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$23,000,000 Išleista Repub- 
likony, Demokratų Rinkimam

Green Liepia Išmest 
Visas Industr. Unijas 

Iš Darbo Federacijos

INDUSTRINIS KOMITETAS 
ORGANIZUOS 5,000,000

Beje, sakoma, kad SLA albu 
mo išleidimas kaštuos visą de 
šimts tūkstančių dolerių! Tu 
rėš būti auksu pazalatyta kny

Naziai Šėlsta Prieš N. Y. 
Majorą LaGuardia už 

Hitlerio "Įžeidimą”

2,500 Plieno Darbininką 
Sėdėjimo Streikas

Jersey City, N. J. — Ne 
žinia kas viename tarpdu 
ryje paliko aklą penkių mė 
nėšių mergaitę.

Prezidentas Smerkia Augšč. Teismo Teisėjus, 
Kaip 'Advokatus Ardytojus;’ Sako, Jie Neteisėtai 
Naikina Kongreso Išleistus Socialius Įstatymus

DARBIEČIAI VĖL LAIMĖJO 
RINKIMUS LONDONE

Landonui.
Senatorių komisija skait- 

liuoja, jog^ Komunistų 7 Par
tijos rinkimų vajui išleista 
$162,040, o Socialistų—$24,-

Plieno Korporacijos Agentai 
Amerikos Kongrese

SSRS Sušaudė Teisėją, Pade
gusį Teismo Rūmą

Dentistas Etheriu Nunuodijo 
Gražuolę Studentę

MASKVA. — Jungtinių 
Valstijų ambasadorius J. A. 
Davies, apsilankęs Sovietų 
Ukrainoj, stebisi didžiais ir 
puikiai veikiančiais naujais 
fabrikais, kaip praneša As
sociated Press. 30 nuošim
čių tęn esą - greitadarbiai 
stachanoviečiai. Didelio 
įspūdžio jam padare ir gerai 
išvystytos pramoniškos la
boratorijos ir inžinierių la
vinimo kursai pačiuose fab
rikuose. Ambasadorius Da
vies atrado, jog greitadar
biai uždirba 800 iki 1,000 
rublių per mėnesį, o viduti
nė darbininkų alga yra 300 
iki 500 rubliu mėnesiui.

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

težius, o Islaimesit 
Pasaulį!

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams
Brooklyne $7.00

• Metams

Imer. Ambasadorius 
Stebisi SSRS Pažanga

Guttenberg, N o r v e gija, 
kovo 5.—Leidžiamas vande
nin naujai pastatytas žiba
linis laivas 12,000 tonų įtal
pos sudaužė ir nuskandino 
pasitaikiusį keleivinį laivą, 
kurio visi žmonės, tačiaus, 
išgelbėti.

SARANSK, , Sovietai — 
Tapo nusmerktas ir sušau

pirm jos nužudymo kas tai 
turėjo lytišką susinešimą 
su jąja. Dentisto skolintas 
tą naktį automobilis taipgi 
pašvinkęs chloroformu.

Jis gi sakosi norėjęs pa
dalyt mergaitei tik aborci- 
jos operaciją, idant ją pa- 
liuosuot nuo gemalo, ir gi
nasi, kad ne jis ją užvaisi-

midov, kuris sudegino teis
mo rūmą, norėdamas su
naikint priešingus jam do
kumentus. Keturi jo padė
jėjai nuteisti 3 iki 10 metų 
kalėti.

DEGTUKAS ĮPAINIOJO 
AUTOMOBILIO VAGĮ 
Chicago. — Buvo, pavog

tas biznieriaus J. R. Crews 
automobilis su 50 dėžių deg
tukų su Crews vardu. Nu
žiūrėdamas vieną automobi- 
įl, policininkas paprašė deg
tuko iš sėdėjusio jame žmo
gaus, W. Holmano. Tas ir 
padavė dėžutę degtukų su 
Crews vardu; liko areštuo
tas ir prisipažino pavogęs 
tą automobiliį.

Ir vienaip blogai ir kitaip ne
gerai. Blogai, jeigu kurioje ko
lonijoje visai atsisveikinama su 
rengimu prakalbų. Ten judėji
mas labai greitai apmiršta. Bet 
ne viskas tvarkoje ir ten, kur 
draugai į masinius mitingus 
žiūri kaipo j reguliarius “atlai
dus”. . Tik išlaidų pasidaroma, 
o naudos labai mažai. Daugiau
sia naudos turi tiktai svetainių 
savininkai. Pyksta atvykęs kal
bėtojas, nervuojasi vietos drau-

Charlottesville, Virginia, 
—valstijos valdžios proku
roras W. O. Fife kaltina 
dentistą Richardą Millerį, 
kad jis užvaisino gražuolę 
studentę Cleo Sprouse, 18 
metų amžiaus, nėščią jau 5 
mėnesiai, ir pereito pirma
dienio naktį nunuodijo ją 
etheriu, maišytu su chloro
formu, prie universiteto ka
pinių. Tyrinėjimas parodė,Ir vėl figūruoja mūsų senas 

pažįstamas Strimaitis. Jis gau
na berods $35 į savaitę algos iš 
Lietuvos Atstatymo Bendrovės 
ir ima iš SLA už “redagavimą” 
to nelaimingo albumo. O ką jis 
daro, tai atrinkinėja paveikslė
lius, sudėstinėja juos, padeda 
parašus—bovijasi jis SLA kaš
tais.

Visur jis prisišlieja, visur jis 
gudriai pasinaudoja. Niekur 
jis nieko nepridės, o iš visur ką 
nors gaus.

Lebanon, Pa., kovo 5. — 
Bethlehem Plieno Korpora
cija paskelbė “uždarytu” sa
vo fabriką, kuriame sėdėji
mu sustreikavo 2,500 darbi
ninkų. Streikieriai sako, 
kad tol nepradės dirbt, kol 
korporacija nepasirašys su
tarties, pripažįstančios Plie
no Darbininkų Organizavi
mo Komitetą. Jie taipgi ne
pasitenkinę bosų žadėtais 
algų pakėlimais. Nes, su
trumpinus darbo savaitę iki 
40 valandų, darbininkai ir 
su tais algų priedais, gautų 
mažiau savaitinės algos ne
gu iki šiol.

Trustas Labai Pabrangina 
Plieno Kainas

KRISLAI
Lietuva.

Dar Du Vajai.
Dr. Vinikas Tebešujjiija.
O kaip su Pasveikinimais

Rašo A. B.

ISPANIJOS LIAUDIEČIAI 
LAIMI KETURIUOSE 

FRONTUOSE
Madrid, kovo 4.—Jau ket

virta diena kaip Ispanijos 
liaudies armija bombarduo
ja fašistus Toledoj. Nors, 
paskutinėmis žiniomis, liau- 
diečiai dar neprasilaužė į 
patį miestą, bet jau užval
dė kelis pietinius priemies
čius.

Valdžios artilerija taip 
sudaužė Klinikų rūmą Uni
versiteto Mieste, Madrido 
fronte, kad atrodo, jog fa
šistai jau pabėgę iš to rūmo.

Liaudies milicininkai at
ėmė iš fašistų Orgivą, 50 
mylių į vakarus nuo Alme
ria prieplaukos. Jų tikslas 
nukirst priešams vieškelį 
tarp Motril ir Granados, 
fašistų tvirtovės.

Gijon, Ispanija, kovo 5.— 
Fašistai iš Oviedo įnirtusiai 
šturmavo San Claudio tarp- 
kalnę, idant praskint sau 
kelią į išlaukinį pasaulį; bet 
visi fašistų šturmai tapo 
atmušti.

Salamanca, Ispanija, ko
vo 5. — Fašistų komandie- 
rius gen. Franco įsakė vi
siem vyram 21 iki 27 metų 
savo užimtose vietose stoti 
į fašistų armiją.

Washington. — Kongreso 
laivyno reikalų komisijos 
pirmininkas Vinson kaltina 
darbo ministerę Fr. Perkins 
už tai, kad kompanijos atsi
sakė per varžytines parduot 
valdžiai desėtkus milionų 
tonų plieno ir vario. Vinston 
primeta ministerei, kad ji
nai “pergriežtai” laikėsi 
Walsh-Healey įstatymo, rei
kalaujančio, kad kompani
jos įvestų 40 valandų darbo 
savaitę ir tūlas kitas geres
nes sąlygas darbininkams 
tuo laiku, kai dirba valdžiai 
reikmenis, 
tymo vykdymo kompanijos 
ir boikotavo valdžią.

Suprantama, kad Vinston 
gina tik plieno trusto biznį.

Girdėtis, kad Dr. Vinikas, 
SLA sekretorius, vėl tapo su
gautas skymuojant su naujais 
nariais. Jis jų nepriima, jeigu 
užuodžia, kad jie nekošerni jo
jo smetoniškam apetitui. Kaip 
tik šiuo reikalu kelios dienos at
gal New Yorke buvęs suruoštas 
“teismas.” Dalyvavo preziden
tas Bagočius, iždininkas Gugis, 
sekretorius Vinikas, redaktorius 
Vitaitis, Brooklyn© kuopos dak
tarė kvotėja Šliupaitė ir kitos 
augštos asabos.

20,000,000,000 Markią Na- 
zią Slepiamą Skolą

Berlynas. — New Yorko 
Times korespondentas O. D. 
Tolišius praneša, jog, apart 
bilionų viešų skolų, dabar 
Vokietija turi 20 iki 25 bili
onų slepiamų skolų.

L o n d o n. — Rinkimuose 
Londono apskričio tarybos 
kovo 4 d. Darbo Partija 
pravedė 56 savo kandidatus, 
o konservatoriai (patys de
šinieji) 38. Dar nepaskelb
ta balsai gauti kitų 30 kan
didatų, bet lhėra abejonės, 
kad darbiečiai turės daugu
mą ir tarp jųjų Fašistai 
nepajėgė pravesti į apskri
čio tarybą nė vieną savo 
kandidatą; vidutiniai jie ga
vo tik apie 17 procentų visų 
balsų. —Londono apskritys 
apima 117 ketvirtainių my
lių. Jo valdyboj darbiečiai 
turi savo atstovų daugumą 
jau nuo 1934 m.

MASKVA. — Pernai iš 
Sovietų Sąjungos išvežta į 
užsienius ir parduota 1,- 
359,000,000 rublių vertės 
produktų, o iš užsienių į 
Sovietus įvežta 1,352,000.000 
rublių vertės įvairių daiktų:

Nežinome, kas per vieni tie 
nauji nariai. Tas mums ne
svarbu. Bet tikras skandalas, 
kuomet sekretorius taip sauva- 
liškai elgiasi, kenkia naujų na
rių prirašymui į draugiją.

'WASHINGTON. — Spe
ciale senatorių komisija 
pranešė, kad republikonų 
partija išleido $14,198,202 
prezidentiniams 1936 m. 
rinkimams, o demokratų— 
$9.228,406. Vien amunicijos 
fabrikantų duPontų šeimy
na suaukojo virš $500,000 
r e p u b 1 i k onų kandidatui

Washington. — Amerikos 
Darbo Federacijos dešiny
sis prezidentas Wm. Green 
kovo 4 d. išsiuntinėjo laiš
kus visoms valstijų ir mie
stų Darbo Federacijoms, 
įsakydamas išmest iš jų vi
sas tokias unijas, .kurios re
mia Industrinių Unijų Or
ganizavimo Komitetą.

Green, Wm. Hutcheson ir 
kiti atžagareiviai Amerikos 
Darbo Federacijos viršinin
kai įnirto prieš Industrinį 
Komitetą ypač dabar, kad 
šio komiteto vadovybėje iš
kovota pagerinimai šim
tams tūkstančių darbininkų 
automobilių ir plieno pra
monėse.

Pagal Greeno ir sėbrų 
įsakymą jau liko išbraukti 
industrinių unijų delegatai 
iš miestinės Cleveland© Dar
bo Federacijos.

Van A. Bittner (kairėj), kuris vadovavo suor
ganizavime plieno darbininkų Chicagos apylin
kėje, ir Philip Murray, Plieno Darbininkų Or
ganizavimo Komiteto pirmininkas. Jų ir dar
bininkų pastangomis, Carnegie-Illinois plieno 
kompanija pripažino darbininkų uniją ir su ja 

padarė sutartį.

Neužilgo įvyks Laisvės Bend
rovės šėrininkų suvažiavimas. 
Tai bus balandžio 11 d. Turėsi
me ir korespondentų konferen
ciją.

Štai ką norėjau priminti: Ar 
nebūtų gerai, jeigu mūsų dar
bininkiškos organizacijos ir pa
vieniai geri dienraščio draugai 
šį suvažiavimą tinkamai pasvei
kintų? Tai būtų ir dvasinės ir 
medžiaginės naudos. Patsai su
važiavimas pasidaro daug gy
vesnis, kuomet suplaukia daug 
pasveikinimo laiškų 
kime apie tai.

Dabar eina du dideli mūsų 
judėjimo vajai: Amerikos Lie
tuvių Darbininkų Literatūros 
Draugijos ir Lietuvių Darbinin
kų Susivienijimo. Dar nesi
mato didelio susijaudinimo, vei
klumo. Yra, žinoma, išimčių. 
Yra kuopų, kurios pradėjo dar
bą labai gražiai. O vajų laikas 
greitai praeis. Reikia imtis už 
darbo. Reikia gauti naujų na
rių į abi organizacijas.

žydiš- 
purvinu tal- 

“skrepliu” 
O visą tūkstantį 

dalyvavusių tame 
naziai apšaukia 

(La Guar-

Washington. — Industri
nių Unijų Organizavimo 
Komiteto vadai, J. L. Lew
is, Sid. Hillman ir kt., svars
to planus, kaip sutraukt 
5,000,000 dar neorganizuotų 
darbininkų į didžias unijas, 
apimančias ištisas pramo
nes. Planuoja suorganizuot 
iki 1,200,000 audėjų, 1,000,- 
000 aliejaus-žibalo darbinin
kų, taipgi šimtus tūkstančių 
gumos, čeverykų ir kitų 
darbininkų.
Reakcinis Darbo Federaci

jos galva Wm. Green jau 
įsakė savo agentams, kad 
visomis jėgomis priešintųsi 
organizavimui č e v e r y kų 
darbininkų į industrinę uni-

Reikia mums masinių mitin
gų, reikia prakalbų, bet, drau
gai, reikia prie jų gerai prisi
ruošti. Kalbėtojų mes turime 
nedaug. Jeigu kviečiame kurį 
ir darom išlaidas, tai padirbė
kime, idant sušauktas mitingas 
duotų visapusės naudos.

Dideliu upeliu tebeplaukia 
amerikoniški doleriai Lietuvos 
žmonėms. Pernai jie pasiuntė 
4,037,880 litų vertės dolerių. 
Nepaprastai didelė krūva pini
gų. Mat, Lietuvos žmonės kan
kinami ir dusinami tautinin
kų diktatūros, per ašaras 
prašo savo giminių ir pa
žįstamų gelbėti juos. Argi žmo
gus leis saviškiams Lietuvoje 
badu mirti? Ir siunčia dolerį 
kitą paramos.

WASHINGTON.— Nepa- 
f žangūs šalies Vyriausio Tei

smo teisėjai yra įvedę blo
kadą prieš naudingus far-, 
meriams ir darbininkams 
įstatymus, — nurodė prezi
dentas Rooseveltas, kovd 4 
d. per radio kalbėdamas į 
demokratų “laimėjimo” 
bankietus, laikomus tą va
karą įvairiuose miestuose. • 
Jo kalba, suprantama, bu
vo taikoma ir visos šalies 
piliečiams, kad gavus jų 
paramos, idant Vyriausias 
Teismas galėtų būt pataisy
tas'(šešiais jaunesniais, pa
žangesniais teisėjais). Nes | 
jeigu to nebus padaryta, tai 
dabartinė to teismo narių 
dauguma galės paskelbti 
“priešingais k o n stitucijai” 
visus minioms naudinges
nius įstatymus, kuriuos 
kongresas yra išleidęs arba 
dar išleis.

Taip Vyriausias Teismas 
panaikino AAA farmerių 
įstatymą, N RA, geležinkelių 
darbininkų pensijų įstaty
mą, Guffey aktą angliaka
sy kloms; New Yorko valsti: 
jos įstatymą, paskiriantį; 
kiek būtinai turi būt moka-, 
ma algos moterims darbi: 
ninkėms, ir kt. Įvairiose gi 
vietose federaliai apskričių? 
teisėjai išdavė indžionkšir 
nūs prieš darbo santikių 
įstatymą, prieš Tennessee 
klonio tvenkinio vandens 
naudojimą gaminimui pi
gesnės elektros ir tt.

Dar yra statomi septyni 
tokie tvenkiniai su įrengi
mais elekrai gaminti, farmų 
laukus laistyti bei apsau
goti nuo potvinių. Bet 
ar yra bent mažiausias už
tikrinimas, kad dabartinis 
Vyriausias Teismas nesu-^ 
stabdys visų tų didžių dar
bų, taip naudingų farme- 
riams? Tam nėra nė ma
žiausio užtikrinimo, kol Vy
riausiame Teisme liksis tik 
tokie žmonės, kurie dabar 
jame sėdi, sakė Roosevel
tas, vadindamas tokius tei
sėjus “advokatais ardyto
jais” ir atsilikėliais. Taipgi 
nėra užtikrinimo, kad jie 
neatmes visus įstatymus, 
kokius tik kongresas išleis
tų delei darbo savaitės su
trumpinimo ir delei būtinų 
algų mokėjimo darbinin-

Gręsia pavojus ir bedar
bės ir senatvės pensijoms, 
kol Vyriausias Teismas ne
bus pataisytas, nurodė prez. 
Rooseveltas. Jis šaukė veik
ti, ir veikti nieko nelau
kiant, jeigu norima pagel
bėti žmonėms, kurių trečda
lis šioj šalyj dar pusiau-al- 
kiai gyvena. O jeigu demo
kratija nemokės ar nenorės 
atsiliept į minių reikalus, tai 
gręs jai žlugimas, persergė
jo Rooseveltas.

Pavienio Numerio Kaina 3c Metai XXVII, Dienraščio XIX

Washington. — Vokieti
jos atstovybė kovo 4 d. už
protestavo Amerikos val
džiai, kad New Yorko mies
to majoras LaGuardia “įžei
dęs” Hitlerio valdžią. Jungt. 
Valstijų užsienių reikalų 
ministeris Hull, atsakyda
mas į protestą, pareiškė, 
kad jis apgailestauja bile 
šios šalies piliečio tokią kal
bą, kuri galėtų įžeist kitą 
“draugišką valstybę.”

La Guardia, kalbėdamas 
Amerikos Žydų Kongreso 
moterų skyriaus bankiete, 
sakė, kad busimoj New Yor
ke pasaulinėj parodoj rei
kėtų įtaisyti “baisenybių 
kambarį su pavidalu to rud- 
marškinio fanatiko (Hitle
rio), kuris dabar gręsia pa
saulio taikai.” Tame poki
ly je kalbėjo ir katalikų žur
nalo “Commonwealth” re
daktorius Williams.

Berlynas. — Nazių laik
raščiai šlykščiausiai kolioja 
ir plūsta New Yorko majo
rą La Guardia už jo pasta
bą apie Hitlerį. Jie vadina 
La Guardia “vyriausiu New 
Yorko gengsteriu, 
ku chuliganu,” “ 
mudišku žydu,” 
ir kitaip 
moterų, 
pokily je, 
“prostitutėmis 
dijos tėvas buvo italas, o 
motina žydė.)

New York. — Majoras La 
Guardia, atsiliepdamas į na
zių purkštavimus, sako: “Aš 
nežinau tokio artisto,... 
kuris tinkamai galėtų at- 
vaizduot nazių valdovus ir 
patį Hitlerį,” tokie bjaurūs 
jie yra.

New York. — Jungtinių 
Valstijų Plieno korporacijos 
prezidentas Wm. A. Irvin 
paskelbė, kad turėsianti būt 
pakelta plieno kaina $3 iki 
$8 tonui. Nes pagal sutartį 
su unija reikės pridėt dar
bininkam algų ir sutrum- 
pint darbo savaitę iki 40 va
landų. Be to, girdi, pabran
go anglys ir medžiagos rei
kalingos plieno gamyboj.

Amerikos karo laivų sta
tybai reikia apie 30,000,000 
tonų plieno; Anglija taipgi 
dasiperka daugį plieno spar
čiam ginklavimuisi. Todėl 
Amerikos plieno fabrikantai 
skubinasi extra pasipelnyt.

London, kovo 5.—Angli
jos valdžia pirmais pasmar
kinto ginklavimosi metais 
žada kariniams tikslams iš
leisti “tik” $1,348,000,000.
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'„’Rašytojas Malraux Apie Franci- 
..... jos Darbininką Vienybę

Jau mūsų skaitytojai žino, kad šiuo 
-"tarpu Amerikoje svečiuojasi garsusis 
. . JįJrancijos rašytojas Andre Malraux. Jis 

atvyko čion iš Ispanijos, kur ilgoką laiką 
• .vadovavo orlaivininkų skvadronui, kovo- 

„Tjančiąm prieš fašistus. Rašytojas ten bu- 
■ sužeistas ir dabar, pagijęs, atvyko ši- 

. ..trton šalin parinkti Ispanijos liaudiečiams 
paspirties.

“New Masses” savaitraščio bendradar- 
;",Jbis turėjo interview su Malraux. Kalbė- 

apie visą eile svarbių dalykų. Kai ra- 
'^‘sytojas buvo užklaustas apie Francijos 

Liaudies valdžią ir jos ateities reikalus, 
tai jis atsakė:

Galiu jums pasakyti šitiek, ir tai manau 
esant labai svarbiu: šiuo tarpu Francijoj 
tebeina stiprus judėjimas už sudarymą ap- 

• vienytos darbininkų partijos iš komunisti- 
’ nes ir socialistinės partijų ir kitų tikrai 

progresyvių jėgų. Menu, kad si organinė 
vienybė bus pasiekta laike trijų mėnesių 
(Mūsų pabraukta.—“L.” Red.)
Ištikrųjų, jeigu šitos pranašystės išsi

pildytų, tai reikėtų labai pasidžiaugti, 
nes tuomet Francijos darbininkų judėji
mas atsistotų kur kas stipresnėn pozici- 
jon ir tas užgarantuotų griežtesnę prieš- 
fašistinę atramą. Vakar dienos “L.” mes 
prisiminėme, kad ‘Francijos Komunistų 
Partija jau senai siūlo tos šalies Socialis
tų Partijai susivienyti organiniai.

t

•* •<*

I

Ar Jie Paklausys?
I

Patariame visiems pasiskaityti d. Prū- 
^..seikos straipsnį, tilpusį vakarykštėj 
«.<• “Laisvės” laidoj. Ypač tai turėtų pada- 
ui ryti t. v. “sklokininkai,” kurie laike vie- 
.... .ųijimos proceso pereitais metais pasiliko 
"su “skloka” tik dėl to “mūčelninko” But- 
...kaus.

Per tuos metus laiko jie galėjo gerai 
'" apsižiūrėti, apsimąstinėti ir padaryti sa- 

”"wVo išvadas.
Tie draugai, kurie susivienijo, dalyva

vo mūsų judėjime, dirbo, kiek tik norėjo, 
'Užėmė atsakomingas vietas organizacijo- 

“"'še, jei tik troško, ir buvo ir tebėra lygūs 
77visi mūsų judėjimo dalyviai. Jokių dis- 
7“kriminacijų, jokių užsipuolimų iš jų nei 

vienas nėra pas mus girdėjęs. Jie, va
idinasi, prisidėjo prie to taip didelio ir 

svarbaus darbo, varomo darbininkų kla- 
,,.sės išlaisvinimui; jie prisidėjo prie kovos 

« su reakcija, su fašizmu, už taiką, už de- 
uninokratiją.
in““’Ką fci veikė “skloka?” Ardė mūsų ju

dėjimą- Puolė komunistus, Sovietų Są- 
'jūrigą, bendrą frontą, Liaudies Frontą 
Frakcijoj ir Ispanijoj, žodžiu, ji atliko 
ardymo darbą (jei ne faktinų darbu, — 
kadangi ji labai silpnutė, galima sakyti, 
bereikšmė,—tai bent žodžiais).

.... Kam. gi iš to nauda? Aiškų, tik jau ne 
"darbininkų klasei ir ne darbo žmonijai, 

bet jęs priešams.• -

Norwood, Mass
•j» >rff t

Moterų Merginų Aty-
Klausėsi Vilkaites

Prakalbus

1 d. Lietuvių Svetai- 
U-oėje įvyko vien moterims ir 

merginoms prelekcija, kurią 
;r»dąvė draugė E. Vilkaitė. Nor- 

Wpodo moterys - merginos sa
ka: Tai pirmos tokios pamoki

nančios prakalbos, bet jų tu- 
būti tankiaus.

' Daug klausimų buvo pasta- 
tyta, į kuriuos tinkamai atsa
kinėjo.

<; Parduota 22 prenumeratos

Kqvo

Daugiau Faktą Apie Lietuvos Fa
šistą Paramą Ispanijos Fašistams

“Laisvėje” jau buvo keliais atvejais ra
šyta, kad Lietuvos fašistų valdžia siun
čia Ispanijos fašistams budeliams ginklų. 
Mes tas žinias ėmėm iš Lietuvos Komu
nistų Partijos Centro Komiteto organo 
“Tiesos.”

Dabar ir daugiau žinių apie tai pasiro
dė. Štai “Keleivyj” (už kovo 3d.) telpa 
tūlų žmogaus iš Klaipėdos laiškas, siųs
tas savo draugui Kanadoje, kuris jį iš
spausdino So. Bostone savaitrašty j. Laiš
ke, be kitko, sakoma:

Mano draugas —s, ten dirbęs ir skurdą 
kentėjęs, šiandien dirba Klaipėdos Eksporte 
ir sako, kad prieš Kauną čia esąs rojus. ..

Tamstos siunčiamus man laikraščius iš 
Amerikos gaunu Klaipėdoj visados. Bet 
vienas dalykas man neaiškus: aš perskaitau 
kiekvieną numerį, randu daug žinių iš Lie
tuvos, tačiau niekur neužtikau parašyta, 
kad mūsų tėvynė nusiuntė Ispanijon du nor
vegų laivu karo medžiagos! Mano pažįsta
mi puskarininkai patys sakė, kad ginklai 
buvo išsiųsti Ispanijon, tik jie nežinoję tik
rai kuriems ispanams, nes tas buvo slepia
ma. O dabar paaiškėjo, kad tie ginklai bu
vo nusiųsti Ispanijos fašistams.

Tai matot, kaip mūsų poneliai skriaudžia 
darbininkiją! Po visą Lietuvą jie daro rink
liavas, renka aukas ‘Ginklų Fondui,’ neva 
Lietuvai ginti, o tuo tarpu perka ginklus ir 
siunčia svetimiems! Tai matote, kokia ne- , 
teisybė!. ..
Ne tik neteisybė, bet tai kriminalis 

prasižengimas remti tokius niekdarius, 
kaip Ispanijos fašistai. Smetona, matyt, 
mano, jei gen. Franco laimės Ispanijoj, 
tai kada nors ir jis pats galės ten gauti 
užu vėją, kai Lietuvoj pasidarys jam 
karšta. O kiti jo leitenantai gauna ne
mažai ir kyšių. Štai LKP CK organas 
“Tiesa” (už sausio mėn. 20 d.) rašo:

Kaip girdėt, pulkininkas Žukas, kuris va
dovauja Lietuvos ginklų šmugeliui ispanų 
maištininkams, už šį savo darbą iki šiol per 
fašistinę valdžią gavo 200,000 litų užmo
kesčio.

Tas pats laikraštis rašo, kad Lietuvos 
aviacijos darbininkuose “pasklydo kal
bos, būk tai prie Ispanijos krantų pa
skendo vienas Lietuvos laivas, kuris vežė 
ispanų fašistams ginklų kontrabandą. 
Kalbama, kad tas laivas, tai — ‘Prezi
dentas Smetona’.” Tiesa, laikraštis pa
stebi, ši žinia nėra patvirtinta, bet žmo
nės apie tai kalba. Kad Kauno fašistų 
valdžia remia Ispanijos fašistus—nelie
ka jokių abejojimų. Ji renka aukas 
“Ginklų Fondui,” plėšia iš žmonių ne
paprastus mokesčius ir tą paskui duoda 
Ispanijos banditams, kovojantiems prieš 
žmonių teisėtai išrinktą yąldžią!

Lietuvos Darbininkai Ispanijos 
Darbininkams

“Tiesa” skelbia, kad tuo pačiu laikų, 
kai Kauno fašistų valdžia siunčia laivus 
amunicijos ir ginklų Ispanijos fašistams, 
tai Lietuvos darbo žmonės renka centais 
ir litais parėmimui Ispanijos Ispanijos 
liaudiečių valdžios. Sausio mėn. “Tiesa” 
skelbia naujai surinktą 6,897.35 litų su
mą. O pirmiau buvo pasiųsta Ispanijon 
6,000 litų. Taigi viso jau surinkta virš 
12,000 litų. Atsižiūrėjus į tai, kad au
kos renkamos slapta ir kad Lietuvos liau
dis labai biedna, tai vistik didelė suma.

knygos “Virėja”. Parduota 
brošiūros “Ispanija” 4 egz. 
Aukų surinktą lėšų padengi
mui $4.65.

Norwoodo publika — kaip 
vyrai, taip ir moterys—pilnai 
Vilkaitės prakalbomis pasiten
kinę. O Vilkaitė Norwoodo 
publika irgi pasitenkinus. “Tai 
pažangi, inteligentiška publi
ka,’’ sakę Vilkaitė.

Tas prakalbas rengė Ame
rikos Lietuvių Darbininkų Li
teratūros Draugijos 9 kuopa 
ir jos Moterų Kliubas. Kurie 
vyrai, taipgi ir moterys ir mer
ginos, dar nepriklausot prie 
ALDLD 9 kp., tai tuojau sto
kit, nes joje prigulėdami ne

tik gausit tinkamos literatū
ros, bet sykiu ir tinkamų pa
mokinančių prakalbų-prelekci- 
jų. Turim padaryt tikrai ma
sinę šią lietuvių apšvietus or
ganizaciją. Per ją pakelsim 
savo ir kitų klasinį susiprati
mą.

“Laisves” Reporteris.

Philadelphia, Pa
Pataisymas Paklaidos

Aną dieną “Laisvėje” buvo 
pasakyta, kad LpS 5 kp. na
rių susirinkimai įvyksta kas 
pirmas utarninkas kiekvieno

Andre Malreaux, garsus fran- 
cūzų autorius ir komandierius 
Tarptautinio Orlaivių Skvad- 
rono Ispanijoje. Šiomis dieno
mis jis aplanko šios šalies di
desnius miestus su prakalbų 

maršrutu apie Ispaniją.

Saugokitės Nuo Nelai
mingų Atsitikimų 

Namuose
Dr. John L. Rirę, 

(New Yorko Miesto Sveikatos
Komisijoųierius)

daug
nu-

net

Su v. Valstijose nelaimingi at- 
stikimai namuose buvo priežas
timi net 35,000 mirčių pereitais 
metais. Už tą galime kaltinti 
pačių žmonių nepaisymą ir ne
atsargumą. Buvo galima 
tų nelaimingų atsitikimų 
kreipti.

Kas met mūsų šalyje
1,500 žmonių miršta nuo netikė
to užsinuodijimo. Yra tokis 
rimtas .dalykas, kad mes visi 
privalome atsargiau vartoti na
minę mediciną. Jeigu žmonės 
visai nelaikytų nuodingų vais
tų kabinete, tai tų nelaimingų 
atsitikimų visai nei nebūjtų. Jei- 

nors 
juos 
arba 
Reį- 
pa-

gu reikia laikyti kokių 
nuodų namuose^ tai gerai 
laikyti saugioje vietoje 
net ir užrakytoję vietoje, 
kia visus nuodus aiškiai 
ženklinti, kad bile kas. galėtų 
tą ant syk patėmyti.

Perdaug žmonių nekreipia 
jokios atydos į medicinos kabi
netą. Jie net ir tamsumoj eina 
prie kabineto ir paima bonl<ą, 
manydami, kad bonka toj pačioj 
vietoj visada randasi, kad nie
kas jos nepajudino. Vaistus iš 
bonkos geria—gana tankiai 
klaidinga bonka. Jeigu kiekvie
nas medicinos kabinetas turėtų 
mažą elektrišką žiburėlį, kuris 
automatiškai užsižiebtų su du
rių atidarymu, tai mažiaus žmo
nių klystų kaslink ėmimo vais
tų. '

Nepalikite puodo vieno sau 
ant pečiaus pavirti. Ne sykį 
verdantis vanduo užgesino ga- 
zą, o vaikai besibovydami, kam
baryje užtroško. Per tankiai 
laikraščiuose skaitome apie to
kius atsitikimus. Per mažas ga- 
zas po puodu irgi pavojinga, nes 
vėjas arba oro traukimas leng- 
vai gali užgesinti. Nesenai New 
Yorko mieste penki žmonės ne
tekę gyvasties, todėl, kad vy
ras užmigo berūkydąjnaą cige- 
retą lovoje. Tai kita nelaimingų 
atsitikimų paprasta priežastis.

Saugioj vietoj ąrbą gaųąi 
augštoj vietoj laikykite įnsektų 
išnaikintojus, žiurkėms nuodus, 
bambatierių pudrą ir panašius 
nuodus, kad ręažos raibutės 
juos nepasiektų Gailųjį šarmą 
irgi saugiai, laikykite.

Vietoj kopėčių, nevartokite 
krėslo, bąksę, ąrbą stalo, Nępą- 
lĮjįįtę vaikų: įąįiųvąs, ir ųanąšįų# 
daiktus ant grindų. Saugia) lip
kite į maudynę ir iš maudynės.

Visi prisidėkime prie išnai
kinimo nelaimingų atsitikimų 
namuose.

• mėnesio. Tai bųyo klaidą.1 
LDS 5 kp. najrių
įvyksta kas antras utarninkas.
(antradienis) kiekvieno mėne

sio. J. S. R.

šeštadienis, Kovo 6, 1937
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Iš New Jersey
Da^binįnkų organizavimo 

darbap čią povaįiai eiiįą pir
myn. žinios gaunamos tai iš 
vięnųr, tai iš kifcųr, Įįąd. CIO 
organizatoriai darbuojasi dar
bininkų tarpe, kas nemažai 
įvaro baimes fabrikantams. 
Nors gub. Hoffman ir grąsina 
organizatoriams ir sėdėjimo, 
streiko taktikai, tačiaus CIO 
vadai gub. atšauna: Ar gub. 
tokia taktika patinka ar ne, 
jei bus reikalas, ji bus naudo
jama.

Nekurtose vįetpse, kur CIO 
organizatoriai pasirodo, fabri- 
kaųtaį tųųjaų pasiskubina pa
kelti algas ir prižada apmokė
ti šventądieųįųs, kad tik darbi
ninkus atitraukti nuo rašymosi 
į uniją. Organizatoriai atsa
ko ir čia: algų pakėlimas yra 
labai geras daiktas, bet darbi
ninkai turi turėti savo uniją, 

j šiuo laikotarpiu CIO organi
zatoriai dedą pastangas suor
ganizuoti į uniją Fordo dirb
tuvės darbininkas, Edgewater, 
N. J,, kur dirba 3,7QQ ir Fede
ral laivų bųdavojįmo darbinin
kus Kearny, N. J., kur dirba 
apie 4000; taip pat Dodge dir
btuvę Bay-Way, kurioj išdirba 
dratą.

Valstijos Darbo Departmen- 
tas praneša, kad gavęs per te
lefoną pašaukimą su reikala
vimu, kad prisiųstų jiem strei
ko vadą, nes jie einą streikam 
Dept. teiravosi kur tas strei
kas randasi. Tel. greitai 
truko su paaiškinimų, 
have wrong party”* * *

Am. Lietuvių Kongreso 
mokratinei Tvarkai Ątsteigti 
Lietuvoj New Jersey Komite
tas kol kas neparodė jokio gy
vumo, Kol kas tik padarė vie
ną atsišaukimą per laikraščius 
į draugijas ir nutarė išleisti 
lapelius, aiškinančius Lietuvos 
padėtį ir to komiteto darbuotę 
tuo klausimu. e

Taip pat nutarė apie pava
sarį padaryti maršrutą pra
kalbų, jei pavyktų gauti bent 
kokis tolimesnis kalbėtojas. 
Tačiaus Antro ALDLD Apskr. 
maršrutas d. Andruliui sutruk
do ir šį Komiteto užsimojimą.

Komitetas savo susirinki
mus laiko kas trečią nedėldie- 
nį kiekvieno mėnesio, 3 vai. po 
pietų Newark, N. J. Į du po
sėdžiu, del nežinomų priežas
čių, nepribuvo A. Matulis iš 
Jersey City ir A. Skainis iš 
Elizabeth.

manąs pasidaryti pragyveni
mui lėšas. Jis vadinasi Šimkus 
ir kitur Maliauski.

Kaipo moksleiviui, supran
tama, daugelis sutiko užsipre
numeruoti laikraščius, kad su
teikti pagelbą. Tačiaus iki šiol, 
kaip pasirodo, nei vienas pre
numeratorius negavo jokio lai
kraščio.

Nekurie prenum. kreipėsi į 
laikraščių adm., ar jie ką nors 
žino apie tokį žmogų. Atsaky
mas gauta, kad nieko nežino. 
Būtų geistipą, kad savo žodį 
tartų ir “Laisvės” adm., nes jis 
sakėsi užrašą# ir “L,” ir kitu# 
visus pirmeiviškus laikraščius.

Andai Npwarko Palangos 
Juzės Draugija turėjo maska
radų balių su lioterija ir pada- 
jxT’belno apie $500. Taip pat 
suspendavo konstitucijos pun
ktą iki pusmetiniam susirinki
mui reikale priėmimo naujų 
narių. Pirmiau priimdavo ne 
senesnius kaip 40 m, amžiaus, 
o dabar priims iki 45 m. Pe
reitą susirinkimą padavė apli
kacijas įstoti į draugiją 5 nau- 
jj nariai. G epą proga įstoti ir 
kitiems

Šierųet žmonės gerai lankosi 
į parengimus. Ant pastarųjų 
parengimų Newarke ir Eliza- 
bethe buvo daug publikos.

Ignas.

nu-
*we

* * *
Lietuvių Taupymo
Skolinimo Draugi-

Newarko 
ir Statybai 
joj ki virčiai pasibaigė tuo, kad 
p. Trečiokas likosi prašalintas 
nuo sekrętoriaus pareigų, o iš
rinktas iždininku. Mat, frentai, 
kurie vedė faitą prieš Trečio
ką, savo tarpe vienas kitam ir 
nepasitiki. Ię vieton pabalsuo
ti- už savo frentą 
čių, pabalsavo už 
čioka.

Išmokėjimas 23 
pyto jams laikinai 
kytas, nes Trečioko priešai bu
vo sulaikę draugijai paskolą 
banke. Dabar dalykas jau. su
tvarkytas ir taupytojai atgavo 
savo pinigus. 

* * *
Kelios sayąitės atgal po Eli- 

ząbethą vaikščiojo jaunąs vai
kinas, pasivadinęs medicinos 
studentu. Sakėsi lankąs Kokią 
ten šventu vardu kolegiją 
Brooklyn, N. Y., ir už metų 
ląi^p, ^ūsiąS da.ktą?:u ir . taipgi 
būsią# “intern” Elizabeth Ge
neral Hospital.

Kadangi priklausęs prie tos 
koįęgij.os football teamo įr bu
vęs vięnaš iš, smarkiausių loši
kų, tai sykį gavęs sužeisti, su
laužant tris šonkaulius ir turė
jęs išbūti keletą savaičių li- 
gonbutyj. Dabar išėjęs iš li- 
gonbučio ir neturį# iš ko eiti 
tobąu į kol.egiją, nors mokslą 
gaunąs> kaipo, geras spęsta#, 
yeltųį. Tai jam pjąįąrę, kad 
pareiti U£r lietuviu# ijr u^rąšy-

Ambrozevi- 
prięšą Tre-

serijų tau- 
buvo sulai-

Jersey City, N. J
1 1

Pralaimėjo
15 gelžkelių kompanijų, ku

rios turi kelius per New Jer
sey valstiją, pralaimėjo teismą 
reikale taksų. Valstijos Board 
of Appeals patvarkė, kad 
kompanijų taksos susnoje $19,- 
413,262 neturi būt numuštos. 
Iš šios sumos iki 1 dienai• ./T. S . , • > . i H

gruodžio 1936 metų kompani
jos pamokėjo valstijai taksų 
$14,178,471.

Martin

Valstijos gub. Hoffman nu
sistatęs prieš sėdėjimo strei
kus. Jisai pareiškė, kad var
tos valstijos policiją, slopini
mui tokių streikų. Bet darbinin
kai nemano jo klausyt. Vasario 
26 dieną įvykusiam masiniame 
susirinkime Ukrainų svetainėj, 
kuriame turėjo kalbėti Homer 
Martin, automobilių unijos or
ganizatorius, bėu delei nekuriu 
priežasčių nepribuvo, jo vietoj 
kalbėjo John Green, nacionalis 
prezidentas industrinės lai
vų statymo darbininkų unijos, 
kuris pareiškė, kad nepaisant, 
kaip kam nepatinka tokia me
todą streikų, ji bus vartojama 
New Jersey valstijoj. Jo pa
reiškimu, tai geriausias gink-' 
las darbininkų iškovojimui ge
resnių sąlygų.

Kovojama

Hudson County gyvuoja 200 
įvairių unijų. Iš 200 unijų tik 
50 lokalų priklauso prie cen- 
tralinio komiteto. Vėliausiam 
centralinio komiteto susirinki
me nutarta kviesti visas unijas 
prie bendro darbo už ei vijęs, 
streikų ir susirinkimų laisves. 
Atsirado ir čia nekuriu unijos 
lyderių, kurie priešingi visų 
unijų bendram darbui. Tačiau 
jų mažai.

New Jersey valstijoj randa
si 21į lokąjo, prie kurio pri
klauso 80,OP, vežėjų, ųnijistų, 
kurie patarnaują laike laido
tuvių.

Svetainė

Ukrainų svetainė, kuri buvo 
resyverio rankose, likosi atpir
kta tų pačių savininkų. Lietu
viai tuųmi gali pasidžiaugti, 
kad tufi įstaigą, kurioje gali 
už mažą kainą laikyti 
rinkimus, prakalbas.

Nesmągumai

Su parengimais mūsų mięs- 
tę yrą vargo. Rengsi balių, 
gausi svętąinę, nebrąųgjąi, 

Tačiaus 
■alus ir kiti gėrimai nėra leis-

tina pąrcįayįnėti. Nori parda
vinėti alų, turi išsiimti specia
li leidimą. Kaštuoja $10.

Tačiaus mūsų prabaščiaus 
pobažnytinįs skiepas po Šiuo 
įstatymu nepapuola. Katalikai 
smarkauja. Jie rengia įvairius 
parengimus ir jiems jokių lai- 
snių nereikia. Nelygybė!

Įdomu

LDS vajus jau prasidėjo. 
Mūsų miesto vajiųinkai aplan
kys lįetuvių gyvenamus namus, 
ragindami j ūmi prisirašyti 
prie LDS 133 kuopos. Yra lie
tuvių tinkamo amžiau# būti 
šios organizacijos nariais.-Lo
kalinės organizacijos nęgali 
būt tokios tvirtos, kok.į^ yra 
LDS. Todėl visų paręiga pri
klausyti. prie Lietuvių Dąrbi- 
nįnĮcų Susivienijimo.

Susirinkimai

Vasario 28 d. įvyko LD§,133 
kuopos ir ALDLD 16 kuopos 
susirinkimai. Apsvarsčius drg. 
V. Andrulio prakalbų., marš
rutą prieijta prie išvados pra
kalbų nerengti. Mūsų miesto 
lietuvių istorijoj prakalbos ne
buvo rengiamos paprastą va
karą. Mūsų kolonijai skiriama 
antradienis, nėra tinkamas, 
pasekmių nebus.

Nutarta nepaisant įvairių 
sunkumų, rengti koncertą su 
šokiais. Svetainė paimta ant 
17 d. balandžio. Kviesti prie 
bendro parengimo ir Laisvės 
Draugiją. Programos pildymui 
kviesti Sietyno Chorą iš New
ark, N. J. ir d. Klimaitę iš 
Brooklyn, N. Y.

Įsirašė naujas narys į ALD 
LD 16 kuopą, drg. A. Gurs
kis, K. Biuras.

ŠYPSENOS

Sunki Užduotis
—Tavo paakys vis dar 

juodas? Juk aš tau sakiau, 
kad tu vilgytum jį alkoho
liu, tai kodėl taip nedarai?

— Koks tu juokdarys. 
Juk tų žinai, kad burna že
miau akių randasi ir todėl 
negaliu alkoholį iki akies 
danešti.

Dar ne Laikas
Vaikinas:—Šią savaitę tu 

trečia mergina, kurią paly
džiu ir pabučiuoju.

Mergina:—Ką tu čia da
bar kalbi? Juk tu mane dar 
nebučiavai ?

Vaikinas:—Dar aš tave 
iki namų nepalydėjau...

susi-

ti visus lietuviškus laikraščius ypatingai Ukrainų. 
Amerikoj -ir Lietuvoj ir iš to

Pavėlavo •
—Mano brangioji, aš tik 

dabar išgirdąu, kad tu ište
kėjai trys savaitės atgal, to
dėl leisk man tave pasvei
kinti, kaipo geriausią drau
gę, ir palinkėti laimingo gy
venimo.

—Labai ačiū už linkėji
mus, bet pavėlavai piane pa
sveikinti, nes jau savaitė 
laiko, kai persiskyriau su 
savo vyru.

Nelaime Pasitiko
Gydytojas: — Ar tamstai 

galvą suskaldė laike kumš- 
Čiavimęsi?

Kumštininkas: — Ne.
Gydytojas:—Tai gal Tam

sta po automobilium pa
kliuvai?

Kum.:—Visai ne.
Gyd.:—Tai kokia gi tams

tą nelaimė pasitiko, kad 
taip galva sudaužyta?

Kum.: — Šiandien susi
ginčijau su savo pačia.

Tamošiaus Draugas.



9LMS Vėl Išleido Naują Dainą
Pastaruoju laiku Lietuvių Meno Sąjunga 

vėl išleido naują dainą. Bet šį syk nepaprastą 
dainelę, bet dainą, kurią dainuodami žengia 
Ispanijos ryžti, karžygiški, liaudies kariai į 
mūšį prieš didžiausią žmonijos neprietelių ir 

i, kultūros naikintoją—fašizmą! ši daina, tai
Ispanijos liaudies himnas, kuris laikui bėgant 
gali būt taip brangus, mėgiamas, kaip “Inter
nacionalas” arba “Kominternas.”

ši daina lengva susimokint chorams. Para
šyta vienu balsu. LMS kreipia visų mūsų chorų 
domę ir ragina, kad kiekvienas choras ją įsi
gytų ir dainuotų. Viena kopija kainuoja 5c. 
Kas ims 30 kopijų—kainuos $1.15. Penkias
dešimts kp.—$1.75 ir tt.

Ją gražiai, sklandžiai pagal P. Geleotę su
lietuvino nenuilstantis mūsų darbuotojas drg. 
J. J. Kaškaitis. Muzika M. G. Ramos.

Čia patiekiame ir turinį.
ŽENGIAM MES

(Ispanijos Liaudies Himnas) 
Mes žygiuojam, žygiuojam į karą 

Susibūrę į Frontą Liaudies: 
Vardas Lenino ūpą sudaro,— 

Saulė Lenino mūs’ kelius nušvies!
Mes išgriausim kalėjimų sieną, 

Kur fašistai kankina draugus,— 
Ir visi eisim mūšin išvieno: 

Ugnyj visas dangus!
Ir išauš pergalinga mums diena,— 

Bus atsilsys brangus!
Nuo kalnų iki pat okeano 

Debesiais padūmavo šalis.
Su šautuvais pirmyn, partizanai: 

Mūsų laukia garbinga ateitis!
Nepaliksim fašisto nė vieno,—

Mūsų tikslas, kaip plienas stangus,— 
Visu frontu kariaunam, kaip siena: 

Ugnyj visas dangus!
Ir išauš pergalinga mums diena,— 

Bus atsilsys brangus!
Taipgi prašotn&aiųst užsakymus ir ant anks- 

' čiau išleistų dviejų^•dainų: “Rankpelnio Kank
lės” ir “Mes Jaunosios Jėgos.”

» Rašykite sekamai: Lietuvių Meno Sąjunga,
46 Ten Eyck Street, Brooklyn, N. Y.

• Pranas Pakalniškis

Laiškas Lietuvią Meno Sąjungos 
Chorams

Draugai, menininkai l
Reikia pripažint, kad Lietuvių Meno Sąjun

gos Centro Komitetas pastaruoju laiku šluba
vo delėi įvairių priežasčių. Pirmoji neveiklu
mo priežastis buvo ta, kad LMS CK pir
mininkas, drg. Nalivaika, buvo užsivertęs ki
tais lokalinių organizacijų svarbiais darbais 
ir negalėjo aktyviai vadovaut nacionaliam Lie
tuvių Meno Sąjungos darbui; antra vertus, ir 

*• sekretorius neturėjo pakankamai laiko pašvęst
t meno darbui nacionale papėde, nes turėjo visą

eilę lokalinių darbų. Be to, sekretorius buvo 
neapmokamas ir todėl negalėjo atlygint už 
darbą, kuris galima buvo padaryt pasikvie
čiant talkon kitus asmenis.

Dabargi šios dvi labai svarbios priežastys 
pasinaikino su įvykusiu posėdžiu sausio 30, 
1937. '-H!

Pirmininko vietą užėmė drg. V. Bovinas, 
buvęs Lietuvių Meno Sąjungos sekretorius, 
taipgi sekretoriui bus mokama du doleriai į 
savaitę už darbą; jeigu pats negalės atlikti 
darbo, turės teisę pasikviesti talkon sau pa- 
gelbininką ir, reikalui esant, atlygint už dar- 

. bą. Tai reiškia, kad Lietuvių Meno Sąjungos 
Centro Komitetas pagyvės.

Bet, Lietuvių Meno Sąjungos Centro Komi
tetas nereiškia viską; mes leidžiame suprast, 

i • kad be jūsų, draugai menininkai, nuoširdžios 
► pagalbos, Centras pasilieka bespėkis.

Duoklės
Pirmiausia, LMS CK atsikreipia į vienetus, 

kad kaip greit galima, pasimokėt duokles už 
1936 metus (kurie nepasimokėję), taip pat 
prašome mokėt duokles už 1937 m. Taipgi ne
pamirškit patikrint bilas,'kurios dar nėra už
mokėtos. LMS CK išsiuntinės greitoj ateityj 
užsivilkusias bilas. Nuoširdžiai prašome vie
netų kreipt į tai didžiausios domės. Nes nere
guliaria duoklių mokėjimas, neatsilyginimas 
už veikalus ir dainas, neša organizacijai žalą.

šeštojo Suvažiavimo Tarimas
Prie progos norime priminti, kad kur tik 

galima, reikia stengtis pravest gyveniman Lie
tuvių Meno Sąjungos šeštojo suvažiavimo ta- 

f rimą, tai yra: “Kiekvienas Lietuvių Meno Są-

A. S. Puškinas

jungos vienetas turi surengt bent vieną pa
rengimą į metus LMS CK naudai.” Nes fi
nansų stoka mus verčia spausdint dainas ir 
veikalus mimiografu ir darbas nėra pirmos 
rūšies.

Trys Naujos Dainos
Pastaruoju laiku LMS išleido 3 naujas cho

rams dainas. Dainos gražios ir lengvos susi- 
mokinti. Jas jau išsiuntėme visiem savo cho
ram. Peržiūrėję prisiųstas dainas, prašome 
siųsti užsakymus, nes kainos neaugštos. Ku- ( 
rie chorai negavot tų dainų, prašome pranešt 
—prisiusime. Vengkite kopijavimo.

“žengiam Mes” (Ispanijos liaudies himnas), 
tik ką išėjo iš spaudos, šią dainą reikia plačiai 
paskleisti.

Veikalai
Pernai ir šiemet išleidome tris trumpučius 

veikalus: “Kauno Ponai”, “Partizanai” ir “Ne
lauktas Svečias.” Tiesa, veikalai trumpučiai, 
bet jie patartina vaidint. Jei neužtenka vieno 
veikalo visam vakarui, galima statyt du—tuo 
pačiu vakaru. Kalbant apie veikalus, manome 
čia vieta priminti, pasiūlyt veikalą “Pradžia.” 
šis veikalas parašytas žymios literatės Jūrata- 
Jūraitės, kuri gyveno Lietuvoj tuo momentu, 
kai steigėsi Lietuvos Sovietų Valdžia. Todėl 
jis ir užvadintas “Pradžia.” Veikalas nėra 
komedija (nes vien tik komedijomis negalima 
tenkintis), bet tikras to momento įvykis (ke
turiuose atidengimuose drama). Patartina jį 
vaidint. Tai yra istorinis veikalas.

Prelekcijos
LMS CK Brooklyne pasibrėžė surengt šešes 

paskaitas apie meną. Trys jau įvyko ir davė 
džiuginančių pasekmių. Dar tris turėsime šią 
žiemą. Tokių paskaitų plėtimą manome pra
vest ir kitose kolonijose. Kai pagaminsime pa
skaitas siuntinėjimui—pranešime ir kurie vie
netai norės rengt tokias paskaitas—galės gaut 
LMS C Komitete.

Veikalų Rašymo Lenktynes
Ateinančiais metais manome turėt visą eilę 

gerų veikalų, nes paskelbus ^veikalų rašymo 
lenktynes, draughi rašytojai ėmėsi darbo/, 
Lenktyniuotojams yra skiriamos trys dovanos: 
(1) $50, (2) $25, (3) $15. '

Rašytojų Organizavimas
Septintas LMS suvažiavimas, įvykęs Cleve- 

lande, nutarė organizuot rašytojus. LMS iš
siuntinėjo laiškus, užklausdama draugų, kurie 
norėtų lavintis dailiosios literatūros srityj. 
Visd eile draugų prielankiai atsakė į šį paklau
simą ir imsis mokintis rašytojavimo, jei tik 
bus kas vadovauja tam'darbui.

Kaip matot, draugai menininkai, Lietuvių 
Meno Sąjungos Centro Komitetas turi ant 
rankų visą eilę įvairių labai svarbių darbų, 
kuriems atlikti reiks pašvęst daug laiko, finan
sų ir to visko negalima atlikt be jūsų, draugai 
meninkai, paramos.

Pirmininkas V. Bovinas, 
Sekretorius Pr. Pakalniškis, 
Iždininkė M. Sinkevičiūte,

A. S. Puškino Gyvenimas ir Mirtis
žemiau talpiname iš “R. Artojo” straip

snį apie rusų genijų-poetą Puškiną.
Straipsnio autorius B." Kirpotinas. “Lais
vėj” jau ne kartą buvo minėta (ir jo

eilių spausdinta) apie Puškiną, bet ne
turėjom apie jį išsamesnio rašinio. 
Šis straipsnis yra labai įdomus ir daug 
pasakąs apie tą žmogų, kurio 100-meti- 
nes mirties sukaktuves visas pasaulis mi
nėjo vasario 10 d.—“L.” Bed.

1. Kūdikystė
Aleksandras Sergejevičius Puškinas gimė 

1799 metais birželio 6 d. (senuoju stiliumi ge
gužės 26 d.) Maskvoje. Jo tėvas, Sergejus Lvo- 
vičius, prigulėjo prie kadaise garsios bajorų 
giminės, netekusios, vienok, iki poeto gimimo 
valandos 'Savo pirmykščio turtingumo ir įta
kos. Puškino motina, Nadežda Osipovna, buvo 
“Petro didžiojo arapo”—Hanibalo anūkė.

Puškino tėvai vedė iškriką, diduomenišką 
gyvenimą. Mažojo Sašos auklėjimas buvo pa
vestas dvariškiams ir svetimšaliams guverne- 
riams, kurie dažnai .keitėsi ir buvo gana ne
tvarkingi. Iki 9 metų busimasis poetas buvo 
tylus ir nejudrus. Berniukas namie gavo fran- 
cūzišką auklėjimą. Jis anksti pradėjo skaityt. 
Jo Tėvas turėjo turtingą francūzišką bibliote
ką. “Vaikas—pasakojo jo jaunesnysis brolis 
Lev,—bemieges naktis praleido ir slaptai skai
tė tėvo kabinete knygas vieną po kitos.” Iki 
11 metų Saša gerai žinojo francūzų klasikus ir 
XVIII amžiaus francūzų švietėjų, materialistų 
ir ateisiu savo dvasia kūrinius. Ankstyboje 
jaunystėje Puškinas pasisavino priešakines 
bendrai europejiškos kultūros idėjas.

Nežiūrint francūziškai-diduomeniškos jo tė
vų namų dvasios, busimasis poetas nebuvo 
izoliuotas ir nuo rusiško gyvenimo. Greta su

Europos kultūros įtaka, Puškinas nuo vaikys- l 
tės laikų buvo po' rusų liaudies kūrybos įtaka. 
Jo auklė buvo baudžiauninkė valstietė Arina 
Radionovna, kuri labai gerai žinojo rusų liau
dies pasakas ir įvedė gabų berniuką į ste
buklingą liaudies fantazijos pasaulį. Kartu su 
savo auklėtoju—jam priskirtu baudžiauninku 
valstiečiu Nikita Timofejevičiu Kozlovu, ma
žasis Puškinas daug keliavo po Maskvą, pri
sižiūrėdamas “paprastos liaudies” gyvenimo 
vaizdų ir prisiklausydamas Maskvos “liaudiš
kos” kalbos pobūdžio. Taip priešakinės euro
pejiškos kultūros įtaka pynėsi berniuko galvo
je su rusų liaudies įspūdžiais.

2. Licėjus
1811 metais Carskoje selo buvo įkurta pri- 

veligijuota mokslo įstaiga parengimui jaunų 
žmonių del įvairių valstybinės tarnybos vietų 
—licėjus. Skirėsi jis nuo kitų mokslo įstaigų 
tuomi, kad licejistai nebuvo fiziniai baudžiami. 
Licėjus buvo uždara mokslo įstaiga. Licejistai 
gyveno licėjuje Ir juos neleido pas tėvus, net 
artimam Peterburgan. Puškino tėvui, dėka jo 
dideliems diduomeniškiems ryšiams, pasisekė 
patalpinti sūnų naujai atidarytoje mokslo 
įstaigoje. Licėjus buvo atidarytas iškilmingai, 
dalyvaujant carui ir ministeriams. Kursas li
cėjuje buvo 6 metų.

Būdamas licėjuje didysis poetas laikėsi li
cėjaus vyriausybės atžvilgiu drąsiai ir nepri- 
gulmingai. Kartu su savo draugais, apimtais 
politinių laisvių meilės ir literatūrinių intere
sų, jis sukūrė sau licėjaus apystovose kaip ir 
mažutę draugišką respubliką, kuri buvo toli 
nuo lekajiškumo, šundievotybės ir soldafoni- 
jos, viešpatavusių oficialinėse sferose, supan
čiose Aleksandrą I. Prie oficialaus diduome- 
niško gyvenimo licejistai paprasto priėjimo 
neturėjo. Užtat, gyvendami Carskoje selo rū
mų fligelyje, jie gerai matė atvirkščią caro 
rūmų ir valdžios gyvenimo pusę. Jaunuose 
protuose, sugebančiuose savystoviai mąstyti, 
tai išvystė kritišką nusistatymą į carą ir jų 
artimuosius ir tuom pat padėjo kritiškai nu- 
sistatyt į visą valstybinę sistemą ir socialinį, 
tų laikų Rusijos gyvenimą.

Kritiškas nusistatymas į valdančios klasės 
asmenis susijungė pas Puškiną su simpatijo
mis prie liaudies, žmonių.

Puškinas lengvai susieidavo su mužikais, 
kiemsargiais, ir bendrai su tarnais. Licėjaus ir 
visų Carskoje selo tarnų tarpe jis turėjo ne
mažai prietelių.

Nežiūrint į tai, kad licėjus buvo uždara 
mokslo įstaiga, izoliuota nuo oficialaus diduo- 
meniško.gyvenimo, jo auklėtiniai buvo tamp
riai susirišę su priešakinėmis tų laikų Rusijos 
visuomenės minties srovėmis. Carskoje selo 
stovėjo gusarų pulkas, kurio oficieriai buvo 
dekabristų įdejų įtakoje. Puškinas, kaip 
daugelis kitų licejistų, susiartino su jais.

(Pabaiga sekančios savaitės “Literatūros 
ir Meno” Skyriuje)

Lawrence, Mass
United Textile Workers Uni

jos susirinkime buvo nutarta 
pasiųsti specialius laiškus kon- 
gresmanams, kad jie stovėtų 
už padauginimą teisėjų skai
čiaus Suvienytų Valstijų augš- 
čiausiame teisme, kaip kad 
reikalauja prezidentas Roose- 
veltas. Tuomi būtų sumažin
ta teisėjų teisės ir būtų jiems 
sunkiau panaikinti bilius, ku
rie nors biskį yra nauditi 
darbininkams.

Jeigu patys norite pasi 
laiškus kongresmanams, 
nemokate parašyti, n 
kite į unijos raštinę.'Ten 
pagamins laišką.

Salem, N. H. miesto r 
ninkas (clerk) J. Cowan 
duoda sekamas skaitlines 
apsivedimus: 1936 metais 
svai apsivedė 485 poros—1 
poros daugiau už 1935 m. 
kiek porų apvesdino kun‘ 
Ogi tik 84 poras. Tai ma 
kiek kunigėliai neteko pin 
lių. Jaunimas pradeda 
prasti, kad gali apsivesti 
$1, o kitus pinigus panau 
saviems reikalams.

Vasario 27 d. Vytauto 
glaudos Ūkės farmeriai 
gė šokius. Publikos 
nemažai ir katrie norėjo, 
ksmai pasišoko.

ir

Kovo 13 d., 
valandą vakare, įvyks 
kos Literatūros 
kp. susirinkimas. Visi 
ir draugės būkite 
nes tai bus labai 
rinkimas. Kiekvienas 
turėtų dalyvauti, 
veskite nors po vieną 
narį. Katrie draugai 
prisirašyti prie šios 
cijos, malonėkite ateiti 
kiman. Dabar įstoj 
nes eina vajus. Reikia 
tik $1.50 ant metų, o 
virš $5 vertės knygų, 
kimas įvyks L. U. 
tainėje, 41 Berkeley St. 
visi.

I

i

Maskvoje susirinko 25,000 darbininkų prie Aleksan
dro Sergejevičiaus Puškino statulos, Puškino Aikštėje, 
paminėti 100 metų sukaktuves nuo to garsiausio Rusijos 
poeto mirties.

Meksikos Valdžios “Diktatū
ra” ant Žibalo-Aliejaus

Meksikos p r e z i d e ntas 
Cardenas kovo 2 išleido įsa
kymą, kuris perveda visus 
šalies piliečių aliejaus-žibalo 
šaltinius į valdžios rankas. 
Kai išsibaigs dabartinės su
tartys su Anglijos ir Ame
rikos kompanijomis delei 
Meksikos žibalo išnaudoji
mo, daugiau nebus duodama 
išnaudot Meksikos žibalas 
jokiem svetimšaliams. Be 
to, Meksikos vyriausybė jau 
dabar apribos ir svetmiša- 
lių kompanijų aliejaus išve
žimus iš Meksikos, ir steng
sis sudaryt reikiamą alie
jaus-žibalo atsargą (rezer
vus) Meksikoj.

SUTRUMPINO DARBO 
DIENĄ KALINIAMS

Macon, Georgia. — Pir
miau šiame apskrityje kali
niai, vienas prie kito prira
kinti geležiniais pančiais, 
turėdavo dirbt nuo saulėte
kio iki saulėleidžio; bet da
bar nuo kovo 
jiem 6 dienų, 
darbo savaitė.

3 d. įvesta
44 valandų

automo 
, mirė ] 
1 metų

Vasario 10 d. 
nelaimėje, Bostone, 
George T. Eaton, 81 
žiaus. Jis buvo 
demijos, No. Andover, 
sorius. Tai tas pats 
rius, kuris pereitais 
pašaukė policiją ir 
kus suvaldyti stud 
sukilo prieš blogas 
piršimą fašizmo 
Tas žmogus buvo 
priešas.

Scranton,
Kovo 2 d. pasimirė 

Rodonis, 53 metų 
go tris savaites ir mirė 
uždegimu. Mirė West 
goninėje. Tapo 
vo 5 d. su visomis 
apeigomis.

Paliko nuliudime savo 
Anna Rodonis, dukteris 
Anna Chesa, Mrs. Helen 
ir Mrs. Mary Dimond ir 
Joną.

PROFESORIAI BE

Montreal U n i 
profesoriai, 
sas mėnuo negauna 
sako, “gyvename 
kada nors vėl
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SEKMADIENĮ, 14 KOVO-MARCH 
Salėje 735 Fairmount Ave., Philadelphia, Pa.

Pradžia 2-rą vai. po pietų

SEKMADIENĮ, 7-tą KOVO-MARCH 
Pradžia 7-tą Vai. Vakaro 

K. KANSOKO SVETAINĖJE 
137 Second St., Coaldale, Pa.

DIDMIESČIO ĮSPŪDŽIAI
šeštadienis, Kovo 6, 1937

Pasukova į kitą ' gatvę, | mukas, o aš tik pagelbinin- 
prieinava prie kampinio, 
dviejų augštų, mūrinio, lan
gais išgurytais namo. Aš, 
nustebęs ir vėl kreipiuosi:

“Tai kas tą namą taip su
bombardavo? Juk čia ne 
Madridas.”

“Tai jau čia tokia mada. 
Tik spėjo gyventojas išsi
kraustyti, tuoj ir apdirba. 
Tai vaikėzų darbas: pir
miausia išmuša skiepo lan
gus, sulenda, o išsirinkę kas 
jiems tinkama, išneša duris, 
lentynas, išlupinėja ir grin
dis.' Paskui išgūrina visus 
langus, tai ženklas, kad jau 
viskas apdirbta. O pas jus, 
ar tokių triksų nepadaro?”

“Ne. Tai būtų didelis 
Skandalas kaime.”

“Tai kaimiečių vaikai, 
turbūt, ne taip išdykę?”

“Čia, man regis, kad ne 
vaikų kaltė, drauguži. Jei
gu jie tik išdaužytų langus 
ir nieko neimtų, tai būtų 
aiškus vaikų išdykumas. 
Bet jeigu jie ima medį, tai 
reiškia, kad jų stubos šal
tos, kad nėra kuom valgis 
išvirti. Pas mus tokių trik
sų nedaro todėl, kad mes 
pažįstame visus savo kaimy
nus ir jų vaikus. Vaikas, jei 
tik kokį špitogelį padaro, 
tuoj būna raportuota jo tė
vams ir vaikas pašaukiama 
prie tvarkos.”

Taip bevaikščiodami, už- 
sukova pas pora senovės 
draugų; pasikalbėję apie 
šį bei tą, sugrįžova, iš kur 
išėję. Bet aš užmiršau nu
sipirkti cigaTetų ir, eida
mas, pasukau vėl tom pa
čiom gatvėm. Kada priėjau 
tą patį išgurytais langais 
namą, pamačiau, kaip du 
vąiįtąi, apie 12 metų am
žiaus, juodukas ir baltukas, 
ardo to namo porčius (prie
angį) ir kraujasi ant ratu
kų. Perėjęs skersai gatvę, 
užkalbinau:

“Ei, vaikai... Kiek judu 
sulygote už to namo nu
griovimą?” Abudu krupte- 
ėjo ir buvo bepradedą leisti 

i darbą savo kojas. Bet juo
dasis, metęs keistą žvilgsnį 
man į veidą ir pamatęs, kad 
aš šypsausi, pradėjo teisin
tis:

“Mes, mister, jo negriau
name.. .. Mes tik medį ima
me, kad būtų kuom pečių ;

Senas Vincas
Sulaukęs metinių tarp- 

švenčių, pasiėmiau porą die
nų vakacijoms ir nuvažia
vau į Philadelphiją, kad pa
sižvalgyti po miestą, pasi
matyti su draugais ir šiaip 
kokių naujų įspūdžių įga- 
vus.

Užėjus pas vieną-kitą 
draugą, kurie turi taip va
dinamus biznius, nieko nau
jo, nieko ypatingo pas juos 
nėra. Vis tas pats, trumpas 
biznieriaus atsakymas: 
“Pats esu džianitorius, pats 
kukorius, knygvedys, iždi
ninkas, veiteris, dišvašeris, 
pliumeris ir karpinderis. 
Dirbu po 18 valandų kas
dien, tai dar galiu skursti, 
kaip utelė po šašu.”

Ir ištikrųjų. Nepavydėti
nas mažiučio biznierėlio gy
venimas. Vieni iš jų dar tu
ri bent nedėldienius liuosus, 
ar nuo pietų užsidarę biz
nius, gali koc nedėlioj išeiti 
šįan bei ten, ar išvažiavę į 
parkus, nors vieną kartą 
savaitėje, pakvėpuoti tyru 
oru, pasidžiaugti gamta.

-'Bet yra ir tokių, kurie ati
daro savo biznius, kaip pen
kios iš ryto ir užsidaro apie 
dvyliktą nakties per visas 
septynias dienas savaitėje.

Tai jau nežmoniškas pasi
aukojimas, bet kam? Tik 
savo paties buičiai, tik sau 
pačiam toks pasiaukojimas, 
man regis, per didelis. Dole
riui pasiaukoti, kuris tik 
kaip ta peliukė po šluota ka
da-ne-kada prisiglaudžia, ir 
gi nėra prasmės. Tai kam 
toks pasiaukojimas, pats sa
vęs prisirišimas?

“Ką darysi, drauge,” at
sako biznierėlis. “Bijojau, 
kad pravalgius visus pini
gus ir negavus darbo, nerei
kėtų brėdlainėj stovėti, čia ; 
nors ir prisirišęs ir, anot to 
posąkio, ‘nei pakartas, nei 

J paleistas,’ bet nors paval
gyti turime ir apsidengia
me.” i

Pernakvojęs pas draugus 
Mefkius ir papusryčiavę, iš- 
einava su draugu Merkin 
pasivaikščioti. Rytas pras
tas: per naktį pvlęs lietu? 
padangė lyg užsimąsčiu? '; 
tarsi abejoja — vilgyti dar i 
jau ir taip šlapias miesto ; 
gatves, ar duoti joms nu- i 
(JŽiūti?

Apyregis irgi ne poetiš- pakurti.”
kas ir atsidivorsavęs nuo “Bet ar judu nežinote, 
pilietės Hygijenos. Gatvės , kad didelę žalą darote na- 
pnrvinos ir terliojasi po pa- nio savininkui?” 
dais išmesti ant gatvės ir 
ištižę laikraščiai;
kalėdinės eglaitės, pasimai
šo po kojomis kiškio skūre-i 
lė ar žuvies galva. Čia jau kiti vaikai paims,” 
aišku, kad negalima kaltinti 
miesto valdžią, bet pačių gy
ventojų apsileidimą, nepai
symą kito ir patieš saves. 
Juk šitokias išmatas, vietoj 
mesti ant gatvės, jeigu ir 
ne veluk ko kito, tai nors 
paties savo pagerbimo dėlei, 
galima sumesti į pečių ir 
sudeginti. Žiūrėdamas į to
kį nešvarumą, neiškentęs, 
pajuokavau:

“Prastas iš tavęs starši- 
na, drauge Merki, kad ne
pašauki .prie tvarkos savo 
volasties padonus ir leidi 
jiems taip teršti gatves.”

"“Tai vis nepaisymo požy
mis. Juk tas eglaites nesun
ku ii’ sudeginti, 
švyst ant gatvės ir ką tu! 
jam padarysi?”

*Ir miesto valdžia nieko | 
ui tokį nešvaruma nesa-

??*Sako, bet... čia išmetė 
kj^nors ant gatvės 
*4pna, kad nemetė.

Žinome, k a i p gi ne, 
voliojasi - bet....”

“Bet, kas?”
“Jeigu piudu neimsiva, tai 

atsakė 
jis. Aš gardžiai nusijuokęs, 
vėl paklausiau:

“O kurio iš judviejų tas 
vežimukas?”

“Tai mano,” jau gan drą
siai atsakė juodasis.

“O jis kas? Tavo pagel- 
bininkas?”

“O, ne.... Tai partne- 
rys.... Mudu dirbava iš pu
sės.”

“Kaip tai? Tavo vežimu
kas ir tu jam atiduodi pu
sę?”

“Aš turiu taip daryti, 
mister.”

“Kodėl?”
“Todėl, kad jis baltas.”
“Tai kame skirtumas?

, kad esibet va,—; Juk tu nekaltas,
juodas?”

“Aš už tai savęs ir nekal
tinu, bet.... Čia išrokavi- 
mas visai kitas.”

“Nagi koks?”
“Matai, jeigu policistas 

sučiuptų, tai jis turi sakyti, 
kad jis visas bosas, jo veži-

kas.”
“Tai ką tas tau gero pa

darys?”
“Labai daug, mister.”
“Kaip tai?”

, “Matai, čia yra baltas po
licistas ir baltam vaikui ne 
taip jau skaudžiai spiria )į 
sėdynę. O kur juodukas yra 
policistu, tai aš būnu visas 
bosas, jam duodu tik ketvir
tą dalį malkų ir juodas 
policistas man netaip skau
džiai spiria į sėdynę, tai ir 
visa štuka, mister.”

Aš gardžiai pradėjau 
juoktis, o juodu pradėjo ar
dyti porčius ir krauti ant 
vežimuko atydžiai žvalgy
damiesi. Kampinio namo 
porčiaus stogas laikosi tik 
ant vieno ir jau pusėtinai 
patrąšusio stulpo. Matyda
mas pavojų, persergėjau:

“Bet nelieskite šito stul
po, nes tas stogas gali su
trėkšti judu, kaip žiurkes 
siųstuose.”

“Nesirūpink apie tai, mis
ter. Mudu tai gerai žinovą, 
nes mano didesnis brolis 
jau du mėnesiai, kaip guli 
ligonbutyj. Jį toks pat kam
pinis stulpas kaip priplojo, 
tai mes visi ir žinome, kaip 
reikia apsieiti tokioj pozici
joj,” paaiškino baltukas.

Tarp kitų draugų, teko 
atlankyti ir mano vaikystės 
draugo, skrantoniečio An
tanaičio sūnaus ir jo uošvio, 
draugo Medelio, užeigą ant 
21-mos ir įJefferson gatvių. 
Tai dradgiški, svetingi ir 
linksmi žmonės. Tik gailą, 
kad juos apnykusios nepra
šytos viešnios—ligos.

Draugė Medelienė dar ne- 
susitūpėjus po , operacijai. 
Sakosi, kad jos viduriuose 
atradę auksinių akmenų 
mainas. Nors jau po biskutį 
ir pavaikščioja, bet kaip iš 
veido, taip ir visame-kame, 
pusėtinai suliesėjus. O jau
nasai Antanaitis, nors ir 
augštas, stambaus subuda- 
vojimo vyras, bet irgi sulie
sėjęs, nublankęs. Mat jam 
taipgi, kokios tai ligos bie- 
sukas susisukęs sau lizdą 
toj vietoj, iš kur jo nosis iš
dygus. Tik draugas Medelis 
ir jo duktė eks-Medeliūtė- 
Antanaitienė, sakosi esą—,

ne tik kad publiką į persta
tymus sutraukti, bet kad ją 
ir sužavėti ir užganėdinti.

Man regis, kad philadęl- 
phiečiai, gerai susimokinę 
kiek geresnį veikalą, netu
rėtų pasiganėdinti jo sulosi
mu tik vienoj dalyj to did
miesčio. Čia nereikėtų 
kreipti daug domės į tai, ar 
su perstatymu ^praloši, ar 
uždirbsi, bet sulošti visose 
keturiose to miesto dalyse, 
vieną ir tą patį veikalą.

Tik tokio plano laikantis, 
mano supratimu, bus galima 
sugrąžinti nutolusią nuo 
mūs publiką ir atgaivinti 
apmirusią P h i 1 a d elphijos 
sceną.

Vakare teko dalyvauti 
Šiaurės Rep. Sus. kliubo 
magaryčiose. Mat, atsibuvo 
metinis kliubo mitingas, 
perrinkta valdyba, tai ir 
magaryčių nestokavo, nes 
visa senoji valdyba palikta 
ant vietos. Pas kliubiečius 
nuotaika gera, visi linksmi 
ir užsiganėdinę. Nesutikau 
nei vieno, kuris nesidžiaug
tų gera kliubo tvarka, geru 
finansiniu stoviu ir išnyku
siais savitarpiniais vaidais, 
savitarpinėmis peštynėmis.

Čia teko susitikti su se
nai matytais, dar iš Lietu
vių Socialistų Sąjungos lai
kų draugais. Vieni iš jų dar 
vis dalyvauja dabartiniame 
darbininkiškame j u dėjime, 
antri prisirišę prie biznių ir 
negali dalyvauti, kad ir 
norėtų, o treti “pailsę” ir 
ant visko ranka pamoję.

Tačiau gamta bei metų 
skaitlinės nedaro išimties. 
Visų galvos apšarmojusios, 
pražydėjusios, baltos; veidai 
išvagoti stambiais senatvės 
požymiais. Peržvelgus jų 
veidus ir prisidėjus pats sa
vo, rodosi, kas tai ir 
da į ausį:

J “Namon, broleliai, 
mon!”

kuž-

na-

Clevelando Žinios

Eidamas iš Medeliu ir lin
kėdamas sveikiems nesirgti, 
o ligoniams pasveikti, jiems 

■nematant, visgi neiškenčiau 
nenutraukęs graboriaus ka
lendorių nuo sienos ir neį- 
metęs jį į išmatų keną.

Sekmadienio popiety, nors 
ir už pačios vuodegos, bet 
visgi gavau nutverti, tai 
Bendro Komiteto susirinki
mui. Čia teko pasikratyti 
dešinėmis su senai matytais 
draugais ir draugėmis. Drg. 
Šmitas parodė salę, kur 
philadelphiečiai mano turėti 
perstatymą;

Šiupm klausimu, philadel
phiečiai, jeigu jie nenori vi
sai praganyti lietuvišką pu
bliką, turi sukoncentruoti į 
scenos frontą visas savo jė
gas ir energiją. Juk jau per 
kelis lygiai metus nieko di
desnio, nieko įžymesnio ne
buvo perstatyta. Gi publika, 
juo retesni parengimai, tuo 
ji darosi nepaslankesnė į 
parengimus, tuo ji nuo pa
rengimų aušta ir tolsta, ar
ba persimeta į kitų sriovių 
parengimus.

Kad sugrąžinti tą jau da
linai prarastą publiką prie 
progresyvės meno scenos, 
jau vieno ar dviejų paren
gimų toli gražu neužtenka. 
Jau reikia dvigubai dirbti,

Tie Ohio Cenzoriai; “April 
Fool” ir Direktorius Ness; Gal 
Būt Pamišęs Daktaras; Nazių

Skymui Nesiseka; Kitos 
Smtilkmenos

šiomis dienomis ir vėl pro
fašistiniai Ohio judžių cenzo
riai nepraleido kito Sovietų 
judžio vardu “A Greater Pro
mise.” Judis nušviečia Birobi- 
džano žydų autonominę respu
bliką, jos kūrimosi, bei tenai- 
tinį piliečių gyvenimą. W. 
Word Marsh, judžių peržval- 
gininkas, antradienio “Cleve. 
Plain Dealer’yj” tiesiog stato 
klausimą: “Kaip ilgai pilie
čiai toleruos tuos cariškus cen
zorius, kurie nepraleidžia ge
rų judžių kaip virš paminė
tas? Jis reikalauja iš jų pasi
aiškinimo : “Kuo vaduodamies 
tų paveikslų nepraleidot? Nie
ko nelaukę pasiaiškinkite.”

* * *
Oberlin Kolegijos studentai 

ir keli žymūs profesoriai suda
rė specialę komisiją, kuri pa
gamino peticiją protestui prieš 
Ohio Cenzorių Tarybos žingsnį 
linkui judžio ‘Spain in Flames.’ 
Šiuo būdu manoma priversti tą 
reakcionierišką įrankį atsisa
kyti nuo savo juodų tikslų. 
Darbininkiškų draugijų ir uni
jų yra pareiga kelti protesto 
balsą ir pasakyti tiem cenzo
riam, kad čia ne Hitlerio-Mu- 
ssolinio žemė, bet Washingto- 
no, Lincolno ir kitų demokra
tijos steigėjų. 

* * *
Apsaugos direktorius Ness 

išleido pareiškimą, kuriame 
nurodo, jogei su bal. 1 d. bus 
įvesta systema, kuria einant, 
visi automobilistai gavę bilietą 
už mažus nusikaltimus, nebe
galės poĮitikierių pagelba “pa- 
fiksyti” jų. Ir nepasimokėję 
baudos į 48 vai and aš, turės

mokėti dubeltavai. Kurie su
pranta tą “fixing business,” 
mano, kad čia bus niekas dau
giau, kaip tik “April fool ?”

* * *
Miesto pavieto daktaras Sa

muel R. Garber, delei liemens 
aukų, spėja, kad busią darbas 
netekusio lygsvaros' daktaro. 
Jo manymu, tas žmogžudys- 
daktaras permirkęs nuodin
gais vaistais ir alkoholiu galė
jo tokius baisius aktus atlikti. 

* * *
Hamburg-American laivų 

kompanijos skymas naziams 
pasitarnauti, kaip matosi, neiš
degs. Toji laivų kompanija pa
siūlė Clevelando' Augštesnėm 
mokykloms nupiginta kaina 
apsikeisti šią vasarą su Vokie
tijos mokyklų studentais. Pa
siūlyme nustatyta 100 studen
tų. Taip Clevelando priemies
čio Shaker Hights mokyklos 
taryba sutiko su šia propozici
ja. Toji taryba sako nematan
ti tame nieko blogo.

Kovo 1 d. toj pačioj dalyj 
miesto įvyko tėvų ir mokytojų 
susirinkimas tuo klausimu. Ir 
kas pasirodė? Didžiuma tėvų 
ir liberalių žmonių ėmė nuro
dyti, kad čia nekas kitas, kaip 
nazių “nekalta drebulė” pri
dengtas skymas savo propa
gandai skleisti. Po diskusijų 
nutarta, kad Shaker Hights 
mokyklų tarybą išnaujo per
svarsčius, atmestų šį nazių 
juodą skymą. Gi Clevelando 
Board of Eduation atmetė šį 
nazių pasiūlymą ir priėmė 
Amerikos Studentų Unijos pri
siųstą protesto rezoliuciją.

* * *
Albert Daltonui, 

Darbo Federacijos 
padaryta operacija 
dikso. Daugelis jojo, reakcio
nieriškų kolegų, .apgailestauja, 
kad šiuo laikh apendiksas pa- 
sipynęs. Mat, jis čia vadovau
ja “ofensyvai” prieš CIO. Tai 
viena nelaimė. Kita, tai kad 
plieno karaliai (nekurie) jau 
sutiko tartis su CIO. Daltono 
ir jo šaikos supratimu, jie ’tu
rėjo jų atsiklausti pii'ma-* * *

t

Joseph R. Nutt, buvęs galva 
Union Trust užsidariusio ban
ko, mirdamas paliko savo pa
čiulpei arti pusės mil. dolerių 
turto. Taigi, kaip pasirodo, 
banko užsidarymas jam ma
žai pakenkė? Jis buvo Union 
Trust banko galva, bet pinigus 
kitur laikė. Jo bankas tik pri
ėmė iš darbo žmonių ir biznie
rių ir jų milionus praspekulia- 
vo. Savo taupmenas tie ryklės 
visuomet apsaugo.

M-ka.

Amerikos 
viršininkui 
ant apen-

GARSINKITĖS SAVO BIZNĮ 
DIENRASTYJ “LAISVĖJE”

JŪS GALITE 
LAIMĖTI TURTĄ 

$100,000
Old Gold Kontestas Tiekia 

Jums Viso Amžiaus Progą

^Jūs galite laimėti vieną iš 1,000 
Piniginių Prizų (laimėjimų,) sudalan
čių $200,000 įstodami j OLD GOLD 
CIGARETŲ Kontestą. Pirma dovana 
yra $100,000. Čia taipgi yra 999 kitų 
prizų, šis kontestas susideda iš iš
sprendimų serijųs Mįslių Paveikslų. 
Eikite pas savo artimiausių cigaretų 
pardavėję ir prašykite jo oficialių 
Old Gold Mįslių Paveikslų, VELTUI, 
sykiu su pilnom taisyklėm ir detališ- 
kumais apie šį kontestą. Čia nėra 
triksų ar sučiupimų. Vien tik jūsų 
išmanumas laimėja. Dvigubai-švel- 
nus Old' Gold tiekia jums viso am
žiaus progą. Tėmykite šiame laikraš
tį tolimesnius pranešimus.

BERN. J. SHAWKONIS 
(AŠAKUNAS) 

NAUJAS

LIETUVIS GRABORIUS 
IR BALSAMUOTOJAS 

LAISNIUOTAS
New York ir New Jersey 

Valstijoje 
Graborystės reikale visada jums 

mielai patarimus pigiai.
306 John Street, 

Harrison, N.* J.
Telefonas: Harrfaon 6-1693

V. Andrulio, “Vilnies” Redaktoriaus 
Prakalbu Maršrutas

ŠEŠTADIENĮ, 6 KOVO-MARCH 
Pradžia 7 Vai. Vakaro 

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

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

NORKEVIČIAUS SVETAINĖJE 
Mahanoy City

PENKTADIENĮ, 12 KOVO-MARCH 
Pointbreeze, 2845 Winton St. 

KALBĖS ANDRULIS IR P. J. SVENCINSKAS 
Pradžia 7-tą vai. vakare.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street 
168 Grand Street 

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

■ Evergreen 8-7179 <

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(Repšy*)

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

CAMBRIDGE, MASS.
OFISO VALANDOS:

2-4 ir 7-9 vakare 
Nedaliomis ir šventadieniai*: 

10-12 ryte

H' i
i

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)'

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA
Salės del Balių, Koncertų, Ben- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siai įtaisymais. Keturios bolių 

alleys.

KAINOS PRIEINAMOS 
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 3847

Tel. Virginia 7-4499 

Barry P. Shalins 
(JALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kastų. 
Turim puikiai {taisytą Koplyčią 
ir salę del po iermenų pietą. 
Teikiam nemokamai valiausio* 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Priež Forest Parkway 

WOODHAVEN, L. L, N. Y.

GREITAI SUSTABDYKITE TUOS BAISIUS SKAUSMUS

REUMATIZMO
Palengvinimas į 48 Valan
das Arba Nieko Nekainuos!
Pasiliuosuokite nuo Reumatizmo siel
varto—skausmo—agonijos, nervų įde
gimo, siatikos ir strėnų gėlimo, kaip 
kad tūkstančiai Dabar Pasiliuosuoja 
Greit su saugiu receptu pavadintu 
BAIRUVACOL. Dažnai skausmai yra 
sulaikomi į keletą valandų; atsiliuo- 
suoja sustingimai, skausmai sąnariuose 
ir atsiilsi muskulai taip, kad kentėto
jas vėl gali gėrėtis gyvenimu. Nelau
kite! Gaukite BARUVACOL, kuris 1 ryto iki 4 po pietų.

tiekia džiaugsmingų palengvinimų 
daugeliui kitų. Geriausia už viską jūs 
galite būt ^užtikrinti, jog BARUVA- 
ČQL neturi svaigalų—Neturi Opiumo. 
Prisiųskite šį skelbimą arba ateikite 
asmeniškai pas ATKINS LAB., 44 E. 
63rd St., New York City. Nesiųskite 
pinigų, užmokėkite .paštpriui $1.85, 
pridedant persiuntimo kaštus, kada 
jis atneš jums BARUVAOOL. Jau
site greitą, puikų palengvinimą pirmą 
Savaitę arba bus jums grąžinti pini
gai. Valandos: šiokiom dienom nuo 10

(Laisve)

Tel. Stagg 2-0783 NOTARY
Night Tel. Juniper 5-4912 PUBLIC ‘

Juozas Levanda < 
(LEVANDĄUSKAS) 

GRABORIUS
BALZAMUOTOJAS t

Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsaindąu automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite.

337 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

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

Dr. Herman Mendlowitz
83 METAJ PRAKTIKOS 

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

Tel. Evergreen 7-1312

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

p*
<4

į
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šeštadienis, Kovo 6, 1937 Puslapis Penktas

Cambridge, Mass
Cambridge’us Draugijų Ben

dras Komitetas Lietuvos De
mokratijai Ginti turėjo suren
gęs prakalbas Lietuvos nepri
klausomybės paminėjimui, va
sario 21 d., 1937, draugų P. 
ir R. S^ašių svetainėj po num. 
163 Harvard St. Prakalbos pa
vyko visais atžvilgiais labai 
gerai. Publikos prisirinko pil
nutėlė gana erdvi svetainė, 
daugeliui nebuvo jau galima 
gauti sėdynių ir turėjo stati 
stovėti. Tokio skaitlingo susi
rinkimo Cambridge nebuvau 
matęs jau per suvirs dešimts 
metų. Viskas tas įvyko pasi- 
dėkavojant LSS 71 kuopai, per 
kurios pastangas likos suorga
nizuotas bendras komitetas, 
kuriame dabar darbuojasi se
kančios 
kuopa, 
gystė, 
Sūnų
Jaunuomenės Draugystė, AL 
DLD 8 kp., Amerikos Lietu-

organizacijos: LSS 71 
Lietuvos Sūnų Drau- 
Lietuvos Dukterų ir 
Draugystė, Lietuvių

šventė daugiausiai patari
mams, kaip mes turime užsi
laikyti, kad būtume sveiki, ir 
mažiaus sįrgtumę. Taip pat 
nurodė moterims, kaip sėkmin
gai prižiūrėti ir auklėti savų 
kūdikius, kad išaugtų sveiki ir 
energingi darbo klasės kovo
tojai už būvį.

Paskutinis kalbėjo drg. A. 
Bimba, kuris savo trumpoje, 
bet gana turiningoje kalboje ii; 
faktais priparodė, kad dabar
tinė Lietuvos fašistinė valdžia 
su Smetona pryšakyje nėra 
Lietuvos draugai ar patriotai, 
kaip save vadina “tautos va
dais.” Bet tai yra aršiausi Lię- 
tuvos priešai. Ir Smetona su 
savo pakalikais visą Lietuvą 
bile valandą gali parduoti len
kų imperialistams.

Apart visų šitų suminėtų 
kalbėtojų ir jų kalbų, turėjom 
ir muzikalę programą, kurią 
išpildė Laisvės Choras iš So. 
Bostono po vadovyste gabios 
mokytojas E. Yarmalavičiutės

I (Kugel). Choras sudainavo 
kėlės daineles gana sutartinai,

vių Piliečių Kliubas, SLA. 371 už kurias publika nesigaijgjo
kp. ir 191 kp.

šiose prakalbose kalbėjo 
mūsų išeivijos žymūs kalbėto
jai: SLA prezidentas adv. F. 
J. Bagočius, drgė M. K. Su
kackienė iš Worcester, Mass., 
Dr. J. Repšis ir “Laisvės” red. 
d. A. Bimba, iš Brooklyn, N.Y.

Pirmutinis kalbėjo adv. Ba
gočius, kuris savo turiningoje 
kalboje perbėgo daugelį vals
tybių, kuriose tautos turi kovo
ti už laisvę ir demokratiją. 
Prfiėjo ir prie lietuvių tautos; 
nupiešdamas jos istoriją, kuri 
buvo per daug šimtmečių pa
vergta lenkų, vokiečių ir Rusi
jos carų. Bet lietuvių tauta, sa
ko kalbėtojas, lietuviai per sa
vo nenuilstančią kovą ir pasi
ryžimą pasitaikius geresnei 
progai, iškovojo sau nepriklau
somybę. Ir ta nepriklausomy
bė, sako kalbėtojas, buvo iš
kovota pasidėkavojant inter
nacionalizmui, kuris pripažįsta 
teisę kiekvienai tautai Valdy
tis nepriklausomai nuo kitų. 
Toliaus kalbėtojas nupiešė 
lietuvių tautos skurdą, vargą 
ir priespaudą, kurią kenčia 
nuo dabartinės valdžios ir ku
nigijos, neturėdami net mirusį 
kūną kur pakavoti, jei nenusi
perki vietos pas p. kleboną.

Antra kalbėjo draugė Su
kackienė, iš Worcester, Mass. 
Ji savo kalboje nupiešė dabar
tinę kruviną kovą Ispanijos 
darbo klasės žmonių prieš už
puolikus fašistus, kurie nori 
pavergti Ispanijos 
įsteigti
Taip pat ragino lietuves mote
ris organizuotis ir kovoti už 
geresnį rytojų sau ir savo 
mynai.

Trečias iš eilės kalbėjo 
J. Repšis, kuris savo kalbą

gausių plojimų. Po kiekvienos 
dainelės ūžė visa salė nuo 
rankų plojimo. Kitą programo 
dalį išpildė gabus ir talentin
gas smuikininkas Longinas 
Buinis (jaunasis), kuris pa- 
griežė keletą smuikos solo, 
akompanuojant taip pat ga
biam pianistui jaunuoliui Ya- 
nųlęvičiui. Abudu jaunuoliai 
vietiniai iš Cambridge’us, ku
riuos publika iššaukė po kelis 
sykius. Pianu paskambino vi
sai jaunutis, bet gabus pianis
tas, taip pat vietinis, Edmon
das Traknis, kurį publika pa
sveikimo gausiu rankų ploji
mu. Labai gerai sudainavo du
etą drg. A. Audickas ir Julia 
Reinardienė; pianu akompa
navo Alena Žukauskaitė.

Visįejns kalbėtojams ir mu
zikalus programos dalyviams 
tariu viešą padėką už jų pa
tarnavimą visai be atlyginimo.

Aukų sumesta tame susirin
kime $25.88 Lietuvos priešfa- 
šistiniąms kaliniams ir jų šei
mynoms pagelbėti. Tariame 
širdingą padėką visiems auka
vusiems, varde Lietuvos kovo
tojų už laisvę ir demokratiją. 
Mūsų visų yra pareiga pagel
bėti savo broliams iškovoti, 
kaip galint greičiau, laisvę ir 
demokratinę tvarką Lietuvoje.

Prakalbose Buvęs.

Rezoliucija

l-'i-L ,i. ..

Lietuvos valdžia yra ne žmo
nių valdžia, bet žmonių priešų 
ir išnaudotojų. Ir tebūnie nu
tarta, kad šis masinis lietuvių 
susirinkimas pareiškia, jogei 
ta valdžia su savo seimu, ne
turėdama Lietuvos žmonių pri
tarimo ir pasitikėjimo, negali 
nei tinkamai tvarkyti krašto 
reikalus viduje, nei sėkmingai 
ginti Lietuvos interesų užsie
niuose, ir todėl kol ši valdžia 
nepasitrauks arba nebus pra
šalinta, tol ne. tik bus labai ap
sunkinta Lietuvos kova de’ 
Vilniaus atgavimo nuo lenkų 
imperialistų ir Klaipėdos ap
gynimo nuo hitlerininkų, bet 
ir nuolatos grąsins pavojus 'pa
čiai Lietuvos nepriklausomy
bei. Ir, toliau, šis masinis susi
rinkimas nepripažįsta dabarti
nės valdžios su jos seimu, bet 
reikalauja, kad be atidėlioji
mo būtų paleistas dabartinis 
seimas ir paskelbti nauji seimo 
rinkimai, leidžiant Lietuvos 
žmonėms laisvai statyti kandi
datus, ir už juos balsuoti;

Ir, toliaus, tebūnie nutarta, 
kad šis susirinkimas reikalau
ja panaikiųti karo lauko teis
mus ir paliuQSUoti visus prieš- 
fašistinius kalinius, grąžinti 
spaudos, žodžio ir susirinkimų 
laisvę;

Ir, toliaus, tebūnie nutarta, 
kad šis susirinkimas sveikina 
Lietuvos darbininkus ir vals
tiečius, kovojančius del geres
nės būklės ir laisvės.

Mes reiškiame užuojautą 
tautininkų teroro aukoms bei 
jų šeimynoms, ir pasižadam 
visais galimais būdais tą Lie
tuvos žmonių kovą remti, idant 
kaip galint greičiau tenai bū
tų atsteigta laisva demokratinė 
tvarka.

Ši rezoliucija priimta vien
balsiai.
Susirinkimo pirm. K. Zabitis, 

Rašt. Ramon Stasis.

mo, ko trūko tada. Drąsa la
biausia parodo, kad užduotį 
pažįsta ii* pasitiki atlikti, šo
kiuose ir prie dainų akompa
navo Lilija Barauskytė. Pagal 
anglų priežodį, tai Rochesterio 
pažangioji visuomenė jaučiasi 
“proud”, kad turi tokias ga
bias direktorkas: choro — Ę. 
Vaivodaitę; šokių — E. An- 
drešiuniukę.

Choristam patariu ateityje 
stipraus uolumo ir darbštumo, 
dar daug naujų spėkų galima 
įtraukti prie dainų lavinimosi.

M. D.

Snow Hill, Maryland. — 
Teisiama Jeanette Trader’- 
ienė, kaltinama, kad nušovė 
savo vyrą, elektrbs fabri
kantą.

Talavera, Ispanija, kovo 
2. — Fašistai, siekdami at- 
kirst Katalonijos provinciją 
nuo Valencijos, sakosi užė
mę Portal Rubio įpięstelį.

WORCESTER, MASS.
ALDLD 155 kp. susirinkimas įvyks 

kovo 9 d., po num. 29 Endicott St. 
kaip 7:30 vai. vak. Visos narės daly
vaukite, nes yra daug svarbių reika
lų, kaip tai prakalbos, vajaus reika
lai, Velykų Parė ir kiti dalykai. Ban
dykite atsivesti ir naujų narių. — 
Sekr. M. Š. (55-56)

LICENSES
BEER WINE

Wholesale
LIQUOR 
Retails
that License No.

PRANEŠIMAI E KITUR

liaudį ir 
fašistinę diktatūrą.

šei-

Dr. 
pa-

Šiandien, vasario 21 d., 1937 
metų, mes, Cambridge’us lie
tuviai, susirinkę masiniame su
sirinkime, svetainėje po num. 
163 Howard St., Cambridge, 
Massachusetts, paminėjimui 
Lietuvos nepriklausomybės, 
skaičiuje virš penkių šimtų, 
pareiškiame, jogei dabartine

Talentai iš II fW Eb. IM I “Laisves”
Binghamton

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

Šeštadienį

13 d. Kovo-March
Taipgi Bus ir Šokiai prie 4 Kavalku Orkęstros

Bazare

Rochester, N. Y
Vasario 27 <jl. atsibuvo Ge- 

demino choro surengtas kon
certas Gedemino Draugijos 
ųaudai. Tai pirmas šį metą lie
tuvių progresyvių Koncertas. 
Publikos galėjo būti daugiau. 
Kadangi dabar yra gavėnios 
laikas ir daug mūsų brolių ga
vėnią užlaiko smuklėse, ,veng
dami 
karų,

de- 
so- 
pa-

da-
nu-

Dar yra gražių dovanų, kuria? 
reikės išleisti visai žemomis 
kainomis. Tad atsilankiusieji 

turės proąos tųom pasinaudoti.

šį periodą kultūriškų va
tai svetainė nebuvo ku

pinai pripildyta.
Koncertas susidėjo iš dainų, 

muzikos ir klasiškų šokių. Dai
navo Choras, solistai, duetai, 
ir oktetas, po vadovyste Ednos 
Vaivodaitės.

Pereitą vasarą teko girdėti 
gražių komplimentų Rocheste
rio chorui nuo LDS seimo 
legatų; kompjimentavo ir 
listus. Šiam koncerte man 
sirodė, kad choras dainose 
miai pažengė pirmyn. Iš 
lyvayusios publikos teko
girsti kalbų, pageidaujančių, 
kad choras dar pajėgtų duoti 
bent porą koncertų pirm pra
sidės karščio sezonas. Spren
džiant publikos aplodismen
tais, tai rodė didelį pasitenki
nimą. Daugiausia ovacijų bu
vo dainuojant solo E. Vaivo- 
daitei ir B. Burokui.

Koncerte duoti klasiški šo
kiai lyginosi profesionalėm šo
kikėm. šokius atliko šešios 
jaunos mergaitės po vadovys
te Evelyn Anderson (Andre- 
šiūniukės), po vyru Mietus. 
Dviejuose atvejuose šoko Ve
lykių mergaitė. Ją mačiau šo
kant laike seimo pereitą vasa
rą; tarpę to laiko ir dabar 
skirtumas nesulyginamas, da
bar pilna drąsos ir pasitikę ji-

NOTICE is hereby given
RL 5116 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 180 Irving Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANTON KROPF
180 Irving Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7341 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2028 Pitkin Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
JAMES SMITH and PETER STENGAVAGE 
2028 Pitkin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7855 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail uhder 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law At 1291 Nostrand Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HENRY D. GRUNEWALD and
' GEORGE H. GRUNEWALD

1291 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7343 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1664 Bergen Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN KELLY
1664 Bergen St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5149 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 3200 Emmons Ave., Borough o’f 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MAX GOLDMAN
3200 Emmons Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License Nd. 
RL 5265 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 131 McDougal St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THOMAS J. O’CONNOR and 
FRANK C. TREUBIG 

D-B-A McDbugal Bar and Grill
131 McDougal St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2094 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 3005 Avenue J, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. ' •; (

THOMAS O’HALLORAN 
D-B-A Midwood Tavern

3005 Avenue J, Brooklyn, N. Y.

NOTICE *s hereby given that License No. 
RL 5815 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 168 Avenue O, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CA RM ELLA STANZELLE 
D-B-A L. and S. Bar and Grill

168 Avenue O, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7159 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor lit retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2707-09-11 Beverly Rd., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

JOHN JOSEPH FILAND 
D-B-A Beverly Bar and Grill 

2707-09-11 Beverly Rd.. ' Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 10826 has been issued to the undersigned 
to sell beer 
of the A'echo!
1599 Broadway, _____ _____  _________ ...
of Kings, to bo consumed off the preni 

TREASURE FOOD MARKET. INC.
1599 Broadway.

NOTICE is hereby
A 11048 has been issued to the undersigned 
to sell beer at 
of the Alcoholic Beverage Contrl 
708, Rogers Avenue, 
County of 
premises.

708 Rogers

NOTICE is hereby given 
A 11047 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
703 Rogers Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of 
premises.

(Dann’s 
703 Rogers

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4698 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
281 Sumner Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MORRIS BAROFSKY
281 Sumner Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4699 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1088-lOpO Flushing Ave., Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed on 
the premises.

HYMAN COHEN 
1088-1090 Flushing Ave., Brooklyn, N. Y.

ROCHESTER* N. Y.
L. D. ir Politiško Kliubo metinis 

susirinkimas įvyko 11 d. gruodžio,' 
1936 Gedemino Salėje. Apkalbėjusi 
kitus svarbius klausimus, buvo ren
kama valdyba. Į valdybą išrinkta: 
Pirmininkas — P. Bugailiškis; Vice- 
Pirm. — A. Balaišis; Fin. Rašt. — J. 
Miller; Prot. Rašt. — K. Survila; 
Kasierius — J. Druseikis; Iždo Glob. 
— J. Daukas ir J. Gudelėvičius; 
Maršalka — A. Valečka. Korespon
dentas — J. Baronas.

Valdybai linkim laimės ir pasise
kimo 1937 m. Kliubo ir visuomenės 
darbe.

PITTSBURGH, PA.
SLA. Trečio Apskričio Ktncertas.

Sekmadienį, kovo 14, LMD name, 
142 Orr St., SLA. Trečias Apskritys 
rengia dideli koncertą. Pradžia 8 v. 
vakare. Komitetas sako, kad turės 
dainininkų ii’ kitokių meniškų spėkų 
net iš Clevelando. Taipgi bus sve
čiai kalbėtojai: ,Iš New Yorko at-' 
vyksta jaunuolis Michelsonas, geras 
kalbėtojas; iš Clevelando atvyksta 
Yarus. Reporteris.

MONTELLO, MASS.
TDA. mėnesinis susirinkimas įvyks 

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

WATERBURY, CONN.
ALDLD 28 kp. susirinkimas įvyks 

9 d. kovo, 774 Bank St. Pradžia 7:30 
vai. vak. šiame susirinkime kalbės 
kunigas jaunimo klausimu. Todėl ne 
vien nariai suaugusieji ateikite, bet 
ir atsiveskite ir jaunuolių. Kaip 
draugam žinoma, kalbėtojai reko
menduojami per Komunistų vietinę 
sekciją iš naujosios grupės, kuri su
sidaro iš Komunistų ir liberalų. — 
Valdyba. (55-56)

LOWELL, MASS.
Ateinantį sekmadienį, kovo 7 d. 

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

NEW HAVEN, CONN.
LDS 16 kuopa rengia teatrą ir 

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

WORCESTER, MASS.
Aido Choras rengia savo metinę 

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

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

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

(54-55) I
LAWRENCE, MASS.

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

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, MJCH.

w NAUJOJE VIETOJ E

BAZARAS BUS “LAISVĖS” SALĖJĘ
427 LORIMER ST., kampas Ten Eyck St, BROOKLYN

Binghąprtojiieęių kvartetas “ŪSORIAI”, kaip žuįas 
pasakojo, dar šauniau dainuoja ir už kadaise buvusį 
brooklyniečių oktetą “Ufa.” Skaitlingai susirinkime 
išgirsti Binghamtono talentų pirmu kartu Brooklyne.

ĮŽANGA 15 CENTŲ
Užkvie&a visus atsilankyti,

ALDLD Moterų 1-ma Kuopa

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
. GRABORIŲS 

(UNDERTAKER)
Vedų šermenis ir palaidąja tin
kamai ir už prieinamą kainą.

Pąr«an)daa automobilius vestuvėm, 
parpia, krikštynom Ir kitokiem

402 Metropolitan Ąve.
(Arti Marcy Avenue)

Brooklyn, N. Y.

at retail under Section 75 
ic Beverage Control I aw at 

Borough <>•’ Brooklyn. County 
o consumed off the premises.

Brooklyn, N. Y.

that License No.

under ----------------
____  ?_ ..■..•oi Law at 
Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

HARRY EIS
Ave., Brooklyn, N. Y.

that License No.

it

beer under 75

Avenue, Borough of 
Kings, to be consumed off the

LOUIS DANN 
Cut Rate .Dairy and Grocery) 
Ave, Brooklyn, N. Y.

NOTARY PUBLIC

HARRISON-KEARNY, N. J.
ALDLD 136 kp. susirinkimus įvyks 

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

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

DLD1 72 kuopa ir TDA 48 kuopa 
bendras susirinkimas, 8 valandą va
kare, Kasmočienės Svetainėj. Visi' 
nariai būkite laiku, nes turėsime ap
svarstyti vajaus 
me apsvarstyti 
reikalus. — Fin.

reikalus ir galėsi- 
dviejų organizacijų 
sekr. F. B. Lideikis.

(54-55)

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

sekmadienį, 7-tą d. kovo, 10 vai. 
to, Bakanausko Svet. Visi nariai 
kite laiku, nes turėsime daugelį 
lyki} aptarti. — J. Matačiunas.

(54-55)

ry- 
bū- 
da-

VYRŲ IR MOTERŲ LIGOS 
GYDOMOS NAUJOVIŠKAIS

BŪDAIS
Kraujo ir Odos Ligos, Nervų Sui

rimai, Slogos ir Chroniški Skaudu
liai, Nervų ir Abelnas Nusilpimas, 
Skilvio ir žarnų Sugedimai, Hemor
rhoidal ar kiti Mėšlažamės bei Lau
kan Ėjimo Nesveikumai, kaipo skau-* 
smo ir nesmagumų priežastys, Strė
nų Gėlimas, Sciatica, Neuralgia, Ner
vų Įdegimas ir Chroniški Reumatiški 
keblumai, Nosies, Gerklės, Plaučių. 
Plaučinių Dūdų, Inkstų Netvarkumai 
ir kitos ligos Vyrų ir Moterų yra sė
kmingai gydomos su patenkinančiomis 
ir greitomis pasėkomis; o jeigu turite 
kokią ligą, kurios jūs nesuprantate, 
pasiklauskite manęs su pasitikėjimu, 
ir jūsų nesveikumas bus jums išaiš
kintas. Kraujo Tyrimai, šlapimo 
Analyze, X-spinUuliai Serumų Įleidi
mai ir ciepijimai. Sąlygos yra priei
namos. Pasitarimai veltui.

DR. L. ZINS
Virš 25 Metų Praktikos

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

Valandos 9 A. M. iki 1 P. M. 
Sekmadieniais 9 A. M. iki 3 P. M. 
(MES KALBAME T.TETTTVTŠKAT>

TEL. STAGG 2-5043

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIŲS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damų^ ^yjįipgj^tpg pagarvpti doyąpftb

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

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, į krautuves 

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

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

Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi.

; ? '.»’>

čia Parodoma Dalis Varpo Keptuves, Kur Kepama 
duonos: rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, 
senvičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi 
kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausių 
kėksų-pyragų: Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake, 
Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake. Stollen, 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

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

Antrašas: 36-42 Stagg Street, Brooklyn, N. Y,

W' 1$ V'-
į..', m



Puslapis šeštas LAISVE šeštadienis, KoVo 6, 1937

NEW YORKO IR APIHJNKES ŽINIOS
skystimo formoje, ir jį su ada
ta įleidžia į kūną. Nekuriems 
ligoniams reikia du syk į die
ną vartoti, kitiems tris ir ke
turis sykius. Bet lengvuose 
šlapligės atsitikimuose daug

Didžioji Kongreso 
Vakarienė

Amerikos Lietuvių Kongre
so didžioji vaakrienė įvyks jau 
šį vakarą, šeštadienį, 6 kovo, 
Grand Paradise svetainėj, 318 
Grand St., Brooklyne. Pradžia 
lygiai 7:30. Dalyvausiantieji 
prašomi tai įsitėmyti ir pribūti 
laiku, kad neprisieitu apsigau
ti.

Programą pildys Klimaitė, 
Šertvietytė, Mažeikaitė ir kiti.

Komisijos raportais vaduo
jantis galima spręsti, kad va
karienė bus labai turtinga sve
čiais.

Tuo tarpu komisija, taip 
pat ir kiti tikietų platintojai 
jau po suvedimo skaitlinių 
gauna naujų prašymų par
duoti po ekstra tikietą dalyvių 
draugams bei šeimynų na

TAI AIDBALSIŲ NA UJAS PAVEIKSLAS.
Sekmadienį, “Laisvės” salėj, Brooklyne, Aidbalsiai dainuos laike Šalinaitės paskai

tos apie meną. Vėliau vakare, jie dainuos Darbininkų Centre (ties Bridge Plaza) 
Tarpt. Moterų Dienos minėjimo mitinge.

ligonių apsieina be “insulino,” 
jeigu jie tik sutvarko savo 
maistą.

Patyrimai parodė, kad “in
sulin” neturi jokios vertės, jei
gu per burną vartojama.

Nesąžiningi apgavikai gar
sina “insulino” užvaduotojus, 
kurie nereikalaują adatos. Bet 
lai žmones neapgauna toki 
apgarsinimai. Jeigu tik ma
nai, kad šlapligė sergi, sek 

i vien tik savo gydytojo patari
mą. Jeigu norėtum daugiau 
informacijų apie šitą ligą, pa
rašyk laišką į “New York Dia
betes Association, 386 Fourth 
Avenue, New York City,” pra
šydamas jų knygutės “Helpful 
Information For Diabetics” 
(Naudingos Informacijos šlap- 
lige Sergantiems). Pridėkite 
tik trijų centų krasaženklį pa
siuntimui.

F. L. I. S.

S-------------- - ------------------------------------------------------------------------g
Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.

VALANDOS: 2-4 ir 6—1.
Nira valandų sekmadieniais.

0.-----------------------------------------------------------------------------------------0
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GARSINKITŪS “LAISVĖJE77-

riams, apie kurių norą daly
vauti jie nežinojo sau pirkda
mi tikietus. Iki kol galima, ko
misija bando patenkint tokius 
prašymus, bet norintiems užsi- 
tikrint dalyvumą pataria ne- 
atsidėt iki reiks prie stalo sėst, 
nes kaip greit išsibaigs gaspa- 
dinių nustatytas (ekstrinis) 
skaičius priedinių tikietų, taip 
greit bus sulaikyta jų išdavi
mas, nežiūrint kas reikalautų.

Rep.

Gaisre Žuvo Trys, 
Sužeista 20

Iškilęs gaisras apartmenti- 
niame name 139 Suffolk St., ir 
persimetęs į No. 137, paėmė 3 
žmonių gyvybes, sužeidė 20, o 
40 biednų šeimynų liko bena
miais. Daugelis iš jų jau ir 
prieš tai buvo ant pašalpos. 
Dabar, ištikti nelaimės, sude
gus likučiams jų rakandų ir 
drabužių, apsvaigę nuo dūmų 
ir išgąsčio bei susijaudinimo 
del mirusių ir sužeistų savo 
šeimynos narių, suėjo į šalpos 
biurą, 59 Bleecker St., laukti, 
kol duos jiems laikiną prie
glaudą. Ir ta prieglauda parū
pinama ne be pasiaukavusio 
darbo iš Rendauninkų Lygos ir 
Darbininkų Susivienijimo.

Abu namu jau 1929 metais 
buvo paskelbti nesaugiais gy
venti gaisro atžvilgiu, bet bied- 
niokai turėjo juose gyvent. 
Vieno savininku yra M. Ten
der, o kito — Central Savings 
bankas.

Komunistų Partija pasiuntė 
majorui reikalavimą tuoj 
traukti banką atsakomybėn; 
duoti pašalpą nukentėjusiems; 
duoti jiems saugius namus 
maž daug tokiomis rendomis, 
kokias jie iki šiol mokėjo; iš
tirt delko Butų Departmentas 
paliuosavo banką nuo krimi- 
nalės atskaitomybės už nesau
gius namus.

Būtų “Miręs,” Jei Ne Bonai
F. Woitke aną metą gražiai 

nudavė nuskendusiu ir būtų 
tokiu likęs, kad ne bonai. Jis 
paliko automobiliuje du sū
neliu, 1 ir 5 metų, ir savo dra
bužius, o pats, nuogutis, nudū
mė j vandenį—į svietą—ir iš 
ten negrįžo.

Po to devyni metai suėjo, ir 
bonai atėjo. Jis juos ir pasiė
mė. Bet ir jo žmona nuėjo at
siimti bonų, tačiau suradus iš- 
kolektuotus “Škaradna boba” 
netylėjo. To pasėkoj Woitke 
sugrįžo—su detektyvais sta
čiai pas prokurorą.

Gatvekario Nelaimė
T r e č i a d i e nio vakarą ant 

Court St. einantis gatvekaris 
nušoko nuo bėgių ir atsimušė į 
kitą gatvekarį. šeši keleiviai pu
sėtinai sužeisti. '

Išgirskit Šalinaitės Paskaitą Apie Chorą Dainas

Mirė Su Deimantais
Staiga mirus Lilianai Langs- 

ford, 46 Hamilton Ter., pašauk
ta policija. Ant jos krūtinės 
rasta pakabinta diktoka tarba 
su 187 deimantais, sagomis, ka
rteliais.

n------------------- —-------------------------------------------- ----------------------m
PUIKIAI ĮTAISYTAS LIETUVIŠKAS KABARETAS

OASIS CABARET
MATHIAS LAUKUS, SAVINIJNKAS.

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

KAS SUBATĄ TURIME PARES
Duodame Gerą Programą ir šokiam Griežia Šauni Orkestrą.

SKANIŲ UŽKANDŽIŲ KIEK KAS NORI
914 Broadway, (arti Myrtle Ave.) Brooklyn, N. Y.

•
Kviečiame pažįstamus užeiti su mumis pasimatyti ir norime įsi
gyti pažinties su tais, kurių dar nepažįstame. Tat prašome užeiti.

E----------------- ■ —------------------------------------------------------------ E

MATEUŠAS SIMONAVIČTUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAM ĮSTAIGA

Lietuviams Komunistams
Lietuvių Komunistų Frakci

jos visuotinas susirinkimas 
įvyks pirmadienį, 8 kovo, 8 v. 
vakaro, “Laisvės” svetainėj.

Visi Kompartijos nariai tu
rim dalyvauti šiame susirinki
me, nes turim apsvarstyti apie 
Ispanijos liaudies kovą ir mū
sų užduotis toje kovoje, kaip 
jiems pagelbėti.

Frakcijos Komitetas.

Stiprina Ateivių 
Gynimą

Am. Ateivių Gynimo reika
lais susirinkimas įvyko pirma
dienį, 1 kovo, Rand Mokyklos 
name, New Yorke. Delegatų 
atsilankė ne daugiausiai, bet 
atstovavo nemažas grupes or
ganizuotų darbininkų: unijų, 
tautinių, religinių, pašalpinių, 
agrikultūros ir kitokių orga
nizacijų.

Delegatų raportai parodė, 
kad visos tautos veikia neblo
gai Amerikos ateivių gynime, 
bet prieš tą didelį deportavi
mą reikia tvirčiau sujungti 
spėkas, kad uždaryti duris 
ateivių deportavimui.

Organizatorius raportavo, 
kad dabar deportavimas sie
kia didelį skaičių. Pilnam visų 
apgynimui yra trūkumas spė
kų ir finansų. Raštinės užlai
kymas, susirašinėjimas, tele
fonai, važinėjimas, spauda ir 
advokatų lėšos daug reikalau
ja pinigų, o jų iš niekur neat
eina. Tad būtų gerai, kad 
prie Ateivių Gynimo prigulin
čios organizacijos mokėtų po 
3 centus į metus nuo kožno 
nario, tad pasidarytų įplaukų.

Nutarė kovo 24 d. pasiųsti į 
Washingtoną nemažą Ateivių 
Gynimo delegaciją po vadovy
be buvusio kongresmano Vito 
Marcantonio. Ji darbuosis už
mezgimui tampresnių ryšių su 
progresyviais kongresmanais 
ir senatoriais, kad jie padėtų 
kovoti prieš ateivių deportavi- 
mimą ir remtų visais galimais 
būdais įneštus į kongresą bi- 
lius prieš deportavimą.

Perrinkta valdyba. Išrinko 
delegatus, kurie turi nuolat 
kooperuoti su centro valdybos 
nariais suteikime greitos pa- 
gelbos deportuojamiems arba 
sukelti paranką (bail) jų lai
kinam paliuosavimui.

Padarytas tarimas, kad su
grįžę delegatai eitų į visokias 
organizacijas ir jas trauktų į 
masinį judėjimą prieš 'ateivių 
deportavimą. Kaimietis.

Rytoj, 7 kovo, žymioji lietu
vių kompozitorė ir chorvede 
B. L. šalinaitė duos prelekciją 
apie chorų dainas.

Kad klausytojai pilnai galė
tų paskaitą suprasti, į ją įsi
gilinti, prelekcijoj gyvai pers
tatys chorų rolę garsusis Aido 
Choro Ensemblis Aidbalsiai, 
sudainuodamas. . prelekcijoj 
apibūdinamas dainas. Tad ša
linaitės prelekciją “Chorų Dai
nos su Iliustracijom” sykiu 
bus ir graži, koncertinė.

Paskaita prasidės 7 vai. va
karo, “Laisvės” Svetainėj. Po 
paskaitai šokiai prie Wm. Nor- 
riso orkestros. Įžanga 25c.

Pirmą valandą dieną “Lais-r 
vės” svetainėj įvyks Lietuvių 
Meno Sąjungos 3-čio Apskričio 
konferencija, kur ir šiaip 
klausytojams leista dalyvauti.

Rep.

Williamsburgo Bedarbių 
Veikimas už Pašalpą

Trečiadienį įvyko bedarbių 
susirinkimas. Narių atsilankė 
nemažai ir iš visų atžvilgių su
sirinkimas buvo labai gyvas 
palyginant su praeitais keliais 
susirinkimais. Nutarė padau
ginti nuo 5 iki 12 delegaciją į 
Am. Darbininkų Susivienijimo 
konferenciją, įvykstančią pen
ktadienį, šeštadienį ir sekma
dienį.

Nutarta surengti paradą ir 
prakalbas 25 kovo. Tam tiks
lui bedarbiai sukėlė virš $25. 
Reikia stebėtis iš didelio be
darbių duosnumo. Atėjo lai
kas, kad darbininkai išmoksta 
rūpintis savais reikalais.

Perrinkta valdyba. Organi
zatorius atsiųstas nuo 3rd 
Avė., iš New Yorko. Matyti, 
labai sugabus kalbėtojas. Jis 
pasakė, kad jeigu 18,000 be
darbių turi ADS nario knygu
tes, tai tiek turi ateiti ir į su
sirinkimus.

Reikalavimų pašalpos pa
duota 49. Kaimietis.

Žaisle Mirtinai Užsigavo
Patricia Galea, trijų metų, nu
krito nuo sūpuoklės žaislavie- 
tėje. Pakilus ji norėjo dar sup
tis, tad niekam neatėjo galvon, 
kad ji pavojingai sužeista. Tik 
apie 4 valandom vėliau ji pasi
juto serganti ir už poros va
landų mirė.

Sąskaitų komisionierius Blan- 
shard skelbia suradęs Queens 
šerifo raštinėj suktybes, netin
kamumą ir abelną politikavimą 
įstaigos fondais.

Apkaltino 33 Sėdėtojus
Teisėjas Aurelio pripažino 

kaltais betvarkės kėlime 33 
WPA darbininkus, dalyvavu
sius sėdėjimo streike projek
to raštinėj, 40 Varick St., pe
reito vasario 14. Jis nuteisė 3 
vadus kalėjimai! ir visus kitus 
po $5 baudos. Neturėdami 
pinigų daugelis nuėjo atsėdėti 
po dvi dieni.

Motery Dienos 
Minėjimas

Williamsburgieciams, ypa
tingai moterims bus įdomu ir 
svarbu išgirsti pagarsėjusią 
rašytoją Myra Page, kuri bus 
vyriausia Tarptautinės Moterų 
Dienos minėjimo kalbėtoja šį 
sekmadienį, 7 kovo, 234 Bro
adway, Brooklyne. Dainuos 
Aido Choro merginų Sekstetas 
ir Aidbalsiai. Pradžia 8 vai. 
vakaro. Įžanga 15c, bedar
biams veltui.

Pagerbė Gaisrininką
Joseph Gerrity, 16 Lincoln 

PI., gavo “News” dovaną $100 
už išgelbėjimą dviejų moterų iš 
degančio namo; vieną pagavo 
krintant iš augšto, kitą išnešė. 

" RANDAVOJIMAI ”
BROOKLYN, N. Y.

Pasi rand avo j i m ai.
Pasirandavoja fornišiuotas kamba

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

PAJIEŠKOJIMAI
WASHINGTON, PA.

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

(52-58)

Apie Šlapligę

LEGAL NOTICES.
NOTICE is hereby given that 

Deutscher & Bloom, of Brooklyn, 
New York, has registered its trade
mark “Snyder’s Hats” with the Sec
retary of State of New York, to be 
used on hats and clothing of all 
kinds. (37-57)

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 Ilewes eleveiterio stoties. Tel. Evergreen 7-8886

>29-31 Morrell St.

John L. Rice, Gydytojas, 
(New Yorko Miesto Sveikatos 

Komisijonierius)
Ačiū New Yorko Miesto 

Sveikatos Departmento pas
tangom žmonės šiandien žino, 
kaip plačiai šlapligė yra išsi
plėtojus. Galime sakyti, kad 
iš kiekvieno 100 vyrų suvirš 
40 m. amžiaus rasis nors vie
nas šlapligė sergantis, iš kiek
vieno 100 moterų tų pačių me
tų grupės bus trys arba ketu
rios su šlapligė.

Šiandien gydytojai gali gy
dyti šlapligę taip pasekmingai, 
kad ja sergantis gana liuesai 
gyvena ir gali atlikti savo kas
dieninius darbus lygiai, kaip 
ir normalis asmuo. Prieš dvi
dešimts metų visai kitaip buvo, 
šlapligė sergantį badas ir 
troškimas kankindavo ir jis 
taip’išdžiūdavo, kad į kelis 
metus numirdavo. Bet įvyko 
permaina, kuomet 1921 m. 
kanadietis mokslininkas Ban
ting, dirbdamas Toronto Uni
versiteto laboratorijose išrado 
“insulin”. Tai yra medžiaga, 
padaroma iš saldžiosios gilės 
nekuriu cėlelių. Kūnas reika
lauja tos medžiagos, idant ga
lėtų vartoti krakmolą ir cukrų, 
kaipo maistą.

“Insulin” šiandien gauna
mas iš gyvulių skerdyklose. 
Jų saldžiosios gilės vartoja
mos. Iš jų gauna “insuliną”

NOTICE is hereby given that 
Wallace & Co., of Brooklyn, N. Y., 
has registered its trade-marks 
“Dainty Slices”’ & “Fruit Slices” with 
the Secretary of State of New York, 
to be used on confections and foods 
and ingredients of foods.

(37-57)

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa- 
geidaujama. 

Taipgi atmalia- 
voju įvairiom 
spalvom.

JONAS STOKES .
512 Mąrion St., kamp. Broadway 
ir Stone Avė., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line 

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

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas

SKUTIMAS Į Eį

Prielankus Patarnavimas
306 Union Avė.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

SAVO SVEIKATOS LABUI LANKYKITE
Rusiškas ir Turkiškas Pirtis

THE FLUSHING RUSSIAN & TURKISH BATHS, INC.
Žinomos Kaipo The Morrell Street Baths 

. Brooklyn, N. Y,
Ofiso Telefonas: Pulaski 5-1090, Vidui Tel. Pulaski 5-0750

ATDAROS DIENĄ IR NAKTĮ. NIEKAD NEUŽDAROS

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

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

50c UŽ DIENĄ IR NAKTĮ

Vyrams Trečiadieniais, Ketvirta
dieniais, Penktadieniais, šeštadie

niais ir Sekmadieniais—Visą 
Dieną ir Naktį 
šeštadienio naktį 75c. 

Speciales kainos savaitei.

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą 

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

I

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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




