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Amerikinės darbininkiškos 
organizacijos nemažai turi ge
rų parengimų, kuriuose ir lietu- 

3'viai galėtų dalyvauti. Pavyz
džiui, daug tokių vertingų pa
rengimų turi Komunistų Parti
jos kuopos ir sekcijos.

Apie tai norėtumėme ir “Lai
svėje” atžymėti, pranešti. Deja, 
tų parengimų ruošėjai siunčia 
mums ilgus anglų kalboje pra
nešimus. Neturime laiko visus 
sužiūrėti, išversti ir įdėti.

Kolonijų veikėjai, ypač parti- 
jiečiai, turėtų apie tokius par
tijos bei šiaip amerikinius pa
rengimus lietuviškai parašyti.

Dėl Fred Beal tarė žodį ir 
Textile Workers Organizing 
Committee. Komitetas sako, 
kad jokiu būdu audėjų unija 
neprivalo remti judėjimo už 
Beal. Sako, kad jis darbininkus 
išdavė, parsidavė kapitalistams, 
tai tegul kapitalistai ir rūpina
si jo paliuosavimu. Kodėl orga
nizuoti darbininkai turėtų rū
pintis savo priešo išlaisvinimu?

Jokiu būdu nebeprilimpa re
akcionierių šūkis, būk komunis
tai trokštą užgrobti darbo uni
jas ir savais keliais jas nusi
vesti. Kadaise jiems tuo baubu 
gąsdinti svietą labai sekdavosi.

Unijistai pamatė ir persitik
rino, kad komunistai yra nuo
širdžiausi unijų veikėjai.

Tas, žinoma, nereiškia, jog 
neatsiras nei vieno “komunis
to,” kuris nueis velniop. Bet 
toks sutvėrimas nėra tikras ko
munistas, tik prisimetėlis prie 
komunistų.

Pažiūrėkite, kiek kitų partijų 
žmonių sugenda ir parsiduoda 
kapitalistams. Jų visų nei ant 
didžiausios jaučio skūros nesu
rašytum.

Anglijoje kasa urvus paslėpi
mui Žmonių, kai iš kitur atskri
dę orlaiviai pradės mėtyti bom
bas.

Tai 
taip 
grįžti
mui gyvybės. Kadaise jie slėp
davosi urvuose nuo žvėrių, o 
dabar turi slėptis nuo tų pačių 
žmonių.

atėjo gadynė! žmonės 
nusicivilizavo, jog turi 
atgal į urvus apsaugoj i-

Kai draugai neprisilaiko re
dakcijos patarimų, tai įvyksta 
visokių nemalonumų, štai nese
nai prie ilgos korespondencijos 
iš Newar.ko buvo prisegtas pra
nešimas apie komunistų paren
gimą, kuris įvyko 20 d. kovo. 
Dėl vietos stokos koresponden
cija tilpo tiktai kovo 21 d. Va
dinasi, pranešimas pasirodė po 
parengimo.

Nemalonu. Draugai pyksta 
ant “Laisvės.” ,

Susimildami, draugai, nepy
kite, jeigu, nors retai, tokie ne
susipratimai pasitaiko. Praneši
mus rašykite atskirai.

Kaip atrodo, tai Anglijos 
Chamberlain reakcinis kabine
tas nebeturi žmonių pasitikėji
mo, nors parlamente turi dau
gumą. Londone vienam distrik- 
te buvo rinkimas atstovo į par
lamentą. Pirmiau tą distriktą 
atstovavo konservatorius, 
dabar tapo išrinkta Darbo 
tijos kandidatė.

Visi Anglijos politikai
atsitikimą skaito dideliu smū
giu Chamberlaino valdžiai ir 
politikai.

bet
Par-

šitą

Anglijos darbiečiai reikalau
ja naujų parlamento rinkimų, 
bet Chamberlain neužsileidžia. 
Jei tokie rinkimai įvyktų, gal 
darbiečiai juose laimėtų.

Ir vėl Anglijos ir Francijos 
. valdžios atsisakė išgirsti Ispa

nijos liaudies balsą. Jos vėl nu-

Vengrai Fašistai Šaukia 
Atplėšt Slovakus Nuo 

Čechoslovakijos
Bud.apest, Vengrija.—Fa

šistiniai vengrai studentai 
sukėlė triukšmingą demons
traciją, šaukdami, kad slo
vakų apgyventas plotas turi 
būt atpėštas nuo Čechoslo
vakijos ir prijungtas prie 
Vengrijos. Jame esą per 3 
milionus slovakų.

Fašistai studentai paskui 
apspito Čechoslovakijos at
stovybę ir rėkavo: “Sunai
kint Čechoslovakiją, Sovietų 
talkininkę!” Su tokiais šū
kiais jie plačiai paskleidė ir 
lapelius francūzų ir vengrų 
kalbomis.

Tame studentų sanbūryje 
kalbėjo Vengrijos seimo at
stovas Vegvary, raginda
mas vengrus ruoštis “viso
kiom galimybėm” (t. y. karo 
veiksmam prieš demokrati
nę Čechoslovakiją).

80,000 Amerikos Bom
bą Prieš Ispanijos Res

publiką ir Chiniją
Philadelphia, Pa.—Jau pir

miau trys Vokietijos laivai 
iš čia išsivežė po 20,000 
amerikinių bombų kiekvie
nas. Būsią sukrauta dar 
20,000 bombų į dabar at
plaukusį Vokietijos laivą 
“Bochum”, kaip praneša 
United Press.

Pirmesniais atvejais Vo
kietijos laivų oficieriai pri
pažino reporteriams ameri
kinių laikraščių, kad tos 
bombos bus paskui iš Vo
kietijos pergabentos į “ki
tus kraštus” (tai yra, gene
rolui Franco’ui bei Japoni
jos imperialistams).

50,000 STREIKAS PRIEŠ 
SABOTAŽUOTOJUS LIAU
DIES VALDŽIOS ĮSTATŲ

Paryžius. — Streikuoja 
50,000 iš 200,000 metalo dar
bininkų Paryžiaus apskri
ty j, reikalaudami, kad val
džia paimtų už keteros fab
rikantams, kurie laužo Liau
dies Fronto valdžips įstaty
mus. .Fabrikantai sabota- 
žuoja įstatymą dėlei darbo 
valandų apribojimo ir pik
tai trempia kitus socialius 
įstatus.

CHINAI SUNAIKINO 6,000 JAPONU; 
PAGROBĖ TUZINUS KANUOLIU, DAUG 
KULKASVAIDŽIU IR KITU GINKLU
Hankow, Chinija, bal. 8. 

Chinai išžudė bei nelaisvėn 
suėmė 6,000 japonų prie 
Taierhchwango, pietinėj da
lyje Shantungo provincijos, 
ir pagrobė tuzinus didžiųjų 
kanuolių, šimtus kulkasvai- 
džių, tūkstančius šautuvų ir 
daugį japonų tankų ir ka
rinių trokų.

Kurie japonai išliko ir bė- 
go, tuos chinų lėktuvai vy
damiesi skynė kulkasvaidžių 
kulkų lietum ir draskė juos 
bombomis.

Taip japonai buvo su
pliekti už 45 mylių į šiaurių 
rytus nuo Suchowo, svar
baus geležinkelių centro. Šią 
chinų pergalę patvirtina 
įvairūs svetimšaliai karo 
tėmytojai.

Tame mūšyje chinai veikė 
prieš japonus ir greitais 
tankais, sakoma, gautais iš 
Sovietų Sąjungos.

Sukirtę japonus, chinai 
užėmė dar porą miestelių, 
Taierhchwango srityje. 1

Austrijos Arkivyskupas Ra
gina Katalikus Balsuot ir 

Melstis už Hitlerį
Vienna, Austrija.—Kata

likų arkivyskupijos oficialis 
laikraštis “Wiener Kirchen- 
blatt” ragina visus parapi- 
jonus šį sekmadienį balsuot 
už Austrijos prijungimą Vo
kietijai ir kasdien melstis 
už jos “vadą” Hitlerį.

Hendaye, bal. 8.—Ispani
jos vyriausybė patvirtino 
mirties nuosprendį tam tik
ram skaičiui slaptų fašistų, 
valstybės išdavikų ir pabė
gėlių iš armijos.

Tūkstančiai Paryžiečių 
Rūsčiai Grūmojo At
žagareiviam Senatui

Žuvo Jau 34-tas Anglijos
■ Karinis Lėktuvas Šiemet

Paryžius. — “Pakart Cai- 
llaux” (fašistuojantį pirmi
ninką senato finansų komi-

darbininkų minia,'- susibar
dama apie senato rūmą. Bet 
senatą saugojo 5,000 gink
luotos policijos.

Demonstracija.-kilo todėl, 
kad senatorių finansinė ko
misija 25 balsais prieš 6 at
metė ministerio pirmininko

London. — Anglijos kari
nis žvalgybos lėktuvas eks- 
plodavo ir nukrito į Šiauri
nę Jūrą; su juom žuvo visi 
trys lakūnai. Tai 34-tas šie
met žuvęs Anglijos karinis 
lėktuvas (su 58 lakūnais iš g|umo reikalavimą — duot 
viso). Liaudies Fronto valdžiai ga~ 

, . lią tinkamai aptaksuot ka-
Kardinolas Mundelein Remia. pitalistų pelnus, daryt rei- 

Prez. Roosevelto Planą kalingus žingsnius šalies fi- 
T • * u v LT* * nansam stiprint ir pažabot 
laisytl Valdžiai kenkiančias valstybei banki- 

--------  įninku ir fabrikantų speku- 
Washington. — Nors fa- ]įacijas ir meklerystes.

šistų lyderiai Hearstas su i l Jouhaux, žymiausias 
kunigu Coughlinu ir kitais Vadas c. t. unijų sąjun- 
tokiais šaukė tūkstančius gos, užtikrino Blumo val- 
žmonių kaip “Paul Revere- džią, kad ši 5,000,000 narių
us” važiuot Washingtonan 
“šešiais pilnais” traukiniais, 
apipult -kongresmanus ir 
priverst juos atmest prezi
dento Roosevelto sumanymą 
.dėlei tūlų valdžios skyrių 
perorganizavo, tačiaus su
važiavo tik 77 tokios fašis
tinės “asabos”. Net Wash- 
ingtono policmanai juokiasi, 
kad iš to fašistų “maršavi- 
mo ant Washingtono” išėjo 
tik pišš...

Chicagos katalikų kardi
nolas Mundelein atsiuntė

organizacija visomis jėgo
mis gins Liaudies Fronto 
valdžią.

Karinis Nazių Vieškelis Per 
Austriją į Rytus

Roosevelt Reikalauja Bilionų 
Dolerių Bedarbiam, Bizniui 

ir Viešiem Darbam
Washington. — Preziden

tas Rooseveltas reikalaus, 
kad kongresas paskirtų dar 
bent $1,000,000,000 bedarbių 
šelpimo reikalams, sako H. 
L. Hopkins, WPA adminis
tratorius. Be to, preziden
tas reikalaus duot daugiau 
kaip $1,500,000,000 paskolų 
miestams išvystyt viešus 
darbus, sykiu skolint pini
gų didiem ir mažiem biz
nieriam, kad galėtų palai
kyti ir plėtot įvairius dar
bus ir įmones.

Be to, prezidentas planuo
ja porą bilionų dolerių pas
kolų, atmokėtinų už 50 me
tų, be nuošimčių, valstijoms, 
miestams ir apskričiams, vis 
turėdamas galvoj šalies ūkio 
gaivinimą ir viešų šalpos 
darbų išvystymą.

Naziai Atstovai Apleido 
Čechoslovakijos Seimą 

Demonstruodami
Praga. — Visi kęliasde- 

šimt hitleriškų atstovų ur
mu išėjo, iš čechoslovakijos 
seimo paskutinio posėdžio 
prieš Velykas^ Tuorn jie de
monstraciniai protestavo, 
kad Čechoslovakijos valdžia 
neina į derybas, kas liečia 
plačios savivaldybės davimą 
vokiečiam Čechoslovakijoj.

Vokiečiai naziai iškėlė 
Hitlerio vėliavą greta Če
choslovakijos vėliavos ant 
Marienbado miesto valdy
bos rūmo.

Komunistas Čechoslovaki
jos seimo atstovas Kopriva 
pranešė, kad trys Vokietijos 
orlaiviai-bombininkai praei
tą trečiadienį skraidė virš 
Čechoslovakijos M i 1 o w i tz 
apskrities. (Bet Čechoslova
kijos armijos generalis šta
bas, vengdamas naujų kivir
čų dėl to su Hitleriu, užgin
čijo nazių bombininkų skrai
dymą virš Čechoslovakijos.)

Nuodingi Žalčiai—Sargai 
Mokslininko Stovyklos

KONGRESMANŲ DAUGUMA ATMETĖ 
PAMOJIMUS REAKCIONIERIŲ, SIE
KUSIU UŽMUŠT ROOSEVELTO BIUŲ

N. Y. Valstijos {statymas 
Naudai Civilių Tarnautojų 

Virš 40 Metų Amžiaus
Albany, N. Y.—Guberna

torius H. Lehman pasirašė 
New Yorko valstijos seime
lio tarimą, kad joks kandi
datas į civiles miestų ar 
valstijos tarnybas negali 
būt atmestas vien todėl, kad 
jis “persenas,” kaip kad iki 
šiol atmesdavo; Tik į polici
ją ir gaisrininkus turi būt 
parinkti jaunesni žmonės, 
nes šiose tarnybose reikia 
daug fizinio stiprumo ir 
vikrumo.

Gubernatorius Lehman 
atsišaukė ir į privatinius 
samdytojus, kad jie 
mestų darbininkų virš 40 
metų amžiaus.

N, Y. seimelio komisijos 
raportai rodo, kad beveik 
visos pramonės atsisako 
samdyt darbininkus, sulau
kusius tokio amžiaus.

Washington. — Jungtinių 
Valstijų kongreso atstovų 
rūmas 191 balsais prieš 169- 
nis atmetė O’Connor’o įne
šimą, kuris siekė užmušt 
prezidento Roosevelto su
manymą dėlei kai kurių val
džios įstaigų perorganizavi
mo.. Tuom sumanymu Roo
seveltas nori pertvarkyt iž
do kontrolieriaus ir tūlus 
kitus biurus, idant galėtų 
sėkmingiau vykdyt Naujo
sios Dalybos tikslus.

Kongresmanas Boileau 
įnešė taip “pataisyt” prezi
dento bilių, kad jeigu sena
tas ir atstovų rūmas bėgyje 
60 dienų neužgirs preziden
to padaryto bet kokio per
tvarkymo viename ar ki- 

neat- tame valdžios skyriuje, tai 
tas pertvarkymas bus savai- 
mi panaikintas. Šią Boileau 
gudrybę atstovų rūmas at
metė 121 balsu prieš 104.

11 Miliony Bedarbių Ameri
koj, Sako Darbo Federacija

Detroito Majoras Grū
moja Liet Kraują Gat- 

vekariy Streikierių
Washington. — Amerikos 

Darbo Federacijos centras, 
pasiremdamas raportą is, 
gautais iš įvairių unijų, 
skaitliuoja, kad šį kovo mė
nesį buvo 11,009,000 bedar
bių Jungtinėse Valstijose.

EXTRA!
Anglija Reikalauja Meksi
kos Sugrąžint Žibalo Įmones 

Anglam Savininkam

London, bal. 8.—Anglijos

Detroit, Mich. — Miesto 
majoras R. W. Reading pa
grūmojo krauju gesint 
streiką. 3,000 gatvekarių 
darbinipkų-tarnautojų, jei
gu jie tuoj nedarys paliau
bų ir negrįš darban. Sako, 
“neleisiu streikuot prieš 
valdžią.” Mat, tie gatveka- 
riai priklauso miestui.

Streikas nubalsuotas 2,- 
973-jų darbininkų prieš 27. 
Streikieriai reikalauja pil
nai pripažint jų CIO uniją, 
sutrumpint darbo laiką iki 
42 valandų per savaitę ir 

| teisingiau padalint darbą
raMžia griežtai užprotesta-, t vi konduktorių ir vn ly/Tnlrcn Izm Iz.irl linn! nnJ 7motormanų.

Teismas išdavė indžionk- 
šiną, uždrausdamas strei- 
kieriams pikietuoti auto-bu- 
sus. Kitos CIO unijos stip
riai remia streiką.

Baisūs Viesulai Alabamoj 
ir kaimyniškose valstijose 
užmušė 17 žmonių, kaip pra- prezidentui Rooseveltui tele- 
nešta bal. 8. d. gramą, kad jo sumanymas

■ . , ■ .■ . ■-.........- !delei valdžios pataisymų ne
tarė liaudies valdžiai rinklu ne-'sudaro jokio pavojaus nei 

bažnyčiai nei parapijinėms 
mokykloms; todėl kardino- 

Ištiesų Scrantone SLA di- las pritaria prezidento su- 
džiulėje kuopoje įvyko stebuk
lai. Pirmiau ten pilnai viešpa
tavo tysliaviniai tautininkai, o 
dabar ir Pild. Tarybos balsavi
muose ir delegatų rinkimuose 
laimėjo pažangieji. Labai pui
kiai pasielgė tos .kuopos nariai. 
Niekur nereikia rinkti fašistų. 
Tie gaivalai nevelina gero nei 
Susivienijimui, nei jokiai 
lietuvių organizacijai.

tarė liaudies valdžiai ginklų ne-L 
parduoti.

manymui.

Linz, Austrija. — Hitleris 
su didelėmis ceremonijomis 
atidarė darbus pravėdimui 
naujo automobiliams vieške
lio iš Salzburgo į Vienna ir 
į Vengrijos pasienį. Nauja
sis vieškelis, pamatiniai tai
komas karo tikslams, bus 
pratęsimas Hamburgo vieš
kelio. Jis bus sujungtas ir 
su vieškeliu, vedančiu iki 
Turkijos didmiesčiui Istan- 
bului (buvusiam Konstanti
nopoliui). “Įsteigsime svar
bų susisiekimo kelią su Ry
tais”, sako Hitleris.

Palm Springs, California. 
—Pas mokslininką R. B. 
Cowles lankydavosi perdaug 
neprašytų svečių, lipdami 
bei lįsdami per tvorą į jo 
stovyklą, kur jis moksliniai 
tyrinėja įvairius žalčius ir 
gyvates.

Atgrasint tokiem svečiam 
jis tad apvedė savo stovyk
lą ' dviguba tankia tvora ir 
paleido keletą nuodingų žal
čių “barškučių” tarp dvigu
bų tvoros sienų. Nuo to lai
ko jau nepasirodė nė vienas 
nekviestas svečias. *

vo Meksikai, kad jinai pa
ėmė anglų žibalo-aliejaus 
Eagle kompanijos įmones į 
Meksikos valstybės nuosavy
bę. Reikalauja, kad Meksi
ka sugrąžintų tas įmones 
anglam buvusiem - savinin
kam. O jeigu ne, tai Ang
lija darysianti prievartos 
žingsnių prieš Meksiką, kaip 
praneša Associated Press.

Japonai Skverbiasi į Meksi
kos Žibalo Pramonę

kitai

El Paso, Texas.—Vyriau
sybė paleido pustuzinį žmo- 
inių, kurie buvo areštuoti, 
kaip įtariami piktadariai, 
kurie mirtinai užkankinę 
W. G. Frome’ienę ir jos 
dukterį. Policija išnaujb 
jieško kaltininkų.

ORAS
Šiandien, turbūt, bus 

tauš ir panaši temperatūra 
kaip vakar.—N. Y. Oro 
Biuras.

lie-

Vienna, Austrija.—Hitle
rio pavaduotojas Rudolf 
Hess atsišaukė per radio į 
Austrijos darbininkus, ypač 
į “buvusius socialistus”, kad 
visi įstotų į nazių partiją.

“Raudonieji” Perstiprūs Fa
šistams Tortosoje

Burgos, Ispanija, bal. 8.— 
“Raudonieji” iš tvirtų savo 
pozicijų Tortosos fronte 
taip stipriai atmuša fašis
tus, kad pastarieji nesitiki 
užimt to miesto be naujų 
ten didelių pastiprinimų 
savo armijai.

Washington, bal. 8.—Vie
šų WPA darbų adminis
tratorius H. L. Hopkins rei
kalauja taip praplatint vie
šus pašalpinius darbus ir 
socialę bedarbių apdraudą, 
kad daugiau nereikėtų duot 
tiesioginių pašalpų bedar
biam.

Mexico City.—Japonijos 
kapitalistai siūlosi nupirkt 
visus arba žymią dalį serų 
P o p o n 11 a žibalo-aliejaus 
kompanijos Meksikoj ir pa
gerint jos įrengimus, ypač • 
pravedant 600 mylių' ilgio 
vamzdžių liniją, kuria žiba
las galėtų būt perleidžiamas 
net iki Texas valstijos pa
sienio.

Visi Ispanijos Respublikos 
Piliečiai Turės Dirbti arba 

Kariaut

Hendaye, Franc. — Ispa
nijos pasienis, bal. 8.—Res
publikos ministerių kabine
tas nusprendė verstinai 
siųsti darban ar imt karan 
kiekvieną sveiką tinkamo 
amžiaus vyrą.
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fašistinių jėgų. Tai trockistų tikslas. 
“Keleivis”, <mūsų nuomone, todėl netu
rėtų juos paremti, drąsinti. Jis turėtų 
tokius trockistų darbus pasmerkti, o jų 
“mažumų” rezoliucijas, niekinančias So
vietų Sąjungą, nieko bendro neturinčias 
su demokratijos atsteigimu Lietuvoj, į 
guębą pasiųsti.

Anti-fašistinis judėjimas su trockistais 
jokių kompromisų negali daryti, jei jis 
nori išlikti čielas, jei jam ištikrųjų rūpi 
nugalėti fašizmą ir atsteigti demokrati
ją Lietuvoj!

Faktai, Kurie Verčia
mi Tylėti

Kur Link Einama?
Amerikos Lietuvių Kongreso skyrius,' 

Wilkes-Barrej, Pa., kovo 20 d., š. m., lai
kė savo konferenciją. Vietiniai trockistai, 
prasiskverbę į konferenciją, pasiūlė savo 
rezoliuciją, teisinančią fašistų šnipus So
vietų Sąjungoj ir puolančią Sovietų vy
riausybę dėl to, kad ji tuos šnipus šaudo.

Aišku, delegatai tą rezoliuciją atmetė. 
Neveizint to, trockistai pasiuntė ją so
cialistinei spaudai ir pastaroji išspaus
dino kaipo “mažumos rezoliuciją”.

Kad “Naujienos” tos rūšies rezoliuci
jas spausdina, tai visai natūralu. Jos per 
visą Sovietų Sąjungos gyvenimą nieko 
ten nematė gero, nieko naudingo. Per pa
staruosius virš 20 metų jų redaktorius 
ant Sovietų Sąjungos smala spjaudė ir 
tebespjaudo; per tąjį laiką jam nebuvo 
šlykštu rinkinėti iš buržuazinių patvo
rių visokį brudą ir juo drabstyti socia
lizmo kraštą.

Bet mus stebina, kad ir “Keleivis” se
ka “Naujienų” pėdomis. Laike pastarojo 
trockistinių-bucharinistinių šnipų teismo, 
“Keleivis” išspausdino Trockio šmeižtus 
prieš Sovietų teismą, bet nematė reikalo 
pacituoti bent kiek pačių šnipų prisipa
žinimus teisme, nematė reikalo būti taip 
sakant bešališkesniu.
' Dabar, štai, “Keleivis” (iš bal. 6 d.) be 

jokios redakcijos pastabos išspausdino 
paminėtąją Wilkes-Barrio trockistų “re
zoliuciją”.

Kur mes nueisime šitaip eidami?
Visųpirmiausia, Amerikos Lietuvių 

Kongresas, kaip jau ne kartą buvo minė
ta, ir pačiam Kongrese pareikšta, įkur
tas rūpinimuisi Lietuvos reikalais.

’ Antra, Amerikos Lietuvių Kongresas 
įkurtas anti-fašistiniais pagrindais, ko- 
yai su fašizmu, už demokratijos atsteigi- 
ųią Lietuvoj. Na, o paminė to j konferen
cijoj trockistai išstojo su rezoliucija, už
tarau j ančia fašistų šnipus!
. Trečia, jeigu šitoki dalykai mūsų kon

ferencijose bus “legalizuojami”, tai labai 
galimas daiktas, kad rytoj ar užporyt 
trockistai pradės smerkt demokratines 
Ispanijos ir Franci jos vyriausybes, nes 
ir jos gaudo fašistų šnipus ir atatinka
mai baudžia. O kai delegatų dauguma to
kius trockistų pasimojimus atmes, tai jie 
nueis į “Keleivį” ir paskelbs juos kaipo 
“mužumos rezoliuciją”!

Pagaliaus, jie imsis ir Amerikos vy
riausybę smerkti, kadangi ir ji gaudo 
Vokietijos fašistų šnipus.

Mes puikiai žinome trockistų siekimus. 
Jiems čia rūpi gelbėti fašistams panašiai, 
kaip jie jiems gelbsti Ispanijoj, Franci- 
joj, Chinijoj, Sovietų Sąjungoj ir kituo
se demokratiniuose kraštuose.

Ar gali mūsų Amerikos Lietuvių Kon
greso konferencijose būti “daugumos” ir 
“mažumos” rezoliucijos?
' Aišku, ne!f __ '

‘ Toji rezoliucija, už kurią delegatai pa
duoda daugumą balsų, esti priimama ir 
skaitosi konferencijos rezoliucija. Jeigu 
mes pradėsime šitoj organizacijoj kepti 
“daugumos” ir “mažumos” rezoliucijas, 
tai jų gali pasireikšti po kelias ir tuo
met visos skaitysis teisėtomis.

Ar mes galime iš Amerikos Lietuvių 
Kongreso daryti fašistų talkininkams 
ginti organizaciją? Žinoma, kad ne. Kon
greso tikslai visai tam priešingi.

‘ Jeigu taip, tai mums tiesiog nesupran
tama, kodėl “Keleivis”, kuris visą laiką 
rėmė Amerikos Lietuvių Kongresą, dabar 
suteikia špaltose vietos trockistams, ku
riems rūpi Kongresą .ardyti.

Šitoki darbai nežada gero nei Kongre
sui, nei visam anti-fašistiniam judėjimui. 
Šitoki darbai veda prie skaldymo anti-

Atmete!
Naujoji Ispanijos vyriausybė kreipėsi 

pas Anglijos ir Francijos vyriausybes, 
prašydama leisti jai pirktis tuose kraš
tuose ginklų. Ispanijos demokratija bai
siam pavojuj. Hitlerio ir Mussolinio ban
ditai baigia tąjį kraštą naikinti. Dėlto 
naujoji Ispanijos vyriausybė dar kartą 
pasiūlė Londonui ir Paryžiui: leiskit 
mums pirktis ir parsigabenti ginklų, nes 
priešas gali sunaikinti pas mus demokra
tiją. Bet ir šis Ispanijos demokratijos 
balsas pasiliko balsu šaukiančiu tyruose. 
Anglija su Franci ja atsisakė Ispanijai 
padėti, kai Berlynas ir Roma siunčia sa
vo kareivius, siunčia orlaivius, ginklus ir 
amuniciją į Ispaniją kasdien!

Kur čia logika? Kur čia teisėtumas? 
Kodėl ypač Francijos vyriausybė nema
to to fakto, kad, jeigu Hitleris su Musso- 
liniu Ispanijoj laimės, tai paskui jis 
griebs už gerklės Franciją?

Amerikoj šiuo tarpu eina didelis judė
jimas už tai, kad mūsų krašto vyriausy
bė nuimtų nuo Ispanijos ginklų embar
go. Kiekvienas pažangesnis žmogus pri
valo šį judėjimą remti.

Klaipėda Laukė Hitlerio
Mūsų bendradarbis Lietuvoj rašo 

mums:
Kai Lenkijos kariuomenė pasiruošusi 

ties Trakais, Varėna ir Giedraičiais lau
kė įsakymo pradėt žygiui į Kauną, Hit
leris įspėjo Beką, kad lenkai .• okupavę 
Lietuvą neliestų Klaipėdos krašto, neš 
Klaipėdos kraštas esąs Vokietijos, o ne 
Lietuvos dalis. Ir tikrai kovo mėn. 17-19 
dienomis Klaipėda atrodė esanti trečia
me reiche, o ne Lietuvoj. Prie daugelio 
namų buvo iškeltos hitlerininkų vėliavos, 
gatvėse hitlerininkai dalino atsišauki
mus, sveikinančius Austrijos “prisijungi
mą” prie Vokietijos, demonstravo gatvė
mis ir dainavo prieš Lietuvą nukreip
tas dainas. Klaipėdos krašto vokiečiai 
hitlerininkai tomis dienomis laukė kaip 
nugalėtoj o .atskrendant Klaipėdon. Tomis 
dienomis Lietuvos gubernatorius ir ko
mendantas iš Klaipėdos “kaž kur” buvo 
išvykę.

Geras Teismo Sprendimas
Penktasis Apeliacijų USA Circuit Teis

mas padarė gerą tarimą, pareikšdamas, 
kad nepiliečio priklausymas Komunistų 
Partijai nesuteikia valdžiai galios jį iš- 
deportuoti.

Klausimas ėjo apie Juozą G. Streckerį, 
austrą, kuris buvo federalės valdžios su
imtas ir nuskirtas deportavimui tik dėl
to, kad jis priklausęs Komunistų Parti
jai. Kai Streckeris kreipėsi į teismą, tai 
federalis penkto distrikto teisėjas Wayne 
G. Borah, pasiremdamas išleistais prieš 
komunistus įstatymais 1918 ir 1920 me
tais valdžios žygį užgyrė. Tuomet Strec
keris apeliavo į aukštesnį teismą, kur 
jis ir laimėjo. Teismo sprendimą parašė 
teisėjas Joseph C. Hutcheson. Savo 
sprendime teisėjas Hutcheson be kitko 
sakė:

Niekas mūsų krašto konstitucijoj ne
draudžia sudaryti tokią (kaip komunis
tų) partiją, neigi draudžia asmeniui 
stoti tokion parti j on...
Dabar, jei prokuratūra neapeliuos į 

aukščiausį šalies teismą, tai Streckeris 
bus pilniausiai išlaisvintas. Mūsų nuo
mone, jei prokuratūra ir apeliuos, tai ša
lies aukščiausias teismas palaikys šį Cir
cuit Teismo sprendimą (jei teismas lai
kysis krašto konstitucijos).

Šį federalio Circuit Teismo sprendimą 
tenka tik pasveikinti. Jau ir tūli kiti tei
smai panašiai padarė. Tiesa, vienas, be
rods, teismas Wisconsin valstijoj kadai
se išnešė kitokį sprendimą. Kada nors

(Mūsų Specialio Koresp. Lietuvoj) tUOti ir nuteisti. IŠ jų buVO 
Lietuvoje daug kas yra atimti karininkų laipsniai.

verčiamas tylėti, apie daug 
ką yra griežtai uždrausta .. 
kalbėti. Nevalia kalbėti ir 
rašyti apie visai nesenai 
Kauno Universitete įvyku
sius rinkimus į studentų at
stovybę. Nevalia, nes tie 
rinkimai tautininkams labai 
ir labai nemalonūs. Nė vie
nas tautininkų laikraštis tų 
rinkimų rezultatų nepaskel
bė, neskelbs, neleis ir ki
tiems plačiai skelbti ir ver
tinti, nes rinkimai aiškiai 
parodė, koks didelis nepasi
tikėjimas reiškiamas lietu
viškiems fašistams. Prašom 
įsidėmėti: fašistai-neolitua- 
nai kartu su neolituanėmis 
pravedė tik tris atstovus, 
tuo tarpu kai katalikiškieji 
studentai ateitininkai pra- i 
vedė penkis atstovus ir pa
žangieji varpininkai nors 
pravedė tik vieną atstovą, i 
bet balsų, skaičium buvo be
veik lygūs neolituanams, 
nes pastarieji antrą savo 
kandidatą pravedė iš liku
čių. Kadangi ateitininkai ir 
varpininkai yra aiškioj opo
zicijoj tautininkams, tad 
universiteto rinkimai paro
dė, jog opozicija gavo du 
kartu daugiau balsų negu 
pozicija. Be to savo atsto
vus pravedė studentai žydai 
ir kitos mažesnės organiza
cijos. Tokiu būdu paskuti
niai studentų rinkimai tvojo 
fašizmui per veidą, tarsi sa
kydami: žiūrėk, kiek tavim 
studentai pasitiki. Tokių re- 
zultatų tautininkai nelaukė. j vien ,karjėroS d61 
Jie netikėjo, kad studentija, 
kuri didžiąją savo dalimi ki
lusi iš valdininkų, dvarinin
kų ir stambiųjų ūkininkų, 
pareikštų tokį savo nepasi
tikėjimą tautininkams. Tad 
kas gi atsitiktų su rinki
mais į seimą, jeigu tuose 
rinkimuose dalyvautų ne 
studentai, o visi Lietuvos 
gyventojų sluoksniai. Šita 
viena mintis verčia tauti
ninkus griebtis cenzūros ir 
neleist laikraščiams rašyti 
apie tautininkų pralaimėji
mą universiteto rinkimuose.

Be to dar yra vienas cha
rakteringas reiškinys. Bū
tent, nuo tautininkų išrinkti 
studentai Rimas ir Abraitis. 
Jie abu yra voldemarinin
kai, buvę karininkai ir 1934 
metais, birželio mėn. 7 dieną 
dalyvavę generolo Kubiliū- tinkąs prietaras, nes jis dir- 
no maište. Už ką buvo areš- ba ne fašizmo naudai.

Pašalinti iš kariuomenės 
jie įstojo į universitetą mo- 

l. i kytis ir dalyvavo tautininkų 
k o r p o r acijose neslėpdami 
savo nepasitenkinimo sme- 
tonininkais, šnipais ir patai
kūnais karjeristais. Už tai 
Rimas buvo nubaustas, jam 
buvo kuriam laikui atimta 
teise nešiot'uniformą. Ri
mas su Abraičiu net kelis 
kartus buvo apskųsti teis
mui, kad jie viešai skelbią 
studentams neolituanų tar
naujančių žvalgyboj pavar
des. Ir štai dabar patys stu
dentai tautininkai išrinko 
juos savo atstovais, kada 
jie savo opozicinio charak
terio neslepia. Jie buvo ir 

i paliko voldemarininkai. To
kiu būdu Tautos vado’ Sme
tonos garbintojų neišrinko 

i nė vieno! Lietuvos studenti
ja paliudijo, kad net stu
dentų tarpe dabartinė vy
riausybė ir jos šalininkai jo
kio pasitikėjimo neturi, nors 
kaip jie stengiasi ir kaip jie 
giriasi. Jie pakeitė universi
teto statutą, sufašistino uni
versiteto tvarką, į universi
tetą atvedė policiją ir žval
gybą, bet studentų simpati
jų užkariaut negalėjo. Net 
patys neolituanai savo bal
sus atidavė už voldemari- 
ninkus, o kiti net už ateiti
ninkus, nes formaliai fašis
tinės organizacijos turi dau
giau narių, negu kad per 
rinkimus’ gavo balsų. Vadi
nas, dalis jų narių yra apsi-

Reikia tikėtis, kad po šitų 
liūdnų tautininkams rinki
mų Izidorius Tamošaitis su 
generolu Čapliku paruoš 
naują universiteto statutą, 
pagal kurį nebereiks balsuo
ti ir erzinti gyventojus rin
kimų rezultatais. O dabar 
ša! Nevalia kalbėti ir ra
šyti apie įvykusius rinki- 

Imus, nes jie pavojingi “vals- 
tybei.” “

E. R.

“Laisvamanis” Jau Iš
ėjo Iš Spaudos

tarnybos ir galėdami bal
suot slaptai jie balsuoja ne 
už savo organizacijos kan
didatus, o už tuos, kurie 
jiems geriau patinka. Dides
nio ir aiškesnio fašistų ban
kroto nebereikia. Tautinin
kai gali girtis savo “tautiš
kos lietuviškos” politikos 
pasisekimais ir savo įtaka 
gyventojų masėse, bet kas gi 
tais pasigyrimais tikės? Tad 
geriau tylėti ir neleist ki
tiems apie tai kalbėti. Po 
šitokio viešo nepasisekimo 
universitete, reik manyt, ki
tais metais rinkimai grei
čiausia nebebus leisti, nes 
jie daro tautininkams gėdą. 
Ir šitas demokratiškumo 
trupinys bus panaikintas, 
kaip atgyvenęs ir lietuvio 
moderninę dvasią nebeata-

Šiomis dienomis išėjo iš 
spaudos Amerikos Lietuvių 
Laisvamanių Etinės Kultūros 
Draugijos vienkartinis leidi
nys.

Leidinys žurnalo formato, 
puikiai apdirbtas ir turi 32 
puslapiu. Ji išleido draugi
jos Centro Komitetas. Leidi
nyje telpa ALLEKD pirmo 
suvažiavimo, įvykusio praei
tų metų gruodžio 4 ir 5 die
nomis, protokolas, praneši
mai, referatas . ir draugijos 
įstatai.

Apart to, telpa įdomus Dr. 
Jono Šliupo straipsnis, kuria
me tas laisvamanybės pionie
rius gvildena klausimą, ar 
laisvamanybė yra religiškas 
reiškinys ir kokio meniškumo 
laisvamaniam reikėtų laikytis 
laike linksmų iškilmių ir liūd
nų apeigų.

Nepaprastai įdomus telpa 
straipsnis apie inkviziciją ir 
jį papildantis A. M. Metelio- 
nio straipsnis.

Šalip gilaus laisvamaniško 
turinio straipsnių, telpa nuro
dymai, kaip reikia organi
zuoti laisvamanių kuopas čia 
Amerikoj.

Kam norisi patirti, kas tai 
yra ta Amerikos Lietuvių 
Laisvamanių Etinės Kultūros 
Draugija ir kodėl mūsų pir
miau tvertos laisvamaniškos 
organizacijos iki šių laikų ne- 
užsiliko, patartina įsigyti ko
piją šio įdomaus leidinio. Kai
na 15c. Platintojam duoda
ma 15 nuošimčių nuolaida.

J. Misevičius,
ALLEKD C. Sekr.

10413 S. Michigan Ave. 
Chicago, Ill.

Liaudiečiai Grūmoja Svar
biam Fašistų Vieškeliui
Hendaye, bal. 7.—Liaudie- 

čių armija, mušdama fašis
tus atgal, artinasi prie Lis
bon-Madrid didžio vieškelio 
centraliniame Ispanijos 
fronte.

Hankow, Chinija.—Susi
kūlus dviem traukiniam ant 
Peiping-Hankow gelžkelio, 
tapo užmušta 80 žmonių ir 
sužeista per 200.

BEDARBIU ŠEIMA Iš 7-NIŲ NARIŲ ATSIKRAUSTĖ URVAN

Robert L. Barnes, karo veteranas, su žmona ir vaikais savo naujoj pastogėj 
po skala netoli Daysville, Tenn., kur jie buvo priversti susikraustyt po išme
timo iš namų. Amerikos Legiono nariai, sužinoję apie šeimos padėtį, kad ji 
turi pasilaikyt iš vyriausio sūnaus uždarbio, suteikė jiems prieglaudą ir maisto.

šis' klausimas turės pasiekti aukščiausį 
šalies teismą ir jis bus sykį ant visados 
išrištas.

Būsų daugiau negu juokinga, jei šalies

teismas išneštų nuosprendį, reikalaujan
tį išdeportuoti tuos nepiliečius dėl pri
klausymo partijai, kuri gina demokrati
ją ir stoja už socializmą!

LIETUVOS ŽINIOS
Apygardos Teismas Nuteisė* 

Keletą Plėšikų

Kovo 10 d. posėdžiaująs Tel
šiuose Šiaulių apyg. teismas 
svarstė žinomo apgaviko ir tar
nybų “davėjo,” o šiuo kart va
gies — įsilaužėlio Stasio šiugž- 
dos bylą, kurioje jis buvo kalti
namas už tai, kad 1937 m. su 
viena mergina, vyriškai apsi
rengusia, įsilaužė į Plungės ge- 
lež. stoties bufeto kasą ir pa
grobęs pinigus.

Šiugžda buvo jau daug sykių 
baustas, tai teismas dabar nu
baudė jį pusantrų metų sunk, 
darbų kalėjimo.

Taip pat tą dieną teismas nu
baudė Telšių m. gyv. Ilinskį 
Jankelį ir Josefą Srolį po 4 
metus s. d. kalėjimo už tai, .kad 
jie 1937 m. rudenį vienoje Tel
šių žydų sinagogoje apiplėšė 
vieną žydą.

Be to, nubaudė plėšiką Juozą 
Šukauskį 4 m. s. d. kalėjimo už 
apiplėšimą vieno žydo — pirk
lio. Tą dieną nubaudė 6 mėn. 
paprasto kalėjimo vieną Eivy
dų km. Alsėdžių v. ūk. Bružą 
Vladą už melagingą priesaiką 
būk jis sumokėjęs savo tarnai
tei algą.

Plungės m. gyv. Daržinskaitę 
Uršulę 7 mėn. kalėjimo sąly
giniai už padarymą vienai mo
teriai aborto.

Suėmė A. Chaitovičių

Kovo 8 d. ypatingai svar
bioms byloms tardytojas Kru- 
lickas suėmė ir padėjo Telšių 
kalėjimai! čia gerai pažįstamą 
ir žinomą miško pirklį ir mak
lerį Abraomą Chaitovičių.

Chaitovičius kaltinamas pasi
savinęs tos bendrovės, kurioje 
jis tarnavo, daugiau kaip 90,- 
000 Lt, todėl tardytojas pasky
rė jam kardomąją priemonę 
93,000 Lt, iki kurios pristaty
mo jis bus laikomas kalėjime.

Chaitovičius tarnavo vienoje 
miško prekybos b-je Klaipėdo
je ir buvo reikalų vedėju.

Redakcijos Atsakymai
Rengimo Komitetui, Mon

tello, Mass. — Pranešimas 
apie paveikslus “Heart of 
Spain”, kurie turėjo būti 
rodomi bal. 8 d., pasiekė 
mus tiktai bal. 7 d. vėlai po 
pietų. Laikraštis jau spaus
dinamas, todėl nebesuspėjo- 
me įdėti. Nežinome, kur tas 
laiškas buvo užkliuvęs, nes 
iš -Montello buvo išsiųstas 
bal. 4 d.

Klausimai ir Atsakymai
Meldžiu paaiškinti apie 

fašistų svastiką. Ar teisybė, 
kad ji buvo vartojama ko
kiom sporto organizacijom, 
ar tik fašistų išgalvotas žen
klas ir ką jis reiškia. Būsiu 
dėkingas.

J. S.
Atsakymas:

Vokiečių fašistų ženklas 
svastika nėra tik taip išgal
votas ženklas, bet turi savo 
istorinę prasmę. Sakoma, 
kad dar prieš Kristaus lai
kus buvo plačiai priimta 
vartoti dvejopos rūšies kry
žius. Vienas būdavo toks 
pat, kaip dabartinis krikš
čioniško tikėjimo simbolinis 
kryžius, o kitas toks, kaip 
dabartinė vokiečių svastika. 
Tas ženklas graikiškai dar 
vadindavosi “fylfot” ir “ga- 
mmadion”. Ir šiandien in- 
dusų kryžius yra svastikos 
formos.

Vokiečiai fašistai sau už 
ženklą pasirinko ne krikš
čionišką kryžių, bet svasti
ką, kuri reiškianti “laimę”, 
“pasisekimą.”
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M r MAS
Ilgai Dar Liesis Pievoj 

Rasos
Ilgai dar liesis pievoj rasos 
Ir žaros degs danguj rausvai, 
Laukų takais bris kojos basos, 
Degs akys sode po klevais.
Ilgai lakštingala šauks naktį, 
Ir ligi ryto neprišauks . . .
Bet ar pradės širdis vėl plakti 
šešėliuos vakaro svaigaus? .. .
O būdavo—laukai rasoja, 
Ir vos tik vakaras užges, 
Drobines kelnes paraitojęs
Eini sau švilpdams pas mergas.
Oi, ligi ryto krečia rasą
Liūdnos armonikos balsai.
Ir gelsvo lino ilgos kasos . ..— 
Dėl jų apsvaigsti tu visai.
Ne toks tu, žalias kaime mano, 

’ Ir aš, gal būt, kitoks tapau.
Tau varva vargas nuo kaštanų, 
Aš gatvių brukę suklupau.
Dabar mes žiūrim viens į kitą 
Ir širdyje kažko graudu. 
Čia viskas man tavy matyta 
Ir viskas nauja čia kartu.
Ir žmonės čia nauji išaugę, 
(Senų nebepažint dabar).
Ir naujos liepos pirkias saugo, 
Tik vargas liko senas dar.
Ir gal todėl kažkaip saVaime 
Tavy atbunda man širdis.
O sveikas mielas mano kaime, 
Toks tolimas ir savas jis vis!

Juozas Kruminas.
’(Iš ‘‘Kultūros”)

Knygų Peržvalga
“KELIAS Į NAUJĄ GYVENIMĄ’’ 

Kūrinys Draugo A. Bimbos, ALDLD 
Leidinys 42-ras.

Apie šio drg. A. Bimbos krupštaus kūrinio 
vertę, jau pasisakė savo nuomones keli lygiai 
draugai. Tas labai pagirtina, kad mūsų drau
gai, pradeda interesuotis didesniais mūsų lite
ratų kūriniais — skaito, protauja ir teigiamai 
ar neigiamai įvertina autoriaus darbą. Tik 
šitokiu keliu eidami, mes išvystysime savi
kritiką, paįvairysime laikraščius ir ištaisysi
me savo kūrinių klaidas.

Tačiaus tik pradėjus apie minėtą kūrinį kal
bėti, tuoj ir pasireiškė ir pas pačius .kritikus 
ta nelemtoji, iki šiol mus nei iš pėdos nepalei
džianti yda — nenuoseklumas. “Laisvės” num. 
43-čiam, drg. A. Vitkus, jau ir bakstelėjo 
nykščiu į pašonę drg. J. Lažauskui ir šypte
lėjo: “Bet mano supratimu, drg. Lažauskas 
kenčia baimę, kas čia galėtų būti, kad inžinie
rių, profesorių, piešėją, redaktorių ar kitą ko
kį proto darbininką pasiųstų į fizinį darbą”.

Kam čia, rodosi, turėjo rasti vietą tas — 
“kenčia baimę?” Argi draugas Lažauskas, 
draugo Vitkaus supratimu, neturėjo tiesos pa
sisakyti, ką jis mano apie jam abejotiną išva
dą? Nežinau kuom užsiima draugas Lažaus- 
kas, kaip gal būt, kad jo ir nepažįstu. Bet 
jeigu jis yra koks profesionalas ar biznierius, 
tai jau visai tiksliai durta jam į pašonę ir tik 
už tai, kad jis suabejojo apie prigijimą tos 
teorijos praktiškame gyvenime, tai viena.

Antra vertus, eiti į diskusijas tokiu teore
tiniu klausimu, kuris bus ar ne bus praktikuo
jamas komunizmo gadynėje, būtų tuščias laiko 
ir popieros eikvojimas ir vaikiškas ginčas. Ar 
dentištas, vieną dieną dirbęs dentisterijos ofi
se, kitą dieną eis arklius kaustyti, o kalvis 
dantis taisyti, tai komunizmo gadynės klausi
mas ir laisvas dentisto ar kalvio noras ir ne 
mums šiandien apie tai diskusuoti, kuomet 
dar mes esame už septynių jūrių nuo komu
nizmo gadynės.

žiūrint į drg. A. Bimbos literatinį darbą— 
“Kelias į Naują Gyvenimą,” turime pripažin
ti, kad tai didžiulis žinijos šaltinis ir daug 
energijos bei kūrybinio darbo reikalaująs iš 
literatinio kūrėjo, žmogaus dvasios peno tvari
nys.

Kaip ALDLD nariai, taip ir pašaliniai lie
tuviai, kurie turėjo laimės šią knygą “Kelias 
į Naują Gyvenimą” įsigyti, turėtų būt tos 
knygos autoriui, drg. A. Bimbai, labai dėkin
gi už taip rūpestingai apdirbtą ir taip supran
tamai apie tiek daug klausimų aiškinantį vei
kalą.

Bet, kaip kiekvienas didelis darbas nėra to
bulas, negali būti padirbtas be nesusipratimų 

bei klaidų, negali išeiti, kaip iš formos iš
trauktas ir literatinis veikalas, ypatingai. To
kiu būdu, atsižvelgiant net ir į aplinkybes, 
prie kokių yra kuriami mūsų literatiniai kūri
niai, tai ir drg. A. Bimbos tąs didžiulio kūry
binio darbo reikalaująs veikalas negalėjo iš
eiti be klaidų ir jau taip tobulas, kad neigia
mai visai netektų apie jį kalbėti.

Minėtos knygos skyriuj trečiam, po antraš
te — “Ne Stebuklai Stebukladariui”, ant pus
lapio 52-ro, kur kalbama apie Lakehurst, N. J., 
liepsnose žuvusį Vokietijos zepeliną “Hinden
burg,” išsireiškiamą sekamai:

“Užteko mažytei kibirkštėlei dasilytėti to 
geso tame maiše ir viskas pavirto į liepsną 
ir dūmus. Bet ta baisioji liepsna buvo tiktai 
paprastas ištrukusio iš maišo hydrogėno su- 
siženijimas su oxygenu, esamu ore. O tos 
triukšmingos vestuvės pagimdė viso labo tik 
vandenį!
“Liepsna pagimdė vandenį!” Nusistebi 
pats autorius ir tęsia: “Taip, stebuklai ne 
stebukladariui. Kaip streikai, sukilimai, re
voliucijos yra stebuklai mūsų visuomenės 
nepažįstančiam žmogui. Bet kaip chemikas, 
kuris supranta vandenį ir jį sudarančius 
elementus, nemato jokio stebuklo ugnies pa
gimdyme vandens, taip klasiniai susipratęs 
žmogus, pažįstąs kapitalistinę visuomenę, 
nematys jokio stebuklo audringose klasių 
kovose.”
Prilyginimas gal ir vietoje. Bet aš labai 

abejoju, ar šioje kovų, revoliucijų ir karų ga
dynėje, ant mūsų planetos dar kur-nors ras
tųsi toks žmogus, kad jam viršminėti dalykai 
taip būtų nesuprantami, kaip stebuklai ne ste
bukladariui ? \

Eksplozijos prilyginimas prie klasių kovos, 
revoliucijos nėra jau taip kritikuojamas pa
reiškimas ir net tankiai panašiai išsireiškama. 
Bet, kad dinamito, geso ar kitokių sausų dujų 
eksplozijos pagimdo vandenį, tai jau tik che
mikams atmenama myslė, kuri tiktai sumaišo 
paprastą skaitytoją ir tiek tas skaitytojas iš 
tos “naujienos” gauna naudos, kiek oras iš 
sausos eksplozijos vandenio.

Paskui skyriuj šeštam, užvardytam — “Mū
sų Stiprybė ir Praeityje,” kur veik išimtinai 
kalbama apie Amerikos revoliuciją, ant pus
lapio 90-to, Amerikos revoliucijos vadai api
budinama sekamai:

“Amerikos žmonės buvo pionieriai — jie 
parodė kaip kovoti ir laimėti.

“Mūsų ponija pati ‘užmiršta’ ir uoliai sle
pia nuo dabartinių gentkarčių šitą pagarbą 
ir didvyrišką Amerikos žmonių istorijos 
lapą.

“George Washington, Thomas Jefferson, 
Benjamin Franklin, Thomas Paine, Patrick 
Henry, Sam Adams—tai revoliucinės figū
ros, kurios nemirtinomis raidėmis įrašė sa
ve kovos už laisvę istorijon. Jie suorganiza
vo mases ir joms vadovavo pirmoje gigan
tiškoje revoliucijoje. Toje kovoje krito tūks-( 
tančiai geriausių mūsų liaudies sūnų—krito, 
idant ateinančios gentkartės gyventų leng
viau ir laisviau.”
Nieko negalima turėti prieš tai, kad Ameri

kos revoliucijos vadai, su George Washingtonu 
priešakyj, taip augštai drg. A. Bimbos įver
tinami, kad kaip vadams, taip ir paprastiems 
revoliucionieriams atiduodama tokia aukšta 
pagarba, iš kurios mes ir šiandien “stiprybę 
šėmiam”, bet...

Kaip tas pats drg. A. Bimba ir tuos pačius 
Amerikos revoliucijos vadus apibudina savo 
knygoje—“Istorija Klasių Kovos Amerikoje?” 
Ten tie patys revoliucijos vadai su George 
Washingtonu priekyje, piešiama labai prastoj 
šviesoj ir revoliucionieriai net į svetimženk- 
lius dedami.

“Istorijai Klasių Kovos Amerikoje” išėjus 
iš spaudos, aš turėjau laimės, o dabar jau 
nelaimes, daryti tos knygos peržvalgą ir net 
daryti citatas-ištraukas apie tuos Amerikos 
revoliucijos vadus, kokioje “šviesoje” juos 
apibudino knygos autorius ir supažindinti su 
jais “Laisvės” skaitytojus.

Dabar tas pats autorius, tik kitame savo kū- 
rinyj, jau visai kitaip apie tuos vadus kalba. 
Reiškia, kaip drg. A. Bimba, taip ir aš, atsi- 
duriava ne labai rimtoj ir niekam nepavydė
tinoj padėtyj*. Kad viena ar antra iš tuodviejų 
knygų ir nebūtų parašytos vieno ir to paties 
autoriaus, tai vistiek tektų apie tai kalbėti, 
.kad išeiti iš to užburto rato, kuris iš tuodvie
jų veikalų yra teisingas? S

Kalbėdamas apie knygą “Kelias į Naują 
Gyvenimą,” citavau tos knygos autoriaus, drg. 
A. Bimbos atsinęšimą link Amerikos revoliu
cijos vadų—George Washington© ir kitų. Da
bar iš “Istorija Klasių Kovos Amerikoje,” at
sivertęs puslapį 92-rą, priverstas esu cituoti 

vėl tą patį paragrafą, ką jau esu citavęs kny
gai pasirodžius ir daryti palyginimą. Ten sa
koma:

“Kodėl Amerika turi būt Anglijai ta ne- 
užtrūkstančia karvute? Kodėl, daleiskime, 
Amerikos Washingtonai, Franklinai, 
Adamsai, Hancockai negali pilna to žodžio 
prasme naudotis šios šalies turtais ir gėry
bėmis? Reikia tiktai vienybės ir ginklų, o 
obalsis “Amerika amerikonams” stosis kū
nu !”
Gi atsivertę tos pačios knygos puslapį 95- 
tą, vėl skaitome:

“Kad arčiau pažinus, kokie žmonės vado
vavo revoliucijai ir kokius Amerikos val
dančioji klasė dabar garbina, tai reikia pa
sakyti ir tą, kad Washingtonas buvo stam
bus vergų savininkas ir vienas iš turtin-. 
giausių kolonistų.”
Kokis tai prieštaravimas to paties autoriaus 

kūriniuose? Knygoj “Kelias Į Naują Gyveni
mą” sakoma, kad: “Mūsų ponija pati ‘užmirš
ta’ ir uoliai slepia nuo dabartinių gentkarčių 
šitą garbingą ir didvyrišką Amerikos žmonių 
istorijos lapą”.

O “Istorijoj Klasių Kova Amerikoje” sako
ma: “Kad arčiau pažinus, kokie žmonės vado
vavo revoliucijai ir kokius Amerikos valdan
čioji klasė dabar garbina”.

Tuos pačius žmones ir tie patys žmonės ir • 
garbina ir slepia! Tai kuria knyga dabar ti
kėti, kurią priimti ir kurią atmesti, kaipo ne
teisingą? Juk abidvi priimti, kuomet jos taip 
griežtai viena antrai priešingos, vaduojanties 
1 ogik a—n egal i m a.

“Kelias Į Naują Gyvenimą”, sakoma: “Am
erikos žmonės buvo pionieriai — jie parodė 
kaip kovoti ir laimėti”.

O “Istorijoj Klasių Kovos Amerikoje”, apie 
tuos pačius Amerikos žmones skaitome: “Kokį 
gi ypatingą žavėjimą gali suteikti George Wa- 
shingtono juodveidžiui vergui revoliucija, ka
da jis turi vergauti Amerikos Washingtonui ir 
kada jam prakaitą ir kraują sunkia ir rykš
tėms plaka Amerikos Washingtonas? Wash
ington© vergui—galvos neskauda, kad jo savi
ninkas ir engėjas susipyko su Anglija dėl že
mės ir miškų plotų”.

Gal kas pasakys, kad drg. A. Bimba, kalbė
damas apie tai knygoje “Kelias Į Naują Gy
venimą”, turėjo mintyj baltuosius žmones, o 
“Istorijoj Klasių Kovos Amerikoj”, kalba apie 
negrus-vergus,' kuriems Amerikos revoliucija, 
kovoj su Anglija, nieko ir nežadėjo duoti. Kad 
toks pateisinimas neranda sau pagrindo, į tai 
pats autorius atsako tame pačiame puslapyj 
tik sekamam paragrafe, kur sakoma:

“Vadinasi, ekonominiai visi trys Ameri
kos darbininkų klasės sluogsniai nieko dėl 
savęs negalėjo laukti ir nelaukė iš revoliuci
jos laimėjimo. Politiniai taip pat jie buvo 
beteisiai ir tų teisių jiems nedavė tie patys 
kolonistai, kurie dabar virto didžiausiais pa
triotais, didžiausiais “revoliucionieriais” ir 
didžiausiais fabrikantais gražiausių žodžių 
ir frazių apie ‘šventą’ žmonių laisvę”.
Ir taip per ištisus “Istorija Klasių Kovos 

Amerikoje” puslapius nesigailima karčių pipi
rų tiems patiems Amerikos revoliucijos va
dams, kurie “Kelias Į Naują Gyvenimą” kny
goje, kaišoma gražiausioms revoliucionierių 
plunksnomis, gėlės metama jiems po kojų ir 
net “stiprybė iš jų semiama”!’

Šitokie griežti skirtumai mūsų kūriniuose, 
bent ateityj, turėtų būt vengiami. Tai klai
dinimas paties skaitytojo iš vienos pusės ir 
sėjimas nepasitikėjimo mūsų literatūra iš ki
tos.

Aš darau šią peržvalgą ne todėl, kad turė
čiau bent krislelį ypatiškumo draugo A. Bim
bos link. Kaip visai neturėdamas minties že
minti draugo Bimbos didžiulį literatinį darbą, 
turint mintyj abudu veikalu, apie kuriuos teko 
kalbėti. Darau šią peržvalgą tik veluk to, kad 
bent ateityj šitokie pragaištingi dalykai ne
atsikartotų mūsų literatinėj šeimoj.

Kad šitą nesusipratimą išlygint, labai pa
geidaučiau, kad patsai draugas A. Bimba imtų 
balsą ir plačiai išaiškintų, kokiai aplinkumai 
susidėjus, tokie nesusipratimai įvyko jo pa
ties kūriniuose? Juk tai negalima daleisti, 
kad tokia mažiutė knyga, kaip “Kelias Į Nau
ją Gyvenimą”, paverstų niekam neverta “Isto
riją Klasių Kovos Amerikoje”! Kad viena ar 
kita knyga, neklaidintų skaitytojus.

Senas Vincas.
Nuo Redakcijos'.

Čia d. Seno Vinco pakeltą klausimą drg. A. 
Bimba išryškino pernai “Laisvėje” tilpusiuose 
dviejuose straipsniuose, būtent, “šimtas Pen
kios* Dešimtys Metų Konstitucijai” (“L.” Nos. 
218 ir 219), rugsėjo 16 ir 17 dd., 1937 m.) ir 

“Kaip Mes žiūrime Į Amerikos Tradicijas” 
(“L.” No. 229, rugs. 29, 1937 m.). Jis ten nu
rodė, kad jis savo knygoje “Istorija Klasių 
Kovos Amerikoje” išreiškė siaurą, neobjekty- 
višką socialistinio ir komunistinio judėjimų, 
taip pat daugybės iki tol rašiusių liberališkų is
torikų supratimą apie Amerikos revoliuciją ir 
jos didžiuosius vadus. Vėliau tasai atsineši- 
mas tapo pakeistas. Todėl jo paskutinėje kny
goj “Kelias Į Naują Gyvenimą” amerikinės 
tradicijos dėstomos to pakeisto atsinešimo dva
sioje.

Reikia nepamiršti, kad “Istorija Klasių Ko
vos Amerikoje” buvo rašyta penkiolika metų 
atgal. Daug kas pasikeitė nuo to laiko. Ir 
nors tos knygos istorinė medžiaga pasilieka 
gera ir tebeturi savo vertę, bet jos išvados vi
soje eilėje klausimų nebeatsako mūsų gadynei, 
reikalingos peržiūrėjimo, performulavimo ir 
tt. Juk kaip viskas kinta ir vystosi, taip kin
ta ir vystosi žmonių pažiūros ir supratimai. 
Todėl, skaitant “Istoriją Klasių Kovos Ameri
koje”, reikia žiūrėti kritiškai, objektyviškai, 
visados turint mintyje naujas sąlygas, naujus 
viso mūsų judėjimo supratimus ir įvertinimus 
tradicijų, judėjimų, žmonių ir partijų. Tiktai 
taip mes turiipe skaityti ir naudotis ir visomis 
istorinėmis khygomis.

Aišku, kad gera dalis ir to, ką šiandien mes 
rašome savo knygose, ilgainiui “pasens”, nes 
mūsų supratimai ir įvertinimai pasikeis. Juk 
mes progresuojame, einame vis prie aukštes
nio, teisingesnio supratimo. Betgi tas dar ne
reiškia, kad šitie mūsų raštai tada nebeturės 
jokios vertės bei reikšmės. Istorinė reikšmė 
jų pasiliks. Kaip tik iš jų mes tada mokinsi- 
mės šios gadynės istorijos. Taip ir iš drg. A. 
Bimbos “Istorija Klasių Kovos Amerikoje” 
mes sužinome, kaip tada mūsų judėjimas žiū
rėjo į Amerikines tradicijas. Dabar žiūrime 
jau kitaip?

Trumpi Bruožai iš Rusų 
Dramos-Teatro Istorijos

JONAS VALENTIS

SLA Rinkimai

(Tąsa iš pereitos savaitės Meno Skyriaus)

1897 m. įsikūrė Maskvos Meno Teatras. 
Jo įsikūrimo istorija yra šitokia. Suminėtų 
metų birželio mėnesyj Konstantinas Stani
slavskis gavo laišką nuo Vladimiro Nemirovi- 
čiaus-Dančenko, kad Stanislavskis jį sutiktų 
hotely Slaviansky Bazar restorane, ir kada 
jie ten susitiko, tai per 18 valandų be per
traukos kalbėjosi apie tų dienų teatrą ir 
dramų pastatymus scenoj. Jie nebuvo už
siganėdinę tų laikų dramų vaidijnimais Mr 
teatrų tvarka, ir ta visa rusų teatrų nepa- 
sekmė juos ir suvedė į draugiškus ryšius. 
Tas jų susitikimas pagimdė Maskvos Meno 
teatrą. ;

Stanislavskis tuom laiku buvo žinomas 
kaipo geras mėgėjas-aktorius; jis buvo va
das keleto teatralių grupių, taipgi jis bu
vo ir vienos žymios draugijos pirmininku 
ir jos aktorium, tai yra Meno ir Literatūros 
Draugijos, kuri buvo labai žymi Maskvos 
meno dirvoj—gerų veikalų scenoj pastaty
me ir koncertų rengime.

Konstantinas Stanislavskis gimė 1863 m. 
Jo tėvas, Sergei Vladimirovič Aleksejev, 
buvo turtingas fabrikantas ir pirklys, savi
ninkas šimto metų senumo firmos. Jis bu^ 
vo tikras rusas. Stanislavskio motinos Elz
bietos tėvas buvo rusas, o motina francūzė, 
buvusi garsi aktorė Varley.

Pats Stanislavskis buvo darbininkas, dir
bo savo tėvo fabriko raštinėj kaipo direk- 
torius-dažiūrėtojas ir tuomi pačiu sykiu jis 
vaidindavo mėgėjų grupėse — visą liuosą 
laiką pašvęsdavo dėl dramos meno, kurį 
jis visa širdimi mylėjo.

Nemirovič-Dančenko tuo laiku buvo žino
mas kaipo jau neblogas dramaturgas ir bu
vo gana aukštai pakilęs abelnoj literatū
ros dirvoj, bet jis pats buvo daugiau linkęs 
prie teatro ir dramų technikinio vadovavi
mo,—jis tuo laiku buvo Maskvos Filharmo- 
ninės Dramos Mokyklos vedėju ir dramos 
vaidybos meno mokytojum.

Jie pradėjo Maskvos Meno Teatrą turė
dami 12 tūkstančių rublių. Vaidylų grupė 
buvo suorganizuota ne iš profesionalių ak
torių, bet iš mėgėjų; tie aktoriai buvo 
Meno ir Literatūros Draugijos ir Filharmo- 
ninės Dramos mokyklos nariai.

Maskvos Meno Teatro principas buvo ne 
pinigų uždirbimas, o tobulinimas rusų te-

(Tąsa penktam puslapyje)

SCRANTON, PA.
Balandžio mėnesio 5 dieną 

mūsų kolonijos SLA (kuri’ 
kuopa?—Red.) rinko į atei
nantį seimą delegatus ir bal
savo už Pildomosios Tarybos 
narius. Reikia pasakyti, kad 
čia atsitiko šioks toks stebu
klas. ši kuopa visada buvo 
kontroliuojama tautininkų. I&r 
šios kuopos kandidatuoja j! 
Pild. Tarybą vienas narys —k( 
V. Kerševičius. Delegatais gi, 
liko išrinkti šie nariai: Bar-, 
ney Mikulis, Petras Pėstinin-., 
kas, kunigas M. Valadka, A-' 
lekas Aukščiūnas ir Antanas 
Kubilius. Visi pažangūs žmo-l 
nės. Kerševičius nors ir? 
kandidatavo, bet negavo rei^ 
kiamo skaičiaus balsų. Taip, 
kad jau jeigu renkama Pild. 
Taryba iš tokių narių, kaip!. 
Kerševičius, kuris net vietinės' 
kuopos nėra išrinktas delega-' 
tu, tai kaip tada pasitikėti; 
tautininkų statomais delega-• 
tais? Tai daugiau nei stebū- 
klas.

Bagočius dabar gavo 45 
balsus, nominacijose gi Ba- 
gočius tegavo 23.

Laukaitis dabar gavo 40, o. 
nominacijose buvo gavęs 46.

Prie šio reikia pastebėti/ 
kad dabar ir Miliauskas pas 
mus gavo ant sekretoriaus.20J 
balsų, o nominacijose buvo; 
gavęs tik 4. Tai reiškia, kad' 
tautininkai nusmuko. O kodėL 
nusmuko? Todėl, kad visi 
Susivienijimo nariai jaučia 
pareigą, kad SLA turi būti 
valdomas demokratiškų pažiū
rų žmonių. Susivienijimas,' 
kaipo didžiausia organizacija, 
turi pareikšti savo reikalavi
mą tos narių šeimos vardu f 
Lietuvos valdžią, kad ji, spręs-T 
dama likimą visos tautos, už*-? 
leistų arba sutvertų valdžią, 
kuri būtų ne fašistiška, beft 
demokratiška. Tad nariai visi- 
tai jaučia ir dėlto tas atsitiko if 
pas mus, Scrantone. Jeigu bus 
reikalo, tai vėliau daugiau pa
rašysiu. Gal tautininkai bandy# 
kai kam kaltę suversti. Buvo 
didelis jų nusiminimas, ko?l 
kis ištinka žmones tik žemeį 
drebant. Bet niekas neįj 
vyksta be priežasties. j

Scrantonietis. ■

WESTVILLE, ILL.
SLA 18 kuopos balsavimo* 
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Soponis .......................
Staneslow .............. ’.. 29
Biežis ......................... 7.
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BINGHAMTON, N. Y. 
Pažangiųjų Laimėjimas 

SLA Kuopoj
Tautininkai jaučiasi gavę 

smūgį, kokio nesitikėjo. Jie. 
visą mėnesį ėjo per SLA na
rių namus agituodami už sa-' 
vo kandidatus į SLA Pild* Ta-^ 
rybą ir už savo statomus kandi-1

(Tąsa ant 5 pusi) »*
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LAISVE šeštai, Balandžio 9, 1938

’’Laisvės” Dalininkų Diskusijos 
Redakcijos Raporto Klausimu

šiuo tarpu valdo fašistai.
Mums žinoma, kad Sovie

tų spauda jau ir pirmiau 
griežtai gynė Lietuvą, ne
žiūrint, kad ją tada valdė 
klerikalai-fašistai. Sovietai 
gynė mažos tautos nepri
klausomybę.

Nors Smetona susiderėjo 
su Lenkijos imperialistais, 
bet Lietuvos žmonės ir da
bar nusistatę prieš pasida
vimą fašistinei Lenkijai.

Be to, Lietuva politiniai 
stovi skirtingame bloke ne
gu šiandieninė Lenkija ir 
Vokietija. Lietuva stovi 
prosovietiniame bloke, sie
kiančiame išlaikyti taiką. 
Tuo būdu Lietuvos gynimas 
yra sykiu ir taikos gynimas.

Kai kurie žmonės susive- 
džioja, imdami pirma skai
dyti priešų laikraščius to
kiais klausimais.

Kodėl dabar tautininkai 
taip trukšmauja prieš mus? 
Todėl, kad mūsų pozicija 
Lietuvos klausimu yra tei
singa ir naudinga; tai tauti
ninkam bloga. Bet jie susi
giedojo su pasidavusiu Len
kijai Smetona; todėl gali 
daeiti iki to, kad mes tik 
vieni kovosime ir už Vilnių 
Lietuvai.

Grįžtant vėl prie taktikos 
pakeitimų, imkime pavyzd
žiui kad ir šiuos rinkimus 
Pennsylvanijos v a 1 s t ijoje. 
Nors ten gyvuoja Farmerių 
-Darbo Partija, bet CIO 
šiuose rinkimuose veikia de
mokratų partijoj, nes šitaip 
yra daugiau progos pravest 
pažangiuosius kandidatus. 
Turime 1 laikytis lanksčios 
taktikos. Kur nėra gana 
progresyvių jėgų mums su 
jomis veikti, tada mes, žino
ma, statome savo partijos 
kandidatus. Šičia galima 
primint jum įdomų nuo ti
kį, kad rinkimuose Rock- 
forde, Ilk, demokratų par
tija išstatė ir komunistą į 
savo kandidatus.

Mūsų judėjimo vadovybė 
nebus vadovybė, jeigu žinos 
ką daryt, bet nedarys, pa
gal sąlygas; tai nebus vado
vybė.

Dabartinė mūsų pozicija 
Lietuvos klausimu duoda 
mums vadovaujamos įtakos 
Amerikos lietuviuose.

Lietuva dabai* yra fronte 
prieš užpuolikus (anti-agre- 
sorių fronte). Tai dar viena 
priežastis, kodėl mes laiko
mės tokios pozicijos kaip 
dabar. Ir šią teisingą pozici
ją užėmė laisviečiai ir vil
niečiai net be jokio susižino
jimo vieni su kitais šiuom 
klausimu.

Dr. M. D. Palevičius (De
troit) : Trockizmo klausimu 
būtinai reikia daugiau su
sidomėti. Trockizmas tai ne 
vien Sovietų Sąjungos dar
bo žmonių problema; tai vi
so pasaulio darbininkų ju
dėjimo problema. Susipaži
nę su sušaudytųjų praeiti
mi, matysime, kad nei vie
nas jų nebuvo bolševikas. 
Uborevičius ir kiti buvo So
vietuose sušaudyti ne kaip 
asmeniški Stalino priešai, 
bet kaip šalies išdavikai. 
Taip pat reikia atžymet, jog 
nė vienas iš ten sušaudytų 
trockistų niekad nebuvo bol
ševikai, o tik vilkai avies 
kailyje. Trockis iki 1917 me
tų buvo menševikas bei svy- 
ruotojas. Net 1917 metais 
sugrįžęs, Rusijon jis pareiš
kė, kad, girdi, ne menševi

(Tąsa)
J. J. Juška (Central Broo

klyn) : Mes centrai brookly- 
niečiai iš džiaugsmo virtom 
net aukštyn kojom, kad 
“Laisvė” taip gerai gina 
Lietuvą. .Tuom mes per savo 
laikraštį įrodėme, kad neiš- 
sižadam Lietuvos; kad mes 
kovojame tik prieš negerą 
Lietuvos skriaudėjų valdžią. 
Mes neišstojame prieš gim
tąjį kraštą, prieš gražius jo 
laukus, pievas ir žmones. 
Labai džiaugiamės mūsų ko
munistine linija, kas liečia 
Lietuvos nepriklausomybės 
gynimą. Aš suprantu, kad 
mūsų vadai gerai susirišę su 
Sovietų politikais ir žino ką 
darą, taip gindami Lietu
vos nepriklausomybę.

Meno Skyrius “Laisvėje” i 
nelabai geras. Jame buvo iš
stota net prieš mūsų vaidi
nimų maršrutus, nors mes 
dirbome darbininkų judėji
mui. Redakcija turėtų ne- 
talpint tokių išsišokimų, kad 
vieni dirba, o kiti jų darbą 
ardo. Mūsų teatrinė grupelė 
su savo vaidinimų maršrutu 
uždirbo $400 darbininkiš
kom organizacijom.

Andrulis: Tūli sako, kad 
“Laisvėje” iki šiol nebuvo 
Lietuvos klausimas pagrin
diniai nušviestas. Gal jis dar 
ilgai nebus tinkamai išaiš
kintas. Kai kurie dalykai 
keičiasi, ir trūksta patikimų 
žinių. Bet klaida yra va
dint mus “šovinistais” už 
tai, kad giname Lietuvos 
nepriklausomybę. 'Šovinistas 
yra ne tautietis tikroj to žo- 
<sio prasmėj. Šovinistas yra 
tas, kuris neapkenčia kitų 
tautų, o savo tautą stato 
aukščiau už visas. Mes čika- 
giečiai jau senai dainavom 
“Lietuva, Tėvyne Mūsų,” ir 
nesijaučiam šovinistais. Šio 
tautos himno autorius dr. 
Kudirka buvo liaudininkas, 
ne koks smetoninis fašistas. 
Kodėl pirmiau jo nedainuo- 
davom?—Nebuvo tokios pa
dėties.’ Tada tautininkai šį 
himną monopolizavo. Gali
me tame pat susirinkime ar 
parengime dainuot ir “Lie
tuva, Tėvyne Mūsų” ir In
ternacionalą, ir nebus jokio 
prieštaravimo.

O jeigu kai kam atrodo, 
kad mes pakeitėm taktiką, 
tai pasakysime, jog dabar 
negali būt ta pati taktika, 
kaip, sakysime, 50 metų at
gal. Tik neišmanėlis gali di
džiuotis, kad jis, nežiūrint 
pasikeitusių sąlygų, laikosi 
tos pačios senos taktikos 
per desėtkus metų. Argi ne
sakydavo Leninas, kad svar
biausias dalykas, tai išmokt 
pakeist mūsų taktiką taip 
greit, kaip buržuazija ap- 
keičia savo taktiką, sulig

į sąlygų ?
Kas liečia Lietuvai pavo

jų iš Lenkijos pusės, tai jau 
seniau Pilsudskis du sykiu 
buvo pasimojęs ant Lietuvos 
nepriklausomybės. Bet jį su
laikė Sovietų Sąjunga iš 
vien su tuometine Vokietijos 
respublika.

Tūli mato lyg kokį prie
šingumą, kad mes giname 
nors ir fašistų valdomos 
Lietuvos nepriklausomybę 
nuo svetimų fašistinių gro
bikų. Bet, rodos, turėtumėm 
suprasti, kad stipresnės fa
šistinės šalys, Vokietija ir 
Lenkija, tyko pagrobt Lie

tuvių kraštą, nors jį taipgi 

kai išsižadėjo menševizmo, 
bet bolševikai — bolševiz
mo. Trockis išstojo prieš Le
nina ir Brest-Litovsko tai
kos klausimu. Jo tikslas bu
vo suklupdyt revoliuciją.

Kamenevas išdavė buržu
azijai Spalių Revoliucijos 
planą-tarimą. Taip ir visi 
kiti vadovaujantieji trockis- 
tai buvo slapti buržuazijos 
agentai.

Pasaulinis k a pitalizmas 
dar ir dabar nenustojo vil
ties nuverst Sovietų valdžią, 
ir tuo tikslu jis naudoja 
trockistus. Dabar Kerenskis 
Detroite pranašavo, kad So
vietai greit virsią buržuazi
ne demokratija.

Taigi turime įdomaut teis
mais prieš trockistus, tėmyt 
su kuom turime reikalo, kad 
žinotumėm, kodėl prieš tuos 
niekšus reikia begailestingai 
kovoti.
“Laisvė” gerai padarė pla
čiai nušviesdama tų nenau
dėlių darbus ir jų teismo ei
gą bei jų prisipažinimus.

Ignas Beeis: Drg. pirmi
ninkas neteisingai elgiasi: 
dr. Andruliu ir dr. Palevi- 
čiui leido kur kas ilgiau kal
bėti, negu kitiems šėrinin- 
kams. Tai parodo, kad ne
silaikoma demokratijos. Ku
rie trockistai svolačiai, tuos 
reikėjo sušaudyt. Didelių 
aprašymų apie juos nerei
kia. Mūsų vadovybės pozici
ja šiuo ir Lietuvos klausi
mu gera.

Bugailiškis (iš Rocheste- 
rio): Esu senas laisvietis. 
“Laisvės” rėmėjas buvau ir 
visada būsiu. Atyykau iš 
taip toli pasveikinti jus, šė- 
rininkai. Lai gyvuoja mūsų 
dienraštis “Laisvė”!

Kazakevičius: Drg. Bim
ba gerai rašo, bet jis per
kaistas. Jis anadai “Kris
luose” bare priešus legio- 
ninkus, kad jie veiktų. Kol 
priešas miega, tegu sau 
miega. Kam jį žadint? Bro
šiūra apie šnipus gerai iš
leisti, bet dar reikia palauk
ti su jos spausdinimu; dar 
gali atsirasti daugiau šni
pų, apie kuriuos prisieis ra
šyti.

*(Bus daugiau)

Pittston, Pa.
SLA 7-tos Kuopos Nariai Bu

dėkite, Nesiduokite Taip 
Save Apgaudinėti

Jūs gerai žinote, kad A. Ga- 
linskas, fašistų pastumdėlis, 
neva kuopos vardu perdavė 
velionio A. Lepekos pomirti
nę J. K. Kaip žinote, tas jau 
pasiekė SLA centrą. Pildo
moji Taryba betyrinėdama su
rado, kad A. Galinskas ir Jo
nas Sakalauskas ir J. K. pa
sirašė ant to čekio. Todėl P. Ta
ryba A. Galinską, J. Saka
lauską ir J. K. suspendavo. 
Kaip Pild. Tarybos protokolai 
parodo, tai tas čekis senai jau 
išmokėtas, bet A. Galinskas iš 
eilės per kelis sykius susirin
kimuose narius mulkino, kad 
tas čekis neišmokėtas, randa
si pas kokį ten advokatą Lu- 
zernės paviete (county) kor
te, būk siratų skyrius tą rei
kalą paėmęs ištirti. Ar na
riai 7-tos kuopos ir toliau leis 
varyti tokią purviną politiką 
A. Galinskui, kur jo tokie 
darbai kenkia visai organiza
cijai ?

Jis nuskriaudė velionės bro
lį Jurgį Lepeką. .Eiliniai na
riai, žino, kad velionio brolis 
neturi kojos, o Galinskas turė

jo drąsos pomirtinę atiduoti 
svetimiems, bet ne tam, kam 
ji priklausė. Dabar jieško 
išėjimo, turi kelis narius, ku
rie pritaria, ir jie gąsdina, 
būk kuopa turės tą pomirti
nę atmokėti. Didžiuma 7-tos 
kuopos narių turi skanaus 
juoko, kada išgirdo tokią kal
bą iš jo pasekėjų. Nariai ge
rai žino, kas pasirašė ant če
kio, tai tie turės sumokėti tą 
pomirtinę velionio broliui Jur
giui Lepekai, nes pagal SLA 
konstitucijos nurodymą, tai 
velionio brolis turi teisę ją 
gauti, nes ji buvo jam (bro
liui) aprašyta.

Kaip girdėti, tai A. Ga
linskas su savo pasekėjais 
dvynukais jau išsirinko dele
gatus į SLA seimą, tik, žino
ma, ne kuopos susirinkime, ale 
karčiamoje. Sekančiame 7- 
tos kuopos susirinkime, kuris 
įvyks balandžio 10, jie bandys 
tuos išanksto išrinktus “dele
gatus” priklijuoti prie fašis
tinio sleito delegatų.

SLA 7-tos kuopos nariai! 
Jūs gerai pamenate A. Ga- 
linsko suktą politiką iš pra
eities. Jis yra Gegužio lai
kų likutis, jis niekad nesidar- 
bavo už eilinių narių reikalus, 
jis visados palaikė išnaudoto
jų pusę. Mes prisimename, 
kas buvo, kada Gegužis val
dė SLA. Kada SLA nariai 
pradėjo protestuoti prieš .Ge
gužio tokią tvarką, tai Ga
linskas pritarė Gegužio politi
kai. Jis 7-tos kuopos narius 
atakavo, jei katrie pakeldavo 
klausimą žuvusių paskolų 
Užunario, Devenio ir “Vieny
bės.”

Dabar Gegužis su savo pa
sekėjais darbuojasi, kad sa
vo politikos žmones sudėti į 
SLA vadovybę, kad vėl galėtų 
ant eilinių narių viešpatauti. 
Dabartinėj Pild. Taryboj di
džiuma yra tikri užtarėjai ei
linių narių. Jie narių sumokė
tus pinigus nemėto, jie viską 
daro dėl SLA narių gerovės.

SLA 7 Kp. Narys.

Rumford, Me.
Šis yra nedidelis miestelis, 

turi tiktai apie 8,000 gyven
tojų, iš kurių yra apie šeši 
šimtai lietuvių. Iš lietuvių 
yra 200 Amerikos piliečių ir 
jie turi susitvėrę Amerikos 
Piliečių Kliubą. Kliubas pradė
jo veikti dar penkiolika metų 
tam atgal, bet penki metai 
atgal su miesto politika ne
turėjo nieko bendro. Tačiau 
paskutiniu laiku pradėjo veik
ti daug stipriau ir šie asme
nys net kandidatavo į miesto 
valdininkus, kaip tai, Jonas 
Koris kandidatavo į School 
Board, Stanislovas Jankaus
kas ir Juozas Jokūbaitis į 
“selektmanus,” Antanas Ko
ris į asesorius, Frances Roos 
ir Jonas Chiepaitis į taksų ko
lektorius. Bet nei vienam ne
pavyko būti išrinktu.

Todėl dabar Amerikos Pi
liečių Kliubas imsis iš visų 
jiegų organizuoti daugiau na
rių ir balandžio 10 d., 7 vai. 
vakare, turės pirmą susirinki
mą ant švento Roko svetai
nės. Tenai bus Peter Mc
Donald, advokatas, kuris vi
siems išpildys pirmas pilieti
nes popieras ir taip pat bus 
pirmininkė M. Manson, kuri 
pagelbės visuose reikaluose. 
Tas visas patarnavimas bus 
veltui. Taigi, norintieji gau
ti popieras, prašomi atsilan
kyti. A. M.

Traukinys Išmetė Automo
bilį 150 Pėdų Aukštyn;

Žuvo 3 žmonės
Tappan, N. Y.—Bevažiuo

jant automobiliui skersai 
geležinkelio relių, atbėgęs 
traukinys taip kirto į au
tomobilį, kad jis 150 pėdų 
aukštyn iššoko. Tapo už
mušta trys automobilyj bu
vę žmonės, o ketvirtas labai 
pavojingai sužeistas.

So. Boston, Mass.
Bostono ir Apielinkes 

Draugam
Balandžio 12 d., 8 v. vak., 

Ritz Plaza Hall, 218 Hunt
ington Ave., Bostone, Komu
nistų Partija rengia labai 
svarbias prakalbas temoje: 
“Demokratija, Taika, Pašalpos 
ir Darbai.”

Kalbės I. Amter, distrikto 
organizatorius, Kom. Partijos, 
iš New Yorko. Po prakalbų 
bus diskusijos.

Draugai vietiniai ir apielin
kes, visi dalyvaukite, nes tai 
labai bus svarbus susirinkimas, 
kuriame aukščiau minėti klau
simai bus gvildenami. Taipgi 
būtų gerai, kad draugai atsi
vestų ir savo draugus bei pa
žįstamus, kurie turėtų progą 
susipažinti su Komunistų Par
tija ir jos darbuote. Įžangos 
nebus.

Protesto Mitingas Prieš Lenkus
Sekmadienio, balandžio 3 d., 

2 vai. po pietų, garsioj Faneuil 
Hali svetainėj, Bostono ir apie- 
lin.kės lietuviai laikė masinį mi
tingą, kuriame buvo susirinkę 
daugiau kaip du tūkstančiai lie
tuvių, ukrainiečių ir žydų. Visi 
pareiškė smarkų protestą prieš 
Lenkijos fašistų pasikėsinimą 
ant Lietuvos nepriklausomybės.

Mitinge kalbėjo Dr. Landžius, 
adv. A. O. šalna, Dr. T. A. Ta- 
racouzio (rusas), E. Stone (žy
das) ir adv. Bagočius. Taipgi 
kalbėjo du ukrainiečiai, kuni
gas ir pasaulietis, kurių pavar
džių nepamenu. Geriausia Lie
tuvą perstatė Dr. Taracouzio. 
Jis pradėjo kalbėti apie Lietu
vą nuo Gedimino laikų ir gana 
vykusiai perbėgo visą Lietuvos 
istoriją iki šių dienų įvykio. 
Padarė didelį skirtumą tarpe 
caristinės Rusijos ir Sovietų 
Sąjungos. Caristinė Rusija lai
kė Lietuvą pavergus, o Sovietų 
Sąjunga pripažino Lietuvą ne- 

| priklausoma Valstybe su sosti
ne Vilniumi.

Neblogą kalbą pasakė ir adv. 
Elihu Stone, kuris atstovavo 
septynias Lietuvos žydų draugi
jas. Kitų kalbėtojų neminėsiu, 
nes jų kalbos buvo panašios.

Pasibaigus prakalboms buvo 
išnešta protesto rezoliucija 
prieš lenkus.

Tą pačią dieną vakare Lietu
vių Piliečių Kliubo salėje įvyko 
vakarienė, kurią surengė Lietu
vių Moterų Kult.ūros ' Kliubas 
naudai dėl jaunuolių žurnalo 
“The Voice.” Kadangi beveik 
visi lietuviai dalyvavo masi
niam mitinge, tai vakarienėje 
tebuvo labai mažai žmonių. Pa
ti vakarienė buvo gana puiki, 
programa plati.

Koncertinę programą išpildė 
draugai Audickai, sudainuoda
mi duetą ir Audickas keletą so
lo; jaunas Kiškis, armonistas, 
sugrajiho keletą gabalėlių; Ig
nas Kubiliūnas padainavo porą 
solų ir perskaitė “gromatą iš 
Merkynės.” Rožė Merkeliūtė su
dainavo porą solų ir vieną dai
ną, pritariant visai publikai.

Pasibaigus koncertinei prog
ramai, sekė svečių kalbos, ku
rie’ išsireiškė įvairiais klausi
mais. Po prakalbų buvo išnešta 
protesto rezoliucija prieš Len
kijos valdžią ir Lietuvos Anta
nui Smetonai, kad sudarytų ko
alicinę liaudies valdžią.

Jaunutis.

Brangi Maryte
GRJŠK NAMO

Brangi Maryte: Aš dar tikiu, kad 
susitaikysim, aš dar supratau ką 
reiškia reumatiški skausmai ir dieg
liai, kurie žmogų vargina, kada žmo
gus nesijauti gerai, esi piktas, ner- 
vuotas ir nepamatai, kaip kokį ne
reikalingą žodį plepterėji, ir praside
da barniai, nesutikimai, aš dar išsi
kalbėjau su vietiniu aptiekorium ir 
jis man patarė Deksnio Galingą 
Mostj, kuri yra daugeliui pagelbė
jus. Aš tikiu, kad ir tau pagelbės. 
Grįžk namo tuojaus. Jūsų mylintis 
vyras Jokūbas. O jeigu negrįši, tai 
klausk aptiekose taip: DEKEN’S 
OINTMENT.

UŽSIENIŲ KARAI PUL- 
DĄ AMERIKOS BIZNĮ 
Washington. — Karai ir 

sumišimai užsieniuose pul- 
do Amerikos biznį ir “gąs
dina šios šalies fabrikantus” 
nuo pramonės plėtimo,— 
sako prekybos ministeris 
Roper.

Reumatizmas Sulaiko
mas į 48 Valandas

New Yorko Daktaro Nauja Medicina 
Teikia Linksmybės Tūkstančiams— 

Išvaro Reumatiškus Sopulius iš 
Nugaros, Sąnarių, ir Muskulų.

SKAUSMAI PAPRASTAI IŠEINA 
PIRMĄ DIENĄ

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 paštoriui $1.85, priskaitant 
C.O.D. kaštus, kada jis atneša BA
RUVACOL. Vartokite jas 2 dienas 
(48 valandas). Jei jūs 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)

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.
VALANDOS :2—-4 ir 6—«.

Nėra valandų sekmadieniais.

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKU 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.

NAUJOJE VIETOJE -®a

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. \#ūsų duoną valygyda- 
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.
Pristatome į visas dalis—Brooklyno ir apielinkes, į krautuves 

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

PHILADELPHIA, PA.

Ginkim Lietuvą!
Nepaprastas Masinis Mitingas Lietuvos Nepriklausomybės 

Gynimo nuo Lenkų Klausimu Įvyksta

Sekmad., Balandžio 10 April 
LIETUVIŲ TAUTIŠKOJE SALĖJE

928 E. Moyamensing Avė. Phila., Pa.
Pradžia 2 Vai. po Pietų

Rengia Philadelphijos Darb, Org. Veikiantis Komitetas

Kalbės Kunigas J. Zittas, J. Grinius ir Pat Toohey, 
vietiniai. Svečias V. Andrulis, “Vilnies” Redaktorius 

iš Chicagos ir taip keletas kitų
Dalyvaukite visi. Neškit protestus ir ginkit Lietu

vos Nepriklausomybę nuo užpuolikų lenkų.
Kviečia RENGĖJAI.

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
278 Harvard Street 
kampas Inman Street 

arti Ontral Skvero, 
CAMBRIDGE, MASS.

OFISO VALANDOS: 
2-4 ir 6-8 vakare 

Nedėliomis ir šventadieniais: 
10-12 ryte

R Kas Yra COSSACK?
KARČIAŽOLIŲ 
sultis skilviui

Kada PERSIVALGOTE, 
PERSIRŪKOTE, 

PERSIGERIATE

ATSITAISYSITE 
Greitai su 

COSSACK stomachic BITTERS 
“JOS YRA PASALDINTOS”

Parsiduoda vaistinėse bonkomis. 
Gėrimų įstaigose ir restauracijose 

dozomis bei stikliukais 
“JŪSŲ SKILVIO LABUI”

COSSACK PRODUCTS 
400 W. 41 st Street, 

New York City, N. Y.
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TRUMPI BRUOŽAI Iš RUSU DRAMOS IR 
TEATRO ISTORIJOS

(Tąsa iš 3-čio pust.)
kad pasiekus 

laipsnį tame mene. Taip pat 
dalimi buvo ir tas, kad aktoriai 
dėl 

turi
didelių rolių: mažų rolių 
būti lygus didelėm rolėm. 
Stanislavskio nusistatymas 
Ir aš pilnai sutinku su jo

atro ir dramos vaidybos, 
aukščiausią 
to principo 
nesivaržytų 
vaidinimas
Tai štai kokis 
dėl mažų rolių.
nuomone. Labai sunku susitaikyt su pra
diniais aktoriais, kuriem duodamos, mažos 
rolės. Ypatingai mūsų amerikiečiai akto
riai mažai kreipia atydos į tą dalyką, ir 
todėl režisieriui yra labai sunku dirbt su 
tokiais aktoriais, nes jie labai nedakainuo- 
ja mažų rolių. O Stanislavskis sako, kad 
“veikaluose nėra mažų rolių, bet tik yra 
mažų aktorių.”

Maskvos Meno Teatro tradicija veikalų 
scenoj pastatymo yra ta, kad neleisti veika
lą į sceną tol, kol jis nėra pasiekęs artisti
nio laipsnio vaidyboj. Jie veikalus repe
tuoja, jei yra reikalas, metus ir daugiau. 
Stanislavskis ir Dančenko turėjo labai aukš
tai išlavinę žinovę tos šakos meno.

To paties principo veikalų scenoj pastaty
mo ir jų apdirbimo technikiniai laikėsi ir 
garsusis baletmeisteris Diagilevas su savo 
Ballet Russe. Pavyzdžiui, kai 1913 metais 
jie pirmu sykiu Paryžiaus scenoj statė Stra- 
vinskio baletini kūrinį “Le Sacre du Prin- 
temps,” tai turėjo net 150 bandymų-repeti- 
cijų; ir nežiūrint piniginio pasisekimo, po 
12 kartų šio veikalo suvaidinimo, nežiūrint 
viso pasisekimo, jis buvo nuimtas nuo sce
nos, nes Diagilevo artistinis skonis rado jį 
dar netobulu dėl scenos; ir tik po keleto me
tų tas kūrinys buvo vėl pastatytas scenoj, 
ir tuomet jis buvo perlas Diagilevo baleto 
repertuare.

Pirmieji Maskvos Meno Teatro veikalai 
buvo šie: Aleksejaus Tolstojaus “Car Fe
odor,” kuris per 30 metų buvo cenzūros 
uždraustas vaidinti; antras Sophocles’o “An
tigone”; trečias Shakespeare’o “Venecijos 
Pirklys’’; ketvirtas Hauptmanno “Hannele”;

ir penktas Čechovo “Jūrų Paukštis”. Jis sa
vo darbą pradėjo sausio mėnesį, 1898 m.

Vasaros metu repeticijos buvo N. N. Ar- 
chipovo dvare, daržinėj, netoli vasarinio 
kurorto Puškin, apie 30 verstų nuo Mask
vos. Aktoriai apsigyveno ten netoli Puš
kino kaime. Stanislavskis gyveno savo tė
vo dvare, 6 verstai nuo Puškino. Toj dar
žinėj jie įtaisė estradą ir repetuodavo du 
veikalu į dieną. Repeticijos prasidėdavo 11 
valandą ryte ir baigdavosi 11 valandą va
kare. Valandos buvo paskirstytos sekafriai: 
Nuo 11 vai. ryte iki 5 po pietų dirbdavo 
ant veikalo “Car Feodor,” o vakare nuo 7 
iki ll-'-ant “Antigone”; arba ryte ant “Ve
necijos Pirklio,” o vakare ant “Jūrų Paukš
čio.” Jiems mokintis niekas netrukdė.

Stanislavskis išdirbo visai naują vaidinimo 
metodą, kuri buvo, skirtinga nuo visų vaidi
nimo metodų Rusijos teatre.

Stanislavskio teatro vyriausias objektas 
buvo sudaryti geriausių aktorių ensemblį, 
tai yra grupę aktorių, kurie būtų kaip vie
ną šeimyna ir dirbtų vienokia metodą. Sta
nislavskis ir Dančenko mokino savo akto
rius tos jų naujos metodos privačiai ir gru
pėmis. O kada naujas veikalas buvo paim
tas studijuoti, tai jie sušaukdavo savo ak
torius į susirinkimą ir ten būdavo generalis 
veikalo skaitymas, o paskui analizavimas 
veikalo turinio. Jie visi diskusuodavo, ir 
taip tęsdavosi keletą vakarų, kol visi akto
riai suprasdavo to veikalo turinį ir savas 
roles, kurias jie turės vaidinti tame vei
kale.

Stanislavskio kaipo direktoriaus-režisie- 
riaus principialis ir veik fantastiškas rei
kalavimas iš savo aktorių buvo tikro gyve
nimo ant scenos. Pas jį bandymo pamoko- 
se-repeticijose buvo didžiausia disciplina— 
veik taip, kaip šventykloj laike pamaldų. 
Niekas neturėjo teisės kalbėtis tarp savęs 
laike pamokų. v

1898 m. spalio 14 d. pirmas vaidinimas 
Maskvos Meno Teatro buvo “Caras Feodo
ras”; spalio 21 d. “Venecijos Pirklys”; 
gruodžio 17 d. “Jūrų Paukštis”; o “An
tigene” sausio 19 d., 1899 m.

(Bus daugiau kitos savaitės tylelio Skyriuj)

medija su Charlie Chaplin. Ruošia 
Komunistų Partijos vienetas. Kvie
čiame visus atsilankyti ir pamatyti 
Ispanijos ir Chinijos kovų judį. Sa
vo akimis pamatysite kaip žudomi 
nekalti kūdikiai, motinos ir sene- 
lia. Taipgi turėsime kalbėtoją. Įžan
ga suaugusiems 40c, vaikams 25c.— 
Kom. (83-84)

PHILADELPHIA, PA.
I

ALDLD 6-to Apskr. Jaunuolių 
klausimu konferencija įvyks 10 d. 
balandžio, 2-rą vai. po pietų, 735 
Fairmount Ave. Dalyvaus ir J. Or- 
manas iš Brooklyn, N. Y. Delegatai 
įsitėmykite laiką ir vietą. — Kom.

(83-84)

HARTFORD, CONN.
ALDLD 68 kp. susirinkimas įvyks 

balandžio 11 d., 7:30 v. v. Laisvės 
Choro Svet., 57 Park St. Prašome 
visų narių skaitlingai dalyvauti šia
me susirinkime ir tuom pačiu kartu 
užsimokėti duokles. Duoklės nedide
lės, todėl kiekvienas narys turėtų 
stengtis pasimokėt. — J. V. Margai- 
tis. (83-84)

WORCESTER, MASS.
ALDLD Moterų 155-tos kp.. susi

rinkimas įvyks 11 d. balandžio, 7:30 
v. v. Lietuvių Svet., 29 Endicott St. 
Bus raportas iš Naujos 
Liet. Moterų Suvažiavimo, 
“Laisves” suvažiavimo. — 

(83-84)

Anglijos 
taipgi iš 
Valdyba.

WILKES-BARRE, PA.
LDS 7 kp. susirinkimas įvyks 10 

d. balandžio, 2-rą vai. po 
Potcliūno Svet., 53 Bank 
nariai ir narės pribūkit į 
mą, užsimokėkite duokles, 
liktumėt
Taipgi yra svarbių klausimų Draugi
jos ir visuomenės reikale. Atsives
kite ir naujų narių įrašyti į kuopą.

(83-84)

pietų. B. 
St. Visi 
susirinki- 
kad ne

suspenduoti ar išbraukti.

PHILADELPHIA, PA.
Svarbios prakalbos Lietuvos klau

simu įvyks ateinantį sekmadienį, 10 
d. balandžio. Kalbės svečias iš Chi- 
cagos, V. Andrulis, “Vilnies” redak
torius. Lietuvių Tautiškoj salėj, 928 
E. Moyamensing 
pietų. Kalbės ir 
mus kalbėtojas, 
aiškins Lietuvos
visus lietuvius dalyvauti ir bendrai 
padiskusuoti. Jūs būsite visi paten
kinti aiškinimu. — Kom. (82-84)

Ave., 2-rą vai. po 
anglų kalba žy-

Drg. Andrulis iš- 
padėtj. Kviečiame

SLA Balsavimai
(Tąsa iš 3-čio pusi.) 

datus delegatais į seimą, 
pasėkas susilaukę nepavydėti
nas. Pažangieji kandidatai į P. 
Tarybą gavo didžiumą balsų, 
o delegatais išrinkti visas pa
žangiųjų, demokratiškai nusi
stačiusių kandidatų surašąs. 
Delegatais išrinkti: O. Noreį- 
kienė, Ed. Bučinskas, J. Ga- 
bužis, P. Balčikonis, A. Jak- 
ševičius ir P. Adomaitis.

bet

pažįstamų ir draugų. Paliko 
moterį, du sūnus ir dukterį. 
Visi suaugę.

Į keletą metų jau antras 
lietuvis sulaukia netikėtos 
mirties, dirbdamas prieplau
kose. Keletas metų atgal 
Butkevičius paslydęs krito į 
upę nuo doko ir žuvo. Dabar 
B. Andruskevičius krisdamas 
į laivo skylę užsimušė.

Kova Laimėta
Jersey City policijos nusi-

Miesto
neareštuoja 
CIO ir Ap- 
jų darbuo- 
svarbesnėse

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335

VARPO KEPTUVE

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.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoju tin
kamai ir už prieinamą kainą

Parsamdau automobilius vestu
vėm, parėm, krikštynom ir 

kitokiem reikalam
402 Metropolitan Avė.

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

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

(JAUNUOLIAI AUGA S VE 
STIPRUS VALGYDAMI

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų 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 Jolly Rolls.

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

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

Šis reiškinys SLA kuopoj 
nusako tai, kad Binghamtono 
žmonės yra demokratinio nu
sistatymo. Jei dalis žmonių 
eina su tautininkais, tai tik j 
dėlto, kad lengvai pasiduoda 
klaidinimui. Jei jie labiau įsi
gilintų į tautininkų (tikreny
bėje, fašistų) darbus ir sie
kius čionai ir Lietuvoj, jie 
būtų tautininkų sekėjais.

Pereitame SLA seime 
miesto kuopą atstovavo du 
legatai tautininkai. Jie 
savo prieš rezoliuciją, reika
laujančią atsteigti demokrati
nes teises Lietuvoj. Tuo elge
siu jie padarė mūs miestui gė
dą. Ot, dabar ir atsiėmė jie 
savo “atlyginimą.” Demokra
tiniai nusistatę žmonės, pali
kę savo nerangumą namieje, 
atėjo kuopos susirinkiman ir 
pareiškė, kur stovį.

Tautininkai už savo kandi
datus agituodami šaukia: 
diskusuok, bet balsuok! 
žino, ką darą. Jei nariai 
diskusuotų tautininkų 
kius, jie, aiškus dalykas, 
balsuotų už tautininkų kandi
datus. Senas Laisvamanis.

ne-

šio 
de- 
bal-

ne- 
Jie 
pa- 
sie- 
ne-

Jersey City, N. J
Patiko Nelaimė

B. Andruskevičius 30 d. 
kovo išėjo į darbą sveikas, 
tvirtas, ir su vilčia pelnyti 
duonos kąsnį. Tačiaus bai
giant dienos darbą, ištiko ne
laimė, krito laivo skylėn, taip 
šusižeisdamas, kad į keletą 
minučių mirė.
d. balandžio.
būrys žmonių. Mat, gyvenda
mas velionis per daugelį me
tų Jersey City turėjo daug

Palaidotas 4 
Laidojo didelis

statymas sulaužytas, 
valdininkai jau 
lapelių dalintojų.
sigynimo Sąjunga, 
tojai šio miesto
gatvėse ir prie miesto, rotu- 

: šės dalina praeiviam lapelius 
'ir policija lapelių dalintojų 
nekliudo. Aukščiausiam Teis
mui pripažinus tokių lapelių 
dalinimą legaliu, iš karto po
licija dalintojus lapelių sulai
kė, lapelius atėmė, bet vė
liau valdininkai apsižiūrėjo, 
kad gali jiem patiem būt ne
sveika, liovėsi tai darę. Hobo
ken, N. J., Jersey City kaimy
nai irgi tą patį laimėjo.

Pagalvoti
“Vilnis” mūsų mieste turi 

mažai skaitytojų. Tačiau sim- 
patikų yra nemažai, ir drau
gų pareiga imti atsakomybę, 
parinkti pasveikinimų “Vil
nies” šėrininkų suvažiavimui, 
kuris įvyks 8 d. gegužės. Per
eitais metais pasveikinome su 
$10 ir nebūtų pro šalį tai pa
daryti ir šiais metais. “Lais
vės” suvažiavimą sveikinom su 
penkine. Nors tai mažai, bet 
geriau negu nieko. Tačiau 
jersiečių buvo arti desėtko 
žmonių “Laisvės” vakarienėj.

Užmirštas Kampelis
Hobokenas, tai Jersey City 

priemiestis. Hobokene gyve
na keletas lietuvių šeimynų. 
Jie neturi jokios organizaci
jos. Keletas jų priklauso prie 
Jersey City lietuvių organiza
cijų. Hobokeno lietuviai yra 
apmirę, nerangūs, ir labai 
mažai kurie lanko lietuvių or
ganizacijų parengimus, pra
kalbas ir tam panašiai Jersey 
City, nepaisant, kad tik penki 
centai lėšuoja atvažiuoti į 
jersiečių parengimus.

Well, tai savo rūšies apsi
leidimas ir jersiečiai sako, kad

jie šeštadieniais ir sekmadie
niais veltui laiko nepralei
džia. Vieni jų užimti nami
niais pokiliais, kiti seni, bet 
nesenai vedę ir negali meile 
atsidžiaugti, turi namie tūno
ti. Singeliai visų nelaimių! 
paliesti. Jų ženočiai neprii-' 
ima ant burdo, vieni kamba
rius laiko ir šeštadieniais ir 
sekmadieniais turi namų liuo
ba dirbti ir tokiu būdu nesu
spėja ar nepaiso jokių paren
gimų, bei prakalbų, bet pa
rengimus ir prakalbas namie 
prie kazyrių turi ir prie kitų 
linksmybių laiką praleidžia, 
įvairių niekų prikalbėdami. 
Taip negerai ir Hobokeno lie
tuviai turi parodyt organiza
ciniam darbe gyvumo, arba 
bus skaudžiai kritikuojami.

Jubilejus
Šiomis dienomis lietuvių 

parapija apvaikščioja bažny
čios 25 metų sukaktuves. Ku
nigas Stonis ir misionierius 
Stašaitis išsiuntinėjo laiškus, 
nusiskųsdami, kad mažai lie
tuvių lanko misijas ir mini 
kartu 25 metų bažnyčios jubi- 
lėjų. Primena, kad parapi
jos duoklės tik $6 metam, bet 
nedidelis būrys lietuvių 
klauso prie parapijos.

Well, jų pačių žodžiai 
ba patys už save ir jokių
mentarų pridėti nėra reikalo.

K. Biuras.

LICENSES
BEER, WINE, LIQUOR

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7722 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2091 Nostrand Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CONNELL BOYLE and JOHN EOX 
2091 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7768 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1001 Brighton Beach Avenue, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
be consumed on the premises.

OCEANSIDE RESTAURANT, INC. 
1001 Brighton Beach Ave., Brooklyn, N.

to

Y.
NOTICE is hereby Riven that the following 
License numbers have been issued to the un
dersigned to sell beer at retail under Sec
tion 76 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at the following addresses, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to 
on the

S.

S.

S.

be consumed
House—
House—

House—

premises.
B. 24 Location—Picnic 

Prospect Park
B. 23 Location—Shelter

Prospect Park
B. 22 Location—Boat

Prospect Park
SAMUEL T. ROBINSON

Prospect Park, Brooklyn, N. Y.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA ’

Sales dėl Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujausiais 
įtaisymais. Keturios bolių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 2-3872

CHARLES
UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barbenai 
Prielankus Patarnavimas

306 Union Aveniie
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Užprenumeruok Dienraštį 
“Laisvę” Savo Draugams

CHRONIŠKOS

L1C0S

GYDOMOS
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NOTARY PUBLIC Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

660 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

Valgykite Medy
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PRANEŠIMA] IŠ KITUR
LDS II APSKRIČIO PUSME

TINĖ KONFERENCIJA
Balandžio 24 d., įvyks LDS II 

Apskr. Pusmetinė Konferencija, 10 
vai. ryto. “Vilnies” Svet., 3116 So. 
Halsted St., Chicago, Ill. Visos kuo
pos, kurios priklauso prie Apskričio 
yra raginamos išrinkti pilną skaičių 
delegatų ir pasiųsti į kalbamą kon
ferenciją. Delegatai nesivėlinkite, 
nes konferencija prasidės punktua
liai, nurodytu laiku. Apskr. Sekr. J. 
Skeberdytė. (84-85)

HARTFORD, CONN.
Gerbiami Hartfordo ir apylinkes 

Lietuviai! Jums gal gerai yra žino
ma, kad mūsų kelios Draugijos ren
gia balių, naudai Lietuvių Meno Są
jungai. Įvyks 9 d. balandžio, Laisvės 
Choro Svet., 57 Park St. Visi žino, 
kad Meno Sąjunga išleidžia dainas 
ir veikalus, todėl yra mūsų pareiga 
paremti šią organizaciją.—Komisija.

GREAT NECK, N. Y.
Balandžio 10, sekmadienio vakarą, 

8-tą vai. bus rodomi garsiakalbiai 
judžiai. Elm Point Inn., 91 Steam
boat Rd. Rodys Ispanija Ugnyje; 
Karas Chinijoj, ir šoka Varlė — ko-

Dr. Herman Mendlowiiz
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.

KRAUJO, ODOS, NERVŲ LI
GOS, BENDRAS SILPNUMAS ir 
NERVŲ IŠSISĖMIMAS, SLOGOS 
ir ĮSISENĖJĘ SKAUDULIAI 
SKILVIO ir ŽARNŲ LIGOS, HE- 
MORROIDAI ir kiti MEŠLAŽAR- 
NĖS NESVEIKUMAI varginan
tieji skausmais ir nepatogumais, 
INKSTŲ ir PŪSLĖS ligos. Stai
gios ir chroniškos ligos VYRŲ ir 
MOTERŲ gydomos su patenki
nančiomis ir greitomis pasekmė
mis. Jeigu turite kokį nesveiku
mą, kurio n e s u p r a n tate, pasi
klauskite manęs su pasitikėjimu, 
ir jūsų liga bus jums išaiškinta.
X-Spinduliai, Kraujo ir Šlapimo 

Tyrimai Atliekami
UŽ NEBRANGŲ ATLYGINIMĄ 

IŠTYRIMAS VELTUI

DR. ZINS
Įsisteigęs per 25 Metus

110 East 16th St., N. Y.
Tarp 4th Ave. ir Irving Place

9 A. M. iki 8 P. M., o Sekmadienį 
9 A. M. iki 3 P. M.
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“Laisvė” vėl gavo daug medaus, 
kuriuom aprūpins Brooklyn^ ir 

apylinkę orui atvėstant.

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

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

palengvina pergalėti šaltį

Kaina 65c už Kvortą
LIEPŲ ŽIEDŲ 75c KVORTA 

Tuojau kreipkitės į “Laisvės” ofisą 
1 ir apsirūpinkite su medum.

LIETUVIU KURO KOMPANIJA
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Kaip Patapti J. V. Piliečiu
Susideda iš panašiai dešimčiai pilnų lekcijų, klausimai 

ir atsakymai sutaisyti vadovaujančių autoritetų. Garan
tuotas perėjimas egzemino arba gražinami pinigai. Su
taupykite nuo $30.00 iki $50.00, prie tuo dar laiką ir pas
tangas. Taip lengva, kad septynių metų vaikas gali su
prasti. Tik už $5.00. Prisiųskite $2.50 dabar, o balan
dą užsimokėsite laiškąnešiui, kaip atneš siuntinį.

FEDERAL SERVICE BUREAU
112 Maple, North little Rock, Ark.

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

Mūsų inžinieriai ismieruos jūsų barnus ir įdės tinkamu 
“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 EVergreen 7-1661



šeštad., Balandžio 9, 19Ž8

LIETUVA TURES PARODĄ NEW YORKO PA 
SAULINIUOSE FERUOSE; LIETUVIU DIENA

SLA Balsavimai 38 Kuopoj

Lietuva rengiasi turėti ga- vusioji worcesteriete, kuri po 
na žymią savo parodą New 
Yorko Pasauliniuose Fėruose 
1939 metais. Generalis kon
sulas Jonas Budrys galutinai 
pasirašė kontraktą, kuriuomi 
užimama 10,000 keturkampių 
pėdų plotas Lietuvos parodai.

Fėrai prasidės 30 balan
džio, 1939 metų. Visas f erų 
plotas užims 1,216 ĮĄ akrų že
mės. i ,

Fėruose dalyvausiančios 64

Pasaulinio Karo apsigyveno 
Lietuvoj.

Lietuvių Dieną dalyvausiąs 
Kauno majoras Merkys ir kiti 
viršininkai. Gi meniškosios 
programos pildyme dalyvaus 
eilė chorų ir šokikų grupių.

Daug Kas Pastatyta
Fėrams abelnai daug kas 

jau pastatyta ir baigiama sta
tyt. Keletos savaičių laiko
tarpiu nemačius, vietos nebe-

šalys, tarpe jų ir Tautų Lyga, galima pažint. Daugelis bil- 
k Sąryšyj su fėrais ir IJetu- dingų jau bus gatava ateinan- 
’ vos paroda juose, taipgi Lietu- t j gegužės mėnesį.

vių diena, tikimasi atvyksiant Tūkstančiai iš 10,000 per-

Pasaulinės Parodos tvarkytojas p. Whalen (kairėj) pasirašo kon
traktą su konsulu Jonu Budriu (dešinėj).

i

lietuviu ne tik iš visos Ame
rikos, bet iš visų pasaulio 
kraštų, kur randasi lietuvių.

Parodoj bus atžymėta Lie
tuvos atsiekimai per 20 metų 
nuo nepriklausomybės įsteigi
mo, išstatyta liaudies dailia- 
darbiai ir gaminiai, taipgi me
no kūriniai, piešiniai ir skulp
tūros atgabenta iš Kauno mu
ziejaus ir kitų miestų.

Parodos vedimo viršininku 
pastatyta p-lė Avietenaitė, bu-

sodintų didelių medžių jau 
lapoja, atžymėdami vietas, 
kur turės būt įvairios plačios 
alėjos ir aikštelės. Prie Admi
nistracijos Bildingo kelia gal
vutes tulpės ir kitos anksty
bosios gėlės, kurios už kelių 
dienų atidarys spalvuotas aku
tes, jei pasivėlavęs šių dienų 
stiprus šaltis nebus pakandęs.

Ištiesų, įdomu matyt, kaip 
auga naujas, gražus miestas.

N. M.

| ŠIANDIEN GEGUŽINES
- KONFERENCIJA .

Viso miesto gegužinės konfe
rencija įvyks šiandien, 9 ba
landžio, 1:30 po piet, Manhat
tan Opera House, 34th St. ir 
8th Ave., New Yorke, šią kon
ferenciją jau užgyrė virš 100 
unijų ir masinių organizacijų.

Williamsburgo organizacijų 
konferencija galutinai prisi
rengt gegužinei įvyks pirmadie
ni, 11 balandžio, Liet. A. P. 
Kliubo Salėj, 280 Union Avė., 
Brooklyn. Kadangi čia lietuvių 
organizacijų centras, tad visos 
kviečiamos atsiust atstovus.

Mirtys—Laidotuvės
Antanas Januškaitis, 49 m. 

amžiaus, 56-04 Remsen Place, 
Maspeth, L. L, mirė balan
džio 7 d., Beth Moses Ligo
ninėj. Kūnas pašarvotas na
muose. Bus palaidotas balan
džio 11 d., Šv. Jono Kapinė
se.

Velionis paliko dideliam 
nuliūdime savo žmoną Mag

daleną ir du sūnus, taipgi 
daugelį giminių. M. Januš- 
kaitienė prašo draugus ir pa
žįstamus atsilankyti į jos 
draugo šermenis.

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

PARAMOUNT KABARETAS 
TURĖS P ARĘ

Paramount Kabareto savi
ninkas Stanley Misunas ir ve
dėjas Joe Zewert šio šeštadie
nio vakarą, 9 balandžio, skel
bia smagią “parę,” kur kvie
čia visus. Svečius žada'ma 
priimt su “meat balls ir spa
ghetti.” Ant vietos gaunami 
gėrimai, taipgi šokiai ir pro
gramą. Įžangai, sakoma, rei
kalinga tik šypsą ir apetitas, 
o kita kas sulyg asmens no
ro ir išgalės. Vieta: 473 
Grand St. G. E.

Septyni jauni vyrai, Mysho- 
lowsky, Sish, broliai Volper, 
Salinsky iš N. Y., ir Schwartz 
ir d’Augusta, iš Brooklyn, su
laikyti kaltinant apiplėšinėji
me.

Scena iš paskubusiojo Sovietų judžio “Paskutinė Naktis,” kuris 
bus rodomas Jewel Teatre, Kings Highway Ir Ocean Parkway, 
Brooklyne, pradedant su 14-ta balandžio. Rodys tik dvi dienas. 
Žymiausi kritikai šj judj lygina prie tokių Sovietų klasikų, kaip 
“Potemkin” ir “Čepajev.” Paveikslas parodo paskutinę naktj senos 
Rusijos gyvenime. Ji iškeliama ir dramatizuojama gyvenime dvie
jų šeimų, vienos turtingos, kitos hiednos. Jų atsinešimas ir veikla 
išaiškina Maskvos liaudies laimėjimą lapkričio 6-tos sukilimo 1917 m.

Pereito ketvirtadienio vaka- • 
ra, L. A. Piliečių Kliubo sve
tainėj, įvyko SLA 38-tos kuo
pos susirinkimas, kurio didžiu
ma laiko pašvęsta rinkimams 
Pild. Tarybos ir delegatų į at
einantį seimą, kuris įvyks 
Scrantone.

Pirm pradėsiant rinkimus 
atlikta bėgami kuopos reika
lai, kuriuose, apart kitko, 
pranešta, kad mirė mūsų kuo
pos narė Jieva Kilikevičienė. 
Pirmininko Michelsono pa
kviesti, nariai pagerbė velio
nę atsistojimu.

Nuėjus salėn, jau radau kė
dės nuklotas didžiuliais plaka
tais, kuriuose sudėta paveiks
lai Smetonos ordinais apdova
notų kavalierių ir kitų tauti-1 
ninku sleito kandidatų, žino-| 
ma, jie visi perstatoma veik . 
didvyriais, lietuvybės sargais, 
nors tūli taip “myli” tą lie
tuvybę, kad lietuviškai vos i 
liežuvį apverčia, rausti klau
sant jų lietuviškos kalbos. 
Liūdnai pamaniau sau: kas 
tik doleringas ir myli fašizmą, 
tas mūsų tautininkams 'ge
riausias lietuvis.

Plakate, po įvairių kandi
datų aprašymo stipriai pa
brėžta: “Nediskusuok, bal
suok. Mat, jie žino, kad tik 
“Vienybėj” jie gali svaidyt 
gniūžtėmis melų į pažangiųjų 
SLA narių sleitą, bet susirin
kime to negalės padaryt, nes 
yra kam atmušt melus ir paro
dyt nariams, kas tie tautinin
kų sleito “didvyriai,” tad bi
jojo diskusijų. Pažangieji 
jiem ramybės nedrumstė, ne
siveržė į diskusijas.

Tačiau SLA nariai, kuriais 
didžiuma yra darbo žmonės, 
mažiausia teturi noro pasta
tyti savo organizacijos vado
vybėj Smetonos medaliais pa
sipuošusius poniškus tauti
ninkus, tad ir be diskusijų 
nubalsavo už didžiumą pa
žangiųjų sleito žmonių. Visi 
pažangieji būtų gavę didžiumą 

balsų, jei fašistų gelbėtojai tro- 
ckistų šalininkai nebūtų išstatę 
į sekr. Andziulaitį, ir medali- 
kuotą Smetonos kavalierių į iž
do globėjus.

Balsavimai Pild. Tarybos

Į Pild. Tarybos pirminin
kus už Bagočių paduota 44 
balsai, už Laukaitį—39, Jur- 
gelionį—1.

Į Vice-pirmininkus už Ma- 
žukną — 50, Bukšnaitį — 35.

Į sekretorius už Viniką — 
35, Miliauską—33, Andziulai
tį—17.

Į iždininkus už Gugį — 44, 
Trečioką — 36, Simokaitį—3.

Į iždo globėjus už Mockų 
—42, Mikužiūtę—43, Kerševi- 
čių—• 36, Marcinkevičių — 31, 
Urboną—4, Soponį—5.

Į daktarus-kvotėjus už Sta- 
nisįovaitį—47, Biežį—31, Sta- 
nulionį—4.

Delegatais į seimą kandida
tavo Venys, šnyras, Purvėnas, 
Paukštienė, Glaveckas, Sher
ry, Balvočius, Tiškevičienė, 
Buivydas, Narvydas, Mika
lauskas, Kazlauskas, Sagys. 
Išrinkta šnyras, Paukštienė, 
Purvėnas, Glaveckas, Balvo
čius ir Tiškevičienė, visi pa
žangiųjų statyti žmonės. Rin
kimai tęsėsi iki 12 valandos, 
kadangi delegatus prisiėjo 
rinkt net trimis balsavimais, 
pirmame balsavime išėjus tik 
dviem sulyg konstitucija rei
kalaujama didžiuma balsų. 
Antrąjame balsavime darink- 
ta 3 ir trečiajame—1. N.

“Leninas Spalio Menesį,” dabar 
dviejuose Broadway teatruose,

Scena iš naujausio Sovietų judžio 
rodomo su didžiausiiii pasisekimu 
Cameo, 42nd Street, j rytus nuo Broadway^ ir Continental Teatre, 

Broadway ir 52nd Street, New Yorke.

Mateušas Simonavičius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

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

Šį Vakarą Komunistą 
Pramoga

Meno Reikšmė Mūšį 
Judėjimui

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

Komunistų Partijos 6-ta 
Į Sekqjja turės smagią pramo
gą šeštadienio vakarą, 9 d. 
balandžio, Ukrainų Name, 
101 Grand St., Brooklyne. 
Pramoga ruošiama minėt 12- 
kos metų sukaktį nuo . sekci
jos įsikūrimo Williamsburge. 
Gyvą programą sudarys lie
tuvių ir ukrainų menininkai. 
Taipgi bus šokiai, užkandžiai 
ir gėrimai. Įžanga 49c.

Kad gerai paremt sekcijos 
pramogą, Lietuvių Komunistų 
Kuopa, kuri rengėsi turėt sa
vų vakarą 10 bal., sekmadie
nį, ir 
skleisti 
vakarą 
džįo, į 
Parduotieji bei parduosiamie- 
ji vėliau 10-tos balandžio bi
lietai bus geri įžangai ir ga
vimui dovanų 28-tą balan
džio. Kuopa kviečia visus lie
tuvius komunistus ir šimpa-! pittstonc* 
tikus 
ei jos

Pirmadienį, balandžio 11, 
7:30 vakare, “Laisves” name, 
drg. Vincas Bovinas patieks 
mūsų visuomenei labai svar
bią paskaitą “Meno Reikšme 
Mūsų Judėjime.”

Lietuvių Meno Sąjungos 
Švietimo Komisija kviečia 
Brooklyn© ir apielinkes lietu
vius ateiti tą vakarą j “Lais
vę” išgirst viršminčtą paskai
tą.

Įžanga veltui.
Švietimo Komisija.

jau buvo pradėjus 
bilietus, nukėlė savo 
iš 10-tos į 28 balan- 
ketvirtadienio vakarą.

šį vakarą dalyvaut sek- 
pramogoj.

L. K. Kp. Valdyba.

Newarke Dabar Rodo Judi 
“Maksimo Sugrįžimas”

“Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytojų.

PAJIEŠKOJIMAI
pajieškau Joe Zujus. Kiek esu gir

dėjus tai paskutinį kartą dirbo prie 
kru’tamūjų paveikslų kaipo mašinis
tas New Yorke ir gyveno Bayonne, 
N. J. Apie 30 m. atgal, jis buvo 

| vargonininkas Lietuvių bažnyčioj, 
_______ Tūlą laiką gyveno ir 

Scrantone. 1905 metais jis buvo pa- 
brolis savo draugui Waclow Franu- 
kevičiui. Man yra labai svarbu suži
noti ar jis gyvas ai’ ne. Jeigu kas 
žinote ką nors apie jį, malonėkite 
man tuoj pranešti. Mrs. Daniel Nor
ton, Rear 1121 Prospect Avenue, 

Scranton, Pa. (84-86)

žymiausia aktorė darbinin
kų laikraščio “Pravda” ve-

dėjos ’’ rolėj Sovietų 
“Maksimo Sugrįžimas, 
pradėta rodyt pereitą ketvir
tadienį, Little Theatre, 526 
Broad St., Newarke.

judyje 
’ kuris

PARDAVIMAI
Parsiduoda restaurantas. Savaiti

nis biznis $375.00. Partneriai nesu
tinka. Dėl daugiau informacijų šau
kite telefonu: Evergreen 7-1414.

(83-85)

Pardavimai varžytinėmis, 124 ak
rų ūke, graži ir puiki vieta. Pir
miau ūkė priklausė Bieliauskam, ku
rie leisdavo lietuviam laikyti geguži
nes, sąlygos labai lengvos. Kurie no
rite daugiau sužinoti apie šią gražią 
ūkę (be gyvulių) malonėkite kreip
tis asmeniškai arba laišku po seka
mu antrašu: Felix Dudonis, 15 Snow 
Street, Fitchburg, Mass. Ūkė ran
dasi Old Oxford Rd., Oxford, Mass.

Parsiduoda geras restaurantas ir 
alaus biznis su namais. Galima pa
daryti gražus pragyvenimas. Tas 
biznis laikosi šioje vietoje per 15 
metų. Apie pardavimo priežastį ir 

! smulkmeniškiau apie pati biznį pa- 
‘ tirsite ant vietos. 564 Wythe Ave.,
Brooklyn, N. Y. (77-90)

Pirmu kartu istorijoje Sovietų Filmą Rodoma 
Dviejuose Broadway Teatruose.

CAMEO I CONTINENTAL
42nd St., East of B’way I x B’way at 52nd St.

"Lenin in October"
su

BORIS SHCHUKIN, Lenino rolėj.
Paskutinės trys dienos Continental Teatre. Vėliau bus rodoma tik Cameo Teatre. 

25c iki 1 po piet, šokiom dienom.

Brooklynas ir Apielinke

IS »enq padarau nau
ju* paveikslu* ir kra- 
javu* sudarau su ame
rikoniškais. Reikalui 
esant ir padidinu to
kio dydžio, kokio pa
geidaujama. Taipgi
atmaliavoju įvairiom
spalvom.

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

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

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(Šulinskas)

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

Teikiam nemokamai vėliausios 
mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

Woodhaven, L. L, N. Y.

FRANK DOMIKAITIS

417 Lorimer St. Brooklyn Laisves” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

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

na; gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai.

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas pieniškų 
valgių ir daržovių,, virtų ir žalių.

Telefonas FOxcroft 9-6901

Painters and Decorators
Lietuviai Malioriai ir Dailydes

• •
Taisome namus ir maliavojame iš vidaus ir iš lauko.

Puikiausia sulig vėliausios estetikos dekoruojame 
maliavom arba išpopieruojame kambarius. 

KLAUSKITE MŪSŲ APROKAVIMO
Reikale namų taisymo, maliavojimo ar popieravimo 

klauskite mūsų aprokavimo. Duodame tinkamus 
patarimus ir darbą atliekame patenkinančiai.

•

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

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

Išsikirpkite ir Pasilaikykite

PHONE PULASKI 5-1090

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

OPEN DAY AND NIGHT

DĖL DRAUGIŠKUMO
Kur tik Mrs. Luisi. krausty

davosi, Mrs. Tichenor irgi pa
sekdavo, kaip ji sakė, dėl drau
giškumo. Mrs. Luisi girdavosi 
turinti gerą draugę, o Mrs. Ti
chenor, kaipo gerai draugei, 
pasisakydavo turinti gerą drau
gą ir tankiai parodydavo nuo jo 
gautas gražias dovanas iki vie
ną gražią dieną Luisienė paty-1 
rė, kad pirkėju buvo jos vyras.! 
Aišku, “draugiškumas” baigėsi, 
su pusėtinu triukšmeliu teisme.!

Williamsburg’o Komunistą Partijos 12 metą sukaktuvių 
—Tautines Kuopos rengia

KONCERTĄ IR BALIŲ
Subatoj, Balandžio 9 d. April

UKRAINŲ TAUTIŠKOJ SALĖJE
101 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Pradžia 8 vai. vakare. |žanga 49c asmeniui

1. Aido Choras
2. Ukraimj Choras
3. Lilija Kavaliauskaitė, solo

PROGRAMAS:
4. Al. Velička ir P. Grabauskas
5. Ukrainą šokią Grupe ir
6. Mandoliną Orkestrą.

Kviečiame visus lietuvius skaitlingai atsilankyt j šį taip svarbų 
parengimą ir apvaikščiojimą Komunistų Partijos 12-kos metų gyva
vimo ir darbuotės Williamsburg’o apielinkėj. KOMITETAS.

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.

Managed by
RHEA TEITELBAUM (

PER WEEK
GENTS’ DAYS

Wed., Thura., Fri., Sat. and 
Sun. all day and night.

GARSINKITES ‘‘LAISVĖJE




