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KRISLAI
ALDLD Vajus. 
Jaunuolių žurnalas. 
Ispanijos priešai. 
Sit-down streikai.

Rašo D. M. š.

Cudahy, Wis. draugai sakė, 
kad jau sutvėrė naują Ameri
kos Lietuvių Darbininkų Litera
tūros Draugijos kuopą. Drg. F. 
Beržanskas užtikrino, kad jie 
greitai turės apie 10 narių. Iš 
Inkerman, Pa. atėjo žinia, kad 
ten draugai taipgi sutvėrė nau
ją mūsų draugijos kuopą.

Vidurvakarinėse valstijose vi
sur yra gaunama naujų narių. 
Man rodosi, kad rytuose taipgi 
pakils mūsų organizacija na
riais. Laike šio vajaus mes tu
rime apsčiai prakalbų. Reikia 
ne vien prakalbose verbuoti na
rius, bet ir kituose parengi
muose.

Gary, Indiana, tame plieno 
gamybos centre, gerai gyvuoja 
mūsų ALDLD kuopa. Perva
žiuojant sustojau kuopos paren
gime. Jis buvo didelis. Chicagos 
draugės ir draugai pildė progra
mą.

“Šviesos” N 1, 1937 metų 
man teko pamatyti kelyj. Drau
gai sako, kad “šviesą” gerai 
skaito organizacijos nariai ir 
pašaliečiai. Reikia paaiškinti 
mūsų simpatikams, kad jie, pri
gulėdami prie ALDLD, gaus ne 
vien “šviesą”, bet dar ir knygų.

Pažangūs Amerikos lietuviai 
jaunuoliai ruošiasi leisti anglų 
kalboj žurnalą “The Voice of 
Lithuanian-Americans.” žurna
las planuojama išleisti kada 
nors vasarą. Jo prenumerata 
metams $1.50. Užsirašykite! Tė
vai užsakykite savo vaikams!

— —
Prieš Ispanijos liaudį kariau

ja 80,000 Italijos reguliarės ar
mijos ir 40,000 Vokietijos fa
šistų kareivių. Prie to, Ispani
jos fašistus remia. Portugalijos 
fašistų armija. Tai* bjaurus 
tarptautinių fašistų užpuolimas 
ant Ispanijos žmonių.

Net kapitalistinė spauda ra
šo, kad Jungtinėse Valstijose 
yra iki 200,000 Vokietijos fašis
tu organizuotų ir uniformuotų. 
Nemanykite, kad jie tik para
dams organizavosi. Jie, išvien su 
Hearsto gaujomis, visokiais re
akciniais legionieriais ir kuk- 
luksklaniečiais, ruošiasi ir čia 
prie užpuolimų ant darbininkų 
organizacijų, ant unijų, ant 
streikierių.

Apskaitliuojama, kad dabar 
Jungtinėse Valstijose yra iki 
150,000 streikierių. Daug darbi
ninkų streikuoja naudodami 
naują kovos būdą — sit-down 
streiką.

Streikuoja dirbtuvių ir fabri
kų darbininkai, streikuoja krau
tuvių ir Chicagoj taksių darbi
ninkai.

Pragyvenimas brangus, algos 
mažos, tas viskas ir verčia dar
bininkus kovoti.

Anglijos, Francijos, Vokieti
jos ir Italijos karo laivynai pra
dėjo blokadą aplinkui Ispaniją. 
Bet tas nesulaikys Italijos ir 
Vokietijos fašistų armijų plau
kimą prieš Ispanijos liaudį, nes 
Portugalija jiems tarnauja, kai
po bazė, per kurią Ispanijos fa
šistai viską gaus.

TROCKISTAI SUDEGINO 
DAUG MOKINIŲ

Maskva. — Patraukta tei
sman trockistai V. A. Ku- 
ramžin, namų statymo trus- 
to pirmininkas, M. L Chom- 
čik, taupymų banko direkto
rius, ir kiti penki, kaip kal
tininkai mokyklos gaisro, 
kuriame sudegė nemažas 
skaičius vaikų.

Parodoma, kad Kuramžin 
ir kiti gavo kyšių nuo troc- 
kistų komiteto, idant pasta
tytų mokyklą taip, kad ji-

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $7.00 

Metams
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DUJŲ EKSPLOZIJA UŽMUŠĖ VIRŠ 600 
MOKINIU IR MOKYTOJU TEXASE _ _ _ _ _ E- - - - - - - - - - - -
New London, Texas, ko

vo 19.—Jau išimta lavonai 
583 mokinių ir mokytojų, 
žuvusių per naturalio geso 
eksploziją naujoj $1,000,000 
mokykloj. Bet tai dar ne 
visi. Manoma, kad užmuš
tų skaičius sieksiąs virš 600. 
Vien mokytojų žuvę 37.

Labai daug sužeista. Kai 
kurie sužeisti dar neišimti 
iš griuvėsių.

United Press praneša, 
kad eksplodavo vienos žiba
lo kompanijos geso vamzdis, 
pravestas pro mokyklą, ne
atsižvelgiant į saugumo rei
kalą.

Eksplozijos metu mokyk
loj buvo 700 vaikų ir 40 mo
kytojų.

74,500 Audėjų, Verpėjų
Gauna 10 Nuoš. Priedų

Boston, Mass. — Grupė 
audyklų-verpyklų savininkų 
žada pridėt 10 procentų al
gos. Jie samdo 90,000 dar
bininkų Naujojoj Anglijoj.

North ir South Carolina 
valstijose fabrikantai taip 
pat ketina pakelt 10 nuošim
čių algas 44-ięm tūkstan
čiam savo audėjų verpėjų.

Pridėdami uždarbiu fab
rikantai skelbiasi per kapi
talistinę spaudą, būk " tatai 
darą “iš geros valios/’ be 
Industrinių Unijų Organi
zavimo Komiteto jsikišimo. 
Bet tikrovėj jie to nedary
tų, jei nebijotų industrinės 
unijos ir streiko vadovybėje 
to Komiteto.

Vajus Suorganizuot 1,250,- 
000 Audėjų, Verpėjų

New York, kovo 19 d. — 
Prasidėjo Industrinių Uni
jų Organizavimo komiteto 
vajus sutraukt į uniją 
1,250,000 dar neorganizuotų 
audėjų ir verpėjų, kaip pa
skelbė Sidney Hillman, pir
mininkas audyklų-verpyklų 
darbininkų o r g a nizavimo 
komiteto, prezidentas Am
algamated Rubsiūvių Uni
jos. Jis darbuosis su pagel- 
ba Fr. J. Gormano, prezi
dento Jungtinės Audėjų Uni
jos. Ši unija dabar turi 75,- 
000 narių. Jinai 1934 m. va
dovavo 500,000 audėjų-ver- 
pėjų streikui.

Detroit, Mich. — Guber
natorius Fr. Murphy pa
kvietė John L. Lewisą, In
dustrinių Unijų Organizavi
mo Komiteto pirmininką, į 
derybas su Chryslerio auto
mobilių korporacijos galvo
mis delei sėdėjimo streiko 
baigimo. Lewis sutiko, pa
reikšdamas, “dabar dalykas 
priklausys nuo Chryslerio.”

nai būtų “ugnies siųstais.” 
Taipgi suimta mokyklos 
slaugė, sargas ir vienas pra
eivis. Nes jie matė prasi
dedant gaisrą, bet nešaukė 
ugniagesių.

Conn. Seimelis Palaiko
Jaunamečių, Vaikų Darbą

Hartford, Conn. — Vals
tijos seimelio atstovų rūmas 
174 balsais prieš 83 atmetė 
įnešimą pataisyt Jungtinių 
Valstijų konstituciją, kad 
uždraust samdyt vaikus 
darban pirm 18 metų am
žiaus. Tai jau trečią kartą 
nuo 1925 m. Connecticut sei
melis atmeta tokį konstitu
cinį pataisymą.

Wisconsino Socialistai 
Reikalauja Išshiot iš 
Partijos Trockistus
Kuris laikas atgal 36 žy

mūs Wisconsino socialistai 
padarė pareiškimą tos vals
tijos Socialistų Partijos Pil
dančiąja! Tarybai, reika
laudami iššluot iš partijos 
trockistus, kaipo svetimus 
socializmui ir kenksmingus 
gaivalus.

Tarp socialistų veikėjų, 
kurie pasirašė tą ręikalavi- 
nįą, yra Harland Fenske, 
Sheboygan spcįalistų apsk
ričio sęjtretorius. pirminin
kas <Wiščonsino Darbininkų 
Susivienijimo;- Carl Mink
lev, valstijos.Socialistu Par
tijos sekretorius, ir kiti so
cialistai žinomi savo veiki
mu unijose ir darbininkų ju
dėjime.

Reikalavimas t a i komas 
Socialistų Partijos suvažia
vimui, bet jis taipgi pasiųs
tas įvairiems socialistų laik
raščiams: “Milwaukee Lea
der,” “Socialist Call” ir ki- 
tiemą. Tačiaus socialistų 
laikraščiai netalpino to pa- 
reiškimo-reikalavimo. To
dėl vienas iš pasirašiusių 
perdavė tą reikalavimą 
“Daily Workeriui,” Komu
nistų Partijos organui, ku
ris jį ir išspausdino. Prie
žastys, del kurių jie reika
laują apvalyt Socialistų 
Partiją nuo trockininkų yra 
šitokios:

Trockistai, prisišlieję prie 
Socialistų Partijos, šmeižia 
Sovietų teismus, “darbinin
kų klasės tribunolus,” kurie 
teisė trockistus (kaipo tero
ristus, nazių šnipus ir ardy
tojus), kuomet bešališki tė- 
mytojai pripažįsta tų teis
mų teisingumą. Amerikiniai 
trockistai išvien su fašisti
niais Hearsto laikraščiais 
atakuoja Sovietų Sąjungą.

“Dabartinis trockįstų re
kordas aiškiai rodo, kad jie 
yra ardytojai ir tarnautojai 
fašizmui. Europoj, ypač Is
panijoj, jie darbuojasi kaipo 
darbininkų klasės skaldyto
jai.,

“Šičia, Amerikoj, trockis
tai, veikdami per mūsų So
cialistų Partiją, yra aršūs 
priešai Partijos principų.” 
Jie išstoja kaip priešininkai 
ir Farmerių-Darbo Partijoj 
ir atakuoja John L. Lewisą 
ir jo vadovaujamą Industri-

Streikieriai Sėdėtojai 
Nebėgsią nei nuo Dują 
Bombą, nei nuo Kulką
Detroit, Mich., kovo 19.— 

Chrysler automobilių korpo
racijos advokatai atėjo su 
skundu pas apskričio teisė
ją Allen Campbellį, kad 
6,000 streikierių sėdėtojų 
neklauso jo į paliepimo-in- 
džionkšino ir neina iš savo 
užimtų devynių Chryslerio 
fabrikų. Todėl korporacija 
reikalauja teismiško patvar
kymo juos prievarta iš ten 
išmesti.

Streikieriai-sėdėtojai pa
reiškia, kad jie pasiliks tuo
se fabrikuose tol, kol kor
poracija nepripažins Jung
tinę Automobilių Darbinin
kų Uniją kaipo vienintelę 
visų darbininkų atstovę. Sa
ko, nesitrauksią iš fabrikų, 
nors “spešialai” šerifai ir 
policija užpultų juos nuo
dingų dujų bombomis ir kul
komis.

Kreipiasi į Tautą Lygą 
Ištirt, kaip Italai Išžudė 
6 Tūkstančius Ethiopą

Geneva. Buvęs Ethio- 
pijos imperatorius Haile Se
lassie reikalauja, kad Tautų 
Lyga paskirtų komisiją iš
tirt, kaip italai masiniai žu
dė ethiopus Addis Ababoj 
po to, kai buvo mesta bom
ba į grupę Italijos generolų 
ir valdovų. Mussolinio faši
stai tada išskerdė 6,000 
ethiopų, nedarydami skirtu
mo tarp vyrų, moterų ir vai
kų.

Remington Rand Kompanija 
Derėsis su Darbininkais
Washington. — Reming

ton Rand rašomųjų mašinė
lių kompanija, pagaliaus, 
sutiko, derėtis su darbinin
kais delei baigimo streiko, 
kuris tęsiasi nuo pernai pa
vasario. Darbo Federacija 
derybose atstovaus 6,000 
darbininkų. Kompanija ke
lios dienos atgal buvo visai 
atsisakius priimt atgal 4,- 
000 veiklesnių streiko daly
vių, nežiūrint, kad valdiška 
darbo komisija įsakė juos 
priimti.

Reading, Pa. — Padalin
ta teismo indžionkšinai vi
siem sėdėjimu streikuojan
tiems mezgė j am ir mezgė
jom; įsakoma jiem tuoj ap
leisti dirbyklas.

Berlynas. — Naziai rei
kalauja, kad Jungtinės Val
stijos išleistų įstatymą, už
draudžiantį “įžeist”, tai yra, 
kritikuot Hitlerį ir kitus 
jų vadus. ■

Kataliką Profesorius 
Reikalauja Taisyti 
Vyriausią Teismą

W a s h i n gton. — Notre 
Dame katalikų universiteto 
advokatūros skyriaus galva 
prof. Thomas Konop, kalbė
damas senatorių teisių ko
misijoj, kovo 18 d., pareiš
kė, jog Vyriausias Teismas 
yra “diktatoriškai pasisavi
nęs galią” naikinti kongreso 
išleidžiamus įstatymus. Jis 
reikalavo u-žgirt prezidento 
Roosevelto planą, siūlantį 
įstatyt į Vyriausią Teismą 
šešis pažangesnius teisėjus.

Prof. Konop sakė, jog nė
ra ko stebėtis, kad paskuti
niu laiku pakilo tokia sėdė
jimo streikų banga, kuomet 
Vyriausias Teismas vis at
randa, kad šalies valdžia 
neturinti teisės nieko veikti 
darbininkų naudai.

Roma, kovo 19.—Popie
žius jau tiek pasveiko, kad 
atlaikė mišias.

Popiežius Šaukia Kapi
talistą Šalis Kriušinti 
Bedievišką Komunizmą

V a t i kanas. — Popiežius 
Pijus išleido ehcikliką-ap- 
linkraštį kovo 18 d. katalikų 
bažnyčiai ir visoms kapita
listinėms valstybėms prieš 
“bedievišką komu nizmą.” 
Jis šaukia jų valdžias pa
naudot “teisėtas priemones, 
idant suvaržyt ir nuslopint 
veikimą asmenų ar grupių, 
kurie galėtų kenkti bendrai 
gerovei” (tai yra, krikščio
nių tikybai ir kapitalizmui). 
Šiais žodžiais popiežius ra
gina sukriušint ne tik ko
munistus, bet ir šiaip revo
liucinius darbininkus ir vei
klius laisvamanius.

Popiežius atranda, jog 
komunistai “tikrai velnišku 
gabumu” moka skleisti sa
vo propagandą. Bet jis ne
gali nepripažint, todėl pri
pažįsta, jog komunistai ko
voja už darbininkų reikalus 
prieš “labai tikrus blogu
mus.” Popiežius taipgi at
sišaukia į kapitalistus, kad 
teisingai elgtųsi su darbi
ninkais, lyg pats nežinotų, 
jog to nebuvo ir nebus.

Savo 13,000 žodžių mani
feste popiežius ypač smer
kia Meksikos, Ispanijos ir 
Sovietų Sąjungos “bedie
vius.”

PAVOJUS PAČIAM VY
RIAUSIAM TEISMUI

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

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulj!
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Chicago Policija Grąsina
Sutriuškint Taxi Uniją

Chicago, Ill. — Veikianty
sis policijos komisionierius 
J. Prendergast pagrūmojo 
visu žiaurumu išardyt taxi
cab vežėjų streiką ir sukriu
šint pačią jų uniją, jeigu 
streikieriai ir toliaus kliu
dys skebų vairuojamus taxi- 
automobilius. S p e, c i a 1 i ai 
prieš streiko pikietus sumo
bilizuota 400 policijos.

2,000,000 Francijos
Darbininką Streika

vo prieš Fašistus
Paryžius.—Daugiau kaip 

du milionai Paryžiaus ir 
priemiesčių d a r b i n i n kų 
streikavo pirmą pusę dienos 
kovo 18, protestuodami 
prieš fašistų iššauktas kru
vinas riaušes, kur praeitą 
antradienį Clichy 5 asme
nys tapo nušauti ir apie 500 
sužeistą. Streiką paskelbė 
Paryžiaus apskričio Darbi
ninkų Kpnfederacija, reika
laudama areštuot fašistų 
gajvą pulkininką Rocque, 
nubaust visus fašistinius 
provokatorius ir uždaryt jų 
organizaciją, vadinamą “so- 
cialę partiją.”

Komunistų ir Socialistų 
Partijos sykiu išleido vieną 
bendrą pareiškimą, reika
laudamos suimt pulkininką 
Rocque ir trockistą Jacques 
Doriotą, vadą fašistinės ne
va Francūzų “Liaudies” 
Partijos, ir išsklaidyti šias 
fašistų grupes.

Užstreikuodami iki pietų 
įvairias pramones, biznio ir 
transporio įmones, darbi
ninkai, tačiau, leido veikti 
aptarnavimo įstaigoms, kaip 
kad gesas, elektra, vandens 
tiekimas, telefonai, telegra
fas, ligonbučiai ir laikraš
čiai.

Streiko metu ant dauge
lio fabrikų buvo iškelta rau
donos vėliavos. Šiuo būdu 
darbininkai atžymėjo ir 66 
metų sukaktį nuo Paryžiaus 
Komunos.

Būsimos pasaulinės paro
dos plote, laike streiko, te
dirbo tik naziąi, budavojan- 
tieji Vokietijos pavilioną.

valdžios

užmušta 
paimta,

Madrid, kovo 19.—Ispani
jos respubli kiečiai užėmė 
Brihuegą miestelį, išmušda* 
mi iš jo fašistus su skau
džiais priešams nuostoliais. 
Brihuegą svarbiausiai gynė 
Mussolinio fašistai, o fašis
tus pirmoj vietoj atakavo 
italų savanorių tarptautinis 
Garibaldi batalionas, kovo
jantis po liaudies 
vėliava.

500 fašistų liko 
ir 200 nelaisvėn
kaip paduoda United Press.

Brihuegą yra už 18 mylių 
į šiaurių rytus nuo Guadala- 
jaros miesto.

Liaudiečiai atakavo fašis
tus, be kitko, 16 lėktuvų, 
mėtydami į priešus ne tik 
bombas, bet pildami į juos 
kulkasvaidžių ugnį. Kiek
vienas lėktuvas turėjo po 6 
kulkasvaidžius.

Tai “didis laimėjimas,” • 
sako vyriausias respublikiė- 
čių komandierius generolas 
Miaja. Pasėkoj Brihuegos 
mūšių jie pagrobė ir daugį 
fašistų tankų, šarvuotų au
tomobilių, patrankų, kulka
svaidžių, šautuvų ir amuni
cijos. ,

Respublikiečiai suėmė ir 
15 Italijos oficierių. Nukir
to žemyn nazių Henckel lėk
tuvą, su kuriuom sudegė 
trys Hitlerio lakūnai.

Fašistų linija Guadalaja- 
ros fronte randasi už 40-60 
mylių nuo Madrido.

Fašistai savo artilerijos- 
šoviniais bombarduoja Ma-( 
dridą, žudydami nekariš-' 
kius jo gyventojus.

Kovo 18 d. sukako lygiai 
aštuoni mėnesiai nuo fašis
tų karo pradžios prieš liau
dies valdžią.

0$

raIi

EXTRA!
Brihuegą, Ispanija, kovo 

19.—Liaudiečiai, atimdami 
šį miestą iš fašistų, pagro
bė didelę daugybę priešų 
trokų su ginklais, amunici
ja ir maistu.

Italai fašistai, supliekti 
Brihuegoj, bėga šiaurėn lin
kui Siguenzos.

Detroit, Mich., kovo 19.— 
Apskričio teisėjas! A. Cam
pbell išdavė paliepimą areš
tuot visus streikierius sėdė
tojus, kurie neapleidžia 
Chrysler automobilių fabri
kų.

Egį 
į ■ B 
L®
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nių Unijų Organizavimo 
Komitetą; jie ardo viėnybę 
viduj Amerikos Darbininkų 
Susivienijimo,ir “užpuldinė
ja mūsų draugus socialistus, 
veikiančius darbo unijose, 
kaip kad Leoną Krzyckį, 
Powers Hapgoodą ir kitus.”

Washington. — Jungtinių 
Valstijų Vyriausiam Teis
mui gręsia visiškas neteki
mas galios, jeigu jis nebus 
padarytas pažangesnis,— 
persergėjo katalikų Notre 
Dame Universiteto teisių 
skyriaus galva prof. Tho
mas Konop.

Indianapolis, Ind.—Spaus
tuvių Darbininkų Unijos 
streikas suparalyžiavo tris 
vietinius laikraščius: News, 
Star ir Times.

INDUSTRINES unijos 
LAIMĖJIMAS NEWARKE

. Newark, N. J.—300 dar
bininkų laimėjo streiką 
prieš Woodbury Suitcase 
and Trunk kompaniją. 
Streikui vadovavo Industri
nių Unijų Organizavimo 
Komitetas. Darbininkai iš
gavo 40 valandų darbo sa
vaitę, 10 procentų daugiau 
algos ir pilną industrinės 
unijos pripažinimą iš bosų 
pusės.

MUSSOLINIO MYLĖTINĖ 
PAŠOVĖ BUVUSĮ FRAN

CIJOS AMBASADORIŲ 
Paryžius, kovo 19.—Bu

vusios aktorės Madelaine 
de Fontanges dienynas ro
do. kad jinai buvo karstą 
mylėtinė Italijos diktato? 
riaus Mussolinio. Bet tuo
metinis Francijos ambasa
dorius Romoj, grafas de 
Chambrun kaip tai įsikišęs 
ir iškrikdęs judviejų meilę. 
Tai todėl Madelaine ir pa
šovus Chambruną. Jinai 
gelžkelio stotvje taikėsi nu
šaut jį, bet tik sužeidė jam 
koją.
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300,000 Narių!
Sakoma, kad su pabaiga šio mėnesio 

United Automobile Workers of America 
unija- turės 300,000 duokles mokančių 
narių. Tai džiuginąs pranešimas ir tai 
parodo, kad nei jol^ia kita darbo unija 
tokiu trumpu laiku neišaugo j tokį skai
čių narių, kaip ši, automobilistų unija.

Unijos sekretorius-iždininkas George 
F. Addes sako, kad automobilių pramo
nės unija dabar bus trečia savo narių 
skaičiumi Jungtinėse Valstijose. Pati 
didžiausia unija yra mainierių, United 
Mine Workers of America. Antroji — 
karpenterių (ši pasiliko ADF), o trečioji 
bus automobilistų.

■ Tiesa, automobilių unijos augimui la
bai daug reikš ir tas, kaip užsibaigs 
Chryslerio darbininkų sėdėjimo streikas, 
kurį, šiuos žodžius rašant, valstijos gu
bernatorius Murphy mano laužyti su mi
licijos pagelba.

Automobilių pramonės darbininkai, 
pajautę galią organizuotume, neapleis jo, 
bet vis glaudžiau jungsis į uniją ir kovos 
už savo reikalus energiškiau, negu iki 
šiol.

Be abejo, automobilių unija nenuleis 
rankų, kol nebus suorganizuoti visi au
tomobilių pramonėje dirbą darbininkai.

jam būti ištikimiausiu. Smetonos bičiu
lis, buvęs Lietuvos žemės ūkio ministeris 
(Tūbelio kabinete), Aleksa, tuomet tar
navo caro valdžiai šnipu. Jis 1907 me
tais išdavė V. Kapsuką-Mickevičių, kovo
toją prieš carizmą, už Lietuvos žmonių 
reikalus. Visa eilė šių dienų fašistinių 
žvaigždžių Lietuvoj tuomet ėjo parei
gas caro šnipų, žvalgybininkų.

Ne kitaip elgėsi ir Lietuvos kunigija. 
Be to, kad ji bažnyčiose meldėsi (ir ra
gino žmones melstis) už budelį Nikalojų 
ILrąjį, kunigija išdavinėjo carui kiekvie
ną laisvesnį žmogų, kiekvieną, kuris 
priešinosi carizmui. Daug kunigų nau
dojo išpažintis šnipinėjimui, o Seinų vys
kupijos valdytojas Antanavičius išleido 
juodašimtišką aplinkraštį, raginantį ka
talikus klausyti caro, kaip dievo! Kas 
priešinasi kruvinajam carui, tas prieši
nasi dievui, skelbė juodašimtis pralotas 
Antanavičius!

Tokia tai buvo padėtis Lietuvoj 30 
metų atgal.

Tūli žmonės tuomet manė, kad Rusi
jos carizmas nepalaužiamas, kad reak
cija nenugalima, kad tie, kurie kovoja 
prieš carizmą, nesuprantą jo jėgos, kišą 
savo galvas į prapultį.

Bet neėmė daug laiko pamatymui, jog 
pesimistai buvo klaidingi, o kovotojai, 
revoliucionieriai — teisingi. Carizmas 
žuvo.

Panašiai, galima sakyti, bus ir Lietu
voj. Nepaisant, kad šiandien Lietuvą 
engia buvusiųjų caristų ir kaizeristų val
džia, nepaisant siaučiančios Lietuvoj 
reakcijos, kuri yra nemažesnė, kaip 1907 
metais, fašizmas ten turės žūti. Laimė
tojais išeis anti-fašistai kovotojai.

Kas Sudaro Ispanijos Fašistų 
Armiją

Associated Press žinių agentūra kovo 
18 d. paduoda, kiek ir koki kareiviai su
daro fašisto generolo Franco armiją. Pa
sak agentūros, viso fašistų armijoj šiuo 
tarpu randasi 395,000 asmenys, kurie da

Verby Nedėldienio 
Prietarai

Ateinantį nedėldienį, ko
vo 21 d., mūsų broliai kata
likai apvaikščios verbų ne- 
dėldienį: pareidami iš baž
nyčios parsineš po šakutę 
tam tikros žolės-nendrės.

Lietuvoj Prieš 30 Metų
‘L. Žiniose” (už kovo mėn. 2 d.) telpa 

trumpi prisiminimai apie tai, kas buvo 
Lietuvoj. 1907 metais, tai yra, 30 metų 
atgal. Tuojau, kai tik Rusijos carui pa- 

, vyko sutriuškinti 1905 metų revoliucija, 
prasidėjo aštri reakcija. 1906 metai 
“buvo kruvini metai... Lietuva... skau- * 
džiai nuo caro valdininkų nukentėjo. 
Daugelis šeimų gedulą nešiojo.” Tačiau, 
pasak laikraščio,

Ne geresni turėjo būti ir 1907 metai. Kas 
mėnuo caro žandarų ir policijos įsigalėji
mas stiprėja. Kalėjimai pripildyti. Teis
mai neapsidirba. Atsiradusi “tikrųjų rusų 
sąjunga” (Sojuz istinno russkich liudei) 
drąsiai grasina sugrąžinsianti visą senovę 
su lozungu—už tikybą, carą ir tėvynę! (Za 

' vieru, caria i otečestvo).

Žinoma, tai buvo juodašimčių rusų, 
ura-patriotų, panašių šių dienų fašis
tams, organizacija. Tačiau laisvesni 
žmonės jų nepaisė, prieš juos ir visą ca- 
ristinį režimą kovoja. “L. Ž.” rašo:

1907 “Lietuvos Ūkininke” daug yra apra
šymų, kaip policijos viršininkai su ginkluo
tais būriais keliauja po kaimus ir miestus, 
kaip žiauriai lupa dvejus metus nemokėtus 
mokesnius, kaip šaudo, pliekia, klupdo, že
mina, niekina žmones, kaip krato, suiminė- 
ja, kaip vagišiauja, plėšia, tyčiomis naikina 
turtus, ir patys girtuokliauja ir paleistuvau
ja. žmonės apgynimo neranda, jei neskai- 

, tyt atskirų drąsuolių, nušovusių keletą labai 
piktų mūsų tautos persekiotojų. Pasitaiko* 
žinių, kaip policijos viršininkai (Vilkaviš
kio apskr. virš. Blagovieščenski) besilan
kydami valsčiuose mokina ir graudena žmo- 

. /nes, kodėl neklauso kunigų, kodėl tikybos 
nustojo. Netrūksta ir kunigų skelbusių, 
kad Dievo bausmės atėjo del to, kad bedie
vybė įsiviešpatavo, kad kunigų neklausoma. 
Kunigai natūraliniu būdu darosi rusų val
džios talkininkas, nes ir viena ir >ntra pusė 
naikina “bedievius.”

Kiti gudresni rusų administratoriai vėl 
monija žmonėms akis, šaukia pasikalbėji
mus su žmonėmis, žada per valstiečių ban
ką dvarininkų žemes valstiečiams ir kitokias 
geradėjystes, kad tik nusiramintų gyvento-' 
jai.

Šnipams, provokatoriams atėjo tikra ga- 
I dynė.

*'Kaip gi tuomet elgėsi šių dienų lietu
viški ultra-patriotai, fašistai ir klerika
lai? Ką jie tuomet darė? Kurioj pusėj 
jie stovėjo: su liaudimi ar kruvinuoju , 
carizmu? Aišku, su carizmu. Smetona 
ir jo bičiuliai pataikavo carui ir bandė ‘

linasi :
• Italų................................... 70,000

Vokiečių ................. 30,000 • ■
Maurų ............................... 25,000 : ;
Fašistinės milicijos 130,000
Monarchistų ....................100,000
Reg. Ispanijos arm. kareiv. 40,000

Tai milžiniška pajėga, betgi kol kas ją 
Liaudies Fronto milicija karšia!

Jų Provokacija Neišdegė
Išprovokuodami riaušes, kuriose žuvo 

keletas asmenų ir šimtai buvo sužeista, 
Franci jos fašistai, be abejo, norėjo su
ardyti (arba bent jį smarkiai pažeisti) 
Liaudies Frontą. Jiems senai rūpi įmes
ti bent kokį “monkey wrench” į Liaudies 
Fronto mašineriją ir sulaikyti ją nuo 
funkcijų.

Bet jiems tai skaudžiai nepavyko. Tie
sa, riaušėse žuvo darbininkų ir jų daug 
sužeista, bet Liaudies Frontas, kaipo to- 
kis, dėlto nei kiek nenukentėjo. Prie
šingai, darbininkų vienybė po to likosi 
dar drūčiau sucementuota.

Francijos Generalė Darbo Konfedera
cija, Paryžiaus srity j, stojo su komunis
tais, prieš fasistus. Unijistai apskelbė 
pusės dienos visuotiną streiką, kurin įsi
vėlė 2,000,000 darbininkų! Tai milžiniš
ka pajėga. Tai nepaprastas solidarumo 
parodymas!

Aišku, šis streikas, ši darbininkų de
monstracija davė suprasti ne tik fašis
tams, kad darbininkai netylės, bet taip 
pat ir Liaudies Fronto valdžiai. Demon
strantai, streikieriai įspėjo Blumo val
džią, kad ji daugiau nežiūrėtų per pirš
tus į bent kokią fašistų maską savo dar
bams apmaskuoti.

Komunistai, socialistai ir bendrai dar
bininkai pareikalavo valdžios uždrausti 
fašistams organizuotis. Tiesa, valdžia 
buvo pirmiau uždraudusi organizuotis, 
likvidavo fašistų vieną organizaciją, bet 
jie tuomet griebėsi už kitos ir per ją vei
kia.

Greta to, streikieriai davė suprasti ir 
fašistams, kad jie daugiau nesmarkau
tų : jei tik pradės savo ragus perdaug aš
trinti, darbininkai juos nudžiaus.

Žodžiu, šis Paryžiaus srities darbinin
kų streikas parodė pasauliui, kaip soli
dariai, kaip gražiai, kaip pasirįžusiai 
Francijos darbo žmonės kovoja su nuož
miuoju savo priešu, fašizmu.

Tas žoles jie gauna bažny
čioj, žinoma, už tai reikia 
duot “ant afierų.” Lietuvoj 
tikinti žmonės tas “verbas” 
patys pasigamina namie ir 
nusineša bažnyčion “pa
šventint.” Bet Lietuvoj, 
nors ir tas pats tikėjimas, 
vienok “verbos” esą kito
kios — susideda iš kadugių 
šakos ir gluosnio rykščių. 
Kitose šalyse katalikai dar 
kitokias žoles bei medžius 
vartoja verbų nedėldienį.

Tos “pašventintos” verbos 
paskui laikomos kaipo šven
tas daiktas ir, reikalui esant, 
pavartojamos įvairiem prie
taram. Pas mus būdavo, už
einant juodam debesiui su 
griausmu, motina atneša 
“šventintų” kadugių šaką, 
uždega ir rūkina trobesius, 
visus stubos kampus, ypač 
langus ir duris. Sakydavo, 
velnias labai bijo tų “šventų 
dūmų” ir, užuodęs jų, nešasi 
laukan. Gi užėjus griaus
mui “perkūnas” netrenkia 
ton išrūkyton stubon, nes 
ten velnio jau nebėra. Mat, 
senos moterėlės tikėjo, kad 
kiekvienas perkūno trenks
mas užmuša velnią...

Kiti žmonės, atėjus pava
sariui, kuomet pirmu kartu 
išleidžia iš tvarto gyvulius 
laukan ganytis, apmuša 

, juos tų “šventintų” verbų 
rykšte, kas būk tai reiškia, 
jog gyvuliai bus apsaugoti 
nuo ligų, laikysis namų ir 
tt.

Yra ir daugiau įvairių 
prietarų, liečiančių “ver
bas,” bet neapsimoka eiti į 
smulkmenas.
Nuo Ko Paeina Tas Verbų 

Nedčldienis
Labai daug tikinčiųjų 

žmonelių, ypač mūšų brolių 
Lietuvoje, nežino, ką reiškia 
arba iš kur paeina tas me
džių bei žolių šventinimas 
paskutinį nedėldienį prieš 
Velykas.

Pagal kunigų aiškinimą, 
tai būk jų pasakiškas Kris
tus ėjo Jeruzalės miestan 
(kurią dieną tas buvo, jie 
nežino, nes ir Velykos kas
met būna skirtingu laiku). 
Ėjo jisai su savo “moki
niais” išdidžiai, bet kad bū
tų dar išdidžiai!, jis, radęs 
keno tai pririštą prie tvo
ros asilą, užsėdo ant jo ir 

' jojo miestan raitas. Ir būk 
žmonės jo laukę ir jį pasiti-

kę, lauždami medžių šakas 
ir klodami jam po kojų (ži
noma, ir po asilo kojomis).

Taigi, ir dabar tikintieji, 
kad pagerbt tuos medžius, 
kurie buvo klojami ant kelio 
Kristui jojant, laužo kadu
gius, gluosnius, įvairias Žo
les, kunigai “šventina” jas 
ir paskui gerbia kaipo kokį 
šventą daiktą.
Ištikrųjų, čia kunigai labai 

neteisingai elgiasi. Kas rei
kėtų labiau atminti, labiau; 
gerbti, tas visai užmirštas;’ 
ne tik užmirštas, bet dar pa
niekoj laikomas. Nekartą 
teko girdėt, kaip kunigas

surinka ant parapijono: 
“Tu asile!” Kunigai visai 
užmiršta, kad asilas Kristui 
daugiau gero padarė, negu 
tos šakos, per kurias asilas 
ėjo, nešdamas ant savo nu
garos Kristų. Juk šakos tai 
šakos, buvo pamestos ant 
gatvės ir viskas. O biednas 
asilėlis vilko per miesto ga
tves į patį Jeruzalės centrą 
Kristų, sunkiai alsuodamas 
ir prakaituodamas... Ar 
negeriau būtų dabar, atėjus 
verbų nedėldieniui, gaut asi
lo karčių ir juos naudoti 
vietoj “verbų”.

Zakristijonas.

LIETUVOS ŽINIOS
ŠVĖKŠNA.

Nušovė Kontrabandininką
Jonelių km. gyventojas Trei- 

tikas ir Lankstėnų km. gyvento
jas Majus slaptai per sieną ga
beno kontrabandą. Juos begabe
nant pastebėjo saugojąs sieną 
pasienio policininkas, kuris šū
viu norėjo juos sulaikyti. Bet 
jiems nestojant, policininkas šo
vė į juos. Vienam kontrabandi
ninkui Majui kulka pataikė į 
galvą, ir jis vietoje buvo nušau
tas, o kitas — Treitikas pabėgo.

našlei net pagrasė, kad ji sava 
dūšia atsakysianti ir už vyro 
nuodėmes. Esą, jei moteris bū
tų užsispyrusi tuoktis bažnyčioj 
— vyras būtų nusileidęs.

Mirusiojo darbo draugai - 
akmenskaldžiai, apie 90 vyrų, 
gavę karstą, mirusįjį, grojant 
jų pačių orkestrai, po keturis 
išsirikiavę, nulydėjo į kapines 
ir ten gražiai ir įspūdingai pa
laidojo, atiduodami darbininkiš
ką pagarbą, tragingai žuvusiam 
darbo draugui.

kojo, kad prekes pirko Milratas 
ir kiti.

Teismas Strolią nubaudė 3 
mt. s. d. kalėjimo, o. Milratą ir 
3 kitus po 3 mėn. pap. kalėji
mo. Milratas turi dar vieną by
lą už iš tų pat asmenų pirktos 
vogtos degtinės savo restorane 
pardavinėjimą.

Kitoj Strolios ir Gruodžio va
gysčių byloj, kurioj jie buvo 
kaltinami, kad 1935 mt. lapkr. 
29 d. Debeikiuose išplėšę N. 
Kantorienės krautuvę ir išvogę 
apie 1200 litų vertės manufak
tūros prekių, Strolia prisipaži
no, tik sakė, kad suma esanti 
kiek perdėta ir papasakojo kam 
prekes pardavę bei davę.

Strolią teismas nubaudė 3 
mt. s. d. kalėjimo su b. st. pasė
komis atskaitant metus iki tei
smo atsėdėtus, o iš 8 vartojusių 
vogtus daiktus 3 nubaudė po 3 
mėn. kalėjimo ir dvi po 3 mėn. 
lygtinai.

Abiejose bylose nukentėju- 
siems priteisti ei v. j ieškiniai.

ALYTUS

VILKAVIŠKIS

Nenormalios Grūdų Pro
duktų Kainos

Vilkaviškyj kviečių, kaina bu
vo pasiekusi iki 22 lt. ūkinin
kai, turintieji kviečių atsargas, 
dar tikėjosi kainų kilimo iki 30 
lt. Tik kainoms kritus, girdėti 
nusivylimas, kam jie anksčiau 
javų nepardavę, Su javų kainų 
pakilimu pabrango ir įvairių 
grūdų produktų kainos, kurios 
iki šiol tebėra nenormališkai 
aukščiau javų kainų lygio.

KRETINGA
i ■ , . .,

Už Čivilę Metrikaciją
Kaip jau buvo rašyta, vasario 

5 d. 7 vai. rytinis traukinys mir
tinai suvažinėjo akmenskaldį 
Vladą Piktužį, ėjusį iš Klibių 
link Kretingos, į darbo vietą. 
Nelaimė įvyko del didelio mig
lotumo ir priešais pučiančio 
žvarbaus vėjo. Su juo ėję du ki
ti darbininkai nelaimės išvengė, 
nes buvo kelis žingsnius nuo 
pirmojo pasilikę.

Mirusiojo brolis, kreipėsi į 
Kretingos kleboną tėvą Aloyzą, 
prašydamas paskambinti, bažny
čios varpais už veljonies vėlę, 
tačiau tė^as tai padaryti atsisa
kė, nurodydamas, kad velionis 
buvo susituokęs Klaipėdos ma
gistrate civile metrikacija. Cha
rakteringa, kad tėvas Aloyzas 
net pabrėžė, jog jei velionis bū
tų gyvenęs “susidėjęs,” tai dar 
būtų buvę pusė bėdos, bet kad 
jis tuokėsi “bedieviškai” — tai 
jam vieta esanti pakaruoklių 
kapinėse. Tėvas Aloyzas jaunai

Už Vieną šūkį Gali Būt 
Baudžiama, Kaip už Ištisą 
Prakalbą, Viešai Pasakytą

Gegužės Pirmosios demons
trantų byloje teismas pripažino 
kaltais ir nubaudė pagal B. St. 
129 str. Kaltinamųjų įgal. adv. 
Zymonas kasacijos skunde vyr. 
tribunolui tvirtino, kad atski
rus šūkius arba sakinius nega
lima laikyt prakalbomis B. St. 
129 str. prasme, taigi ir Gegu
žės Pirmosios demonstrantams 
esąs netaikintinas B. St. 129 
str. Kadangi šis klausimas yra 
principinio pabūdžio, tai vyr. 
tribunolo baudžiamasis skyrius 
patiekė vyr. tribunolo visumos 
susirinkimui išaiškinti teisės 
klausimą: ar keliais žodžiais pa
sakytas šūkis, kaip pav., “šalin 
fašistų valdžia,” “Tegyvuoja 
Gegužės Pirmoji” ir kt. šūkiai 
laikytini prakalba Baudž. St. 
129 str. prasme.

Į šį klausimą vyr. tribunolas 
taip atsakė:

Baudž. St. 129 str. yra bau
džiamas, be ko kita, tas, kuris 
nusikalto sakęs viešai kalbą ar
ba rašinį skaitęs, kuriais kursto
ma padaryti maištą, išdavimą 
ir kt. tuo straipsniu draudžia
mus darbus. Įstatymas nenusa
ko kokio platumo turi būti toji 
kalba arba tas rašinys. Baudž. 
statuto redakcinės komisijos pa
aiškinamajame rašte prie 90 
str. pažymėta, jog komisija prie 
kurstymo priemonių priskiria ir 
prakalbos sakymą, nežiūrint ko
kios formos ir kokiose sąlygose 
ji yra pasakyta arba rašinys pa
skaitytas. Iš to paties paaiški- 
nafnojo rašto matyt, kad pagal 
Baudž. st. 129 str. nusikalti
mas laikomas užbaigtu nuo ta
da, kai y?a pasakyti kurstomie-

Kirviu Užmušė žmogų
Vasario 21 d., 11 vai. ryto, 

Alytaus apskr. Butrimonių vals. 
Paliepių vienkiemyje, Aloizas 
Buinickas keturiais kirvio smū
giais sunkiai sužalojo Miką Ba- 
činską, kuris nuvežtas Alytaus 
apskr. ligoninėn tos pat dienos 
naktį mirė.

Aloizas Buinickas gyveno Mi
ko Bačinsko ūkyje. Jis norėjo iš 
nevedusio 50 m. amž., jo žmo
nos dėdės Bačinsko kaip nors tą 
ūkį paimti. Del to buvo daug 
teismų ir kivirčų, kol pagaliau 
prieita net prie žudynių.

Velionis buvo neseniai grįžęs 
iš Amerikos, pasiturįs ūkinin
kas.
žudikas pats pasidavė policijai.

(Iš “L. ž.”)

Shenandoah, Pa.
Brennano Bėdos

Kadangi dabar anglių ka
syklas dirbą po 2-3 dienas į 
savaitę, tai UMW unijos loka- 
lai nusibalsavo, kad šeštadie
niais nedirbti. Atsitikime, jei
gu kasyklos bus operuojamos 
per visą savaitę, t. y. visas die
nas, tai tik tada eiti dirbti ir 
šeštadienį.

Rodos tame nieko blogo, vis 
vien nedirbama pilnas laikas. 
Bet kaip tik virš minėtas tari
mas įėjo į galią, tai Philadel
phia and Reading anglies 
kompanija kone kiekvieną 
penktadienį deda notas, kad 
kasyklos bus operuojamos “ry
toj.” Bet mainieriai tvirtai lai
kosi savo tarimo ir tą dieną 
dirbti neina.

M. F. Brennan, distrikto 
prezidentas, norėdamas kom
panijai geriaus įtikti, kuo iš 
kailio neišsineria, kad prieš 
jo didenybės norą atsitiko to
kie dalykai. Nedrįsdamas at
silankyti į lokalų susirinki
mus, išsiuntinėjo lokalams 
laiškus su griežtu reikalavimu, 
kad mainieriai būtinai turi ei-

Manila mieste, Filipinų salose, parodavo pirmas pėsti
ninkų regimentas, kuomet ten atvyko Amerikos Gene

rolas Douglas -MacArthur.

ji žodžiai, nors pati prakalba ir ti dirbti šeštadieniais, jeigu 
nebūtų dar užbaigta. Todėl vyr.1 kompanija to nori. Mainieriai, 
tribunolas ir nutarė į patiektą | išgirdę tokį Brennano ultima- 
klausimą atsakyti: ir kelių žo- tuma, visi 10 lokalų griežtai 
džių šūkiai teismo gali būti pri- pareiškė: jeigu kompanija 
pažinti prakalba 129 str. pras- duos dirbti visą savaitę, tai
me.

UTENA
dirbsime ir subatoj, o jeigu ne, 
tai lai Brennanas eina ir dir
ba.

Krautuvių Plėšikai ir Vog
tų Daiktų Pirkėjai.

Suėmus vagis — recidivistus 
Gruodį ir Strolią, paaiškėjo, kad 
Kurklių m.- Kremermanų ma
nufaktūros krautuvę jie išplėšė 
ir jiems papasakojus, kad žino
dami, jog tai vogtos prekės jas 
nupirkęs K. Milratas ir kiti, 
buvo iškelta visiems byla. Vie
niems už vagystę, o kitiems už 
vogtų daiktų pirkimą. Kaltina
maisiais viso buvo patraukta 
per 10 žmonių.

Vasario 18 d. Panevėžio apyg. 
teismo sesija sprendė Utenoj tą 
bylą, kūrioj Strolia (Gruodis 
paleistas iš kalėjimo pasislėpė 
ir, kalbama, pakliuvęs Lenkijos 
kalėjiman) prisipažinęs papasa-

Lietuviškų “Leidžiu” Kliubas
Teko, matyti vietos anglų 

spaudoj, kad lietuvės moterys 
turėjo “svarbų” susirinkimą 
Hotel Ferguson. Kliubas bu
vęs suorganizuotas Pottsville 
Hotel, Necho Allen. Kliubo 
pirmininke kokia tai ponia 
Saponis, iš Minersville, vice
pirmininkė taipgi “ponia” Ra- 
dziawicz, iš Minersvillės, sek
retorė ir vėl “ponia” Bierstein, 
iš Shenandoah’io. Susirinkime 
buvę 60 moterų. Jos, mat, esą, 
atstovauja visą Schuylkill aps
kritį. Juokai, daugiau nieko. 
Pralaimėjus republikonų par
tijai rinkimus, šitos poniutės 
d a tik dabar kvapą atgavo.

Dėde Kalnietis.
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M. Janonienė Rašo Apie Julių
Šiomis dienomis gavome iš drauges M. 

Janonienės raštą-atsiminimų pluoštelį—apie 
josios sūnų Julių. Kaip žinoma, Julius Ja
nonis (Vaidilos Ainis)—pats pirmutinis ir 
geriausias lietuvių proletarinis poetas. Šie
met sueina lygiai 27 metai nuo jo mirties. 
Apie jį “Laisvėn” įtalpinsime visą eilę straip
snių.

Draugė M. Janonienė gyvena Marylando 
valstijoj ir yra nuolatinė mūsų dienraščio 
skaitytoja.

“Šviesos" Num. 1 -mas
Išėjo iš spaudos ALDLD bertaininis politi

kos, mokslo, meno ir literatūros žurnalas 
“Šviesa,” už sausio, vasario ir kovo mėne
sius. Tai įvairus, įdomus ir svarbus numeris, 
pilnas žingeidžių raštų. Be kitų, jame telpa 
sekami straipsniai: “Lietuvos Nepriklauso
mybės- Duobkasiai” (A. B.); “Kokia Socia
listų Partijos Ateitis” (William Z. Foster); 
“Kas Nuvertė Carą?” (D. M. Šolomskas); 
“Farmerių-Darbo Partija” (L. Prūseika); 
“Komunizmas ir Fašizmas” (Komunistas); 
“Amerikos Lietuviai ir Tikybos” (A. M. Me- 
telionis); “Anglies Gadynė” (S. V.); “čar- 
lie Čaplin” (Efim Zozula),

Be to, telpa Pr. Kartaus vaizdelis “Moks
las,” eilių ir knygų apžvalga.

Kurie žingeidaujate gilesniais raštais, pa
tartina įsigyti šis “Šviesos” numeris. Kadan- 
'gi ALDLD nariai “šviesą” gauna veltui, tad 
geriausiai kiekvienas lietuvis darbo žmogus 
padarytų, įstodamas į šią švietimo ir kultū
ros organizaciją, šiuo tarpu ALDLD veda 
vajų už naujus narius.

“Priekalo" Num. 2-ras
Jau pasiekė Ameriką ir “Priekalo” num. 

2-ras (už vasario mėnesį). Tai “Puškino nu
meris,” jei taip galimą išsireikšti. Telpa ke
letas Puškino eilėraščių ir apie poetą porą 
straipsnių, V. Žalionio ir M. Gorkio. Be to, 
“Pr.” telpa sekami žymesni raštai: “Sovietų 
Šalies Apsigynimo Jėgos” (V. K. Varnėnas); 
“Sumišimas Lietuvos Katalikų Tarpe” (Z. 
Angarietis); “Baskų Katalikai Kovoja už 
Demokratiją ir Laisvę” (F. Lang).

Telpa spaudos apžvalga, žinių iš Lietuvos 
ir tt. žodžiu, “Priekalo” num. 2-ras žingei
dus. Patariame draugams jį įsigyti ir per
skaityti. Gaunamas pas literatūros platin
tojus.
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Čigoną Literatūra
Mes įpratę žiūrėti į čigonus tik kaipo į 

klajoklius, apgavikus, tinginius. Pamirštame, 
kad Sovietų Sąjungoj čigonų tauta pradėjo 
naują gyvenimą—gyvenimą sėsliųjų žmonių, 
—organizuoto darbo dirbėjų, socialistinės vi
suomenės kūrėjų.

Ten čigonai turi savo literatūrą. Tiesa, dar 
nesena ji, bet jau spėjo gražiai pasirodyti. 
“Literatumaja Gazeta” (imam iš “Raud. 
Art.”) paduoda sekamą žinių žiupsnį apie 
čigonų dailiąją literatūrą:

Čigonų literatūra jauna, dar tik dešimtis 
metų kaip ji gyvuoja. 1927 metais išleista 
pirmas suaugusiems elementorius ir vieninte
lis pasaulyje žurnalas “čigonų Aušra.”

Visai trumpu laiku iš spaudos išėjo čigo
nų kalba dailiosios literatūros jau apie 40 
pavadinimų, tame skaičiuje yra ir vertimų: 
Puškino, Gorkio, Korolenkos, šolochovo; 
Stavskio, Fadejevo, Merime ir kt. 1930 me
tais buvo išleista “čigonų Poetų Almana
chas,” kuriame dalyvauja 12 jaunų autorių.

Dabar prie Maskvos čigonų kliubo veikia 
gan tvirtas pasireiškusių rašytojų aktyvas. 
Tarp jų—A. Germanas, pjesos “Gyvenimas 
ant Ratų” autorius N. Pankovas, jauna po
etė Olga Pankova, M. Bezliutskis—čigonų 
selsovieto šiaurės Kaukaze pirmininkas, pa
rašęs čigonų kolchozinių apysakų knygą 
“Norisi Gyventi.” J. Romas-Lebedievas—pje
sos “Ganka” autorius, Vana Chrustale ir 
kiti.

Puškino jubilejui čigonų literatai verčia 
didžiojo rašytojo kūrinius. N. Pankovas iš
vertė “Kapitanskaja Dočka,” “Stancionij,” 
“Ciganė,” ir “Skazka o Ribake ir Ribke.”

Dešimtmetinėms čigonų rašto sukaktu
vėms rengiama čigonų spaudos pasiekimų 
paroda.

Čigonų rašytojai rengia naujas pjeses, eilių 
ir apysakų knygas. Pagrindinė jų kūrinių 

tema—perėjimas iš klajoklinio gyvenimo į 
organizuotą darbą, čigonų tautinis atgimi
mas, gamybos artelių bei kolchozų gyveni
mas.

čigonų literatūra stiprėja ir vis giliau pa
siekia klajoklinius taborus, ir sėsliųjų či
gonų vietas.

Argentiniečių Laikraštis Apie 
“Bešvintantį Rytą’

“Argentinos Lietuvių Balsas” (už vas. 
18 d.) šitaip trumpai apibudina St. Jasilionio 
kūrinių knygą:

“Bešvintantis Rytas, Stasio Jasilionio eilių 
rinkinys, 288 puslapiai, išleido “Laisvė” 
Brooklyne. įvadą apie autorių ir jo kūrybą 
puikiai parašė R. Mizara. Viršelį piešė Kai
riūkštis. Kaina 50 centų USA. Tai tikrai 
švariai išleista proletarų poeto kūryba.

“Pastebėtina, kad kairieji žmonės kasmėt 
išleidžia po kelias lietuviškas knygas šiau
rinėje Amerikoje, o tokia Tėvynės Mylėtojų 
Draugija, Sandara, etc., jau keli metai neiš
leido nei vienos lietuviškos knygos. Tuomet 
kyla klausimas: Kas labiau saugoja nuo iš- 
tautėjimo lietuvius Amerikoje?”

Paskutinis sakinys smarkiai uždrebia vi
sokio plauko t. v. patriotams, kurie daug šū
kauja, bet nieko teigiamo nenuveikia.

Kaip Organizuoti Meno Sąjungos 
Konferencijas?

Per metų eilę mes laikėme ir laikome įvai
rias mūsų judėjimo konferencijas. Rodos, 
visi turime patyrimo, kaip tokias konferenci
jas organizuoti. Tačiaus, tikrenybėje, mes 
dar daug ką turime išmokti, kad pataisyti 
mūsų judėjimą.

Kalbame apie Lietuvių Meno Sąjungos 
Apskričių konferencijas. Meno Sąjunga nė
ra pašalpinė organizacija, nėra nei knygų 
leidimo orgaizacija, kaip kad ALDLD. Meno 
Sąjunga nėra nei grynai politinė organizaci
ja, kuri užsiimtų tik prakalbų rengimu. Me
no Sąjunga, vyriausiai, kultūrinė organiza
cija. Jos dirva, veikimo laukas—dainos, 
muzika, drama, literatūra, vaidybą, chorai.

Sulyg tuo ir veikla reikia nustatyt. Tad, 
kas reikia svarstyti tokios organizacijos Ap
skričio konferencijoj ? Kaip reikia organi
zuoti tokioę konferencijos?

Viena tokių konferencijų įvyko Brooklyne 
—revoliucinio kultūrinio judėjimo centre. 
(New Yorkas yra tarptautinio dramos, lite
ratūros, muzikos ir vaidybos judėjimo cen
tras. čia veikia įvairios meno organizaci
jos). Jei kitur mene nėra nieko naujo, tai 
Brooklyne-New Yorke visuomet yra kas nors 
naujo. Ir šiame meno centre, mes turėjo
me sekamo turinio lietuvių konferenciją:

Dienotvarke
1. Susirinkimo atidarymas, mandatų su

tvarkymas, pirmininko ir sekretoriaus rin
kimas, pereitų metų konferencijos protokolo 
skaitymas.

2. Pirmininko ir sekretoriaus raportai. 
Raportai nerašyti, apima tik pikniko rengi
mą, mokyklėlės'palaikymą. Raportuose nie
ko nėra apie veikalus, dainas, abelną meninį 
ir kultūrinį judėjimą šiame Apskrityje.

3. Chorų raportai, labai trumpučiai, pa
liečia tik narių ir finansų skaičių. Apie me
ninę ir ideologinę chorų veiklą,—nieko.

4. Raportėlis, labai suglaustas/iš chorve
džių lavinimosi. Koks tokių mokyklėlių vi
suomeninis tikslas,—nenušviesta.

5. Raportas iš pikniko rengimo—diskusi
jos ir tarimas, kur ir kada bus sekantis pik
nikas.

6. Nauji sumanymai, konferencijai vieta, 
Komiteto rinkimas. Konferencijos pabaiga 
be jokio efekto—be muzikos, be kalbų, be 
programos. ’ ,

Ar gerai organizuota tokia konferencija? 
žinoma, kad ne. Pats konferencijos įspūdis 
neįdomus, nepamokinantis. Pati konferenci
ja visai neskaitlinga, nepakviesta net meni
nės organizacijos, grupės. Viršininkai, pirmi
ninkas ir sekretorius, ateina į metinę Apskri
čio konferenciją be raportų kiek geriau pa
ruoštų, kad ir apie pačius savo reikalus. De
legatai ir svečiai iš konferencijos nieko nau
jo neišsineša, nieko nepasimokina.

Kaip reikia organizuoti Meno Sąjungos 
Apskričių konferencijos sėkmingiau? Gata
vą dienotvarkį mes negalime patiekti. Ta
čiaus, jei Apskričių Komitetas pabandys 

naujoviškai, geriau, su pastangomis organi
zuoti meno konferencijas, tai jos bus daug 
geresnės ir naudingesnės. Sakysime, kiek 

‘kur galima, reikia konferencijas organizuoti 
sekamais pamatais:

Lietuvių Meno Sąjungos Apskričio 
Konferencijos Programa

1. Konferencijos atidarymas 10 vai. ryte. 
Mandatų sužiūrėjimas, trumpos prakalbėlės. 
Šiam sutvarkymui paskiriame apie pusę va- 
landos.

2. Oficialus konferencijos atidarymas, 
prezidiumas (pirmininkas, sekretorius, ko
misijos) jau išrinkta. Atidaroma su muzi
ka bei kitu scenišku perstatymu, kuriam 
duodame apie 15-20 minutų. Komiteto ra
portas, kurį paruošia raštiškai vienas komi
teto narys. Raportas brandus, paliečia Ap
skričio veiklą—meno, apsvietos, dalyvumo 
reikalus; santikius, naujus meninius nuota
kius ir įvykius kitakalbių (anglų) menininkų 
tarpe; iš jų pamokas, mūsų siekius, tikslus. 
Raportas 40 minutų. ■

3. Po raportui vėl seka koks sceniškas 
vaizdelis, kad parodyti, kas jau išauklėta, 
suorganizuota, kokias turime meno jėgas. 
Tam perstatymui—15 m. Seka raporto dis
kusijos ir klausimai—30 minutų.

Dabar jau yra 12 :15. Pertrauka pietums. 
Susirenkame kaip 1 vai. p. p.

4. Antrą sesiją atidarome vėl su meno kū
riniu, paruoštu iš kito miesto, kito vieneto, 
choro, dramos grupės. Seka vienetų rapor
tai, gerai parašyti, paliečianti ne tik skai
čių narių, parengimų, finansų, bet ir veiklos ' 
turinį; veikalų, dainų ir paties vieneto ko
kybę. Čia skiriama apie 1 valanda laiko.

5. Seka, jei yra, sceniškas šokis bei persta
tymas, paskiaus prelekcija apie meną, te
atrą, literatūrą, tapybą, režisūrą—apie 45. m.

• • • • i
6. Ką mes turime veikti ? Peržvalga pie

ninių darbų dhųsų Apskrityje, kritiškas jų 
įvertinimas, kas reikia daryti, ką reikia ge
rinti, ką it kaip peikia organizuoti ? Tokią 
prelekciją paruošia vienas iš Komiteto ną- 
rių. Jei tokio nario; nėra—reikia jis surasjį. 
Visam dalykui—1 vai. laiko. < • /•

7. čia gali sekti didesnis perstatymas, po
jo kalba, diskusijos. . , ' j1 •/’’

8. Jei Apskričio ribose veikia amerikoiių 
artistų grupės, jei jie turi gerų meninių jėgų 
—tokios grupės reikia pasikviesti į mūsų 
konferencijas,,kad lietuvius sū jais supažin
dinti.

9. Jei mes norime organizuoti, rašytojų 
grupę Apskrityje, visuomet reikia pakviesti 
tokius draugus pakalbėti, paaiškinti, kurie 
jau rašytojai, literatai. (Mizara, Senas Vin
cas ir kiti).

10. Prelekcija apie rtiuziką, šokius, kriti
ką, literatūrą konferencijoj galima duoti.

11. Konferencijos pabaiga reikia gerai, 
apgalvotai, suruošti su kalbomis, su muzi
ka, kad pabaiga būtų entuziastiška, pakeltų 
ūpą.

Reikia Organizuoti Skaitlingas 
Konferencijas

Mūsų chorų dalyviai yra didžiumoje jau
nimas. Apie piknikus, paprastus techniki
nius konferencijos reikalus jie nesidęnii. 
Konferencijas reikia padaryti apšvietos kon
ferencijomis. Kiekvienas turi ką nors išmok-* 
ti, išgirsti jose, ko dar negirdėjo. Tada ne 
tik delegatai norės jose dalyvauti, bet ir ki
tų organizacijų nariai, svečiai jose dalyvaus.

Kaip matote, tai Meno Sąjungos Apskričių 
konferencijos reikia ruošti visai ir ilgai die
nai, su prelekcijomis, paskaitomis ir gera me
niška programa. Konferencija turi būt mūsų 
meninio ir intelektualio augimo išraiška, pa
roda.

Organizuoti tokias konferencijas reikia 
pradėti apię 3 mėnesius prieš laiką. Į to
kias konferencijas reikia kviesti ne tik me
no vienetai, bet ir broliškos organizacijos. 
Išanksto reįkia apgalvoti ir užsakyti įvairios 
kalbos, paskaitos, pakviesti draugai ir Vie
netai paruošimui tam tikrų perstatymų. ‘ -

Daugiau darbo, tai tiesa. Tačiaus be dar- 
z bo mes nieko negalime sukurti. Kuomet kon

ferencijas padarysime žingeidžiomis, didelė
mis, papuošime jas meno kūriniais, tai pa
kelsime ūpą, norą dąrbuotis ir dalyvauti jo
se. Taip mes galėsime gauti ir išauklėti 
naujų meno jėgų.

*
Reikia Gauti Naujo Kraujo j Meno Sąjungą <

Turime žinoti, kad Lietuvių Meno Sąjunga 
gali pakilti tik sąmoningais darbais. Į mūsų 
Apskričių konferencijas turi įeiti ir Lietuvos 
meninis, literatinis ir kultūrinis klausimas. 
Tokiose konferencijose turi būt kviečiama 
daugiausia prasilavinę, pakilę mūsų judėji
mo draugai, intelektualai.

Daug kartų mes kalbėjome, kad sukaupti 
menines jėgas organizaciniai, kad organi
zuot naujus talentus visuomenes darbui. 
Reikia žinoti, kad talentai tik tada gali iš
kilti ir vystytis, kuomet artistas savo kūri
nius suvisuomenina.

Tad, organizuojant tokias konferencijas, 
į jas reikia pakviesti ir pavieniai artistai, ku
rie lanko meno mokyklas. Apskričio Komi
teto yra pareiga turėti savo žinioje visus pa
vienius menininkus. Jie reikia kviesti į kon
ferencijas. Kurie sutinka duoti prelekciją, 
pakalbėti, jiems reikia ta proga duoti.

Taip pat yra ir profesionalų, kurie kartais 
atrodo mums labai tolimi, juos taip pat rei
kia pakviesti, reikia leisti išreikšti jiems sa
vas mintis, pažvalgas apie mus, meną, tea
trą. Reikia žinoti, kad menas, tikras menas, 
yra tas geriausias, kuris rodo žmonijos pir
myn eigą, kuris siekia ne tik individualio, 
bet ir visuomeninio tobulėjimo. Mes siekia
me tokio tobulėjimo. Todėl mes neturime 
nieko pralaimėti bendrame meno fronte. 
Mūs siekiai, mūs idėjos yra sveikos ir žmo-' 
nijai naudingos. Tad pradėkime plačiau 
dirbti.

V. Bovinas,
L. M. S. Pirmininkas.

Geras Darbas

Uruguajaus Lietuvių 
Meniškas Darbas

Nuo šėpai pažinau kompozitorių Juozą Žile
vičių kaipo žymų lietuvį- muziką, chorų moky
toją ir žymų meno srityj veikėją. Taipgi žino-- 
jau, kad jis renka medžiagą, faktus apie Ame
rikos lietuvius menininkus, veikusius keli de- 
sėtlčai metų praeityj ir apie tebeveikiančius 
menininkus.

> • f . * *

Užklaustas, ką jis mano daryt su ta medžia
ga, ir koks to darbo tikslas, muzikas dėstė:

-^Kuomet pradėjau Klaipėdos Konservatori
joj "skaityt lietuvių muzikos istoriją studen
tams, teko visą medžiagą nuo A iki Z surinkti 
pačiam, nes jos niekas nebuvo pajudinęs. To
kiu ;būdu organizavau Lietuvos svarbesniose 
vietose iki 100 korespondentų ir ėmiausi dar
bo pradėdamas rinkti liaudies muzikos instru
mentus, kad arčiau su jais susipažinus. Surin
kau apie 300 ir keliose vietbse—Kaune, Taura
gėje, Klaipėdoje—buvau viešai išstatęs.

—Šalę to reikėjo rinkti pasakas, priežodžius, 
dainas ir studijuoti visą, kas tik kur galima 
surasti, šiandien sudaro jau desėtkus tūkstan
čių eksponatų.

—Kadangi didelė dalis lietuvių gyvena šia
me krašte ir daug veikia muzikos srityje, rei
kėjo nuodugniai tą visą veikimą ištirti. Ban
džiau laiškais, bet pasirodė neįmanoma tas pa
daryti. Atvykau asmeniai keletai metų, o kaip 
pasirodė, teko net jau 8 metus gyventi ir dar 
vis randu naujų dalykų. Tokiu būdu surinkau 
tūkstančius atvaizdų chorų, benų, gaidų, re
cenzijų, iškarpų ir kt. Pavadinau tą skyrių 
“Amerikos Lietuviai Muzikos Garsuose.” Iki 
pavasario šių metų tikiuos turėti jau 5,000 at
vaizdų (tame tarpe solistai, dirigentai, kom
pozitoriai, gaidų leidėjai ir kt.). Tas rinkinys 
bus pargabentas Lietuvon ir sujungtas su ma
no Lietuvoje esančia kolekcija ir patalpinsiu 
Universiteto ar Konservatorijos Muzėjų sky
riuje, kad galėtų naudotis kartų-kartos savo 
studijoms ir džiaugtis išeivijos tarpe veikimu 
muzikoje.

—Manau, tamstai bus aišku, 'kodėl tą me
džiagą renku ir kam ji yra reikalinga,—baigė 
kompozitorius.

—.Taip. Tai svarbus darbas,—atsakiau jam.
Žilevičius renka chorų atvaizdus, solistų, di

rigentų ; vaidinimų, dainų, švenčių. Taipgi kon
certų plakatus, “šiaukartes” ir kt.

Žymėtina, kad komp. Juozas Žilevičius renka 
muzikos faktus neskirstant, nedalinant jų į 
“tikybas,” įsitikinimus, pakraipas. Pas jį viso
kia muzika, dainos vienodai įvertinamos.

Nuo savęs galime tik palinkėti sėkmingai 
užbaigt savo pasimotą darbą.

Pranas Pakalniškis.

“Liaudies Teatras” labai get
rai pastatė savo organizacinį 
darbą. Jo veikimas smarkiai 
išsiplėtė po visą lietuvių ko
loniją. Kaskart vis suranda
ma naujų meninių jėgų, naujų 
aktorių, kurie su senesniais, 
energingai darbuojasi meno; 
srityje. Mat, lietuviai iš seno-, 
vės daugiau pamėgę meną, to
dėl tas paveldėjimas vis smar-; 
kiau vystosi, žinoma, menas, 
menui nėra sulyginamas. Pa
vyzdžiui, lietuviški fašistukai 
anksčiau turėjo mažą būrelį 
sugrupavę ir pavadino “Meno 
Ratelis.” Bet, kadangi ši bur
žuazinė sistema pūva, smunka, ’ 
taip ir jų tas ratelis susmuko 
—pastatė vieną-kitą veikalą 
vaizduojant Lietuvos atgimi-, 
mą ir Smetonos ir kitų fašistų 
garbinimą. Tas visiems nepa^, 
kenčiama ir fašistinis “Meno 
Ratelis” išnyko, kaip pavasa-

i rio sniegas.
Kitaip yra su proletariniu' 

menu, kuris vis bujoja kartu 
su klasių kova. Pavyzdžiui,. 
“Liaudies Teatras” yra jaunas,, 
tik su keliais metais egzista
vimo. Jis jau turi dvi sekei- ' 
jas ir toliau stengsis plėsti 
dar daugiau savo veikimą, nes 
jam yra palanki dirva.

Tiesa, yra trūkumų, kaip tai 
veikalų iš Uruguajaus lietuvių 
kolonijos gyvenimo. Drg. Rasi- 
kas, senas menininkas ir uolus 
darbuotojas, senai iškėlė klau
simą, kad pagaminti keletą; 
veikalų iš Uruguajaus lietuvių’ 
kolonijos. Prie gerų norų tas 
būtų galima, tik reikia dau
giau impulso tartis su draugais; 
amerikiečiais delei atspausdi
nimo, nes čia labai sunkios są
lygos tai padaryti. Iki šiol vi
sas kreditas reik atiduoti drau-. 
gams Northamerikiečiams, nes 
jie daug mums padėjo ir pa
deda. Naktutis.

“Laisves” Redakcijos Pasta
ba. — Nebūtinai teatrališki 
veikalai reikia spaustuvėj 
spausdintis Mokintis lošti ga
lima iš rankraščių. Panašiai 
daugely atsitikimų daroma vi
sur.

Biskelis Apie Bingham- 
tono “Ūsorius”

Savaitė laiko atgal Brookly
ne dainavo atvykusieji iš Bing- 
hamtono “’ūsoriai.” Tai jaunų 
vaikinų būrys, sumokintas dai
nuoti VI. Žuko.

“Ūsoriai” turi gerų balsų ir, 
be abejo, daugiau pasilavinę, 
gražiau sudainuos. Bet jiems 
būtinai reikėtų pagerinti savo 
dainų repertuarą. Jis perdaug 
skystas. Dainos, dainuotos 
Brooklyne, buvo perdaug “len
gvutės,” nei vienos “kietes
nės,” nei vienos, kuri būtų su
žavėjusi klausytojus.

Tai rašydamas, aš nesakau, 
kad nereikalinga dainuoti ko
miškos bei satyriškos dainos. 
Ne! Jos reikalingos, bet prisi
eina turėti tam tikra pusiau
svyra.

Mano linkėjimu ūsoriams: 
lavinkitės dainuoti, bet bandy
kite kopti aukštyn apsidrūti- 
nančiai, kad jūsų dainuojamos 
dainos ne tik juokintų kiaušy* 
tojus, bet kad jos ir žadintų 
prie ko nors gražesnio ir pra-i 
kilnesnio.

y.
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Sovietų Sąjungos išradėjas S. F. Fluks pabudavojo šią 
mašiną, kuria galima perkraut j kitą vietą 150 tonų 

anglies j valandą
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Washington Jaunųjų Komu
nistų Lygos, Afro-American 
redaktorius Jones ir R. Brown, 
kurių prakalbas lydėjo griaus
mingi susirinkusiųjų aplodis
mentai. Vakaro programa 
baigta bendrai sudainuojant 
“Internacionalą.”

Todelęi šiandien ne tik mes. 
džiaugiamės ir didžiuojamės 
tokiu įvykiu, bet privalo 
džiaugtis ir plačioji Amerikos 
darbo visuomenė.

• Vinco Duktė.

Worcester, Mass.

| Ketvirtas*
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“Laisvės” Šerininkų Konvencija

BANKETAS IR KONCERTAS
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Įvyks Sekmadienį Baland. 11 April
GRAND PARADISE DIDŽIOJOJE SALĖJE

>d. Boston, Mass
Naujiena Moterims

Nedėldienį, 21 d. kovo, 3 v. 
Po pietų bus svarbi prelekcija 
vienoms merginoms-moterims. 
Prelekciją duos E. Vilkaitė, 
profesionalė slaugė iš Brook
lyn, N. Y. Vieta: Lietuvių Pi
liečių Kliubo svetainėj, i 
Broadway. Rengia ALDLD 
kuopos Moterų Skyrius.

H. Tamošauskienė.

376
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Plymouth, Pa
Lietuvių Kapinių Korpora

cijos kvoterinis susirinkimas 
bus kovo (March) 28 d., 2 v. 
po pietų, Aug. Stravinsko sve
tainėj, 400 Ferry St.

Visi draugai dalyvaukit, ba 
yra svarbių dalykų aptarimui. 
Ateina vasara, ant kapinių že
mės bus darbo iki valiai, kurio 
neturim praleist, turi būt vis-i 
kas apžiūrėta. Ateina 30 ge
gužės, ką darysim, ar šauksim 
kalbėtoją ? Organo “Laisvės” 
prenumerata išsibaigė, reiks 
aptart ar duosim orderį ant. 
toliau. Ir taip yra daug kitų 
dalykų aptart organizacijos 
labui.

Jei draugai nesusirenka, ką 
vienas komitetas gali padaryt? 

•* O jei ir tvarkys komitetas, tai 
paskui gali rastis rūgonių, bile 
vienas iš draugų gali pasakyt 
ant komiteto: kas tau liepė tą 
daryt be draugų nutarimo, be 
mitingo ? Tai būkit susirinkime 
ir ką žinot nutarkit.

Kas žinote buvusį 1936 m. 
karcerių A. Valinčių iš Pitts- 
toao, praneškit jam (jau antri 
raitai, o dar nei sykio nebuvo 
su bjlom ant rokundos), tegu 
atsišaukia šiuo antrašu: Sek.

Baltimore, Md.
Kas Įvyko Paskiausia.

Paskiausia, bet, rodos 
linksmiausia Baltimorės diena 
tai buvo kovo 13 d., 1937 me
tais. Todėl, kad Komunistų 
Partijai įsisteigė naujas pagel- 
bininkas, Earl Dixon spėkomis 
sutvertas naujas distriktas, ku
ris apims Maryland, Wahing- 
ton ir dalį Virginijos valstijos.

Įvykiui paminėti buvo su
rengtas bankietas Lehmans 

’ Hali. Buvo sėkmingiausiu ka
da nors buvusių rengtų ban- 
kietų.

Pats pokilis buvo gerai dis
ciplinuotas, tvarka pavyzdin
ga. Svečių buvo ne tik iš Bal
timorės, bet ir Washingtono, 
Philadelphijos, Virginijos ir tt.

Muzika buvo tam vakarui 
puikiai pritaikinta, kas davė 
jaukų įspūdį susirinkusiems, 
žydų darbininkų choras Frei
heit linksmino atsilankiusius,

I kurių buvo apie 400.
Sveikinimų ne tik vietiniai 

prisiuntė su aukomis 246 dol., 
bet tarpe jų buvo nuo Cent
ral inio Komiteto, “Mother” 
Bloor ir daugelio kitų.

Lietuviai darbininkai ne 
tik savo atsilankymu, bet ir 
aukomis parėmė taip svarbų 
darba. Po 1 dol. aukavo seka
mi draugai: J. Balsys, J. Sta
nys, V. Kučiauskas, A. žemai
tis, A. Vitkus, J. Deltuva, K. 
Juškauskas; po 50c.: P. Pa- 
serskis, M. Seimys, K. Mikolai- 
tis, J. Jasaitis. Viso $9 aukų.

Savo kalbomis sveikino'taip 
narsų darbą atstovai unijų 
Cumberland, Md., Virginijos,

ir

Iš LDS 57 Kuopos

Kovo 10 d. atsibuvo LDS 57 
kuopos mėnesinis susirinkimas. 
Iš raportų paaiškėjo, kad at
sibuvusi kuopos vakarienė va
kario 21 d. davė pelno virš 
$14. Rengiamam koncertui 
balandžio 4 d. programa su
daryta tikrai žingeidi. Mote
rys gerai darbuojasi, rinkda
mos programon garsinimus 
nuo biznierių, ypač Dovidonie- 
nė, žalimienė ir Balčiūnienė. 
Pastaroji daug išplatino ir va
karienės tikietų.

šis suširinkimas išrinko tris 
vajininkus: J. J. Bakšį, J. Gi
lių ir E. Dovidonienę.

Kuopa nusitarė parsitraukti 
50 ženklelių, kuriuos nariai 
galės pasipirkti po 25c. Žen
kleliai gražus dalykas, ypač 
mirusį narį laidojant turėti 
prisisegus.

Mūsų kuopa nutarė neimti 
įstojimo per dabar einamąjį 
vajų, tik aplikantas pats turės 
užsimokėti daktarui už išegza- 
minavimą. Kuopos daktaras 
yra Dr. Vaišnora, 96 Vernant 
St.

Visi tėmykite garsinimus 
kp. koncerto/

LDS 57 kp. Koresp.

318 Grand Street, Kampas Havemeyer Street Brooklyn, N. Y

Prieš suvažiavimą, 10 balandžio įvyks korespondentų suvažiavimas, kuris 
bus “Laisvės” Svetainėje, o konvencija bus Grand Paradise Salėj.

Koncertinę Programą Duos Sekami Talentai
Mainieriy Kvartetas iš Shenandoah, Pa.,
vadovaujamas D. Zdaniūtės-Judzentavičienės

Aldona Klimaitė, coloratūra-soprano
Mylima brooklyniečių dainininkė.

Brooklyno Aido Choro Atbalsiai
vadovaujant B. Šalinaitei

Dorothy Bubniūtė, Brooklynietė,
Pyiki scenos šokikė.

57
ĮŽANGA BANKETUI $1.25.— 

VIEN TIK ŠOKIAMS 45c.
Mainierių Kvartetas iš Shenandoah) Pa., 

vadovaujamas D. Zdaniūtės-Judzentavičienės.

J. Staskeviczus, 1® Melrose 
Ave., Wilkes-Barre, Pa. Tele
fonas: 34625.,

V. Andrulio, “Vilnies” Redaktoriaus 
Prakalbu Maršrutas

. ŠĘŠTAPIENI, 20 KOVO-MARCH 
DARBININKŲ KLIUBO SALĖJE 
408 Court Street, Elizabeth, N. J.

Pradžia 7:30 vai. vakaro

SEKMADIENI, 21 KOVO-MARCH 
BAKANAUSKO SVETAINEJĘF 
lUrfąyettę Street, Paterson, N. J.

* Pradžia 2-įrą valandą po pietų

ANTRADIENĮ, 23 KOVO-MARCH 
CHARLES GREEN SALĖJE

267 Walker Street, Cliffside, N. J.
Pradžia 7:3O vai. vakaro

TREČIADIENI, 24 KOVO-MARCH
UNGARy SAL£JE, 10 WHITE ST., HILLSlbE, N. J.

Pradžia 7:30 vai. vakaro

iį PĘNĘTĄDIĘNI, 26 KOVO-MARCH
LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLIUBO SALĖJE

280 Union Avenue, Brooklyn, N. Y. 
Pradžid 7:30 vai. vakaro

Kalbės V. Andrulis ir A. Bimba
♦ ‘' r t

TREČIADIENL31KO  VO-M ARCH
I KĄSMOČIENĖS SVETAINĖJE

91 Steamboat Rpad, Great Neck, N. Y.
Pradžia 7:30 vai. vakaro

Kovo 14 d. čionai turėjome 
prakalbas, kurias surengė Am
erikos Lietuvių Darbininkų Li
teratūros Draugijos (ALDLD) 
7-tas Apskr., pasidarbavus 
draugui J. Grigui. Kalbėtojas 
buvo J. M. Karsonas, iš Lo
well, Mass. Kalbėtojas pirmo
je temoje nupiešė, kokią nau
dą duoda šita draugija, kiek 
knygų yra išleidus ir tt. Kalbė
tojas taip pat prisiminė ir apie 
Ispanijos darbininkų kovas.

Šitos prakalbos pavyko ge
rai. Tapo sutverta ALDLD kuo
pa iš penkių narių. Uždėjo- 
me ant žemlapio Exeter, N. H.

Pertraukoje buvo rinkta au
kos. Aukavo šie draugai: M. 
Lizas 50 centų, J. Grigas 35 
centus, J.( Balukonis 25 centus, 
P. Susmara 25c., Masilauskas 
25 c. ir J. Lukšis 25 centus. Su 
smulkiais viso surinkta $2. Au
kavusiems tariame širdingai 
ačiū.

Exetere lietuvių 16 šeimų. Te
nai pasidarbavus, galima bū
tų sutverti Lietuvių Darbinin
kų Susivienijimo kuopą. Vyrai 
turi pašalpinę draugiją, mote
rų nepriima. Kiek girdėjau, toj 
draugijoj priklauso 30 vyrų.

Visi Exeterio lietuviai yra 
progresyviai. Tokioj mąžoj ko
lonijoj “Laisvė” tuyi 5 skaity
toj us ir “Keleivis” apie tiek.

Antroj savo kalboj drg. 
Karsonas prisiminė apie Lie
tuvos fašistinę valdžią, kaip 
Žiauriai ji kankina Lietuvos 
darbininkus ir valstįečius.

Pradžia Exetere padaryta 
gera. Aš nuo savęs prašyčiau 
draugo Grigo darbuotis ir iš
auginti ALDLD kuopelę.

KOVĄ DEL MOONEY 
IŠLAISVINIMO

Sacramento, Calif. Kad 
valstijos senatas atmetė įngr 
Šimą, reikalaujantį išlais
vint Tomą Mooney, tai jo 
gynimo komitetas panauji
na bylą Californijo^ ajugš- 
čiausiame teisme del Moo- 
ney’o paleidimo iš kalėjimo.

Šokiai prasidės 7-tą vai. vakaro—Vakarienė bus duodama 8 vai. 
Programa—9-tą vai. vak.

Bus svečių iš visos Amerikos, nes bus suvažiavę į “Laisvės” Bendrovės kon
venciją. Kiekvienas čia ras sau pažįstamų iš svečių, atvykusių iš toliau.

Prašome išąnksto įsigyti bilietus, kreipkitės į “Laisves” ofisą.

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Aye. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335

Pfeotye Stevenson 5993

Dr. S. Goldberg

1623 N. 7th Street
PHILADELPHIA, PA.

Fątoo dantis be skausmų ir už 
labai žemų kainą.

J.l A t ;

Tel. SUigK 2-0783 NOTARY
Night Tol. Juniper 5-4912 PUBLIC z

Juozas Levanda
(LEVANDAUSJĘAS)

GRĄBOBIUS 
BALZAMUOTOJAS

Patarnauju visiems be sjkirtu-
W>- Pąrsaiųdąu automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ąteikįte ir persitikrinkite.

337 Union Avenue
Brooklyn, N. ¥.

Narnąs tas pats, tiktai rųįestę 
pątyarkymų paipąiąytąs nume
ris buvusio 107 Upion Avenue. '

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
"^^Teir Triartgle 5-3622' 

Brooklyn, N. Y.
I

168 Grantd Street
Tel. Evergreen 8-7179 

Brooklyn, N. Y.

BERN. J. SHAWKONIS
(AŠAKUNAS) 1

NAUJAS

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALSAMUOTOJAS >

LAI.SNI,UOTAS 
New York ir New Jersey 

Valstijoje
Graborystės reikale visada jums 

mielai patarnaus pigiai.
306 John Street, 

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

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA
Salės del Balių, Koncertų, Bai> 
kietų, Vestuvių, ^Susirinkimų i’r 
tt. Puikus steičius su naujhu- ' 
šiai įtaisymais. Keturios bolių \ 

jąlleys.

KAINOS PRIEINAMOS 
•949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg *3847 i

DETROITO LIETUVIŲ IPARBININKV APTIEKA
Čia randasi lietuviška aptiekaj kurioje galima pirkti vaistus daug 

prieinamesne kainą, negu kitur dabartinių ląįku.
Ą. M. KISHON, Ąptiekorius Savininkas

8701 JOS CAMPAU AVE., | DETROIT, MICH.
T i'im.'i ,"ii.1

GREITAI SUSTABDYKITE TUOS BAISIUS SKAUSMUS

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

tiekia džiaugsmingų palengvinimų 
daugeliui kitų. Geriausia už viską jūs 
galite būt užtikrinti, jog BARUVA
COL neturi svaigalų—Neturi Opiumo. 
Prisiųskite šį skelbimą arba ateikite 
asmeniškai pas ATKINS LAIL, 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 nuo 10 
ryto iki 4 po pietų. (Laisve)

f®- NAUJOJE VIETOJE

LWUVBK4
GERIAUSIA DUONA

X5CHQLES
_ _  ^532 Grand St, Brooklyn

NAUJOJ VIETOJ KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ 
\ DUONĄ IR VISOKIUS PYRAGUS BEI KE1KSUS. 

M^s perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valygydį- 
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui. 
Pristat ome į visas dalis—Brooklyn© ;ir apielinkės, į krautuvės 

ir
Tel.

namus; taipgi siunčiam ir j kitus miestus.
7-8538 Sav. y. LUKOŠEVIČIUS

GARSINKITES

—f 1MB!.................................- ------- -
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PHILADELPH1 JOS ŽINIOS

Andrulis

Drg. Andrulio Prakalbos; Jau
nuolių Delegacija Kalbės
Kovo 12 d. drg.

kalbėjo Pointbreeze, pašelpi- 
nio kliubo svetainėj. Prakal
bos buvo garsintos 7 vai. vak., 
gi kalbėtojas pribuvo apie 8 v. 
vak., mat, prisiėjo paklaidžiot 
iki atradom vietą. Publikos ne
daug prisirinko, bet visi aty- 
džiai klausėsi prakalbos, ku
riems buvo nupiešta dabarti
nė Ispanijos karo padėtis są- 
ryšyj su visa pasauline išžiūra. 
Aukų Ispanijos gelbėjimui su
rinkta $1.15.

Šioj vietoj pirmą syk atsi
buvo prakalbos, kuriom pašel- 
pinis kliubas svetainę davė už 
dyką. Drg. Andrulis pažymė
jo susirinkusiems, kad vedi
mui kovos prieš karą ir fašiz
mą mes galim vieningai dar
buotis, nepaisant asmeninių 
įsitikinimų.

Šioj vietoj turėtume sureng
ti kokį koncertuką ir kokį vei-

AR JŪS NORITE 
BŪT TURTINGU 

. VISĄ AMŽIŲ?
Viena iš puikiausių progų kokią 

tik esate turėją laimėti grynais pi
nigais konteste, kurį patiekė P. Lo- 
rillard Kompanija, Old Gold Ciga- 
retai, savo $200,000 priziniame kon
teste. Šis kontestas gali būt šalte- 
niu vienam ir iš šio laikraščio skaity
tojų laimėjimui turtų ir padariniui 
jo turtingu visam amžiui. Jis jau 
sukėlė daug susidomėjimo laikraščių 
skaitytojose visur. Kiekvienas trok
šta laimėti vieno iš 1,000 prizų.

Kiekvienas šeimos narys gali įstoti 
į tą Old Gold Cigaretų Kontestą. šis 
Kontestas yra atviras kiekvienam vy
rui, moterei ar vaikui. Nors kontes
tas prasidėjo pereitą mėnesį, ale vis 
dar yra daug laiko įstoti į jį ir daug 
laiko rišimui mįslių.

Viskas ką jūs turite daryti, tai ei
kite pas artimiausią cigaretų parda
vėją: ir prašykite jo oficialių Old 
Gold Mįslių Paveikslų kartu su pil
nom taisyklėm ir reguliacijom apie 
kontestą. Atydžiai sekite instrukci
jas ir jūs tuojau būsite įstoję į kon
testą. Jei jūsų krautuvninkas negali 
aprūpinti jumis su mįslėmis, tai ra
šykite šiam laikraščiui ir greit bus 
tai imama atydon.

Turėkite mintyje ir tai, jog po jū
sų pabandymo pirmo pakelio Dvigu- 
bai-švelnių Old Golds ir jei jūs ne
būsite patenkinti jais, tai jūs Dvigu
bai Gausite Savo Pinigus Atgal. Pa
sisekimo Jums.

4

*

Wilkes-Barre Apielinkės Atydai
Am. Liet. Darb. Literatūros Draugijos 12-tas Apskr. rengia

KONCERTĄ IR SOKIUS
NAUDAI DIENRAŠČIO “LAISVĖS”

Bus Trečiadienį, 31 Kovo-March 
WORKERS CIRCLE HALL

69 S. Hancock Street
PRADŽIA 7-TĄ VAL. VAKARO.

Wilkes-Barre, Pa.
ĮŽANGA 50 c

v*

Wyomingo Merginų Oktetas

Gera Orkestrą Šokiams
Visi Wilkes-Barre ir Scranton apielinkių apšvietę mylinti lietuviai privalo 

dalyvauti šiame parengime ir paremti savo dienraštį. Tuom pat kartu turėsite 
sau puikaus pasitenkinimo koncertu ir pasimatysife su daugeliu savo pažįsta

mų iš visos apielinkės.
15

svarbikaluką perstatyti. Tai 
apleista vietelė.

Nuo prakalbų sugrįžom į 
ALDLD 149 kp. surengtą ba
lių, kuriame buvo apščiai pub
likos ir visi gražiai linksmino
si.

Kovo 13 d. turėjome plates
nį organizacijų narių susirin
kimą pasitarimui apie sekmin- 
gesnį veikimą, bet, deja, jis 
pavirto į nesusipratimų gin
čus.

Kovo 14 d. LDS 5 kuopa 
buvo surengus prakalbas drg. 
Andruliui šiaurės dalyj-—prie 
8-tos ir Fairmount Ave. gat
vių. žmonių prisirinko pilna 
svetainė; daug daugiau, negu 
drg. šolomsko prakalbose bu
vo toj pačioj salėj. Pirmininkė 
pakvietė Lyros Chorą sudai
nuoti, kuris sudainavo keletą 
dainų. .Choras buvo užkviestas 
labai trumpai, tai tūli jaunuo
liai nesuspėjo sužinoti, o iš tos 
priežasties mažai ir susirinko.

LDS 5 kp. pirmininkas d. J. 
Rainys pasakė trumpą prakal- 
bėlę apie LDS organizaciją ir 
paaiškino apie dabartinį ein- 
nantį vajų. Drg. Andrulis kal
bėjo apie Ispaniją, pažymėda
mas, kad dabartiniu momentu 
yra svarbiausias klusimas, ka
dangi šis klausimas paliečia 
visus mūsų gyvenimo- reikalus 
visame pasaulyj. Jis plačiai 
nupiešė Ispanijos istorinę plot
mę, surišdamas su dabartine 
karo situacija.

Ispanijos karas ir fašistų in
tervencija iš Vokietijos, Itali
jos ir iš kitur labai surišta su 
Azijos padėtim — Chinijos ir 
Japonijos prieštaravimais. Jis 
taip pat pažymėjo tą faktą, 
kad jei tačiaus fašistai laimė
tų karą Ispanijoj, tai jie įsiga
lėtų ir kitur, o tas reikštų pa
saulinį karą juo greičiau; pa- 
galiaus, fašistai ir šioj šalyj 
labiau įsigalėtų ir jie kurstytų 
amerikonus prieš ateivius ir 
visą darbininkišką judėjimą 
bandytų užslopinti. Lietuvių 
organizacijos turi juo labiau 
gelbėti Ispanijos demokratijai.

Jei fašistai bus sumušti Ispani
joj, tai fašizmas visame pa
saulyj bus trumpoj ateityj pa
smaugtas. Labai ryškiai buvo 
išanalizuota pasaulinė padėtis, 
surišta ir su Lietuva, Lenkija.

Prie pabaigos d. Andrulis 
aiškino ir apie mūs organiza
cijų svarbą, ypač L.D.S., ra
gindamas juo labiau darbuo
tis, veikti, budavoti visas mūsų 
organizacijas. Būvo renkamos 
aukos Ispanijos pagelbai, su
rinkta $21.03. 'Aukojo sekan
čiai, po $1.00: Reginevičius, 
Rutkus, Bakšys, Zigmantavi- 
čius, Petrelienė, Ničienė, Juk
nienė, Andriulionis, Gegžnas, 
Valentienė; po 50c: Vogonis, 
Birbilienė, B. Galkus, šoblic- 
kaitė, Šlajus, Žilinskas, Vait
kus, Bendoravičius, Juosponis, 
Zakarevičius; 30c Gružaus
kas; po 25c: Sebastijanas, Tu- 
leikis, Papeliučka, Dovidonis, 
U, Žilinskienė.

Po prakalbų buvo duodami 
įvairūs klausimai, į kuriuos d. 
Andrulis labai vykusiai atsa
kė: paaiškino apie industrines 
unijas; apie trockistų teismą 
Maskvoje ir kitus klausimus. 
Žmonės labai pasitenkino šio
mis prakalbomis.

L. D. Susivienijimo dabar 
eina vajus ir įstojimas labai 
yra nupigintas abelnai.

Kalbės Jaunuolių Delegacija 
Iš Ispanijos

Kovo 24 d. Lu Lu Temple, 
Broad ir Spring Garden, 8 vai. 
vak. kalbės senai laukiama is
panų jaunuolių delegacija, ku
ri grįžta iš šios šalies maršru
to. Kas girdėjo apie ispanus 
kalbėtojus, tai sako, kad jie 
labai energingai kalba apie šį 
civilį karą. Kalbės Simarro, 
batalijono komandierius, Imaz, 
redaktorius ir mokytojas, Ma
ne Simarro, karo našlaičių di
rektorė, Ramirez, slaugė loja- 
listų fronto, Dr. Karl Scholz, 
Pennsylvanijos Universiteto 
profesorius.

Kovo 23 d. Temple univer
siteto studentai rengia jiems 
pasitikimo mitingą. ‘ •

Lietuviai darbininkai, biz
nieriai ir visi rėmėjai Ispanijos 
demokratijos, nepatingėkit pa
remti šias Ispanijos jaunuolių

Programoj dalyvaus Žymūs 
talentai:

Mainierių Kvartetas, 
iš Shenandoah

Merginų Oktetas.
iš Wyoming

Valukas su jaunuoliais, 
iš Scranton, ir

Stasys Kuzmickas, 
baritonas 

prakalbas. Įžanga tik 25c ir 
50c.

Apie “Laisves” Banketą.
Draugės ir draugai! Banke

tas artinasi labai greit, visi bu- 
dėkim. Prašom draugų iš 
Chesterio, Camdeno ir kilų 
apielinkių išrinkti darbinin
kus. Philadelphijos "organizaci
jos nepamirškit išrinkti darbi
ninkus.

Prašome visų mūsų judėji
mo žmonių greit parinkt garsi
nimų j programą, nes sekan
čiam susirinkime turėsite pri- 
duot visus garsinimus, kuriuos 
siusime į spaudą. Prašom visų 
įsigyti tikietus iškalno.

Šiemet koncertinę progra
mą turėsime labai įvairią. Is
panų menininkai pirmą syk 
pildys programą. Shenadorio 
mainierių kvartetas bus prisi
rengęs su naujomis dainomis ir 
jie duos gerą įspūdį. Rusų ba
lalaikų orkestrą, Nelė Statke- 
vičiutė, Višniauskas iš Bayon- 
nės, Lyros Choras ir kiti link
smins publiką. Drg. R. Mizara 
kalbės.

Antanaitienės radio stotis 
garsins 7 ir 14 d. balandžio. 
Tėmykite ir kitiems pasakyki
te. A. J. S.

»

Lawrence, Mass
Kovo 7 d. U. T. W. Unija 

surengė prakalbas kas link Or
ganizavimo CIO unijos. Pub
likos buvo suvirs 1,100. Pra
kalbos įvyko French Social 
Hall. Kalbėjo septyni kalbė
tojai, kurie pasakė geras pra
kalbas. Vienas iš kalbėtojų 
buvo Arturo Giovannitti, kuris 
buvo 1912 metų streiko vadas. 
Tais laikais kompanijos agen
tai norėjo jį nužudyti,, bet 
jiems nepasisekė, šiose prakal
bose jis kvietė visus stoti į uni
ją, kad būtų galima atsispirti 
prieš kompanijos šnipus.

Taipgi buyo skaityta tele
grama nuo John L. Lewis, ku
rioje jis ragino stoti į CIO, 
nes kitokio išėjimo nėra ir po
nas Green, AFL prezidentas, 
su savo purvina ir pardavinga 
politika neišgelbės darbininkų. 
Tas žmogelis parsidavęs 
panijoms nuo galvos iki

kom- 
kojų.

Kliu-Kovo 14 dieną L. U.
bas surengė pietus, žmonių bu
vo nemažai — suvirs 200. Pie
tūs buvo geri ir visi buvo už
ganėdinti. Buvo ir miesto kon- 
silmanai užkviesti dalyvauti, 
bet kai kurie neatsilankė. Ne
atsilankė ir Dr. Oskaris, lais- 
nių komisionierius.

Atrodo, kad bus pelno, nes 
bravoras alaus davė veltui.

Per miesto gaspadorių tapo 
suturėta mokėjimas algos po
niai Anna M. Tanzer, Welfare 
Department© narei. Mat, ji 
sau pasiimdavo daugiau algos 
negu išmokėdavo bedarbiams. 
Bet nemanykite, kad ta poniu
tė bus alkana. Štai aldermanas 
J. Burke ją pasiėmė dirbti sa
vo raštinėje ir paskyrė $25 al
gos. Mat, varna varnai neker
ta akin.

Automobilių nelaimėse per 
vieną nedėlią užmušta 12 
žmonių. Pasitaiko, kad ir dau- 
giąus žūsta. Kasdien Mass, 
valstijos keliais važinėja 60,- 
000 mašinų. Atimta laisnės 
nuo 1,281 automobilių kėravo- 
tojų. Laisnes neteko ir 118 gir
ti kėravotojai. Yra tokių, ku
rie prisigėrę važiuoja kaip 
greit tik gali ir atsitinka nelai
mes. '

Italai dar vis verda sama- 
gonką. Joseph Chiarenza ir 
Saąti Guiptini tapo valdžios 
agentų suimti. Pas juos rasta 
10,000 galionų “munšainės,” 
8,000 galionų užraugtos, 4 to
nus cukraus, 1,000 dykų “ke- 
nų” samagonkai. Dabar jie sė
di “šaltojoj.” Kaucija sudary
ta po $2,500 abiems.

Nuo kovo mėn. pradžios iki 
d. kovo jedros (“measles”) 
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epidemija smarkiai paaugo. 
Sveikatos viršininkas rapor
tuoja, kad per tą laiką susir
go 150 žmonių ta liga. Tai ne
mažas skaičius.

L. K. Biuras.

Pašovė Franc. Diplomatą
Paryžius.—Buvusioji ak

torė ir laikraštininke Made
leine de Fontange del neži
nomos priežasties pašovė 
grafą C. de Chambruną į 
koją, beeinant jam į trau
kinį. Chambrun pirmiau bu
vo Franci jos ambasadorius 
Italijai.

No.

LICENSES
BEER WINE LIQUOR 

Wholesale Retails
NOTICE 1b hereby given that License
RL 7389 hart been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 424 Etnpire Blvdi, and 470 New 
York Avenue, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

CHARLES CALANDR1ELLO 
(Empire Rest.)

424 Empire BIVd„ and 470 New York Ave., 
Brooklyn, N. Y.

BUCKLEY
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7384 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 182-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 4011 Church Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bo consumed 
on the premises.

MARTIN _______ _
D-B-Ą Four Leaf Shamrock

4011 Church Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that „License No. 
B 4725 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail Under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 364 
Wilson Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

ANTHONY PAYNE and 
ANTHONY GUGLIOTTI 

(Tony’s Tavern)
Wilson Ave., Brooklyn, N. Y.364

NOTICE is hereby Riven that License No. 
A 11110 has been issued to the undersigned 
to sell beer At retail under Stcetion 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 6336 
Avenue N, Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed off the premises.

HENRY KATT and HARRY KATT 
6336 Avenue N, Brooklyn, N. Y.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
CLEVELAND, OHIO

Kovo 22 d., 7:30 vai. vak., 920 E. 
79th St, yra šaukiamas ALDLD visų 
3-jų kuopų narių susirinkimas. Būti
nai kuopos valdybos ir veikėjai na
riai dalyvaukite. Centro sekr, D. M. 
Šolomskas turės svarbų raportą. ,

M.
' (67-68)

SO BOSTON, MASS.
ALDLD 2 kuopos ir moterų sky

rius turės susirinkimą 4-tą d. balan
džio kaip 2-rą vai. po pietų. Į šį su
sirinkimą, kviečia visus “Laisvės” 
skaitytojus apkalbėti So. Bostono 
skyrių “Laisvėje”. Prašome visų būti 
šiame susirinkime, kas tik interesuo
jasi šiuom skyrium.

'tą pačią dieną, 47tą balandžio, AL 
D'LD 2-ra kuopa ir moterų skyrius 
ruošia bankietą su įvairiu programų. 
Pelnas bus skiriamas korespondento 
kelionei į “Laisvės” korespondentų 
suvažiavimą Brooklyne. Būkite Visi, 
bus skanių valgių ir graži programa.

Rengėjai.

tsuru-rmiv.liIl i .................
Tel. TRObridge

Dr. John Repshis
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
278 Harvard St., 
kampas Inman SL, 
arti Centai Skvero, 

CAMBRIDGE, MASS.
OFISO VALANDOS: • 

2-4 ir 7-9 vakare
NediHomis ir šventadieniai* 

10-lt ryu

“Song of Happiness
(DŽIAUGSMO DAINA)

ir

“Soviets on Parade
(SOVIETAI PARODOJE)

Gražūs Rusiškai Kalbanti Judžiai 
Su Angliškais Paaiškinimais 
Taip pat News Reel apie 

Sovietų Sąjurtgą 
Suruošta Rusų Darbininkiško 

Dienraščio “NOVY MIR”
“Song of Happiness” bus rodoma 

sekančiuose miestuose:
PHILADELPHIA, Pa. Rusų Svet., 

735 Fairmount Ave., penktadie
nį, kovo 19. Nuo 7—11 vai. vaka
ro (du rodymai),

BALTIMORE, Md., Rusiį-Ukrainų 
Svet., 1702 Eastern Ave., sek
madienį, k°vo 21. Nuo, 6—10 v. 
vakaro (du rodymai). Įžanga 25 
centai. Vaikam 15c.

“Soviets oh Parade
(Taį dokumentalė filmą, kuri parodo 

milžiniškus nuveikimus Sovietų 
Sąjungoj).

Bus Rodoma 
ELIZABETH, N. J. Rusų Darb. Sve

tainėj, 408 Court St. šeštadienį, 
kovo 20. Nuo 7—11 vai. vak. (du 
rodymai). Įžanga 30c. Vaikam 15 
centų.

■ mm

WORCESTER, MASS.
I

Gal kam reikalinga “Moterų Balso” 
visi numeriai. 1916, 1917, 1918, 1919 
ir 1920 m. Apdaryta audeklo apda
rais į keturias knygas. Taipgi “Lais
vės” 1928 ir 1930 m. visi numeriai. 
“Tėvynės” 1930 m. visi numeriai. AL 
DLD visos knygos iki 1930 metų, 31 
knyga, veik visos apdarytos audeklo 
viršais. Už tą rinkinį norėčiau gauti 
$20.1)0 be persiuntimo. Turiu kraus
tytis kitur gyventi, todėl taip pigiai 
parduodu.

J. K. Karazija, 
80 Ward Street.

WORCESTER, MASS.
ALDLD Moterų kuopa rengia 

kalbas, kurios įvyks 22 ir 23 dd. ko
vo, 29 Endicott St. Pirmadienį, 22 
d. kalbės E. Vilkaitė, kaip 7:30 vai. 
vak. Į šias prakalbas susirinks ben
drai vyrai ir moterys išklausyt kal
bėtojos, o antradienį, 7:30 v. vakaro, 
23-čią, drg. Vilkaitė kalbės 
moterims-merginoms apie moterų 
sveikatos problemas. Todėl prašome 
skaitlingai susirinkti.

pra-

vien tik
moterų

(66-68)

CLIFFSIDE, N. J.
ALDLD 77 kp. rengia prakalbas, 

23 d, kovo, po num. 267 Walker St., 
Charles Green Salėje. Pradžia 7:30 
vai. vak. Kalbės drg. V. Andrulis, 
“Vilnies” redaktorius iš Chicagos. 
Prakalbu tema bus: Kas yra sėdėji
mo streikai? Ką reiškia pasauliui 
Ispanijos liaudies didžiosios kovos už 
demokratiją prieš fašistinį barbariz
mą ir tt. Įžanga veltui. Prašome vi
su susirinkti kuo skaitlingiausiai.

(66-68)

DETROIT, MICH.
ALDLD 188 kp. rengia prakalbas, 

sekmadienį, kovo 21 d. Rusų Svet., 
9219 Russell St. Pradžia 2-rą vai. 
po pietų. Kalbės drg. D. M. šoloms
kas, ALDLD Centro Sekretorius, iš 
Brooklyn. Kviečiame visus dalyvaut.

(66-67)

CLEVELAND, OHIO
Nedėlioję, 21 d. kovo, Lietuvių 

Darb. Svet., 920 E. 79th St., ALDLD 
15-to Apskr. Moterų Komitetas ren
gia šaunią vakarienę su šokiais. 
Pradžia 6 v. v. Kviečiam visus or
ganizacijos narius-nares atsilankyti.

K-tas.
(66-67)

CLEVELAND, OHIO
ALDLD 15-to Apskr* Kom. rengia 

prakalbas, kurios įyks 23 d. kovo, 
Lietuvių Svet., 6935 Superior Ave. 
'Pradžia 7:30 v. v. Įžanga veltui. Kal
bės drg. D, M. Šolomskas, ALDLD 
Centro Sekr. iš Brooklyno, Andrew 
Onda, ir Nellė Rakickaitė. Ateikite 
visi išgirsti šių įdomių prakalbų.

Kom.
(66-68)

PHILADELPHIA, PA.
Kovo 20 d. įvyks “Daily Workerio” 

koncertas ir bankietas, 8 vai. vakaro, 
Broad Street Mansion, Broad ir Gi
rard Aveš. Nepamirškite, kad apart 
geros programos bus ir puiki proga 
laimėti, nes prie tikietų yra kelios 
dovanos laimėjimui. Yra proga lai
mėti kelionę!? į Europą. įžanga ne 
brangi, šis parengimas turėjo įvykt 
12 d. vasario, bet nutarta duoti dau
giau laiko pardavinėt tikietų, nes yra 
tokios puikios dovanos. Užprašome 
visus dalyvauti, paremkime šį paren
gimą.

Kom.

PATERSON, N. J.
ALDLD 84 kp. rengia nepaprastas 

prakalbas, kurios įvyks 21 d. kovo 
(March), 2-rą vai. po pietų, Baka- 
nausko Svet., 62 Lafayette Št. Kal
bėtojais bus drg. V. Andrulis iš Chi- 
cagos, “Vilnies” redak. ir dr-gė S. 
Sasnauskienė iš Brooklyno. Prašome 
visų dalyvauti ir išgirsti ką pasakys 
mūsų svečiai-kalbėtojai. Ne visuomet

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

Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi.

tv.. ' ■
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Čia \ Parodoma Dalis Varpo Keptuves, Kur Kepama 
duonos; rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, 
senVičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi 
kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausių 
kėksų-pyragų: Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake, 
Coffee Cake, Butter Cake, Bunko ir Spice Cake. Stoller 
Doilghnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

Siunčiame duonų per paštą į kitus miestus, specialiai, greitai pristato^ 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svori ir kalnią.

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

Puslapis Penktas

patersoniečiai gauna tokią progą iš
girsti tokius žymius kalbėtojus.

Kom.

WATERBURY, CONN.
Waterburio darbininkų organizaci

jos vadovybėje Komunistų Partijos 
rengia moterų dienos apvaikŠčicjimą 
nedėlioj, 21 d. kovo, 3:30 vai. po pie
tų, Rusų Svet., 184 Cherry St. Kal
bėtoja bus Motina. Bloor. Motina 
Bloor kaip sena darbininkų judėjimo 
vadovė aiškins kokią rolę moterys lo
šia darbininkų judėjime? Dainuos 
New Yorko miesto (Manhattan da
lies) Darbininkų Choras, taipgi ats
kiri choristai padainuos solo ir duos 
kitų pamarginimų. Nepamirškite ne
dėlioj, kovo 21 d. pusę po trijų po 
pietų.

Spaudos Kom.
(65-67)

PHILADELPHIA, PA.
Kovo 21 d. įvyks visų organizaci

jų bankietas ir koncertas. Programoj 
dalyvaus drg. Vaidzulienė, N. Stan
kevičiūtė, Jukneliutė. Jos dainuos so
lus ir duetus. Taip pat bus Mergi
nų ir Vyrų Oktetas, kurie dainuos ir 
šoks akompanuojant smagiai muzi
kai, dainuos ir Lyros Choras. Bus ir 
daugiau talentų programoj, bet liepė 
nesakyt.

Programas prasidės 2-rą vai. po 
pietų, vakarienė 6-tą vai. vakare, po 
num. 735 Fairmount Avenue. Pra
šome philadelphiečius ir iš apylinkės 
dalyvauti šiame parengime ir pra
leisti linksmai laiką.

Komisija.

M

I

Telephone Stagg 2-4401

A. Radzevičius
GRABORIUS 

(UNDERTAKER)
Vedu Šermenis ir palaidoju tin
kamai ir ui prieinamą kainą.

Parcamdau automobiliu* ▼e«tur?m, 
partm, krikštynom ir kitokiem 

reikalam.
402 Metropolitan Avė.

(Arti Marcy Avenue) 
Brooklyn, N. Y.

.•
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VYRŲ IR MOTERŲ LIGOS 
GYDOMOS NAUJOVIŠKAIS

BŪDAIS
Kraujo ir Odos Ligos, Nervų Sui

rimai, Slogos ir Chroniški Skaudu
liai, Nervų ir Abelnas Nusilpimas, 
Skilvio ir žarnų Sugedimai, Hemor
rhoidal ar kiti Mėšlažamės bei Lau
kan Ėjimo Nesveikumai, kaipo skau
smo ir nesmagumų priežastys, Strė
nų Gėlimas, Sciatica, Neuralgia, Ner
vų įdegimas ir Chroniški Reumatiški 
keblumai, Nosies, Gerklės, Plaučių. 
Plaučinių Dūdų, Inkstų Netvarkumai 
ir kitos ligos Vyrų ir Moterų yra sė
kmingai gydomos su patenkinančiomis 
ir greitomis pasėkomis; o jeigu turite 
kokią ligą, kurios jūs nesuprantate, 
pasiklauskite’ manęs su pasitikėjimu, 

■rr jūsų nesveikumas bus jums išaiš
kintas. Kraujo Tyrimai, šlapimo 
Analyze, X-spmduliai Serumų Įleidi
mai ir ciepijimai. Sąlygos yra priei
namos. Pasitarimai veltui

DR. L. ZINS
Virš 25 Metų Praktikos

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

Valandos 9 A. M. iki 1 P. M. 
Sekmadieniais 9 A. M. iki 8 P. M. 
(MES KALBAME LIETUVIŠKAI)
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NEW YORKO IR APYLINKES ŽINIOS Telefonas: Humboldt 2-7964

Nžra valandų sekmadieniais.

Lie-

K

prie

Aidbalsiai, dainuos A ido Choro vakarienėj

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

buvo
ko-

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

t/

pis šeštas

Brooklyniečiy Jaunimas 
Visame Pasaulyje”

Buvo laikai, kad tik pora ar 
trejetą suaugusių lietuvių 
brooklyniečių priklausė “vi
sam svietui,” tai yra važiuoda
vo kitur su prakalbom ir tam 
panašiom pareigom.

Bet pasikeitė laikai, dabar 
jau ir jaunimas neatsilieka. 
Pavyzdin, kad ir šiandien : Vy
tautas Zablackas vyksta į 
Conn, ir Mass, svarbiem pasi
tarimam; A. Klimaitė, A. Jes- 
kevičiūtė, A. Pakalniškienė 
(Zablackaitė), P. Pakalniškis, 
A. Navikas, St. Velička, J. Su
kackas, B. L. šalinaitė — visi 
Aidbalsiai ir jų mokytoja—iš
vyksta į Hartfordą. Jie ten 
koncertuos.

Iš suaugusių (apart esančių 
ilguose maršrutuose) šį sek
madienį d. M. Paukštienė vyk
sta su d. Andruliu į Paterso- 
ną sakyt prakalbų.

Reiškia, b r o oklyniečiai 
draugiškai dalinasi savo spė
kom ir su plačia apylinke. Gi 
apylinkės veikėjai irgi atsimo
ka sulyg išgale paremdami 
Brooklyne vykstančius svar
biuosius nuotikius: koncertus, 
vaidinimus, bankietus ir kt.
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Daugelis Tampa Piliečiais
Vasario mėnesį 201 Brook- 

lyno ateiviai išsiėmė pilietybę. 
Miesto įsteigta 135 WPA cen
trai, kuriuose padėta prisi
rengt pilietybei. Lankytojų 
sąstate skaitlingiausi yra ita
lai, paskiau rusai, lenkai ir 
vokiečiai. Po jų seka 20 kitų 
tautų.
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Woolwortho Bosai Užsiautė 
Policiją ant Streikieriu

BEVIeSi nftiiak i-*u.

Šeštadienis, Kovo 20, 1937

Ridgewood ALDLD Dalyvaus 
“Laisvės” Suvažiavime

Kovo 16 d. Višniauskų kam
bariuose buvo ALDLD 55-tos 
kuopos susirinkimas. Nors 
kuopa biedna, tačiau nutarta 
dienraščio “Laisvės” Bendro
vės Dalininkų Suvažiavimą 
pasveikint su vienu doleriu. 
Kuopos šėrą atstovaut “L.” B. 
D. Suvažiavime išrinkta d. An
tanas Briedis.

Už šiuos metus jau pasimo- 
kėjo apie 7 mūsų kuopos na
riai, taipgi manoma, kad ir ki
ti tuojau pasimokęs. Tik visa 
bėda, kad neskaitlingai lanko 
susirinkimus. Del to ir regulia
ria susirinkimas, kuris turėjo 
būti 3 d. kovo, nebuvo laiky
tas, tik patarta valdybai šauk
ti atvirutėmis specialį susirin
kimą 16 d. kovo. Bet ir šį kar
tą tik vienu daugiau atsilan
kė.

Labai apgailėtina, kad to
kiu svarbiu momentu tūli na
riai nekreipia domės į susirin
kimus. žinoma, jie darys pasi
teisinimus, bet man atrodo, 
kad vieną kartą į mėnesį gali 
atsilankyt į susirinkimą. Jeigu 
nariai lankytų susirinkimus 
skaitlingiau, tai būtų galima 
geriau darbuotis. Bet dabar ir 
pas atsilankiusius nėra drąsos 
pradėt darbą. O čia darbui 
dirva didelė, nes lietuvių ran- 
dasi didelis skaičius.

Sekantis susirinkimas bus 
balandžio 7 d., Višniauskų 
kambariuose, 851 
Ridgewood e

f I

Hart St., 
(Brooklyn, N. 

). Visi narai įsitėmykite.
Kuopos Korespondentas.

MIRĖ

59 m.Franciškus Skistimas, 
amžiaus, 680 Monroe St., mi
rė kovo 18 d.' Kūnas pašarvo
tas graboriaus Bieliausko kop
lyčioj. Bus palaidotas kovo 20 
dieną, šv. Jono kapinėse.

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

Aido Choras Kviečia Jumis Pas Save 
Sekmadienio Vakarą

Aido Choras nuoširdžiai 
kviečia visus savo draugus, vi
sus meno mylėtojus ir visą lie
tuviškąją visuomenę dalyvaut 
jo ruošiamoj vakarienėj.

Vakarienių gerumu choras 
yra patenkinęs jas lankančią

balsiai.
.Visą laiką bus šakiai prie 

geros orkestros;
Vakarienė įvyks šį sekma

dienį, 21 kovo, lygiai 7 :30 va
karo, Liet. Am. Piliečių Kliu-

■?

Iš Pasitarimo su Drg 
V. Andruliu

publiką per daugelį metų. Pro
grama taip pat visuomet už
tikrinta. šios vakarienės daly
viai irgi nebus suvilti, dainuos 
Aldona Klipiaitė, L. Kava
liauskaitė ir paskubusieji Aid-

be, 280 Union Avė., Brookly- 
ne. Tikietas vakarienei $1. 
Kviečiame ateit pasilinksmint 
sykiu su mumis ir tuomi pa
remti mūsų darbą.

Aido Choras.

Tysliavos Vanduo ant “Sukilėliu” Malūno
Dar taip nesenai “Vienybė

je” Tysliava nugynė bet kokį 
nesusipratimą s m e t o nininkų 
fronte ir paskelbė mus mela
giais, kam sakėme, kad sukili
mas prieš jį eina. Vadino jis 
melavimu ir tą, kada mes sa
kėme, kad sukilėliai ruošiasi 
leisti savo laikraštį.

Bet pasirodė, kad mes sakė
me teisybę ir dabar nebegali 
to užginčyti nė smetonininkų 
lapo redaktorius. “Vienybėje” 
kovo 15 d. jau skaitome, kad 
sukilėliai-tautininkai laike mi
tingą, kalbėjo apie leidimą 
naujo laikraščio ir nutarė leis
ti.

Tai kas melavo:'ar mes ar 
Tysliava? žinoma, melavo 
Tysliava.

Gerai, dabar jis pripažįsta, 
kad sukilimas yra ir eina. Pri
pažįsta, kad ir naują laikraš
tį sukilėliai ruošiasi išleisti. 
Paduoda ir vardus tų tautinin
kų, tarpe kurių sumini Gin- 
kų, dr. Vencių, Antanavičių, 
adv. Jurgėlą, Klingą, Trainaitį 
ir kitus.

Bet Reporteriui teko suži
noti, kad Tysliavos aprašymas 
tautininkų susirinkimo esąs 
labai vienpusiškas, labai ne
teisingas. Tas aprašymas esąs 
taip melagingas, kad jis sukė
lęs psipiktinimą net tuose sme- 
tonininkuose, kurie da svyra
vę ir abejoję. šis aprašymas 
pasirodęs smarkiu vandeniu 
ant sukilėlių malūno. Esą la
bai užgaunami Tysliavos opo
nentai. Taigi, “faitas” dabar 
eisiąs iš peties. Esą pasidavę 
du griežti frontai.
Ar čia Veikia Konsulio 

rio Ranka?
Bud-

pasikalbėti 
kuris labai 

klerikalų 
redaguoja 

man teigė, 
redaktorius

čiai suženyti su klerikalais. 
Tokia jo esanti strategija, štai 
kam buvo slaptai suruošta ta 
garsioji vakarienė, kuri įvyko 
koVo 15 d. Stockholm Restau- 
rante, New Yorke. Ten buvo 
sukviesti ir skanįąi, pašerti pil
voti kunigai, klerikalų vadai. 
Dalyvavęs Katalikų Federaci
jos šulas kun. Balkūnas ir kiti. 
(Dalyvavo/ ir ponas Laučka. 
Tysliava buvęs vakarienėje 

■tikrai didelė “fišė.” O iš “su- 
•kilėlių” kažin kaip buvęs už
kliuvęs tik p. Valaitis.

Štai kur reikia jieškoti pono 
Laučkos pozicijos sekreto. Ar
gi jis bus nedėkingas, kad ims 
ir dės į savo laikraštį sukilu
sių smetonininkų pareiškimą 
prieš Tysliavą, kuris kartu 
Lietuvos žmonių kaštais balia- 
vojo ir kurio apiekūnu yra 
konsulis Budrys ? Laučka karš
tai tiki į artimo meilę! O kas 
artimesnis, kas švelniau jį pa
glosto, tą jis gėriau myli. Argi 
svarbu tas, kad Kristus įsakė 
lygiai mylėti ir savo priešą?

Kaip atrodo, tai Tysliavos 
priešai jaučiasi labai nu
skriaustais, stačiai apskustais. 
Jie nori pasirodyti, kad jie 
yra ištikimiausi Smetonos val
džios žmonės, bet visi lietu
viški perkundieviai susivienijo 
prieš juos.

Ką jie dabar darys su savo 
raštu, kurį Laučka padžiovė 
ant lentynos, tai sunku pasa
kyti. O gal taip ir supelės 
Klingos, Valaičio, Ginkaus, 
Dr. Venciaus ir kitų kišeninė
se. Parašė, pasiskaitys, pasi
džiaugs.......

“Laisvė” Pasitarnavo 
Lietuviams

Ketvirtadienio vakarą 
tuvių Komunistų Frakcijos 
Komiteto pastangomis sušauk
ta komunistų ir simpatikų pa
sitarimas su d. V. Andruliu, 
vienu iš žymiausių lietuvių ko
munistų vadų. Susirinkimas 
įvyko “Laisvės” svetainėj. 
Pirmininkavo P. Taras.

Kadangi pasitarimas 
šauktas tikslu išaiškinti
munistų poziciją Ispanijos rė
mimo klausimu, tad d. Andru
lis daugiausia ir apsistojo aiš
kinimui, kokioje padėtyje bu
vo ir dabar yra Ispanijos de
mokratijos gynimas, kokios 
numatoma artimiausios per
spektyvos, kaip atsilieptų į 
Amerikos darbo žmonių reika
lus Ispanijos demokratijos lai
mėjimas ar pralaimėjimas.

Kalba buvo įdomi ir pamo
kinanti. Iš jos, rodos, kiekvie
nas galėjo suprast, kaip svar
bu mums yra šiandien dėt vi
sas geriausias spėkas, kad Is
panijos demokratija laimėtų. 
Drg. Andrulis nurodė, kad Is
panijos gynime daugiausia 
pasižymi ir .pasiaukauja ko
munistai. Kad visų tautų, taip 
pat ir lietuvių, khmunistinis 
jaunimas deda didžiausias iš 
visų aukas apgynimui demo
kratijos. Kad visi, norintieji 
paremti Ispanijos kovą, sykiu 
privalo būdavot komunistinį 
-priešfašistinį judėjimą čionai. 
Jis nurodė, kaip svarbu stot 
Komunistų Partijon, kad už- 
pildyt vietas tų pasiaukojusių 
karžygių, kurių šiandien nesi
randa su mumis, nes užėmė 
svarbiausias gynėjų pozicijas.

Po jo kalbos buvo klausimų 
ir diskusijų, kuriose dalyvavo 
eilė draugų. Diskusijų laiku d. 
Vytautas Zablackas pasakė 
įspūdingą kalbą apie mūšių 
eigą ir ant didelio braižinio 
parodydamas vietas, kuriose 
atsižymėjo garsioji Tarptauti
nė Brigada ir ypatingai Lin
coln© Batalionas, kurį sudaro 
Amerikos, tame skaičiuje ir 
lietuvių jaunuoliai.

Nurodęs Bataliono didelius 
žygius ir aukas, taipgi sunke
nybes, d. Vytautas šaukė vi
sais galimais būdais remti Is
paniją ir Jaunų Komunistų 
Lygą, kad čia ant vietos vesti 
Lincolno jaunimo paliktą dar
bą. Po jo kalbai matėsi rimtai 
apžiūrinėjančių įteiktas apli
kacijas. Kiek jas išpildė—ne
patyriau.

Sulyg pasikalbėjimo su tū
lais atsilankiusiais gavosi 
įspūdis, kad toks susirinkimas 
turėjo būt šauktas atvirutė
mis, nes kai kurie supratę, kad 
šis mitingas taikoma tik “žy
mesniems veikėjams,” ne vi
siems.

Matydami, kad darbininkų 
I vienybė ir pasiryžimas streiką 
laimėt nesulaužoma, Wool
worth dešimtukinių bosai pa
šaukė 100 policijos, kuri strei- 
kierius išmėtė ir vilkte išvilko 
iš krautuvės. 59 streikieriai 
areštuota, ėmė virš 20 minu
čių, kol 44 merginas ir 15 vy
rų subruko į policvežimus.

Nujausdama policijos puoli
mą, kaip bematant prie krau
tuvės, 34 W. 14th St., New 
Yorke, susidarė a|>ie 1000 mi
nia, kuri visokiais būdais ujo 
streiklaužių rolėn pastatytą 
policiją.

Kada krautuvė ištuštėjo, da
lis buvusių prie krautuvės su
darė masinį pikietą ir numar- 
šavo prie policijos stoties, rei
kalaudami, kad paliuosuotų 
streikierius. Pikietas 
krautuvės tęsiamas.

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP

I
Į K. Degutis Savininkas

PLAUKŲ Otj
Į KIRPIMAS

SKUTIMAS jį K

I ? Vi. ■

Prielankus Patarnavimas

"306 Union Avė.
Brooklyn, N. Y. 

Tarp Ten Eyck ir' Maujer Sts.
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Nekliudė Bizniui
Patrick’o dieną 50,000 

airių paradavo New Yorko 
puošniąją 5th Avė. Ir bizniui 
“šventasis” nekliudė. O kiek 
būna gvolto, kada norima 
gaut 5th Avenue 1 Gegužės 
ar prieškariniam paradui.

šv.

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

NEWARK, N. J.

MATEUŠAS SIMONAVIČTUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAM ĮSTAIGA

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

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

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

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 NAKTĮ. NIEKAD NEUŽDAROS

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

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

50c UŽ DIENĄ IR NAKTĮ

Vyrams Trečiadieniais, Ketvirta
dieniais, Penktadieniais, šeštadie

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

Speciales kainos savaitei.

Reporteriui teko 
su vienu žmogum, 
arti susirišęs su 
“Amerika,” kurią 
ponas Laučka. Jis 
kad “Amerikos”
Laučka gavęs sukilėlių tauti
ninkų atsakymą Tysliavai del 
to jo nešvaraus aprašymo jų 
susirinkimo. Bet Lafačka atsa
kymo netalpinąs. Kodėl?

Taip, klausimas, “Kodėl ?”
Atsakymo reikia jieškoti 

konsulio Budrio, to “gerašir
džio” Tysliavos apiekūno poli
tiniuose manevruose. Budrys 
esąs nusistatęs tysliavinius sta-

Konsulis Budrys savo garsių 
“vakarienę” ruošė pasislėpęs 
nuo platųus svieto akių. Tas 
jau vienas gali duoti aiškų su
pratimų apie tos vakarienės 
tikslus ir pobūdį. Nenori jis, 
kad Amerikos plačioji lietuvių 
visuomenė žinotų, kokias jis 
veda machįnacijas su Tyslia- 
vomjs, Balkonais, Laučkais ir 
kitais ponais. Nenori jis, kad 
Amerikos plačioji lietuvių vi- 
suomehė žinotų, kaip jis čia su 
ponais baliavoja ir švaisto Lie
tuvos žmonelių pinigus. Manė, 
kad jis taip gražiai išeis su

savo planais, jog nei lapė ne
sulos.

Bet nepavyko. Darbininkų 
dienraštis “Laisvė” sužinojo ir 
paskelbė visuomenei. “Vieny
bė” ir “Amerika” slėpė nuo 
visuomenės Budrio planus.

Budrys dabar teisinasi, būk 
jis surengęs tą pokilį savo 
frentams, pas kuriuos valgęs 
ir nakvojęs. Bet tai grynas 
nonsensas. Reporteris žino 
žmonių, kurie toj vakarienė
je dalyvavo, * bet pas kuriuos 
p. Budrys nebuvo nė prie lo
vos priėjęs. '
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TEL. STAGG 2-5043NOTARY PUBLIC

Matthew P. Ballask
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Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

FOTOGRAFAS
<7, • ■ \ -. 1

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

H i ‘ • . V' 1

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ii 
padidinu tokio, 
dydžio, kokio pa- 
geidaujama.

Taipgi atmalia- 
voju įvairiom 
spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., kąmp. Broadway 
ir Stone Ave., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line 

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

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(JALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kastų. 
Turim puikiai įtaisytų Koplyčių 
ir salę del po šermenų pietų. 
Teikiam nemokamai valiausio* 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway 

WOODHAVEN, L. L, N. Y.

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavi
mas bus užtikrintas ir už prieinamų kainų.

Lietuviu Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti j ofisą 

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

(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 
485 Grand Street Brooklyn, N. Y

Telefonas: EVergreen 7-1661




