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Rytoj įvyksta metinis Lietu
vių Kooperatyvės Spaudos Ben
drovės (“Laisvės”) dalininkų 
suvažiavimas. “Laisvė” yra lie
tuvių masių liaudies dienraštis. 
“Laisvę” leidžia ne kokia kom
panija pelno sumetimais, bet 
leidžia tūkstančiai lietuvių dar
bininkų, profesionalų ir inteli
gentų apšvietos reikalais. “Lais
vė” gyvuoja jau 26 metus ir 
tarnauja lietuvių kultūriniams, 
apšvietos ir klasiniams reika
lams.

Po suvažiavimo bus bankie- 
tas. Kiekvieną metą “Laisvės” 
bankietai būna skaitlingi, nes 
Brooklyn© ir apylinkės lietuvių 
visuomenė juos įvertina, įver
tindami mūsų dienraščio prakil
nų darbą. Rytoj mes tikimės 
pasimatyti su tūkstančiais suau
gusių ir jaunuolių lietuvių 
Grand Paradise svetainėj.

Darbininkų knygų leidykla 
anglų kalboje išleido brošiūrą 
“MAY DAY 1937.” Ją parašė 
Louis Budenz. Jos kaina tik 1 
centas. Brošiūraitė turi 16 
puslapių. Reikia ją masiniai 
paskleisti tarpe darbininkų 
pirm Pirmosios Gegužės. Dau
gelis iš mūsų galime nusipirkti 
bent 10 brošiūraičių ir atiduoti 
anglams darbininkams, kurie 
nėra pratę pirkti mūsų litera
tūrą.

Sovietų Sąjunga viešai pa
skelbė, kad su trockistais Rade- 
kais-Piatakovais sukalbius vedė 
Japonijos imperialistų atašė 
prie ambasadoriaus Maskvoj S. 
Hiroshima, kurį Japonija po to 
perkėlė į Lenkiją. Vokietijos 
fašistus atstovavo generolas- 
majoras Ernest Koestring. ku
ris taipgi buvo Maskvoje kaipo 
Vokietijos diplomatas. Kaip 
matome, tai tarp fašistinio di
plomato ir šnipo nėra skirtumo.

Ispanijos Komunistų Partija 
sudaro vyriausį apgynėją tos 
šalies demokratijos ir nepri
klausomybės. Jos sekretorius 
drg. Diaz raportavo, kad ji tu
ri 249,140 narių. Vien armi
joje yra 121,600 komunistų. Is
panijos Komunistų Partijoj yra 
nariais 87,660 darbininkų; 62,- 
250 valstiečių-bernų; 76,700
valstiečių; 15,500 vidurinės kla
sės žmonių, 7,100 inteligentų. 
Moterų ir merginų yra tik 19,- 
300, tai permažai.

Italijos ir Vokietijos fašistai 
neriasi iš kailio iš priežasties 
Ispanijoj baisių fašistų pralai
mėjimų. Fašistai jau pralai
mėjo kelias dideles karo kampa
nijas: prie Madrido, Guadara- 
ma kalnuose, į šiaurę nuo Mad
rido, į pietus nuo Madrido, ties 
Madrido-Valencijos keliu, Gua
dalajara fronte, dabar pietų ir 
centraliniame fronte. Yra dėl 
ko fašistams susirūpinti.

“Pravdos” reporteris, drg. G. 
Grigorijev, praneša, kad vien 
Guadalajara fronte Italijos ir 
Vokietijos fašistai gavo baisų 
smūgį. Juk ten liaudiečiai su
mušė keturias Italijos divizijas 
(40,000 kareivių). Italai turė
jo 300 kanuolių, virš 100 lėktu
vų, 150 tankų. Tai buvo at
vežtos divizijos iš Ethiopijos.

Liaudiečiai ten nukovė virš 
4,000 fašistų, sudaužė 20 trokų 
su kareiviais, suėmė 150 trokų 
su ginklais, 250 kulkasvaidžių, 
daug amunicijos ir belaisvių.

Liaudiečiams padėjo jų lėktu
vai. Jie vien 12 d. kovo net 18 
kartų atakavo fašistus, numetė 
ant fašistų armijos 600 bombų 
ir iš kulkasvaidžių paleido virš 
200,000 kulkų. Tai buvo švino 
lietus! Vokiečiai ir italai ne-
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Įnešimas Tyrinėt Sė
dėjimo Streikus Tapo 
"Užmuštas” Kongrese

Pažangesni Kongresmanai Reikalavo Ištirt Bosų Sauvalią
Washington. — Fašistinis 

kongresmanas Dies gavo 
smūgį bal. 8 d. Kongreso 
atstovų rūmas 236 balsais 
prieš 149 padėjo po stalu 
jo įnešimą tyrinėti sėdėji
mo streikus. Prieš Dies bi- 
lių susitelkė pažangesni de
mokratai ir šiaip progresy
viai kongresmanai. Tuo bū
du jis liko “užmuštas”.

Tūli kongresmanai reika
lavo ištirti, kaip samdyto
jai mindžioja Nacionalį 
Darbo Santikių įstatymą.

Kongresmanas Boileau iš 
Winsconsino tarkavo Vy
riausią Teismą, kad jis pats 
“streikuoja sėdėjimu”. Sa
ko, fabrikantai niekinančiai 
laužo Darbo Santikių Įsta- 
mą, užtikrinantį teises dar
bininkų unijoms, o Vyriau
sias Teismas vis “streikuo
ja sėdėjimu”, neprisirengia 
pasakyt, ką jis mano—

Gimimai Maskvoj Šįmet 
Antra Tiek Padaugėjo

Maskva.—Per pirmus tris 
mėnesius šiemet Maskvoj 
gimė 32,632 kūdikiai; o per
nai per tuos pačius mėne
sius gimė 18,246. Vadina
si, per vienus metus beveik 
antra tiek pakilo gimimų 
skaičius. Persiskyrimų (di- 
vorsų) skaitmuo sumažėjo 
61 nuošimčių.

Pamatinė priežastis, ko
dėl gimimai Sovietuose taip 
daugėja, yra būklės užtikri
nimas šeimynoms.

Nubaudė Austrą už Vainiką 
Ant Hitlerio Tėvų Kapo

*»

Berlynas. — “Tageblatt” 
ir kiti nazių laikraščiai 
šturmuoja prieš Austrijos 
valdžią, kad jinai “žiauriai” 
įžeidus Hitlerio ir jo tėvų 
garbę.

“Įžeidimas” įvyko šitaip. 
Austriškas nazis Fr. Bru
eckner, buvęs Austrijos 
gelžkelių valdininkas, padė
jo vainiką ant Hitlerio tėvų 
kapo Leondinge su parašu: 
“Sveikiname jus mirusius ir 
dėkojame jums už jūsų sū
nų.” Ir taip juos sveikino 
ne asmeniškai, bet Morzg 
miestelio vardu.

Už tai Brueckner tapo 
nubaustas $60 ir atimta iš 
jo valstybinė pensija. Vo
kietijos naziai vadina tą 
bausmę “terorizmu.”

Viena, Austrija.—Policija 
suėmė šešis austriškus na
zius su 20,000 lapelių auto
mobilyj.

išlaikė tų smūgių ir pradėjo 
bėgti. Garbė Ispanijos liau
džiai, kuri taip didvyriškai at
muša užpuolikus fašistus.

ar šis įstatymas yra teisė
tas ar ne. Reikėtų, todėl, 
ištirt ir Vyriausią Teismą.

Kongresmanai Atmetė Tyri
nėjimą Komunistų ir Nazių
Washington.— Jungtinių 

Valstijų kongreso atstovų 
rūmas 184 balsais prieš 38 
atmetė Dickstein’o rezoliu
ciją, reikalaujančią tyrinėt 
komunistų ir nazių veikimą 
Amerikoj. Atgaleiviai kon
gresmanai Greenwood ir 
Taylor bal. 8 d. agitavo ty
rinėti komunistus ypač to
dėl, tai jie “kursto sėdėjimo 
streikus.”

Pažangesni kongresma
nai suprato, kad Dicksteino 
rezoliucija taikoma ne tiek 
prieš nazius, bet daugiau 
prieš kovingas darbo unijas 
ir šiaip “radikalus.”

Išgveręs fordo Straksč- 
jimas prieš Unijas

Pittsburgh, Pa.—John L. 
Lewis, Industrinių Unijų 
Organizavimo K o m i t e to 
pirmininkas, bal. 8 d. seka
mai atsiliepė į Henry For
do, automobilių fabrikanto, 
užreiškimą, kad Fordas 
“niekad nepripažinsiąs jo
kios darbininkų unijos:”

“Jis pakeis tokį savo nu
sistatymą. Jo River Rouge 
fabrikas buvo ir tebėra gin
klų sandėlis. Fordo takti
ka yra gana gerai žinoma... 
Jis turi vieną automobilių i 
kompaniją ir daug keistų 
idėjų. Savotiškas yra For
do pasakymas, būk darbi
ninkų unijas remią tarptau
tiniai bankininkai. Čia bus 
vienas iš dviejų: kas nors 
duoda Fordui žioplų prane
šimų arba jo paties protas 
išgveręs. Kiekvienas dole
ris, kurį turi Industrinių 
Unijų Organizavimo Komi
tetas, yra permirkęs darbo 
prakaitu.” ?

35,000 MAINIERIŲ Į TAL
KĄ LIAUDIEČIAMS 

BILBAO FRONTE
Bilbao, Ispanija, bal. 9.— 

Baskų liaudiečiams talkon 
atvyko 35,000 Asturijos 
mainierių prieš fašistus 
šiariniame fronte. Mainie
rių milicija veikia dinamitu, 
bet, suprantama, ir kitais 
karo įrankiais.

MAŠINŲ FABRIKANTAI 
PRIVERSTI NUSILEIST 

INDUSTRINEI UNIJAI 
W. Homestead, Pa.—1,500 

Mesta Mašinų Kompanijos 
streikierių sėdėtojų apleido 
fabriką kai samdytojai su
tiko derėtis su industrine 
darbininkų unija del sutar
ties sąlygų.

FRANCI JA SUKERTA 
ITALU MELUS APIE 
PARAMA ISPANIJAI
Paryžius.—Franci jos mi- 

nisteris pirmininkas L. 
Blum sako, jog Italijos 
laikraščiai meluoja, būk 
Francija laužo nesikišimo 
sutartį ir “gausiai remia” 
Ispanijos respubliką prieš 
fašistus.

Pasakomis apie Franci jos 
pagelbą Ispanijai Italijos 
fašistai stengiasi pateisinti 
savo armijų veikimą toj ša
lyj prieš liaudies valdžią, 
kaip nurodo Blum. Jis kal
tina ir fašistuojančius fran- 
cūzų laikraščius, kurie 
skleidžia 'išmislus apie 
Francijos valdžios paramą 
liaudiškai Ispanijai.

Blum’as siunčia pasitei- 
raut pas bešališkus tėmyto- 
jus Ispanijoj: jie pasakys, 
kad Francija vykdo nesiki
šimo sutartį.

Francijos valdžia kartoti
nai reikalavo ir reikalauja 
ištraukti užsieninius neva 
“savanorius” karius iš Is
panijos, bet Mussolinis ne
sutinka. Tai yra vienas tik
riausių įrodymų, kad Fran
cija stengiasi vykdyti be- 
pusiškumą, o Italija jį lau
žo, sako Blum.:/ '

DANIJOS SEIMAS UŽ
DRAUDĖ STREIKĄ

C o p enhagen. — Danijos 
seimas uždraudė 70,000 dar
bininkų streiką, skelbiamą 
šį šeštadienį. . ■

Geležies, spaustuvių, elek
tros ir kt. darbininkai pasi
rengę streikuot todėl, kad 
samdytojai atmetė valdiš
kos komisijos patvarkymą 
pridėt truputį algos tiem 
darbininkam.

HERSHEY STREIKIERIAI 
PRIVERČIA BOSUS 

NUSILEISTI
Hershey, Pa., bal. 9.— 

Nors Hershey šokolado 
k o m p a n i jos gengsteriai, 
skebai, valstijos kazokai ir 
vadinami “farmeriai” išmu
šė streikierius sėdėtojus iš 
fabriko, bet tuom neužbai
gė ’ streiko. Industrinės uni
jos nariai masiniai pikietuo- 
ja fabriką. Kompanija, to
dėl, pradėjo derybas su iš
vytais streikieriais sėdėto
jais. Streikui vadovauja In
dustrinio Komiteto organi
zatorius Miles Sweeney.

Industr. Unijos Turės Dau
giau Nariu už Federaciją
Pittsburgh, Pa. — Indust

rinių Unijų Organizavimo 
Komitetas už poros mėne
sių turės jau daugiau narių 
negu Amerikos Darbo Fe-' 
deracija (su tokiais atžaga
reiviais jos viršininkais 
kaip Wm. Green),—viešai 
pasakė John L. Lewis, In
dustrinio Komiteto galva, 
bal. 8 d.

Maskva.— Skaitliuojaina, 
jog Maskvoj dabar yra 
3,572,000 gyventojų.

Italijos Melai Apie 
"Daugmenišką” SSRS 

Talką Ispanijai
Sovietai Rengia Tinkamą Atsakymą į Mussolinio Išmislus

Maskva, bal. 9.—Praneša
ma, jog Sovietų vyriausy
bė rengiasi tinkamai atsa
kyti į Italijos fašistų išmįs- 
lus, būk Sovietai “daugme- 
niškai” siunčią savo karius, 
ginklus ir amuniciją Ispa
nijos valdžiai prieš fašistus.

Roma.-“Giornale dTtalia,” 
suprantama, pagal Mussoli
nio įsakymą, bal. 8 d. pa
skelbė, kaip Sovietai gink
luoją Ispanijos valdžią prieš 
fašistus, nors vas. 20 d. So
vietai prižadėję nesikišti į 
karą tarp liaudiečių ir fa
šistų Ispanijoj.

“Giornale dTtalia” pa
sakoja, būk rusai liuosno- 
riai Ispanijos valdžios tal
kininkai vis dar “mobili- 
zuojasi” Francijoj; būk 
Franci jo j veikiąs “rusų ge- 
neralis štabas;”’ būk per 
paskutines 10 dienų vasario 
mėnesio dar 150 rusų oficie- 
rių atvykę iš Francijos į
i »ii i Ūmi .ii ui. .....................—i n ,

Atmuša Fašistus Šiau
rinėje Ispanijoje

Bilbao, Ispanija, bal. 9.— 
Pranešama, kad Baskų mi
licininkam yra atsiunčiama 
būrys lėktuvų prieš fašis
tus, šiauriniame fronte. Tal
kon milicininkam atvyksta 
2,000 kariautojų iš Santan- 
derio. Jie taipgi gausią ka
riuomenės iš Asturijos pro
vincijos. Fašistai liko at
mušti nuo Pozuelo.

Fašistų linijos bendrai 
randasi dar už 20 mylių 
nuo Bilbao.

Bayonne, Francija.—Pra
nešama, jog Baskų liaudies 
milicininkai kulkasvaidžiais 
iškapoję fašistų maurų bri
gadą Urquiola kalne, į pie
tų rytus nuo Bilbao. Liau
diečiai šičia atmetė fašistus 
mylią atgal.

Bilbao fronte tebesiaučia 
mūšiai, bet fašistų žygiavi
mas pirmyn jau sulaikomas.

Berlynas. — Nazių užsie
ninė ministerija protestuo
ja prieš demonstraciją, su
ruoštą Graudenze, Pomo- 
rzej, Lenkijoj. Demonst
rantai reikalavo prijungt 
Lenkijai • tūlas “lenkiškas” 
žemes, kurias dabar valdo 
Vokietija.

“Laisvės” Šėrininką Suva
žiavimo Vieta ir Laikas

“Laisvės” Bendrovės 
šėrininkų suvažiavimas šį 
sekmadienį, balandžio 11 
d., įvyks Grand Paradise 
didžiojoj salėj, 318 Grand 
St., Brooklyne. Prasidės 
10 valandą dieną. Drau
gai, nepamirškite pasiim
ti šėrus ir nepavėluokite.

Pavienio Numerio Kaina 3c Metai XXVII, Dienraščio XIX

talką Ispanų liaudies armi
jai; būk ‘vasario gale iš 
Francijos atsiųsta liaudie
čiams 2,000 rusiškų šautu
vų; būk kovo pradžioj per 
Francijos sieną persiųsta 
50 rusiškų kanuolių Ispani
jos respublikai; būk kovo 
mėnesį Sovietai oru atsiun
tę daugį savo didelių lėktu
vų respublikiečiams; būk 
dabar Mažojoj Azijoj susi
telkę 315 sovietinių orlai
vių su rusais lakūnais skris
ti Ispanijon, ir tt., ir tt.

Apie tas skaitlines abejo
ja net “Chicagos Tribune” 
korespondentas Ed. Taylor 
iš Romos. Bet jis sako, kad, 
atrodo, jog Ispanijos val
džia laimi ir laimės mūšius 
prieš fašistus, jeigu tarp
tautinis bepusiškumo komi
tetas nepakenks respubli
kai. O reikia minėt, kad šis 
Taylor’io pranešimas yra 
pervarytas per mussoliniš- 
ką cenzūrą. -

78 Narių, Romos Lėktu
vai prieš Bilbao

Valencia, Ispanija.—Prieš 
Baskų liaudies milicinin
kus, šiaurinėj Ispanijoj, vei
kia 78 nazių ir Italijos or
laiviai.

Milicininkai, be kitų, su
ėmė vieną Vokietijos lakū
nų oficierių. Tame fronte 
darbuojasi dar 3 likę Hitle
rio oficieriai, neskaitant 
daugį eilinių nazių lakūnų.

LIAUDIEČIAI PLIEKIA 
FAŠISTUS MADRIDO 

FRONTE
Madrid, bal. 9.—Ispanijos 

milicija ir tarptautinė bri
gada pradėjo audringą of- 
ensyvą prieš fašistus visuo
se Madrido priemiesčiuose. 
Fašistai yra priversti visur 
trauktis atgal Madrido sri
tyje, sako liaudies armijos 
komandierius gen. Miaja. 
Fašistus neatlaidžiai ata
kuoja lėktuvų bombomis ir 
kulkasvaidžiais, kanuolių 
šoviniais, tankais ir kitais 
karo pabūklais. Kur priešai 
neina, iš apkasų, juos liau
diečiai durklais išveja lau
kan. Vakariniame Madri
do šone fašistai liko 800 
jardų atmušti toliau nuo 
Manzanares upės.

HUDSON AUTOMOBILIŲ 
DARBININKAI LAIMĖJO 

STREIKĄ
Detroit, Mich. — Hudson 

automobilių kompanija pa
darė sutartį su 11,000 savo 
streikavusių darbininkų. 
Duoda darbininkams tokias 
sąlygas, kokiomis Chrysle- 
rio automobilių korporacija 
susitaikė su industrine Au
tomobilių Darbininkų Uni
ja.

Visų Šalių Darbininkai, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimesit, Tik Re

težius, o Išlaimesit 
Pasaulj!

LIAUDIEČIAI APSUPO 
TŪKSTANČIUS ISPA

NŲ FAŠISTŲ
Madrid, bal. 9.—Ispanijos 

respublikos armija atėmė iš 
fašistų Villahartą, svarbų 
susisiekimų centrą, Cordo- 
bos fronte. Republikiečiam 
lieka jau tik 3 mylios iki 
Penarroya miesto su tur
tingomis kasyklomis apylin
kėj.

Pranešama, kad tūkstan
čiai fašistų liko apsupti Sie
rra Morena kalnuose netoli 
Cordobos. Liaudies armija 
pagrobė daug ginklų ir ki
tų karo reikmenų nuo bė
gančių fašistų.

Sukako 5 mėnesiai nuo 
to laiko, kai fašistai pradė
jo apgulą prieš Madridą. 
Šias sukaktuves liaudiečiai 
pažymi taip šturmingai 
bombarduodami f a š i s t us 
Madrido srity j, kaip dar 
niekad pirmiau.

Katalonijos provincijos 
kariuomenė atėmė iš fašis
tų keturis kaimus Huescos 
fronte.

SĖDĖJIMO STREIKAS N. 
J. GUBERNATORIAUS

PANOSĖJE
Trenton, N. J.—Sėdėjimu 

sustreikavo 1,000 darbininkų 
Thermoid gumos komparti
joj. Streikas vedamas po 
pat republikono guberna
toriaus Hoffmano nosįrt, 
nors jis nesenai grūmojo 
kraujuose paskandinti bet 
kokius sėdėjimo streikus 
New Jersey valstijoj.

Grąsina Kriošint Kanados : 
Auto. Darbininku Streiką
Toronto, Canada. — Su

streikavo 3,700 darbininkų 
prieš General Motors auto
mobilių fabriką Oshawoj. 

• Ontario provincijos minis- 
teris pirmininkas Mitchfell 
Hepburn mobdizuoja polici
ją ir raituosius “kazokus.” 
Grasina suknušint “netei
sėtus sėdėjimo streikus ar 
nelegalius pikietavimus.” 
Hepburn rėkauja, kad ne- 
pasiduosiąs “svetimšalių dik
tatūrai,” tai yra, ameriki
niam Industrinių Unijų Or
ganizavimo Komitetui.

Vyriausias streikierių rei
kalavimas—pripažint Jung
tinę Automobilių Darbinin
kų Uniją.

Italų Fašistai Pabūgo De
monstracijos prieš Jų Fut

bolininkus Paryžiuj
Paryžius. — Buvo ruošia

ma futbolo rungtynės šiąm 
sekmadieniui tarp Franci- 
jos ir Italijos futbolininkų. 
Italijos fašistų partijos se
kretorius Achille Starace 
pabijojo, kad francūzai rte-. 
sukeltų demonstracija privT^‘ 
Mussolinį laike futbrtlo 
rungtynių; todėl jis ir at
šaukė jąsias.

Politikai sako, kad Šių 
rungtynių p a k r i k d y mas 
taipgi rodo blogėjančius 
santikius tarp Italijos ir 
Francijos.
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Mūsų Metinis Suvažiavimas
Tai jau ir vėl mūsų dienraščio bendro

vės dalininkai suvažiuoja Brooklynan 
svarstyti savo laikraščio reikalų. Šian
dien, šeštadienį, įvyksta mūsų korespon
dentų (iš artimesnių kolonijų) konferen
cija, o rytoj—sekmadienį—turėsim pla
tų šėrininkų suvažiavimą, kurį apvaini
kuosime didžiuliu bankietu.

Šis mūsų šėrininkų suvažiavimas įvyk
sta svarbiu laikotarpiu—laikotarpiu, ku
rį margina nepaprasti mūsų šalies darbi
ninkų streikai; laikotarpiu darbininkų 
ofensyvo prieš samdytojų klasę; laiko
tarpiu, kada demokratijos šalininkai bu
ria savo jėgas kovai prieš fašizmo pavo
jų. Mūsų dienraštis ištikimai rėmė, re
mia ir rems tąsias Amerikos darbo žmo
nių kovas, panašiai, kaip jis rėmė, remia 
ir rems kiekvienos šalies darbo žmonių 
kovas prieš reakciją, prieš karo pavojų, 
ir už šviesesnį rytojų.

Tuomi, aišku, kiekvienas iš suvažiavu
sių galės tik pasidžiaugti, nes jis jausis, 
kad prie tų kovų paturėjimo, parėmimo 
it jis yra prisidėjęs, jeigu ne tiesioginiai, 
tai bent tuo, kad jis yra dalininku tos 
bendrovės, kuri leidžia tokį dienraštį, ka
tras teikia savo moralę toms kovoms pa
ramą ir rodo kelią į darbo žmonių išlais
vinimą—kelią, kuriam gaires nustatė 
Marksas, Engelsas ir Leninas.

Nors esame daug pasiekę mūsų dien
raščio tobulinime ir padaryme jo įvairiu 
ir .visapusiai geru, tačiau dar randasi 
daug dalykų taisytinų it gerintinų. Su
važiavę mūsų šėrininkai, be abejo, duos 
mums patarimų ir konkrečių sumanymų, 
kaip dienraštis padaryti įdomesniu.

Žengdama į 27-tus metus savo gyvavi
mo, “Laisvė” privalo pasidaryti dar po- 
puliariškesnė, dar geresnė ir skaitomes- 
nė platesnių darbo masių. Vienas bei 
keli žmonės net prie geriausių norų to 
padaryti nepajėgtų, bet visi—o mūsų šė
rininkų yra virš tūkstančio!—padaryti 
galime be didelių pastangų.

Taigi mes ir linkime, kad mūsų šėri
ninkų metinis suvažiavimas rytoj būtų 
kuopasekmingiausias ir po jo mes dar 
smarkiau žygiuotum su Amerikos ir viso 
pasaulio darbo žmonėmis prie naujų lai
mėjimų !

Šiuo tarpu Jungtinėse Valstijose ran
dasi daug žmonių, atvykusių po karo, bė
gant nuo fašistinių režimų iš savo kraš
tų. Tie žmonės negali sugrįžti atgal į 
Italiją, Vokietiją, Lietuvą, Lenkiją ir ki
tus fašistinius kraštus. Jiepis grūmoja 
mirtis. Jie čion atvyko slapta ir tebegy
vena slapta, arba su padirbtais dokumen
tais. Jie yra darbštūs, apsišvietę, geri 
žmonės, norį gyventi ramiu gyvenimu, 
norį pasinaudoti mūsų šalies nors ta lais
ve, kurią dar turime. Bet dėlto, kad jie 
gyvena nelegališkai, juos nuolat ir nuo
lat kankina mintis buvimo sugautais ir 
tremiamais atgal.

Kongresmanas Lanzetta, dėlto, turėtų 
atsižiūrėti į šitai ir savo bilių praplėsti. 
Darbininkų organizacijos turėtų reika
lauti, kad kongresmanas Lanzetta tai da
rytų.

Indija Kunkuliuoja
Jau prieš tūlą laiką Indijoj žmonių ju

dėjimas pradėjo kunkuliuoti tokia jėga, 
kuri atkreipė į save viso pasaulio dome
sį. Tos šalies žmonės, susibūrę į Indijos 
Nacionalį Kongresą (Indian National 
Congress—organizacija, politinė partija), 
nesenai sušaukė kongresą, įvykusį Delhi 
mieste. Dalyvavo 800 delegatų, atsto
vaujančių visus šalies kampus.

Kongrese buvo vieningas pasirįžimas 
ir noras kovoti už Nacionalio Kongreso 
siekimą, būtent, Indijos nepriklausomy
bę. Nacionalistų vadas Nehru prisaikdi
no visus delegatus sekančia priesaika:

(1) Jie turi pasišvęsti kovai už Indijos 
nepriklausomybės atgavimą;

(2) Jie turi darbuotis disciplinuotai 
pravedimui kitų partijos siekimų: už pa
šalinimą skurdo ir vargo Indijos žmonė
se ir išlaisvinimą žmonių iš tų visų blo
gumų, kurie šiuo tarpu yra juos apspitę.

Daugelyj vietų (provincijų) nemažai 
nacionalistų partijos narių tapo išrinkta 
į seimelius, bet jie atsisako kooperuoti su 
Britanijos valdžia. Nacionalistai pasirį- 
žę parlamentarizmą išnaudoti kovai už 
Indijos nepriklausomybę.

Tos kovos pasekmės jau matosi. Įvy
ko visoj eilėj vietų darbininkų ir studen
tų streikų. Visur, greta ekonominių rei
kalavimų, statomi ir politiniai. Anglų 
spauda atvirai pareiškė, kad nacionalis
tų partijoj randasi nemažai komunistų 
ir kitų radikališkų elementų. Bet kaip 
juos iš ten pašalinti, ji nežinanti.

Pasirodo, kad Indijos žmonių kantry
bė baigia semtis. Toji nauja konstitu
cija, kurią anglai ant jų užkorė, ne tik 
nepatenkino indusų, bet juo labiau suer
zino. Indija—vyriausias Anglijos impe
rijos piliorius. Jei ji išsiskirtų iš Brita
nijos imperijos, pastaroji subirtų. Štai, 
kodėl Londono valdžia taip smarkiai su
sirūpinusi !

Pasveikinimai Dienraščio “Laisves” 
r Dalininkų Suvažiavimui

Draugai lawrencieciai ir jų 
artimi kaimynai, kurie puikiai 
moka platinti “Laisvę”, pasi
rūpino pasveikinti ir suvažia
vimą. štai jų pačių žodžiai:

“Lawrence ir Methuen drau
gai sveikina ‘Laisvės’ suvažia
vimą, vėlina gerų linkėjimų 
priduodami šią auką. Law
rence ir Methuen draugai fi
nansiniai prisidedame seka
mai: J. Žilionis, $1; po 50c, J. 
čulada, S. Penkauskas ir B. 
čulada; po 25c, T. Tartonis, J. 
Rudis, P. Tamašauskas, V. 
Kralikauskas, A. Aleksoms, O. 
Večkienė, Draugas, P. Bagdo
nas, D. Bulauka, F. Dyak, D. 
Sukaskas, J. Sleivis, Z. Mu
rauskas ir K. Kyzula.”

Kitas skambus pasveikini
mas :

“LDS 8 kuopa, Newark, N. 
J. Sveikinam ‘Laisvės’ bendro
vės suvažiavimą linkėdami ge
riausių pasisekimų ir aukoja
me $8. Lai gyvuoja ‘Laisvė’! 
Lai gyvuoja LDS! Draugiškai,. 
V. J. Kasparas, Sekr.”

LDS 18 kp. vardu iŠ Schen
ectady, N. Y. sveikina suvažia
vimą šie draugai: A. Gudzin, 
$1; P. Ramonas $1; D. Yo- 
nush $1 ir O. Kriunienė, 50c.

A. Skirmontas, 321 Grand 
St., Brooklyn, N. Y. sveikina 
suvažiavimą su auka $5. Pas 
jį bus labai patogu valgyti 
pietus laike konvencijos. Jo 
vieta skersai gatvės nuo sve
tainės.

Taipgi J. Vaiginio šeimyna 
sveikina suvažiavimą su $5 ir 
J. šapalo šeimyna taip pat su 
$5. Draugai Vaiginis ir ša
palas laiko restauraciją su gė
rimais ir patogią svetainę ves
tuvėms ir kitokioms pareJhs po 
numeriu 147 Thames Street, 
Brooklyn, N. Y.

Draugai Vaicekauskai (gėli
ninkai) iš Binghamton, N. Y. 
sveikina suvažiavimą su $1.

Naujas Sumanymas

“Gerb. ‘Laisvės’ Adm. Aš 
skaičiau ‘Laisvės’ pranešimą, 
kad ‘Laisvės’ redakcija turi 
pirkti naują linotype, tai aš 
turiu mintyje įnešt tokį klau
simą. Man atrodo, kad būtų 
labai gerai, kad ‘Laisvė’ per
mainytų formatą, padaryti ją 
tokio formato, kaip daleiskime 
‘Daily News’, kad vieną kartą 
sulinktų, tai pasidarytų laik
raštis labai patogus visur skai

tyti ar važinėjant traukiniu, 
busu ar karu, tai nereikėtų 
taip skerečiotis rankomis ir 
laikraštis pasidarytų net šešių 
ir net aštuonių lapų, bet, žino
ma, jeigu būtų prie to daug 
išlaidų, tai gal ir nebūt gali
ma, bet laisviečiai viską nuga
lėjo ligi šiol, tai jie tą dalyką 
nugalės. Aš dar nežinau ar 
būsiu ant suvažiavimo ar ne.

“Sveikinu suvažiavimą ir 
linkiu Jums, Draugai, ką ge
riausių pasisekimų jūsų darbe 
su $1 aukų ‘Laisvės’ reika
lams. Draugiškai, J. Wizbor, 
Elizabeth, N. J.”

Turėtumėte būt suvažiavime 
ir bankiete, drauge Vizbarai. 
Čia pats savo gyvu žodžiu pa
tiektum ir išaiškintum su
važiavimui, kodėl reik pa
keisti “Laisvės” formatą iš da
bar esamo į “tabloidą.”

Kitas sumanymas:
...“Mano nuomonė kaip 

pagerinti mūsų dienraštį “Lai
svę’ yra tokia: Krislus reiktų 
panaikint, o vietoj jų dėt dau
giau tarptautinių žinių iš įvai
rių pasaulio kraštų, k abi e gra
mas it tt.. . . Man rodosi, kad 
būtų gerai atnaujinti “Kunigo 
Pasikalbėjimas Su Jonu.” Tam 
pasikalbėjimui daug medžia
gos būtų iš Ispanijos kovų šiuo 
momentu. Beje kai kurie ma
no, kad sveikatos skyrius per
daug kalba apie lytinius daly
kus. Mano supratimu, tas sky
rius reikia palaikyt, nepaisant, 
kad kai kurie ‘moralistai’ ir 
išmetinėja. Dr. Kaškiaučiaus 
bendradarbiavimas yra labai 
brangus dalykas mūsų dien
raščiui . . .

“Sveikinu draugus ‘Laisvės’ 
šėrininkus ir korespondentus 
ir draugus stovinčius prie dien
raščio vairo. ‘Laisves’ palai
kymui siunčiu $1. Draugiškai, 
Jurgis Žilinskas, Suffied, Con
necticut.”

Skaitykime ir kitą pasvei- 
kinimėlį:

“ALDLD 72 kp. siunčia au
ką $1 ir sveikina ‘Laisvės’ Ben
drovės šėrininkų suvažiavimą 
ir siunčia giliausius linkėjimus 
del ‘Laisvės’ Bendrovės, kad 
‘Laisvė’ išaugtų ir išbujotų į 
milžinišką lietuvių dienraštį, 
ir kaip gynė darbo žmonių 
reikalus, taip ir gintų ir išlais
vintų visą prispaustąją darbo 
žmonių klasę; kad ‘Laisvė’ pa
siektų kiekvieną lietuvio na

melį. ALDLD 72 kp., Great 
Neck, N. Y.”

Skaitykime toliau ir įsitėmy- 
kime labai atydžiai:

“Gerb. ‘Laisvės’ Adm.: čia 
rasite $7, kuriuos pasidalinkit 
sekamai: $5.50 už ‘Laisvės’ 
prenumeratą metams, $1 au
koju suvažiavimui ir 50c Is
panijos kovotojams. Draugiš
kai, Louis šilabaitis, So. Wood- 
stock, Conn.”

Toliaus drg. šilabaitis rašo, 
kad jis nedirbo ilgą laiką ir 
dabar kaip pradėjo dirbt, dar 
tik keturi mėnesiai. Apgai
lestauja, kad nedaug galįs pa- 
aukuot darbininkų judėjimo 
reikalam, šis draugo šilabai- 
čio nusiskundimas primina 
skūpumą tiems draugams, ku
rie bedarbės veik nepajautė ir 
su parama darbininkiškam ju
dėjime labai skrumnai pasiro
do.

Draugai rochesteriečiai pui
kiai pasirodė su pagelba iš
mokėt automatišką spaudos 
darbam mašiną. Jie suaukojo 
apie $150 tos mašinos išmokė
jimui. Besirengiant prie šio 
suvažiavimo, draugai roches
teriečiai štai kaip pasirodo:

“Brangūs Draugai: Širdin
gai sveikiname dienraščio Ben
drovės suvažiavimą. Mes pa- 
reiškiam savo gilų pasitenkini
mą “Laisvės’ linija ir linkime, 
kad ji ir ant toliau būtų ve
dama toje pačioje dvasioje. 
Prisiunčiam dienraščio palai
kymui dovanėlę $21.50. Nuo 
ALDLD 50 kp. $8. Per Lie
tuvių Draugiško Politikos Kliu- 
bo vakarienę surinkta $13.50. 
Aukojo šie draugai: Po $1 M. 
Duseika, J. Prūsas, Černaus- 
kas, J. Bulis, P. čereška, J. 
Druseikis, J. Stančikas, Barz- 
daitienė. Po 50c L. Bekešie- 
nė, J. Totoris, B. Duoba, J. 
Wilimaitis, P. Malinauskas, P. 
žirgulis ir S. Kiaurakis. Po 25c 
J. Yurgelaitis, G. Mockevi
čius, A. Balaišis, P. Bugailiš- 
kis, M. Vasidila, L. Pultin, W. 
Lastauskas, J. Miller. Kurie 
prisidėjote su auka, tariu šir
dingai ačiū. P. Žirgulis.”

Bravo, rochesteriečiai! An
tras iš mažųjų miestelių savo 
spaudos rėmimu yra Paterso- 
nas. Jie taip pat daug aukojo 
išmokėjimui automatiško pre
so, o dabar pasiskaitę, kad per
kame naują raidėm statyt ma
šiną (linotype) patersoniečiai 
pasisakė sukelsią $50 tos maši
nos įsigijimui.

Dar turime keletą gražių 
laiškų, kuriuos skaitysime pir

To Neužtenka
Jungt. Valstijų kongreso narys (iš 

New Yorko valstijos) James J. Lanzetta 
mums prisiuntė kopiją savo biliaus (H. 
R. 4634), kurį jis įnešė žemesniajin at
stovų butan. Šis bilius liečia ateivius. Jis 
sako, kad kiekvienas ateivis, atvykęs 
prieš 1917 metų vasario mėn. 5 dieną į 
Jungtines Valstijas ir turįs ne mažiau 
50 metų amžiaus, gali patapti Jungtinių 
Valstijų piliečiu su didelėm lengvatom. 
Jis gali nemokėti rašyti ar skaityti, jis 
gali neturėti tam tikrų reikiamų visų do
kumentų, bet jis turi teisę patapti Jungt. 
Valstijų piliečiu.

Sulyg kongresmanu Lanzetta, tokių 
ateivių skaičius Jungtinėse Valstijose 
randasi apie 50,000. Esą, tai bus jiems 
didelis palengvinimas.

Kad šis pasimojimas palengvinti atei
viams, norintiems čia nuolatos apsigy
venti, yra geras, niekas neginčys. Bet, 
mūsų nuomone, jis perdaug siauras. Ko
dėl gi p. Lanzetta padaro sieną 1917 me
tais, o ne, sakysim, bent 1927 metais? 

HK^odAį toji privilegija duoti tik 50 metų 
amžiaus (arba senesniems) ateiviams, o 
ne visokio amžiaus ateiviams? t

Tiesa, savo kalboj, šaky to j kongrese, 
p. Lanzetta pažymi, kad jis tą limitą da
rąs nuraminimui tų, kurie bijosi, būk ši
tokiu būdu susidarytų galimybė nuže
minti mūsų piliečių “kokybė,” bet tai nie
ko toliau nuo tikrovės.

Prastas Pasiteisinimas, p. 
Gubernatoriau!

Savaitraštyj “The Nation” (už sekan
čią savaitę) telpa Pennsylvanijos guber
natoriaus atviras laiškas redakcijai. 
Prieš tūlą laiką minėto savaitraščio re
dakcija kritikavo gubernatorių dėl to, 
kad jis ir jo cenzorių taryba atsisakė lei
sti Pa. valstijoj rodyti “Ispanija Liepsno
se” judį. Šiame judyj, kurie jį matė, ži
no, parodoma vaizdai iš einamų Ispanijoj 
kovų. Jame rodomas demokratijos šali
ninkų pasirįžimas ir pasišventimas. Bet 
jame nieko nėra cenzūruotino.

Ką gi gubernatorius Earle dėlto sako?
Jo tėzis yra, trumpai suėmus, tokis: 

neleidžiu Pa. valstijoj to veikalo rodyti, 
kadangi jis agituoja žmones stoti lojalis- 
tų pusėn (vadinasi, kalbina Amerikos 
žmones vykti Ispanijon ir padėti lojalis- 
tams) ir dėlto, kad lojalistai kovoja už 
įsteigimą komunizmo Ispanijoj.

Girdi, Sovietų Sąjunga neremtų Ispa
nijos lojalistų, jei jie nekovotų už komu
nistinę tvarką. Na, o gubernatoriui ko
munizmas yra tolygus fašizmui...

Pastarąjį argumentą vartoja net ir de
šinieji socialistai, ne tik dešinieji libe
ralai. Todėl svarbu, kaip į tai atsako 
“The Nation” redakcija, kuri, aišku, nė
ra komunistinė.

“Mes manome,” atsako redakcija, “kad 
Sovietų Sąjungos pirmutinis tikslas gel
bėjime Ispanijos vyriausybei yra tame, 
kad ji nenori prileisti ten įsigalėti fašiz
mui, bet ne dėlto, kad įsteigus komunis
tinį režimą. Toliau, mes manome, kad 
tarpe fašizmo ir komunizmo yra didelis

Kovo 16 dieną iš New Yorko laivu “Normandie’’ išplaukė Ispanijon grupė chirur
gų, slaugių ir ligonvežimių keravotojų. T uo pačiu laivu buvo pasiųsta keturi ligon- 
vežimiai ir 10 tonų medikales pagelbos. Grupė Ispanijoje įsteigs ligoninę, aprūpini
mui sužeistų liaudies fronto valdžios gynėjų.

skirtumas,—tokis skirtumas, kaip tarpe 
nakties ir dienos,... ”

Tai gerai pasakyta. Būtų gerai, kad 
tą įsitėmytų tie žmonės, kurie protauja 
panašiai, kaip gub. Earle ir daugelis kitų 
komunizmo priešų.

Bet jeigu net gubernatorius ir manytų,

kad tasai paveikslas skleidžia komunisti
nę propagandą, tai ar reikalinga naudoti 

* reakcinės fašistinės priemonės jo neįsi- 
leidimui? Juk Earle skaitosi liberalu.

Viską suėmus, gubernatoriaus pasitei
sinimas labai švakas, neišlaiko jokios kri
tikos !

madienio laidoje.
Dabar, draugai, skuskitės 

barzdas ir rengkitės dalyvaut 
savo dienraščio Bendrovės 
Konvencijoj ir Bankiete rytoj.

P. Buknys.

Lewiston ir Auburn, 
Maine

Eina Čeverykų Darbininkų 
Streikas—Daug Fabrikų Už
daryta—Dvylika CIO Organi
zatorių Suareštuota — Senato
rius Walsh Kritikuoja Miesto 
Policiją — Policija Neleidžia 

Per 500 Pėdų Pikietuoti.

Lewiston ir Auburn, Me., 
yra vienas iš didžiausių čeve- 
rykų pramonės centrų. Darbi
ninkus į streiką iššaukė CIO 
organizac. veikėjai. Streikas 
eina labai smarkiai. Jau daug 
streikierių yra prisirašę prie 
unijos ir kasdien daugiau ra
šosi. Paskutinis žodis iš CIO 
buveinės rodo, kad prie unijos 
jau yra prisirašę apie 5,000 
darbininkų. O tarpe Lewis
ton ir Auburn yra apie 6,500 
lavintų darbininkų čeverykų 
pramonėje. Tai matyt, kad 
unijai gerai sekasi.

Buvo suareštavę dvyliką C1 
O organizatorių ir kaltino 
“suokalbyje,” būk jie esą 
“žmogvagiai,” būk iš Cushman 
Kompanijos pavogę tris Culla- 
vers.

Buvo suareštavę 44 darbi
ninkus už pikietavimą arčiau 
kaip už 500 pėdų. Tokį pa
tvarkymą yra padaręs polici
jos viršyla Rawe. Kaip strei- 
kieriai sužinojo apie šitą “ste
buklą,” tai pradėjo maršuoti 
aplink Auburn City Hali ir 
šaukti, kad paleistų suareštuo
tus darbininkus. Policija neiš
kentus darbininkų keliamo 
triukšmo, išėjus pradėjo šū
kauti ant darbininkų. Tada 
streikieriai pradėjo dar gar
siau baubti ir leisti gerai žino
mą “Bronx Cheer.” Policija 
sugrįžus vidun prašė CIO kon- 
sulio, kad jisai išėjęs lieptų 
darbininkam sustoti. Konsulis 
(advokatas) B. J. Arena išėjęs 
prašė, kad darbininkai ramiai 
pikietuotų City Hali. Paskui 
pikietai buvo paleisti po kau
cija.

Senatorius Walsh, iš Wash
ington©, kalbėdamas Lewisto
ne pereitą sekmadienį, labai 
smarkiai kritikavo policiją už 
tokius “stebuklus,” kaip kad 
patvarkymas, kad per 500 
pėdų negalima pikietuoti. Taip 
pat smerkė policiją už viso
kias provokacijas. Jisai pasa
kė, kad fabrikantai patys pro
vokacijas daro, o paskui kal
tina darbininkus. Jis prižadė
jo į valstijos legislatūrą įnešti 
bilių, kad čia būtų atsiųsta ty
rinėjimo komisija. Liepė žmo
nėms rašytis prie unijos ir ne
pasiduoti kompanijoms.

Kaip buvo “Laisvėje” rašy
ta, kad uždarytos visos čeve
rykų dirbtuvės, tai nėra tiesa. 
Wood and Smith firma dirba 
pilną laiką ir jos prezidentas 
pasakė unijai, kad jeigu kitos 
čeverykų dirbtuvės pripažins 
uniją, tai jisai pripažins grei
čiausiu laiku. Unija dabar šios 
dirbtuvės nepaiso, nes žino, 
kad jie yra laimėję (?-Red.). 
Taigi, draugai, šios dirbtuvės 
darbininkus nevadinkite sko
bais. Katrie vadinate lietu
vius, dirbančius šioje dirbtuvė
je, skobais, tai neteisingai pa
sielgiate ir užgaunate žmones 
ir pačią uniją.

Tiesa, tikrai yra keli lietu
viai iš Lewiston ir Auburn, 
kurie skebauja. Dvi gerai ži
nomos moteriškės “labai gra
žiai” kas rytas eina skebauti. 
Taip pat yra vienas vyras, ku
ris skebauja ir dar giriasi, kad 
jisai mokina skobus dirbti. Jo 
reikia saugotis.

CIO jau atidarė savo krau
tuvę ir valgyklą ir žmones 
šelpia. Kaip dabar matyti, tai

(Tąsa ant 5 pusi.)
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Mikui Petrauskui Mirus

Šiomis dienomis mus pasiekė liūdna žinia: 
Kovo 23 d. Kaune mirė Amerikos lietuviams 
gerai žinomas dainininkas, kompozitorius ir 
chorų mokytojas Mikas Petrauskas. Kiekvie
nas pripažins, kad Petrauskas, o ne kuris kitas 
asmuo, lietuviškam muzikos pasaulyj iki šiol 
buvo pati didžiausia figūra. Amerikos lietu
viuos jis ypačiai daug pasidarbavo supažin
dinimui liaudies su jos pačios muzika, dai
nomis.

Mikas Petrauskas gimė rugsėjo mėn. 29 d., 
1873 metais. Jo tėvas buvo vargonininkas ir 
muzikos instrumentų dirbėjas. Mikas taipjau 
buvo mokinamas muzikos. Dar vaiku būda
mas jis jau vargonininkavo.

Paskui leidosi jis į aukštesnį mokslą. 1906

m 
w

I Mikas Petrauskas, H
g kaip jis atrodė gyvendamas I 
I Amerikoj, apie 18-ka metų 9
i atgal. I

metais pabaigė Peterburgo konservatoriją, ir 
tuoj buvo caristinės reakcijos priverstas ap
leisti Rusiją ir Lietuvą. 1907 metais atvyko 
į Jungtines Valstijas, čia jis ilgai gyveno ir 
dirbo: rašė muziką, mokino chorus, pavienius 
asmenis, dainavo koncertuose. Gyveno ir vei
kė Chicagoj, Šenandoryj, Bostone, Detroite. 
Ilgiausiai gyveno Bostone, kur buvo įkūręs 
Lietuvių Muzikos Konservatoriją.

Amerikoj jis parašė daugybę liaudies dainų, 
pianui ir orkestrui muzikos šmotų, operečių ir 
operų.

Open? ir operečių jis sukūrė: “Pirmoji Ge
gužės,” “Eglė žalčių Karalienė,” “Birutė,” 
“Velnias Išradėjas”, “Girių Karalius”, “šven
tėn Naktis”, “Malūnininkas ir Kaminkrėtis,” 
“Adomas ir Jieva,” “Consilium Facultatis”, 
“Apvesdinkit ir Mane”, “šienapjūtė,” ir “Vai
kas ar Mergaitė.”

Lietuviams darbininkams Mikas Petrauskas 
pasitarnavo taip jau gausiai. Jis sutaisė lie
tuviškai “Internacionalą”, “Darbininkų Mar- 
salietę,” “Varšavietę,” “Ant Barikadų”—tel
pančias dainų rinkinyj “Trimite”, išleistam 
dar 1905 metais. “Trimitas” ilgai buvo nepa
vaduojamas mūsų chorams šaltinis ir Vadovas. 
Petrauskas rašė dainų Lietuvių Meno Sąjun
gai. Jis apvilko muzika Juliaus Janonio ei
lių: “Neverkit Pas Kapą,” “Dainius”, “Kalvis” 
ir kt. Be to, kiek daug liaudiškų dainų jis pa
ruošė !

Ilgoką laiką Petrauskas Mokino Liuosybės 
Chorą Montelloj ir Liaudies Chorą Lawrencuj.

Politiniai Petrauskas nebuvo nei socialistas 
nei komunistas, bet šiaip pažangus žmogus.

I^aikas ir vieta nepavelina šiuo tarpu na
grinėti plačiau Miko Petrausko darbus. Grei
toj ateityj bus duota atskirais straipsneliais 
platesnių žinių apie jį, kaipo muziką, kultū
ros darbininką ir žmogų.

Petrauskas buvo artimiausias Lietuvos liau
džiai kompozitorius. Jis buvo gausiausias kom
pozitorius. Amerikos lietuvių dirvonuos Pet
rauskas nuveikė tiek, kiek iki šiol dar nepa
jėgė nuveikti nei vienas kitas muzikas.

Savo darbais Mikas Petrauskas pasistatė 
lietuvių liaudyj amžiną paminklą.

R. Mizara.

Lietuvaitė, Atsisakiusi Būti 
Judžių Žvaigžde

’ “Vilnis” rašo:
“Miss Lee Bellmont—E. Ziksiutė, duktė vei

kėjos Ziksienės ir podukra darbuotojo Zikso, 
šiomis dienomis grįžo iš Hollywood, Califor- 
nijos.

“E. Ziksiutė, apie mėnesis laiko atgal, išvy

ko orlaiviu į Californiją nuvežti pasveikinimą 
filmų produseriui Adolph Zukor jo jubiliejaus 
biznio proga nuo Chicago Amusement Publi
cists Association.

“Tą pasveikinimą nuvežimo progą draugų 
Ziksų duktė gavo, kai ji buvo išrinkta gražuo
lių konteste Chicago Amusement Publicists As
sociation parengime, kaipo gražiausia mergi
na.

“Kaip Lee Bellmont—E. Ziksiutė nuvažiavo 
į Hollywood, tai ponas Adolph Zukor pasiūlė 
jai būti judžių aktore. Bet Lee Bellmont atsa
kė, kad ji nenori tos pozicijos.

“Ponas A. Zukor labai nustebo, nes tai pir
ma mergina į 25 metus pasitaikė, kuri nuo to
kios progos, patapti Hollywood judžių žvaigž
de, atsisakytų.”

Likit Sveiki
(Ispanijon važiuojant)

Likite idėjos draugai, 
Gal matytis nebeteks. . .
Nors šis reikalas mus skiria, 
Draugiškumas tarp mūs degs.

Mus supynė vienos mintys
Į idėjos vainikus.
Artimai plaka mūs širdys, 
Ta idėja mums nežus.

Jūs, draugai, nenusiminkit,
Darbą tęskite toliau, 
Platesnius takus praminkit, 
Kelkit vėliavą aukščiau.

Nežinau, ar besugrįšiu
Susitikti su jumis. . .
Jeigu ne, garbingai žūsiu...
Laisve džiaugsis visa liaudis.

O dabar, draugai, apleidžiu.
Greitai būsiu ten kartu,
Iš kur šauksmus liaudies girdžiu,
Ir kovosiu aš su ginklu.

Sobuvos Petras.
(Iš “Liaudies Balso).

V. BOVINAS.

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

Pradžia
(Tąsa)

“Pasisekimas Rusijos revoliucijos ir greitas 
ekonominis ir kultūrinis augimas Sovietų Są
jungos sucentralizavo pasaulio atydą ant 
Markso teorijos. Vėliausi pasiekimai Rusijos 
teatro ir judžių pridėjo dialektikinio mate> 
rializmo principus prie specifiškų estetikos ir 
technikos problemų. Kaipo pasėka to, tapo su
formuota principas socialistinio realizmo. So
cialistinis realizmas eina prieš subjektyvį ir 
natūralistinį metodą: artistas negali būt pa
tenkintas tik įspūdžiu arba paviršine išvaizda 
—nuotrupomis, atskirais tikrovės dalykais. Jis 
turi surasti vidujinę įvykių* reikšmę. Tačiaus 
tame nėra nieko dvasinio apie tą vidujinę 
reikšmę; ji nėra subjektyvė ir nėra atspindis 
sielos, ūpo bei aistros. Vidujinė nuotikių reikš
mė pasirodo atidengus tikras santikių priežas
tis ir efektus, kurie duoda pamatą nuotikiams. 
Artistas sutirština šias priežastis; jis turi 
duoti jom tinkamą spalvą, proporciją ir ko
kybę.”

Socialistinis realizmas—yra marksizmas me
ne. Tačiaus socialistinis realizmas turi ir savo 
romantieizmą. Mene socialistinio realizmo me
todą negalima imti mechaniškai, negalima imti 
mene marksizmą kaipo gatavą kopiją. Tiesa, 
kad politiniais, ekonominiais klausimais Mark
sas, Engelsas, Leninas paliko didelius darbus, 
veikalus, specialiai nagrinėjančius ekonominius 
klausimus. Tačiaus meno klausimais, žmogaus 
psichologijos, jo jausmų vaizdavimui, scenos 
veikalų kūryboj, — reikia naudotis bendra 
marksistine teorija. Ir čia dažnai padaroma 
klaidos. ' z

Veikalai ir Jų Kritika
Dabar mes einame prie mūsų kritikos. Rei

kia pasakyti, kad mūsų judėjime kritika yra 
•labai silpna. Veikalus daugiausia kritikuoja 
korespondentai. Dažniausia kritikai neparodo 
veikalo formą, turinį. Taip pat yra ir su kny
gų kritika-peržvalga. Knygų kritikos retai pa
sirodo, o kad ir pasirodo, tai dažniausia rašo
ma skelbimo formoj, buržuaziniai, kad perduo
ti turinio prasmę. Tačiaus apie veikalo stilis
tiką, grožinį rašymo būdą, kalbą, charakterius, 

meninę kūrybą—veik išimtinai nieko nepasa
koma.

Literatinės kritikos problemas turi ir So
vietų Sąjunga. Apie jas rašė Gorkis sekamai :

“Perdažnai pusliteračiai peržvalgininkai už
ima vietas kritikų, kurie tik suklaidina auto
rius ir užgauna jų jausmus, bet nesugebi juos 
nieko pamokinti.”

šis Gorkio pareiškimas atatinka ir mūsų 
kritikai. Delei mūsų kritikos mes vėl grįžtame 
prie “šviesos.” Gorkis aiškino, kad kritikai 
dažnai pakartoja Markso, Engelso ir Lenino 
išsireiškimus kaipo gatavą nusistatymą. Ta
čiaus tie kritikai nepajėgia įnešti marksizmą 
į meną. Jie nesupranta veikalo struktūrą, cha
rakterius ir nepažįsta meninės literatūros — 
nežino kūrybos.

Šios ydos pasireiškia ir “šviesos” kritikoj. 
“Šviesos” redakcija palietė savo kritikoj vei
kalėlius “Ant Bedugnės Krašto” ir “Partiza
nai,” taip pat realizmą. Tačiaus redakcija nei 
vieną paliestų klausimų nesuprato ir neišaiš
kino.

Veikalas turi temą, idėją, tą siūlą, siekį, ką 
autorius nori pasakyti su savo veikalus. “Švie
sos” redakcija veikalo temą, idėją sekamai api
budina :

“Joks scenos veikalas negali liesti tik viena 
įvykį, tiktai vieną kurią idėją, tiktai vieną ma
žą dalelę mūsą plataus ir labai supainioto gy
venimo—priešingai, kiekvienas veikalas, tie
sioginiai ar netiesioginiai, vienu ar kitu būdu, 
liečia daug įvykią, daug idėją, stačiai visą tą 
gyvenimą ir da gyvenimą ne vieno žmogaus.” 
(Mūsų pabrėžta.)

Mes galime pasakyti, kad šis pareiškimas 
visai atbulai sugrumuliūotas ir nieko negali 
pamokinti. Jis netinka ir negalima pritaikyti 
ne tik “kiekvienam” veikalui, bet ir prie jo
kio veikalo. Čia redakcija paliečia veikalo te
mą—idėjas. Pagal redakcijos aiškinimo, vei- 

- kalo tema—tai “daug idėjų.” O “daug idėjų” 
yra todėl, kad veikale yra daug charakterių— 
daugiau, negu vienas. Gi tie charakteriai, žmo
nės, kaip kad vėliaus redakcija paaiškina, turi 
“lytinius, tautinius, rasinius ir, kalbant apie 
mūsų (ji ne mūsų) kapitalistinę visuomenę, 
klasinius santikius.”

Politiniai kalbant yra teisingas pareiški
mas. Tačiaus toks pareiškimas nieko nepasa
ko apie scenos veikalą. Veikale reikia kalbėti 
ne apie visą charakterių' idėjas, bet apie vei
kalo idėją. Veikale žmonės yra autoriaus orga
nizuoti, o ne palaida minia. Todėl kas tinka 
sakyti kalbant apie charakterius gatvėje, tas 
netinka kalbėti apie juos teatre, scenoje.

Pavyzdžiui, jei mes užduosime veikalo auto
riui pridėti į veikalą “daug idėjų” ir jas visas 
lygiai parodyti, išlaikyti, tai jis negalės para
šyti jokį veikalą. Išeitų taip: Kiek veikale 
žmonių, charakterių—tiek idėjų, tiek veikale 
temų. Bet tai išeitų tik maišatis. Veikalus 
niekas taip nerašo. Tokių veikalų, kurie turė
tų “daug idėjų”, visai nėra.

Scenos veikale idėjos nėra palaidos, jos yra 
organizuotos. Veikalo idėjos nėra tų žmonių, 
kurių charakterius autorius deda į veikalą. 
Veikalo idėjos — yra paties autoriaus idėjos. 
Jjs jas sukuria. Veikalo autorius sukuria savo 
kūrinio charakterius—jis sukuria ir jų idėjas. 
Veikalo tema—tai autoriaus idėja.

Ši autoriaus idėja viršija kitas idėjas. Ją 
padaro autorius teisingiausia, laimėtoja, pa
gaunančia žmonių užuojautą, pritarimą. Ši 
idėja—yra veikalo idėja, veikalo tema. Tokių 
idėjų negali būt daug—ji yra viena.

Tą veikalo idėją Tolstojus vadina ta, kuri 
užkrečia žiūrovus-klausovus kitų jausmais. Na, 
ir koks išeitų veikalas, jei autorius mus norė
tų užkrėsti kokiu šimtu idėjų? žinoma, jis tuo
met mus visai neužkrės nei viena idėja. Paga
lbaus, jei veikalas turės komunistines idėjas, 
anarchistines idėjas, trockistines idėjas, tai 
mes manytume, kad to autoriaus kas nors gal
voje negerai. Vadinasi, veikale daug idėjų— 
yra absurdas. Palaidos charakterių idėjos, ku
rias ir gatvėje kasdieną girdime, nėra orga
nizuotos idėjos—jos nėra veikalo idėjos.

Taip pat “šviesos” redakcija negali pamo
kinti, kuomet ji rašo, jog scenos veikalas net 
“negali liesti tik vieną įvykį“ arba tik “mažą 
dalelę mūsą plataus gyvenimo.”

Bet kodėl ne? Kur pavyzdžiai? Mes pasa
kysime, kad ne tik gali liesti “mažą dalelę” 
gyvenimo, bet kiekvienas veikalas, kad ir pil
nas veikalas, paliečia tik mažą dalį gyvenimo. 
Redakcija turėtų šiek tiek logikos, jei ji kal
bėtų apie meną abelnai, o ne apie veikalus.

Jei mes imsime vienaveiksmius veikalus, 
veizdelius, tai šimtus jų galėsime redakcijai 
parodyti, kuriuose galima paliesti ir paliečia
ma tik vienas įvykis, viena idėja, vienas pi- 
kietas, viena tragedija, viena komedija ir tt.

Tačiaus tokių veikalų, kuriuose būtų vaizduo
jama daug idėjų ir net “visas gyvenimas”— 
visai nėra.

Tad pasakymas bei rašymas, jog “kiekvie
nas veikalas” paliečia “visą gyvenimą ir gyve
nimą ne vieno žmogaus,”—yra nesąmonė. Kaip 
autorius galės parodyti visą gyvenimą vieno 
veiksmo veikalėlyje, kuris vaizduoja tik pus
valandžio arba valandos laiko gyvenimo pro
cesą, eigą?

Ką gi reiškia visas gyvenimas? Visas gyve
nimas, tai pradžia ir pabaiga—milionai metų. 
Visas gyvenimas vieno žmogaus, tai nuo die
nos gimimo iki dienos mirimo. Tad jei kuris 
autorius bandytų pasimokinti iš redakcijos 
kritikos ir parašyti veikalą iš viso gyvenimo, 
tai išeitų sekamai: Pirmame veikalo akte visi 
charakteriai turėtų užgimti—būtų krikštynos, 
o paskutiniame akte visi charakteriai turėtų 
numirti—būtų laidotuvės, šermenys.

Bet tokia veikalų rašymo metodą nemoks
linė, o dar mažiau marksistinė. Veikale nie
kuomet nevaizduojama visas gyvenimas, žmo
gus veikale, nėra individualis žmogus, bet vi
suomeninis žmogus. Veikale parodoma gyveni
mo eiga, dialektikinis gyvenimas. Todėl vei
kaluose negalima visi charakteriai privesti 
prie gyvenimo pabaigos, persilaužimo. Daž
niausia veikaluose duodama vienas charakte
ris iki “pabaigos.” Shakespearo, Goethes, 
Schillerio ir kitų klasikų tragedijose dažnai 
matome du ir tris charakterius privestus prie 
galo—persilaužimo. Tačiaus kas galima trage
dijoj—negalima dramoje.

Tas, kas veikalus kritikuoja, būtinai šias 
veikalų formas turi žinoti. Kitaip, kritika 
negali būt konstruktyvė, ji klaidinanti.

Tokia pat veikalų rašymo forma vaduojan
tis, veikale “Ant Bedugnės Krašto,” Berkus 
neparodytas iki galo, šiame veikale tik vienas 
charakteris privesta iki persilaužimo. Tokia
me veikale, kur vaizduojama mažažemių vals
tiečių gyvenimas ir yra tik vienas žydų tauty
bės charakteris ir tas pats karčiamninkas, vi
sai nevietoje sakyti, “kaip Juozas ir Motiejus 
atstovauja lietuvius ūkininkus, kaip Berkus— 
žydus.”

Autorius šiame veikale parodė įvairius lietu
vius, nes jų gyvenimą jis bandė vaizduoti.’ Ta
čiaus tame lietuvių gyvenime jis parodė tik 
vieną žydą karčiamn|nką. Veikale gauname 
įspūdį, kad karčiama yra nelaimių, girtybės, 
nusigyvenimo priežastis, o žydai—tų karčia- 
mų palaikytojai. Toks veikalo rašymas yra 
buržuaziniai ideologinis. Autorius pačiame 
Berkuje galėjo atidengti tas gyvenimo paslap
tis, kodėl Berkus užsiima karčiamos bizniu. 
Tačiaus ir be to da nereiškia, kad Berkus at
stovauja visus žydus.

Redakcijos pasakymas, kad Berkus “yra 
niekšas iki goto,” taip pat neišlaiko scenos vei
kalo kritikos. Berkus šiame veikale, kaip jau 
sakėme, visai nei nebandytas parodyti “iki 
galo.” Jo gyvenimo tik dalis parodyta, gal jis 
da iki mirčiai ir pasitaisys. Taigi visai ne
vietoje redakcijos klausimas: “Ai’ visi Lietu
vos žydai, kaip Berkus?”

(Daugiau bus)

New Britain, Conn.
Balandžio 4 d. buvo suloš

tas trumpas gražus veikalas 
“Motinos širdis.” Sulošė drau
gai waterburieciai. Lošėjai sa
vo roles atliko labai gerai. 
Už tai juos reikia pagirti. Jie 
netingi darbuotis.

Girdėjau, kad ir hartfordie- 
čiai pradėjo kuždėtis tarpe 
savęs apie sulošimą šio veika
lo. žinoma, jeigu draugai wa- 
terburiečiai nepatingėtų at
važiuoti ir sulošti. Harforde 
būtų dar geresnės pasekmės, 
nes ten visuomenė nori tokius 
veikalus, kaip “Motinos šir
dis,” matyti.

Mūsų jaunimas visai nusto
jo lankytis į mūsų darbinin
kiškus parengimus. Priežastis 
ar nebus tame, kad mes nieko 
geresnio jiems nebeparodome.

Senas Hartfordietis.

Nashua, N. H.
Nashua M f g. Co.—Nashua 

Mills

Šios dirbtuvės bosai apgavo 
darbininkus. Per laikraščius 
paskelbė, kad pakels algas po 
10 centų ant dolerio nuo ko
vo 29 d. Bet ne visi gavo tuos 
10 centų. Kai kuriem pakako 
po 5 centus. Ar tai ne apga
vystė? Jeigu darbininkai bū
tų organizuoti, tai darbdaviai .... i 
nedrįstų šitaip elgtis. ‘ G 

‘ /Nors čionai unija jau turi Gfjy/ 
atidarius ofisą ir šaukia dar- -v). . * 
bininkus rašytis, bet da mažai fIff • 
kas įstojo; rodos, tik apie ketu- 
rius šimtus. O šioj dirbtuvėje x 
dirba 2,900 darbininkų. Ver
tėtų visiems stoti į uniją, tai į
yra, į C. I. O. uniją, kuri ge
riausia /šiuo laiku kovoja už 
mūsų geresnę ateitį.

Mr. Whipple yra galva šios "G 
kompanijos. Tai jis ir pasigar- "Vi ■ 
sino laikraštyje, kad dabar 
reikėsią išmokėti 30 tūkstan- • ••

Meno-Kultūros-Kritikos Fronte
Milionierius Melionas tik ką paaukojo Jung

tinėm Valstijom savo senus meno rinkinius. 
Jie įkainuojama 50,000,000 dolerių. Prie tos 
aukos Melionas aukojo da 10,000,000 dolerių 
pastatymui namo (galerijos) tų meno kūrinių 
sutalpinimui. Tas namas bus statomas Wa
shingtone.

Išrodo, kad čia labai didelis duosnumas— 
60,000,000 dol. Tačiau Melionas yra sukaupęs 
virš 400,000,000 dol. Vadinasi, jam da lieka 
apie 340,000,000 dol. Tad ta auka Melionui 
reiškia mažiau, kaip kad darbininkui penk
tukas.

Tai tiek apie statistikas. Bet čia yra kul
tūrinis darbas. Melionas svieto akyse pasiro
dė labai mylinčiu meną ir kultūrą. Bet ką 
jo aukoti milionai duos kultūrai? Nieko. Tie 
kūriniai jau senai sukurti, jie bus tik perkelti 
ir sukaupti į naują pastogę, namą, iš Meliono 
rankų, jie pereis į valdžios rankas. Jei kas 
nori rūpintis Amerikos kultūra, tai pirmiausia 
reikia žiūrėti, kad kultūra augtą, kiltą, kad ji 
paliktų savo istoriją.

Ralph M. Pearson žurnale “New Masses” 
rašo: “Mes turime duoti artistams progą dirb
ti, turime reikalauti sieninių paveikslų, skulp
tūrų, naudingų piešinių, liečiančių mūsų laiką, 
kurie turėtų būt sukurti ir apmokėti individu
alų arba kolektyviai.” Meliono milionai prie 
auklėjimo artistų, kad jie galėtų užsiimti kūry-

(Tąsa 4 pusi.) v

Čių daugiau dėl 2,900 darbi- . 
ninku, į metus laiko.

Vienas audėjas skundžiasi, 
kad jis gavo pakelti algą vie
nu doleriu, bet ir tris stakles 
daugiau. Tai matote, kokie ge- .....
radėjai tie išnaudotojai. Jie 
pakeldami kelius centus ant 
algų nieko nenustoja, nes pri- , 
verčia darbininką daugiau 
darbo padaryti.

_______ į

Čia paminėsiu dar vieną at- •! j 
sitikimą. Lenkų kunigas P. '«»»<< 
labai atkeršino vienai mote- 
riškei vardu K. Nors jinai bu- 
vo atlikus išpažintį toj pačioj 
bažnyčioj, tik pas kitą kunigą, ...... ; .
bet kada norėjo komuniją pri- a t
imti ir laukė lūpas atidarius, 
tai kun. P. ją pralenkė, neda- u _ ; 
vė komunijos. Moteriškė labai 
susisarmatino, para udonavo. 
Sakoma, kad ta moteriškė kal
bėjus apie suorganizavimą ne
priklausomos Rymo bažnyčios. 
Kunigas išgirdo ir jai šposą iš- 
kirto.

Nashvietis. v j

ISPANIJOS LĖKT UVAI ’ ’ 
BOMBARDAVO FAŠISTŲ 

ŠTABĄ ALGECIRAS’E
—

Gibraltar. — Trys Ispani-..,’Mf.) 
jos valdžios lėktuvai mete 
bombas ant fašistų centro ,'L*i 
Algeciras bal. 6 d. Vienas , 
lėktuvas buvo sovietinis. Kai * 
kurios bombos sprogo prie . ;,J * 
Cristina viešbučio, kur ap- G' 
sistojęs fašistų generalis * ' 
štabas.
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MENO SKYRIAUS DALIS
Meno-Kultūros-Kritikos Fronte

(Tąsa iš 3-čio puslapio)
ba, neprisideda. Todėl ta Meliono auka neduos 
tokios kultūrines naudos, kurią galėtų duoti, 
jei būtų tinkamai sunaudota tokia suma pini- 

-gų. Ėe to, Meliono milionai yra sukaupti iš 
visos šalies darbo žmonių.

* * *
“New Theatre and Film” išėjo, po kelių 

mėnesių vakacijos, pagražintas ir padidintas. 
Žurnalas dabar turi 68 puslapius. Jame ran
dame geras peržvalgas judžių, veikalų, šokių ir 
knygų. Randame net kelis veikalėlius—vieni 
jų trumpi ir pilni, kitų scenos išspausdinta. 
Paskiaus šiaip įvairių straipsnių teatro, vaidy
bos, režisūros ir kitais klausimais.

‘Kas domisi menu, teatru, šokiais, nauja kū
ryba, tas turi skaityti “New Theatre and 
Film” žurnalą. Jo kaina tik 25c. Galima gauti 
ant standų.

* * *

Šio sezono profesinės dramos dovaną gavo 
Maxwell Andersono veikalas “High Tor”. Vei
kalas “High Tor” yra vaidinamas dabartiniu 
laiku Broadway teatrų distrikte.

“High Tor” yra komedija. Jam dovaną pa
skyrė taip vadinamas New Yorko Dramos Kri
tikų Ratelis, kurį sudaro apie 18 žmonių. Max
well Anderson yra vienas iš žymiųjų drama
turgų profesionaliam teatre, tačiau jo veika
las (“High Tor”) pasižymi tik geru parašy
mu,—turiniu silpnokas. Daug didesnis ir raiš
kesnis veikalas “Marching Song.” Bet čia jau 
kiti žmonės, kita mintis, kitas svietas. 
Tad oficialės dramos profesijos rateliečiai vi
sai pražiūrėjo tą veikalą.

* * *
Lietuvių Meno* Sąjungos reikalai šiek-tiek 

taisosi. Dabar yra išsiuntinėta laiškai ir klau

simai mūsų chorams del informacijų: kada 
chorai susitvėrė, kas buvo mokytojais, tvėrė
jais, kokias dainas dainavo ir tt. Tai yra la
bai svarbu sudarymui mūsų istorijos.

Chorai, pavieniai mūsų veikėjai ir kitų or- 
nizacijų nariai, kurie yra buvę choruose ir 
veikę, turi pagelbėti tokias informacijas su
teikti Lietusių Meno Sąjungos Centro Komi
tetui. Mes prašome imtis tokio darbo labai 
rimtai ir ūmai.

* * *
Sovietų Sąjungoje keliama obalsis: “Opera 

į mases”. Amerikoj operą gali lankyti tik ma
ža saujelė turtingųjų. Pačios operos randasi 
tik keliuose didmiesčiuose. Net didžiausiame 
meno centre, New Yorke, tik apie 100 operos 
perstatymų duodama į metus laiko.

Sovietų Sąjungoj opera yra daug labiau pra- 
siplėtus. O dabar opera bando pasiekti ir kai
mą. Amerikonas šavitč pritaikė naują būdą 
operai sujungti su judžiais. Dalį aktorių pa
vaduos kinas (garsiniai judžiai). šia metodą 
opera galės pasiekti mases su mažesnėmis iš
laidomis. Tą planą Meno Komisariatas jau 
patvirtino—jis vadinasi “Synchro^-Opera.”

* * *
Teatras pasirodys ir Pirmą Gegužės. New 

Theatre League šį šeštadienį šaukia teatro 
veikėjų ir aktorių konferenciją. Konferencijoj 
svarstoma, kaip geriau prisirengti prie Pir
mosios Gegužės. Teatro darbininkai mano 
sudaryti visą kolumną maršuotojų. Jie mano 
sukurti tam tikrus teatro vaizdus, kurie bus 
rodoma maršavimo laike, šiam darbui ban
doma sutraukti gabiausios jėgos.

Reikėtų ir lietuviams neatsilikti nuo to ben
dro teatro, muzikos ir literatūros darbo. Me
nas turi eiti sykiu su gyvenimu, su kovomis. 
Pirmoji Gegužės Amerikoj darosi ne tik gry
nai darbininkų, kurie dirba dirbtuvėse, bet ir 
intelektualio darbo žmonių iškilme.

V. Bovinas, L. M. S. Pirm.

Norwood, Mass. Pottsville, Pa. Cleveland, Ohio

Atplaukė Daugiau Italijos 
Kareivių prieš Ispaniją

Madrid. — Ispanijos laik
raščiai bal. 6 d. rašė apie 
naujus Italijos armijos bū
rius, kurie paskutiniu laiku 
tapo atsiųsti generolo Fran
co fašistams per Cadiz prie
plauką. Karčiai pašiepia
ma taip vadinamas Musso- 
linio “bepusiškumas.”

I
TeL TRObridgo M30

Dr. John Repshis
• (Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard St., 
kampan Inman St, 
arti Cenral Skvėro,

CAMBRIDGE, MASS.
OFISO VALANDOS:

2-4 ir 7-9 vakare
JledCUonoM n* šventadieniais:

10-12 ryte
t, ..... . ....... ...... .

Dr. Herman Mendlowitz
33 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312

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

NEDELIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

PERMANENT WAVE

Philadelphijos Lietuvių Žiniai 
“Laisves” Banketas, Koncertas ir Šokiai
Rengia Visos Philadelphijos Li et. Darb. Organizacijos

Sekmad. Balandžio 18, April
NEW AUDITORIUM HALL

713 SNYDER AVE., PHILADELPHIA, PA.

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

H------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- S

Koncerto Programa Bus Įvairi ir Graži:
PIRMĄ SYK TURĖSIME ISPANŲ 

MENININKUS

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

Rusų Balalaikų Orkestrą
Dainuos Shenandoah Mainierių Kvartetas,— 

duos duetų ir solų.
Nele Statkevičiutė, iš Philadelphijos
A. Višniauskas, iš Bayonne, N. J.
S. Kuzmickas, iš Shenandoah, Pa., ir
M. Ukneliūte, solistai.
Taipgi dainuos Philadelphijos Lyros Choras. A yj^niauskas

baritonas, iš Bayonne, N. J., 
dalyvaus šioje programoje.

□------------------------------------------------------------------------------------ - -------- ---------------------------------------------------0

R. Mizara, “Laisvės” Redaktor ius Sakys Prakalbų.
Iš Am. Liet. Darb. Literatūros 
Draugijos 9 Kp. Susirinkimo

Balandžio 4 d., 1937 m., 
Finų Svetainėje atsibuvo pa
sekmingas ALDLD 9 kp. susi
rinkimas. Prisirašė naujas na
rys d. V. žilaitis, senas Nor
wood© gyventojas ir žymus- 
patyręs dailydė-“karpenderis.” 
Tai jau šiemet gavom 6 nau
jus narius į ALDLD 9 kp. Dar 
turim gauti 4, tai bus išpildyta 
per 7-tą Apskritį paskirta 
kvota. O Norwoode yra pa
žangi kolonija, todėl netik 
kvotą, bet ir daugiau galima 
gauti narių į tokią apšvietos 
organizaciją, kaip ALDLD.

Skaitytas atsišaukimas nuo 
Amerikos Lietuvių Jaunimo 
Komiteto, kuris pasibriežęs iš
leisti anglų kalboj mėnesinį 
žurnalą “Balsas.” Atsišauki
mas priimtas, ir tam prakil
niam jaunimo užmanymui A 
LDLD 9 kp. pilnai pritarė ir 
paaukavo iš iždo $2. Taipgi 
draugas L. Trakimavičius ap
siėmė parinkti prenumeratų 
del proponuojamo žurnalo.

Taipgi buvo skaitytas atsi
šaukimas nuo Lietuvių Meno 
Sąjungos, kuriame prašo įsto
ti į L.M.S., pasimokant $5 ant 
metų ir būti nariu Sąjungos, 
Bet mažai ižde pinigų esant, 
tas atsišaukimas paliktas iki 
kitam susirinkimui.

Smarkiai rengiasi prie Kul
tūros Grožio Parodos, koncer
to ir vakarienės, kuris atsibus 
18 d. balandžio, Lietuvių Sve
tainėje. Bus didelė muzikalė 
programa. Komisija gerai dar
buojasi. Ypatingai daug pas
tangų deda draugė Eva Kur- 
gonienė. Taipgi 6-Šios gaspa- 
dinės pradėjo jau dabar rim
tai diskusuoti, kaip ir kokius 
valgius gaminti, kad būtų 
sveiki ir maistingi. Galima iš- 
anksto užtikrinti, kad 18-tos 
balandžio parengimas bus 
Norwoodo istorijoj didžiau
sias ir įvairiausias. Komisija 
tuojaus paskelbs visą progra
mą.

Bal. 4, š. m., čia buvo lai
kyta konferencija del rėmimo 
Ispanijos demokratinės val
džios. Publikos su visais dele
gatais buvo apie du šimtai. 
Nuo estrados kalbėjo po il- 
giau-trumpiau 8, tarp kurių 
ilgiausia kalbėjo adv. iš Phi- 
ladelphijos. Tūlų kalbos buvo 
tartum ugninės, labiausia 
smerkiančios fašizmą už išlie
tą ir tebeliejamą žmonių krau
ją Ispanijoj.

Kalbėtojai šaukė remti viso
kiais būdais Ispanijos demo
kratiją ginančią valdžią, 
idant ji iššluotų iš savo šalies 
tą bjaurų pražūtingą fašizmą. 
Čia tais klausimais’ priimta ir 
kelios rezoliucijos.

Išrinkta pastovi komisija iš 
18 narių del planavimo ir va
rymo tolyn tų rėmimo darbų. 
Čia ant vietos padaryta kolek- 
ta, daug rėmėjų aukojo po 
penkinę, po $2 ir po $1. Viso 
suaukota $192.80.

Tik labai negerai, kad iš ko
kios ten priežasties “Laisvė
je” paskelbimas tos konferen
cijos patalpinta jau po lai
kui — nors buvo pasiųsta ga
na anksti. Toksai svarbus pra
nešimas turėjo tilpti net pir
mam puslapyj.

Po šiai konferencijai, mano
ma, bus sudaryta kolektorių \ 
partijos ir siuntinėjama po vi
są apylinkę rinkli aukas del 
Ispanijos kovotojų prieš fašiz
mą.

Reikia žinoti, jeigu Ispani
joj demokratijos gynėjai būtų 
nugalėti, tai fašizmo šmėkla 
rimtai gręstų ir čia Amerikoj. 
Todėl kiekvienas ir kiekviena, 
kiek galėdami, paremkime Is
panijos demokratijos gynėjus.

Arbačiauskas.
Nuo Red. Pranešimas apie 

konferenciją buvo įterptas į il
goką korespondenciją. Kadan
gi ištisos korespondencijos 
anksčiau nebuvo galima įdėti, 
tai per neapsižiūrėjimą pavė
lavo ir pranešimas. Tai dar 
vienas įrodymas, kad nieka
dos nereikia pranešimus mai
šyti į korespondencijas. Visus 
pranešimus ir skelbimus rašy
kite atskirai.

Vasaros pabaigoj nutarta 
surengti geras piknikas. Pa
darytas pranešimas, kad Pir
mos Gegužės prisirengimas

eina gera vaga, susitarta ko
munistų su socialistais bendrai 
paminėti. L. Reporteris.

Suvėluotas Raportas
Lietuviškas priežodis sako: 

“Kad ir vėliau, bet vis geriau, 
negu niekad.” Nors vėliau, bet 
ką mes prižadėjome, tai ir at
liksime.

Nors gal čia ir ne vieta, bet 
mes turime pasakyti, kad Cle- 
velando Lyros Choras pasta
ruoju laiku atliko du svarbius 
dalykus. Pirmas, prasidėjus 
General Motors streikui, iš sa
vo iždo choras paaukojo de
šimt dolerių. Antras, Lyros 
Choras išrinko arba įgaliojo 
komisiją aukas rinkti del Ispa
nijos delegatų pasitikimo. Pa
sekmes turėjome geras ir mes 
esame užganėdintos, kad tokį 
svarbų darbą atlikome ir su 
geromis pasekmėmis. Aukų su
rinkome nuo gerų žmonių — 
žinoma, jie geri, nes jie auka
vo tam svarbiam reikalui.

Bet jie aukaudami ir mums 
išlygas statė, būtent, kad mes 
turime lietuviškuose laikraš
čiuose pagarsinti, kiek aukų 
surinkome ir kas kiek aukavo. 
Nors mums yra sunkus darbas 
parašyti į lietuviškus laikraš
čius, mat, mudvi, aukų rinkė
jos, nesame susipažinę su lie
tuvių kalba, bet turime rašyti 
ir gana.

Dabar “Laisvės” ir “Vil
nies” redaktoriai tegul suka 
galvas, kad sulietuvinti mūsų 
lietuvišką raštą. O gal jie tu
rės į gurbą numesti. Bet mes 
jų atsiprašome ir prašome tal- 
pint į laikraščius, kad ir ne
suskaitytumėte, nes mes jau
čiamės atlikę svarbų ir visuo
menei naudingą darbą. Kova 
prieš Ispanijos fašizmą, tai ko
va visuomeninė.

Aukotojų vardai seka: B. 
Kirstukas $11, ALDLD 127 
kp. $2, Janušauskas ir Dar
gus po $1, Cigas ir Kurulis po 
75 centus, Boka, Vaupša ir 
Lobickis po 50 centų, W. Va
lentą 35 centus; gi po 25 cen
tus aukojo šie : Skleris, Andru- 
šiunienė, Nemura, Jesiunas, 
Durbulienė ir Bacanis. Viso 
surinkta $20.10. Varde Lyros 
Choro, ačiū visiems aukoto
jams.

STHAM OIL 
CROQUIGNOLE 
PERMANENT
$5 VERTES 

Ekspertai 
Operatoriai 

pilnai su šiuo 
skelbimu

Be Mašinos CA 
Permanent r“

Plaukai atgaivinami su 
link originališkos spal
vos, nepaisant kokioj 

padėtyj nebūtų.

Komisija:
T. Raulusaičiute, 
M. Skleriute.

įskaitant
Shampoo

Finger Wave
ir pakirpimai

LOngacre
5-3278

MME. VERA
512—5th Av., N. Y., (Ent. on 43rd St.) Suite 307

A. J. BUKENAS
Lietuvis 

Automobilių Inžinierius

New Deal Auto Service
436 E. Girard Avenue
PHILADELPHIA, PA.
Didele Įstaiga Taisymui 

Visokių Automobilių
General Repairs—Motors 

Overhauled 
Patarnaujame Patenkinančiai ir už 

prieinamas kainas.
Telefonas Nėbraska 4168

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.

Jei Pasiskubinsit— 
Dar Gausit

Dvi teisingiausios lietuviškos 
knygos apie lyties klausimus:
PATARIMAI VYRAMS APIE 

LYTIES DALYKUS;
Kaina $1.50.

PATARIMAI MOTERIMS 
APIE LYTIES DALYKUS; 

Kaina $2.00.
Abi knygos parašytos paskubusio 
D-ro Robinsono ir aiškiai, teisingai 
aprašyta vyrų ir moterų lytinio gy
venimo svarbiausi reikalai. Kiekvie
nas ir kiekviena tose knygose ras 
daug brangių ir reikalingų pamoky

mų, su paveikslais.
Galima pirkti abi arba bile 

kurių vienų
Tų knygų jau mažai turiu, to
dėl norintieji pirkite tuojaus. 

Reikalavimus su pinigais 
adresuokite:
J. BARKUS 

111-40—-128th St., 
So. Ozone Park, N. Y.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

? 50 Court Street \
Tel. Triangle 5-3622 

į Brooklyn, N. Y. |

168 Grand Street ?
Tel. Evergreen 8-7179 ?

1 Brooklyn, N. Y. >

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP 

K. Degutis Savininkas

SKUTIMAS 15c
Prielankus Patarnavimas 

306 Union Avė.
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

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

Taipgi atmalia- 
voju įvairiom 
spalvom.

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

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

BROOKLYN LABOR LYCEUMf
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Salės dėl 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

GREITAI SUSTABDYKITE TUOS BAISIUS SKAUSMUS

REUMATIZMO
Palengvinimas į 48 Valan
das Arba Nieko Nekainuos!
Pasiliuosuokite nuo Reumatizmo siel
varto—skausmo—agonijos, nervų įde
gimo, siatikos ir strėnų gėlimo, kaip 
kad tūkstančiai Dabar Pasiliuosuoja 
Greit su saugiu receptu pavadintu 
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.e'.at.- 
kite! Gaukite BARUVACOL, kuria

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 palengvinimų pirmą 
savaitę arba bus jums grąžinti pini
gai. Valandos: šiokiom dienom nuo 10 
ryto iki 4 po pietų. (Laisve)

NAUJOJE VIETOJE

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

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

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

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

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

8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.

GARSINKITES '‘LAISVĖJE”
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h
Į A. Tarasov-Rodinov Verte D. M. šolomskas

PASKUTINIS CARAS
Paterson, N. J.

r====a— I. .
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(Tąsa)
—Draugai, mes jums pri jaučiame ...— 

bando kas tai aiškintis.
—Gana kalbų!... Visi į Petrogradą!
Tartum juokiasi plaukiantis mėnulis, 

tai pasinerdamas už debesių, tai vėl iš
plaukdamas. Kaip kur pasigirsta atski
ras šūvis. Jam atsakydamas skaudžiai 
suloja kulkasvaidis. Čia trenkė keli re
volverio šūviai iš kareivinės. Šaudė ca- 
Į*ui ištikimi oficieriai.

* —Tra-ta-ta-ta!—sutauškėjo kulkasvai
dis.

—Dzin-tin!—- išbyrėjo langai.
—Visi į Petrogradą!... Nieką kelyj 

nepaliksime!
Ir nauji tūkstančiai kareivių, su šautu

vais, kulkasvaidžiais įsiliejo į Orembau- 
mo plaukiančią upę. Dangus dreba 
nuo šautuvų ir garsų. Garsiai tauškėda- 
mi išvažiavo vežimai su kanuolių kulkų 
dėžėmis, o paskui juos ir kanuolės.

—Ura!... Ura!... Mes turime ir pa
trankas !

Kanuolės šokinėja, žvilga jų vamz
džiai, juoduoja jų didelės gerklės.

kol užvaldėme gelžkelio stotį.
—Draugai, antras kulkasvaidininkų 

pulkas visas perėjo į mūsų pusę ir pulki
ninkas Šeremetevas!—kas tai pranešė.

—Ura!... Ura!—šaukė kareiviai.
Plaukia kareivių upė. Durtuvai, dur

tuvai, durtuvai, kaip nendrės į dangų.
—Ar čia oficierius Tarasov?... O, štai 

jums arklį gavome,—tarė kareivis Kup
rius.

—Arklį gavome,—džiaugsmingai pri
dėjo ir šenšinas.—Arklį gavome, ponas 
oficieriau.

Jau “visokoblagarodija” išnyko.
—O gal tiesiai galima vadinti draugu, 

vieton blagarodijos?—klausiu jų.
—Žinoma, žinoma, drauge,—karštai 

kalbėjo šenšinas, spausdamas man ran
ką.

Baltas arklys su anglų balnu.
—Kur arklį gavote?
—Antrame kulkasvaidininkų pulke. 

Tai oficierių, kurie išbėgiojo ... Sako, 
kad traukiniu išvažiavo.

ALDLD 84 kp., balandžio 4 
d. savo susirinkime gana pla
čiai diskusavo ir nutarė, kad 
kuopa pasižada sukelti “Lais
vės” naujai mašinai-linotypui 
$50.00, o gal ir daugiau. Ro
dosi, draugai patersoniečiai 
pusėtinai jautrūs savo bei vi
sos darbininkų klasės reika
luose . . . Ir, nesigiriant, reikia 
pripažint, kad Paterson as vi
same kame pralenkia didžią
sias lietuvių kolonijas progre- 
syviškam judėjime . . .

(Tąsa iš 2-ro pusi.)
šitas streikas bus ilgas. Iki 
šiol streikieriai labai gerai lai
kosi ir visi sako, kad CIO 
streiko negali pralaimėti, nes 
visos Amerikos ir Kanados 
darbininkai nori, kad darbi
ninkai nepasiduotų išnaudoto
jams. šešėlis.

EASTON, PA. 
Šaunus Balius!

Rengia bendrai ALDLD 13 kp. su 
Ukrainų IWO kp. Įvyks subatoj, ba
landžio 10 d., Vanderveer Hali, 9th 
ir Washington Sts. Prasidės kaip 7:30 
v. v. Grieš garsi Polka Dots Orkes
trą. Taipgi bus duodama dovanos prie 
įžangos. Kviečiam Visus dalyvauti ir 
praleisti linksmai laiką.

Bendra Kom.

Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytoju

SO. BOSTON, MASS. x 
Žydiška Vakarienė

Rengia Laisvės Choras, nedėlioj, 
balandžio 11 d., 376 Broadway, pra
džia 7 v. v. Bus muzikališka progra
ma, dainuos Laisvės Choras. Įžanga 
50c.

Kviečia Komitetas.
(84-85)

Phone Stevenson 5993

Dr. S. Goldberg
DANTISTAS

l'aiso dantis be skausmų ir už 
labai žemą kainą.

1623 N. 7th Street
PHILADELPHIA, PA.

—Gana karo!... Pakariavome!
—Muškite oficierius!... Į Petrogradą! 

t mūšį prieš carą!
—Šalin karas!
Užsidarinėjo dvarų vartai. Nesimato 

ponų namuose nei žiburėlio. Bet pro lan
gus žiūri drebanti buvę valdonai.

—Draugai, man norisi spjauti į veidą 
ponų palociams!

—Trach!... Trach!—trenkė keli šū
viai ir dvaro lange išgraužė skyliukes. 
Gretimai kur tai ūždamas nudundėjo 
traukinys. Taipgi į Petrogradą. Bet kas 
jame nuvažiavo? Ar tai nebus caro šu- 
nes, kurie kur nors iš pasalų pasftiks mū
sų galingą žmonių upę kulkasvaidžių ug
nimi? Kas gi mus veda? Kur mūsų va
dai? Niekas nežino. Aplinkui mane mar- 
šuojanti jau apsiprato su oficięrium. Mū- 

'sų kuopos kareiviai naujiems perduoda 
v • •
žinią.
' —Mūsų oficierius ... Taipgi prieš carą.

—Ir pas mus yra du oficieriai.—Kas 
tai pridėjo.

—Mūsų oficieriai priešakyj.'
—Reikėtų ir man ten,—tariau ap

linkiniams.—Bet kaip juos pasivyti. Tai, 
kad taip arklys.

—Draugai, oficieriui reikalingas ar
klys!

—Arklys!... Arklys reikalingas!
—Duokite arklį!—šaukė kareiviai.
—Arklį!
—Mūsų oficieriui duokite arklį!
—Nusiraminkite! Tuojaus bus Strelna, 

ten bus ir arklys.
—Ta-ta-ta! Ta-ta-ta!—vėl priešakyj 

šaudo.
—Draugai, antrą kulkasvaidžių skyrių 

čion!
—Strelna sukilo!
—Strelnoj sukilo antras kulkasvaidžių 

pulkas! Dar prie mūs prisijungia 8,000 
kareivių!

—Ura! Ura strelniečiams!
Šalta. Sulindome į kokį tai namelį apsi

šildyti. Bet jau čia kimštinai pilna ka
reivių ... Oras sunkus. Kareivių kalbos 
ir šūkavimai.

—Traukiniu? Kur, ar į Petrogradą?
—Draugai, pasitraukite!... Pasitrau

kite!—Šaukiau greitai jodamas šalimai 
maršuojančių į kolonos priešakines eiles. 
Maršuojant pro Sergejevo klioštorių ka
reiviai žiūrėdami į tamsius langus kar
tojo:

—Štai ilgaplaukiai, “šventieji”, užsi
darinėjo !

—Suk juos velniai, visi carai juos gar
bino, o jie carus!... Mums dangų siūlė!

—Lai sau pasilaiko dangų, mums bi
le tik ponų žemę atiduotų!

—Liaudies kankintojai!
—Mes iš Durnos pareikalausime, kad 

tuojaus žemes atiduotų!
—Plačiau burną atidaryk, duos tau že

mę šinkarevai ir kiti ponai. Juk Durnoje 
dvarponiai ir kapitalistai sėdi, tai špygą 
nuo jų ir gausi.

—Draugai, pasitraukite!... Pasitrau
kite!—prašiau jodamaSi

Na ir ar bus kur nors pirmutinės eilės 
šios kolumnos, kuri, kaip kokia upė ant 
dešimts verstų išsitiesė? Štai jau ir Ly- 
govo... Lygovo... O štai ir priešakinės 
eilės. Keli kulkasvaidžiai ant vežimų. 
Ant vieno iš jų aukštai iškelta raudonoji 
vėliava. Keli raiteliai joja. Pat prieša
kyje tarpe dviejų oficierių kareivis, su 
šviežiai aprišta koja. Vienas oficierius, 
diktas, apvalus, o kitas akiniuotas.

Kuopos komisija raportavo, 
kad patersoniečiai pasveikins 
“Laisvės” šėrininkų suvažiavi
mą su apie $40 auka, ką sudė
jo “Laisvės” simpatikai, rėmė
jai! Aukautojų vardai bus 
“L.” paskelbti.

Kuopa nutarė visais gali
mais būdais dalyvauti tarptau
tiniam Gegužės Pirmos apvai- 
kščiojime.

Kuopa rengia pirmą šį pa
vasarį pikniką, kuris įvyks 16 
d. gegužės, Saurusevičiaus 
darže.

Į kuopą įstojo draugė M. 
Aliukonienė ir drg. R. Ančus. 
Tikimės, kad bus aktyvūs na
riai, nes abudu yra pusėtinai 
prasilavinę žmonės, daug vei
kia darbininkiškam judėjime.

Tačiaus, rodosi, turėtų būti 
pareiga kiekvieno susipratusio 
darbininko prigulėti apšvietos 
organizacijoj — ALDL Drau
gijoj ! Ir netik prigulėti, bet ir 
aktyviai dalyvauti kuopos su
sirinkimuose; svarstyti savo 
klasės reikalus; dalintis ben
dromis mintimis!

Į “Laisvės” korespondentų 
suvažiavimą susitarė važiuoti 
draugai Matacunas, Sakat ir 
Bimba.

Girdėtis gandai, kad neku
riu šilkų dirbtuvių bosai ragi
na darbininkus organizuotis į 
uniją,—žinoma, į Grceno A. 
D. Federaciją, nes, matomai, 
boseliai bijosi industrinės CIO 
unijos organizatorių.... Bet 
darbininkai jų laukia!. . . .

S. P.

Readville, Mass.

LICENSES
BEER WINE LIQUOR 

Wholesale Retails
NOTICE is hereby Riven that License No. 
RL 7409 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 41 Amboy Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ABRAHAM S. BENDER 
(Amboy Grill)

41 Amboy St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7432 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 36 Driggs Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANTONI MASTOWSKI
36 Driggs Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7463 has beep issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 527 Bushwick Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the promises.
MILLIE BROOKS & HARRY MAZURSKY 

(Bushwick Bar and Grill)
527 Bushwick Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
SL 23 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 Eoot of East 96th St., Canarsie 
Shore, Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises.

THOMAS A. KERBY
Foot of East 96th St., Canarsie Shore, 

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7410 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 196 Johnson Ave., and 147 
Humboldt St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

VITO LICAVOLI
(Rex Tavern)

196 Johnson Ave., A-K 147 Humboldt St., 
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4754 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
609 Gates Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
JOHN ENGLISH and CICERO BUFORD 

(Queen’s Palace)
609 Gates Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4741 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
388 Ridgewood Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

LOUIS FALCIONE
388 Ridgewood Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
SB 16 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2186 Rockaway Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ANTONINO BARONE
2186 Rockaway Ave., Brooklyn, N. Y.

PHILADELPHIA, PA.
Apsigynimo 9 kp. susirinkimas 

įvyks 11 d. balandžio, 2-rą vai. po 
piet, 735 Fairmount Ave. Malonėkite 
visi nariai dalyvauti šiame susirinki
me. Katrie turite paėmę blankų su
rinkti pinigų vaikučiams ant pieno, 
prašome sugrąžinti. Susirinkime da- 
Ivvaus ir distrikto organizatorius.

Valdyba.

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 141 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadieni, balandžio 11 d., 2-rą vai. 
po pietų, 143 Pierce St. Būkite visi 
šiame susirinkime ir laiku, nes tu
rim daug svarbių dalykų apsvarsty
mui, būtent “Laisvės” Bankietas, čia 
reikės darbininkų. Gavome svarbų 
laišką iš Centro. Taipgi nariai, ku
rie pardavėte Darb. Kalendorių, būtų 
gerai, kad gražintume! pinigus. At
siveskite naujų narių.

Fin. Rašt. L. Tureikis.
(84-85)

LINDEN, N. J.
ALDLD 165 kp. rengia teatrą ir 

koncertą. Bus sulošta veikalas “Mei
lė Visų Ligų Gydytoja.” Koncertą 
išpildys Rusų Mandolinų Orkestrą, 
Dorothy Šidlauskaitė ir Raudonos 
žvaigždės Sekstetas. Pradžia 7 v. v. 
Po programos bus šokiai prie geros 
orkestros. Įžanga suaugusiems 40c., 
vaikams 15c., vien tik šokiams 25c. 
Įvyks Linden Hall (kampas Wood 
Ave. ir 16th St.)

Kviečia Kom.
(84-85)

EASTON, PA.
ALDLD 13 kp. susirinkimas Įvyks 

11 d. balandžio, 2-rą vai. po pietų, 
36 N. 7th St. Visi nariai kviečiami 
dalyvauti ir naujų atsivesti.

Sekr. K. B.
(84-85)

DETROIT, MICH.
APLA 47 kp. susirinkimas įvyks 

11 d. balandžio, 2-rą vai. po pietų, 
Draugijų Svet., 4097 Porter St. Visi 
nariai dalyvaukite, nes yra daug 
svarbių reikalų kuopos ir Centro. 
Taipgi dar galima įrašyti naujus na
rius į APLA už pusę Įstojimo.

Sekr. J. K. Alvinas.
(84-85)

Telephone Stagg 2-4401

A. Radzevičius
GRABORIUS 

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidojo tin
kamai ir už prieinamą kainą.

Pnr«amdnu automobilius veiturčat, 
parčm, krik 6 ty nona ir kitokiem 

reikalam.

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue)

Brooklyn, N. Y.

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC 

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335

. Tcl. Stags 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.

—Mes įsiveržėme į kareivinę ir reika
laujame eiti į Petrogradą sukilimui į pa- 
gelbą.—Kalba vienas.—Tūli kareiviai su
lindo po narais. Tada mes pastatėme du 
kulkasvaidžių, užvedėme jų vamzdžius į 

>viršų ir pradėjom šutinti šaukdami: “Iš- 
* eikite, nes į košę paversime!”

—Jeigu ne tie, prakeikti oficieriai, tai 
visi būtų prisijungę be kraujo, bet jie. 
Bet teko ir jiems.

—Jūs, draugai, ar tik ne iš šaulių pul
ko?—pažingeidavau pas juos.

—Mes buvę Putilovo fabriko darbinin
kai. Mus mobilizavo ir nugabeno į Or- 
embaumo mechanišką skyrių. Oh, kad 
taip man pakliūtų dar tie kraugeriai šta
bo kapitonas Boršcevskis ir oficierius 
Šerstevas, tai į dulkes!—ir putilovietis 
kietai suspaudė kumštį.

—Na ir pas mus, tas niekšas, gal gir
dėjote, pulkininkas Žervė, daug išžudė 
kareivių. Niekšas, su oficieriais kirto 

4iš kulkasvaidžių. Kaip malkų primušė,

—Georgi, štai dar vienas oficierius,— 
kareivis prakalbėjo į gretimai jojantį 
oficierių, perstatydamas mane.

—Iš kur? Ar iš Orembaumo?—Švel
niai klausė oficierius.

—Taip, iš Orembaumo.
—Ar partietis?
—Kaip čia jums pasakyti? Kaip ir 

partietis.
—Kas, ar eseras?—užklausė kareivis.
—Ne,—buvo mano atsakymas.
—Nejaugi bolševikas?—klausė barz

dotas oficierius.
—Savo laiku neblogai veikiau kaip bol

ševikas, dabar išsibraukęs.
—Na, tai niekis, vėl susirasi partiją...
Iš užsisukimo pasirodė Petrogradas.
—Dega,—tarė barzdotas oficierius.
—Dega,—patvirtino kareivis ir pasi

taisė sužeista koją.
—Grigorij!—pašaukė kas tai iš užpa

kalinių eilių. Ir ant sukaitusio arklio 
greitai prijojo kareivis. Jis karštai pra
dėjo:

—Draugai! Petrograde prieš carą su
kilo kareiviai. Pulkas po pulko pereina 
į darbininkų pusę! Caro valdžia užsidarė 
Admiralystėje. Ant gatvių eina mūšiai. 
Darbininkai ir kareiviai jau paėmė arse
nalą (ginklų sandėlį). Dega teismabutis 
ir Lietuvių pilis. Čia tik pribuvo mūsų 
draugas iš Petrogrado su žiniomis.

—Tegul gyvuoja proletarinė revoliu
cija!—įraudęs ir balne atsistojęs sušuko 
barzdotas oficierius.

—Ura!... Ra-ra-ra!—nuaidėjo virš 
maršuojančių eilių.

—Caro valdžia užsidarė Admiralystė
je!—sušukau ir kažin kodėl išsitraukiau 
kardą. Ah, štai atėjo ilgai lauktoji va
landa. Tai bus teisingas Leninas!...

Balandžio 3 d. vakare čionai 
pas Matukus buvo surengta 
draugams Barišauskam “parė” 
dėl paminėjimo jų, 25 metų 
ženoto gyvenimo sukaktuvių. 
Parengimėlis labai gražiai pa
vyko. Svečių buvo apie 50. 
Svečiai buvo užganėdinti, nes 
visi turėjo gerus laikus.

Šitą “parę” suruošė Bari- 
šauskų kaimynai Mačiulaičiai 
ir Lukai. Rengėjai taria ačiū 
visiems, kurie dalyvavo šioje 
pramogoje.

J. L.

Berlynas.—Nazių valdžia 
uždraudė laikraščiams kri- 
tikuot generolo Lųdendorf- 
fo skleidžiamą “vokiško die
vo religiją.”

(Bus daugiau)

VYRU IR MOTERŲ LIGOS 
GYDOMOS NAUJOVIŠKAIS

BŪDAIS
Kraujo ir Odos Ligos, Nervų Sui

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

DR. L. ZINS
VirS 25 Metų Praktikos

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

Valandos 9 A. M. iki T P. M. 
Sekmadieniais 9 A. M. iki 3 P. M.
(MES KALBAME LIETUVIŠKAI)

PRANEŠIMAI IŠ KITUR |

STAMFORD, CONN.
Suvienytas Sąryšių Komitetas 

Gelbėjimui Ispanijos Demokratiją 
ruošia judžius, kurie įvyks 11 d. ba
landžio,' 2:30 vai. po piet. Stamford 
Teatre, 307 Atlantic St. Įžanga 40c. 
Kviečiame visus skaitlingai dalyvauti 
ir pamatyt Įdomų judį. , Kom.

WORCESTER, MASS.
Sekmadienį, balandžio 11-ta, vai

kų draugijėle “Žiburėlis” rengia 
smagią vakarienę su muzikaliu pro
gramėlių, prie kurio išpildymo ren
giasi patys “žiburėlio” nariai. Kvie
čiame visus skaitlingai dalyvauti, 
praleist smagiai laiką ir paremti 
jaunuolių draugiją.

CLEVELAND, OHIO
Lietuvių Mažų Namų Savininkų B. 

41 susirinkimas įvyks balandžio 14 
d., Lietuvių Svet., 6835 Superior Av. 
Pradžia 8 v. v. Visi nariai stengki- 
tės dalyvauti ir naujų narių atsivesti. 
Taipgi nepamirškite užsimokėti duo- 
les. P. N.

(85-86)

GREAT NECK, N. Y.
TDA 48 kp. ir ALDLD 72 kp. 

bendras mėn. susirinkimas Įvyks pir
madienį, 12 d. balandžio, Kasmočie- 
nės Svet., 8 v. v. Abiejų draugijų 
nariai visi dalyvaukite. Taipgi kvie
čiame naujų narių ateiti įstoti į šias 
organizacijas. Org. F. K. ir F. L.

(85-86)

GARDNER, MASS.
ALDLD 53 kp. rengia prakalbas 

13 ir 14 dd. balandžio, 205 Main St. 
Pradžia 7:30 vai. vak. Kalbės drg. 
V. Andrulis, “Vilnies” redak. iš Chi- 
cagos. Prakalbų tema: Kas yra sė
dėjimo streikai, ką reiškia pasauliui 
Ispanijos liaudies didžiosios kovos už 
demokratiją prieš fašistinį barbariz
mą ir tt. Prašome visus susirinkti 
kuo skaitlingiausiai. Kom.

(85-87)

. CLEVELAND, OHIO
Koncertas ir šokiai Spaudos Naudai 

Sekmadienį, balandžio 11 d., Len
kų Katalikų Svetainėj, ant E. 65th ir 
Lansing gatvių yra rengiama 
“Spring Festival and Dance.” INuo 
lietuvių ims dalyvumą Lyros Choras 
ir Tillie Rollins (Raulušaičiutė). Ki
tos tautos turės savo. Pradžia 4 vai. 
po pietų, šokiams grieš Cavaliers Or
kestrą. Lietuviai skaitlingai dalyvau
kime. Imkite E. 55th-Through gatve- 
karj, kuris nuveš į vietą.

Komisija.
(84-85)

BERN. J. SHAWKONIS
(AŠAKUNAS) 

NAUJAS 

LIETUVIS GRABORIUS 
IR BALSAMUOTOJAS 

LAISNIUOTAS 
New York ir New Jersey 

Valstijoje 
Graborystės reikale visada jums 

mielai patarnaus pigiai.
306 John Street, 

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

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(ŠALINSKAS)

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

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway 

WOODHAVEN, L. L, N. Y.

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

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, sen- 
vičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi 
kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausių 
kėksų-pyragų: Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake, 
Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake. Stollen, 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

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

Varpas Bakery, 36-42 Stagg Street, Brooklyn, N. Y.
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Rytoj Bus “Laisvės” Konferencija ir Ban kietas su Koncertu Grand Paradise Salėj, 
318 Grand St., Brooklyn. Bankietas Prasidės 7 v. Vakare. Visus Kviečiam Atsilankyt!

Sekmadienį, 11 d. balandžio 
(April), “Laisvės” bankiete, 
kuris bus Grand Paradise di
džiojoje salėje, 318 Grand St., 
dainuos ir žymiausia lietuvių 
dainininkė, Konstancija Men- 
keliuniūtė. Sceniškus šokius

K. Menkeliuniūte
šoks Dorothy Bubniūtė, pui
kiai išsilavinusi šokikė; Aldo
na Klimaitė, koloratūra sop
ranas irgi dainuos solus. Aido 
Choro sekstetas, vadovauja
mas B. šalinaitės, dainuos nau
jausias dainas. Labai svarbus 
punktas bus, tai Mainierių 
Kvartetas, iš Shenandoah, Pa., 
kuriam vadovauja Dorothy 
Zdaniūtė-Judzentavičienė.

10 valandą sekmadienio ry
te prasidės “Laisvės” dalinin
kų konvencija, Grand Paradi
se didžiojoje salėje, 318 
Grand St., Brooklyn. Vakare, 
toje pačioje vietoje 
rienė ir koncertas, 
prasidės 7-tą vai., 
9xtą vai. vakare, 
yra gaminama ant 
publikos. Įžanga 
koncertui 
Vien tik šokiam įžaųga 45c. 
Šokiam grieš Petro Retikevi- 
čiaus Orkestrą.

Šiame “Laisvės” parengime 
bus daug svečių iš kitų mies
tų, tai bus progos įsigyti pla
čios pažinties.

bus vaka- 
Vakarienė 
koncertas 

Vakarienė 
tūkstančio 

vakarienei, 
ir šokiam $1.25.

Pigios Žmonių Gyvastys
1934 metais, 8 d. rugsėjo, 

netoli Asbury Park, jūroj, su
pleškėjo Ward linijos garlai
vis “Morro Castle.” Ant jo žu
vo 134 žmonės. Po to buvo 
teisti tos kompanijos vedėjas 
Henry E. Cabaut ir laivo ka
pitonas William F. Warms. 
Warms buvo nuteistas kalėji- 
man, o Ward kompaniją nu
teisė pasimokėti $10,000 pa
baudos, gi tos kompanijos 
prezidentą Cabautą $5,000 pa
baudos už neprižiūrėjimą lai
vo. Kompanija ir jos preziden
tas tuojaus sumokėjo pabau
dą. Gi kapt. Warms kreipė
si į augštesnį teismą. Trečia
dienį tas teismas įvyko. Kapi
talistiniai teisėjai ne tik kapi
toną išteisino, bet net pagyrė, 
kad jis iki paskutinei minutei 
buvo ant degančio laivo.

Po tos tragedijos buvo daug 
rašyta spaudoj, bet dabar 
kapitalistinė spauda mažai 
prisiminė, nes jau žmonės ap- 
miršę tą baisią nelaimę. Tik
roji laivo gaisro priežastis ir 
dabar yra slaptybėj. Manoma, 
kad ant pasažirinio laivo buvo 
vežama kokių greitai užside
gančių medžiagų. Kompanija 
tą žino.

Pasodys 10,000 Medžių
New Yorke 1939 metais bus 

Pasaulinė Paroda. Prie jos jau 
nuo pereitų metų smarkiai 
rengiasi. Komisija praneša, 
kad viso bus parodos vietoj 
pasodinta 10,000 medžių. 
Kiekvieno pasodinimas atsieis 
po $200. Medžius jau pradė
jo sodinti, kaip kurie turi iki 
40 pėdų augščio.

Bedarbis Bandė Vogti

“World-Telegram” Pripažino 
Darbininkų Uniją

“World-Telegram” New 
Yorko pažangesnis laikraštis 
pripažino darbininkų Newspa
per Guild uniją ir 
kontraktą. Sulyg 
darbininkai dirbs 5 
savaitę, 40 valandų 
niai gaus nemažiau
kiek padirbę nemažiau 
algos į savaitę; po vienų 
tų darbo $40, o po trijų 
tų darbo—$50.

Redakcijos nariai gaus
mažiau, kaip po $50 į savaitę.

pasirašė 
kontrakto 
dienas į 
ir pradi-

$25, o
$30 
me- t 
me-

ne-

Vagis Nusidžiaugė Pamatęs 
Ateinančius Policininkus
Penkiolika graikų tautos 

žmonių buvo susirinkę į kliu- 
bą, 314 W. 42nd St., New 
Yorke, ir savo tarpe kalbėjo
si. Ant jų užpuolė trys gink
luoti plėšikai. Visus sustatė į 
eilę ir pradėjo kraustyti kiše- 
nius, numaustyti žiedus, ir nu
kabinėti laikrodėlius. Vienas 
vagis, kad daugiau pasigrobti, 
tai savo revolverį padavė ki
tam vagiui, o patsai abiejo- 
mis rankomis plėšė. Kada va
giai manė viskas baigta, tai 
pradėjo atgali trauktis. Pir
mieji išėjo ginkluoti, o begink
lis su $106 prigrobtu lobiu 
biskį pavėlavo. Vienas iš api
plėštųjų užtrenkė duris ir už
rėmė. Visi supuolė ant vagies 
ir pradėjo jį kulti. Iš lauko 
pusės ginkluoti vagiai šaudė 
per duris. Pribuvo policija. 
Lauko pusėj buvę vagiai pa
bėgo, bet vidui kuliamas plėši
kas, visas buvo sudaužytas, su
plėšytais drabužiais, labai nu
sidžiaugė pamatęs policiją, 
areštavo. Jis padavė vardą 
antrašą: Peter Metrz, 400 
18th St. Per jį gal suseks 
kitus plėšikus.

Jį 
ir

ir

Iš LDS 13 Kp. Susirinkimo
Ketvirtadienį atsibuvo Lie

tuvių Darbininkų Susivieniji
mo 13 kuopos susirinkimas, 
East New Yorke. Finansų se
kretorium išrinktas drg. Ver- 
kutis, abelnai kuopos valdyba 
geriau susitvarkė.

Nutarta pasiųsti “Laisvės” 
dalininkų, suvažiavimui pasvei
kinimas su $5. Nutarta atei
nančią vasarą turėti du išva
žiavimus. Padaryta ir visa ei
lė kitų visuomeniniai naudin
gų nutarimų. Susirinkimai per
kelta į antrą trečiadienį kiek
vieno mėnesio.

Teis Gengsteriy Žmonas
Teismas šaukia atsakomy

bėn gengsterių žmonas: Ag
nes Oley, John Oley pačią; G. 
R. Oley, našlę Francis Oley ir 
J. R. Geary. John Oley ir Jo
seph R. Geary laukia teismo, 
o Francis Oley praeitą metą 
nusižudė Utica, N. Y. Juos vi
sus kaltina pavogime O’Conne- 
lio. Taigi ir jų pačias traukia 
atsakomybėn.

Prova už Vaiką—Pinigus
Monael Groves, di
Wall Stryto turčio 
Groves žmona, par- 
Europos vakacijų ir 
bylą prieš buvusį vy- 
atsiimti trijų metų

Ponia 
vorsuota 
Wallace 
vyko iš 
pradėjo 
rą, kad
sūnų Wallace. Mat, kada ji 
buvo išvykus, tai turčius pat
sai pasiėmė vaiką, 
provojasi 
laikymui 
pinigų, o 
didelė.

Grovienė 
už jį, nes vaiko už- 
yra skiriama daug 
ir jo busimoji dalis

Iš ALDLD 1 Kp. Susirinkimo Sagota Našlė Laimėjo
Ketvirtadienį atsibuvo Ame

rikos Lietuvių Darbininkų Li
teratūros Draugijos 1 kuopos 
susirinkimas. Susirinkimai lai
komi “Laisvės” svetainėj. Iš 
raportų paaiškėjo, kad kuopa 
ruošiasi prie Pirmos Gegužės, 
tam reikalui turi ir komisiją. 
Drg. Andrulio prakalbos bu
vo sėkmingos. Nutarta prisidė
ti su $5 metine duokle prie 
Lietuvių Meno Sąjungos. Skai
tytas laiškas nuo Jaunuolių 
komiteto, kuris ruošia išleisti 
žurnalą.

Įstojo nauja narė drg. Ka- 
naporienė. Išrinktas į “Lais
vės” šėrininkų suvažiavimą d. 
Kanaporius, atstovauti kuopą. 
Ant vietos draugai suaukavo 
pasveikinimui $7. Po susirinki
mo drg. Baltrėnas platokai 
pakalbėjo apie sveikatos klau
simus, kaip reikia maitintis,' 
kad sveikais būti. Gaila, kad 
žmonių buvo permažai. Blo
gai išgarsyta. Tokius susirin
kimus reikia geriau išgarsinti. 
Kitame susirinkime, taipgi 
sveikatos reikalais, kalbės drg. 
Thomsonasį.

Ar Jau Ruošiatės prie 
Pirmos Gegužės?

Tarptautinė viso pasaulio 
dirbančiųjų solidarumo diena 
jau ne už kalnų. Pirmoji Ge
gužės yra visų dirbančiųjų so
lidarumo ir vienybės diena. 
New Yorke pereitais metais 
maršavo iki 300,000 žmonių, 
šiemet laukiama dar didesnių 
demonstracijų.

šiemet Pirmoji Gegužės pri
puola šeštadienį, tai galės da
lyvauti ir tie darbininkai ir 
darbininkės, kurie negalėdavo 
iš darbo išlikt, šiemet pasau
lis yra dar arčiau prie baisaus 
karo. Vokietijos,* Italijos ir 
Portugalijos fašistai viską da
ro, kad tik galėtų, laimėti Is
panijoj fašizmas. Ispanijos 
liaudiečių pasisekimai į pa
siutimą varo Mussolinį ir Hit
lerį. Sovietų Sąjungos sėk
mingas socializmo budavoji- 
mas neduoda fašistams ir im
perialistams ramybės. Pasau
lis, kaip kokia parako bačka. 
Prieš karo pavojų ir fašizmą 
reikia energingai kovoti.

Amerikoj, kaip dar nieka
dos pirmiau, eina darbininkų 
organizavimasis į unijas ir 
streikų kovos. Automobilių, 
plieno, geležies, kasyklų ir ki
tų šakų darbininkai organi
zuojasi ir priverčia išnaudo
tojus skaitytis su unijomis. 
“Sit-down” streikai vis dau
giau plečiasi.

Visoj šalyj darbo žmonės 
ruošiasi prie masinių Pirmos 
Gegužės demonstracijų, prie 
galingo ir solidaraus savo jė
gų demonstravimo. New Yor
ke jau atlaikyta masinė Pir
mos Gegužės reikale bendro 
fronto konferencija, padaryta 
planai geram prisirengimui.

Lietuvių organizacijos ir pa
vieniai lietuviai darbininkai 
privalo rūpintis, kad Pirmos 
Gegužės demonstracijos būtų 
vienos iš skaitlingiausių. Lie
tuvių organizacijos privalo 
susirišti su Bendro Fronto Ko
mitetu, gauti lapelių ir Pirmos 
Gegužės guzikėlių ir kitokių 
ženklų. Reikia, kad kiekviena 
organizacija nutartų masiniai 
dalyvauti demonstracijose ir 
nešti savo vėliavas. Laiko liko 
nedaug, nei nepamatysime, 
kaip šios trys savaitės pra
bėgs. Jau dabar ruoškimės 
prie Pirmos Gegužės demons
tracijų I

Valstietis.

Sako, kad New Yorke kovo 
mėnesį pardavė 350,078 au
tomobilius, o pirmame metų 
kvartale—863,802.

$250,000 Vyro Turto
Pas teisėją M. T. Abbruzzo, 

Brooklyne, įvyko teismas už 
John M. Phillips turtą, kuris 
paliktas b r a n g a k m e n i ais 
$250,000 vertės. Prie turto ki
bo jo vedusi duktė, pinigų rei
kalavo ir valstija, už nemokė
jimą taksų, kurių yra virš du 
milionai dolerių ir našlė Ma
rian Phillips—Cassidy. Teisė
jas patvarkė, kad turtas pri
guli mirusio našlei.

Bedarbis Eugene Ryan, 21 
metų amžiaus, trys mėnesiai 
jau be darbo. Jis ant Franklin 
Ave., požeminių traukinių sto- 
tyj, nutvėrė nuo panelės H. 
Kriegel krepšelį ir pabėgo į 
traukinį. Pavažiavęs kėlės sto
tis išlipo ir nuėjo į policijos 
stotį ir pasidavė,
buvo $2.18. Policijai jis 
reiškė, kad 
vogti ir jis nori krepšelį grą
žinti. Buvo surasta krepšelio 
savininkė ir pas teisėja M. J. 
Troy prieš jį apkaltinimas lik
viduotas.

Krepšelyj 
pa

badąs privertė

“Sąžiningas” Vagis Nori 
Vienam Atsiteisti

Jam policija suteikė ligoni
nėj darbą. E. Ryan pasakojo, 
kad jis liko be motinos, kuri 
mirė, laike jo gimdymo, o tė
vas mirė palikdamas jį 13-kos 
metų amžiaus. Jis jau daug 
vargęs, ši sistema labai daug 
žmonių sugadina ir paverčia 
visuomenei kenksmingais.

su- 
36 

pa-

Balandžio 1 dieną tapo 
čiuptas Wilbur Lawson, 
metų amžiaus vagis, kuris 
gelba meškeries ištraukdavo
pro langą vyrų kelnes ir iš- 
kraustydavo pinigus. Jis prisi
pažino, kad yra papildęs apie 
150 vagysčių. Pagautas, kada 
meškere traukė kelnes M. 
Weinerio, 43 metų amžiaus, 
2216 E. 24th St., Brooklyne. Jo 
kelnėse buvo $33. Dabar tas 
vagis nori jam užrašyti savo 
banko įdėlį, kuris yra $35, kad 
nors vienam atsiteisus; bet 
teismabutis neleidžia tą “ge
radarystę” padaryti. Lawson 
yra po $25,000 kaucija.

New Yorko automobilių lai- 
snių biuras skelbia, kad 1937 
metais pirmą ketvirtadalį me
tų buvo išimta 4,386,671 auto 
laisnis, tai yra ant 1,016,928 
daugiau, kaip 1936 metais. 
Per Holland tunelį pervažia
vo 2,745,055 automobiliai.

Central Parke bisonė atvedė 
teliuką, kuris sveria 39 sva
rus. Bisonai yra labai didelė
mis galvomis, storais ir apžė
lusiais kaklais gyvuliai.

Gaisrininką “Spelinto jai”
Šiandien tarpe 4 :30 ir 5 :30 

po pietų, per radio WJZ bus 
leidžiami iš Chicagos gaisri-1 
ninku “spelinimai.” Tai savo 
rūšies lenktynės. Į Chicagą su
važiavo iš visos šalies gaisri
ninkų parinkti “spelintojai.” 
New Yorko gaisrininkai buvo 
iš savo tarpo parinkę 40 dik- 
tų vyrų, kurie “vargo,” “pra
kaitavo,” kol iš savo tarpo iš
rinko 15-ką vyrų ir pasiuntė į 
Chicagą.

Mrs. Massula, 16 Clinton 
Ave., sakosi mylinti gyvulius 

lir turinti skiepe bent 82 gy
vūnėlius. Bet susiedai nepažįs
ta “meilės”. Jie apskundė, o 
teisėjas liepė su tokia “šeimy
na” išsikraustyt ant farmų.

G. Belian, 35 metų amžiaus, 
skaudžiai susižeidė, kada nu
krito langus bevalydamas.

Būkit Daugiau Atsargūs
Jungtinių Valstijų apskait- 

liavimai parodo, kad automo
bilių nelaimių daugiausiai 
įvyksta miestų pakraščiuose, 
negu jų centruose.

Trafiko šviesos yra mieste ir 
tarnauja apsaugai, jos atkrei
pia automobilių važinėtojų 
atydą. Tankiai, kaip tik važi- 
nėtojas pasiekia platesnes 
gatves, kur yra mažiau auto
mobilių, tai tuojaus nustoja 
atsargumo, kurio jis prisilaiko 
miesto centre. Jis tada prade- 

su mažiau atsargos važiuo- 
kad “laimėjus laiką.” Ka- 
du automobilių važinėtojai 
padaro, tai kur nors ir at

sitinka nelaimė.

da 
ti, 
d a 
tą

Nėra laiko ir nėra vietos, 
kur automobiliaus valdytojas 
galėtų nustoti atsargumo. At
sargos visada reikia prisilaiky
ti. »

Trafiko Stotis “K.”

Agnes Joyce, 11 metų mer
gaitė buvo parblokšta sunkve
žimio ir palikta ant gatvės. 
Policija vėliau areštavo K. 
Guidersoną, 37 metų amžiaus, 
ir kaltina, kad jis mergaitę 
sužeidė.

C. Daliffo, 9 metų berniu
kas, sunkiai sužeistas automo
biliaus. 'Auto valdytojas nu
važiavo. Bet žmonės pagavo 
laisnių numerį. Vėliau policija 
areštavo H. Tompkinsą, 75 
metų amžiaus, White Plainse.

Floyd Bennett orportas nuo 
dabar bus stotimi ir preki
niams orlaiviams. Lig šiol toks 
buvo Newarke. Orlaivis Ar
kansas pirmutinis paleista 
tarnybon tarp Bennett orporto 
ir Bostono.

Teismas išteisino M. Pas- 
quela, 27 metų amžiaus. Jis 

l buvo kaltinamas tėvo nušovi
me. Sausio 9 d., 53 Haveme- 
yer St., tėvas supyko ant sū
naus ir paleido į jį iš revolve
rio šūvį. Nepataikė. Kada jie 
abu susikabino, tai antra kul
ka teko tėvui į galvą.

Teisėjas Troy padėjo 6 areš
tuotus šalpos biure, 269 Nos- 
trand Avė., po $1,000 kauci
jos kiekvieną. Juos kaltina su
mušus policistus laike jų puo
limo bedarbių.

Penki šimtai laikraštininkų, 
remiami kitų unijistų, užpikie- 
tavo Long Island Daily Press 
suruoštą maisto parodą Ja
maica Armorėj. Prieš tą spau
stuvę Laikraštininkų Gildija 
veda streiką.

Slaptajai policijai perėmus 
telefoną, buvo susekta ir su
imta didelė gūšta narkotikų 
platintojų ir $250,000 vertės 
grobis. Dabar tas jų pasikal
bėjimas atkartota teisme iš 
fonografo.

GARS1NKITĖS SAVO BIZNĮ 
DIENRASTYJ “LAISVĖJE”SUSIRINKIMAI

CENTRAL BROOKLYN, N. Y.
ALDLD 24 kp. susirinkimas įvyks 

12 d. balandžio, 267 Front St., 8 
v. v., pas drg. J. Bartašius ant tre
čio flooro. Sekr.

(85-86)

Valgykite Medų
“Laisve” tik dabar vėl ga

vo didelį vežimą tikro bičių 
medaus ir parduoda už nuže
mintą kainą—po 65c kvortą; 
puse galiono $1.25.

Geriausias būdas atsikratyti 
lengvas slogas — šaltį — ge
riant arbatą su medum ir le- 
monu-citrina. O pavasarį, dau
giau ar mažiau, kone kiekvie
ną slogos vargina.

Kreipkitės į “Laisvės” ofisą 
ir pasiimkite tyro bičių me
daus, vartokite vietoj cukraus.

s--------------------------------------------- - --------- - ... -----a
Telefonas: Humboldt 2-7964DR. J. J. KAŠKIAUČIUS

530 Summer Ave., arti Chester Ave. 
NEWARK, N. J.

VALANDOS: 2—4 ir 6—1. 
Nėra valandų sekmadieniais, 

i---------------------------------------------------------------------------------------- oš

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.
Vyrams Trečiadieniais, Ketvirta
dieniais, Penktadieniais, šeštadie

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

Specialės kainos savaitei.

Moterims Pirmadieniais ir Antra
dieniais nuo 12 Vai. Dieną iki 11 
Vai. Vakare. Po 11 Vai. Vyrams.

50c UŽ DIENĄ IR NAKTĮ

MATEUŠAS SIMONAVIČTUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM IŠTAIGA

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

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

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

NOTARY PUBLIC TEL. STAGG 2-5043

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą 

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

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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




