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Darbininkai Visų šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a I almėsite, .Tik. 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasaulį!

Sakoma, jeigu katė gali 
.žvilgtert į karalių, tai žuvis 
gali ignoruot prezidentą.

Rooseveltui, laike jo ato
stogų, žuvauti nesisekė. Žu
vys jį ignoravo. Už tai, tuo 
labiau, jis ignoravo žmones.

Jam išvažiuojant žuvauti, 
Ameriką užliejo potviniai, 
jam grįžtant iš žvejonės,'A- 
meriką nusiaubė tornado.

Kuo pagelbėjo Washing- 
tono administracija nuken- 
tėjusiems? Keliais milio- 
nais ir simpatija. .

Šypsą, simpatija ir geri.; 
norai tai vyriausios Roose
velto ypatybės. O žmonėms 
reikia pinigų, pinigų, pini
gų.

75 Alkani Bedarbiai
Policijos Išmesti

Iš Kongreso Rūmo
s-

REIKALAVO PAŠALPOS
BEDUONIAM BEDARBIŲ 

DELEGATAM
$5 už Leidimų Nusipirkt 

Butelį Degtinės

MUSSOLINIS PLANUOJA PAVERGTI VISĄ 
ETHIOPIJĄ, KAIP “ANTRA MANCHUKUO” 

_ _ _ _ . o
TAUTŲ LYGOS TAIKOS KOMISIJA ŠAUKIA NEKA- 

RIAUT NUODINGOMIS DUJOMIS

Sov. Rubežiaus Sargai 
Nukovė Šešis Įsi

veržusius Japonus

Beveik pilnomis žiniomis, 
ligi šiol, pasekmės Susivie
nijimo viršininkų rinkimų 
yra sekamos:

Bagočius 828 balsus, Ras
tenis 564 b., Mažiukna 789 
b., A. Šalna 564 b., Jurgeliū- 
tė ir Dr. Vinikas eina ly
giom; K. Gugis žymiai pra
lenkęs Lopatto; J. Miliaus
kas pralenkęs Zalatorių. Dr. 
Stanislovaitis turi daugiau 
balsų, negu klerikalas Dr. 
Mikolainis.

Tautininkų džiaugsmas 
buvo perankstybas.

Taip, Milwaukee laimėjo so
cialistas meras D. Hoan, bet jis 
jau neturi didžiumos miesto ta
ryboje. Tai buvo labiau asmeni
nis H. laimėjimas, o ne jo par
tijos laimėjimas, nepaisant pa
ramos iš La Folletto partijos.

Beje, laike rinkimų sočiftlistų 
vadai išbraukė iš kalbėtojų są
rašo mirusiojo Viktoro Berge
rio žmoną. Ji, mat, pasirodė 
perdaug raudona, nors ji yra 
žymi socialiste.

Gal ir gerai. Turėsime dar 
vieną bolševikę....

WASHINGTON, Bal. 9. 
—Amerikos D a r b i n inkų 
Susivienijimo suvažiavimas 
paskyrė penkis delegatus 
kreiptis į kongresą, kad su
šelptų 200 bedarbių delega
tų, neturinčių iš ko gyvent 
nei už ką namo sugrįžt.

Delegacijai vadovavo A. 
D. Susivienijimo pirminin
kas D. Lasser. Ir kongres- 
manas Boileu padarė įneši
mą, kad kongresas paskirtų 
$1,000 šiam reikalui. Tuo 
tarpu į kongreso koridorių 
suėjo 75 bedarbių delegatai 
iš suvažiavimo.

Kongreso žvalgyba liepė 
jiems eit laukan, o kada be
darbiai nesiskubino, tai 
žvalgybininkai pašaukė bū
rį paprastų policininkų. Jie^- 
žiauriai ir išgrūdo laukan 
tuos bedarbius, suėjusius 
paremt reikalavimą pašal
pos beduoniams suvažiavimo - 
delegatams.

4 Japonai Įsibriove į 
Sov. Žinių Agentūrų

TRENTON, N. J.—New 
Jersey valstijos senatui 
įneštas toks sumanymas, 
kad žmogus turėtų mokėti 
po $5 už kiekvieną leidimą, 
kada tik jis perka bent bu
teli degtinės.

Surado Mergaitę, 11 Dieni} 
Išbadavusią Miške

CINCINNATI, O., bal. 9. 
15 metų mergaitė Rose A. 
Wurcelbacher St. Aloysiaus 
našlaičių prieglaudoj pirma 
pajuto gaisrą, sukėlė lermą, 
ir taip liko išgelbėti 185 vai
kučiai, kurie tuo kartu mie
gojo.

GENEVA, Bal. 9.—Itali
jos atstovas Tautų Lygai, 
baronas Aloisi pripažino, 
jog Mussolinis siekia užim
tose Ethiopijos dalyse įvest 
panašią “savivaldybę,” kaip 
Manchukuo. O Manchukuo 
visiškai priklauso nuo Japo
nijos.

Bet iš Mussolinio riksmo 
“galutinai sukriušint Ethio
pia” matvt, kad jis planuo
ja visą ethiopų šąli paverst 
“antruoju Manchukuo.”

Tautų Lygos trylikos na-

Waterbury Bendras su 
Socialistais Frontas Ge

gužinei Apvaikščiot

ĮVAIRIOS ŽINIOS
La Salle, Ill., bal. 9.—Po 

nugriuvusiomis žemėmis už
troško trys WPA pašalpinių 
darbų darbininkai, beka- 
sant - vietą pamatui naujos 
mokyklos La Salle-Peru.

Sheboygan, Wis., į miesto ta
rybą išrinkta 8 kandidatai Far- 
merių-Darbo Partijos. Tuos 
kandidatus ir komunistai indor- 
savo ir tas indorsavimas mielai 
priimtas.

Tikrai tai stambus laimėji
mas.

J. Tysliavai nepatinka mano 
Krislai.

Ne jam jie ir rašomi.

MASKVA, Bal. 9.—Keturi 
pasivadinę “patriotais”, ja
ponai Tokio įsibriove į raš
tinę TASS’o, Sovietų žinių 
agentūros. Jie grūmodami 
paliepė TASS koresponden
tui tuoj išsikraustyt iš Ja
nonį]’os. Korespondento pa
šaukta policija juos laukan 
išprašė. Bet tie patriotai 
žadėjo vėl sugrįžti.

MEMPHIS, Tenn., Bal. 9. 
— Mississippi upės potvinis 
užliejo 100,000 akrų plotą. 
Tūkstančiai farmerių liko 
be pastogės.

Belgrad, Jugoslavija, bal. 
9.—Politiniame mitinge 
Gospice, kilus vaidams tarp 
serbų ir kroatų, vienas ser
bas fašistas nušovė du žmo
nes. Tapo suimtas.

WATERBURY, Conn.— 
Balandžio 8 d. įvyko pasita
rimo susirinkimas su socia
listais ir kitomis organizaci
jomis. Atstovų pribuvo nuo 
8 draugijų. Tapo išrinktas 
komitetas iš trijų narių, 
nuo Komunistų ir Socialistų 
Partijų išdirbti planus ir su
šaukti platų susirinkimą 
greitoj ateityj.

Kurios organizacijos dar 
negavote pakvietimo, tai 
gausite. O jeigu susirinki
mas kurios draugijos nega
lėtų įvykti pirm Gegužės 1 
d., tai valdyba turėtų pasi
tarti ir pasiųsti vieną ar 
daugiau atstovų. Laikas 
yra trumpas. Neturėtų būt 
atidėliojimo. Delegatas.

Šmugelis Armijos Vir
šininkų su Legionu

Juozas Tūbelis, Lietuvos 
premjeras, mini savo politinės 
karjeros 10 metų sukaktuves.

Kas apie jį žinotų, kas juo 
domėtųsi, jeigu ne dvi seserys 
Chodokauskaitės ir 
Smęjona?

Tūbelio “nuopelnai 
dūktas 1926 m. pučo.

Republikonų ‘Smegenys’ 
Prieš Naujųjų Dalybų

švogerisT

tai pro-

suvažia-“Laisvės” šėrininkų 
vimas atsistojimu pagerbė mi
rusius “Laisvės” draugus — 
Kapsuką, Giedrį, Svyrūnėlį, A- 
lekšį. Taip pat ir pirmus, jau 
mirusius, jos įsteigėjus Mykolą 
Mizarą ir Juozą Neviacką.

Tai buvo skaudaus susikuopi- 
mo momentas.

J. Neviackas pastaruosius, 
prieš mirtį, metus dirbo “Ke- 
leivyj,” bet savo darbu nebuvo 
pasitenkinęs.

WASHINGTON, Bal. 9. 
—Republikonų partijos ko
mitetas sudarė “smegenų 
trustą” iš 50 profesorių ir 
šiaip mitriausių savo politi
kierių prieš Roosevelto Nau
jąją Dalybą. Jie gamins re- 
publikonams argu mentus 
prezidentiniam rinkimų va
juj.

D i džiausiąs republikonų 
priekaištas Rooseveltui iki 
šiol buvo tai kad jis būk 
“perdaug eikvojus pinigų” 
iš šalies iždo bedarbiams

NEW YORK, Bal. 9.—Ža
dama kas metai ištirt svei
kata 90,000 žemesnių vieti
nės valdžios tarnautojų, ne
va jiems pagelbėti. Bet dau
gelis nesveikuojančių, tur
būt, del to neteks tarnybos.

El Paso, Tex^s.—Šį pava
sarį bus daroma motorizuo
tos raitarijos visuotini kari
niai manevrai Texas valsti-
• •
JOJ.

Woolworth dešimtukinių krau
tuvių karaliene Barbora Hut
ton (dabar grafiene Reyentlow) 
tiek buvo biedna 1933 metais, 
kad nesumokėjo nei cento tak
sų nuo pajamų.

Amerikoj yra daug milionie- 
rių, kurie biedni, kaip siratos, 
kada reikia mokėti taksai.

Tautų Lygą, prašydama su
drausti Italiją?

Tautų Lyga senai apkurto ir 
apako, nes to nori Anglija ir 
Francija.

Kokiu išrokavimu Ethiopi- 
jos valdžia vis dar apeliuoja į

Vienoje koncentracijos sto
vykloje, fiziškai palaužtas, 
miršta Kari von Ossetzky, gar
sus žurnalistas pacifistas.

Miršta, bet Hitleriui nepasi
duoda.

Detroito Socialistai už 
Bendro Fronto Gegužinę

DETROIT, Mich., Bal. 9. 
— Socialistai paskyrė trijų 
savo atstovų komisiją sueit 
su komunistų atstovų trijų 
narių komisija aptart pla
nus bendram Pirmosios Ge
gužės paminėjimui.

Pereitą sekmadienį Gegu
žinės prirengimo konferen
cijoj dalyvavo delegatai nuo 
35 organizacijų, kurios turi 
10,000 narių.

Detroit, Mich. — Sudegė 
Gately šapos. Pasidarė 
$375,000 nuostolių.

rių “taikymo” komitetas at
sišaukė, kad Italija ir Ethi- 
opija nekariautų nuodingo
mis dujomis, ir pertraukė 
savo posėdžius iki balandžio 
20 d.

Tie “taikytojai” juokus 
daro, kuomet ragina ir 
Ethiopiją nenaudot nuodin
gų dujų, kurių jinai visai 
neturi.

GENEVA, Bal. 10. — 
Franci jos diplomatai visa
me kame palaiko Italiją 
prieš Ethiopiją.

Įkalinta 4 Ispanijos
Fašistai už Bandymų 

Nužudyt Socialistų
MADRID, Bal. 9.—Vienas 

fašistas tapo nuteistas 31 
metus kalėti, o kiti trys po 
6 metus už tai, kad jie kė
sinosi nušaut socialistą L. 
J. Asuą, Ispanijos seimo at
stovą. Asua dabar yra sei
mo pirmininkas. ..

Per tą pasimojimą fašis
tai nušovė Asuos sargą, po
licininką, bet pačiam Asuai 
nepataikė.

J. V. Stilsonas Greit 
Išeis iš Kalėjimo

BROOKLYN, N. Y., Bal. 
10. — Gauta žinių, kad už’ 
dienos kitos J. V. Stilsonas 
(E. Butkus) jau bus išlais
vintas ir sugrįš į Brookly- 
ną.

“Progresyvią” Republikonų 
Laimėjimas Wisconsine
MILWAUKEE, Wis., bal. 

8. — Tariamas progresyvis 
republikonas senatorius Bo
rah laimėjo didelę daugu
mą delegatų per nominaci
jas į suvažiavimą, kuris 
skirs kandidatus į preziden
tus. Jis sako, būk ši kam
panija jam kaštavus “tik 
$10.”

Finliandijos Šautuvai
Austrijos Nariams

SOV. ATMETA CHINIJOS 
PROTESTĄ PRIEŠ .SU
TARTĮ SU MONGOLIJA

nų žinių agentūra “DomeiH 
praneša, kad Sovietų Sibi
ro rubežiaus sargai nušovę 
vieną japonų leitenantą ties 
Suifenho, už ketverto mylių 
nuo Manchukuo sienos. spik 
ja, kad būsią nušauti ,įr 
penki japonų kareiviai.

Suprantama, jie buvo įsi 
briovę į Sovietų pusę.

vietai atmetė Chinijos val
džios protestą prieš Sovietų 
Sąjungos tarpsavinės pa- 
gelbos sutartį su Išlaukinės 
Mongolijos Liaudies 
publika.

Sovietų vyriausybė 
do, kad ji turi teisę
Mongolijai kariškos pagel- 
bos. Tiesa, jog 1924 m. So
vietų sutartis su Chinija 
pripažino Mongoliją kaip 
Chinijos dalį, bet juk Mon-

nuro- 
duot
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Liaudies Respublika.
LINZ, Austrija.—Austrų 

žvalgyba suėmė 2,000 šau
tuvų, kurie iš Finliandijos 
(Suomijos) buvo siunčiami 
į Vengriją. Ant siuntinio 
dėžių buvo užrašyta, kad 
tai esą “žemdirbystės maši
nų dalys.” Austrijos polici
ja įtarė, kad šie ginklai bu
vę skiriami Vengrijos “ko
munistams” arba Austrijos 

i hitleriečiams.
į lerių 142-iem pavargėliam I 
I laike pamaldų Westminster 
Abbey. Tai neblogas pasi- 
garsinimas “gerumu” ir 
“mielaširdingumu.” Bet 
kiek iš to naudos dviem mi- 
lionam pusiau-alkanai gyve
nančių bedarbių?

Karalius Edward Garsi
nasi “Almūžnomis”

Amalgameitų Galva Pa- 
pėdžiauja Rooseveltui

LONDON, Bal. 9.—“Di
džiajame” ketvirtadienyje 
Anglijos karalius Edwar- 
das padalino po keletą do-

Bet ar galėtų kas tikėt, 
kad Finliandijos fašistai 
siųstų ginklus komunis
tams? Aišku, kad jie buvo 
siunčiami hitleriečiams.

WASHINGTON, Bal. 9.— 
Tūli Amerikos karo minis
terijos valdininkai 1931 m. 
padarė sumoksią su Ameri
konų Legiono viršininkais— 
beveik veltui pervest Legio
no valdybai didelį daugį at
liekamų nuo armijos reik
menų.

R. J. Byers ir kiti Legi
ono vadai* tuos reikmenis 
žadėjo išdalint pavargėliam. 
Bet paskui jie juos išparda
vė krautuvėms, o pinigus 
patys sau susiglemžė.

Taip ketvirtadienį liudijo 
pulkininkas W. R. Gruberi 
kongreso karinių reikalų 
komisijoj.

Besprogdinant Ledą, Suardė 
Audimą Kompanijos Mašinas

CAMBRIDGE, Mass., bal. 
9. — Wottoquottoc audimų 
kompanija per teismą rei
kalauja $360,000 atlyginimo 
iš šešių kitų kompanijų^, 
kad jos, sprogdindamos As- 
sabet upės leda, išsprogdi
no ir daug Wottoouottoc 
mašinų ir audimų, laike pa
starojo potvinio.

m.

Prieš Brazilijos Vokiečių 
Kareiviavimą Naziam

Ragina Angliją Prisi- 
pirkt Karui Kviečių

NEW YORK, Bal. 9.— 
Amalgameitų Siuvėjų Unb 
jos prezidentas Sidney Hill
man, neva “Darbininkų Ne
partinės Lygos” susirinki
me, agitavo darbuotis, kad 
Rooseveltas vėl taptų iš
rinktas prezidentu.

Ažuot prisidėti prie Far- 
merių-Darbo Partijos judė
jimo, tas unijos vadas sūri* 
vuodegauja demokratams. '’

I

•i.

LONDON, Bal. 9.—Deši
nysis Anglijos seimo atsto
vas P. W. Donner ir kiti 
tokie reikalauja, kad val
džia užpirktų ir parsigaben
tų iš užsienių tiek kviečių, 
kad užtektų bent šešiems 
mėnesiams. Sako, gręsia 
karas ir priėšas galėtų tada 
užkirst įvežimą grūdų iš 
užsienio, kas reikštų badą 
Anglijai.

RIO DE JANEIRO, bal. 
9.—Vokietijos gene r a 1 is 
konsulas Sao Paulo, Brazili
joj , pereitą savaitę įsakė 
visiems jaunuoliams, gimu^ 
siems 1914 m. iki 1916 me
tų iš buvusių ar esamų Vo
kietijos piliečių, gyvenančių 
Brazilijoj, užsirašyti į ka
riuomenės tarnybą, kurią 
jie turėtų atlikti Vokietijoj. 
Įsakymas taikomas ir tiems 
vokiškos kilmės jaunuo
liams, kurie buvo gimę ki
tur, bet paskui atvyko į 
Braziliją.

Brazilijos valdžia rengia
si protestuot prieš tą nazių 
kariškos tarnybos įsakymą. 
Nes visi gimusieji Brazilijoj 
yra laikomi ir jos piliečiais, 
pagal tos šalies įstatymus.

BERLYNAS, Bal. 9.—Na- 
ziai pavarė visus žydus iš 
kiaušinių prekybos; todėl, 
sako, turėsią “švarius, ariš- 
kus” kiaušinius Velykoms, dymo iš oro. .

($267,550,000 Anglu Or
laivių Statybai

LONDONAS, Balandžio 
9. — Anglijos valdžia bu
vo nutarus šiemet išleis
ti $217,550,000, karo orlai
vių statybai. Bet dabar iž
do ministeris N. Chamber- 
lain reikalauja dar $50.000.- 
000 tam pridėti. Tai
džiausią istorijoj pinigų su
ma skiriama pabūklams

di-

zu-

kui

Ispanijoj Susivienijo 
Soc. ir Kom. Jaunuoliai

MADRID, Bal. 9.—Susi
vienijo Ispanijos Jaunųjų 
Komunistų Lyga su Jaunų
jų Socialistų Lyga. Su vie- / 
nyta organizacija turi jau 
150,000 narių. Nutarė bro
liškais ryšiais prisidėti prie 
Jaunųjų Komunistų Inter-? 
nacionalo. .

Sheboygano Valdybon I 
Išrinkta 8 Darbiečiai

SHEBOYGAN, Wis., Ba- - 
landžio 9.—Pereito antra
dienio rinkimuose į šių 
miesto tarybos narius bu
vo 10 kandidatų nuo Fat- 
merių-Darbininkų Progre
syvus Sąjungos, ir aštuoni 
tapo išrinkti į Sheboygano 
valdybą. Komunistų Parti
ja energingai už juos dar- 

. bavosi.
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Piktas “Keleivio” Rastas
So. Bostono “Keleivis” vėl iškraipė 

. Tampos, miesto įvykius ir labai piktai 
paniekino komunistus. Girdi, prieš 
žmogžudžius kukluksklanus-policistus 
“byla buvo pastatyta labai gerai ir iš
rodė, kad juodašimčiai negalės nuo baus
mės išsisukti. Jie apkaltinti antro laips
nio žmogžudyste;”

Bet—šaukia “Keleivis”—štai, ima ir pa- 
sišauja nukentėjusiems į “talką” komunis
tai. Jie išplatina su savo partijos parašu 
lapelius, kad nukankintas Joseph Shoe
maker buvęs komunistas ir del to “kliUk
sai” jį taip žiauriai kankinę, kad tas nuo 
žaizdų miręs. Kiti darbininkų vadai, ku
riuos “kliuksai” su persirengusiais polici
ninkais buvo išvežę miškan ir kankino, taip 
pat esą komunistai.

Taigi juodašimčiai atsinešė teisman 
tuos komunistų lapelius ir pareikalavo, kad 
teismas juos užrekorduotų kaip įrodymą, 
kad nukankintasai Shoemaker ir nuplakti 
kiti darbininkų vadai buvo komunistų agi
tatoriai, o kaipo tokius ir reikėjo nuplakti.

Kitaip sakant, komunistų lapeliai nuken
tėjusius darbininkų vadus diskreditavo vie
tos žmonių akyse, o juodašimčius iškėlė, 
kaip gerus patriotus, kurie gina Tampos 
miestą nuo komunistų.
Nukankintas Shoemaker ir kiti du 

kankinti vadai nebuvo komunistai. Jie 
buvo kairieji socialistai. Tuo būdu Tam
pos komunistai negalėjo juos skelbti ko-» 
munistais bei Komunistų Partijos va-

New Yorko laikraščiai irgi citavo tū
lą lapelį, kuris buvęs išleistas Tampos 
komunistų teismo išvakarėse. Bet, kiek 
mes atsimename, tame lapelyje nebuvo 
Shoemaker ir kiti vadai skelbiami komu
nistų vadais. Ar “Keleivis” turi kokį 
nors kitą lapelį, kuris ištikrųjų yra Ko
munistų Partijos Tampos organizacijos 
išleistas ir kuriame ištikrųjų Shoema
ker savinamas Komunistų Partijai? Jei
gu turi, tai kodėl nepaskelbia? Kodėl 
tam savo rašte nė žodis iš to lapelio ne- 
pacituojamas? Jeigu turi tokį lapelį, tai 
mes reikalaujame, kad jį tuojaus pa
skelbtų. O jeigu neturi įrodymų savo 
pasakymui, tai turėtų tuojaus atšaukti 
paskelbtą netiesą.

Atsimename, kad tuojaus po to kliuk-
--------------- ——--------------------- - -------

Iš "L.” Redakcijos Raporto B-ves 
Dalininkų Suvažiavimui
šeRININKŲ DISKUSIJOS DEL DIENRAŠČIO TURINIO

Patiekus redakcijai raportą-praneši-kia moksl° skyrių, šypsenos persilp- 
r ” nos, neužtenkamai juokingos. Įvairumai

patinka. New Yorko žiniose perdaug 
organizaciniai, sausi dalykai aprašomi. 
Angliškas skyrius persausas.

Šimaitis: Niekas nesirūpina anglišku 
skyrium. Mažai keno jis skaitomas. 
Reikia daugiau gerų piešinių bėgamais 
politikos reikalais. Dr. Kaškiaučįaus 
skyrius patinka.

Skairus: “Laisvė” gera. Ji darbi
ninkams patinka dar ir del to, kad vi- 
.suomet teisingai rašė. Kiekvienu klap
simu, kurį “Laisvė” rėmė, ji buvo teisin
ga, nes tą patvirtino gyvenimas. O kurį 
tik “Laisvė” smerkė-kritįkavo, tas, kaip 
gyvenimas parodė, išėjo darbininkų ne
naudai.

J. Bimba aiškina, kad “L.” korespon
dencijos yra pagerėjusios, nes jų daug 
rašoma iš fabrikų. Bet jas reikia dau
giau gerinti, įvairinti: duoti daugiau ži
nučių iš lietuvių gyvenimo, nes “L.” turi 
būti padaryta liaudies laikraščiu.

Jamison: “L.” raštai vis gerėja. Bū
tų gerai, kad dažniau tilptų medicinos,

važiavimo dalyviai diskusavo dienraščio
“Laisvės” bendrovės šėrininkų sų-

T ir redakcijos raportą. Negalėda- 
mBsutalpinti visas kalbas, čia paduosime 
kažkurių diskusantų tik tūlas pastabas.

atauskas mano, kad praeityj “Lais- 
ySj”'buvo talpinta perdaug apysakų iš 
Rusijos civilio karo laikų. Apysakos pa
našios viena kitai ir todėl neįdomios.

Bakšys išsireiškia, kad “Laisvės” turi
nys pilnai atsako, geras.

Kubiliūnas aiškina “L.” raštus esant 
perdaug verkšlenančio tono.

Urbonas pažymi, kad kampanija už 
Clevelando seimą buvo pavėluota. To
kios kampanijos reikia išanksto ir smar
kiai remti.

Klimas: “L.” dažnai įvyksta klaidų 
prąnesimuose. Administracija neprižiū- 
rinti užtenkamai skaitytojų sąrašų, ka
dangi tūli skaitytojai gauna laikraštį, 

prenumeratos jau būva išsibaigusios.
Paukštiene: Pirmas ‘puslapis turėtų 

fati konkretiškesnėmis žiniomis užpildy- 
mažiau ilgų straipsniškų žinių. Rei-

sų žmogžudingo žygio “Keleivis” pats 
Shoemaker ir kitus Tampos vadus pa
skelbė komunistais. Buvo jam pastebė
ta, kad tie vadai yra socialistai. “Kelei
vis” turėjo prisipažinti netiesą paskel
bęs.

Antra, iš to pikto “Keleivio” rašto 
plaukia išvada, kad jeigu ištikrųjų Shoe
maker^ ir kiti vadai būtų buvę “komu
nistų agitatoriai,” tai jau netaip bloga, 
jeigu “kliuksai” juodašimčiai juos ir 
kankino. Kas kita, jeigu jie buvo socia
listai, tai jau nusidėjimas, tai jau reikia 
juos, kliuksus, už tai nubausti! Ar ne 
taip atrodo šita “Keleivio” filozofija? 
Taip.

Trečia, jeigu jau komunistų lapeliai, 
šaukianti Tampos žmones suvienytomis 
spėkomis reikalauti juodašimčių nubau
dimo, “darbininkų vadus diskreditavo 
vietos žmonių akyse,” o juodašimčius pa
darė didvyriais, kaip sako “K.”, tai ko-, 
del tie juodašimčiai taip išsigando tų 
žmonių ir griežčiausiai pareikalavo per
kelti jų bylą į kitą pavietą? Kodėl jie 
tame reikalavime argumentavo, kad, esą, 
vietos žmonės komunistų lapelių taip su
kurstyti prieš kaltinamuosius, kad jie, 
kaltinamieji-kliuksai, negali gauti teisy
bės, negali įtikinti tų žmonių, kad jie, 
kliuksai, “didvyrišką” darbą atliko ? Lai 
“Keleivis” atsako į tuos klausimus ir pa
sirodys, kad jo šis piktas raštas buvo ar
ba neapgalvotai, arba blogais tikslais iš
keptas.

Komunistai nebijo kritikos. Mes pa
tys kritikuojame tam tikrus socialistų žy
gius, kurie, mūsų supratimu, neteisingi, 
netikę, priešingi darbininkų interesams. 
Bet labai negražu socialistiniam laikraš
čiui griebtis tokios piktos, tokios bloga- 
vališkos ir kerštingos kritikos prieš ko
munistus, kokią panaudojo “Keleivis” 
bal. 8 d. Jis turėtų suprasti, kad tas ne
veda prie klasiniai sąmoningų darbinin
kų vienybės, prie sušvelninimo santikių 
tarp socialistų ir komunistų, už ką be
rods ir pats “Keleivis'” yra pasisakęs. 
Tiktai teisinga, švari, gerais norais pa
remta kritika vieni kitų dildins esamus 
skirtumus, taisys klaidas, vis tampriau 
riš mūsų pažangiąją visuomenę į vieną 
frontą prieš fašizmą, prieš kliuksus, 
prieš visus juodašimčius, kurie šį sykį 
nužudė socialistą Shoemaker ir veik iki 
mirties kankino kitus du vadu, o nelabai 
senai taip pat veik' iki mirties kankino 
draugą Robert Minor, Komunistų Par
tijos vadą ir Levinsoną, pažangų inte
lektualą, darbininkų klasės užtarėją. 
“Keleivis” su savo tokiais raštais ne tik 
nevienija komunistus ir socialistus tai 
kovai, bet dar didina pasidalinimą, ir, 
aišku, netiesioginiai pagelbsti tiems dar
bininkų kankintojams.

Labai laikas “Keleiviui” ir kitiems so
cialistų laikraščiams ir vadams apie tai 
rimtai pagalvoti. Labai laikas, akyvaiz- 
doj reakcijos, fašizmo augimo, šluoti iš 
savo špaltų piktus, kerštingus, neteisin
gus raštus prieš komunistus.

Tarptautinis Darbininkų Jaunimo Judėjimas 
Po Komunistinio Jaunimo Interna

cionalo VI Kongreso
-------- —4-----------------------------------

(Paoaiga)
Tų organizacijų suruoštam 
mitinge greta lordo Roberto 
Cecilio kalbėjo ir Anglijos 
komjaunimo CK sekretorius, 
išdėstydamas komunistinę pa
žiūrą į karą.

Pasauliui gręsia nauja pa
saulinė skerdynė, kurią ruo
šia Vokietijos ir Japonijos im
perialistai. Viso pasaulio dar
bo jaunimo pareiga sustiprint 
kovą prieš karą. Toj kovoj 
komjaunimas turi lost aktin- 
giausią rolę. Komjaunimo pa
stangų dėką Austrijos jauni
mas kovo 29 d. ruošia kovos 
už taiką dieną. Vasario 29 d. 
ir kovo 1 d. Briuselyj įvyko 
jaunimo kongresas - kovai 
prieš karą, šių metų rugpjū
čio mėnesyj -Ženevoj prie Tau
tų Lygos šaukiamas naujas 
taikos kongresas. Pranešėju 
tame kongrese norėjo būti fa
šistas iš Italijos. Mūsų kovos 
dėka fašistas pranešėjas paša
lintas ir jo vietoj pranešimą 
darys antifašistas, Sovietų Są
jungos draugas. O tas kongre
sas atstovaus juk šimtus milio- 
nų viso pasaulio jaunimo.

Karštais plojimais ir jau
nuoliškais “ura!” susirinkimo 
dalyviai palydėjo d. Raimona 
iš tribūnos.

Raportai Įvairių Šalių
Kaip ir pailiustravimui d. 

Raimond pranešimo, išstojo 
visa eilė komjaunimo atstovų 
prie KJI Pildomojo Komiteto.

Graikijos komjaunimo at
stovas papasakojo apie masi
nius komjadnimb ’ suruoštus 
mitingus Graikijoj, apie tai, 
kaip komjaunimas susiartino su 
jaunimu, organizuotu valstie
čių partijoj. Dabar į Graiki
jos komjaunimo organą laik
raštį rašinėja savo straipsnius 
ir jaunuoliai iš valstiečių or
ganizacijų.

Vokietijos komjaunimo at
stovas papasakojo apie origi
nalų vokiečių komjaunuolių 
darbą 1936 m. Berlyne įvyks
tančios sporto olimpiados sta
diono statybos darbuose. Ten 
administracija norėjo suma
žini darbininkams 10% darbo 
užmokestį. K o m j a u n uoliai 
ėmė kalbėtis su darbininkais, 
kad to negali būti, nes štai

tokie ir tokie fašistinės val
džios laikraščiai rašo, kad fa
šistinė valdžia “gina” darbi
ninkų reikalus. Visi darbinin
kai griežtai nusistatė prieš 
numatomą sumažinimą ir grę- 
sė kilti streikas. Kada fašistų 
valdžia areštavo komjaunuo
lius ir kaltino juos, kad jie 
kursto darbininkus prie strei
ko, komjaunuoliai ramiai at
sakė : “Mes visai nekurstėm. 
Mes tik sakėm tą, ką rašo 
‘Angriff’ ” (fašistų laikraštis). 
Darbininkai laimėj'o — darbo 
užmokestis nebuvo sumažinta.

Vokietijos^ darbininkai var
toja ir taip vadinamo pasy
vaus pasipriešinimo streikus. 
Kad jų neapkaltintų streikuo
jant ir neatiduotų teismui, 
darbininkai ateina į fabriką, 
stoja prie .darbo, bet faktinai 
nieko nedirba, o bėginėja vel
tui pas meisterius, stato jiems 
tuščius klausimus ir taip visą 
dieną nieko rimto nedirba. 
Fabrikantai iš to turi žymius 
nuostolius ir jie priversti at
sisakyti nuo savo sumanymų 
sumažint darbo mokestį.

Vokietijoj komjaunimui pa
sisekė sudaryt bendrą frontą 
su visoj Vokietijoj išsiplėtusia 
sporto organizacija, seniau 
stovėjusia netoli nuo socialde
mokratų, o taip pat sų “So
cialistine Vokietijos Jaunimo 
Sąjunga”, kuri yra atskilusių 
1931 metais nuo socialdemo
kratų kairiųjų socialdemokra
tų jaunimas.

Italijos komjaunimo atsto
vas pasakoja apie komjauni
mo darbą savo šalyj, kur apie 
90% jaunimo organizuota fa
šistinėse organizacijose. Ten 
į komjaunimą traukiami fašis
tinių jaunimo organizacijų na
riai. Tokiems komjaunuo
liams, vykusiai dirbantiems, 
pasiseka iškilti į vadovaujantį 
darbą fašistinėj organizacijoj. 
Ten jie aktingai gina darbo 
jaunimo reikalus kovodami 
prieš fašistų pastangas milita
rizuoti jaunimą, varginti jį 
visokiomis sunkiomis karinė
mis mankštomis.

Vieną keturis metus atsėdė
jusį kalėjime komjaunuolį fa
šistai pasiuntė į Abisinijos 
frontą. Savo kuopoj komjau
nuolis buvo labiausiai išsila

technikos, ir kitų mokslo sričių raštų. 
Apysakos geros, atsako dienos reika
lams, bet jų permažai.

Januška: Turim padėkavot Kompar
tijai ir Kominternui už “Laisvės” gerą 
pertvarkymą. Ne mūsų redaktoriams 
priklauso ta garbė, kad “L.” gera. Rei
kia plačiau aprašyti “L.” debatai, įvyks
tanti tarpe komunistų ir kitų sriovių at
stovų.

^Hiithas: Perdaug polęmizuojama su 
Grigaičiu. Taipgi ir su “Draugu” per- 
dažnai ginčijamasi. Į pirmą puslapį 
kreipia domesį didžiuma skaitytojų, to
dėl jis reikalinga gerinti, pridaboti. Taip
gi skaitytinas Dr. Kaškįąučiaus kam
pelis. Viena katalike “L.” skaitytoja 
man sakė, kad jąi patinka juokai, bet 
negerai, kad išjuokiamą jų idealas. Duo
ti daugiau žinių iš Lietuvos.

Stasiukaitis: Perdaug garsinama 
Brooklyno draugijų ir organizacijų pa
rengimai, o permažai vietos duodama 
tais reikalais kitų miestų draugijoms.

Andrulis: Mūsų laikrašęiai nepakan
kamai lietuviški. Mes nemokam pasta
tyti tinkamai tautinio klausimo. Rei
kia turėt omeny, kad mums judėjimas 
daugiausiai turėtų būti imamas iš lietu
viško taškaregio. Nesvarbu parašyti, 
kad kur nors įvyko susirinkimas, bet 
svąrbu paliesit svarbiausi susirinkimo iš
keltą klausimą. Nedalyvavau jūsų ko
respondentų konferencijoj, todėl neži
nau, kas ten buvo nutarta. Gal ten ši

vinęs žmogus. Pas jį ateidavo 
kareiviai paprašyti, kad jis 
parašytų laišką jų tėvams ar 
gautą nuo tėvų laišką perskai
tytų. Rašydamas laiškus ka
reivių tėvams komjaunuolis 
tarp kitko nušviesdavo sunkią 
kareivių padėtį Abisinijos 
fronte ir kartu pastatydavo 
jiems laiške tokius klausimus, 
kad tėvai atsakinėdami nu
šviestų savo padėtį Italijoj, 
kur tėvai ar seserys pasiliko 
be maitintojų. Gautus laiškus 
komjaunuolis viešai skaityda
vo visiems kareiviams girdint. 
Rezultate—kareivių tarpe au
go antifašistiniai nusistatymai. 
Kada kariuomenės vadovybė 
norėjo apkaltint tą komjau
nuolį, kad jis veda “ardymo” 
darbą kariuomenėj, visa kuo
pa jį užsistojo kaip pavyzdin
gą karį drasumės ir karo mok
slo atžvilgiu. Netiesioginiu 
komunistų darbo armijoj pa
tvirtinimu yra ir Italijos ka
riuomenės štabo perspėjimas 
karininkams sunkiuose mo
mentuose švelniau elgtis su 
kareiviais, nes esą karininkų 
blogą elgesį su kareiviais iš
naudoja “tam tikri” elemen
tai.

Savo paskutiniam žodyj d. 
Raimond atsakinėja į užklau
simą, kaip dirbti katalikiškojo 
jaunimo tarpe. Jis nurodo, 
kaip tą darbą veda Francijos 
komjaunimas. Kaikurię reak
ciniai Francijos katalikų va
dai, sužinoję apie naują kom
jaunimo taktiką, ėmė gąsdinti 
katalikišką jaunimą, kad ko
munistai nori atimti iš jo tikė
jimą. Francijos komjaunimo 
CK viešai pareiškė, kad kom
jaunuoliai gerbia katalikiško
jo jaunimo religinius įsitikini
mus, nes tie įsitikinimai yra 
nuoširdūs įsitikinimai. Franci
jos komjaunimas ištiesia ran
ką katalikiškam jaunimui ir 
kviečia jį kartu su komjau
nuoliais, socjaunuoliais ir 
respublikonišku jaunimu ko
voti prieš bendrą Francijos 
jaunimo priešą—fašizmą. Nes 
fašizmas, kaip parodė Vokie
tijos praktika, persekioja ir 
sodina į kalėjimus ne tik kom
jaunuolius ir socjaunuolius, 
bet ir jaunuolius katalikus, ši
ta Francijos komjaunimo tak

tika atima ginklą iš reakcinių 
katalikų vadų rankų. Ir kada 
Franci jo j, fašistams ruošiant 
kokį nors provokacinį išstoji
mą, komjaunuoliai su būgnais 
ir sirenomis pašaukdavo ma
ses kovon, į gatves išeidavo ir 
jaunuoliai katalikai, ir petys į 
petį su liaudies fronto daly
viais kovodavo prieš fašistus.
17. III. 36. An. Ramutis.

Mirė Drg. Heckert, Vo- 
kiečiy Komunistų Vadas

MASKVA, bal. 7.—Staiga 
mirė Fritz Heckert, vienas 
iš pirmiausių Vokietijos Ko
munistų Partijos kūrėjų, 
narys tos partijos Centro 
Komiteto. Septintame Ko
munistų Inte r n a c ionalo 
Kongrese jis buvo išrinktas 
į Kom. Internacionalo Pil
dančiojo Komiteto narius.

Dar bal. 6 d. vakare drg. 
Heckert kalbėjo- susirinki
me, kur buvo minima drg. 
E. Thaelmanno 50 metų 
amžiaus sukaktis. — Thael- 
mann, Vokietijos darbinin
kų karžygiškas vadas, tebė
ra kankinamas hitlerininkų 
kalėjime. Jie rengiasi nu- 
teist jam galvą nukirst.

Drg. Heckerto laidotuvių 
komitetan įeina Wm. Pieck, 
Manuilski, Ercoli ir kiti Ko
munistų Internacionalo va
dai. Šį ketvirtadienį įvyks
ta iškilmingos jo laidotuvės 
Raudonojoj Aikštėj.

Stretz ir Gebhardt.
New Yorko grand džiūrė iš

teisino gražią meno studentę 
Verą Stretzaitę, kuri nušovė 
sugyvulėjusį Hitlerio agentų 
komandierių, Fritzą Gobhardtą, 
vieną iš stambių Vokietijos fa
brikantų.

Jis buvo Vokietijoj vedęs ir 
turėjo žmoną su vaikais, bet iš 
pradžios nudavė esąs pavienis, 
kol Vera jį gana įsimylėjo. Pa
skui, iškilus aikštėn, kad jis ve
dęs, Gebhardt ketino persiskirt 
su pačia, palikta Vokietijoj, ir 
taip mulkino ir lytiškai išnau
dojo Verą.

Pagaliaus, jam jau negana

tie klausimai ir buvo paliesti.
Čiurlis duoda įnešimą uždaryti kalbė

tojų sąrašą.
Siurba kalba apie Amerikos Lietuvių 

Kongresą, projektuojamą šaukti Cleve- 
lande, birželio mėnesį.

Valukas sako, jam nepatinka kolonijų 
korespondentų sausi aprašymai apie 

. kalbėtojų maršrutines prakalbas, kurios 
paprastai esti visos panašaus turinio.

Vinikaitis mano, kad “L.” permažai 
žinių iš Lietuvos, dienraštis “perdaug 
tarptautinis.” Svarbu rašyti apie ben
drą gyvenimą Amerikoj. Apleistas lais
vamanių skyrius.

. Bovinas: Su šiuo suvažiavimu mes 
įeinam į naują erą. “Laisvė” turėtų daž
niau išeįdinėt 8 puslapių. Daugiau lie
tuviškumo. Vaizdeliai turėtų būti suriš
ti su lietuvišku judėjimu. Įvest žymes
nį mokslo skyrių. New Yorko žinios 
turėtų būti daugiau lietuviškos, neuž
tenka garsinimų apie parengimus.

Grigiene: Chicagiečiai patenkinti “L.” 
turiniu, ypač apysakom. Moterų Sky
rius “L.” silpnesnis, negu “Vilnies.” Da
bar turim sustiprinti šį skyrių. Chica- 
gietės tegul rašo “L.” moterų skyriui, o 
brooklynietės — “V.” Šypsenos kitiem 
patinka. Vienąm vienas skyrius patin
ka, kitam kitas. Tad palaikykim visus.

Petkienę: Redakcijos raštai patinka. ' 
Apysakos “Laisvei’’geros. Trūksta įvai- 

(T*į/a 4 puslp.)

buvo patenkint savo lytišką ga
šlumą paprastu, natūraliu būau. 
Jis užpuolė ją žagti išgamiškai, 
“sodomiškai.” To jau buvo mer
ginai perdaug, ir jinai jį už
tat nušovė.

Tarp Vokietijos fašistų vadų, 
kaip jau iš pirmiau žinoma, la
bai yra prasiplatinus tokia gy
vuliška “meilė.”

Gaisrai 1935 Metais
Iš viso 1935 metais Lietuvo

je buvo 1778 gaisrai (1934 
m. buvo 1811 gaisrų). Dau
giausia gaisrų buvo užregis
truota Alytaus apskrityje. 
Gaisrų padaryti nuostoliai ver
tinami 8.4 mil. lit. (1934 m. 
—8.6 mil. lt.). Gaisrų metu 
žuvo 15 žmonių ir 109 as
menys buvo sužeisti. Gaisrai 
pagal jų priežastis šiaip skirs
tomi : 12 nuoš. nuo žaibo, 12 
nuoš. iš neatsargumo arba ap
sileidimo, 10 nuoš. nuo užsi
degusių dūmtraukių suodžių, 
8 nuoš. nuo netinkamų įren
gimų, 4 nuoš. nuo įvairių kitų 
priežasčių ir 46 nuoš.—prie
žastys nesusektos.'

LONDON, Bal. 9.—Angli
jos karo laivai lydi garlaivį 
“Ranpųra,” kuriuo yra at
gal į Chiniją vežami seno
vės chinų meno dalykai. Jie 
buvo paskolinti parodai An
glijoj.
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Literatūra ir Menas
Grand Rapids, Mich

Reng. Komitetas

Meniškos Nuotrupos
ren

as.

Philadelphia, Pa

Tokia apšvieta kiek

Nelaisva Kultūra
Menininkas

Sinkus AreŠ

&

įvyks 
subatos

O kaipgi yra su mūsų veikalų rase jais?
Jog šių dienų rasėj ai yra didžiumoj mė

gėjai ir juos reikia pradėti kartu mokinti 
su režisieriais. Ir tuomi pačiu laiku reikia 
reikalauti iš mūsų prasilavinusių draugų ra- 
šėjų, kad jie turi parašyti veikalus, nes me
no srityje mes esame labiausiai atsilikę.

milio 
nubari

Gug 
globėjus 
liauskas-

12 bal
10 bal.

2 bal.

gegužės 
vakare, 

Dukterų

choras 
“Vakarinė 

■išėjo silpno
kai. Taip pat buvo jaučiama

skonių (Jerkins) triūsu 
suvaidinta dvi trumpos kome- 
dijos — “Pirmoji Naktis” ii 
“Du Medžiotojai.”

Kiek harmoningiau
Pirmyn sudainavo
Daina,” o kitos—

žmogus, ponas 
daugiau galios, 
paskirtas WPA

25 centai; prie durų

12 bal.
10 bal

Linkėtina naujai 3 aps. valdybai geriausios 
kloties jų darbuose.

Sekr. N. Pakalniškis.

VIENA, Austrij 
tavo tris Pheonix apdrau- 
dos kompanijos direktorius, 
kurie nušmugeliavo 
nūs dolerių ir taip 
krutavo šią įstaigą.

SLA 121 kuopos mėnesinis 
susirinkimas įvyko balandžio 
5 >.dj, pas. Juozą-Dan ūsą,..53,5 
N. 6 Št. Susirinkime buvo 
karna Pildomoji Taryba. Bal
savimo pasekmės buvo tokios:

Į prezidentus: Bagočius 12; 
į vice-prezidentą: Mažukna 
—12; į sekretorius: Jurgeliutė 

į iždininkus: 
į iždo

Balandžio 10, 11 ir 12 d. Naujo Teatro 
organizacija laikys savo nacionalę konferen
cijų Philadelphijoj. Joje bus paliesta dau
gelis klausimų, liečiančių revoliucinį teatro 
judėjimą.

Negerai, kad Meno Sąjunga neturės joje 
savo atstovo. Dalyvavimas tokiose konfe
rencijose mus riša su tais patyrimais, ku
riuos turi jau gana platus angliškas teat
ro judėjimas. Taip pat dalyvavimas tokiose 
konferencijose duoda daug pamokų mūsų 
teatrui.

Jei centras negali dalyvauti, tai bent Phi- 
ladelphijos menininkai turėtų minėtoje kon
ferencijoje dalyvauti.

Čia nebus iš temos priminti incidentą 1921 
ar 22 metą. Vienas iš mūsų dienraščių re
daktorių (tas draugas ir šiandien yra redak
torium) pridavė man brošiūrą Lomonosovo, 
apie caro nuvertimą. Brošiūroj piešiami re
aliai vaizdai. Ir antrą—knygutę d. M. Gor
kio “žizn nenužnago' čelovieka” (Gyveni
mas nereikalingo žmogaus) ir ragino ma
ne rašyti vaikalą.

Paklausus jo, kodėl nerašo, o ragina mane

Brooklyno ir Chicagos menininkai rengia
si prie lavinimo režisierių. Tai puikus pasi- 
mojimas. Tačiau režisierius yra tam, kad 
išmokinti vaidylas gerai vaidinti parašytą 
veikalą. Bet jeigu veikalas silpnas, neap
dirbtas, tai ir profesionalas režisierius nepa
keičia veikalo turinio.

rašyti, atsakymas buvo maž daug tokis: 
“Rankiojau medžiagą ir maniau rašyti vei
kalą, bet stoka drąsos, o jūs turite pakan
kamai. Antra, jeigu jūsų rašytas’ kūrinys 
ir nenusisektų taip gerai, tai nebūtų taip 
blogai, kaip mano nenusisekęs kūrinys.”

Ir minimas draugas nėra rašęs nei vieno 
veikalo.

Tą patį daro mūs visi prasilavinę draugai 
literatai. Ir ne tik kad nerašo, bet nei per
žvalgos nedaro. Tas pats yra ir su mūsų 
Centru; peržvalgų nedaro, o tankiai kolo
nijų draugams nėra žinoma net kokie veika
lai spausdinami, kokie atspausdinti. Būtų 
ne pro Šalį paminėti meno skyr., kokie vei
kalai randasi ir ką jie atvaizdina, pavyz
džiui, kaip kad buvo apie “Vestuves Pušy
ne”. Veikalas pasmerktas mirtin per Meno 
Centrą ir sugrąžintas autoriui. Bet veikalas 
lošiamas, publika buvo patenkinta ir davė 
progą surasti jauną-gabią kompozitorę. Me
no Centras šį incidentą turi pernagrinėti, ko
dėl taip įvyko ir kodėl Meno Sąjungos leisti 
veikalai ne visi vaidinami.

Morris
11, Lopatto— 

Mikužiutė
12; į daktarus kvo 

tėjus: Staneslow—12.

erinimas Vaidinimų-Kaip Ir 
Nuo Kur Pradėti Grand Rapids, Mich., Lietu

vių Dailės Choras rengiasi prie 
iškilmingo 20-ties metų sukak
tuvių koncerto. Prie šio kon
certo surengimo yra prisidėjus 
ir Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
Pašai pine Draugija.

Prie minėto koncerto ren
giasi ne tik choras, jojo solis
tai bei solistės, bet ir visi atsi
žymėję vietiniai dainininkai 
bei dainininkės ir dar prie to, 
atvyks iš Chicagos pagarsėjęs 
Grenadierių Kvartetas su savo 
pianiste. Tai yra radio žvaigž-

Pranas,
Choro Korespondentas

Tikros laisvės neturi menas, jos neturi ar
tistai, rašytojai ir kiti. Mes gerai žinome, 
kad WPA sulaikė ir sudarkė veikalą, vadi
namą laikraštis—“Ethiopia”. O kiek perse
kiojimų turėjo veikalas “Tobacco Road”.

Tokia pat padėtis ir artistams, kurių kū
riniai net nejuda ir nekalba, čia vėl WPA 
administracija pavedė negram artistam iš- 
dekoruoti Harleme ligoninę. Jie puikiai tą 
darbą atliko. Tačiaus negrų apgyventoje 
vietoje gyvendami ir dirbdami, artistai ne
galėjo nepaliesti (kad ir gal nesąmoningai) 
negrų rasinį ir ekonominį persekiojimą.

Todėl jų kūriniai buvo meniškai gerai 
pasisekę ir teisingi, žymiausi meno kritikai 
jiems tai pripažino. Tačiaus jų kūrinius at
metė labai menkai meniškai kompetentiškas 

Dermondy. Mat, jisai turi 
negu išminties, nes jis yra 
administratorium.

Organizuoti artistai į savas organizacijas 
tokiai cenzūrai priešinasi. Be to, gegužės 8, 
9 ir 10 dienomis New Yorke įvyks artistų 
nacionalė konvencija. Manoma, kad ši kon
vencija padės pamatus nacionalei artistų 
organizacijai. Kol kas artistai dar yra pa
siskirstę į atskiras, išdraikytas ir lokalines 
organizacijas.

Konvencijoj bus išspręsta ir ekonominiai 
artistų reikalavimai valdžiai. Ypatingai ke
liama klausimas, kad menas, ypatingai ta
pyba, b^ūtų prieinami plačiai publikai. Da
bartiniu laiku yra daug menininkų ir jų kū
rinių, bet tais kūriniais ir meno žinojimu 
mažai kas gali naudotis. Todėl artistai sta
to klausimą, kad jie galėtų savo talentus 
perduoti plačiausiai publikai. Reikalaujama, 
kad būtų atidaryta veltui darbininkų vai
kams ir suaugusiems meno mokyklos. Valdžia 
turėtų duoti mokytojus veltui.

Prie to, artistų konvencija turės išspręsti 
visą eilę. klausimų, kurie liečia veik tik jų 
pačių reikalus. Savo reikalams artistai lei
džia žurnalą “Art Front”.

Kaip matote, koncertas bus 
nepaprastas 
2-rą dieną, 
Lietuvos Sūnų 
Draugijos salėje

Prašome visų draugijų, or
ganizacijų, nerengti nieko mi
nėtą dieną, bet atsilankyti į 
mūsiškį koncertą. Po koncer
to bus šokiai prie puikios mu
zikos.

Įžangos tikietus perkant iŠ 
anksto
—30 centų.

Lietuviai ir lietuvės, vieti
niai ir iš apielinkės, nepraleis
kit progos. Mes kviečiame šir
dingai visus ir visas atsilan
kyti.

Kovo 29 d. choro Pirmyn 
rūpesčiu čia buvo suruoštas 
p a s i 1 i n ksminimo vakarėlis. 
Pats choras Pirmyn sudainavo 
keletą dainelių, o brolių Jur-

SLA 135 kp. savo specia
liame susirinkime rinko Pild. 
Tarybą. Susirinkimas buvo ne
skaitlingas. Balsavimo pasek
mės tokios:
Prezidentu:

Bagočius—15 balsų 
Rastenis—5 bal.

• čepononis—1 bal.
Vice-prez.:

šalna-
Mažukna-

Sekretorium:
Jurgeliutė
Vinikas— 
Morris

Iždininku:
Gugis—14 bal.
Lopatto—7 bal.

Iždo globėjai:
Mockus—15 bal.
Miliauskas—14 bal.
Mikužiutė—7 bal.
Zalatorius—4 bal.
Preytis—1 bal.

Dr. Kvotėjas:
Mikolainis—10 bal.
Staneslow—8 bal.
Valibus—1 bal.

Delegatą į seimą nutarta ne
siųst, nes neturime pinigų.

Girdi, čia kiekvienas turi teisę gyventi i] 
veikti taip, kaip jam patinka. Bet tai netie

Brooklyne Jau Pradėta Gerint Mūsų Teatras

Ilgai kalbėjome anie gerinimą mūsų vai
dinimų. Pagalinus kalbas jau turėtų sekti 
darbai.

Balandžio 7 dięną buvo šaukta Brooklyne 
susirinkimas pagerinimui mūsų vaidinimu. 
Susirinko anie 30 žmonių. Ju tarpe vra reži
sierių, veikalų rašytojų, aktorių, dainininkų, 
chorvedžiu, kompozitorių, artistu ir tt. Veik 
visi susirašė į naują organizaciją ir išrinko 
Veikiantįjį Komitetą, iš 9 narių, kurie grei
tai imsis darbo, kad įvykinus susirinkimo ta
rimus.

Susirinkime taip pat dalvvavo ir kalbėjo 
artistas Jonas Valentis. Po visų kalbų ir 
diskusijų padaryta kelios išvados. Pirma, 
kad vaidylos, aktoriai, reikia lavinti pirm 
vaidinimo. Ir lavinti taip, kaip reikalauja 
profesionalė scenos technika—tik pramokę 
scenos meno aktoriai galės geriau vaidinti.

Antra, didžiumos nuomonė, kad naujai 
suorganizuota teatro organizacija orientuo- 
tųsi į progresyvį darbininkų judėjimą, orga
nizacijas. Jos repertuaras, yra įmatoma, 
bus platus. Ji vaidins liaudies klasikus, is
torinius ir revoliucinius veikalus.

Pradžiai jau visa eilė narių, prisirašyda
mi, sumokėjo po dolerį, kad būtų galima 
greitai pradėti lavybos darbas. Nariais gali 
būti visi, kurie sutinka d.arbuotis šios orga
nizacijos labui. Visi nariai moka duoklių 
po 25c. Kiti nariai, kurie yra rėmėjai šio 
darbo—pareginimo mūsų vaidinimo, moka 
nuo 1 dol. ir augščiaus į metus. Jie gali mo
kėti parėmimui šio kultūrinio darbo (jei iš
gali) kad ir po 100 dol. į metus.

Trečias, taip pat labai svarbus, sugesta- 
vimas, tai kad nauja lietuvių liaudies teatro 
organizacija paruoštų ir pamokinančių viešų 
susirinkimų teatro meno klausimais. Į šį sky
rių įeina veikalų turinys, technika, įvairios 
formos ir tendencijos 
vienam reikalinga.

Iš choro valdybos ir įvairių komisijų ra
portų pasirodė, kad aidiečiai veikia, nors 
apie juos spaudoj mažai kalbama.
t Šiuo tarpu aidiečiai turi šiek tiek finansų. 
Be to, iš atsibuvusios Aido Choro vakarienės 
komisijos paaiškėjo, kad liks pilno, bet ga
lutinai raportas neprirengtas, todėl negali
ma pasakyt, kiek to pelno bus. '

* Šiame susirinkime diskusuota rudeniniai pa
dengimai. Po ilgų ir visapusių diskusijų pri
eita išvados, rengtis prie dviejų nemenkos 
vertės perstatymų: sulošt operetę Grigutį 
ir Kavos Kantatą, parašytą žymaus kompo- 

^zitorio Johann Sebastian Bach.
Galutinai nenuspręsta, kurį iš viršminėtų 

kūrinių lošt pirma. Bet užtikrinta, kad Ai
das rengs du nemažus parengimus.

Šis faktas rodo, kad aidiečiai rengiasi di
deliems darbams. \

Susidomėta ir ALPMS suvažiavimu, įvyks
tančiu Rochester^N. Y. Nors šiame\usirin- 
kime nekalbėta apie delegatų siuntimą ir jų 
rinkimą, nes nėra ^žinios, kokiuo laiku įvyks 
suvažiavimas, todėl nusitarta tik pasirūpinti 
sukėlimu finansų delegatų siuntimui.

Bediskusuojant šį klausimą paaiškėjo, kad 
ir ALPMS C. Biuras norėtų surengti paren
gimą sukėlimui finansų, kad būt galima pa
siųsti daugiau Centro Biuro narių į suvažia
vimą.* Todėl aidiečiai ir Meno Sąjungos cen
tro valdyba tam tikslui rengs bendrą paren
gimą. Parengimo vieta ir laikas dar nenus
tatyta, bet" abidvi organizacijos paskyrė ko
misiją ir parengimo reikalas eina pirmyn.

Nutarta pasimokėti duoklės Meno Sąjun
gai už porą metų.

Pasiųsta^ dienraščio “Laisvės” 25 metų ju- 
bilėjiniui dalininkų suvažiavimui pasveikini- 

~mas su dešimts dolerių.
• Vincas Kunigėnas, choro sekretorius, išda
vė raportą iš įvykusios ALPMS III Apskričio 
konferencijos. Raportas trumpas ir paviršu
tiniškas, kuriuo choristai (kai kurie) reiškė 
nepasitenkinimo. Nalivaiką raportą papildė 
ir konferencijos eigą ir tarimus nušvietė pla
čiau.

Netenka kaltinti delei to mūsų sekreto
rius, jis yra dar jaunutis ir laikui bėgant 
prasilavins ir tinkamai pajėgs savo pareigas 
atlikti.

nmkia pastebėt, kad Aido Choro korės- 
-on en'ai jautėsi ne kaip. Jaunimo skyriaus 
ir suaugusių korespondentai gavo sveiko vė
jo už tai, kad praktikuoja tinginiavimą— 
nerašo apie aidiečių veiklą. Pastaba vietoj.

žinoma, korespondentai šį sykį labai man
dagiu tylėjimu atsiprašė choro ir sau pasi
žadėjo dažniau rašyt (kolei vėl užsnus).

Pastaruoju laiku choras dažnai dainuoja, 
šiemet atkartotinai pasitaikė dainuot ir šeš
tadieniais ir sekmadieniais, kai kada ir 
penktadienių vakarais' apsiima dainuot. Tur 
būt retas kuris choras praktikuoja tokį daž
nų programų pildymą?

Aidas dainuoja harmoningai, balsų lyg
svara puiki. Choras susideda iš jaunimo di
džiumoj, bet taipgi Aidas pageidauja ir 
kviečia į chorą senus aidiečius, kurie keletą 
metų atgal auklėjo chorą ir energingai dirbo 
Jo naudai, bet pastaruoju laiku nesilanko 
choro pamokosna.

Aido Choro valdyba ir visi choristai nuo
širdžiai kviečia buvusius choro narius vėl 
grįžti ir padėti dirbti tuos didžius darbus, 
prie kurių mes rengiamės.

Bovinas, įvertindamas meninį veiki- 
rašo sekamai: “Reikia pripažinti, kad 

meninis veikimas faktinai yra antroji ranka 
revoliucinio judėjimo.”

Pas mus meninis veikimas iki šiol nebuvo 
taip įvertintas. Todėl, manau, kad nebus 
klaida pasakius: neįvertinimas meno svarbos 
iškelia klausimus:

Kodėl publika neina į mūsų vaidinimus?
Kodėl mažiau vaidinimų suvaidinama?
Ir jeigu mūsų meninis veikimas yra antro

ji ranka revoliucinio judėjimo, tai šis klau
simas nėra užduotimi išrišti vieniems meni
ninkams ?

Čia reikia visiems prisidėti ir surasti atsa
kymus į iškeltus klausimus. Reikia kreiptis į 
“Laisvės” skaitytojus, kad jie parašytų 
straipsniukus: kas man nepatinka mūsų vai
dinimuose. Tas reikėtų daryti dabar, kad 
gavus medžiagos Meno Sąjungos suvažiavi
mui.

Tame pąčiame “Laisvės” numeryje d. Bo
vinas išsireiškia: “Paėmus skaityti arba pa
mačius vaidinant, tuoj matosi literatiniai ir 
vaidybiniai trūkumai. Visi žinome, kad rei
kia taisyti.”

Gerai d. Bovinai, pilnai sutinku su tavo 
nuomone, kad reikia taisyti. Bet kodėl ne
taisoma ? Kam spausdint veikalai neapdirbti, 
silpni ?

Kas turi autoritetą taisymui mūsų veikalų ?
Meno Sąjungos Centro Komitetas yra at- 

sakomimras už išleidimą musu veikalų. O 
kaip su taisymu ? Turėtų būt irgi atsakomin- 
n-as Ar kas kitas vra atsakomingu?

Mums visiems yra žinoma, kad Meno Są
jungos išleisti veikalai yra mažai lošiami. 
O gal yra tokių veikalų, kurie nėra sulošti 
nei karto?

Atsakymas aiškus! Silpni, nęapdirbti vei
kalai, todėl nevaidinami, nes juose nėra to, 
kas patrauktų mūsų publiką. Mūsų rengimo 
komisijos parsitraukia, perskaito ir pasako: 
“ech!” Veikalas padėtas į šėpą ir jieškoma 
seniau išleistų veikalų. Tas buvo mūsų ko
lonijoj (Rochester, N. Y.). Pakartota “Du 
Broliai,” “Valkata” ir keletas kitų mažes
nių veikalų. Tas pats yra ir kitose kolonijo
se. Chicagoj kalbama apie “Magdalietės” 
mokinimas!, o rodosi Lawrence mokosi “Du 
Broliu.” Kartojama senai rašyti kūriniai.- O 
kame dalykas, kad nesimato lošiant “San 
Francisco Generalis Streikas?” Meno Sąjun
gos leidinys už 1935.

Penktadienį, balandžio 3, “Laisvės” na 
me įvyko Aido Choro (brooklyniškio) mene 
sinis susirinkimas.
- Susirinkimui pirmininkavo A. Pakalniškio-

Turiningas “New Theatre” Už Bal. Mėnesį

Meno Sąjungos chorai ir dramos grupės 
turėtų platinti ir skaityti revoliucinio Ame
rikos teatro žurnalą “New Theatre”. Balan
džio numeris itin labai geras, įdomus. Jis 
turi 48 puslapius—didelio žurnalinio forma-* 
to. Gražios jame yra medžiagos teatro stu
dentams—režisieriams, aktoriams. Ir šiaip 
skaitytojui šis žurnalas labai naudingas, ku
ris nori pasekti dramos, judžių, baleto judė
jimą ir kritiką.

Priedui prie įvairių straipsnių ir peržval
gų, šiame numeryje telpa ištisas veikalas, 
“Bury The Dead”, šis veikalas vaizduoja 
padėtį, kada karas prasideda ant rytojaus.

Garsus sovietų direktorius, Sergiejus Eis- 
ensteinas rašo klausimu: “Filmų Formos— 
Naujos Problemos”. John W. Gassner— 
Gassner—“Drama Prieš Melodramą”, šia
me straipsnyje analizuoja naują veikalą, 
dramatizuotą iš Drefeerio novelės “An Ame
rican Tragedy”.

Minimas veikalas, vardu “Case of Clyde 
Griffiths”, dabartiniu laiku vaidinamas New 
Yorke. Jį dramatizavo vokiečių dramatur
gas Piscator ir Doldschmidt. Piscator su- 
dramatizavo Dreiserio novelę gerai. Veika
las vertas kiekvienam pamatyti.

niai. Jiems sekasi būti komi
kais. Taipgi neblogai vaidino 
savo trumputes roles dvi Great 
Necko jaunuoles—Alice Lidei- 
kiutė ir Olga Bečiutė. Pasta
roji visai neblogai išreiškė 
savo “baimę” pirmos nakties.

Apie minėtų veikalukų turi
nį ir vertę teks pakalbėti at
skirai Pr. Meno Skyriuje.

Greatneckietis.

Drg. Pakalniškis, nesulaukdamas autori
teto pakelti klausimą, delko mūs menas taip 
šlubuoja ir eina prie galutino apsistojimo, 
“Laisvėj” už vasario 29 d. š. m., stato klau
simus : “Kodėl seniaus mūsų publika lankė
si į veikalų perstatymus, o dabar nesilanko ? 
Gal todėl nesilanko, kad jau kelinti metai 
viešpatauja sunkmetis? Tai gal mūsų žmo
nės darosi tamsūs ir tais dalykais neįdomau
ja? Gals prasti veikalai ?”

Nuo savęs pridedu klausimą 
mažėjo perstatymai? Nes mūs 
didžiumoj kolonijų nupuolė nuo keleto 
dinimų 
net nei 
metus.

O d.
ma

kodėl su- 
vaidinimai 

vai- 
į sezoną iki vos dviejų, vieno arba 
vieno veikalo neperstatoma ištisus

Mūsų Trūkumai Scenoj

Pirma, stoka veikalų, kurie dalintųsi su 
mūsų publika šiuo sunkmečiu Amerikoje, 
Smetonos režimą Lietuvoj, ir atsiekimus so
cialistinės kūrybos Sovietų Sąjungoj, ne po
litinio turinio formoj, kaip mes darydavome, 
bet taip, kaip gyvenimas eina. Stoka lavin
tų režisierių, stoka ir disciplinos vaidylose, 
nevisupmet pasiduoda režisieriaus moky
mams, nepritaikintas grimas, kostiumai, sce- 
nerija, o už vis blogiausis, tai neišmokimas 
dialogavimo iš atminties.

Vaidyla, nemokantis dialogavimo, yra 
priverstas gaudyti sufliorių ir jam nelieka 
laiko gestikuliacijai—judėjimam. O žiūrėto
jai gaudo vaidyla, kaip jis gaudo sufliorių ir 
laukia, kada jam rolė nutruks.

Pataisius minimus trūkumus, mūs vaidini
mai bus padėti ant gero pagrindo.

Tad visi į konstruktyvį darbą!
Černauskas.

“Laisva” Šalis, Bet

Daug kas kalba apie Amerikos laisves

• Iš ALPMS III Apsk. Posėdžio
Kovo 22 dieną, “Laisvės” name, įvyko me

nininkų 3-čio Apskričio posėdis, šiame posė- 
dyj buvo perrinkta valdybą.

Nekurie iš senesnių veikėjų nusiskundė, kad 
jiems perdaug darbo, užsivertę kitų organiza- 

>cijų reikalais, o jaunuoliai liuosesni, daugiau 
turi laiko, todėl į 1936 metų 3-čio Apskričio 
valdybą įtraukta ir jaunuoliai.

• Į valdybą įeina sekami asmenis:
J. Nalivaika—pirmininkas; N. Pakalniškis 

—sekretorius; O. Stelmokaitė—finansų rašti
ninkė; A. Kvederas—iždininkas.

Alternatai: S. Pociunaitė 
ePurvėnas.

šiame posėdyj buvo apdiskusuota konfe 
rencijos tarimai, kurie palikti valdybai. Val
dyba dės pastangas, kad visi konferencijos ta
rimai būtų įvykdinti gyvenimam

buvo i didelė stoka tenorimų balsų. 
Kaip nors ta spraga turėtų būt 
užkišta, jei norima chorą ma
tyt šiek tiek daugiau balan
suotu.

Vaidinimai išėjo vidutiniš
kai. Geriausiai, suprantama, 
vaidino patys broliai Jurko-

t-ak "L iį$ ywiSjfiO
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Puslapis Ketvirtas. šeštadienis, Bal. 11, 1936

VELYKINIAI PRIETARAI
Velykos—pavasario šventė. 

Šventė gamtos atgimimo iš po 
nuobodžios sunkios žiemos. 
Sulaukus pavasario, žmonės 
pasidaro linksmi, smagūs, ir 
rengiasi stvertis už pavasari
nių darbų laukuose. Pasinau
dojant tokia žymia metų per
maina, dabar daugelis religijų 
prie šios gamtos atgimimo 
šventės prikergė įvairių prieta
rų. Krikščionys prie jos priker
gė pasakiško Kristaus “iš nu
mirusių prisikėlimą;” žydų re
ligija taipgi turi savo 
“velykas”—peisaką, taip pat 
ir daugelis kitų žymesnių tike-

• jimų turi 
šventes, 
šventes.

savo pavasarines 
žinoma, religines

nekalbėsiu apieČia daug 
k r i k š čionių-katalikų velykų 
prasmę, nes tas visiem žino
ma—tai yra pasakiško Kris
taus būk tai atgijimą—prisi
kėlimą iš numirusių, žinoma, 
tai yra didžiausia nesąmonė ir 
tikinčių a p g a u d inėjimas. 
Viena/ istorijoj, kuri siekia 
daug anksčiau tariamo Kris
taus gimimo, apie Kristų, kai
po tokį (“dievo sūnų”) nie
kur nerandama,—tai tik šven
to rašto padavimai. Gi kas ži- 

švento rašto” teisingu- 
kiek teisybės 

prisikė-

Pasistiprinus, du apsirengė 
kokiomis keistomis uniformo
mis, pasiėmė po tam tyčia pa
dirbtą durtuvą ant storos, laz
dos ir išėjo bažnyčion. Kiti pa
siliko prie stalo. Aš greit nu
einu bažnyčion pažiūrėt, kaip 
jie saugos savo “mirusį” die
vą.

Bažnyčioj netoli altoriaus 
paguldytas ant žemės kryžius 
su Kristaus mūkele; iš abiejų 
kryžiaus šonų, prie mūkelės 
kojų, padėta du bliūdeliai pi
nigam dėti. Tikintieji žmonės 
ant kelių prieina, pabučiuoja 
mūkelės pėdon (moterys tan
kiausia paptelia keliu) ir vėl 
keliais nueina atgal. O tie du 
sargai stovi ties kryžiaus pir
muoju galu iš abiejų kryžiaus 
šonų, sKikryžiavoję durtuvus.

Jie stovi su nekantrumu, 
tankiai žiūri į laikrodėlį, ir no
ri, kad tik" greičiau pasibaigt 
jųjų valanda. Mat, jiem iš mįs
lių neina tas alus, degtinė ir 
valgiai. Valandą išstovėjus, 
ateina kiti du ir anuos pamai
no.

Rockford. III

no to 
mĄ, supranta, 
gali būt ir toj pačioj 
limo” pasakoj. Juk nei patys 
krikščionių religijos tėvai ne
žino nei kokią dieną Kristus 
gimė (gimimo diena buvo nu
statyta bent kelis kartus ir vis 
skirtingu laiku); nežino, ka
da jis mirė ir kada “prisikė
lė.” Juk velykos kas met bū
na. kitokiu laiku—pagal me
nulį. Be to, ir patys krikščio
nys ir dabar ne tuo pačiu lai
ku švenčia Velykas. Atmenu, 
prieš karą, rytinėj pusėj Ne
muno lietuviai katalikai Vely
kas šventė dviem savaitėm vė
liau, negu tie patys liet, ka
talikai—kitoj pusėj Nemuno. 
Paimkime du artimu vienas ki
tam miesteliu Lietuvoj—Dar- 
sūniškes ir Pakuonį. Pakuonyj 
jau Velykos; o Darsūniškyj 
dar dvi savaitės iki velykų. 
Būdavo, Pakuonio • vaikinai 
persiiria per Nemuną Darsū- 
niškin, atsineša margintų kiau
šinių, sūrių, kumpio, sueina 
alinėn ir baliavoja. O darsū- 
niškėnai, pavalgę prastų barš
čių, žiūri ir ryja seilę, kai tie 
gardžiai valgo. Pakuoniečiai 
tyčiojasi iš darsūniškėnų, kad 
jų dievas “pavėlavo prisikel- 
ti.” /
Kodėl Taip Laukiama Velykų

Partijos nacionalį suvažiavimą 
kairieji pravedė 20.

Tai skambus antausis sena
jai dešiniųjų gvardijai su to
kiais vadais, kaip Waldman, 
Oneal ir Ko., kurių vyriausias 
darbas tai kova prieš komunis
tus ir prieš bendrą frontą.

Pats Norman Thomas kol kas 
tik dalinai rėmė bendrą fron
tą. Bet eilinių socialistų nepa-

rinkta: Petras Rauktis, 
nas Krasauskas, Kazys 
tis ir Kazys čivinskas.

Susirinkime dalyvavo 
riai.

Anta-
Račai-

prastas kairėjimas tikrai veda į 
glaudesnį s a n d a rbininkavimą 
tarp Socialistų ir Komunistų 
Partijų kovoj prieš karą, fa
šizmą ir už darbo liaudies būk
lę.

57 na-SLA Pildomosios Tarybos 
rinkimai SLA 77 kuopos mė
nesiniame susirinkime, įvyku
siame Milaseus svetainėj, da
vė

Įėjo gaut; taip pat silkių, 
aliejaus galėjo tik nusipirkt. 
O. ar daugelis kaimiečių galėjo 
to nusipirkt? Ir štai tos 7 sa
vaitės tokio prasto maitinimo
si žmonėm labai įkirėjo; kuo
met jie pamislijo apie užbal
tintas kruopas, apie mėsos 
šmotelį, apie bulvinę košę su 
spirgais,—tai net seilė pradė
davo eit.. . .

Kita priežastis pasiilgimo 
“velykų”, tai tas nežmoniškas 
liūdnumas, nykumas Lietuvos 
kaime ir miesteliuose. Juk 
laike gavėnios nevalia nei ar
moniką tampyt, nei smuiką 
zulint, nei dainuot dainas, nei 
švilpaut,—nevalia net links
mais išrodyt, perdaug juoka
vo!.... Gal sakysit, tai nesą
monė? Daug sykių teko girdėt 
senus, dievotus žmones baran- ■ 
tis ant jaunimo, kad perdaug 
juokauja, perdaug linksmais 
pasirodo gavėnios laike. Su
laukus gi velykų, suvargę žmo- 
neliai ne tik valgo pieno ir 
mėsos, bet prisikepa ir pyra
gų su razinkom. O didžiuma 
Lietuvos kaimiečių pyrago iš
sikepa tiktai per Velykas ir 
vestuvėm (žinoma, prasto, be 
razinkų). Bet vestuvės retai ir 
ne visiem pasitaiko. Sulaukus 
velykų jaunimas susieina į bū
rius, pagrajina armonika bei 
smuiką, pasišoka, sūpynėse pa
sisupa.... Vilniaus gub. buvo 
mada per velykas susirinkt 
prie tam tyčia pastatytų, sū
pynių ir suptis.

Velykų Prietarai
Kaip kalėdos, taip ir Vely

kos turi savotiškus prietarus. 
Pavyzdin, pas mus (Trakų 
apsk.) žmonės ir iš 
kaimų veždavo valgius 
tint.” Po pašventinimo 
vienas stverdavo savo 
tintus” ir kaip galint skubėda
vo ■ prie vežimo. Įpuolę veži-ldeda žmonės, negu seniau. O 
man vijo arklius kiek tik tie 
gali bėgt,—kiekvienas steng
davosi būt pirmesnis už savo 
kaimyną. Būdavo, kaip pažiū
rai į važiuojančius namo su 
“šventintais”, tai išrodydavo, 
kad jie bėga nuo karo ug
nies. . . Sakoma, jie tikėdavo, 
kad kuris greičiau parvažiuos 
į namus, tas per visą metą 
greičiau apsidirbs savo laukų 
darbus. Bet greičiausiai buvo 
—tai, kad tik greičiau paval
gyt gardžių valgių, kurių jis 
neragavo per visą gavėnią. 
Daugelis tokių žmonių buvo, 
kurie nieko nevalgydavo per 
visą parą ar daugiau, taigi, ir 
bėgdavo namo strimagalviais, 
kad tik greičiau užvalgyt, už
mušt išbadėjimą! Taip bepro
tiškai skubinantis tekdavo 
matyt ne vieną apvirsiant ir 
išbarsiant į purvą visą “šven
tintą” valgį.

“Sergsti Kristų” ir 
Girtuokliauja

Atvažiavus man Amerikon, 
patekau Philadelphijon, prie 
šv. Kazimiero parapijos. Su
laukus velykų, gyvenau visai 
arti bažnyčios pas zakristijo
ną. Kadangi Amerikoj ir ga
vėnioj valgiau mėsą ir pieniš
kus dalykus, tai velykų jau ne 
taipf laukiau. Bet visgi buvo 
H

tolimų 
“šven- 
kiek- 

“šven-

Ir taip jie mainosi per visą 
naktį; per visą naktį jie geria 
ir valgo. Už kelių valandų sar
gai ant tiek nusigeria, kad kai 
tik pastovi ant kojų, nors siū
buodami ir dribsėdami; jųjų 
ir akys jau nebūna naturališ- 
kos; kitas pradeda seilėt ir 
buvo atsitikimų, kad pajutęs 
blogai, bėgdavo lauk, durtuvą 
padavęs kitam palaikyt....

Jie sergsti Kristų, kad “žy
dai nepavogtų”... Mat, tai 
priminimas, kuomet Kristus 
buvo paguldytus graban ir pa
statyti sargai, kad Kristaus 
sekėjai nepavogtų lavono ir 
paskui nesakytų, kad' “prisi
kėlė”... Taip sako kunigų 
raštai.

Bet laikui bėgant tokių reli
giškų velykų svarba jau nyks
ta. Net ir Lietuvoj dabar j Ve
lykas daug mažiau svarbos

tokias pasekmes:
SLA Prezidento vietai:

F. J. Bagočius—34
N. Rastenis—11
J. A. Čepononis—1

SLA Vice-prezidento vietai:
J. K. Mažukna—29
A. O. šalna—16

SLA Sekretoriaus vietai:

Kairiųjų Laimėjimas.
Norman Thomaso vadovauja

mi, kairieji socialistai New 
Yorke laimėjo nominacijas at
einantiems rinkimas.

Iš 24 delegatų į Socialistų

SKAITYK “LAISVĘ”
IR KITIEMS UŽRAŠYK.

2E£

M. J. Vinikas—20
P. Jurgeliutė—22
W. J. Morris—3
SLA Iždininko vietai:
K. P. Gugis—34
J. S. Lopatto—12
SLA Iždo glob. vietai:
E. Mikužiutė—29
J. Miliauskas—14
S. Mockus—14
K. Preytis—8

. A. Zalatorius—6
Dr. Kvotėjo vietai:

D r. J. Stan eslow—30
Dr. A. J. Valibus—2

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS
, 278 Harvard St.,

kampas Inman St., 
arti Cenral Skvero,

CAMBRIDGE, MASS.
OFISO VALANDOS:

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

10-12 ryte

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA

iš-SLA Seimo ’delegatais 
rinkti: P. Basevičius, P. Stru- 
zas, Šimaitienė ir Sinkevičie
nė.

Delegatams kelionės išlai
doms iš kuopos paskirta $150.

K—as.

Kenosha, Wis.
212 kuopoj laimėjo 

nors
pa

ir
SLA 

žangiųjų sąrašas, 
buvo vedama smarki agita
cija už fašistų kandidatus.
F. J. Bagočius gavo 34 bal.
N. Rastenis gavo 13 bl.
J. K. Mažukna gavo 33 bl.
A. šalna gavo 15 balsų.
P. Jurgeliutė gavo 33 b. 

Vinikas gavo 11 b.

BAR and GRILL

ĮĮggP LAVINIMOSI KLASIŲ KOVOMS
WORKERS SCHOOL

35 East 12th Street, New York City
Telephone: ALgonquin 4-1199

Pavasarinis Terminas 
Bal. 13 iki Birž. 19. 
Specialis dalykas šio ter- 
minip bus trumpų-terminų 
kursai, susidedanti iš ei
lės prakalbų specialiais 
klausimais apie šių dienų 
problemas. Drg. Browder, 
Stachel, Jerome, Hatha
way ir kiti bus prakalbi- 
ninkai.
Užsiregistruokite • dabar.

Bus Sekami Darbininkams Kursai
Komunizmo Principai. Politinė Ekonomija 
MarkaizmaH. Leninizmas. Organizacija 
Negrų Problemos Darbo Unijų Strategija 
Amerikos Darbininkų Judėjimas 
Marksistinė, Lcninistinė Pažvalga į Literatūrą 
Istorinis Materializmas 
Socialė ir Politinė Geografija 
Pamatines Problemos Socialistines Konstrukcijos 
Revoliucinis Žurnalizmas 
Prakalbų Sakymas 
Anglų ir Rusų Kalbos 
įžanga j Dialektikinį Materializmų 
Marksizmas ir Kolonialis Klausimas 
Bėgančios Darbo Unijų Problemos 
Vakarų Socialė ir Politinė Istorija 
Įžanga j Amerikos Politikų

w NAUJOJE VIETOJE

Graborius (Undertaker)
Laidotuvių Direktorius

Išbalzamuoja ir laidoja numiru
sius ant visokių kapinių; par- 
samdo automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir pa

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

UWUVHK4
GERIAUSIA DUONA 
SCHOLES BAKING 
532 Grand St., Brooklyn

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

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

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

V. PALKAUSKAS 
gaspadorius

PUIKIAI ĮTAISYTAS

Restaurantas ir Alinė
Gaminame visokių rūšių 

valgius lietuviško ir ame
rikoniško stiliaus.

33 Bogart St., Brooklyn, N. 
(kampas Varet Street) 

Evergreen 8-7449
Prašome užeiti, susipažinti
susidraugauti. Mūsų patarna

vimu būsite patenkinti.

ir

t

nauja drese ant
N .

Springfield, Ill
158 Kuopos Balsavimai

Garry, Ind

■
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Sąjungoj velykų 
visai mažai svar-

Iš- 
ir

43
43 

išrinkti 
Vaitkus

I 
t

43
43

Aš Lietuvoj užaugau iki 18 
metų. Iki tų metų man velykos 

links- 
Nieko

SLA kuopos susirinki
mas įvyko balanžio 5 d. Pildo
mosios Tarybos balsavimo re
zultatai buvo tokie:

I—.....  ........ .. .įfe-.......... .........T-C- ,r.

buvo svarbiausias ir 
miausias metų laikas.
kito taip nelaukdavau, kaip 
velykų. Taip pat lygiai buvo 
ir su visais kitais Lietuvos 
žmonėmis, neskaitant turtuo

le liir ir kunigų, kuriem velykos'
gali būt kasdien. Ar gi žmo
nės laukia to Kristaus prisikė
limo, užbaigimo jo “kančių,” 
kurias jam padarė “žydai?” 
Nei To didelio velykų laukimo 
buto ir yra kelios priežastys. 
PaĮmkim net nuo baudžiavos 
laikų, kuomet žmonės pas po
nus buvo gyvulių vietoj. Jie 
nieko nežinojo, kaip tik sun
kiai dirbt ir prastai valgyt. Gi 
atėjus velykom, ponų pirma- 
rankiai, kunigai,, kad priduot 
tikėjimo burtam daugiau svar
bos, pavelydavo vergam pasil
sėt net dvi dienas, o kai kur— 
trię. Per tas dienas, žinoma, ir 
valgyt duodavo gardžiau ir 
daugiau. Vėlesniais gi laikais, 
panaikinus baudžiavą, gavė
nia pasiliko ta pati—septynios 
savaitės be mėsos ir be pie
no^ Per septynias savaites di
džiuma feietuvos žmonių valgė 
tik prastus barščius, prastus 
kopūstus, prastas bulves: vir
tas, šutintas ir keptas, prastas 
kruopas bei buizą, žuvų tuo 
metų laiku tik už pinigus ga-

u švęst pirmas Velykas 
erikoj. šeštadienyj prieš 

Velykas pas zakristijoną atve
žė dvi dideles bačkas alaus, 
apie tuziną bonkų degtinės ir 
valgių, žinoma, mėsinių. Klau
siu pas zakristijoną del ko tiek 
daug gėrimo pirkai, ar svečių 
daug turėsi? Jis man paaiški
no, kad tai ne jo tas viskas, 
bet kunigo—nupirkta už para
pijos pinigus Kristaus sar
gams.... Ir jis man paaiški
no, ką reiškia tie “Kristaus 
sargai.” Atėjo vakaras. Pradė
jo rinktis pas zakristijoną pa
rinkti pai^pijonai. Suėjo jų 
daugiau tujino. Tariasi ir skir
stosi po porą; pasiskiria ir va- 
landas. „Kada susitvarkė, tuoj 
visi susėdo išsigert ir užsikąst.

tai padarė gavėnios pasninkų 
panaikinimas. Amerikoj vely
kų laukia tik religiniai žmo
nės. Bet irgi laukia ne kokio 
tai Kristaus kėlimosi, bet lau
kia gardžiau pavalgyt, o svar
biausia—gerai, pasigerti Jau
nimas laukia velykų del to, 
kad jiem tėvai arba patys nu
siperka naujus aprėdalus, 
ypač merginos tai jau būtinai 
turi būt su 
velykų.

Sovietų 
šventei•jau
bos priduoda. Jau ateina lai
kas, kuomet žmonės nusikra
tys tą balastą—religiją su vi
sais jos prietarais ir monais. • 
Galės paminėt gamtos atgimi
mo šventę apšvietos bei dailės 
programomis.

F. J. Bagočius 
Mažukna 
Jurgeliutė 
Gugis 
Mikužiutė 
Miliauskas 
Stanislovaitis 
Delegatais į seimą 

Jonas Grakey, Jonas
ir Barbora Prakorotienė.

M.
K. P. Gugis gavo 33 balsus.
J. Lopatto gavo 15 balsų.
E. Mikužiutė gavo 35 b.
J\ Miliauskas gavo 26 b.
S. Mockus gavo 14 balsų.
Dr. J. Staneslow gavo 30 b.
Delegatais į SLA seimą iš

rinkti J. Marcinkevičius, II. 
Labanauskas ir S. Bacevičius. 
Tie patys įgaliojami dalyvau
ti demokratijos gynimo kon
grese.

SLA
Ant prezidento:

F. J. Bagočius—42 balsus 
Rastenis—10 bal.
Čepononis—5 bal.

Ant vice-prezidento:
Mažukna—44 bal.
Šalna—13 bal.

Ant sekretoriaus:
Vinikas—43 bal.
P. Jurgeliutė—8 bal.
Morris—6 bal.

Ant iždininko:
K. Gugis—*46 bal.
Lopatto—11 bal.

Ant iždo globėjų:
Mockus—23 bal.
Mikužiutė—36 bal.
Zalatorius—17 bal.
J. Miliauskas—29 bal.
Preytis—5 bal.

Ant daktaro kvotėjo:
Dr. Stanislovaitis—40 bal.
Dr. Valibus—4 bal.
Dr. Mikolainis—10 bal.

Delegatais į 39-tą Seimą iš-

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(ŠAL1NSKAS)

Lietuvis Graborius
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai Įtaisytą Koplyčią 
ir salę del po germenų pietų. 
Teikiam nemokamai vėliaus'os 

mados automobilius.
84-02 JAMAICA AVE.

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

Sergančiu Vyru ir Motery 
Chroniškos ir Staigios Ligos 
gydomos naujoviškais būdais

Patenkinančios ir greitos pasekmEs. 
Kreipkitės j Dr. Zins gydymui Krau
jo, Odos ir Nervų Ligų, Slogų ir 
Chroniškų Skaudulių, Abelno Nusilpi
mo, Nervų Išsisėmimo, Skilvio ir 
Žarnų Ligų, Hemorrhoidų bei Kitų 
Laukan Ėjimo Nesveikumų, kaipo 
skausmo ir nesmagumo priežasčių. 
Gydoma Strėnų Gėlimas, Sciatica, 
Neuralgia, Nervų Įdegimas, Chroniški 
Reumatiški keblumai, Nosies, Gerk
lės, Plaučių, Plaučių Arterijų ligas, 
Inkstų netvarkumus ir kitos ligos 
Vyrų ir Moterų; o jeigu turite kokią 
ligą, kurios jūs nesuprantate, pasi
tikimai pasiklauskite manęs, ir jūsų 
nesveikumas bus jums išaiškintas.
Mano Išlygos Yra Prieinamos
Kraujo Tyrimai, Laboratoriniai 
bandymai, X-spinduIiai, Serumų 

Čiepų Įleidimai.
(PASITARIMAI VELTUI)

Dr. L ZINS-
110 East 16 St., N. Y. .
Tarp 4th Avė. ir Irving PI.

Valandos—9 A. M. iki 8 P. M. 
Sekmadieniais 9 A. M. iki 3 P. M.

MES KALBAM LIETUVIŠKAI.

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

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

8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.

Juozas 
Kavaliauskas 

Laisniuotas Graborius 
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
Keystone—Main 9669 

Telephonai: Bell—Dewey 5136 
Užtikrinu, kad mano patamavi- 

■ mas bus atatinkamiausias ir už 
prieinamą kainą. Nuliūdimo 
valandoje prašau kreiptis prie 

manęs sekančių antrašu:
1439 South 2nd Street 

PHILADELPHIA, PA.

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klases anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legal iškas svoris. Prista
tome greit j jūsų namus. Prašome 
įsitėmyti adresą ir telefoną.

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti j ofisą 
Kampas Union Avė. ir Grand St.

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

SLA Pažangiųjų Narių Kandidatai
Už JUOS PADĖKITE KRYŽIUKUS!

Prezidentas ADV. F. J. BAGOČIUS
Vice-Prezid. J. K. MAŽUKNA
Sekretorė, P. JURGELIUTĖ
Iždininkas, ADV. K. P. GUGIS
Iždo Globėjai: E. MIKUŽIUTĖ, J. MILIAUSKAS.
Dr.-Kvotejas, J. S. STANISLOVAITIS.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

485 Grand Street Brooklyn, N. Y
Telefonas: EVergreen 7-1661
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Prielankus Patarnavimas
100 Union Ave., Brooklyn

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

NAMŲ ANTRAŠAS:
6502 Grand Avenue, 

Maspeth, N. Y.
Telefonas Juniper 5-6776

Stephen Bredes, Jr
LIETUVIS ADVOKATAS 

197 Havemeyer Street 
Brooklyn, N. Y.

Telephone Evergreen 7-1516
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Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP 

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ O t p
KIRPIMAS

* šeštadienis, Bal. 11, 1936

f

Bridgeport, ConaLietuva Prieš 75 Metus

*

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

No.

512

HMMMI

Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytoj ų

MEDICINOS DAKTARAS
B. BOGDASAROFF 

200 Second Avenue
tarpo 12th ir 13th Sts., N. Y. C.

Gydo odos, kraujo, pūsles— 
šlapinimosi ligas.'

Vai.: nuo 10 :80-8 ; Sekmad.: 11-1 dioną 
Tcl.: Algonquin 4-8294

------  ... -....... = ST. MATULAITIS " ■■ ■. " ..... / =

(Paminėjimas 75 Metą Sukakties nuo Panaikinimo Baisiosios Baudžiavos Lietuvoj) 
Iš S. Matulaičio Knygos ”1863 Metai Lietuvoj”.

Law at 
Brooklyn, 

off the

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

BEER, WINE, LIQUOR
Wholesale Retails

NOTICE is hereby given that License No 
A-10676 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
tho Alcoholic Beverage Control 
7314—13th Ave., Borough of 
County of Kings, to be consumed 
premises.

7314—13
I NOTICE

GEORGE SOESEL 
Ave.,- Ųrooklyn,
is hereby given that License 

L-370 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at?.retail under Sec
tion 132 A' of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2841 Church Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bo consumed 
off the premises. 
HARRY CHANIN and IRVING SALMAN 

(WILLIE'S WINE & LIQUOR STORE) 
2841 Church Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6775 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 874-—874-A Flatbush Avenue, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
bo consumed on tho premises.

CABIN CATERING CORP. 
874—874-A Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
SL—-10 has been issued to tho undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at Foot of East 96th Street, Ca- 
narsie Shore, Borough of Brooklyn, County 
of Kings to be consumed on the premises. 

THOMAS A. KERBY JR.
Foot of East 96th St., Canarsio Shore, 

Brooklyn, N. Y.

Draugiškas Paminėjimas B. 
Bartkevičiaus 50 Metų Am

žiaus Sukaktuvių

grupių ir pavienių 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 

amerikoniškais.
Reikalui esant 
ir padidinu to
kio dydžio, ko
kio pageidauja
ma. Taipgi at- 
maliavoju įvai
riom spalvom.

JONAS STOKĘS
Marion St., kamp. Broadway 

ir Stone Avė., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių, BMT Mue 

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

HARTFORD, CONN.
Laisves” Choras rengia balių su- 

batoj, 11 d. balandžio, po numerių 
57 Park St., 7:30 vai. vakare, įžanga 
25c. Visiems žinoma, kad choras vi
suomet duoda gerus ir linksmus pa
rengimus, ir kad visi būnate užga
nėdinti, tai ir šį kartą choras bandys 
visus patenkint, su skaniais valgiai^, 
gorimais ir gera orkestrą šokiąms.

Kviečia Komisija.

PLYMOUTH, PA.
ALDLD 97 kp. susirinkimas įvyks 

antradienį, 14 d. balandžio, A. Stra
vinsko svetainėje, 8 vai. vakare. Vi
si nariai malonėkite dalyvaut, nes 
turim daug svarbių dalykų apsvars
tymui. Reikės apsvarstyt 12-to Ap
skričio konferencija, kuri atsibus 19 
d. balandžio, taipgi reikės išrinkt 
delegatai. Nepamirškite ir duoklių 
užsimokėt, nebūkime paskutiniai, nes 
jau kitos kuopos yra pilnai užsimo
kėję.

Kp. Rast. J. K.

WORCESTER, MASS.
Moterų ALDLD 155 kp. susirinki

mas atsibus antradienį, 14 d. balan
džio, 8 vai. vakare, po numeriu 29 
Endicott St. Visos nares malonėkite 
dalyvaut, nes drg. Trasikienė išduos 
raportą iš Moterų Suvažiavimo, ku
ris atsibuvo Brooklyne, ir kartu ra
portuos apie “Laisvės” suvažiavimą. 
Tad visos būkite laiku, išgirsime 
daug naujienų.

Fin. Sekr. D. Lukiene.

GREAT NECK, N. Y.
TDA 48 kp. susirinkimas įvyks 

pirmadienį, 13 d. balandžio, 8 vai. 
vakare, po antrašu 91 Steamboat 
Rd., Sabenkos svetainėje. Visi nariai 
dalyvaukite, nes turim daug svarbių 
dalykų apsvarstymui. Nepamirškite ir 
naujų narių atsivest, ir nenariai 
kviečiami ateit ir išklausyt mūsų su-

sirinkimų, tuomi suprasite, kaip 
svarbu yra priklausyt prie organiza
cijos.

Sekr. S. Petkiene.

Vaikas Linksmas, jis 
geria “Broncotone

Puslapis Penktas.
—* ' '

ŽOLYNŲ ARBATA

(Tąsa)
Laisvųjų žmonių priedermės taip nu-

* statytos 1840 m.: kurie gyvena miestuo
se, priskiriami prie miestiečių bendromis 
taisyklėmis; kurie gyvena ant valdžios 
žemės — prie valstybinių valstiečių ben
druomenių. O tie, kurie gyvena ant sa-

* vininkų žemių ar nuosavos, paliekami 
žemiečių policijos žinioj; jie netveria at
skirų nuo valstybinių valstiečių bendruo
menių. Gyveną ant savininkų žemių pri-

* valo mokėti nustatytus valstybinius mo
kesčius, ką laiduoja savininkas, ant ku
rio žemės jie sėdi. Su žemės savininkais 
jie sudaro kontraktus ne mažiau 5 me
tam ir ne daugiau 12 met. Sutarčiai 
pasibaigiant, metais prieš tai ar viena 
ar kita pusė privalo pranešti vietos po
licijai, jeigu mano panaikinti sutartį. 
Jeigu nuomininkas nusikelia, trobas, jei
gu jos jo pastatytos, ar atsiima ar par
duoda savininkui. Už nuomą jie gali at
silyginti su savininku ar činšu, ar žemės 
produktais ar asmens darbu.

Nagrinėjimas laisvųjų žmonių tęsėsi 
♦visą laiką iki baudžiavos panaikinimo. 
Neaiški padėtis stūmė juos į sukilimą 
prieš ponus, pradedant nuo 1857 iki 1863 
m. Dvarininkai, norėdami daugiau že
mių turėti, stengėsi tarp kitko nukelti

* laisvuosius žmones, o žemes prie dvaro 
dirvų prijungti. Pavyzdį tokio pasielgi- • 
mo turime priede No. 5 valstiečių skunde 
ant dvarininkės Kaisarovienės. Laisvųjų 
žmonių buvo nemažas skaičius.

Laisvieji žmonės ir Sukilimas
Didelis laisvų žmonių skaičius buvo 

priežastimi gana skaitlingų sukilimų 
Kauno gubernijoj kaip tik prasidėjo pa
ruošiamieji darbai prie baudžiavos pa-

* naikinimo. Nuomotojai laisvieji žmonės 
buvo patogiausi objektai dvarininkams

• padidinti savo dvarų žemes. Visiškai 
nuvaryti nuomininką, arba kur toliau 
nuo dvaro laukų nukelti lengviau, negu 
nuo amžių sėdintį baudžiauninką, nors 
ir šių jie neužmiršdavo. Galimybė nu
varyti ar nukelti kitur nuomininką vi
suomet būdavo, kontraktui pasibaigus;

Iš “L” Redakcijos Raporto Bendrovės 
Dalininką Suvažiavimui

(Tąsa iš 2 pusi.)
rūmo moterų skyriui.

Klimas (iš Richmond Hill): “Laisvė” 
šaukia visus dalyvauti darbininkų de
monstracijose, bet patys “L.” darbinin
kai, paprastai, tą dieną dirba ir nedaly
vauja. Taip buvo pereitais metais Jau
nimo Dieną (geg. 30 d.). “Laisvė” tu
rėtų neišeidinėti “legališkais” šventa
dieniais, kai paštas laikraščio neišnešio- 
ja.

Senkevičienę: Kitos draugės pasakė 
mano mintį. Menu, kad moterų suva
žiavimas priduos daugiau energijos mo
terims rašinėti į laikraštį.

Buknys: Eigoj diskusijų, kaikurie 
draugai pastebėjo, būk mūsų dienraščio 
prenumeratorių skaičius mažta. Tai ne
tiesa! Prenumeratorių skaičius kyla. 
Šiemet ypatingai jis pakilo ir skaityto
jai stabilizavosi. Mat, kai pažadėjom do
vanų metiniam prenumeratoriam apysa
ką “Mortos Vilkienės Divorsą,” tai pus
metinių prenumeratorių tegavome tik 
kelis—visi užsimokėjo metams.
. “Laisvės” Redakcijos Išvadinis žodis

Mizara: Draugai, diskusijos buvo 
įdomios. Jos pakėlė visą eilę klausimų, 
į kuriuos redakcija kreips domės. Del 
apysakų — galimas daiktas, kad ir buvo 
jų to paties žanro, ir tas sunuobodino 
jas. Pas mus kilo mintis turėti daugiau 
apysakų ir novelių iš Amerikos lietuvių 
gyvenimo. Menama skelbti kontestą ra
šytojams. Vieną gerą vertimą turime 
ant rankų, tai Ilijos Erenburgo “Antroji 
Diena,” išversta d. Varašiaus.

Man rodosi, d. Januška neteisingai 
įvertina mūsų pastangas padaryti laik- 

be to, didžiuma jų veikiausiai neturėjo 
jokių kontraktų, nesudarė jokio klapato 
juridiniu žvilgsniu, čia visas valdžios 
aparatas buvo dvarininko pusėj. Ir jie 
šituo plačiai naudojosi. Aišku, kad iš 
kitos pusės kilo atatinkama reakcija, gy
nimas savo reikalų. “Valstiečiai ir lais
vieji nuomininkai jokiu būdu neleidžia 
dvarininkams perkelti juos į kitas vietas, 
būdami tikrais, kad jie gaus teisę išsi
pirkti tas žemes,” rašo Kauno guberni
jos žandarų viršininkas 1860 m. (No. 
91). Tas pats žandaras praneša, kad 
Raseinių paviete, Radvilavičiąus ir Pše- 
ciševskio dvaruose, laisvieji griežtai ati 
sisakė, pasibaigus nuomos kontraktams' 
(1860 m.), persikelti į kitas vietas. Dva
rininkams pasiskundus, policija, esą, 
areštavo 15 žmonių ir varu perkėlė. La
bai įdomus atsitikimas buvo su valstie
čiais Gintiliškių dvaro, Telšių paviete, 
grafo Leduchovskio. 13-ką metų valstie
čiai bylinėjosi su grafu, kad jisai neteisė
tai įrašė juos į baudžiauninkus. Jų rei
kalavimai buvo pripažįstami neteisėtais. 
Maža to, “už atkaklų laisvės reikalavimą 
buvo baudžiami net karo ekzekucija ir 
kūno bausmėmis.” Galų gale, 1860 m., 
senatas pripažino juos laisvais, bet jie 
atsisakė priimti laisvę. Kame čia daly
kas, nesunku suprasti. Kol buvo bau
džiava, valstiečiui buvo daug geriau būti 
laisvu žmogumi negu baudžiauninku, ir 
jie bylinėjosi, neveizint į kariškas ekze- 
kucijas ir plakimą rykštėmis. Visai ki
taip dalykai virto, kuomet prasidėjo pri
ruošiamieji darbai baudžiavai panaikin
ti, kuomet pasidarė žinoma, kad bau
džiauninkams teks sodybos, o jie dar 
manė, kad ir jų dirbama žemė. Tuomet 
padėtis pasikeitė. Iš baudžiauninko po
nui buvo daug sunkiau atimti žemę ar
ba nukelti jį kur į užkampį ant blogos 
žemes, o gerąją sau pasiimti. Su nuo
motoju laisvuoju žmogumi daug leng
viau apsidirbti. Štai kame glūdi toks 
nepaprastas nenoras priimti su tokių 
vargu išgautą laisvę.

(Daugiau bus.)

Drg. Bartkevičius yra drau
giškas žmogus ir dalyvauja vi
suose progresyviškuose paren
gimuose, todėl ir turi nemažai 
draugų. Jo artimi draugai, dd. 
Geo. Valatka ir Katinas, suma
nė parengt gražią parinkę 
draugui Bartkevičiui 1 d. ba
landžio, Bartkevičiaus namuo
se. Tiesa, žmonių nedaug bu
vo, nes darbo dienos vakaras, 
bet visi buvo labai gerame 
ūpe—linksminosi ir džiaugėsi 
Bartkevičiaus p e nkiasdešimt- 
metinėj sukaktuvių valandoj. 
Prisiminta, kad reikia nepa
miršt ir dar vieną draugą— 
“Laisvę,” tad drg. Mockaitis 
įnešė, kad pasveikint ją su 25 
m. jubilėjum. Baluslovas Bart- 
kevičia aukojo $5.25; Joseph 
Cherry—$1.25; Joseph Moc
kaitis ir Antanas. Labutis po 
$1; M. Valatkiene, E. Desčer 
ir M. Arison aukojo po 50c; 
viso — $10.00. šią mažą do
vanelę siunčiame sveikindami 
mūsų mylimą dienraštį “Lais
vę“, kaipo darbininkų švietė
ją. Taipgi linkime “Laisvei“ 
galingos ištvermės atsilaikyti 
prieš tas banguojančias kapi
talistines audras ir velijame 
dar daug tokių 25*kių metų 
jubilėjų sulaukt ir nuolatos 
būti darbininkų draugu. Linki
mo “L.“ kuoplačiausia bujoti 
tarpe plačios visuomenės ir 
prirengt gerus kovotojus prieš 
skriaudėjus. Linkime viso labo 
mūsų draugei “Laisvei.“

M. Arison.

Sodinsią 30 Mil. Medžią
ZANESVILLE, Ohio. — 

Federate valdžia žada paso
dinti 30,000,000 medžių-me- 
delių šioj ir keturiose kai
myniškose valstijose. Tą 
darbą atliks CCC stovyklų 
darbininkai. Tuom būsią, 
be kitko, sumažinta didelių 
potvinių pavojai.

Jeigu Jūs esate užsišaldę, kosėja- 
te, kenčiate nuo dusulio užgulim i 
užeikite j vaistinę ir nusipirkit 3 

butelį

“BRONCOTONE”
D-RO L. GRYCZ

Po vieno butelio sunaudojimo, įsi
tikinsite, kaip jis palengvina jūsų 
kentėjimus vidurių apsirgimuose; 
kaip kad sukietėjimas, širdies py- 

kimas, naudokite

“GASTRITONE”
D-RO L. GRYCZ

Gastritone yra kombinacija iš su
dėties, prirengtos po tiesiogine 
analistiška kontrole pagal daktarų 
receptų. Jis duoda puikiausius re
zultatus kaipo skausmo lengvinto
jas ir gelbsti skilvio virškinimui.

Kent Remedies, Inc.
KENT REMEDIES, INC.

102 Kent Street, Brooklyn, N. Y.

Vidurių užkietėjimas yrą motina 
visokių ligų. Kad išvengti tas ne
lemtas ligas, tai yra privalumas 
išvalyti ir sutvarkyti vidurius. 
NATURAL - LAX. — HERB TEA 
yra sutaisyta iš 12-kos Natūralių 
žolelių ir šaknelių. New Yorko 
Miesto Sveikatos Skyrius išbandė 
ir pripažino, jog NATURAL-LAX. 
—HERB "TEA yra viena iš geriau
sių paliuosavimui, išvalymui ir su
tvarkymui pairusius vidurius. Pa
kelis arbatos kainuoja 50c., arba 3 
pakeliai už $1.25. Prisiųskite Mo
ney Order už vieną arba tris pa
kelius, o mes jums už tai pasiųsi
me per paštą NATURAL-LAX.— 
HERB TEA. Rašykite šiaip:

JOHN W. THOMSON
P. O. Box 186, Brooklyn, N. Y. 

Namų Antrašas 
1375 East 18th Street 

Brooklyn, N. Y.

and
CARPENTERS

Taisom ir maliavojam na
mus iš vidaus ir iš lauko

A. BALČIŪNAS 
321 Chauncey Street 

Brooklyn, N. Y. 
ir

P. BIELIAUSKAS 
8831 76th Street 
Woodhaven, N. Y.
Tel.: Foxcroft 9-6901

raštį ’ geru ir ne bolševikiškoj dvasioj 
perstato patį klausimą. Jis yra tos nuo
monės, būk mūsų dienraštį redaguoja 
Komunistų Internacionalas ir Jungtinių 
Valstijų Komunistų Partija, o nė drau
gai, pastatyti jį redaguoti. Nei pats 
Kominternas neigi amerikinė jo sekcija 
šitaip klausimo nestato, nes taip ir nėra. 
Partija žiūri, kad išauklėjus kadrus, ge
rus draugus, galinčius vesti mūsų laik
raščius, kadangi nuo kadrų, nuo atskirų 
draugų išsilavinimo ir pasišventimo pri
klauso laikraščio turinys. Priėmus d. 
Januškos pažiūrą, mums tuo viskuo ne
reikėtų rūpintis ir gerai darbą padariu
siems draugaips atiduoti kreditas, o blo
gai—kritikuoti. Užtektų pasakyti: juk 
ne jie, o Kominternas ir Partija viską 
atlieka!

Mokslo skyrių bandysime įvesti. Tik 
vakar teko kalbėtis su inžinierium G., 
kuris žadėjo rašinėti. Be abejo, gausim 
ir daugiau bendradarbių tam skyriui.'

Čia buvo iškeltas klausimas, ką mes 
svarstėme ir nutarėme korespondentų 
konferencijoj. Oficialių tarimų daryta 
nebuvo, bet neoficialiai priėjome prie 
bendros nuomonės, kad “L.” korespon
dencijos turi būti: trumpesnės, konkre- 
tiškesnės, plačiau vaizduojančios visą 
lietuvišką gyvenimą, o ne tik radikališką 
jo sparną; daugiau kreipti domės, kaip 
anglai sako, į “human interest” dalyką, 
t. y., į privatų gyvenimą, turintį ir visuo
meniškos reikšmės: mirimus, giminius, 
susirgimus, nelaimes šeimose, etc.

Redakcija dės pastangų, draugai ir 
draugės, vykinti gyveniman jūsų pažy
mėtus dalykus, vengti paklaidų, padary
ti “Laisvę” pačiu didžiausiu, įtakingiau
siu lietuvių revoliuciniu liaudies dien
raščiu. Tam darbui maloniai kviečiam 
talkon visus šėrinįųkus, bendradarbius ir 
skaitytojus!

■

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoju tin
kamai ir už prieinamą kainą.
Parsamdau automobilius vestuvėm, 

parom, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue)
Brooklyn, N. Y.

Tcl. Stagg 2-0783 NOTARx
Night Tel. Juniper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite
107 Union Avenue

Brooklyn, N. Y.

mumio, -laisves' s »nu j u b i l t ,i a u s mnejibas

PRAKALBOS, KONCERTAS IR UŽKANDŽIAI
Rengia Amerikos Lietuvių Darbininkų Literatūros Draugijos 6-ta Kuopa

LIET. TAUTIŠKO NAMO SALĖJE, KAMPAS VINE IR MAIN STS.
Visa pirmeiviškoji visuomene, visi apšvietą mylinti žmonės, visi tie, kuriems rūpi lietuvių kultūrinis pakilimas, 
visi tie, kurie remia darbininkų klasės pasiliuosavimo iš kapitalistinės priespaudos idėją—privalo dalyvauti šia
me parengime, nes tai yra paminėjimas 25 metų mūsų apšvietos, kultūros ir organizacinio darbo.

Kalbės P. Buknys, “laisvės” Administratorius.
Taipgi bus puiki muzikalė programa iš dainų ir kitokių kavalkų; bus labai 

skanių užkandžių ir tik už 25 centus.

Įvyks Sekmadienį, Balandžio 19 April 
Pradžia 7 Vai. Vakare, 

PRAŠOME NESIVĖLINTI, NES PROGRAMĄ NORIME PRADĖT LAIKU.
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NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS
Prašome Pagelbos f

A. VELIČKOS ir 0. DEGULIENES

EXTRA!
LDS 1-mos kuopos vakarė

lis, kuris turėjo įvykti 12 ba
landžio, yra nukeltas į 26-tą 
balandžio. Priežastis—“Lais
vės” namas yra taisomas.

Kurie turite pasipirkę tikie
tus—laikykite juos. Tie patys 

'tikietai bus naudojami 26 ba
landžio.

LDS 1 kp. Vak. Komisija ir 
Valdyba.

Pirmadienį Įvyks Masinis 
Mitingas Už Taiką

Amerikinė Prieškarinė- 
Priešfašistinė Lyga šaukia viso 
miesto taikos mylėtojus į ma
sinį susirinkimą, kuris įvyks 
pirmadienio vakarą, 13 balan
džio, Central Opera House, 
New Yorke. Kalbės žymūs 
taikininkai, tarp kurių randa
si radikališkų, liberališkų 
įvairių pažvalgų žmonių.

Akyvaizdoje artėjančio 
vojaus karo prieš Sovietų 
jungą, reiktų visiems gyvai su
sidomėti prieškariniu veikimu.

Krumbeino Sukaktuvės 
ir Thaelmanno Diena
Penktadienį, 17 balandžio, 

Bronx Coliseume bus didžiulis •. * s masinis mitingas, kuris yra 
. ruošiamas pasitikimui sugrįž

tančio iš kalėjimo Komunistų 
Partijos šio distrikto organi
zatoriaus Charles Krumbein, 
atbuvusio 14 mėnesių Lewis- 

. burg kalėjime.

Mitinge bus graži

iš dramatiškiausių

Tas mitingas taip pat bus 
pagerbimui Vokietijos Komu
nistų Partijos vado Ernst Tha- 
elmanno, pasauliniai garsaus 
darbininkų vado ir kovotojo 
Už taiką.
programa.

- Vienu
programos punktų tą vakarą 
bus viešas priėmimas Komu
nistų Partijon 2,000 naujų na
rių, kurie įstojo laike specialio 
Krumbein vajaus nuo 1 d. ko
vo šių metų. Tai bus vertin
giausias pasveikinimas grįž
tančiam vadui, graži armija 
kovotojų. Lietuviai Komunis
tų Partijos simpatikai taipgi 
turėtų iš simpatikų pereiti į 

rtijiečių eiles šiame svarbia- 
e vajuje.
Palengvinimui įstot partijon, 
ekviena partijos kuopelė ir 

pė turės atvirą kuopos su- 
nkimą ateinantį antradienį, 
balandžio. Visi norintieji 

alyvaut tuose susirinkimuose, 
inokit artimiausios kuopos 

trasą savo sekcijos centre, 
illiamsburge sekcijos cent- 

dabar randasi 234 Broad- 
ay, ant antrų lubų.

iena Saugumo Pareigą

Susitvėrė Teatralė 
Draugija, su Artistu 
Jonu Valenčiu

PIKIETAS

Komunistų Partijos 13th 
Assembly kuopa nusisamdę 
patalpą, iš kurios galėtumėme 
veikti ir dalyvauti rinkimuose. 
Aną dieną mūsų tarptautinis 
koncertas vidutiniai pavyko, 
•tai randos turime kokiam mė
nesiui. Bet mes neturime nė 
vienos kėdės, nė vieno stalo! 
Nusipirkti nepajėgiame.

I
Todėl kreipiamės j geros 

valios lietuvius, mūsų partijos 
simpatikus, ateiti mums pagel-į 
bon. Gal kai kurie draugai tu-1 
rite senų krėslų bei stalų, ku
rie jums nebereikalingi, net 
neturite kur juos padėti. Bū
kite toki geri ir paaukokite 
mūsų kuopai del įrengimo pa
talpos. Būsime labai dėkingi.

Galite daiktus pristatyti tie-' 

šiai “Laisvėn”, arba praneški
te man telefonu Stagg 2-3878 
bei laiškučiu, o mes bandysi
me nuvažiuoti ir pasiimti.

A. Bimba.

Naujai Moderniškai Įtaisytas

RESTAURANTAS
“Laisvės” Nam^ 417 Lorimer St., Brooklyn

Gaminama visokie valgiai lietuviško ir 
Amerikoniško stiliaus, mėsiški ir pieniški; 
kasdien skirtingi ir švieži. Pavyzdinga šva
ra, greitas ir prielankus patarnavimas.

Atdara anksti rytą iki vėlai vakaro kasdieną 
Prašome įsitėmyti antrašą ir užeiti.

LORIMER RESTAURANT
417 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.

kitas sekcijas. Įžanga bankie- 
tui 49c. Tikietus galite gau
ti pas partijiečius ir prie du
rų. /

Lietuvių darbininkų organi
zacijos savų parengimų šiomis 
dienomis neturi, tad galėtų 
skaitlingai dalyvauti sekcijos 
įkurtuvių bankiete, kur bus 
proga susipažinti, pasilinks
minti ir paremti sekciją.

P-tė.

O h r b a c h departmentinė 
krautuvė prie Union Sq., kuri 
buvo scena didelių masinių pi- 
kietų pereitą metą, šiandien ir 
vėl turės masinį pikietą. Jį 
šaukia Departmentinių Krau
tuvių Unijos Lokalas 1250. Lo- 
kalas veda kovą prieš diskri
minaciją.

Masinis pikieta's buvo penk
tadienį ir bus šeštadienį per 
pietus.

Po to, kai didžioji dalis 
Brooklyno LDD narių susivie
nijo su ALDLD kuopomis, bū
reliui brooklyniečių menininkų 
porą sykių liuosai pasitarus, 
pereitą antradienį “Laisvės” 
svetainėj buvo sušauktas plato
kas formalis susirinkimas su
organizavimui plačios dramos 
draugijos.

Įžanginę kalbą pasakė drg. 
Bovinas. Jo ir kitų iniciati- 
niuose pasitarimuose dalyvavu
sių menininkų ir rėmėjų nuo
mone, proponuojama draugija 
turėtų nesiribot siauru sriovi- 
niu rėmu; ji turėtų užsiimt 
•plačiu liaudiniu teatralių darbu.

Antrą trumpą kalbą pasakė 
gerbiamas artistas Jonas Va
lentis, iniciatorių pakviestas 
būt tveriamos draugijos reži
sierium. Jis apipasakojo teatro 
reikšmę. Vaidintojas privalo 
nesiribot vien savo role; jis tu
ri pilnai suprast vaidmens dva
sią ir jam reikalingą įrangą— 
sceneriją, rakandus ir jų san
tvarką; jis turi pažint vaidme
nį su viskuo, kas jam reikalin
ga, kad galėtų savo role jame 
pilnai gyvent.

Po to kalbėjo dar keletas 
menininkų ir meno rėmėjų. Vi
si mušė į vieną tašką. Per 
pastaruosius kelis metus lietu
viški vaidinimai buvo daug silp
nesni negu seniau — pirmkari- 
niu laikotarpiu ir karo pra
džioj. Daugybė perstatymų at
likta nepakenčiamai, “nukryžia- 
vota.” Ir to pasekmė buvo to
kia, kad publika nuo mūsų te
atralių vakarų pradėjo nusi- 
grįžt; net didžiausiomis pastan
gomis ir moderniškomis skelbi
mų įmonėmis (radio) sunku 
sutraukt žmonių pakankamai, 
kad išeit lygiomis. Reikia rim
tai susirūpint, kad atgaivint 
lietuvišką sceną—kad prirengi 
vaidinimus taip, kad publika jų 
ilgėtųsi. To atsiekimui geriau
siai galėtų pagelbėt specialiai 
įkurta ir tinkamai disciplinuota 
draugija, su tinkamu mokytoju, 
k^kį brooklyniečiai turim as
meny j artisto Jono Valenčio.

Diskusijose pabrėžta pirmas 
ir reikalingiausias dalykas ge
ram susimokinimui — tai kiek
vieno asmens pilniausia savi- 
Ivarka ir tuo patim savigar
ba: kad pamokų laiku nebū
tų jokių pašalinių pasikalbėji
mų, jokių bereikalingų vaikš
čiojimų; kad kiekvienas vai
dintojas tėmytų kitų roles taip, 
kaip savo. Tai lengviausias da
lykas, kurio nei mokintis ne
reikia, bet kurį įgyvendint, de
ja, yra labai sunku. Bet prie 
to reikės prisipratint, ir tai yra 
mūsų režisieriaus Valenčio pir
ma ir pilnai griežta sąlyga!

Po diskusijų vienbalsiai pasi
sakyta už teatralės draugijos 
įkūrimą. Jai vardą ir taisykles 
parūpins ir kitam susirinkimui 
pasiūlys komitetas.

Komitetas sudaryta iš devy
nių asmenų. Jis pasiskirstys į 
mažesnius komitetus sulyg skir
tingų pareigų.

Kol kas, narinės mokestys 
nustatyta po 25c mėnesiui.

Bus organizuojama ir garbės 
nariai, rėmėjai. Jiem minima- 
lė metinė mokestis—$1. Vilia
masi tokių narių-rėmėjų gaut 
gana daug ir gana stambių. 
Jiem nors dalinai bus atsiteis
ta vaidinimų tikietais.

Draugija pasisakė už bendra
darbiavimą su Aido Choru, nes 
choras reikalingas bei galima 
pritaikyt papuošimui kiekvieno 
vaidmens.

ši draugija, neabejotinai, bus 
stambiausiu piliorium Brookly
no lietuviškų meno spėkų tvir
tovėj. Jau dakjar jon įsirašiu
siųjų skaičiun įeina įvairių ta
lentų: ir sceninių veikalų au
torių, ir muzikių (šalinaitė, 
Klimaitė, Depsiūtė), ir vaidin
tojų, ir kritikų, ir šiaip įvai
riom pareigom tinkamų asme
nų.

Kviečiami draugijon visi, ku-

Rakandų Dirbėjai Laimėjo

Brooklyno rakandų darbi
ninkai vedė streiką prieš New
port Parlor Frame Co., 240 
Newport St., per ištisu du mė
nesiu. Firma dabar pasirašė 
sutartį su F. W. Unijos 76-B 
Lokalu. Sutartis duoda unijai 
pilną kontrolę ir reikalautas 
sąlygas.

To pat amato darbininkai, 
dirbanti Union Chair Co., 554 
Van Buren St., streikavo vie
ną dieną ir laimėjo algų pakė
limą, trumpesnes valandas 
įvedimą unijinių sąlygų.

ir

K. Partijos 6 Sekcijos
Įkurtuvių Bankietas

Komunistų Partijos 6-ta Sek
cija, Williamsburge, įsigijo 
naują centrą. Toks centras 
buvo senai reikalingas. Iki šiol 
turimasis sukniužęs centrelis 
ant Graham Ave. toli nepa
tenkindavo reikalavimus. Ja
me nebuvo kambarių, kur 
įvairūs vadovaujanti komite
tai galėtų susirinkti. Ten ne
galėdavo net visų sekcijos na
rių mitingus šaukti. Taip pat 
ir išvaizda buvo toli nuo mo
derniškos. Gi moderniška, 
padori centro išvaizda ypatin
gai reikalinga dabar, 
partija išsiplėtojo, 
jaunimą, inteligentiją, 
sionalus.

Draugas Grybas ir Vėl 
Sunkiai Susirgo

Draugas K. Grybas, visai 
pažangiajai lietuvių visuome
nei žinomas veikėjas, vėl sun
kiai serga. Jau apie metai at
gal, kaip jis susirgo. Paskiau 
buvo pagerėjęs ir vėl matyda
vosi susirinkimuose ir parengi
muose. Pastaruoju laiku nesi
matė. žinodami jo prisirišimą 
organizacijom, tūli draugai 
įmatė, kad ne veltui jo nesi
mato. Aplankė. Sužinojo, kad 
jo sveikata pablogėjus. Jisai 
gyvena 794 Grand St., užpa
kaliniuose kambariuose.

Draugas Grybas veikdavo 
visapusiškai, tačiau buvo už 
vis pasiryžęs literatūros pla
tintojas. Nebūdavo susirinki
mo ar parengimo, kuriame ne
matytum su literatūra. Jo liga 
sykiu yra nuostolis ir mūsų 
judėjimui. Linkėtina draugui 
pasveikti ir vėl su mumis kar
tu dalyvauti.

Rep.

Maspethiečiai Gerai Pasirodė
ALDLD 138 kuopa, Maspe- 

the, jau turi 54 narius. Iš- 
tikrųjų, tai puiku.

žymiam laipsnyj tai įvyko 
del opozicijos susilikvidavimo 
Maspethe ir susivienijimo'’ su 
ALDLD.

Jau virš 20 bu v. opozicio
nierių priguli ALDLD 138 
kuopoj.

Kuopa turėtų pasirodyti ko- 
kiuo nors geru parengimu.

' Kuopietis.

Be Reikalo Giriasi

TEATRAS-DAINOS-MUZIKA

kada 
pasiekė 

profe-

įsigyta 
prie 

erdvi, 
susirinkimams, viduti- 

ba-

Dabar tas atsiekta, 
vieta ant Broadwes 
Bridge, Plaza. Vieta 
Užtek,
nio dydžio prelekcijoms, 
liams ir bankietams. Tiesa, ji 
buvo apleista, bet, dėka tūlų 
narių pasiaukavimui ir darbš
tumui, trumpu laiku naujai at
remontuota, išpuošta. Jauku 
ten užeiti.

Supažindinimui narių ir vi
sų simpatikų šioj apielinkėj su 
nauju centru, su pačia parti
ja, su jos veikėjais, ruošiamos 
įkurtuvės šį vakarą, tai yra 
šeštadienį, 11 balandžio, 8:30 
vakaro, savoj patalpoj, 234 
Broadway, ant antrų lubų, 
Brook^ne. Bus graži progra
ma ir geri užkandžiai-vaka- 
rienė. Dalyvaus seni veikėjai, 
kurie dabar jau pasiskirstę po

DVIEJŲ ALFONSŲ UŽEIGA
Puikiai įtaisyta pasilinksminimui įstaiga
Alfonso Skirmonto ir Alfonso Bonkevičiaus

GERTUVE IR RESTAURACIJA
ALUS, VISOKIE VYNAI IR DEGTINĖS

Taipgi patarnaujame gerais valgiais.
Vieta skersai gatves nuo Grand Paradise 

Vieta skersai gatvės nuo Grand Paradise Svet.

Mūsų įstaiga yra pačiame centre lietuvių apgyventos vietos, 
tad iš kitur atvažiavus labai patogu pas mus užeiti. Prašome 

įsitėmyti mūsų antrašą:

BAR, GRILL & RESTAURANT
321 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
Kampas Havemeyer Street, Tel. Evergreen 7-9851

Puiki priešfašistinė drama 
“Bitter Stream” yra vaidina
ma per Teatro Uniją Civic 
Repertory Teatre, 14th St. ir 
6th Ave., New Yorke. Vaka
rais nuo 8:40. Trečiadieniais 
ir šeštadieniais matinees 2 :30. 
Įžanga nuo 35c. iki $1.05.

“Vaikų Valanda” vaidina
ma Maxine Elliott’s teatre, W. 
39th St., New Yorke. Nepa
prastai' gražus vaidinimas tai
komas vaikams, tačiau įžanga 
brangoka. Vakarais (apart 
pirmadienių) prasideda 8:40. 
Trečia dieniais, ketvirtadie
niais ir šeštadieniais matinee 
nuo 2 :40.

“Sovietų Naujienos” pirmu 
kartu rodyta penktadienį ir 
bus rodoma per tūlą laiką Ca
meo teatre, 42nd ir Broadway, 
N. Y. Įžanga iki 1 v. dieną 
25c., paskui brangiau. Rodo 
įvairias Sovietų Sąjungos vie
tas, teatrus, bildingus, mokyk
las, vaidinimus, darbus, spor
tą ir tt.

■ MIKOLAS LIEPUS
Turi Gražiai, {taisytą Vietą Priėmimui Svečių

Vietiniai ar iš kitur atva
žiavę į Brooklyną užeikit.

ALUS, VYNAI IR DEGTINĖS
čia pasivaišinsite skaniais užkandžiais, gerais 
gėrimais, Amerikos išdirbimo ir importuotais.

M. LIEPUS RESTAURANT, BAR & GRILL
324 Devoe Street, Brooklyn, N. Y.
TEL. STAGG 2-4164. PRAŠOME UŽEITI.

Rašydama apie “Laisvės” į 
jubilėjinį bankietą “Vienybė” 
giriasi savo pasisekimu.

Yra čia kuo girtis!
Po “Vienybės” šėrininkų 

suvažiavimo, jie turėjo vaka
rienę Labor Lyceum, kurioj 
dalyvavo šimtas žmonių ir ku
ri padidino “Vienybei” skylę.

O “Laisves” bankiete vaka
rieniavo 700, neskaitant šokė
jų ir nepaisant įkyraus lie
taus, nepaisant, kad buvo li
kus tik viena diena perkėli
mui bankieto pas Klaščių.

Ščrininkas.

Darbininkas Rienzi tapo 
mirtinai prislėgtas tonais smil
čių ir žemių, Yonkerse, Į^ada 
lūžo paramstis ir užgriuvo jį 
laike darbo perkase.

Mūsų Kalendorius
BROOKLYN, N. Y.

Am. Lietuvių Piliečių Kliubas ren
gia savo pikniką 13 d. birželio, June, 
1936, Klasčiaus, Clinton Parke, Betts 
ir Maspeth Avės., Maspeth, N. Y. 
Tad prašome kitų organizacijų nieko 
tą dieną nerengt, bet skaitlingai da
lyvaut šiame parengime.

Komisija.
(87-88)

BROOKLYN, N. Y.
šiuomi pranešame, kad Šv.\Jurgio 

Draugystės 55 metinis pikniką^ įvyks 
rugsėjo (August) 23, KlašSkrus Clin
ton Park, Betts ir Maspeth Avės., 
Maspeth, L. L. Prašome kitų drau
gijų tą dieną nieko nerengt ir kvie
čiame dalyvaut mūsų piknike.

Komisija.
(87-88)

susirinkimai
C% BROOKLYN, N. Y.

ALDLD 24 kp. susirinkimas atsi
bus pirmadienį, 13 d. balandžio, 269 
Front St., 8 vai. vakare. Visi nariai j 
malonėkite dalyvaut, nes turim daug 
svarbių dalykų apsvarstyt. i

Sekr. P. Benkiene. 1
(87-88)

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
v y i; a i geriausių 
bravorų alus ir 
Ėlius. Kada būsi
te Brooklyne, už
eikite susipažinti.

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

426 SOUTH 5th STREET, BROOKLYN, N. Y. 
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties. Tel. Evergreen 7-8886

DR. HERMAN MENDLOWITZ
Praneša visuomenei, jog jis permainė savo ofisą 

WILLIAMSBURGHE, 
ir randasi po sekamu antrašu:

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

Telefonas Evergreen 7-1312
Ofiso valandos nuo 1—3 diena ir nuo 7—8 vakarais

Acme teatre, 14th St. ir 
Union Sq., N. Y., rodoma “Re
voliucijos Vaikai” ir prade
dant sekmadieniu rodys pui
kiausi iš vėliausių paveikslą 
“Trys Moterys”. Kiekvienam 
verta pamatyt. Įžanga iki 1 v. 
dieną 20c.

NEDĖLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd St.

rie kuo nors gali (o gali kiek
vienas) prie teatralių darbo 
prisidėt.

Pereitą žiemą dalis brookly- 
niečių jau turėjo progą pasigė
rėt Valenčio prirengta drama 
“Praeities šešėliu.” Galima už- 
tikrint, kad ateinantį rudenį ši 
draugija vadovybėj Jono Valen
čio suspės duot gal dar šau
nesnį vaidmenį.

Dar daugiau: ateinantį rude
nį Valenčio sumokinta grupė 
parinktų brooklyniečių su kuo 
nors žavėjančiu galės švystelt 
ir plačios Brooklyno apielinkės 
lietuvių kolonijose. Reikėtų iš- 
anksto ir bendrai pasirūpint, 
kad gerai priruoštas vaidmuo 
būtų išnaudotas kuo plačiau
siai. K—d—s.

stotis “I” per šio 
špaltas nori primin- 

saugumo pareigą. Lin- 
žiūrėdamas į žuvusius 

, scenoj mūšio ei- 
kare, tarė:

kad tie

Trafiko 
likraščio 
jums sa 

>lnas, žii

am

tinka

H.4*1*1^!*!) NOTARY PUBLIC TEL. STAGG 2-5043

Pasisakyki- 
mirusieji nemirė

trafiko 
užmuštų 

pereitą 
kad mes

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

VELYKOM GĖRIMAI
Degtines, Vyno, šampano, Koniako
Ir Lietuvos Valstybines Pirkite

REPUBLIC LIQUOR STORE
431 Grand St., arti Keap St., Brooklyn, N. Y.

Tai vienatinė lietuvių degtinės krautuvė 
Brooklyne. Pilnai prisirengusi patarnaut lie
tuviams, švenčių pokiliams, vestuvėms ir 

įvairioms parems.
Tel. EVergreen 7-2089. Antrašas: 431 Grand St.

LAISNUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

priminti 
36,000 

nelaimėse 
primena mums,

pasimokinti iš jų ne-
Niekam nėra paslap- 

didžiuma nelaimių pa- 
nuo neatsargumo. Tad 

atsargūs visuomet, 
departmentas yra 

jums padėti. Ar jūs 
savo pareigą?

kad

ikime
ugumo
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Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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




