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Ar tai Gražu?
Ar Mums Rūpi Jaunimo 

Reikalai?
Mūsų Bostonas Kyla.^
“Sulaikykite Viską!”

Rašo A. B.

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $6.00 

Metams

Visų Šalių Darbininkai 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimčsit, Tik Re

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulį!

Labai negražiai pasielgė So
cialistų Partijos komitetas su 
kapitonu Hans Amlie, buvusiu 
amerikonu kovotoju Ispanijo
je. Amlie parašė komitetui 
laišką ir kritikavo S. P. pro- 
trockistinę poziciją jos atsine- 
šime link Ispanijos. Dabar S. 
P. komitetas savo organe “So
cialist Call’’ Amlie smarkiai 
kritikuoja, bet jo laiško neat
spausdina. Ar taip galima ir 
nuosaku atsinešti linkui socia
listams simpatingo žmogaus?

Jau eina prie užbaigos jau
nuolių vajus už žurnalą “The 
Voice.’’ Dar daug miestų be
veik nepasirodė. Pavyzdžiui 
Waterbury’s iki šiol viso labo 
tedavė 4 skaitytojus, o Hart
fordas tik 3. Kas pasidarė su 
tų miestų draugais? Argi tik 
taip jūs teįvertinate mūsų jau
nimo šias pirmas dideles pas
tangas ?

Beje, aš dar vis negaliu pa
miršti ir Chicagos. Man ten 
esant, visi draugai nutarė ir 
iškilmingai pasižadėjo duoti 
visą šimtą skaitytojų jaunimo 
žurnalui. Vakar pasiteiravau 
pas jaunuolius, kiek Chicagos 
draugai jau ištesėjo. Parodė 
prenumeratų kortas. Suskai
čiau viso labo tiktai 62. šis ko
vo mėnesis turėtų Chicagą už
kelti ant visos šimtinės. Ką sa
kote, Chicagos draugai ?

Drg. Keistutis Michelsonas, 
kuris dabar pusę laiko dirba 
prie “The Voice’’ vajaus, pasi
kalbėjime su manim nusiskun
dė dar ir kitu reikalu. Mat, 
jie išsiuntinėjo organizacijoms 
blankas parinkti aukų pasvei
kinimui žurnalo pirmo nume
rio. Sako, dar labai mažai 
blankų tesugrįžo su pinigais. 
Taip pat jie dar tegavo iš or
ganizacijų užsakymų ant 350 
žurnalo kopijų platinimui.

Bedavoja mūsų jauni drau
gai ir nežino ką bedaryti, kaip 
tą vajų nors į pabaigą gerai iš
judinti. Girdi, laiškus, atsišau
kimus, prašymus skelbėme lai
kraščiuose, siuntinėjome orga
nizacijoms, bet, ot, negauname 
tokio atsiliepimo, kokio tikėjo
mės.

Lai šios mano kelios pasta
bos atkreips draugų atydą j 
šitą taip svarbų jaunimo rei
kalą.

Jau buvau rašęs, kad Sd\ 
Bostone kuriasi Komunistų' 
Partijos lietuviška kuopa. Pir
mas susirinkimas įvyko perei
tą antradienį. Drg. P. rašo:

“Turiu pranešti jums, kad 
So. Bostone vakar įvyko K. P. 
susirinkimas ir buvo pasek-/ 
mingas. Prisirašė visa dvylika 
naujų narių. Tiesa, ne visi tie/ 
atsilankė, kurie buvo žadėję 
įstoti ir pasiėmė aplikacijosį 
kortas, vienok mes išpildėme/ 
kvotą ir gavome dvyliką. Nėra 
abejonės, kad ir tie, kurie ne4 
pribuvo į šį susirinkimą, taps 
Komunistų Partijos nariais. Jų 
yra penki.

“Turiu pranešti draugui, jog 
pas mus So. Bostono draugus 
dabar yra toks ūpas, kad lie
tuvių partijiečių armija turi 
būti didesnė už Brooklyno ar
miją ir dėl to, kad čia mažiau 
“generolų.“ Į

Geriausio So. Bostono draut 
gams pasisekimo! -_ /

Dar viena grupė trockistinių 
kriminalistų atsidūrė prieš So
vietų Sąjungos liaudies teismą. 
Dabar turės skaudžiai užmo
kėti už savo darbus. Gaili jų 
tik. tie, kurie norėtų matyti 
Sovietų Sąjungoje sugrąžintą 
kapitalizmą su fašizmu.

Bet juokingiausias man ro-
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Trockistai Laukė Na
zių Karo, kad Išžudyt

Sovietuos Vadus

Cal. Potviniuose Žuvę 
200 Žmonių; Užlieta
100 Miestų, Miestelių

Krestinskis Taipgi Prisipaži
no Išdaviku; Rykov Parodo

Sąmokslo Bjaurybes
■ - - - t

Maskva. — Nikolai Kres
tinskis, vienas iš teisiamų 
t r o c k is tų - buchariniečių, 
taipgi prisipažino kaltas, 
kaipo nazių šnipas ir So
vietų išdavikas. Iš pradžios 
jis bandė išsigint. Bet Kres- 
tinskį prispyrė prie sienos 
jo draugas .suokalbininkas 
Chr. Rakovskis, teisiamas 
už tokias jau piktadarystes.

Rakovskis parodė, kaip 
Krestinskis susirašinėjo su 
Trockiu ir po 1927 metų ir 
kalbėjosi su Rakovskiu Ber
lyne, kokiais būdais už
traukti Vokietijos karą 
prieš Sovietus, išžudyt jų 
vadus ir pagrobt šalies val
džią į trockistų-bucharinie- 
čių rankas.

Čia Krestinskis ir pasiju
to priverstas prisipažinti ir 
pareiškė:

“Man buvo gėda sakyt tie
są, tai aš iš pradžios tik me
chaniškai bandžiau užsi
gint.”

Al. Iv. Rykov, kadaise bu
vęs Sovietų premjeras, pri
sipažino, kaip jis varinėjo 
sąmokslus su Vokietijos fa
šistais—karu užpult Sovie
tus, o tuom tarpu jis su sa
vo draugais buchariniečiais- 
trockistais užpuls Kremlių, 
Sovietų valdžios centrą, nu
žudys Staliną ir kitus žy
mius Sovietų ir komunistų 
vadus.

Tos žudynės ir būtų įvyk
dytos, tik kad patys išdavi
kiško sąmokslo vadai nesu
sitarė, kada Vokietijos ar
mija turėtų įsiveržti į So
vietus.

Buchariniečiam - trockis- 
tam užtikrino pagelbą tuom- 
laikinis viršininkas Sovietų 
saugumo policijos Jagoda, 
armijos maršalas Tuchačev- 
skis ir net tūli vadai karei
vių, saugojančių Kremlių.

Vokietijos naziai pritarė 
tiem planam prieš Sovietų 
valdžią, kaip liudijo Ryko
vas. O Bucharinas dar siū
lė atidaryt Lenkijos sieną 
karui prieš Sovietus.

Jiedu todėl dėjo didžiau
sias pastangas, kad Sovietai 
nepadarytų tarpsavinės pa
gelbos sutarties su Franci j a. —i r i ■
dos elgėsis Amerikos trockis- 
tų ir jiems užjaučiančių libe
ralų, tokių, kaip Mary Fox, 
Villard ir tt. Jie mušė Mas
kvon kablegramą ir reikalavo 
trockistų teismą atidėti še
šioms savaitėms ir laukti jų 
pribūnant, idant jie ' galėtų 
spręsti, ar tie trockistiniai kri
minalistai kalti. Matykite, te
gul Sovietų valdžia sulaiko vi
sus savo darbus, uždaro teis
mus ir laukia, iš užsienio troc
kistų atmaršuojant I Deja, So
vietų valdžia jų kablegramą 
padėjo ten, kur ji priklauso— 
į gurbą.

Japonų Pranešimai apie 
Savo “Reples” Chinams

Peiping. — Japonų ko- 
mandieriai praneša, kad jie 
atėmę iš chinų Yuanchu ir 
Wensi miestus, Shansi pro
vincijoj, ir tuo būdu užkir
siu chinų armijai pasitrau
kimą į pietus ir “suimsią 
juos į reples” tarp dviejų 
Japonijos armijų.

(Bet jau kelinta savaitė 
japonai garsinasi, kad ap
supsią ir suimsią šimta-tūk- 
stantines chinų armijas, ale 
vis nieko panašaus nepada
ro.)

------------ w-----

Chinų Partizanai Atme
tė Japonus 25 Mylias
Shanghai. — Chinų parti

zanai staigiais užpuolimais 
privertė japonus pasitrauk
ti 25 mylias atgal į šiaurius 
nuo Hwai, Nankingo fron
te. Jie įvarė kylį tarp tri
jų priešo armijos dalių šiau
riuose nuo Hwaiyuano, Lin- 
hwaikwano ir Pengpu. •

Chinų partizanai atgriebė 
stambius plotus nuo japonų 
palei Tientsin-Pukow gele
žinkelį. O japonai buvo pra
leidę daug savaičių, iki tas 
vietas pirmą sykį užkaria
vo.

Japonų komandieriai pri
pažįsta, jog chinų partiza
nai pliekia juos užnugariu 
Chanpalinge, pusiaukelėje 
tarp Nankingo ir Hwai 
upes.

Japonų “Patriotai” Primušė 
Darbo Partijos Vadą

Tokio. — Keturi japonų 
gengsteriai “patriotai” už
puolė ir žiauriai primušė 
Sohą Abe, vadą Socialės 
Masinės Partijos, jo paties 
namuose.

Abe yra 74 metų amžiaus, 
buvęs profesorius. Nors jis 
nepalaiko ryšių su komunis
tais ir net remia valdžios 
siūlomą mobilizacijos planą, 
bet fašistiniams patriotams 
jis “negana” darbuojasi ka
rui prieš Chiniją.

Patriotiški gengsteriai už
puolė ir centrus dviejų did
žiausių partijų. Savo pra
kalbose ir lapeliuose jie 
skelbė, kad reikėtų išžudyt 
tokius veikėjus, kaip Soha 
Abe.

Daugelis Japonijos seimo 
atstovų reikalauja, kad val
džia suvaldytų tuos padau
žas “patriotus”.

Tirana, Albanija. — šio 
krašto karaliukas Zog susi
tuoks balandžio mėnesį su 
graf. Geraldina Apponyi, 
kurios motina buvo ameri
kietė.

I / '
Dr. Guido Schmidt (kairėj) naujas Austrijos užsienio 

reikalų ministeris, nazis, ir dr. Rudolph Neumeyer, 
taipgi naziškų palinkimų žmogus—finansų ministeris.

7 Naziy Submarinai ir 
4 Laivai Tarnauja Ispa

nijos Fašistams
Barcelona. — Ispanijos 

apsigynimo ministerija pa
rodo, jog generolui Franco’- 
ui tarnauja bent septyni Vo
kietijos submarinai ir keturi 
garlaiviai, gabenantieji ka
ro reikmenis fašistam.

Dabar kasdien vis dau
giau ateina kanuolių, lėktu
vų ir kitų karo įrankių ge
nerolui Franco’ui iš Itali
jos ir Vokietijos, kaip nuro
do Ispanijos ministeris pir
mininkas dr. Negrin.

Anglija Derisi su Hitleriu
Berlin. — Anglijos amba

sadorius N. Henderson slap
ta derisi su Hitleriu apie 
draugiškumo sutartį. Tęsia 
derybas, kurias jau pernai 
rudenį pradėjo lordas Hali
fax, dabartinis Anglijos už
sienių ministeris, kuris tada 
atsilankė pas Hitlerį.

Hitleris ypač norėtų su
daryt Vokietijos, Anglijos 
Italijos ir Franci jos sutartį. 
Didžiausias jam galvosūkis 
tai kaip atplėšti Franciją 
nuo tarpsavinės pagelbos 
sutarties su Sovietų Sąjun
ga.

Du Tapo Nusmerkti Elektros 
Kėdėn už Dinamitu Nužu

dymą Trijų Mergaičių
Elizabethton, Tenn. — 

White Tollett, 26 metų ir 
Church Lester, 44 metų, ta
po nusmerkti mirt elektros 
kėdėj už tai, kad dinamitu 
nužudė tris Harmono Gouge 
mergaites, nuo 5 iki 9 metų 
amžiaus, besprogdindami jo 
namą dėl kokio tai keršto. 
Paties Gouge tuo tarpu ne
buvo namie.

Du žmogžudžių sandarbi- 
ninkai nuteisti po 21-nus 
metus kalėti.

ORAS
Šiandien bus apsiniaukę ir 

šilčiau.—N. Y. Oro Biuras.
Vakar temperatūra 19-28. 

Saulėtekis 6:27; saulėleidis 
5:49.

$1,121,546,000 Ameri
kos Karo Laivynui

Didini ir Gerini
Washington. — Preziden

tas Rooseveltas reikalavo 
paskirt $1,083,546,000 didint, 
naujint ir gerint šios šalies 
karo laivyną, priedam prie 
reguliarių, kasmet skiriamų 
laivynui lėšų. Bet kongre
sinė laivyno komisija 20 bal
sų prieš 3 nutarė tam rei
kalaut dar daugiau — $1,- 
121,546,000.

Iš tos sumos siūloma iš
leist $106,000,000 pastaty
mui 950 naujoviškų laivyno 
lėktuvų. $731,095,000 skiria
ma trim naujiem karo did- 
laiviam, dviem lėktuvų iš
vežioto j am, devyniem šar
vuotlaiviam, dvidešimt trim 
naikintuvam ir devyniem 
submarinam, — viso ketu
riasdešimt šešiem naujiem 
kariniam laivam.

$246,451,000, pagal kon
gresinės komisijos pasiūly
mą, turėtų būt sunaudota 
dvidešimt dviem pagelbi- 
niam kariniam laivam, de- 
sėtkai milionų dolerių ge
rint prieplaukų tvirtumas, 
15 milionų tyrimams ir išra
dimams naujų jūrinių karo 
pabūklų ir tt. •

Kunigas Niemoeller Nežada 
Tylėt prieš Nazius; Todėl

Išnaujo įkalintas
Berlin. — Nazių teismas 

paliuosavo garsųjį protesto- 
nų kunigą Niemoellerį, nes- 
kirdamas jam naujos baus
mės, priskaitydamas baus- 
mėn tik tą laiką, kurį Nie
moeller išsėdėjo kalėjime iki 
teismo.

Bet paleistą kunigą Nie
moellerį vėl tuoj suėmė slap
toji policija. Tai todėl, kad 
jis neprižada susilaikyti nuo 
nazių kritikavimo.

Jis buvo teisiamas kaip 
“valstybės išdavikas” tik už 
tai, kad savo pamoksluose 
kritikavo hitlerizmą.

Los Angeles, Calif. — Ko
munistų Partija per radio 
atsišaukė pagelbos nukentė- 
jusiem nuo potvinių žmo
nėms.

Brazilija Priims Nemažai 
Ateivių j Farmas

Rio de Janeiro. — Brazi
lijos valdžia planuoja pri
imt per metus 'po 3,000 atei
vių iš bile šalies, jeigu jie 
atvyks apsigyvent farmose. 
Bet kitokių ateivių būsią 
priimama tik po du ant 
kiekvieno šimto jau gyve
nančių Brazilijoj ateivių iš 
bilė šalies.

Hankow. — Chinų lakū
nai nukirto žemyn du japo
nų orlaivius ties Linfingu.

Austrų Valdžia Atšau
kia Nuolaidas Naziam
Vienna. — Austrijos mi

nisteris pirmininkas šuš- 
nigg uždraudė naziams Sty
ri jos provincijoj demons- 
truot su hitleriškomis vėlia
vomis, nešiot ženklus svas- 
tikinio nazių kryžiaus bei 
šūkaut, /‘tegyvuoja Hitle
ris!” ,

Tuomi valdžia panaikino 
nusileidimus, kuriuos nazis 
Austrijos vidaus reikalų 
ministeris Seyss-Inquart bu
vo davęs hitleriečiams Graz 
mieste ir kitur Styri jos pro
vincijoj.

Austrų valdžia užgrobė 
visus laikraščius, kurie tik 
išspausdino nazių vado pro
fesoriaus Dardieu, pareiš
kimą, v

Šimtai tūkstančių Austri
jos darbininkų ir valstiečių 
viešai pareiškia, kad jie 
gins šalies nepriklausomybę 
nuo Hitlerio.

Ministeris pirmininkas 
šušnigg planuoja atgaivint 
žmonių miliciją, kas labai 
nepatiktų Hitleriui.

Mussolinis Kviesiąs Buvusį 
Ethiopijos Karalių

London, kovo 4.—Gal Mu
ssolinis pakvies buvusį Et
hiopijos imperatorių Haile 
Selassie tapt karaliuku Et
hiopijos dalies, jeigu jis su
tiks priklausyt nuo Italijos, 
—kaip praneša “Daily He
rald.”

Tada Anglija gautų pasi
teisinimą pripažint Musso- 
liniui Ethiopiją.

Gal Nereikės Motinai Pa- 
aukot Akį Neregiui Sūnui

North Wales, Pa., kovo 4. 
Irena Levarty, audėjo žmo
na, aukoja vienos savo akies 
priekį įdėt per operaciją jbs 
neregiui sūnui Roger’iui, 2 
metų amžiaus.

Bet gydytojai lauksią, iki 
gims kur negyvas kūdikis, 
kurio akį panaudosią Ro- 
ge’riui.

Apsemta 40,000 Ketvirtainių 
Mylių Plotai; 20,000 Žmonių

Liko be Pastogės ' <
—————*

Los Angeles, Calif. — Dar 
negirdėto baisumo potviniai 
pietinėje Californijoj pa
skandino apie 200 žmonių 
ir apsėmė bei nunešė tiek 
namų, jog per 20,000 žmo
nių liko be pastogės vien 
Los Angeles, Orange, River
side, San Bernardino ir 
Ventura apskrityse.

Pleškančiais vandenimis 
užplukdyta apie 40 tūkstan
čių ketvirtainių mylių plo
tai. Apart didžių nuostolių, 
padarytų namams, potviniai 
suardė geležinkelius, nune
šė daug jų tiltų, nuplėšė te
legrafo ir telefonų vielas ir 
užliejo derlingiausių sodų- 
daržų plotus.

Los Angeles, 2,000,000 gy
ventojų didmiestis, atrodo 
kaip sala vandenyne. Jau 
septinta diena, kaip jis ne
turi beveik jokio kito susi
siekimo su pasauliu, kąip 
tik trumpų bangų radio ir 
valtimis.

Potviniai kilo iš tvaniškai 
didelių ir audringų liūčių, 
kurios siautė daugiau kaip 
penkias dienas ir naktis,; 
kad tapo užlieta 100 miestų; 
ir miestelių. Nukentėjo ir; 
Hollywood judamųjų pa-?; 
veikslų studijos. Daugelis: 
judžių aktorių vis dar lie-,’ 
kasi vandens įkalinti savo 
namuose bei viešbučiuose.
Tūkstančiai žmonių pabė

gusių nuo kylančio vandens 
susidūrė su badu, nes suar
dytais geležinkeliais ir ap
semtais vieškeliais per ke
lias dienas negalima, buvo 
pristatyt jiem maisto pa
gelbos.

Levine per Radio Šaukia 
Sugrąžint Pagrobtą Sūnų
New Rochelle, N. Y. — 

Murray Levine • atsišaukė 
per radio į žmogvagius, kad 
sugrąžintų jam pagrobtą 
sūnų Petruką, 12 metų am
žiaus. Sakė, kad turi priren
gęs 60 tūkstančių dolerių 
žmogvagiams už vaiko'pa
leidimą. Prašė, kad laikraš
čių reporteriai neitų pas jį, 
nes tuomi jie galį nubaidyti 
žmogvagius ar jų tarpinin
kus.

Tėvas tikrino, kad poli
cija ir federaliai valdžios 
agentai prižadėjo nekliudyti 
žmogvagių tuo tarpu, kai 
jie matysis su tėvu bei su
grąžins jam vaiką.

Graudu buvo girdėti dre
bantį balsą nusiminusio tė
vo.

San Diego, Cal., kovo 4.— 
Mirė milionierius Scripps- 
Howard laikraščių leidėjas, 
Robert Paine Scripps, 42 
metų amžiaus.
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Ponas Vitaitis Turėtą Paaiškinti 
Per “Tėvynę”

Vienas asmuo rašo “Keleivyj” apie lie
tuvių tautininkų (fašistų) užmačias Su- 
sivienijimui pasigrobti.

Kaip jau žinia, “Laisvė” rašė, kad va
sario 12 d., Brooklyne, tautihinkai buvo 

• sušaukę konferencijų ir joje nutarė ko
voti prieš radikalus—komunistus ir so
cialistus, o taipgi ir prieš visus pažan
giuosius SLA narius.

Tam tikslui reikalingi pinigai. Galimas 
daiktas, kad dalį tų pinigų jie tikisi gau
ti iš “tautos vado” (Smetonos), bet kitų 
dalį bandys surinkti Amerikoje. Tam tik
slui išrinko komitetų, kurin įeina S. Ge
gužis, K. Buividas ir P. Narvydas.

Šis komitetas dabar siuntinėja sekan
čio turinio (konfidencialinius) laiškus:

Konferencija vienbalsiai sutiko, kad tautinio 
nusistatymo SLA nariai gali rinkimus laimė
ti, jei tik bus pakankamai medžiaginės para
mos rinkimų kampanijos vedimui. Rinkimų 
kampanija manoma išplėsti iki to, kad būtų 
pasiektas kiekvienas SLA narys su paaiškini
mu, dėl ko reikia balsuoti už tautinį kandida
tų sąrašą, kartu pasiunČiant ir pavyzdinį rin
kimų balotą . . . konferencija nutarė be ato
dairos stengtis surinkti reikiamą sumą pinigų. 
Maža dar to, kartu reikia stengtis sukelti fon
dą apmokėjimui kelionės ir pragyveriimo lėšų 
tų kuopų delegatams, kurios negali apmokėti 
savo delegatams lėšas į seimą . . . Reikalingų 
finansų sukėlimui išrinkta jŠLA Sargybos Fi
nansų Komisija, kuri žemieti jteSfFąšb . . . kad 
apsaugoti Susivienijimą nuo visiško patekimo 
j radikalų kontrolę, turime nesigailėti nei triū
so, nei išlaidų . . .

Taigi dabar jau tautininkų-fašistų 
mieriai aiškūs: Jie pasiryžę sekančiam 
seime kelti skandalus ir, anot to angliš
ko posakio, “by hook or by crook” pa
sigrobti SLA.

Nereikia nei aiškinti, kad SLA nariai 
neprivalo duoti tiems ponams nei cento. 
Atpenč, kiekvienas, kuriam rūpi organi
zacijos reikalai, turėtų juo daugiau dar
buotis, kad fašistai turėtų sekančiam 
seime juo mažesnį skaičių delegatų.

Mutns čia rūpi ir tai, kodėl p. Vitai
tis “Tėvynėje” nieko neparašo apie tuos 
slaptus laiškus ir tas konferencijas. Juk 
minė toj tautininkų-fašistų konferencijoj 
p. Vitaitis buvo lyderis, įėjo į rezoliuci
jų komisijų ir ten daug kitų dalykų ko
mandavo.

• Chinijos Jėgos Stiprėja

Chinijos komunistai ir buvusi Raudo
noji Armija sudarė neįveikiamas jėgas 
už Chinijos laisvę. Generolas Peng Teh- 
huai, komunistas, sako, kad jie pasiuntė 
tūkstančius išsilavinusių komunistų par
tizanų Japonijos armijos užfrdntėn ir 
ten išvystė galingų partizanų veikimų. 
Japonijos užimtoj Chinijos teritorijoj 
yra apie 100,000,000 chiniečių. Jie jau su
darė kelis šimtus partizanų grupių, ku
rios užpuldinėja ant japonų armijos. 
Partizanai atima nuo japonų ginklus, 
kulkasvaidžiUs, amunicijų, tuo apsigink
luoja ir muša priešų. Japonijos armija 
laikosi tik miestuose ir ant gelžkelių, bet 
toliau 20 mylių nuo miestų ir gelžkelių 
bijo atsitolinti, nes ten ant jų puola par
tizanai. Kaip kur partizanai puola mies
tus. Jie nuolatos puola gelžkelius. Japo
nija priversta laikyti dideles karo jėgas 
savo užfrontėj ir dienų ir naktį kautis su 

<chinais partizanais. Sakoma, kad Japo
nija jau neteko 150,000 kareivių užmuš
tais ir sužeistais.

Tuo kartu Chinija vis daugiau armi
jos lavina. Dabar Chinija turi iki 2,500,- 
000 kareivių. Ji perkasi lėktuvus ir ki-

tus ginklus užsienyje. Ji pradėjo kaip 
kuriuos ginklus ir namie pasidaryti. 
Sveikinamas dalykas ir tas, kad Chinijos 
valdžia pasidarė budresnė ir drąsiau ko
voja prieš Japonijos šnipus. Vien Can- 
tone areštavo 700 Japonijos šnipų.'

Japonijos armijos komandierius gene- 
herolas Iwane Mitsui prisipažino, kad 
Japonijos armijoj auga disciplinos pra
sižengimai. Jis mato, kad daugelis japo
nų kareivių nepatenkinti karu. Kaip ku
rie iš jų pradeda su .chinais draugauti, o 
vietomis yra atsitikimų, kad bėga iŠ Ja
ponijos armijos į chiniečių pusę.

Žinoma^ tas dar nereiškia, kad Chini
jos kova už pasiliuosavimą, už apsigyni
mą nuo Japonijos užpuolikų bus lengva. 
Japonija yra gerai karui prisirengus. , 
Ji turi nemažai ir fanatiškų elementų, 
kurie aklai tarnauja fašistams. Bet fak
tas yra faktu, kad Japonijos planai ne
išdegė. Ji manė į kelias savaites nugalėti 
Chiriiją, sunaikinti jos armiją, užimti 
miestus ir priversti prašyti taikos. Bet 
atsitiko kas kita. Chinijos armija nesu
naikinta, bet nuolatos stiprėja. Jos orlai- 
vynas didėja. Jos žmonių ūpas auga. Jos 

x valdžia daugiau demokratėja ir apjun
gia visus elementus, kurie pasiryžę ko
voti už savo tautos laisvę. Visa tai pa
rodo, kad Chinija šioje kovoje stiprėja.

Socialistų Partija Likviduosis?
Vienas New Yorko laikraštis (“Post”) 

praneša, būk Amerikos Socialistų Parti
ja ruošiasi likviduotis. Pasak to laikraš
čio, greitu laiku įvyks tos partijos Vei
kiančiojo Komiteto suvažiavimas, kuria
me bus tas klausimas iškeltas ir svars
tomas.

Socialistų Partijos vadai mano savo 
partiją paleisti ir paskui visiems nariams 
pavieniai stoti į Amerikos Darbo Par
tiją.

Žinoma, vienu mostu Veik. Komitetas 
negalės partiją likviduoti;, turės perleisti 
visuotinam narių nūbalsavimui,- referen
dumui.

Pastaruoju laiku ši partija vaidino la
bai mažą vaidmenį. Tročkistai, kuriuos 
Thomas buvo priėmęs ant burdo, ją bai
gia ardyti. Kad numirti garbingesne 
mirtimi, tnatyt, tūli socialistų Vadai ir 
mano partiją likviduoti.

Kas Yra Socialistas, O Kas Ne?
Masiniam mitinge, kuris buvo suruoš

tas Lietuvos nepriklausomybės sukaktu
vėms paminėti, Brooklyne, kalbėjo d. Ga- 
siūnas ir Keistutis Michelsonas. Dėlto 
vietinis trockistų lapelis šitaip prikai
šiojo rengėjams:

Keista dar ir tas. Komunistai Michelsonu- 
ką perstatė kaip socialistą. Tuo tarpu jis nė
ra LSS 19 kp. .narys, socialistų kalbėtojui šio
se prakalbose neleista pasirodyti! Tą faktą 
nuslėpė ir prakalbų rengėjai komunistai ir jų 
“socialistas” kalbėtdjas. Ar tai gražu?

Pacitavusios tai, “Naujienos” surinka:
Tai reiškia, buvo klaidinama publika. Ko

munistai savo intrigoms nesisarmatija panau
doti ir jaunuolį, kuris nenusivokia ką darąs 
ir tokiu būdu atsiduria nepagirtinoje rolėje 
prieš visuomenę.

Jei “Naujienoms” rūpėtų tiesa, tai jos, 
žinoma, “Naujosios Gadynės”‘plepalų ne
kartotų ir nezalatytų.

Kas gi yra šiandien socialistas? Kaip 
jį apsklembti? Ar žmogus, priklausąs 
Amerikos Socialistų Partijai, o nepri
klausąs LSS 19-tai kuopai (kuri pati nėra 
Socialistų Partijoj) gali būti socialistas, 
ar ne? Arba imkim klausimą taip: ar 
žmogus, priklausąs LSS 19 kuopai, 6 ne
priklausąs Socialistų Partijai, yra socia
listas ar ne? Prie to, dar yra trečia gru
pė: Social-Demokratų Federacija. Jai 
priklausąs asmuo, ar jis yra socialistas 
ar rie?

Imant plačia papėde, aišku, priklau
symas prie bent vienos tų grupių, jau 
sudaro pamato žmogui vadintis socia
listu. Grigaitis šiandien nėra Amerikos 
Socialistų Partijos narys (Juk visa LSS 
iš ten pasitraukė), tad ar jis galima va
dinti socialistu, ar ne? Arba: Norman 
Thomas nėra narys LSS, tai ar jis jau 
nėra ir socialistas?

Keistutis Michelsonas ilgoką laiką bu
vo aktyvis narys Amerikos socialistinio 
judėjimo. Komunistiniam judėjimui jis 
nepriklausė ir nepriklatiso. Iš socialist!- | 
nio judėjimo jis niekad nebuvo viešai •

VČK-OGPU-NKVD
Dvidešimtmetinėms

(Tąsa)
VČK netrukus susekė an

trų stambų karinį sumoks
ią Petrograde, kurį organi
zavo anglų žvalgybininkas 
Pol Diuksas Judeničo puo
limo periodu (1919 m.). 
Kartu su kontr-revoliucine 
“Nacionalinio centro” orga
nizacija, kurios veikimų di
rigavo ir finansavo užsienių 
žvalgybos, šnipai suorgani
zavo 1919 metais gegužės 
mėnesyj sukilimų forte 
“Krasnaja gorka.” Jiems 
tarnavo išdavikai ir parsi
davėliai, prasiskverbę į Rau
donosios Armijos, gynusios 
Petrogradu, štabus. Buržu
aziniuose rūmuose, diploma
tinių misijų namuose buvo 
paslėpti šautuvai, kulkasvai- 
džiai, granatos ir bombos 
kariniam maištui Petrogra
de.

VČK susekė šitų sąmoks
lų, užtiko šnipų ir sąmoks
lininkų pėdsakus ir likvida
vo “Nacionalinio centro” są
mokslą.

Šito sąmokslo sudaužymas 
sulošė žymią rolę laimėji
mui prieš Judeničą.

VČK taip pat susekė klas
tingas vokiečių žvalgybos 
pinkles ir sąmokslus. Vo
kiečių imperialistai ruošėsi 

. okupuoti karinėmis jėgo
mis Maskvą kontr-revoliuci- 
nio kairiųjų eserų' maišto 
momentu. Jie? sodino savo 
šnipus Petrogrado fronte ir 
siuntė baltuosius oficierius 
į Rusijos pietus baltagvar
diečių armijos formavimui.

VČK vedė negailestingą 
kovą su klastingu, ardomuo
ju lenkų žvalgybos veikimu. 
Lenkų ponų šhipū agentūra, 
siekdama įgyvendinti “fede
ratyvinį” Pilsudskio planą, 
t. y. pavergti Sovietų Uk
rainą ir Baltarusiją, ėmėsi 
pačių šlykščiausių priemo
nių. Tiltų sprogdinimai, san
dėlių padegimai, partinių ir 
sovietinių darbuotojų užmu
šime j imai, siuntinėjimas gi
liai ūžkonspiruotų provoka
torių į partines ir sovietines 
organizacijas — visa tai įėjo 
į lenkų žvalgybos ardomojo 
darbo arsenalą. Šiuos lenkų 
interventų planus sudaužė 
VČK.

Darbini nkariis, valstie
čiams, raudo narmiečiams 
padedant VČK sūdaūžė 
skaitlingų užsienio žvalgybų 
sąmokslus.

Ji parodė save
“veriančiu ginklu prieš 
nesuskaitomus sąmoks
lus, hešuskaitomus pasi- 
kėsinimus aiit sovietų 
valdžios.*.”

(Leninas).
Kada VČK organai su

daužė užsienio žvalgybų 
sąmokslus, jie tuo pat metu 
sudaužė ir vidujinę kontr- 
revoliuciją, nes “vidujiniai 
mūsų revoliucijos priešai 
yra visų šulių kapitalistu 
agentūra” (Stalinas).

Pilietinio karo frontuose 
be VČK mes nebūtumėm lai
mėję. Mes nėbūtumėm ap
gynę mūsų tėvynės laisvės 
ir nepriklausomybės.

GPU Taikos Statybos 
Sąlygose

Sėkmingas pilietinio karo

užbaigimas, baltagvardiečių 
ir interventų išvijimas iš 
mūsų tėvynes ribų nepašali
no kapitalistinio apsupimo 
p a v o jaus. Lenino-Stalino 
partija matė šitą pavojų ir 
perspėjo dėl jo darbo žmo
nes. IX Rusijos Sovietų Su
važiavimas pareiškė sovietų 
vyriausybės vardu:

“Sovietų valstybė pri
leidžia prie savęs užsie
nio atstovus, kad gauti 
pagelbos, o šitie atsto
vai padeda versti So
vietų valdžią, ko pavyz
džiai buvo. Į tokios vals
tybės padėtį mes nepa
teksim dėl to, kad mes 
vertinsiu! ir panaudo
siu! tokią įstaigą, kaip 
VČK. Tai mes galim vi
siems ir kiekvienam ga- 
rantUoti.” (Leninas).

VČK, reorganizuota 1921 
m. gale į OGPU (Objedi- 
nennoe g o s u d a rstvennoje 
političeskoje upravlenije — 
Suvienytoji valstybės politi
nė valdyba), ir toliau tęsė 
kovą su kontr-revoliuciniais 
sąmokslais, su' šnipais ir 
diversantais, kuriuos siuntė 
užsienio žvalgybos, saugoda
ma mūšiuose iškovotą taikų 
darbą. Tuo pat metu OGPU 
pradėjo kovą su ekonomine 
kontr-revoliucija, su žaloji
mu, su visais mėginimais 
suardyt Sovietų valdžios 
priemones ekonominiam ša
lies atgaivinimui.

Kapitalistinis pasaulis bu
vo priverstas “taikiai” gy
venti greta su besistatančio 
socializmo šalim. Bet jis ne
atsisakė nuoąninties' paruoš
ti naują ginkluotą interven
ciją. .Todėl “paslėptas ka
ras”—siutinėjimas šnipų ir 
diversantų, v a d o v a v imas 
koritr-revoliučinėms organi
zacijoms SSRS viduje ne
sustojo nė vienai dienai.

Soči alistinės industriali
zacijos pasisekimai iššaukė 
naują tarptautinio imperia
lizmo spąudimą ’ į Sovietų 
Sąjungą, visų vidujiniu ir 
išorinių mūsų socialistinės 
tėvynės priešų suaktyvėji
mą. Baltagvardietiški užsie
nio žvalgybų agentai įvyk
dė eilę diversinių aktų SSRS 
viduje. Tročkistai ir žiribv- 
jeviečiai tuo laiku perėjo 
prie atviro antisovietinio 
veikimo, suėjo į kontaktą 
su baltagvardiečiais, jiems 
padedant įkurdavo slaptas 
spaustuves, viešai šaukė už
sienin buržuaziją pagreitin
ti ginkluotą užpuolimą ant 
Sovietų Sąjungos, pažadėję 
padėti jai nuversti Sovietų 
valdžią.

Vedami neapykantos besi
statančio socializmo .šaliai, 
bet priversti laikinai atsisa
kyti nuo karinės interven
cijos, sovietų šalies priešai 
perėjo prie ekonominės in
tervencijos, kaip prie pa
grindinio ginkluotos inter
vencijos prieš Sovietų Są
jungą paruošimo metodo. 
Kontr-revoliuciniai e 1 emen- 
tai iš skaičiaus senų specia
listų, tampriai susirišusių 
sU emigravusiais užsienin 
buvusiais fabrikų šeiminin
kais, tiesioginiai pavedus 
kapitalistinių šalių žvalgy

boms, vedė užmaskuotą ža
lojimo darbą.

1928 metais OGPU sudau
žė šachtų žalotojų gaują, 
kurie rūpi nos sugriauti 
Donbasą.

“Šachtiečiai” buvo susiri
šę su daugeliu užsienio žval
gybų. Toms žvalgyboms pa
vedus, žalotojai gadino elek
tros stotis, sugadindavo ven
tiliaciją ir vandens siurblius 
šachtose, ardė transportą, 
siekdami visiškai sustabdyti 
kuro tiekimą mūsų pramo
nei.

OGPU išnarpliojo niekšin
gojo sąmokslo kamuolį, pa
rodžius, kad už žalotojų nu
garos stovėjo tokie tarptau
tinio kapitalo rykliai, kaip 
naftos magnatas Deterdin- 
gas ir užsienio valstybių of i- 
Cialinės įstaigos.

Ekonominė inter ve nei j a 
buvo daroma tam tikslui, 
kad paruošti dirvą naujai 
kapitalistinių šalių inter
vencijai prieš Sovietų Są
jungą.

Draugas Stalinas kalbėjo 
1928 metais:

“Klasės gyvuoja, 
tarpt autinis kapitalas 
gyvuoja ir jis negali ra
miai žiūrėti į besista
tančio socializmo šalies 
vystymąsi. Seniau jis, 
tarptautinis k a p italas, 
manė nuversti sovietų 
valdžią tiesiogine kari
ne intervencija. Mėgini
mas nepavyko. Dabar 
jis stengiasi ir stengsis 
ateityj susilpninti mūsų 
ūkišką galią nematoma, 
nevisada pastebima, bet 
gana žymia ekonomine 
intervencija, organizuo
damas žalojimą, ruošda
mas visokius “krizius” 
tose ar kitose pramonės 
šakose ir tuo pačiu pa
lengvindamas galimu
mą būsimos karinės in
tervencijos.”

Didieji socializmo laimėji
mai SSRS-oj, sėkminga pir
mosios penkmetinės vykdy
mo eiga, valstiečių pasuki
mas į socializmo. bėgius ir 
perėjimas prie buožijos kaip 
klasės likvidavimo ' politi
kos — reiškė tarptautinės 
buržuazijos vilčių atstatyti 
kapitalizmą SSRS-oj žlugi
mą. Tai buvo priežastis, dėl 
ko imperialistinės valsty
bės ėmė sustiprintai ruošti 
naują ginkluotą intervenci
ją prieš Sovietų Sąjungą.

Tuo tikslu užsienio žval
gybos suorganizavo kontr
revoliucinių elementų jėgo
mis SSRS-os viduje žaloji
mą ir šnipinėjimą daug, di
desniuose maštabuose, negu 
anksčiau, kad mūsų šalyje 
iššaukti visuotiną ūkio kri- 
zį tuo momentu, kada so
vietų žemėn įsibriaus impe
rialistinės armijos.

Ruošiant ginkluotą inter- 
veųciją prieš SSRS imperia
listų sąjungininkais buvo 
trockistiniai zinovjevietiški 
ir buchariniai r y Sovietiški 
išdavikai. Trockistų ir bu- 
chariniečių kova prieš ge
neralinę partijos liniją, jų 
piktos pastangos suardyti 
stalinišką pėnkmetinę pilnai 
atatiko kapitalistinių inter
ventų interesams. Jau tuo 
periodu žalotojai ir užsienio 
žvalgybų šnipai trockistuose 
ir zinovjeviečiuose, Bucha- 
rine ir Rykove bei jų paka
likuose matė savo riaturali- 
niūs sąjungininkus.

(Bus daugiau)

SOVIETŲ SĄJUNGOJ
MARMORAS SOVIETŲ 

PALOCIUJ
Aukščiausias pasaulyj namas 

—Sovietų Palocius, kuris būda
vo j amas Maskvoj, reikalaus 
55,000 kubiškų metrų marmo- 
ro jo sienų apsiuvimui. Marmo- 
ras gražus, tvirtas, spalvinis 
jau gabenamas į Maskvą.

SUBMARINŲ MANEVRAI
Sovietų Sąjungos submarinai 

nepaiso nei šalčių, nei rūkų, tu
ri karinius pratimus šiaurės 
ir Baltiko Jūrose. Jūreiviai pra
tinasi apginti nuo užpuolikų 
darbininkų tėvynę.

NAUJI LAIVAI
Sarmovoje laivų budavojimo 

fabrikai baigia budavoti kelis 
laivus žibalo vežiojimui. Jie 
turės po 8,800 tonų įtalpos. 
Plaukios Kaspijos Jūroj. Tie 
pat fabrikai budavoja ledlaužį 
“Sergo Ordžonrkidze,” kuris iki 
pavasario būs baigtas.

105,000,000 Ponį Kaliošų
Pereitais metais Sovietų Są

jungoj buvo pagaminta 84,600,- 
000 poros kaliošų. 1938 metais, 
bus pagaminta nemažiaū 105,- 
000,000 porų.

Sugavo Priešų šnipą
Vasario 2 dieną ant Sovietų 

Baltrusijos ir Lenkijos sienos 
SSSR sargai pastebėjo sniege 
sliedą. žmogaus nueita į So
vietų Sąjungą. Po 6-valandų 
sekiojimo jie pasivijo nepa
žįstamąjį prie miško. Pas su
imtą rasta balti lakštai su SS 
SR padirbtomis antspaudomis, 
nuodų miltelių ir 7,000 rublių 
sovietiniais pinigais. Pasirodo,, 
kad tas užsienio šnipas pribuvo 
sabotažo ir šnipavimo tikslu.

ŠYPSENOS

LEGENDA

P. P. K, š.
Užraugęs duonos plutą 
ir du kambliu tabako, 
išvarė senis litrą 
gryniausio šamarlako.

Išvarė, kad net tysta, 
O seilė taip ir teka.
Gardus buvo jo smokas 
ir toks malonus kvapas.

Ir pakvietė kaimyną 
prie šito šatnarlako. 
Kaimynas iš pavydo 
Apkurto ir apako.

(“kurttaijlis”)

Klausimai ir Atsakymai

pasitraukęs. Tai kaip tūomet mes jį ga
lime vadinti?

Žinoma, kad jis socialistas, nors LSS 
194ai kuopai ir nepriklaiišo.

' Taigi čia varinėja intrigas ne komu

nistai, skelbdami Keistutį Michelsoną so
cialistu, o naūjagadynieeiai ir naujienie- 
čiai. Tai negražus būdas ir priemonė 
griauti bendrą darbą; bet tie žmonės, 
matyt, nepaiso priemonių.

Klausimas:
Aš jau senai skaitau New 

Yorko. “Daily Workerj”, bet 
kai dabar Chicagoje išeina 
“The Midwest Daily Re
cord”, tai man būtų paran
kiau pastarąjį skaityti, he's 
daug greičiau jį gkunu. Ar 
aš galiu už neišsibaigūsią 
“D. W?’ prenumeratą gauti 
“M. D. R.”? . ‘

Detroitiėtis.
Atsakynias:

Nelabai senai “Daily 
Workeryj” buvo rašyta, kad. 
visi vidurvakarinių valstijų 
“D. W.” skaitytojai gali, jei 
nori, už savo' neužšibaigū- • 
sias pf entiiherdtaš gauti • 
“Midwest Daily Rečobd”. 
Todėl jūs parašykite “Daily 
Workerio*, arba D. lt ° 
administracijai, jog norite 
tokį pakeitimą padaryti ir, 
be abejonės, .jūsų pageida-. 
vimas bus išpildytas.
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UJU«1 s M®
Menininkų Reikalai

Draugas J. Bendokaitis rašo, kad chicagie- 
čiai daug bėdos turi su gavimu operečių. Da
roma bandymai versti lietuvių kąlbon operetė 
“Student Prince”. Tačiaus tik už leidimą vers
ti lietuvių kalbon reikalaujama $225.00. Ver-

* timas atseis $75.00. Tai tik del vieno persta
tymo. Jei dar sykį norėtų perstatyti, tai vėl 
reikia mokėti $100.00. Tai jau pasidaro $400. 
Ir veikalas dar pasilieka ne mūsų, bet pirmų
jų savininkų. Vadinasi, be veikalo pastatymo, 
tik už rankraštį reikia išmokėti $400.00, jei 
mes norėsime du kartu vaidinti.

> Tokiomis sąlygomis versti veikalas lietuvių 
kalbon, mano manymu, yra daugiau, negu ne
galimas. Tai absurdas. Tai galima profesio
naliam teatre, bet ne tarpe lietuvių/

Čia turi kilti klausimas, ką mes atsieksime 
su tokiu veikalu, kuomet išdėsime tiek daug pi
nigų? Gal turėsime šiek tiek estetinio pasiten
kinimo, o dvasinio—jokio. Už $400.00 vienas 
žmogus gali dirbai net 16 savaičių, jei mes jam 
mokėsime tik po 25 dol. į savaitę. Tad daug 
geriau padarytume, jei mes duotume vienam 
draugui liuoso laiko apie keturis mėnesius, tai 
aišku, kad jis galėtų sukurti gana gerą origi- 

♦ nalę operetę.
* ♦ *

Taip pat draugas J. Bendokaitis prisiuntė 
duokles Moterų Kultūros Kliubo Choro, kuris 
prisidėjo prie LMS. Moterų Kultūros Kliubo 
Choras yra dar naujas. Linkėtina jam gerai 
veikti ir dainuoti liaudies idėjų dainas.

* * *
LMS III Apskričio konferencija jau praėjo. 

(Konferencijai išduotas raportas ir priimtos 
rezoliucijos tilps sekančią savaitę—Red). Ji 
buvo skaitlinga ir kultūringa konferencija. 
Dabar lieka, tai tik pravedimas konferencijos 
tarimų. Konferencijoj, tarpe dviejų trumpų 
sesijų, buvo net penki referatai. Tai gana 
tirštai—dalyviai pasitenkinę. .

Vienok dabar laikas ir iš šios konferenci
jos daryti išvados, kad kitais metais konferen
cija būtų dar geresnė.,

Referatų konferencijoj bent vienu galėjo 
būt mažiau. Ypač mano paruoštas referatas, 
kuris teko paskiausia skaityti, buvo perilgas. 
Paskiaus, tokios rūšies referatas, kaipo per
žvalga meninio judėjimo, reikėtų duoti pra
džioje konferencijos.

Konferencijoj, tokioj, kaip kad meno, kultū
ros, visai nereikalinga, daugiau kaip metų se
numo, skaityti protokolas. Kai kurie mūsų 
draugai jau ir sensta veikime, bet atsisakyti 
nuo įprasto formalizmo jiems labai sunku. 
Mat, katalikas žmogus negali valgyt, kol1 ne- 
persižegnoja. Taip ir kai kurie mūsų veikėjai, 
jiem rodos, kad negalima pradėti konferenci
jos, jei neskaitoma protokolas. Kai kurių for
malumų mes laikomės tik religiniai.

Na, ir pagalvokite, išrodo, kad konferencija 
būtų susirinkus apsvarstyti pereitos (metų se
numo) konferencijos tarimus. Delegatai į kon
ferencijas nesirenka visam amžiui—kiekvienai 
konferencijai renkasi nauji. Tų pačių žmonių, 
kaip kad ir šioj konferencijoj, iš apie 40 dele
gatų, buvo tik keli tokių, kurie dalyvavo perei- 
toj konferencijoj. Dar daugiau, tai protoko
lai, jei ne ištisai, tai bent svarbiausi tarimai, 
būna spaudoje išspausdyti. Taip pat konferen
cija negali atmest pereitų metų protokolą, nes 
visi tarimai gali būt jau įvykinta.

Kas kita organizacijose, kurios susirinki
mus laiko kas savaitė, kas mėnesis, kaip kad 
pašalpinių organizacijų, unijų, čia lankosi vi
suomet tie patys nariai, tas pats sąstatas, tad 
čia ir protokolų skaitymas turi kitokios reikš
mės. Draugai, mes turime tuos formališku
mus, kurie nieko nereiškia, o kaip tik laiką 
sueikvoja, mesti laukan, šias pastabas lai pa
svarsto ir kitų mūsų apskričių veikėjai.

Prie pagerinimų bei pagražinimų meno kon
ferencijų dar galima kitais metais ve ką pri
dėti. šioj konferencijoj gal buvo su kaupu 
referatų, bet aktualaus meno kūrinėlių buvo 
tik vienas—grupė aidiečių ir sietyniečių su
dainavo keletą dainelių. Kitoj konferencijoj 
ši dalis programos reikėtų praplėsti. Prie dai
nų, dar reikėtų būtinai pridėti šokikų grupę, 
taip pat vaidylos turi pasirodyti su kokiu nau-

• ju vaizdeliu, satyra ar kuom įdomesniu. Tada 
mūsų meno konferencijos bus tokios, kad žmo
nės ir įžangą mokės, kad į jas įeiti.

* * *
Miko Petrausko kūrinių leidimo reikalas 

reikia paimti visu rimtumu, šis darbas turi 
būt ne tik Lietuvių Meno Sąjungos, bet visų 
mūsų organizacijų. ALDLD, LDS kuopos ir 
apskričiai turi padėti Meno Sąjungai sukėlime 
fondo tam darbui. Kiekvienoje konferencijoj, 
susirinkime ir parengime kas nors turi rūpin-

*

tis šiuo darbu. Atminkite, kad kultūrinis dar
bas, tai nėra darbas tik vienos kokios organi
zacijos. Tai darbas viso mūsų judėjimo.

* * *
šie metai yra dideli mūsų metai, šią vasa

rą turi įvykti Lietuvių Meno Sąjungos suva
žiavimas. Prie šio suvažiavimo reikia geriau 
prisirengti, negu kad buvo pirmiaus.

Tad jau laikas pradėti daryti planai suva
žiavimui. Ne tik kad Centro Komiteto sekre
torius ir vis nariai turi rūpintis, bet ir aps
kričiai, ir vienetai. Dirbkime planingai, są
moningai.

* * *
Ar stebėjote anglų spaudoje Arturo Tosca

nini pareiškimą? Toscanini vardas per eilę 
metų spindėjo didžiųjų dienraščių muzikos 
skyriuose. Jis yra vienas iš žymiausių orkes- 
tros direktorių New Yorke.

Pastaruoju laiku, kuomet Austrija pasisuko 
link hitlerinio fašizmo, tai Arturo Toscanini 
atsisakė vykti į Austrijoj, Salzburgo mieste, 
ruošiamą muzikališką festivalą. Su Toscani
ni sykiu atsisakė iš Metropolitan Operos dai
nininkas Emanuel List ir keletas kitų, kurie 
savo vardus neskelbia.

Tai viešas ii’ aiškus protestas prieš kultū
ros barbarus—Hitlerį ir Mussolinį. Tai taip 
didieji artistai žiūri į fašizmą. Nepaisant, 
kad Austrijos atstovybė ir stengėsi dar perkal
bėti Toscaninį ir kitus, vienok jie pareiškė, 
kad nevažiuos į tas šalis, kur menas smaugia
ma ir naikinama.

V. Bovinas.

‘‘Kelias Į Naują Gyvenimą”
* __ ____
(Trumpa peržvalga)

‘‘Kelias Į Naują Gyvenimą”-—tai vėliausias 
Lietuvių Darbininkų Literatūros Draugijos lei
dinys. Parašė A. Bimba. Spauda “Vilnies”.

Ši didžiulė d. A. Bimbos parašyta knyga tu
ri dvi dalis ir padalinta į daugelį skyrių, kad 
skaitytojui būtų lengviau susivokti iškeltais 
knygoje klausimais ir faktais.

Knyga prasideda su trumpa įvadėle (“Kaip 
Gėlė Be Saulės ir Kaip Gyvybė Kletkoje”), 
kurioje autorius daro palyginamąjį išvedimą, 
kad žmogus, kaip gėlė, reikalauja erdvės, sau
lės, maisto. Gėlė be saulės, be erdvumo, be 
tinkamo maisto—vysta, džiūsta; žvėrys, pauk
ščiai ar bile gyviai trokšta būti laisvi, trokšta 
erdvumo, nenori būti klėtkose. “Taip lygiai 
ir su žmonėmis”, sako autorius, “kaip su tomis 
mano gėlėmis: tarpsta jie tik ten, kur links
ma, malonu, gražu—kur saulė šviečia, kur 
oras švarus, kur maistas geras, kur vargo nė
ra”.

Didžioji dalis žmonių pavergti ir išnaudo
jami, tariant autoriaus žodžiais, “randasi fi- 
žiškoje ir dvasiškoje nelaisvėje”. Prislėgtos 
masės trokšta gyventi, džiaugtis gyvenimu, bet 
jos prie to neprileidžiamos. Pavergtieji ir iš
naudojamieji prie to nesulaikomai siekiasi, ei
na, nelyginant, koks neužtvenkiamas vanduo. 
Tokia, mat, žmonių stichija...I

“Užburtame Rate”, pirmoje savo knygos da
lyje ir pirmame skyriuje, autorius vaizdžiai 
rodo “užburtąjį ratą”, kuriame, dėka kapitalo 
gobšumui, tragiškai žūsta nekaltos gyvybės. 
Autorius paima pereito meto kovo mėn. 18 d. 
įvykį Texas valstijoje, kur ekspliozijai įvykus, 
žuvo daug mokyklą lankančių jaunuolių, kur, 
anot autoriaus, “į penkias trumpas minutes iš
kepė arba tapo griuvėsių sutrinti penki šimtai 
penkios dešimtys penki mokiniai ir keturios 
dešimtys mokytojų’^

Ta baisi tragedija įvyko dėl pelnagrobystės 
Texas valstijos žibalo baronų ir politikierių. 
Kad ne kitaip—tam autorius duoda daug ne- 
sumušamų faktų. Pačios valdžios patiektais 
raportais ir faktais, autorius duoda įrodymų, 
jog Texas valstija, kaipo didžiausia visoj ša
lyj, rūpestingai ir moderniškai apdirbta, leng
vai išmaitintų visus 125 milionus mūsų šalies 
gyventojų.

Bet kokia ironija: toj didžiausioj ir turtin
giausioj gamtiniais turtais valstijoj darbo 
žmonės ir jų šeimynos murdosi skurde, o jų 
vaikučiai mokyklose tragiškai žūva! “Tos val
stijos ponija visuomenę laiko įsukus į užburtą 
ratą”, sako autorius.

Knyga “Kelias Į Naują Gyvenimą” rodo 
kelią, kaip iš to užburto rato išeiti.

Skyriuje “Pasakiškojo Aukso šalis” auto
rius rūpestingai surinktomis žiniomis ir skait
menimis, lyg svarstyklėmis pasveria šios ša
lies pasakiškus turtus. Tuo pačiu sykiu, kny
goje duodama vaizdžių įrodymų, kaip desėtkus 
milionų šalies gyventojų užtvino neapsakomas 
skurdas ir vvargas. Nebeužtenka žmonėms 
maisto, drabužių, pastogių.

Autorius, atžymėjęs tą keistą kontrastą,— 
pasakiškus turtus ir neišpasakytą skurdą—at
sako, kodėl taip yra, tai yra, kad—

“Kapitalizmas jau atidavė viską, ką jis tu
rėjo gero, naudingo, pažangaus. Dabar jis ne
ša tik kančias, merdėjimą ir puvimą”.

Tą didžiąją mūsų gyvenimo problemą išriš, 
sako autorius, ir naują, pilną, gerbuvišką gy
venimą Amerikoje, kaip ir visam pasaulyje, 
sukurs tik SOCIALIZMAS-KOMUNIZMAS.

“Ne Stebuklai Stebukladariui”. Šiame sky
riuje autorius analizuoja visuomenės sudėtį. 
Matuoja turtų valdymo mastu. Pažymi, kiek 
turto valdo valdančioji klasė, kiek vidurinė 
klasė ir kiek darbininkų ir darbo fermerių 
klasė, kuri sudaro'milžinišką visuomenės dau
gumą. Autorius skaudžiai plaka tų žmonių 
“teoriją”, kurie pasakoja, būk perversmas ne
galimas, “nes taip buvo ir bus”. Tas “tiesas” 
autorius sukerta ir įrodo, kad niekas ant vie
tos nestovi, viskas gamtoje keičiasi, keičiasi ir 
žmonių protavimas. Pasaulis pritvinkęs so
cialiais sąjūdžiais, karžygiškomis kovomis, 
pirmiau žmonijai negirdėtomis audromis, ši 
gadynė atlieka didį darbą. Amerika nebus 
išimtis, nes “ir čia tasai didysis prietarų kal
nas nusirita nuo vis didėjančio skaičiaus dar
bo žmonių proto”.

Skyriuje “žemė Išlaisvinta” autorius pla
tokai apsistoja ant Sovietų Sąjungos padary
tų atsiekimų. Parodoma, kaip Sovietų šalis, iš
silaisvinusi iš kapitalistinės vergijos, išrišo ke
bliausias problemas ir milžino žingsniais eina 
pirmyn vis prie didesnio gerbūvio.

Skyriuje “Kalviai Savo Naujo Gyvenimo” 
autorius šaižiai pajuokia tuos verkšlentojus, 
kurie laukia kokio ten išganytojo, ir kad daly
kai pagerės patys per save. “Nei dievas, nei 
ciesorius, nei ponas mus iš tos peklos ne
išvaduos” primena autorius tiems Maižiešiaus 
laukiantiems verkšlentojams. Tik pati darbi
ninkų klasė, pasiėmus marksizmą už kelrodį, 
galės pasiliuosuoti. Didžiausiu pavyzdžiu 
mums autorius nurodo Rusijos liaudį, kuri su
kūrė socialistinį gyvenimą. ,f - j,;

Tame skyriuje telpa didžiųjų marksininkų

Trumpa Peržvalga Pramos ir Teatro Istorijos
JONAS VALENTIS

(Pabaiga)

XIX ŠIMTMETIS. Aštuoniolikto šimtme
čio pabaigoj ir devyniolikto šimtmečio pra
džioj dramatinėj dirvoj pasireiškė kova ro
mantizmo prieš klasikizmą; ta kova daugiau
siai ėjo prieš Europos ankstybines dramas.

Francija devynioliktam šimtmetyj dadėjo 
šiuos rašytojus: Victor Hugo, Eugene Saibe, 
Emile Augier, Alexandrą Dumas’ą (jauną
jį) ir Victorien Sardou.

Anglijoj, paprastai kalbant, “užuitoj” 
dramoj, kuri nebuvo tinkama dėl vaidinimo 
scenoj, kuri buvo daug tinkamesnė dėl nami
nio pasiskaitymo, išaugo šie vardai: Words
worth, Coleridge, Byron, Shelley, Swinburne, 
Browning ir Tennyson.

Tik pabaigoj devyniolikto šimtmečio anglų 
scenoj vėl pasirodė gyvumo su šiais rašyto
jais priešakyj : Henry Arthur Jones, Sir Ar
thur Wing, Pinero ir Oscar Wilde.

Taip pat pabaigoj šio šimtmečio prasidėjo 
budavojimas neprigulmingų teatrų; pradėjo 
plėstis vajus mažųjų teatrų, ir dvidešimtam 
šimtmetyj šie teatrai paplito po visas šalis", 
pavyzdžiui, Paryžiuj teatras “Libre,” Berly
ne “Die Fręie Biihne,” Londone “Independ
ent” teatras ir Manchesteryj “Miss Horni- 
man’s” teatras, kurį rėmė šie autoriai: Ib
senas, Strindbergas, Bjornsonas, Yeats, Shaw, 
Hauptmann ir Synge.

Taip pat pabaigoj devyniolikto šimtmečio 
ir Vokietijoj augo nauji dramų rašytojai— 
Hauptmann, Sudermann ir iš Viennos Dr. 
Arthur Schnitzler. Pastarasis plačiai paskil- 
bo ne tik savo tėvynėj Austrijoj, bet ir už- 
rubežyj, su savo linksmu veikalu “Anatol.” 
Francijoj Brieux tapo karalaičiu realistinių 
dramų.

Belgija davė naują rašytoją Maeterlinck.
Bene žymiausiu nuotikiu scenoj pabaigoj šio 

šimtmečio buvo pastatymas Edmond Ros- 
tand’o veikalo “Cyrano de Bergerac.”

Italijoj Giascosa parašė savo geriausį veika
lą “Taip Kaip Lapai”; jis taipgi parašė ke
letą libretų dėl šių operų : “La Boheme,” 
“Tosca” ir “Madame Butterfly.” O Verga pa
rašė šiuos veikalus: “Porterio Butas,” “La
pės Medžioklė” ir “Cavalleria Rusticana.” 
Pastarasis kūrinys yra žinomas pasauliui 
kaipo Mascagnio opera. Gabriel dfAnnunzio

‘ paveikslai, jų gilios ir blaivos mintys darbi
ninkų klasės išsilaisvinimo reikale.

Labai įdomus skyrius VI, po antrašte “Mū
sų Stiprybė ir Praeityje”... Tai bruožai iš 
Amerikos praeities istorijos, o kartu ir apie 
žymesnias darbininkų kovas su savais plutu- 
kratais. Telpa pirmesnių didžiųjų Amerikos 
patriotų paveikslai.

Antroji d. A. Bimbos. knygos dalis sudaro 
didžiąją dalį. Antroje dalyje telpa šie sky
riai : Pirmoji Naujo Gyvenimo Saulė, kur au
torius platokai apsistoja aiškinimui apie socia
listinę santvarką, kaip socialistinėj santvarko
je rišama visokios problemos, kaip žmonių 
būklė tokioje santvarkoje gerėja ir progresuo
ja ir tt. Daug pavyzdžių duodama iš Sovietų 
Sąjungos, kaipo socialistinės Šalies..

Mokslas Nuimtas Nuo Kryžiaus skyriuje nu
rodoma, kaip mokslas ir pažanga ėjo erškėčiuo
tu keliu, besigrūmdamas su visokiomis juodomis 
jėgomis. Duotas platokas apsklembimas dar- 
winizmo ir kaip anų laikų “galvočiai” kliudė 
evoliucijos teorijos sukūrėjui. Taipgi prisime
nama, kaip Vokietijos fašistai darwinizma 
bando taikinti savo kruvinųjų tikslų pateisi
nimui.

Kapitonas Savo Gyvenimo Laivo skyriuje nu
rodoma, kad kuriant gyvenimą, naują draugi
ją, marksistai nemano, jog žmogus ją gali su
kurti iš kokios ten sąmoningos ir gudrioje vai- 
dintuvėje išsivaizdintos medžiagos; naujas gy
venimas bus sukurtas iš tokios medžiagos, ko
kią paveldėsime nuo praeities, nuo kapitaliz
mo. Daug gerų citatų iš Markso, Engelso ir 
kitų šviesių mąstytojų.

Kada Galva Ir Rankos Susivienys skyriuje 
dėstoma mintys, kurias daug sykių yra išreiš
kę Karolis Marksas ir Leninas, kad komuniz
mo santvarkoje nebus chiniškos sienos tarpe 
fiziško ir protiško darbo. Apart to, ten tel
pa daug kitų marksistinių neginčijamų, tiesų, 
kurių čia visų dėl vietos stokos negalima nei 
suminėti.

Ši knyga atsako į labai daug-daug klausi
mų. Ją neužtenka vien tik peržvelgti: Reikia 
atsidėjusiai pastudijuoti. Tai rinkinys blaivų 
minčių, reikalingų informacijų, faktų ir žinių.

P. Balsys.

Kas Remia L. M. S.
Pastarosiomis dienomis Lie

tuvių Meno Sąjungos Centro 
Komitetas aplaikė nuo sekamų 
organizacijų ir asmenų aukas: 
ALDLD 48 kp., Baltimore,

Md..................................$2.50
ALDLD 103 kp., Hudson,

Mass., per V. Vindziulį 1.00 
ALDLD 155 k p. (moterų),

Worcester, Mass., per M.
U. Kižienę ................  5.00

ALDLD 69 kp., Lethbridge,
Canada, per P. Gaven, 
ant blankos................... 1.65

LDS 18 kp., Schenectady, N.
Y., per D. Yonush, ant
blankos ....................... 2.10

LDS 42 kp., Westville, Ill., 
per K. P. Yokubaitis . . 5.00

ALDLD 31 kp., Aubum,
Me., per A. Kaulakis 1.00 

ALDLD 137 kp., Montreal,
Canada, per P. Matulai
tytę ............................. 5.00

Ant blankos surinko dd. B. 
šalčiūnas ir V. Antanavi
čienė (montrealiečiai) 5.10
Organizacijoms ir asme

nims, aukojusiems ir rinku
siems aukas, Lietuvių Meno 
Sąjungos C. Komiteto nariai 
širdingai ačiuoja. Pr. P. /

Vėliausi LMS. Dainą 
Leidiniai

Dainelę Stipinsiu (mišriam 
chorui), kaina 10c.

Kur Dingo Tie Laikai? (Vy
rų balsams), muz. sutaisė D. 
Zdaniūtė; kaina 5c.

Širmas Žirgas (liaudies ko- 
mįšk#, dąina), muziką sutaisė 
J. A. V., kaina 10c.

Su užsakymais kreipkitės į 
Lietuvių Meno Sąjungos Cen
tro sekretorę sekamu adresu: 
B. Šalinaitė, 46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N. Y.

davė keletą veikalų dėl dramatinio meno.
Iš italų rašytojų, kurie pradėjo rašyti devy

nioliktam šimtmetyj, yra tik du: Luigi Pi- 
randelo ir Sem Beneli. Pastarasis sukūrė vei
kalus “Vakarienė iš Juokų” ir “Meilė Trijų 
Karalių.” šis pastarasis yra geriausiai žino
mas už Italijos rubežių kaipo opera.

Ispanijoj Jose Echegaray parašė “Pasaulis 
ir Jo žmona.” Jose Benevente parašė “Mei
lės Gėlė” ir “Ryšiai iš Svajonių.” O broliai 
Sierai parašė veikalą “Lopšinė Daina,” kuri 
pasiekė tarptautinio populiarumo.

Devynioliktam šimtmetyj pradėjo rašyti dar 
šie garsūs rašytojai: Shaw, Galsworthy, Bar
rie—anglai, ir Lady Augusta Gregory ir W. 
B. Yeats—airiai.

Senosios Rusijos drama labai mažai bendro 
turėjo su kitų Europos šalių dramatiniu va
jum, todėl daug geriau palikti jai atskirą la
pą, paimti tik senos Rusijos teatro istoriją ir 
atskirai parašyti apie jos dramos meno vys
tymąsi.

Taip pat ir apie Jungtinių Valstijų dramą 
reikėtų rašyti atskirai;

Mūsų Lietuvos dramatinis menas turi savo 
atskirą istoriją.

Draugo Valenčio originaliai parašytas raštas šiuo- 
mi pasibaigia. Su sekančia Meno Skyriaus laida pra
dėsim dėt draugo Valenčio papildant; raštą—“Trum
pi Bruožai iš Rusų Dramos ir Teatro Istorijos.” Red.

Stanislavskio Gimimo Sukaktis

Tūlų Skaitytojų Mintys apie 
S. Vinco “Petreij-Kuprelį”

Stasys Tarvydas, iš Camden, 
N. J., rašo, kad jam “Petrelis- 
Kuprelis” labai patiko ir pri
deda: “Nebereikalo d. Kapsu
kas yra pavadinęs S. Vincą so
džiaus rašytoju. Taipgi D. šo- 
lomsko raštai arba vertimai 
gana gęri ir turtingi. Aš jų ne
praleidžiu neskaitęs ir jiems 
už tai tariu nuoširdų ačiū.”

i

Šiais metais sukanka 75 metai nuo pasau
liniai žinomo artisto Stanislavskio gimimo. 
Taip pat šiais metais sukanka 40 metų nuo 
įsteigimo Maskvos Meno Teatro. Sovietų Są
jungoje labai prielankiai atžymėta Stanislavs
kio gimtuvės, įvertinami jo darbai. Mask
vos Meno Teatras apdovanotas Lenino Orde- 
nu—aukščiausia dovana Sovietų Sąjungoj.

Stanislavskio įdėtas darbas į teatrą jau 
siekia arti pusšimtį metų. Stanislavskis ir 
Nemirovich-Danchenko įsteigė Maskvos Meno 
Teatrą 1898 metais." Maskvos Meno Teatras 
iš pat karto pasirinko į savo repertuarą pir
maeilius pasaulinius klasikus. Jie vaidino 
Shakespeąro, Goldonio, Moljero, Byrono, Diek-

(Tąsa ant 4-to puslp.)

Susnykų Jurgis rašo:
‘jNežinau, ką mano kiti 

skaitytojai, bet man tai labai 
patiko (“Petrelis-Kuprelis”) ir 
kiekvieną dieną laukdavau 
laiškanešio su “Laisve.” Ne
galiu jums, drauge, nepadėka- 
voti už tokį aiškų nupiešimą 
našlaičių skriaudų. Tik neaiš
ku, iš kur Džiakis gavo regu- 
liarę algą, kad jis automobi- 
liumi lakstė šimtus mylių. Tas 
tragiškas Aldonos išvogimas iš 
streiko lauko ir palikimas su 
Petreliu miške, man leidžia su
prast, kad jis buvo netik plėši
kas, o ir fabrikantų įrankis, 
šnipas, gaudyt ir suiminėt vei
klesnius unijistus... Aš pa
geidauju matyti knygelę arba 
nors brošiūrą iš siratukų gyve
nimo.”

Ispanija Paliuosuoja Dvasiš
kius nuo Kareiviavimo

Hendaye, Franc. — Ispa
nijos pasienis.—Kunigai ir 
vienuoliai Ispanijos respub
likoj, pagal valdžios įsaky
mą, nėra verčiami ginklais 
kariauti su fašistais; bet jie 
gali būt imami aptarnaut 
sužeistus ir laidot užmuštus 
kareivius.
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(Tąsa)
Atdūmė Kazys Cibukas Brooklynan. 

Ko .jis čia nedirbo! Ir laivakroviu, ir 
cukrinėj, ir geležinėj. Pagaliau, jis nu
sitarė būti kriaučium. Gavo prosy toj o 
darbą ir nešioja kriaučiaus vardą. Jam 
Lietuvoj tas amatas kvepėdavęs: gražu 
būdavo kriaučius matyti vaikštant iš kai
mo į kaimą, su merginom pažintis turint.

Kazys Cibukas buvo stiprios sudėties 
ir tūlą laiką Brooklyno bernus klojo, kaip 
pėdus/

Nueis jis būdavo į biliardinę, saliūųą, 
vestuvių pokilį ar bankietą, apsisuks, pa
matys tą ar kitą sau nepatinkantį, tai 
kad duos, kad duos! Tiesa, ne kartą jis 
ir grąžos gavo net su baryšiais. Kaktoj 
palikta rangė, pažiaunėj revelis—tai vis 
tie baryšiai.

Po to, Kazys apsiramino, apsisprendė 
nebūti tokiu agresyvišku, laikytis tam 
tikros taikos politikos, taikos principų.

Kriaučių dirbtuvėj, kur Kazys siūles 
prosino, dirbo Marė Kuodelytė, kišeninė. 
Patiko ji Kaziui Cibukui. Pradėjo jis 
saVo sparną skėsti aplink ją, pirštis.

—Tekėk už manęs, Mere,—sakė jis jai. 
—Aš pinigų turiu, tu turi biskį; abu 
dirbam. Kai uždirbsim daug,—krajun va
žiuosim. Aš turiu du valaku žemės,—da- 
sipirksim. Turėsim dvarą. Aš bagotas iš 
kr a j aus!

Juo tolyn Kuodelytė vis rimčiau Cibu- 
kan žiūrėjo.

—Biskelį kvailas, bet gal išsitaisys. Vi
suomet juk nesenmergiausiu. Reikia pa
bandyti,—galvojo mergina.—Dažnai iš 
blogo gali gerą padaryti, atsargiai pri
žiūrint.

Bandė Marė padaryti iš Kazio “gerą 
vyrą.” Bet jai liūdnai tas nevyko. Kaip 
tigro nepadarysi avinėliu, vanago kregž
dele, taip “blogo” Cibuko nepadarysi 
“geru”. Marė tai matė. Bet jau buvo 
pervėlu!

Tuoj aus po šliūbo Kazys Cibukas davė 
savo žmonai instrukcijas: Į mitingus nei
ti, vakarais namie tupėt, jokiom organi
zacijom nepriklausyti.

—Šapo j tavo' bosas—Mendelis, o namie 
—aš, Kazys Cibukas,—kišdamas Marės 
panosėn kumštį dėstinė j o vyras.—Boba 
negali būti už vyrą razumnesnė ir jam 
sarmatą daryti!

—Bet, Kazeli,—aiškindavosi Marė,— 
dabar jau ir moterys turi... turi lygias 
tiesas... balsuoja.

—Tai kas kad balsuoja! Bet boba nie
kad prezidentu nebuvo ir nebus!

Bandė Marė vyrą lavinti laikraščius 
skaityti, bet ir čia nevyko. Be pajieško- 
jimų, jis kito nieko nebeskaitė ir net 
kliudydavo Marei.

—Razumna galva žino viską ir be ga- 
zietų.

O pats Cibukas neretai išeidavo ir pa- 
kaziriuoti ir biliardo palošti ir, veik kas 
vakaras, į saliūną išsigerti.

Šeimyniškas krizis pasiekė čiukurą 
laike kriaučių streiko.

Kai dirbtuvės darbininkai išėjo strei- 
kan, jie nutarė pikietuoti dirbtuvę 
siniai. -

Kazys Cibukas pabūgo!
—Policrųanų ten bus; sumuš,—jis 

kinosi.—Jei tau kailį niežti—tu eik! 
kasys!...

Marė nuėjo. Demonstruodama aplink 
dirbtuvę su kitais darbininkais, Marė 
mato savo vyrą už dviejų blokų kyšo- 
jantį galvą, pasislėpusį už kertės, tėmi- 
jantį, kaip policmanas jo žmonai “kailį 
buože pakasys.”

Išsisėmė Marės kantrybė. Parėjusi na
mon ir sako vyrui:

—Nesitikėjau, kad tu toks bailys ir 
durnas... Man sarmatą darai. Visi juo
kiasi ii- sako: “Kodėl tu už tokio dur
niaus tekėjai?”

Ekspliodavo Kazys Cibukas.
—Kas durnas! Aš? ! Aš?!... Kas daro 

sarmatą? Aš?!... Tu, ubago nagine!... 
Aš tau sarmatą darau!... Aš bagotas iš 
krajaus.. .* Tu man tarnautum piemene, 
jei būtum Lietuvoj. Aš gaspadorius!...

—Didesnio durniaus aš niekui1 nema
čiau!

To užteko!
Nepakasė Marei kailio policmanas,

ma-

aiš-
Pa-

1 tai jis, Kazys Cibukas, jai turi tą patar
navimą suteikt. Ir jis dare!

Pasigrobė šluotkotį, ir juo vanojo Ma
rę, kad net braškėjo.

Tiesa, Cibukas dėl to turėjo “susiameri- 
koninti”—porą mėnesių šaltojoj patupė
ti, bet jis pasirodė vyru. Tiesa ir tai, kad 
nuo to laiko jis Marės nebematė. Ji paliko 
Kazį, paliko ir tą savo dalį, kurią jam 
atidavė tuojau po šliūbo. Marė gavo di- 
vorsą ir išdūmė Chicagon.

Dabar Cibukas laisvas, su trimi tūks
tančiais dolerių, sau švilpauja. Per laik
raščius jieško žmonos!

(Tąsa bus)

Stanislavskio Gimimo Sukaktis
(Tąsa iš 3-čio puslp.) 

ensono, Puškino, Gogolio, Tolstojaus, Ostrovs- 
kio, Gorkio ir kitų veikalus.

Stanislavskis iš pat pradžios savo veikloj 
užėmė naują teatro liniją. Jis ėjo prie rea
lizmo, kovodamas prieš senas konvenciona- 
les tradicijas. Pats Stanislavskis aiškina, jog 
“veikimo programa tuo laiku buvo revoliuci
nė.” Tuo laiku reikėjo kovoti prieš tai, kas 
jau buvo pasenę teatro praktikoj. “Mes ėmė
mės už ginklų prieš seną vaidybos stilių, 
prieš dirbtinumą, prieš klaidingą jausmingu
mą ir deklamavimą, prieš perdėtą vaidybą, 
prieš .konvencionalius perstatymus ir dekoravi
mus, prieš ‘žvaigždžių’ kultą, prieš mizerną 
teatro repertuarą”,—aiškina Stanislavskis.

žinoma, tuo būdu Maskvos Meno Teatras 
buvo revoliucinis praktikoje. Persilaužęs per 
tas konvencionales, netinkamas tradicijas, 
Maskvos Meno Teatras pasiekė pasaulinės 
garsenybės. Šiandien ir Amerikoj visi ge
riausi teatrai naudoja Stanislavskio metodą 
vaidyboje ir direktūroje.

Po Spalio Revoliucijos, Stanislavskis nebė
go iš savo tėvynės, bet dar labiau dirbo, nes 
revoliucija davė naują teatrui audienciją, 
naujus teatro perstatymų lankytojus. Todėl 
Stanislavskis ir susilaukė socialistinės šalies 
augščiausios pagarbos ir vardo.

Stanislavskis pradėjo veikti tuo laiku, fca- 
da veikė ir toki literatūros milžinai, kaip Le
vas Tolstojus. Kuomet Stanislavskis pastatė 
scenoje Tolstojaus komediją “švietimo Vai-' 
šiai,” tai Maskvos Meno Teatras dar nebuvo 
įsteigtas. Štanislavskis vaidino neprofesiona
liam teatre, taip, kaip mes, lietuviai, vaidina
me. Sakoma, kad tas suvaidinimas buvo taip 
geras ir sykiu išgelbėjęs Tolstojaus veikalą iš 
caro cenzoriaus rankų. Tolstojui vaidinimas 
taip patiko, kad jis sekamai Stanislavskiui iš
sireiškė: “Padaryk seną žmogų laimingu. 
Nuimk draudimą ir nuo ‘Patamsio Galybės,’ 
perstatyk ji taip pat.”

Dar daugiau. Tais laikais, kuomet Sta
nislavskis dar tik buvo bepradedąs savo pir
mus bandymus scenoj, Tolstojus klausė jo pa
tarimų, kaip' jis galėtų pataisyti savo veikalą 
“Patamsio Galybė”. Tolstojus rašė Stanislavs
kiui: “Parašyk, kaip rolės turėtų būt sujung
tos? Perduok man, ir aš pertaisysiu taip, 
kaip jūs nurodysit.”

Bet Stanislavskis ne tik geras artistas, di
rektorius, kuris pakėlė teatro kultūrą ant 
augštesnio laipsnio,—Stanislavskis rūpinasi ir 
auklėjimu naujų teatro jėgų. Jis plečia kultū
rą ir tarpe jaunesnių menininkų. Anglų 
kalba net dvi knygos pasirodė pereitais me
tais, kurias Stanislavskis parašė—“My Life in 
Art” ir “An Actor Prepares.” Jis ragina la
vintis ir kitus lavinti teatro meno srityje, kad 
pasiekus dar didesnio tobulumo.

Sovietų teatro uždavinius sekamais’ žo
džiais Stanislavskis išreiškia:

“Todėl yra užduotis mūsų teatro, .kaipo 
Sovietų teatro abelnai, ne vien tik duoti ge
rus vaidinimus, ne tik padėti augti Sovietų' 
menui) bet augščiau visko, apsaugoti, išlaikyti 
teatro meną ir tradicijas, kurie laipsniškai 
pamirštama' visame pasaulyje. To dar nega- 
na. Mes turime praplėsti techniką mūsų me
no ir vesti jį į naujus pasiekimus.”

Sovietų teatras paliuosuotas nuo kasos lan
gelio varžymų. Tad jis gali plėstis; kilti ir 
tobulėti. Nėra abejonės, kad Sovietinė siste
ma duos pasauliui geresnių, naujesnių meno 
kūrinių ir kūrėjų.

Ką mes, lietuviai, galime šia proga daryti? 
Pirmas, tai mes galime suruošti šiais metais 
eilę vakarų, paskaitų, prelekcijų nagrinėjimui 
Stanislavskio meno, jo sistemos, Maskvos Me
no Teatro reikšmės ir sistemos pasaulio' te
atre. Tai temos, kurios reikia išnaudoti. Jo
se yra daug teatro praktikos ir bendros ap- 
švietos mūsų kultūriniam darbui. Mūsų me
nininkai, ypatingai Meno Sąjunga ir Lietuvių 
Liaudies Teatrai šia proga turi' naudotis.

V. Bovinas.

Vasario 27 d. įvyko Pittsbur- 
gho ir Apylinkes Lietuvių 
Draugysčių konferencija, kurioj 
dalyvavo 42 delegatai nuo viso
kių pirmeiviškų kuopų, kaip 
tai: SLA, LDS, ALDLD, LMDA 
ir tt., ir McKees Rocks’o Pa- 
šelpines Draugijos. Suvažiavi
mas tęsės labai ilgai, nes pra
eitų metų komiteto raportas tę
sėsi nesutvarkytai. Delegatai 
svarstė karo pavojų, Lietuvių 
Kongresą, demokratiją ir taiką. 
Konferencija išrinko komitetą 
iš dvylikos narių. Jie pasiskirs
tys vietas, ką kas turės veikti 
šiais metais.

Vasario 27 teko lankytis 
South Sidėj, ant 12 Carson St., 
tarptautiškame bazare, kurį su
rengė įvairios darbininkiškos 
organizacijos. žmonių 
daug, bet biznio, matyti, 
darė. v

buvo 
mažai

gana28 d. įvyko 
Komunistų Partijos

Vasario 
skaitlingas 
kuopų organizatorių ir kitų vei
kėjų susirinkimas partijos pa
talpoje. Išdavė raportą drau
gai, kurie dalyvavo New Yorke 
įvykusiam Partijos Budavotojų 
Kongrese. Plačiai kalbėjo dis- 
trikto organizatorius M> Young 
apie praeitam vajuj gautus 
naujus narius ir kaip juos tu
rime palaikyti partijoje. Jis 
kalbėjo ir apie būsimus valdiš
kus rinkimus ir apie dalyvavi
mą “primaries.”

Pilnas partijos narių susirin
kimas yra šaukiamas kovo 8 d., 
antradienį, IWO svetainėje, 136 
Sixth St., vakare. Visi lietu
viai partijiečiai raginami daly
vauti.

Kovo 11 d. čia pribus Mo
ther Bloor. Bus surengta pra
moga Workers School namuose.

Mane nustebino Naujienos. 
Gerai žinant to laikraščio užsi
spyrimą ir “neklaidingumą,” 
daug ko galima tikėtis, bet šio 
vistiek nesitikėjau. Aną dieną 
jos rašė:

“Rapallo sutartim bolševikiš
ka Rusija buvo susidraugavusi 
su • Vokietija (daugiausia, su 
Vokietijos armija). Bolševikai 
per ilgus metus slaptai gamino 
vokiečių armijai ginklus ir 
amuniciją, tuo būdu padėdami 
Vokietijai apeiti Versalės su
tartį, kuri jai draudė ginkluo
tis. Maskva daugiau, negu kas 
kitas, prisidėjo prie militariz- 
mo atgaivinimo Vokietijoje—o 
šiandien jai prieš tą militariz- 
mą kinkos dreba!”

Kada Vokietija darė sutartį 
su Sovietų Sąjunga, Rapallo 
miestely, Šveicarijoj, Vokietijos 
valdžia buvo socialdemokratų 
ir liberalės buržuazijos ranko
se. Vokietija tada buvo pa
žangesnė už Franciją ir Angli
ją.

Kita, Franci jos ir Anglijos 
imperializmas viską darė izo
liavimui Sovietų Sąjungos.

Susitarusios Sovietų Sąjun
ga su Vokietija du sykius Pil
sudskiui pasakė, kad nekeltų 
kojos Lietuvon.

Ta sutartis tada buvo gera, 
naudinga netik Vokietijai ir 
SSRS, bet abelnai silpnesnėm 
šalim Europoj.

Naujienoms dabar kaltinti 
Sovietų Sąjungą už tą sutartį, 
tai kaltinti už tai, kad SSRS 
padarė sutartį su Naujienų 
draugais.

Kaip tai išaiškinti?
Kito išaiškinimo nėra, kaip 

tik tas, kad Naujienų redakci
jai jau pritrūko 
vietų Sąjungai, 
visai išsisėmė.

Melas; kad ta
daugiausia su armija, 
būtų, tai juk armija buvo Vo
kietijos valdžios, o valdžia tada 
buvo socialdemokratų ir libera
lų rankose. , /

Sovietų Sąjunga juk negalėjo 
tada žinoti, kad socialdemokra
tai priruoš kelią Hitleriui. Ar 
gi jie nekalbėjo, kad jie vykdą 
socializmą “geriausiais, demo
kratiniais ir kultūringais bū
dais”? Jie taip sakė. Ir Nau
jienos tai kartojo.

Keista, prie ko kerštas, už
sispyrimas gali žmones davesti.

Juk čia nėra jokis argumen
tas, tai paikas primetimas, tai 
priekabė neturinčio ką sakyti.

Kovo 9 d. Pittsburghe kalbės 
drg. J. Jukelis. Jam prakalbos 
rengiamos North Side j. i

Kovo 10 d. jis kalbės McKees 
Rocks’e.

Kovo 13 d. po pietų kalbės 
New Kensingtone, o vakare 
Pittsburghe, Solio dalyje.

D. P. Lekavičius.

Elizabeth, N. J.
“PRAEITIES ŠEŠĖLIS” 

MŪSŲ KOLONIJAI

Elizabetho Bangos Choras 
jau užregistravo Lietuvių Sve
tainę (Liberty Hali) ant atei
nančio mėnesio, balandžio, 10 
dienos (sekmadienio) perstaty
mui šiurpulingos 4-veiksmės 
dramos “Praeities šešėlio.” Ją 
suvaidins brooklyniškis Lietu
vių Liaudies Teatras, vadovybėj 
artisto Jono Valenčio.

Rengėjai prašo visus Eliza- 
I betho dramos mylėtojus lietu
vius patiems tą dieną dėl šio 
vaidmens rezervuotis ir pagel
bėt kiek galima plačiausiai iš
garsint. čia svarbu ne rengė
jų uždarbis, bet parodymas mū
sų kolonijos lietuviams, .kaip 
mes patys, lietuviai darbinin
kai, galime gerus veikalus per- 
statyt gero artisto vadovybėj.

Verta pažymėt, kad į šios 
dramos vaidintojų sąstatą įeina 
du žymūs menininkai — senas 
scenos veteranas, vaidintojas ir 
daug veikalų režisavęs, drg. 
Kačergius, ir daug žadantis 
jaunas menininkas drg. Pr. Pa
kalniškis.

ši drama Brooklyne jau du 
kartu buvo perstatyta, ir žmo
nės jos tiek pasigenda, .kad šį 
sezoną ji bus1 dar kartą suvai
dinta. Bet šiuo sykiu Eliza
beth ui tenka pirma proga.

Patyręs.

NAUJAS JUDIS
Sovietų judžių gamintojai 

ruošė naują apsigynimo reika
lais judį. vardų “Rubežius Antį 
Rakto”, šis judis turi plataus 
pasisekimo visoj šalyj.

pa-

dieną

atžvilgiu komu- 
piktesnis, negu

atžvilgiu fašiz-

apie komunizmą. Aną 
tas laikraštis rašė:

“Dr. William E. Dodd, Chi
cagos universiteto profeso
rius ir buvusis ambasadorius 
Vokietijai, išsireiškė, kad vi
sos tikybos demokratiškose 
valstybėse turėtų sudaryti 
bendrą frontą kovai prieš fa
šizmą ir nacizmą.

“Be reikalo čia nepridėtas 
komunizmas.

“Religiniu 
nizmas yra 
fašizmas”.

“Politiniu
mas ir nacizmas yra pavojin
gesnis, negu komunizmas— 
Sovietų Rusija bent dabar 
negrumoja užpulti kurią nors 
valstybę, o Mussolinis ir Hit
leris kartu su Japonija drum
sčia pasaulinę taiką”.
Į tai buvo gerai atsakyta Vil

nyje. Aš čia noriu tik kelias 
pastabas padaryti.

Viena, ir Draugas jau mato, 
kad politiniai komunizmas ge- 

(Tąsa ant 5 pusi.)

Laikytame mėnesiniame susi
rinkime ' 19 d. sausio kilo pas 
draugus sumanymas, kad Lietu
vos Sūnų ir Dukterų Draugys
tės No. 2 skyrius paaukotų iš 
iždo keletą dolerių Ispanijos 
kovotojams. Likosi nutarta 
paaukoti $5 iš iždo ir surengti 
kokį parengimą. Tuoj išrinko 
komisiją ir surengė pasilinks
minimo vakarą 19 d. vasario su 
muzika, šokiais ir skaniais už
kandžiais. Publikos prisirinko 
virš šimto žmonių ir nuo pa
rengimo atliko $35 ir smulkių 
aukų priduota per Kazimierą 
Bočių $2.85. Pridėjus draugi
jos $5, pasidarė $42.85.

Komisija 
ačiū visiem 
atsilankymą 
biausia ačiū
tuvių Kooperatyviškai Bendro
vei už paaukavimą svetainės. 
Tuomi bendrovė prisidėjo prie 
to labdaringo darbo.

Aukos pasiųsta Ispanijos ko
votojams per “Laisvę.”

Komisijos Narys.

tariame širdingą 
aukavusiem ir už 
į parengimą. La- 
Manchesterio Lie-

NAUJOJE VIETOJE

kaltinimų So
jų leksikonas

sutartis buvo 
O jei ir

jo 
ji

Chicagos darbininkai laimė- 
istorinę kovą. Pati didžio- 
McCormickų, kurių vienas 

buvo Rockefellerio žentas, įmo
nė International Harvester tu
rėjo priimti uniją—dargi CIO 
uniją.

Per daug metų McCormickai 
buvo aršūs organizuotų darbi
ninkų priešai*. 1886 metų Hay
market Tragedija irgi kilo iš 
kovos prięš McCormickus. Dar
bininkai reikalavo 8 valandų 
darbo dienos. Norėjo susiorga
nizuoti. Kilo streikas—ir čia 
ta didžioji tragedija — keturi 
darbininkų vadai pakarti, vie-> 
nas pats nusižudė, o tris išgel
bėjo nuo mirties darbininkų 
protestai ir išrinkimas guber
natorium Altgelto, kuris mir
ties bausmę likusiems trims at- 
keitė.

McCormickai turi Chicagoje 
tris įmones, taipgi turi keliose 
vietose vidurvakarinėse valsti
jose. Tai įmonės gaminimui 
žemdirbystės mašinų.

Su tais interesais surišta ir 
Chicago Tribune, tas- reakcinis 
kapitalistų organas.

Laimėjus balsavimus Inter
national Harvester, kitos Mc- 
Cormickų įmonės turės priimti 
uniją — darbininkai ir ten nu
balsuos už CIO.

ERiflUSIfl DUONA 

XSCHOLES BAKING 
*^532 Grand St, Brooklyn

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

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų, yfūsų duoną vąlygyda? 
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės’išmokėti gydytojui. 
Pristatome j visas dalis—Brooklyno ir apielinkės, į krautuves 

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

>

Chicagoj, kaip žinote, apart 
Vilnies, yra dar du dienraščiai. 
Man rodos, kad Draugas, kurį 
kontroliuoja marijonų zokonas, ; 
ima šį tą daugiau pamatyti

Telefonas: Hiųnboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.
VALANDOS :2—4 ir 6—8.

Nėra valandų sekmadieniais.

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKA
Čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

8701 JOS CAMPA U AVE. DETROIT, MICH.

“LAISVĖS“ 
BANKETAS

Sekantis didelis parengimas bus

"laisvės"' Konvencijinis Banketas 

Įvyks Balandžio 3 April

Gera Vakarienė ir Puiki Programa
Šis banketas bus

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

Banketo bilietai jau gatavi it Išdalinti platinimui.
Prašome iš anksto įsigyti Banketo bilietą.

IŽANGA $1.25 ASMENIUI

■HHMMMKMMfalMralA



šešfadienis, Kovo 5, 1938 “LAISVE” ' Penkias Puslapis

Pittston, Pa
Palaidojom Gerą Draugą
Vasario 25 d. apie 9 valan

dą ryte, tai yra, apie dviem 
valandom prabėgus kaip pra
dėjo dirbt,- likosi mirtinai olos 
užgriūtas Aleksandras Zin
kevičius, Ketoe Berge Coal 
Co., William A. Colliery. Ėmė 
apie 36 valandas, pakol dar
bininkai išėmė negyvą sutrintą 
jo kūną.

Drg. A. Z. paėjo iš Lietuvos 
Panevėžio Apskr., Pakrojaus 
Parapijos. Atvažiavo į šią šalį 
1907 metais, dirbo visą laiką 
mainose. Buvo labai ramaus 
būdo žmogus (net ir per ra
mus). Buvo laisvų pažiūrų, 
skaitė darbininkiškus laikraš
čius# prigulėjo prie ALDLD 12 
kuopos ir LDS. Turėjo apie 
50 metų amžiaus. Liko moteris 
ir sūnus, taipgi duktė, kuri yra 
sekretorė vietinės LDS kuopos. 
Brolis Juozas čia pat ir vie
nas brolis Lietuvoje. Draugė 
Zinkevičienė yra narė virš mi
nėtų organizacijų ir darbuoja
si jose pagal savo išgalę.

Kovo 1 d., trečią valandą 
po pietų, drg. A. Zinkevičius 
buvo išlydėtas į W. Wyomjngo 
kapus. Susirinko namažai žmo
nių. Buvo gražių gėlių, kurios 
puošė karstą. Vienos buvo nuo 
LDS ir ALDLD. Ant kapo pa
sakė keletą žodžių angliškai 
drg. Spencer, sakydamas, kad 
per 
turi 
yra, 
kad
milionierių. Patiko baisi ir ne
tikėta mirtis, uolos ir anglys 
griūdamos sulaužė visus kau
lus. Tad ilsėkis, drauge, atli
kai savo vargingą kelionę. Lai_mą, paremti tą jaunuolių dar- 
būna tau lengva Wyomingo 
laisvų kopų žemelė.

A. V. Pittstonietis.

rengtasi anksti ir buvo deda
mos pastangos, idant įtraukti 
visas Hudsono lietuvių organi
zacijas. Buvo išsiuntinėti vi
soms organizacijoms pakvieti
mai. Kiekviena organizacija 
buvo kviečiame turėti savo pa
žiūrų kalbėtoją. Bet ne visos 
prisidėjo, šv. Juozapo Draugi
ja pakvietimą atmetė. Ypač 
dabar turėtumėte visos spėkos 
susijungti ir užprotestuoti 
prieš Lietuvos fašistus, kurie 
rengiasi Smetoną padaryti Lie
tuvos amžinu prezidentu-ka- 
raliumi.

Prakalbos pavyko gerai. Vi
si buvo kviečiami statyti kal
bėtojui klausimus bei išreikšti 
savo mintis, kas nebuvo lei
džiama pereitose Kneižio pra
kalbose.

Po prakalbų įvyko linksmus 
šokiai. Publika linksminos iki 

I

vėlumai nakties.
Taipgi gauta keletas skaity

tojų jaunuolių žurnalui “The 
Voice of Lithuanian Ameri
cans” laike prakalbų. Kurie 
negalėjote laike prakalbų už
rašyti žurnalą dėl savo vaikų, 
tai patartina užsirašyti pas 
šiuos draugus: Kukauską ir 
Jaskevičių. Taipgi Jaskevičiui 
pasidarbavus, gauta keletas 
pasveikinimų dėl žurnalo.

karns reikalavimus jų pačių 
(darbininkų). būvio pagerini
mui ir pirmutinėse eilėse gru
miasi už jų įvykdymą.

Antras kalbėjo Patersono 
Dažų Unijos biznio agentas 
Jack Ladi, kviesdamas Dažų 
Unijos narius balsuot ateinan
čiais rinkimais už progresyvių 
sleitą priešakyj su jos dabarti
niu prezidentu Charles Vigorito, 
baigiant lietuviu John Matačiū- 
nu.

Po prakalbų buvo klausimai 
ir diskusijos bėgamais klausi
mais ir vietos reikalais.

Lėšų padengimui surinkta 
$4.04. Bedarbis.

CHICAGOS LAIŠKAS

aukšta kaina darbininkai 
užmokėt už anglis, tai 
aukaudami savo gyvastis, 
palaikyt keletą godžių

Vasario 20 d. H. S. Piliečių 
Kliubo įvyko mėnesinis susirin
kimas. Kliubo valdyba rapor
tavo, kad su šiuomi susirinki
mu mūsų kliubas tampa pa- 
liuosuotas nuo banko morgi- 
čių, tai yra, paskutinė mokes
tis atmokėta bankui ir jau iž
de randasi pusėtinai turto.

Pabaigus Kliubo
svarstyti, neužmiršta ir jau
nuolių žurnalas “The Voice”. 
Jaskevičiui padarius atsišauki-

Tąsa iš 4-to pusi.) 
resnis visiems taikos ir demo
kratijos šalininkams. Tai pro
gresas. Už tai galima ir pagirti 
to laikraščio redakciją. Bet kaip 
religiniu atžvilgiu gali būti fa
šistai geresni?

Argi žudymas iš orlaivių Is
panijos moterų ir kūdikių yra 
gerai religiniu atžvilgiu?

Ar nazių puldinėjimas ant 
katalikų Vokietijoj 
religiniu atžvilgiu?

Argi smaugimas 
kuri priėmus senai 
(senkatalikybę) irgi 
giniu atžvilgiu?

Iš kitos pusės, argi Sovietų 
Sąjungos užstojimas Lietuvos 
prieš Hitlerį, užtarimas Austri
jos, kuri pusėtinai katalikiška, 
ir gynimas Čekoslovakijos, kuri 
taipjau daug katalikų turi, blo
gai religiniu atžvilgiu?

Kur gi čia tas religinis at
žvilgis skiriasi nuo politinio?

Karas juk negali būti religiš
ku atžvilgiu gerai, o taika pras
tai. Sovietų Sąjunga kaip tik 
stoja už taiką, o fašistai kursto 
karą.

PRANEŠIMAI Iš KITUR
LIETUVIŲ KORP. KAPINIŲ 

KOMITETO ANTRAŠAI
Prezidentas — Juozas Bagdžiūnas, 

228 Doffe Ave., Plymouth, Pa.
Vice-Prezidentas — M. J. Kvietkus, 

405 S. Grand St., Wilkes-Barre, Pa.
Prot. Sekr. — <“

10 Melrose Avė., 
Telephone 34625. .

Fin. Sekr.
S. Hancko St., Wilkes-Barre, Pa.

Kašierius — Aug. Stravinckas, 40 
Ferry St., Tel. 91840, Plymouth, Pa.

Korporacijos reikalais kreipkitės 
prie viršminėto Komiteto.

BROOKLYN, N. Y.
Rusų lokalo 60-to bedarbių 

rinkimas įvyks 7 d. kovo, pirmadienį, 
8 vai. vak. 28 Graham Ave., įėjimas 
pro užpakalines duris, ant trečių lu
bų. Vyrai ir moterys lietuviai bedar
biai ateikite į susirinkimą ir prisira
šykite, o visi bendrai išreikalausime 
pašalpos arba darbus. Stasys Pelec- 
kas. _ (54-55)

Jonas Staskevičius, 
Wilkes-Barre, Pa.

S. C. Kasparas, 184

susi-

reikalus

Hudson, Mass

Am. Liet.
komitetas 

susirinkimą

redaktorius

Didelis ir Pasekfnihgaš Lietu
vos Nepriklausomybės Pa

minėjimui Mitingas
Vasario 19 d.

Kongreso vietinis 
surengė masinį
paminėjimui Lietuvos nepri
klausomybės 20 metų sukak
ties. Kliubo svetainė prisirinko 
pilnutėlė publikos visokių pa- 
žvalgų. “Laisvės
A. Bimba pasakė tuo klausi
mu gerą prakalbą iš Lietuvos 
senovės, nupiešdamas dabarti
nę Lietuvos padėtį, pasiremda
mas dokumentais nurodė, kas 
yra Lietuvos draugai ir kas 
priešai; kas už jos nepriklau
somybę kovodami daugiausia 
turėjo nukentėti nuo carizmo 
ir kas daugiausia kovojo ir 
priešinosi jos nepriklausomy
bei. Kaip dabartiniai Lietuvos 
patriotai—fašistai, dvarponiai, 
kunigai—stengėsi palaikyti Lie
tuvą po carizmo jungu. Bet 
užėjus audringai Rusijos pro
letarinei revoliucijai, kuri nu
vertė carizmą ir tuomi sutei
kė visom carizmo pavergtom 
tautom laisvę ir tik ačiū prole
tarinei revoliucijai ir Lietuva 
tapo nepriklausoma valstybė. 
Kalbėtojas nurodė faktais, kad 
tie dideli nuopelnai paliuosa- 
vimo Lietuvos iš po carizmo 
jungo, priklauso Lietuvos so
cialdemokratams ir komunis
tams, nes tik jie 
Lietuvos laisvę. O 
Lietuvos valdonai 
batiuškos batus ir
šokiais būdais palaikyti Lietu
vą po carizmu.

Taipgi kalbėtojas nurodė 
dokumentais, kaip Lietuvos fa
šistai su Smetona pryšakyje, 
vyskupai, pralotai, kunigai 
lankėši pas Vokietijos kaizerį, 
jifešKodami Lietuvai pas jį bur- 
db ir už tai siūlydami jam Lie
tuvos sostą. Bet, jiems ant be
laimės, Vokietijos proletaria
tas nuvertė kaizerį ir sudaužė 
jų pastangas padaryti Lietuvą 
monarchija.

Prie šio parengimo . buvo Į pirmutinis

kovojo už 
dabartiniai 
laižė caro 

stengėsi vi-

yra gerai

Ethiopijos, 
katalikybę 
gerai reli-

NEW BRITAIN, CONN.
Bus perstatyta komedija, “Pussese

re Salomėja” ir Minstralinė Paroda, 
satyrų dainų ir muzikos. Rengia AL 
DLD 27 kp. sekmadienį, 1-3 d. kovo, 
Darb. Svet., 53 Church St., 2-rą vai. 
po pietų. Įžanga 25c,

Komediją vaidins waterburiečhį 
dailės grupe ir vietos jaunuoliai pir
mu syk pasirodys su minstraline pa
roda. Abu vaidinimai įdomūs pama
tyt. Tad kviečiame vietos ir apylin
kes lietuvius atvykti ir pasigrožėti 
dailės kūriniais, o tuo pat sykiu pa
rengsite kuopos veikiamus darbus. —

VARPO KEPTUVE

bą, padėti išlefeti jiems žurna
lą, be jokių diskusijų vienbal
siai nutarta pasiųsti žurnalui 
pasveikinimą su penkiais dole
riais. Nors jau ir pirmiau buvo 
aukojęs tam reikalui. Reikia 
duoti kreditas kliubiečiam už 
tokį jų duosnumą.

Dzūkų Dėde.
Nuo Red. — Atleiskite, kad 

nepagarsinome Am. Liet, kon
greso Komiteto rengiamų šo
kių, kurie įvyko vasario 26 d. 
Mat, pranešimą apie šokius 
buvote parašę pabaigoje ilgos 
korespondencijos ant kito pus
lapio, todėl mes nepastebėjo
me. Atvejų atvejais prašėme 
draugų, kad pranešimus rašy
tų atskirai, tačiau nekreipiate 
į tai atydos. Matote, patys 
ve

Girdėjau, kai kas rengiasi iš 
Chicagos vykti į Laisvės Ben
drovės suvažiavimą, žinoma, 
dar suvažiavimas tolokai, planai 
dar gali pasikeisti, bet veikiau
sia kad keletas žmonių Atvyks 
tada į Brooklyną.

Daugiau sužinojęs apie tai 
pranešiu rytiečiams.

sa-
nusiskriaudžiate.

Paterson, N. J

Chicagoj susitvėrė kelios lie
tuvių komunistų kuopos. Neži
nau kaip kitos veikia, bet viena 
jų, “lietuviškam Bridgeporte” 
gražiai ir gerai veikia. Dar tik 
susitvėrus, o jau parodė veiklu
mo, sumanumo. Gauna naujų 
narių.

Kitose didelėse lietuvių kolo
nijose reiktų sutverti tokias 
kuopas.

Chicagietis.

BALTIMORE, MD.
ALDLD 25 kp, rengia prakalbas, 

antradienį, kovo 8 d. Liet. Svet., 853 
Hollins St. ant antrų lubų. Pradžia 
7:30 v. v. Įžanga veltui. Kalbės Juo
zas Jukelis, iš Chicagos atvykęs se
nas kalbėtojas ir veikėjas. Po pra
kalbų bus klausimai ir diskusijos. — 
Kviečia Valdyba. (54-55)

PITTSBURGH? PA.
Atviras, generalis narių ir simpa- 

tikų susirinkimas, įvyks antradieni, 
8 d. kovo, 8 vai. vak. Progresyviu; 
Kliube, 136 —• 6th St. Drg. A. Bit- 
tleman, “The Communist” redakto
rius išduos svarbų ir turtingą rapor
tą iš Partijos vajininkų suvažiavimo. 
Draugai, dalyvaukime visi šiame su
sirinkime, padarykime jį šimto nuo
šimčių skaitlingu nariais ir simpati- 
kais. — P. J. Martin. 54-55)

PHILADELPHIA, PA.
LDS 5 kp. narių susirinkimas 

įvyks 8 d. kovo, 8 vai. vak. Liaudies 
Name, 735 Fairmount Ave. Visi na
riai kviečiami dalyvauti. — Sekr. 
Mickienė. t (54-55)

SHENANDOAH, PA.
Antradienį, 8 d. kovo, Moterų

švietos Kliubas šaukia susirinkimą, 
kaip paminėjimą Tarptautinės Mote
rų Dienos. Įvyks Motuzų name, 212 
Schuylkill Ave. 7 v. v. Kviečiame vi
sas 
me

P.

Ap-

nares ir pašalines dalyvauti šia- 
susirinkime. — Motuziene.

(54-55)

NEWARK, N. J.
Amerikos Lietuvių Kongreso N. J. 

Apskričio Svarbus Pranešimas
Visi draugai ir draugės, kurie bu

vote išrinkti per konferenciją sausio 
30 d. i N. J. komitetą, malonėkite 
dalyvauti posėdyj, kuris įvyks kovo 
6 d. Liet. Salėj, 180 New York Avė., 
Newarke, 9:30 vai. ryto. Posėdis šau
kiamas pirmą kartą ir yra labai svar
bus. — Sekr. G. A. Jamison.

HILLSIDE, N. J.
Smagus, draugiškas pažinonys: 

“Bingo” ir kiti įvairumai įvyks sek
madienį, kovo 20 d., 2-rą vai. po pie
tų. Barcay Hali, 400 Bloy St. Visus 
ir visas kviečia ^lietuviai komunistai 
dalyvauti ir kartu smagiai laiką pra
leisti prie įvairių žaidimų. — Rengė
jai. (54-55)

Reumatizmas Sulaiko 
mas į 48 Valandas

CLEVELAND, OHIO
TDA. 11 kp. susirinkimas įvyks 

pirmadienį, kovo 7 d. Liet. Darb. 
Svet.,(920 E. 79th St., 7:30 vai. vak. 
Susirinkimas yra labai svarbus. Pra
šome narių skaitlingai dalyvauti, at
sineškite duoklių knygutes ir užsimo
kėkite duokles.

Kovo 19-tą įvyksta Komunos pa
minėjimas, kurį rengia TDA Dist. 
Kom. šiame mitinge bus geri kalbė
tojai ir muzikališka programa. Po 
prakalbų ir programos bus šokiai 
prie geros orkestros. Lietuvių 11 kp. 
turėtų gerai prisidėti, padirbėti šiam 
parengimui. (53-55)

MONTELLO, MASS.
ALDLD 6 kp. mėnesinis susirinki

mas įvyks kovo 7 d., pirmadienio va
kare, 7:30 vai. Visi nariai susirinkite 
laiku, nes yra labai svarbių reikalų 
apsvarstyti. Kurie dar neatsiėmčte 
knygą “Kelias į Naują Gyvenimą, 
ateikite pasiimti. — G. Šimaitis.

(53-54)

HARTFORD, CONN.
Šiuomi pranešame, kad TDA susi

rinkimas neįvyks kovo 7 d., nes tą 
vakarą įvyks Tarptautinės Moterų 
Dienos paminėjimas. Kalbės plačiai 
žinoma kalbėtoja, Močiutė Bloor. 
Pradžia 8:15 vai. vak., po numeriu 
320 Ann St. Kviečiame visus skait
lingai dalyvauti. (53-54)

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

CLEVELAND, OHIO
Sekmadieni, kovo 6 d., įvyksta 

Liet. Kom. Frakcijos susirinkimas, 
920 E. 79th St.*, 10 vai. ryto. Visi 
lietuvių frakcijos nariai būtinai da
lyvaukite šiame susirinkime, nes tu
rėsime išrinkti valdybą šiems me
tams ir kitus svarbesnius reikalus 
aptarti. — L A. V. (53-54)

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

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

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

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

660 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y,
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o
<0

<l>

PAVYKUSIOS PRAKALBOS
Vasario 27 d. Lietuvių Ko

munistų Frakcija surengė pra
kalbas d. J. Jukeliui iš Chica
gos. Drg. Jukelis patersonie- 
čiams buvo gerai žinomas iš 
seniau, kaipo geras kalbėtojas 
ir nuoširdus darbininkų reika
lų gynėjas, tad ir buvo malo
niai sutiktas Patersono lietuvių 
savo skaitlingu atsilankymu ir 
atydžiu klausymu jo mokymų, 
kokiu keliu darbininkai eidami 
pasiliuosuos iš alginės vergijos.

Drg. Jukelis metais ir iš
vaizda nuo sunkių gyvenimo 
aplinkybių gerokai apsenęs, bet 
dvasia ir pasiryžimu gint dar
bininkų reikalus tebėra jaunas. 
Jo paties žodžiais tariant: “Te
gul kas nors kitas senatve rū
pinasi, aš neturiu laiko apie tai 
galvot, nes reikia darbuotis, 
kad panaikinus žmogaus per 
žmogų išnaudojimą ir įsteigus 
beklasinę visuomenę.”

Tai reikšmingas pareiški
mas, ir daugeliui iš mūsų turi 
būt gera pamoka,-nes mes dar 
ir jaunesni būdami jau guo
džiamės savo pavargimu 
šijamės savo senatve.

Drg. Jukelis pasakė 
prakalbą, nesumušamais 
tais įrodydamas, kad 
nistų Partija
būrys darbininkų klasės, kuris 

iškelia darbinin-

ir tie-

gerą
fak-

Komu-
yra priešakinis

LICENSES
BEER, WINE, LIQUOR

NOTICE is hereby given that License 
No. EB2506 has been issued to the un
dersigned to sell beer at retail under Sec
tion 76 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 968 Coney Island Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

AFĘNTŲLIS GEORGIQDES
d-b-a. New Brighten GrirdfeĄ and ReStaurafti 

968 ConeJ, Island Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License 

No. EB1281 has been issued to the un
dersigned to sell beer at retail under Sec
tion 76 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 409 Kent Avenue, BoroUgh of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed 
on the nremisesi.

THERESA FEUERSTACK
409 Kent Avenue, Brooklyn; N.. Y.

. NOTICE is hereby given that License 
No. EB 3724 has been issued to the Un
dersigned to sell beer at retail under Sec
tion 76 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 301 Pearl Street, Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed 
On the premises. . ,
DIDRICH FlCKEN and JOHN BEHRENS

301 Pearl St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hbreby given that License 
No. EB 3938 has been issued to the un
dersigned to sell beer at retail under Sec
tion 76 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at1 1826 Neck Rd., Borough of Brook-

County of Kings, to be consumed 
the prėrtiises.

REBECCA SIEGAL 
(Famous Delicatessen) 

1826 Neck Road, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby 

No. RW983 has been 
dersltfned to sell beer 
under Section 132A of 
age Control Law at 
Borough of Brooklyn 
bo consumed on tpc prėtnides.

DOMINICK CROCE
387 Humboldt St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License 
No. RL7466 has been issued to the un
dersigned to sell beer, wine and liquor at 
retail under Section 132A of the Alcoholic 
Beverage Control Law at 174 Flatbbsh Ave., 
Borough of Brooklyn, Couhty of Kings, to 
be consumed on the premises.

MICHAEL FERRY
174 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License 
No. RL 7637 has been issued to the un
dersigned to sell beer, wine and liquor at 
retail under Sectidn 182A cit the Alcoholic 
Beverage Control Law at 2042 Fulton St., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
be consumed on the premises.

ALEXANDER C. O’DONNELL 
2042 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

New Yorko Daktaro Nauja Medicina 
Teikia Linksmybes Tūkstančiams— 

Išvaro Reumatiškus Sopulius iš 
Nugaros, Sąnarių, ir Muskulų.

SKAUSMAI PAPRASTAI IŠEINA 
PIRMĄ DIENĄ

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

Rašykte šiaip:
JOHN W.

1375 E. 18 St.,
REIKALINGA AGENTŲ

prisųsime NATU- 
TEA.

THOMSON 
Brooklyn, N. Y.
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Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

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

apylinkę orui atvėstant.

<i>

Nuodai jūsų kraujuje sudaro re
umatiškus skausmus, sustingimus ir 
ištinimus, ir vargina jumis. Paliuo- 
savimui išvarginančių skausmų jūs 
turite išvalyt tuos nuodus iš savo 
kraujo, ši daktaro naujoji medicina 
padaro tai labai greitai. Neturi svai- 
ginimo (dope)—saugi jauniem ir se
niem; nedaro pavojaus širdžiai. Ji 
yra vadinama BARUVACOL ir jūs 
galite išbandyti ją sekamom sąly
gom. Iškirpkite šį pranešimą ir pa
siųskite jį su savo vardu ir antrašu 
(arba ateikite asmeniškai) į Atkins 
Laboratory, 44 East 63rd St., New 
York City. Nesiųskite pinigų. Užmo
kėkite pastoriui $1.85, priskaitant 
C.O.D. kaštus, kada jis atneša BA
RUVACOL. Vartokite jas 2 dienas 
(48 valandas). Jei jus nesijausite, 
kad skausmas praėjo, tai sugrąžinki
te nesunaudotus vaistus ir jūsų 
$1.85 bus sugrąžinta. Kam vargti dar 
kitą dieną? Valandos: šiokiom die
nom nuo 10 ryt® iki 4 po pietų.

(Laisvė)

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
278 Harvard Street 
kampas Inman Street 

arti Central SkvEro, 
CAMBRIDGE, MASS.

OFISO VALANDOS: 
2-4 ir 6-8 vakare 

Nedėliomis ir šventadieniais: 
10-12 ryte

LIGOS
CHRONIŠKOS

GYDOMOS
Patenkinančios ir Greitos 

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

X-SPINDULIAI IR KRAUJO 
TYRIMAI

NEBRANGUS ATLYGINIMAS— 
SĄLYGOS JUM PRIEINAMOS

(Ištyrimas Veltui ir Slaptas)

DR. ZINS
Įsisteibęs per 25 metus.

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

9 A. M. iki 8 P. M.
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Valgykite Medų Vietoj Cukraus
Sako Dr. J. J. Kaškiaučius

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

palengvina pergalėti šaltį

• o

Kaina 65c už Kvortą
LIEPŲ ŽIEDŲ 75c KVORTA

Tuojau kreipkitės i “Laisvės” ofisą 
ir apsirūpinkite su medum.
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UETUVIĮJ KURO KOMPANIJA
įdedame Master-Kraft Oil Burners į Jūsų Seną 

Ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)
Mūsų inžinieriai išmieruoa jūsų namus ir įdės tinkamą 
“burner” arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. 
Maloniai suteikiame aprokavimus be jokio mokesčio.

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

Telefonas ĖVergreen 7-1661



šeštas Puslapis LAISVE šeštadienis, Kovo 5, 1938 .'

New Yorko Ir Apielinkės Žinios
~ .... ' ' ' -I................

Žymūs Liberalai Užgyrė Isaacs Nusistatymą ; Daugybė Mokyklą Netikusios Naudojimui
Kada visos reakcinės spė- 

.kos sukėlė bataliją prieš Man
hattan prezidentą Stanley M. 
Isaacs dėl paskyrimo komunis
to S. W. Gerson’o savo padė
jėju, tai visos pažangiosios 
spėkos grupuojasi jo paramai 
ir užgiria jo tikrai pilietinį, de
mokratinį nusistatymą.

Šiomis dienomis per Civilių 
Laisvių Uniją įteikta Isaacs’ui 
pareiškimas, pasirašytas 15- 
kos garsių liberalų visuomeni
ninkų, profesorių, kunigų. Pa
reiškime sako:

“Pasirašiusieji nori išreikšt
jums savo paramą jūsų veiks
mo — atsisakymo atleist iš vi
suomeniškos tarnybos vien tik 
dėl narystės politinėj partijoj 
žmogaus, kurį jūs laikote at- 
sakomingu užimt visuomeniš
ką vietą. Riksmas prieš Simon 
W. Gerson dėl jo narystės 
Komunistų Partijoj mums at
rodo nieku nesirišančiu su jo 
tinkamuipu visuomeniškai vie
tai. Komunistų Partija yra le- 
gališkai ant baloto, ji veikliai 
dalyvavo miesto kampanijoj 
remdama tą tikietą, kuris ta
po išrinktu. Jos nariai turi tiek 
pat pretenzijų parinkime vi
suomeniškoms vietoms, kaip ir 
nariai bile kurios kitos parti
jos.

“Tėra tik vienas trumpas 
žingsnis nuo pasipriešinimo 
paskyrimui Komunistų Parti
jos nario visuomeniškon vieton 
iki neįsileidimo išrinktų komu
nistų įstatymdavystėsna. Ko
munistų kandidatas buvo veik 
išrinktas Brooklyne. Daleiski- 
me, toks pat riksmas būtų ki
lęs prieš jo atstovavimą rin
kėjų. Atsiminimas neįsileidi
mo socialistų assemblymanų 
New Yorko įstatymdavystėn 
isteriškose pokarinėse dienose, 
1919 metais, turėtų būt ganė
tinu perspėjimu pavojingumo 
tokio nedemokratiško elgesio. 

t Jų neįleidimas dabar yra veik 
pasauliniai pasmerktas.

“Mes užginame jūsų drąsią 
veiklą — laikymosi savo pas
kyrimo, kaipo pavyzdį teisėtos 
atsparos prieš visai neteisėtą 
priešinimąsi tinkamam asme
niui tik dėl jo politinių įsitiki
nimų.“

Po tuo pareiškimu pasirašo 
sekami:

Frank P. Walsh, New York 
Power Authority pirmininkas.

William Jay Schieffelin, Ci
tizens Unijos prezidentas.

Robert Lynd, Columbia Uni
versiteto profesorius.

Dr. John R. Mott, Interna
tional Missionary Council pir
mininkas.

Paul F. Brissenden, Colum
bia Universiteto profesorius.

Paul U. Kellog, Survey Gra
phic redaktorius.

John Howland Lathrop, 
First Unitarian Church kuni
gas.

Lewis Mumford, rašėjas ir 
redaktorius.

Majoras Šaukia Priešus 
Įrodyt Užmetimus

Majoras LaGuardia pereitą 
ketvirtadienį savo kritikams 
pareiškė, kad jis sutinka rezig
nuotu jei jo kritikai parodytų 
“penkis centus bereikalingai iš
leistus mano $585,000,000 bu- 
džete.“

Savo atsikirtime priešams 
Chamber of Commerce mitinge 
majoras aštriausią kirtį taikė 
L. Elliman’ui, Pease and El- 
liman nejudomo turto firmos 
dalininkui ir taksų antdėlių ko
misijos pirmininkui, kuris pri
meta administracijai “išlaidu
mą.” Prie tos pat firmos pri
klauso ir Jeremiah F. Cross, 
Amerikos Legiono Valstijos ko- 
mandierius, kuris aršiausia 
puola Manhattan prezidentą 
Isaacs dėl paskyrimo komunis
to Gerson savo padėjėju.

John L. Childs, Columbia 
Universiteto profesorius.

John Howard Melish, Holy 
Trinity Church klebonas.

Reinhold Niebuhr, Union

Švietimo Tarybos vice-prezi- 
dentas James Marshall pasiun
tė įstatymdavystės vadams į 
Albany laišką, kuriame siūlo 
autorizuot valstijos paskolą

Theological Seminary profe- $200,000,000 statybai naujų 
sorius. mokyklų.

Oswald Garrison Villard, j Laiške nurodoma būtinas rei- 
žurnalo Nation sandarbinin- kalas pakeist 195 senų netinka- 
kas. Imu bildingų naujais. Iš tų

Clyde R. Miller, Teachers 
College profesorius.

Miss Helen Hall, Henry 
Street Settlement direktorė.

Richard S. Childs.

195 bildingų 17 pastatyti dar 
prieš Civilį Karą.

Marshall sako, kad tie neti
kę bildingai sudaro 20% visų 
mokyklų bildingų New Yorke.

TEATRAS IR ŠOKIAI
Šią taip puikią pramogą 

rengia Amerikos Lietuvių 
Kongreso Brokolyno Skyrius. 
Atsibus kovo 13 diena, Ideal 
Ballroom Svetainėj, 151 Kni
ckerbocker Ave., prie Flushing 
Ave., Brooklyne. Tikietai 75c 
ir 60c, perkant iš anksto po 
10c pigiau. Vien tik šokiams 

' 25c. Teatrui įsigykite tikietus 
išanksto, tai sutaupysite kar
teriu i.

Lošimas prasidės nuo pen
kių, po lošimui šokiai prie J. 
Kazakevičiaus orkestros.

šis teatras “Pusseserė Salo
mėja“ dar pirmu kaitų bus lo
šiamas Brooklyne. Tad nepra
leiskite progos. Vėliaus gailė- 
sitės. Visas ir visus kviečia

Kongresas.

Iš P. Klastauskienes 
Laidotuvių

Kovo 3-čios (pereito ketvir
tadienio) popietį iš savo namų, 
337 Union Avė., išlydėta į pas
kutinę savo kelionę—į Alyvų 
Kalnelio Kapines—draugė Pe
tronėlė Klastauskienė. Ją išleist 
ir palydėt susirinko didelis bū
rys giminių, draugų ir pažįsta
mų. Gausios ašaros ne tik šei
mos, bet ir daugelio susirinku
sių akyse liūdijo, kad Petro
nėlė turėjo daug širdingų drau
gų. Išlydint iš namų, keletą 
atsisveikinimo sakinių tart pa
kviesta draugė S. Sasna, “Lais
vės“ redakcijos narė. Palydovai 
sudarė keliolika mašinų.

Prie d. Klastauskienes kapo 
jaudinančią prakalbėlę pasakė 
J. Kuodis, “Laisvės” darbinin
kas. Abu kalbėtojai atžymėjo, 
kad d. P. Klastauskienė visuo
met buvo pažangi darbininkė ir 
rėmė darbininkišką judėjimą 
sulyg savo geriausios išgalės, 
ir tuomi paliko apie save gra
žią atmintį.

Atsisveikinę, palikome ją 
gausiai apstatytą gėlių vaini
kais, kurių žiedai, šiurpaus vė
jo pučiami, lenkėsi žemyn, tarsi 
kartu su ašarojančiais palydo
vais reikšdami jai savo liūdėsi.

Po laidotuvių, varde šeimos 
—velionės vyro Juliaus ir duk
ters Birutos—laidotuvių direk
torius Levandauskas užkvietė 
visus palydovus į Piliečių Kliu- 
bą šermeninei sueigai.

Gili užuojauta draugui Juliui 
Klastauskui ir jų jaunai duk- 
terei Birutai. Rep.

Nuo 2 metų pas gimines au
gęs 12-kos metų vaikas Pascale, 
Jamaicos Teisme, pasirinko gy
venti ir ant toliau pas savo gi
mines, nuo kurių motina norėjo 
jį atsiimt.

Salvatore ir Carmine Moc- 
cio, 14 ir 10 metų, bandė pasi- 
čiužinėti ant ledo Prospect 
Parke, bet ledas įlūžo ir vai
kai sukrito į ežerėlį, tačiau pa
vyko išgelbėt.

“Gaukite “Laisvei”/Naujų 
Skaitytojų.

KOVO 5 VAKARIENE
Įvyksta eastnewyorkiečių 

vakarienė Logan Inn Salėj, 
Logan St. ir Atlantic Ave. Va
žiuojant Jamaica traukiniu iš
lipt Norwood St. stotyje. Pra
džia 7 vai. vakaro. Iš anksto 
pirkusiem bilietus mokestis $1, 
prie durų kvoteriu daugiau. 
Programoj: Al. Velička, P. 
Grabauskas, O. Depsiūtė.

N. B:

“Maksimo Sugrįžimas” Bus 
New Broadway Teatre

Penki metai atgal, du jauni 
Sovietų direktoriai užsimojo 
pagamint setą judžių, paremtų 
patyrimais typiško jauno ru
so, dalyvavusio revoliuciniame

B. CHIRKOFF

Iš puikiojo Sovietų judžio 
“Maksimo Sugrįžimas,“ kuris 
bus pradėta rodyt New 
Broadway Teatre, 246 Broad
way, kovo 8-tą.

judėjime nuo 1905 iki 1917. 
Kiekvienas iš tų judžių, sa
vaime pilnas, turėjo parodyt 
tų laikų istoriją. Pirmasis iš tų 
judžių, “Maksimo Jaunystė,“ 
iškėlė Kosintsev’ą ir Trau- 
berg’ą, judžio direktorius, kai
po pasaulinės reputacijos žmo
nes.

Dabar antroji filmą, taipgi 
savaime užbaigta, jau gatava. 
Ji parodo nuotikius Peterbur
ge 1914 metais, ši filmą, “Ma
ksimo Sugrįžimas,“ visur pasi
tikta kaipo dar geresnė ir už 
pirmąją.

“Maksimo Sugrįžimą“ pra
dės rodyti šį antradienį, kovo 
8-tą, New Broadway Teatre, 
246 Broadway, Brooklyne. Mu
zika Dmitri Shostakovičiaus. 
Kalbama rusiškai, tačiau daly
ko eiga perstatoma ir angliškai.

Lee Askenazi 27 metų, 610 
Powell St., sirginėdama nuėjo 
maudynėn ir užsidarė duris. 
.Maudynėj ji nusilpo ir negalint 
pagelbai greit prieit—prigėrė.

■ ■■> ■■■        ■ .i.   iiA f

CHARLES’
UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barbenai 
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue
Brooklyn,' N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Jie reikalauja tuojautinės aty- 
dos, kadangi jie yra tokioje blo
goje padėtyje, kad “nėra pa
rankamų tinkamai švietimo 
programai,” kuomet daugelis iš 
jų sanitariškumo atžvilgiu da
ro gėdą.

štai kaip apibudinama tie 
bildingai:

“Didžiumoj nuotikių senoviš- 
kiausios sanitariškų reikalų at
likimui patalpos randasi kieme 
už bildingo. Klasių kambariai 
žemiau reikalaujamo dydžio ir 
langai permaži, kad įleist pa
kankamai šviesos. Bildingai yra 
be įrengimų mankštai, auditori
jų, valgomųjų, medikališkų 
kambarių ir kitų parankumų. 
Veik visi bildingai yra ant ma
žyčių lotų, su mažai vietos ar
ba visai be vietos žaislavie- 
tėms.“

Jis pareiškė, kad laužynių 
prašalinimo programa turi visu 
stiprumu būti pritaikoma ir 
pakeitimui' senų mokyklų bil
dingų naujais.

Drg. Pr. Pakalniškis 
“Praeities Šešėlyj”

“Laisvės“ užvakarykštėj lai
doj buvo pranešta, kad ketur- 
veiksmė drama “Praeities še
šėlis“ bus pakartota Brookly
ne gegužės 15-tą ir kad joje 
vaidins senas ir visos Brookly- 
no apielinkės mylimas scenos 
veteranas drg. Kačergius.

šiuo sykiu tenka džiaugs
mingai pranešt, kad šios dra
mos vaidintojų sąstatan įeina 
mūsų žymusis menininkas 
drg. Pr. Pakalniškis. Jis vai
dins net tris roles—vieną la
bai svarbią, o kitas dvi ma
žesnes.

Turint didžiumą jau pasi
žymėjusių šioj dramoj senų 
jos vaidintojų ir įeinant j,ų 
sąstatai! viršuj įvardintų dvie
jų žymių menininkų, režisie-
rius artistas Jonas Valentis 
virpa entuziazmu, kad Brook- 
lynas dar sykį turės progos 
pasigėrėt šiuo žaviu vaidme
niu.

Lai todėl kiekvienas dramos 
mylėtojas pasižymi ant savo 
kalendoriaus gegužės 15-tą, 
Brooklyn Labor Lyceum. K.

MIRTYS—LAIDOTUVĖS
Eva Klimienė, 50 metų am

žiaus, gyveno 350 Keap St., 
mirė kovo 2-rą, Brooklyn, N. 
Y. Bus palaidota kovo 5-tą 
Holy Trinity Kapinėse.

Pašarvota pas graborių J. 
Garšvą, 231 Bedford Ave., 
Brooklyne.

Midtown-Ūueens tunelio staty
bos darbas jau pasiėmė sau 
auką, antradienį mirė nuo su
žeidimo Terrence Doogan iš 
Bronx. Yra daugiau sužeistų.

Išgirskite Lietuvio D-ro 
Misevičiaus Prakalbą
Šį nedėldienį, kovo 6 dieną, 

po piet, “Laisvės“ svetainėj, 
kampas Lorimer ir Ten Eyck 
Sts., Brooklyne, daktaras Mi
sevičius aiškins apie patentuo
tas gyduoles ir kitus sveikatos 
klausimus.

Prakalbos prasidės kaip 3 
vai. po pietų.

Apart Dr. Misevičiaus kal
bės S. Sasna apie Tarptautinę 
Moterų Dieną ir abelnus mote
rų reikalus. Sasna yra “L.“ 
red. darbininkė ir Moterų Sky
riaus redaktorė “Laisvėj.“

Visus ir visas prašome į 
šias naudingas ir žingeidžias 
prakalbas.

Kviečia rengėjos: Literatū
ros Draugijos Moterų 81-ma 
kuopa.

Legal Notice
Notice is hereby given that Ste

phen Cukierski, of Brooklyn, N. Y., 
has registered his trade-mark “Ste
phens” with the Secretary of State 
of New York, to be used on rye and 
pumpernickle bread, and qther bread, 
bakery and food products of every 
description. ~ (49-66)

BROOKLYN LABOR LYCEUM/
DARBININKŲ IŠTAIGA

f

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

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 8847

Dr. Herman Mendlowitz 
33 METAI PRAKTIKOS 

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

Tel. Evergreen 7-1312

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS

(Undertaker) :
Vedu šermenis ir palaidoju tin- 
karnai ir už prieinamą kainą :

Parsamdau automobilius vestu- 1 
vem, parėm, krikštynom ir s 

kitokiem reikalam į
402 Metropolitan Ave. I 

(Arti Marcy Avenue)
IhėOKLYN, N. Y.

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC 

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335

; Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS į

50 Court Street !
Tel. Triangle 5-3622 '

Brooklyn, N. Y.

168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker)

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

veselijoms, krikštynoms ir 
pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

6j^URNER
“ INVENTED

C&UMl/Uį!
COOK and HEAT Without Co
In Your Present Stove or Fu m a ce
ll OTTER - CHEAP
ER— No Aabea or Dirt 
— Twice the Heat Quick 
•t ONE HALF THE COST.
COOKS A MEAL

FOR LESS
Beata any oil burner ever gotten 
out for low cost, perfect per
formance. Bumi cheap oil a new si...'Into 
way, without pro-generating AnvSrovt 
or clogging up. Quick Intense P*NOg»r 
heat by Simple Turn of Valve. *u«haci 
It ends drudgery and dirt of QulckHEATat 
ooal or wood; outa fuel bills In Turn of Vairai 
half, pays for Itself quickly by what IT SAVES.

DU AM E phone for free rnVllE DEMONSTRATION
No Obligation

Anyone interested in getting MORE 
HEAT AT LESS COST ahould phone 
number below for demonstration and 
full explanation of this amazing “HEAT 
KING” Oil Burner.

Local Sales Representative*

KLEEN KOL COAL CO.
MR. PETER LISAUSKAS

COAL, COKE and OIL
Phone: JEfferson 3-2779 

EVergreen 7-7550
Ridgewood

1458 DeKALB AVENUE
Williamsburg

835 UNION AVENUE
Maspeth

S3-82 72nd PLACE

Telefonas FOxcroft 9-6901

Painters arid Decorators
Lietuviai Malioriai ir Dailydes

• •

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

maliavom arba išpopieruojame kambarius. 
KLAUSKITE MŪSŲ APROKAVIMO

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

patarimus ir darbą atliekame patenkinančiai.
•

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

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

Išsikirpkite ir Pasilaikykite

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

Iš senų padarau nau
ju! paveikslui ir kra- 
javui sudarau su ame- 
rikonižkaii. Reikalui 
esant ir padidinu to
kio dydžio, kokio pa
geidaujama. Taipgi 
atmaliavoju {vairiom 
spalvom.

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

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

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(Šulinskas)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštą.

Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę dėl po šermenų pietų.

Teikiam nemokamai vėliausios 
mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

Woodhaven, L. I., N. Y.

FRANK DOMIKAITIS

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

GERIAUSIOS ROSIES VALGIAI

Gaminami Europiško ir Amerikoniško' stiliaus. Pui
kūs, lietuviško namų darbo, kilbasai ir kepta paršie- 

na; gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai.
Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

•
Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas pieniškų 

valgių ir daržovių, virtų ir žalių.

GARSINKITES "LAISVĖJE”

Mateušas Simonavičius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS IŠTAIGA

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

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

426 SOUTH 5th STREET BROOKLYN, N. Y. ;
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties Tel. Evergreen 7-8886 <
—_____________________________________________________________________________ :______________________________________________ ■■ -l-r ■

PHONE PULASKI 5-1090

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

OPEN DAY AND NIGHT
> Managed by

RHEA TEITELBAUM

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

Sleeping Accomodations.

Admission 50c, day and night 
Saturday Night 75c

SPECIAL RATES
LADIES’ DAYS

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

PER WEEK

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

Sun. all day and night.




