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Ispanija Kaipo Italijos 
Stovykla prieš Franciją

Varo Ispanijos Amunicijos 
Laivą į Fašistą Nasrus

ŠAUDANTIS PINIGŲ 
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DINO PLĖŠIKUS
IŠĖJĘ Iš DIRBTUVIŲ STREIKIERIA1 
KIETAI PIKETUOJA AUTO. FABRIKUS

Suimta 1,300 Italijos 
Kareiviu Ispanijoj

Gręsia Bado Mirtis 60,000 
Chinn Viename Mieste

Tęsiasi Derybos tarp J. L 
Lewis’o ir Chryslerio del 
Darbo Unijos Pripažinimo

Vis Dar Planuoja “Da 
bot” Ispanų Vandenis

Paryžius.
syt policijai

Mussolinis Siąs Daugiau 
Kariuomenės Ispanijon

Standard Oil Pakelia Algą 
6,500 Darbininką N. Jersey

Alton, III
low, 19 metų jaunuolis, 8 
pėdų ir penkių ir pusės colių 
augščio, įstojo į Ringling 
Brothers cirko aktorius.

Lloyd George Smerkia 
Nusileidimus Italijai

Anglijos val
džia yra priešinga net svar
stymui Tautų Lygoj Ispani
jos skundo prieš Italijos ar
mijas Ispanijoj.

Shanghai, Chinija. — Iš 
230,000 gyventojų Teng- 
Feng mieste 60,000 visiškai 
badauja. Bando gyvybę pa
laikyti medžių žievėmis, žo
lėmis ir augalų šaknimis.

Berlynas. , Nazių val
džia įsakė visose Ruhr kra
što mokyklose kasdien pro
testo nų ir katalikų vaikam 
sykiu kalbėti tokią maldelę: 
“Išganytojau, n e p e rskirk 
mūs, apsaugok mums vadą 
(Hitlerį)” ir t.t.

Verstina Vokiečių Mokiniam 
Malda už Hitlerį
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Italai Bėga nuo Liaudie- 
čiy 2-me Fronte

London.—Diplomatai įsi* 
tikinę, kad Mussolinis siųs 
naujus savo karius Ispani
jon prieš respublikos val
džią. Italija viską darysian
ti, kad pataisius pasaulio 
akyse savo armijos “garbę”, 
kurią supyškino liaudiečiai 
ir tarptautiniai savanoriai 
Ispanijoj.

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Bayonne, N. J.—Standard 
Oil kompanija kovo 25 d. 
prižadėjo 10 procentų pakelt 
valandinę algą savo darbi
ninkams, kurių 6,500 dirba 
tos kompanijos žibalo valy
klose Bayway, Jersey City 
ir Bayonne.

Industrinių Unijų Komi
tetas pradeda organizuot 
1,000,000 aliejaus darbinin
kų į uniją; tai todėl ir Stan
dard Oil stengiasi darbinin
kam “pasigerinti.” Juokinančio < Geso Bombos 

Celiuloido Kulkos

Chicago, Ill.—Pernai vie 
nas iš kiekvienų 15 gyvento 
jų Amerikoj gydėsi ligoni 
riėj, kaip skaitliuoja Žurna 
las Amerikos Gydytojų Su 
sivienijimo.

-y—r1...

Anglijos Darbo Partijos čy- 
fai grasina išmesti socialistą 
Strafford Cripps. Jo vado
vaujama Socialistų Lyga, mat, 
sudarė bendrą frontą su Ko
munistų Partija ir Nepriklau
soma Darbo Partija.

Ne veltui torių valdžia žada 
mokėti po $10,000 pensijos ir 
majorui Attlee, Darbo Partijos 
lyderiui.

Hi Selassie Pareiškimas 
Prieš Italus-Skerdikus

LONDON. — United 
Press buvo pranešus, kad 
Anglijos valdžia*sutikus sti 
Franci ja net karo laivais 
blokaduot Ispanijos fašistų 
prieplaukas, idant per jas 
Mussolinis negalėtų įgabent 
daugiau savo armijos prieš 
Ispanų r e s p ubliką. Bet 
United Press ir Havas pra
nešimai kovo 26 d. ir žinios 
iš Anglijos valdiškų šalti
nių rodo, jog Anglų valdžia 
sutiko tiktai derėtis apie ko
kius griežtesnius žingsnius 
prieš Italijos karinį šmuge
lį. Angliją, sako, nenorinti 
karo su Mussoliniu ir Hitle
riu.delei bepusiškumo palai
kymo Ispanijoj. Be to, An
glijos karo laivynas dar 
“nesąs” gana stiprus susi- 
kibt su Italija...

London,
ir kiti pažangesni Angliji 
seimo atstovai reikalav 
kad Tautų Lyga pasiusi 
komisiją ištirt italų f ašis 
padarytas skerdynes Ethi 
pi jo j. Bet atžagareiv 
dauguma tam priešinasi, n 
norėdami užpykint Musso

Paryžius
didins savo armiją Ispani
joj, tai bus pavojus Franci- 
jos susisiekimams su “fran- 
cūziškomis” k o 1 o n i jomis 
šiaurinėj Afrikoj, per Vi
duržemio jūrą. Taip Fran- . 
ei jos valdovai abelnai su
pranta Mussolinio poziciją 
Ispanijoj.

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $7.00 

Metams

Harrison, N. J.—Du pa
trumpintais šautuvais gink
luoti plėšikai kovo 25 d. su
stabdė G. Peterson kompa
nijos prezidento Wm. Shin- 
dell’io automobilį, atėmė iš 
jo maišiuką su $2,700 pini
gų, išmetė Shindellį laukan 
ir patys važiavo tolyn jo 
mašina. Tuo tarpu pasigir
do keturi šūviai maišelyj ir 
pasileido iš jo tiršti geltoni, 
kartūs dūmai. Plėšikai per
sigando, išmetė laukan mai
šelį su pinigais tik už vieno 
bloko nuo raštinės; iššoko iš 
automobilio, ir pabėgo, pa
likdami net savo šautuvus 
automobilyj.

Neperseniai, mat, išrasta 
tokia mašinerija apsaugot 
pinigu maišelius. Kada pi- 
nignešis būna priverstas ati- 
dubt^plėšikui maišelį su pi
nigais, jis\)irm to paspau
džia tam tikyą knynkį, ir 
mašinėlė pra

Berlynas
jos laikraščiai pripažįsta, 
kad Ispanijos respublikie- 

jčiai sumušė ir nuvijo didelį 
skaičių italų kariuomenės 
Guadalajaroj. Bet nazių- 
spaudos dauguma pasakoja, 
būk italai ten “patys pasi
traukę del strategiškų su
metimų.”

DETROIT, Mich., kovo 
26. — Streikieriams sėdėto
jams pasitraukus iš devynių 
Chrysler auto, fabrikų, da
bar jie tuos fabrikus apsta
tė šimtais ir tūkstančiais 
savo pikietininkų, idant fab
rikantai negalėtų pradėt su 
skebais dirbti. “Sėdėtojai” 
nenorėjo eit iš kelių fabri
kų laukan; bet juos, galų

Los Angeles, Calif.—Per 
10,000 ketvirtainių mylių 
pietinėj Californijoj kovo 25 
d. buvo jaučiamas žėmės 
drebėjimas. Kai kur numėtė 
daiktus nuo lentynų, bet di
desnės žalos nepadarė.

Chicagoj buvo ir viena taip 
“talentinga” mergina. Ją vadi
no “Mirtingo bučkio Marė.” Tai 
buvo butlegerystės laikais. Bet 
tiek Jau to.

Nesakyk ite, kad Chicaga 
Brooklynui nieko nedavė.

Fabriko Dujos Nunuodino 3 
Darbininkus

Perth Amboy, N. J. — 
Nuodingomis dujomis kovo 
25 d. užtroško trys dailvdės, 
bedirbdami American Smel
ting and Refiping Kompa
nijoj? Andrew Kondas. Mi
chael Onuska ir John 
Check.

unijos prezidentas H. Mar
tin ir kiti vadai. Martin 
net kaltino komunistus, kad 
tai jie kursto darbininkus 
neapleist fabrikų.

Industrinių Unijų Or
ganizavimo Komiteto pir
mininkas John L. Lewis tę
sia derybas su korporacijos 
galva Chrysleriu. Svarbiau
sias ginčas eina delei Jung
tinės Automobiliu Darbinin
kų Unijos pripažinimo, kaip 
vienintelės atstovės visų 
65,000 Chrvslerio darbinin
kų. Milžiniška jų dauguma 
balsavimuose pasisakė už 
šią uniją. o.

Roosville, Tenn. — 10 me
tų mergaitė Bertha Turner 
be sustojimo iščiaudė 7 sa
vaites. Per valandą čiaudė 
po 7,000 sykių. Dabar jau 
pradeda gyti nuo tos 
tos čiaudulio ligos.

Pittsburgho Universiteto 
psichologijos skyriaus galva 
skelbia, kad sėdėjimo streikai 
yra “protinė epidemija.”

O tas rodo, jog kai kurie 
profesoriai, ypač psichologijos, 
būtų naudingesni, jei malkas 
skaldytų, O ne profesoriautų.

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

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulį!

“N. G.” korespondencijas iš 
Chicagos rašo Brooklyne. Keis
ta ar ne, bet taip yra.

Visokiai kvailybei ir pigiam 
melui Steponas Strazdas turi

Grant Lewi parašė knygą 
“Dievai Pribuvo”. Kas manys, 
jog tokia knyga bent ką turėtų 
su komunizmu, o tūli kritikai 
sako, kad Lewi skelbiąs komu
nizmą.

Popiežius sako nutrauksiąs 
su Hitlerio valdžia konkorda
tą, nes ta valdžia katalikus 
persekioja. \

Vokietijos fašizmas jau bijo 
toleruoti bile kokį masinį ju
dėjimą, kad ir katalikų orga
nizacijų.

Vokiečiai komunistai gi iš
moko visur veikti, kad ir tarp 
katalikų.

London. — Kuomet Itali
jos ambasadorius Dino 
Grandi pareiškė tarptauti
nei bepusiškumo komisijai, 
jog Italija neatšauks savo 
kariuomenės iš Ispanijos, 
iki užsibaigs ten “naminis” 
karas, tai Sovietų ambasa
dorius Ivan M. Maiski atsa
kė, jog tatai gali reikšti eu
ropinį karą. Franci jos am
basadorius Charles Corbin 
taipgi mato pavojų Europos 
taikai del tokio Italijos nu
sistatymo.

MADRID, kovo 26.—Is
panų liaudies armija tan
kais, kulkasvaidžiais ir lėk
tuvų bombomis išmušė 10,- 
000 Italijos fašistų iš Po- 
zoblanco pozicijų. Sukirsti 
fašistai iškrikusiai bėga lin
kui Alcaracejos, 8 mylios 
nuo Pozoblanco miestelio, 
kuris randasi Cordoba pro
vincijoj, už 80 mylių nuo 
Madrido. Mūšiuose nukauta 
didelis skaičius fašistų. 
Taip praneša Associated 
Press.

Fašistai pradėjo naudot 
mirtinų nuodų dujas prieš 
liaudiečius G u a d a 1 ajaros 
fronte.

Liaudiečiai nušovė žemyn 
didelį Vokietijos lėktuvą, 
kuris bandė numest maisto 
fašistams apgultiems ant 
kalno, “Virgin de la Cabe- 
za,” Jaen provincijoj.

New Yorko Times kores
pondentas rašo, kad fašistų 
itališki ir vokiški lėktuvai 
negali nieku pasirodyt prieš 
liaudiečių orlaivius, ypač 
prieš sovietinius su “rusais 
lakūnais”.

Fašistų lėktuvai, tik iš 
pasalų užpuldami, bombar
duoja Madridą ir kitus res
publikos miestus, bet vengia 
atviros kovos su liaudiečių 
orlaiviais.

London, kovo 26.—Buvo 
manoma, kad nuo šio pirma
dienio Anglija, Franci j a, 
Italija ir Vokietija galėsian
čios pradėt “dabot” Ispani
jos vandenis, idant nebūtų 
iš svetur gabenama karei
viai, ginklai ir amunicija Is
panijon, pagal planą tarp
tautinės nesikišimo komisi
jos. Bet pasirodo, kad tas 
planas neužbaigiamas ir to
dėl minimų šalių karo laivų 
“pikietas” dar atidedamas 
neribotam laikui.

Ispanijos valdžia pareiš
kė, jog negali sutikt, kad is
paniškus vandenis kontro
liuotų kariniai laivai Itali
jos ir Vokietijos, kurios vei
kliausiai remia Ispanijos fa
šistus. Ispanijos užsieninis 
ministeris del Vayo pranešė 
nesikišimo komisijai, kad jo 
vyriausybė niekam nepripa
žįsta teisės stabdyti bei per
žiūrinėti bet kokius laivus, 
plaukiančius po Ispanijos 
respublikos vėliava.

Valencia, Ispanija. — Per 
paskutines dvi savaites liau
diečiai Guadaląjaros fronto 
kovose suėmė nelaisvėn bent 
1,300 Mussolinio kareivių.

Vienam jų, puskarininkui 
Gianuelli’ui išduota specia- 
lė korta, su kuria jis gali 
laisvai vaikščioti laikinojoj 
sostinėj Valencijoj. Jis su 
30 italų kareivių savo ko
mandoj pasidavė liaudie- 
čiams su visa amunicija, 
Brihuegos apylinkėj.

Belaisviai gerai maitina
mi ; reguliariai gauna žirnių 
sriubos, šviežių pupų, kopū
stų, k i a u 1 i e nos (pork 
chops), tomeičių, orindžių, 
vyno ir duonos. Norintiems 
rašyt laiškus savo šeimy
noms Italijon duodama po- 
piera ir kiti tam reikalingi 
dalykai.

Žadama įtai- 
tik. “juoktis, 

verčiančių" dujų bombas ir 
celiuloido kulkas, idant mir
tinai bei, pavojingai nesu- 
žeist žmonių, bemalšinant

London. — Etiopijos im
peratorius Haile Selassie sa
vo velykiniame pareiškime 
pasauliui kaltina italų fašis
tus, kad jie išskerdė 6,000 
beginklių ethiopų, vyrų, 
moterų ir vaikų, Addis Aba- 
boj, padarydami masines 
žudynes po to, kai kas ten 
metė bombą į Italijos kara
liaus vietininką gen. Grazia-

Pittsburgh/ Pa.~—Nukrito 
ketvirtad. vakare didelis 
Transcontinental A i r ways 
kompanijos lėktuvas į grio
vį Cliftone ir užsimušė visi 
trys lakūnai-mechanikai ir 
10 keleivių, tarp kurių bu
vo keli ętambūs biznieriai. 
Manoma, kad ū k a n otame 
ore storai apšalo lėktuvo 
sparnai, ir todėl įvyko ne
laimė. Lėktuvas skrido 
2,100 pėdų apgštyj.

Pirmesnėse dviejose dide
lių orlaivių nelaimėse Pitts
burgho srityj žuvo virš 20 
žmonių.

Siūlo Skaudžiai Baust 
Streikierius Sėdėtojus

Webb Miller grįžęs iš So
vietų Sąjungos davė (United 
Press) straipsnių apie Raudo
nosios Armijos galybę. Jis nu
rodo, kad SSRS—

Labai galinga ore;
Turi geriausias naujas tan

kas;
Turi skaitlingą ir geriausia 

lavintą armiją.
Londono “Times” stebisi So

vietų oro jėga ir tankomis.

Oran, Algiers.—Šio mies
to francūzų valdžia įsakė 
apleist prieplauką Ispanijos 
respublikos laivui “Cabo 
San Agustino” su keliais 
tūkstančiais tonų sprogimų, 
kuriuos šis laivas atsivežęs 
iš Odessos, Sovietų Sąjun
gos.

Netoli Oran prieplaukos 
stovi du ispanų fašistų ka
riniai laivai-draskūnai, pa
sirengę , suimt ar nuskan- 
dint tą liaudiečių laivą.

Pil. Strimaitis išmetinėja. 
Kas tai pasisavinę “TMD kuo
pų turtą ir naudojasi.”

Kas čia blogo? Juk mirusių 
palikimus visuomet kas nors 
paveldi.

Beja, jis taipgi rašo 
nybės rūsyje suversti 
tomai Wells’o Pasaulio

talentą. Tas “talentas” palaido
jo “žinias”, apkasė amžinasčiai 
“Kardą.”

Paveldėjimai.
Ne veltui gaus.
Galinga.
Vis geriau.
“Talentas.”

Rašo V. Andrulis

Francijos valdžia smarkiai 
supyko ant Mussolinio ir sako 
jo grąsinimus laikys blofu. Po 
to, kai taip smarkiai jo armija 
Ispanijoj sumušta, nedaug kas 
tikės Mussolinio išsigyrimui, 
nepaisys jo grąsinimų.

WASHINGTON. — Pre
zidentas Rooseveltas pradė
jo pasitarimus su demokra
tais kongreso vadais ir su 
savo ministeriais, kaip iš
vengt sėdėjimo streikų arba 
greit juos sutąikyt.

Republikonas s e natorius 
Vandenberg reikalauja, kad 
prezidentas ir darbo minis- 
terė Frances Perkins atvi
rai pasakytų, kaip jiedu žiū
ri į sėdėjimo streikus. Atga- 
leivis kongresmanas demo
kratas McCormack iš Mass, 
įtarė Fr. Perkins, kad iinai 
savo narei škimais net “kur
stanti” sėdėjimo streikus. 
Fašistinis demokratas kon
gresmanas Dies inešė suma
nymą baust kiekviena strei- 
kieri sėdėtoją $5,000 ir me
tais kalėjimo.

Reikalauja Ištirt FašishjĮ 
Skerdynes prieš Ethiopus

Duston, Anglija.—82 me
tų amžiaus senis Marmadu
ke Harrison, įkišęs vieną 
koją į kelinių kalašką, kišo 
ir antrą koją į tą pačią ka
lašką; del to smarkiai par
virto, nusilaužė kulšies kau
lą,* apsirgo plaučių įdegimu 
ir mirė.

Velykose naziai garbino se
nus vokiečių dievus, priešingai 
protestonams ir katalikams.

Smunkant fašizmui, nevei
zint to, kad katalikų vyskupai 
siūlė talką Hitleriui, naziai 
burtais, raganyste mano vo
kiečius mulkinti ir palaikyti 
fašizmą.

Sutinka Tik Svarstyt Žings
nius prieš Mussolinio Armiją 

Siuntimą Ispanijon

London. — Vienas žy
miausių Anglijos politikų, 
Lloyd George seime kovo 25 
d. aštriai smerkė dabartinę 
valdžią, kad ji leidžia Mus- 
soliniui kariauti prieš Ispa
nijos respubliką. Jis kalti
no Anglijos valdžią ir už 
tai, kad jinai leido Mussoli- 
niui užgrobt Ethiopiją. Sa
ko. tokia “kinkt^ drebėjimo” 
politika duoda Mussoliniui 
dar daugiau drąsos ir grę- 
sia viso pasaulio taikai.

Lloyd George nurodė, jog 
per Anglijos apsileidimą 
Mussolinis jau įsigalėjo ry
tinėje dalyje Viduržemio 
jūros prieš Angliją. Dabar 
jis stengiasi įsidrūtint Ispa
nijoj ir paimt į savo kontro
le vakarinę dali tos jūros. 
“Anglijos gyvybės linijos” 
delei susisiekimo su jos ko
lonijomis.

Tokiais nusileidimais Ita
lijai Anglija užsitarnavo 
paniekos iš italų pusės, sako 
LĮoyd George. Anot jo, tai 
Anglija geriau turi elgtis 
taip, kad “Italija ant jos 
pyktų, negu kad ją niekin-

Walter Duranty (N. Y. 
Times) rašo, jog vidutinė 
SSRS darbininko alga yra 230 
rublių į mėnesį.

Nuo 1931 m. iki 1935 m. al
gos trigubai padidėjo.

1928 m. darbininkai gavo 
algomis 8,000,000,000 rublių.

Dabar algos paniekė 71,- 
000,000,000 rublių.

Sovietų Sąjunga taipgi ta
po demokratingiausia šalis — 
suteikė visiems balsavimo tei
ses.

“Vie- 
abudu 
Istori

jos ir daktaro Jono Šliupo 
knygos.”

Jei kas kiti, ne tautininkai, 
būtų ir literatūrą paėmę, tai 
ji būtų paskleista, ne pelėtų 
rūsiuose.
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.bus karų, nebus žmonių žudynių, nebus 
to baisaus išnaudojimo, kokis viešpatau
ja šiuo tarpu.

Už tokią “ramybę” reikia kovoti. Bet 
kad kovoti, darbininkai turi šviestis ir 
organizuotis. Todėl ir katalikai darbi
ninkai raginami su šitomis Velykų šven
tėmis pasirįžti kovoti už ramybę, už gra
žesnį gyvenimą. Jie privalo nusispręsti 
organizuotis į darbo unijas ir kt. prieš- 
fašistines kultūros ir apšvietos organi
zacijas. Jų pareiga stoti su revoliuciniu 
darbininkų judėjimu!

Velykos
I1*"............. ■■■........................................  ■■■■«■ !■ ■

Komunistinio Jaunimo Sąjungos 
Suvažiavimas

Gegužės 2 d. prasidės Aštuntasis Ko
munistinės Jaunimo Sąjungos Suvažiavi
mas, kuriame dalyvaus delegatų iš visų 
48 valstijų. Masinio mitingo vieta—di
džiule Madison Sq. Garden salė arba am
fiteatras.

Šis suvažiavimas turės didelės reikš
mės ne tik pačiai Jaunimo Sąjungai, bet 
visam Amerikos jaunimui. Čia bus pri
imta nauja konstitucija ir veiklos pro
grama. Kova prieš karą ir fašizmą, dar- 
b’as už įtraukimą Amerikos jaunimo į 
tlįją kovą; padarymas Sąjungos masine, 
didžiule organizacija—tai klausimai, ku
rie bus pačiu branduoliu viso suvažiavi
mo diskusijų.

Iki šiol, reikia pasakyti, mes nemokė
jome jaunimo įtraukti į Komunistinę 
Jaunimo Sąjungą. Iš viso joje šiuo tar
pu tėra tik apie 13,000 narių. Na, o Są
junga įtakos jaunime turi. Vadinasi, ji 
tik nebepajėgė tos įtakos sukonsoliduoti 
organizaciniai.

Reikia tikėtis, kad su aštuntu savo su
važiavimu, KJS pataps masinė jaunimo 
organizacija. Lietuvių darbo jaunimas 
privalo prisidėti prie padarymo Sąjungos 
didele ir stipria.

“Ramybė Jums... ”
Šituos žodžius katalikų kunigija kartos 

(sakydama, tai yra. “dievo žodžiai”) baž
nyčiose sekmadienį, Velykų dieną.

i. - Bet kur ta “ramybė,” katrą krikščio
nių dvasiškija skelbė veik per du tūks
tančiu metų? Jos nebėra. Per du tūks- 
stančiu metų krikščionybės pasaulis ne
matė ramybės daugiau, kaip prieš krikš-

* čionybę.
’>• Pastaruoju laiku, kai kapitalizmas pra- 

- dėjo pūti, kai jo puvimas atnešė žmoni
jai (vyriausiai darbininkams) skurdą ir 
vargą, toji neramybė dar labiau padi
dėjo.

• Vieno pasaulinio karo nepamiršęs, pa
saulis stovi angoje kito—dar didesnio ir 
baisesnio — karo.

Deja, šiandien tie, kurie kartoja “ra
mybė jums,” kunigija, ypačiai katalikų 
augštoji dvasiškija, veidmainingai tuos 

-žodžius kartoja. Skelbdama “ramybė 
jums,” ji darbuojasi už karą.

Antai Ispanijos liaudis troško ramy
bės, troško gražiai ir ramiai savo reika
lus tvarkytis. Išsirinko sau valdžią, pra
dėjo žiūrėti į ateitį šviesiau. Tas, ta
čiau, nepatiko Ispanijos kapitalistams, 

į dvarponiams ir augštajai dvasiškijai. Jie 
Sukilo prieš liaudies išrinktą valdžią; jie 
užsigeidė įsteigti Ispanijoj fašistinę dik
tatūrą, panašią kaip Lietuvoj, kaip Vo
kietijoj, kaip Italijoj. Ispanijos kapitali- 

^-jstams, augštajai katalikų dvasiškijai ir 
dvarponiams pagelbon stojo Italija ir Vo-

Ir šiandien jau devintas mėnuo/kaip 
ver'da ten baisi kova.

J, .’ Katalikų dvasiškija laimina fašistus- 
■ęilėlius ir prašo dievo padėti jiems iš

žudyti kuodaugiausiai nekaltų darbinin- 
, ;‘^ų ir valstiečių, ginančių demokratiją.

Be abejo, toji pati dvasiškija ir rytoj, 
per Velykas laimins tuos pačius bude- 
liūs* žmonijos ir kultūros priešus.
'nVatikano papa, skelbdamas “ramybė 

____ /’ ragins savo pavaldinius organi-

pažangiųjų žmonių, besidarbuojančių už 
gražesnį gyvenimą, suteikiantį darbo 
Žmonėms duonos, laisvės ir taikos.

z ' Darbo žmonės neturi tikėti tiems veid-
* niainingiems kunigijos žodžiams. Ramy- 

hikbus tik tuomet, kai darbo žmonija pa
naikins pūvantį kapitalizmą,'su jo viso- 

Rjnis nedorybėmis. Tuomet pasaulyj ne-

1 $ms, 
zuoti persekiojimus komunistų ir

Kokia Pagelia?
Mes jau buvome rašę, kad pradžioj šio 

mėnesio Londone įvyko abiejų Interna
cionalų (Antrojo ir Darbo Unijų, arba 
Amsterdamo) delegatų konferencija. Jo
je kalbėjo du atstovai iš Ispanijos: Pas
cal Tomas, nuo darbo unijų, ir Cordero— 
nuo Ispanijos Soc. Partijos.

Laike diskusijų iškilo klausimas, kokia 
Ispanijos liaudžiai pagelba dabar reika
lingiausia? Britanijos Darbo Partijos 
vadai Citrine ir Attlee, o taipgi ir kiti 
Internacionalų vadai, kaip Walter Sche- 
venels, Friedrich Adler, laikėsi tos nuo
monės, kad užtenka to, jei socialistai pa
renka kiek Ispanijos moterims ir vai
kams pinigų, maisto bei medikališkų 
reikmenų.

Bet Ispanijos žmonių atstovas Tomas 
su tuo nesutiko. Jis nurodė, kad šiuo 
tarpu Ispanijos liaudies, demokratijos gy
nėjai, reikalauja ko nors daugiau, negu 
pinigų vaikams.

“Tiktai pinigais, prisiųstais mūsų vai
kams, mus neišgelbėsit,” sakė jis. Jei jūs 
matytumėt vaiką bei moteriškę pavojuje, 
ką pirmiausiai darytumėt? Nebandytu- 
mėt duoti jiem pinigų. Jūs gelbėtumėt 
juos.”

Sakoma, šis pareiškimas, šis klausimo 
suformulavimas labai sudarė entuziastiš
ką delegatuose nuotaiką, kuri podraug 
buvo smūgiu Citrine, Attlee ir kt. prie
šingiems siuntimui Ispanijos liaudžiai 
platesnės pagelbos.

Ką gi Tomas turėjo galvoj ta “kita pa
gelba?” Aišku, žmones. Ispanijos liau
dis nori ir žmonių, apart medžiaginės 
pagelbos. Ji nori kovotojų, kurie atvyk
tų jai padėti sukriušinti fašizmą. Ji no
ri savanorių—jaunų žmonių, anti-fašistų.

Socialistų, komunistų ir visų anti-fa
šistų pareiga tuo rūpintis. Keista, kad 
Citrine, Attlee, Adler ir kt. tam prieši
nasi.

Sakoma, tų socialistinių vadų tokia tak
tika labai nepasitenkinęs ir Belgijos so
cialistų veteranas Vandervelde.

f

Kaip Pabėgo iš Kalėjimo 17-ka 
Komunistų

Brazilijos liet, darbininkų laikraštis 
“Mūsų Žodis” rašo:

17-ka komunistų, areštuotų ir iki teismo 
patalpintų į “Paraiso” (“Rojaus”) kalėjimą,* 
del silpnos sveikatos buvo atskirti į apsir
gusių kamerą, kur jie, kaipo ligoniai, buvo 
nelabai stropiai saugomi. Tuo pasinaudoda
mi ten buvę draugai padarė suokalbį, iška
sė tunelį ir š.m. vasario *10 d. iš ryto anksti 
sėkmingai paspruko.

Politkaliniai, pavartodami iš lovų iš
trauktus geležinius virbalus, iškasė 9-nių 
metrų ilgio tunelį į už kalėjimo tvoros es
antį kiemą, o iš čia, visai nepastebėti, visi 
17-ka išbėgo. Bėgimui laikas taipogi buvo 
•parinktas. Karnavalo paskutinės dienos 
naktyj, kuomet visas miestas po 3-jų dienų 
karnavališko trukšmo miegojo, mūsų drau
gai “į kelionę leidosi.”

Šį įvykį, laikraštis nurodo, žvalgyba 
slėpė nuo visuomenės per 10 dienų. Pa
skui paskelbė, būk planą pabėgimui suda
ręs vokietis inžinierius Aleksandras 
Wainstein, areštuotas už komunizmą. 
Tarp tų 17-kos kalinių, sulyg profesijo
mis, buvo: du žurnalistai, paminėtasai 
inžinierius, vienas, kareivis, o kiti įvai
rių profesijų darbininkai.

Laikraštis užbaigia:
Sao Pauly ir bendrai visoj Brazilijoj, dar 

nėra buvę tokio skaitlingo revoliucionierių 
pabėgimo. 1932, iš “Liberdade” kalėjimo, 
išgriovus sienoj skylę, buvo pabėgę 6 po
litkaliniai (bet žvalgyba apie tai tada visai 
neskelbė).

Vis tai didvyriškos revoliucinių darbinin
kų pastangos pasiliuosuoti iš kapitalistų, ne
laisvės, kad vėl galėjus skleisti brangią ko
munizmo idėją, vedančią prie didžiojo tiks
lo—revoliucijos, o per ją į laimingą gyveni
mą. •>

Velykų nedeldienio ryte 
daugelis mūsų brolių kata
likų kelsis anksti ryte ir 
bėgs, skubinsis į bažnyčią 
ant “resuTekcijos” (“prisi
kėlimo”). Anksčiau nuėję 
jie dar ras Kristų neprisi- 
kėlusį—gulintį ant kryžiaus 
prikaltą priešais altorių. 
Prasidėjus pamaldoms, ku
nigas paima “švenčiausią”, 
iškelia augštyn ir užgieda: 
“Per tavo šventą prisikė
limą” ... Tą užbaigus, visa 
gerkle surinka: “Linksmą 
dieną apturėjom, kad Jėzų 
kėlusį regėjom, Alleliuja!” 
Karštai tikinti žmonės nu
džiunga, kad dievulis jau 
prisikėlė; jie liko išganyti! 
Kiti džiaugiasi, kad, parėję 
namo, ras ant stalo margin
tų kiaušinių, pyragų, kumpį, 
sūrio ir sviesto. Amerikoje 
gi ir kelios bonkos snapso! 
Turtingieji ir Lietuvoj pir
miausiai atsigavi ne šven
tintu vadeniu, bet valstybi
ne.

“Numirė ir prisikėlė iš 
numirusių” dievo sūnus jau 
veik du tūkstančiu kartų.

sius netikėjo, kad Kristus 
prisikėlė. Ir taip Kristaus 
niekas nematė nuo prisikė
limo iki “įžengimo dangun”; 
tik “žengiant dangun,” būk 
susišaukė savo apaštalus, ir, 
jiem matant (tik jiem), nu
sileido debesys prie pat že
mės, Kristus pasilipo ant 
debesio krašto ir pakilo su 
debesiu dangun. Net savo, 
motiną Mariją nepakvietė 
ant “išleistuvių į dangų”. ..

Apie prisikėlimą yra pa
sakyta tiek. Kada valdžia 
pavelijo nuimt Kristų nuo 
kryžiaus ir palaidoti kur 
nuošaliai (ne ten, kur visus 
laidojo), tūli garadariai su 
Marija palaidojo jį uoloj, 
prislėgdami grabą akmeniu. 
Ir būk valdžia pastačius du 
sargu sergėt, kąd niekas 
ten neitų ir neišneštų lavo
no kur kitur. Kada Marija 
su kitom moterim, paėmę 
brangių aliejų, slaptai nuė
jusios ištept tais aliejais 
Kristaus lavoną, tai rado 
grabo akmenį atverstą, ant 
grabo sėdintį aniuolą, o sar
gus net išvirtusius iš išgąs-

šalyj žmonėm skleist laisvai 
šių pasakų pradžią, jų ne
teisingumą, jų kenksmingu
mą darbininkų klasei, pa
matysit, kaip krikščionybė 
bei kiti tikėjimai į dievus 
augštybėse, kaip ledas pava- 
saryj pradės tirpti. Ar So
vietų Sąjungoj valdžia už
darinėja cerkves, kurių tiek 
daug ten buvo prie cariz
mo? Ne. Ten laisvai galima 
kalbėt prieš religinius bur
tus, kaip kitose šalyse—už 
tuos burtus.

Paimkim pavyzdin ir Lie
tuvą. Kaip mažai tikėjimo 
yra dabar pas jaunąją kar
tą! O nemanykit, kad dabar 
netikinti, sulaukę senatvės, 
pasidarys davatkomis. Ne. 
Nors Lietuvoj negalima vie
šai kritikuot religinius bur
tus, bet jaunesnioji karta 
randa priemones pasiekt 
šiek tiek žinojimo. Laisvo 
turinio literatūra ten labai 
branginama ir su dideliu 
žingeidumu skaitoma. , <

Kuomet darbininkai susi
pras, paims galią į savo ran
kas, kaip So v. Sąjungoj,

tuomet visi tikėjimai, religi
jos nuslinks nuo žemės, kaip 
kokios tirštos miglos.

Taigi, nelaukim, kad “pri
sikėlimai” mus išganytų, o 
stengkimės patys save išga
nyti, pasiliuosuoti nuo 'kuni
gijos burtų ir iš po kapita
lizmo jungo!

Buvęs Zokristijonas.

Kongresmanas Apgina Strei- 
kierius Sėdėtojus

Washington.T*-Šalies kon
grese eina karšti ginčai del 
sėdėjimo streikų. Farme- 
rių-darbiečių partijos kon
gresmanas, industrinis uni- 
jistas John T. Bernard iš 
Minnesotos kovo 23 d. kal
bėdamas įrodinėjo, jog sė
dėjimo streikas yra teisėta 
darbininkų priemonė kovoj 
už būklę. Bet pirmininkas 
ir ’ kiti darbininkų priešai 
kartotinai stabdė ir per- 
traukinėjo Bernardo kalbą, 
kurioj jis taipgi gynė Indu
strinių Unijų Organizavimo 
Komitetą.

Per du tūkstančiu metų ti
kinti žmonės kasmet apver- 

i kia ir ant rytojaus “aleliu- 
jomis” apgieda savo “išga
nytoją”, tikrai manydami, 
kad Kristus kasmet miršta 
ir prišikelia,—ne visi su
pranta, kad tai būna tik 
kasmetinis sukaktuvių pa
minėjimas. Dar Lietuvoj 
būnant teko girdėt nuo 
tamsių moterėlių, jog* “die
vo avinėlis” Jėzus tikrai

čio... Kada tos moterys pa
klausė, kur kas padėjo lavo
ną, tai būk aniuolas pasa
kęs, kad Kristus prisikėlęs. 
Ir sargai būk tą patvirtinę. 
Na, ir per du tūkstančiu 
metų apmulkinti žmonės vis 
dar tiki, kad nužudytas 
žmogus, dievo sūnus, tikrai 
prisikėlė.

Jeigu tas žmogus buvo 
dievo sūnus, tai yra pats 
dievas, tai del ko jis bijojo

DARBININKŲ
SVEIKATA
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kenčia—miršta ir prisike
lia laike Velykų; jis tikrai 
tą daro del “mūs griešnin- 
kų”... Kalbėk nekalbėk se
nai davatkai, kad tai tik pa
minėjimas viso, to išgalvoto 
įvykio, bet ji tau netikės ir 
gana.

Kokie Įrodymai Yra To 
“Prisikėlimo?”

Žinoma visiems, kad už
mušto, perdurto ar kitaip 
nužudyto žmogaus niekas 
neatgaivina; tokio nuotikio 
nebuvo ir nebus. Bet gi ku
nigų “mokslas” tvirtina, 
kad Kristus prisikėlė (po
teriuose sakoma: “Trečią 
dieną kėlėsi iš numirusių”). 
Ar Kristus, prisikėlęs, pasi
rodė žmonėms, ypač tiem, 
kurie, netikėdami, kad jis 
buvo dievas, jį nuteisė ir 
nužudė? Visai ne. Kaip sa
koma “šventam rašte,” Kri-

žmonėm pasirodyt? Ar del 
to, kad vėl nesuimtų ir ant
ru kartu nenukryžiavotų ? 
Jei jis norėjo, kad “nevier- 
nas Tamošius” įtikėtų, tai 
kodėl nenorėtu kad visi tie, 
kurie jį nužudė, įtikėtų jo 
dieviškumui ir jiem pasiro
dyt? Juk tada būtų dau
giau pamato tikėt tom pasa
kom apie prisikėlimą. Da
bar tas burtas paremtas tik 
kelių moterų papasakojimu. 
Apie sargus svietas nieko 
nežino, jie net į šventuosius 
neįtraukti; jų vardai mūsų 
katalikam nežinomi, nors 
kai kur maldose ir sumini
ma jų vardai.

Jau laikas žinot, kad pa
sakos apie dievo sūnų Kris
tų yra išgalvotos taip, kaip 
ir kitų tikėjimų (senovės ir 
dabartinių) dievų sūnus, 
dukteris, pačias ir tt. Dau
gelyje senovės tikėjimų yra

stus ir “prisikėlęs” slapstė- kaip tik tokių pasakų apie 
' si nuo žmonių. Jis pasiro- gimimus, mirimus, prisikė-
dė tik šventai Magdalenai 
kur tai darže; vėliau Ta
mošiui net liepęs pirštu da- 
silytėt jo ronų, nes Tamo-

limus. Kaip anie senovės ti
kėjimai išnyko, liko užmirš
ti, taip bus ir su Kristaus 
pasakomis. Tik duokite bile

Meilės Kankynės.

Brangus Daktare :—Matau 
spaudoje, jūs duodate širdin
gus patarimus ligoje visiems, 
kas tik kreipiasi į jus; taipgi 
atsakote įvairius paklausimus. 
Tikiu, malonėsite atsakyt ir 
man per “Laisvę” į mano 
klausimą. Išanksto ačiū!

Mylėjau merginą. Bet mei
lė nevyko. Gyvenimas pakry
po kiton pusėn, ir mudviejų 
draugystė ir meilė sugriuvo— 
atsiskyrėva.. -

Kadangi aš ją pamylėjęs 
buvau iš tikros širdies, tai ir 
po to, kaip mudu persiskyrė- 
va, mano meilės jausmai lin
kui jos nei kiek nesumažėjo. 
Priešingai, jie labiau pradėjo 
mane veikti, nežiūrint mano 
pastangų ją užmiršti. Mano 
gyvenimas pasidarė skaudus, 
neapsakomai mane kankinan
tis, rodos, nebėr vilties ir gy
venti. Jokie pasilinksminimai, 
susitikimai su draugais ir visa 
kita — man neteikia nei ma
žiausio malonumo. Dar gi ma
tant kitus linksminantis ar ir 
man pačiam būnant tarpe jų, 
mano kūnas dar daugiau pa
lieka surakintas bevilčiu gyve
nimu. Darau viską, kad už
miršti ją, bet veltui: nei kny
gų skaitymas, nei jokios suei
gos mano minčių neatitraukia 
nuo jos. Tas mano gyvenimą

dar daugiau apsunkina, rodo
si, esu niekam vertas, kad ne
pajėgiu nugalėti nelemtos mei
lės. Juo labiau stengiuosi ją 
užmiršti, tuo labiau mane kan
kina meilės jausmai.

Tačiau ne aš vienas ta tu
riu pergyventi. Panašių atsiti
kimų būna šimtai. Bet meilės 
skraistė ne v^sus lygiai veikia : 
vieni lieka meilės auka, kiti 
visai lengvai pergyvena nevy
kusią meilę. Delko taip yra 
gyvenime ? Ar tai vieni stip
resnės valios žmonės, kiti išti
žėliai, negalį susivaldyt patys 
savęs, — ar tam tikras gam
tos instinktas ne visus lygiai 
veikia ?

Atsakymas

Veikiausia, drauge, taip ir 
yra. įgimti instinktai ne visų 
žmonių vienodai stiprūs. Ne
norėčiau jūsų, drauge, išva
dinti ištižėliu, silpnavaliu žmo
gum. Meilės diegai giliai įsi- 
šaknėja organizme, ir netaip 
lengva jie nustelbti.

Meilės jausmo stiprumą 
^žmogui nustato jojo liaukos, 
endokrininės, vidujinės liau
kos. Tiesa, liaukos nustato ir 
pilnai valdo, kontroliuoja ir 
visą žmogų, visą jo fizinę ir 
dvasinę išvaizdą, netik kad jo 
meilę. O, savo ruožtu, daug 
liaukas veikia, jas ton ar kiton 
pusėn pakeičia vartojamo 
maisto vitaminai.

Net ir neregiai darbininkai streikuoja! Pittsburghe, 107 akli 
darbininkai šluotų dirbtuvėje paskelbė sėdėjimo streiką. Jie 
reikalauja $12-$16 minimum algos ir panaikinimą akordinio
darbo. Ši grupė streikierių kazyriuoja Braille kazyrėmis (ne
regiams).

Kad jūsų meilė tokia nepa
prastai gili, tai čia, matyt, ir
gi jūsų liaukų darbas. Tačiau 
vien tik vitaminų ir liaukų ma
nipuliavimu, stiprinimu bei sil
pninimu, viso dalyko nepatai
sysi.

Jums, drauge, bene būtų 
geriausia kur toliau išvažia
vus, į naujas gyvenimo aplin
kumas. Aplinkybių pakaita 
dažnai geriausių duoda pasė
kų.

Iš jūsų gražaus, sklandžiai, 
tikslingai sudėto laiško (jį tal
pinau visą, kaipo gražų rašy
mo pavyzdį) matyt, kad jūs 
esate gerai išlavintas draugas, 
ir aš jums tuo labiau prijau
čiu. Bet daug kuo padėti jums 
“išsiklampoti” iš tos meilės 
painiavos nedaug ką galėčiau. 
Čia, mat* individinis dalykas. 
Męginkite vartoti po truputį 
apraminančių vaistų, kad ir 
bromo: Elixir triple bromides, 
po šaukštuką su vandeniu, tre
jetą kartų dienoje,' nors per 
keletą savaičių.
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Raudonosios Kavalerijos Daina 

(Muzika A. Davidenko) 
1.

Šaudyklės audė padangę 
Auksinėj prieblandoj,

Didžiojo Dono pakrante
Kariai Budeno joj’.

Priegaida
Lėk, kai kulka, klusnusis žirgeli, lėk!

Vanduo, ugnis
Neklius suvis

Mušt priešą mūs šalies.
Augščiau kardus
Ir priešas žus,—

Netremps laisvų laukų!
Lėk, žirge, lėk klusniai, ragas gaudžia jau, 
Lėk pergalingai, nuoširdžiai, ryžtai!

Lėk,

Per amžius mūs tėvų tėvai 
Vergavo žemvaldžiam,

Nelaimės, skurdas ir vargai 
Lydėjo juos kapan.

Priegaida
kai kulka, klusnusis žirgeli, lėk! ir tt. .

Lėk,

Lėk,

Raudono Spalio liepsnose 
Sutirpo priespauda;

Kaimuos, miškuos ir laukuose 
Teskamba mūs daina.

Priegaida
kai kulka, klusnusis žirgeli, lėk!

4.
ir tt.

Jei baltgvardiečiai dar išstos, 
Sutrinsim pasagom;

Sargai laisvos Sovietijos
Mes žengiame kovon.

Priegaida
kai kulka, klusnusis žirgeli, lėk!

Pagal Del Ruskin—Pranas Kartus.
ir - tt.

Artistai, Stoją su Ispanijos 
Respublika

Londone išeinąs žurnalas “Cosmopolitan 
Film” talpina eilės judžių artistų-žvaigždžių 
nuomones apie Ispanijos respublikos karą 
prieš fašizmą.

Charlie Chaplin pasiseko esą fašizmo priešas 
ir respublikos draugas.

Paul Muni linki Ispanijos respublikai laimė
ti, nes tuomi būtų užduotas smūgis fašizmui 
visam pasaulyj.

Wallace Berry, Bette Davis, Marlene Diet- 
rich ir Joan Crawford—visi unisonu smerkia 
fašizmą ir stoja už demokratiją Ispanijoj.

Virš 10 Milioną Puškino Knygą!
Pereitais 

spausdinta 
raštų. Tai 
negu buvo
Lapkričio Revoliuciją!

Tai kur klesti kultūra!

metais Sovietų Sąjungoj buvo at- 
virš 10 milionų kopijų Puškino 
beveik dviem milionais daugiau, 
atspausdinta laike 20 metų prieš

Darbininkiška Spauda Pietą 
Amerikoj

Nepaprastai sunkius laikus gyvena darbinin
kiška ir bendrai pažangioji lietuvių spauda 
Pietų Amerikoj,—Argentinoj, Uruguajuj ir 
Brazilijoj. Visose trijose paminėtose respubli
kose lietuvių imigrantų skaičius turbūt pa
sieks virš 100 tūkstančių, kurių, aišku, 99 
nuoš. yra fabrikų bei laukų darbininkai, ta
čiau jų spauda labai silpnutė.

Kame gi to priežastis? Vyriausia kliūtimi 
yra reakcija. Argentiniečiai kadaise jau buvo 
susitvarkę su “Rytojum” ir žiūrėjo į ateitį 
gan optinhstiškai, bet užėjusi reakcija su
naikino visus jų planus ir šiandien “Rytojus” 
jau sustojo ėjęs. Kaip Argentinos, taip ir kitų 
kraštų reakcijai padeda lietuviški išgamos, 
fašistai, šnipai-žvalgybininkai.
įskundžia valdžiai visai nekaltus žmones, ku
rie turi skaudžiai nukentėti.

Tūlą laiką Rosario mieste buvo leidžiamas 
žurnalas “Dabartis,” tačiau, girdėti, jis bus 
sulaikytas, kadangi tūli atsakomingi draugai 
išvyko Ispanijon kovoti respublikos armijoj 
prieš fašistus. Be to, pasireiškė didelė stoka 
lėšų. Buenos Aires mieste dabar išeina savait-

Jie dažnai

rastis “Momentas,” apie kurį teks pakalbėti 
vėliau.

Urugvajuj tūlą laiką, buvo leidžiamas “Dar
bas.” Matyti, draugai buvo įdėję daug pa
stangų jo palaikymui, bet visa eilė priežasčių 
(vyriausiai bene finansinė) privertė jį sustoti 
ėjus.

Brazilijoj jau tūlas laikas leidžiamas “Mū
sų žodis”. Tai komunistinės krypties laikraš
tukas, žurnališko formato. Leidžiamas, žino
ma, nelegaliai. Tūlą laiką jis buvo sustojęs 
ėjęs. Getulio Vargaso valdžiai pasisekė surast 
(su lietuviškų šnipų-žvalgybininkų pagelba) 
spaustuvė ir ją uždaryti. Bet braziliečiai 
draugai mokėjo dalykus susitvarkyti ir “Mūsų 
žodis” vėl išeina, nors ir neperdažnai.

Tenka pasakyti, kad “Mūsų žodis” yra ge
rai vedamas. Literatiškai, politiškai ir visais 
kitais atžvilgiais jis yra apdirbtas geriau už 
kitus pastaraisiais laikais Pietų Amerikoj leis
tus darbininkiškus lietuvių kalboj laikraščius. .

“Momentas”
Ilgoką laiką mes nebuvom gavę “Momento.” 

Tik nesenai prisiuntė mums to laikraščio ant 
syk kelis pirmutinius * numerius. Paskui vėl 
nenormališkai jį gaudavome ir ne visus jo 
numerius turime.

Išviso jau išleista 20 “Momento” numerių 
(20-tas išėjęs už vas. mėn. 25 d., 1937). Šį 
savaitraštį leidžia kooperacija “Talka”, kuri 
yra įregistruota valdžios ir suderinta su ko
operacijas tvarkančiu statutu.

Deja, po to, kai buvo priimtas kooperacijos 
statutas ir kai “Talka” tapo suderinta su vie
tos kooperacijų centru, susidarė keblumas lei
dimui paties laikraščio. Pasak “Momento,”

Dabar, pertvarkius “Talkos” bendrovę, 
negalima laikraštį leisti su surinktais pi
nigais už parduotas akcijas. Laikraštis 
turi savaime išsilaikyti, o kol to negali, 
ypatingai dabar pradžioje, reikia ieškoti 
jam kitų šaltinių, iš kurių vienas iš svar
biausių ir yra įplaukos iš parengimų.

Pinigai už parduotas akcijas (Šerus) 
turi eiti į .kooperacijos fondą, didinti jos 
pagrindinį kapitalą platesniam bendrovės 
veikimui.

Pareiškimas atrodo gan keistas. Kam gi tas 
“pagrindinis kapitalas” tarnaus, jeigu negali
ma jo naudoti leidimui laikraščio?

Patsai laikraštis “Momentas”—didelio for
mato. Iškarto ėjo šešių puslapių, o vėliau— 
Keturių.

Savo kryptimi laikraštis neatstovauja jo- ‘ 
kios partijos, bet stoja už demokratiją, prieš 
fašizmą.

Pastaruoju laiku, tačiau, “Momentas” mažai 
turi straipsnių, neturtingas ir dailiaja litera
tūra. Daugiausiai vietos skiriama pasaulio ži
nioms, nemažai dedama žinelių iš Lietuvos. 
Ir va, tas savaime nusako laikraščio trūku
mus: labai mažai “Momente”' korespondenci
jų, žinelių iš Argentinos lietuvių gyvenimo. 
O kol to laikraštis neturės, neturės jis pa
sisekimo, nebus jis masių laikraštis. Mano 
nuomone, “Momente” turėtų bent vieną pus
lapį kas savaitė užimti korespondencijos iš 
Argentinos darbo žmonių, ypačiai lietuvių, 
gyvenimo. Juk ten gyvena tūkstančiai lietu
vių. Jie išsisklaidę po visą plačią šalį. Kai 
“Momentas” apie 'jų gyvenimą rašys, jis tuo
met bus įdomesnis ne tik kitur gyvenantiems 
lietuviams, bet (ir tai svarbiausia) patiems 
argentiniečiams. -(Gal, pagaliau, tuose “M.” 
numeriuose, kurių man -neteko matyti, telpa 
daugiau argentiniškų korespondencijų.)

Ideologiniai momentiečiai taipgi kaikada su
šlubuoja. štai “Momento” num. 20-tam telpa 
Vytainio straipsnis: “Lietuvos Laisvės Kovo
tojai.” Nei iš šio nei iš. to rašytojas išgarbina 
Basanavičių, kaipo prieš carizmą kovotoją, 
kovotoją už demokratiją, etc. Vytainis taiko 
jam Juliaus Janonio eiles (“Geresnio pamink
lo didvyriams nebus, Kaip vykdymas jų ide
alo....”). Ten pat netiesioginiai bando Kap- 
sukąTMickevičių sujungti su Kudirka ir Basa
navičium (“Anais laikais ir V. Mickevičius- 
Kapsukas buvo kitoks,” rašcTV.).

Man rodosi, lead ir be tokių perdėjimų, be 
tų pastangų būti “labai plačiais,” “Momen
tas” galima padaryti liaudišku laikraščiu, žin
geidžių ir populiarišku.

Laikraštis turi ir techniškų trūkumų, bet tai, 
matyti, neišvengiama.

Nepaisant tų visų trūkumų, “Momentas” 
visvien yra artimiausias darbo žmonių reika
lams savaitraštis Argentinoje ir dėlto kiekvie
nas pažangesnis lietuvis darbo žmogus privalo 
jį skaityti ir platinti.

R. M.

Knygos
“Gone With The Wind” Perskaičius
Pagaliau pavyko ir man perskaityti novelė 

“Gone With Wind,” parašyta Margaretos Mit
chell (Išleido The Macmillan Co. knygų lei
dykla.) Tai virš 1,000 puslapių, mažo šrifto 
raidžių knyga, kuri dar ir šiuo tarpu yra po- 
puliariškiausia tūloj angliškos skaitančios vi
suomenės daly.

Margaret Mitchell, kaipo novelistė, aišku, 
yra talentinga. Jos šis pirmas kūrinys, bet 
jau rodąs autorę pilnai susipažinusią su no
velių rašymu. “Gone With The Wind” piešia 
civilinio karo laikus pietinėse valstijose, ypa
čiai Georgia valstijoj. Yra įdomių situacijų 
ir gražių vaizdų, rodančių pietų vergų savi
ninkus, turtingus plantatorius-dvarponius prieš 
civilinį karą sirpstančius puikiam gyvenime 
ir smunkančius po jo pralaimėjimo, kai ka
pitalizmas pradėjo klestėti pietuose, kai buvu
siems vergų savininkams prisiėjo taikytis prie 
naujų sąlygų.

Deje, “Gone With The Wind” turi ir labai 
žalingų tendencijų. Gera dalis knygos paauko
ta anti-negriškai propagandai. Faktinai, pa
teisinamas Ku.-Klux-Klano (teroristų organi
zacijos) atsiradimas ir veikimas. Ir iš šio at
žvilgio “Gone With The Wind” novelė yra 
žalinga ir tas sunaikina josios gerąsias -puses.

Novelės intriga gan įdomi, bet tūli charakte
riai nevisai naturališki, dirbtiniai.

Jei “Gone With The Wind” neturėtų anti- 
negriškos propagandos, jei ji būtų, beje, bent 
vienu trečdaliu trumpesnė, tai būtų nebloga 
apysaka. N-d-r-s.

V. BOVINAS.

Veikalai, Realizmas ir Kritika
Veikalas, Tema, Charakteriai—Darbo 

Pradžia
Veikalas yra socialio gyvenimo eiga, proce

sas. Scenos veikale, romane yra vaizduojama, 
piešiama autoriaus sukurti nuotikiai, vaizdai, 
darbai, konfliktai, kovos, gyvenimo siekiai, 
idėjos. Veikalas, meninis kūrinys, neturį būt 
žurnalistinis. John Howard Lawson labai aiš
kiai pastebi, jog •

“Veikalo autorius negali pasielgti kūrybi
niai su situacija, jei jis ją tik raportuos. 
Taip greitai, kaip veikalo rašėjas kūrybiniai 
palies situaciją, jis perkeičia ją, perdirba; ne
paisant jos originalumo—ji nustoja buvus fak
tu ir patampa išradimu. Autorius neseka pė
domis keleto gatavų nuotikių, jis pasirenka 
nuotikius, kokius jis nori pasirinkti.”

Tad veikalas nėra gyvenimo kopija, nei 
gryni gyvenimo faktai, veidrodis. Meninis vei
kalas turi būt sukurtas. Artisto sukurtas me- 
has—yra jo vaidentuvės, jo supratimo, jo ide
ologijos sukurtas pasaulis. Todėl veikalo cha
rakteriai, veikiančios ypatos, yra fiktyvės— 
autoriaus sugalvotos. Tų charakterių veikla, 
jausmai, psichologija, idėjos, taip pat yra au
toriaus sukurta, ši kūryba, artisto vaidentu
vės sukurtas gyvenimas,—yra menas.

Scenos veikalo forma ir turinys veik nega
lima atskirti. Tam tikras turinys—reikalauja 
tam tikros formos. Tam tikra veikalo forma— 
tam tikro turinio. Ta teorija, kuri pirmiaus 
bandė atskirti veikalo formą nuo turinio, da
bar jau netinka, atmetama. Jei imsime veika
lo turinį, kaipo veikalo temą ir stebėsime jo 
struktūrą, tai matysime, kad scenos veikalo 
tema rišasi su veikalo forma. Sakysime, jei 
rašytojas matė grupės žmonių 
dirbtuvės, jei tas konfliktas 
veikalui temą, tai, aišku, kad 
ir tam tikrą veikalo formą.

Antra vertus, jei veikalo forma yra tik vie
no veiksmo, jei jame vaizduojama grupės 
žmonių konfliktas prie dirbtuvės, dirbtuvėj, 
pikiete, karo fronte, tai aišku, kad tokiame 
vaizdelyje autorius negali duoti psichologinius 
charakterių pergyvenimus, kas galima tik tri
jų bei penkių veiksmų dramose, tragedijose.

Todėl veikalų rašytojui ir kritikui yra pa
matinis dalykas gerai pažinti, išanalizuoti vei
kalų kūrybos struktūrą. Reikia žinoti dramos 
technika. Autorius ir kritikas turi mokėti at
skirti psichologinę dramą nuo klasinės (gru
pės žmonių prieš grupę) kovos dramų. Reikia 
gerai suprasti, kodėl vienas veikalas vadinasi 
komedija; kitas—tragedija; dar kitas—dra
ma, vaizdelis, farsas.

Veikalo tema yra tas siūlas, kuris suriša 
veikalą į daiktą. Veikalo tema duoda tą in
trigą, kad veikalas turėtų žiūrėtojų patrauki
mą, norą sekti veikalo eigą. Tema duoda vei
kalui pradžią ir pabaigą. Tema, tai yra au-

konfliktą prie 
autoriui davė 

ši tema duoda

toriaus veikalo idėja, čia autorius pasirodo, 
kaip jis supranta pasaulį, pasaulio eigą ir 
vystymąsi. Temoje autorius parodo savo ideo
loginį supratimą ir nusistatymą į bėgamus 
gyvenimo konfliktus. Tema—veikalo branduo
lys.

Todėl veikalas negali pasibaigti tada, kuo
met kas nors to norėtų. Veikalas gali pasi
baigti tik tuomet, kuomet jo tema užsibaigė 
—veikalas privesta prie tam tikros pabaigos, 
kokio perversmo. Tokia pabaiga veikale daž
niausia baigiasi klimaksu, kuria nors per
svara.

Kiekvienas autorius prie bendros veikalo te
mos deda daug spalvų, įvairių charakterių, 
kad padarius savo veikalą patraukiančiu. Ta- 
čiaus visi pridėčkai, antraeiliai charakteriai' 
turi būt organiškai pritaikyti, jie turi būt 
savo vietose. Charakteriai turi būt gyvi, veik
lūs, o ne mediniai.

Daug veikalų yra parašyta su eilėmis, su 
muzika. Muzika veikalą pagražina, padaro 
įvairesniu. Tačiaus muzika nevietoje, jei tik 
taip sau prilipdyta, tai veikalą ne pataiso, bet 
dar pagadina.

Autorius turi pažinti savo charakterius, jis 
juos turi analizuoti. Charakteriai—yra žmo
nės. žmonės turi įvairius tikėjimus, idėjas, pa
pročius, geras ir blogas ypatybes. Į tuos žmo
nių papročius, idėjas autorius turi labai gerai 
įsigilinti, nes tie žmonių skirtumai, tikslai, sie
kiai—yra dramos pagrindas. Tie skirtumai, tai 
dramos konfliktai ir klimaksai. Be įsigilini
mo ir supratimo tų žmonių ypatybių, įvaire
nybių, jų psichologijos,—negali būt sėkmingas 
scenos veikalo autorius.

Draugai, kurie bando rašyti scenai veika
lus, būtinai turi susipažinti su dramaturgijos 
technika.

Buržuazinis Realizmas i
Realizmas visame pilnume išsivystė antroje 

dalyje 19-to šimtmečio. Literatūros kritika pri
pažįsta žymiausiu ir ankstyviausiu realizmo 
skelbėju Balzaką. Balzakas gimė 1799 metais, 
o mirė 1850 metais. Tai reiškia, kad Balzako 
darbai sukurti dar pirmoje dalyje 19-to šimt
mečio. Tačiaus realizmas, kaipo literatūros me
todą, išaugo tik vėliaus. Balzakas ėjo pirma 
savo laiko. Vėliaus atėjo Emil Zola, Ibsenas, 
Hauptmanas, Bergson ir kiti.

Rusų literatūroj realizmas prasidėjo nuo 
Puškino. Gogolis, Čechovas, Bunin, Aksako
vas, Gončarovas, Turgienevas, Dostojevskis, 
Nekrasovas, Andriejevas ir kiti rašytojai pri
klauso realistų pakraipai. Jų visų didžiausiu ir 
sėkmingiausiu realistu ir artistu buvo L. Tols
tojus.

Realizmas, tai yra buržuazinis realizmas, 
reiškia tikrovę. Kitaip sakant, reiškia rašymą 
apie dalykus taip, kaip jie yra. Buržuazinis 
realizmas, tai yra veidrodis šio kapitalistinio 
pasaulio. Realizmas duoda, sukuria pasaulį to
kį, kokiu jis yra. ši, vaizdavimo tikrovės, yra 
vyriausia realizmo tendencija. Tačiaus buržu
azinis realizmas nepertraukė visus ryšius ir su 
misticizmu, su idealizmu, su romantizmu. 
Puškino, Ibseno ir kitų kūryboj realizmas mai
šosi su romantizmu.

Kita buržuazinio realizmo tendencija, tai 
yra natūralizmas. Natūralizmas dramoje, lite
ratūroje reiškia perdėtą datališkumą. Natū
ralizmas eina į pačius smulkiausius dalykėlius 
kasdieninio gyvenimo. Dramoje natūralistas 
dės daug domės į savo charakterių 
mus, pasikreipimus, kalbos gražius 
riškus žodžius, visas veido raukšles 
mosykavimus, tačiaus natūralistas
dažnai pamiršta charakterių socialius, -ideolo
ginius pasisukimus ir supratimus.

Todėl neturalistų veikalai dažnai netenka 
kuriamosios, meninės vertės, bet pasilieka tik 
gyvenimo kopija, fotografija. Prie? šią tenden
ciją marksistinė kritika griežtai pasireiškia. 
Menas, tai sukurtas, sutvertas pasaulis. Na
tūralistų darbas yra artistiškas, gerai lavin
tas ir ištobulinta technika, bet pats jų kūrinys 
netenka meninės vertės. Jis (toks kūrinys) 
yra tiesioginiai kopijuotas, tikras daiktas, o 
ne meno sukūrtas. Natūralizmas—ne dialek
tiškas, ne mokslinis.

Natūralistinė 'tendencija priklauso šiam ka
pitalizmo periodui. Tai reiškia, kuomet tech
nika taip augštai pakilusi, išsiplėtusi, o siela, 
idėja negyva, nusiminusi. Todėl natūralizmo 
meno kūriniuose matome akį traukiančią tech
niką, didelius gabumus, bet ta kūryba neturi 
ateities, neturi naujo gyvenimo idealo.

Kapitalistinė sistema jau pergyveno pava
sarį ir vasarą—ji dabar gyvena rudens pe
riodą. Augimas pasibaigė—prasidėjo puvimas.

(Tąsa ant 4-to pusi.)

pasisuki- 
ir vulga- 
ir rankų 
artistas

Iš LMS CK Raštinės

reikale,

Kas Remia LMS
Drg. J. Miliauskas, iš McKees 

Rocks, Pa., atsakydamas į laiš
ką rašytojų lavinimo 
tarp kitko, rašo:

“Būtinas reikalas išleisti 
vadovėlį “Kaip Skaityt ir Ra
šyt”. Būtų gerai, kad tame 
pačiame vadovėlyj nors pa
viršutiniai pažymėtut eilių 
rašymo taisykles. Aš manau, 
kad minimas vadovėlis gali
ma bus plačiai paskleisti 
tarpe Amerikos lietuvių.

“Kadangi LMS siuntinė- 
jant instrukcijas (aiškini-, 
mus) ir šiaip laiškus, pasida- 
ro didelės išlaidos, tai aš siū-. 
lau, kad kiekvienas studentas 
pasimokėtų poz $1 metinių’ 
duoklių, padengimui minėtų 
išlaidų. Siunčiu jums dolerį ir' 
prašau priskaityt mane prie 
mokinių.

“Draugiškai, 
“J. Miliauskas.”

* * ♦ 
Drg. J. Daubaras, iš Athol, 

Mass., LM Sąjungai laiške ra
šo :

“Gavau p r anešimą apie; 
Lietuvių Meno Sąjungą. Kai
po 70 m. senis, atjausdamas . 
moksliškas, kultūriškas įstai
gas, ir skaitydamas jas dar
bo žmonijos žibintais, protiš
ku penu, valyg savo išgalės, / 
aukoju $1 ir linkiu jums 
darbuotis, darbuotis darbi
ninkų apšvietai.

“Su proletariškais 
linkėjimais jums,
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* * *
Andai Pirmas LMS Apskri

tys prisiuntė penkinę aukų Lie
tuvių Meno Sąjungai.

* * * .
Pereitą šeštadienį Laisvės 

Choras (hartfordiškis), minė
damas savo dešimtmetinę su
kaktį, atsikreipė į susirinkusius 
aukų LMS ir sukėlė $16.52. Tai 
didelė parama. Laisvės Choras 
jau ne pirmu syk pasižymi to-* 
kia gausia auka. Pereitais me
tais jis surengė LM Sąjungai ' 
parengimą ir sukėlė 20 dol.

Bravo, hartfordieČiai!
Draugai, menininkai, imkite 

pavyzdį iš hartfordiečių!
Visiems aukojusiems, Lietu

vių Meno Sąjungos vardu,- šir
dingai ačiuojame.

Lietuvių Meno Sąjungos Cen
tro Komitetas minėt šimtmeti
nę A. S. Puškino mirties 
kaktį, pagamino paskaitą.

Kas norėtų šią paskaitą 
rengti—kreipkitės sekamai:

Lietuvių Meno Sąjunga, 
46 Ten Eyck Str., 

Brooklyn, N. Y, 
P. Pakalniškis, 

LMS CK sekretorius.
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su-
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“Savižudiški” Anglijos 
Kariniai Laivukai

London. — Anglijos vai- ‘ 
džia renka savanorius jūri
ninkus žemiau 30 metų am
žiaus, “gabius, pasitikinčius 
savim ir entuziastiškus/’ į 
vadinamą “savižudystes lai
vyną.” Tas laivynas susi-; 
daro iš desėtkų naujų smar- , 
kių karinių laivukų, turin-; „ 
čių po 60 pėdų ilgio ir ga
linčių plaukt po 40 mylių 
per valandą.

Kiekvienas toks laivukas 
turi po dvi torpedas, neskai-* 
tant kitų ginklų. Jie yra. 
taikomi karo metu . pri- 
plaukt arti prie priešo laivų, 
ir ūmai juos atakuot, kas 
laivuko jūrininkam dažnai 
reikš savižudystę.

- - ■



ij^.
Puslapis Ketvirtas šeštadienis, Kovo 27, 1937

A. Tarasov-Rodinov Verte D. M. Šolomskas

PASKUTINIS CARAS
—1,1 .. . .... ■ 1 ■ .........

E ' (Tąsa)
Och, kokia nelaimė! Bet šūviai retėja.... 
Visai nutilo. Tik kur tai tolumoj garsiai 
taksi kulkasvaidžiai. Žmonės keliasi nuo 
gatvės, lenda iš vartų ir visi greitai bėga. 
Aš nubėgau ant Puškino gatvės, iš čia 
bus saugiau pasiekti gelžkelio stotį. Pas
kui mane bėga visa grupė. Mes greičiau 
bėgame arba prie sienų glaudžiamės, 
kada užpakalyj ir vėl sutrata kulkasvai
džiai. Greičiau į stotį....

—Ponas oficieriau!—sulaikė mane ant 
kampo moteris apsigaubus kiauru šali
ku.—Ponas oficieriau, pasakykite, var
dan dievo, ir ką jūs ten darote?—Jos 
rankos, lūpos ir balsas dreba.—Mano Mi- 
tis, mano Mitis nubėgo.... Ir ką jūs ten 
darote ?

—Mamyte, ten šaudo,—jai atsakė dar
bininkas.

—Šaudo?—sukuždėjo senelė.—Jis nu
bėgo ant Nevskio ir atgal negrįžta...; 
negrįžta.

—Ta-ta-ta-ta!—virš namų ir stogų 
stuksi caro faraonų kulkasvaidžiai. 
Stuksi taip, tartum iš dangaus plieno He

lį tus lyja.
Kada pasiekiau Baltijską gelžkelio sto

tį, tai jau temo. Aplinkui visur buvo tuš
čia. Bet visame Petrograde, visuose jo 
kampuose stuksėjo kulkasvaidžiai ir 
tauškėjo šautuvai, šaudė policija pasis
lėpus po stogais ir ant stogų.

(Petrograde revoliucijos liepsna. Bet 
ne tik Petrograde, ji jau prasidėjo ir vi
soje apielinkėje, Orembaume, Carskame 
Sele, Pavlovske ir kitur, o čia visui; buvo 
daug kariuomenės, armijos dalių, kurios 
buvo ruošiamos karo frontui. Mstislavs- 
kis, kuris buvo Carskame Sele pateikia 
davinių kas ten atsitiko. Sekame skyriu
je mes ir paduosime Mstislavskio apra
šymą.—Vert.)'

Carskame Sele
1.

f —“Ketvirtas pėstininkų, laikas iškėlė
ponus oficierius ant durtuvų”. Stovintis 
prie durų caro tarnas drebėjo. Oficierius 
pasitaisė sukryžiavotus per patis diržus.

—Ar ca/o palociaus komandieriui apie 
tai yra pranešta?

—Nežinau, jūsų blagarodija.
į —Sužinokite.

Durys iš carienės kambario prasivėrė.

Išėjo augšta baltais plaukais mergina, 
žaliai-pilkomis akimis, aštriomis, iš kurių 
negali spręsti “myli ar ne”. Oficierius 
barškindamas šporais atsargiai ėjo ją 
pasitikti.

—Kunigaikštytė!
—Carienė sakė paklausti: ar neskam

bino teįefonu iš Petrogrado tas Rodzian
ka?—tarė jį oficieriui.

—Ar Valstybės Durnos pirmininkas?— 
klausė jis.

Kunigaikštytė nusišypsojo ir:
—Jos imperatoriška didybė sakė: %ar 

neskambino toji gyvatė, Rodzianka.” Ma
tomai, ji turi mintyje Valstybės Durnos 
pirmininką, o ne jūsų giminaitį genero
lą Rodzianka.

—Laike mano buvimo sargyboj dar 
niekas neskambino. Bet aš sargyboj tik 
valandą • laiko... Bet, jeigu būtų kčkis 
pranešimas carienei, tai žinoma, jis bū
tų perduotas.

—Atrodo, kad jie ten visi neteko gal
vos,—kunigaikštytė tarė patraukus pe
čiais.—Baimė apėmė Petrograde ir Poli- 
vanovą ir tą kvailį Protopopovą. Tartum 
jau rie paprasta Rusijoj istorija neramu
mai ! Laikas ir priprasti...

Oficierius pakraipė galvą.
—Kareivių sukilimas, tai jau nepapras

tas neramumas. Jie yra ginkluoti—neuž
mirškite tą. O jau ginkluotas kareivis, 
tai ne kokis studentas ar studentė, ku
riuos galima nuplakti.

—Fi! Ką jūs kalbate! Ar jūs manote, 
kad laike kokio ten bunto galima už
miršti, kaip reikia kalbėti su kunigaikš
tyte...

—Jo “prevoschoditelstva” generolas 
Resin atėjo,—tarė įėjęs kamer—tarnas 
(caro palocių tarnas). Paskui jį įėjo ge
nerolas. Jis greitai paspaudė ranką ofi
cieriui ir žemai linktelėjo galvą kunigaik
štytei Rževskai, carienės patarėjai ir 
tuoj aus pradėjo:

—Ar jūs jau girdėjote? Dalykai yra 
daug prasčiau, kaip to buvo .galima lauk
ti. Dar vakar karo ministeris prisiuntė 
telegramą iš Petrogrado, kurioj sakė, 
kad jis mano nuslopinti sukilimą pirm, 
negu iš fronto pribus padrūtinimai, o 
šiandien jau...

—O jūs ar tikri tame, kad iš fronto 
atvyksta kareiviai?—jį perkirto kuni
gaikštytė.

(Bus daugiau)

Iš Prakalbų ir Susirinkimo

Kovo 12 ir 13 dd. vakarais, 
ALDLD 85 kuopa buvo suren
gus prakalbas Laisvės Choro 
kambaryje, 199 Washington 
St. Kalbėjo d. E. Vilkaite. Ko
vo 12-tą kalbėjo vyram ir mo
terim, o 13-tą, tai kalbėjo vien 
tik moterim ir merginom.

Kaip pirmą vakarą, taip ir 
. antrą, d. Vilkaitė pasakė ge
ras prakalbas. Kaip girdėt; tai 
moterys yra labai pasitenkinę d. 
Vilkaitės pasakyta prakalba 
kovo 13-tą vien tik moterim ir 
merginom sveikatos klausimu. 
Taipgi 6 moterys iš dalyvavu
sių prakalbose užsisakė po 1 
kopiją knygos “Virėja.” Bu
vo renkamos ir aukos delei 
padengimo prakalbų lėšų, o 
kas liks, tai pasiųsti Ispanijos 
darbininkų gelbėjimo komite
tui.

Kovo 12 prakalbose aukojo ’ 
šios ypatos: Po $1—P. čeče- 
ta; po 50c—V. Račkauskas ir 
V. Kancevičius; po 25c—V. 
Mizienka, S. Benkus, J. Ur- 
bon, M. Matonis, O. Pečiuko- 
nienė, J. Saulėnas, E. Radze
vičienė, V. Slatkauskienė, C. 
Mikonis, O. B. Pilsuckienė, O. 
Pilsuckienė, A. Račkauskienė, 
A. Navickas ir A. P. Dam
brauskai. Smulkiais 7c. Sy
kiu $5.57.

Kovo 13 d. prakalbose au
kojo šios ypatos: O. B. Pilsuc
kienė, M. Matonienė, V. Slat
kauskienė, M. Meškinienė, A. 
Galinienė, L. Žeimienė, A. 
Račkauskienė ir M. Kazlaus
kienė. (Po kiek?--Red.) Smul
kiais $1.50; sykiu $3.50. Per 
abejas prakalbas suaukota 
$9.07. Padengus prakalbų lėšas, 
likusieji $4.07 pasiųsta Ispani
jos Darbininkų Gelbėjimo Ko
mitetui. Visiems aukojusiems 
širdingai ačiū.

Kovo 18 d. įvyko ALDLD 
85 kuopos susirinkimas. Pro
tokolų rašt. d. P. Pečiukoniui ; 
nepribuvus ir nepridavus pro- j 
tokolų knygas, kuopos reika
lai buvo svarstoma iš atmin
ties. Fin. sekr. d. A. Račkaus
kienė raportavo, kad kp. jau 
yra atsilyginusi visiems drau
gams, kurie buvo paskolinę 
del kuopos.

Literatūros platintojas d. V. 
Račkauskas raportavo, kad 
platinimo darbas eina sekmin- >

MENO SKYRIAUS DALIS
Veikalai, Realizmas ir Kritika

(Tąsa iš 3-čio puslapio)
Tačiaus ta sistema dar nenori mirti savo mir- 
čia, ji nori ilgiau pasiiaikytį. Jos pasilaikymo . 
ginklas yra reakcija—fašizmas. Todėl kapita- 
M'zmo sistemos artistai, jos palaikytojai, bando 
dar šią nunokusią sistemą pagražinti, jos am
žių. prailginti. Kaip ta milionierka moteris da
ro veido pagražinimo operaciją, kad pajaunėti, 

'taip buržuaziniai artistai bando gražinti šią 
sistemą. Tačiaus ta moteris pagražina tik vei
do Išvaizdą, o savo amžių nepailgina, ries fi-, 
zihė jos sistema pasilieka ta pati—neatjaunin
ta. Tokia yra filosofinė tiesa buržuazinio rea- 

i lizmo mokyklos.
Bet toks menas nėra teisingas. Jis tik pas- 

lepia realybę. Draugijos pajaunėjimui reikalin-
- ga operacija ne jos veide, bet pačiame orga

nizme. Gi pati buržuazinė sistema nenori tos 
operacijos. Todėl buržuaziniai realistai neturi 

įjftei tai operacijai priemonių, naujų idėjų. Jie 
' vaizduoja pasaulį stovintį ant vietos. Jie nori, 
kad pasaulis būtų amžihas. Tačiaus pasaulis 

lira dialektiškas—jis eina, keičiasi. Tie artis- 
L tai, kurie to nemato, kurie nori sulaikyti pa

saulio eigą, negali nieko naujo nei sukurti.
Geriausius meno kūrinius buržuazinis rea

lizmas davė kapitalizmo žydėjimo periode. 
Kuomet buržuazija kovojo už galią, pradžioje 
ir viduryj 19-to šimtmečio, jos filosofinė iš
žiūra buvo revoliucinė. 1848 metais įvyko 
Francuos ir Vokietijos buržuazinės revoliuci
jos. Tų laikų menininkai turėjo 
ateitį, naują pasaulį. Todėl jie 
gerus kūrinius.
K Socialistinis Realizmas ir

idėjas, matė 
tada sukūrė

Kritika
Socialistinis realizmas yra marksistinė me

todą literatūros kūryboj ir kritikoj. Tai nėra

koks naujas išgalvojimas, tačiaus mūsų spau
doje, ypatingai žurnaluose ir .knygose apie 
meną, dramą, literatūrą ir kritiką veik nebu
vo iki šiol rašyta. Dėka to, mūsų literatinė 
kritika taip menka, pačioje kūdikystėje.

Tačiaus pereitų metų “šviesos” num. 4 pa
sirodė redakcinis straipsnis po antrašte “Te
atras, realizmas ir idėjos.’’ šio rašinip pasiro
dymo išdavu taip pat yra įvykusios eilinių na
rių diskusijos, bandymas pastatyti mūsų te
atrą rimčiau Brooklyne. šio referato yra sie
kis prisidėti prie šių diskusijų.

“Šviesa” yra lietuvių darbininkų mokslinis 
žurnalas. Iš “šviesos” mes turime imti savo 
teoretinį žinojimą, ne tik politikoj, bet ir me
ne. Tad su “šviesos” raštais reikia rimtai 
skaitytis. Tik bėda, kad pirmas pasirodymas 
su meno kritika, mus negali nieko pamokinti, 
jei dar tik nesuklaidina. Mūsų manymu“ švie
sa” visai klaidingai ir nemarksistiniai aiškina 
veikalus, charakterius, temą ir realizmą mene,

“Šviesa” žodžius “socialistinis realizmas” 
deda į kabutes ir maišo su kitais realizmais. 
Rodos, kad tokio dalyko, tokios literatūros pa
kraipos nėra. Skirtumo tarpe socialistinio rea
lizmo ir realizmo—taip pat “šviesa” nepadaro 
ir nemato. Paskiaus “šviesa” rašo, kad “aiš
kaus supratimo apie realizmą teatre, tai yra, 
scenos veikaluose bei gražiojoj literatūroj mes 
dar neturime.” Kitais žodžiais sakant, tai 
“Šviesa” mano, kad “aiškaus supratimo” apie 
marksizmą rriene, literatūroj, teatre, mes dar 
neturime. Tai netiesa. Marksistai jau turi aiš
kų nusistatymą mene, literatūroj ir teatre— 
scenos veikalų klausime. Todėl, delei to neži
nojimo, pagal “šviesos” aiškinimą, tai gauni 
ir 
mą,”
Čiaus, kuris iš tų realizmų teisingesnis ir pri
imtinas, tai perskaičius visą “šviesoje” straip
snį, nei užčiuopti negalima.

(Bus daugiau)

vulgarišką realizmą,” ir “istorinį realiz- 
ir “tikrąjį realizmą” ir da kitokį. Ta- .

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

KONCERTĄ IR ŠOKIUS
NAUDAI DIENRAŠČIO “LAISVĖS”

Bus Trečiadienį, 31 Kovo-March
WORKERS CIRCLE HALL

69 S. Hancock Street Wilkes-Barre, Pa.
PRADŽIA 7-TĄ VAL. VAKARO.ĮŽANGA 50c

V. O. Valukas—Baritonas.
Jis su jaunuoliais duos gražų pro

gramos kavalką.

Stasys Kuzmickas, 
Baritonas iš Shenandoah, Pa. Dai
nuos solus. Jis taipgi dalyvauja

Mainierių Kvartete.

Dorothy Zdaniutė-Judzentavičienė, 
kuri vadovauja Mainierių kvartetą ir 

akompanuos kitiem.

Valuku Grupė Duos Žymią Dali Programos Šiame Parengime
Dainuos Mhinierių Kvartetas iš Shenandoah, Pa., vadovaujamas Dorothy 

Zdaniūtės-Judzentavičienės.
Taipgi dainuos Wyomingo Merginų Oktetas.

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

dalyvauti šiame parengime ir paremti savo dienraštį. Tuom pat kartu turėsite 
sau puikaus pasitenkinimo koiicertu ir pasimatysite su daugeliu savo pažįsta
mų iš visos apielinkės.

Newark, N. J.—Areštuo
tas policmanas Daniel Zim
mer už mėginimą įsilaužti 
ir apiplėšti kailių apdirbimo 
šapą.

Phone Stevenson 5993

GREITAI SUSTABDYKITE TUOS BAISIUS SKAUSMUS

REUMATIZMO
Palengvinimas j 48 Valan
das Arba Nieko Nekainuos!

gai.
Naujuose sufnanymuose, pa

daryta šie tarimai:
1. Nutarta rengti d. V. An

druliui prakalbas 29 d. balan
džio.

2. Nutarta prisidėti prie 
bendrai rengiamos vakarienės, 
(diena dar nenuskirta).

3. Nutarta prisidėti prie 
bendro rengimo pikniko šią 
vasarą, rugsėjo (Sept.) 12 d.y 
sykiu su Laisvės Choru ir LDS 
136 kp. Jau ir parkas paran- 
davotas del pikniko ant virš 
minėtos dienos. Aplinkinių 
miestų darbininkiškos organi
zacijos turite vengti, kad jūsų 
piknikai nesupultų su mūsų 
proponuojamū pikniku.

K. Meliunas.

‘‘Nežinomas” Karo Laivas 
Bombardavo Ispaną Miestą

Valencia, Ispanija.—Ne
žinia kurios šalies karo lai
vas per 15 minučių bombar
davo Castelloną, ,už 40 my
lių į šiaurę nuo Valencijos. 
Septynis žmones užmušė ir 
30 sužeidė.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street :
” Tel. Triangle . 5-3022

Brooklyn; N. Y. i

168 Grand Street
$ Tel. Evergf^e’n 8-7179
š Brooklyn, N. Y. i
L.' Ą c.)f.- t- 1 •/ n

Dr. S. Goldberg
Paiso dantis be skausmų ir 

labai žemą kainą.
1623 N. 7th Street

PHILADELPHIA, PA.

uz

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP 

K. Degutis Savininkas
PLAUky O Cp 

KIRPIMAS

SKUTIMAS 15c 
. . < I • .J , I . .

Prielankus Patarnavimas 
306 Union Ave. 

Brooklyn, N, Y.
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

lietuviškas

KVIETKININKAS
Spring Forest Greenhouse

48 Mygatt Street
BINGHAMTON, N. Y.

Velykos NegalPBūti Be 
KVIETKŲ

Turime didelį pasirinkimą Lelijų, 
Tuliponų, Hyacintų, Hayderahge 

ir Ctaelįįų
Skintų Rožių, Carnations, Snap 

Dragon ir Sweet Peas
Užkviečiame Lietuvius ir Lietu-1 
vaites iš Binghamtono, Johnson 
City ir Ęndicott. Priimame užsa

kymus per telefoną.
Jūsų patarnautojai,
j. VAIČEKAUSKAI.

Telefonas Ko. 25879.

Pasiliuosuokite nuo Reumatizmo siel
varto—skausmo—agęnijos, 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. N. stau
kite! Gaukite BARUVACOL, Lv.ri

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 LAB., 44 E. 
63rd St., New York City. Nesiųskite 
pinigų, užmokėkite pastoriui $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)

NAUJOJE VIETOJE

LBUViK4
w. . . . . . .
iŪ SI 4 DUONA
^^mįSCIiOUES BAKING Wjggv

532 Grand St, Brooklyn^X^”^/
NAUJOJ VIETOJ KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ 
DUONĄ IR VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS.

Mes perkame geriausios lūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną v alygy da
rni sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.
Pristatome į visas dalis—-Brooklyno Ir

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

f—......
RMi

'1

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKA
Čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti raistus daug 

prieinamesne kaina, negu kitur dabartiniu laiku. ‘ ;
A. M. KlSHON, Aptiekorius Savininkas

8701 JOS CAjMPAU AVE., DETROIT, MICH.
. . i - * g į____ f t. . w y v • r»/• _ •___________.______ j.,,, ,. „ . -

sės išmokėti gydytojui.
apielinkės, į krautuves
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Kitos

Norwood, Mass.
Great Neck, N. Yu>

Philadelphijos Lietuvių Žiniai

Rengia Visos Philadelphijos Liet. Darb. Organizacijos

Sektnad. Balandžio 18, April Telephone Stagg 2-4409

. A. Radzevičius j

O-

Koncerto Programa Bus {vairi ir Graži

'M? i

po pietų, Finų svetai-

PASARGA FORDUI

Pirmą Sykį Norwoodo Istorijoj 
Bendrai Mines Pirmą Gegužes 

Komunistai su Socialistais.

prastas, tačiau suįdominti pa
matyti “Dvaro Berną” nepaisė 
ir susirinko.

Stambus ačiū aukotojams. 
Aukos priduota vietos priešfa- 
šistiniam Ispanijos komitetui.

■>

BEER WINE LIQUOR 
Wholesale Retails

SAN FRANCISCO, CALIF.
San Francisco ir Oakrand ALDLD

Los Granadinos, ispanų orkestrą; ispanų Popu 
liaro Fronto Choras ir solistai.

Rusų Balalaikų Orkestrą -
Dainuos Shenandoah Mainierių Kvartetas,— 

duos duetų ir solų,
Nelė Statkevičiutė, is Philadelphijos
A. Višniauskas, iš Bayonne, N. J.
S. Kuzmickas, iš Shenandoah, Pa., ir 

» 1

M. Ukneliūtė, solistai.
Taipgi dainuos Philadelphijos Lyros Choras.

PIRMĄ SYK TURĖSIME ISPANŲ 
MENININKUS

“Laisves” Banketas, Koncertas ir Šokiai

gyvuoja darbininkų 
darbas prieš išnau-

PITTSBURGH, PA.
Lietuvių Kapinių Draugija rengia 

margučių vakarienę, kovo 31 d. (po 
velykų), L. M. D. Name, 142 Orr 
St., kaip 7:30 vai. vak. Bus daug 
kiaušinių ir stiklas alaus prie vaka

rienės. Gera orkestrą grieš šokiams. 
Tikietas už šokius ir vakarienę 50c. 
Kviečiame visus dalyvauti. — Kom.

(73-75)

GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

Vedu šermenis ir palaidoju tin
kamai ir už, prieinamą kainą.

Pnrtamdan automobilius TeiturSm, 
Darėm, krikStynooa ir kitokiem 

reikalam.
402 Metropolitan Avė.

(Arti Marcy Avenue)
Brooklyn, N. Y.

A. Višniauskas, ' 
baritonas, iš Bayonne, N. J., 
dalyvaus šioje programoje.

O

DR. L. ZINS
Virš 25 Metų Praktikos

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

Valandos 9 A, M. iki 7 P. M. 
Sekmadieniais 9 A. M. iki 8 P. M. 
(MBS KALBAMO LIETUVIŠKAI)

WWT1’

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

■

•PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 141 kuopos linksmas poki- 

lis įvyks pas drg. E. Pildis, sekma
dienį, kovo 28-tą, kaip 2-rą vai. po kuopos rengia šaunius šokius šešta- 
pietų, po num. 226 Morris St. Ūžti- dienio vakare, balandžio (April) 17 
krinam, kad visi susirinkusieji turės | 
linksmą laiką, ir taip pat galės sp-1 
sieiti su senais pažįstamais. (72-73)

,jbj*.Jt'l ■>*
-tai."

«

Kas Yra Veikiama Gelbėjimui 
Ispanijos Lojalistų?

Patersono Tarptautinis Komi
tetas Gelbėjimui Ispanijos ko
votojų jau pasiuntė keturius 
tūkstančius du šimtu ir aštuo
niasdešimt dolerių ($4,280). 
Tai graži parama. Komitetas 
stengias pradėti dar energin
giau darbuotis.

Balandžio 13 d. yra rengia
mas balius tam tikslui. Įvyks 
Dover svetainėje. Tai bus di
džiausias balius. Komitetas yra 
parandavojęs abi svetaines. Tai 
blis ne tik balius, bet ir fėrai 
su visokiais laimėjimais.

Tai bus pradžia kampanijos 
už nupirkimą Raudonojo Kry
žiaus ambulanso Ispanijos ko
votojams. Ant ambulanso bus 
užrašas; “Paterson, N. J., Uni
ted Committee to Aid Spanish 
People’s Government.” Tai yra 
didelis darbas, bet komitetas

kix pasveikinimui. Komisijon įė
jo J. Bimba, S. Bimbienė, J. 
Matačiunas ir P. Buslavičienė. 
Mes žinome, kad Patersono lie
tuviai biznieriai pritaria “Lais
vei,” tad mes tikimės gerų pa
sekmių.

Prakalbos Gerai Pavyko.
Kovo 21 d. ALDLD 84 kp., 

kuri yra vienintelė šiame mie
ste tarp lietuvių apšvietos or
ganizacija, turėjo surengusi 
prakalbas drg. V. Andruliui, 
“Vilnies” redaktoriui ir žy
miai progresyviam lietuvių ju
dėjime veikėjai draugei Pauk
štienei, iš Brooklyn©.

Draugas Andrulis, prade
dant kalbą, atrodė pusėtinai 
pavargęs, nes važinėdamas iš 
miesto į miestą, žinoma, pa
vargsta, tačiaus pasakė gerą 
prakalbą, išaiškindamas Ispa
nijos naminį karą, jo pradžią 
ir kodėl liaudis turi laimėti, o 
niekšai fašistai — pralaimėt! 
Kalbėtojas palietė ir kitus die- 

,o ypatingai 
darbininkų reikalus. Prisiminė 
ir apie Sovietų Sąjungos sabo- 
tažninkų teismą . . .

Draugė Paukštienė dau
giausia kalbėjo moterų-darbi- 
ninkių reikalais, truputį pa
bardama už neaktyvų dalyva
vimą darbininkiškam pirmei
viškam judėjime. Kalbėtoja 
trumpais ruožais suminėjo lai
kotarpį nuo 1905-8 metų, pa
žymėdama kiek daug, iki šiam 
laikui, darbininkai, neatlai- 
džiai kovodami, atsiekė, kas 
rodo, kad jeigu dar tvirčiau 
darbininkai — vyrai ir mote
rys susikristalizuos, susijungs 
į industrinę uniją, tai šimterio
pai laimės! . . .

Po prakalbų buvo gana 
daug ir rimtų klausimų, į ką 
kalbėtojas nuosekliai, rimtai, 
atsakė. Tiesa, vienas pastatė 
jau perdaug “rimtą” klausi
mą, girdi: “Kodėl skloką va
dina šeštu pirštu?” Drg. An- 

__  __  drulis atsako, kad biedni 
išrinkta komisija pereiti lietu-1 (dvasioje) sklokininkai neži- 
vįškus biznierius ir parinkti au- no, kam jie naudingi, lyg tas

noma, ambulansas kainuoja 
$1,800.

Kaip matosi, tai neužilgo 
įvyks visų New Jersey miestų 
konferencija gelbėjimui Ispani
jos liaudiečių. Yra pradėtas tik
rai platus darbas.

Amerikos Lietuvių Darbinin
kų Literatūros Draugijos 84 
kuopos susirinkime buvo svars
tyta skaudos klausimas. Dauge
lis “Laisvės” skaitytojų nepasi
tenkinę vėlesniais dienraščio nu
meriais, kuriuose per daug ra
šoma apie trockistų teismus, be
veik visas dienraštis užpildytas 
teismo klausimais.

84 kuopa svarstė “Laisvės” 
Bendrovės šėrininkų suvažiavi
mą, kuris įvyks balandžio 11 d. 
Mūsų kuopa yra bendrovės šė- 
rininkė. Todėl nutarė siųsti at
stovą į šėrininkų suvažiavimą. 
Atstovu išrinktas J. Matačiu
nas. Kuopa nutarė paaukoti 
dešimt dolerių suvažiavimo pa
sveikinimui ir dar, prie to, yra

gyvūnas, kuris savęs klausęs 
— kas aš, paukštis, ar žuvis? 
Skloka ant tiek reikalinga, 
kiek sveikai rankai šeštas pir
štas! Publika skaniai nusijuo
kė.

Prakalbų pirmininkas drg. 
Vilkas publikos paprašė, kad 
kas kiek išgali paaukotų Ispa
nijos liaudies kovotojų para
mai ir paprašė dr-gės Binge- 
lienės ir drg. Sadausko pako- 
lektuot. Ir mūsų publika pasi
žymėjo netik ramumu laike 
prakalbų, bet ir nuoširdumu 
link brolių ispanų, kovojančių 
prieš fašizmą, ir suaukavo 
$13.80.

Aukavo šie, kuriuos drg. 
Sadauskas sužymėjo, po $1: 
Strimila, Sadauskas, B. Ker- 
sevičius ir.Strimilienė; po 50c: 
Bingeliene, Ragauskienė, Ma
tonis, Prapiestis, Dilius, Skar
balius; po 25c: Dilienė, Lan- 
kuvienė, Kersevičienė, Basla- 
vičienė, Sakalauskienė, Drob- 
nis, Lankus, Krimas, Matačiu
nas, Padriezienė, Jankus, 
Šumskienė, šeidis,’"Šūkis, Pra- 
piestienė, Vilkas, Ragauskas, 
Sakat ir Radzevičius, 
buvo smulkios aukos.

Gegužės' 16 d. Pirmyn Cho
ras yra nutaręs suruošti gra
žų koncertą. Daug laiko paim
ta dėlto, kad suspėjus už- 
kviest geriausius mūsų solis
tus, chorus ir kitas artistiškas 
spėkas.

d., 3040 — 22nd St., San Francisco. 
Bus gera muzika ir skanūs užkan
džiai.

San Francisco ALDLD 153 kuopos 
mėnesinis susirinkimas įvyks balan
džio 2 d., penktadienio vakare, 1886 
Mission St., kampas 15th St. Malo
nėkite atsilankyti į susirinkimą ir 
bandykite atsivesti naujų narių įra
šyti. (72-74)

n i

Pirmyn Choro Parengimas 14 
d. Kovo Pavyko Šimtu Nuo

šimčių Gerai
Brooklyn© artistų grupė, po 

vadovyste J. Juškos, čia sulo
šė veikalėlį “Dvaro Bernas”. 
Veikalas komiško turinio. Ta
čiau, jame yra ne tik juoko, 
bet ir sveikos originalės teisy
bės.

Reikia tiesą pasakyti, kad 
su vaidinimu publika pasiten
kino. Nes girdėjos kalbos 
tarp žmonių svetainėj, sakant, 
kad ką tik P. Choras surengia, 
visados lieki pasitenkinęs.

Nors tą vakarą oras buvo

NEW AUDITORIUM HALL
713 SNYDER AVE., PHILADELPHIA, PA

Koncertas prasidės 2 vai. po pietų; Vakarienė 6 vai 
o Šokiai—7:30 vai. vak.

3F----------------------------------------------------------------------‘-------- ---------------------------------------------

R. Mizara, “Laisvės” Redaktorius Sakys Prakalbą.

Kovo 12 d. L.A.P. Kliubo įvy
ko susirinkimas Kasmočienės 
svetainėj. Svarbu pažymėti tas, 
kad tam susirinkime naujų na
rių prisirašė į kliubą dvylika. 
Toks greitas kliubo stiprėjimas 
lemia daug politinių ir kultūri
nių darbų atlikti ir šiam susi
rinkime nutarta daug naudin
gų dalykų pravesti gyvenime. 
Pavyzdin, nutarta organizuoti 
pilietes ir norinčias tapti pilie
tėmis moteris po L.A.P. Kliubo 
pastoge, kaipo “auxiliary.’?

Taigi, dabar, moterys, pagal
vokite, stokite į kliubą ir būki
te lygios pilietės su vyrais.

Reikia parodyt mūsų mieste- of Brooklyn, county of kings, x v c Riimnd nn fhn nrnmiQDR
lio valdytojams, kad lietuviai 
turi spėką, kad jie bendrai eis 
apgint savo teises. Politikieriai 
turės skaitytis su mumis.

F. Klastow.

Kovo 21 d., 1937, Finų sve
tainėj įvyko konferencija del 
prisirengimo minėjimui prole
tariato šventės Pirmos Gegu
žės. Atstovus prisiuntė šios 
organizacijos: , Finų-Suomių 
Federacija 2 delegatus, Lietu
vių Socialistų Sąjungos 133 
kp. 2 delegatus, Amerikos Lie
tuvių Darbininkų Literatūros 
Draugijos 9 kp. 2 delegatus, 
Suomių Moterį] Kliubas 2 de
legates, Lietu vii] Komunistų 
Francija 1 delegatą, Finų So
cialistų Federacija 2 tėmyto- 
ju ir Komunistųj Partija 2 de
legatu. Konferenciją šaukė 
Komunistų Partija. Konferen
cija buvo draugiška ir kon- 
struktyviška.

Nutarta: Pirmą Gegužės ap
vaikščioti vakare, Lietuvių 
Svetainėje. Kviesti tris kalbė
tojus; nuo socialistų, komunis
tų ir nuo CIO. Komisijon kal
bėtojam sukviesti ir programos 
pildytojus gauti įėjo socialistų 
ir komunistų; Į programos pil
dymą nutarta pakviesti: Finų 
Benas, Lietuvių Lavinimosi 
Ratelio Choras, ir Atskiri ta
lentai. Prie durų bus parda
vinėjama raudonos gėlės ar 
kaspinukai. Bus skleidžiama 
unijistinė literatūra. Bus ren
kama aukos Ispanijos liaudies 
paramai prieš fašizmą. Taip
gi likusis pelnas nuo gėlių ar 
kaspinukų eis Ispanijos paraf
inai.

Džiuginantis dalykas, kad 
komunistai su socialistais su
ėjo į bendrą darbą, proletaria
te spėkų mobilizavimui prieš 
reakciją; už industrinį unijiz- 
mą. Siunčiant aukas Ispanijai, 
nutarta atsiklausti Ispanijos 
demokratinės valdžios amba
sadoriaus, ir kurį komitetą 
ambasadorius nurodys, tai 
tam turės būti pasiųstos.

Nuo dabar komisijos pradės 
veikti* del prisirengimo. Kitą 
bendrą konferenciją nutarta 
laikyti 11 d. balandžio, 3-čią 
valandą 
nėję.

Lai 
bendras
dotojų klasę.

Proletarinis Reporteris.

NOTICE is hereby Riven that License No. 
RL 7430 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 195 Greenpoint Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.
JOHN J. REILLY & TOOMAS ROBINSON 
195 Greenpoint Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7394 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquoy at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 155 Greenpoint Ave., Borough 

' ‘ _ , to be con
sumed on the premises.

TOOMAS GALLAGHER
155 Greenpoint Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
I RL 7441 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 226 Schenectady Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

MARTIN DURKIN 
(Martin’s Bar and .Grill)

226 Schenectady Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4729 has been issued to the undersigned 
to sell beer al retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
184 Bedford Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
JACOB PALUSZEK and JOHN ZIELINSKI 
181 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4730 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
43 Division Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ANNA MISLICK
43 Division Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4728 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2720 Atlantic Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. •

ALEXANDER CAMPISI
2720 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 11149 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
394 Etna Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CARL BIEGEL
394 Etna St.. Brooklyn, N. Y

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 DIENA IR NAKTĮ

Vyrams Trečiadieniais, Ketvirta
dieniais, Penktadieniais, šeštadie

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

Speciales kainos savaitei.

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klases anglis, geriausios 

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

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą 

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

Detroit, Mich, — 150,000 
darbininkų mitinge - de
monstracijoj kalbėtojai per
spėjo, kad bus streikas ir 
Fordo* automobilių fabri
kuose, jeigu Fordas greit 
neis į derybas su ..darbinin
kais ar nepatenkins jų rei
kalavimu, ir I

BERN. J. SHAWKONIS 
(AŠAKUNAS) 

NAUJAS

LIETUVIS GRABORIUS 
IR BALSAMUOTOJAS

LAISNIUOTAS 
New York ir New Jersey 

Valstijoje 
Graborystes reikale visada jums 

mielai patarnaus pigiai.
306 John Street, 

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

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- 
rhoidai ar kiti Mėšlažamės bei Lau
kan fijimo Nesveikumai, kaipo skau
smo ir nesmagumų priežastys, Strė
nų Gėlimas, Sciatica, Neuralgia, Ner
vų Įdegimas ir Chroniški Reumatiški 
keblumai, Nosies. Gerklės. Plaučių, 
Plaučinių Dūdų, ląkstų Netvarkumai 
ir kitos ligos Vyrų ir Moterų yra sė
kmingai gydomos su patenkinančiomis 
ir greitomis pasėkomis; o jeigu turite 
kokią ligą, kurios jūs nesuprantate, 
pasiklauskite manęs su pasitikėjimu, 
ir jūsų nesveikumas bus jums išaiš
kintas. Kraujo Tjrrimai, šlapimo 
Analyze, X-spmduliai, Serumų Įleidi
mai ir ciepijimai. Sąlygos yra priei
namos. Pasitarimai veltui.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

|R ATSARGUS IR SKUBŪS KRIAUČIŲ DARBAS 
NEBUS SUNKUS, KADA VALGYSI SKANIĄ IR MACTNflĄ

varpo
Kep tuve

K ~tai

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

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

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



Puslapis šeštas šeštadienis, Kovo 27, 1937

NEW YORKO IR APSUNKĖS ŽINIOS
Iš Williamsburgo Bedarbių 

Susirinkimo Švenčių Specialai

Moterys Sveikins “Laisvės” 
Suvažiavimą ir Moterą 

Konferenciją
Kovo 25 d. įvyko lietuvių 

•moterų draugiškas pasitari
mas, kurį sušaukė Am. Lietu
vių Darb. Literatūros Draugi
jos Moterų 81-ma kuopa. Tai 
buvo sykiu ir Moterų Dienos 
minėjimas, kadangi nesant pa
rankios dienos anksčiau nega
lėjom vykdyt, ši irgi buvo ne 
geriausia,s nes sekamą vakarą, 
26 kovo, Pil. Kliube rengta d. 
Andruliui prakalbos, taipgi šią 
savaitę daugelis moterų užim
tos namų ruoša.

Apie Moterų Dieną praneši
mą padarė jaunuolė J. Murei- 
kaitė. Ji turi gabumo sakymui 
prakalbų, tik gaila, kad jos 
darbo sąlygos sulaiko nuo da
lyvavimo su lietuviais tankiau, 
nes prisieina dirbt vakarais. Ir 
šį kartą turėjo atlikt savo pa
reigą paskubom, kad sugrįžt 
į darbą.

“Laisvės” bazaro komisija 
pranešė, kad mūsų kuopos su
manymas turėti Moterų Stalą 
bazare gavo gausios paramos 
iš brooklyniečių, taipgi iš 
greatneckiečių moterų. Jį gra
žiai rėmė draugės ir iš tolime
snių kolonijų. Tokiu būdu per 
Moterų Stalo “patriočių” pas
tangas surinkta-atsiųsta net 
278 daiktai ir. daikteliai ir 
$19.50 pinigais. Kiek tie daik
tai atnešė — galutiną skaitli
nę sunku paduot, nes pačiam 
bazare darbas ėjo bendrai, ta
čiau numatoma, kad gerokai 
virš trijų šimtų dolerių. Taigi, 
moterys atsakomingos už gerą 
dalį labai sėkmingo šių metų 
“Laisvės” bazaro.

Pasidžiaugusios gražiom ba
zaro pasėkom, palinkėjotti ir 
sėkmingo šėrininkų Suvažia
vimo, paskirdamos iš kuopos 
iždo $5 pasveikinimui. Kaip 
žinia, suvažiavimas įvyks 11 
balandžio, tik už dviejų savai
čių. Vakare po suvažiavimo 
bus šaunus bankietas Didžio
joj Grand Paradise svetainėj.

Nepamiršom ir savo draugių 
būsimos Vidurvakarinių Vals
tijų Lietuvių Moterų Taikos ir 
Socialės Gerovės Konferenci
jos Chicagoj, 11 balandžio. 
Kuopos narės ir rėmėjos su
aukojo pasiuntimui su pasvei
kinimu $6.

* Drg. K. Petrikienė pranešė 
apie sėkmingai vedamą rengi
mą spaudai mūsų knygos “Vi
rėja.” Pasitarimą užbaigėm 
diskusijomis apie prisirengimą 
Motinų Die»ai, kurią jnes ap- 
vaikščiosim 8 gegužės; apie 
auginimą kuopos ir kitais 
klausimais. Dalyvė.

Septynis Pripažino Kaltais 
Restauraną Rakete

Ketvirtadienį pasibaigė gar
sioji raketo byla. Džiūrė išne
šė nuosprendį, kad teisiamieji 
7 yra kalti rakete. Bausmės 
bus paskirtos 7 balandžio. Su- 
lyg visokių kaltinimų jiems 
galėtų priteist net 2,398 Vž me
tų kalėjimo. Reiškia, viso am
žiaus kalėjimu dar neatbūtų 
bausmės., 

■R
Nuleistais yra: J. Williams, 

I. Epstein, A. Retek, A. Cohen, 
H. A. Vogelstein, Philip Gros- 
sel ir P. Coulcher.

įdomūs Raštai Rytojaus 
“Sunday Workeryje”
Kas sekmadienį išeina ang

liškas darb. savaitraštis “Sun
day Worker”. Jo kaina 5c ko
pija, $2 metams.

Savaitraštyje telpa svar
biausių tos savaitės nuotikių 
sutrauka ir šiaip labai svarbūs 
raštai, kurių neskaitęs darbi
ninkas negali jaustis pilnai in
formuotu, kadangi kapitalisti
niai laikraščiai tų dalykų ne
paduoda, o kiti darbininkiški 
laikraščiai taip pat negali pil
nai paduot, nes daugelis (ta
me skaičiuj ir “Laisvė”) neiš
eina sekmadieniais.

Ryt dienos laidoj bus stebi
nančių dalykų iškelta apie 
Henry Fordo rėmimą fašizmo 
su dokumentaliais įrodymais, 
taipgi kiti įdomūs raštai.

Šiandien Laidos Draugę 
Marijoną Norušienę

Kovo 27 d., 2 vai. po pietų, 
d. Marijona Norušienė bus iš
lydėta iš savo namų, 66 Bay 
8th St., Brooklyne, j progre
syvių galutino pasilsio vietą— 
Alyvų kalnelio kapines.

Laidotuves prižiūri direk
torius Mattew P. Ballas (Bie
liauskas).

M. Norušienė priklausė Am. 
Lietuvių Darbininkų Literatū
ros Draugijos 24-toj kuopoj ir 
buvo “Laisvės” skaitytoja. Mi
rė sulaukus 53 metų amžiaus.

Liūdesio ištiktai šeimai lais- 
viečiai ir aldiečiai reiškia gi
lią užuojautą.

VIENUOLIKA WPA DARBI
NINKŲ SUŽEISTA NUKRI

TUS PASTOLIUI

Du WPA darb. pavojingai 
sužeista ir 9 lengviau sugriu
vus pastoliui prie statymo Re
creation Building, Bronxe.

Sužeistieji paimti į ligon- 
butį.

Pradės Gręžt Tunelį.

Išduota kontraktas Standard 
Drilling Kompanijai bandy
mams gręžimo tunelio nuo 
Battery Park į Brooklyną prie 
Henry ir Columbia Sts. Mies
tas už tai sumokės $23,292.50. 
To pastatymas ims 4 metus. 
Pirmais metais juo praeisią 9 
milionai mašinų, kas atneš 
$15,000,000 į metus.

Vaikam Pardavinėja Narko
tikų Nuodus

Iškelta aikštėn purviniau- 
sias pelnagrobių apetitas, ko
kį galima įsivaizdinti. Suimta 
3 negrukai vaikai, kurie prisi
pažino, kad jų kišeniuose ras
ti narkotiški cigaretai su mari
juana žolėmis jau nebe pir
miena, bet įprotis. Vaikai pa
sakoja ,kad jie gauna juos po 
15c ir kad yra daug tokių vai
kų, kaip jie.

Gaudo Lytiniai Nenormalius

BROOKLYN LABOR LYCEUM
■ > *

Į DARBININKŲ IŠTAIGA

Po nužudymo 7 metų mer
gaitės Einer Sporrer per lyti
nį išgamą Ossido, pradąta pla
tus vajus gaudymui nužiūrėtų 
esančiais pavojum vaikams. 
Dviem dienom suareštuota še
ši. Juos pasiunčia ligoninėn iš
tyrimui. Būsią siūloma imt pir
štų nuotraukas. Pakaitoj an- 
tiem bus sunku išsisukti nuo 
bausmės.

Streikieriai Neklauso 
Harvey įsakymo

Queens prezid. Harvey įsa
kymas išmėtyt Etched Metai 
Product Co. streikierius iš 
dirbtuvės neišdegė. O to ne
pavykime priežastimi buvo 
masinis pikietas iš lauko pu
sės. Ne tik kad esantieji lau
ko pusėj Ž70 darbininkų ne
leido pabandyt mėtymą 20 
likusių viduje, bet sulaikė ir 
bandymą išvežt Čhicagos Ge
neral Electric Kompanijai pa
darytus produktus, dviejų šim
tų vyrų mūru pastodami kelią 
trokui.

Trylika areštuotų antradie
nį tapo išleisti ketvirtadienį, 
unijai užstačius po $500 kau
cijos už kiekvieną. Kvotimas 
bus 29 kovo.

Dešimtukiniai Pasirašė Su 
Unija Sutartį Bijodami 

Generalio Streiko
Kada 13-kos Green kompa

nijos dešimtukinių krautuvių 
darbininkai pagrąsino genera- 
liu streiku, tai kompanija pa
būgo ir sutiko pasirašyti su 
unija kontraktą.

Kitų kompanijų tokių krau
tuvių savininkai irgi šaukiami 
į konferenciją susitarti su dar
bininkais. Manoma, ir Wool- 
wortho kompanija turės pasi
rašyti.

Long Beach pajūryje šiemet 
irgi reiks mokėti įžangą mau-i 
dynėms jūrose. Doleriam žve
joti pravesta 5 mylių ilgio tvo
ra. Pinigai eisią įtaisymui 
$1,700,000 vertės “board
walk’©.”

Kovo 24 įvykusiam susirin
kime organizatorius raporta
vo, kad per dvi savaites nuo 
jo užėmimo šiame 90-me lo- 
kale organizatoriaus vietos tu
rėjo 65 pašalpos reikalavi
mus. Jis sako, aš grieštai pa
reiškiau poniai Kan, šelpimo 
įstaigos administratorkai, kad 
mes neapleisim šelpimo įstai
gos tol, kol nebus išpildytas 
mūsų reikalavimas. Ponia Kan 
į pareiškimą labai šaltai atsa
kė, bet dalinai pildė mūsų rei
kalavimus.

Pereitieji sėdėjimo streikai 
buvo užėmę apie 30 šelpimo 
įstaigų. Juose dalyvavo 9,200 
bedarbių. Pilnų vaisių nedavė, 
bet yra dalini laimėjimai. Be
darbių šelpimui paskyrė $1,- 
260,000. Tas faktas įrodo sti
prumą mūsų organizacijos, 
kaipo kovos įrankio, su ku
riuo mes šiandien galime vis
ką laimėti. 1930 metų bedar-

Honest Bill................................ 59c. paintė, $1.15 kvorta.
Westbrooke......... ,............ 18 mėnesių senumo, 83c. paintė.
Peter Hagen...........................8 metų senumo, $1.47 paintė.

Pilnas Galionas Vyno: Port, Sherry ar Muscatel——98c.

VELYKOS be gerų vynų ir degtinės 
būtų nepilnos, kaip Velykos be kiauši
nių. Del tikrai gero vyno ir likerio 
ateikite į Manhattan Liquor Krautuvę 
-‘-krautuvę, turinčią 1001 skirtingų 
rusių; žinoma, įskaitant ir Lietuvišką 
Degtinę. Už prieinamas kainas ko 
tiktai jūs norite iš likerių bei degti
nių yra galima gaut didžiausioje, ge
riausioje, žemiausių kainų ir labiau
siai pasitikimoj krautuvėj . . .

THE MANHATTAN LIQUOR STORE
264 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y. 

Corner of Roebling and Grand Streets.

PADĖKA
Gyvenimas kartais atneša 

didelių sunkumų. Tuos sunku
mus būtų daug sunkiau perne
šti, jeigu niekas netartų rami
nančio žodžio, ar neištiestų 
pagelbos rankos. Ypač dabar, 
kada žiaurioji mirtis išplėšė 
mūsų mylimos sesutės gyvybę. 
Šioje skaudžioje valandoje, 
mes susilaukėme daug rami
nančių žodžių ir patarnavimo 
nuo savo giminių ir draugų.

Todėl priimkite nuo mūsų, 
visi tie, kurie pirkote gėles, 
lankėte šermenis ir visi tie, 
kurie lydėjote mūsų sesutę į 
amžiną poilsio vietą — širdin
gą ačiū. Del vietos stokos, čia 
sunku išvardinti visų pavar
des, bet jūsų pagelba visuo
met pasiliks' mūsų širdyse. 
Dar kartą tariame visiems da
lyviams širdingą padėkos žodį.

Broliai—Petras, Antanas, 
Pranas Kalibatai.

Tebeina Derybos Angliakasių 
Unijos su Kompanija

Atstovai United Mine Wor
kers of America tebeveda de
rybas su kompanijų atstovais 
del nustatymo algų ir darbo 
valandų.

Unija reikalauja trumpes
nių darbo valandų ir aukštes
nių algų.

Užsakė Naujų Vagonų.

Miesto valdomai' Indepen
dent subvių sistemai užsakyta 
150 naujų plieninių vagonų, 
kurių bendra kaina bus $6,- 
056,250. Pirmieji 20 turės būt 
pristatyti rugsėjo mėn.

Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siai Įtaisymais. Keturios bolių 

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS 

949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 3847

Teisėjas Eilperin išbarė 21 
metų Catherine Ivory, kam ji
nai patraukė tėvą-teisman už 
girtavimą, liepdamas nesisku- 
bint į teismą prieš tėvą.

Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytojų

SUĖMĖ DU SKALBYKLŲ 
DARBININKU BROOKLYNE 
LAIKE DEMONSTRACIJOS

Jau kelios savaitės kaip 
streikuoja Alabama Laundry 
darbininkai. Streiką" veda 
Laundry Workers Union loka- 
las 280.

Prie kompanijos buveinės 
įvyko demonstracija keleto 
šimtų streikierių ir simpatikų. 
Du asmens areštuota. Sakoma, 
išdaužyta langai ir sužeista 
vienas žmogus besvaidant iš 
•minios akmenis.

GARSINKITĖS SAVO BIZNI
DIENRAŠTYJ “LAISVĖJE”

SAKO, PIENO KAINA NU
PULS BENT 25% NEW 

YO^KE

Valstijos legist atūra neat
naujino įstatymo nustatymui 
pieno kainų. Manoma, kad 
pieno kaina bent ketvirtadaliu 
nupuls visame mieste.

Tai būtų didelis palengvini
mas beturčiams, ypatingai tu
rintiems vaikučius.

Mirė Nuo Dūmų

Vienas vyras mirė ir 3 buvo 
pritroškinti dūmų užsidegus 
miegkambariui, 485 Elderts 
Lane. Gaisras tęsėsi tik 10 mi
nučių.

George [ir Paulina Leitne- 
riai susidūrė su takse skersai 
Fulton St. prie Utica Ave. Jis 
ant vietos užmuštas', ji sužeis
ta. Taksės draiveris Bernard 
Karp areštuotas.

VELYKOMS
• uosdami stalus Velykų šventėms ir norėdami 

apildyt bonką degtines arba vyno gero, atsiminkit

LIETUVIŠKA MONOPOLĮ
Republic (2 metą) $1.89 kv., 98c pt. 
Maryland Rye, 3 m. $2.29 kv., $1.19 pt. 
Mount Vernon L m. $3.89 kv., $1.99 pt.
Saldus vynas nuo 98c gal. iki $2.25 gal. 
Šampanas nuo $3.75 iki $6.00 už bonką 
Konjakai nuo $2.69 iki $3.99 už bonką

Monopolis atdaras nuo 8 vai. ryto iki 12 vai. naktį

REPUBLIC LIQUOR STORE
415 REAP STREET a 

Tarpe Grand Street ir So. 1st Street
Tel. lEv. 7-2089 , Lie. No. L72

biai nei sapne nesapnavo apie 
tokius iškovojimus.

Po raportui sekė klausimai- 
išsireiškimai. Bedarbis paste
bėjo, kad p. Kan ištikrųjų yra 
be gailesčio ir jausmo, ji yra 
baisiai įsipykusi ir įkyrėjusi 
bedarbiams.

Minimas lokalas buvo „žy
miai praradęs kovos apetitą iš 
priežasties neturėjimo tinka
mo organizatoriaus. Pereituo
se susirinkimuose būdavo užsi
puolimų vienas ant kito, viso
kių nusiskundimų, neveiklu
mų ir tt. Bet dabar į dvi sa
vaites laiko po nauja vadovy
be susirinkimai pasidarė skait
lingi, kad nesutelpa, permaža 
vieta. Išrinko komisiją surasti 
didesnę ir patogesnę vietą su
sirinkimams. Reikia stebėtis, 
ką vienas žmogus gali organi
zacijoj nuveikti.

Lietuviai, ateikite trečiadie
nių vakarais pasiklausyti to 
žmogaus kalbos, kaip tinka
mai jis moka bedarbiams su
kelti ūpą ir norą kovoti už pa
šalpą. Susirinkimai būna 26 
Ten Eyck St., 8 vai. vakaro.

Kaimietis.

REIKALAVIMAI
Reikalinga senyva moteris pagel

bėti dirbt prie namų ant Farmos. 
Darbas yra nuolatinis. Atsišaukite: 
Avanta Farm, Ulster Park, N. Y.

(73-75)

PARDAVIMAI
Parsiduoda “Soda Fountain” ge

ram stovyje (akmeninis), 10 pėdų il
gio su 10 skirtingų syrupų kranų, 
sinka, šaldytuvas ir keturi krėslai. 
Viskas parsiduoda už $25.00. Atsi
kreipkite pas G. Stankus, 67 Hudson 
Avenue, Brooklyn, N. Y. Pasinaudo
kite šia proga. (73-75)

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

Taipgi atmalia- 
voju jvairiom 
spalvorii. __

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

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

i

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

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
BALZAMUOTOJAS

Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite.

337 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

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

B ................................ ...................................................................................
Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.

Nėra valandų sekmadieniais.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(SALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai Įtaisytą Koplyčią 
ir salę del po šermenų pietų. 
Teikiam nemokamai vėliausios 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway 

WOODHAVEN, L. L, N. Y.

Stephen Aromiskis 
(Armakauskas) 

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC 

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335

NOTARY PUBLIC

$

a

Dr. Herman Mendlowitz,
* 83 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

NEDfiLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

* •

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

TEL. STAGG 2-5043

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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

MATEUŠAS SIMONAVIČTUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

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

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

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




