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Visų šalių Darbininkai, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o Islaimėsit 
Pasaulj!
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KRISLAI
Susilauksime “Virėjos”.
Vaina pas smetonininkus.
Tysliava gavo per nosį.
^juomi tas pasibaigs?

Rašo A. B.

>
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Girdėtis, kad mūsų draugės 
moterys iš Literatūros Draugi
jos jau baigia ruošti knygą apie 
valgių gaminimą ir virimą. Jų 
knyga būsianti pavadinta “Vi
rėja.” O kas svarbiausia, kad 
“Virėja” galėsią pasinaudoti ne 
tik mūsų šaunios gaspadinės, 
bet ir broliai vyrai, kurie vie
naip ar kitaip yra nuskriausti 
ir turi gyventi be gaspadinių. 
Knygos autorės teigia, kad šitie 
nelaimingi broliai galėsią moks
liškai valgius pasigaminti ir 
baigti savo sunkias gyvenimo 
dienas gerai, sveikai pasivalgę.

Deja, mūsų draugės neturi pi
nigų knygos išleidimui. Vien 
tik gerais norais didelės knygos 
neatspaudinsi. Todėl jos renka 
prenumeratas. Išanksto užsisa
kant, visu kvoderiu pigiau—da
bar knygos prenurherata tik 75 
centai, o paskiau kaštuos visas 
doleris. Tad užsiprenumeruokite 
nieko nelaukdami.

Iš pasitikimų šaltinių teko 
patirti štai kas: Brooklyno tau
tininkuose prasidėjo civilis ka
ras. Sukilimas eina prieš Tys
liavą. Taip vadinamam Tauti
ninkų Kliube tysliaviniai norėjo 
pravaryti tarimą, kad kliubas 
paimtų Tysliavos “Vienybę” už 
organą. Bet jie tiek laimėjo, 
kaip Zablackas ant muilo. “Tik
rieji” tautininkai dar net pa
smerkė Tysliavą su visa jo ga- 
zieta.

Tysliava nepasitenkinimas 
esąs labai didelis—taip didelis, 
kad dalis tautininkų jau esą su
planavę kurti ir teisti savo loc- 
ną savaitinį laikraštį. Jie nieko 
bendro nenorį turėti su tysliavi- 
niais. Jų supratimu, Tysliava 
yra didelis karjeristas ir nepa
taisomas saumylis. Jis visur 
išsistatė “aš” ir niekam kitam 
nenori teisti ramiai gyventi. O 
kas blogiausia, kad jis pradėjo 
vesti pjudimo politiką. Jau jam 
pavykę supjudyti “Vienybės” 
direktorių Povilanskį su Klinga. 
Jis iškirtas ir kitą šposą, kuo
met sauvališkai “Vienybės” pa
rengimą pavertęs Lietuvos ne
priklausomybės paminėjimu. O 
to parengimo muzikantams dar 
ir dabar esą neapmokėta.

Tysliava pavertęs “Vienybę” 
dienraščiu su pagelba savo tur
tingo uošvio, konsulo Budrio ir 
advokato Skipičio, Užsienio Lie
tuviams Remti Draugijos pirmi
ninko. Budrys šiam uošviui 
užtikrinęs, kad “V.” dienraščiu 
pasilaikys. Taip tas žmogelis 
ir paklojęs nemažai pinigų ant 
Tysliavos aukuro.

Tysliava dabar taip vergiškai 
pradėjęs šliaužioti prieš Sme
toną todėl, kad jis tikis greitai 
gauti stambios paramos savo 
karjeros pakėlimui. Jis, Tyslia
va, nori sugrįžti Lietuvon tikru 
didvyriu Smetonos ir Smetonie
nės akyse—daug didesniu, negu 
Cleveland© Karpius. Visa tai 
puikiai sužinojus “opozicija” ir 
esanti pasiryžus prie to neda- 
leisti.

Vieni ir kiti skaito save tik
rais tautininkais. Pasak mūsų 
informacijų, net ir tie, kurie 
palaiko Tysliavą, skaito jį pa
prastu karjeristu, ate jie be jo 
negali apsieiti, nes nė vienas 
iš jų nemoka gerai lietuviškai 
rašyti.

Sunku pasakyti, kuom šita 
vaina pasibaigs. Abi pusės esan
čios nusistatę nenusileisti nė per 
nago juodymų.

Vieną kartą Juozas Tysliava 
visus savo “advaizerius” išva
dino ignorantais ir glušais. Bet, 
girdi, turiu su jais rokuotis, nes 
jie turi “kišenių.”

London. — Anglija, be 
kitko, budavojasi penkis ka
ro didlaivius po 35,000 tonų 
įtalpos, šie laivai lėšuos po 
$40,000,000 kiekvienas.

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $7.00 

Metams

Mirė Nuo Stiklo Vandens 
Po Operacijos

Salzburg, Austrija.— Be
rydamas skustuvų geležėles, 
areštuotas vagis Eberhard 
Maschl, taip norėdamas nu- 
sižudyt, susiraižė gerklę; 
bet greitai padaryta opera
cija ir jis būtų išgijęs, jeigu 
tūlų laikų butų negėręs ir 
nevalgęs. Bet po operaci
jos jis pasigriebė stiklų van
dens, išgėrė ir tuoj del to 
mirė.

Yra daugelis vidurinių 
operacijų, po kurių tuoj 
gerti ar valgyti reiškia 
mirtį.

Senatas Priėmė Planą 
Amerikos “Griežto Ne

sikišimo” į Karus
WASHINGTON. — Jung

tinių Valstijų senatas 63 
balsais prieš 6 priėmė kovo 
3 Pittmano bepusiškumo 
įnešimų: Nepraleis! iš Ame
rikos ginklų ir kitų karo 
reikmenų užsienin ne tik 
karams tarp skirtingų šalių, 
bet ir naminiams karams, 
kaip kad Ispanijoj. Jeigu 
kurie reikmenys, pagal pre
zidento nuožiūra, ir bus 
pardavinėjami kariaujan
tiems, tai šios šalies laivai 
negalės gabenti tų reikme
nų. Kariaujantieji turės už 
pirkinius čia jau užsimokė
ti, o kaip jie tuos pirkinius 
parsiveš, tai jų pačių daly
kas. Uždraust ir Jungtinių 
Valstijų piliečiams keliaut 
kariaujančių šalių laivais.

NUS1PJ0VE LIEŽUVI IR
PAAUKOJO DIEVAIČIAMS

Cawnpore, Indija. — Vie
nas indas dailvdė, atėjęs į 
“dievės” Kali bažnyčių, nu
pjovė sau liežuvį ir paauko
jo “dievams” už tai, kad jie 
“sugražinę jam išmintį...”

Ale kokia tai išmintis, ga
lima spręst iš jo pasielgi
mo.

KARVĖS UODEGA
GELBĖJO ŽMOGŲ

IŠ-

Camrose, Alta, Canada.— 
Užsidegus farmerio Adol
ph o Sauers tvartui, jis pra
dėjo nuo dūmų trokšti ir ne
matė sau kelio laukan išeiti. 
Begriūvinejant jam praeina 
pro šalį karvė; jis įsikimba 
jai j uodegų, ir karvė išvel
ka jį, laukan.

Fašistų Rašytojas Bando 
Lengvų Būdų Nusižudyti

Roma. — Italų rašytojas 
Gabriele D’Annunzio, 74 
metu amžiaus, atsiuntė laiš
ką fašistų partijos sekreto
riui gen. A. Starace’i. kad 
iis bandųs savo naujausių 
išradimų, kaip lengviau nu- 
sižudvti; jis nenorįs papra
stai “tarp paklodžių mirti.”

Polson, Montana. — Stai
ga griūvančiomis nuo kalno 
uolomis 7 vyrai tapo užmu
šti ir 3 pavojingai sužeisti.

Morgan General Elec 
trie Eina į Derybas su 

Industrine Unija
KOMPANIŠKŲ UNIJĖLIŲ NARIAI STOJA Į DARBI

NINKŲ UNIJĄ; JŲ REIKALAVIMAI.

NEW YORK. — General 
Electric kompanija, bosau- 
jama didžiausio bankininko 
Morgano, taipgi liko pri
versta derėtis su industri
ne, Jungtine Elektros ir Ra
dio Darbininkų Unija delei 
algų ir sųlygų pagerinimo 
60,000 savo darbininkų. Ši 
unija priklauso prie Indus
trinių Unijų Organizavimo 
Komiteto, kurios pirminin
kas yra John L. Lewis..

General Electric kompa
nijos prezidentas Gerard 
Swope susitarė su unijos 
pirmininku J. B. Carey pra
dėti derybas kovo 15 d., 
New Yorke.

Unijos komitetas reika
lauja pridėt k i e k v i e nam 
darbininkui po 10 centų į 
valanda; daugiau mokėt už 
darbų nereguliariu laiku; 
visose General Electric dir
byklose įvest 10 procentų 
bonus darbininkams, kaip 
kad jau nuo pirmiau yra tū
luose tos kompanijos fabri
kuose ; išdirbusius pusmetį

CHRYSLER KOMPANKKOS UNIJELES PEREJO 
Į JUNGTINĘ AUTO. DARBININKU UNIJA

DETROIT, Mich.—Chrys
ler automobilių korporacija 
palaikydavo savo kompaniš- 
kas unijėles fabrikuose, ku
rias vadindavo “darbo ta
rybomis,” ir sakydavo, būk 
tos tarybos atstovaujančios 
67,000 korporacijos darbin- 
kų. Bet kovo 3 d., už trijų 
valandų kai prasidėjo 
Chrysler derybos su Jungti
ne Automobilių Darbininkų 
Unija, ima unijos atstovai ir 
padeda ant stalo bosams 
raštiškas rezignacijas (pa
sitraukimus) 103 kompaniš
kų tarybų atstovų; taigi su 
bosais telieka tik 17 tokių 
tarybų atstovų iš viso.

Pasitraukdami iš kompa
niškų unijėlių, tie atstovai 
pareiškia: “Didžioji daugu
ma mūsų narių širdingai 
remia Jungtinę Auto. Dar
bininkų Unija kaip vienin-

įnešta Calif. Seimeliui 
Išlaisvint T. Mooney
SACRAMENTO, Calif.— 

Valstijos seimelio taisyklių 
komitetas užgyrė įnešimų, 
kad seimelis nutartų išlais
vint garsų darbininkų orga
nizatorių Tomų Mooney, 
kuris jau 20 metų be jokios 
kaičios varginamas kalėji
me. Seimelis turi lygių galių 
dovanot bausmę kaip ir gu
bernatorius.

Varšava. — Per eksplozi
jų parako fabrike Pionki, 
Lenkijoj, 15 žmonių liko už
mušta ir daugelis sužeista, ti beturčiams bus duodama 
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darbininkus laikyti pasto
viais darbininkais; nepava- 
ryt iš darbo moteris darbi
ninkes del gimdymų per
traukų, bet priimt jas pas
kui atgal, kaip ir bile sir
gusį darbininkų; derėtis su 
unijos atstovais fabrike del 
darbų paskirstymo; panai
kint skubinimo grupes ir, 
suprantama, pripažint uni
jai teisę laisvai veikt ir or
ganizuot darbininkus,—kaip 
kad jau pripažino ir Carne
gie-Illinois Plieno Korpora
cija dabar padarytoje su
tartyje su unija.

Lynn, Mass., jau keli me
tai atgal dauguma General 
Electric darbininkų nubal
savo už savo Jungtinę Elek
tros ir Radio Darbininkų 
Unijų prieš kompaniškų 
unijukę. O pernai Schenec
tady, N. Y., 5,111 tos kom
panijos darbininkų prieš 
4,033 pasirinko šių unija. 
'Nuo to laiko Cįeneral Elec
tric Schenectady jau ir pri
pažįsta darbininkų unijų.

tėlę savo atstovę derybose 
su korporacija.”

Dabar derimasi del na- 
cionalės valandinės algos 
visiems Chrysler darbinin
kams.

Unijos prezidentas Ho
mer Martin sako, kad unija 
“nepraleis ir Fordo” auto
mobilių fabrikų. Manoma, 
jog jau netoli tas laikas, 
kad visos automobilių kom- 
p a n i j o s t urės pripažint 
Jungtinę Auto. Darbininkų 
Unijų kaip vienintelę visų 
savo darbininkų atstovę, 
nors Chryslerio bosai dar 
sako, kad jie pasilaikų tei
sę vesti derybas ir su kito
mis organizacijomis bei su 
pavieniais darbininkais. Jie 
kol kas pripažįsta Auto. 
Darbininkų Unijų tik kaip 
savo narių atstovę.

Italijoj Mokės Algas 
Pagal Vaikų Skaičių
ROMA, kovo 4.—Mussoli- 

nio Fašistų Didžioji Taryba, 
norėdama pakelt nupuolusį 
gimdymų skaičių, nuspren
dė mokėt darbininkams ir 
tarnautojams didesnes ar 
mažesnes algas, žiūrint su
lig to, kiek kas turi vaikų 
arba visai jų neturi. Į dar
bus ir tarnybas pirmiausia 
taipgi bus samdomi turin
tieji daugiausia vaikų, o be
vaikiai bus laikomi pasku
tiniais. Norintiems apsives-

Streikai ir Susikirtimai 
Rhode Islande

PROVIDENCE, R. Į. — 
Streikuoja 2,000 trokų ve
žėjų. Streikieriai ir jiems 
pritariantieji d a r b ininkai 
viena skebinį trokų sudegi
no, kita sučiupo ir apdaužė 
skebus.

West Warwick, R. I., mie
sto ir valstijos policija aša
rinėmis bombomis atakavo 
dažymo dirbtuvės streikie- 
rių demonstracijų. Dvi ne
sprogusias bombas streikie
riai pagriebė ir paleido at
gal į policijų.

Bus Organizuojami į 
Uniją Visi 520,000 
Plieno Darbininkų

PITTSBURGH, Pa., kovo 
4.— Suvažiavo į konferenci
jų plieno darbininkų orga- 
nizuotojai iš 40 įvaįrių sri
čių. Įvadinę kalbų jiem pa
sakė Plieno Darbininkų Or
ganizavimo Komiteto pirmi
ninkas Philip Murray. Kon
ferencija aptaria planus, 
kaip suorganizuot į indus
trinę' Amalgamated Plieno, 
Geležies ir Cinos Darbinin
kų Unijų visus 520,000 plie
no darbininkų.

Apart C a r n e gie-Illinois 
Plieno korporacijos, pasira
šė sutartį su unija del $5 į 
dienų ir 40 valandų darbo 
savaitės jau ir kelios kitos 
dalys Jungtiniu Valstijų 
Plieno korporacijos ir tūlos 
nepriklausomos kompanijos.

NAZIU “DAUGIAU VAIKU” 
MOTINYSTES ĮSTATYMAS

BERLYNAS. — Hitlerio 
teisininkai išdirbo planų 
įstatymui “apsaugot ir pa
gerbt motinyste.” Reikalau
ja 10 metų kalėjimo už sve
timoterystę. Iki šiol “sveti- 
mpterninkai” buvo baudžia
mi 6 mėnesiais kalėjimo.

Būsiu baudžiami ir nie
kintojai “moterystės stono” 
ir motinystės. Baustinai rei
kalaujama, kad vyrai, ne 
tik medžiaginiai aprūpintų 
savo nėščias moteris, bet ir 
taip su jomis elgtųsi, kad 
nepakenkt būsimam kūdi
kiui. Iš nevedusių vyrų, 
įtaisiusių merginoms kūdi
kius, reikalauja, kad jie ne 
tik piniginiai joms pagelbė
tų, bet ir “ramintų” jasias.

Tuom hitlerininkai nori 
paskatint gimdymų daugiau 
kūdikių, ypač kaipo būsimų 
kareivių.

“ARKLINĖ” RELIGIJA

Kokomo, Indiana.—“Am
ish” tikybinės sektos nariai 
reikalauja, kad miesto ma
joras paskirtų vietų apsistot 
jų arkliams ir vežimams. Jų 
religija uždraudžia naudot 
automobilius kaip “griekų.” 

valdiškos paskolos. Savo ta
rime fašistų .vadai atvirai 
sako, kad reikia daugiau 
kareivių.

30,000 Ispanijos Res 
publikiečių Apsupa 

Fašistus Toledoj
----------------------------------------------------B ______________

KARIAMAS ŽMOGŽUDIS
GIEDOJO

Saskatchewan, Alta. — 
Kariamas žmogžudis Em. 
Ernst giedojo religines gie
smes ir garsiai meldėsi. Jis 
numarintas už tai, kad pro 
langų nušovė farmerį G. 
Pogomorų. Ernst jį nužu
dė pagal prašymų farmerio 
pačios. Ji buvo nusmerkta 
mirt, bet paskui mirties 
bausmė jai pakeista kalėji
mu iki gyvos galvos.

PRISIEKĖ ANT MAHO
METO BARZDOS

Media, Pa.—Krikščioniš
kas vietinis teismas maho- 
metoniškai prisaikino Ome- 
rų Alį, kurį patraukė tieson 
jo moteris, reikalaudama 
užlaikymo. Ali’o prisieka 
buvo tokia: “Prisiekiu čia 
sakyti grynų teisybę vardan 
pranašo Mahometo barzdos, 
vardan jo švento haremo 
(merginyčios), vardu mote
rų ir jų doros, taip man, 
Allah (dieve), padėk.” Tei
smas nusprendė, .kad Ali tu
ri mokėt po $6.50 per savai
tę užlaikymui pačios, jau 
negyvenančios su juom.

Vyskupas Reikalauja Dau
giau Kūdikią del Biznio

Londono episkopalų vys
kupas kovo 3 d. apgailesta
vo, kad gelžkelio kompani
jos, ypač Kanadoj, perma- 
žai gauna pelnų, “negalį ant 
savo išeiti.” Jis todėl sei
mo (lordų) augštajame rū
me reikalavo skleisti propa
gandų už daugiau kūdikių 
gimdymų; sako, jeigu būtų 
10 milionų daugiau anglų, 
tai ir geležinkelių biznis pa
gerėtų.

.Meksika ir Toliau Rems 
Ispanijos Liaudiečius

Meksikos užsienių reikalų 
ministerija kovo 3 d. pareiš
kė, kad ir toliau Meksika 
pardavinės ginklus ir amu
nicijų Ispanijos liaudies val
džiai, tik savo šalies laivais 
neleis gabenti karo reikme
nų Ispanijon.

Sovietai Pagerbė Raudonar
miečius už Japoną Atmušimą

Maskva. — Sovietų vy
riausybė apdovanojo augš- 
tais garbės ženklais 30 Rau
donosios Armijos oficierių 
už didvyrybę ir pasiaukoji
mų, atmušant eilę japonų- 
mandžurų įsibriovimų į So
vietinį Sibiru.

New York. — Vyriausybė 
šaukia 5,130 jaunuolių j va
sarinio kariško lavinimo 
stovyklas New Yorko, N. J. 
ir Delaware valstijose.
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DAR 18,000 FAŠISTŲ 
PRIEŠ MADRIDĄ

■

MADRID, kovo 4.-30,000 
liaudies milicininkų štur
muoja fašistus Toledoj ir 
Alcazare. Atėmė iš fašistų 
Malpico ir Mesegar kaimus, 
iš kurių grūmoja priešų 
gelžkeliui tarp Madrido ir 
Talaveros. Liaudiečiai jau 
vakar užėmė Toledo prie
miestį Cigarrales ir, kovo 4 
d. žiniomis, prasimušė į pa
ties Toledo dalį Capuchinos.

Puolantiems Madridu fa
šistams atskubėjo talkon 
dar 18,000 jų karių, dauge
lis kurių yra iš Italijos ir 
Vokietijos.

Gijon, Ispanija, kovo 4.— 
Pranešama, kad fašistai, 
negalėdami atsilaikyti di
džiame Oviedo ginklų fabri
ke, padegė fabrikų ir pabė
go nuo atakuojančios darbi
ninkų milicijos.

Lisbon, Portugalija, kovo 
4.—Ispanijos fašistai skel
bia, būk liaudies milicinin
kai jau praradę visas pozi
cijas, kurias buvo užkaria
vę Oviedoj per kelias pas
kutines dienas. Apart kritu
sių kareivių iš abiejų pusių, 
mieste žuvę ir 1,500 nekariš-
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Bosai Išmokėjo $289,462 
Policijai Prieš Uniją

WASHINGTON. — Ame- 
rican Tiltų Statymo kompa
nija išmokėjo $289,462 ky
šių aštuoniems desėtkams 
Jersey City policininkų, 
idant jie nuslopintų Pulas
ki Skyway tilto statymo 
darbininkus, r e i k a laujan- 
čius mokėti unijines algas. 
Nusukamomis nuo darbi
ninkų algomis kompanija 
papirkinėjo policijų, kaip 
kad buvo liudijimais ir do
kumentais kovo 3 d. įrodyta 
senatorių komisijai, tyrinė
jančiai pilietinių laisvių 
varžymus dirbyklose.

vs.
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Dentistas Nužudęs Merginą
■M ■’
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Charlotesville, Virginia.— 
Areštuotas žymus dentistas 
Rich. G. Miller už nužudy
mų 18 metų gražuolės mer
gaitės Cleo Sprouse. Prie 
jos kūno ties kapinėmis po
licija rado chloroformo dė
žutę, ir dentistas, kvočia
mas, sakė, kad chloroformu 
norėjęs ja paliuosuot nuo 
nėštumo.

Japonijos Policijai Pilietis 
Tai “Durnius”

TOKIO. — Japonų vy
riausybė išleido knygų mo
kint savo policininkus man* 
dagumo. Pasirodo, kad pi
liečius gatvėse jie paprastai 
vadindavo “baka,” tai yra, 
“durniais.

-_____________________________________ ■
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Socialistų Internacionalo Prezi- 
\ dentas Apie Vienybę

Hollandijos komunistinio dienraščio 
(“Tribūna”) redaktorius lankėsi Brusse- 
lyj (Belgijoj) ir turėjo pasikalbėjimą su 
Darbininkų ir Socialistų Internacionalo 
prezidentu Louis de Brouckere. Nors 
de Brouckere pabrėžė, kad jo ten pa
reikšta nuomonė yra grynai asmeninio 
pobūdžio, t. y., nėra oficiali, vienok ji 
turi nemažai reikšmės.

Ką gi Socialistų Internacionalo prezi
dentas pasakė? Užklaustas apie darbi
ninkų vienybę, jis pabrėžė:

Francijos Komunistų Partijos atstovas d. 
Thorez, Ispanijos Komunistų Partijos atsto
vas Jose Diaz. Ta konferencija vienbalsiai 
pasisakė už pasiuntimą telegramos J. Stali
nui, kuri parašyta visai ne tokioj dvasioj, 
kad ji atatiktų “Naujienų” pažiūroms. Bol- 
ševistinė pasauliožvalga visai nesutirpo 
jungtinėj kataloniečių komunistų ii’ socia
listų partijoje, nes ta partija stoja ir už 
Sovietų valdžią ir už proletariato diktatū
rą. Ji, žinoma, stoja ir už bendrą fron
tą visų progresyvių sluoksnių kovai prieš 
fašizmą. O pas “Naujienas” idėja bendro 
fronto yra tokia, kad jos ne tik neišsižada 
kovos prieš Sovietų Sąjungą, bet fakti- 
nai užaštrina tą kovą ir tuo būdu pila van
dens ant malūno visų tų reakcinių ir fašis
tu© jančių elementų, kurie ir naktį nemie
ga dėl bendro fronto pasisekimų!

Katalonijos socialistai ir komunistai, susi
vieniję į bendrą partiją, griežtai stoja už 
Sovietų Sąjungą! Taigi, pirmutiniai žings- 
nai einant prie organinės vienybės aiškiai 
įrodo, kad tūkstančiai žmonių, kurie jau 
praktiškai riša vienybės klausimą,, visai ne
si vaduoja “Naujienų” laboratorijoj gami
namais receptais.

nijos naudai. Šio uždavinio įvykdymui, 
pagal respublikonus, dalyvaus visos ša
lies klasės. 'Respublikonai sieks tokios 
tvarkos, kur visos oligarchijos privilegi
jos bus panaikintos.

Tegu valstybė žino, kad jos uždavinys 
ne viešpataut, o tarnaut visuomenei. Tu
ri būt visas paaukuota respublikonų vi
suomenei, kuri tvarkysis socialio teisin
gumo pamatais, kuri duos galimybę vys
tytis visoms klasėms, o ne tik vieniems 
tiems, kas kuria brangenybes, bet ir 
tiems, kas gali būti visuomenei naudin
gas. ■ • 7 ■

Respublikonų partijos provinciale ta
ryba kreipiasi į visus savo narius, kvies
dama išvystyt plačią kampaniją jų par
tijos interesams, ir kad jų veikimas būtų 
suderintas su bendro fronto vyriausybės 
režimu ir kviečia savo narius eiti pagel- 
bon pravedimui vyriausybės nutarimų 
gyyęriipian, Taip pat kairieji respubli
konai pareiškia, kad reikia pasistengt, 
jog numatomoj savivaldybių reorganiza
cijoje respublikonai turi į savivaldybes 
įvest didesnį skaičių savo žmonių.

J.

Pagalvokit, Jeigu Dar Galit

Esu tos nuomonės, kad atėjo laikas dar
bininkų klasei—visur ne tik Belgijoj—vie
nytis. Aš ir dabar tebesilaikau savo pa
reikštos kongrese minties, jog darbininkų 
klasė turi arba susivienyti arba žūti. Kaip 
ši vienybė bus pravesta gyveniman, sunku 
numatyti. Nėra reikalo čia užginčyti to 
fakto, kad pačioj Belgijos Darbo Partijoj 
eina dėl to griežta kova. Spaak’as ir kiti 
priešinasi vienytis su komunistais. Bet aš 
esu nusistatęs, jog vienybė turi būti pasiek
ta. Vienytis—reiškia kovoti. Vienybė juk 

B' daroma prieš tam tikras spėkas..
Mūsų nusistatymas, mūsų veikla priklau

so nuo to, kaip veikia ir kokį nusistatymą 
turi mūsų priešai, šiandien Belgijos Darbo 
Partija ir darbo unijos turi 600,000 narių. 
Mano asmeniška nuomonė yra, jog šitie na
riai trokšta daryti viską, kad pasiekus vie
nybę' Ir jie tą vienybę pasieks.

“Vienytis—reiškia, kovoti,” sako Soci
alistų Internacionalo prezidentas De- 
Brouckere. Kovoti prieš fašizmą, prieš 
karo pavojų, už bendrus darbo žmonių 
reikalus. Tos kovos arenos centre šian
dien stovi Sovietų Sąjunga, galinga spė
ka, ginanti demokratiją, kovojanti prieš 
fašizmą, už taiką. “Naujienos” ir kiti 
dešinieji socialistai, užuot kovojus bend
rai prieš reakciją, atsuka savo kanuoles 
prieš Sovietų Sąjungą.

Drg. Prūseika pabrėžia, kad “Naujie
nos” “užtaraudamos trockinę šaiką, pa
deda Sovietų priešams, jos žino taip pat, 
kad toks jų nusistatymas yra kova ne tik 
prieš visus bolševikus, bet taip pat ir 
prieš žymią dalį tų socialistų, kurie smer
kia trockistus.”

USA Komunistų Partija taipgi kadai
se iškėlė klausimą organinės vienybės su 
socialistine partija. Deja, šiandien, kai 
šion Parti j on sugužėjo trockistai, išma
tos iš Komunistų Partijos, apie tokią vie
nybę nei kalbėti negalima.

Kas Liko iš Sklokos?J r r •

Šį n e d ė 1 d i e.n į įvyksta 
“Naujosios Gadynėš” dali
ninkų suvažiavimas. Ta pro
ga mes kreipiamės į užsili
kusius dar sklokininkus, 
kad’jie pagalvotų į kokį 
purvyną juos nutempė tie 
“vadai”, kurie 1935 metų 
pabaigoje pasisakė prieš 
vienybę.

Mes džiaugiamės, kad su

De Brouckere teisingąją ųųrodė, kad 
Belgijoj šiuo tarpu fašizmas yra didžiau
sias pavojus. Ir tai paeina ne dėlto, kad
patys fašistai būtų stiprūs, bet dėlto, 
kad prie fašistų plakasi įvairios reakci- 

.K nes grupės. Katalikų partijoj taipgi ei
na bruzdėjimas. Jos lyderiai linksta 
prie fašizmo.

Užklaustas, ką jis mano apie Maskvos 
trockistų teismą, De Brouckere atsakė:

Esu tos nuomonės, kad šis teismas nėra 
kliūtis vienybei. Man rodosi, Maskvos tei
smas galima diskusuoti draugišku ir prie- 
telišku keliu.
Reikia priminti, kad De Brouckere 

šiuo tarpu visai kitaip kalba, negu jis 
kalbėjo tuojau po Zinovjevo-Kamenevo 

« teismo. Tada, kaip žinoma, jis siuntė te
legramas Sovietų vyriausybei užtarauda- 
mas trockistus.

■ Darbininkų Vienybė ir ‘Naujienos’
Kadaise “Naujienos” parašė, kad 

Franci jos Komunistų Partija būsianti 
likviduota ir kad komunistinėms parti
joms jau nebeliko prasmės gyvuoti. To
kio dalyko, kaip komunistinių partijų 
likvidavimo nebuvo ir nebus, ir tą “Nau
jienos” puikiai žino. Gali būti tiktai su
vienijimas komunistinių partijų su socia
listinėmis. Tokį susivienijimą komunisti
nės partijos jau senai siūlo socialistams. 
Franci jos Komunistų Partija jau veik du 

; metai atgal iškėlė organinės vienybės 
| klausimą.

Drg. L. Prūseika parašė gerą straipsnį 
(žiųr. “Vilnyj” už kovo 1 d.) dėl darbi
ninkų vienybės ir keistos “Naujienų” po
zicijos. Jis nurodė, kad eidami į vieny- 

g bę, komunistai savo principų neišsižada. 
• Atpenč, jie vienijasi tik tuomet, jei so

cialistai sutinka su tam tikrais pagrindi
niais principais, pavyzdžiui, proletariato 
diktatūra ir kt. Teisingai d. Prūseika 
nurodo:

Mes mokinamos iš praktikos, bet klausi
mas ar “Naujienos” norės mokyties iŠ prak
tikos. “Naujienos”, be abejonės žino, kad 
toj Ispanijos daly, kuri vadinasi Katalonija, 
jau įvyko vienybė tarpe partijų komunisti
nės ir socialistinės. “Naujienos,” be abejo
nės, girdėjo apie tos jungtinės partijos kon- 

x ferenciia. Toie konferencijoje kalbėjo

Ispanijos Kairiųjų Respublikonų 
Programa M '

“Politica” (13-1-17) patalpino Vedamą
jį straipsnį “Respublikonų dvasia negali 
išnykt,” kuriame tarp kitko rašo,* kad 
jau praėjo pusmetis, kaip Ispanijoj vyk
sta pilietinis karas. Šiame laikotarpyje, 
rašo “Politica,” beveik nebuvo girdėt 
respublikonų balso ir, kad sąryšyj su tuo 
pradėjo sklyst gandai, kad respublikonų 
partija turi išnykt ir kad ispaniškas res- 
publikonizmas randasi išnykimo kelyj. 
Tai absoliučiai netiesą. Respublikonų 
dvasia stipri ir aktinga ir jie tai ne žo
džiais, o praktikoj parodė. Šių šešių mė
nesių bėgy j respublikonų partija dalyva
vo visose kampanijose, kurias tik prave
dė mūsų šalis, ir kad Ispanijos respubli
konai nepasitenkina vien žodžiais, bet 
jie koncentravo visą savo aktingumą,- vi
sas savo jėgas, kad pasiekt laimėjimą.

Tai sunkus uždavinys,—tęsia “Poliįį- 
ca,” ir dabar ne laikas spręsti, kuri gru
pe daugiau ar mažiau dalyvavo ąntifa- 
šistinio fronto kovose už išgelbėjimą Is
panijos nuo barbarizmo. Visi ispanų an
tifašistai liejo ir lieja kraują už laisvę ir 
jaučiasi, kad juos globojo teisėta demo
kratinės respublikos vyriausybė. Pagal 
savo istoriją, savo darbais ir pan. kairių
jų respublikonų partija antifašistiniame 
fronte yra viena iš vadovaujančių anti
fašistinėje kovoje partija? Respublikonų 
partija turi savo didvyrius: 40,000 jos 
narių randasi fronte, šimtas tūkstančių 
jos narių yra pasiryžę mirti už demok
ratiją. Visi tie, kas gina respubliką, tie, 
kurie ryt pasieks pergalę, turi pilną tei
sę ruošt tą pergalę. Nieks negali tvir
tint, kad jam priklauso vadovaujančia 
rolė pergalės kovoje su priešu. Respub
likoniška dvasia negali išnykt. Jeigu jį 
išnyktų, respublika, kuri negali gyvuoti 
be respublikonų, pražūtų.

Kitą kart ta pat “Politica” rašo, kad 
respublikonai stovi prieš revoliuciją, res
publikonų dvasia stovi prieš organizavi
mą naujų jėgų ir respublikonai palaikys 
ispanų visuomenės pertvarkymą,

Klystų tie, kas manytų, jog respubli
konai nori apribot arba sulaikyt revoliu
cijos pulsą. Priešingai, respublikonų už
davinys, kad ispanų revoliucijai priduot 
tautinį pobūdį. Respublikonai laiko, kad 
revoliucija turi pertvarkyt ispanų visuo? 
mene, ir kad tai eis tėvynės ir visos žmo

Leonas Prūseika
•

Stilsonų, Strazdu ir kompa
nija galutinai persiskyrė 
Kuodis, . Matulevičius (da
bar ALDLD'pirmininkas), 
Paukštienė, Rainys, Kauli
nis, kurie, sykiu su manim, 
sudarė LDD centro komite
to didžiumą. Mes džiaugia
mės, kad su skloka persis
kyrė Senas Vincas, Bacevi
čius, Paukštys, Merkis, 
Greatnekietis (Balsys), Ra- 
sinskas ir keli šimtai brook- 
lyniečių, chicagiečių, phila- 
delphiečių, eastoniečių, wor- 
cesteriečių, sc r a ntoniečių, 
roselandiečių, rockfordiečių, 
maspethiečių ir tūlų kitų 
kolonijų. Manau, kad mes 
visi, per tą visą laiką, dąug 
dalykų pėrmislijom, • daug 
ką apsvarstėm. Kiek tai 
mane liečia, aš esu be galo 
linksmas, kad ir vėl galiu 
dalyvauti mūsų revoliuci
niam judėjime, kuriam va
dovauja šios šalies Komu
nistų Partija. Manau, kad 
toks pat jausmas ir visų ki
tų draugų. Mes įvykinom 
vienybę, ačiū iniciatyvai ir 
draugi škiausiai pagelbai 
Centro Biuro. Dabar mūsų 
kelias aiškus. Miglos išnyko.

O kaip su tais “skloki- 
ninkais,” kurie likosi Stilso- 
no-Strazdo frakcijoje? Da
lis jų dvejoja, dalis miršta 
pasyvizme, o patP “vadovy
bė” drąsina save ir būrelį 
sufąnatįzuotų pasekėjų, ku
rie išbarstė paskutinius tru
pinius komunistinės sąžinės.

Kur Jų Vienybe?
Pereitais metais, lygiai 

šiuo laiku, sklokos Tikučių 
suvažiavime, mums jau jų 
tarpe nebūnant, kalbėjo lo- 
vestoniečių vadas B. Wolfe. 
Jis ten kalbėjo varde taip 
vadinamos “tarpt autinės 
opozicijos.” Jis tuomet drą
sino save ir ••kitus, kad va 
jie tai įvykins tikrą “tarp
tautinę vienybę.” Girdi, tai 
n e bus “Bimbos - Pruseikps 
kontraktas-^ Ir. R. Wolfe

raminami, jie žadėjo tą vie
nybę įvykint greit!

Koks tai buvo melas, koks 
tai buvo apgaudinėjimas! 
Bile vienas iš užsilikusių 
sklokos narių dabar gali 
paklausti tų savo “vadų”: o 
kur ta jūsų žadėta “tarptau
tinė vienybė?”. Jos nėra ir 
nebus ir būti negali, nes 
Stilsonų vadovaujama sklo
ka per šimtus mylių dabar 
toliau nuo bet kokios vieny
bės, kadangi net ideologiniai 
ją neriša su Komunistų Par
tija bent vienas grandinys. 
'' Vadinasi, kada pereitam 
suvažiavime jie dar plepėjo 
apie “vienybę,” tai jie nuož
miausiu būdu apgaudinėjo 
tuos žmones, kurie jiems 
dar tikėjo! Ne prie vieny
bės jie vedė, ne prie Komu
nistų Partijos jie artinosi, 
bet prie suskilusio., prašvin- 
kusio trockinio lovio. Tai 
matot, gerbiamieji, kokią 
vienybę jums iškepė Stilso- 
nai-mučelninkai ir Strazdai 
su kompanija!

Kur Jie Nudardėjo?
Dabar “Naujoji Gadynė,” 

be jokios gėdos ir sąžinės, 
išvien su trockistais ir de- 
šiniaisiaiš socialistais, šauk
te šaukia, kad “Sovietų Są
jungoj Stalino frakcijos dik
tatūra.” Reiškia, kad ten 
nėra demokratiniai išrink
tos Sovietų valdžios, kad ten 
nėra Komunistų Partijos, 
kaipo tokios, vadovybės, o 
tik “diktatūra” vieno žmo
gaus ir jo “frakcijos.” Bet 
jeigu taip, tai strazdiniai 
“komunistai” turi griaut 
netik “Stalino diktatūrą,” 
bet ir Sovietų valdžią ir Ko
munistų Partijos vadovybę, 
nes Sovietų valdžia ir Ko
munistų Partija išsirinko ir 
pilniausia priima draugo 
Stalino vadovybę. Juk kuo
met tūkstančiai delegatų iš 
visų SSRS kraštų suvažiavo 
naują konstituciją priimti, 
tai jie demonstravo tokį pa
sitikėjimą savo vadui J. 
Stalinui ir tokią geležinę 
vienybę partijos ir tautų, 
kokios pasaulis dar nematė!

Ir štai, išlenda visiškai 
diskredituota grupė skloki- 
ninkų, kuri sykiu su Hitle
riu, sykiu su Trockiu ir de- 
šinių-dešiniausįais s o cialis- 
tais rėkia ir draskosi, kad 
Sovietuose biurokratija ir 
“Stalino frakcijos diktatū
ra.”

Ir dar daugiau. Kuomet 
Sovietų Sąjungoj teisė troc- 
kįninkus, teisė viešam teis
me, kuriame dalyvavo šim
tai žmonių, kuomet suokal
bininkai patys prisipažino, 
prie ko juos privedė frakci
nis apjakimas ir tulžis, tai 
“Naujoji Gadynė” begėdiš
kai nuslėpė visą teismo pro
cedūrą, visai nepadavė, ką 
teisme sakė patys teisiamie
ji. Vieton teismo dokumen
tų, vieton prisipažinimų pa
čių, trockininkų “Gadynė” 
talpino tiktai str.ązdinįųs 
riksmus. Nęt bųrzuazįnė 
spauda, ypač New Yorko 
“Tirnes,” daug bešąjiškiaųi

rašė, daug daugiau bešališ
kų žinių padavė apie tuos 
teismus, negu Strazdų-Stil- 
sonų laikraštis. Kuomet Le
nino našlė, draugė Krupska
ja prie gėdos stulpo prikalė 
Sovietų išdavikus, tai su
niekšėjęs Strazdas drįso pa
meluoti, būk Krupskaja pri
taria Trockio, Zinovjevo 
klikai! Ir to jis neatšaukė.

Kuomet iš “Trockio gyni
mo komiteto” (Amerikoj) 
pabėgo dešimts ar daugiau 
liberališkesnių veikėjų ir 
padarė savo plačius pareiš
kimus, tas “opozicinis” laik
raštukas paslėpė nuo savo 
skaitytojų tą faktą. Ar gali
ma tat tikėti bent vienu žo
džiu tų ponų, kurie veda 
skloka!

Bet jeigu tos grupės ly
deriai taip apjakusiai nusi
statę prieš Sovietų Sąjungą 
ir jos teismus, tai visai su
prantama, kad jie turi pasi
sakyti (ir pasisakė) prieš- 
Ispanijos rėmimą (jie nesu
rinko nei cento), prieš liau
dies frontą ir prieš bendrą 
froųtą. Tuo atveju Stilsono 
kompanija ant viso šimto 
nuošimčių stovi trockinėse 
pozicijose. Mat, Trockis ne
nori tokio liaudies fronto, 
kuriame dalyvautų visos 
priešfašistinės o r g anizaci- 
jos, įskaitant ir smulkbur- 
žuazines partijas, kaip Is
panijos r e p u b 1 i k onai ir 
Francijos radikalai. Troc
kis nori, kad mažų “pr.aper- 
tiniųkų” partijos būtų nu
stumtos prie fašizmo. Tuo- 
mi jis tik stiprina fašizmą. 
Ir sykiu su juo eina strazdi- 
niai, stilsoniniai.

Dar Keli Faktai
Skloka sakė, kad ji “rems 

Komunistų Partijos vajus 
ir kampanijas.” Ar jūs gir
dėjot, kad ji būtų rėmus 
KP kandidatą į prezidentus 
d. Browderį?

Kai Brooklyne Amerikos- 
Lietuvių Kongreso vietinis 
komitetas surengė puikias 
prakalbas, kuriose kalbėjo 
“Laisves” įr “Keleivio” re
daktoriai, ten sklokos nebu
vo, o Strazdo redaguoja
mas laikraštis net prakalbų 
negarsino. Už tai jie garsi
no smetoninių Tysliavų “ne
priklausomybę” su cukri
niais kareiviais.

Kur jie prisidėjo prie 
priešfašistinio judėjimo ir 
kiek aukavo? Jų grupės 
(kur dar užsiliko) išėjo iš 
bendro fronto komitetų. 
Jie supranta, kad ten jiems 
ne vieta. Prisimenu, kad 
pabaigoj 1935 metų, pirmam 
mūsų susirinkime del vie
nybės, kuriame dalyvavo 
draugai Bimba ir Mizara, 
Stilsonas pasakė: “kaip ten 
bus, bet “Laisvėn” aš nie
kuomet neisiu dirbti.” Ge
rai, kad jis pats suprato, 
“Laisvėj” jam nėra vietos. 
Jis nusimanė kurlink auga 
jo nagai!

Ir bendrai imant, kokią 
reikšmę turi vadinama sklo
ka lietuvių gyvenime? Man 
ekp būti SLA seime ne

velande per visą savaitę. 
Tarpe dviejų šimtų delega- • *
tų ten buvo tik vienas straz- • * 
dinis, LDS jų beveik neliko, 
gal yra viena ar dvi mažos 
kuopelės iš virš 6,000 narių.
Vien tik Komunistų Parti----
joj mes, lietuviai, turim 
virš penkių šimtų narių ir 
nemažiau, kaip penkis tūks
tančius ALDLD, o sklokutė; 
jau net brošiūrėlės išleisti 
negali. "7

Tik žmonės, kurie nemo- • 
ka juoktis, gali kalbėti apie ...7 
kokį ten sklokos “judėjimą”. 
Yra tik piktų sektantų gru-,,,7 
pė, bet ir toj grupėj jau . 
susiranda dalis,kuriai įkyrė- 7,\ 
jo mučelninko Stilsono pa-.... 4
sakos apie jo kančias. Kiek,,7 
tik padoresnio dar užsiliko.,, 
sklokoj bėgs iš jos. O kiti .. .. 
bambės ir rodys špygas ki- ... ’ 
šeniuj. Vargiai net P. Gri-,:.„. 
gaitis priims juos ant bur-... 
do, nes keleiviečiai jų jau.. .. 
nenori. .....

“Laikraštį Išlaikėm”
Kai mes persiskyrėm su ... . 

ta grupe, jie priėmė į savo 
bendrovę tūlus Brooklyno....
socialistus, kurie susira- 
še net su savo šeimy- .... 
nomis. Atsirado fanatikų, 
kurie dėjo pinigus, kad tik.. 
neįvyktų vienybė. Be to, < 

-tarp daugybės Amerikos.... 
lietuvių ne taip jau sunku 
surasti komunistiniam judė
jimui ir Sovietų Sąjungai 
priešingų žmonių, kuriem 
net naudinga išmesti doleris 
kitas ar užsirašyti tas laik- ... 
raštis, bile tik jis bliautų 
“prieš Salino diktatūrą,” bi- • 
le tik jis rėktų prieš Ispani- . . 
jos ar Franci jos liaudies 
frontus. Kada aš skyriausi .7 
su skloka ir Tysliava atėjo 
pasiteirauti kaip čia kas 
yra, aš jo taip" pat paklau- 7:7 
sįau, kodėl jo laikraštis pri-.... 
taria n“^ųtkiniams.” Sako 
jis: “mums naudinga, kad r 
ir maža sklokutė, bile tik ji .. o 
varytų kylį į bolševikišką 
judėjimą.” Žinoma, jokio . 
kylio jie neįvarė. Mūs ju
dėjimas dabar dar stiprės-77 
nis. “Laisvė” ir “Vilnis” da
bar daug stipresnės ir p. 
Tysliava greitai patirs, kad .. 
stilsoninis kylys labai nepa- 
mačlyvas. Bet tas parodo iš . 
kokių žmonių dabartiniai 
sklokos vadai” -gali gauti 
talkos. Nėra prastesnio da-. 
lyko, negu išlaikymas laik-77. 
raščio, tarnaujančio sveti
mom spėkom. Paimkit kad 
ir šeštą to laikraščio nume-... <
rį. Strazdinčs žarijos—prieš 
komunistus, straipsnis apie . 
Ispaniją—už trockistus, pi
pirai—prieš komunistus, pa- . . 
stabos—prieš komu nistus, 
žinios iš Chicagos — prieš 
komunistus (beje, jas su- • 
plaka pats Strazdas, nes. tą . . 
labai lengva matyti iš jo 
papliauškiško rašto), net . . 
vietos žiniose prieš komu- . 
nistų “gengsterizmą.” Nagi, ' 
tokį šlykštų laikrašti tik ir 
skaityt komunistų priešams. ... 
Kodėl neišmest kelis dole
rius, kad Strazdas nelėktų į 
fabriką!

Tai ve kaip “išsilaiko” tas ,7a 
laikraštis,z kurį ne tik ko- ' 
munistui, bet šiaip jau šva- . . 
riam progresyviam žmogui 
koktu į rankas paimti. Štai 
kodėl didesnė pusė Brook
lyno socialistų jau persis- 7: 
kyre su skloka. Su ja liko 
tik įtūžę Sovietų priešai.

Mes, kurie buvom sklokoj, 
turim gerąi pamislyt, kaip 
tai iš mūsų vadinamosios 
“gerosios” sklokos galėjo iš
dygti toks varputynas, toks 
reakcinis padaras, tokia de- . 
speratų veislė?' Mes juk 
niekad nebuvom prisidėję 7. 
prie Trockio klikos ir buvom V/i

(Tąsa 7 puslp.)
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Pasitaisantieji Kaliniai

Pernai iš Sing Sing kalė
jimo, N. Y., buvo paleista 
1,467 kaliniai su ta sąlyga, 
kad jeigu jie pasitaisys, tai 
bus dovanota jiems likusio
ji bausmės dalis. Pirm ne
gu metai išsibaigė,- iš to 
[skaičiaus vėl tapo areštuota 
1142 už naujus nusikaltimus. 
Bet tai yra tik apie 10-tas 
nuošimtis visų sąlyginiai 
paleistųjų. Reiškia, didelė 
jų dauguma stengiasi pasi
taisyti. N. K.

AIŠKIAUSIA SPALVA
Daugumai atrodo, kad 

balta spalva yra aiškiausia 
galvas, kaip |ir toliausiai matoma. Bet 

tikrumoj šviesiai geltona 
spalva yra aiškesnė ir to
liau įžiūrima. Šį faktą pa
tvirtina garsiausias Ameri
koj spalvų žinovas inžinie
rius Howard Ketcham ir ki
ti tyrinėtojai.

Vidutinis skaitytojas sa
kys, kad geriausiai skaitosi 
juodu ant balto, bet inži
nierius Ketcham bandymais 
surado ką kitą. Jis sako:

“Jeigu leidėjai spausdintų 
knygas ant truputį pilkos 
arba ant geltonos popieros, 
o ne juodu ant balto, tai jie 
padėtų skaitytojams taupy
ti regėjimą. Juodas ant gel
tono yra geriau’ matomas 
negu bile kuri spalva ant 
bet kurios kitos spalvos; 
tik tųdviejų spalvų skirtu
mas yra biskį perstiprus 
skaityti. Ale jeigu būtų 
naudojama tinkamas pilkas 
atramentas ant geltonos 
popieros, tai sumažintų akių 
įtempimą, ir būtų daug 
lengviau skaityt smulkiai 
spausdinamas žinias laik
raščiuose.” (Harper’s Baza
ar.)

Rotoras, tai yra besisu
kanti dalis elektrinio moto
ro arba dynamo (elektros 
“gimdytojo”), daro daug 

• trukšmo, jeigu jo ratas bū
na vienoj vietoj bent kiek 
sunkesnis negu kitoj. Imant, 
pavyzdžiui, mažą motorą, 

* r tegul tik bus kurioj jo rato 
dalyj tiek daugiau medžią- ■ 
gos, kiek sveria lašas van- [ 
dens,-ir dėl to jau motoras 
drebės, birgs, darys berei
kalingą trukšmą. O iki šiol 
nebuvo galimybės visai pra
šalint tokį trukšmą, nors 
tam ilgus metus elektros 
kompanijose darbavosi ge
riausi žinovai, elektros inži- i 
nieriai, matematikai. Taip 
antai, Toledo, Ohio, elektros | 
dirbykloj per 15 metų jie Į 
kvaršino sau i 
išimt įkyrų trukšmą iš did
žiulio rotoro, sveriančio 

*250,000 svarų, bet veltui.
Dabar tą klausimą jau 

1 išsprendžia vadinami “me
chaniški smegenys”, ku
riuos išrado Westinghouse 
Elektros kompanijos inži
nieriai Pittsburghe, Pa. Šie 
gi “smegenys” yra įtaisas 
su tam tikrais magnasais ir 
radio priimtuvh. Rotorui 
besisukant magnasai ap
čiuopia sunkesniąsias ir len- 
gvesniąsias jo rato dalis su 
skirtingais virpėjimais ir 
perduoda tuos virpėjimus j 
radio. Jeigu kur rotoro ra
tas bus storesnis ar plones
nis tik per vieną du šimtai 
tūkstantinę colio dalelę, tai 

« ir toks menkas skirtumėlis 
nepasislėps nuo “mechaniš- 
kų smegenų” su jų magna
sais ir radio.

Šitaip dabar tie dirbtini 
smegenys nurodė ydą ir To
ledo elektros dirbyklos roto- 
re,—kad viena jo rato vieta 
buvo 15 svarų lengvesnė ne
gu ratas abelnai aplinkui, 
nors tai beveik 40 pėdų ilgio 
—pločio ratas, sveriąs 125 
tonus. Lengvesnioji jo viete
lė tapo dapildyta ir suly
ginta svoriu su kitomis ra
to dalimis. To ir tereikėjo; 
ir dabar didžiokas dynamo 
rotoras sukasi taip sklan- 

' džiai, tyliai “lyg pamuiluo- 
ias,” kad tyliau ir negalima 
būtų. N. M.

KAS NUO KO PASISKO
LINO ABĖCĖLĘ

Ne senovės graikai pasis
kolino savo abėcėle iš feni- 
kiečių, bet fenikiečiai pasis
kolino sau raštaženklius iš 
graikų, sako Yale Universi
teto profesorius Julius J. 
Obermann. Tą tvirtinimą 
jis remia atkastomis keli 
metai atgal molinėmis lente
lėmis su senovės fenikiečių 
rašto įbrėžimais Ras Sham- 

/ roj, Syrijoj. L. D.

GABIAUSIAS HA VARDO 
STUDENTAS

Nieks visoj Harvardo 
Universiteto istorijoj nega
vo bestudentaudamas tokiu 
augštų laipsnių už mokslin
gumą, kaip Louis Brandeis, 
vienas iš rijų pažangesnių 
teisėjų Amerikos Vyriausia
me Teisme.

Eskimosų genčių tyrinė
tojai iki šiol surado tik 4,- 

,000 įvairių žodžių eskimo- 
» siškoj kalboj.

M

Pigios Darbo Rankos Žiurkės Ėda Kates

Kad sumažint darbo jėgos 
gos išlaidas, keletas stambių 
kokosinių paimu plantacijų 
savininkų Malajų salose 
naudoja prijaukintas bež
džiones skynimui riešutų. 
Beždžionės tą darbą atlieka 
daug greičiau, negu geriau
si vietiniai rinkėjai. O kad 
beždžionė nepabėgtų, tai ją 
pririša prie ilgos virvės. 
Kai kurios beždžionės nus
kina po tūkstantį riešutų į 
dieną.

Pilnai suprantama, jog. 
malajiečiai darbininkai ne
patenkinti ta naujanybe: 
negana, kad mašinos atima 
darbus iš darbininkų, dabar 
atėjo konkurencijon ir bež
džionės. V. R.

Tanki ausia vartojamas 
anglų kalboj žodis yra 
“the”; jis sakomas ir rašo
mas antra tiek tankiau ne
gu “of” ir trečia tiek tan
kiau negu “and.”

Jungtinių Valstijų gyven- 
tojai vidutiniai per dieną iš
leidžia $1,125,000 “aiskri- 
mui” (šaltakošei).

Šis Sovietų orlaivis, astuonių tonų svo rio, atliko 20,000 mylių kelionę, skris
damas sovietine šiaure. Orlaivis prist ate įvairių reikmenų ir pašto siunti
nius tolimon apgyventom Sibiro vietom, .kurios carų laikais buvo tik 

bergždžios dykumos.

Balandis-Naktinis 
Laiškanešis

Sovietų mokslininkai N. 
A. Rožanski ir dr. Orlov ty
rinėjo, kaip veikia šviesa į 
akis paukščių, lekiojančių 
dieną, ir kitų, kurie lekioja 
naktimis. Bedarant bandy
mus jiedu patyrė, kad ir 
dieninį paukštį, balandį ga
lima išmokint skraidyt nak
čia ir surast sau kelią.

Tas patyrimas būsiąs 
naudingas šalies apgynimo 
reikalams. Mat, balandžiai 
yra naudojami kaipo išne
šiotojai slaptų pranešimų 
karo metu. Pririša balan
džiui popierėlę su reikalinga 
žinia, ir jis ją parneša į tą 
vieną, į kurią pripratintas 
parlėkti.

Be Galvos Ilgiau Gyvena 
Negu be šnervių

Kai nukerta galvą Čere- 
pokui (želvei), jis dar gali 
tolokai be galvos nueiti. Bet 
jeigu jam išplėšia šnerves, 
čerepokas tuoj uždūsta.

—S.

Linan kaime rytinėj Chi- 
nijoj priviso tiek daug ir to
kių didelių žiurkių, kad jos 
pradėjo karą prieš kates. 
Kaip praneša Associated 
Spaudos k o r e s p ondentas, 
tos žiurkės ėmė organizuo
tis didelėmis grupėmis ir 
pjauti kates. Tame “kare” 
žiurkės naudoja ne vien jė
gą, bet ir strategiją. Stam
besnė ir drąsesnė žiurkė iš
eina viena iš būrio pasitik
ti katę. Jinai nuduoda bi
janti katės ir bėga, bet ne 
kur papuolė bėga, ale linkui 
pasislėpusios žiurkių šaikos. 
Katė, suprantama, vejasi 
žiurkę ir pakliūva į “siųs
tus,” tai yra, į žiurkių būrį. 
Tada visos žiurkės sykiu su
puola, papjauna katę ir su
ėda. Tuo būdu žiurkės ir 
baigia naikinti kates Linan 
kaime, už keleto valandų 
kelionės į vakarus nuo Chi- 
nijos didmiesčio Hangchow.

—Ištikrųjų keičiasi svie
tas,—sako seni chinai kai-

Pagamint vieną automo
bilio rato “tajerį” reikia 
dvylikos svarų žalios gu
mos.

ley, Okla., pakrikštijo du savo 
sūnų Tonsilitis ir Meningitis, 
o dukterį Appedicitis.

miečiai. N.

V a d i n 
kaštanas” 
glijoj.

amas “angliškas 
visai neauga An-

Em. Jacksonai, Pauls, Vai-

C,

“MAŽAMOKSLIS” X-SPIN- 
DULIŲ ŽINOVAS

Kada velionis, seniaus bu
vęs Jungtinių Valstijų pre
zidentas Theodore Roose
velt tapo pašautas Milwau
kee j, Wisconsine, vaistinin
kas (aptiekorius) J. S. Jan
ssen atskubėjo į ligoninę; 
norėjo tuoj nutraukt žaiz
dos fotografinį paveikslą su 
pagelba N-spindulių ir pa
tirti, kur įstrigus kulka. Ka
dangi Janssen nebuvo dak
taras, tai gydytojai nenorė
jo prileisti jį prie sužeisto
jo. Bet Theodore Roose
velt, kuris jau buvo girdė
jęs apie Jansseną kaipo di
delį X-spindulių žinovą; 
pats paprašė, kad Janssen 
jo žaizdą nufotografuotų; ir 
jo nutrauktas X-sinduliais 
paveikslas tuoj parodė, kur 
randasi kulka. Ji paskui ir 
buvo sėkmingai išimta.

Z

Dabar, vas. 27 d., Janssen, 
ir pats mirė nuo savo my
limų tyrinėjimų, kuriuos jis 
per desėtkus metų darė su 
X-spinduliais. Jis buvo 67 
metų amžiaus. Bet kaip tai 
galėjo jis nuo X-spindulių 
mirti? Jis perdaug apside
gino tais iš sykio nejunta
mais spinduliais. Pirm to 
buvo nupjauta dalis jo de
šinės rankos ir kairės pirš
tai, kuriuos X-spinduliai bu
vo sugadinę.

Janssen pradėjo daryti 
X-spindulių bandymus tais 
laikais, kuomet dar nebuvo 
žinoma apsisaugojimas švi
no (alavo) skardomis nuo

Janssen, kaipo senoviškas 
amerikinis vaistininkas, bu-‘ 
vo nelabai mokytas, jeigu 
mokslą skaitytumėme tik 
klasėmis; bet jis daug pasi
tarnavo išvystymui moksli
nio supratimo apie X-spin- 
dulius ir apie jų naudojimą.

S. M.

UŽGESUSIOS ŽVAGŽDĖS 
ŠVIESA

Pirm negu šviesa nuo ar
timiausios žvaigždės pasie
kia žemę, praeina 4 metai ir 
4 mėnesiai. Jeigu ta žvaigž
dė ūmai užgestų, dar maty- 
tumėm jų naktimis keturis 
metus ir keturis mėnesius.

Berlynas. — Hitlerio val
džia žada ateinančią vasarą 
surengti “parodą” prieš Ko
munistų Internacionalą. Joj 
dalyvaut kviesią Italiją, Ja
poniją, Vengriją, Lenkiją ir 
Anglijos fašistus.

Ą

Miegas ir Segenų 
Veiklumas

Sovietų Mokslu Akademi
ja dabartiniu laiku, be kit
ko, tyrinėja miegą.

Velionis Ivan Pavlov, pa
sauliniai garsus mokslinin
kas, manydavo, jog miegas 
įvyksta tada, kai nustoja 
veikus smegenų “žievė,” jų 
viršutinis, mąstymo sluogs- 
nis. Dabar profesorius Kra- 
snogorski, Pavlovo moki
nys, praneša štai ką paty
ręs: Jeigu jauni vaikai vie
ną dieną-naktį praranda 
trečdalį ar daugiau pripras
to miego laiko, tai jų sme
genų žievė ant rytojaus bū
na daug bukesnė, netekus 
žymios dalies savo jautru
mo. Tada jų smegenys dali
nai “streikuoja,” atsisaky
dami vikriai veikti; tuo bū
du jie pasirengę nedamiego- 
jusį žmogų užmigdyt 
pirmos progos.

Jūry Liga

Kai žmogus keliauja 
romis, tai nors būna pilnai 
normalus ir sveikas, tampa 
ligoniu nuo laivo supimosi, 
kol pripranta prie jo. Kodėl 
taip yra?

Tyrinėjimai parodė, jog 
maži vaikai iki trijų metų 
ir senukai neserga jūrų li
ga. Tas išaiškinama tuomi, 
jog kūdikystės amžiuje sim- 
patetinė (vegetativinė) ner
vų systema, į kurią labiau
sia atsiliepia laivo supimas, 
dar nėra susiformavus, o 
pas senukus jinai, atpenč, 
jau būna atbukus. Patėmy- 
ta buvo taipgi, jog nebyliai, 
nepaisant jų amžiaus, jūrų 
supimą atlaiko be jokio ne
smagumo, kadangi saugo
jantis kūno lygsvarą prieki
nis ausies aparatas pas juos 
visiškai neveikia. (Tankiai 
netenkant kūnui lygsvaros, 
kas įvyksta besisupant lai
vui, tasai ausies aparatas 
iššaukia galvos svaigulį).

Sunkiausia atsiliepia jū-, 
rų (supimo) liga į žmones 
su sugadinta širdimi ir 
abelnai visa nervų sistema.

Mokslininkai ištyrė, jog 
sėkmingiausiu vaistu nuo 
nesmagumo, kurį iššaukia 
jūrų liga, yra “atropinas” 
kombinacijoj su “skopola- 
minu.” V. R.

Geriausias alui vanduo 
yra toks, kurį žmonės vadi
na “kietu.”

Mergaitė su Kulka Galvoj

prie

N. M.

Geriausi Viduriai
• — 
JU-

Žabangai Bankų Plėšikam

Tūli gydytojai sako, kad 
50 procentų riebių žmonių 
yra nuo savo tėvų paveldėję 
palinkimą tukti.

“VAIDUOKLIŲ SPYČIAI”

BŪSIMI ŽEMĖS DREBĖJIMAI AMERIKOJE
----------------------------- -------------------- ------- E ___________

13 mėnesių atgal nežinia 
kas peršovė galvą Barbarai 
L. Lamont’aitei, Toledo, 
Ohio. Kulka įstrigo į kaulą 
užpakalyje ausies, arti sme
genų apatinės dalies. Gydy
tojai bijojo daryt operaciją, 
idant, kulką laukan bei
mant, nemirtų mergaitė, o 
su kulka, jie sako, mergai
tė galėsianti būt gyva ir 
sveika. Dabar jinai yra sep
tynių metų amžiaus, vikri 
ir linksma. Z.

500 biznierių, andai susi- 
sirinkę Brooklyne, N. Y., 
labai gėrėjosi gabia kalba, 
kurią pasakė vienas jų va
das. Bet niekam galvon ne- 
dinktelėjo, kad ne jis pats 
tą kalbą pasigamino. Jis ją 
užsisakė parašyt tam tikra
me biure ir užmokėjo už ją 
$87.50. Tai vadinamas “vai
duoklių rašytojų” biuras, 
kuris randasi po num. 17 
East 19th St., New Yorke.

Tas biuras yra prirengęs 
tūkstančius prakalbų ir pa
skaitų bankininkams, fabri
kantams, politikieriams ir 
net daktarams, neturin
tiems patyrimo taip sutai- 
syt kalbą, kad klausytojams 
patiktų. Bet daugiausia iš
mintį ir iškalbumą perką iš 
tokių “vaiduoklių biurų” tai 
buržuaziniai p o 1 i t ikieriai, 
ypač rinkimų laikotarpiais. 
Už kiekvieną/žodį užmoka 
po pusantro iki 8 centų.

Taip naudoja pirktas li- 
teratines plunksnas visokie 
turtingi sportai ir kiti pone
liai ir poniutės, neva “ra
šydami” straipsnius žurna
luose. Tūli savo vardu iš
leidžia net knygas parašy
tas samdytų rašytojų.

Viršminėtas newyorkinis 
biuras turi savo štabe eilę 
nuolatinių rašytojų ir dar 
127 specialių pagelbininkų. 
Jų tarpe yra tuzinas Co- 
lumbijos Universiteto pro
fesorių ir instruktorių, ku
rie, taČiaus, slepiasi nuo 
publikos, taip pardavinėda
mi savo gabumus. Trečda
lis “vaiduoklių” rašytojų 
yra moterys.

Nuėjęs į tokį biurą pirk
ti svetimų smegenų tik aps
kritai pasako, ko jis nori, ir 
biuro specialistai taip “nu
lieja” straipsnį arba pra
kalbos tekstą, kad pirkikas 
paskui stebisi: “Bai gali, ly
giai taip, ką aš norėjau pa
sakyt, ale daug sklandžiau.”

VIENODAS ŠEIMYNOS 
AMŽIUS

Šešios dukterys P. A. He- 
wett’ienes, Kanadoj, visos 
mirė sulaukusios lygiai 65 
metų amžiaus. Tokio pat 
amžiaus būdama mirė ir jų 
motina.

Ame rikiečiai kalbėtojai, 
pradėdami prakalbą, sako, 
“ponios ir ponai,” o francū- 
zai,—“ponai ir ponios,” tai
gi deda moteris antron vie
ton. N. H.

Penktadienis, Kovo 5, 1937

Jungt. Valstijose taipgi 
kartais būna stambių žemės 
drebėjimų. Jie įvyksta maž 
daug lygiais laikotarpiais, 
kaip kad rodo istoriniai 300 
metų užrašai.

Tuos laikotarpius apskai
čiuodamas, Philadelphijos 
miesto inžinierius J. J. Cre- 
skoff, todėl, spėja, kad 
1939-1946 m. būsią rimtų 
žemės drebėjimų Jungtinė
se Valstijose. Ir jie galėsią 
atsitikti bile kurioj šalies 
dalyj, ne vien tam tikrose 
vietose, kaip, sakysime, Ca
lif ornijo j.

Creskof f .primena, jog ne
labai tolimoj praeityj buvo 
sudrebinta žemė Amerikoj 
tokiose vietose, kur to nesi
tikėjo net geriausi žemės 
drebėjimų žinovai.
Namai ir žemes Drebėjimai

Inžinierius Creskoff todėl 
pataria bent didesnius na
mus budavoti taip, kad ga
lėtų atlaikyt žemės sukrėti
mus; o viena tinkamiausių 
tam medžiagų, sako jis, tai 
geležia sustiprintas betonas 
(konkryt). Bet reikia žiūrė
ti ir vietos, kur toks namas 
statomas. Pavyzdžiui, pavo
jinga yra būdavot didnamį, 
kur būna susispyrę vienas j 
kitą du atskiri žemės sluogs- 
niai. Juk žemės drebėjimas 
gali padaryt plyšį tarp tų 
stačiai ar įžulniai susirėmu
sių sluogsnių, arba gali vie
ną pakelti augščiau kito.

Kad tinkamai pastatytas 
didnamis gali atsilaikyt 
prieš žemės sukrėtimus, ta
tai parodo Jungtinių Valsti
jų metalinių pinigų dirbykla 
San Francisco mieste. Jai 
nieko nepakenkė nė vienas 
ligšiolinis ten žemės drebė
jimas.

Iš visų žinomų gyvių žal
čiai turi stipriausius vidu
rius maistui virškinti. Di
dieji žalčiai ryja nekramty
dami čielus paršiukus, ėriu
kus, antis ir kt. su kaulais, 
plaukais, plunksnomis ir vi
su kuo, ir tas nieko neken
kia žalčių viduriams.

TYRIAUSIAS ORAS
Gero lietaus apvalytas 

oras yra tyriausias pasauly
je; o vis dėlto ir tokiame 
“išpraustame” ore yra 300,- 
000 dulkių dalelių kiekvie
noje kūbiškoje jo pėdoje.

Dideliuose Amerikos ban
kuose įrengta tokie įtaisai, 
kad pamato žmogų tamsoj; 
pradeda garsiai švilpti, duo
dami ženklą policijai; atsuka 
šviesas, nufotografuoja plėši
ką ir paleidžia į jį ašarines 
dujas. Europoj, be to, ban
kuose yra įrengimai, kurie pa
tys telefonu paskambina sa
vininkui. Svarbiausias čia da
lykas tai “Švieso-elektrikinė 
akis,” kuri, su pagelba nere
gimų “žemiau - raudonumo” 
spindulių, mato patamsyj ir 
savo elekrine sriovele išjudina 
“visą peklą” prieš plėšiką.

Iš žmogaus kūno taipgi eina 
elektros bei radio “išgaravi
mai.” Juos apčiuopia bankų 
“seifų” radio įtaisai ir sukelia 
lermą prieš naktį “užklydusį” 
plėšiką.



Puslapis Ketvirtas.

Kaip Trockistas Muralovas Pla 
navo Žudyt Molotovą
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Byla, kuri įvyko Maskvoj, 
1937 m. sausio mėn., įrodė, 
kad trockisto asmenyje įkū
nyta pačios niekšingiausios 
anti darbininkiškų, antiso- 
c i a 1 i s tinių, antisovietiškų 
elementų nusikaltėlių rūšys.

Trockistai be jokios abe
jonės užsipelnė “garbę” būti 
priešakiniu fašizmo būriu 
ir nešt kontr-revoliucijos, 
reakcijos, karo vėliavą.

Kokios dar gali būt kal
bos apie kovos būdus prieš 
socializmą? Ar fašistai “gė
dinosi” bent kokiais kovos' 
būdais kovot su darbininkų 
judėjimu? Ne. Trockizmas 
gi priešakinis fašizmo bū
rys, ir jam lemta parodyt 
savo ištikimybė fašizmui 
kovoje su Sovietų Sąjunga, 
su socializmu ir, todėl troc
kizmo kovos būdai su savo 
priešais darbininkais nepri
lygsta net didžiausio darbi
ninku budelio Hitlerio ko
vos būdams.

T r ockistai nepasitenkino 
teroro ruošimu, žalavimu, 

J darbininkų ir valstiečių val
stybės paslapčių išdavimu, 
darbininkų žudymu jie drįso 
parduot Sovietų šalį Vokie
tijos ir Japonijos imperia
listams. Tai darbo žmonių 
tėvynės spekuliantai! Tai 
pasaulinio karo ruošėjai! 
Trockistai su parako sandė
liu nešiojosi, ir laukė, ruošė, 
kad tas parakas užsidegtų, 
kad jo sprogimas atimtų 
milionams žmonių gyvybes. 
Jie ragino Vokietiją ir Ja
poniją pult Sovietų Sąjungą, 
kad jų pagelba užgrobt val
džią į “savo” rankas, žino
ma, kokiomis rankomis bū
tų užgrobta valdžia, jei jau 
daleisime, kad laimėtų im
perialistai kare. Trockistai 
būtų tos valdžios klapčiukai. 
Jie savo rankomis žudytų 
Sovietų liaudį, pildydami sa
vo šeimininkų įsakymus. 
Bet tai nebuvo ir nebus, kol 
gyvuos Sovietų didžioji liau
dis! Iki kokios bedugnės da- 
sirito trockizmas, mums 
šiandien nereikia įrodinėti. 
Tai įrodė patys trockistai- 
šnipai, gestapo agentai teis
me.

Kiekvienam žmogui, ku
riam brangi žmonijos civili
zacija, kuriam brangus žmo
gus, ne tik kaip visuomenės 
narys, bet kaip augščiausis 
gamtos kūrinys, pakanka 
tik susipažint su paskutine 
trockistų byla, kad pa
smerkt trockizmą kaipo nai
kintoją viso to, ką žmonija 
kūrė savo kraujumi, gyvy
bėmis. Trockizmas nori nu
stumt pasaulį į prarają. 
Nori jį sunaikinti, vien tik 
vardan to, kad jam nepa
tinka socializmo laimėjimas, 
civilizacija.

Susipažinus su “ligigre
čio trockistų centro” bylos 
medžiaga, šimtą kart grei- 
čiatrpasiseks “perkąst” šios 
“teorijos” esmę, negu klau
syt profesorių lekcijos šiuo 
klausųnu.

Teisiamieji trockistai tei
sme virto “profesoriais,” ir 
jie, faktais prispirti, savo 
žodžiais prikalė trockizmą 
prie negarbingos sienos. Jie 
patys save nuteisė. Jie tei
singumo organų sumanumu 
prispirti pasakojo tokius 
savo niekšingus žygius, nuo 
kurių plaukai šiaušiasi ant 
galvos.

Šioj byloj buvo patraukta 
teisfnan 17 trockistų. Dau- 
gurha iš jų buvo kontr-tevo- 

į. hucijos vadai, nuo senu lai-
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kų trockistai. Jie veidmai
niaudami paslėpė savo ju- 
došišką veidą nuo Komunis
tų Partijos, Sovietų val
džios, nuo liaudies, tam kad 
atnešt didesnę žalą socialis
tinei šalei.

Tarp šių' 17 banditų-ju- 
došių buvo teisiamas senas 
trockistas Muralovas. Teis
mas jį nuteisė sušaudymui 
(bausmė įvykdyta).

Štai to niekšo atsakymai 
į prokuroro Višinskio klau
simus :

Muralovas iš pradžios pa
pasakojo, kad 1931 m. Mas
kvoje susitiko su Smirnovu 
(sušaudytas kartu su Zinov- 
jevu), kuris jam papasakojo 
apie Trockio teroristines di
rektyvas ir kad Smirnovas 
patarė organizuot vakarų 
Sibire teroristiniai trockisti- 
nį centrą.

“Pirmu šio centro uždavi
niu— parodo Muralovas — 
buvo surinkinėjimas troc- 
kistinių jėgų ir organizavi
mas dideliu teroristiniu ak
tų.”

Tam tikslui Muralovas 
grįžo į Vak. Sibirą, susitiko 
su Smirnovo rekomenduo
tais Sumeckiu ir Boguslavs- 
kiu.

“Jie taip pat sutiko su 
manim,—tęsia Muralovas,— 
ir šiuo sąstatu pradėjo 
veikt Sibire trockistinis 
k o n tr-revoliucinis centras. 
Aš buvau vadas, Sumeckis 
turėjo ruošt kadrus, pirmoj 
eilėj tarp jaunimo aukštojo 
mokslo įstaigose. Trockistui 
Chodorozei aš pavedžiau or
ganizuot teroristinę grupę. 
Jis ją 1932 m. suorganizavo. 
Teroristinio akto objektas 
buvo VKP(b) Sibiro krašto 
komiteto sekretorius Eiche.

“Tais pačiais metais į 
Novosibirską atvyko šesto
vas (taip pat patrauktas 
tieson šioje byloje, ir teismo 
sprendimu sušaudytas. J.) ir 
atvežė Sedovo laišką” (Se
dovas Trockio sūnus), kuris, 
pagal Muralovo parodymais, 
buvo “Trockio direktyva 
perėjimui prie teroristinių 
aktų.

“1932 m. aš vėl gavau vie
ną Sedovo laišką, kurį man 
atvežė trockistas-inžinierius 
—Zaidmanas. Jame buvo 
siūloma pagreitint teroristi
nius aktus prieš Staliną, 
Vorošilovą, Kaganovičių ir 
Kirovą.

“1933 m. aš dar gavau Se
dovo laišką, kuriame kalba
ma, kad “senis patenkintas 
mūsų veikimu (“senis”—tai 
Trockis.—J.). 1934 m. aš su- 
sirišau su Piatakovu ir in
formavau jį apie mūsų vei
kimą. Piatakovas (šio teis
mo sprendimu sušaudytas.— 
J.) pranešė man, kad suda
rė susitarimą su dešiniai
siais. Iš pradžių mane tai 
nustebina, kad dešinieji sto
jo ant mūsų pozicijų, ir te
roro prasmėje, ir žalavimo 
prasmėje ir, kad pas juos 
yra savo centras, į kurį įei
na Tomskis (pastarasis dar 
Zinovjevo bylos metu išgir
dęs, kad teisme paaiškėjo ir 
jo niekšystė — nusižudė. — 
J.); Rykovas ir Bucharinas. 
Šita naujiena nustebino ma
ne todėl, kad aš skaičiau 
juos oportunistais ir bailiais 
žmonėmis, netinkamais aš
triems veiksmams (judėji
mas salėje). P i a t a k o vas 
man pareiškė, kad jie pa
sikeitė. Čia aš sužinojau 
apie ligigrečio centro sąs
tatą (“ligigreiis centras”

buvo sudarytas atsargai, jei 
pravirs trockistinis centras, 
kuris buvo sudarytas iš- Zi- 
novjevo, Kamenevo ir kt. 
su š a ūdytų trockistų.—J.), 
kuris buvo sudarytas iš Pia- 
takovo, Radeko, Sokolniko- 
vo, Serebriakovo.”

Toliau Muralovas pasako
ja kaip įvairiose Sibiro vie
tose veikė trockistiniai-te- 
roristinės grupės, kurios tie
sioginiai ruošėsi užmušt d. 
Molotovą (Sovnarkomo pir
mininkas) ir d. Eichę.

“1934 m. Prokop jevske,— 
parodo Muralovas, — mes 
ruošėmės .įvykdyt teroristi
nį aktą prieš Molotovą, bet 
akto nepavyko įvykdyt. 
Taip, kad faktinai jokių te
roristinių aktų. Vakarų Si
bire nebuvo įvykdyta.”

Višinskis: Nepasisekė?
Muralovas: Taip, nepasi

sekė.
Višinskis: Bet buvo ruo

šiami?
Muralovas: Buvo ruošia

mi.
Višinskis: Neįvyko todėl, 

kad jūs atsisakėt, arba nuo 
jūsų nepriklausė?

Muralovas: Ne, taip pa
prastai nepasisekė.

Į prokuroro Višinskio 
klausimą, kaip buvo ruošia
mas pasikėsinimas prieš 
Molotovą, Muralovas paro
do:

“Aš pavedžiau tai šešto- 
vui. Jis pasakė man, kad 
pas jį jau yra paruošta gru
pė, priešakyje kurios stovi, 
rodos, Čerepuchinas ir, kad 
paruoštas šoferis, kuris turi 
paaukot savo gyvybę, kad 
nužudyt Molotovą. Bet pa
skutiniu momentu šoferis 
išsigando, pasigailėjo paau
kot savo gyvybę ir, tokiu 
būdu liko Molotovas gyvas,”

Į Višinskio klausimą, ko
kiu būdu buvo ruošiamas 
žmogžudiškąs pasikėsinimas 
prieš Molotovą, Muralovas 
parodo:

“A u t o m o bilis, vedamas 
visu greitumu, turėjo pa
sukti į ravą. Prie tokių są
lygų automobilis pagal iner
ciją persivęrčia viršum ko
jomis, mašina lūžta, žmo
nės. ...”

Kaltinamas šeštovas šią 
Muralovo parodymo vietą 
patvirtino ir pridūrė, kad 
gavo iš Muralovd nurodymą 
nužudyt drg. Ordžonikidzę 
(sunkiosios pramonės liau
dies komisaras, dabar jau 
miręs), kuomet pastarasis 
atvyks į Kuzbasą.

“Kuomet aš sužinojau 
apie Molotovo atvykimą,— 
parodo šeštovas,—aš daviau 
parėdymą Č e r e p u c hinui, 
kad pastarasis tučtuoj aus 
išvyktų į Prokopjevską as
meniniam vadovavimui te
roristiniam aktui prieš Mo
lotovą. Jis taip ir pasielgė.”

Toliau Šestovas pasakoja 
apie vietą, kurioje turėjo 
nužudyt Molotovą ir, kad 
tas ravas “... ne ravas, kaip 
pasakojo Muralovas, bet 15 
metrų gilumo griovis.” Šes
tovas patvirtino, kad tą 
vietą pasirinko jis kartu su 
Čerepuchinu ir kad pasta
rasis prie automobilio vai
ro pasodino Arnoldą (nu
teistas 10 metų kalėt), ku
ris turėjo pasiauko’t ir su 
mašina nudardėt į griovį.

Čerepuchinas nepasitikėjo 
Arnoldu iri pasiuntė iš prie
šingos pusės sunkvežimį, 
kuris turėjo atlikti niekšin
gą darbą tuo atveju, jei 
Arnoldas neatliks. Sunkve-
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Į Lawrence atvyksta gera 
kalbėtoja ir veikėja draugė E. 
Vilkaitė Tai bus pirmu sykiu 
mūsų mieste. Jai rengiama 
net du mitingai:

Kovo 10 d., 7 vai. vakare,

Trys Mitingai.
Kovo 7 d., šį sekmadienį, 

audėjų reikalais šaukiama ma
sinis mitingas. Prasidės 2 vai. 
po pietų ir įvyks French So
cial Hall, 232 Lowell St. Bus 
visa eilė gerų kalbėtojų, kurie 
darbuojasi industriniam fron
te, kad suorganizuoti audimo 
pramonės darbininkus.

tokiam svarbiam 
Tai dėka širei- 
iš jų loskos likos 
pinigų del aktin-
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žirnis turėjo užšokt ant au- vieni sąžiningai, kiti apga- 
tomobilio ir nustumt jį į 
griovį....

Arnoldas tą faktą patvir
tino. Muralovas bando išsi- 
sukinet, kad neruošė tero
ristinį aktą prieš Ordžoni
kidzę, bet šestovas katego
riškai tvirtina, pareikšda
mas: “Aš kuo aštriausiu bū
du tvirtinu kas link savo 
parodymų (t. y., kad Mura
lovas liepė nužudyti Ordžo
nikidzę.—J.) Aš jam pasa
kiau, kad pas mane Prokop- 
jevske yra paruošta teroris
tinė grupė. Apie Muralovo 
direktyvą aš dalinai papasa
kojau Čerepuchinui, kuris 
ją priėmė vadovavimui.”

Muralovas parodė, kad jis 
su Piatakovu po Kirovo nu
žudymo tarėsi, jog direkty
vos vykdomos, kad jau vie
ną pašalino, t. y., užmušė ir, 
kad dabar eilė pasiimt už 
kitų t. y., už Stalino, Voro- 
šilovo, Molotovo, Kagano- 
vičiaus ir kt. partijos ir vy
riausybės vadų. Muralovas 
atviru ciniškumu parodo, 
kad partizaniniai veikiant 
nepasiekiamas tikslas, rei
kia žudyt vadus grupėmis, 
kad tuo sukelt šalyj paniką, 
Vokietijos ir Japonijos im
perialistų pagelba užgrobt 
valdžią. Šie supuvę niekšai 
žinojo, kad šalyje neturi jo
kios atramos, net išžudžius 
vadus nesitikėjo savo jėgo
mis užgrobt valdžią. Jie ma
tė vienintelį būdą savo tiks
lo pasiekimui — parduot tė
vynę, .parduot liaudį....

Prokuroras klausia, kas 
privedė jį, Muralovą, prie 
antisovietinio, pardavikiško 
darbo, Muralovas atsako:

“Griekų puolimo pradžią 
reikia skaityt nuo to mo
mento, kai aš pasirašiau 
pirmą dokumentą prieš par
tiją. Tai 1923 m. 46-ių pa
reiškimas. Nuo to prasideda 
griešnikystės pradžia, o pa
skiau įsitraukiau į trockis- 
tinę organizaciją, iki išmeti
mo manęs iš partijos ir iš
trėmimo į Vakarų Sibirą. 
Čia, žinoma, buvo užsigavi
mas už save ir kitus, taip 
sakant, neapykanta.”

Prokuroras klausia, kodėl 
jis nusprendė duoti teisin
gus parodymus, jog anks
čiau jis į visą eilę klausimų 
duodavo neigiamus atsaky
mus. Muralovas atsako, kad 
8 mėnesių bėgy j jis neigė 
čielą eilę kaltinimų. Višins
kis primygtinai klausia, ko- 
delgi dabar nusprendė duot 
teisingus parodymus.

Muralovas: čia, mano 
nuomonė, trys priežastys, 
kurios privedė mane duot 
teisingus parodymus. Viena 
priežastis — politinė, giliai 
ritnta, dvi išimtinai asme
niško pobūdžio. Pradėsiu 
nuo rimčiausios, nuo mano 
būdo. Aš labai karštas, už- 
sigaunantis žmogus. Tai 
pirma priežastis. Kuomet 
mane pasodino, aš supykau, 
užsigavau.

Višinskis: Kuomet jus so
dina, jūs nemėgstate?

Muralovas: N e m ė g s tu. 
Antra priežastis taip pat 
asmeniško pobūdžio. Tai 
mano p r i s i r i š i mas prie 
Trockio. Aš moraliai skai
čiau neleistina išduot Troc
kį, nors ir neskaičiau Troc
kio direktyvą apie terorą, 
žalavimus — teisingą. Mano 
širdį visą laiką graužė, aš 
skaičiau, kad tai neteisinga. 
Čia buvo ir draugiški santi- 
kiai ir politiniai išskąičiavi- 
mai. Trečias momentas, — 
kaip jūs žinot, kiekvienam 
dalyke yra persilaužimų.

Ir aš maniau, kad jei aš 
ir toliau liksiu trockistų, tuo 
labiau, kad kiti šalininkai—

vystės tikslais grįžo parti- 
jon,—jokiais atvejais jie ne
buvo kontr-revoliucijos vė
liava, o aš štai atsiradau 
didvyris.... Jei aš liksiu ir 
toliau tokiu, tai aš galiu 
likti kontr-revoliucijos vė
liava. Tai mane baisiai iš- 
gązdino. Tuo tarpu mano 
akyse augo kadrai, pramo
nė, liaudies ūkis... Aš ne 
aklas ir ne toks fanatikas.”

8 mėn. “pafilozofavęs,” 
Muralovas nusprendė prisi
pažint patiektame jam ap
kaltinime. Žinoma, čia Mu
ralovas, kaip gudri kontr- 
revoliucijos gyvatė raitosi, 
išsisukinėja tikslu, kad pro
gai pasitaikius vėl įgilt so
cialistinę šalį, įleist į jos 
širdį trockistiniai-fašistinius 
nuodus. Jis prisipažino ne 
todėl, kad pasitaisė, pripa
žino “klaidas,” o todėl, kad 
neprisipažint toliau nebuvo 
jokių išrokavimų. Saugumo 
organai, teismo procesas 
faktais prispyrė jį prisipa
žint savo niekšingam darbe.

Nusikaltimo faktų jis bu
vo prikaltas prie gėdos stul
po. Jo bendrobanditai taip 
pat savo parodymais jį pris
pyrė prisipažint. Ožio poli
tikos ir toliau laikytis būtų 
visai kvaila, o apgint kokią 
ten trockizmo “garbę”, šni- 
pui-diversantui, tiek pat rū
pi, kaip profesionalui žmog
žudžiui prieš mirtį laukt iš 
kunigo griekų atleidimo. O 
prie to, kokia ten trockizmo 
“garbė? Trockizmo' mokslo 
pagrindais liko pardavystė, 
banditizmas, š n i p a v imas, 
žalavimas, diversijos, vienu 
žodžiu, juodžiausios rūšies 
fašizmas. Muralovas ne 
kvailas, kad prie tokių apy- 
stovų apgint tą “garbę.” O 
pagaliau, kam gi ją gint? 
Kur girdėta, kad banditas, 
vagis gintų banditizmą, plė
šimą?

Socialistinės šalies teisin
gumo organai, visai šaliai 
pritariant, nukirto kontr- 
revoliucijos hidrai galvą. Ta 
įsiutusi trockistų gauja rūo- 
šė Sovietų liaudžiai giljoti
ną, bet jie apsiriko, jų pa
čių galvos papuolė po gilio- 
tinos kirviu. Taip Sovietų 
milionai su revoliucijos prie
šais elgėsi, taip ir ateityj

Ne pro šalį prisimint di
džiojo francūzų revoliucio
nieriaus Marato pamokini
mus, kad išmintingiau iš- 
anksto nupjaut nesveiką na
rį, kad išgelbėt visą kūną.

K o n t r-revoliucijai kiek
vieną kartą bus nukertama 
galva, kad apsaugot, išlai
kyt tą linksmą gyvenimą, 
kurį Sovietu milionai savo 
krauju ir tūkstančiais gyvy
bių yra pasiekę.

Juraitis.

Vasario 14 d. d-gai Širei- 
kiai buvo surengę skanius pie
tus del naudos prieš karą ir 
fašizmą organizacijos. Nežiū
rint, kad diena pasitaikė lie
tinga ir reikėjo toli važiuoti, 
nes šireikiai gyvena Sun Land, 
Calif.., bet svečių susirinko ar
ti 50 ypatų. D-gė M. šireikie- 
nė, paaiškino, kad ji šiuos pie
tus duoda veltui, ir visi pi
nigai, kuriuos svečiai pasimo
kęs, eis del kovos prieš karą 
ir fašizmą. Tai viso sukolek- 
tuota virš $30.00. Tai bus ge
ra parama 
judėjimui, 
kiams, kad 
tokia suma
gesnčs kovos prieš karą ir fa
šizmą.

Vasario 2 d. Lygos prieš Ka-

ra ir Fašizmą lietuvių skyrius 
turėjo surengęs vakarienę, kur 
žmonių buvo virš šimto ir da
vė daug naudos, finansinės ir 
dvasinės. Pirmiausiai kalbėjo 
angliškai, iš Vokietijos pabė
gęs d. Eretz, nurodydamas, 
kaip Hitleris pavergė Vokie
tijos liaudį ir rengias prie 
grobimo kitų kraštų, kaip tai, 
Sovietų Sąjungos ir Lietuvos. 
Tad visiems reikia kovoti 
prieš karą ir fašizmą, nurodė 
kalbėtojas.

Toliaus dainavo Lietuvių 
Choras, po vadovyste Olive 
Pupiutės. Reikia pasakyti, kad 
choras nariais likos neskait
lingas, kuomet pasitraukė at
žagareiviai. Užtai reikia dėtis 
prie choro tiems, kuriems yra 
galimybė.

Mūsų solistės—d-gė Leva- 
nienė ir Pečiulienė sudainavo 
po keletą dainelių. Maža mer
gaitė Glorija May paskambino 
pianu solo ir paskui su savo 
broliuku pašoko “tap dance”. 
Ant pabaigos d-gė Lingienė 
su Kvietkausku sudainavo du
etą.

Taigi, programa buvo gana 
gera, kaip del vakarienės. Dar 
reikia paminėti, kad d-gė Pau- 
likonienė ir jaunasai Rados iš
davė raportus iš atsibuvusios 
Prieš Karą ir Fašizmą Lygos 
Konferencijos. Raportai pu
sėtinai buvo suvėluoti, tai ma
žai beinteresavo klausytojus. 
Kada mes minime program o 
dalyvius, tai negalima praleis
ti nepaminėjus gaspadinių, 
kurios taip daug turi dirbti, 
šį sykį daugiausia darbavosi 
d-gė J. Šimkienė ir kitos. 
Ačiū joms.

Kovo 14, Los Angelio Ben- 
'dras Draugijų Komitetas ren
giasi minėti Lietuvos neprigul- 
mybę švedų svetainėje, 7519 
S. Hoover St. Bus graži pro
grama, tai visi dalyvaukite.

M. P.

Lucky Strike Programoj Bus 
Girdima Garsūs Pasaulio 

Dainininkai
“Jūsų Hit Parade” radio klausyto

jai turės progos išgirsti daugelio pa
saulio pagarsėjusių dainininku balsus. 
Kaip Lucky Strike cigaretų išdirbėjai 
ir programos rėmėjai pareiškė, jie 
susidės iš vadovaujamų operos daini
ninkų, pagarsėjusių scenos ir filmų 
lošėjų, ir radio žvaigždžių.

Šios garsenybės bus kaipo priedas 
nuolatiniams artistams, kurie šią pro- 
gramą padarė visoj šalyj taip mėgia
ma. Programa yra perduodama tre
čiadieniais 10 vai. vak. ĖST per Na
tional Broadcasting kompanijos rau
doną tinklą ir šeštadieniais, taipgi 10 
vai. vak. ĖST per Columbia Broad
casting System.

Kaip ir iki šiol, kiekvienoj progra
moj bus perstatoma “Luck Seven”, 
septynios populiariŠkiausios savaitės 
melodijos. Melodijų populiariškumas 
sprendžiama pasiremiant plataus vi
sos šalies tyrinėjimo daviniais sužino
ti, kurios dainos vadovauja muzikos 
lapų ir plokštelių pardavime; kurios 
iš jų dažniausiai užkviečiamos įžy
miųjų orkestrų vedėjų griežti, kurios 
dažniausiai girdimos per didžiausius 
transliavimo tinklus ir vadovaujan
čias nepriklausiančias radio stotis. Be 
to, ir kitos populiariškos dainos ne
priskirtos prie “Lucky Seven” yra 
perstatoma. O štai dabar radio klau
sytojams, kaipo priedai, bus duoda
ma progos išgirsti nekuriu pasaulio 
įžymiausių dainininkų balsai!

Lucky Strike programos per ilgus 
metus buvo tarpe populiariškiausiu, 
lygiai kaip ir Luckies, kurie lapių jų 
cigaretų rūkytojų yra mėbiamiausiais. 
Pagaminti iš puikiausio turku ir na
minio tabako Lucky Strike cigaretai 
yra lengvas užsirūkymas, laisvas nuo 
tūlų erzinančių, pašalintų išimtino 
“It’s Toasted” proceso, priemaišų. 
Luckies yra malonūs gerklei.

^tai kodėl tiek daug įžymių radio, 
scenos, filmų ir operos artįstų rūko 
Lųckies., Jų balsai yra jų turtas, tad 
iiė. ir nasirpnka lentrva užsirūkvma.

kalbės Lietuvių Svetainėje, 41 
Berkeley St., visais svarbiais 
dienos reikalais. Čia turi daly
vauti vyrai ir moterys.

Kovo 11 d., taip pat 7 vai. 
vakare, ji kalbės tiktai mo- 
terims-merginoms. Čia jau 
vyrai nebus įsileidžiami. Pra
kalbos įvyks toj pačioj svetai
nėj.

Taigi, ot, Lawrence lietuviai 
kviečiami ir raginami dalyvau
ti šiuose svarbiuose mitinguo
se. L. K. Biuras.

“Song of Happiness”
(“Džiaugsmo Daina”) 

Gražus Rusiškai Kalbantis Judis 
Su Angliškais Paaiškinimais 

Taip pat News Reel apie 
Sovietų Sąjungą 

Suruoštas Rusų Darbininkiško 
Dienraščio “NOVY MIR”

Bus rodomas sekančiuose miestuose:
BOSTON Mass., Elizabeth Peabody 

House, 357 Charles St., penkta
dienį, kovo 5-tą, nuo 7 vai. iki 11 
v. vak. (2 rodymai). įžanga 30c, 
vaikams 15 centų.

PROVIDENCE, R. I., Touro Hali, 88 
Matewson St. šeštadienį, kovo 6- 
tą nuo 7 vai. iki 11 vai. vak. (2 
rodymai). Įžanga30c, vaikam 15c 

CHELSEA, Mass., Russian Commu- 
' nity Home, 88 Hawthorne St.

Sekmadienį po piet, kovo 7-tą, 
nuo 1:30 vai. po pietų iki 5:30 

' vai. vak. (2 rodymai). Įžanga 
30c, vaikam 15c.

LYNN, Mass., Lynn Laster Hall, 34 
Andrews St. Sekmadienio vak. 
kovo 7-tą, nuo 7 iki 11 vai. (2 
rodymai). Įžanga 25c, vaikam 
15 centų. (53-54)

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street
168 Grand Street 

Brooklyn, N. Y.
Tel. Triangle 5-3622

BERN. J. SHAWK0N1S 
(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: fiarrison 6-1693

tuvių, kitokių grupių 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau sū ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio.pa- 
jgeidaujfima. 
Taipgi, atpiki ią-, 
.voju įvairiom 
spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion SU . kamp. Broadway 
ir Stone Avė., tarpe Eastern Park
way ir (Cbaųncey stočių BMT Line 

BROOKLYN, N. T.
Te!.: Glenmore 5-6191
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Puslapis Peiiktas

I BOSTONO ŽINIOS
|l  VEDA KORESPONDENTŲ BIURAS ....

Trumpai Kalbant

orkestrą

Laisvės
Izabelės

Radio Programa.
Sekmadienio, kovo 7 d. pro

grama per stotį WMEX (1500 
kil.) 9 :30 ryte —

1— Melody Kings 
iš Worcesterio.

2— South Bostono
Choras po vadovyste
Y armolavičiutės.

3— J. Rainardienė ir R. Au
dickas dainuos duetus. Akom- 
panistė Elena žukauskiutė.

Prašome parašyt į stotį W 
MEX, Lithuanian Program, 
Boston, Mass., kaip patiko pro
grama.

Steponas Minkus,
garsintojas.

Dabar P. Rimšos kūriniai 
pašvęsti pasirašymui konkar- 
dato tarp Rymo popiežiaus ir 
Lietuvos, kuriuomi Vilnius ati
duodamas Lenkijai. Tai statu
la, kuri padaryta smetotinės 
valdžios direktyvomis. Ją nu
pirko Lietuvos valdžia ir pa
dovanojo papai. Statula dabar 
randasi Vatikano muziejuje.

Čia (statuloje) paukščiai 
skridę į kairę, bet paskui grįž
ta į dešinę. Reiškia Lietuyos 
žmonės prieš konkardatą ėjo į 
kairę: į socializmą ir tuom pa
tim į “bedievybę”. Bet ačiū 
Voldemaro konkordatui su pa
pa—jie pasuko į “tiesos ke
lią,” į dešinę t. y. į klerikaliz-

geriausiai šaudančiam polici
ninkui. Toliau—Lietuvos teis
mo emblema. Ją vartoja tei
sėjai, kaip amerikoj “bedžė.”

Parodoj buvo ištatyta apie 
tuzino asmenų bar-reliefai. Aš- 
tuoni iš jų padaryti ant gipso 
čia amerikoje. Tai daugiausiai 
tų * žmonių—pas kuriuos p. 
Rimša gavo prieglaudą. Tarp 
tų asmenų yra ir p. Kapočiene 
—dr. A. Kapočiaus žmona.

Yra čia ir K. V. Račkaus
kas—bronzoje ir daug kitų 
nieku nežymių asmenų.

Mūsų Laisvės Choras pasek
mingai gastroliavo Cambridge, 
Mass., vasario 21 d. Tą dieną 
vįšos Cambridgė’aus pažangio
sios orghriizacijos minėjo 19 
metų Lietuvos nepriklausomy
bei sukaktuves.

Prakalbas su gera koncerti
ne programa rengia Am. Lie
tuviu Darbininkų Literatūros 
Draugijos 2-ros kuopos Mote
rų Skyrius sekmadienį, 7 kovo 
(March), 7 vai. vakaro, Lie
tuvių svetainėj, kampas E ir 
Silvar Sts.

Kalbės E. Vilkaite iš Brook-

mą.
Dar vienas medalijonas su 

papomis Inocentu ir Pijum XL; 
kitoj pusėj vysk. Kristijonas ir 
archiv. Juozapas (Skvireckas). 
Tai garbei atskiriai bažnyčios 
provincijai Lietuvoje.

Kadangi E. Vilkaitė dirba 
slaugės profesijoj, tad ji duos 
daug svarbių patarimų mote
rims sveikatos klausimais. Pa
sikalbėjimas vien moterų rei
kalais įvyks šeštadienį, kovo 6 
d., 8 vai. vaakro, 376 Broad
way. Visos moterys dalyvau
kite ir sužinokite daug svarbių 
dalykų apie savo sveikatą.

Rengėjos. < »

Ir Mano Trigrašis Del Pasi- 
Baigusios P. Rimšos Skulp

tūros Parodos

Be šitų tikybinio turinio kū
rinių visi kiti—istoriniai-patri- 
jotiniai. Tai daugiausia meda- 
lijonai sukurti prie dabartinės 
valdžios.

Kodėl Rimšos genijus pas
kendo šios rūšies kūryboj—vi
sai suprantama. Tai bizniškas 
išrokavimas.

Fašistinė Smetonos valdžia, 
nuo 1926 metų ligi šių dienų 
pridirbo. visokių medalių, or- 
d,en.ų, įr kitų blizgučių-^cetlikų 
gal daugiau' net už fašistinę 
Italiją. Taip jau tie Lietuvos 
“ponai” myli visokius žibučius, 
ceckas.

P. Rimšą pažinojau nepri
klausomoj Lietuvoj. Jo kūri
nius: “Artojas” ir “Lietuvos 
Mokykla”—pažinojau dar vąi- 
ku būdamas, šitų dviejų kūri
nių turėjau fotografijas (at
virutes) ir jas be galo bran
ginau. Jau tada supratau, kad 
šiedu "kūriniai piešia skurdų ir 
kartu realų kaimo gyvenimą. 
Šitų kūrinių autorių, P. Rimšą, 
gerbiau ir dievinau, kaipo 
skriaudžiamųjų užtarėją.

Tai buvo senai. . . Dar prieš 
Didįjį (Pasaulio) karą:

Deja... šitie du P. Rim
šos kūriniai ir po šiai dienai 
aukščiausiai vertinami ne tik 
publikos, bet ir paties skulp
toriaus. Už nedidelį bronzinį 
“artoją,” P. Rimša nori gauti 
$10,000. Sakoma, tūlas žmo
gus, ar žmona, siūlęs $4,000.

Tas pats ir su “Lietuvos 
Mokykla.”

Tai kaip gi? Ar P. Rimša 
1907 metais Vilniuje ir 1911 
metais dabartiniam Leningra
de buvo geresnis skulptorius, 
negu dabar? (1907 m. Vil
niaus dailės parodoje P. Rim
šą buvo išstatęs “Lietuvos 
Mokykla” ir šis kūrinys kriti
kų buvo pripažintas vienu iš 
geriausių. 1911 m. dabartinia
me Leningrade, P. Rimša už 
“Artoją” buvo apdovanotas 
stambia premija)

Į aukščiau pastatytą klau
simą prisieina atsakyti teigia
mai ir neigiamai.

Paėmus skulptorių, kaipo 
techniką, t. y. iš techniško at
žvilgio—beabejo Rimša daug 
pažengęs technikoj. Bet paė
mus iš idėjinės kūrinių puses 
—skulptorius sustojo vietoje, 
afrba ir atsiliko.

Kuomet mūsų 
kvėpavo
vaizdavo lietuvių 
tarp 1864-1904 metų, kuomet 
lietuviu buvo uždrausta gimto
ji kalba, raštas; kuomet moti
na sukdama ratelį turėjo kar
tu mokinti ir savo vaikelį iš 
elementoriaus. ^ia pat gUli 
šunelis sargas. Jis g a'.v? pakė
lęs klauso. Užgirs žauuc.i >. 
kieme—tuojau ims loti. Tuo 
tdtpu gi motiną kiš elemento
rių į pakiltų kuodeli HFb’a į 
pečių

Tų žibučių projektų paga
minimui valdžia skelbia kon
kursus. Skiria “juri” komisi
jas. Laimėjusiam konkursą— 
išmoka aukštas premijas.

Nestebėtina, todėl, jei Lie
tuvos dailininkai nekuria iš sa
vo idėjos, bet sulig užsakymo.

Ir nuo to neliuosas ir P. 
Rimša. Dauguma jo kūrinių 
(medalijonų), per nelyg pa
triotiniai, net šovinistiniai. Pa
vyzdžiui: vienoj vietoj Lenkija 
vaizduojama kiaule, su karei-1 
viška lenkų kepure, su Lenki
jos valstybės ženklu ant šono 
(ereliu, kurį lietuviai, didesnei 
paniekai—vadina “višta”), ši 
kiaulė (lenkija), užsirioglinusi 
Vilniuje ant Gedimino kalno 
plėšia Lietuvos vėliavą nuo 
stiebo. Kitoj vietoj Lenkija 
vaizduojama kokia tai gorila.'

Visa tai gražiai Rimšos pa
daryta dailės-technikos žvilgs
niu. Bet kūrinio dvasia, jo 
simbolizuojamoji idėja — tai 
augščiausias kūrinio tikslas.

Tegul mes nemylim Lenki
jos. Tegul, sakysim, Lenkija 
padarė mūsų tautai didžiausią 
skriaudą. Ar už tai mes turi
me juos kolioti ir velniais (šį 
kartą kiaulėmis) maliavoti? 
Visai ne. Tuomi mes nieko 
neatsieksime. Tuomi mes tik 
parodom savo vaikišką silpnu
mą. Jei vaikas neįgali nuga
lėti už save stipresnį—tai jis 
nors liežuvį ar špygą parodo. 
Ir džiaugiasi tuomi, kad atker- 
šino.

Mano Išvados Darbininko 
Akimis Žiūrint

Darbo liaudis iš P. Rimšos 
kūrybos nieko gero sau neturi. 
Rimša suponėjo ir nutolo nuo 
Lietuvos kaimo.

Gerai mūsų vienas bendra
darbis, vos atsidarius Rimšos 
kūrinių parodai, Bostono ži
niose rašė, kad geriau būtų bu
vę jei Rimša, vietoj K. V. Rač
kausko, būtų “nulipdęs” K. 
Požėlą ar kurį nors iš sušaudy
tųjų nekaltai darbininkų vadų.

Šiandien Lietuvoje skulpto
riui, tapytojui, rašytojui—me
džiagos netrūksta. Kam kel
ti iš kapų Vytautus, Gedimi
nus ir kitus atgyvenusius mo
narchus. Įamžinkit. Palikit 
busimosioms kartoms istorinius 
dokumentus, kaip mūsų tauta 
gyvena šiandieną.
I ‘ Škulptprtąu? Parodyk brfrn- 
zoj, gipse ar molyj, kaip Lie
tuvos policininko peršautas 
miršta Gustaitis, o atbėgęs sū
nus puola prie mirštančio tėvo 
šaukdamas: “Tėvą peršovė! 
Jie mano tėvą nušovė!”

Daug panašių temų. Ilgai 
jų ieškoti nereikia. Bet už kū
rinius šitom temom—šiandien 
—pinigų nėra. Tie, kurie pi
nigų turi—tokių kūrinių ne
pirks. Tie, kurie su džiaugsmu 
juos pirktų—pinigų neturi. Ot, 
čia kūrybos genijus ir padaro 
“stop.”

Laisvės Choras intensyviai 
dirba su operete “Pepita.” “Pe- 
pitą” režisuoti pakviestas drg. 
M; Bolys.

Apart savaitinių praktikų 
penktadieniais drg. Bolys apsi
ėmė chorą pamokyti dar ir pir
madienio vakarais. Bloga tik 
tai, kad keli mūs chord geres
nieji dainininkai iki vėlai dirba 
ir į praktikas laiku negali ateiti.

Apart “Pepitos” grupė mūs 
choristų mokinasi ir “Kornevi- 
lio Varpai.” Šią operetę Bos
tone statys Lietuvių Meno Są
jungos apskritys. Taigi choras 
susidės iš visų chorų rinktinių 
dainininkų.

Baliukyj dalyvavo drg. Mi- 
chelsonai, pp. Kubiliai, drg. 
Barčiai, Vaigauskai, Saliuliai ir 
visa eilė veiklių mūs žmonių. 
Pirmininkavo p. O. Kubilienė.

“Grinoriškų veselijų mums 
kelti jau nepriseina’’—kažiri 
kas išstatė iš svečių. Tehkina- 
mes tik “sidabrinėmis,” neš 
“grinorių iš Lietuvos jau nebė- 
atvažiuoja. Amerikos durys tari- 
džiai uždarytos.

Am. Liet. Pil. Kliubas, 376 
Broadway, susilaukė sau gero 
kaimyno, šalę esantį kambarį iš
sinuomavo A. Legijono, Stepono 
Dariaus postas, 317.

Mūsų poetas,' Rokas židžiū- 
nas, vėl išleido savo žurnalo 
“Išmintis” numerį. “Išmintis” 
šįmet pradėjo savo gyvenimo 
ketvirtus metus. Šįmet “Išmin
tis
to, bet 
Formatas 
nis.

pasirodė mažesnio forma- 
gausesnė puslapiais, 
dabar daug patoges-

žmonės peraukštai 
nemano.

Dideli 
apie save

Bostone yra garsus Liaudies 
Simfonijos ir kitų orkestrų ve
dėjas, Fabijonas Sevitsky (ru
sas ar lenkas). Apie jį vietos 
laikraščiai rašo:

Kartą Sevitsky važiuoja per 
Bostoną savo nauju automobi
liu. Trafiko lempa jį sulaiko 
vienoj gatvėj ir greta, jo pri
važiuoja pažįstamas žmogus.

“Sei, maestro—klausia pažįs
tamas muziką. “Ar tamsta ir 
automobilį taip gerai vairuoji, 
kaip koncertuose diriguoji?”

“Nežinau — sako Sevitsky. 
Su automobilium žmogaus aš 
dar neužmušiau. Bet kiek žmo
nių aš galėjau 'užmušti su savo 
muzika—pasakyti sunku.”

Reiškia, tas žmogus į padan
ges savęs nekelia. Tuo tarpu 
lietuvių tarpe yra žmonių, kad 
ir neužtarhautus titulus sau se
ga, k. a., artistė, daktaras ir tt.

Drg. A. J. Kupstis aną Syk 
gavo įdomų laišką iš Odesos, 
SSSR. Rašo studentas medikas, 
rusas. Prieš kelis metus tas vy
rukas buvo atplaukęs į Bostoną 
Rusijos laivu, kaipo jūrininkas. 
Drg. Kupstis ir židžiūnas su 
juo susipažino, parodė Bostoną, 
o drg. Kupstis dar ir aprėdė jį 
amerikonišku nauju siūtu.

Dabar tas, buvęs paprastu jū
rininku, baigia medicinos moks
lus ir tuojau taps daktaru. Jis 
labai norėtų susirašinėti su 
Amerikos medikais studentais.

Kas galima Sovietų Sąjungoj 
—to nepasieksi buržuazinėse 
šalyse.

'Murza Neglosto.

'■
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Kviečiame pažįstamus užeiti su mumis pasimatyti ir norime įsi
gyti pažinties sū tais, kurių dar nepažįstame. Tat pražome užeiti.

MATEUŠAS SIMONAVICTUS 
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

• i

426 SOUTH 5th
Blokas nuo Hewes elevėiterio stoties.
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PUIKIAI ĮTAISYTAS LIETUVIŠKAS KABARETAS

OASIS CABARET 
Mathias LAūkus, savininkas.

Visokie Gėrimai, importuoti ir Amerikos išdirbimo.
Taipgi Patarnaujame ir Gerais Valgiais

KAS SUBATĄ TURIME PARES
Duodame Gerą Programą ir Šokiam Griežia šauni Orkestrą. 

SKANIŲ UžKANDŽlV KIEK KAS NORI

914 Broadway, (arti Myrtle Ave.) Brooklyn, N. Y L

vius,K kovose krinta du prieš 
kiekvienus penkius vokiečių or
laivius.

Fašistinės valstybės prisiun
čia Ispanijos fašistams tūks
tančius karių. Prieš juos atsi
randa Tarptautiška Brigada. 
Gaunama laivas ginklų iš Mek
sikos. Ispanijos liaudiesr ūpas 
pakyla. Kovot iki pergalės!

FAŠIZMUI SMŪGIS
Besirengdamas fašizmas prie 

karo, jieško sau pagelbininkų— 
išdavikų kitose valstybėse. Va, 
dabar Amerikos vienas augštas 
karininkas yra kvočiamas ir, be 
abejonės, bus teisiamas. Kalti
namas išdavystėj. Ispanijos ka
rininkams jis suteikęs slaptus 
dokumentus karinių jėgų. Sovie
tų Sąjungoj fašistų agentai su
gauti. Ispanijoj jiems nesiseka.

Drg. Minor nurodo ir tolimos 
Japonijos valdininkuose pasi
skirstymą. Ten net ministerių 
kabinetas perorganizuotas. Pa
galiau jis šaukia budavoti Far- 
merių Darbo Partiją.

Aukų surinkta Ispanijos 
kalams virš $300.

turinį. Taip kolektyviai svars
tydami, sykiu visi imsime daly- 
vumo savo laikraščio pageri
nime. Iki susirinkimo ruoškimės 
dalyvauti diskusijose. Temyki- 
me “Laisvėj” telpančius raštus, 
kad galėtumėm apie jdos pa
reikšti savo nuomonę. “Laisvės” 
draugai redaktoriai sužinos—su
sipažins su norais skaitytojų ir 
ką jie mėgsta skaityti.

VAJUS 1

Rodos, mūsų kuopa šiame va
juje išeis viršininke. Draugės 
moterys nuoširdžiai veikia. Jei 
draugai vyrai taip veiktų, tai 
tikrai laimėtų dovaną. Pereita
me susirinkime per draugių pa
sidarbavimą prisirašė net 13 
naujų narių! Jos žada So. Bos
tone įtraukt kuopon visą lietu
višką svietą.

Varsa va. — Keturi asme
nys tapo užmušti ir 20 su
žeista per amunicijos fabri
ko eksploziją Pionki, Lenki
joj, kovo 2.

Draugų Atydai
Pereitame ALDLD 2-ros kuo

pos susirinkime padaryti tari
mai turėtų atkreipti visų na
rių, taipgi ir “Laisvės” skaityto
jų Bostono apylinkėj didesnę 
atydą. Kuopa nutarė surengti 
vakarėlį, padaryt įplaukų, siųsti 
delegaciją “Laisvės” šėrininkų 
suvažiaviman. Kuopa numato 
būtiną reikalą dalyvauti nors 
vienam korespondentui kores
pondentų pasitarime prieš įvyk
stant šėrininkų suvažiavimui, 
Brooklyn, N. Y. Pereitais me
tais neturėjom savo delegacijos, 
nebuvo zj<uo?ypadengtF-‘ -rištą idos.* 
Taigi, toikio parengimėlio įplau
kos suteiktų progą nors vienam 
korespondentui dalyvauti.

Ir jei liktų keli centai, pa- 
skirtumėrti “Laisvei” kaipo nors 
mažą dalelę atlyginimo tų iš
laidų, kurias ji turėjo tesiogi- 
niai palaikymui Bostono apylin
kės skyriaus. Vietos Koresp. 
Biuras turi planus-nuomonę gra
žiam skyriui. Bet įkunyt nepa
jėgs, jeigu nebus apkalbėta, iš- 
diskusuota virš minėtame suva
žiavime.

Taipgi korespondentų pagei
davimu, kuopa kvies visus “Lai
svės” skaitytojus susirinkti ir 
pareikšti savo mintis apie “Lai
svės” raštų ir korespondencijų

Tel. St*gg 2-0783 NOTARY
Night TeL Juniper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
BALZAMUOTOJ AS

Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsaindau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos
Žemos.

Ateikite ir persitikrinkite.

337 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

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

Pasekmingas Susirinkimas
Pastangomis Technikinės Pa- 

gelbos Ispanijos Demokratijai 
Draugijos 27 vdšario įvyko di
delis mitingas Franklin Union 
Hali

Tiesiog iš Ispanijos civilio 
karo lauko buvo rodomi kruta- 
mi paveikslai (movie). Paveik
slai neklastuotai liudija, kaip 
yra suniekšėję žvėriški užpuo
likai. Ispanijos fašistai su pa- 
gelba svetimų šalių, griauna— 
naikina savo šalį, žudo vyrus, 
moteris ir kūdikius.

ANGLIJOS JŪREIVIAI
Ar yra genijus, asmuo, kuris 

galėtų atvaizduot kaip nors ko
kiu nors būdu tokį vaizdą?
/Ar galėtų kas nors išreikšti 

masinio susirinkimo tokį entu
ziazmą? Visi iki vienam susto
ję sveikino “valio!” Anglijos 
taVorinio laivo “Linaria” įgulą 
(crew). Apie 10 minučių tesi
girdėjo “valio” ir delnų ploji
mas. Net ir policistas sučiaupė 
lūpas, kramtinį pertraukė kram
tęs. Tuo tarpu “Linaria” įgulos 
delegacija užėjo ant , estrados. 
Ir kuomet susėda minia, tyla 
viešpatauja. Pagaliads vienas iš 
įgulos padarė pranešimą. Pra
nešimas, maž daug, toks:

—Mūsų laivas “Linaria” tu
rėjo išplaukti į Ispanijos fašis
tų valdomą prieplauką. Mes su
streikavome. Mes žinome, kad 
mes padėtumėm Ispanijos fašis
tam, jeigu dirbtumėme. Ir pra- 
sižengtuniėin prieš Ispanijos 
liaudį, nes laivu mes turėjome 
vešti iš J. V. Amerikos karinę 
medžiagą. Taigi tuo mes paro
dome tą faktą, kad kaip J. V. 
valdžios, taip mūsų užsienio rei
kalų ministerio pono Eden he- 
utrališkumas tarnauja tik vie
nai pusei, būtent, fašistams.

—Mūsų valdžios daug kalba 
apie neutrališkumą-nesikišimą 
į Ispanijos vidujinius reikalus, 
bet slaptai-vogtinai gelbsti vi
sais galimais būdais fašistams. 
Viso pasaulio jūreiviai turėtų 
padėt Ispanijos liaudžiai, 
nant neitrališkais, nevežti 
pan i jos fašistams karinės 
džiagos.

KALBA BOB MINOR
Negalima praleisti neminėjus 

draugo Bob Minor prakalbos; 
pargrįžusio iš Ispanijos. Pradė
jo pradžia Ispanijos civilio ka
ro ir pasidalinimu kariškų jė
gų. Kas liečia Ispaniją, tai jau 
senai liaudis būtų sunaikinusi 
maištininkų užmačias. Svetimi 
priešai teikia maištininkams ka
rinę paramą ir visus karo pa
būklus.

Hitlerio Voklėtijos orlaiviai 
militariškai susiformavę skait- 
liuje daugiau šimto, skraido 
virš Madrido, mėto bombas, 
griauna miestą, žudo moteris ir 
kūdikius. Iš kur nors liaudies 
orlaiviai irgi pakyla—sutinka 
ore, padebesiuose nazių orlai-

Tel. Virginia 7-4499 

Barry P. Shalins
(ŠALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS 
Šateikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai {taisytų Koplyčių 
Ir salę del po šermenų pietų. 
Teikiam nemokamai vėliausios 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway 

WOODHAVEN, L. L N.
Massachusetts steito policijoj 

tarnauja tūlas leitenantas, var
du William V. Schimkus. Aiš
ku, kad tai lietuvių Šimkų vai
kas. Bet vargiai jis moka bent 
vieną lietuvišką žodį. O gal ne- 
.žino net iš kokios tautos tėvų jis 
paeina? Taip Amerika 
tautas sutirpina.

Dar biskį apie parodos vietą 
ir jos rengėjus. Parodos ren
gėjais buvo Bostono lietuviai 
profesionalai ir biznieriai. Jie 
gali tokiems reikalams pinigus 
švaistyti—tegul ir švaisto. Dau
gumoj is jų—darbininkiškiems 
reikalams negautum nei cen
to.

Paroda buvo įrengta milio- 
nierių gyvenamo j sekcijoj. Gal 
manyta suinteresuoti paroda 
turtingus amerikiečius. Ar tas 
pasiekta bent dalinai—neži
nau. žinau tik tiek, kad pla
čioji išeivija (liaudis, darbinin
kai) šia pardda piasinaudoti 
mažai galėjo. t

Bet iš viso ko atrodo, kad p. 
Rimšos, ar parodos rengėjų ir 
nenorėta, kad parodą pirasčio- 
kai lietuviai lankytų.

Štai mano vizitas.
Su draugu, ką tik grįžusiu 

iš dirbtuvės—važiuojam paro
dos pažiūrėti. “Reikėtų man 
persirengti,” sako draugas. Bet 
aš pertariu, “Aš irgi darbinėm, 
prastdm drapanom.”

Nuvažiuojam. Pirmam kam
baryj susitinka mudu mergina 
ir brašo būtinai nusivilkti ap- 
siaustuš. NeSiitinkam. Ėinam 
į viršų su Sermėgom. Užeinam. 
Ogi visas būtys rhusU porių ir 
ponių vieni frakuose, kitos ba
linėse suknelėse. PasijaūČiam, 
kaip tas ožys rūtų dafže. Net 
paraustam. Nieks į mus ne
kalba. Nieks “nepažysta”. 
Tik svarsto, kad buvęs atsilan
kęs toks ir toks žymjis žmo
gus ir nesuteikta jam garbė— 
pdsiraš^ti į vizitorių knygą.

Aš aht greitųjų perbėgu vi
są parodą, bet dorai paštddi- 
juoti negaliu, nes draugas dar 
prasčiau jaučiasi ir mane už 
rankovės tempia eit laukan. 
tMsitii. talįi ft Worn.

K, Patrimoas.

visas

lietu-
pa-

Steitauzėj dirba dar ir 
vaite mergina (pamiršau 
vardę). ši daugeliui lietuvių pa
dėjo. Ji lietuvių kalbą gerai var
toja.

'•f f 
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Amerikoj labai išsiplėtę pre- 
zervuoti (kenyti) maišto pro
duktai. Kenai, kenai, kenai... . 
visko kenuose rasi. Nors mais
tingumo atžvilgiu tie produktai 
ir ne tiek maistingi, bet suma- 
šinėjusiai Amerikos šeiminin
kei labai pravartus—greitas 
darbas.

Buvo manyta, kad daugiau
siai kenų parduodama, tai dog- 
food (šunims maisto), Bet da
bar American Can Company, 
Bostone, paskelbė, kad daugiau
siai parduodama kondensuoto 
pieno. Paskui eina pyčės, pai- 
riapel; žiiVys ii? tt.

Apskaičiuojama, kad Ameri
kos žmones per metus Ištuštįria 
šešis bilijonus kenų maisto. Tai 
pareina apie po 50 svarų į me
tus kiekvienam žniogui kenyto 
hiaištO.

J I

Iš geresnių Rimšos kūrinių 
Šioj parodoj, be “Lietuvos Mo
kykla” ir “Artojas” yrą: Saty
rikas ir pelėda, Pelėda, Vai
kelis (tašas, nukuręs Lietuyos 
samdomas piemenėlis) šuo. Tai 
vis statulėlės.

Iš medalijonų • Didysis Vil
niaus Seimas; Vilniaus—600 
metų paminėjimui jo įkūrimo; 
Klaipėda; ir Vytautas Didysis.

Tai istoriniai, nekalti (jei 
taip galima išsireikšti) kūri
niai.

Iš bar reliefų geriausi: Ste- 
fjo Dariaus ir Stasio Girėno at
minčiai (“Mirties kilpos”); že
maitė ir Mėnesienai.

Šitf W. rkyriuj randame, kaip 
aukščiau sakiau cakiau, bizniš- 
kų RttHtilU. Tai tikėja Lie
tuvos Saugumo departamento

kaimo
dailininkas 
dvasia—jis 

gyvenimą

HRRRMN

Telefonas: Humboldt 2*7964

DR; J. J, KAŠK1AUCIUS
530 Summer Ave., arti Chester Ave.

NEWARK, N. J.
VAI^ANDOS: 2—4 ir 6— 

Nėra valandų sekmadieniais.

lr vbl sidabrinės vestuvės.
Šį kartą jas kėlėm simpatin

giem savo draugam — Senkam. 
“Vestuvės” buvo iikrai iškil
mingos ir gražios. Daug drau
gų, daug svečių—užpildė visą 
L. M. žinyčios sąlįukę. Daug 
lihkejimQ, daug ddvąhų drg. 
Senkams suteikta. Paklausias 
drg. Senkus, kaip jam ėjosi per 
tuos 25 metus vedybinio gyve
nimo—atsakė, kad santaikoje 
gyvenant tai btivę tik trumpas, 
trumputis laikas.

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai geriausių 
bravorų alus ir 
Elius. Kada busi
te Brook/yne, už
eikite susipažinti.

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

BROOKLYN, N. Y
Tel. Evefkreett 7-8886
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Rengia Amerikos Lietuvių Darbininkų Literatūros Draugijos Dvyliktas Apskritys Naudai Dienraščio “Laisves”
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Mainierių Kvartetas iš Shenandoah, Pa.

Bus Trečiadienį

March 31 Kovo

Workers Circle Hall 
B S. Hancock St. 
Wilkes-Barre Pa.

Stasys Kuzmickas
Baritonas iš Shenandoah

Gera Orkestrą
Grieš Šokiams

Pradžia 7 vai. vak.
įžanga 50c Asmeniui 

Geri Valgiai ir Gėrimai

Merginų Oktetas iš Wyoming, Pa.

Širdingai kviečiame visus Wilkes-Barre ir Scrantono apylinkės lietuvius skaitlingai atsilan
kyti į šį parengimą ir paremt darbininkų klasės reikalus ginantį dienraštį “Laisvę.” Čia taipgi 
matysite ir girdėsite labai gražią programą, kokią retai mūsų apylinkėj tegalime išgirst.

’Laisvės’ Suvažiavimas ir Banketas 
Įvyks Sekmadienį Baland. 11 April

GRAND PARADISE DIDŽIOJOJE SALĖJE
318 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

Prieš suvažiavimą, 10 dieną balandžio įvyks korespondentų su
važiavimas, kuris bus “Laisvės” Svetainėje

Laike Banketo —• Gera Programa
ĮŽANGA BANKETUI $1.25.—VIEN TIK ŠOKIAMS 45c.

Šokiai prasidės 7-tą vai. vakaro—Vakarienė bus duodama 8 vai. 
Programa—9-tą vai. vak.

Bilietai jau platinami, prašome išanksto įsigyti juos.

“Laisvės" Banketas, Koncertas ir Šokiai
j Rengia Visos Philadelphijos Liet. Darb. Organizacijos

s Sekmad. Balandžio 18, April, 1937
i NEW AUDITORIUM HALL
I 713 SNYDER AVĖ PHILADELPHIA, PA.

Koncertas prasidės 2 vai. po pietų; Vakarienė 6 vai. 
o Šokiai—7:30 vai. vak.

Koncerto Programa Bus Įvairi ir Graži:
Pirmą Syk Turėsime Ispanų Menininkus

LOS GRANADINOS, ispanų orkestrą; ispa
nų Populiario Fronto Choras ir solistai.

RUSŲ BALALAIKŲ ORKESTRĄ.
Dainuos Shenandoah MAINIERIŲ KVARTE

TAS,—duos duetų ir solų.

NELE STATKEVIČIŪTE, iš Philadelphijos 
A. VIŠNIAUSKAS, iš Bayonne, N. J.
S. KUZMICKAS, iš Shenandoah, Pa. ir
M. UKNELIOTE, solistai.
Taipgi dainuos Philadelphijos Lyros Choras

Philadelphijoj Kalbės R. Mizara, “Laisvės” Redaktorius. Prasidės Lygiai 2-rą valandą po Piet. Nesivėluokite.

safe
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(Tąsa iš 2-ro pusi.) 
jai priešingi. Mes sakėmės 
esą už partiją, už jos vajus, 
už Sovietų Sąjungą. O bet
gi, susirado sklokoj žmonių, 
kuriuos frakcinė tulžis pa
darė svetimos buržuazinės 
spėkos įrankiu.

Išvada stipriems žmo
nėms (o ne lepšėms, kurie 
sielojasi “įžeidimais”) yra 
vienatinė: niekad nebūt opo
zicijoj! Neremt Stilsonų ir 
Strazdų politikos, vaduo
jantis falšyvos mielaširdys- 
tės jausmais. O sykį mes su
grįžom į revoliucinį judėji
mą, į tas vieningas eiles, ku
rias patys būdavo jom, tai 
dirbt tam judėjimui be jo
kios kad ir menkiausios re
zervacijos, sudeginant visus 
tiltelius į užsilikušibs dar 
sklokos grupę.

Jei sklokoj dar yra žmo
nių, kuriem nejauku toj be
laisvėj ir užburtam rate, lai 
jie kuo greičiausia pertrau
kia ryšius su sektantiška ir 
reakcine sklokos politika. 
Ten pražūtis ir tulžis ir gė
da.

L. Pruseika.

Lowell, Mass
Kodėl laimėta? Vilnonių Išdir- 
bimų Darbininkai Jau Perma
to ir Padeda Organizuotis. Du 
Svarbūs Klausimai ir ĄJbu Ge
rai ‘Jtekhši?v'Bendras Darbas.

Šiuo laiku mūsų mieste už
sivedė gana daug čeverykų iš- 
dirbysčių; sulig vietinės spau
dos padavimų, yra 14 dirbtu
vių šios pramonės. Iš jų visų 
šiuom laiku, tik dvi dirbtuvės 
susiorganizavę į United Shoe 
and. Leather Workers Uni ją, 
gi kitų dirbtuvių šiauč&b ne
organizuoti, kas labai apsun
kina bile kokiai kovai su kom
panijomis. šiaučių uždarbis, 
sulyginus su kasdieniniu dar
bininkų pragyvenimo brangu
mu, yra permažas, todėl tų 
dviejų dirbtuvių (Lowell Shoe 
Co. ir Federal Shoe Co.) skai
čiuje virš 750 organizuotų dar
bininkų geriausiam sutarime, 
vasario 23 d. pridavė kompa
nijoms pareikalavimą pakėli
mo algų ant 15 nuošimčio. O 
jeigu ne, visi, kaip vienas, eis 
į streiką ir kovos iki laimėji
mo. Kompanijos bandė sukom- 
promituot darbininkus, bet 
unijistai griežtai pareiškė, kad 
jokių nusileidimų nedarys ir 
užteks jiems jėgų kovot iki 
laimėjimo. Streikas jau buvo

paskelbtas. Bet kompanijos 
nusigando išsivystymo į gene- 
ralį streiką ne tik Lowellyj, 
bet ir kituose miestuose, ir to
dėl bėgyje vienulikos valandų 
sutiko ant unijistų reikalavi
mų. Sutartis pasirašyta abie
jų pusių iki 31 d., 1937 me
tų. Vasario 24 d. darbininkai 
grįžo darban laimėję algas.

Kodėl buvo laimėta kova, 
tik ją paskelbus? šį klausimą 
galima būtų analizuoti daug 
plačiau, bet užteks tik keliais 
žodžiais pasakyti, būtent, to
dėl, kad šių dirbtuvių darbi
ninkai organizuoti į uniją; 
kad unijistai iš pat pradžios 
parodė nesulaužomą vienybę. 
Todėl laimėta kova.

Šis laimėjimas yra pavyz
džiu kitiems darbininkams ir 
kitų dirbtuvių neorganizuoti 
darbininkai iš to daug galės 
pasimokinti.

Tekstilės darbininkai, gali
ma .sakyti, kaip ir neorgani
zuoti -visai, nes vienas loka- 
las U. T. W. unijos gyvuoja 
neblogai, kuomet kiti veik vi
sai pakrikę. O vilnonių dirb
tuvių čia yra nemažai: pačiam 
mieste ir su priemiesčiais apie 
12 tokių dirbtuvių, su tūkstan
čiais darbininkų įvairių amatų. 
Štai, “Talbot Mill,” kur darbi
ninkai palaiko uniją, jau .šio
mis dienomis pakėlė algas — 
bijodama streikų, kompanija 
pati tą daro. Tai kitas geras 
pavyzdys neorganizuotiems: 
ar reikalinga unija, ar ne? Šis 
klausimas audėjams ir kitiems 
darosi vis aiškesnis ir jis sta
tosi dienos klausimu. Todėl ir 
kitų dirbtuvių audėjai jau su
sirūpino ir jau pradeda orga
nizuotis. žinoma, kad tai vie
nintelis išėjimas.

svarbūs klausimai: fi- 
parama “Daily Wor- 
ir rėmimas Ispanijos 
kovos prieš kruviną-

Vėliausiu laiku prieš mus 
stovi du 
nansinė 
keriui” 
liaudies
jį fašizmą.

Vasario 27 d. buvo sureng
tas tarptautinio bendro fronto 
šokių vakaras. Pasekmės ge
ros: bus gerai paremtas “Dai
ly Worker” ir tame parengi
me aukų parinkta su kepure ir 
vėliaus ant listo virš 17 dole
rių. Mūsų darbas dar neužbai
gtas — dirbsime ir daugiau 
tame klausime. Ve, ateinančią 
subatą, kovo 6 d., ALDLD 44 
kuopa irgi rengia šokių vaka
rą “Daily Worker” naudai, 
žiūrėsime, kiek rasis gerų 
žmonių ir parodys širdingą pa
ramą savo atsilankymu į pa
rengimą.

“Daily Worker” anglų kal
boje darbininkiškas laikraštis, 
savo kasdieninėmis kovomis 
už darbo žmonių reikalus pasi
darė taip plačiai visuomenei 
žinomas, kad be didelio aiški
nimo kiekvienas dirbantis

Talentai 1I I A I “Laisvės”
Binghamton Bazare

Walter Žuko Vadovaujamas Dubeltavas Kvartetas, iš
Binghamton, Dainuos “Laisvės” Bazaro Užbaigtuvėse

Šeštadienį

13 d. Kovo-March
Taipgi Bus ir Šokiai prie 4 Kavalkų Orkestros

Dar yra gralių dovanų, kurias 
reikės išleisti visai žemomis 

kainomis. Tad atsilankiusieji 
turės progos tuom pasinaudoti.

BAZARAS BUS “LAISVES” SALĖJE
427 LORIMER ST., kampas Ten Eyck St., BROOKLYN

Binghamtoniečių kvartetas “ŪSORIAI”, kaip Žukas 
pasakojo, dar šauniau dainuoja ir už kadaise buvusį 
brooklyniečių oktetą “Ufa.” Skaitlingai susirinkime 
išgirsti Binghąmtono talentų pirmu kartų Brooklyne.

ĮŽANGA 15 CENTU
Užkviečia visus atsilankyti, 

ALp^D Motery 1-ma Kuopa.
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žmogus neatsisako kuomi nors 
paremti tą laikraštį.

Pastaruoju laiku visi pra
deda įmatyti, kad bendras 
darbas visur ir visada atneša 
gražias pasekme^ nežiūrint, 
kokį darbą dirbtum. Lowellio 
kelios lietuviškos organizacijos 
irgi tą įvertina, nes jau suda
rė lokalinį komitetą Amerikos 
Lietuvių Kongreso darbams 
dirbti, tai yra,z gelbėt Lietuvos 
liaudžiai kovose už demokrati
nes teises. Šis Bendro Veikimo 
Komitetas jau turėjo pirmą su
sirinkimą vasario 20 dieną ir 
išrinko savo komitetą iš ketu
rių narių, kuris pasiųs į A. L. 
Kongreso centrą ir į apskritį 
organizacijų sumokėtas meti
nes duokles ir varys kitokį 
darbą pirmyn.

Greitu laiku bus surengtos 
prakalbos Lietuvos klausime. 
Mes kviečiame ir daugiau or
ganizacijų dėtis prie vietinio 
lokalinio komiteto.

Kaspijos Jūras.

moterim, o 18-tą vien tik moterim, 
šias prakalbas rengia ALDLD 53 
kuopa. Prašome visų skaitlingai da
lyvauti.

Darbi-

Moline, UI
Mūsų Darbininkiškų 

Dirvonų
Jau vėl pusėtinai laiko pra

bėgo, kaip jokios žinutės nesi
matė mūsų dienraščio “Lais
vės” špaltose iš mūsų apylin
kės. O per tą laiką daug kas 
naujo įvyko. Darbininkų or
ganizavimas į uniją pasiekė ir 
mūsų užmirštą kampelį. Visų 
trijų miestų darbininkai paty- 
liukėmis šnekasi, kad Lewisas 
atsiuntė porą organizatorių ir 
organizuoja darbininkus į 
Steel Workers Organizing 
Committee. Negavau patirti, 
kokioj svetainėj Rock Island 
mieste jie apsistojo. Taip pat 
dar nežinau, kiek jie jau sura
šė į uniją. Bet gana džiuginan
ti naujiena, kad ir čia darbi
ninkai organizuojami ir bose
liams su kapitalistais tas baisų 
dieglį pašonėn varo. Bosai 
gązdina darbininkus, esą, jei
gu matysite, kad jau visi su
sirašė;' tai 4 &alitė" pMširašyti, 
bet jeigu tik stos maža dalis, 
tai žinote kas bus . . . Komen
tarų nereikia. Tai bjaurus 
grūmojimas išvijimu laukan 
iš darbo. Bet, žinoma, bosai 
turi žinoti, kad visur plieno 
darbininkai organizuojasi ir 
užstos už tuos, kuriuos bosai 
bandys persekioti. Jie turi ži
noti, kad jie turės reikalą ne 
su amatinėmis mažomis unijo
mis, bet su milžiniška industri
ne unija.

Darbininkams nereikia pai
syti bosų grūmojimo. Visiems 
reikia stoti į uniją.

Šioje apylinkėje, kaip Rock 
Island, Davenport, Iowa ir 
priemiesčiuose dirba iki 20 
tūkstančių darbininkų. Čionai 
daug šapų atsikraustė iš ki
tur. Mat, kaip nebuvo jokios 
organizacijos, tai kompanijos 
galėjo gauti pigiai apmokamų 
darbininkų.

Dabartiniu laiku ūkiškos iš- 
dirbystės eina, kaip sako, ge
rai: dirba 40 valandų į savai
tę. Sunkiai dirbdamas dar
bininkas padaro $20 į savai
tę. Viskas labai brangu: mė
są pakėlė 50 nuoš. Su maža 
alga, ypatingai didelei šeimy
nai, reikia pusbadžiai gyventi.

Pašelpiniai W.P.A. Darbai
Daug darbininkų atleido 

nuo šių darbų. Dirbantiems 
duoda išdirbti 96 valandas į 
mėnesį ir moka $48 į mėnesį. 
Bet retai pasitaiko, kad būtų 
galima išdirbti nuskirtas va
landas, nes bjaurūs orai, arba 
•pasitaiko sužeidimų ir susir
gimų. Boseliai sauvališkai 
sauja. Darbininką dažnai 
siunčią namo, neduodami 
dirbti kelias dienas, arba 
skundžia augštesniems
ninkams, kad būk tau darbo 
nereikią. Na, paskui, iki pri- 
rpdąi, kad be pašelpinio dar
bo negali gyventi, tai išeina 
kelį mėnesiai. Imant abelnai, 
pašelpiniuose darbuose dau
giau neuždirbi kaip $35 į mė
nesį. Na, tai žmogus gyvenk, 
kad nori, su šeima.

Iš

bo- 
pa- 
iš- 

pa-
virši-.

MONTELLO, MASS.
TDA. mėnesinis susirinkimas įvyks 

sekmadienį, kovo 7-tą, 10:30 vai. ry
to. Liet. Taut. Name kambariuose. 
Visi nariai būtinai dalyvaukite šia
me susirinkime, nes yra daug svar- 
bių reikalų aptarti. — Pildantis Ko
mitetas. (54-55)

Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo 132 kp. šiems met. 
yra išrinkus visą seną valdy
bą. Būtų žingeidu, jeigu mūsų 
finansų sekretorius parašytų 
į “Tiesą” apiė-' kuopos stovį. 
Juk laikas nuo laiko mūsų 
kuopa remia darbininkišką 
judėjimą. Kuopa turėjo ketu- 
rius ligonius—du jau pasvei
ko, o du tebeserga.

Amerikos Lietuvių
ninku Literatūros Draugijos 
64 kuopa gražiai sugyvena ir 
vasada remia darbininkiškus 
svarbius reikalus pagal išga
lę. Jau šiais metais mūsų kuo
pelė spėjo paremti šiuos rei
kalus: Tom Mooney gynimui 
aukavo $5, Ispanijos liaudies 
kovotojams $5, nupirko “Vil
nies” išleistų kalendorių 12 
kopijų už $3, nutarė pasi
traukti 10 kopijų brošiūros 
“Ispanija”, kurią parašė drg. 
V. Andrulis, žinoma, mūsų iž
das baigiasi, tai draugai nu
tarė surengti balių po velykų 
East Moline. Į kuopą prisirašė 
seniau buvęs draugijos narys. 
Taigi, mūsų šeimynėlė paaugo 
nors vienu nariu. Gal gausirųe 
ir daugiau naujų narių, jeigu 
tiktai mūsų draugai nepatin
gės pakalbinti darbininkus 
prisirašyti. Jūsų Jonas.

LOWELL, MASS.
Ateinantį sekmadienį, kovo 7 d. 

kaip 2 vai. po pietų, Kliubo Svet., 
338 Central St., ALDLD 44-ta kuo
pa laikys savo mėnesinį susirinkimą. 
Susirinkimas bus labai svarbus, nes 
tai įvyksta išvakarėse rengiamų pra
kalbų. Mat ant rytojaus, t. y. kovo 
8 ir 9 dd. drgė E. Vilkaite kalbės 
Lowellyje. Antradienį, kovo 9-tą kal
bės vien tik moterim, bet moterys 
turėtų ir pirmadienį, kaip 7 vai. skai
tlingai dalyvauti kartu su vyrais, nes 
abiejuose vakaruose kalbės skirtin
gais klausimai ir abu labai svarbūs. 
Prašome draugų pranešti kitiems 
kuopos nariams apie šį pranešimą. 
Bandykite atsivesti naujų narių įra
šyti kuopon. — Kuopietis. (54-55)

GREAT NECK, N. Y.
Pirmadienį, 8-tą kovo, įvyks AL 

DLD 72 kuopa ir TDA 48 kuopa 
bendras susirinkimas, 8 valandą va
kare, Kasmočienės Svetainėj. Visi' 
nariai būkite laiku, nes turėsime ap
svarstyti vajaus reikalus ir galėsi
me apsvarstyti dviejų organizacijų 
reikalus. — Fin. sekr. F. B. Lideikis.

(54-55)

CLIFFSIDE, N. J.
ALDLD. 77 kp. susirinkimas įvyks 

kovo 7-tą d., kaip 4 vai. po pietų, 
267 Walker St. Ch. Green Svet. Visi 
draugai ir draugės dalyvaukite tame 
susirinkime, nes turime labai daug 
svarbių dalykų aptarti. — Org. G. S.

(54-55)

kiams grieš Broliai Bilidai. Vaka
ro pelnas bus sikriamas paramai Dai
ly ir Sunday Workeriui. Visus už- 
kviečiam atsilankyti j šį parengimą, 
būsit pilnai užganėdinti. — Kom.

(53-54)

LINDEN, N. J.
Amerikos Lietuvių Piliečių Kliu- 

bas rengia “Card Party” šį šešta
dienį, 6 d. kovo, A. Tenio Svet., 16th 
St. ir Winans Ave. Pradžia 8 vai. v. 
Draugai ir draugės, kviečiame visus 
atsilankyti ir smagiai laiką praleisti 
ir sykiu laimėti dovanas, kurių bus 
daug. — Kom. (53-54)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 149-tos kuopos svarbus su

sirinkimas jvyks 7 d. kovo, sekma
dienį, 10 vai. iš ryto, pas drg. Urla- 
kius, 5023 Tacony St. (53-54)

WORCESTER, MASS.
Aido Choras rengia savo metinę 

vakarienę su muzikališka programa, 
kovo-7 d., 5 vai. vakaro, 29 Endicott 
St. Visus kviečia Aido Choro Kom.

(54-55)

LAWRENCE, MASS.
Liaudies Choras rengia dviejų ak

tų komediją “Žentai iš Amerikos”. 
Įvyks sekmadienį, kovo 7 d. Lietuvių 
Svetainėje, 41 Berkeley St. Durys bus 
atidarytos nuo 3-čios vai. po pietų, 
lošimas prasidės 4-tą vai. po pietų. 
Įžanga 35c. Vaikams iki 12 m. 10c. 
Apart Teatro bus ir puikus koncer
tas. Dainuos pagarsėjusios duetistės 
seserys KaskevičiutėS; bus solų, kvar
tetų, merginų choras ly kiti choro 
nariai. Taipgi girdėsite visą Liaudies 
Chorą vadovybėje O. Vaitkūnienės.— 
Užkviečia Kom. (54-55)

HARTFORD, CONN.
B. P. K. rengia didelį balių, kuris 

įvyks 6-tą d. kovo, Laisves Choro 
Svet., 57 Park St. Bus gera orkes
trą šokiam, taipgi bus laimėjimai ir 
užkandžiai. Pradžia 7 v. v. širdingai 
užkviečia visus — Kom. (53-54)

CLEVELAND, OHIO.
TDA. 11 kuopos susirinkimas įvyks 

5 d. kovo, 8 vai. vakaro, Lietuvių 
Darb. Svet., 920 E. 79th St. Visi na
riai malonėkite ateiti į susirinkimą, 
nes yra daug svarbių dalykų aptarti, 
taip pat bus išduotas raportas nuo 
pereito parengimo. — Org. (52-54)

Dr. Herman Mendlowitz
33 METAI PRAKTIKOS
522 Bedford Avenue

arti Taylor St., Brooklyn, N. Y.
Tel. Evergreen 7-1312

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

NEDALIOMIS 
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Skaudamos strėnos? ban
kite maloni; ir greitą 
pajengvininią. su keliais 

išsitrynimais.
PAIN-EXRELLER 

pilniausiu pasisekimu nau
dojamas nuo 18 67 metą.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS 

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

ParBnmdau automobilius 1 vestuvėm, 
parėtu, krikAtynom ir kitokiem 

reikalam.
402 Metropolitan Avė.

(Arti Marcy Avenue) 
Brooklyn, N. Y.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

Laidotuvių Direktorius
Išbalzamuoja ir laidoja numi
rusius ant visokių kapinių; pdr- 
samdo automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir pa

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue
. Brooklyn, N. Y.

NOTARY PUBLIC

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 149-ta kuopa rengia didelį 
balių su 3-ms dovanoms prie įžan
gos. Įvyks 12 d. kovo, Ukrainų salė
je, 849 N. Franklin St. Grieš Bulavų 
Orkestrą iš 11-kos narių. Pradžia 
nuo 8:30 vai. vak. iki 1 vai. ryto. 
Tžanga 35c.

NEW HAVEN, CONN.
LDS 16 kuopa rengia teatrą ir 

koncertą kovo 7-tą d. Lietuvių Svet., 
243 Front St. Pradžia 2:30 vai. po 
pietų. Įžanga išanksto 30c. Prie du
rų 35c. Waterburid Meno Lošėjai su
los 4-rių aktų komediją “Žemės Ro
jus.” Labai puiki komedija. Po loši
mo grieš gera orkestrą šokiams. Taip 
pat bus skanių užkandžių ir gėrimų. 
— Kviečia Komitetas. (54-55)

HARRISON-KEARNY, N. J.
ALDLD 136 kp. susirinkimas jvyks 

kovo 7 d., 2-rą vai. po pietų, po num. 
17 Ann St., Harrison, N. J. Draugai, 
malonėkite ateiti į šį susirinkimą vi
si, nes yra svarbių reikalų, kuriuos 
turėsime apsvarstyti. (54-55)

PATERSON, N. J.
LDS 123 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, 7-tą d. kovo, 10 vai. ry
to, Bakanausko Svet. Visi nariai bū
kite laikų, nes turėsime daugelį da
lykų* api^j^'^r J, Mtttačiunas.

(54-55)

GARDNER, MASS.
Kovo 17 ir 18 dd. įvyks labai svar

bios prakalbos. Pradžia 7 vai. vak., 
Lietuvių Kliube, 205 Main St. Kal
bėtoja bus E. Vilkaitė iš B'rooklyno. 
17-tą dieną bus prakalbos vyram ir

VYRŲ 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 Mėšlažamčs bei Lau
kan Ėjimo Nesveikumai, kaipo skau
smo ir nesmagumų priežastys, Strė
nų Gėlimas, Sciatica, Neuralgia, Nor- 
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. ZINS
Virš 25 Meti) Praktikos

110 Ėast 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 KATRAME TJETTTVTftKAT'

TEL. STAGG 2-5043

Matthew P, Ballas
(BIELIĄUSKĄS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BįROpKLYN, N, Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas paus, patarnavi
mas bus užtikrintas įr už ^Įieinąmą kąin^.

KEARNY-HARRISON, N. J.
ALDLD 136 kp. rengia puikią va

karienę, kuri įvyks sekantį šeštadie- 
nj, kovo 6-tą, 8 vai. vak. po num. 
15-17 Ann St., Labor Lyceum Svet., 
Harrison, N. J. Įžanga 50c. Man te
ko kalbėti su draugėm Josmantiene, 
Šimkiene ir Kušliene, vakarienės ga- 
spadinės, tai atrodo, kad už tą 50c 
bus kaip už $1.00. Pelnas bus ski
riamas geriems darbininkiškiems rei
kalams. Po vakarienės bus šokiai prie 
geros orkestros. (53-54)

LOWELL, MASS.
ALDLD 44 kp. ir LDS 110 kp. 

rengia šokių vakarą, šeštadienį, 6 d. 
kovo, 7 vai. vak., 338 Central St. šo-

PHILADELPHIA, PA.
Svarbus Susirinkimas.

Kovo 7 d., sekmadienį, 2 vai. po 
pietų Veikiantis Komitetas šaukia 
svarbų susirinkimą “Laisvės” banke
to, pikniko ir kitais reikalais. Pra
šoma, kad į šį susirinkimą visi mū
sų organizacijų nariai sueitų. — 
V. K. Valdyba. (52-54)

HAMTRACK, MICH.
ALDLD 188 kp. mėn. susirinkimas 

įvyks penktadienį, kovo 5 d., 3014 
Yemans, 7:30 vai. vak. Visi nariai 
būkit laiku, nes yra daug svarbių 
reikalų aptarti, taipgi atsiveskite 
naujų narių. — A. V. (52-54)

V. Andrulio, “Vilnies” Redaktoriaus 
Prakalbu Maršrutas

ŠEŠTADIENĮ, 6 KOVO-MARCH 
Pradžia 7 Vai. Vakaro 

DARBININKŲ SVETAINĖJE, 
3rd ir S Streets Minersville, Pa.

SEKMADIENĮ, 7-tą KOVO-MARCH 
Pradžia 2-rą Vai. po Pietų 

NORKEVIČIAUS SVETAINĖJE 
Mahanoy City 

•
SEKMADIENĮ, 7-tą KOVO-MARCH 

Pradžia 7-tą Vai. Vakaro 
K. KANSOKO SVETAINĖJE

137 Second St., Coaldale, Pa.

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

Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi.

čia Parodoma Dalis Varpo Keptuves, Kur Kepama 
duonos: rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čiclų rugių, 
senvičiam duona, balta duona, Caleh 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 paštą į kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ąnt jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kainas.

Brooklyn, N. Y.v Antrašas: 36-42 Stagg Street
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BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

Visi Dalyvauki! LMS 
III Aps. Parengime
Nereik nei aiškinti, kaip yra 

svarbu dalyvaut Lietuvių Me
no Sąjungos Trečio Apskričio 
rengiamoj konferencijoj, dai
nų paskaitoj ir, pagaliau, šo
kiuose 7 dieną kovo, “Laisvės” 
svetainėj, 419 Lorimer St., 
Brooklyn, N. Y.

Lietuvių M. S. III Apskritys 
labai daug prisideda prie auk
lėjimo jaunų lietuvių meno ta
lentų, o keli metai atgal tas 
pats apskritys savo lėšomis iš
leido operetę. Reiškia, šis aps
kritys prisidėjo ir prie lietuvių 
scenos praturtėjimo.

Pastaraisiais pora metų 
LMS Trečias Apskritys, kom
pozitorės B. šalinaitės vado
vystėj, mokina grupę jaunų 
chorvedžių, kas, žinoma, su
daro nemažai lėšų.

Konferencijos pradžia 1 vai. 
po pietų.

Paskaita apie dainas, kurią 
priruošė (su dainomis) Šali- 
naitė, prasidės 7 vai. vakaro.

Apie 8:30 vakare prasidės 
Jokiai prie Wm. Norriso pui
kios orkestros ir tęsis iki vėlai.

• Taipgi bus gėrimų ir užkan
džių.

Įžanga į šį iškilmingą pa- 
žmonį tik 25 centai.

Tad nuoširdžiai prašome vi
sų menininkų ir meno organi
zacijų rėmėjų, simpatikų 
skaitlingai atsilankyti į šį pa
rengimą ir paremt šios orga
nizacijos naudingus visuome
nei tikslus. N. Pakalniškis, 

LMS II Apskr. Sekr.

Padėka Elizabethiečiam
Praėjusį nedėldienį, 28 va

sario, po sulošimui veikalo 
“Dvaro Bernas” LDS III Ap
skričio ir 33-čios kuopos Ren
gimo Komisija labai skaniai 
pavaišino minėto veikalo ak
torius.

Taigi, varde visų aktorių 
tariu širdingą ačiū elizabethie
čiam už tokį draugišką pavai
šinimą.

Toki draugiški priėmimai ir 
vaišės parodo, kad rengėjai 
įvertina aktorių darbą ir pri
duoda jiems daugiau energijos 
lošt teatrus. J. Juška.

Svarbus Kursas
Šeštadienį, 6 kovo, 2:30 po 

pietų, Darbininkų Mokykloj 
įvyks pirma iš keturių pamo
kų apie tarptautinę politiką. 
Jas duos Clarence Hathaway, 
“Daily Worker” redaktorius. 
Mokestis visoms keturioms pa
mokoms $1.

Kur Brooklyniečiai Minės 
Tarptautinę Motery 

Dieną
Sekantį pirmadienį, kovo 8 

dieną, kaip žinia, pripuola 
Tarptautinė Moterų Diena. Jos 
paminėjimas Brooklyne bus 
sekmadienį, kovo 7 dieną.

Williamsburge yra ruošia
mas masinis mitingas Darbi- 
inkų Centre, 234 Broadway, 
ties Bridge Plaza. Kalbės žy
mi literatė ir veikėja Myra 
Page. Dainuos Aido Choro 
Aidbalsiai.

Įžanga asmeniui 15c. Bedar
biams įėjimas veltui.

Prašome draugus ir drauges 
dalyvauti. Ypačiai moterys yra 
kviečiamos atsilankyti skait
lingai.

Jau pora dienų, kaip serga 
J. Barkus, “Laisvės” korekto
rius. Jį užklupo sunkus “šal
tis.”

“Šalčiu” serga p. T. Ginku- 
vienė, radio valandos vedėjo 
žmona.

Rep.

VAKARIENĖ
i

HL * %

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

Šeštadienį, Kovo 6 d., — 7:30 Vai. Vakare
RENGIA AMERIKOS LIETUVIŲ KONGRESAS

Atsteigimui Demokratijos Lietuvoje
Pelnas skiriamas paramai Lietuvos kovotojams 

už demokratijos atsteigimą

■■
M

| Aldona Klimaitė
c- • ...............................—■

PROGRAMOJ
ŠERTVIETYTĖ

MAŽEIKAITĖ

KLIMAITĖ 
ir 

KITI
Prof. Retikevičiaus 

Orkestrą 
šokiams

Įžanga $1.25

Rytoj Traukime į Bankietą Paremti 
Savo Brolius Lietuvoje

. ryt, kovo šeštą, dieną, vi
si tie, kurie pritaria savo bro
lių ir giminaičių teisei laisvai 
gyventi savoje šalyje, susirinks 
į milžinišką vakarienę, sureng
tą tam, kad sukėlus finansų 
paremti tuos, kurie kovoja už 
laisvę ir demokratiją Lietuvo
je.

Amerikos Lietuvių Kongre
sas Atsteigimui Demokratijos 
Lietuvoje vis randa daugiau ir 
daugiau pritarėjų lietuvių tar
pe ne tik Brooklyne, bet ir vi
soje šalyje. Mat, visi turintieji 
giminės Lietuvoje gauna laiš
kus, pranešimus apie savo gi
minaičių prislėgtą gyvenimą 
po Smetonos fašistišku jungu. 
Jie supranta reikalą ir nori 
savo giminėms, tėvams, bro
liams padėti jų didvyriškoje 
kovoje.

Tūkstančiai mūsų brolių lie
tuvių pūna Lietuvos fašistų ka
lėjimuose. Jų šeimynos palik
tos vienos — moterys ir vai
kai — turi badauti, nėra iš ko 
jiems nė valgio, nė drapanų 
nusipirkti.

Tų kovotojų ir jų šeimynų 
sušelpimui, gelbėjimui jiems

(jų kovoje, pažangūs Amerikos 
lietuviai, susibūrę į Amerikos 
Lietuvių Kongresą Brooklyne 
ir apylinkėje, sumanė rengti 
vakarienę su programa. Ji 
įvyks kovo 6-tą, 7:30 valandą 
vakaro, Grand Paradise salė
je, 318 Grand Street, Brook
lyne. Dainuos Aldona Klimai- 
tė, Aldona šertvietytė, Mažei
kaitė, ir kiti.

Visi lietuviai, kurie pritaria 
šiam prakilniam darbui, ateis 
į vakarienę ir parems tuos, ku
rie savo gyvastis stato pavo- 
jun, kad laisvesnį gyvenimą 
mūsų giminės turėtų. Ateikite 
visi ir visos. Parodykime Lie
tuvos žmonių priešams, kad 
amerikiečiai lietuviai neprita
ria jų fašizmui! Parodykime, 
kad mes, Broklyno ir apylin
kės lietuviai, gelbėsime, kiek 
galime, savo broliams iššluoti 
fašistinę priespaudą iš mūsų 
mylimos Lietuvos!

Įžanga $1.25. Prašome visų 
tikietus pirkti kaip galint grei
čiau, kad gaspadinės galėtų 
visiems užtektinai valgio pa
gaminti. Rengėjai.

Tėvas, Močeka ir Giminės 
Įvelti Kūdikio Kankinime 

ir Žudystėj
Netikėtinai skaudi biedno, 

valstybės apleisto kūdikio pa
dėtis ir išsigimėlių suaugusių 
žiaurybės iškilo aikštėn su nu
žudymu 4 metų mergaitės Joan 
Morvan, Jamaicoj.

Suimtas mergaitės tėvas ir 
jo neoficialė žmona Mrs. Nor
ma Gatto prisipažino kūdikį 
mušdavę ir plaukų šepečiu 
“kutendavę”. Nuo tokių “ku
tenimų” ir visokių “tėviškų” 
-baudimų visas kūdikio kūne
lis, kaip nurodo medikalis eg- 
zaminierius, kiekvienas jo co
lis buvo padengtas naujais ir 
senesniais šašais, viena žaiz
da. Tėvas ir močeka sulaikyti 
po $100,000 kaucijos.

Tačiau kūdikis vis išlikdavo 
gyvu. Tas kančias ir gyvybę 
pribaigė dar žiauresnis nuo— 
tikis—išžaginimas ir nuo jo 
įsimetus liga peritonitis. Tą 
atlikęs močekos brolis Howard 
Magnussen, gyvenąs su savo 
tėvais Huntington Sta., L. I., 
kur mažytė Joan buvo palikta 
keliom dienom. Visa šeimyna 
išsigynė nieko nežiną, bet Ho- 
wardo 9 metų broliukas pasa
kojo matęs, kaip Howardas 
atėjęs kruvinais drabužiais ir 
kaip jo motina jį klausinėjus. 
Kad šeimyna savotiškai nenu
statytų mažą liudytoją, jisai 
patalpintas vaikų įstaigoj iki 
teismo.

Pribuvo iš Mass, valstijos ir 
Mrs. Dorothy Morvan, nužu
dyto kūdikio motina. Jinai po 
persiskyrimo su vyru, tūlą lai
ką pati auklėjo abu kūdikiu. 
Pereitą lapkritį, nebegalėda
ma užlaikyti, mažytį sūnelį 
atidavė į prieglaudą, o dabar 
nužudytąją Joaną pavedė tė
vui auklėti. Ji dabar dirba tar
naite, kur, aišku, negalėjo 
prie save turėti kūdikius, negi 
juos užlaikyti iš savo uždarbio.

Vargšė tarnaitė motina, aša
rodama, apžiūrėjo nukankintą 
dukrelęy aplankė sūnelį prie
glaudoj ir pasižadėjo padėti 
teisdarybei išaiškinti pikta
darybę.

Štaį delko moterys minėda- 
mos Tarptautinę Dieną ir visa
da stato reikalavimus motinys
tės apdraudos, kūdikių prie
žiūros, lygių ir augštesnių al
gų, kas būtų motinoms gali
mybe apsaugoti savo kūdikius 
jnuo tokių žiaurybių.

Iš Kun. Miluko 
Paskaitos

Pereitą trečiadienį, vakare, 
bažnytinėj salėj (So. 4th ir 
Roebling Sts. Brooklyn), ku
nigas Milukas davė paskaitą 
apie Amerikos lietuvius tarpe 
1866-1900. Paskaita — iš
traukos iš jo knygos, kurią jis 
yra parašęs ir dabar ruošia 
spaudai. Kadangi kun. Milu
kui skaudėjo gerklę, tai pas
kaitą skaitė p. Uždavinys.

Kaip jau ne kartą buvo 
spaudoj nurodyta, Amerikos 
valdžia tiktai nuo 1899 metų 
pradėjo atžymėti lietuvių imi
grantų tautybę. Pirmiau jie 
buvo skaitomi rusais arba len
kais. O lietuviai į Jungt. Vals
tijas pradėjo po daugiau at
važiuoti nuo 1868 m.

Tarpe 1899 ir 1914- į Jungt. 
Valstijas lietuvių atvyko: vyrų 
— 170,699, moterų $1,895. Vi
so: 252,594 asmenų.

Iš to skaičiaus nemokančių 
nei skaityti, nei rašyti buvo 
112,717, o mokančių skaityti, 
bet nemokančių rašyti — 10,- 
352 asmenys. Taigi milžiniš
kas lietuvių imigrantų skai
čius, sulyg prelegentu, buvo 
beraščiai.

Apskritai tos rūšies paskai
tai medžiagos kun. Milukas, 
matyti, turi, tik ji ne visiškai 
gerai paruošta. Jis, pavyz
džiui, dėjo daug svarbos ant 
to, kada ir kaip parapijos 
steigėsi, bet istorikui, net ir 
kunigui, turėtų rūpėti dau
giau, negu tik parapijos. Yra 
būtinu dalyku sužinoti ir iš
aiškinti, kada ir kaip mūsų 
broliai pradėjo dalyvauti šio 
krašto darbininkų unijistiniam 
judėjime; kada ir kaip jie pra
dėjo įsivelti į šios šalies poli
tinį judėjimą, ir tt. šitie daug 
svarbesni klausimai, negu pa
rapijos.

Kun. Balkūnas Atakuoja 
Miluką

Tuojau, kai paskaita buvo 
pabaigta, ateina ant estrados 
kunigas Balkūnas, Maspetho 
liet, parapijos klebonas, ir 
pradeda atakuoti kun. Milu
ką. Jis kaltina senį del to, kad 
pastarasis užtarau jas ir net 
garbinąs dr. Šliupą. Ištikrųjų 
gi kun. Miluko paskaitoj nie
ko panašaus nebuvo ir kun. 
Balkūnas, nebūdamas paskai
tos metu salėje, negirdėjo. Vi
ską, ką jis girdėjo, tai sumi
nint Šliupo kalbą, pasakytą 
pareitam šimtmetyj New. Yor
ke tūlam parapijonų susirin
kime. Bet tai, žinoma, nebuvo 
jokis Šliupo garbinimas.

Kun. Balkūnas sakė, kad 
kun. Milukas besilaikąs įsiki
bęs į šliupo barzdą. Patį šliu
pą kun. Balkūnas apibūdino 
kaipo sergantį halucinacijos 
(klajojimo) liga. Paskui kun. 
Balkūnas bandė įrodyti, \ad 
dr. šliupas pirmiau buvo ir 
dabar yra proto ligos auka. 
Pasiėmęs fotostatiškas “Auš
ros” laikraščio kopijas kun. 
Balkūnas skaitė tūlus dr. šliu
po raštus, bandydamas paro
dyti dr. šliupą sergančiu pro
to liga ir labai baisiu žmogu-

A TYDAI
LIETUVIAM RETAIL1NIAMS TABAKO VERTEIVIAM

Jeigu jums trūksta OLD 
GOLD Cigaretų Mįslių Paveik
slų ir Įstojimo Formų, jūs ga
lite. greitai gaut jų daugiau 
tuojau patelefonuodami “Lais
vei.”

Yra beveik negalima palai
kyt krautuvninkus plačiai ap
rūpintus su tais. Mįslių Paveik
slais ir atspėt’ tikrą kiekybę

“LAISVĖ” 427 Lorimer
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mi, bet, kiek šitų žodžių rašy
tojas galėjo spręsti, publika 
paskaitė patį kun. Balkūną di
deliu neišmanėliu ir labai ne
taktišku žmogumi.

Po paskaitos daug visokių 
kalbų žmoneliai kalbėjo. Mat, 
ten dalyvavo keletas ir bedie
vių (o kur jų nėra?).

N-r-s.

Lietuvio Drabužių 
Krautuvė

Brooklyne atsidarė lietuviš
ka vyriškų parėdalų krautuvė 
užvardyta Vilnio Shop, 413 
Keap St., šalę Strumskio deg
tines krautuvės. Ją atidarė 
plačiai žinomas atletas Joku- 
bauskas, kuris savu laiku yra 
užsiiminėjęs rengimu ristynių. 
Jo krautuvėje yra gražus pasi
rinkimas marškinių, kaklaraiš
čių ir kitokių yyriškų parėda
lų. Rep.

■

Dr. JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET

VALANDOS:
8—10 ryte
1—2 p. p.
6—8 vak.

Šventadieniais susitarus 
Tel. Evergreen 8-9229

Dr. ED. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

VALANDOS:
1—2 p. p. 
6—8 vakare
Ir pagal sutartj

Tel. Mansfield 6-8787

Dr. A. PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 41 h ST.

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare 

Penktadieniais uždaryta 
Tel. Evergreen 7-9105

Dr. BLADAS K. VENCIUS VALANDOS:
(DANTŲ GYDYTOJAS) 9—12 ryte

2—8 vakare
499 GRAND ST. Tel. Stagg 2-0706

Namų, Republic 9-3040
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KELIAUKITE SU MŪSŲ DARBININKŲ IR
DELEGATŲ EKSKURSIJA Į

SOVIETŲ SĄJUNGĄ 
Del Pirmos Gegužės Apvaikščiojimo

Plaukimas Laivu Berengaria
15 BALANDŽIO (APRIL), 1937 

Aplankykite Leningradą, Maskvą, Kharkov, Kiev 
Rezervuokite Savo Vietas Dabar! Keliaukite Pigiai ir Patogiai

Del tolimesnių informacijų kreipkitės:
WORLD TOURIST INC.

175 Fifth Avenue New York, N. Y.
Tel. Algonquin 4-6656-7-8

GUNARO WHITE STAR LIMITED

MIRTYS—LAIDOTUVĖS

SAVO SVEIKATOS LABUI LANKYKITE 

Rusiškas ir Turkiškas Pirtis
THE FLUSHING RUSSIAN & TURKISH BATHS, INC.

Žinomos Kaipo The Morrell Street Baths 
29-31 Morrell St. Brooklyn, N. Y.

Ofiso Telefonas: Pulaski 5-1090, Vidui Tel. Pulaski 5-0750
ATDAROS DIENĄ IR NAKTĮ. NIEKAD NEUŽDAROS

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

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

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti j ofisą 

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

Frank Pupčauskas, 306 Suy- 
dam St., Brooklyne, mirė 26 
d. vasario. Buvo pašarvotas 

I laidotuvių direktoriaus Šalins-
1 ko koplyčioj, 8402 Jamaica 
Ave., Woodhavene. Palaido
tas 1 d. kovo, Trejybės kapi
nėse.

Velionis paliko nuliūdime 
mylinčius ir mylimus žmoną 
Frances ir dukteris Mrs. Kee
ver, ir Mary Pupčauskaitę.

Jonas Marauskas, 124—29 
St., Brooklyne, mirė Kings 
County ligoninėj. Palaidotas
2 d. kovo, Šv. Jono kapinėse.

Laidotuves prižiūrėjo direk
torius Barry P. Shalins (šalin- 
skas).

Ispanijai $8,000.
Įvykusiame francūzų rašy

tojo Andre Malraux pagerbi
mui bankiete sukelta $8,000 
pradžiai vajaus už prikrovimą 
laivo maistu Ispanijos demo
kratijos gynėjams.

^RANDAVOJIMAr
BROOKLYN, N. Y. 

Pasirandavojimai.
Pasirandavoja fornišiuotas kamba

rys, vyrui arba moteriai. Garu šildo
mas. Norintieji sužinoti daugiau apie 
kambarį, kreipkitės prie Juozo Lu
koševičiaus, 1137 Blake Ave., Brook
lyn, N. Y. (54-55)

pajieškojimaT
WASHINGTON, PA.

Pajieškau Andriaus Matukaičio, 
apie 41 m. amžiaus. Paskutinį kartą 
girdėjau kad gyveno Plymouth, Pa. 
Dabar nežinau kokioj apylinkėj gyve
na. Yra labai svarbu man su juo su
eiti. Kas žino apie jį, malonėkite 
pranešti sekamu antrašu: A. Kubec- 
kis, 147 Ohio St., Washington, Pa. ' 

(52-58)

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 r e g i s t'er e d 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)

50c UŽ DIENA IR NAKTĮ

Vyrams Trečiadieniais, Ketvirta
dieniais, Penktadieniais, šeštadie

niais ir Sekmadieniais—Visą 
Dieną ir Naktj 
šeštadienio naktj 75c. 

Speciales kainos savaitei.

kiek kostumieriai kiekvienos re- 
tailinės krautuvės galėtų reika
laut.

Mums būtų malonu pristatyt 
jums reikalaujamus Mįslių Pa
veikslus per specialį pasiuntinį. 
Pavėlinkite mums sugestuot 
jums, kad laikytumėte užten
kamai Old Gold Cigaretų ant 
rankų. Nepritrūkite jų.

St., B’klyn, N. Y. Stagg 2-3878

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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




