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Ir nedėkingi tie mužikai! 1 
Yr ko pasiskaityt. {J 
Sekretas apie chicagiečius. 
Laiškas iš Lowell, Mass.

Rašo A. B.

Ir gajūs tie tamsybės paukš
čiai. Visur jie išlenda ir kran
kia. Ta pati sena daina, bet 
plunksnomis jie rėdosi kuoįvai- 
riausiomis.

Štai mums prisiuntė iš Lietu
vos naujai pasirodžiusį šlamšte
lį “Augštaičių žemė.” Kas jį 
leidžia, niekur nepasakyta. 
Tik iš jo balso galima supras
ti, jog tai dar viena smetoni- 
ninkų kanuolė prieš darbo 
žmones.

Antram to smetonlapio nume
ryje (vas. 14 d.) jau ilgas fa
šistinis liežuvis iškištas prieš 
komunistus ir darbininkus. Ko
munistams liepia neliesti Lietu
vos darbininkų ir valstiečių. 
Valstiečiai visai neprisileisią ko
munistų, o Lietuvos darbininkus 
puikiai globojanti Smetonos val
džia. Girdi, “Lietuvos vyriau
sybė labai daug deda pastangų 
darbininkijos medžiaginiam ir 
dvasiniam gerbūviui kelti.” Be
veik tik gervės pieno Lietuvos 
proletarams betrūkstą.

Ir šaukia smetonlapis: “Dar
bininkija už tai tik turėtų atsi
dėkoti, dirbdama sąžiniškai jai 
pavestą darbą ir nesvajoti, kad 
galima sukurti tokį ‘rojų’, kur 
be darbo galima gerai -gyventi.” i

Deja, baisiai nedėkingi tie| 
Lietuvos darbininkai ir valstie
čiai smetonininkams. Jie nesu
tinka ramiai nešti priespaudos 
jungą. Neigi komunistai klau
sys “Augštaičių žemės” pisorių 
patarimo. * (

Noriu atkreipti draugų dėme
sį į antrą šių metų numerį žur
nalo “Priekalas.” Jis mus dar 
tik pasiekė. Pasipirkite nuo sa
vo literatūros agentų ir per
skaitykite. Draugo V. žalionio 
straipsnis “Puškinas ir Mes” ir 
drg. Z. Angariečio straipsnis
“Sumišimas Lietuvos Katalikų biniUS laivus. 
Eilėse” nepaprastai svarbūs ir } 
įdomūs.

Tikęai nepatvirtinta, bet jau 
rimtai nugirsta, kad Chicaga 
ruošiasi ir garsiai ir storai šie
met pasveikinti “Laisvės” šėri- 
ninkų Suvažiavimą, kuris įvyks 
balandžio 11 d. Jie esą pasista
tę už tikslą sukelti visą šimtinę 
ir atsiųsti su pasveikinimu. Tiek 
gal ir nesukels, bet kad jie dar
buojasi, tai netenka abejoti.

O kaip su kitais didmiesčiais?

Gali ir moka mūsų draugai 
pasidarbuoti, štai kokį laišką 
gavau iš Lowell, Mass.:

“Čia rasite money order ant 
$10. Malonėsite perduoti ‘Daily 
Workeriui.’ Tai mūsų kvota, ku
ri buvo paskirta, kad sukeltu- 
mėme laike ‘D. W.’ vajaus. Pa
sidarbavo Literatūros Draugijos 
44 ir LDS 110 kuopos.”

Laišką rašo ir pinigus siun
čia drg. Paulenka.

Lowellyje yra graži grupė I dainių mylių plote.
« -r * •Il l _____gerų draugų. Jie gerai darbuo

jasi. Jie, kaip matote, parėmė 
ir “Daily Worker”. Barti drau
gus reikia tik už tai, kad ne 
visi jie yra Komunistų Parti
jos nariai. Partijiečių yra tik 
keli. Kiti išsisukinėja. Rimto 
pasiteisinimo, žinoma, neturi. 
O kai nėra rimto pasiteisinimo, 
tai reikia būti revoliucinėje par
tijoje. Daleiskime, ar nebūtų 
gražu ir smagu, jeigu neužilgo 
šioj pačioj vietoj mes galėtu
mėme įdėti kitą lowelliečių laiš
ką, kuris skambėtų trumpai ir 
drūtai, “tiek ir tiek mūsų įsto
jome į Komunistų Partiją?”

UŽDRAUST KARO REIK
MENIS ITALIJAI

Washington. — Jau 17 
kongresmanų pasirašė rei
kalavimą nepraleist jokių 
karo reikmenų iš , Amerikos 
į Italiją, nes jinai kariauja 
prieš teisėtą Ispanijos val-
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HITLERIS PALAIKO 100
SAVO ŠNIPŲ AMERIKOJ

Washington. — Kongres- 
manas S. Dickstein kovo 11 
Įd. pareiškė kongresinei tai
syklių komisijai, kad Jung
tinėse Valstijose dabar vei
kia 100 Hitlerio šnipų-agen- 
■Lų, idant įvykdyt fašistinį 
sąmokslą prieš demokratinę 
Tvarką.

Fordo automobilių kom
panijos chemikas Fritz 
Kuhn yra augščiausias na- 
kių suokalbių vadas Ameri
koj. Jis turi $20,000,000 
•fondą finansavimui fašisti- 
pio veikimo Jungtinėse Val
stijose.

“Nazių žiurkės, šnipai ir 
agentai renka sau rekrutus 
r mankština savo unifor

muotas armijas Ohio, Illi
nois, Michigan valstijose ir 
kitose vietose,” sako Dick
stein.

Fašistai Užgrobė 2 Holandi- 
jos Prekybos Laivus

Haga. — Holandijos vai
zdžia pasiuntė du savo karo 
laivus į Ispanijos vandenis, 
kad saugotų prekybinius ir 
keleivinius holandų laivus 
Įnuo Ispanijos fašistų. Pa
sirodo, jog fašistai jau už
grobė du Holandijos preky-

Muštynės Belgijos Senate
Brussels, Belgija.—Sena

torius grafas de Grunne pa
sakė fašistinę kalbą apie 
įneštą rinkimų tvarkos per
mainą. Jam kritiškai-pašie- 
piančiai atsakė laisvesnis 
senatorius Catteau. Už tai 
de Grunne kirto jam plaš
takų į veidą. Įsimaišė kiti 
senatoriai ir kilo “žilabarz
džių” muštynės, kurių ler- 
mas tęsėsi visą valandą. Po 
to fašistinis grafas “rexis- 
tas” buvo priverstas atsi
prašyt.

BADAUJA 2,000,000 
CHINIEčIŲ

Hangkow, Chinija.—Pra
nešama, kad 2,000,000 chi- 
niečių badauja 3,000 ketvir-

ŽUVĘ 19 MAINIERIŲ

Logan, W.. Virginia, ko
vo 12. — Du mainieriai žu
vo angliakasyklos eksplozi
joj; dar 17 liekasi po žeme, 
gal taipgi negyvi.

Kunigas, Begirdamas Sau
gumo Taisykles, Pats Jas 

Sulaužė
Kansas City.—Protestonų 

kunigas R. B. Briney su pa
čia automobilyj taip užsi
kalbėjo, begirdami viens ki
tam naujas saugaus važinė
jimo taisykles, kad polici
ninkas turėjo sulaikyt jų
dviejų automobilį už per- 
smarkų važiavimą. Pasiro
dė, jog tai tas pats polici
ninkas, kurį kun. Briney 
buvo pirmiau pakvietęs pa
sakyt bažnyčioj kalbą apie 
saugų važinėjimą automobi
liais.

N. J. Gubernatorius tai 
Šnipų-Skebų Sėbras 
Prieš Darbininkus

JIS ASMENIŠKAI PADĖJO RADIO KORPORACIJAI
RINKT SRĖBUS PRIEŠ UNIJISTUS

Washington. — Nesenai 
New Jersey valstijos guber
natorius republikonas H. 
Hoffman viešai grūmojo 
kraujuose paskandint tuos 
darbininkus, kurie bandys 
užimt dirbtuves ir streikuot 
sėdėdami jose. O dabar se
natorių komisija, tyrinėjan
ti pilietinių laisvių varžy
mus, turi to gubernatoriaus 
laišką iš 1936 m. birželio 18 
d., kuris liudija, jog Hoff
man palaikė ryšius su New 
Yorko šnipų - gengsterių 
agentūromis prieš unijinius 
darbininkus ir streikierius. 
Tuom laišku gubernatorius 
Hoffman perstatė streiklau
žių agentūros galvą Sher- 
woodą prezidentui R. C. A.- 
Victor radio korporacijos E. 
T. Cunningham’ui, ir rašė:

“Aš jau nuo seniau pažįs
tu p. Sherwooda, ir labai ge
rai manau apie jo darbą. Jis 
tikisi progos, pa tarnauti jū
sų kompanijai, ir aš būčiau 
giliai dėkingas, jeigu jūs pa
sikalbėtumėte su juom.”

Tokį rekomendacijos laiš
ką gub. Hoffman įteikė 
Sherwood skebų agentūros 
galvai kaip tik tuo laiku, kai 
RCA korporacijos darbinin
kai pernai vasarą Camdene, 
N. J., buvo pasirengę į di

Amerika Protestuoja 
Prieš Nazių Šmeižtus
Washington. — Jungtinių 

Valstijų užsienių reikalų se
kretorius Hull kovo 11 d. 
įsakė šios šalies atstovui W. 
E. Dodd’ui Berlyne užpro- 
testuot Vokietijos valdžiai, 
kad nazių spauda taip šlyk
ščiai šmeižia Amerikos pi
liečius. O visa nazių spau
da yra Hitlerio kontroliuo
jama.

Hitlerininkų laikraščiai 
apšaukė “gatvinėmis prosti
tutėmis” visas 1,200 moterų, 
kurios dalyvavo Amerikos 
Žydų Kongreso moterų sky
riaus bankiete New Yorke 
kovo 3 d.; o tame bankiete 
kalbėjusį miesto majorą La 
Guardią naziai per savo lai
kraščius išvadino “pimpu, 
renkančiu paleistuves į pro
stitucijos namus” ir trau
kiančiu sau pelnus iš to biz
nio. Tokiais žodžiais plio- 
vojo ir pats Hitlerio propa
gandos ir “apšvietos” minis
terijos organas “Angriff.” 
Tai todėl, kad La Guardia 
pasakė, jog busimoj pasau
linėj parodoj New Yorke 
reikėtų įrengti “baisenybių 
kambarį” ir jame pastatyt 
pavidalą “rudmarškinio fa
natiko” (suprask, Hitlerio), 
gręsiančio pasaulinei taikai 

delį streiką. Ir už savaitės 
po to korporacija per vieną 
dieną parsitraukė. 44 Sher- 
woodo skebus- gengsterius 
iš New Yorko.

Tatai pripažino pats kor
poracijos prezidentas Cun
ningham, klausinėjamas se
natorių komisijos. Jis sakė, 
jog korporacija pasisamdė 
250 Sherwoodo šnipų ir per 
kelias dienas išmokėjo jiem 
$2,300. Cunningham supra
to, jog gubernatorius Hoff
man duoda tiem skebam tei
ses ir galią New Jersey val
stijos oficierių. Be to, R.C. 
A. išmokėjo $156,000 Man
ning detektyvų 
streiklaužiams iš

agentūros 
Newarko,

HoffmanGubernatorius 
pasirodė ne tik skebininkas, 
bet laužytojas šalies įstaty
mo,' kuris uždraudžia ga
benti streiklaužius iš vienos 
valstijos į kitą.

Sykiu aikštėn iškilo, jog 
buvęs NRA administrato
rius generolas Hugh John
son gavo $40,000 už patar
navimus tai korporacijai. 
Jis ypač kovojo, kad valdiš
ka darbo santikių komisija 
nepripažintu Jungtine Ra
dio ir Elektros Darbininkų 
Uniją kaipo streikierių at
stovę.

Bedarbių Atstovas pas 
Prezidentą Rooseveltą

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas priėmė Da
vidą Lasserį, pirmininką 
Amerikos Darbininkų Susi
vienijimo, ir pusę valandos 
kalbėjosi su juomi. Ši or
ganizacija turi apie 1,500,- 
000 narių, daugiausia be
darbių.

Lasser vardu to Susivien- 
jimo reikalavo pridėt 20 
procentų daugiau algos pa- 
šalpiniams WPA darbinin
kams; mokėt jiem ir už dar
bo pertraukas, įvykstančias 
ne iš darbininkų kaičios; 
daugiau nepaleidinėt bedar
bių iš WPA darbų; paskirt 
$3,000,000,000 viešiems dar
bams ir $1,000,000,000 tie
sioginiam bedarbių šelpi
mui. O tai nėra perdaug. 
Nes dabartiniu laiku yra 
virš 10 milionų bedarbių net 
pagal skaitlines Amerikos 
Darbo Federacijos.

Washington. — Pasirodo, 
kad garsūs valdžios agentai 
G-Men užima tik ketvirtą 
vietą tarptautinėse šaudy
mo varžytinėse.

ir žvėriškai persekiojančio 
tautines mažumas ir visus 
pažangesnius žmones.

KONGRESAS GALI APRIBOT 
TEISMŲ SAUVALIĄ

Washington. — Jungtinių 
Valstijų generalio prokuro
ro padėjėjas R. H. Jackson 
puikiai įrodė teisinei senato
rių komisijai, kaip šalies 
Vyriausias Teismas per eilę 
metų išsivystė į sauvališką 
įrankį stambiojo kapitalo 
ir kaip jis laipsniškai pasi
grobė teises, kurios, pagal 
konstituciją, priklauso tik 
kongresui.

Jackson atakavo ir šau
niai sumušė išvedžiojimus 
tų, kurie pasakoja, būk Vy
riausiam Teismui priklau
santi teisė naikinti bet ko
kius kongreso išleistus įsta
tymus kaipo neva “priešin
gus konstitucijai.” Jis aiš
kiai paroįė, kad Jungtinių 
Valstijų konstitucija duoda 
kongresui tokią galią, jog 
jis galėtų aprėžti .Vyriausią 
Teismą, kad iš jo beliktų tik 
“šešėlis.”

Jackson lengvai įrodė, 
kad prezidentas Rooseveltas 
turi neginčytiną konstituci
nę teisę reikalaut naujų še
šių, pažangesnių teisėjų į 
Vyriausią Teismą, idant da
bartinė atžagareiviškų se
nių dauguma jame negalėtų 
atmest ekonominiai-socia- 
lius įstatymus naudingus 
daugumai farmerių ir dar
bininkų.

Naikinama “Vilko Bilie
tai” Jūrininkams

Washington. — Amerikos 
keleiviniai ir prekybos jūri
ninkai taip subruzdo prieš 
šnipiškas jiem įbruktas kny
geles pagal Copeland įstaty
mą, kad kongreso atstovų 
rūmas kovo 11 d. jautėsi 
priverstas taisyt šį įstaty
mą, ir nubalsavo, jog kurie 
jūrininkai “nori,” gali to
kias knygeles nešiotis, o ku
rie jų nenori, tiems jos nė
ra priverstinos.

Tūkstančiai jūrininkų grą- 
sino streikuot, jei bus rei
kalaujama, kad jie nešiotųsi 
tas knygeles kaip savo dar
bo “pasportus.” Mat, Cope
land įstatymas reikalavo, 
idant kiekvieno laivo bosai 
įrašytų į kožno jūrininko to
kią knygelę, kaip jis dirbo 
ir elgėsi tarnaudamas tame 
laive. O samdytojai į jas 
įrašydavo “vilko bilietus” 
unijistams ir kovingiems jū
rininkams apskritai.

“Nebūsią” Amerikos Laivy
no Varžytinių su Anglija

London.—Reikalaudamas 
paskirt karo laivynui $425,- 
000,000 per metus, Anglijos 
laivyno ministeris S. Hoare 
kovo 11 d. ramino seimą, 
būk Jungtinės Valstijos 
“neisiančios į lenktynes” su 
Anglija delei stipresnio ap
siginklavimo ant jūrų. O 
Anglijai reikią, girdi, tokio 
galingo laivyno, kad apsau
gotų jos vandens kelius vi
sose “septyniose jūrose.”

Ispanija Skundžia T 
Lygai Italiją, Kaip 

Užpuolantį Priešą
EILĖ MUSSOLINIO GENEROLŲ SU 30,000 ARMIJA 

KARIAUJA PRIEŠ ISPANIJĄ 
-------------------------------------□ 
St. Baldwin Pasitrauksiąs iš 

Anglų Valdžios
London. — P r a n ešama, 

jog po karaliaus Jurgio VI 
karūnavimo gegužėje pasi
trauksiąs, iš valdžios minis
teris pirmininkas St. Bald
win. Jo vietą užimsiąs Ne
ville Chamberlain, dabarti
nis iždo ministeris. Kara
lius duosiąs Raldwinui lor
do titulą.

Protestai Kongresui prieš 
Stabdymą Aukų Ispanijai
Washington. — Jungtinių 

Valstijų kongreso užsieni
nių reikalų komisija šiomis 
dienomis gavo tūkstančius 
laiškų, atviručių ir telegra
mų, protestuojančių prieš 
sumanymą, kuris yra at
kreiptas prieš Ispanijos 
liaudies valdžią. Tai yra 
kongresmano McReynolds 
sumanymas, reikalaujantis 
baustinai užgint aukų rinki
mą Amerikoj pilietiniams 
karams užsieniuose. Dau
gelis taipgi protestuoja 
prieš įnešimą uždraust gin
klu ir amunicijos išvežimą 
pilietiniams karams svetur; 
suprantama, kad ir šis įneši
mas yra pirmoj vietoj tai
komas prieš Ispanijos de
mokratiją.

General Motors Laužo 
Sutartį su Darbo Unija

Detroit, Mich., kovo 12 d. 
—Jungtinės Auto. Darbi
ninkų Unijos prezidentas 
H. Martin parodė, kaip Ge
neral Motors automobilių 
korporacija laužo pradinę 
sutartį, kurią padarė su uni
ja vasario 11 d. Korporaci
ja žadėjo nepersekioti strei
kavusių sėdėjimu unijos na
rių. Bet dabar daugelį jų 
nepriima atgal į darbą, o jų 
vietas atiduoda neunijis- 
tams.

General Motors bosai kal
tina uniją, kad ji nesustab
dė sėdėjimo streikų. Uni
jos vadai nurodo, jog tie 
streikai įvyko todėl, kad Ge
neral Motors skriaudė uniji
nius darbininkus. Jeigu bo
sai ir toliau taip darys, tai 
susilauks naujų streikų, per- 
sergsti juos unija.

Japonų Premjeras “Apsi- 
saugoja” Nuo žmogžudžių

Tokio. — Japonijos minis- 
teris pirmininkas S. Haya
shi persikraustė į specialiai 
pastatytą namą su slaptais 
tuneliais ir kitais įrengi
mais apsisaugot nuo žmog
žudžių. Namas 1 ė š a v ę s 
$28,000.

Madrid, kovo 12. — Ispa
nijos valdžia įteikė Tautų 
Lygai skundą prieš Italiją, 
kaipo tiesioginiai, užpuolan
čiai kariaujančią prieš Ispa
nų liaudies valdžią.

Ispanijos užsienių reikalų 
ministeris J. A. del Vayo 
nurodo, jog Guadalajaros 
fronte 30,000 Italijos karei
vių dalyvauja mūšiuose 
prieš liaudies armiją. Vy
riausias jų komandierius 
yra Italijos generolas Man
gini, sako del Vayo.

Ispanų milicininkai tarp 
suimtų 41 italų kareivių ra
do ir keturis Mussolinio ar- 
mijos oficierius.

Italų divizijas komanduo
ja Romos generolai Bergon- 
zoli, Nuvoloni, Coppi ir kiti.

Ispanijos armijos vyriau
sias komandierius gen. Mia- 
ja, sugrįžęs iš Guadalajaros 
fronto, sako, jog eina tikras 
tarptautinis fašistų karas 
prieš Ispaniją.

New Yorko Times kores
pondento žiniomis iš Madri
do, skaičius Italijos kareivių 
prieš Ispanijos valdžią gal 
siekia jau 40,000.

4

Annapolis, Maryland. —- 
Valstijos seimelio atstovai 
70 balsų prieš 37 užgyre 
Roosevelto planą “pajau- 
nint” vyriausią teismą.

Svarstoma Indžionkšin 
Prieš Chrysler Streiką
Detroit, Mich., kovo 12.— 

Šį šeštadienį teismas svars
tys Chrysler automobilįų . 
korporacijos reikalavimą iš
duot indžionkšiną prięš 
streikierius sėdėtojus devy
niuose josios fabrikuose. 
Korporacija reikalauja įsa- 
kyt prievarta išmest strei
kierius laukan ir abelnai už
draust darbininkams (pikie- 
tais) “trukdyt jos darbą.”

Pasinaujino derybos tarp 
Jungtinės Auto. Darbininkų 
Unijos ir Chrysler bosų. 
Unija reikalauja pripažint 
ją kaip vienintelę darbinin
kų atstovę ir atšaukt in- 
džionkšino bylą.

VIENUOLIAI LAIMĖJO 
STREIKĄ

Cairo, Aigiptas. — Koptų 
krikščionių patriarchas su
tiko, kad streikuojantieji 
vienuoliai prieš nepatinka
mą viršininką gali išsirinkt 
sau kitą. <

VILNIAUS UNIVERSITETAS « 
MĖTO ŽYDUS STUDENTUS

Vilnius, kovo 12. — Vietinio | 
universiteto valdyba išmetė 54 
žydus studentus, protestavusius 
prieš žydų skirstymą į atskiras 
klases nuo krikščionių studentų
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f • Besiruošiant Laisviečių 
Suvažiavimui

“Laisvės” Bendrovės dalininkų suva
žiavimas įvyks balandžio mėnesio 11 die
ną, Brooklyne. Tai jau netoli, tik už mė
nesio laiko. Tūlos gan tolimos (geogra
finiai) lietuvių kolonijos jau rūpinasi su
važiavimu. Vakar mes citavome “Vilnį”, 

«kuri parodo tūlų laisviečių ir vilniečių 
Chicagoje susidomėjimą mūsų metiniu 
suvažiavimu. Panašiai daroma ir Hart
forde.
'Šian ir ten draugai jau renka pasvei

kinimus, iš organizacijų kuopų, draugijų 
ir pavienių asmenų, — pasveikinimus su 
tam tikra auka, kuri, draugai puikiai ži- 
nO, dienraščiui visuomet susigadys. Tai 
puikus darbas, tai nuoširdus ir politiškai 
daug reiškiąs draugų rūpinimasis savo 
spauda.

• Be abejo, nedaug draugų tegalės at
vykti suvažiaviman iš Pittsburgho ir 
anapus Pittsburgho. šiemet, mat, mūsų 
suvažiavimas bus “paprastas,” ne jubi- 
lęjinis, ne koks tai ženklyvas, kreipiąs 
savęspi daug atydos.

* Bet mūsų bendrovės šėrininkų daugu
ma ir negyvena Pittsburghe arba ana
pus jo į vakarus. Mūsų bendrovės šėri
ninkų dauguma randasi rytinėse valsti
jose, iš kurių Brooklynas pasiekti labai 
lengva ir patogu. Dėlto mes norime, 
kąd visi mūsų bendrovės Upninkai, gy
veną netoli Brooklyno, rytinėse valstijo
se, dalyvautų šėrininkų suvažiavime.

“ Laikraščio turinys, jo platinimas, jo 
stiprinimas—šitie tai vyriausi klausimai 
ir svarbiausi klausimai, visiems laisvie- 
čiams labai svarbūs ir įdomūs. Jie ir 
bus svarstomi šiame suvažiavime.

Be to, kaip pereitais metais, taip ir šie- 
nlet, prieš šėrininkų suvažiavimą, šešta
dienį, bal. 10 d., turėsime mūsų korespon
dentų konferenciją. Tai kitas labai svar
bus darbas. Korespondentai gaus (tūli 
jąu gavo) jiems siųstus redakcijos laiš
kus. ,

. Taigi ir raginame visus draugus kores
pondentus ir šėrininkus nepamiršti ba
landžio mėn. 10 ir 11 dienų!

Ruoškitės jau dabar!

t. Drg. Trifon Medrano
’Vasario mėnesį Ispanijos kovotojų ei

lėse prieš fašizmą žuvo nuo fašistų ku- 
lipkos Suvienytos Ispanijos Socialistinės 
Jaunimo Sąjungos sekretorius Trifon 
Medrano (Evaristo). Jis žuvo fronte. 
Su juo žuvo kiti du jauni draugai: Cues- 

t ta ir Sapirain, abu paminėtos organizaci
jos nariai.
*Drg. Medrano buvo ne tik Suvienytos 

(komunistų ir socialistų) Sąjungos sek
retorius, bet podraug ir narys Komunis
tinio Jaunimo Internacionalo Veik. Ko
miteto. Medrano buvo žinomas visam 
pasaulio revoliuciniam jaunimo judėjime, 
kaipo veiklus, pasiaukojęs ir sumanus 

z draugas ir darbuotojas.
’Kai tik Ispanijos fašistai pradėjo su- 

. kilimą, d. Medrano ėmėsi už darbo orga
nizuoti kovos būrius. Jis šaukė jaunimą 
ir senimą stoti kovon prieš suniekšėjusį 
fašizmą, prieš Ispanijos ir visos žmoni
jos nelaimę. Tūlą laiką jis fronte vado
vavo “Aida Lafuente” batalioną, kuris 
parodė kitiems pavyzdį, kaip kovoti su 
fašizmu. Komunistų Partija ir valdžia 
paskui siuntinėjo Medrano iš vienos vie- 

1 tos į kitą kaipo organizatorių, kaipo su
manų draugą, mokantį ne tik organizuo
ti, bet ir įkvėpti revoliucine ugnimi ko
vojančius anti-fašistus.

r Medrano kilęs iš biednų, iš darbininkų 
klasės. Kai tik jis paaugo ir pradėjo 
protauti, tuojau įstojo revoliucinin dar- 

. bininkų judėjiman. Jis buvo Ispanijos

šeštadienis, Kovo 13, 1937LAISVE

Komunistų Partijos nariu.
Drg. Medrano buvo 27 metų amžiaus. 

Vadinasi, pačioj jaunatvėj paaukojo sa
vo gyvybę darbo žmonių naudai, naudai 
viso pasaulio žmonijos, kovojančios už 
laisvę ir gerbūvišką gyvenimą.

Komunistinis Jaunimo Internacionalas 
išleido pareiškimą - apgailestavimą šio 
proletariato didvyrio, kuriuo ištikrųjų 
mes visi galime nepaprastai didžiuotis!

Lietuvoj Mažėja Moksleivių 
Skaičius

“Priekalas” rašo:

Kas Padėjo Plieno Darbininkams Pasiekti Pergalę?

1926 m. pabaigoje Lietuvoj buvo 49 gim
nazijos ir 74 progimnazijos su 22,560 moki
nių. Gi 1936 m. gale buvo 57 gimnazijos ir 
31 progimnazija su 17,063 mokiniais.

Dar smarkiau sumažėjo vienintelio Kau
no universiteto studentų skaičius. Jei 1932 
m. universitete buvo 4,553 studentai, tai 
1936 m. pavasarį buvo jau tik 3,233 studen
tai.

Tiesa, pradžios mokyklų mokinių skaičius 
išaugo nuo 118 tūkst. 1926 m. iki 258 tūks
tančių 1936 m. Tai daugiausia del to, kad 
buvo įvestas privalomas pradžios mokslas.

Tačiau ir dabar dar toli gražu ne visi mo
kyklinio amžiaus mokiniai gali lankyti pra
džios mokyklas, nes daugelis neturi už ką 
nusipirkti mokslo reikmenų, neturi ko pa
valgyti. Kaip “Lietuvos žinios” (1936.XII. 
29) rašo, Jurbarko biednuomenės “nusiskun
džia, kad apskrities savivaldybė kasmet vis 
mažina mokiniams pašalpas, todėl vaikams 
tenka dažnai eiti į mokyklą be sąsiuvinių ir 
kitų mokslo priemonių.”

Moksleivių skaičiaus mažėjimas reiš
kia skurdo ir priespaudos didėjimą Lie
tuvoj. O skurdas ir priespauda didėja, 
nes ten viešpatauja fašizmas.

Kur tik fašizmui pavyko pasigrobti 
valdžią į savo rankas, ten padidėjo skur
das, ten prasidėjo teroras, ten prasidėjo 
padangės temimas!

“Neapskelbtas Tarptautinis 
Karas”

Ispanijos respublikos gynėjų koman- 
duotojas, generalisimo Jose Miaja, aną 
dien pareiškė, kad šiuo tarpu “Ispanijoj 
prasidėjo neapskelbtas tarptautinis ka
ras,” kuriame dalyvauja 30,000 italų ka
reivių. “Ispanijon įsiveržė svetimos ša
lies armija,” nurodė jis.

Italijos armijos komanduojančiu ge
nerolu yra gen. Mangini, o individuales 
armijos divizijas vadovauja generolai 
Bergonzoli, Nuvolini ir Coppi.

Tai, ką gen. Miaja sako, yra pilna tie
sa. Prie italų prisidėjo vokiečių naziai, 
prisiųsdami savo ginkluotų kareivių pul
kus.

Šiandien jau nėra niekam paslaptis, 
kad tasai neapskelbtas karas liepsnoj asi 
Ispanijos laukuose ir miestuose. Bet 
svarbu tai, kas iš to visko bus? Atrodo, 
kad, jei Franci ja ir kitos demokratinės 
šalys nestos Ispanijos vyriausybei pagel- 
bon, tai fašistinių kraštų ginkluoti kar
eiviai gali Ispaniją užimti ir paskui pa
vesti saujelei ispanų fašistų.

Argi Franci jos demokratija nemato, 
kad taip gali būti? O jeigu ji mato, tai 
klausimas, kodėl ji tyli?!

Skaitytojų Balsai

Proletarinė Partija Japonijoj
Pasak RUNA žinių agentūros praneši

mo, antroj pusėj vasario mėnesio Japo
nijoj įsisteigė “Japoniška Proletarinė 
Partija.” Vasario 21 d. įvykusioj konfe
rencijoj dalyvavo 350 delegatų, vadovau
jant parlamento nariui Kato Kandžui.

Šios partijos iniciatorium buvo Darbi
ninkų ir Valstiečių Sąjunga,.kuri iškarto 
siūlė Japonijos Social-Demokratų Parti
jai (Šžakai Taisžuto) vienybę, bet jai ne
sutikus, minėtoji Sąjunga nutarė pati 
pradėti apvienyti visų pažangiųjų žmo
nių eiles. Japonų Proletarinės Partijos 
(Nippon Mussanto) prezidentu išrinktas 
parlamento narys Kato Kandžu, o gen. 
sekretorium—Sudsuki Mossaburro.

Partija darbuosis suorganizavimu an
tifašistinio fronto. Be to, kad partija 
griežtai pasisakė prieš fašizmą, ekono
minius reikalavimus ji stato sekamus: 
(1) pakėlimas darbininkų algų; (2) prieš 
naujus taksus, sunkinančius darbo žmo
nių mases.

Beje, proletariečiai pasisakė už pašali
nimą esamos (Hajaši) valdžios.

Skaitant mūsų... čįąrbi.ninkų 
dienraščius tenka patėmyti tū
lų korespondentų išsireiški
mus. Vieni pageidauja, kad 
būtų garsinami dienraštyje 
“Laisvėje” vardai tų, kurie 
dažnai pasidarbuoja parengi
muose. Kiti priešingai išsireiš- 
kia tam tankiai garsinimui 
darbuotojų vardų, kad sutau- 
pinus daugiau vietos moksliš
kiems faštams. čia ir noriu 
išreikšti mintį, kaip man pir
miau “Laisvėje” tilpusios ko
respondencijos patikdavo ir 
kaip man jos dabar skaitosi.

Apie desėtką ar daugiau 
metų atgal, iš lietuvių darbi
ninkų judėjimo korespondenci
jos būdavo rašomos labai nuo
bodžios todėl, kad buvo rašo
mos kuo ne visos korespondenci
jos protokolinės. Kas tiktai už
imdavo vietą pirmininkaut arba 
komisijose ir kiek parengimuo
se padirbėti, tai tų visų var
dai ir tilpdavo laikraštyje. 
Skaitytojas iš tokios korespon
dencijos mažai naudos turėda
vo—tiktai sužinodavo, kad toj 
ar kitoj kolonijoj įvyko tokios 
ar kitokios draugijos arba or

ganizacijos susirinkimas ar pa
rengimas, ir kokios ypatos ten 
pasidarbavo. O už mėnesio ir 
vėl ta pati litanija ir tų pačių 
draugų vardai atkartojama. 
Tokios protokolinės korespon
dencijos ant tiek būdavo nuo
bodžios, kad skaitytojas mažai 
į korespondencijas kreipdavo 
atydą. Kitų kolonijų darbuo
tojų vardai nesvarbu, jie ne
pažįstami. Visa svarba ir 
džiaugsmas būdavo, kad kele
tas draugų nenuilstančiai dar
buojasi. Bet kodėl gi nevisi 
matė reikalo darbuotis? Tuo
met, išskiriant porą kolonijų, 
apie abelną darbininkų gyve
nimą, apart protokolo, beveik 
nieko nebuvo rašoma.

Per pastarųjų keletą metų 
iš “Laisvėj” telpančių korespon
dencijų jau galima patėmyti ir 
spręsti, kad mūsų lietuvių dar
bininkų darbuotojai ir abelnas 
visas veikimas daugiau ir 
daugiau tobulinasi. Iš kores
pondencijų galima spręsti, kad 
jau visi darbininkai stengiasi 
išmokti vadovauti susirinki
muose ir vieningai pasivaduo
dami, darbuotis parengimuose. 
Kuriose kolonijose visi drau
gai ir draugės mato reikalą, 
vieningai pasivaduodami, dar
buotis savo darbininkų klasi
nei naudai, tai iš tų kolonijų 
ir korespondencijų tema kei
čiasi daug gražesne ir naudin
gesne. Iš tų kolonijų kores
pondencijos sklandžiau skai
tosi todėl, kad rašoma ne apie 
keleto draugų ir draugių pasi
darbavimą, bet apie visų abel
ną veikimą ir apimantį visą 
darbininkų gyvenimą. Iš tų 
korespondencijų skaitytojas 
gauna ir kląsinį peną.

Tūli korespondentai, gal su 
labai gerai norais, pageidauja, 
kad darbuotojų vardai būtų 
visuomet garsinami. Tam ne
su priešingas, bet naudos iš 
tokių garsinimų nematau. 
Darbininkam labai svarbu 
skaityti moksliški raštai ir 
branduolingesnės korespon
dencijos. Taip pat naudingas 
ir prakilnus darbas tų, kurie 
darbuojasi darbininkiškų or-

ganizacijų parengimuose ir $
abelname veikime, žinome, <>
kad sumaningi darbininkai zat- 

Kuomet Plieno Darbinin
kų Organizavimo Komitetas 
susidarė ir paskelbė savo 
pasiryžimą s u o r g anizuoti 
visus plieno darbininkus į 
galingą industrinę uniją, 
tuoj aus už kelių dienų atvi
rai prabilo American Iron 
and Steel Institutas, glau
dus sąryšis geležies ir plie
no kompanijų. Tasai Institu- 

‘ tas išleido pusę miliono do
lerių tiktai delei pagarsini
mo didlapiuose savo pareiš
kimo, kad jisai niekad nesi- 
skaitys su jokia plieno dar
bininkų unija ir netoleruos 
unijos veikimo.

Tai buvo plieno kompani
jų atviras paskelbimas karo 
Plieno Darbininkų Organi
zavimo Komitetui ir visiems 
darbininkams, kurie tik sto
jo unijon. Tuojaus prasidė
jo teroras* dirbtuvėse — mė
tymas darbininkų iš darbo 
vien tik už simpatijas uni
jai. Karas tęsės apie aštuo
nis mėnesius. Pagalios toj 
kovoj darbininkų spėkos au
go, o tuo pačiu sykiu kom
panijos pradėjo svyruoti. 
Carnegie - Illinois*’ kom
panija visai susvyravo ir 
pagalios pasirašė vienų me
tų sutartį su unija. Geležies 
ir Plieno Instituto pareiški
mas supliuško.

Tokią pergalę pasiekti 
vieniems plieno darbinin
kams jokiu būdu negalima. 
Bet kai kitų industrijų dar
bininkai, daugelis pašelpinių 
ir kultūrinių organizacijų, 
daugelis smulkiųjų biznie
rių, profesionalų, liberalinių 
žmonių—bendrai atėjo pa- 
gelbon, tai susidarė galinga 
spėka prieš plieno trustą. 
Komunistų' P.ąptija, turinti 
ryšius su įvairiomis organi
zacijomis, tai buvo nepava
duojama spėka plieno dar
bininkams. Jinai mobilizavo 
savo narius tam svarbiam 
darbui.

Atsimenam gerai frater- 
nalių organizacijų konfe
renciją, atsibuvusią spalio 
25, Pittsburghe. Apie 500 
delegatų atstovavo virš pu
sės miliono narių. Tos kon
ferencijos balsas pasiekė 
kitus šimtus tūkstančių 
žmonių. Kiekvienoj draugi
joj kilo klausimas apie or
ganizavimą plieno darbinin
kų. Masiniai mitingai, ki
tuose miestuose konferenci
jos—vis tai pagelbinė plie
no darbininkams spėka. Fi
nansinė pagelba plaukė iš 
įvairių unijų ir fraternalių 
organizacijų. >

P. Murray ir kiti Plieno 
Darbininkų O r g anizavimo 
Komiteto vadai ir dabar dar 
neatsidžiaugia tokia didele 
parama, suteikta įvairių

fraternalių draugijų. Jie at
virai Įdek sykiu buvo pareiš
kę, jogei be šios paramos 
vargiai būtų buvę tokios 
gerbs pasekmės. Jie todėl 
geriausia ir kooperavo su 
komitetu ir toliaus koope
ruoja.

Sekamos lietuvių organi
zacijos prisidėjo prie šio is- 
t o r i n i o darbo: Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimas, 
Augščiausia Prieglauda Lie
tuvių Amerikoj, Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Litera
tūros Draugija, Lietuvių 
Meno Sąjunga, Komunistų 
Partijos Lietuvių Centro 
Biuras — tai centralinės 
organizacijos su savo kuo
pomis ir nariais.

Sekamos lokalinės orga
nizacijos prisidėjo: Lietu
vių Mokslo Draugija, Lietu
vių Piliečių Draugija, Lie
tuvos Sūnų Draugija, dau
gelis SLA kuopų, Lietuvių 
Pašelpinė Draugija ir ke
lios kitos mažesnės.

Atsisakė prisidėti Lietu
vių Susivienijimas Ameri
koj — pasidarbavus jo sek
retoriui Vinikui ir redakto
riui Vitaičiui. Jie gerai pa
sitarnavo plieno trustui. 
Užtai turėtų gaut gerą me
dalį. Prezidentas J. Bago- 
čius jau buvo paskyręs ir 
delegatus, bet Vinikas at
sisakė mandatus išduoti. Tai 
sarmata tokiai didelei orga
nizacijai taip pasielgti. Už
tai daugelis kuopų visai ne
klausė centro — siuntė de

legatus ir prisidėjo prie 
darbo.

Lietuvių Romos Katalikų 
Susivienijimo viršininkai vi
sai ir į laiškus neatsakė. Jie 
taipgi gerai pasitarnavo 
plieno trustui.

Iš lokalinių draugijų —tai 
Carnegies, Pa., draugijos 
nedalyvavo. J. Gataveckas 
mat, ten pasidarbavo. Jis 
bandė sutrukdyt ir APLA 
organizaciją nuo to darbo, 
bet čia nepavyko.

Sekami laikraščiai pasi
sakė už plieno darbininkų 
o r gani žavimą: “Laisvė”, 
“Vilnis”, “Tiesa,” “Šviesa”, 
“Keleivis,” “Naujienos”. Se
kami kenkė: “Draugas”, 
“Vienybė”, “Naujoji Gady
nė,” “Tėvynė,” “Garsas,”. 
“Sandara.”

Dabar kiekvienas gali ma
tyt, kas yra organizuotų 
darbininkų draugas, o kas: 
priešas.

Minima pergalė tai dar 
ne pabaiga plieno darbinin
kų kovos su plieno baronais. 
Tai tik įžanga į platesnę ko-, 
vą, į kovą už pilną suorga
nizavimą visų plieno darbi
ninkų ir už pilną pripažini
mą darbininkų unijos viso
se plieno dirbtuvėse.

Plieno darbininkų rėmė
jai ir toliau turėtų rankas 
pasiraitoję darbuotis, kad 
dar daugiau pagelbėjus at
siekti plieno * darbininkams 
galutiną pergalę.

J. Gasiunas.

eina į mūsų darbininkų orga
nizacijas ne del to, kad jų 
vardai skambėtų laikraštyje 
ir ne pagyrimo ir garbės j ieš
koti. Darbininkai ateina veik
ti su prakilniom mintim, kad 
darbuotis už savo klasės rei
kalus. Jie nori, kad ir visi ly
giai darbuotųsi auginime ir 
tvirtinime darbininkų organi
zacijų, kad geriau pasitarnau
ti darbininkų klasinėj kovoje 
pagerinimui būvio.

Tie, kurie ateina į darbinin
kų organizacijas garbės j ieš
koti, tie be darbininkiško 
principo. Kolei juos gerbi ir 
pagiri, jie darbuojasi; jei jų 
už mažiausį pasidarbavimą 
nepagerbei ir neišgarsinai po 
laikraščius, tai jie, žiūrėk, jau 
ir darbuojasi opozicijos pusėj 
ir pas tautiečius, nuo kurių jie 
užsitarnauja pavadinimą po
nais ir ponioinis.

Randasi iš mūsų darbinin
kų su artistiškais gabumais ir 
juos visus aukuoja darbinin
kų parengimam. Artistai ver
ti pagerbimo todėl, kad jų 
dedamas labai didelis darbas 
lavinimuisi ir nemažai sau iš
laidų pasidaro. Tuos savo ga
bumus ir išlaidas aukuoja dar
bininkų klasei. Artistų vardai 
labai tinkama dėti laikraštin 
prie korespondencijų. Kurie 
draugai aukuoja pinigus ir ki
tokia auka prisideda, tų drau
gų vardai turi tilpti laikraštin. 
Aukautojai garbės nenori; jie 
nori teisybės, kad jų auka pa
siektų vietą, į kurią jie aukuo
ja.

Pirmininkauti susirinkimuo
se ir pasidarbuoti parengimuo
se, tai mūsų visų didžiausia 
priedermė. Visi turi išmokti 
pirmininkauti ir, visiems pa-

Francjjos Premjeras Leon t Blum surengto} 
vakarienėj paminėjimui Jurgio. Washington© 
gimimo cijėnOs, pagerbė tą 18-to šimtriiečio 
amerikoną revoliucionierių. Dešinėj šedi 
Amerikon ambasadorius Francijon, William 

C. Bullitt.

sivaduojant, darbuotis organi
zacijų naudai. Darbininkiškų 
dienraščių skaitytojam nela
bai svarbu, kas pirmininkavo 
ir kas pasidarbavo parengime. 
Darbuotojam galima išreikšti 
padėka vienu žodžiu—ačiū. Gal 
nekuri.e draugai pasakys: 4
“Kaipgi galima tarti visiems 
ačiū, kad ne visi darbuojasi?” 
Čia turim gerai pamąstyti, kad 
mūsų visų darbininkų didžiau
sia priedermė darbuotis ir au
ginti mūsų darbininkų judėji- (
mą. Jei * viename parengime 
vieni draugai gerai pasidarba
vo, tai kitame kiti turim steng
tis pasidarbuoti, tai ir užteks 
visiems vieno “ačiū.” Tuomet 
korespondentams prisieis rašy- i
ti korespondencijas daug svar- 
besniomis temomis. Skaityto- (
jams svarbiausia, kokios pa
sekmės iš atsibuvusio susirin
kimo, kas yra nutarta įvykdin- «* > 
ti, keno naudai rengiamas pa- > \
rengimas ir kokios pasekmės Į
iš atsibuvusio parengimo. Skai
tytojam svarbu girdėti, kokia 
simpatija tų darbininkų, ku
rie dar neprisidėję prie -darbi
ninkų judėjimo, kokie jų išsi
reiškimai apie darbininkų or
ganizacijas, ir taip toliau.

Jei lankysim kiekvieną dar- ;
bininkų susirinkimą ir visi mo
kėsime jame dalyvaut ir vado- I
•vauti savo kolonijos lietuvių J
darbininkų politinį ir ekono
minį veikimą, tad korespon
dentam prisieis rašyti tie apie 
keletą vietinių darbuotojų, 
bet apie -abelną visos koloni
jos lietuvių darbininkų vienin- j 
gą pasidarbavimą visuomeni
nei naudai.

Tūlose lietuvių darbininkų 
draugijose ir kuopose dar ma
tyti labai senas įsivyravęs, nie
kam nenaudingas įprotis: vie
ni draugai dąug darbuojasi 
parengimuose ir abelnam vei
kime, o „kiti nei jokio darbo 
nenori apsiimti ir tiktai iš ša
lies žiūri į darbuotojus ir juos 
giria. Tasai senas įprotis, pa
tiem mažai darbuotis, o tiktai 
darbuotojus pagirti, turėtų iš 
mūsų darbininkų tarpo visai 
išnykti. Reikia visiem stengtis 
darbuotis, tuomet ir korespon- i
dencijos tobulinsis. Tatai 4 /
mums reikia pastangų ir kant- * i y x “

(Tąsa ant 5 pusi.) J
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A. S. Puškin

Vilties, tylios garbes ir meiles 
Vilionės baigės jau senai.
Jaunų žaidimų dingo eilės, 
Kaip ryto rūkas, kaip sapnai.

Bet mums liepsnoja dar troškimai 
Po priespauda valdžios baisia, 
Ir neberimstančia dvasia 
Tėvynės klausomės šaukimo.

Pilni šviesaus pasiilgimo 
Liuosybės laukiame šventos, 
Kaip lauks meilužis valandos 
Su mylima susitikimo.

Kol degam liuosybe šventa, 
Kol širdis garbei neatvėso, 
Tėvynei skirk, drauguži, tą 
Sielos veržimąsi tu šviesų.

Tikėk, drauguži, ji dar bus, 
Dar laimė švies aušros ankstybos, 
Iš miego Rusija nubus, 
Ir ant griuvėsių patvaldybės 
Dar mūsų užrašys vardus.

f

Jau Šimtmetis
A. S. Puškin

Jau šimtmetis, kaip stabmeldžių 
Teutonas maudėsi kraujuose, 
Užvaldęs tuo kraštu didžiu. 
Jau prūsas kardą prisijuosė. 
Ar slapstės, ir šalyj laisvoj 
Globos jieškojo Lietuvoj.

Pro tuos kerštaujančius krantus 
Bangavo Nemunas. Ant vieno 
Iškilę ant senųjų sienų 
žibėjo bokštai ir platus 
Ten miškas ošė šimtmetinis, 
Šventųjų dvasių išrinktinis.
Ant kito kranto—-iš aukštai 
Žėrėjo auksu rūstus kryžius. 
Gertnano buvo ženklas tai, 
Apglėbti rankom pasiryžęs 
Į glėbj, rodėsi, jisai 
Tą visą Palemono sritį 
Ir sau paklusnią padaryti 
Tautelę svetimą visai.

Su kailiais ant pečių meškų, 
Kepurėm ant galvų lapinėm 
Ir su lankais, strielų kilpinėm 
Jauni lietuviai iš miškų 
Vienam krante sargybą ėjo 
Ir, priešą akyliai stebėjo. 
Kitam—šarvuose apkalta 
Su šalmais ant galvų, raita 
Sargyba vokiečių; ji akį 
įsmeigus krantan, priešą sekė 
Ir taisė su malda ginklus.
Svetingas Nemunas gilus
Su brastom, saugomom atydžiai, 
Stebėtojas to vaido didžio 
Patapo priešams praraja, 
Ryšių balsai nejuosė ją. 
Ir kas tik žengė tą gilybę 
Aukojo laisvę ar gyvybę.
Vieni lietuvių apyniai, 
Kryžiuočių krūmų suvilioti, 
Tarp nendrių driekės iškilniai 
Per upės vandeningą plotį. 
Pasiekę priešingus krantus, 
Jie globė mylimus draugus. 
Tiktai lakštingalos miškų 
Vaidų tarp savęs nežinojo, 
Į salą iš senų laikų 
Svečiuotis draugiškai lakiojo.

Vertė V. ž alumis.

(Šios eilės A. Puškino parašytos sekant A. 
Mickevičiaus “Konradą Valenrodą.” Imame iš 
“Priekalo”).

Paminklas
A. S. Puškin 

(Exegi Monumentum)
(1836)

Aš sau pasistačiau paminklą, tartum burtą;
Nėkuomet neužžels tautos takai į jį;
Aukščiau už Aleksandro stulpą sau sukurtą

Galva jo stiebias neklusni.

Ne, visas aš nemirsiu. Lyron įžavėta
Dvasia nesudulės ir pergyvens kapus.
Ir būsiu aš garsus, pakol bent viens poetą

Pasauly mūsų gyvas bus.

Pasklis garbė mano po plačią žemę Rusų, 
Ir nė vienos tautos vainikui jos netruks:
Ir slavas išdidus ir tamsūs nūn tungusai, 

Ir draugas dykumų kalmuks.

Ir todrin malonus ilgai aš būsiu liaudžiai, 
Kad lyra žadinau kilnius jausmus žmogaus, 
Kad mūs žiauriais laikais aš laisvei giesmę 

[audžiau
Ir gailystos parpuolusiem šaukiaus.

O, mūza, paklusniai priimk ką Dievas duoda; 
Neboki užgaulės, nei reikalauk gėlių, 
Ir pagyrom ir šmeištui būk rami vienodai 

Ir nesiginčyk su kvailiu.
(L. Giros vertimas. Imam iš “L. žin.”)

A. S. Puškino Gyvenimas ir Mirtis
(Pabaiga)

Per juos Puškinas gavo priėjimą prie visos tų 
laikų uždraustos “nelegalios” literatūros. Vie
nas iš gusarų pulko oficierių buvo filosofas ir 
publicistas Gaadajevas, labai laisvameiliškai 
nusiteikęs. Vėliau, jau prie Nikalojaus I. Ča- 
adajevas už savo kritišką nusistatymą į rusų 
tikrovę buvo sulig caro įsakymo paskelbtas 
bepročiu. Jau licėjaus metais Puškinas įdomau
jasi politinės laisvės idealais. Jis svajoja apie 
nuvertimą samoderžavijos, apie įvedimą Rusi
joje laisvesnės politinės tvarkos.

Licėjuje greitai bręsta ir formuojasi litera- 
tinis Puškino talentas. Tam labai padėjo licė
jaus gyvenimo apystovos, kur buvo stiprūs li
teratūriniai interesai, buvo leidžiami rankraš
tiniai žurnalai, rengiami literatūriniai skai
tymai ir tt. Eiliavimo praktikavimas įėjo net 
į klasinių užsiėmimų programą. Licėjuje grei
tai susidarė kūrybinis tarpas, kuris gyvu dė
mesiu sekė šalies literatūrinį gyvenimą, įsi
traukė į literatūrinę kovą už licėjaus sienų. 
Be Puškino licėjuje mokinosi poetai Iljičevskis, 
Delvigas, Kiuchelbekeris. Licejistas Puškinas 
pirmą kartą išstojo skaudoje (žurnale “Vest- 
nik Europi”) su eilėmis “K drugu stichotvor- 
cu.”

1815 metais sausio 8 d. perkeliamuose licė
jaus egzaminuose dalyvavo senas poetas Der- 
žavinas. Puškinas skaifė žymaus poeto aky- 
vaizdoje savo eilėraštį “Vospominanije ‘v 
Carskom sele.” Skaitymai virto jauno poeto 
triumfu. Deržavinas įžiūrėjo pradedančiame 
rašyti berniūkštyje busimąjį genijų, “štai, kas 
pakeis Deržaviną”,-—tarė jis, išklausęs eilė
raštį. šitas nuotikis padarė didelį įspūdį Puš
kinui ir jo draugams. Jis pavirto pirmu viešu 
Puškino genijaus pripažinimu.

Literatūrinis Puškino talentas augo ir vys
tėsi nuolatinėj stropaus skaitymo įtakoj. Puš
kinas kaip ir pirmiau įdomavosi priešakinės 
Vakarų Europos protautojais, ypatingai Vol
teriu. Jis atydžiai susipažino su Europos lite
ratūros klasikais ir su savo laiko Vakarų ir 
Rusijos rašytojais. Poetinis Puškino genijus, 
jo išsimokslinimas, jo daugpusiški interesai, 
atkreipė į Puškiną senesnės kartos rašytojų— 
Karamzino, Žukovskio dėmesį, kurie ėmė žiū
rėti į jį, dar neapleidusį mokyklos suolą, kaip 
į savo jaunesnįjį draugą. Puškinas—licejistas 
aktingai dalyvavo tų laikų literatūros kovoje. 
Reakcinės literatūros jėgos tada apsivienijo 
draugijoje “Besėda ruskogo slova,” kurios prie
šakyje stovėjo admirolas šiškovas.

Politinės Puškino nuotaikos licėjaus laikų 
ypač ryškiai išreikštos eilėraštyje “Liciniju,” 
kuriame Puškinas, prisidengdamas senovės ri
mo autorių pamėgdžiojimu, aršiai puolė samo- 
deržaviją, Aleksandrą I, Arakčejevą ir garbi
no laisvę.

3. Puškinas ir Nikalojus I
Puškinas eilėje kūrinių pareiškė griežtą kri

tišką nusistatymą į samoderžaviją ir baudžiau- 
ninkišką tvarką. Be ‘‘Volnostj” plačiai tapo 
žinomi “Derevnia,” “Noel”, politinės epigra
mos. Caro valdžia rengėsi išsiųsti Puškiną į 
Sibirą, bet dėka Žukovskio, Turgenevo ir Ka
ramzino pastangoms jį išsiuntė į Pietų Rusiją. 
Čia poetas susitiko su žymiausiais dekabristų 
judėjimo veikėjais—Pesteliu, V. Rajevskiu, V. 
Davidovu, Jakušinu, S. Volkonskiu ir kitais. 
1823 metais Puškinas pervažiavo į Odesą,'vie
nok ir čia jo įtaka nepatiko grafui Voroncovui 
ir poetas buvo išsiųstas į Pskovo gubernijos 
Michailovsko kaimą, į tėvų dvarą—be teisės iš 
ten išvažiuoti. 1825 metų gruodžio sukilimas 
užtiko Puškiną ištrėmime ir padarė jam gilų 
įspūdį. 1826 metais rugpjūčio mėn. Puškinui 
buvo leista sugrįžt iš ištrėmimo. Nikalojus I 
pašaukė jį pas save.

Maskvoje Puškiną tuojaus nuvedė pas im
peratorių, nedavę jam net nusiprausti iš kelio
nės. Caras nutarė pamėginti prisijaūkint Puš
kiną, padaryti iš jo rūmų poetą, kuris gar
bintų himnuose . oficialinę politiką. Valdžios 
tikslai labai aiškiai pasireiškė viename žanda
rų šefo Bekendorfo, artimiausio caro žmogaus, 
laiške, kur jis rašė savo šeimininkui, kad 
Puškinas, “nepaprastas vėjavaikis, bet jei pa
siseks pakreipti jo plunksną ir kalbą, tai bus 
naudingas.”

Caras sutiko Puškiną su falšyvomis gerano- 
rybėmis. Puškinas išpradžių nesuprato caro 
tikslų. Jis žiūrėjo į savo susitikimą su juo kaip 
į derybas. Puškinas visai nemanė pilnai atsi
sakyti nuo savo idealų ar atsižadėti savo as
mens, norę jis ir blaiviai priėmė domėn poli
tinių apistovų pasikeitimą, kuris įvyko po de
kabristų pralaimėjimo. Caras paklausė Puš
kiną, ką jis būtų daręs, jeigu būtų buvęs 
gruodžio 14 d. Peterburge. Puškinas be svyra
vimo atsakė, kad būtų prisidėjęs prie maiš
tininkų.

Caras pasakė poetui, kad pats būsiąs jo 
kūrinių cenzorium, šitą nutarimą išpradžių 
poetas ir jo artimieji priėmė kaip caro malonės 
aktą, kaip išlaisvinimą iš paprastos cenzūros 
priekabių. Toliau, kaip mes pamatysim, šita 
“aukščiausioji malonė” pasirodė sunkiais re
težiais, kurie trukdė kiekvieną poeto žingsnį 
spaudoje. Kad naudojusis bent tomis minima- 
linėmis teisėmis, kurias turėjo paprasti rusų 
literatoriai, Puškinui teko kartais išleisti savo 
kūrinius svetimu vardu arba anonimu.

Faktinai Puškinas, sugrįžęs iš trėmimo, ne
gavo laisvo žmogaus teisių. Jis negavo leidimo 
iš Bekendorfo. pervąžiuoti iš vietos į vietą. Už 
skaitymą tada dar neatspausdinto “Boris Go- 
dunovo” pažįstamų ir prietelių tarpe jis gavo 
griežtą išbarimą. Iš jo buvo paimtas parašas, 
kad ligi gavęs leidimą iš cenzūros jis niekam 
neskaitys savo kūrinius. Rankraštį “Boris Go
dunov” pareikalavo pats caras. Caras uždėjo 
ant tragedijos nevykusią rezoliuciją, siūlyda
mas perdirbti ją į romaną, šita rezoliucija 
faktinai buvo uždraudimas eilei metų spaus
dinti “Boris' Godunov.”

Tuo metu Puškinas susilaukė naujų nemalo
numų. Valdžiai pateko “Gavrilijados” nuora
šas. Reikalas buvo rimtas. Už ateistinį turinį 
gręsė Sibiras ir katorga.

. Puškinas išpradžių gynėsi, kad ne jis “Gav
rilijados” autorius, paskui asmeniškai parašė 
carui laišką, kurio tekstas pasiliko nežinomas 
ir kur jis, matomai, prisipažino padaręs pikta
darybę.. .. . ’ •

Maskvoje Puškinas susipažino'su gražuole 
Natalija Nikoiajęvna Gončarova, kuri paskui 
tapo jo žmona.-1829 metais poetas pasipiršo 
jai, bet gavo neigiamą atsakymą. •

Nevykusi jo romano eiga pagimdė seną jo 
troškimą pamatyti svetimus kraštus. Jis krei
pėsi ’ su ’ prašymu leisti Išvažiuoti į Europą,' o 
jei negalima į » Europą, tai nors į Chiniją. 
Puškinui Vėl atsakė ir užgaulinga forma. Ca
ras bijojosi leisti poetą užsienin, jis keršino 
jam už nepaklusnumą, pareikštą kelionėje į 
Erzerumą. ij^-i rmn

1830 metais Peterburge pradėjo išeidinėti 
“Literaturnaja Gazeta,” kurios redaktorium 
buvo Puškino draugas poetas Delvigas ir ku
riame pats Puškinas aktingiausiai dalyvavo. 
Pirmą laiką Puškinas tiesioginiai vedė laik
raštį, nes Delvigas. buvo išvykęs. Leidimas 
laikraščio, nors ir literatūrinio, labai drumstė 
vienintelio privatinio laikraščio “Severnaja 
PČela” leidėjo Bulgarino ramybę- Bulgarinas 
buvo nesąžiningas literatorius ir niekšingas 
žmogus. Jis bijojosi- “Literaturnaja Gazeta” 
konkurencijos. Drebėjo už išeinamų knygų ir 
žurnalų savo vertinimų monopoliškumą, kurį 
išnaudojo asmeniškiems tikslams. Bulgarinas 
buvo Bekendorfo šnipas, žinodamas caro nu
sistatymą į Puškiną, jis visai išsijuosę. Kuo
met išėjo “Evgenij Onegin” vieno iš pačių 
geniališkiausių Puškino kūrinių VII skyrius, 
jis taip atsiliepė apie jį: “Nė vienos minties 
šitam vandeningam skyriuj, nė vieno jausmo, 
.nė vieno paveikslo, verto žvilgsnio, tikras žlu
gimas.”

Už Bulgarino pečių stovėjo caras ir valdžia, 
nepatenkinti tuom, kad Puškinas nesunaudoja 
savo gabumų jų garbinimui. Bulgarino išstoji
mai atkreipė rimtą nikalojiškos visuomenės dė
mesį. Prie Bulgarino balso prisidėjo kiti. to 
meto žurnalai. Persekioti Puškiną buvo nesun
kus dalykas—jo nemylėjo caras, jam nepas- 
tiFėjo valdžia. Puškinas negalėjo gintis spau
doje. pilnu balsu, to neleido politinės ir cen- 
zūrinės sąlygos. Bulgarinas užsiiminėjo ir pa
prastais Puškino ir‘ jo artimų draugų įskun
dimais tiesiog trečiajam skyriui, Benkendorfui.

Caro “malonė” Puškinui turėjo labai kar
čias pasekmes. Jis atsidūrė cariško režimo 

belaisvio padėtyje. Puškinui labai skaudžiai 
davė pajusti valdžią ant jo. Net apsivesti Puš
kinas negalėjo be caro ir žandarų leidimo. 1830 
m. pavasarį Natalija Gončarova ir jos šeimy
na priėmė Puškino piršimąsi, bet jaunosios 
motina bijojo išleisti savo dukterį už žmogaus, 
kuris naudojosi kaip tai buvo žinoma bloga 
reputacija. Puškinui teko per Bekendorfą 
kreiptis į carą del savo vedybų užgyrimo. 
Po įtaka politinio bei gyvenimiško patyrimo 
Puškiną apima gilus nusivylimas Nikalojumi. 
Poetas suprato, kad iš jo pareikalavo ne loja- 
liškumo, o vergiškumo, su kuom Puškinas su
tikti negalėjo. Puškinas numojo į Nikalojų 
ranka. Apie vieną svajojo persekiojimas poe
tas—pasislėpti nuo caro kur nors toliau, į 
kaimą, kur, jam rodėsi, jis nebūtų buvęs po 
nuolatiniu kliautingu poveikiu. “Ant to aš 
perstojau pykti,—rašė jis truputį vėliau savo 
žmonai apie Rusijos imperatorių,—del to, kad 
jis nekaltas už kiaulystę, jį apsupančią. Gy
vendamas išeinamoj vietoj, nenorom priprasi 
prie š.... ir jo smarvė nebus tau šlykšti. 
Och, kad aš galėčiau pabėgti į gryną orą.”

Visgi, nežiūrint nepalankių sąlygų, Puškino 
genijus tobulėjo ir vystėsi, šituo periodu po
etas rašė “Evgenij Oneginą,” parašė poemą 
“Poltava,” neužbaigtą romaną proza “Petro 
Didžiojo Arapas” ir daug lyrinių eilėraščių.

4. Puškino Persekiojimas ir Jo Vienatve
Caras žiūrėjo į Puškiną su augančiu nepa

sitikėjimu ir susierzinimu. Poeto žmonos gra
žumas buvo pilnam skaistume. Caras norėjo, 
kad Natalija Puškiną būtų ne tiktai plačiuose 
diduomenės susirinkimuose, bet ir intimiškes- 
niuose rūmų vakaruose, kurie įvykdavo pa
prastai Aničkovo rūmuose.

1834 metais naujų metų išvakarėse Nikalo
jus “suteikė” poetui caro rūmų kamerjunkerio 
vardą. Šita “malone” caras siekė iškart dviejų 
tikslų. Jis statė ja Puškiną į pažeminančią 
padėtį: kamerjunkerių, žemiausias caro rūmų 
titulas, buvo suteikiamas aristokratinei jau
nuomenei. Puškinui gi jau buvo 35 metai, jis 
turėjo visos Rusijos vardą ir naujame savo 
titule turėjo iššaukti aristokratijos juoką. Iš 
kitos pusės vyro caro rūmų titulas atidarė 
Natalijai Nikolajevnai laisvą įėjimą į visas 
rūmų pramogas.

šitas paskyrimas suerzino Puškiną. Jis gerai 
suprato paskyrimo motyvus. “Trečią dieną aš 
paskirtas kamerjunkeriu (kas gana nešvanku 
mano metams),—užrašė jis savo dienyne,—bet 
dvaras panoro, kad Natalija Nikoiajęvna šok
tų Aničkovuos.”

Caro ir Bekendorfo nusistatymas į Puškiną 
patarnavo signalu sustiprintam poeto perse
kiojimui iš visų pusių. Dar labiau pablogėjo 
ir be to blogos cenzūrinės jo darbo'sąlygos. 
Puškino kūrinius cenzūravo caras ir Beken- 
dorfas. Nežiūrint to, liaudies švietimo ^minis- 
teris, stropus caro reakcinės politikos vykdyto
jas, grafas Uvorovas pareikalavo, kad visa, 
kas Puškino parašyta, būtų peržiūrima dar 
cenzorių specialistų. Puškinas kovojo su savo 
priešais visomis jam prieinamomis priemonė
mis. 1834 metais sausio mėn. į rusų impera
toriaus gvardiją buvo priimtas oficeriu fran- 
cūzų emigrantas Baronas Dantesas. Dantesas 
buvo kraštutinis reakcionierius. Jis buvo pri
verstas išvažiuoti iš Francijos 1830 metų re
voliucijos pasekmėse. Beprincipinis perėjūnas, 
Dantesas ant priešgamtinių santikių pagrin
do rado sau įtakingą globėją Holandijos pa
siuntinio Peterburge Gekerėno asmenyje. Ge- 
kerenas net įsūnino jį. Dantesas ėmė vadintis 
Baronu Dantes-Gekerenu.

Gražus ir įžūlūs Dantes-Gekeren naudojosi 
dideliu pasisekimu Peterburgo diduomenėje. 
Jis pastebėjo Puškino žmonos gražumą, visuo
tiną dėmesį, kuris buvo jai reiškiamas ir pra
dėjo atkakliai siekti jos palankufrio. Apie-Puš
kino žmonos vardą atsirado diduomenės lie
žuvavimai. Diduomenė, kuri neapkentė Puški
no, ėmė šituos liežuvavimus platinti, akstinti 
Dantesą ir išjuokti Puškiną. Puškinas jieškojo 
priemonių apginti savo garbę ir savo žmonos 
vardo švarumą. Rūmai ir diduomenė padvigu
bino savo pastangas. Atsidengė galimybės vi
siškai atsikratyti- nuo neapkenčiamo poeto. 
Imperatorius Nikalojus po Puškino mirties ra
šė savo broliui: “Senai galima buvo laukti, 
kad duelius pasibaigs jų .kebli padėtis.” Reiškia 
Nikalojus dar toli prieš lemiamas del Puškino 
ir Rusijos pasekmes numatė duelio galimumą, 
bet nieko nedarė del to, kad persergėjus.

5. Duelis ir Mirtis
Puškiną persekiojo Nikalojus, Bekendorfas, 

Bulgarinas, visa reakcinė ir ištvirkus diduo
menės visuomene.

1836 metų lapkričio 4 d. Puškinas gavo
(Tąsa ant 4-to pusi.)

Iš LMS III Apskr. Konferen
cijos ir Šalinaitės Prelekcijos

Kovo 7 dieną įvyko Lietuvių 
Meno Sąjungos IILčio Apskri
čio konferencija, kurioj dalyva- - 
vo apie 20 delegatų ir apie tiek 
svečių. Konferenciją atidarė J. 
Nalivaika, kurios pradžioj V. 
Bovinas pasakė prakalbėlę. Visų 
konferencijos tarimų Čia nera
šysiu, nes turbūt protokolas bus, 
spausdinamas dienraštyje. Čia 
tik priminsiu porą svarbesnių 
tarimų. Vienas geras tarimas 
tai, kad tęsti mokinimą chorve
džių, nes jau pasirodė geros pa-' 
sėkmės. Mat, nekurtos mokinės 
jau gali vadovauti chorus. Ant
ras, tai naujas tarimas: Nutar 
ta vieną arba du jaunuolius 
leisti į dramos mokyklą mokin-^ 
tis režisieriavimo. Tai labai 
svarbus, ir didelis nutarimas. 
Tik nežinia, ar atsiras tokie vy* ' 
rukai, kurie turėtų tam talentus 
ir norėtų mokintis. Mat, režisie
riavimo mokslas, tai nelengvas 
dalykas, čia jau reikia pereiti 
dramos kursus, o prie to pri
klaus© ir steidžiaus technika ir 
grimuras ir kitokios visokios 
scenos taisyklės. Taipgi mūsų 
darbininkiškiems teatrams rei
kia, kad režisierius būtų gerai y 
apsitrynęs ir ideologiniai. Gi su 
tokiais režisieriais, kurie ideo-, 
logijos nesupranta, tai esti daug 
ginčų renkant veikalus lošimui.

Kompozitorės B. Šalinaitės 
prelekcija pavyko labai gerai.. 
Tai tikras dainų mokslo parody-, 
mas. Ir štai kaip jis tapo paro
dytas : prelegentė užkomandavo- 
ja savo Aidbalsius ir tie už- 
traukia liaudies dainą taip, kaip 
Liętuvos kaime jaunimas kad 
dainuoja, be muzikos, be gaidų.* 
Paskui tą pačią dainą užtraukia 
jau su muzika šiek-tiek sukul
tūrintą ir išeina gražiau; gi dar 
paskui tą pačią dainą užtrauktą 
su gero kompozitoriaus -pritai
kyta muzika ir išeina visai ge-' 
rai. Taigi tas ir parodo, kaip tą 
pačią dainą muzikos kultūra pa
daro daug gražesne.

B. šalinaitės matyt, kad padė
ta daug triūso prelekcijos sū-_ 
rengimui, .nes, mat, sudaitiuot 
tiek daug sykių ir vis skirtin
gais' balsais bei meliodijomis,- 
tai reikia išmokt. O dainuot rei
kėjo skirtingomis meliodijomis 
todėl kad parodyt žiūrėtojams^' 
kaip dainos dainuojasi nekųl-! 
turingai ir kaip kultūringai.

Man šitokia prelekcija patiko 
daug geriau, negu koks kon
certas. čia, mat, prisiklausiau 
daug įvairių meliodijų. Tik gai
la, kad prelegentė užmiršo įdėt 
juokingų dainų. Humoras bei 
juokai yra viena iš svarbiausių 
meno bei dailės šakų ir praleis
ti arba užmiršti negalima. Aš 
patarčiau, kad Aidbalsiai išsi-^ 
mokintų humoristiškų dainų.

Kalbant apie prelekciją, rei
kia duot vėjo rengimo komisijai, 
kad mažai garsino ir nesutraukė 
daug publikos. Gi tokią prelek
ciją turėjo girdėt ne keli desėt- 
kai žmonių, bet šimtai arba tūk- ‘ 
stančiai. J. Juška. . -1

Lenkijai irgi “Reikią” Kitą 
Šalių Medžiagų Šaltinių

Geneva. — Lenkijos at’ 
stovas M. Rose Tautų Ly-. 
gos konferencijoj taipgi’ 
reikalavo savo šaliai me
džiagų šaltinių kituose kra
štuose. Tūlos šalys, girdi, 
turi perdaug medžiagų, rei
kalingų pramonei, o Lenki-: 
ja “permažai.” Panašiai at- 
gumentuoja ir naziai, be- 
jieškodami pateisinimo savo 
planuojamam karui prieš. 
Sovietų Sąjungą.
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A. S. Puškino Gyvenimas ir Mirtis
(Tąsa iš 3-čio puslapio)

per paštą anoniminį paskvilį. Puškinas buvo 
tvirtai įsitikinęs, kad niekšingas anoniminis 
laiškas išėjo iš Barono Gekereno. Gekereną, 
sulyg jo pasiuntinio padėties ir sulyg jo am
žiaus, netinkama buvo iššaukti duelin. Puš
kinas pasiuntė savo iššaukimą Dantesui. Geke- 
renas labai susijaudino. Jis suprato, kad ko
kios nebūtų duelio pasekmės, jam teks apleisti 
pasiuntinio vietą Peterburge, kurią jis bran
gino tiesiog del asmeniškų sumetimų. Kad iš
ėjus iš šitos padėties, Dantesas pasipiršo Na
talijos Nikolajevnos seseriai—Ekaterinai Gon- 
čarovai. šis pasipiršimas davė jam progos 
tvirtinti, kad jisai reiškia dėmesį Natalijai 
Nikolajevnai, būk tai del to, kad dažniau ma
tyti jos seserį. Danteso piršimasis parodė jį 
kaipo bailį ir darė jį juokingu visuomenės aky
se. Vienok ištvirkusios diduomenės nepalanku
mas Puškinui buvo taip didelis, kad atsirado 
žmonės, kurie žeminančius Danteso piršimosi 
motyvus stengėsi iškelti kaipo didvyrio darbą, 
kuris būk tai darė garbės jo kilnybei.

Po Danteso piršimosi įforminimo, Puškinas 
atsiėmė savo iššaukimą atgal. Puškinas kate
goriškai atsisakė palaikyti kokius nors santi- 
kius su savo nauju “giminaičiu.” Dantesas, 
vienok, ir po vestuvių tęsė savo meilinimąsi 
Puškino žmonai. Nedrauginga diduomenė vėl 
pradėjo šmeižti Puškiną, liežuvavimai atsi
naujino. Puškinas jautėsi pjudomas. Jį supo 
priešų siena. Jį persekiojo caras ir ministe
rial. Diduomenė stengėsi nužeminti poetą, plė
tė jo adresu nukreiptus liežuvavimus. Pinigi
niai sunkumai slėgė poetą vis labiau. Litera
tūriniai kritikai jį niekino. Pagaliau susidarė 
tokios apystovos, kad poetas negalėjo užsiimti 
pačiu literatūriniu darbu. Caras prievarta lai
kė Puškiną šitame pragare, neišleisdamas jo 
iŠ Peterburgo, reikalavo jį, dalyvauti rūmų 
diduomenes gyvenime. Privestas ligi kraštuti
numo Puškinas ryžosi by kokia kaina pasiekti 
kokio nors išėjimo iš susidariusios padėties. «

Puškinas mėgino paskutinį kartą rasti pas 
carą savo priešų suvaldymą ir pranešė Nikalo- 
jui apie tai, kad aplink jį vedamos intrigos ir 
aiškiai davė jam suprast, kad leidžiamos paska
los palieka dėmes ir ant paties caro. Nikalojus 
Įsakė jam tylėti. Tada Puškinas ryžosi mirti
nai susikibti su vienu iš savo priešų. 1837 
metais sausio 26 d. jis pasiuntė užgaulįngiau- 
sią laišką Gekerenui, po kurio jokis atsitrauki
mas nebuvo galimas. Dantesas turėjo priimti 
Puškino iššaukimą.

Danteso sekundantu buvo francūzų pasiun
tinybės tarnautojas d’Aršijak, Puškino sekun
dantu—jo draugas Danzasas. Prieš duelį Puš
kinas buvo ramus, net linksmas. Valandą 
prieš duelį Puškinas dar užsiiminėjo “Sovre- 
menik” reikalais ir parašė laišką rašytojai 

. Išlmkovai.
Dilelis įvyko sausio 27 d. prie upelio Čer- 

naja, palei kamendancką dačią. Aikštelė, ku
rioje priešininkai turėjo šauti į vienas kitą, 

, buvo užversta giliu sniegu. Sekundantai pra
mynė takelį. Barjerai buvo atžymėti šineliais. 
Sulig duoto signalo priešininkai pradėjo ar
tintis prie vienas kito.

Pirmas iššovė Dantesas. Puškinas krito, su
žeistas į pilvą ir kryžkaulį. Jo žaizda buvo mir
tina. Atsipeikėjęs Puškinas norėjo išnaudoti 
jam prigulintį iššovimą. Jis pasikėlė ir šovė 
į savo priešą. Puškinas pataikė į Dantesą,

vienok žaizda pasirodė labai lengva'.
Sekundantai nunešė Puškiną į karietą ir 

nuvežė jį namo.
Namie Puškino laukė pietums. Danzasas 

įėjo į valgomąjį perspėti žmoną’ apie duelį ir 
Puškino sužeidimą. Natalija Nikoląjėvna, pa
mačiusi sužeistą vyrą, neteko sąmonės. Puš
kiną patalpino jo kabinete. Mirtinai sužeistas 
poetas nenorėjo įsileisti pas save žmoną, 
jį nesutvarkys, išrengs ir paguldys. Jis 
norėjo gązdinti ją savo žaizdos išvaizda,

Puškino kančios buvo neapsakomos. Jis

kol 
ne-

su
prato, kad miršta, vienok laikėsi su didžiau
sia ištverme ir ramumu. Nikalojus I nepaliko 
ramybėje poeto ir prieš pat jo mirtį. Jis pa
siuntė jam laišką, kuriame pareikalavo, kad 
Puškinas prieš mirtį atliktų krikščioniškos re
ligijos apeigaą, statydamas šitai kaipo sąlygą 
jo žmonos ir vaikų aprūpinimui. Rūpinda
masis Puškino šeimynos ii’ jo literatūrinio 
palikimo likimu, Žukovskis melagingai parodė 
paskutines Puškino valandas. Jis pranešė Mi
kalojui, kad Puškinas į klausimą, ką perduo
ti kaipo priešmirtinį jo norą carui, pasakė: 
“Pasakyk jam, kad man negaila mirti, jei tik 
būčiau visas jo.” Puškinas niekuomet nesakė 
šitų žodžių. Kuomet žukovskiui prikišo šitą 
frazę, jis teisinosi tuomi, kad rūpinosi Puški
no žmonos ir vaikų likimu. Neteisingas Puš
kino priešmirtinio elgimosi nušvietimas me
lagingai buvo palaikomas ir caro valdžios ple- 

. čiamas liaudyje.
Prieš mirtį Puškinas atsisveikino su esan

čiais draugais, palaimino savo vaikus. Sausio 
29 d. sulig seno stiliaus, 10 vasario sulig nau
jo; 2 vai. 45 min. po pietų Puškinas mirė....

LMS. CK. Laiškas

Draugai!
šiuomi siunčiu duokles nuo L. K. M. Cho

ro (iš Chicagos) už 1936-1937 metus ($10)' ir 
nuo Lietuvių Meno Sąjungos I Apskričio auką 
$5.80, viso—$15.80.

Lietuvių Meno Sąjungos I Apskritys buvo 
nusitaręs įsteigti žiemos metu mokyklėlę lavi
nimui chorvedžių, solistų, lošėjų ir režisierią'. 
Bet del finansinių trūkumų darbas atidėtas 
kitai žiemai. Kad šiai mokyklėlei geriau' prisi
rengus, LMS I Apskritys šaukia konferenciją 
17 d. balandžio, “Vilnies” sVet., 3116 So. Hal- 
sted St., 8 vai. vak. Todėl chorai, dramos gru
pės, sportininkų trupės rinkite delegatus po 
vieną nuo 10-ties narių ir po vieną nuo vieneto.

Kadangi 18 balandžio bus “Vilnies” Radio 
Kliubo dainų kontestas, tai yra gera proga ir 
iš tolimesnių kolonijų konferencijoj dalyvaut.

Liet. Darb. Aido Choras rengiasi suvaidint 
operetę “Pepitą” 14 d. kovo, šios operetės per
statymui vadovauja A. Pečiukaitė. Dainos ir 
vaidinimas prideramai prirengta.

LKM Choras pirmu kartu vaidins Chicagoj 
veikalą su dainomis, paimtą iš Lietuvos vals
tiečių kovų. Dainomis rūpinasi choro ved. d. J. 
Kenstavičia; vaidinimu—d. J. Stulgaitis ir H. 
Jagminas. Vaidinirhas įvyks 4 d. balandžio, 
Sokol Svet.

Lyros Choras, Kenosha, Wis., vaidino ope
retę “Vestuvės Pušyne.” Pasekmės geros. Už 
šios operetės sėkmingumą kreditas priklauso 
choro vedėjai d. Maleliutei.

Waukegan, Ilk, susiorganizavo naujas cho
ras. Chorą mokina d. V. Dauderienė. Prie cho
ro daugiausia priklauso jaunimas, šiuom kartu 
jie rengiasi prie koncerto.

Apie Rockford, Ill., chorą šiuom kartų netu
rime žinių. J. D. Bendokaitis.

lizabeth, N. J.
Atsakymas “Laisvės” Reporte
riui del Straipsnio, Tilpusio 

^Laisvės” 40 Numeryj
Elizabethe vasario 7 ir 9 

dd. buvo suloštas veikalas 
“Graži Mageliona.” Publikos 
buvo pilna svetainė ir možnė- 

' jo suprast, kad žmonėms vei
kalas patiko iŠ jų gausaus ran
kų plojimo. Man nesupranta
ma, kodėl Reporteris atsilan
kęs nusivylė, gal nesuprato, 
kas yra tėvų meilė ir tt. Tegul 
tas veikalas yra iš karaliaus ir 
grafo gyvenimo ir, kaip Re
porteris rašo, tikrenybei ne
atitinka. Bet pasitaiko kartais 
ir tarp mūsų žmonių tokių at
sitikimų.

Draugas Reporteris rašo., 
kad Petras pamylėjo Magelio*- 
ną visai jos nematęs. Bet tik
renybėj jis apie meilę nei ne
kalbėjo, tik susidomėjo jos 
gražumu ir-įsimislino ją pama
tyti. Paskui rašo, kad Petras 
atkeliavęs pas karalių ir lai
mėjęs suruoštas kirstynes del 
rankos Magelionos. Bet kara
liui nesutikus už jo dukterį 
leisti ir Magelionai pamylėjus

Petrą, susitaria su juom ir pa
bėga. O paskui apsiveda Hol- 
lywoode. Tai jau ir nesąmonė. 
Jie nė nekalbėjo apie vestuves 
ir tais laikais argi galėjo būti 
tas Holly.woodas ir argi gali 
būti lietuviškas 
lywood ?
ką čemadoną, 
kad Mageliona 
noj su Marcelium ir nutarė su 
juom pabėgti. Tai jau ir vėl: 
vieną sykį rašo,' kad su Petru 
pabėgo ir Hollywoode apsive
dė, o kitą sykį, su Marcelium 
tarėsi pabėgti. Tai jau' Repor
teris nesuprato veikalo.

Paskui rašo apie moderniš
ką čeihodaną, kuris matėsi

Paskui Reporteris rašo, 
rankose Magelionos. Ką tas 
čemodanas reiškia,- tai aš ne
žinau. Bet tokia rankinė dė
žutė taf ir gražesnė galėjo 
būti pas karalaitę.

Toliau rašo, kad karalius tu
rėjo būti su naktiniais drabu
žiais. O gal jis dar nebuvo at
sigulęs, tai ir nereikėjo nakti
nių drabužių.

Reporteris kritikuoja artis
tus. Vienus giria, kitus peikia, 
o treuti, sgko, “atliko vidutiniš
kai.” O‘ aš pasakysiu, negirsiu 
ir nepeiksiu: kaipo

žodis tas Hol-

kuris matėsi 
pasimatė sce-

darbinin-

Montello, Mass
25 
ko
'K-'

Metų Taikaijš Šeimynis- 
Gyyenimo ‘^ffvėy Pdi’3” 
Gausi Parama Centro 

BittMi, Agitacijas Fonrfui
Vas. 19 Av ir M\ Puodžiu

kams jų gėli draugai surengė 
sidabrines vestuves 25 metų 
taikaus ženybinio gyvenimo. 
Kadangi Puodžiūnai yra gerai 
žinomi darbuotojai vietos dar
bininkiškam judėjime, tai ant 
“pares” suėjo nemažai pirmei
viškos publikos. *

G. Šimaitis padarė sumany
mą, kad gėriai! atžymėjus Puo
džiūnų šėhnyiiiško gyvenimo 25 
mėtų sukaktuvės, reikia notis 
kiek parinkt aukų- dėl’ Agitaci
jos Fondo. J. Kalvelis atžymė
jo plačiau Puodžiunų darbavi- 
hi’ąsi ir rėmimą darbininkiško 
jūdejiihb. Visi sumanymui pri
tarė, paskyrė kolektorius A. 
Peslienę; ir G. Šimaitį. Aukavo 
sekamai*: po $1: A. Pubdžiunas, 
M. Puodžiūnienė, J. Gutauskas, 
M. GŲtauskienė, J. Kavolis, P. 
Šhatas, & Šimaitį; po 50 ceh- 
tų: T. Vasdrius, K. Pesliš, K. 
Beniulis; B; Ėapeikis, J. Sirėi- 
kis, J. Tautvaiša, P. Pūkelis, 
Alles ii1 Stefanija Puodžiunytes, 
G. Janušėvičia, P. čereška, P. 
MeckeVičienė, J. Kalvelis, K. 
Kalvelienė; po 25'-centus: A. 
Šukienė, J. Stigienė, P. Stepo
navičienė, A. Pesliehė, A. Maz- 
nugna, S. Raštikienė, P. Sinke
vičienė, B. Lapinckienė, J. Ma- 
žugnienė, P. Jurgeliūnas. Ve- 
•liau; 50 centų paaukavo W. 
Kelley. Viso $16.50.

Varde darb. judėjimo ačiū.

DauguiPas manęs, klausinė j a, 
ar šiemet nebus sulošta Montel
lo jobs teatras. Dabar turiu pa
sakyti, kaip sužinojau, tai Liuo- 
sybėš Dailės Ratelio Choro vei
kiantis teatrališkos grupės ko
mitetas jieškojb Veikalų per vi
są rudens sezoną ir negalėjo 
surasti net ligi dabar. Man at
rodo, kai yra daug apsileidimo.

Padidėjo pas mus mirtingu
mas. Vas. 20 mirė J. Norkūnas, 
apie 50 metų senumo. Buvo ne
vedęs, niekur nepriklausė. Dar
bininkiškam judėjime nedalyva
vo.

Vas. 25 mirė Antonina Na
vickienė, apie 60 metą senumo. 
Užaugino tris sūnus ir vieną 
dukterį. Buvo po religijos įtek
me. Darbininkiškam judėjime 
nedalyvavo. Priklausė prie Bi
ručių Pašalpinės Draugystės.

Scranton, Pa
j Prakalbos,- Parengimai 

Kitokios' Žinios
ir

Matyt iš laikraščių, kad po 
visas Jungtines Valstijas eina 
streiką bangos. Ir čia Scran- 
tbne jau daug fabrikų išėjo į 
streiką. Vienas bosai bando 
operuoti su skebų pagelba, o 
kitos pakelia mokestis gražu
mu savo darbininkams. Mat, 
čia buvo atsilankęs Garment 
Workers prezidentas Dubins- 
kiš ir sakė prakalbą keliems 
tūkstančiams darbininkų ir 
šaukė juos organizuotis. Jis 
paliko gerą įspūdį Scrantono 
visuomenėje.

—0—
Kovo 7 d. čia kalbėjo Bob 

Minor I.W.O. centre. Publi
kos buvo pilnutėlė svetainė. 
Prieš prakalbas buvo rodomi 
krutami paveikslai iš Ispani
jos karo lauko. Parodo, kaip 
fašistai žudo beginklius žmo
nes Madride. Drg. Minor ge
rai nupiešė visą Ispanijos pa
dėtį. Ant pabaigos priminė, 
kad dar ims kelius mėnesius, 
kol Ispanijos liaudis iššluos lau
kan fašistus.

t Aukų tapo surinkta $52 su 
'centais.
: — o—

Atsibuvęs “Daily Workeriui” 
banbietas, 21' vas., pusėtinai pa- 
vybo. Darbininkiškos publikos 
atsilankė viVš 2 šimtai. Mano
ma; liks apie 50 dolerių pelno.

Šalna.

galima gauti. Susirinkimas 
įvyks ateinantį menesį.

39 Kp. Koresp.

GARSINKITĖS SAVO BIZNĮ 
DIENRA5TYJ “LAISVĖJE”

Tel. TRObridge

Į Dr. John Repshiš
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS

278 Harvard St., 
kampas Inman SL
arti Cenral Skvero, 

CAMBRIDGE, MASS.
OFISO VALANDOS:

I t-4 ir 7-9 vakare
I NodfeUomū ir Šventa dieniai*
| 10-12 ryte

Tel. Stagff 2-0783 NOTARY
Night TeL Juniper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
BALZAMUOTOJ AS

Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsaindau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite.

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

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

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS §

3 SO Court Street >
3 Tel. Triangle 5-3622
3 Brooklyn, N. Y. j

168 Grand Street
Tel. Evergreen 8-7179 

Brooklyn, N. Y.

BERN. J. SHAWK0NIS 
(AŠAKUNAS) 

t NAUJAS 

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALSAMUOTOJAS

LAISNIUOTAS
New York ir New Jersey 

Valstijoje 
Graborystės reikale visada jums 

mielai patarnaus pigiai.
306 John Street, 

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

Gal jau Scranton o visuome
nei yra žinoma, kad kovo 14 
d. bus rodomas judis “Gyp
sies” Roosevelt Teatre, E. 
Market St. ir Sanderson Ave. 
Pradžia nuo 2 vai. po pietų iki 
11 vai. 
centai, 
nizacija.
gos. Pamatykite- šį gražų judį.

—0—
Prahesu ALDLD. 39 kuopos 

nariams, kad šį kovo mėnesį 
susirinkimas neįvyks,
kovo 7 d. buvo prakalbos, 14 
d. kovo įvyksta judžiai, o šio
kiomis diėiiomis svetainės ne-

nakties. Įžanga 35
Rengia I.W.O. orga-

Nepraleiskite pro-

Mat,

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(ŠALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kastų. 
Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę del po iermęną pietą. 
Teikiam nemokamai vėliausio* 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE. 
•. Priefi Forest Parkway

! WOODHAVEN, L. L, N. Y.

V. Andrulio, “Vilnies” Redaktoriaus 
Prakalbu Maršrutas

Jo Prakalbos Įvyks Sekamai:
* PENKTADIENĮ, 12 KOVO-MARCH 

Pointbreeze, 2845 Winton St.
KALBĖS ANDRULIS IR P. J. SVENCINSKAS 

Pradžia 7-tą vai. vakare.
SEKMADIENĮ, 14 KOVO-MARCH

Salėj e 735 Fairmount Ave., Philadelphia, Pa.
Pradžia 2-rą vai. po piety

Iš Philadelphijos drg. Andrulis vyksta į New Yorką ir 
turės prakalbas Brooklyne, Great Necke, Newarke, Eli- 
zabethe, Patersone, Cliffsidėje, Hillsidėje ir Bayonne.

Momentas dabar labai svarbus, Lenkija grąsina už
grobimu Lietuvos. Kalbos eina, kad Hitleris ruošiasi pra- 

, dėti didelį karą šią vasarą, irgi baisus pavojus Lietuvai. 
Prezidento kova su vyriausiu šalies teismu; banguoja 
sėdėjimo streikai ir laimi savo kovas pačiose stambiosiose 
pramonėse. Kodėl taip dedasi? Į tai atsakys žymus rašy
tojas ir kalbėtojas V. Andrulis.

w NAUJOJE VIETOJE

LWUW
kai, dirbanti šapoj, visi pagal 
savo roles atliko gerai. Katrų 
trumpos rolės, tiem ir leng
viau.

Argi Reporteris negavo ir 
programos, kad nežinojo nei 
vardų kaip surašyti? Teii1 be
buvo M. Lisevičiaus, nebuvo 
A. Žabarauskienės ir nebuVo 
dviejų Rėklaičių. .

Reporteris liepia Bangos 
Chorui imti pavyzdį iš tų ar
tistų. Tai atrodo;* kad ir Ban
gos Chorą jam prisieitų kriti-, 
kuot. Dar reporteris sako, kad 
jis matęs ir mūsiškių. Ąš ne
suprantu, argi lietuviškam pa
rengime galėjo būti ir svetim
taučių ?. Aš nemačiau nė vie
no.

Taigi, tamsta, “Laisvėš” Re
porteri, kitą syk kada rapor
tuosi,* tai raportūok. tėi$ihgiau.

Teisybės Mylėtojas;

Trenton, N. J. .— Vafet'i- 
jos seimeliui įnešta sumany
mas bausti1 $25' iki .$'10'0 ajr- 
ba! 30 dienų kalėjimo' 
mobilifetUs, kurie bevąziųo- 

ar užmušadattii sužeidžia 
šunį.

Ė. Vilkaitės Prakalbos
Kovo 4-5 did.- čionai lankęs 

draugė1 E.-Vilkaitė ir sakė pra
kalbas. Prakalbas surengė 
Amerikos Lietuvių Darbininkų 
Literdturos Draugijos 6 kp. Iš 
kalbėtojos pusės prakalbos pa
vyko gerai, nes ji gana aiškiai 
nušvietė kovingumą- Ispanijos 
moterų ii* aiškiai prirodė rei
kalingumą organizuotis į dar
bininkiškas Organizacijas, la
biausiai į ALDLD. Bet pub
likos atsilankė mažai. Į .pir- 
ihoš! dienūs prakalbas, kurios 
buvo visai visuomenei,' susirin
ko apie 1'80 žmonių; į antrą 
vakarą, kada kalbėjo tiktai 
moterimš,- suėj'o apie 90. Gi 
Montelloj yra keli tūkstančiai 

!lietfUVių.
N-esigail’ėj o tbš mOtefys,-s ku

rios lankėsi šiošė prakalbose 
apie švėibatą. Jos daug ką 
sužinojo ir gavo daug pat'ari- 
mtį. Knygą' “Vir^jd” UžŠipire- 
ndihergvo net 20;.mote;riį'.

Monielliete.
' - ■ ' .b., ,...11 ■ i ■,

i Nuo- Red : Smarkų pabarimą 
ižmonėms už nęsilankymą f į’ 
prakalbas apleidome. Mano
me', kad .tas mažai pagelbėtų. 
;O VietTa! laikraštyje labai bran
gi.

BROOKLYN LABOR LYCEUW
Darbininkų ištaiga
Salės dęĮ Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus stelčiuš su naujau*- 
šiai įtaisymais. Keturios bolių 

alleys.
Rainos prieinamos

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 3847

> V^TrTTrrTT't

Jei Pasis kubinsit—
Dar Gausit

Dvi teisingiausios lietuviškos 
knygos apie lyties klausimus: 
PATARIMAI VYRAMS APIE 

LYTlEŠ DALYKUS;
Kaina $1.50.

PATA^I^At MOiĖRIMS 
APIE LYTIES DALYKUS;

Kaina $2.00.
Žbi Imygos? paišytos , paskijbusio 

-ro Robinsono ir aiškiai, teisingai 
aprąšyta vyriį* if mtttėrų lytinib gy
veninio svarbiausi reikalai; Kiekvie
nas ir kiekviena toge knygose ras 
daug btadgių ir reikalingų pamoky- 

'" my, su paveikslais.
Galima phrkt| abi arba bile 

kurią viėnąl .
'tų; knygų jap ipąžai turiu, to- 
del noįĮinti®ji pirkite • tjiojaus. 

Reikalavinhis su, pinigais 
adresuokite:

J'. BARKŪS .
llt.4»U-1.28th St.,

So. Ozone Park, N. Y.

GERIAUSIA DUONA 

\SCHOLES BAKING 
^532 Grand St, Brooklyn

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

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

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

GREITAI SUSTABDYKITE TUOS BAISIUS SKAUSMUS

REUMATIZMO
Palengvinimas j 48 Valan
das Arlia Nieko Nekainuos!
Pasiliuosuokite nuo Reumatizmo siel
varto—skausmo—agonijos, nervų įde
gimo, siatikos ir strėnų gėlimo, kaip 
kad tūkstančiai Dabar Pašiliuosuo j a 
Greit su saugiu receptu pavadintu 
BARUVACOL Dažnai skausmai yra 
sulaikomi į keletą valandų; atsiliuo- 
suoja sustingimai, skausmai sąnariuose 
ir atsiilsi muskulai taip, kad kentei > 
jas vėl gali gėrėtis gyvenimu. T', e'au
kite! Gaukite BARUVACOL LvJ'j

tiekia džiaugsmingų palengvinimų 
daugeliui kitų. Geriausia už viską jūs 
galite būt užtikrinti, jog BARUVA
COL neturi svaigalų—Neturi Opiumo. 
Prisiųskite šj skelbimą arba ateikite 
asmeniškai pas ATKINS LAB., 44 E. 
63rd St., New York City. Nesiųskite 
pinigų, užmokėkite paštoriui $1.85, 
pridedant persiuntimo kaštus, kada 
jis atneš jums BARUVACOL Jau
site greitą, puikų palengvinimą pirmą 
savaitę arba bus jums grąžinti pini
gai. Valandos: šiokiom dienom ntio 10 
ryto iki 4 po pietų. (Laisve)

DETROITO LIETUVIU DARBININKU APTIEKA
Čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

8701 JOS CAMPAU AVEL, .. DHTROIT^MIG^L



Šeštadienis, Kovo 13, 1937
»

• PITTSBURGH, PA.
Vakariene Pagerbimui 

R. Minoro
Pagerbimui Rob. Minor ren

giama vakariene šeštadienį, 
kovo 13, Angelos valgykloj, 
941 Liberty Avė., miesto cen
tre. Pradžia 6 vai. vakare. 
Įžanga 75 centai. Pelnas ski
riamas Ispanijos darbininkų 
paramai nugalėjimui fašizmo. 
Visiems verta paremti.

Svarbu Visoms Moterims— 
Paskaita Vien Moterims

Visos Pittsburgh© lietuvės 
moterys pasižymėkite į savo 

. kalendorių antradienį, kovo 
16. O tai bus svarbus vakaras. 
Bus duota paskaita d. Vilkaitės, 
iš New Yorko, pritaikyta vien 
moterims. Apart to, bus ir ar
batos vakarienė.
. Taigi, kovo 16 visos mote
rys kviečiamos ateiti į Laisvės 
svetainę, 1322 Reedsdale St., 
N. S. Pradžia apie 8 vai. va
kare. Taipgi atsiminkite—vis
kas bus veltui.

Rengia ALDLD. 87 Kuopos 
Moterų Skyrius ir kviečia vi
sas moteris dalyvauti. Taipgi 
pastebi vyrams — pasilikite 
bent sykį namuose, o savo 

> drauges išleiskite į šį svarbų 
vakarą.

t Drg. Šolomskas Kalbės 
Pittsburgh© Apylinkėj

Drg. D. M. šolomskas, AL 
DLD. Centro sekretorius, važi
nėdamas su prakalbų maršru
tu, neaplenkia ir Pittsburgh© 
apylinkės. Jis čia bus keturias 
dienas. Kalbės kovo 24 N. S. 
Pittsburgh, 25—Wilmerdinge, 
26—Soho, 27—New Kensing- 
tone.

Visi northsidiečiai lietuviai 
kviečiami pasižymėt trečiadie
nį, kovo 24 ir vakare dalyvau
ti Laisvės svetainėje, 1322 
Reedsdale St. Pradžia 8 vai. 
vakare. Rengia ALDLD 87 
kuopa.

Rep.

Newark, N. J.
Plieno Darbininkų 

Susirinkimas
Šį sekmadienį, kovo 14 d., 

6 vai. po pietų, įvyks labai 
svarbus visų darbininkų, dir
bančių What Works of the 
Crucible Steel. Susirinkimą 
šaukia unijos lokalas, kuris 
priklauso prie C.I.O.

Visi lietuviai, kurie dirba 
plieno pramonėje, yra kviečia
mi dalyvauti šiame susirinki
me. Bus svarstoma nepapras
tai svarbūs jūsų reikalai.

Susirinkimas įvyks po num. 
♦, 81 Academy St., Newark, N. J.

Komitetas.

PRALOBKITE VISAM 
AMŽIUI; ŠTAI YRA 

JUMS PROGA
Jūs nesate turėja puikesnes progos 

laimėti pinigais turtą už čia patiektą 
per Old Gold Cigaretus. Šis $200,000 
prizinis kontestas, paskelbtas šiame 
laikraštyje pereitą mėnesį smarkiai, 
sujudino lietuvius. Tūkstančiai, kurie 
nesidomėjo jokiais kitais kontestais 
—dabar trokšta laimėti vieną iš 
1,000 prizų. Išdirbėjai Old Gold Ciga- 
retų nepamiršo įtraukti ir savo prie- 
telius lietuvius į šį kontestą pakar- 

į totinais paskelbimais šiame laikraš
tyje. Už tai esame jiem dėkingi.

Jūs neprivalote praleisti šią progą 
laimėjimui prizo tik todėl, kad jums 
nepasitaikė įstoti į kontestą, kada jis 
prasidėjo. Dar yra daug laiko įstoji
mui. Eikite pas artimiausią cigaretų 
pardavėją ir prašykite jo seto oficia
lių Old Gold Mįslių Paveikslų kartu 
su pilnom taisyklėm ir reguliacijom. 
Atydžiai sekite instrukcijas ir jūs 
tuojau būsite įstoję į kontestą. Jei 
jūsų krautuvninkas negali jus aprū
pinti su mįslėm, prisiųskite savo rei
kalavimą šiam laikraščiui ir tuojaus 
bus tai imama atydon.

Ne vien tik jūs galite laimėti pri
zą Šiame konteste, bet jūs galite 
gauti ekstra atgrąžą susipažinę su 
garsiaisiais Old Gold Cigaretais, su 
cigaretais, kurie visados yra šviežūs 
—nepefdrėgnūs — Penuvėsę. Turėkite
mintyje ir tai, jog kada jūs paban-l liūs arba patys per save ba
dysite vieną pakelį Dvigubai-švel-
naus Old Gold ir jūs nepasitenkinsite I* *
jais, jūs gausite Dvigubai Atgal Savo I ----------- -
Pinigus. Pasisekimo Jums. Vasario 28-tą 1937 atsibu-

bo prisidėjo ir tūlas lietuvis 
boselis, savo gaUją peštukų 
atsiveždahias.

Užpultas komitetas patrau-

Pittston, Pa.
Mūsų Miesto Dirvonai

Pittstono miestas ir vėl pa
sirodė ant žemlapio ameriko
niškoj spaudoj, plačiai nus
kambėjo apie 5-kius plėšikus 
jaunuolius, 'tame tarpe ir po
ra lietuvių. Laikraščiai su pasi
didžiavimu rašo, kad jaunuo
liai 16-ką užpuolimų prisipa
žino. Nėra nei mažiausios 
abejonės, kad tuos jaunuolius 
pervarė per 15-to šimtmečio 
inkvizicijos įrankius, ir dar vis 
juos laiko valstybės kazokų 
stovykloj. Ir atsišaukė, kad at
važiuotų tie žmonės iš kitų 
valstijų, kuriuos apiplėšė, kad 
dar daugiau sukrauti apkalti
nimų ant jų’ sprando.

Aš neturiu mintyje, kad 
pateisinti juos už jų tokius 
darbus, bet visgi reikia abipu
siškai ir rimtai pažiūrėti į tą 
nuotikį. Yra daug priežasčių, 
kodėl jaunuomenė nuslysta į 
blogą gyvenimą. Nekurias 
priežastis aš čia suminėsiu. 
Pirmoji priežastis yra visuo
menės mokykla, nes mūsų mo
kyklos yra valdomos per poli
tikierius ir taip jos yra nu
kreiptos, kad patenkinti tur
čius, o ne abelną žmoniją. To
dėl jos nepastato jaunuome
nės ant tikro pamato, kad ji 
galėtų laikytis prieš gyvenimo 
žiaurumus.

Antra priežastis yra milži
niška Amerikos spauda, ku
rioj ant kiekvieno puslapio, 
patyrusių rašytojų su atvaiz
dais išgirti daiktai “pirk! pirk! 
Tas daiktas geras, šitas už tą 
geresnis.” Tie apskelbimai ir 
išgyrimai tiek vilioja žmones, 
kad jie deda pastangas, nežiū
rint kokiais keliais, įsigyti tuos 
daiktus. Kas jaunuoliams dau
giausiai ardo nervus, tai auto
mobiliai. Kada jie negauna 
progos įsigyti*, o mato, kad Jo
nas ir Petras važiuoja, tuomet 
eina ir ima svetimo automobi
lį, nežiūrint kas ateityje atsi
tiks. Taip ir šitie jaunuoliai, 
pasiėmę ne savo automobilį lo
šė neteisėtus gėmius, kaip an
tai : sustpję prie gasolino sto
ties paprašo, kad pripiltų ga
zolino automobiliui varyti. Ka
da jau gasas įpiltas, skubiai 
sušoka į automobilį nesumokė
ję nuvažiuoja. Tokių niekšys- 
čių jie daug sulošė.

Kada jiems reikėjo dolerių, 
tuomet prisiėjo vienam kitam 
pakišti ginklą po nosia. Nors 
tie apiplėšimai nebuvo dideli, 
bet jie jų daug pridarė, nes 
jiems reikėjo palaikyti gyvas
tis. Na, tą viską jie vadina 
“good time.” Ir tas “good 
time” persikeitė į kitokį būdą, 
kad gali prisieiti • už keturių 
sienų užbaigti visą gražų dar 
tik pačiame žydėjime jaunys
tės amželį. (Visi penki 21 ir 
22 metų ir visi pittstoniečiai).

'Ar daug mes rasime tokių 
rašytojų, kad galėtų aprašyti 
tų motinų širdies skausmus, 
kuriuos jos turės panešti mė
tai iš metų ? Kokis tai liūdnas 
ir jaudinantis reginys tiems tė
vams, kad jų sūnūs nugrimz
do į tokią bedugnę. Apart to, 
dar jie turės girdėti žmonių 
liežuvius, kurie pagimdys dar 
daugiau nesmagumo ir liūde
sio.

Pagal Suvienytų Valstijų 
statistikas, kalėjimuose randa
si vienas mil ion as uždarytų 

Į žmonių. O, ar jie visi gimė kri- 
’minalistais? Anaiptol ne. Yra 
pakliuvę daugybė į tuos ‘kalė
jimus del ėkonorhinių ir be
darbės sunkumų. Todėl turė
tų pavartoti tuos pinigus, ku
rie skiriami kalėjimams, bu- 
davojimui daugiau mokyklų, 
lavinimui jaunuomenės ir pra
tinimui jos prie darbo. Reikia 
parodyti, kad ateityje jie bus 
vadovai, kad jie turės vesti 
gyvenimą ir užįmti vedusių va
dovų vietas. Ir kada jie taus 
mokinami teisingai, tada pats 
gyvenimas naikins prasižengė-

vo Wyomingo merginų okteto 
šurum-burum vakarienė.

Kaip oktetės jaunos ir ener
gingos merginos, taip jos ir va
karienę padarė jauną. Maka
ronais vaišino svečius, alučiu 
girde, dainomis palinksmino. 
Na, ir draugas Sparas pade
klamavo, klausytojus gardžiai 
prajukdė. O mūsų pasižymėjęs 
“Vilnies” redaktorius drg. An
drulis irgi liko iš programos 
neišmestas: trumpą ir karštą 
prakalbėlę išrėžė ir taip klau
sytojus sujaudino, kad svečiai 
ir bedarbiai sumetė del Ispa
nijos liaudies kovotojų $5.83
aukų. Tas labai nepaprasta 
tarpe Pittstono bedarbiškos 
publikos.

Mūsų gerai žinomas ir dar
buotojas plikis Antanas Valin- 
čius buvo laimėtojas torto 
(keikso). Išlaimėjęs tortą 
Antanas padalino visiems 
draugams, to gėmio lošėjams. 
O E. .Zinkevičiūtei teko visų 
komplimentai už torto iškepi- 
mą skaniai ir už paaukavimą 
oktetui. Buvo girdėt, ir išsi
reiškimų : “Kas nors gerą gas- 
padinę gaus.” Bet ir svečiai 
dd. Valukas ir Surdokas pasi
rodė nepaprastai su Satyriško
mis dainomis, kuriems publika 
plojo be paliovos. Dar jie bu
vo geri teisėjai torto gėmyj. 
Tai tikrai gabūs vyrai.

Na, o mūsų okteto vadovė’ 
drg. V. Radišauskiūtė apsiėmė 
visų sunkiausį darbą (net man 
buvo iškada), tai yra lėkštes 
plauti. Tas mus visas nustebi
no, mes manėme, kad ji su
pranta tik muziką-dainas mo
kinti, taipgi veidus ir plaukus 
kitoms padabihtį (ji pabaigus 
tą profesiją). Bet pasirodė, 
kad ir kitas kuris gaus gerą 
gaspadinę iš mūs merginų tar
po.

Abelnai, visos merginos 
stengėsi prižiūrėti svečius tin
kamai, tikėdamos, kad ateity
je vėl draugus kviesime į mūs 
parengimus atsilankyt.

čia telpa pavardės aukavu
sių Ispanijos reikalams:' P. 
Šalčius aukojo $1, šaulis 25c, 
P. Mašolonis 25c, A. Valinčius 
25c, Antanaitis 25c, Grušolio- 
nis $1.

širdingai dėkui už aukas 
visiems, kurių čia vardai tilpo 
ir kurių draugų vardai netil
po.

Pittstonietė.

Wilkes Barre, Pa.
Visokios Žinios iš Mūsų 

Miesto
Čia įvyko WPA darbininkų 

du sėdėjimo streikai. Tiesa, 
tie streikai nebuvo darbuose. 
Vienas buvo pašalpos bildin- 
ge, o kitas WPA bildinge. Abu 
streikai buvo laimėti.

Reikia paminėt už ką šie 
streikai įvyko. Kaip vienas, 
taip kitas buVo už neužmokė- 
jimą už darbą. Mat, šiam aps- 
krityj daugumoje WPA darbų 
bosai tiek įsidrąsinę skriausti 
darbininkus, kad jau dirban
tiems- pasibaigė kantrybė ir or
ganizuotai pradeda pasiprie
šint. Dabar1 čia jau yra smar
kiai kovojama prieš tokį dar
bininkų apiplėšimą. Bet ir 
skriaudikai nenori pasiduot. 
Jie irgi iš vien visi veikia prieš 
darbininkus. Tuos bosus, kurie 
dirbančius darbuose apskriau- 
džia, didieji bosai, kurie sėdi 
WPA raštinėj, gina. Ir komi
tetas, kuris veda kovą prieš to
kius raketierius, turi daug 
vargo su jais. Keletas dienų at
gal komitetas buvo užpultas 
gaujos mušeikų WPA name ir 
vienas iš geriausių-darbuotojų, 
tai yra, Harold Spencer, buvo 
gerokai sumuštas. Užpuolimą 
iant komiteto padarė patys bo
sai, kurie darbininkus apva
gia.-Jie darbuose suorganiza
vo savo pasekėjus-mušeikas jr 
atvežę juos į miestą į WPA 
raštinį padarė tą bjaurų, už
puolimą. Prie šio purvino dar-

LAISVE Puslapis Penktas
xv.'.'.'.-rrj.s . 1.. 1 r.£'==—ggjng
kė užpuolikus į teismą ir kovo 
7 buvo teismas “Policijos Kor
te”. Bet šiame teisme skundė
jai nieko nelaimėjo. Nors su 
eile liudininku buvo įrodyta, 
kad jie buvo užpulti, bet teis
mas palaikė gengsterių pusę 
ir šį klausimą atmetė, sakyda
mas, kad jis negali čia tokį 
dalyką teist. Bet užpultieji gali 
juos traukt atsakomybėn ki
tur, jeigu jie nori.

Darbininkų į šį teismą tiek 
buvo prisirinkę, kad kaip teis
mas gyvuoja nebuvo tiek ma
tęs. Kaip šis dalykas baigsis, tai 
dabar yra sunku pasakyti.

Kovo 7-tą diedą čia kalbė
jo draugas Robert Minor apie 
Ispaniją. Apie jojo kalbą čia 
nereikia kalbėt, daug Ameri
kos darbininkų žino, kad jis 
geras kalbėtojas. Jis čia pali
ko daug ką pamokinančio dar
bininkams. Prakalbose žmonių 
buvo daug, didžiulė Eagles 
svetainė buvo permaža. Tik 
gaila, kad žmonės likosi suvil- 
ti-apgauti, nes miesto valdinin
kai neleido rodyt paveikslus 
apie Madridą. Čia viso miesto 
šnipijada buvo sutraukta ir 
pats policijos viršininkas buvo 
priešakyje.,Ir jie savo atsiekė, 
tas paveikslas likosi sulaiky
tas nuo rodymo.

Dabar visiėms yra aišku, 
kad fašizmas čia kelia galvą ir 
kad visų yra bendras darbas 
kovot prieš fašizmą. Visos orga
nizacijos turėtų protestuot 
prieš tokį policijos sauvališ- 
kūmą, nes dabar tokį dalyką 
praleidus, jie ir kitą sykį prie 
to eis.

Iš šių prakalbų bus para
mos ir del Ispanijos kovotojų. 
Aukų likosi surinkta $76.10 ir 
įžangos buvo 10 centų ypatai. 
Nors iš policijos pusės ir bu
vo padaryta nesmagumo, bet 
prakalbos labai pavyko.

Kasyklos šiuom laiku labai 
silpnai dirba ir mainierių tar
pe daug yra nepasitenkinimo, 
nes kaip ir gauna dirbt kokią 
dieną kitą į porą savaičių, tai 
iš to nieko nėra. O prie tam, 
da baisiausia yra apvagiami 
už savo darbą. Tai taip yra su 
mainieriais.

Veisiejiškis.

TOLEDO, OHIO
Atbalsiai iš Užmiršto 

Kampelio
Be .abejonės, niekad “Lais

vės” skaitytojams neteko ma
tyti žinučių iš šios kolonijos. 
Atrodo, kad čia nė vieno lie
tuvio nesiranda. Tačiau taip 
nėra. ,čia gyvuoja Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Literatū
ros Draugijos 109 kuopelė su 
keliais nariais.

Vasario 27 d. čia lankėsi 
drg. D. M. šolomskas ir mūsų 
kuopelė gerbiamam mūsų vei
kėjui surengė prakalbas. Tie
sa, kadangi čia visai mažai 
lietuvių randasi, tai kuopa vi-, 
sai silpnai gyvuoja, bet visgi 
pasistengė nors mažą susirin-' 
kimą sušaukti. Apie prakal
bos turinį čia nieko nekalbė
siu, nes drg. šolomskas yra 
gerai žinomas visai progresy- 
vei visuomenei ir jis savo par
eigas užtektinai gerai atlieka. 
To pasėkoje ir mes tikimės 
ateityje gyvesnį veikimą tu
rėti. ' .

Vakaro pirmininkui atsi
klausus susirinkimo, ar nesu
tiktų paaukoti po kelius cen
tus del Ispąnįjos kovotojų už 
demokratiją, nes .jų laimejiYnas 
kartu bus ir mūsų laimėjimas, 
susirinkimas tam pritarė. Au
kų surinkta $8.75. Aukojo se
kamai: K. Plačenis $2; po vie
ną dolerį, X. Sutkus, G. Sut- 
kaitis, K.- Tamašauskas, J. 
Dundulis ir Mrs. J. Lee; po 50 
centų, Mrs. K. ! Rlatakis, J. 
Siūlaitis ir M. Aponaitis; M. 
Aleksiūnas -aukojo 2’5 centuš. 
Labai‘ ačiū visiėihš aukoto
jams.

' J. Sutkus.

Gaukite *‘Laisvėrį Naujų 
Skaitytojų

Skaitytojų Balsai
(Tąsa iš 2-ro pusi.)

rūmo; per kantrumą prieisim'
prie tobulumo. Tuomet iŠ mūsų rinkimas įvyks kovo 16 d., Lietuvių 
veikimo korespondencijos pa- Svet-» 29 Endicott St., kaip 7:30 vai. 
SldaryS daug branduolmges- jų išrinkti atstovai būtinai dalyvau- 
nės, ne tokios objektyvės, pro- kite susirinkime, nes yra svarbių rei- 
tokolinės. Tada jos sklandžiau kal^ aptarti. Selkr.

(61-62)skaitysis 
turėsime
no.

ir darbininkai iš jų 
daugiau klasinio pe

ne vienas skaitytojas 
kad galima
iš dabartinių kores-

Dabar 
pasako, 
džiaugti 
pondencijų, telpančių dienraš
tyje “Laisvėje”. Jau teko 
girdėti nuo daug skaitytojų iš
sireiškimai. Sako: “Dabartiniu 
laiku dienraštyj “Laisvėj” la
bai gerų korespondencijų tel
pa. Jos trumpoj formoj para
šytos ir daug pasako. Net ma
lonu ir skaityti tokias patrau
kiančias koresponde nei jas. 
Keletas korespondencijų telpa 
ir skystesnių, bet progresas 
ant vietos nestovi — darbinin
kų veikimas tobulinasi, iš to ir 
visos korespondencijos darosi 
vis daugiau branduolingesnės ir 
labiau patraukiančios skaity
tojų domę.

Greitina Perskyrų Gavimą
Carson City, Nevada. — 

Tik 30 dienų tereikės išgy-
venti N e vado s valstijoj j ieš
kančiam ar jieškančiai per
skyrų nuo savo “antros pu
sės,” jeigU valstijos seime
lis priims atstovo J. Thurs- 
tono įnešimų.

Idahos valstijoj reikalin
gas apsigyvenimo laikas 
gauti “divorsų” sutrumpin
tas iki 6 savaičių.

LICENSES
beer Wine liquor 

Wholesale Retails
NOTICE is hereby given that License No. 
A 10599 has been issued to the undersigned 
to Kell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1112 Bedford Ave., Borough of Brooklyn, 
County pf Kings, to be consumed off the 
premises. , 1

ERICH HOEVELSBORN
1112 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 11094 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcdholjt Beverage Control Law at 
2619' Atlantic Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MAX HUBER
2619 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No.’ 
A 11091 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1503 'Fulton Street, 'Borough of Brooklyn, 
Couifty of Kings, to be consumed off the 
premises.
WILLY STRIKER and JOHN RATHJEN 

(Kingston Delicatessen)
1503 Fulton St., Brooklyn, N. Y..

NOTICE ,is hereby given that License No. 
IM 983 has been issued to the undersigned 
to sell beer -and wine at -retail -under Section 
132-A of the Alcoholic 'Beverage Control Law 
kt 56 Atlantic Avenue, Borough of Brooklyn, 
County Of Kings, to be consumed on the 
premises.

GERARDO MOSCOSO
56 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
L 446 has been issueci to the undersigned 
to sėli wine and Ikiuor at retail under Sec
tion 132-A of the Alcoholic Beverage Control 
Law At 185 Avenue U, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to -be consumed on the 
premises. 1 
AVENUE U WINE & LIQUOR STORE, Inc..
185 Avenue U, Brooklyn, N. Y.

VYRU IR MOTERŲ LIGOS 
GYDOMOS NAUJOVIŠKAIS

BŪDAIS
Kraujo ir 'Odos Ligos, Nervų Sui 

rimai, Slogos ir Chroniški Skaudu 
liai, Nervų ir Abelnas Nusilpimas 
Skilvio ir zhrnų Sugedimai, Hemor
rhoidal ar kiti Mėšlažamės bei Lau
kan -Ėjimo Nesveikumai, kaipo skau 
smo ir nesmagumų priežastys, Strė
nų Gėlimais, Sciatica,* Neuralgia, Ner
vų Įdegintas ir Chroniški Reųmatiški 
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 
AnalyZė, X-sĮ)induliai Serumų Įleidi
mai ir ciepijimai. Sąlygos yra priei- 
natnos. Pasitarimai veltui.

DR. L. Z1NS
Virfi 25 Metų Praktikos

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

Valandos 6 A. M. iki tf P. M. 
Sekmadieniais 9 A. M. iki 8 P. M. 
CMĖS KALBAME LIETUVIŠKAI)

PRANEŠIMAI Iš KITUR
WORCESTER, MASS.

Lietuvių Veikimo Komiteto susi-

Harrison-Kearny, N. J.
ALDLD 136 kp. rengia pikniką, 

kuris įvyks 6-tą d. birželio, Kulikaus-
- lt° ko Parke, Nutley, N. J. Todėl pra- 

pasi- šom šios' apylinkės visų draugijų nie- 
.įko nerengti tą dieną, nepakenkti mū

sų parengimui, bet dalyvauti šiame 
piknike. Valdyba.

(61-62)

LAWRENCE, MASS.
ALDLD 37 

šeštadienį, 13 
Svet., kaip 6 
narių pribūti.

kp. susirinkimas įvyks 
d. kovo, L. U. Kliubo 
vai. vak. Prašom visų

Kom.

BRIDGEPORT, CONN. /
ALDLD 63 kp. rengia skanią silkių 

vakarienę ir šokius. Įvyks šeštadie
nį, kovo-March 13, Lietuvių Jaunų 
Vyrų svetainėje, 407 Lafayette St. 
Pradžia 8 vai. vakare. Įžanga 50c. 
Esate visi kviečiami ateiti ir pasi
linksminti. Bus programėlis ir gera 
muzika šokiams. Užtikrinam, kad 
nesigailėsite būdami dalyviais šio pa
rengimo. Užprašo Rengėjai.

EASTON, PA.
ALDLD 13 kp. rengia 

draugišką vakarėlį, šeštadienį, 13-tą 
d. kovo, Easton Baking Co. Svet., 36 
N. 7th St. Kviečiame visus atsilanky
ti ir pasilinksminti. Bus įvairių už
kandžių ir gėrimų. Įžanga veltui.

Rengėjai.

smagų

WILKES-BARRE, PA.
LDS 7 kp. mėnesinis susirinkimas 

įvyks 14 d. kovo, sekmadienį, kaip 
2 vai. po pietų. B. Poteliuno Svet., 
53 Bank St., kampas Stenton St. 
Draugai ir draugės, laike vajaus 
stengkitės kaip galit į susirinkimą 
ateiti, jūsų pribuvimas prigelbsti vei
kiančiam komitetui aptarti svarbius 
klausimus draugijos ir pačių narių 
labui. Atsiveskite ir naujų narių pri
rašyti į kuopą. J. V. S., Fin. Sekr.

(60-61)

PHILADELPHIA, PA.
Apsigynimo 9-tos kuopos susirinki

mas įvyks 15 d. kovo-March, po num. 
735 Fairmount Ave., kaip 7:30 vai. 
vakaro. Prašome visų būti laiku, 
nes bus ir iš distrikto organizato
rė ir taip pat svečias drg. V. An
drulis, su kurio turėsime progos pa
sikalbėti. Todėl prašome visų daly
vauti. Valdyba.

v (60-62)

WILKES-BARRE, PA.
ALDLD 43 kuopos mėnesinis susi

rinkimas įvyks 14 d. kovo, sekmadie
nio ryte, kaip 10-tą vai. B. Poteliūno 
Svet., 53 Bank St., kampas Stenton 
Stręeet.

Visi nariai malonėkite į susirinki
mą pribūti nuskirtu laiku ir atsives
kite naujų narių prirašyti. Dabar va
jaus laikas, tai reikia stengtis kuo 
daugiausia narių įrašyti į Literatūros 
Draugiją. J. V. S. Kp. Sekr.

VARPO KEPTUVE

Čia Parodoma Dalis Varpo Keptuvės, 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 į kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kainas.

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

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

SO. BOSTON, MASS.
ALDLD 2-ra kuopa rengia Lietu

viškas Vakaruškas, kurios įvyks šeš
tadienį, 13 d. kovo-March, A. L. P. 
Kliube, 376 Broadway. Visas pelnas 
eis “Bostono Žinių” skyriaus palai
kymui. Turėsime lietuviško kugelio 
ir kitų skanių užkandžių ir gėrimų. 
Vakaruškos prasidės 7:30 vai. vak. 
ir tęsis iki vėlumos. Grieš gera or
kestrą. Įžanga pigi. Taigi kas mylit 
“Bostono Žinias” skaityt, kas norit, 
kad jos visuomet “Laisvėje” tilptų— 
nepamirškit kovo 13 d. vakaruškų.

Kviečia Kom.
(60-61)

EASTON, PA.
ALDLD 13 kp. susirinkimas įvyks 

14 d. kovo, 2-rą vai. po pietų, Easton 
Baking Co. Svet., 36 N. 7th St. 
Malonėkite atsilankyti laiku, nes tu
rėsime diskusijas. K. B.

HAVERHILL, MASS.
ALDLD 85 kp. rengia prakalbas 

penktadienį ir šeštadienį, kovo 12 
ir 13 dd. Pradžia 7:30 vai. vak. Įvyks 
Laisvės Choro kambaryje, 199 Wash
ington St. Kalbėtoja bus drg. E. 
Vilkaitė, iš Brooklyn, N. Y.

Kovo 12-tą bus vyram ir moterim 
prakalba, o 13-tą tai. bus vien tik mo
terim ir merginom. Prašome skait
lingai dalyvauti prakalbose.

Komisija.

CLEVELAND, OHIO
LDS 55 kp. smagus vakarėlis įvyks 

šeštadienį, 13 d. kovo, Lietuvių Dar
bininkų Svet., 920 E. 79th St. Visi 
“Laisvės” skaitytojai kviečiami da
lyvauti. (60-61)

Bud a pešt. — Vengrijos 
valdžia paėmė savo žinybon 
bankrutuojančius d v a r us 
buvusio Austro - Vengrijos 
didžiojo kunigaikščio Frede- 
rick’o.

Telephone Stagg 2-4401

A. Radzevičius
GRABORIUS 

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidoju tin
kamai ir už prieinamą kalną.

Parsnmdan automobiline veaturčm, 
parėm, krikštynom ir kitokiem 

reikalam.
402 Metropolitan Avė.

(Arti Marcy Avenue) 
Brooklyn, N. Y.



NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
Dalyvaukite Puškino 

Paminėjime
Pirmadienį, kovo 

“Laisvės” svetainėje,

šeštadienis, Kovo. 13, 1937

PASKUTINIS PAKVIETIMAS

Piliečiu Kliubas Kviečia 
Grupes ir Pavienius Telefonas: Humboldt 2-7864

t
""'duF
•Są'

8 vai. 
vakare, bus paminėta garsaus 
rusų poeto Puškino gyvenimas 
ir darbai, šiais metais sueina 
lygiai 100 metų nuo Puškino 
mirties. Sovietų Sąjungoje 
milionai darbiniųkų minėjo 
Puškiną, kaipo pirmą liaudies 
poetą ir kovotoją.

Minėkime ir mes. Draugas 
V. Tauras, kuris gerai yra ži
nomas, kaipo literatūros žino
vas ir redaktorius, duos labai 
žymią prelekciją apie Puškino 
gyvenimą ir jo kūrybą.

Bet ne tik prelekciją bus 
labai žingeidi, mes turime su
eiti ir paminėti, susipažinti su 
Puškinu, kaipo poetu, kaipo 
menininku. Šias prelekcijas 
rengia Lietuvių Meno Sąjun
ga.

LAISVES” BAZARĄ

Jack Gansonui Gerai 
Vyksta Kanadoj

V. Bovinas.

Įspūdis iŠ Šalinaitės 
Prelekcijos

Neapsakomai džiaugiuosi, 
kad praeitą sekmadienį man 
teko dalyvauti New Yorko ir 
apylinkės Meno Sąjungos Ap
skričio konferencijoj, nes po 
tos konferencijos turėjau pui
kią progą pasiklausyti B. L. 
Šalinaitės paskaitą apie mūsų 
lietuvių liaudies dainas.

Esu girdėjęs visas tas dai- 
. nas, kurias draugė B. šalinai- 
tė aiškino, ir kurios yra dai
nuojamos bile kokiame mūsų 
parengime bet, rodos, nieka
dos aš neatkreipdavau daug 
atydos, nes motyvai tų dainų 
yra paprastai dainuojama ko
kiu tai aštriu riksmu.

Bet po šios prelekcijos daug 
ko pasimokinau, daugiau pa- 
inylėjau mūsų liaudies dainas 
ir supratau jų reikšmę.

Draugė B. šalinaitė taip su
kultūrino tas mūsų paprastas 
lietuvių liaudies daineles, taip 
gerai išaiškino prasmę tų dai
nų, kad, rodos, negalėjau at
sigrožėti tų harmonijos balsų 
ir jų gražumu dailės žvilgsniu.

Tad prie šios progos tariu 
širdingai ačiū draugei B. ša- 
linaitei už jos triūsą pagami
nime šios prelekcijos. Aš ma
nau, kad daugelis darbininkų, 
ypač iš sunkios pramonės, 
įvertins jūsų darbą dailės sri
tyje darbininkų labui.

D. K-tis.

Dvaro Berno” Aktojriam
Veikalo “Dvaro Berno” ak

toriai, sufleriai ir visi kiti ma
lonėkite susirinkti nedėlioję, 
kovo (March), 14-tą dieną 
2-rą valandą po pietų prie 
“Laisvės” raštinės.^ Iš ten 
trauksime į Great Necką ir 
6-tą valandą vakare J. Kas- 
močienės salėje, 91 Steamboat 
Rd. lošime “Dvaro Berną.”

J. Juška.

Slaugės Gaus 8 Valandų 
Darbo Dieną

Ketvirtadienį majoras 
Guardia pasirašė bilių, kuris 
duoda 8 valandų darbo dieną 
-,*ugėms, ligonvežimių kėravo- 

jams ir kitiems miesto ligo- 
inių darbininkams. Įstatymas 
s gallon 1 liepos.

Išvyksta su Prakalba
Brooklynietis studentas Kei

stutis Michelsonas iškeliauja į 
Pittsburgh, Pa., kovo 13-tos 

Keliauja kviečiamas 
3-čio Apskričio pasakyti 

prakalbą kovo 14-tą po pietų, 
burghe.

Rep.

“Laisvės” Bazaro pabaigtuvės bus šeštadienio vakare 13 d. 
kovo (March), “Laisvės” salėje, pradžia 6-tą vai. vakaro.

Šokiam grieš 4 kavalkų orkestrą ir bus gerų valgių ir gė
rimų. Taipgi dar yra keletas daiktų, kurie turės būt išleisti, 
kad ir už žemiausias kainas.

Programą duos dubeltavas kvartetas iš Binghamtono, pasi
vadinęs ŪSORIAI. Binghamtoniečių dubeltavą kvartetą ŪSO
RIAI mokina žymus chorvedys ir kompozitorius WALTER 
ŽUKAS.

Mokytojas džiaugiasi, kad kvartetas Ūsoriai susideda iš 
puikiausiais balsais dainininkų. Sako, kad pralenkia ir brook- 
lyniečių buvusį oktetą Ufą. Šeštadienio vakare girdėsime gar
siuosius ŪSORIUS.

Visiems Komunistams
Komunistų Partijos New 

Yorko Valstijos Komitetas šį 
šeštadienį ir ekmadienį, 13 ir 
14 kovo, šaukia visų partiečių 
ir Jaunų Komunistų Lygos na
rių generalę mobilizaciją Is
panijos paramai. Tą pareigą 
privalo imti domėn ir neparti
niai komunistai—visi partijos 
simpatikai, ir visi kiti demo
kratijos draugai.

Siuntimas Ispanijon daugiau 
Mussolinio ir Hitlerio fašistų 
armijų; užgrobimas laivo Mar 
Cantabrico ir sušaudymas įgu
los; panaujintas puolimas ant 
Madrido reikalauja kiekvieno 
komunisto išėjimo tom dienom 
po stubas Ispanijos paramai.

Williamsburgo Bedarbiai 
Planuoja Sėdėjimo 

Streiką
Trečiadienį, 10 kovo, bedar

bių susirinkime organizatorius 
savo raporte pažymėjo, kad be 
tinkamai prirengto ir pravesto 
sėdėjimo streiko mes nieko 
neiškovosime. Tad turime iš
dirbti planus sėdėjimo strei
kui. Streiku nugalėsime šelpi
mo administraciją ir priversim 
išpildyti mūsų reikalavimus.

Delegatas iš Darbininkų 
Susivienijimo įvykusios kon
vencijos raportavo, kad pada
rė daug naujų tarimų. Plačiai 
diskusavo dabartinę Ispanijos 
padėtį, pažymėdamas, kad 
jeigu Ispanijos demokratijos 
gynėjai nugalės fašizmą, tad 
karas gali būt užbaigtas. O 
jeigu fašizmas nugalės demo
kratiją, tad fašistų bus užpul
ta Francija ir Sovietų Sąjun
ga, kas reikš pasaulinį karą.

Pažymėjo, kad du Darb. Su- 
siv. Lokalai, 22 ir 28 yra troc- 
kistų vadovybėje. Tų lokalų 
delegatai konvencijoj prieši
nosi geriems tarimams, bet 
nieko nelaimėjo.

Delegatas iš Myrtle Ave. 
šelpimo įstaigos, Brooklyne, 
raportavo iš sėdėjimo streiko, 
kad daugiau 50 bedarbių 9 ko
vo pradėjo streiką. Šelpimo 
įstaiga duoda jiems • valgyti 
ant vietos. Streikieriai pava
duoja vieni kitus. Turi savo
tiškų žaislų. Laiko susirinki
mus, diskusuoja klausimus, pa
liečiančius bedarbius, ir dai
nuoja. Toki streikai buvo 
28-se šelpimo įstaigose Brook- 
lyne-New Yorke. Reikalauja 
pakelt 40 nuošimtį maistui, 
rendoms ir drapanoms, nes be 
to negalima įpirkti brangstan
čių pragyvenimo reikmenų. 
Baigdamas raportą delegatas 
pasakė:

“Aš pereitam pasauliniam 
kare kovojau už Amerikos ka
pitalistų reikalus, o dabar ko
voju už palaikymą savo gyvy
bės. Visų bedarbių yrą pa
reiga tą padaryti.”

Bedarbiai įsisteigė dieninę 
anglų kalbos ir rašybos mo
kyklą dvi dięnas į savaitę, pir- I 
madieniais ir trečiadieniais, 26

Išteisino Moterį
. Trečiadienį baigėsi teismas 
Annos Sheehan, kuri peiliu mir
tinai sužeidė savo vyrą Juozą 
naujų metų dieną. Ir visa tai 
įvyko del barnies už 50 centų. 
Džiūrė moteriškę išteisino.

Anna pradėjo dirbti būdama 
14-kos metų, apsivedė 18-kos. 
Dabar jai 27 metai. Ji 3 kūdikių 
motina. Teisme jinai nuotikį pa
sakojo sekamai:

Nuo kūdikystės ji pažinojo 
nedateklių ir dabar jie turėjo 
skolų ir daug ko trūko. Naujų 
metų vakarą jie barėsi už jos 
išleistus 10 centų ant pauderio, 
tad ji nenoromis vyrui davus 
dolerį praleist prie baro. Ryte, 
kada jis pareikalavo kito dole
rio — vėl prasidėjo barnis ir jis 
puolęs ant jos su stiklu rankoj. 
Ji atstačius peilį, mahydama 
nugązdint, bet jis nesusilaikęs.

Brooklyniečiam gerai žino
mas lietuvis ristikas Jack Gan- 
sonas dabar gyvena Montreal, 
Kanadoje, kur jis' yra Cana
dian Arena Co. ristynių de
partment© promoteriu (risty
nių rengėju). Jo raštinė The 
Forum randasi 2313 St. Ca
therine St. West, Montreal.

Nėsenai jo surengtos risty- 
nės buvo, kaip amerikonai sa
ko, didelis “hit”, išėjo labai 
sėkmingai. Vietinė spauda ta
tai plačiai atžymėjo. Taipgi 
padavė įdomų smulkmeningą 
“interview” iš ristiko bandy
mų promoteriavimo Kaliforni
joje, apie jo planams kliudžiu
sias sąlygas ir komplikuotą 
kelionę su mašina per pusny
nus ir paskiau per potvinį at
gal į šiaur-ryčius iš saulėtos 
Kalifornijos.

Gerbiamieji Brooklyn© ir 
Apylinkes Lietuviai:

Visiems yra labai gerai ži
nomas L. Am. Piliečių Kliu
bas, 280 Union Avė., kuris 
užlaiko visokiem pasilinksmi
nimams svetainę ir už prieina
mą kainą ją išnuomoja. Todėl 
prašome visų, kurie ruošiate 
kokį parengimą—rengkite Lie
tuvių Amerikos Piliečių Kliu- 
be. Tikimės, fkad būsite už
ganėdinti visi, be skirtumo pa
žiūrų.

Del draugiško susipažinimo 
Kliubas rengia “Beef Steak 
parę” ir kartu naujo baro ati
darymą šį šeštadienį, 13 kovo, 
8 vai. vakaro.‘ Kviečiame vi
sus atsilankyti. Būsit visi pri
imami ir galėsite linksmai lai
ką praleisti prie puikios mu
zikos ir skanių užkandžių. O 
tas viskas bus nemokamai.

Kviečia manadžeris Karpus 
ir Board Direktoriai.

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

NEWARK, N. J.

N ir a valanda sekmadieniais.

MATEUŠAS SIMONAVIČTUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

Vietos ir impor
tuotos degtines 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.
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties. Tel. Evergreen 7-8886

Rep.

Biskį Apie Columbus 
“Foundry”-Liejyklą

bronzo ir 
liejykla randasi 244 
Bayridge (Brooklyn©

liejama visokio di-

PARDAVIMAI
Turime du bizniu ir vieną iš jų 

turime parduoti. Yra Tavern, res
tauracija, ir 14 fornišiuotų kambarių. 
Viskas geram stovyje. Gyvenimą ga
lima daryt gerą. Randasi ant gra
žaus kampo. Vieta išdirbta per dau
geli metų. Greitai norim parduot, 
už prieinamą kainą. Kas nupirks ne
sigailės. Matykite tuojaųs. Yra pil
ni laisniai. Kaip pirks, galės gaut 
laisnes ant savęs. Randasi 498-500 
Ferry St., Newark, N. J., telephone 
Mitchell 2-9356.

(61-66)

SAVO SVEIKATOS LABUI LANKYKITE
Rusiškas ir Turkiškas Pirtis

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

29-31 Morrell St. Brooklyn, N. Y,
Ofiso Telefonas: Pulaski 5+1090, Vidui Tel. Pulaski 5-0750

ATDAROS DIENĄ IR NAKTJ. NIEKAD NEUŽDAROS

Uždraudė Garsinius Trokus
Darbininkus nustebino ma

joro LaGuardijos sutikimas 
uždraust garsinius trokus gat
vėse. Tas padaryta vardan 
“palaikymo ramybės ir tylos,” 
bet 12 iš 14-kos norėjusių gaut 
leidimą buvo darbininkų orga
nizacijos, tad draudime įmato
ma reakcijos ranka, ypatingai, 
kada trokai norėta naudot rė
mimui Ispanijos.

Girtumo Rezultatai
pasTen Eyck gatvės užeigoj

K. du broliukai lietuviai V., ge
rokai patraukę mielo alučio, no
rėjo persitikrinti, katras stip
resnis. Pasekmės buvo, kad 
jaunesnis senesnį paklojo ant 
grindų ir išnarino kojos riešu- 
ką. Parmestam pradėjus alpt, 
jo nugalėtojas persigando, bėgo 
namo, o nugalėtasis nuvežta į 
Šv. Katrinos, ligoninę. Užeigos 
savininko imtynių laiku nebuvo 
namie.

Tas vakaras, matomai, buvo 
girtų nelaimių vakaras. Einant 
iš K. prie Union ir 2-ros gatvės 
pasigirdo balsas: “Gelbėkit!” 
Priėjęs pamačiau, kad saldainių 
krautuvėlėj policistai stumdosi 
su jaunu vyruku žydų tautybės. 
Ir jauna moteriškė su kūdikiu 
grūmėsi tarp jų. Tai būta jo 
moteries ir kūdikio.

Aizikas tą dieną pabaliavojęs 
ir parėjęs namo pradėjęs mušt- 
ravoti pačią. Tuo laiku .ten bu
vo pačios brolis, blaivas advo
katūros studentas. Natūralu, 
užstojo seserį, kad girtuoklis 
švogeris neniekintų ir nemuštų. 
Pasekmėje muštynės pasiekė ir 
šalygatvį.

Iškaba Stevens kavinės lan
ge, Bridge Plaza, Williams- 
burge, sako, būk kavinė už
daryta pataisoms. Tikrenybėje 
gi ją uždarė streikas, visi dar
bininkai (apart vyriausio vi
rėjo) išėjo.

Ten Eyck St., Brooklyn. Pra
sideda 1 vai. dieną. Mokyklą 
gali lankyti kas, tik nori. Mo
kinimas veltui.

Columbus vario 
alumino 
59th St., 
dalyje).

Čionai
durno bei įvairumo šmotai ka
riškų laivų ipašinerijom bei ra-, 
dio išleistuvam ir priimtuvam 
alumino skrynios. Atrodo, kad 
toks darbas bosam gerus pel
nus duoda, nes karo reikmenys 
—pelningas “biznis” parazi
tam, o tik darbininkam nelai
mė. Berods, liejama nemažai 
švino formų, X-Ray mašinoms. 
Atrodo, kad karo laivuose bus 
ar yra įrengiamos K-Ray pa
veikslų traukimo mašinos. Tas 
parodo, kaip rengiamasi prie 
karo, “moderniško” karo, kad 
net ir karo laivuose įrengia
mos moderniškos mašinos— 
moderniškai sužalotų kaulam 
skaityti.

Apie liejyklų darbą nėra 
reikalo nei rašyti, nes visose 
sunkus darbas; “tarpais” ir 
pavojingas. Bet šioje yra blo
giau negu kitur dėlto, kad 
dirbtuvė labai žema, o venti
liacijos veik nėra. Dėlto visi 
darbininkai serga šalčiu, ger
klės ir krūtinės skaudėjimus 
kenčia. Vienas airis molderis 
jau kelinta savaitė kankinasi 
bjauriomis votimis apaugęs; 
atrodo, kad lovoje turės gerą 
laiką pagulėti. Bet jie nežino, 
ar nenori žinoti, kad tai ne 
šaltis, influenza bei “dievo” 
duotos ligos, o pavojingos va
rio dujos—“copper carbon 
monoxide”. Mat, bronzas, 
žalvaris (bresas) nėra mine
ralas, o tik vario, zinko ir švi
no mišiniai. Į varį duosi ma
žiau zinko ir švino, bus tam
sesnis—tai bronzas; pusė ant 
pusės bus šviesus—tai žalva
ris, “bresas.” Tai taip ką 
nedarys, o be vario dujų ne- 
apseisi, taip pat ir be “šalčio.”

Darbininkų algqs apverk
tinos, dolerių savaitei. Tik 
2 molderiai gauna po '32 dol., 
bet irgi ne molderio alga, nes 
unijinė rųolderio alga—46 do
leriai. Berods bosai dejuoja, 
kad negalį gauti molderių; 
mat, pusdykiai niekas neina 
dirbti.

Čionai apie uniją negalima 
nei prasižioti, nes savininkai 
patys ir bosai ir kartu dirba.

Randasi keletas “mokinių” 
molderių; tie nors'18 dol. gau
na, bet pavojingesni už bosus. 
Tad kam sąlygos nepatinka, 
jas pakeičia.tįk apleidimu dar
bo, taip čionai ir daroma.

Sgr.

IŠRANDAVOJIMAI
"Laisves” patalpoje yra privatinis 
apšildomas garadžius vienam auto
mobiliui. Kam reikalinga, kreipkitės 
"Laisvės” ofisan, 427 Lorimer St., 
Brooklyn, N. Y. Renda žema.

(61-63)

Stephen Aromiskis 
(Armakauskas) 

Laisniuotas Graborius 
NOTARY PUBLIC 

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335

Dr. Herman Mendlowitz
33 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

FOTOGRAFAS
Traukiu pttveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių
IS 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 Marion St., kamp. Broadway 
ir Stone Ave., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line 

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glenmore 5-6181

ir pavienių.

Kaimietis.
GAUKITE “LAISVEI” 

NAUJŲ SKAITYTOJŲ

Charles’ Up To-Date ’ 
BARBER SHOP 

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ OCp 

KIRPIMAS

, SKUTIMAS 1 CJ
PrielanlniR Patarnavimas 

306 Union Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

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. 

Specialės kainos savaitei.

NOTARY PUBLIC TEL. STAGG 2-5043

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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

Lietuviu 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.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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




