
ĮVAIRIOS ŽINIOS

Anglijos karo laivyno mi
nisterija jau užsisakė didelį 
daugį naujųjų šovinių.

numetė sviestą ant žemės 
ištrynė į jį Louisos nosį.

zmo

Newark, N. J.—Miesto 
valdyba paskyrė visą mėne
sį minėjimams 100 metų su
kaktuvių nuo Newarko in
korporavimo kaipo miesto.

Dallas, Tex.— Viesul 
vėtra užmušė du 
bal. 16 d.
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Norristown, Pa.—Nusišo
vė 13 metu mergaitė Nancy 
Haines, Philadelphijos fab
rikanto duktė.

MUS SOLINIO PLANAI 
REIKŠTŲ ETHIOPŲ 

SUTREMPIMĄ
s bastilijos nepalaužia valios tikrųjų ko- 
ūnizmo idėją.

CHICAGO, Ill., bal. 16 — 
Progresyvės Mainierių Uni
jos du didžiausi lokalai Gil
lespie nutarė nedirbti Pir
mojoj Gegužės.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily) 

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

LONDON, bal. 17.—Siau
čia įšelę mūšiai tarp ethio- 
pų ir italų pietiniame Ethi
opijos fronte.

ĮNIRTĘ MŪŠIAI ETHIO
PŲ SU ITALAIS

A.. C. Ritchie 
paliko $341,374

OHIO UNIJOS Už DARBO 
PARTIJĄ

■

LAUKIAMA REVOLIUCI
NIŲ MŪŠIŲ ISPANIJOS 

SOSTINĖJ

Baltimore, Md. — Buvęs
Marylando valstijos guber
natorius 
mirdamas 
turto.

Westchester, N. Y.—Vie
tinė vyriausybė atima viso
kią bedarbių pašalpą iš 
žmonių, turinčių bet kokį 
automobilį.

Darbininkai Visų šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a I aimėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasauli!

MADRID, Bal. 17.—Is
panijos sostine Madridas 
suparalyžiuotas visu otinu 
streiku. Ji darbininkai pa
skelbė prieš fašistų šėlimą. 
Bile valandą gali išsiveržti 
atvira revoliucinė kova. 
Liaudies bloko valdžia išlei
do patvarkymą, kuriuom 
uždaro ir panaikina visas 
fašistines organizacijas.

Per fašistų padarytus už
puolimus vakar Ispanijoj 
buvo užmušta 5 asmenys.

SUSMUKO TAIKOS DE
RYBOS T. LYGOJE

GENEVA^bal. 17.—Su
smuko visi Tautu Lygos 
trylikos narių komiteto 
bandymai suvest Mussoli- 
nio atstovus į taikos dery
bas su Ethiopija.

Italų štabas Dessye
Roma, bal. 17.—Italų ar

mijos vyriausias štabas 
Ethiopijoj persikelia į Des
sye.

Anglai Leisią Turkijai Gin
kluot Dardanellus?

LONDON, bal. 17.—An
glija eina su Turkija i de
rybas delei leidimo Tur
kams apginkluot Dardanel-' 
lų peria j a. Sovietų Sąjun
ga iau pirmiau sutiko, kad 
Turkija apginkluotu Dar
danellus, nes tas reikalinga 
Turkijos saugumui.

AKRON, Ohio. bal. 16.— 
Barbertono ir Akrono Dar
bo Federacijos unijų tary
bos šaukia Farmerių-Darbo 
Partijos kūrimo konferen
ciją apie gegužės 23 d. Kvie
čia darbieti Minnesotos gu
bernatorių Fl. Olsoną pasa
kyt prakalbą konferencijoj.

NAZIAI VEJA 14 METŲ 
VAIKUS I VERSTINUS 

LAUKŲ DARBUS
BERLYNAS, bal. 16.— 

Nazių valdžia isakė visiems 
14 metų berniukams ir mer
gaitėms rytoj eiti i naskir- 
tus punktus ir pasiduoti į 
verstinų darbų tarnybą lau
kuose vieniems metams. 
Taip šimtus tūkstančiu vai
kų išplėšia iš mokyklų ir 
siunčia beveik veltui ver
gauti pas dvarininkus ir 
buožes.

CHICAGO, Ill., bal. 16.— 
Nominacijose delegatų į 
prezidentinį r e p u b 1 ikonų 
suvažiavimą hooveriniai re- 
publikonai su pulkininku 
Knoxu priekyje gavę 80,- 
000 balsų daugiau už pa
žangaus republikono sena- 
t o r i a u s Borah sekėjus. 
28-niais delegatais nepasi
dalina. Juos savinasi ir Bo
rah ir Knox.
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Ethiopija Atmeta Fa 
šistų Plėšrius Neva 
"Taikos” Siūlymus

GENEVA, bal. 16. — Mu- 
ssolinio valdžia įteikė Tautų 
Lygai sekančias grobikiškas 
sąlygas, jeigu Lyga nori, 
kad Italija pradėtų derėtis 
apie taiką su Ethiopija ir 
apie karo paliaubas:

Derybos turi būt vedamos 
tiesioginiai tarp Italijos ir 
Ethiopijos, be Tautų Lygos 
veiklaus kišimosi į jąsias; 
derybos turi įvykti ne Ly
gos centre Genevoj, bet Ou- 
chy, ties Lausanna.

Laike derybų Italija nesu
stabdys karo veiksmų prieš 
Ethiopiją. Karo paliaubų 
(pertaikos) klausimas turi 
būt paliktas išspręst vyriau
siam italų komandieriiiįi 
Ethiopijoj su imperatorium 
Haile Selassie. Tuo t tarpu 
Tautų Lyga turės padaryt 
žingsnių, idant Ethiopijos 
armija negalėtų išnaujo 
persiorganizuoti laike derv-
;bų, jeigu jos įvyks." Itali
ja priduos Tautų Lygai tai
kos sutartį su Ethiopija tik 
tada, kai ta sutartis bus jau 
abiejų šalių pasirašyta.

Ethiopijos atstovai Wol
de Mariam ir prof. G. Jeze 
griežtai atmetė tokias Mus- 
solinio sąlygas, nes jos reik
štų Ethiopijos sukriušini- 
mą. Ethiopija reikalauja, 
kad taikos derybos būtų ve
damos tik per Tautų Lygą. 
Ethiopų valdžia šaukia, kad 
jau atėjo laikas Lygai pa
naudot kariškas ir visas ki
tas bausmes prieš užpuoli
ką, pagal Lygos įstatų 16-tą 
skyrių.

Anglija Reikalauja Aš
triau Baust Italiją

GENEVA, bal. 16.—An
glijos užsienių reikalų mi- 
nisteris A. Eden reikalau
ja, kad Tauhj Lyga panau
dotų aštresnes bausmes 
prieš Italiją, kurios valdžia 
atsisako nuo žmoniško tai
kymosi su Ethiopija.

Smarkauja Mussolinis
ROMA, bal. 16. — Svarr 

blausias fašistu organas 
“Giornale d’Italia” smar
kauja, kad italai, girdi, “su 
ginklais rankose atmuštų 
bile pavojų iš Anglijos ar 
kokios kitos šalies pusės.”

Pavogė Numirėlio Žiedą ir 
Padegė Lavonyną

SCHENECTADY, N. Y„ 
bal. 16. — Kažin kas įsilau
žė į Delanson kapinių lavo
nyną; numovė aukso žiedą 
nuo piršto vieno iš trijų la
vonų ir padegė pačią patal
pą ' J. .•

91 Mėty Senis Negras 
Laukiasi 38-to Vaiko

BROOKSVILLE, Flori
da, bal. 16. — Negras A. 
H. Douglas, 91 metų, yra 
tėvas 37 vaikų. Antroji jo 
pati rengiasi neužilgo pa- 
gimdyt .dar vieną. Jis 
yra tikras, kad ir naujas 
kūdikis bus jo paties “pa- 
storotas.”

270,000 N. Jersey Be
darbiu Gręsia Alkis
T R ENTON, N. J.—New 

Jersey pašalpų administra
cija pranešė apskričių val
dyboms, kad jau išsisėmė 
valstijinis šelpimo fondas; 
todėl patys apskričiai bei 
miestai turės aprūpinti 270,- 
000 bedarbių toj valstijoj. 
Daugeliui bedarbių, todėl 
gręsia alkis.

Anglą Seimo Atstovai 
Už Laisvę Thaelmannui

LONDON, bal. 16.—108 
Anglijos seimo atstovai nuo 
įvairių partijų išrinko iš sa
vo tarpo ir pasiuntė du de
legatus į Berlyną reikalaut, 
kad Hitleris tuojaus paliuo- 
suotų E. Thaelmanną, žy
miausią revoliucinį Vokie
tijos darbininkų vadą, arba 
kad greitai paskirtų jam 
viešą teismą. (Nes naziai 
rengiasi slapta nusmerkt 
nukirst jam galvą.)

FRANCIJA ŽADA APLEIST 
“BEJEGĘ” TAUTŲ LYGĄ

“LAISVES” ŠTABO PASVEIKINIMO TELE
GRAMA IŠLAISVINTAM DRG. KRUMBEIN

Charles Krunįbein, 
c-o Komunistų Partija, 
50 East 13th Įšt., 
New York.

Lietuvių dienraščio “Laisves” štabas sveikina jus, 
sugrįžus į revbliucinio proletariato veikiančiąsias eiles.

Kapitalistinį 3
votojų už kou unizmo idėją.

Jums veikliai dalyvaujant mūsų judėjime, mes būsi
me juo stipresni ir pirmyn žygiuosime prie naujų nu- 
veikimų ir pe

Tegyvuoja Komunistų Partija!
| “L.” štabo vardu,

Lenkų Bedarbių Ko 
voj su Policija 20 Už> 
mušta ir 100 Sužeista

Grasino Pavogti Belgijos 
Karaliaus Tris Vaikus

s-----------------------c--------------------

CH1NŲ RAUDONIEJI 
UŽĖMĖ ŠEŠIS SHANSI 
PROVING. APSKRKIUS

PEIPING, bal. 16. — Chi- 
nų Sovietų raudonoji armi
ja pilnai užėmė dar šešis 
Shansi provincijos apskri- 
čius ir dalinai užvaldė 14 
apskričių.

Chiang Kai-sheko fašisti
nėms armijoms labai sunku 
kovoti su raudonarmiečiais, 
—sako patys jo karininkai, 
—nes Shansi žmonės prita
ria Sovietam.

Ethiopai Nukovę 440 
Italy Pietiniam Fronte

LAIVAKROV1AI PRI- 
SPIRIA PRIE SIENOS 
BOSUS S. FRANCISCO
SAN FRANCISCO, Cal., 

bal. 17.—Keliolika kompani
jų jau siunčia savo laivus į 
kitas prieplaukas iškrauti. 
Nes San Franciscoj darbą 
sutrukdytų kova 38-79 lo- 
kalo Tarptautinės Laiva- 
krovių Sąjungos prieš vieti
nes kompanijas. Kova kilo 
iš to, jog San Francisco lai
vų ir prieplaukų kompani
jos suspendavo šio lokalo 
visus narius nuo darbo.
• Lokalui vadovauja garsus 
laivakrovių kovotojas Har
ry Bridges. Kompanijos at
siuntė lokalui reikalavimą 
išmest Bridgesą, bet laiva- 
kroviai nepaisys tos bosų 
užmačios.ADDIS ABABA, bal. 16.

—Ethiopų valdžia praneša,’ Sudaryta neatlaidus pi- 
jog mūšyje į šiaurę nuo No- 
ghelli pietiniame fronte per
eitą ketvirtadienį ethiopai 
nukovė 440 italų karių ir 
pagrobė vieną italų genero
lo automobilį, šešis trokus 
ir 12 kulkasvaidžių. Iš ethi
opų pusės žuvo 17 ir liko 
sužeista 25.

kietavimas prieš minimų 
kompanijų laivus ir prie
plaukas.

Laivakroviai. be kitko, 
reikalauja, kad darbininkai 
būtu samdomi tiktai iš uni
jos kontroliuojamų svetai
nių, o ne iš kompaniškų pa
talpų.

Mussolini Uždraudė Italam 
Augint Ethiopų Vaikus

Amerikos Grąžytų Pramonė 
Geriausiai Išvystyta

ROMA, bal. 16.—Daugelis 
geraširdžių bevaikių italų 
reikalavo, kad valdžia leistų 
jiems imti ethiopų vaiku- 

'cius sau į augintinius. Mus- 
solinio koloniių ministerija 
tatai uždraudė.

PARYŽIUS, bal. 16. — 
“Le Temps/’ arti prie Pran
cūzų valdžios stovįs dienraš
tis, perspėja Angliją, kad 
jeigu per Tautų Lygą nebus 
sutaikyta Italija su Ethiopi
ja, tai Franci j a atsimosian
ti nuo Lygos. Priskaito ki
toms Lygos šalims visokių 
“griekų,” ypač Anglijai, kai
po palaikančiai Hitlerio pu
sę prieš Franci ją.

Bet juk Francijos valdžia 
daugiausia ir kliudo panau
dot tokias Lygos bausmes 
prieš Mussolinį, kad pri
verst jį taikytis.

BRUSSELS, Belgija, 
bal. 16.—Policija suėmė 
buvusį kalinį N. Eiseną, 
kad tais jis rasinėj ęs kara
liui Leopoldui laiškus, 
grūmodamas pagrobt tris 
vaikus, jeigu karalius ne
sumokės jam $132,000.

PIRM LAIKO PAGIMDĖ 
5 KŪDIKIUS

BUCHAREST, R u muni- 
ja.—Čigonė Mare Ljngura- 
ru, lauke bedirbdama, pirm 
laiko pagimdė penkis kūdi
kius vienu pradėjimu. Visi 
penki greit numirė.

Į Dvi Dienas Fašistai 
Užimsią A. Ababą (?)

ROMA, bal. 17.—Italų ko
manda žada per dvi dienas 
pasiekti Ethiopijos sostinę 
Addis Ababa. Fašistai šim
tais trokų ir automobilių 
važiuoja vieškeliu į A. Aba- 
bą. Juos iš šonų saugoja 
tankai ir bombiniai lėktu
vai.

Naujas Šovinys Lengvai 
Prakerta 12 Colių Plieno

LONDON, bal. 16.—Plie
no fabrikantas R. Hadfield 
praneša, kad jo fabrikai 
sparčiai gamina naujus pa
trankų šovinius, kurie kiau
rai prakerta 12-kos colių 
plieno sieną, perlekia per ją 
ir patys į ją nesudūžta, o 
sprogsta tik tada, kaip jie 
išanksto užtaisyti sprogt. 
Toks šovinys lekia su 1,200 
mylių greitumu per valan-

----------------------------------

POLICIJA UŽPUOLĖ BE 
DARBIŲ LAIDOTUVIŲ 

DEMONSTRACIJĄ ♦I 
J

LW0W, Lenkija, bal.
—Policija užpuolė 3,000 be
darbių, d e m o nstruojančių 
laidotuvėse dviejų darbi
ninkų, kuriuos policininkai 
nušovė pereitą antradienį.

išvartė gatvekarius, pasis
tatė iš jų barikadas ir išsto
jo į griežtą kovą su polici
ja. Mūšyje liko nukauta 20 
asmenų iš abiejų pusių ir 
sužeista 100. Kariuomęjiė 
užėmė visus valdiškus na
mus saugodama juos nuo 
įnirtusių darbininkų.

Kansas City, bal. 16, 
lowos universiteto chemijos 
profesorius Ed. Bartow pra
nešė chemikų suvažiavimui, 
jog “kornuose” (kukuru- 1 
zuose) atrado smar 
medžiagą, negu dina 
bei nitroglycerinas.

Dedham, Mass. — Lo 
Christensenienė r e ikalauja 
perskyrų nuo savo vyro už 
tokius jo bosavimus: jis ne
leido ją i bažnyčią, o sykį

- -- - - - - . :r

Harrisonville, Mo., 
16. — Magdė Copeland 
išlaužė medines duris save 
kameros kalėjime, pagrobė 
šerifo raktus ir pabėgdino 
kalinį P. E. Griffiną, buvu
sį kunigą.

Naujas Galingiausias 
Lėktuvų Motoras

EAST HARTFORD, 
Conn., bal. 16.—Pratt & 
Whitney orlaivių fabrikas 
pastatė naują keturiolikos 
cilinderių dvigubą lėktuvui 
motorą, kuris išvysto 1,150 
arklių pajėgą, darydamas 
iki 2,700 apsisukimų per mi
nutę. Tai 20 nuošimčių ga
lingesnis inžinas už bet ku
rį iki šiol išrastą tos rūšies 
orlaivinį inžiną. Naujasis 
motoras tesveria tik 1,250 
svarų.

MASKVA, bal, 16. — Iš 
Jungtinių Valstijų sugrįžus 
vedėja Sovietu gražylų Te- 
že trusto, Paulina žemčuži- 
na, moteris Komisarų Tary
bos pirmininko V. Molotovo, 
sako, kad Amerikoj kur kas 
geriau yra išvystyta gražy- 
lų (veido miltelių, dažų, 
kvepylų ir kt.) pramonė, ne
gu bet kurioje Europos ša
lyje. Ji pataria daugiau 
imti pavyzdžių iš Amerikos 
pramonės, o ne iš vakarinės 
Europos.

Italija Reikalauja Atšauki 
Jai Bausmes pirm Derybų
ROMA, bal. 13. — Fašis- 

tų valdžia žadėjo šį ketvir
tadienį atsiust savo atstovą 
pasikalbėt su Tautu Lygos 
trylikos nariu komisijos pir
mininku de Madariaga kas 
link taikymosi su Ethiopija. 
Bet numatoma, kad Musso- 
linis reikalaus atšaukt visas 
Tautų Lygos dabartines 
bausmes prieš Italiją pirma, 
negu “ištikro” sutiks derė

tis apie taiką.

ANGLŲ LAIVUKAI PRIEŠ 
ITALŲ SUBMAR1NUS

LONDON, bal. 16.—An
glija pasiuntė į Gibraltarą 
dvyliką naujų karinių laivu- 
kų, prikrautų didelių bom
bų. Tos bombos yra taiko
mos priešo submarinams 
sprogdinti. Jos vielomis nu
leidžiamos į vandenį. Pa- 
spaudus laive elektrinį 
knvpkį, bomba eksploduoja.

Naujieji laivukai pasta
tyti pagal slaptus planus. 
Jie, be kitko, įrengti tokiais 
įtaisais, kad gali sužinot 
apie priešo submariną po 
vandeniu už 10 ar daugiau 
mylių.

Albany, bal. 16. — New 
Yorko valstijos demokratų 
partijos komitetas užgyrė 
tik Rooseveltą kaip jų kan
didatą į prezidentus, 
“nosis” Al. Smithui.

Washington, bal. 16.— 
PA viešųjų darbų adminis
tratorius Hopkins ketlha 
1937 m. pakelt algas paša] 
piniams darbininkams. Bet 
gal tuo prižadu nori 
daugiau balsų gaut Ro 
veltui rinkimuose.

Waupun, Wis. — Vieii 
niame kalėjime neleidžia ka
liniams tarp savęs kalbėtis

akyse. Sako, mažiau jvy 
ta muštynių, kada kaliniai 
negauna šnekėtis.

Long Beach, Calif., —- 
16.—“Mississippi” karo lai
vo jūrininkų grupė turėjo 
nedidelį, palaikį lėktuvą. Pa
kilęs ketvirtadienį, jis n 
krito, ir užsimušė du jauni 
vyrai.
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3 -• Laikraštininką Gildija
Labai gerai gyvuoja ir darbuojasi Am

erikos Laikraštininkų Gildija, kuriai pri
klauso ir “Laisvės” redakcijos štabas. Ji 
jau turi virš dviejų tūkstančiij narių. 
Jau pernai buvo manyta prisidėti prie 
Amerikos Darbo Federacijos, bet kon
vencijos nedidelė dauguma atmetė. Kiek 
jaučiama, šiemet Gildijos konvencija nu
tars ’prisidėti. Gildijos komitetas savo 
atsišaukime į narius ir kuopas ragina 
rinkti, tuos delegatus, kurie stoja už pri
sidėjimą prie Darbo Federacijos.

Šiud tarpu Gildija veda aštrią kovą 
prieš Hearsto laikraštį “Wisconsin 
News,” kuris atsisako pripažinti Gildiją. 
Laikrąštis išeina Milwaukcs mieste. 
Streikas tęsiasi senai ir eina labai ašt
riose, formose. Pats Gildijos prezidentas 
Broun dalyvauja pikiete ir jau buvo su
areštuotas ir nubaustas.

Yra Gildijoj laikraštininkų, kurie ne
nori prisipažinti darbininkais ir todėl jie 
nepritaria Gildijos bendradarbiavimui su 
darbo' unijomis. Tačiaus Gildijos vado
vybėj ypatingai Broun, jau senai kovoja 
už vienybę su darbo unijomis.

Nesupranta, ar Nenori Suprasti?
“Naujienoms” nepatinka mūsų išvada, 

kad Milwaukes socialistų elgėsis buvo ne- 
darbįpinkiškas, kuomet jie atmetė komu
nistų.paramą laike rinkimų, neprisileido 
prie jokio bendro frbnto. ('Girdi, ar tas 
reiškia, kad komunistai sava balsus ati
davė už kapitalistų partijas?

Nieko panašaus nereiškia. Komunis
tai vis tiek balsavo už Farmerių-Darbo 
Progresyvės Federacijos (socialistų) 
kandidatus. Bet svarbu tas, kad šis so
cialistų elgėsis sukėlė pasipiktinimo dau
gelyje darbininkų. Jie pamatė, kad Mil- 

į waukes socialistai nenori darbininkų 
vienybės, skaldo darbininkų spėkas, kir
šina * vienus prieš kitus. Antra, jeigu 
rinkimų kampanija būtų buvus vedama 
suvienytu frontu, solidaringai, tai būtų 
plačiosios liaudies ūpas buvęs daug augš- 
tesnis, entuziastiškesnis. Tokia rinki
mų kampanija būtų patraukus daug to
kių žmonių, kurie šiaip stovėjo nuoša-

Tai visa aišku. To nesupranta, arba 
nenori suprasti tiktai “Naujienos.” Jos 
nežūto, kad dvi organizacijos, atskirai 
veikdamos, viena kitai nepasitikėdamos, 
negalį laimėti tiek, kiek gali veikdamos 
bendįąi. Bendrai veikdamos, jos kele
riopai padidina savo įtaką masėse. Tas 
yra patirta ir įrodyta tūkstančiais sykių 
tame.“pačiame Amerikos lietuvių gyye- 

I ?inme; .
Pat., Francijoj atskirai veikdamos kai- 

riosiote partijos nebūtų galėję atsilaiky
ti įrieš fašistų gaujas. Bet kuomet jos 
suviehijo spėkas į bendrą liaudies fron-

IS LIETUVOS«

Lietuvos Laisvamaniai
į. “Liet. Ūkininko” prane

šimų^ Šiauliuose įvyko Lie- 
tuvosL laisvamanių Etinės 
Kultūros Draugijos Skyrių 
atstpyų suvažiavimas.

§i draugija jau turi 50 
, Didžiausias sky

rius iėsąs Joniškyj, su 300

tą, jos nušluostė nosį fašistams. Tas 
pats įvyko Ispanijoje.

Tos tiesos suprasti šiandien negali tik
tai politinis bemokslis. Tą tiesą šiandien 
gali užginčyti tiktai tas, kuriam nerūpi 
darbininkų laimėjimas.

Studentai Laimėjo Teisę Streikuot
New Yorko kolegijos prezidentui Ro

binsonui aplaužyta ragai. Pernai jis 
diktatoriškus įsakymus davė kolegijos 
studentams ir baudė juos už tai, kad jie 
streikavo prieš karo pavojų. Bet stu
dentai ir juos remianti publika sukėlė 
audrą prieš tą “didvyrį.”

Šiemet jau kitaip dalykai stovi. Ro
binsonas jau tyli del studentų streiko 
balandžio 22 d. O Dr. Turner, jo pagel- 
bininkas, viešai pareiškė, kad šiemet mo
kytojai netrukdys studentams streikuoti, 
taip pat nebaus tų, kūne streikuos. Mo
kyklos viršytos net gi sutiko duoti stu
dentams mokyklos daržą demonstracijai., 
Jeigu tą dieną lytų, tai, girdi, duosime 
studentams mokyklos auditoriją susirin
kimui.

New Yorko kolegijos studentai duoda 
gerą pavyzdį, kaip reikia nenusilenkti 
reakcionieriams, kaip reikia kovoti ir 
laimėti.

Svarbi Konferencija Brooklyne
Nepaprastai svarbi bus Didžiojo New 

Yorko ir New Jersey lietuvių organiza
cijų konferencija gegužės 3d. Ją šaukė 
šios apielinkės laikinas komitetas prisi
rengimui prie Amerikos Lietuvių Kong
reso. Mums atrodo, kad šion konferen- 
cijon delegatus turėtų prisiųsti kiekvie
na lietuvių organizacija. Niekados pir
miau Lietuvos žmonelės taip netroško 
amerikiečių pagelbos kovoje prieš Sme
tonos diktatūrą, kaip dabar. Amerikie
čiai neturėtų juos suvilti.

Rimtų argumentų prieš konferenciją ir 
prieš kongresą nėra. Smetoninių tauti
ninkų bauginimai vėju pamušti. Jie ne
nori girdėt amerikiečių balso prieš Sme
tonos diktatūrą ir už Lietuvos brolius ir 
seseris. Jie gina tą diktatūrą. Todėl 
jiems nepatinka nei kongreso šaukėjai, 
nei kongreso idėja.

Katalikų srovės vadai irgi priešingi 
kongresui. Jie, mat, laukia malonės iš 
Smetonos valdžios rankų. Jie mano, kad 
Smetona pakvies Lietuvos Krikščionių 
Demokratų Partijos žmones prie koalici
jos ir visi bendrai galės spausti Lietuvos 
žmones. Tuo būdu jie kenkia Amerikos 
Lietuvių Kongresui ir šaukia katalikiško 
nusistatymo organizacijas nesiųsti dele
gatų, nepritarti pačiai idėjai.

Bet kongresas reikalingas. Tie, kurie 
jo svarbą supranta, turėtų nuo dabar 
mestis darban visa savo energija.

Ar Lietuvos Žvalgybininkai 
Valdys SLA?

Gerai žinomas Amerikos lietuviams Pi
lėnas vėl išėjo viešai “Vienybėje” ir agi
tuoja už smetonininkų sąrašą SLA. Jis 
smerkia progresyvius kandidatus ir šau
kia balsuoti už Rastenį ir kitus fašistuo- 
jančius kandidatus.

Šį sykį Pilėnas atvirai prisipažįsta, 
kad jis tarnavo Lietuvos žvalgyboje. O 
kad jis eina šnipo pareigas Amerikoje, 
tai jau visiems senai žinoma. Tai dabar 
ir kyla klausimas, kas bus SLA viršinin
kais: ar pažangieji žmonės, ar Lietuvos 
žvalgybos palaiminti smetonininkai?

Teisia Šerifų Nušautos Crem- 
pienės Vyrų ir Sūnų

Ispaniški V aizdai 
Ir Bruožai

Carranza monarchistas, tai 
jis griežtai atsisakė pa
sveikint respubliką.

Tada ant tribūnos užšoko 
jauniausias kortesų atsto
vas Vincente Uribe, komu
nistas (turįs tik 24 metus) 
ir užtraukė “Internaciona
lą.” .

Prie jo prisidėjo visa ko
munistų frakcija, visi socia
listai ir dalis respublikonų.

Pirmu kartu Ispanijos 
kortesų (parlamento) na
muose skambėjo galingos 
gaidos “Internacionalo.”

Drąsa ir Energija
“Pravdos” k o responden

tas d. Majorski, aprašyda
mas, kaip jis iš Franci jos 
atvyko Madridan, sako:

“Juo arčiau Madridas, 
tuo stipriau atjauti įvyku
sią permainą. Darbininkų 
veidai linksmesni, drąsesni.

gautą.” Tūli už tai užpyksta, 
kartais reikalauja vistiek tal
pinti ir jo. Tais nesmagumais 
redakcija ir šiame suvažiavime 
nusiskundė. Jei taip darytų 
visur, kaip mes, tai neparašytų 
vienas ir kitas apie tą patį.

čia turėjau omenyj mažus 
miestus. Didmiesčiuose, drau
gai koresp. bendradarbiai tu
rėtų susišaukti konferencijas, 
išdirbimui planų, kaip sėkmin
giau galima būtų darbuotis mū
sų spaudai.
Prastai Rašančių Klausimu
Redakcija pažymėjo, kad ji 

gauna tokių rašinių, kur rašė- 
jas nežino nei paprastų raide- 
ženklių kur dėti, arba deda ne 
savo vietose. Tai jau apie kokį 
nors taisykliškumą sakiniuos 
bei punktuose nėra nei kalbos. 
Dalykai, apie kuriuos rašo, vi
suomenei yra svarbūs, laikraš- 
tin reik dėti, gi ištaisyti nega
lima. Tad redaktorius turi per
dėm perrašyt. Ir kada tilpsta 

i savo raštą 
pažįsta tik tuomi, kad po juo 
padėta jo vardas.

Tas daro redakcijai apsun
kinimus ir tie rašėjai turi ne
smagumus. Aš manau, tame ga
lima žymiai pasigerinti, štai 
kokiu būdu:

Yra tam tikri vadovėliai ra
šymui. Pav., maža knygutė 
apie 10c. kaina: “ženklai ir 
Taisyklės Rašymui.” Kada se
nai A. Antonovo parašyta. Ji
nai taip aiškiai, taip lengvai 
suprasti išrodinėja, kad kelis 
kart atydžiai perskaičius, gali 
visą ką sau reikalingą del ra
šymo žinot iš atminties. Manau 
“Laisvės” spaustuvėje tokių va
dovėlių randasi, o jei ne, turėtų 
parūpinti, o draugai rašėjai, 
kuriems tai reikalinga, įsigyti. 
Ir tuomi bus prašalinta, kaip 
virš minėta, daug nesmagumų.

• A. Arbačiauskas.

i

darbininkus.
Bet šie, nieko nebodami, 

susitarė savo tarpe ir atida
rė šapą. Jie valdo ją ben
drai, šapa jau jų ir biznis 
eina gerai, nes gauna labai 
daug užsakymų.

Tas pats ir sodžiuose. 
Bežemiai ir mažažemiai 
ima į savo rankas didžiuo
sius dvarus, išsidalina že
mes, o keliose vietose jau 
daroma -bandymai valdyt 
bendrai.

Jei Ispanijos valdžia būtų 
liaudies fronto valdžia, tai 
dvarponių tuoj nebeliktų. 
Ispanijoj buvo apie 40,000 
dvarponių.

Klioštorių Ispanijoj yra 
apie 5,000. Klioštoriai turi 
savo dideles nuosavybes.

Komunistai
Ispanijos seime yra 16 

komunistų. Jie sudaro labai 
veiklią ir energingą grupę.

Atstovais išrinkta parti
jos generalis sekretorius 
Jose Diaz, Asturijos suki
lėlių vadas Manco, redakto
rius “Mundo Obrero” Fer
nandez.

Kai naujas seimas susi
rinko į posėdžius; tai grupė 
atstovų pareikalavo, kad 
pirmininkaujantis sen iau- 
sias sulyg amžiaus atstovas 
Carranza sušuktų ura už 
respubliką. Bet kadangi

Madride
Centras Madrido darbi

ninkų judėjimo Casa del 
Pueblo (Liaudies Namai), 
čia beveik visų unijų cent
ras. Madride į unijas yra su
organizuota 125,000 darb. 
Tai yra gana didelis skai
čius, turint omenyje, kad 
Madridas nėra Ispanijos 
industrinis centras.

Seniau Liaudies Namuo
se komunistai nebuvo geis
tini svečiai. Santikiai tarp 
komunistų ir socialistų bu
vo be galo aštrūs. Dažnai 
apsipešdavo. Dabar jau vi
sai kitaip. Komunistai su
sidraugavo su socialistais, o 
po to, kaip Jaunieji Komu
nistai susivienijo su Jaunų
jų Socialistų organizacija, 
santikiai tarp senių žymiai 
pagerėjo.

Per du pastaruosius me
tus Liaudies Namai buvo 
“užpečėtyti”—juose nebuvo 
jokio veiklumo, nes sostinės 
darbininkams buvo atimta 
teisė legalių susirinkimų. 
Dabar visai kas kita. Liau
dies Namuose veikla, tary
tum avily j.

Liaudies Namus kontro
liuoja socialistai. Bet kaip 
visur, taip ir Ispanijoj, jie 
yra dvejopi.

Largo Caballero—vadas 
kairiųjų socialistų. Jis už 
proletariato diktatūrą ir ai
škiai linkstąs . prie sovieti
nės valdžios formos.

Prieto — vadas reformis- 
tų, dešiniųjų, nors ir vadi
na save viduriečiu. Kadangi 

.. Ispanijos darbininkai nėra 
reformistai, nes čia niekad 
nebuvo gerbūvio sąlygų, 
kurios penėtų reformizmą, 
tai ir dešiniesiems vadams 
reikia gana kairiai kalbėti.

Ta jų taktika ateityje ga
li padaryti daug žalos.

Bažnyčios
Klerikalų spauda rėkia, 

kad revoliucionieriai deginą 
bažnyčias. Chicagiškis 
“Draugas” sako, tai darbas 
liaudies fronto.

Bet štai, mes skaitome 
pranešimą ‘Daily Workery,’ 
kad bažnyčios virto susirin
kimų vieta įvairių fašistuo- 
jančių gaivalų. Susirenka 
jie į bažnyčias ginkluoti ir 
daro savo planus.

Į viešą kovą tie ginkluoti 
fašistų būriai nestoja: jie 
savo kruvinas operacijas 
daro iš užpakalio, iš tamsių 
užkampių.

Jeigu bažnyčios ir klioš- 
toriai virto smurtininkų 
veikimo centru, tai aišku 
savaime, kad žmonės žiūri 
į tas vietas, kaipo į reakci
jos tvirtoves ir paleidžia jas 
pelenais.

Karas tai karas.
Bendrai Valdo

“Mundo Obrero,” Komu
nistų Partijos organas rei
kalauja, kad kairiųjų res
publikonų valdžia imtųsi aš
trių priemonių prieš kapi
talistus, kurie tyčia sabota- 
žuoja gamybą, tyčia užda
ro dirbtuves, kad diskredi
tuoti revoliuciją ir pasėti 
industrinę betvarkę.

Daug dirbtuvių ir šapų 
darbininkai patys paėmė į 
savo rankas ir valdo kolek
tyviškai.

Tūlas stambus industria- 
listas uždarė didžiausią dra
bužių firmą Madride. Jisai

Ant skersgatvių nesimato f laikraštyj, rašė jas
-- - • vvnriicdn LiL- 4-ii/\rv»i

‘civilės gvardijos’ žandarų, 
kurie buvo kaip ir simbolis 
priespaudos. Tiesa, vėliau 
juos vis tik kaip kur pama
tai, bet jie jau ne tokie aki
plėšos, kaip buvo seniau.

“Klerikaliniai f a š i s tinę 
mašina dar neišgriauta, bet 
ji atmušta atgal.... Kairių
jų respublikonų (Azanos) 
valdžia prisižadėjo atsteigti 
demokratines laisves ir pra
vesti tūlas reformas. Bet ta 
valdžia nedviprasmiai rodo 
savo pasiryžimą ginti kapi
talizmo pamatus....”

Ispanijoj dar bus labai 
didelių kovų.

Dedele. >

Korespondentų ir Bendradarbių 
Reikalais London. — Anglų vyriau

sybė užgyre C. A. Lindber- 
gho " hrne‘rikonišką leidimą 
skraidyti, ir bal. 15 d. jis 
tuo būdu pirmą sykį skrido 
Anglijoj.

liaudies — tuo patim ir apšvie- 
ta juo labiau plėsis. Mūsų spau
dos spėkoms augant, pasidarys 
ir finansinės galimybės “Lais
vę” padidinti.

Del dažnaus siuntinėjimo tų 
raštų, iškaščiai netur būt ant 
kelio: “L.” centras atlygins, 
jei kurie del to daugiau išsikaš
tuos ir pareikalaus,—taip šiame 
suvažiavime “Laisvės” redakci
ja išsireiškė.

Sutartinumas Rašyti
Mes, minersvilliečiai, kurie 

rašom “Laisvėj”, tai kas pas 
mus ir apielinkėj įvyksta svar
besnio, susižinom ir susitariam, 
kuris apie tai parašys. Tokiu 
būdu mes išvengiam to, kas ma
tyt redakcijos atsakymuose: 
“Netilps, talpinam pirmiau

Iš vakaro, ' pirm' “Laisvės” 
Ko-operatyvės spaudos dalinin
kų suvažiavimo, (4 balandžio, 
1936 m.) laikyta sesija “Lais
vės” redakcijos su jos kores- 
pondentais-bendradarbiais. Re
dakcijos raportai ir jos bend
rų darbuotojų išsireiškimai 
daug ką nušvietė. Pasirodė, 
kad “Laisvė” savo turiniu pas
taraisiais laikais labai daug pa
gerėjo, ypatingai korešponden- 
dencijų ’žinelių srityje.

Šiuo atžvilgiu nors daug ne
tobulumų išgyvendinta, bet dar 
vis jų žymiai randasi; Todėl re
dakcija čia davė gerų pastabų 
-nurodymų, kaip turi būt ra
šoma. Parodyta-skaityta kelios 
korespondencijos, gerai ir blo
gai rašytos. Gerai parašyto j 
telpa šeši skirtingi nuotikiai, 
savo atskiruose punktuose, už
ima tik pusę špaltos, aiškiai 
dalykus atžymi. Tas davė man 
ir, manau, daugeliui korespon
dentų geras pamokas.

Idant korespondencijos nebū
tų nuobodžios, o būtų patrau
kiančios skaitytoją, idant jos 
nedarytų keblumų įtalpinime 
“Laisvėj”, redakcija iš mūs 
(koresp.) reikalavo, kad: (1) 
Rašytume trumpai, teisingai ir 
aiškiai, vengiant ilgų išvadžio
jimų; (2) Neįterpti nieko to
kio, kas turėtų būt skelbimuo
se; (3) Rašyti tuoj aus, kaip 
tik kas svarbesnio atsitinka; jei 
tavo nuomone yra verta spau
dai—reikia nelaukti kol dau
giau kas atsitiks, kad sykiu pa
siųsti; (4) Reikia rašyti netik 
apie savo sriovės žmonių atšili
mus, bet apie visų: ar jie būtų 
socialistai, tautininkai, katali
kai, ar kiti religiniai. Apie vi
sokių pažiūrų žmones, turi būt 
rašoma grynai teisingai, be rei
kalo neužgauliojančiai, tikrai 
ištyrus.

Taip rašinėdami, “Laisvę” 
darysim įvairesnę, mūsų kores
pondencijos - žinios sklandžiau 
skaitytis, patenkinsim ir skir
tingų nusistatymų žmones. 
Tuomi “Laisvė” skleisis vis pla- 

miniose

Vaikas Nužudė Dėdę
WILLIAMSON, W. Va.— 

15 metų vaikas J. E. Gau- 
jot prisipažino, kad jis nu
šovė savo dėdę pulkininką 
A. Gaujotą. Dėdė buvo 
pasiuntęs vaiką į banką iš
keisti $12 čekį; bet vaikas 
už gautus pinigus nusipirko 
revolverį ir viešbutyj paū
žė. O kai dėdė grūmodamas 
pareikalaVo pinigų, vaikas 
ir šovė.

Gyventojų Judėjimas, Gimimai it Mirtys Lietuvoje, 1935 M.
Per 1935 metus Lietuvos gyventojų skaičius padidėjo 

23,375 žmonėmis. Paskutiniais metais jungtuvių, gimi-
mų bei mirimų skaičiai ir gyventojų prieauglis taip at-
rodo:

1935 m. 1934 m. 1933 m.
Jungtuvių ,........... . ............ .. 18,254’ 18,246 19,511
Gimimų .. ......................... . . 57,970 60,770 62,145
Mirimų........... . .................. .. 34,595 35,789 32,749
Prieauglis ......................... .. 23,375 24,981 29,396

Provlnčijoj Trūksta 
Daktarų

Kaune yra daktarų per
teklius, o daugelyje Lietu
vos valsčių ir mažųjų mies
telių visai nėra daktarų.

Apskaitoma, kad provin- i lenkus John Crempą ir jo 
i ’ ’ 
daktarų. mesmo

Daktarai nebenori gyvėn- - 
ti mažuos miesteliuos ir1 
-bažnytkaimiubs, nes sakosi 
negalį padaryti pragyveni
mą.

ELIZABETH, N. J., bal. 
15.—Prasidėjo teismas prieš

Naujagimių mirtingumas Lietuvoje, deja, yra gana di
delis. 1935 metais mirė 7,146 kūdikiai iki vienerių metų 
amžiaus, kas sudaro 12,3% visų gimusių tais metais kū
dikių. (1934 m. kūdikių mirė 10,059 ir 1933 m. 7,537).

Mirimų priežastys paskutiniais metais atrodo:
19331935 1934

Džiova .................... ............ . ......... 2,523 2,511 2,445
Kitos plaučių ligos ........................ 4,268 3,791 3,946
Kitos limpamos ligos.................... 2,852 2,559 2,156 4
Vėžys ir navikai ........................... 1,137 1,118 1,120
Reumatas ....... .............................. 467 412 406.

Nervų Ligos ...................................1;865 1,855 1,756
Kraujatakos ligos .......................... 2,518 2,259 2,199
Virškinimo ligos ........................... 2,223 3,532 2,349
Šlapimo ir lyties ligos.................. 634 646 642
Nėštumo ir gimd. ligos................ 414 400 380
Odos ir kaulų ligos.............. 663 874 771 k

Prigimti trūkumai ....... ................ 1,620 2,133 1,778
Senatvė ;......... .............................. 6,485 5,500 5,238
Prievartos mirčia .......................... 1,048 1,101 1,082 .
Neišaiškintos priežastys ............... 5,878 7,050 6,481

cijai reikalinga bent 200 Į sūnų, kaipo niekintojus pir- 
teismo nuospren- 

Jiems, mat, tėišmiš- 
kai buvo įsakyta, kad leistų 
elektros kompanijai pravest 
savo linijas per jų farmu- 
kę; o Crempai tam priešino
si. Del to pasipriešinimo 
šerifai nušovė Sofiją Crem- 
pienę ,ir teismas tuos žmog
žudžius išteisino.

Š

tarėsi tuomi išgąsdinsiąs tesnėse ir platesnėse

Lietuvos kalėjimuose pū
doma ir kankinama 500 ge
riausių Lietuvos darbinin- 
kų ir valstiečių.

nę, Žukauską.
i I 14etuvos laisvamaniai yra 
i pusėtinai nušutę.

■ skyrių.

‘ Centro vfddybon laisva
jai išrinko Drą Šliupą,



^Puslapis Trečias. LSISVfi

Literatūra ir Menas
nin originalumo, kad 
teisę pasakyt “mano

žinantieji, manau,.nepyks už J- 
tai, kad nežinantieji nori žinotu 

Greatneckietis.
___________

Broliai Jurkoniai

Pavasario Grožis
Pavasario grožį
Mes matom ant pievos, 
Mes matom žaliuojant 
Beaugančią žolę;
Mes matom bežydint 
Gėles įvairiausias, 
Mes girdim dainuojant 
Paukščius gražiabalsius.
Pavasario grožis 
Mumis išvilioja 
Išeiti iš namo 
Į girią, į lauką; 
Vilioja ir kviečia 
Giliau atsidūsti, 
Ir traukti krūtinėn 
Kvapsningąjį orą.
Mes einam į lauką, 
Į žaliąją girią, 
Gėrėjamės, siekiam 
Į tai, kas vilioja;
Mes žinom, suprantam— 
Pavasaris mielas
Keliaus—mus palikęs—
Į svetimą kraštą.

St. Jasilionis.
30-V-29.

Pastabėlės Poetams
“Darbininkų žodyj” pasirodė antras lite

ratūros ir meno lapelis, kurį užpildo Prole
tarinių Rašytojų Ratelis.

Šis skyrius įvairus ir turiningas. Jame tel
pa pamokinantis straipsnelis, kaip rašyti 
apysakaites, kaip susitvarkyti medžiagą. 
Telpa apysakaitė “Gaisras”—Strielės ir net 

w keturi eilėraščiai. Taigi mes ir pakalbėsim 
biskelį apie eilėraščius.

Abelnai kalbant, visi eilėraščiai paviršu
tiniai, trūksta jiems poetiškumo, minties gi
lumo. Mūsų poetai vis dar neprisiverčia sa
vęs pagalvoti ką nors vertingesnio, neįeina 
į žmonių sielas, nepakankamai pažįsta, ne- 

*pakankamai jaučia gyvenimą, žinoma, ne
lengvas darbas būt giliu mąstytdju ir retas 
•kuris prisiverčia giliai mąstyti. Bet norint 
būt geru poetu, būtinai reikia mąstyt, nes 
mintis, išskyrus žodžių parinkimą, yra \is- 
kas. Vien tik tuščia gražiabilyste poetas 
negali tenkintis.

Yra keletas netikslumų ir žodžių kirčia
vime.

* Eilėraštyje “Skausmo Jausmai”—Sobuvos
Petro:

“Giliai užsimąstęs po beržo šakomis
* Liūdėdams pyniau skausmingus jausmus, 

Suliedams jų aidus su lakštučių dainomis— 
Už tuos, ką kovoje yr’ kritę del mūs.” 
Trečioj eilutėj žodyj “aidus” kirtis puola 

ant “ai”, kuomet reikia kirtį dėt ant pasku
tinio skiemens “dus”. Taipgi Petras įterpęs 
“draugus” tokioj tvarkoj, kad prisilaikant 

♦ritmo “draugus” skamba taip, kad padėjus 
draugą vienskaitos vardininke galima būtų 

grimuoti su raugas.
Daleiskime, mes šitas eiles pavadinsime 

laisvomis, bet ir laisvos eilės rašosi tuo pa
čiu ritmu, todėl neleistina darkyt žodžiai, 
kaip kam patinka.

Tam pačiam puslapyj telpa Rl. Svyrūnė-
• lio pasakaitė apie “šeimininkę ir Vorą.” Pa

sakaitė parašyta eilėmis. Dalykėlis gražus, 
bet žodeliai gerokai suparalyžiuoti. Ve, kad

* ir šis pavyzdėlis:
“Musė skraidė — susirado
Šeimininkės nuogą kūną, 
Skubiai griebės siurbti kraują— 
Tokių progų retai būna.”

Gyvoj kalboj tariame žodžius “tokių”, 
“progų”, patęsdami paskutinį žodžio skie- 

^menį. Na, o pagal eiliavimo tvarką privers
ti tęsti pirmutinį žodžio skiemenį “to. . ” 

♦“pro. ..”
Paskutinis punktelis viršminėtos apysa

kaitės prasčiausiai sutvarkyta, štai jis:
“Daug dar yra darbininkų,
Kurie keikia komunistus,
Kad jie stato pinklės kovas
Prieš jų siurbėles, fašistus.”

Pagal ritmą reikėtų tarti žodžius “komu
nistus”, “fašistus”—komunystus, fašystus.

< Bet gyvoj kalboj mes taip jų neištariam. To
dėl ir eilėraščiuose reikia vengt tokių berei
kalingų kirčiavimų.

Šie keli pavyzdėliai rodo, kad mūsų poetai 
nepakankamai kovoja su savim. Nesisten- 
gia ar gal nepajėgia išvengt žodžių iškrai
pymo. Į tai reiktų kreipt daugiau atydos. 
Nes tvarkus žodžių sudėstymas labai daug 

► prisideda prie eilėraščių pagražinimo.
Pradedą eiles rašyti draugai, būtinai turi 

mokytis save disciplinuoti. Be disciplinos nė-

ra nieko.
Tiesa, poetai dažnai susiduria su keblu

mais. Juos vargina ritmas, rimas ir įvai
rios taisyklės, bet tas viskas lengva nugalėt 
—jei tik yra noras mokintis, studijuoti. Su 
laiku viskas galima.

Neretai taikymasis prie rimo, ritmo ir se
nus poetus išveda į lankas. Ve, kad ir d. 
žalionis, kuris yra pasiekęs augščiausio laip
snio lietuvių poetų tarpe, retkarčiais pasi
duoda silpnybėms. V. žalionio užbaiga po
emos “šilkinė Suknelė” tilpo “Priekale”, 
taipgi buvo perspausdinta “Laisvės” šeimi
ninkių Skyriuj. Poema sklandžiai sueiliuota 
išskyrus du punktelius. Jeigu d. žalionis 
būtų jaunas poetas—atleistina. Bet šiam at
sitikime vertas pabarimo.

“Kai vardu visų siuvėjų
Stalinui pasižadėjo
Normas trigubai pralenkti,
Šalį į šilkus aprengti.”

Mano manymu, logiškiau būt “šalį šilkais 
aprengti.” Bet, panaikinus “į”, trūksta vieno 
skiemens. Veikiausia delei to vieno skie
mens ir aprengė šalį į šilkus.

“Į šilkus ir minkštas vilnas, 
Krautuvės kad būtų pilnos, 
Kad nudriskusiems sovietuos 
Jau daugiau nebūtų vietos.”

Perskaičius antro punktelio pirmą eilutę 
jauti, kad ji ne savo vietoj. Rodos, rausta iš 
gėdos. “Į šilkus ir minkštas vilnas,” ką? 
kur? statai klausimą. “Krautuvės kad būtų 
pilnos,” ko ? Perskaitęs kelius kartus dasi- 
protėjau, kad reikia aprengti “Šalį į šilkus ir 
minkštas vilnas” ir kad tų šilkų ir vilnų 
“Krautuvės kad būtų pilnos”.

Bet tai nelengva suprasti šitoks sakinys.
Kam d. žalionis atsinešė “vilnas”? Vy

riausiai, kad rimuotųsi su žodžiu “pilnos.” 
Na, ir gavosi toks netikslumas. Būtų buvę 
logiškiau šitaip:

Tų šilkų, minkštutės vilnos
Krautuvės kad būtų pilnos.

Tiesa, sakinys netobulas ritmu, bet nebūt 
pasidarius tokia nesąmonė, kokia pasidarė.

šitą, d. V. žalionio netikslumą parodžiau 
ne todėl, kad padrąsinti jus, poetai: darykit 
klaidas, rašykit, kaip jums patinka; bet 
todėl, kad kreiptumėt atydos į savo kūrybi
nį darbą. Kad parašę eilėraštį, gerai jį 
patikrintumėt, apsvarstytumėt visapusiai.

Tiesa, “Darbininkų žodžio” Meno lapas 
pasirodė tik antru kartu. Reiškia, dar jau
nutis. Reikia tikėtis, kad jis sustiprės ir 
atsistos ant tvirtų kojų, nes kanadiškiai turi 
talentingų spėkų. Jau dabar aš linkęs ma
nyti, kad kanadiškiai pralenkė mūsiškį lite
ratūros ir meno skyrių.

Pranas.

Tūlos Pastabos
Meno Sąjungos reikalais pasikalbėjimas 

išėjo iš mados. Kas kalbama, tai tik centra- 
linės įstaigos narių. O daugiau—niekas.

Centralinės įstaigos nariai ir pasikalba ir 
pasibara. Mes klausomės, ir kartais nusišyp
some.

Kelios savaitės atgal, d. J. N., prisiminęs 
menininkų Pirmą Apskritį, pamaišęs nuo
girdų kopūstus, šutintas bulves, košelieną, 
ir pridėjęs naktinius priepuolius, patamsės 
minčių baladonę, ramūnėlius, keptą ridiką 
su riešučiais maišytą, pasakė, didelį Fe! Sa
kydamas “fe”, matomai, jis taikė tatai me
nininkų Pirmojo Apskričio buvusiems ir esa
miems veikėjams. Bet tas “fe” labai pritiko 
paties d. J. N. sukoncentruotai gražbilystei. 
Lygiai, kaip poterių Amen.

* * *
Tai neišleistas veikalas “Vestuvės Pušy

ne” taip ir eina per kolonijas. Central inis 
menininkų štabas gerai įsižiūrėjo į veikalą 
tik tada, kai šenandoriečiai atvyko pas juos 
sulošti. Gerą kritiką veikalui parašė. Bet kur 
tie draugai buvo tada, kai veikalą perskaitė 
ir atmetė? Jei d. Mizaros laiškas veikalo 
autoriui būtų buvęs parašytas tada, kai dar 
veikalas tebebuvo centro biuro raštinėj, ma
nau, veikalo autorius būtų gražiai tomis pla
čiomis mintimis pasinaudojęs ir veikalą tin
kamai pataisęs.

* * *
Suvažiavimas bus su prelekcijomis. Pre- 

lekcijos man primena Glevelandą. Ilgesnes 
kalbas, be sekretoriaus ilgo raporto, sakė d. 
d. šalinaitė, Andriulis. Delegatai ir žiovavo 
ir snaudė, ir miegojo.. . . Kiti “nedatrivoję” 
nuovargiu—išvaikščiojo.

Seimų savaitė pavargina delegatus. Ar ta
tai nežinoma centro biuro nariams? Ar ne 
geriau prelekcijas siuntinėti vienetoms, vie
ton jas skaityti seime? Prelekcijų pagaminti 
žadėta, bet nėra.

Detroito suvažiavimas buvo tiek “svar

bus”, kad centro biuras nė protokolo nedėjo 
laikraštin, nė aukų nepaskelbė.

St. Jasilionis.

Nesibarame, Bet Bandome 
Kaip Ką Išrišti

Laike praėjusių mūsų suvažiavimų net ke
li draugai man statė klausimą:

—Ko jūs čia, Meno Sąjungos centre, pe
šatės ?

—Ne, mes “nesipešame”,—aiškinausi.
—Na, bet kaipgi ne? Ar neskaitei, kad 

tave J. N. (Nalivaika) vadina “demagogu,” 
“vaikišku”, “priekabiautoju,” “iškraipytoju” 
ir tt., ir tt.

—Hm... . Draugas J. N. yra “meninin
kas”,—trumpai atsakiau.

—“Menininkas”? Kaip tai, ar gi visi me
nininkai turite taip negražiai bartis?—Do- 
mavosi draugas.

šioje vietoje prisiėjo dalykas paaiškinti 
rimčiau. Ir čia tai galime pakartoti delei tų, 
kurie mūsų ginčus nežino. Už jokias politi
kas, vadovybes ar “iškraipymus” mes “ne
sipešame”. Visi norime gerinti ir tobulinti 
mūsų menines ir kitas organizacijas—ypač 
jų veiklą.

Viena mūsų judėjimo ydų yra, tai nuola- 
nis, vienodas ir visuomet kartotinas forma
liškumas, protokolizmas. Perdidelis kalbėji
mas ir rašymas apie piknikus, finansus, su
sirinkimų atidarymus, protokolų skaitymus 
ir priėmimus. Gi tuo pačiu laiku stoka idėji
nio darbo. Kad tokios ydos yra, tai ir gi ne 
mano išmislas arba “savotiška politika. Net 
LKF CB apie tai daug sykių kalbėjo ir tarė, 
kad reikia susirinkimus ir konferencijas tai
syti—idealizuoti, gerinti.

Tik tiek: norėjau pasakyti ir aš savo raši
nėlyje. Tai reiškia, kad prie tokių apskričių 
konferencijų būtų geriau prisiruošta, kad 
negana tik protokolas perskaityti, parapor- 
tuoti apie finansus, piknikus, kiek minučių 
dainą mokinamasi ir tt. Reikia konferencijo
se padaryti mūsų darbų visapuse peržvalga, 
paruošti referatai;,bėgamais meno klausi
mais. Tą bandysime padaryti sekančiame 
Meno Sąjungos suvažiavime. Ir, reikia pasa
kyti, kad sutiko ir d. J. N. (nors po išsiba
rimo) su tokia nauja metodą. Manau, kad 
niekas nebus tam priešingas—visi mes nori
me pagerinti mūsų judėjimą.

O kad draugas J. N. taip aštriai pasibarė, 
tai čia ne jis, bet kaltas jo “menas.” Meni
ninkuose yra dar viena sena sriovė, kuri 

- vadinasi “ekspresionizmu.” Jos menininkai, 
rašytojai, vaduojasi ne logika, protu, bet 
jausmais. Jie visuomet rašo su “siela,” su 
“meile,” su “ūpu.” žodžiu—taip, kaip jų 
jausmai diktuoja. Na, tai kodėl neleisti d. J. 
Nalivaikai naudotis jų metodą? Juk jis irgi 
menininkas—tik gal nesužinus “ekspresio
nistas.” Tad delei to pasibarimo mes nesi
ginčysime.

Tačiaus kalbant apie demagogiją ir logi
ką, kaip kas dar reikia atitaisyti d. J. N. 
rašte. Atrodo, kad tas jo rašinėlis visai nere
daguotas, kas liečia laikraštinę etiką ir logi
ką. 3et paminėsiu tik kaip ką, kad skaity
tojams neįsipykus.

Draugas J. N. tvirtina, jog Bovinas rašęs, 
kad “menininkų suvažiavimas įvyks ežere.” 
Netiesa! Jįlieko panašaus nerašiau ir žodžių 
neišverčiau. Rašiau sekamai: “Išrodo, kad 
menininkų suvažiavimas įvyks ežere.” Tai 
kraipo mintis d. N., b ne aš. O apie konfe
renciją d. J. N. sako, kad “aprašysiu jos 
visą eigą taip, kaip joje buvo raportuota ir 
kalbėta,” o ne taip, kaip kas namieje misli- 
na. Pilnai sutinkame—kasgi reikalauja ki
tokių rašymų? Prieš ką tas ginčas? Atrodo, 
kova su vėjais, o ne su faktais.

Taigi, d. J. N. sakosi, jog aprašė ir to- 
liaus aprašys “visą eigą.” Tad jam čia vėl 
paklausimas: Ar buvo “raportuota” ir “kal
bėta”, kad Sietynas tikrai joja ant “pasa
kiško žirgo per karalystes?” Jei ir buvo, tai 
ar čia jau konferencijos “visa eiga?” Visgi 
antrame rašte d. N. pripažįsta, kad buvo 
raportuota ir apie vaidinimus. Bet d. J. N. 
per juos perjojo su “pasakišku žirgu.” To
dėl kilo ir kritika, kad draugas visai nemi
nėjo patį branduolį to, kas buvo raportuota 
ir kalbėta. -Tai kur čia logika, sakant, kad 
aprašau ir aprašysiu “visą eigą?”

Paskiaus d. J. N. siunčia mano adresu dau
gelį “nesvarbumų.” Jis sako, kad “Bovinui 
nesvarbu” dainavimo metodą, piknikai, sve
tainių klausimai ir tt. Pridėjęs visą eilę tokių 

į/ primetimų iš savo galvos, prispaudžia tokią 
antspaudą: “Čia pas Boviną pasirodo vai
kiškas, o ne vadoviškas protavimas.”

f Galiu pasakyti, kad tie “nesvarbumai” su- 
‘ rasti paties d. J. N. anose “pasakiškose ka

ralystėse,” o ne mano straipsnyje. Aš jų 
nerašiau.

Tai visai negražu ir neetiška primesti 
kitam tokias mintis, kurių jis neturi ir ne
skleidžia. Jei aš kalbėjau apie piknikus ir 
svetaines, tai ta prasme, kad jų aprašymas 
nustelbė kitus dalykus. Sakysime, Elizabetho 
choro ginčas delei svetainės yra svarbus pa
čiam chorui, tai lokacijai ir šio apskričio 
konferencijai. Bet tas svetainės klausimas 
jau ne taip svarbus čiaupo šonu, Brooklyne, 
o dar mažiau turi reikšmės Bostone. Taip 
pat ir su piknikais. Jie yra svarbūs konfe
rencijoj, bet mažiau turi svarbos meno sky
riuje, nes tai lokaliniai dalykai.

Konferencijos idėjinis turinys — apšvieta, 
dainos, vaidinimai yra labai svarbūs visai 
Meno Sąjungai. Tad jie svarbesni meno sky
riuje, negu piknikai.

Pamatinė klaida pas d. J. N. yra tame, 
kuomet jis mano, jog “kaišiojant tik ideolo
giją,” tai “neliks nei organizacijų”! Tai ne 
marksistinis ir, todėl, labai žalingas nusis
tatymas. Be to, niekas nekaišioja, “tik” 
ideologiją. Kam išvertimai? Iš tokio nu
sistatymo gimsta pas d. J. N. ir tas nėr- 
vuotas “ekspresionizmas.” Priešingai, juo 
mūsų ideologija daugiau įsikiš, prasiplės, 
tuo mūsų organizacijos bus skaitlingesnės ir 
tvirtesnės.

Komunistinė ideologija laimi todėl, kad ji 
yra teisinga, kad atsako kiekvieno asmens 
gyvenimo (išimant turtuolius) reikalams. Ji 
yra teisinga ir nejoja “pasakiškais žirgais 
per karalystes.” ši, marksistinė, ideologija 
yra pagrindu ir mūsų organizacijoms. Ypač 
dabartiniu laiku, kuomet turime daug jauni
mo, persiėmusio buržuazine ideologija, tai 
tas darbas yra juo svarbesnis. Gi d. J. N. 
į kėlimą to klausimo tiesiai atsako: “Tokius 
visus mokinimus pasiunčiu tiesiai į gurbą”.

Matomai, draugas jaučiasi labai diktato
riškai—jis vienas visus ideologinius mokini
mus siunčia gurban! Tai visa jam “vaikišku
mai,” “vandens drumstimai” ir tt. Tačiaus, 
nepaisant, kad su tais draugais reikia susi
barti, kuomet reikia kas naujo pravesti, vis
gi mūsų judėjimas žengia šiek tiek pirmyn 
ir ideologiniai.

V. Bovinas.

Brooklyniškius brolius Jur- 
konius žinau tik iš pamatymo. 
Pirmu syk teko juos matyti 
Great Necke, kuomet jie Cho* 
ro Pirmyn suruoštame vakarė
ly suvaidino savo (taip esu in- 
formų otas) suruoštų porą 
vienveiksmių veikalukų, “Pir
moji Naktis” ir “Du Medžio
tojai.”

Jurkoniai mėgsta vaidinti; 
ir tas jiems neblogai sekasi.
Taip pat jie nesisiekia prie as—< 
meninių pasipelnijimų. Pav.,*"* 
greatneckiečiams patarnavo be 
atlyginimo už jų triūsą. Tas ."'Ą.įiĮ 
liudija juos turint neblogą so- 1 
cialį jausmą, norą tarnaut sa- ..'/Jį 
vo žmonėms.

Nežinau, kodėl Jurkoniai;- yy [ 
savo tuos kurmelius pavadino 
komedijomis? “Pirmoji Nak- 
tis”, kaipo dramatiška kom- -? 
pozicija, priklauso tai rūšiai, 
kuri vadinama farsu ; gir/' 
“Du Medžiotojai” yra tik koi„,/* 
miškas dialogas (dviejų as-,. J* 
menų pasikalbėjimas).

Komedija, kaipo dramos /J 
forma, yra naudojama pajuo- •/ I 
kimui individualių, luomų bei - 
klasių silpnųjų pusių, ydų,- 
paikysčių. Suprantama, ko-,. / 
medijoje turi vyrauti ne tikj 
pajuokimas, o ir linksmumas..
Bet komedijoje gali būt ir to- , ■ į 
kių scenų, kurios publiką ga- j 
Ii privesti net iki ašarų. / Pa-7 7 J
vyzdžiui, “Amerika Pirtyje’*' , r.‘rį 
komedijoje mes tatai matome. .

Kitaip yra su farsu (farce). /
Ten mažai užtinkame tikro
vės, bet už tai randame daug/..
išpūtimo, keistumų, perdėjimų' 
ir paikysčių.

Gerbdamas brolių Jųrkonių 
energiją ir pastangas, aukoja- . 
mas scenoje, prašau jų pereiti ; 
į aukštesnės rūšies komediją, __
arba (įrąmą. '1 (

-^salei Besileidžiant

(Alegorijos šmotukai)
Mąsčiau ir gaudžiau bėgančias svajones. 

Jos viesulos greitumu bėgiojo, skrido ir nyko 
gyvenimo nuobodumo daubose.

Vėl ir vėl liūdesy tyliai klausau šnypš
čiančių kovingų gyvenimo bildesių; vėl šau
kiu garsiai, bėgu už akių pavargusių praei
vių, ir prašau:

—Supraskite mane!

Jau po vidurdienio. Gyvenimo saulė kaiti
nus slinksta į vakarus, nešdama mūsų reflek- 
ciją su savim, o palikdama tik sudžiūvusią, 
raukšlėta dirva veide.

Jaunystės jausmų upeliai jau baigia iš
džiūti. Mūsų kalnų viršūnės žyla ir plinka. 
Pakalnės vėsta. Temule debesų šešėliai drie
kia tamsą. Vingiuojasi, ateina naktis...

—T ai senatvė.
F. Kl-ton.

Prašau Paaiškinti
Atleis man draugai, jeigu šį kartą aš kal

bėsiu apie tai, ko nežinau. Ir, suprantama, 
jeigu žinočiau, tai" ir šiam rašteliui nebūtų 
priežasties pasirodyti spaudoje.

Aną dieną, dirbdamas lauke, ėmiau ir už
traukiau dainą “Sveiki Broliai, Dainininkai.” 
Ten pat su manim buvęs kitas darbininkas 
tuojaus atėjo man talkon su savo balsu, ir 
sudarėme duetą! Aš dainavau lietuviškai, o 
jis—angliškai. Vieną stanzą suraliavę, ste
bėjomės viens iš kito, kad mokame “tą pa-
čią” dainą. Bet vėliau pasirodė, kad aš dai
navau liaudišką dainuškėlę, o jis traukė savo 
bažnytinę giesmę. Bet ir dainos, ir giesmės 
gaida-melodija buvo ta pati.

Kai bematant, susiginčinome delei muzi
kos! Aš nurodinėjau, kad mano dainos mu
zika yra kom. Miko Petrausko, o jis pasakojo 
apie visai kitą kompozitorių, kuris būk esąs 
tikruoju kalbamos muzikos “tėvu”. Ginčytis 
nustojau, o pradėjau apmislinėti apie origi
nalumus muzikoje.

Nežinodamas, kiek laisvių turi savo kary
bose muzikai-kompozitoriai, ir, tariant že
maitiškai, nuo kurio šmoto pas juos prasi
deda plagiarizmas,—todėl prašau mūsiškių 
muzikų, kad duotų per Lit. ir Menas skyrių 
paaiškinimų, būtent: apie kiek nuošimčių 
muzikas-kompozitorius turi įdėt savo kuri-

1

Waterburio Apieliįikęi i ' 
Vilijos Choras Anfrn

Kartu Stato Scenoj .
Operetį “Tąmyįtf’"

—. - ■ ‘ j/tjį

Vilijbš Choras ąptrą sytį 
stato scenon operetę “Tairiy- " •’ 
lą,” bąl. (April) 26 d., 1036, 
Venta Svetainėj, 103 Grėęn^ 
St., Waterbury, Conn. Del įlp- • į 
go oro daug publikos buvo • *. 
sulaikyta nuo pirmo perstaty- 
mo. Pasirodė, kad tarpe lietu* / ? 
vių buvo reikalavimas, kad 7! 
“Tamyla” būt atkartota.

Pirmu kartu statant opere- J 
tę “Tamylą” buvo suvaidinta • 
gerai, bet šiuo kart bus suloš- .
ta kur kas geriau, nes akto
riai nuoširdžiai praktikavo ir
visus trūkumus stengėsi patai- '
syt. Minėtina, kad Vilijos Cho- / * 
ras lošė “Tamylą” ir NėM( 
Haven. Tas išėjo aktorių nau* ’ 
dai.

Kurie dar nematėt šio 
kalo, prašomi atsilankyt į 103 
Green St., 6:30 vai. vakare,. 
bal. 26 d., ten pamatysite “Ta- 7, 
mylą”.

Waterburietis. '

A L P M S C B ir Aido
Choro Koncertas ir •«. r O 

Šokiai
ALPMS CB ir Aido Choras7' 

bendrai rengia labai šaunų kori-/' 
certą ir šokius. Įvyks gegužes’ 7?
9 d., 80 Union, Ave., Brooklyn#'

šio parengimo pelnas skyria- 
mas siuntimui delegatų į ALP 
Meno Sąjungos suvažiavimą, 
įvykstantį Rochester, N. Y. ■ 7

Tikietus galima gaut pas ai- 
diečius ir “Laisvės”

Tikieto kaina: k 
šokiams 35 centai.

Visi stengkitės įsi 
iŠ kairio.

r
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PASVEIKINIMAI “LAISVES” ŠERININKŲ 
JUB1LE JINIAM SUVAŽIAVIMUI

Patersono apvienyta ALD- 
LD 84 kuopa ir “Laisvės” rė
mėjai jausmingai sveikinam 
savo dvasinio švyturio 25-kių 
metų jubilėjinį jos dalyvių su
važiavimą, linkėdami savo 
kelrodžiui gyventi ir eiti tuo 
pat Komunistų Internacionalo 
nutiestu keliu. Lai gyvuoja 
“Laisvė”!

Su pasveikinimu priduodam 
nors mažą auką “Laisvei” 
$50.00.

Aukojo: ALDLD 84 kuo
pa—certifikatą už $16; B. ir 
O. KerševiČius — $6.50; J. K. 
Gilius — $5.00; B. Makars- 
kis—$3.70; O. M. Padriežas— 
$2.30; J. Bimba—$2.00; po 
$1: S. E. Sadauskas, J. Ma- 
tačiūnas, J. Dočius, S. Bimbie- 
nė, D. Sinkauskienė, G. Pet
kus, V. Daugirdas, V. Sadaus
kienė, F. Prapiestis, P. Saka- 
tauskas, J. Strimilas; po 50c: 
S. Bakanauskas, W. Saurus, 
G. Linka, A. Depaola ir O. 
Stupurienė; po 25c: F. Tarai
la, J. Lekavičius, F. Buslavi-. 
čienė ir F. Ališauskienė.

NUO CHICAGIEČIŲ
Mes, žemiau pasirašiusieji, 

sveikiname dienraštį “Laisvę,” 
džiaugiamės jos 25 metų su
kaktuvėmis ir velijame jai kuo 
ilgiausiai ir geriausiai gyvuoti 
— ginti darbininkų reikalus, 
rodyti darbo žmonėms kelią į 
geresnę ateitį.

žinodami, jog vien žodžiais 
velinimų neužtenka materialei 
laikraščio gerovei, mes auko
jame sulyg išgalės:

Roselando draugų auka — 
$10; North Sides draugai 
—$8; South Sides draugai— 
$7; Mike Sereika (už prenu-

Renton, A. ir C. !Zix, E. Dro- 
bienė ir L. Pulsuckas (aukos) 
—po $5; A. Grigas—$3; A- 
gatha Deiku—$2.50; po $2 : 
A. & A. Staškus, V. Preikšą, 
F. Alekas, V. Rudaitis, S. Ka
napė, F. Stasiukaitis, M. Kle
bonas ir II. Jagminas; po $1: 
Ant. Povlonis, J. P. Miller, J. 
D. Bendokaitis, B. Kastenas, 
J. Žilinskas, Geo. Miller (ge
gužinė prenumerata), J. Bal
tušis, P. Kazeliūnas, Mildred 
Savukas, Olga Juodaitis, V. 
Andrulienė, L. Jonikas, S. Vė- 
šys, V. V. Vasys, V. Andrulis, 
S. J. Kraucevičiai, A. M. že- 
braičiai, K. Gavėnas, Joe Val- 
teraitis, A. Dočkienė, U. Stru
mila, Mrs. A. Binkis, Mrs. P. 
Gribin ir Ona Dovidaitienė; 
po 50c: Alice Maskeliūnas, 
Stella Petrauskaitė, J. Dum
čius.

(Aukas surinko draugė A. 
Deikienė.)

WORCESTER, MASS.
Kad nepasidavus draugam 

chicagiečiam finansiniai, o an
tra, dar svarbiau, kad mes ap
vaikščiodami “Laisvės” sida
brinį jubilėjų neturim pamirš
ti tai, kad išauklėjus mūsų 
dienraštį į masinį laikraštį ir 
sėkmingam sulaukimui auksi
nio jubilėjaus būtinas reikalas 
traukti jaunąją kartą, kurie 
mums padėtų ir vėliau užimtų 
mūsų vietą ir tęstų mūsų pra
dėtą darbą, paperku Šerus sa
vo sūnam V. ir J. Sukackam 
vertės $20 ir kviečiu visus šė- 
rininkus padaryt tą patį.

M. Sukackiene.

meratą)—$6; Stanley Deikus 
ir S .J. Kraucevičiai (už pre
numeratas)—po $5.50; Victor

P. S. Taipgi moterų kuopos 
atstovė draugė Elzbieta Trasi- 
kienė užsiprenumeruoja dien
raštį “Laisvę.” 
raštį “Laisvę.” M. S.

BOMBŲ TVANAS WILKES-BARRIUOSE
Vienas Užmuštas; Keturi Su

žeisti; Trys Išvengė Bombų 
Eksplozijos; Vienam 

Neeksplodavo.

«WILKES-BARRE, Pa.—“Di
džiojoj pėtnyčioj” čia nežino
mi, žemiausios rūšies piktada
riai sumanė pažaisti su neku
riu žmonių gyvybėmis ir pa
siuntė paštu bombų tvaną. 
Bombos, kaip policija sako, 
buyo savotiško darbo: cigarų 
dėžutėse įtaisyta dinamito laz
delė su silpna, mažyte batare- 
jėfe ir pritaikyta, kad eks- 
plpduotų tik tada, kada atida- 

, romą, kaip paprastai, pake- 
liąnt dėžutės viršelį. Tokios 
bojmbos (mirtis per paštą) 
buvo pasiųsta šiom ypatom: 
T.» Maloney’ui, mirusios nau
jos unijos vadui; teisėjui 
Jones’ui; buvusiam šerifui 
Kniffen’ui; mainų superinten
dentui Gouldstone’ui; mainie- 
rii/ taikymo bordo viršylai 
Gorman’ui; ir Hanover mies
telio (township) mokyklų 
bordo nariui ir politikieriui 
Gallagher’iui. Buvo ir dar 
keliom ypatom panašios dėžu
tės pasiųstos, bet nebuvo jose 
sprogstančios medžiagos, o tik 
del apgavystės.

Bombų Aukos
'••• Bombos buvo surinktos iš 

gatvinių pašto dėžių (mail 
boxes) nakčia ir prirengtos 
paSte išsiuntinėjimui ryte. 
Kaip paprastai, laiškanešiai 
ryte su savo siuntiniais skubi
nosi su išnešiojimu kiekvienas 
savo keliais. Kadangi Malo- 

" ney ir Gallagher laiškanešiai 
aplanko anksti ryte, tai jie, 
būdami namie, tuojau siunti
nius priėmę atidarė, manyda
mi, kad draugai prisiuntė po 

. dėžutę cigarų velykinių dova
nų. Beatidarant Gallagher li
kosi sudraskytas į šmotelius, o

jo žentas Lenman sunkiai su
žeistas; virtuvės rakandai li
kosi taip sudaužyti, kad nega
lima pažinti, kas kuomi buvo.

Tuo pačiu laiku, apie 9-tą 
vai. ryte, Maloney su šeima 
beatidarant dėžutę virtuvėj 
neteko akių ir rankos ir liko
si prisagstytas medinių šipulių, 
tiek daug, kad buvo galima 
iš jų užkurti ugnį; jo jaunas 
sūnus neteko vienos rankos 
pirštų ir taip lygiai buvo pri- 
šaudytas šipuliais; jo duktė, 
17 m. amžiaus, lengvai sužeis
ta. Maloney randasi ligon- 
butyj kritiškoj padėtyj.

Kaip Kiti Išvengė Mirties
Veik tuo pačiu laiku aplai- 

kė siuntinį ir graborius Knif- 
fen (buvęs šerifas), Plains, 
Pa. Jis neturėdamas laiko sa
vo ofise leido atrišti siuntinį 
savo sekretorei. Pamatęs, kad 
cigarai, nusidžiaugė, kad 
“draugas” prisiuntė tokių, ko
kius jis mėgsta. Sekretorė 
pradėjo atidaryti dėžutę ne 
viršuip, bet dugnu. Mat, ji 
nepratusi atidarinėt cigarų 
dėžutes. Kniffen pastebėjo, 
kad ne iš to šono atidaroma. 
Bet sekretorė buvo jau prada
riusi ir sakė : “Bet, žiūrėkite, 
kokie čia cigarai, kad pjuve
nos byra ? ! Tada Kniffen su
prato, kad gali būt mirties 
siuntinys, ir tuoj pašaukė po
liciją, ir ji tuoj apsidirbo. Tuo 
tarpu jau vyko eksplozijos 
pas augščiau minėtas ypatas.

Kaip greit policija gavo ži
nią, kad bombos atlieka savo 
užduotis, taip greit pranešė 
per radio, kad žmonės saugo
tus! kitų siuntinių-bombų, ku
rios dar neatidarytos ir kurios 
ateina žmonėms kelyj. Paš: 
tas taipgi paskelbė, kuriems 
asmenims panašūs siuntiniai 
ateina.

Siųstoji teisėjui Jones’ui dė

žutė surasta dar pašte; Ger
manui siųstoji sulaikyta kelyj 
į Hazleton, Pa. Gouldstone’o 
bomba stovėjo virtuvėj ant 
stalo; jo moteris neturėjo lai
ko siuntinį atidaryti, nes tu
rėjo kur tai išeiti; o jis pats 
buvo kasyklų ofise visą dieną 
ir žinojo apie bombų darbus, 
taipgi žinojo, kad ir jis turi 
siuntinį namuose, tik nežinojo, 
kad tai bomba, ir tik iš radio 
pranešimų, kokios išžiūros yra. 
siuntiniai, jam buvo aišku, 
kas tame siuntinyj slepiasi.

Tai taip tie asmenys ir iš
vengė mirties, atsiųstos per 
paštą.

Policija Darbe
Kaip tik psregreeVcikMW 
Kaip tik persergėjimo pra

nešimai buvo atlikta, policija 
tuoj surinko visus nužiūrimus 
siuntinius ir visus sumerkė į 
vandenį, kad padaryt medžia
gas bejėgėmis. Po to išegza- 
minavo, sužinojo bombų sudė
tį, taipgi sužinojo, kurios ypa- 
tos turėjo mirti. Daugelis 
siuntinių neturėjo sprogstan
čių medžiagų, o vietoj to įdė
ti plytgaliai ir kiti menknie
kiai. Toki siuntiniai buvo tik 
gąsdinimai. Policija pakvietė 
federalius agentus iš Philadcl- 
phijos ir net Washingtono. 
Jie jieško piktadarių ir grasi
na bausme ir tiem, kurie siun
tė nemirtinas “bombas.”

Meta Bedą ant Komunistų
Bilo* kas šiame mieste ar 

apielinkėj kokią piktadarystę 
papildo, tai pirmiausiai kvo
čiami būna draugai iš komu
nistinio judėjimo. Štai, kad ir 
šiame bjauriame įvykyje pir
miausiai turi atsakyti komu
nistai. Draugas Nelsonas, ži
noma, atsakė, kad komunistai 
į tokios rūšies terorą netiki 
ir tumi neužsiima. Policija, 
kol kas, prisikabint prie ko
munistų šiame bjauriame dar
be negalėdama, netiesioginiai 
pirštu rodo į Jennings’ą, kuris 
stovi po kaucija neva už sam
dymą dinamituotojų teisėjo 
Valentine mašinos.

Jennings’o apkaltinimas pa
maži ėjo prie panaikinimo, 
nes šis teisėjas buvo sugau
tas per Jennings’o advokatus 
suokalbiavime. Dabar, kaip 
šios vietos džingo lapai sako, 
Jennings’ui nėra progos rei
kalaut jo bylos panaikinimo.

Kas gali tikrint, kad polici
ja nevers kaltės šio bombar
davimo Jennings’ui?

Požeminis.

Lewiston ir Auburn, 
Maine

Kovo 29 d. pas d. J. L. stu- 
boj turėjome bendro fronto 
komiteto susirinkimą. Nutar
ta surengt prakalbas ir dis
kusijas apie karą ir fašizmą 
ir laike to parengimo išnešti 
rezoliuciją prieš budelio Sme-. 
tonos valdžią. Vienas drau
gas apsiėmė tam tikslui nu
samdyti Baltramiejaus Drau
gystės svetainę.

Balandžio 4 d., vakare, toj 
pačioj stuboj turėjome antrą 
bendro fronto komiteto susi
rinkimą, ir draugas J. N. ra
portavo, kad svetainės nedėl- 
dieniais Baltramiejaus Drau
gystė del tam tikrų aplinky
bių neduodanti. Tą dalyką 
apkalbėję, priėjome prie iš
vados, kad šiokiomis dienomis 
prakalbos ir diskusijos gali 
būt be pasekmių, nes mažai 
darbininkų gali atsilankyti. 
Kadangi jau atgyja gamta, 
aušta pavasaris, tai nutarta 
artimoj , ateityj surengt pikni
ką. Tai tada, tarp žaliuojan- 
čių medžių ir žydinčių žoly
nų, galėsime pasilinksmint ir 
sykiu pasitart del kovos prieš 
karą ir fašizmą ir pasikalbėt 
Lietuvos reikalais. Kita kliū
tis prakalbom bei diskusijom— 
tai stoka pinigų. Tai su pik

nikais gal galėsime pasidaryt 
kiek uždarbio. O turėdami 
pinigų, galėsime nusisamdyti 
svetaines, pasikviesti kalbėto
jus ir vesti kovą, del paliuosa- 
vimo Lietuvos liaudies iš po 
Smetonos, dviejų bobų Cha- 
dakauskaičių ir kitų visokių 
engėjų jungo.

Taip pat kovosime prieš ka
rą ir fašizmą. Mes, bendro 
fronto komitetas, esame tos 
nuomonės, kad mūsų sureng- 
tan piknikan atsilankys daug 
lietuvių darbininkų, nes visas 
nuo pikniko pelnas eis kovai 
prieš baisųjį fašizmą. Nes ne
galima manyti, kad atsirastų 
tokių žmonių iš darbininkų 
tarpo, kurie norėtų grįžti į vi
durinius tamsybės amžius, ku
riuose buvo mokslininkai ir 
knygos deginama viešai ant. 
laužų. Dabar gi Vokietijos 
fašistai viešai degina moksliš
kas knygas, kapoja su kir
viais galvas kovotojų už dar
bininkų ir abelnai Vokietijos 
liaudies reikalus.

Balandžio 12 d., vakare, pas 
mane atsilankė draugas Ali- 
zas Kaulakis ir pirmi jo žo
džiai buvo tokie: Delko tu, 
drauge, jokio pasveikinimo 
neparašei “Laisvės” sidabrinio 
jubilėjaus apvaikščiojimo pro
ga? Aš jam atsakiau, kad ma
no, kaipo bedarbio, viena ki
šenė kiaura, p kita skylėta ir 
tokiose apystovose neturiu ge
ro ūpo rašyti. Tolinus jis sa
ko, na, tai gal laiko turėsi pa
siųsti nuo manęs vieną dolerį 
“Laisvei”, kad man prisiųstų 
jubilėjinį certifikatą ir pusę 
dolerio aukoju Lietuvos politi
niams kaliniams ir išėmęs tris 
sidabrinius pusdolerius užpy
lė ant stalo.

Todėl, su šia korespondenci-' 
ja sykiu siunčiu ir “money or
der” ant vieno dolerio penkių 
dešimtų centų. Turiu tą pasa
kyti, kad draugas Alizas Kau
lakis pasišventusiai darbuojasi 
ALDLD ir abelnai darbininkų 
gerovei ir remia pinigiškai vi
sokius darbininkiškus reika
lus. O kad mes daug tokių 
draugų turėtumėme, galėtu
mėme daug ko nuveikti.

Gamtos Sūnus.

prenumeruoja “Laisvės,” kad 
įsigytumet ją, nors per gegužės 
mėnesį. Prenumerata gegu
žės mėnesiui tik vienas doleris 
ir dar gausite 300 puslapių 
knygą dovanų.

Senas “Laisvės” skaitytojas 
ir rėmėjas, drg. J. Janeliūnas,, 
turėjo puikų bankietą per Ve
lykas. Tai buvo atžymėjimas 
draugės A. Janeliūnienės 43

(Tąsa 5 pusi.)

and

Philadelph. Žinios
Lietuvių Tautiškas Pašaipi- 

nis Kliubas savo mėnesiniam 
susirinkime padarė kelius, 
svarbius tarimus, kurie liečia 
ne tik kliubo narius, bet ir vi
suomenę. Drg. G. Bekeris, 
kliubo sekretorius, pranešė, 
kad dr. Cheladinas sutinka 
duoti sveikatos klausimu lek
ciją ir jokio atlyginimo už tai 
nereikalauja. Kliubas nutarė 
turėti tokią lekciją balandžio 
26 d., 2 vai po pietų, 928 E. 
Moyamensing Avė. Lietuviai, 
nepamirškite dalyvauti ir iš
klausyti dr. Cheladino sveika
tos klausimu lekciją.

Taipgi nutarė duoti garsini
mą per visą gegužės mėnesį 
į “Laisvę” ir parašyti kliubo 
trumpą istoriją, kuri taipgi eis 
per “Laisvę.” L. T. P. Kliubo 
sudėtis yra svarbi. Kliubas 
susidėjo iš daugelio organiza
cijų pradžioj šio ekonominio 
krizio. LTPK yra didžiausia 
organizacija Philadelphijoj ir 
tvirčiausiai stovinti. Tad jo 
istorijoj bus įdomių dalykų. 
Šioj vietoj norėtųsi patarti 
tiem kliubo nariam, kurie ne-

Telephone: EVergreen 8-9770

J, GARŠVA
S

Graborius (Undertaker)
Laidotuvių Direktorius

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

ŽOLYNU ARBATA

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

(ir •
Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard St., 
kampas Inman St., 
arti CenraI Skvero,

CAMBRIDGE, MASS.
OFISO VALANDOS:

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

10-12 ryte

Vidurių užkietėjimas yra 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 paliuosavimiii, 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.

Stephen Bredes, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS 

197 Havemeyer Street 
Brooklyn, N. Y.

Telephone Evergreen 7-1516 
•

NAMŲ ANTRAŠAS: 
6502 Grand Avenue, 

Maspeth, N. Y.
Telefonas Juniper 5-6776

Tel. Stagg 2-0783 NOTARY
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.

Vaikas Linksmas, jis 
geria “Broncotone”

Jeigu Jūs esate užsišaldę, kosėjo
te, kenčiate nuo dusulio užgulim j 
užeikite į vaistinę ir nusipirkit j 

butelį

“BRONCOTONE”
D-R O L. GRYCZ

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

kintas, 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.

Cortlandt 7-4305
Lietuviška Informacijų 

Raštinė
Lithuanian Information Bureau

38 Park Row, opposite City Hal) 
NEW YORK, N. Y. 

Rooms 405-6-7
Equitable Service Bureau 

LIETUVIŠKA
Susisiekimo ir Ištyrimo 

įstaiga

BAR and GRILL
V. PALKAUSKAS 

gaspadorius
PUIKIAI ĮTAISYTAS

Restaurantas ir Alinė
j

Gaminame visokių rūšių 
valgius lietuviško ir ame

rikoniško stiliaus.
33 Bogart St., Brooklyn, N. Y. 

(kampas Varet Street) 
Evergreen 8-7449

Prašome užeiti, susipažinti ir 
susidraugauti. Mūsų patarna

vimu būsite patenkinti. _________

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Skalios
(JALINSKAS)

Lietuvis Graborius
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai įtaisytą Kop'yčią 
ir salę del po šermenų pietų. 
Teikiam nemokamai vėliaus’os 

mados automobilius.
84-02 JAMAICA AVE.

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

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS

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

parėm, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marčy Avenue)
Brooklyn. N. Y.

NAUJOJE VIETOJE

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—Brooklyno ir apielinkės, j krautuves 

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

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.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

klasės anglis, geriausios 
pilnas svoris—2000 svarų 
legališkas svoris. Prista-

Lietuviy Anglių Kompanija
Pirmos 

rūšies ir 
tonas, tai
tome greit j jūsų namus. Prašome 
įsitėmyti adresą ir telefoną.

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.



mano mintys ramios
aš rūkau Luckies

brandaus-kūno tabako
“it’s toasted”

Luckies yra mažiau rūgštūs

STRIKE

Į BRAND

Copyright 193S, The American Tobacco Company

da-con-

Y.
GREAT NECK, N. Y.

i

1415

on

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
NEWARK, N. J.

SKUTIMAS 15c
Prielankus Patarnavimas

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

Brooklyne. Tad kviečiame visus 
lyvaut. įžanga tik 40c ypatai.

KOMISIJA.

Control Law nt 
Borough of Brooklyn, 
bo consumed off the

BRECHER
Brooklyn; N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 5490 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
221 Wyckoff Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
ALFRED RICKERT and LOUIS STELZER 
221 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 10678 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1955 Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings to be consumed off the 
premises.
JACK WIENER and SIDNEY HOROWITZ 

(MARINE FOOD CENTER)
1955 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that the following 
License numbers have been issued to the un
dersigned to sell beer at retail under Section 
76 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at the following addresses, Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed 
the

NOTICE is hereby given that License No. 
A 10674 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage 
175 Saratoga Avenue, 
County of Kings to 
premises.

WILLIAM
175 Saratoga Ave.,

512
ir Stone Ave., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT I-me 

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

NOTICE is hereby given that License No. 
B 5499 has been issued to tho undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
753 Myrtle Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
promises.

MARGARET GEIGER
753 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NepamirŠki- 
ir naujų narių atsivest.

(93-94) Sekr. V. A.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 10662 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 75 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
680 Manhattan Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings to be consumed off the 
premises.

CARL MENGEL
680 Manhattan Ave. Brooklyn, N. Y.

Lengvą Užsirūkymą

premises.
S.B. 52 location—Shelter House, 
S.B. 53 Location—Boat House 
S.B. 54 Location—Picnic House 

SAMUEL T. ROBINSON
Prospect Park, Brooklyn, N. Y.

5 .... 9 
BALANCE

|~ B R A N D

I B R A NO

▼šeštadienis, Bal. 18, 1936

Lowell, Mass
Dvi Saužudystės

Philadelphia, Pa
(Tąsa nuo 4 pusi.)

i

Potvinio Auka

r.

Kovo 30 d. jauna moteris 
iššoko peę langą nuo šešto 
aukšto iš Sun Building. Ji 
buvo žydų tautos, 25 metų 
amžiaus. Moteriškė paliktam 
raštelyj persiprašo vyro, kad 
ant jos nepyktų, nes jai nusi
bodo gyventi ir pilną teisę tu
rinti atsiimti savo gyvastį.

Keliom dienom vėliau be
darbis atsiėmė savo gyvastį. 
Paliktam raštelyj nusiskun
džia, kad ilgiau negali pus
badžiai baladotis palei fabri
kus darbo bejieškant. Jis 
metus išbuvęs be darbo. Taip
gi atsiprašė visų, kad ant jo 
nepyktų, nes tai yra jo priva- 
tiškas dalykas. Kokia gyveni
mo ironija! Turtingiausioj 
šalyj, krautuvės pilnos tavorų, 
ir biznieriai aimanuoja, kad 
žmonės jų neišperka ir turi 
maistą išmest, o tūkstančiai 
bedarbių, susiveržę pilvus, su
kandę dantis, turi kentėt žiau
riausi alkį.

Apysenis vyras atėjo į šal
pos biurą gauti maisto ir be
stovėdamas ilgą laiką nugriu
vo ir numirė. Reiškia, puikiai 

t šelpiami bedarbiai, kad besto
vėdami prie šalpos biuro nu
miršta.

su- 
ir

Balandžio 4 d. potvinis 
naikino S. Salarko namus 
numirė jo žmona. Iš susi
krimtimo jis pats pasikorė. 
Buvo rusų tautos, 45 metų 
amžiaus. Tai silpnybė. Dar
bininkai neturėtų taip žemai 
nupulti.

Balandžio 5 d. vyras nušovė 
savo žmoną, Rose Vergą, 32 
metų amžiaus, ir pats nusišo
vė. Mat, moteris įsimylėjo ki
tą vyrą, o jos vyras iš pik
tumo ir pavydo papildė tą

Puslapis Penktas

žiaurų darbą.
Taigi, svetimvyrystė ar sve- 

timmoterystė neina ant nau
dos. Vyrai ir moterys turi 
būti atsargūs. Griaustinis.

metų amžiaus sukakties. Tu
rėjo daug svečių ir visi links
mai Jeido laiką, šioj vietoj 
turiu pasakyt, kad draugai Ja- 
neliūnai yra draugiški žmo
nės. Jie su visais gražiai su
gyvena, del to jie yra visų 
gerbiami ir mylimi. Prie to, 
jie niekada neatsisako parem
ti darbininkų judėjimą. Nuo 
savęs veliju Janeliūnams ilgo 
ir linksmo gyvenimo!

Dar vienas šaunus punktas 
bus sekamą sekmadienį, bal. 
19 d. Visi philadelphiečiai 

■ rūpestingai rengiasi prie 
“Laisvės” 25 metų j ūbi! ė j aus. 
Tai bus vienas iš puikių ban- 
kietų ir koncertų. O svečių 
bus iš visų kolonijų. Gauna
me laiškų iš mūsų kaimyniškų 
kolonijų — Camden, Chester 
ir kitų, kad jiems būtų parū
pinta tiek ir tiek vietų.

Bus svečių net ir iš tolimų 
kolonijų. Iš Scrantono bus 
Antanaičiai ir Valukai, o gal 
ir daugiau kas. Iš Baltimo- 
rės taipgi bus skaitlinga gru
pė. Apie Readingą tai nei 
kalbos nėra: jie visados būna 
pirmi, čia tik dalį sužymėjau 
iš kitur atvažiuosiančių sve
čių. Neminiu tų kolonijų, iš 
kurių atvažiuos mūsų progra
mos dalyviai. O kaip matot 
garsinime, tai jų bus iš kelių 
miestų.

Bankietą rūpestingai ruo
šia Philadelphijos gaspadinės 
ir specialiai kukoriai. Jie 
puikiausiai pamylės visus da
lyvius. .

Nepamirškite: balandžio 19 
d., 2 vai. po pietų, Girard Ma
nor Hall, 915 W. Girard Ave., 
Philadelphijoj.

Reporteris.

Aš rūkau dėl malonumo

Nesenai padaryti cheminiai 
bandymai parodo*, jog kiti || 
populiarūs cigaretų išdirbi
niai turi rūgštume perviršių 
nuo 53% iki 100% daugiau 

negu Lucky Strike.
• Daviniai Patikrinta Nepriklausomų 

Cheminių Laboratorijų 
Tyrinėjimo Grupių

Hazleton, Pa., bal. 16. — 
Streikuoja, demonstruoja ir 
pikietuoja mokiniai 10 vie
šųjų mokyklų, protestuoda
mi prieš paleidimą dvylikos 
mokytojų.

Ii —-.............  ■ ■" ---------------------- ...........

Lietuva Prieš 75 Metus
.   =  ST. MATULAITIS — 

* (Paminėjimas 75 Mėty Sukakties nuo Panaikinimo Baisi osios Baudžiavos Lietuvoj)
Iš S. Matulaičio Knygos ”1863 Metai Lietuvoj”.

(Tąsa)
Dirbt kumetis privalė pėkščias 4 d. į

* sav. Laisvomis dienomis samdosi savo no
ru po 25 k.; bernų žmonos, dukters gau-

w na už pilną darbo dieną 15 kp.; o jeigu 
dirba nuo pusryčių (nuo 8 v. ryto) iki* 
vakaro—10 kp. savo maistu.

'Taip buvo nuo 1844 m. iki 1857 m., 
• kuomet iškilo klausimas apie baudžia

vos panaikinimą. Dvarininkai sumetė, 
4 kad nuolatiniai dirbantieji tą pačią dir

vą bernai gali įgyti teisę gauti tą žemę, 
baudžiavą panaikinant. Taigi dvarinin
kai nuo 1857 m. šitą tvarką pakeitė. 
Daržovėms senoviškai 1-12 deš. kaip bu
vo—visam tarnybos laikui; bet ariamos

< dirvos kiekį sumažino iki vienos dešim
tinės skiriamos tai vienoj', tai kitoj vie
toj; o šienavimui taip pat pakaitomis 40 
šieno pūdams. Tręšimas ir pagerinimas 
dirbamos dirvos palieka kaip ir pirma 
berno pareiga. Kumečiui duodama grū
dais 120 gorčių rugių ir 88 gorčių mie
žių. Bernas privalo dirbti dvarininkui

■ 4 dienas savaitėje ir mokėti nuo 16 iki 
60 amžiaus metų po vieną rublį metams, 

< valdiškų mokesčių sąskaiton; likusią pi
niginio mokesčio dalį už berno šeimą už
moka činšininkai.

Kiek kitokia bernų padėtis pas dva
rininką Burbą dvare Belvered, ties Se-

* redžium. Laisvai samdomieji darbinin
kai gauna po 16—20 rub. savo drabužiu,

► arba po 10—12 rub. pono drabužiu. Mai
stas ir butas dvarininko.

1

Be to ponui dirba kampininkai arba 
kumečiai. Kumetis gauna namus 100— •r-
130 rub. vertės; 5 dešimtines geros dir
vos, be pūdymo; šienaut iki 50—75 šieno 
pūdų; turi teisę laikyti ir laiko du ark
lius ir dvi karves, be smulkių gyvulių; 
vasarą naudojasi bendra ganykla. Ku
metis privalo dirbti 3 dienas kas savaitė 
pėksčias. O žmonos ir dukters samdo
mos po 15 kap. už dieną, kuomet dvari
ninkui yra reikalas.

Kita bernų kategorija laisvai samdo
mieji darbininkai. Dvaruose jie palygi- 
namai vėlai atsirado, maž daug 1840 m., 
tiktai pas Karpį samdomi darbininkai "at
sirado XIX šimtmečio pradžioj, nuo to 
laiko, kuomet Karpis “paliuosavo” savo 
valstiečius. Pas turtingesniuosius ūki
ninkus laisvai samdomi darbininkai buvo 
jau iš daug senesnių laikų, štai samdy
tų bernų padėties pavyzdžiai. Pas Vasil- 
čikovą Jurbarko dvare nevedęs laisvai 
samdytas darbininkas gaunė, (a) pinigais 
20 rub. metams, (b) ordinarijos įvairiais 
produktais: rugių 840 litrų (256 senovės 
gorčius); miežių—472 litru (144 gorč.); 
avižų 236 litrus (72 gor.); žirnių 236 lit
rus, pasturlakų 236 litr., bulvių 630 litr., 
degtinės 185 litr. (15 bonkų), drusks 217 
litr. (10 gorčių,) 650 sieksnių geros že
mės pasėliui ir 50 sieksnių daržovėms: 
be to pašarą vienai karvei, butą, kurą ir 
t.t.... Viso suskaičius pinigais už šim
tą rublių.

(Daugiau bus)

LENGVAS UZSIRUKYMAS
IS TURININGO, BRANDAUS-KŪNO TABAKO

Kiekvienas Užsitraukimas
Mažiau Rūgštus

iš turiningo,

M > Ai

Rūgštumo Perviršius Kitų Populiarių Išdirbinių, Lyginant Su 
Lucky Strike Cigaretais

IT’S TOASTED
Jūsų gerklės apsauga—prieš knitėjimus —prieš kosulį

LICENSES
BEER, WINE, LIQUOR 

Wholesale Retails

of Brooklyn, County of Kings, to be 
sumed on the premises.

JOHN SAUERWALD and 
LEONARD STROBEL 
(WYCKOFF TAVERN)

220 Wyckoff Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6762 has been issued to tho undersigned 
to sell beer, wine and liquor at, retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 722—4th Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.
JOSEPH KONIARZ & STANLEY KILINSKI 
722—4th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 356 has been issued to tho undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 132 A of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1415 Flatbush Ave. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off tho premises.

LESTER GOLD 
FARRAGUT LIQUOR STORE

Flatbush Ave. Brooklyn, N. Y.

ALDLD 72 kp. mėnesinis susirin
kimas įvyks pirmadienj, 20 d. balan
džio, 8 vai. vakare, M. &H. Sobenkų 
svetainėj, 91 Steamboat Rd. Visi 
nariai dalyvaukite, nes turim keletą 
labai svarbių dalykų apsvarstymui. 
Taipgi bus išduotas raportas iš lie
tuvių moterų suvažiavimo ir 
šerininkų suvažiavimo, 
te

SO. BOSTON, MASS.
LDS 62 kuopa rengia “Penny 

Sale,” nedėlioj, 10 d. Gegužės (May), 
po No. 376 W. Broadway, 7 vai. 
vakare. Čia bus galima gauti daug 
naudingų ir brangių dalykų už labai 
mažas kainas — už keletą centų. 
Taipgi prašome kuopos narių ir pa
šalinių mums padėt padaryt šį nepa
prastą parengimą sėkmingu; prašo
me jūs padovanot daiktų—mėsinių ir 
kitokių valgomų dalykų, vyno ir ki
tų daiktų. Aukotojai galės atnešt 
dovanoms penktadienių vakarais, 7:-

30, 376 Broadway. Dovanas priims 
kuopos sekretorius ir kiti komisijos 
nariai. Tad kviečiame savo narius 
ir ypač pašalinius dalyvaut mūsų 
parengime; visi Čia linksmai pralei
site laiką ir tuom pat kartu pa-, 
remsite organizacijas.

(92-93) KOMISIJA.

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP 

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ O t p
KIRPIMAS

NOTICE is hereby given that License No. 
B 5483 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
905 Wyckoff Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed oh the 
premises.

THEODORE SCHMID 
(WYCKOFF GRILL and REST.)

905 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 5482 has been issued to the undersi.' ned 
to sell beer at retail undei- Section 7G of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
139 Utica Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises,

VINCENZO PELLICANO
139 Utica Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
SB 24 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
N. E. Corner West 10th St., on Boardwalk, 
Coney Island, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

HERMAN J. KARP
N. E. Corner Weest 10th St.,' on Boardwalk, 
Coney Island, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6795 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wino and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 964 Halsey Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

HALSEY SPIRITS INC.
964 Halsey St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6800 has beeh issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Laaw at 716 Knickerbocker Ave., 
Boroug of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises.

CHARLES WILLIAM CARROLL 
716 Knickerbocker Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6808 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 220 Wyckoff Ave., Borough

Sveikatos Kultūros Draugija ren
gia svarbias prakalbas sveikatos ir 
valgio gaminimo klausimais. Atsi
bus seredoj, 22 d. balandžio (April), 
7 vai. vakare, Jurginčj Svetainėj, 
180 New York Avė. Įžanga vel
tui. Kalbės trys kalbėtojai iš Brook
lyn©: Dr. Anderson, J. W. Thom- 
sonas, P. C., ir P. Baltrėnas, P. C. 
P. Baltrėnas kalbės apie vidurių li
gas ir kartu del aiškumo rodys pa
veikslus. Kviečiame visus dalyvaut, 
nes visiems svarbu žinot apie savo 
sveikatą. KOMISIJA.

(93-94)

SO. BOSTON, MASS.
ALDLD 2 kp. bendrai su kitom 

organizacijom rengia skanią vaka
rienę nedėlioj, 19 d. balandžio, 7 vai. i 
vakare, Piliečių Kliubo salėj, 376 
Broadway, ši vakarienė bus skir- i 
tingesnė nuo kitų, nes čia bus išduo
tas raportas iš moterų suvažiavimo

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

Ii senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 

amerikoniškais.
Reikalui esant 
ir padidinu to
kio1 dydžio, ko
kio pageidauja
ma. Taipgi at- 
maliavoju įvi»i- 
riom spalvom

JONAS STOKES
Marion St., kamp. Broadway

MEDICINOS DAKTARAS
B. BOGDASAROFF

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

Gydo odos, kraujo, pūslės— 
šlapinimosi ligas.

Vai.: nuo 10:30-8 ; Sekmad.: 11-1 dieną
Tcl.: Algonquin 4-8294

Juozas 
Kavaliauskas 

Laisniuotas Graborius 
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
Keystone—Main 9669 

Telephonai: Bell—Dewey 5136 
Užtikrinu, kad mano patarnavi
mas bus atatinkamiausias ir už 
prieinamą kainą. Nuliūdimo 
valandoje prašau kreiptis prie 

manęs sekančių antrašu:
1439 South 2nd Street

PHILADELPHIA, PA.

Sergančių Vyry ir Motery,.. 
Chroniškos ir Staigios ligos; 
gydomos naujoviškais būdais

Patenkinančios ir greitos pasekmes. 
Kreipkitės į 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, kaipti" 
skausmo ir nesmagumo priežasčių,.. 
Gydoma Strėnų Gėlimas, Sciatica. 
Neuralgia, Nervų Įdegimas, Chronišku* 
Reumatiški keblumai, Nosies, Gerk- * 
lės, Plaučių, Plaučių Arterijų ligas, 
Inkstų netvarkumus ir kitos ligos 
Vyrų ir Moterų; o jeigu turite kokių 
ligą, kurios jūs nesuprantate, pasi-^, 
tikimai pasiklauskite manęs, ir jū«U 
nesveikumas bus jums išaiškintas.
Mano Išlygos Yra Prieinamos
Kraujo Tyrimai, Laboratoriniai Iš
bandymai, X-spinduliai, Serumų ir 

Čiepų Įleidimai.
(PASITARIMAI VELTUI)

Jst. virš
25 metaL

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" ’
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Puslapis Šeštas. LAISVE šeštadienis, Bal. 18,. 1936

60 YEARS'SERVICE
Save Safety

Dushwick
SAVINGS BANK

GRAND ST., AT GRAHAM AVE.. BKUYM 
BANK BY MAIL " v°o*o« oeĖ'oots tr

A. VELIČKOS ir O. DEGULIENES
t •

Naujai Moderniškai Įtaisytas

RESTAURANTAS
Lietuviški Krutanti 
Paveikslai

J. Januškevičiaus rodyti 
krutami paveikslai iš Lietuvos 
sutraukė Piliečių Kliuban ga
na daug publikos. Paveikslus 
rodė trečiadienį ir ketvirtadie
ni. Nors buvo garsinta, kad 
filmos bus kalbinės, bet kal
bėjo tik Smetona, “Jūros die
noj” Klaipėdoj ir Gedimino 
pulko kareiviai dainavo. Sme
tonos kalba labai girgždanti, 
tai publika jo nesuprato. 
-•Neblogai atvaizduota Nidos 
žuvininkų gyvenimas, laukų 
darbai ir tūli Lietuvos mies
teliai. Pirmoj vietoj, žinoma, 
bažnyčios. Lietuvos mieste
liuose nėra mūrų, kurie pri
lygtų bažnyčioms. Mokyklos 
ir kooperatyvai tik nykštukai. 
O tame ir šalies nelaimė.

Tikėtasi, kad filmininkas 
duos gerų Vilniaus paveikslų, 
bet iš Vilniaus jis duoda tik 
kelias trumpas scenas, Vilnius 
-^-labai nepilnas.

Be to, filmose yra aiški ten
dencija. Kai rodo Suvalkijos 
ar Žemaitijos miestelius, tai 
parenka geriausias vietas, o 
k&i prieina prie Vilnijos, tai 
lenkams ant piktumo rodo var
go scenas. Matęs.
*

Lietuvių Komunistų 
Mitingas
7 Pirmadienį, balandžio 20 
d., “Laisvės” name, įvyks 
Brooklyno lietuvių komunistų 
susirinkimas. Visi draugai ir 
draugės privalo dalyvauti. 
Svarbiausias šiame susirinki
me klausimas bus: KAIP MES 
ŽIŪRIME Į PROPONUOjA- 
MĄ AMERIKOS LIETUVIŲ 
KONGRESĄ?

Visi partijos nariai būkite 
liuku. Susirinkimas prasidės 
7:30 vai. vakare.

BROOKLYNO
L* . . FRAKCIJOS BIURAS,

Bankietas Martyno 
Liuterio Draugijos

Martyno Liuterio Draugijai 
šiemet sueina 30 metų nuo jos 
įsikūrimo.

Atžymėjimui jubilėjaus 
Draugija nusitarė surengti 
bankietą, kuris įvyks 26 d. ba
landžio, šapalo-Vaiginio sve
tainėj. Įžanga $1. Pradžia 
4 valandoj.

Bankieto rengėjai prašo vi
sų įsigyti tikietus išanksto, nes 
gali pritrūkti vietos.

Teko girdėti, kad bankie
tas bus padailintas gražia mu- 
zikale programa. Kalbėtojais 
užkviesta L. Prūseika ir R. 
Mizara. Narys.

Išgirskit Jūrininkus 
Ir Marcantonio

Šį sekmadienį, 19 balandžio, 
8 vai. vakaro, Washington Ir
ving High School auditorijoj, 
16th St., ir Irving Pl., New- 
Yorke, įvyks didžiulis masinis 
mitingas, kuriame kalbės kon- 
gresmanas Vito Marcantonio 
ir naujai iškilęs garsus jūri
ninkų streiko vadas Joe Cur
ran.

Mitingas šaukiamas per Pi
liečių Komitetą, kuris yra su
darytas iš žymių žmonių tiks
lu gelbėti streikuojantiems jū
rininkams, kurių apie 4,000 
dabar randasi streiko lauke 
New Yorko porte.

Gengsteriai Užpuolė 
Jūrininku Pikietus

Paskutinė Scottsboro
Rinkliavos Diena

Moksliniai Dvynukai

viršininkų užsiųsti mu- 
užpuolė streikuojančių 
narių pikietus dviejose (o tokių dabar 

šeštadienį re- 
pasiimkite dė- 
raštinėj, 112

liai ir kiti biedniokai buvo va
romi per šerengą.

Dabar iškelta, jog ji siūlius, 
vyrui perskyras, kad galėtų 
vesti su tūlu meilužiu, tačiau 
paskui vėl apsistojus pas vy
rą. Manoma, kad vienas iš to
kių meilužių ir buvęs jos 
d ei k a.

zu-

“Laisvės’’ Name 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 jsitėmyti antrašą ir užeiti.

LORIMER RESTAURANT
417 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.

uz- 
ir 

čia

Piliečiu Klhibas Turi 
Teatrą ir Šokius

•. 1
”Šį vakarų, balandžio 18 d., 

Liet. Amerikos Piliečių Kliu- 
bas turės teatrą ir balių sa
voj patalpoj, 80 Union Avė., 
Brooklyne. Suvaidins veikalą 
“Meilė Visų Ligų Gydytoja.” 
Po vaidinimo šokiai. Įžanga 
teatrui ir šokiam 65c, vien šo
kiam 25c.

Keturių metų dvynukai 
Johnny ir Jimmy Woods šian
dien apvaikščioja keturių me
tų sukaktuves. Diena prieš 
tai vaikams buvo prirengtas 
gimtadienio pyragas ir juos 
apspito reporteriai.

Viso to triukšmo priežastis 
tame, kad tiedu dvynuku tuo
jau po gimimo buvo paimta 
moksliniam bandymui, kad pa
tirti, ant kiek paveikia moksli
nis auklėjimas. Johnny buvo 
pavestas specialistų globai, o 
Jimmy paliktas motinos glo
bai, kaip ir visi vaikai.

Sakoma, laisvai, be moksli
ninkų globos augantis Džimis 
savo gimtadienį pasirodęs visu 
“bosu” virš savo moksliniai au
ginamo brolio, esąs visapu
siškai apsukresnis.

įsu 
šeikos 
eilinių 
vietose. Prie 23rd St. ir llth
Avė. peiliais suraižyti du pi- 
kietai tapo nuvežti šv. Vincen
to ligonbutin.

Prie 58-to doko pikietus 
puolė apie 30 streiklaužių 
jų “sargų” gengsterių, bet
streikieriams pavyko antpuolį 
atmušti. Pasklidus žinioms 
apie gengsterių antpuolį do
kuose, šimtai pagelbinių pikie- 
tų subėgo prie dokų.

Delegacija iš 8 su vadu 
Curran priešakyje, atstovai 
Santa Rosa ir Santa Elena 
streikierių, lankėsi Grace Li
nijos raštinėj tikslu užvesti 
derybas. Taipgi buvo praneš
ta, kad Int. Mercantile Marine 
linijos nori tartis su streikie- 
riais, tačiau pasekmės kol kas 
nežinomos.

Daugiau Išeina Streikan

Sustreikavo laivo Exeter 
įgula Jersey City prieplaukoj. 
Unijos delegatas Brown bau
gino juos apšauksiąs “Raudo
naisiais”—negelbėjo. Matyda
mas, kad bauginimu negali jū
rininkų streiko ūpą nugalėti, 
Brown pasiūlė kiekvienam at
sisakiusiam nuo streiko duoti 
dviejų savaičių apmokamą va- 
kaciją, bet ir papirkimo sky- 
mas nesulaikė jūrininkų. Jie 
ant laivo atlaikė trumpą mi
tingą, nutarė streikuoti, parin
ko tarpusavyje streiko para
mai aukų ir pasiuntė sykiu 
pranešimu streiko centran.

šeštadienį, 18 balandžio, vi
same mieste yra Scottsboro 
rinkliava (tag day). Galintie
ji pasidarbuoti 
daug, kadangi 
tas kas dirba), 
žutes komiteto
E. 19 th St., New Yorke, ir 
parinkite aukų. Negalintieji 
dalyvaut rinkliavoj, prašomi 
paaukoti sulyg išgalės tam di
deliam darbui — gynimui 
Scottsboro jaunuolių.'

Rytoj Dalyvaukit Gegužinės 
Reikalais Pasitarime

Brooklyno ir Apielinkės Lie
tuvių Veikimo Komiteto pra
plėstas susirinkimas įvyks ry
toj, 19 balandžio, 3 vai. po 
pietų, “Laisvės” name, 419 
Lorimer St., Brooklyne.

Į tą susirinkimą kviečiame 
visų sriovių organizacijų kuo
pas, pašelpines draugijas, 
kliubus, chorus ir kitas grupes 
atsiųsti po du ar daugiau at
stovus. Kur nėra išrinkta spe- 
cialės komisijos, ten valdybų 
pareiga atstovauti draugiją 
šiame susirinkime.

Susirinkimo tikslas—prisi
rengti Pirmos Gegužės ap- 
vaikščiojimui.

Sekr. G. Kuraitis.

Atremontuos Buvusį 
“Vienybės” Namą

šų

Graboriaus LeVaūdos 
Laiškas “Lietuvos Žiniose”

RADIO
pirmadienį, 1 :30 po pieši

tų, iš radio stoties WMBQ, J., 
Ginkaus vedamu laiku, bus, 
paskaita apie Vilniaus krašto,' 
lietuvių padėtį. Prelegentas—, 
tik atvykęs iš Lietuvos V. V. 
Sąjungos delegatas V. Užda
vinys.

Šeštadienio rytą, 10 :30, bus' 
dainų programa. Dainuos, 
Radio Kvartetas: p-lė V. Tam- 
kitė, Mrs. O. Ginkienė, pp:> 
Bekeris ir Vedegys. Gros p. 
Avižonio orkestras. Praneši-, 
mai ir kitkas. Kalbės Mote
rų Vienybės pirmininkė Mrs., 
K. Garšvienė. G. G. G. .

MIKOLAS LIEPUS
Turi Gražiai {taisytą Vietą Priėmimui Svečią

Vietiniai ar iš kitur atva
žiavę j 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.
--------------------------------------------------- ----------------------------------- □

Muzikantai Tęsia Streiką

Vėl Sumušė Darbininką
Buvęs East River Highway 

Projekto darbininkas S. Cook 
buvo sumuštas ir išmestas iš 
darbo 8 balandžio už drąsą 
protestuot prieš esamus blogu
mus projekte. Įsikišo darbi
ninkai — pereitą antradienį 
250 darbininkų demonstravo 
už. jo sugrąžinimą darban. 
Trečiadienį Cook ėjo raštinėn, 
40 Varick St., sulyg išduoto 
Jattr- iš raštinės nurodymo. 
Bildinge jis tapo užpultas ir 
vėl sumuštas.

Muzikantų Unijos Lokalas 
802 laimėjo sutartis su 28 mu
zikos leidėjų firmomis. Ta
čiau Music Pub. Protective As
sociation, bosų sąjunga, spi
riasi nenusileisti unijistų rei
kalavimams ir streikas prieš 
ją tęsiamas.

Trečiadienio popietį 400 
muzikantų pikietas maršavo 
po Times Sq. apielinkę. Ma
noma tokį pikietą turėti kas 
dieną, kad sustiprinti streiką.

Sam Brooks, 125 Cook St., 
kaltinamas be leidimo parda
vęs degtinę ir norėjęs papirkti 
policistą. Jis suaikytas po 
$1,000 kaucija.

BALIUS IR TEATRAS
Rengia Am. Liet. Piliečių Kliubas 

Bus perstatyta jdomus veikalas.

“Meilė Visų Ligų Gydytoja” 
įvyks Šeštadienį, 48 d. balandžio-April 

AMERIKOS LIETUVIŲ PILIEČIU KLIUBE 
80 Union Avenue, Brooklyn, N. Y.

PO PERSTATYMO BUS ŠOKIAI.
Įžanga teatrui ir šokiams—65c. Vien tik šokiams—25c. 

Pradžia 7 vai. vakare.
Ateikite laiku, kad nepasivėlintumėte pamatyt tą gražų veikalą, 

kad vėliaus nesigailėtumėte jo nepamatę.

' Kaune einančios “Lietuvos 
žinios” No. 73 paskelbė 
brooklyniečio graboriaus Le
vandos laišką, rašytą P. Cvir
kai, kuris pereitais metais pa
rašė knygą “Frank Kruk.” 
Toj knygoj Cvirka piešia kar
jerą tūlo Brooklyno grabo
riaus, atvaizduodamas ją iš 
blogosios pusės. LeVanda sa
ko: “Jūsų minimas grabo- 
rius Lewinskis ant Union 
Avenue atvaizdina mane.”

Del tos knygos “Frank 
Kruk” kilo didelių ginčų. Kri
tika išvanojo Cvirkai kailį, 
kad jis parašė didelę knygą, 
visai nepažindamas Amerikos 
lietuvių gyvenimo.

Tas laiškas gerai išgarsins 
LeVanda ir Lietuvoje.

Kritikas.

SLA Pild. Tarybos specialė 
buvusio “Vienybės” namo ko
misija nutarė tą namą atre
montuoti. Kad patirti vieti
nių atsinešimą' link tokio re
monto, turėta SLA viršininkų, 
taipgi kaikurių veikėjų ir biz
nierių bendras pasitarimas. Di
džiuma iš 28 dalyvavusių pa
geidavę šioj -kolonijoj lietuvių 
namo. '

Name, sulyg. remonto komi
sijos planų, būsianti tarp 800 
ir 1,000 žmonių talpos audi
torija, taipgi dvi mažesnės 
svetainės. Pirmam augšte' 
įrengs dvi krautuves ir valgy- 
klą-aludę. Manoma remontą 
pravest tuojau, kad įstaiga, 
būtų naudotina rudens paren
gimams. Namas būsiąs atre
montuotas SLA kaštais ir iš
duotas nuomon ilgų metų kon
traktu.

S. Brooklyne Veikalas 
“Motinos Širdis”

Veikalas “Motinos širdis” 
vaizduoja apsivedusių gyveni
mą, kaip įvyksta nesusiprati
mai ir šeimyniško gyvenimo 
paįrimas. Veikalas yra pilnai 
pamokinantis, apsivedusiems 
taip ir pavieniam. Visi Brook
lyno ir apielinkės lietuviai at
eikite pasižiūrėti šios keturių 
veiksmų dramos. Veikalą per
statys grupė artistų iš New
ark, N. J. Jie yra jau ir pir
miau- dalyvavę ir gana puikiai 
pasirodę So. Brooklyne. Di
džiuma iš jų turi keliatos me
tų patyrimą lošime.

Po perstatymo bus šokiai 
prie Wm. Norris orkestros.

šį veikalą rengia Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo 50 
kuopa. Įvyks sekmadienį, ba
landžio (April) 19 d., Work
ers Center svetainėje, 723— 
5th Ave., So. Brooklyn, N. Y. 
Šokiai prasidės 5 vai., lošimas 
6:30, po lošimui vėl šokiai.

Hat check 35c. asmeniui.

Keturių metų vaikutis, Se- 
vella, 177—27th St., Brookly
ne, palindo po troku vaidinti, 
generolą, ginantį fortą. Tro- 
kui (fortui) pradėjus eit, vai
kutis žuvo. Išsigandęs nelai
mėj, draiveris paleistas be 
kaltinimo. Tai pasėka nebu
vimo žaislaviečių.

Bedarbiai Neina iš Biuro
Pavienių Bedarbių Apsau

gos Lygos 40 narių atsisakė 
apleisti šalpos biurą, 635 Ful
ton St., reikalaudami teisės 
pasimatyti su šalpos adminis
tratorium. Buvo pašaukta po
licija ir prisirengta juos iš
mesti ir areštuoti, bet tas neiš
gąsdino bedarbių.

Studentų Streikas už Taiką
Apskaičiuojama, kad apie 

šimtas tūkstančių New Yorko 
studentų dalyvaus studentų 
streike už taiką. Jisai šau
kiamas ateinantį trečiadienį, 
22 balandžio, 11 vai. ryto.

Švietimo Tarybos pirminin
kas Dr. H. G. Campbell ir 
mokyklų superintendento pa- 
gelbininkas Dr. J. S. Roberts 
grąsina studentams disciplina
vimu, tačiau apie 10,000 augš- 
tųjų mokyklų ir apie 40,000 
kolegijų studentų dalyvaus 
streike. Likusius 50,000 su
darys studentai ir mokiniai 
įvairių kitų mokyklų.

iš

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAM IŠTAIGA

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

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

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

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

ji GERTUVĖ IR RESTAURACIJA <
ALUS, VISOKIE VYNAI IR DEGTINĖS

Taipgi patarnaujame gerais valgiais.
Vieta skersai gatvės nuo Grand Paradise 

Vieta skersai gatvės nuo Grand Paradise Svet.

Mūsų ištaiga 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

Moterys Pikietuos Italijos 
Konsulatą 25 Balandžio

Progresyvių Moterų Tary
ba gavo nuo Ethiopijos mote
rų atsišaukimą gelbėti Ethio
pijos žmonėms, užpultiems I- 
talijos fašizmo. Kaip žinia, 
Italijos fašistai kulkomis, nuo
dingomis dujorhis sėja mirtį 
Ethiopijoj ir plėšia ramius gy
ventojus. Moterų Taryba skel
bia masinį pikietą prie konsu
lato, taipgi 
Jos kviečia 
prisidėti.

Pikietas
balandžio 25, 11 
50th St. ir 5th Avė.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y,

Brooklyno ir Apielinkės Lietuvių 
Veikimo Komiteto susirinkimas įvyks 
nedčlioj, 19 d. balandžio, 3 vai. po 
pietų, “Laisvės” name, 419 Lorimer 
St. Visi komiteto nariai būtinai da
lyvaukite, nes, kaip pirmiau buvo 
rašyta, šis susirinkimas šaukiamas, 
kad praplotus planus prisirengimui 
prie pirmos gegužės. Tad kviečiam 
organizacijas, draugijas ir kuopas 
atsiust savo atstovus į šį susirinki
mą.

Kom. Sekr. G. Kuraitis.
(91-93)

NOTARY PUBLIC TEL. STAGG 2-5043

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

LAISNUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Puikiai Įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

siųs delegaciją, 
ir lietuves moteris

įvyks šeštadienį,, 
vai. ryto,.

Mano, Kad Tittertonienę 
Nužudė Meilužis

REIKALAVIMAI
Reikalinga mergina prie namų 

darbo ir virimo. Žydų šeima, 
sišaukite sekamai:

M. WILLIAMS
6930—62nd St., Glendale 

Netoli Fresh Pond Rd.
(93-95)

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

At-;

Vedant tolimesnį kvotimą, 
jieškant Tittertonienės žudei- 
kų surasta, kad ši moteriškė 
nebuvus taip jau rami ir vyrui 
atsidavus žmona, kaip buvo 
piešiama. Iš karto buvo sako
ma, kad mirtis galėjus būti 
padaryta tik per kokį prasčio
ką nedorėlį, tad pirm visko, 
kaip paprastai, negras namo 
prižiūrėtojas# krautuvių gize-

Reikalinga mergina prie lengvo 
namų darbo. Bus duodamas atski
ras kambarys ir geras atlyginimas. 
Šaukite telefonu: Windsor 8-0546.

(91-93)

Reikalingi vyrai dirbt prie vyrų 
drabužių; turi būt patyrę kaipo 
“operators” ir “fitters.” Kreipkitės 
po No. 552 W. Broadway, New York 
City, ant ■ 8 augšto. I

Reikalinga mergina prie namų 
darbo. Nėra vaikų, tik keturi su
augę žmonės. Del mokesčio susitaiky- 
sim. šaukite telefonu: 
Kaminsky arba Dr. M. 
Evergreen 8-9841.

Mrs. Max 
Kaminsky— 

(91-93)

DR. HERMAN MENDLOWITZ
33 METAI PRAKTIKOS

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

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd St.




