etą.

Ar galėjo draugai politkaliniai kitaip elg
tis, prieš tą, \del komedijos sutvertąjį, Tri
bunolą, į kurį su didžiausiu stropumu su
rinkti ištikimiausi Getulio klapčiukai, su iš 
anksto paruoštu sprendimu—neatsižvelgiant 
jokio teisingumo—bausti? Ar galėjo pripa
žint tą Inkvizicijos Tribunolą ir leist jam 
smerkt jų ir visos liaudies berybį herojiš
kumą—gelbėti savo tėvynę iš imperialistų 
nagų? Negalėjo kitaip elgtis, negalėjo pri
pažint! Pasirinktasis kelias, boikotuot in
kvizicijos įrankį—Specialį Tribunolą—yra 
teisinga ir vienintelė priemonė kovoti prieš ■ 
Getulio sadiškas užgaidas, prieš užgaidas 
užsienio magnatų, ilgiau ...smaugt, išnaudot 
liaudį; žudyt sukilusius nacional-liuosuoto- 
jus. Ir ta didvyriška kova turi būt visos 
liaudies paremta.
Brazilijos revoliucionieriai ne tik ne

prisipažįsta prie kaltės, kurią jiems pri
meta Getulio Vargaso fašistiška valdžia, 
bet jie dargi boikotuoja patį tribunolą,

kaipo dalyką, suorganizuotą ne teisimui, 
bet baudimui. Kaltinamieji-revoliucio
nieriai nepaiso, kad juos fašistai gali žu
dyti. Jie nepaiso, kas su jais bus. Ka
dangi jie nekalti, tai ir kovoja visomis 
išgalėmis. Jie puikiai žino, kad jų bal
sas bus išgirstas visame pasaulyj.

Palyginkit šitų kovotojų elgseną su iš
sigimėlių, priešams parsidavėlių, buvusių 
revoliucionierių, trockistų, Zinovjevo, 
Kamenevo, Radeko, Piatakovo ir kitų. 
Koks tai skirtumas! Vienur matome pa- 
sirįžimą, kovą. Kitur—susmukimą, išti
žimą, politinį prasiradimą ir visišką su
gedimą.

Brazilijos kovotojai - revoliucionieriai 
puikiai žino, kad liaudis su jais, kad vi
sas laisvas pasaulis su jais. O Maskvos 
kontr-revoliucionieriai trockistai žinojo, 
kad liaudies prieš juos; visas laisvas pa
saulis prieš juos, nes jie išsigimė, prasi- 
rado, parsidavė priešui.

Dėlto tokia skirtinga elgsena teismuos!

IRGI HUMANISTAI

Žalpį ir kitus lietuvius komunistus įdavęs 
žvalgybai Stalioraitis, taip pat buvęs ame
rikietis.

., Stalioraitis gyvena kažin kur Lenin
grade, Žalpis gyvena Minske, bet pas 
tuos žmones, kurie nori šmeižti Sovietų 
Sąjungą, taip viskas lengvai darosi, kad 
jįems nedaro jokio skirtumo.

Jei “Naujienoms” būtų parupusi tie
sa, tai jos bent galėjo pasiklausti, iš kur 
Strazdas tas “žinias” gavo. Bet, matyt, 
jos tokį “paprastą” dalyką “pamiršo.”

Ateina ir kita savaitė. Strazdas (“N. 
G.” už 25 d. vas.) jau ir vėl sušunka:

“Laisvė” ir “Vilnis” dar tyli apie P. V. 
Žalpio bėdas.
Dar naivesniu ir paikesniu pasirodė 

“Tėvynės” redaktorius. Šis-* net verkti 
pradėjo del Žalpio ir Stalioraičio. P-nas 
Vitaitis nesitenkina Strazdo pliovonė- 
niis, kad Stalioraitis įskundė Žalpį. Nu, 
ne! Vitaitis suareštuoja ir Stalioraitį! 
Kad semti, tai jau iki dugno!

Kaip Tą Suderinti?
“New Masses” savaitraščio redakto

rius, Joseph Freeman, nesenai lankėsi 
Meksikoj, kur jis turėjo pasikalbėjimą su 
to krašto prezidentu Cardenas. Be kit
ko, d. Freeman užklausė Carde^ias’o, kaip 
jis žiūri į Liaudies Frontą Meksikoj. Už
klaustasis atsakė:

... Aš manau, kad ateityj ne tik Meksi
kos vyriausybė turės kreipti daug domės į 
liaudies frontą, bet liaudies frontas faktinai 
valdys vyriausybę.
Panašios nuomonės yra visi pažanges

ni Meksikos respublikos žmonės. Tai ge
rai! Bet jeigu prezidentas laikosi tokios 
nuomonės, tai kodėl jis įsileido Meksikon 
Trockį, liaudies fronto neprietelių? Juk 
Trockis buvo, yra ir bus priešas bendros 
laisvę mylinčių žmonių vieningos kovos 
prieš fašizmą.

Vadinasi, sunku prezidento Cardenaso 
žodžius suderinti su jo darbais.

Trockistai- Fašizmo Tarnai
Įvykęs Maskvoje procesas an-1 tarpu, bet apie pati gešeftą abe- ;tas po vadovybe VKP (b) ir jos 

tisovietinio trockistų “lygiagre-1 joja. Duodamas instrukcijas 
x.-------m ——.• --------- 'savo centrams, nesako, kad pa

vyks nuverst SSRS valdžią. 
Abejoja. “Jei pavyks mums pa
imt valdžią”. Tame ir yra da
lykas, jei pavyks.

Aišku, kad Trockis valdžios , 7 I
negali paimt jokiu būdu, o juo1 
labiau, kada jis susirišo su už- nūikraustą Meksikon ir -----
sienio fašistais ir imperialis- abejonės, kad jis mėgins Ame- glJOS. 
tais. Darbo masėse prarado rikos kontinente grupuot visą | 
paskutinę įtaką ne tik SSRS, anti-sovietinį gaivalą, kad su- 

Jokis kurstyt jį prieš Sovietų Sąjun
gą. Trockis mėgins gaut para
mą iš Amerikos liberalų, men
ševikų ir visokių atmatų komu
nistinio judėjimo, kad sudaryt 
bloką prieš Amerikos darbinin
kų revoliucinį komunistinį ju
dėjimą ir SSRS.

Lietuvos “Gyvulių Globos 
Draugija” kelia (jau senai) 
prieš žydus kampaniją, kad 
valdžia uždraustų jiems ri
tualinio būdo gyvulių sker
dimą. Mat žydai, religiniais 
sumetimais, skerdžia gyvu
lius tam tikru būdu, kuris 
pagal “humanistus” iš “Gy
vulių Globos Draugijos” yra 
didžiausias n u s i k a 1 timas 
prieš žmoniškumą (žinoma, 
žmoniškumą fašistinėj pras
mėj, apie kurį galima suži
not žvilgterėjus į gen. Fran
ko darbus). Del to ta drau
gija kelia didžiausį triukš
mą, kuris galų gale priveda 
prie antižydiškų pogromų. 
Ar tik ne sąmoningai ta 
draugija kiršina gyventojus 
prieš žydus?

Tie popai “humanistai” 
triukšmauja ir del to, kad . 
beširdžiai komunistai kan-

Sulig mūsų, komunistinės spaudos (Ko
kios? “L.” Red.) pranešimų, kai žinoma, 
kad tardomais bus šie lietuviai: P. V. žal- 

\ pis, Stalioraitis, V. Putna ir E. Pašaka- 
BkB nis...

Šie visi vyrukai, savu laiku, iš Amerikos 
ir iš Lietuvos vyko į Rusiją, kad ten savo 

“>•* mylimai idėjai padirbėjus. Savo gabumais 
jie atsiekė augštesnių vietų ir dirbo. Bet, 
užėjus dabartiniam “trockizmui” ir jie, ma
tyt, Stalino didenybei nusikalto.

Po praeitojo viešojo teismo sušaudytas 
| - « N. J. Drobnis. Negeresnis likimas laukia 

L ir Šių musų brolių (aišku, kad fašistams 
parsidavęs Drobnis yra Vitaičio brolis!— 
"L.” Red.).

Mums kiekvienos lietuviškos sielos gaila, 
’nepaisant kur ji—Lietuvoje, Rusijoje ar ki
tame kuriame pasaulio krašte—nelaiku iš 
šio pasaulio butų prašalinama. Juo labiau 
gaila idealingų žmonių, .kurie tiki kūrybai ir 
kilnesniems žmonių idealams (“Tėv.” už 

' vas. 26 d.)

Brazilijos Kovotojai ir Trockistai 
Pardavikai

Matot, kaip Strazdas pravirkdino Vi- 
taitį (Stebimės, kad “Naujienų” redak
torius nepraliejo bent kokios ašaros)! 
VitaiČiui gaila kiekvienos lietuviškos sie- 

z los (Čia ne vieta kalbėti, bet mes tam la- 
5 bai abejo j am. Jei jam būtų gaila “lietu- 

viškos sielos,” tai jis griežtai kovotų už 
{ išlaisvinimą Lietuvos anti-fašistinių po

litinių kalinių, kurių tūkstančiai yra 
Smetonos kalėjimuose! Jei jam būtų 
gaila “lietuviškos sielos,” tai jis būtų 
protestavęs prieš Smetoną Kruvinąjį, kai 
šis šaudė Lietuvos darbo žmonių laisvės

Brazilijos lietuvių darbininkų laikraš
tis “Mūsų Žodis” (už sausio mėn. 20 d.) 
rašo:

Nepaprastai kovingai prieš Getulio In
kvizicijos Tribunolą išstojo revoliucionieriai 
—leitenantas Benedicto de Carvalho, kapi
tonai Socrates Gonsalves da Silva, Agildo 
Barata, Alvaro de Souza ir kt. Jie visiškai 
atsisakė stoti prieš tą Tribunolą, kuris 
įsteigtas ne teisti, bet bausti. Bet Getulio 
budeliai, neatsižvelgdami į mūsų draugų ap
sisprendimą, per jėgą vedė juos “teismo sa- 
lėn” kuri buvo ten pat kalėjime. Čia pri
verstinai atvesti draugai atsisakė sėstis; 
tardomi pareiškė, griežtai:—“nepripažįsta
me šio nekonstitucinio Tribunolo ir del to į 
paklausimus neatsakinėsime.”

Kapitonas Socrates Gonsalves tardomas 
atsuko užpakalį “teisėjui” pulkininkui Cos
ta Netto ir į klausimus neatsakinėjo. Toks 
rev. politkalinių elgesys pąsiutiman vedė ty- 
rono Getulio Tribunolo teisėjus, kurie davė 
įsakymus po prievarta susodinti kaltina
muosius draugus suolan, prieš juos. Bet ir 
tas inkvizitorių žygis buvo nelengvai at
siektas—tik keliese supuolę įveikė draugus. 
Tam momente, vykstant triukšmui, iš kurio 
aiškiai girdėjos besiginančių draugų balsai: 
“šalin budeliai!...”, kurie aidėjo kalėjimo 
koridoriais; išgirdę kamerose esantieji 
politkaliniai pradėjo šaukt: “Mirtis Apsau
gos Tribunolui!” “Tegyvuoja Alianca Na- 
cional Libertadora.” O teismo salėj esan- • 
tieji pakartotinai ir tiesiog į akis teisėjams 
šaukė “Mirtis Inkvizicijos Tribunolui!”

Atsisakius pasirašyti, politkaliniai buvo

čio centro,” pabaigoj sausio mė
nesio, galutinai numaskavo troc- 
kizmą. Teisingiau pasakius, pa
tys trockistai—Piatakovas,' Se
rebriakovas, Muralovas, Drob
nis, Livšicas, Boguslavskis, 
Kniazevas, Rataičakas, Norki
nas, šestovas, Turo.kas, Pušin.as, 
Graše, Sokolnikovas, Radekas, 
Arnoldas ir Strojilovas, pasta
tyti prieš Karišką Kolegiją 
Aukščiausio Teismo SSRS, iš
davė visus planus ir prisipažino, 
kam' jie tarnauja, ši grupė 17 
suniekšėjusių trockistų, diver
santų, teroristų, šnipų ir šalies 
pardavikų prisipažino, kad . jų 
tikslas buvo užmušinėt Komu
nistų (bolševikų) Partijos ir 
Sovietų valdžios atsakomingiau- 
sius vadus, silpnint karines 
spėkas SSRS, pagreitint karinį 
užpuolimą ant SSRS, padėt už
sienio fašistams ir kapitalis
tams pagrėbt SSRS teritoriją ir 
dalis jos atiduot Vokietijos fa
šistams ir Japonijos imperialis
tams, šnipinėt ir suteikt visas 
žinias užsienio fašistams—im
perialistams, trukdyt naujai sta
tybai, nuodyt ir užmušinėt rau
donarmiečius ir darbininkus, 
nuverst Sovietų valdžią ir grą
žint kapitalizmą. Laike proceso 
paaiškėjo, kad Trockis su savo 
sūnum Siedovu palaiko tamp
rius ryšius su Vokietijos ir Ja
ponijos žvalgybomis, iš jų gau
na finansinę paramą ir planus 
įvykinimui, o Trockis perduoda 
centrams, veikiantiems SSRS, o 
centrai instruktuoja visas gru
pes vietose. Centrų■> nariai va
žinėjo į užsienį del pasimatymo 
su Trockiu ir gavimo iš jo in
strukcijų. Pinigus tam visam 
jų darbui vogė iš SSRS .bankų, 
iš narkomatų ir dalį gauna iš 
Vokietijos ir Japonijos žvalgy
bų.

Kas atydžiai sekė procesą 
“lygiagrečio centro,” pas tą iš
šaukė didžiausį pasipiktinimą ir 
neapykantą prieš trockistus. 
Klasių kovos istorija nežino to
kio šlykštaus, supuvusio įvykio, 
kokį vaidina trockistai. Visos 
Sovietų Sąjungos darbo masės 
reikalavo sunaikinti sužvėrėju
sius trockistinius banditus. Rei-* 
kalavimas teisingas ir jį užgyrė 
viso kapitalistinio pasaulio re
voliucinis ir susipratęs proleta
riatas ir pirmeiviška inteligen
cija. ■ Darbininkai privalo ša
lintis no trockistų ir vest aš
triausią kovą su jais, nes troc
kistai yra pavojingiausi gaiva
lai darbininkų klasei.

Kas trockistus privedė prie 
tokio šlykštaus supuvimo? Tai 
yra pasekmė bankruto Trockio 
anti-marksistinės, leninistinės 
teorijos, kad socializmas negali
ma įvykint vienoj šalyj, o ypač 
Sovietų Sąjungoj ir antra prie
žastis tai sėkminga statyba so
cializmo SSRS. Kasdieninis 
stiprėjimas SSRS politiniai ir. 
ekonominiai į' dulkes sumušė 
Trockio durną 'teoriją. Trockiui 
geriau tiktų būt perliorium ne
gu teoretiku. Tiesa, jis bandy
mus daro ir mėgina parduot. 
SSRS dalimis .ir jau ;kupčius

I susirado-Vokietijoj ir Japonijoj 
Nors pinigučių ir gauna šiuo

mylimiausių vadų Lenino ir Sta-! kiną karvelius , pririšdami 
lino po Spalio proletarinei re- jiems prie kojos raudoną 
voliucijai sugebė išvyt baltųjų kaspiną, kurie lekiodami 
generolų bandas ir visus inter- po Lietuvą kelia audrą.
ventus iš SSRS, sugebs apsi
valyt ir nuo trockistinio-zinov- 
jevinio-bucharininio mėšlo.

Trockis išvytas iš Norvegijos 
nėra

“Tai nusižengimas prieš 
gamtą. Prieš žmoniją. Tai 
komunistų žiaurumas,”— 
šaukia fašistai iš šios drau-

bet ir visam pasaulyj.
sveikai protaujantis darbinin
kas negal remt Trockio šaikos, 
kurį tarnauja ne proletariatui, 
o fašistams ir imperialistams. 
Trockis ir pats nebepasitiki ant 
proletariato, o remiasi ant fa
šistų ir kapitalistų paramos. Ir 
tai jis daro ne vien prieš SSRS, nes, kad tokie Lovestonai ir mū- 
o visur kur tik yra trockistai. sų lietuviški Butkai, Strazdai ir 
Paimkime šiandieninę padėtį Is- kiti panašūs jiems elementai 
panijoj. Ispanijos trockistai re- grupuosis apie Trockį. Ameri- 
mia interventus fašistus Vokie-|kos Kompartijai ir visam prole- 
tijos ir Italijos prieš liaudies tariatui, kuris pritaria komu- 
bendro fronto valdžią.’ Troc- būstiniam judėjimui, reikės į- 
kistai yra pasiryžę pult kiek-; temptai padirbėt, kad numas- 
vieną darbininkų judėjimą. Ki- kuot tuos niekšus prieš darbi- 
taip ir būt negali, nes f ašis- ninku ir biednųjų farmerių ma
tams ir kapitalistams nebūt jo- sės.
kio išro.kavimo remt trockistus, I Trockistai mėgins pūst bur- 
jeigu jie netarnautų jų reika- bulą, kad tie įvykę procesai yra 
įams. | bolševikų fikcija, kad trockis-

Kad trockistai ir zinovjevie-' tai buvo priversti taip kalbėt ir 
čiai tarnauja fašizmui ir kapi- t. p. Reikia turėt omenyj, kad 
talistams, negal b,ūt jokios abe- laike proceso dalyvavo ne vien 
jonės nei ginčų. Tai puikiausia bolševikai, o ir kapitalistinių 
parodo įvykę procesai: rugpjū- valstybių diplomatai, atstovai 
čio procesas apvienyto trockis- h’ korespondentai, kurie atyd- 
itų-zinovjeviečių centro; lapkri- 'žiai sekė visą procesą. Kada 
'.čio procesas Novosibirske Kuz-ledėkui buvo užduotas klausi- 
baso angliakasyklų grupės ir nias teisme ar nevargino tyri- 
paskutinis procesas, įvykęs pa- neto j as jį, jis atsakė “ne mane 
baigoje sausio mėnesio 1937 m., i tyrinėtojas vargino, bet aš jį 
taip vadinamo “lygiagrečio cen-1 varginau per 2 su puse mėne- 
tro.” O dar nemažai papasa- šio.” Radekas neprisipažino, 
kos ir Bųcharinas su savo drau- kol jam neparodė visų kaltina- 
gučiais, kaip jis savo teoriją “į-: mųjų 16 trockistų liudijimus, 
augimas buožės ir spekulianto Kada jis išstudijavo visus liū- 
į socializmą” apvezdino su Troc- rijimus, tada tik sutiko kalbėt 
kio teorija “negalima pastatyti su tardytoju. Priverst kalbėt 
socializmo “vienoj šalyj ”. Abi kaip kam norisi tokius, kaip Zi- 
nusibankrūtinusios teorijos ir novjevą, Kamenevą, Radeką, 
nieko bendro neturi su marksiz- Buchariną ir visą jų šaiką, ne 

Jos yra buržua- taip jau lengva kaip kam ro
žinės teorijos ir svetimos prole- desk J^e labiau brangina savo 
tariatui. Palei Radeko aiškini-1 gyvastį negu kas kitas. Jo- 
mą, Bųcharinas priklauso skir-'kjems trockistų plepalams ne 
tingam centre.
Buchąrino išstojimus būsimam 

procese bus žingeidus ir iškels 
daug purvo aikštėn.

Trockio, Zinovjevo ir Bdcha- 
rino organizuotos šaikos neva 
kariauja už paėmimą valdžios. 
Dalykas ne valdžioje. Jie juk 
visi buvo valdžioje ir užėmė 
aukščiausias vietas ir būdami 
valdžioje važinėjo į užsienį ir 
šnibždėjosi su Vokietijos ir Ja
ponijos valdžiomis prieš partiją 
ir valdžią SSRS. O mes gerai 
žinome, ko nori Vokietijos fa
šistai ir Japonijos* imperialis
tai. Jiems reikalingos naujos 
kolonijos. Vadinas, trockistai, 
tię supuvę niekšai ne tik, kad* 
jie nor parduot proletariatą ka
pitalui, bet jie yra pasiryžę ir 
šalį parduot šmotais svetimiems 
kapitalistams. Ar gal būt bent 
kibirkštis pasigailėjimo pas 
proletariatą tokiems judošiams? 
Aišku, kad ne. Jie visi turi būt 
sunaikinti ir nušluoti nuo pa
viršiaus švarios žemės.

Sovietų Sąjungos proletaria-

mu-leninizmu.

Bet tie “humanistai” vir
sta budeliais kaip reikia pa
sižiūrėti į kalėjimus ir žval
gybą. Ten šimtai geriausių 
Lietuvos sūnų kankinama. 
Šimtai valstiečių pūdomi 
kalėjimų rūsiuose. Apie tai 
tie “humanistai” nei žodžio. 

Nėra abejo- Jie taip pat nemato, kuomet

čiai daužomi guminėmis laz
domis ir policijos šaudomi. 
Tai pagal fašistus yra tik
ras “humanizmas”. Fašistų 
rinkoj žmogus nustojo bent 

i kokios vertės.
Juraitis.

Philadelphia, Pa
Yra sunkiai susirgus Stefa

nija Kuodienė. Turės sunkią 
vidurių operaciją; dabar ran
dasi Jewish Hospital, Broad 
and Olney Ave.

Ligoninėj pasidavus yra Ste
fanija Kodes. Lankymo valan
dos kožną dieną nuo ryto 11 
valandos iki 9 vai. vakaro. 
Draugė S. Kuodienė seiliaus 
yra gyvenus ant farmų Hat
field, Pa., o dabartės gyvena 
501 N. 3rd St., Phila., Pa. ir 
užlaiko
Draugai Kuodžiai yra seni 
“Laisvės” skaitytojai ir rėmė
jai, ir geri tikietų bei serijų 
platintojai. Taip pat yra daug 
gelbėję farmerių organizavime 
ir jų kovose.

Taigi, būtų gerai, kad drau
gai ir pažįstami sergančią 
draugę atlankytų. B. R.

lietuvišką užeigą.

reik tikėt.
Visa fašistinė ir dalįs kapi

talistinės spaudos palaiko kon- 
tr-revoliucionierius 
nes jie 
fašistu 
bų.
5-11-37

RED. PASTABA: Skaitykit 
šios dienos editorialą.

trockistus, 
pildo visus paliepimus 
ir imperialistų žvalgy- 

P. V. žalpis.
m.

Reikalauja Biliono Dolerių 
Naujiem Namam

Washington. — Senato
rius Wagner, demokratas; 
įnešė kongresui sumanymą 
paskirt bilioną dolerių lūš
nynams griauti ir naujus 
namus statyti, kur žmonės 
galėtų gaut tinkamus kam
barius nebrangiomis kaino
mis.

New York. — Ward Ba-, 
king Korporacija praneša, 
kad pereitais metais padarė 
gryno pelno $1,838,936.

Julius Emspak 
.tapo išrinktas pirmininku 
North Jersey valstijos In- 
. dustrinės Organizacijos.

' Tarybos.



Gatvėje
Liko jis gulėti gatvėj...
Buvo jis kiaurai peršautas, 
Taip jo nieks ir nepažino...
Ak, kaip verkė šitą naktį 
Kruvinai liktarna mano. 
Kur tu, motin? Liktarnėlė 
Kruvinoj raudoj išseko...
Liko jis gulėti gatvėj.
Šaltas rytas. J akis

Pažiūrėt tu jam galėjai:
Dvi didžiulės, ramios marės.
Liko jis gulėti gatvėj.
Buvo jis kiaurai peršautas,
Taip jo nieks ir nepažino...

(Šių eilučių nu n va Garcia-Lorca, is
panų poetas, kurį fašistai budeliai sušaudė 
Grenadoj. Imam iš “Kultūros”—“L.” Red.)

ar kitokiu būdu, savo laiku prasiplatins Lie
tuvoj. Jį Lietuvos žmonės pamėgs.

O fašistinę tvarką su jos cenzūra anksčiau 
ar vėliau vistik galas griebs—liaudis ją nu
šluos į sąšlavyną!

Beje, tenka priminti, kad Lenkijos impe
rialistų okupuotan Vilniun siunčiamos mūsų 
knygos kol kas nueina. Tegu pats skaitytojas 
padaro iš to išvadas. z

Žiema
žiema... Kaimietis sniego pūkuos’ 
Jau rėžo rogėm kelius.
Pajutęs sniegą jo bėrukas 
Risčia dribena, kaip paklius. 
Drabstydamos sniegą skrenda vėjais 
Štai pono rogės, ir vežėjas 
Ant ožio sėdi kailiniuose 
Raudona juosta susijuosęs, 
štai vaikas Kudlį ant rogelių, 
Kaip poną, veža per pusnis, 
Pakreipęs galvą, kaip arklys, 
Jisai nejaučia jau pirštelių: 
Bet argi šito jis atbos, 
Mama gi grąso iš trobos.

A. Puškinas.

atvyko į 
jis išlipo 
Rašytojų 
narystes

Andr? Malraux Amerikoje
Jaunas, bet jau spėjęs pagarsėti Prancūzų 

poetas-rašytojas, Andre Malraux, 
Jungtines Valstijas. Tuojau, kai tik 
iš laivo, jam buvo suteikta Amerikos 
Sąjungos (American Writers Union)
knygelė, kaipo išreiškimas broliškumo nuo šios 
šalies rašytojų.

Malraux buvo Ispanijoj nuo pat pradžios 
fašistų sukilimo. Jis, būdamas orlaivininku, tu
rėjo skvadroną orlaivininku, kuriems vadova
vo kovoj prieš budelius fašistus. Daug jo bi
čiulių tapo sužeista kovoje. Sužeistas ir pats 
rašytojas.

Dabar jis rašo novelę apie Ispanijos žmonių 
kovą su niekšais fašistais.

Amerikoje Andre Malraux bus tūlą laiką. 
Penktadienį vakare, Roosevelt viešbutyje, bu
vo suruoštas bankietas rašytojo-svečio pager
bimui.

Pirmoji Spaustuve Lietuvoje
Pirmą spaustuvę Lietuvoj (Vilniuje) įstei

gė daktaras Francisk Skorina, iš Polocko. Ra
šydamas apie tai, Petras Ruseckas, spėja, kad 
Skorina gimė 1490, o mirė ne anksčiau 1535 
metų. Ruseckas žymi:

Jo (Skorinos) tėvai, kaip spėjama, buvę 
turtingi Polocko miesčionys, galimas daiktas 
—pirkliai. Kur ir kokiomis sąlygomis jis 
gavo pradžios mokslą, taip pat nežinoma, 
bet žinoma, jog studijavo filosofiją Kroku
vos universitete, o 1512 m% Italijoje, Padvos 
universitete gavo medicinos daktaro laipsnį. 
Išėjęs mokslus, jis, kaip tais laikais buvo 
įprasta, kai kurį laiką keliavo po įvairius 
kraštus ir miestus, bene labiausiai po Vo
kietiją, gal ne viename tų miestų toliau stu
dijuodamas. Pagaliau, 1517—1519 m. jis 
gyvena Čekijos sostinėj Prahoje, kur iš
spausdino savo pirmąsias knygas—“Psaltir” 
ir “Bivlija ruska” (Rusų biblija). Tur būt, 
neanksčiau kaip 1519 m. jis persikėlė gy
venti Vilniun ir čia įsteigė pirmą Lietuvoje 
spaustuvę, kurioje išspausdino ir pirmas 
Lietuvoje knygas: “Apostol” ir “Malaja po- 
dorožnaja knižica.” Pirma knyga išėjo 1525 
m., antroji tikrai nežinia kada, bet, rodos, 
taip pat tais pačiais metais.
Menama, kad tautybės Skorina buvęs rusų, 

nors jį savinasi baltarusiai ir lenkai. Tačiau 
Krokuvos universitete 1506 m. išduotas jam 
mokslo pažymėjimas “Pranui iš Polocko, lie
tuviui.” Ruseckas mano, kad lietuviu Skorina 
čia pavadintas dėl to, kad tuomet Polocko mie
stas buvo Lietuvos valstybės ribose.

Vilniuje Skorinos knygos, rašo Ruseckas, 
“išleistos labai rūpestingai,” gražiau, “negu 
anų laikų Venecijos spausdiniai.”

“Skorina turėjo savo mokinius ir juos išmo
kė spausdinimo meno. Du iš jų, būtent: Fio
dorovas ir Mscislavičius, persikėlė Maskvon ir 
ten 1564 m. įsteigė pirmą spaustuvę,” atžymi 
Ruseckas.

Grąžina “Bešvintantis Rytas”
“Laisvė” išleido St. Jasilionio “Bešvintantį 

Rytą.” Supažindinimui Lietuvos visuomenės su 
šiuo veikalu, pasiuntėm po vieną egz. Lietuvos 
laikraščiam ir tūloms bibliotekoms.

Deja, smetoniškai-fašistiška cenzūra St. Ja
silionio knygos neįsileido: grąžino atgal.

Kai išėjo iš spaudos M. Rasodos “Povilas 
Jurka” ir “Mortos Vilkienės Divorsas”, tai ir 
tų leidinių buvo pasiųsta po vieną egz. Lietu
voj einantiems žurnalams ir laikraščiams. Pa
žangesni rašytojai į tas apysakas reagavo pa
lankiai; jos tarp žmonių tuojau rado pritari-f 
mo. Matyt, dėl to fašistinė valdžia pasirįžo 
daugiau amerikiečių grožinės literatūros leidi
nių neįsileisti. P !to grąžinamas ir “Bešvin- 
tantis Rytas." Kurie egz. praeis, tai bus tik dėl 
cenzūros neapsižiūrėjimo. Bet iš anksto galima 
pasakyti, kad “Bešvintantis Rytas”, vienokiu

Kur Bethovenas Įvertinamas ir , 
Mylimas

Nėra tokios kultūros šakos, kuri nebūtų So
vietų Sąjungoj saugojama, plečiama, kultivuo
jama. Kad SSRS yra dabar tikras kultūros 
židinys, tą turi pripažint net sovietų šalies 
priešai? Toki pasaulinės kultūros genijai, 
kaip šekspiras, Rembrandtas, Bethovenas ir 
daugelis kitų SSRS daugiau žinomi ir ger
biami, kaip savo šalyj. Buržuazinė tvarka slo
pina kultūrą, naikina ją—SSRS ji eina pir
myn, buiniai vystosi. (

Nenuostabu todėl, kad toks muzikos geni
jus kaip Bethovenas savo tikrąją tėvynę rado 
SSRS: Sovietų Sąjungos valstybinė filarmoni- 
ja kas mėnesį duoda 2 koncertus, į kurios 
programą eina 1-ma ir 9-toji Bethoveno sim
fonijos. Tuos koncertus lanko tūkstančiai 
žmonių: darbininkai iš dirbtuvių, moksleiviai, 
mokslininkai—koncertai prieinami visai liau
džiai. i

Sovietų Sąjungos liaudies atstovai, VIII 
Ypatingojo sovietų suvažiavimo dalyviai, iš
kilmingam vakare, pašvęstam suvažiavimui, 
klausė kartu su pasaulio proletariato himnu

“Internacionalu” ir 9-ta Bethoveno simfoniją. 
SSRS valstybės simfonijos orkestras ir vals
tybės kapella gavo dovanas už tą išpildymą.

Mokslininkų name pastatyta ir Bethoveno 
opera “Fidelio.” Ją išpildo radio komiteto sim
foninis orkestras ir solistai po George Sebasti- 
jano vadovavimo.

Del ko gi Bethovenas taip gerbiamas ir ko
dėl jo muzika turi tokį pasisekimą?

Kada Vienoj 1824 m. buvo išpildyta 9-toji 
simfonija, “augštoji visuomenė” ją boikotavo. 
Ji pasisekimą turėjo tik demokratiškuose 
sluoksniuose. Bethoveno muzikos audringumas, 
dramatingumas ir gyvenimo meilė—laisvės 
troškimas—nepriimtinas carams ir jų pakali
kams. Jo muzikos svajonė apie laisvą gyveni
mą, laimę ir naujo pasaulio užgimimą artimi 
ir suprantami Sovietų šalies žmonėms, laisvo 
ir laimingo gyvenimo kūrėjams.

Bethovenas sutvėrė tokią dramatinę muziką, 
kuriai lygios nedavė nei vienas pasaulio kom
pozitorius.

Gamtos vaizdai visoj savo puikybėj iš
sirutulioja Bethoveno kūriniuose. Jo sonatose 
—audros, galingos vilnys daužančios pakraščio 
akmenis, žaibuoja žaibai ir griausmai. Vieną 
iš jo sonatų “Apassionata” Leninas pavadino 
stebuklinga, nežmoniška muzika.

Iš švelnios, skaisčios pradžios, kurią per
traukia griausmas, iškilsta audra. Audra auga, 
joj girdėti žūnančių žmonių riksmai. Bethove
no muzikoj iškilsta herojus, herojus, kuriam 
pašvęsta geriausios mintys ir jausmai. Sovie
tų žmonės mėgsta Bethoveną ir už jo iškeltus 
herojus, herojus nežinančius nei baimės, nei 
svyravimų, atiduodančius save iki galo savo 
siekimams. Toks herojaus vaizdas iškeltas 3- 
čioj simfonijoj, kurią Bethovenas pašventė Na
poleonui, bet kai tik tas tapo imperatorium, 
tuojau jis pašventimą suplėšė, paskirdamas ją 
nežinomam herojui.

šitoj herojinėj simfonijoj jaučiasi geležinė 
energija. Vystosi kova, girdisi kardų žvan- 
gėsis ir karo šauksmas ir nugalėtųjų šauki
mai. Herojus žūsta, bet jo pėdomis eina ma
sės. Nors herojus žūsta, bet kariai neaplei
džia karo lauką, lydant savo karvedį. Betho
venas optimistas ir jo herojo vaizdas nežlugs- 
ta, o iškyla su nauja jėga. Herojinės asmeny
bės vaizdas randa savo vietą ir 5-toj ir 9-toj 
simfonijose, kaip ir operoj Fidelio;

Bethoveno muzika sukurdama garsais he
rojaus vaizdą jį iškelia kovos sukūryj, neapy
kantoj priešui, meilėj draugams ir broliams. 
Jo ir liūdni motyvai taip pat kupini gyvenimo 
jėga. R. Rolanas sako, “Bethoveno” herojai 
stovėdami miršta.” Didvyriški, drąsūs, ir savo 
liūdėsyj Bethoveno sukurti herojų vaizdai.

Tokio pat turinio yra ir Bethoveno opera 
“Fidelio”. Jo veiksmai iš revoliucinių sukili
mų ir piliečių karo Ispanijoj.
kad metai nelošia 
keletą šimtų metų 
niu metu. Pirmas 
deliam kambaryje
mergaitė. Jaunuolis jai kalba apie savo meilę. 
Bei jeigu pažiūrėti per lahgą šio saulėto kam
bario, tai matosi kalėjimas.

Marcelina—kalėjimo užveizdos duktė. Jau
nuolis žakino—jo padėjėjas. Pats užveizda 
Rokko—senis, iš būdo neblogas, bet sužiaurė- 
jęs kalėjimo aplinkybėse. Jų pasikalbėjime žiū
rovui paaiškėja kalėjimo paslaptys. Kalėjime, 
už geležinių štangų, rūsyse, be šviesos ir gry
no oro kankinami revoliucionieriai. Kalėjimo 
viršininkas Picarro žiaurus budelis. Jis nepa
kenčia revoliucijos ir liaudies, sukilusios del 
laisvės.

Šitam kalėjime ypatingose sąlygose randasi 
vienas kalinys. Jo vardas žinomas tik kalėjimo

Rumford, Me
LDD Žinios.

jos

čia 
už-

BAYONNE, N. J
šiuo Sykiu Nepavyko Apgaut 

Darbininkus.
Standard Oi] Co. bosai bu

vo užsimanę dar sykį apgaut 
savo darbininkus. Dalykas ta
me: nuo nabašninkės N. R. A. 
laikų, čia tebeegzistuoja 7 va
landų darbo diena. O tas bo
sams nelabai patinka. Nes kuo
met pasitaiko darbininkui iš- 
dirbt valandą ilgiau, tai bosai 
priversti užmokėt daugiau, tai 
yra, už valandą ir pusę. Kad 
to išvengt, tai bosai suplanavo 
vieną valandą pailgint darbo 
dieną. O diktatoriškai verst 
dirbt valandą ilgiau šiuo, tar
pu nedrįso, nes,-mat, dabar be-

veik visa sunkioji industrija rą, ir jeigu darbininkai su tuo 
paskendus sėdėjimo streikuo- bosų planu sutiksią, tai būsią 
se. Tai naujas būdas kovos už , kompanijai ir darbininkams 

gerai. Kompanijai nereikėsią 
paimt daugiau naujų darbinin
kų, o kurie jau dirba, tai dau
giau galėsią uždirbt.

Bet darbininkai suprato jų 
apgavingą triksą, ir nubalsa
vo už 7 valandų darbo dieną. 
Išėjo taip,, kad iš 2706 darbi
ninkų bosams pavyko apgaut 
tik 298. Tas parodo, kad jau 
netaip lengva darbininkus ap
gaut. O jeigu būtų pavykę ap
gaut didžiumą darbininkų, tai 
bosai būtų galėję su mažiau 
darbininkų atlikti darbus, o 
esanti darbininkai vis tiek ne
būtų uždirbę daugiau. Nes bo
sai i’būtų leidę dirbti

tuojautinį pagerinimą darbi
ninkų gyvenimo, kurį netaip 
lengva išnaudotojams sulau
žyt. O labai galimas daiktas, 
kad, panaudojus kokią nors 
prievartą prieš darbininkų no
rą, darbininkai gali sustrei- 
kuot ir tuo pačiu laiku atsisa
kyt apleist dirbtuvę.

Todėl bosai norėjo gražiu 
būdu apgaut savo ♦ darbinin
kus. Jie leido darbininkams 
Slaptu balsavimu nubalsuoti, 
kas nori dirbt po 8 valandas į 
dieną, ir kas nori, kad pasilik
tų 7 valandų darbo diena, ži
noma, buvo paskleista agitaci
ja, kad taip bus tik per vasa- valandą

Turinys toks, 
rolės. Tai galėjo įvykti ir 
atgal ir gali būti dabarti- 
paveikslas idiliškas: nedi- 
prie rankdarbių dainuoja

viršininkui. Net Rokko nežino kas jis per vie
nas.

Šitas kalinys—žinomas revoliucionierius. Re
akcinė valdžia jį laiko suimtą, slapstydama ši
tą nuo* liaudies. Užmušti jį dar nedrįsta.

Šito žmogaus vardas—Florestijanas. Kalėji
mo kankinimai nepaveikė jo nusistatymą. Jis 
toks puikus žmogus, kad Rokko įeidamas į ka
merą, kur prie sienos prirakintas Florestija
nas jaučia kokį tai susijaudinimą.

Rokko šeimoj nuo kokio tai laiko atsirado 
naujas žmogus. Tai gražus jaunuolis Fidelio 
vardu. .Jis liūdnas, susilaikęs ir pildo gerai 
visus įsakymus. Rokko paskiria jį kaip savo 
padėjėją. Marcelina įsimyli ir jis tapsta 
sužiedotiniu.

Fidelio—perrengta moteris Leonora. Ji 
atėjo, kad išgelbėti Florestijaną. Ji jau
kariavo Rokko pasitikėjimą, bet visgi į rūsį 
jis jos neleidžia.

Bet štai Ispanijoj laimi revoliucija. Sukilimo 
vilnis apima ir tą miestą. Kalėjimo viršinin
kas — Picarro gauna įsakymą sunaikinti 
Florestijaną.

Florestijano užmušimas turi būti gili pa
slaptis. Rokko gauna įsakymą pačiam rūsyj 
iškasti duobę ir ten Florestijaną palaidoti. Už
mušimą įvykdys pats Picarro. Bet Rokko 
senas, jis vienas nebepajėgia iškasti duobę ir 
jis į kalėjimą pasiima ir Fidelio.

Artinasi vakaras. Dienos metu, nežiūrint 
griežto uždraudimų, Fidelio ir Marcelinai mal
daujant, Rokko išleidžia kalinius pasivaikščio
jimam Jie išbalę, liesi. Jie džiaugiasi saule ir 
žole. Bet visos jų mintys bėga prie revoliu
cijos,-prie sukilusiųjų, šitų kalinių choras— 
vienas iš puikiausių ir stebuklingiausių lapų 
pasaulinėj muzikos literatūroj.

Rokko ir Fidelio kasa duobę. Florestijanas 
atsikelia iš miego. Jis supranta, kad arti
nasi jo paskutinė valanda. Jo žodžiai galingi, 
pilni didvyriškumo. Jis lieka atsidavęs liau
džiai ir savo idėjoms. Leonora negali atideng
ti jam, kas ji per tokia, ji laukia paskutinės 
minutės. Po savo apdarais ji paslėpė pištalietą 
ir nušauna doną Picarro, kada tas nori užmušti 
Florestijaną. Iš toli girdėti dūdos. Liaudis 
artinasi prie kalėjimo ir užvaldo jį. Liaudis 
paliuosuoja Florestijaną.

Opera užsibaigia su liaudies švente. Iš tu
rinio matyt, kad visos Bethoveno mintys ati
duotos liaudžiai, čia genialus muzikas savo ste- 
būklinga muzika atvaizduoja sukilusią už laisvę 
liaudį. Kartu su revoliucija jis apdainuoja 
saulę, pavasarį, meilę, laimę, čia revoliucijos 
moteris apdainuojama visoj savo puikybėj. Vi
sa opera pilna tikėjimo į pergalę, į liaudies 
jėgas. *

Nenuostabu todėl, kad buržuazinė kritika 
visaip darkė ją. Vietoj revoliucionieriaus vai
zdo pakišo asmeniškos neapykantos momentą. 
Revoliucinę moterį ji pavertė į kovojančią del 
savo vyro išlaisvinimo moterį.

Taip buržuazinė kritika ne tik su “Fidelio” 
elgėsi. Ir'jo simfonijose ji statė klausimą 
apie kovą tarp “gero” ir “blogo,v tarp “tam
sybės” ir “šviesos.” Bet realistinė Bethoveno 
muzika toli peržengia šitą pigią simboliką. 
Bethovenas 9-toj simfonijoj įveda chorą, (to
kiu masiniu choru užsibaigia ir “Fidelio”). 
Choras dainuoja apie laimę, apie pergalės 
laimę.

Bethoveno muzika tai liaudies kova prieš 
pavergėjus, budelius, liaudies mulkintojus. Ir 
operos, kaip ir simfonijos finalai kalba apie 
tikėjimą į pergalę, kalba apie tą pergalę.

Šitas platus supažindinimas Sovietų liaudies 
masių su garsiais muzikais, jų kūriniais—So
vietų valdžios didelė rūpestis kultūros reika
lais.

Maskva, 6. II. 37 m.

Lietuvos Dukterų Draugys
tės metinės valdybos rinkimas 
buvo sausio 17, 1937. Sekan
čios draugės išrinktos: pirm., 
Margareta W. Manson; vice
pirmininkė, Mariona Stasiulie
nė; protokolų raštininkė, Ste-" 
panija Valuntukevičienė; fi
nansų raštininkė, Mary Luko- 
šaitė; ižd., Morta Gruzinskie- .j,,.. 
nė; dvi iždo globėjos, Mariona 
Viskontienė ir Amelija Kle- 
manskienė; maršalka, Stanis
lava Puidokienė; ligonių raš-
tininkė, Ona Jurgelienė; kny
gų peržiūrėjimo komisija: Ele
na Barniškaitė ir Julia Remiej 
kaitė.

Sausio 30 d. LDD parengė 
labai gražų ir juokingą teatrą, ' 
dviejų veiksmų, vardu “žentai 
iš Amerikos.” Aktoriai buvo: 
Džekio Veršio rolėj buvo 
Charles Puidokas; Maikio Va-’

L. Liepa.

ilgiau tik ten, kur būtinai rei
kalinga, ir už tą laiką darbi
ninkas jau nebūt gavęs mokėt 
laiką ir pusę.

Vienas iš Visų.

Seltzer City, Pa
Mirė Ona Klevinskienė.

Vasario 20, š. m., po ilgos i 
sunkios ligos, kurioj, kaip^ir 

sako, buvo išsivystęs vėžys, 
mirė d. O. Klevinskienė. Jos 
gyvenimo draugas Liudvikas, 
mirė du mėnesiai atgal plau
čių uždegimu. Velioniai Kle- 
vinskai buvo dar tik pusam
žiai: apie 50 metų amžiaus.

Jie paėjo iš Lietuvos, Nau-

miesčio apskr. čia, į Miners- nius ilgų metų dalyvavimus 
ville, Pa., dar jauni atvykę ap- kovose, už darbininkų klasės, 
sivedė ir visada gerai sugyve- reikalus, tenka tihkama pa

garba.
Velioniai paliko sūnų Euge

nijų, vedusį Seltzer City ir 
dukterį Ohą Botyrienę, Wil
kes Barre, Pa.

Velionė Ona buvo palaido
ta vas. 23, Liuteronų kapuose.

škio — John Sabalauskas; 
Keidės Vaškienės — Zofija 
Miečiaitė; Prano Grybo — Jo
seph Kilas; Marytės StalioraU 
tės — Josephine žadeikaitė; 
Barboros Seniulytės — Marga- 
reta W. Manson.

Per pertraukas buvo du gra
žūs pamarginimai: pirmas — 
grupė LDD moterų sudainavo 
tris gražias lietuviškas dainas. 
Dainininkės buvo: M. Stasiu- 
lienė, M. Viskontienė, K. Kau- | 
laičienė, B. Gluodenienė, M. 
Pocienė, S. šopienė, S. Kala- 
ginskienė, P. Najulienė, S. Va- 
luntukevičienė, O. Vyšniauskie-.— 
nė, D. Pocienė ir S. Lindau* 
tienė. Prie piano — M. 
Manson.

Antras: grupė jaunų lietu
vaičių sudainavo tris gražias 
lietuviškas dainas. Dainininkės 
buvo: Phyllis Pocaitė, seserys 
Mary ir Milly Kaubraitės, Al
dona Stalmokaitė, Matellė Na- 
vitskaitė, Margaret Paltanavi- 
čaitė ir prie 
Mitskaitė.

Parengimo 
Gruzinskienė, 
W. Manson.

Publikos buvo labai daug ir i 
visi aukštai pagyrė teatrą, ak
torius ir dainininkes. Lietuviš
ka orkestrą griežė ir žmonės \ 
vakarą praleido linksmai.

Vasario 7 d. LDD parengė 
kilbasų ir hemių vakarienę. Po 
vakarienės buvo šokiai ir visi 
gražiai praleido laiką. Per 
vakarienę, LDD moterys ir 
jaunos _ lietuvaitės pakartojo 
dainavimus.

Parengimo komisija: M. 
Stasiulienė, S. Venskienė, S. 
šopienė ir V. Lobikienė.

Publikos buvo labai daug ir 
visiems labai patiko vakarienė. > -\f

Dabar LDD padėkavoja vi- 
siems, iš Rumfordo, Mexico ir 
apylinkės už atsilankymą ir 
parėmimą draugystės paren
gimo. Pirmininkė.

piano Karolina

komisija: M
M. Pocienė, M

1
O

no. Kada susitvėrė Lietuvių 
Socialistų Sąjunga, rodos, tuo 
pat laiku ir jos 15 kuopa, jie 
abu įstojo ir visuomet prigulė
jo iki t LSS skilimo. Po to, jie 
nuėjo su kairiuoju sparnu A. 
K. P., kuri tuojaus buvo pas
tumta pogrindin. Paskui pri
klausė prie ADAD. iki likvi- 

1 davosi. Po to, iki mirčiai, sto
vėjo nuošaliai komunistų ju
dėjimo.

Velioniai prigulėjo prie visų 
čia pirmiau buvusių progresy
vių organizacijų. Nors jie pas
taraisiais laikais nebuvo mūsų 
sądi;augai komunistiniam ju
dėjime, tačiaus už jų^irmes-

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
A. Gilmanui. — Trys apy

sakaitės gautos — laukia sa
vo eilės. Ačiū.

Senam Vincui. — “Nuotikio 
Apsakymėlis” gautas. Ačiū. 
Del susidėjusių bėgamais klau-

Mm

GIRIASI, KAD FAŠIZMAS 
SUKRIUŠINTŲ DEMO

KRATIJAS

Roma. — Italijos fašistą 
dienraštis “Giornale dTta- 
lia” tvirtina, kad Amerikos, 
Anglijos ir Franci jos demo
kratinės valdžios “ištižu- 
sios;” sako, Italijos ir Vo
kietijos fašizmas jąsias ka
re “sukriušintu”. c

vėliau.
Drg. P. Romaičiui ir I. A. 

Jurevičiui ir kt., Maskva, SS 
RS. — Pluoštą raštų gavome- 

simais raštų jį išspausdinsim (Didelis ačiū!

S
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Cleveland© Kronika
“Vilku” Gązdina; OpCnšope- 

< rio Staugimas; “Prisipaži
no” Redaktorius; Teisėjo 
“Logika”; Dvi Klaidos; Ko
lumbus Vyčiai ir Komuniz
mas.

< “Cleveland Plain Dealer”, 
aiškindamas vietos šalpos kri
zį* visaip jį dažo, kad paro
džius Cleveland© piliečiams, 
kaip tai yra rimtas klausimas. 
Vieną dieną parašė ilgą edi- 

‘ torialą ir užvardino jį “Vilkas 
Pribuvo.” Susipratę darbinin
kai, ypač bedarbių toji dalis, 
tą krizį pilnai supranta ir ko
voja, kad pašalpa būtų be
darbių šeimynoms padidinta. 
Tą kovą nuoširdžiai veda pla
čiuoju baru Workers Alliance.

. Bet didlapio, kuris “vilku” 
gązdina Clevelando piliečius, 
yra kitokis tikslas. Jam pir
miausiai rūpi pravesti republi- 
koiių ir demokratų politikie
rių tikslai. O bedarbiams jie 
yra labai gerai žinomi.

Viršminėtų partijų politikie
rių tikslai yra kiek galima pa
sinaudoti iš bedarbių nelaimės. 
Šitąjį krizį išnaudoti savo 

• naudai. Bedarbių šeimos tatai 
ant savo kailio gavo patirti 
jau ne kartą bėgyje šio krizio, 
kuris tęsiasi septinti metai. 
Pastaruosiuos du metus jų pa
šalpa tapo sumažinta iki mi
nimum. O visiems Ohio pilie
čiams buvo užkrauta “sales 
tax” 3 nuoš., kuri lyginasi 10 

I nuoš. Tiesa, pereitais lapkri
čio rinkimais piliečiai nubalsa- 

į vo panaikinti “sales tax” ant
maisto dalykų. Ot, čia tie ra- 

dketieriai iš republikonų ir 
•demokratų partijos mato trū- 

! I kurną savo pasipelnijimui. Ir 
j ' “vilko” gązdinimais šiandien 
(“Plaindealeriai” ir kiti lapai 

nori grąžinti tuos “sales tax” 
Ohio piliečiams.

“Openshoperis”, William 
Frew Long, kelios dienos at
gal pasakė storą spyčių per 
radio, kuriame begėdiškai 
puolė CIO Unijas. Jis lygiai, 
įcaip ir kun. Coughlinas, juodi
no ir visaip apmelavo auto
mobilių darbininkų streiką, 
pavadindamas puolimu ant 
“Amerikos laisvės tradicijų” 
(open shop). Taipgi gązdino 
savo kamarotus industrialistus, 
kad, kolei yra laikas, darytų 
viską pastojimui kelio Ameri
kos darbininkams.

F. H. Sterbentz, vienas iš 
Cleveland Press redaktorių— 
kolumnistų, per pastarąsias 
pora savaičių suko galvą 
“studijuodamas” Sovietų Są
jungos konstituciją. To laiko 
bėgyje po dalį vis talpino, 
“aiškindamas” josios “silpną
sias” puses. Bet tuo savo aiš
kinimu nieko neįrodė.

Teisėjas Druker šiomis die
nomis paliuosuodamas 25 gem- 
blerius, išbarė policiją, kad ji 
nesilaikė amerikoniškų tradi
cijų arpuodama juos. Buvo 
taip. Policija įėjo ton paslėp- 
ton vieton “sekretnai,” nepa- 
.sisakydama, kas jį tokia. Pa- 
sėkmės buvo tokios, kad ji su

Bayonne, N. J.
Po ilgos ir sunkios ligos mi

rė B. Pareigienė, palikdama 
nuliūdime savo vyrą M. Par
eigi, dukterį Alicę ir du sūnų. 
Tapo palaidota vasario 24 d. 
Pareigiai yra seni bayonnie- 
čiai ir plačiai žinomi, nes su 
visais gražiai sugyvena.

Lai ji ramiai ilsis šios ša
lies žemelėje.

Sunki liga parbloškė taipgi 
bayonniečiams gerai žinomą 
M. Karloną. Jis dabar randasi 
Bayonne City Hospital. Yra 
Lietuvių Darbininkų Susivieni
jimo narys. Pažįstami ir prie
temai, aplankykite, drg. Kar
toną.

Pažįstamas.

rado visus įrankius lošimui. 
Teisėjas jiem davė pamokslą, 
kad policija turėjo prie tos 
slaptos įstaigos durų pasisaky
ti, kas ji yra ir parodyti va- 
rantą, kuriuo remiantis ji no
ri padaryti kratą. Lošikai ir 
tos vietos užlaikytojai padė- 
kavojo teisėjui Druker, kad jis 
apgynė amerikoniškas tradici
jas—namo nepaliečiamybę.

Mrs. Foxiene, kaip ji pati 
pasipasakojo laikraščių repor
teriams, ėmus divorsą nuo sa
vo vyro, kad jame meilę iš
budinus linkui jos, kuri pasta
raisiais keliais metais buvusi 
prisnudus. Bet vyras, to viso 
dalyko nesuprasdamas, kaip 
tik aplaikė divorsą, paleido 
kulką į arbūzą ir užmigo dar 
giliau. Reiškia, ir vienas pa
darė klaidą ir kitas, kurių jau 
nebegalima atitaisyti.

Kolumbus Vyčiai pradėjo 
kampaniją prieš komunizmą. 
Per kovo ir bal. mėnesius jie 
čia rengs visą eilę prelekcijų, 
kurių prelegentai aiškins ko
munizmo “blėdingumą.” Kiek 
jiem pasiseks tame- amate, tai 
jųjų “dievulis” vienas težino. 
Visų tikybų vadai dejuoja, kad 
parapijonų skaičius mažėja. 
Aišku, del tos pačios priežas
ties ir Kolumbo Vyčiai susirū7 
pino, kad čia komunizmas kal
tas.

M-ka.

Worcester, Mass.

LDS 57 Kuopa Rengiasi Prie 
Gražaus Koncerto

Mūsų LDS 57 kuopa rengia 
koncertą, kuris šį sykį gali būt 
istorinis. Mat, kitos mūsų sro
vės organizacijos šią žiemą ne
sirūpino surengti tokio kon
certo. Programa bus gera ir 
interesinga. Dainuos Elena 
Mickevičiūtė iš Providence, R. 
L, kurią Naujosios Anglijos 
lietuviai girdėjo pereitą rude
nį dainuojant per Bostono ra
dio stotį WHDH. Tas jos ža- 
vėjantis dainavimas paakstino 

koncerto rengėjus pakviesti ją 
padainuoti Worcesterio publi
kai. Taigi, ji dalyvaus LDS 57 
kp. rengiamame koncerte ba
landžio 4 d. ir mes išgirsime 
ją dainuojant. y

Kiti koncerto programos 
dalyviai irgi mus visus užinte- 
resuos. Dainuos vyrų choras iš 
So. Boston. Dalyvaus stygų 
kvartetas, susidedantis iš vie
tinių jaunuolių, vadovybėje V. 
Sukacko. Dainuos J. Latviutė, 
sopranas. Ji savo dainavimu 
praeitą gruodžio mėn. gavo 
gausiausius aplodismentus. V. 
Sukackas suteiks smuiko solo. 
Jis jau ne sykį pasižymėjęs, 
kaipo talentingas muzikantas. 
Smuiko duetą suteiks Latviutė 
ir Sukackas. Dainuos mišrus 
Aido Choras su naujom dai
nom ir gal bus ir merginų sek
stetas. Koncertas bus Lietuvių 
Svetainėje, 29 Endicott St.,

Kentucky valstijos gubernatorius A. B. Chandler 
(dešinėj) kalbasi su W. B. Jones, vienu iš nusmerk- 
tųjų keturių mainierių visam amžiui kalėjimo. W. 
B. Jonės ir kiti trys mainieriai buvo suareštuoti, 
kuomet Evarts miesto streikuojančius mainiėriits 

Užpuolė policija ir mušeikos.

Worcester, Mass. Pradžia 7:30 
vai. vakaro.

Manau, kad nereikia rekla
muoti ir prašyti, kad publika 
atsilankytų, ' nes programos 
tūrinys parodo, kad verta 
kiekvienam atsilankyti ir pasi
gėrėti šiuo koncertu. Įžanga 
tik 50 centų. Tėmykite toli
mesnius pranešimus apie šį 
koncertą.

LDS 57 kp. Koresp.

LDS 57 Kp. Vakarienė Gerai 
Pavyko.

Vasario 21 d. LDS 57 kp. 
vakarienė gerai pavyko. Pub
likos dalyvavo apie pusantro 
šimto. Patarnavimas ir valgiai 
buvo geri. Vakarieniavimo lai
ku griežė keturių ypatų or
kestrą po vadovyste Vytauto 

'Sukacko. Kuopos pirmininkas 
pasakė prakalbėlę apie Susi
vienijimo reikšmę. Solistė Oli- 
koniutė negalėjo dalyvauti 
programoje, nes susižeidė dir
btuvėje.

Gaspadinėmis buvo Davido- 
nienė, Novikienė, Jonaitienė, 
Jusienė. Lapinskas ir gaspado- 
rius P. Jelskis verti pagyrimo 
už darbavimosi vakarienei, o 
Kapitol Market krautuvnin- 
kam verta pagyrimo už sutei
kimą gero maisto. Jie padaro 
skanias kilbasas.

LDS 57 Kp. Narys.

East St. Louis, III.
Iš Draugysčių ir Kuopų 

Veikimo.

Vasario 14 d. įvyko organi
zacijų Pastovaus Komiteto su
sirinkimas pas V. Jakelevičių. 
Pastovus Komitetas veikia jau 
antri metai ir susidėjo iš AL 
DLD 49-tos kuopos, ALPBD 
Kliubo ir LDS 92-ros kuopos. 
Pastaruoju laiku prie Pasto
vaus Komiteto prisidėjo trys 
organizacijos: Šv. Kazimiero 
Jaunuomenės Draugystė, at
stovai — Al Giržaitis, J. Pet
raitis ir J. Mikalauskas; Lais
vės Mylėtojų Draugystė, atsto
vai — J. (Zaleckas ir W. Mila
šius; SLA 88 kp., atstovai — 
F. Bukauskas ir P. Mizara.

Tapo pakeltas klausimas, 
kad būtų visos organizacijos 
įtrauktos į bendrą veikimą.

G. Bendix pasiaiškino, kad 
negalėjo su užkvietimu atlan
kyti visas organizacijas iki šio 
susirinkimo, bet prižadėjo su 
L. Bukausku iki sekančio Ben
dro Pastovaus Komiteto susi
rinkimo atlankyti visas organi
zacijas su užkvietimu.

Tarimai.
Nutarta surasti sodną vasa

ros sezono parengimams. Ko- 
misijon apsiėmė J. Mikalaus
kas, J. Zaleckas ir J. Teni- 
kaitis.

Nutarta, kad nutarus laikyti 
parengimą, būtų atsiklausta 
Bendro Pastovaus Komiteto 
raštininko ar nėra rengiama 
tuo pačiu laiku kitų organiza
cijų parengimas.

Nutarta choro naudai su
rengti parengimą su progra
mų. Komitetas — J. Petraitis, 
Ad. Kupstas ir J. J. Daujo
tas.

Nutarta, kad Pastovus Ko

j

mitetas turėtų savo iždą del 
įvairių reikalų, kad nereikėtų 
iš organizacijų finansinės pa
ramos. Tam tikslui bus suren
gta pramoga.

J. Petraitis įnešė sumanymą, 
kad organizacijų atstovai sten
gtųsi gauti dainininkų ir dai
nininkių į Liaudies Chorą, o 
kalbinti choro narius, kuris 
nėra organizacijų nariais, pri
sirašyti prie sau tinkamos 
draugystės ar kuopos. Suma
nymas priimtas.

Nutarta, kad, rengiant poli
tiniais klausimais prakalbas ar 
apvaikščiojimus, į tokius pa
rengimus būtų įtraukti vardai 
tų draugysčių bei kuopų, ku
rios nusistačiusios nesimaišyti 
į politinį veikimą.

Nutarta surengti Lietuvos 
Nepriklausomybės sukaktuvių 
minėjimą. Komitetas — G. 
Bendix, V. Agorius ir O. Bu
kauskienė.

Nutarta Bendro Pastovaus 
Komiteto susirinkimus laikyti 
kas antrą sekmadienį mėnesio 
pas V. Jakelevičių, 10 v. ryte.

Nutarta svarbesnius tarimus 
atžymėti spaudoje.

Atstovų Pranešimai.
SLA. kuopa rengia šokius 11 

d. balandžio.
Daisvės Mylėtojų Draugys

tė rengia vakarienę 25 d. ba
landžio.

Koresp. J. J. Daujotas.

Wyoming, Pa.
350 Studentų Sėdėjimo 

Streike.
Kapitalistinė šalies valdymo 

forma ne tik slegia savo gele
žiniu padu darbininkus, bet 
taip lygiai slegia smulkius biz
nierius, profesijonalus, moks
leivius ir viską, ką tas kietas 
ir šaltas padas aprėpia kapi
talo naudai.

Štai šiame miestelyj moki
nasi 350 mokinių augštojoj 
mokykloj (High School). Jie 
mokinasi po žiauria diktatūra 
to miestuko mokyklų boardo ir 
politikierių. Kaip žinoma, mo
kyklose, greta pamokų, būna 
visoki mankštos ir meno veiks
mai. Tiems veiksmams reika
linga tinkama vieta, uniforma 
ir instruktoriai. O to viso ne
suteikia boardas del savo poli
tiškų bei graftiškų išrok avimų. 
Senoji miestuko mokykla per- 
ankšta, o naujosios (pereitais 
metais užbaigtos statyti) boar
das neduoda. Instruktorius 
boardas paskiria netinkamus 
tam darbui, o uniformas pa
tys mokiniai turi savo pirkti. 
Del šių priežasčių mokiniai iš
ėjo streikan — sėdėjimo strei
kam Reikalavimai jų yra šie:

Kad mokyklų boardas atida
rytų duris naujos erdvingos 
mokyklos del fizinės mankštos 
ir veikalų perstatymams.

Kad boardas pavarytų neti
kusį merginų “basketball” ty
mo instruktorių, o jo vieton 
pastatytų tinkamą ir pastovų.

Kad tymams mokyklų boar
das teiktų uniformas savo iž
do lėšomis.

Kad boardas leistų be kliu
dymo mokiniams kolektuoti iš 
biznierių pinigus del važiavi
mo Washingtonan po užbaigi
mo mokslo. i

Boardas Stengiasi Sulaužyti 
Streiką.

Kaip matom iš reikalavimų, 
tai tik' vienas yra “sunkus” iš
pildyti, tai teikimas uniformų. 
Kiti reikalavimai gali būti len
gvai patenkinti, nes juk naujo
ji mokykla tam ir yra pastaty
ta, kad joje mokytis. Instruk
torius vis vien turi būt samdo
mas, tai kam samdyti netiku
sį? Kolektavimas pinigų iš ge
ros valios biznierių, juk nereiš
kia pinigų ėmimą iš boardo iž
do? Bet boardas ir miestuko 
politiniai bosai griežtai nusi
statę prieš studentų reikalavi
mus. Tą mažytį streikutį ban
do padaryti tokiu dideliu, kaip 
kad buvo General Motors 
streikas. Studentai sėdi ir 

streiką veda mokyklos audito
rijoj. Kad ramų jaunuolių 
streiką kaip nors išprovokuoti, 
tai bosai suorganizavo skvadą 
policijos, kuri jaunuolius, įei
nant mokyklon ir išeinant, 
stumdo statydama į eiles po 
tris.

Kad pačiai policijai nei 
boardui nesiseka sulaužyti 
streiką, tai streiklaužiai atsi
šaukė į tėvus pagelbos, kad 
šie sulaužytų. Ir jau atsirado 
keli “narsuoliai,” tėvai ir mo
tinos, kurie pavaduoja polici
ja ir atbėgę mokyklon daužo 
savo vaikų galvas ir' žandus. 
Gėda tokiems tėvams!

Nežiūrint visų sunkenybių, 
studentai laikosi gerai ir pasi- 
rįžę vesti kovą iki laimės. Pa
žymėtina ir tas, kad streikuo
ja sykiu ir politikierių vaikai.

Požeminis.

Binghamton, N. Y.
LDS Jaunuoliai — Entuziastai

LDS. jaunuolių kuopos bas- 
ketbolės lošėjai teikia kuopai 
daug garbės. Jie jau dalyvavo 
daugelyje lošimų ir didžiumoj 
jų išėjo laimėtojais.

Pereitame kuopos, susirinki
me, 22 d. vasario, svarstyta 
klausimas persiimti su kitų 
miestų LDS lošėjais. Yra žinių, 
būk sutiktų persiimti su mū
siškiais brooklyniečiai, wor- 
cesteriečiai ir rochesteriečiai. 
Visi tolimi miestai, nemažai 
lėšuotų kelionė. Keblu. šis 
klausimas smulkmeningiau 
svarstyti paliktas sekamam 
kuopos susirinkimui.

Julia šimoliunas, kuopos na
rė, gavo gausių aplodismentų 
už prisiuvimą emblemų sporti
ninkų marškiniams.

21 d. vasario įvykusi pra
moga “game-social,” finansi
niu žvilgsniu, rodos, nebus pa
vykusi, nes nedaug publikos 
dalyvavo. Negražu, bet pasa
kytina: didelė didžiuma kuo
pos narių “nežinojo” arba “pa
miršo” šią pramogą ...

Kuopos prezidentas, Stan
ley žvirblis, laikinai gavęs il
gų valandų darbą, mažai te
gali veikti kuopos reikalams. 
Jis net ir į susirinkimus nevi- 
suomet gali ateiti.

LDS 6 Kp. Paskaita.
LDS 6 kp. susirinkime, 1 d. 

kovo, bus skaitoma labai svar
bi dr. Ambraziejūtės paskaita 
apie “Neurasteniją.” šioj pas
kaitoj dėstomi klausimai apie 
nervus, paliečia labai daug 
žmonių. Pamokinančiais dak
tarės patarimais bus įdomu su
sipažinti visiems, žinotina, kad 
šią paskaitą labai gražiai pa
gyrė mūsų gerbiamas dr. Kaš- 
kiaučius!

Visi kuopos nariai ir narės 
pasistengkite dalyvauti susi
rinkime. Galite atsivesti ir sa
vo draugus-draugės, nepri
klausančius į kuopą.

St. Jas-nis.

ŠEŠKŲ LABIAU BIJO 
NEGU POTVINIO

Freeport, Ill. — James 
Spielman ir keturi jo šei
mynos nariai dar abejojo, 
ar bėgti iš savo namuko 
nuo bekylančio potvinio 
vandens. Bet kai penki šeš
kai, besigelbėdami nuo van
dens, atbėgo po jo “por
cinis”, taip užsmardino orą, 
kad visa šeimyna tuoj išsi
nešdino iš namuko.

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(Repšys) 

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

CAMBRIDGE, MASS.
OFISO VALANDOS:

2-4 ir 7-9 vakare 
Nekėliomis ir šventadieniais: 

10-12 ryta

TURČIUS ŽMOGŽUDIS

West Chester, Pa. — Tur
čiaus anglių biznieriaus sū
nus, Alexander Meyer prisi
pažino, kad jis nužudė He
leną Moyer’aitę ir įmetė jos 
kūną į šulinį.

MIIReumatizmas Sulaikomas
Į 48 Valandas.

Naujas New Yorko daktaro vaistas 
tiekia linksmybę tūkstančiams— iš
varo lauk reumatišką varginimą iš 
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 
juos sekamomis prielankiomis išly
gomis. Iškirpkite šį skelbimą ir at
siųskite su savo vardu ir antrašu, 
(arba užeikite asmeniškai) i Atkins 
Laboratory," 44 E. 63rd Street, New 
York City. Nesiųskite pinigų. Už
mokėkite laiškanešiui, $1.85 pride
dant C. O. D. kaštus, kada jis at
neš BARUVACOL. Naudokite jį 2 
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)

BERN. J. SHAWKONIS
(AŠAKUNAS) 

NAUJAS 

LIETUVIS GRABORIUS 
IR BALSAMUOTOJAS 

LAISNIUOTAS 
New York ir New Jersey 

Valstijoje 
Graborystės reikale visada jums 

mielai patarnaus pigiai.
306 John Street, 

Harrison, N. J.
Telefonas: Harrison 6-1693

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.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(ŠALINSKAS)

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

mados automobilius.
84-02 JAMAICA AVE.

Prieš Forest Parkway 
WOODHAVEN, L. L, N. Y.

NAUJOJE VIETOJE

NAUJOJ VIETOJ KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ 
DUONĄ IR VISOKIUS PYRAGUS BEI KE1KSUS.

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

ir į pavienius namus; taipgi siunčiam ir į kitus miestus.
Tel. Evergreen 7-8S38 Sav. V. LUKOŠEVIČIUS

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA
Salės 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

Telephone Stagg 2-4408

A. Radzevičius 
GRABORIUS 

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

Pareamdao automobilius vestuvėm, 
parėm, krikštynom ir kitokiem 

reikalam.
402 Metropolitan Avė.

(Arti Marcy Avenue) 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Stagg 2-0783 NOTARY
Night |,el. Juniper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
BALZAMUOTOJAS

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.

I
■ . i( i i . i L 2___ _

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335

VYRU IR MOTERŲ LIGOS 
GYDOMOS NAUJOVIŠKAIS

BŪDAIS
Kraujo ir Odos Ligos, Nervų Sui

rimai, Slogos ir Chroniški Skaudu
liai, Nervų - ir Abelnas Nusilpimas, 
Skilvio ir žarnų Sugedimai, Hemor
rhoidal ar kiti Mėšlažarnės 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 čiepijimai. Sąlygos yra priei
namos. Pasitarimai veltui.

DR. L. Z1NS
Virš 25 Metų Praktikos

110 East 16 St., N. Y.
Tarp 4th Avė. ir Irving PI.

Valandos 9 A. M. iki 1 P. M. 
Sekmadieniais 9 A. M. iki 3 P. M.
(MES KALBAME LIETUVIŠKAI)



Wilkes Barre, Pa.
Visokios Žinios iš Šios 

Apielinkės
šiuom laiku čia sėdėjimu

"Per 11 metų aš gerejuosi Luckies” 
rašo Ezio Pinza Metropolitan

streikai plečiasi. Pirmiau be
darbiai sėdėjo Nanticoke ir 
jie savo reikalavimus laimėjo.

Dabar kitas toks streikas 
pasikartojo tarpe aukštesnės 
mokyklos mokinių Wyominge. 
Streikas da nebaigtas.

Su vasario 23 diena prasi
dėjo WPA darbininkų strei
kas. Dalykas toks: Dirban
tiem darbininkam nemokėjo 
algos per ilgą laiką ir nedavė 
nei pašalpos. Tas ir privedė 
užimt pašalpos stotį dideliam 
skaičiui. Darbininkai gana 
tvarkiai laikosi, erdvinga sve
tainė pilna sėdėtojų.

Tuom pačiu sykiu sėdėjimo 
streikas prasidėjo ir Miners 
Bank buildinge WPA raštinėj 
už tuos pačius reikalavimus. 
Pas darbininkus visur ūpas 
pakilęs kovot už savo reika
lus.

Operos Basas

Kovo 7 dieną čia bus labai 
svarbios prakalbos ir judžiai 
apie Ispaniją. Kalbės draugas 
Robert Minor, tik ką sugrįžęs 
iš karo fronto. Visiems yra 
žinoma, koks geras iš jojo kal
bėtojas. Jis aiškiai nušvies pa
dėtį toj šalyj, o įžanga pama
tyt judžius ir išgirst tas svar
bias prakalbas bus tik 10 cen
tų.

Todėl vietos ir apielinkės 
darbininkai, pasinaudokite šia 
proga, skaitlingai dalyvaukite 
prakalbose ir sykiu pamatykit 
paveikslus. Savo skaitlingu at
silankymu paremsim Ispanijos 
liaudie** kį^tojus prieš fašiz
mą.

Pradžia bus 7:30 vai. va
kare, Eagles svetainėje, 35 N. 
Washington St.

r

Vasario 21 į 22 d. naktį čia 
siautė toks smarkus vėjas su 
lietum, kad net daug nuosto
lių pridarė, išvartė daug tele
fono stulpų ir kitų šposų pri
dirbo.

Kasyklos šiuom laiku gana 
prastai dirba. Dirbanti kasyk
lose kaltina šią šiltą žiemą. 
Sako, kad būtų šaltas oras, 
tai daugiau gautume dirbt, o 
tokiam šiltam ore anglių ma
žai reikia.

Kelios dienos atgal čia bu
vo klerikalų surengtas bankie- 
tas Sterling viešbutyj del pa
minėjimo Lietuvos Nepriklau
somybės. Svečių dalyvavo apie 
100. Vyriausis kalbėtojas bu
vo L. šimutis iš Chicagos ir 
kunigas A. P. Baltutis, ir iš 
Chicagos, keli vietiniai kuni
gai, advokatas Lopato ir ke
letas kitų. Stebėtina tas, kad 
čia nesirado šaliuno su Zu- 
jum. Pasirodo, kad jie kuni
gams su laiku bus jau nerei
kalingi.

Veisiejiskis.

Hartford, Conn.
Vasario 21 d. Laisvės Choro 

vardu draugai waterburiečiai 
sulošė trijų aktų komediją 
“žemės Rojus.’’ Veikalas ne
prastas, lošėjai savo roles ne
blogai žinojo, išskyrus porą 
lošėjų vaikinų, kurie savo ro
lių žodžių nemokėjo, todėl 
trukdė visą lošimą. Tik reikia 
kritikuoti Laisvės Choras, kad 
jis šiame savo surengtame te
atre visai nedalyvavo. Prie
žastis nežinoma, greičiausia— 
del apsileidimo.

Patsai Laisvės Choras ren
gia kovo 20 d. koncertą, va
karienę ir šokius paminėjimui 
savo 10 metų gyvavimo su
kaktuvių. Kviečiame visus šio 
miesto lietuvius rengtis daly- 

« vauti šiame choro parengime.
Senas Hartfprdietis.

4 GAUKITE “LAISVEI“ 
NAUJŲ SKAITYTOJU.

Norwood, Mass.
Viena Savaite Mirė Trys 

Lietuviai
Steponavičius, apie 50 metų

bausmę sumažino ligi vienerių 1 
metų papr. kalėjimo ir atiteisė: 
geležinkelių valdybai nuosto
lius.

LICENSES
amžiaus, per septynis metus 
sirgo apalpimo liga. Prie orga
nizacijų niekur neprigulėjo, 
išskiriant inšiūriną, kuriame 
buvo apsidraudęs ant $5000. 
Jo lavonas tapo sudegintas, 
nes taip testamente reikalavo. 
Gyvas būdamas nemylėjo 
draugavimų, todėl ir mirda
mas prašėsi neleisti atsilan
kantiems žiūrėti. Taip ir pa
darė.

J. Dailydėnas, apie 80 me
tų amžiaus, pasirgęs tik kele
tą dienų mirė. Buvo katalikas, 
palaidotas su bažnyčia. Ne
šant karstą iš stubos, karstas 
sulūžo, turėjo sutrukdyti lai
dojimą, kol kitą karstą pri
siuntė.

Pranas J. Savičius, taipgi 
katalikas, prigulėjo prie Lietu
vių Darbininkų Susivienijimo 
3 kp. Mirė plaučių uždegimu. 
Kaipo buvęs eks-kareivis, pa
laidotas militariškai; prie kar
sto ėjo legionieriai ir kareiviai. 
Palaidotas su bažnyčia. Likos 
nuliūdime moteris ir du vai
kučiai. LDS kp. išbuvo tik 14 
mėnesių. Gaus pomirtinės 
$300.

BEER WINE LIQUOR 
Wholesale Retails

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7297 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 1063 Belmont Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANTHONY ADAMENAS
1063 Belmont Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5262 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 182-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 174 Flatbush Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CHARLES H. BRENNAN 
174 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6476 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 2051 Pitkin Ave., Borough of ■ 
Brooklyn, County of Kings, to bo consumed 
on the premises.

JOSEPH DAVIDOWSKY 
D-B-A Izba Bar and Grill

2051 Pitkin Ave., ’ Brooklyn, N. Y.

“Rašydamas šį pareiškimą aš esu 
Metropolitan Operos persirengimo 
kambaryje. Aš ką tik baigiau ‘Le Coq 
d'Or' sėkmingą perstatymą. Lucky 
Strike, kurį dabar rūkau yra viena iš 
laimėjimo dovaną! Bet ar aš jaučiu 
nors kokio rūpesčio, kad rūkymas 
pakenktą po labai varginančio persta
tymo mano gerklei? Visai ne! Nes aš 
atradau, jog lengvas užsirūkymas yra 
tinkamas abiems, mano skoniui ir 
mano gerklei. Per vienuolika metą aš 
gerejuosi Luckies šioj šalyj ir net savo 
gimtoj Italijoj."

GARSUS METROPOLITAN OPERA 
KOMPANIJOS ŽVAIGŽDĖ

S. Tamošiūnas, LDS. 3 kp. 
narys, Norwood© ligoninėj tu
rėjo ant vidurių operaciją, bet 
jaučiasi gerai. Kurie galit ap
lankyti, valandos tokios: nuo 
2-ros vai. iki 3 po pietų; taip
gi nuo 7-tos iki 8 vakare viso
mis dienomis. Žvalgas.

LIETUVOS ŽINIOS
žaliajame Kalne Pardavinė

jamas Vanduo
Kaunas. Jau kuris laikas 

Kaune, žaliajame kalne par
davinėjamas vanduo. Už 1 ki
birą mokma po 5 et. Bet Mo- 
niuškos ir Jankaus g-vių kam
pe dabar prasidėjo n^asinis 
vandens pirkimas. Mat, anks
čiau tame rajone buvo hidran
tas, bet prieš savaitę savival
dybė rankeną išjungė ir hid
rantas nebeveikia. Antras hid
rantas buvo likęs kiek toliau 
Basanavičiaus ai. prie Krašev
skio g-vės, bet prieš porą die
nų ir iš to hidranto savivaldy
bė rankeną išėmė, ir viso ra
jono gyventojai liko be van
dens, nes čia maža kas teturi 
įsivedęs vandentiekį. Sodybo
se buvę šuliniai, kaip nenaudo
jami, buvo užteršti. Iš to daro 
biznį vienas Mohiuškos namų 
savirrinkas, kuris visam rajonui 
pardavinėja vandenį.

ROKIŠKIS
Visiems seniūnams įsakyta 

surašyti visas tas pirkias, ku
rios yra dūminės, šelynės se
niūnijoj rasta viena dūminė 
pirkia pas 16 ha žemės savi
ninką. Įdomu, kad dūminių 
pirkių savininkų nė vienas ne
skaito jokio laikraščio.

Atlaidai Sudaro Daug Bylų
Sausio 24 d. Rageliuose bu

vo pragarsėjusieji atlaidai. 
Vakare įvyko keliolika pešty
nių. Kitą rytą buvo išimta iš 
gydytojo 10 liūdijimy del su
mušimo ir bus keliamos bylos. 
Mat, čia dar smarkiai vartoja
mas “samagonas” ir alus “ku- 
muška.”

Eidamas Stoties Viršiniųko 
Padėjėjo Pareigas Pasisavi

no 14 Tūkstančių Litų
VI. Junganas, būdamas Ute

nos gelež. stoties virš, padėjė
ju, įvairių įmokesčių pasisavi
no 14 tūkst. 24 lt. valst. iždūi 
priklausančių pinigų.

Panevėžio apyg. teismas 
Junganą pripažino kaltu ir nu
baudė 1^ met. sunk, darbų 
kalėjimo. Nubaustasis padavė 
apel. skundą rūmams. Rūmai

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4722 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 173 Washington St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WILLIAM J. ADAMS 
D-B-A Happy Hour Cafe

173 Washington St., Urooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5371 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 245 Monitor St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

STANISLAUS SENDZIAK
245 Monitor St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2365 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 674 Central Ave., Borough of 
Brooklyn, County pf Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN WALSH 
D-B-A Evergreen Garden

674 Central Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 424 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 132-A of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 794 Flatbush Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.
CATON WINE and LIQUOR STORE, INC. 
794 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

PRANEŠIMAI Iš KITUR
LOWELL, MASS.

Vasario 27 <1., Darbininkiškas Ben
dras frontas rengia didelį ir gražų 
tarptautinį šokių vakarų, Grekų Dar
bininkų Apšvietos Kliubo Svet., 5 
Hanover St. šokiams grieš broliai 
Bilidai — šaunūs harmonistai. Ka
dangi pelnas yra skiriamas darbi
ninkiškai spaudai, todėl meldžiame 
visus dalyvauti ir tuomi pagelbėti 
“Daily Worker.”

, Rengimo Komitetas.

LOWELL, MASS.
Labai svarbios prakalbos įvyks ko

vo 8 ir 9 dd., 7 vai. vak., Lowell’io 
Darb. Kliubo Svet., 338 Central St. 
Kalbės gera kalbėtoja E. Vilkaitė, iš 
Brooklyn, N. Y. Pirmadienį bus ben
dros prakalbos: vyrams ir mote
rims, o antradienį, draugė Vilkai
tė, kaipo slaugė (nurse), kalbės vien 
tik moterims. Dalyvaukite skaitlin
gai prakalbose, nes abejos prakalbos 
bus svarbios.

Kom.

NEW HAVEN, CONN.
LDS 16 kp. įvyks puikus paren

gimas, kuriame Waterburio lošėjai 
sulos 4-rių aktų komedijų “Žemės 
Rojus.” Įvyks sekmadienį, kovo 7 
d., Lietuvių Svet., 243 Front St. 
•Pradžia 2:30 vai. po pietų. Įžanga 
iš anksto 30c.; prie durų 35c. Po 
lošimo grieš gera orkestrą. Taip pat 
bus užkandžių ir gėrimų.

Kviečia Komitetas.

PHILADELPHIA, PA.
Trečiadienį, kovo 3-čių, Bostover 

Svet., 701 Pine St., 8 v. v. bus didelis 
koncertas. Bus muzikos, dainų, vei
kalas ir tt. Ta diena yra Moterų Die
na, todėl visus prašome atsilankyti. 
Bus geri kalbėtojai, vyrai ir moterys.

Kviečia Kom.
(49-51)

MONTELLO, MASS.
ALDLD 6 kp. mėnesinis susirinki

mus įvyks pirmadienio vakare, kovo 
1 d., Lietuvių Tautiško Namo kam
bariuose. Visi nariai būtinai ateiki
te, nes yra labai svarbių reikalų ąp- 
tarti. Nariai, kurie dar nesate užsi
mokėję, ateikite ir užsimokėkite. 
Taipgi tie, kurie nepasiėmė knygas 
už 1936 m., prašome pasiimti.

Fin. Rašt. G. Šimaitis.
(48-49)

PHILADELPHIA^-PA.
ALDLD 10 kp. susirinkimas įvyks 

1 d. kovo, Liaudies Name, 735 Fair
mount Ave., kaip 7:30 v. v. Bran
gūs draugai ir draugės, būkite visi 
laiku. Kaip greitai užbaigsime susi
rinkimų, prasidės- laisvos diskusijos. 
Pirmas: Kodėl Trockistai Riusijoj 
taip lengvai prisipažįsta prie kaltės 
ir reikalauja sau mirties? Ar Juos 
kas vertė taip daryti ar ne. Antras: 
Ar Ispanijos valdžia atsilaikys prieš 
baisų fašizmų? Todėl kviečiame vi
sus dalyvauti. Išgirsite daug kų ne
sate girdėję pirmiau.

Sekr. J. S. Rainys.
(47-49)

HARTFORD, CONN.
Vasario 27 d. Capital Hali, 320 

Ann St. bus rodomi krutami pa
veikslai iš Sovietų Sąjungos “Daina 
Laimės” (Song of Happiness). Tai 
vienas iš geresnių Sovietų filmų. 
Taipgi bus rodoma Sovietų News 
Reel. Bus rodoma tik vienų vakarų, GARSINKITES "LAISVĖJE”.

Lengvas Užsirūkymas
“It’s Toasted”-Jūsų Gerkles Apsauga

PRIES KNITEJIMUS- PRIES KOSULĮ
Copyrlcht 1U37. The American Tobacco Comptnj

nuo 7 iki 11 v. v. Todėl nei vienas 
nepraleiskite progos pamatyt tų pui
ku paveikslų. įžanga 25c. Vaikam 
15c.

ELIZABETH, N. J.
LDS 3-čias apskritys ir 33-čia 

kuopa turės parengimų vasario 28-tų. 
Bus sulošta juokingas veikalas “Dva
ro Bernas.” Taip pat koncertinėj 
programoj dalyvaus Bangos Choras, 
D. Šidlauskaitė, A. Višniauskas ir L. 
Kavaliauskaitė. Lošimas prasidės 
7-tų vai. v., Liberty Svet., 269 Se
cond St. Įžanga 45c. Vien tik šo
kiam 25c. Kviečiam visus atsilankyt.

(48-49)

MINERSVILLE, PA.
APLA '48 kp. rengia Card Party ir 

šokiusy 27 d. vasario, kaip 7 v. v, 
Darbininkų Svetainėje. Kviečiame vi
sus apylinkės draugus atsilankyti ir 
linksmai vakarų praleisti.

Rengėjai.
(48-49)

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 CAMPAŲ AVE., DETROIT, MICH.

NOTARY PUBLIC TEL. STAGG 2.5043

Matthew P. Ballas 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovąpai.

Ngliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavi
mas bus Užtikrintas ir už prieinamą kainą.

čia Parodoma Dalis Varpo Keptuvei? Kur Kepama 
duonos: rūgšti rugine, saldi rugine, čielų kviečių, čielų rugių, 
senvičiam duona, balta duona, Galeli ir raisin duona. Taipgi 
kepama roliai ir bandukės. 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 paštų į kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kainas.

Antrašas: 36-42 Stagg Street, Brooklyn, N. Y

IN^cscniai buvo padaryta savarankiškas tyrinė

jimas tarp profesionalių vyrų ir moterų — advokatų, 
gydytojų, paskaitininkų, mokslininkų, ir tt. Iš tų, kurie 
pasisakė rūką cigaretus, daugiau kaip 87% pareiškė, 
jog ypatiškai jie labiausia mėgsta lengvą užsirukymą.

To pamėgimo protingumą patvirtina p. Pinza kaip 
ir kiti vadovaujanti radio, scenos, filmų ir operos 
artistai. Jų balsai yra jų turtas. Štai kodėl tiek daug iš 
jų rūko Luckies. Jūs taipogi galite turėti Luckies — 
lengvo užsirūkymo, laisvo nuo tūlų šiurkščių erzinančių 
priemaišų, išvalytų išimtino “It’s Toasted” proceso 
gerklės apsaugą. Luckies yra malonūs gerklei.

PUIKIAUSIAS TABAKAS“ 
“DERLIAUS GRIETINĖ”

Atydai ALDLD II Apskričio 
Kuopoms

Varde ALDLD II Apskričio valdy
bos pranešu jog birželio (June) 13 d. 
yra paimtas parkas del pikniko, Mea
dow Grove, Cranford, N. J. Prašome 
visų ALDLD kuopų ir šiaip mūsų 
broliškų organizacijų šioje dienoje 
nieko tokio nerengti ir dalyvauti 
mūsų piknike.

I). 'Krūtis.

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

Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi.

HARRISON-KEARNY, N. J.
šeštadienį, 27 d. vasario, po num. 

.15-17 Ann Jst., Harrison, įvyksta pui
kus parengimas, kurį rengia IWO 
skyrius 542. Pirmu kartu šioj vietoj 
lošime “Bingo,” amerikonam labai 
patinkantis lošimas. Prie lošimo bus 
duodama dovanų, o po lošimo bus 
šokiai griežiant puikiai muzikai. Bus 
skanių gėrimų ir užkandžių. Pelnas 
bus skiriamas Ispanijos. kovotojams. 
Todėl prašome visų atsilankyti į šį 
parengimų, paremsite Ispanijos ko
votojus.



Puslapis šeštas

■

LAISVE šeštadien., Vasario 27, 1937

NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
Šiandien Rinkliava 

Ispanijai

Moterą Susirinkimas 
ir Pažmonys

Litera- 
81-mos 

įvyko

Am. Lietuvių Darb. 
tūros Draugijos Moterų 
kuopos susirinkimas 
pereitą ketvirtadienį.

Pažymėtiniausiu ir smagiu 
dalyku buvo prisiminimas 
moterų puikaus pasidarbavi
mo “Laisvės” bazare. Pilno 
raporto dar nebuvo, tačiau 
matyt, kad viską suvedus 
daiktan bus kuo pasigėrėti ir 
parodyti, kokius darbus gali 
nudirbti moterys, kuomet jos 
užsimoja dirbti. Išrinkta baza
ro užbaigtuvių komisija, kuri 
rūpinsis surengimu šaunios 
pramogos. Pilnos moterų kuo
pos pasidarbavimo pasėkos 
bus atžymėtos vėliau.

Kuopa nutarė pasiųst ser
gančiai narei d. M. Mikalaus
kienei linkėjimą greit pa
sveikti ir gyvą žolyną išreiš
kimui prie j autos. Ji guli na
mie, 36 Scholes St., Brooklyne.

Taip pat išrinktos komisi
jos Tarptautinės Moterų Die
nos ir Motinų Dienos 
mams rengti.

Sekama susirinkimą 
turėt labai skaitlingą, 
narės dės pastangas ; 
savo drauges ir pažįstamas. 
Turėsim įdomias diskusijas 
apie Moterų Skyrius dienraš
čiuose, kurios bus vedamos 
prie arbatos ir užkandžių. Pra
šome mūsų kuopos rėmėjas ir 
pritarėjas jau nuo dabar pra
dėti rengtis į tą mūsų mitingą. 
Jis bus 25-tą kovo.

Po susirinkimo turėjome vi
sai nesitikėtą pramogėlę, ku
rią suruošė dd. K. Petrikienė 
ir A. Dobilienė, niekam ne
prasitarusios atnešdamos kei- 
ko, pyragaičių ir ant vietos 
pasteliavusios arbatos. Drau
gės dėkingos joms už svetingu
mą ir triūsą.

minėji-

tikimės
Visos 

atsivesti

R-re.

Dar Dovanų Bazarui
Drg. M. Stakovas, brook- 

lynietis, dar aukojo $1 pini
gais bazar© fondan. Gi mote
rų komisija štai ką rašo:

“Daugelis draugiškų biznie
rių ir šiaip draugų-draugių, 
kurie buvo žadėję ‘pasimisly
ti’ apie dovanas bazarui ir 
nebuvo iš naujo aplankyti— 
išmetinėjo bazaro moterų ko
misijai, kad pas juos neužeita. 
Tiesą pasakius, komisija nebe-

t' 'Spėjo aplankyti visus ne tik 
žadėjusius “pasimislyti’, bet

.&£■

K

pasimislyti’, bet 
tūli likosi ir iš viso neaplanky
ti. Mes tikimės, kad visi tie 
geri žmonės palaikys tas dova
nas iki pirmos kitos progos. O 
šiuo tarpu ačiū visiems koope
ravusiems ir norėjusiems koo
peruoti.

“Draugiškai,
Moterų Komisija.”

Visi Šį Vakarą į Svečius Pas 
Richmond Hill LDS Jaunimą!

šį vakarą įvyksta LDS jau
nimo didelis balius, Casino 
Ballroome, Liberty Avenue ir 
114 Street, Richmond Hill. 
Baliuje bus įvairių žaislų, ir 
graži dainų programa, kurioj 
dainuos A. Višniauskas iš Ba
yonne, N. J., Aldona Klimai- 
tė, LDS jaunuolė iš Brookly- 
no, ir Aidbalsiai. šokiams grieš 
Geo. Kazakevičiaus Radio Or
kestrą. Visi prašomi dalyvauti. 
Įžanga tiktai 35 centai iš kai-

no, 40 centų prie durų.
Iš Brooklyn© važiuojant 

reikia imti Broadway “local 
elevated” arba 14th St. and 
Canarsie “subway” iki Atlan
tic Avenue. Nuo ten imti Ful
ton Street Line iki Lefferts. 
Išlipus, reikia eiti atgal porą 
blokų. Salė randasi netoli nuo 
Casino teatro.

Visus kviečia,
Richmond Hill Jaunimas.

Prelekcija apie Meną
šį pirmadienį, 1 d. 

brooklyniečiai lietuviai 
progą išgirsti įdomią prelekci
ja apie meną. Vincas Bovinas, 
žymus lietuviškos dramos kri
tikas, kalbės temoje: “Veika
lai, Realizmas ir Kritika.”

Tai labai svarbi tema. Pas 
lietuvius tas klausimas mažai 
buvo gvildenamas ir dėlto pas 
mus pažiūros į veikalus ir me
ną abelnai nėra reikiamai iš
vystytos, trūksta konstrukty- 
vės kritikos. Gi tokia kritika 
padeda meno augimui ir to
bulėjimui. Bet kad pateikti ar 
bent pilnai suprasti tokią kri
tiką reikia būti plačiai apsipa- 
žinus su tuo klausimu. Ši pre
lekcija ir rengiama tam, kad 
plačiau susipažinus su veika
lais ir jų kritika. Kalbėtojui 
skiriama valanda laiko. Po to 
bus klausimai ir diskusijos.

Prelekcija rengia Lietuvių 
Meno Sąjunga. Įvyks šį pir
madienį, 1 kovo, 8 vai. vakaro, 
“Laisvės” svetainėj, 419 Lori
mer, St., Brooklyne.

M-as.

Širdingai Dėkingi
kovo, 
turės

Iš Lietuvių Jaunimo Ristynių

Del Lietuvių Kalbos 
Stipendiją

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 

Nčra valandų sekmadieniais.

S

MATEUŠAS SIMONAVIČTUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

Šiandien, šeštadienį, tikima
si apie 10,000 didžiojo New 
York o gyventojų pasipilsiant 
į gatves su dėžutėmis ir liūdy- 
mais rankose, kad sėkmingai 
rinkti aukas rėmimui Ispanijos 
kovotojų prieš fašizmą.

Rinkliavą užgyrė ir ragina 
savo narius joje dalyvauti vi
sos progresyvės unijos, taipgi 
darbininkų partijos — Komu
nistų ir Socialistų, šiandien vi
sose sekcijose tų partijų cen
trai bus atdari ir juose išduo
dama dėžutės ir liūdymai 
kita reikalinga medžiaga 
instrukcijos.

Lietuviai prašomi taip
pasidarbuoti toj svarbioj rink
liavoj.

“Laisvės” pereito pirmadie
nio laidoj tilpo nepilna žinu
tė, kurioje pasakyta: “Edvar
das LeVanda gavo stipendiją 
lietuvių kalbos kursams Co
lumbia Universitete.” Tikreny
bė gi yra tame, kad Brook
lyn© Lietuvių Profesionalų 
Draugija užmokėjo Edvardo 
LeVandos mokestį už lietuvių 
kalbos kursus. Kreditas čia 
turėtų tekti, rodosi, tiems, ku
rie užmokėjo kalbamą mokes
tį.

Tai jau antrą stipendijantą
L. Profesionalų Draugija pa
siunčia į Columbijos Universi-I 
teto lietuvių kalbos kursus. 
Visai nesenai ji suteikė tokią 
stipendiją lietuvaitei, panelei
M. Gudzinskaitei.

šiuo reikalu turėtų pasirū
pinti ir kitos rytinių valstijų 
organizacijos. Vieni profesio
nalai negalės užpildyti stipen- 
dijantais lietuvių kalbos kur
sus. Yra organizacijų, turin
čių šimtus narių ir tūkstančius 
dolerių turto. Betgi nei viena 
jų kol kas dar neatsiuntė sti- 
pendijantų. S u s i v i e nijimai, 
didžiausios ir turtingiausios 
lietuvių organizacijos, nei pirš
to šiuo reikalu dar nepajudi
no. O turėtų tuo pasirūpinti.

L. Profesionalų Draugija su
tinka patarpininkauti šiuo rei
kalu : priimti aukas nuo orga
nizacijų bei pavienių asmenų 
ir įteikti juos stipendijantams. 
Kas gali suteikti vieną ar dau-i 
giau stipendijų savarankiai, { 
prašome tai padaryti. Tie, ku
rie nori, kad L. P. Draugija 
tarpininkautų, malonėkite pi
nigus siųsti sekretoriaus K. i 
Jurgėlos antrašu, 123 Union 
Ave., Brooklyn, N. Y. čekius 
išrašykite iždininko P. Kun
droto vardu. Viena stipendija 
metam atsieina apie $75.

Dr. A. Petriką,
L. P. Draugijos Pirm.

bei 
ir

pat

Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytoju

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

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

426 SOUTH 5th STREET, 
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties.

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

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

APLA 22 kuopos susirinkimas 
įvyks pirmadienį, kovo 1 d., “Lais
vės” raštinėj, 8 v. v. Draugai, visi 
ateikite ir naujų draugų atsiveskite 
į kuopą.

A. Bakaitis.
(48-49)

šiuomi norime pareikšti vie
šą padėką visiems, k yri e dar
bavosi “Laisvės” bazare ir sa
vo triūsu prisidėjo prie jo 
sėkmingumo.

Pažymėtina, kad buvo tokių 
draugų, kurie ne tik dirbo iš
tisai visu bazaro laiku, bet 
padėjo daug laiko ir darbo jo 
prirengimui, vieni rinkdami 
dovanas, kiti sunešdami, paga
mindami ir priruošdami val- 
gius-gėrimus bazarui. Daug 
dirbusiais (apart pačios įstai
gos tūlų darbininkų) yra se
kami :

O. Depsienė 
K. Levanas 
I. Levanienė 
A. Balčiūnas
F. Kazakevičienė 
M. Lukšienė
Kiti dirbusieji bazare (įskai

tant ir įstaigos darbininkus) :
G. Wareson
S. Petkienė
P. Cibulskis 
E. Vilkaitė 
A. Dobilienė 
Ch. Aleksynas 
Lazauskas 
Lazauskienė 
Sasna 
Visockis 
Taras
V. Rudaitis 
Ch. Balčiūnas 
P. -šolomskas 
Maželienė 
Ymplotienė 
A. Daugėlienė 
Kavaliauskaitė 
Sinkevičiūtė 
A. Pakalniškienė 
P. Pakalniškis 
A. Jeskevičiūtė 
Kuraitis 
Zajankauskas 
Kasmauskas 
Lideikienė 
Kazakevičius 
Baranauskas 
Vazniūtė 
Selackienė 
Ch. K warren
T. Vasikoniūtė 
Visockienė
A. Balčiūnas, Jr. 
E. Pužauskienė 
Malinauskienė 
Pranaitienė 
Valatka 
Buknys.
čion suminėtiems ir visiems 

kitiems prisidėjusiems darbu 
tariame širdingą ačiū.

, Bazaro Komisija.

LEGAL NOTICES.
NOTICE is hereby given that 

Deutscher & Bloom, of Brooklyn, 
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)

Dr. Herman Mendlowitz
33 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312

nuo

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto
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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

“LAISVĖS” NAME, 417 LORIMER ST., BROOKLYNE
Čia Gaspadoriauja Pranas Mergiunas

Taipgi maistas visados šviežias, skaniai pagamintas 
ir prielankus patarnavimas.
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HOUIU i> Bitui
FLATBUSH OFISAS 

2220 Avenue J 
Kampas E. 23rd St.

SAVO SVEIKATOS LABUI LANKYKITE
Rusiškas ir Turkiškas Pirtis

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

29-34 Morrell St. Brooklyn, N. Y.
Ofiso Telefonas: Pulaski 5-1090, Vidui Tel. Pulaski 5-0750

ATDAROS DIENĄ IR NAKTĮ. NIEKAD NEUŽDAROS

Clement Vokietaitis
■ LIETUVIS ADVOKATAS
: 113 West 42nd Street

NEW YORK CITY 
Telefonas Bryant 9-7763

BROOKLYNO OFISAS 
168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas Evergreen 8-7179

A<COHHOOATIOW1

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

restauracija, barzdaskutykla, miegojimui patogumai.

Peggy Garcia Pateko į 
Daugelį Bėdų

Pereitą trečiadienį mūsų 
jaunuolių LDS kuopa “BuiL- 
DerS” surengė “Ristynių ir 
Vakaruškų vakarą.”

Su virš 60 žmonių atėjo pa
matyt Vincą Paškevičių ritan
tis su John White iš Lietuvių 
Atletų Kliubo. Prieš tai keturi 
ristikai, visi jaunuoliai, paro
dė savo stiprumą ir galybę ris- 
tynėse — Antanas Gudauskas, 
Lou Corel, Jonas Bart ir Eddie 
Ingara.

Po ristynių buvo tarpusavi
nė rinkliava ir jaunuoliai nu
sipirko ketvirtadalį 
alaus ir kelias bonkas 
Taipgi visi smagiai 
prie radio muzikos.

Mūsų BuiLDerS sporto ko
mitetas stengsis surengti nors 
vieną tokią pramogą kiekvie
ną mėnesį, nes atrodo, kad tai 
labai patinka žmonėms. Kuo
met turėsim kitą tokį paren
gimą, paskelbsime apie tai 
“Laisvėje”.

V. Y. Kubilius.

bačkos 
“sodės.” 
pasišoko

Gražuolė Peggy turi daug 
bėdų. Ji ką tik pralaimėjo 
$500,000 bylą prieš -smuiki
ninką Rubinoff. Bet, sakoma, 
kad viena bėda ne bėda, taip 
buvo ir jai. Atsirado kita mo
teriškė, 3 vaikų motina, kuri 
sakosi esanti pirmesnė Mrs. 
La Rocca, Peggės vyro žmo
na. Dar daugiau, ji sako, kad 
Peggy ėjo už jos vyro žinoda
ma, kad jis vedęs. Peggy ir jos 
vyras, La Rocca, areštuoti.

Sustreikavo Batsiuviai

Rado Tris Revolverius

Saugok Automobilį!MIRTYS—DAIDOTUVCS

y

MUZIKANTŲ ATYDAI

PARDAVIMAI
Pigiai parduodama rašomoji 

šinelė —'Remington Portable; __
žai vartota. Naujos kaina 60 dol. 
Gausit pigiai. ‘ ■

Galit matyt vakarais ir subatoj 
nuo 5 vai. vakare. P. šolomskas, 374 

So. 2nd St., Apt. 40, Brooklyn.

Principal Shoe Manufactu
ring Co., 1027 Metropolitan 

* Ave., Brooklyne, darbininkai 
paskelbė sėdėjimo streiką, kad 
sugrąžinti darban pravarytą 
darbininką.

Louis Zimmerman, 80 m. 
amž., 353 Johnsoit Ave., mi
rė vasario 24 d. Kūnas pašar
votas graboriaus Bieliausko 
koplyčioj. Bus palaidotas va- 

.sario 27 d., Cypress Hills ka
pinėse.

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

John Pahya, BMT bėgių 
prižiūrėtojas, trečiadienį rado 
ant bėgių tuščius, bet galimus 
vartot tris revolverius prie 
įrankių bakso Nostrand Avė. 
sotyje ant Fulton St. linijos. 
Revolveriai perduoti policijai 
tyrimui.

Advokatas Nathan E. Percy, 
124 W. 93rd St., iššoko ar iš
krito iš savo apartmento 6-tam 
augšte ir ant vietos užsimušė, elektros kėdėn.

Ketvirtadienį džiūrė pripa
žino kaltais apiplėšime ir nu
teisė kalėjiman George McDo
nald ir George Barbazote. Sa
koma, kad šiedu buvę Gar- 
lauskučio grupėj, bet nedaly
vavę tame apiplėšime, kurio 
pasėkoj Garlauskutis nuteistas

Pirmu kartu New Yorko 
teismuose nuteistas automobi
lio savininkas už nelaimę, ku
ri įvyko kitam draivinant jo 
automobilį.

Long Island teisme Isadore 
Rauch, kontraktorius, pripa
žintas kaltu antro laipsnio žu- 
dystėje sykiu su savo troko 
draiveriu Louis Washingtonu, 
kuriam draivinant užmušta 
Katherine Browniene. Buvo 
įrodyta, kad savininkas leido 
naudot troką, žinodamas, kad 
“breikiai” tinkamai neveikia.

Drg. I. Kartonas iš Yonkers, 
N. Y., padovanojo “Laisvės” 
bazarui $35.00 vertės baraba- 
ną. Laike bazaro barabano ne
suspėjome parduoti, nes jis 
reikalingas vien tik muzikan
tams. Norime jį greit parduo
ti ir parduosime už $7.50. Ge
ra proga muzikantam už že
mą kainą gauti gerą instru
mentą. Kreipkitės į “Laisvės” 
Administraciją.

Stephen Spratt, liguistas be
darbis, rastas pasikoręs savo 
namų skiepe 84-47 Kneeland 
Ave., Elmhurst, Queens.

Nepažįstama plėšikė, apsi
taisius slaugės uniforma, atėjo 
į krautuvę, 292-A Livingston 
St., pirktis korsetą, bet apsi
dairius, savininkei pakišo re
volverį panosėn ir atėmė $214.
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Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ Otp

KIRPIMAS L
t

SKUTIMAS Į C Q

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

Moterims Pirmadieniais ir Antra
dieniais nuo 12 Vai. Dieną iki 11 
Vai. Vakare. Po 11 Vai. Vyrams.

50c UŽ DIENA IR NAKTĮ

Vyrams Trečiadieniais, Ketvirta
dieniais, Penktadieniais, šeštadie

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

Speciales kainos savaitei.

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

Taipgi atmalia- 
voju j v a i r i o m 
spalvom. *

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

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

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klases anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Pristato
me greit į jūsų namus. Prašome jsi- 
tčmyti adresų 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




