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“Laisvės” korespondentai 
Naujoj Anglijoj turėtų budėti, 
rašyti daug. C.I.O. čia smar
kiai veikia. Vien Lewiston, 
Me., eina streikas 17-koj įmo
nių. Kitur irgi daug streikų.
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Visų šalių Darbininkai, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o Iš laimėsi t 
Pasaulj!

Brooklyn, N. Y., šeštadienis, Balandžio (April) 17, 1937 Pavienio Numerio Kaina 3c

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5Į50 Metams 
Brooklyne $7.00 

Metams

Haverhill, Mass., pasibaigė 
4 streikai. Fall River, Mass., 
pasibaigė streikas. Taip ir ke
liose kitose vietose.

Visur streikai laimėta.

Gurno darbininkų unija pra
dėjo organizuoti tos industri
jos darbininkus Masš. valsti
joj. Tekstilės darbininkų or
ganizavimas stropiai eina.

Pradėjau maršrutą Massa- 
chusettse. Pradžia nepatiko. 
Kažin kodėl tūli mūsų drau- 
kai taip dirba lyg nugrubu
siom rankom.

Kai kur, man rodos, per ko
kią dešimtį metų nė kiek pa
žangos nepadaryta nė suprati
me, nė organizacijoj.

Per dvi dieni Bostono laik
raščiuose ir su žiburiu dienos 
šviesoj sunku užeiti žinių apie 
Ispaniją.

Daugelis mano, kad tai reiš
kia liaudies laimėjimus. Sako, 
kada laimi fašistai, daug ra
šoma.

Mūsų draugai čia gėrisi pa
sisekimu “Laisvės” Bendrovės 
suvažiavimo ir “Laisvės” ban- 
kieto.

Tas rodo mūsų dienraščio 
įtekmės didėjimą.

Massachusetts dabar ypač 
galima smarkiai platinti “Lais
vę,” jei gerai rašytumėme apie 
streikus.

Rašykite.

čia “Laisvės” plitimui pade
da ir tas faktas, kad kapitalis
tiniai laikraščiai prastai žinias 
paduoda—daug prasčiau kaip 
New Yorko ar Chicagos laik
raščiai.

Kiek jau teko pervažiuoti 
Naujos Anglijos, tai sklokos 
nelikę. Veik visur būta po ke
lis žmones, bet jie grįžo ir da
bar veikia su mumis.

Prakalbų rengėjams patar
čiau daug geriaus garsinti pra
kalbas.

Perdaug niekad nebus, nebi
jokite. Menkas garsinimas ken
kia prakalboms, o mažos pra
kalbos, kenkia, prastai atsilie
pia į mūsų organizacijas.

KETURIŲ ŠALIŲ KARO 
LAIVAI PIKIETUOSIĄ

* ISPANIJĄ

Kongresmanai Užgyre
Įnešimą prieš lynėą

BET 100 KONGRESO NARIŲ Iš PIETINIŲ VALSTI
JŲ KARŠTAI GYNe LYNČIAVIMO “TEISĘ”

Washington. — Jungtinių 
Valstijų Kongreso atstovų 
rūmas 277 balsais prieš 119 
priėmė Gavagano sumany
mą prieš lynčiuotojus. Apie 
100 kongresmanų iš pieti
nių valstijų piktai, kolio- 
jančiai kovojo prieš tą su
manymą. Q tai yra kaip 
tik tos valstijos, kur baltų
jų go vedos daugiausia pa
karia, sušaudo ir sudegina 
negrų pagal savo “Lynčo 
teismą.” . Kongresmanai iš 
tų valstijų stengėsi ir toliau 
palaikyti “teisę” baltiesiems

lynčiuoti negrus. Per pas
kutinius 50 metų ten buvo 
taip nužudyta 5,000 negrų. 
Pietiniai kongresmanai rė
kė, kad įstatymas bau
džiantis už negrų lynčiavi- 
mą tai būtų “panaikinimas 
atskirų valstijų teisių”. Ki
ti žudeikų užtarėjai šaukė, 
kad bausti baltuosius už 
negrų lynčiavimą tai būtų 
“žiaurumas.”

Gavagan bilius numato 
kalėjimą ir pinigines baus
mes lynčiuotojams.

Gręsia Naujas Generalis Lėčiau Dirbti, irgi Dar- 
Jūrininky Streikas bininky Kovos Būdas

Roma Derėsis dėl Sa
vo Karių Ispanijoj?

ANGLIJA NORI, KAD ROOSEVELTAS TARPININ
KAUTŲ BAIGIMUI KARO ISPANIJOJ

Washington, balandžio 16 
—Pranešama, jog Anglija 
perkalbinėja Franciją, kad 
bendrai pakviestų preziden
tą Rooseveltą kaipo tarpi
ninką tarp Ispanijos val
džios ir fašistų karui baigti.

Madrid, bal. 16.—Fašistai 
prašė liaudiečių komandos, 
kad tūlą laiką sustabdytų 
mūšius, idant fašistai ga
lėtų palaidot savo kritusius 
karius EI Prado, tuoj į šiau
rę nuo Madrido.

Liaudiečiai tiek išžudė

ten priešų, jog fašistai per 
saviškių lavonų krūvas ne
galėjo toliau net kovot. 
Liaudiečių komanda sutiko 
pertraukt mūšius, iki bus 
palaidoti žuvusieji iš abie
jų pusių.

Roma. — Trys savaites 
atgal Italija tarptautinėj 
bepusišku mo komisijoj 
griežtai atsisakė net kalbėti 
apie savo armijų ištrauki
mą iš Ispanijos, iki bus ka
ras užbaigtas. Bet dabar, 
bal. 15 d., jau sutiko tą 
klausimą svarstyti.

New Yoi;k, bal. 16—Grę
sia naujas visuotinas jūri
ninkų streikas. Jau strei
kuoja jūrininkai didžių gar
laivių “President Roose
velt” ir “California.” Prie 
ių rengiasi prisidėt ir kiti. 
Industrinė Radio-Telegrafi- 
stų Unija pranešė savo nay 
riam visuose laivuose būti 
prisirengusjem s t r e ikuot. 
Pamatinis streikierių reika
lavimas tai pašalint iš dar
bo tuos, kurie skebavo laike 
pereito jūrininkų streiko. 
Darbo ministerija tuom la
bai susirūpinus.

Detroit, Mich. — Tern- 
stedt fabrikas, priklausąs 
General Motors automobilių 
korporacijai, atsisakė nuo 
derybų su unija dėlei nau
jos sutarties. Todėl, kaip 
praneša Associated Press, 
12,000 jo darbininkų susita
rė lėčiau dirbti; ir bosai 
tuoj pamatė gamybos suma
žėjimą.

Jungtinės Auto. Darbi
ninkų Unijos valdyba, ta- 
čiaus, patarė darbininkams 
vėl normaliai dirbti, belau
kiant derybų su samdyto
jais dėlei sutarties.

Tūkstančiai fašistinių “vigilančių” ir samdytų gengste- 
rių užpuolė Hershey, Pa., šokolado fabrike streikferius 
sėdėtojus ir su policijos pagelba išmušė juos laukan. Bet 
kapitalistų laikraščiai paskelbė, būk tai “apylinkės far- 

meriai” išviję streikierius laukan.

ATIMSIU WPA PAŠALPOS i VIRŠININKAI ŽAGINO IR 
DARBUS IŠ 200,000 APVAGINĖJO NAŠLAITES

N. Y. Senatas Reikalauja Nu
statytos Algos Moterim
Albany. N. Y.—New Yor

ko valstijos senatas 42 bal
sais prieš 1 užgyrė sumany
mą nustatyt moterims dar
bininkėms ir jaunuoliams 
tokią būtiną algą, žemiau 
kurios samdvtojai negalėtų 
mokėti; o jeigu nedamokė- 
tų, tai būtų teisman pa
traukti. !

Dinamitu Sprogdins Morą 
Tvirtoves Filipinuose

Madridiečiai Supliekė 
Manevruojantį Priešą

Mussolini Važiuosiąs 
Pasitart su Hitleriu

London. — Anglijos, 
Franci jos, Vokietijos ir Ita
lijos karo laivai nuo atei
nančio pirmadienio jau pra
dėsią “pikietuot” Ispanijos 
vandenis, idant “niekas” 
daugiau negalėtų pravežt 
kareivių, ginklų ir amunicL 
jos Ispanijon nei valdžiai 
nei fašistams. Taipgi būsią 
pasiųsta šimtai tarptauti
nės bepusiškumo komisijos 
“inspektorių”, kurie žiūrė
sią, kad sausuma, iš Fran- 
cijos ir Portugalijos, nebū
tų praleidžiama jokia kari
nė pagelba nei vienai nei 
antrai kariaujančiai pusei 
Ispanijoje.

Žymėtina, jog visos ke
turios šalys, piketuojan
čios jūras, turės savo kon
trolėj po tam tikrą paskir
tą vandenų plotą.

Suprantama, kad naziai 
ir mussoliniečiai dar gaus 
progos šmugeliuot savo ka
rinę paramą Ispanijos fa
šistam.

Washington. — Komisio- 
nierius I. Lubin bal. 15 at
rado, kad . tūli gyvenimo 
reikmenys dar piriha sykį 
šiemet pradedą atpigti.

Siunčia Gubernatorial į Pa
rodą su Sriubos Virtuve

Manila, Filipinai.—Maho
metonai sukilėliai “morai” 
įsitaisė požemines tvirtoves 
raistuose Lanao provinci
joj. Valdžia pasiuntė savo 
konsteibelius su šautuvais 
ir dinamitu, šaudyt sukilė
lius ir ardvt jų tvirtumas.

Morai kelia maištus prieš 
verstiną kariuomenės tar
nybą, prieš aukštus mokes
čius valdžiai ir prieš tai, 
kad vyriausybė uždraudė 
jiems turėti daugiau kaip 
po vieną pačią.

Washington. — Pašalpi- 
nių darbų administracija 
rengiasi “p aliuosuot” 
200,000 bedarbių, turėjusių 
viešus WPA darbus. Kai 
bus užbaigtas koks darbas, 
tai į naują darbą nebūsią 
samdomi tokie, kuriems jis 
“nėra būtinai reikalingas.”

Šių metų sausio mėnesį 
prezid. Rooseveltas sakė, 
kad reikėsią $1,500,000,000 
pašalpiniams darbams, bet 
dabar jis manąs, kad “už
teks” apie $1,250.000,000. 
Pašalpiniai darbininkai pla
nuoja streikus prieš jų pa- 
leidinėjimus.

Francija Įkalino dar Šešis 
Amerikiečius Liuosnorius

Columbus, Ohio.—Guber
natorius M. L. Davey sako, 
kad reikia įtaisyt sriubos 
virtuves, ir to. girdi, “už
tektu” bedarbiams šelpti. 
Valstijos seimelio narys T. 
A. Christy pašiepė guber
natoriaus sumanymą ir įne
šė, kad gubernatorius su sa
vo sriubos virtuve būtų pa
siųstas į 1939 m. pasauline 
parodą New Yorke: tegul 
svietas mato tą pudru išra
dimą su pačiu išradėju.

Automat-Grosernė Maskvoj
Maskva. — Neužilgo čia 

bus atidaryta štai kokia 
valdomų daiktu krautuvė. 
Pirkikas apžiūrės produktu 
pnvvzdžius, laikomus už 
stiklu. Pasakys kasininkei 
nmdukto numerį su kaina. 
Užmokėjęs. Raus kvitą. Jis 
ta kvitą padės ant plataus 
judančio diržo, kuris nuneš 
ia į sandėlį: ir kitas judan
tis diržas atneš iš sandelio 
nupirkta valgio daiktą. Vi
sam tokiam pirkimui reikė
sią tik dviejų ar trijų mi
nučių.

“Užburtas Gyvenimas”
Wilmington, N. Carolina. 

—Per 35 metus savo am
žiaus W. H. Mitchell turėio 
šitokių nelaimių: Septynis 
kartus jį šunes apkramtė; 
penkis svkius gyvatės įgy
lė; jam bevažiuojant, buvo 
sudaužyta trys jo automo
biliai ir du motoriniai dvi
račiai; vieną kartą duobėje 
jis žemėmis apgriuvo ir sv- 
ki. krisdamas iš medžio, jis 
išlikęs gyvas tik todėl, kad 
jo koia už šakos užsikabi
no. Dabar iis rengiasi su 
parašiutu šokti iš orlaivio. 
Jam atrodo, kad jo pvveni- 
mas “užburtas,” todėl ir čia 
jis išliksiąs gyvas.

Washington. — Demok
ratas senatorius Pat Mc- 
Carran siūlo tik du nauju 
teisėju įstatyt į šalies Vy
riausią Teismą vieton Roo
se velto reikalaujamų šešių.

Timberlake, S. Dakota. — 
Per gaisrą V. Kellerių far- 
mos name sudegė trys jų 
kūdikiai.

'U...

Perpignan, Franc. — Nu
teista mėnesi kalėt dar 6 
amerikiečiai liuosnoriai, va 
žiave Ispanijon 
prieš fašistus. Jie buvo su
imti bal. 9 d. Tai jau trečia 
amerikiečių liuosnorių gru
pė nuteista Francijoj.

Anglijos Streikų Banga
London. — Pusė miliono 

mainierių balsuoja klausi
mą streiko prieš kompaniš- 
kas unijas. Rengiasi strei
kuoti tūkstančiai busų veži
kų. su kuriu unija savinin
kai nenori derėtis. Bal. 16 
d. paskelbė 24 valandų 
streiką 120,000 laivastačių. 
Šiuo streiku jie parėmė 12,- 
500 pradinių laivastačių, 
nuo pirmiau streikuojančių, 
idant jiem pakeltų algą.

Pasikorė Belošdamas
Chillicothe, Missouri. — 

Jakie Siefert. 15 metų vai
kas, tyčia, lošdamas gąsdi
no savo seserį, kad pasikar
siąs. Sėdėdamas ant balkio, 
pririšo viena /.virvės pala 
nrie balkio farmos daržinė
le, o kita virves gola užri
šo sau ant kaklo. Taip be
lošdamas pasprūdo nuo bal
kio ir pasikorė.

Hartford, Conn.—Valsti
jos seimas ruošiasi tyrinėti 
bjaurius ir žiaurius darbus 
viršininkų Windham apsk
ričio našlaičių prieglaudos. 
Pasirodo, kad tos prieglau
dos superintendentas Ph. 
Provandie, 65 metų senis, 
užpuolė žaginti ar išžagino 
bent keliolika jaunuoliu na
šlaičių. Kitos bijo liudyti 
prieš viršininkus.

Provandie su sėbrais taip
gi suko, vogė ir pardavinė
jo maistą ir kitus reikme
nis. kurie buvo skiriami na
šlaitėms. Jis turi pasidė
jęs bankuose pinigų net ant 
30 knygučių.

Madrid. — Fašistai ata
kavo respublikiečius palei 
Madrido-Valencijos vieške
lį, į pietus nuo Madrido. 
Tuom norėjo atvyliot res
publikiečius nuo Universi
teto Miesto, kur jie laiko 
apsupę tūkstančius fašistų, 
ir taipgi nuo Casa de Cam
po parko. Bet ir prie Mad
rido-Valencijos vieškelio re- 
spublikiečiai supliekė fašis
tus.

Fašistai Skelbia, kad Jie 
Laimj Mūšius prieš Bilbao

Kanados Auto. Streikas Pa
liktas Kanadiečiy Unijai
Toronto, Canada. — Am

erikos Jungtinė Automobi
lių Darbininkų Unija irrial, va-inų Juaruiiiinnų unija n 

kariauti j Industrinių Unijų Organi
zavimo Komitetas bal. 15 
d. pareiškė, jog automobi
lių d a r b i n i n kų streiką 
Oshawoj prieš General Mo
tors fabriką palieka pačiai 
kanadiečių unijai.

Ontario provincijos mi
nisteris pirmininkas M. 
Hepburn rengėsi tą streiką 
ištaškyt todėl, kad jam va
dovauja “svetimšaliai,” am
erikiečiai. Dabar jis neturės’ 
tos priekabės.

SUIMTAS J. BUZAS Už 
GRASINANČIUS LAIŠ

KUS AKTOREI
Chicago, Ill. — Areštuo

tas John A. Buzas, 18 me
tų amžiaus, matyt, lietuvis, 
prisipažino, kad tai jis ra
šinėjo “juodrankiškus” laiš
kus aktorei Ginger Rogers. 
Grūmojo ją nužudvt. jeigu 
jinai neduos jam $500.

Ellenville. N. Y.—Beplėš
damas L Handlemanu na
mus. C. J. Brown nužudė 
abudu savininkus, kaip kad 
jis areštuotas prisipažino.

Roma. — Pranešama, kad 
šį mėnesį vėl atvažiuoja 
pas Mussolinį nazių orlaivy- 
no ministeris gen. Goering. 
Be kitko, tarsis apie karo 
eigą Ispanijoj.

Tikrinama, kad vasaros 
pabaigoj Mussolinis keliaus 
pas Hitlerį į Berlyną. Su
prantama, kad svarstys fa
šistų frontą prieš Sovietus 
ir prieš demokratiją.

Angly Laivai Gal Veš Maistą 
Į Bilbao pro Blokadą.

1
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Salamanca, Ispanija, bal. 
16.—Fašistai jau antrą kar
tą šią savaite pasigarsino, 
kad jų kareiviai “įžengę” į 
Durango, kurį vadina “rak
tu” į Bilbao, šiauriniame 
pajūryje. Sako, kad Duran
go sritvj jie atmušė liau- 
diečius 3 mvlias atgal ir nu
kovė jų kelis šimtus.

Madrid, bal. 16.—Du tūk
stančiai 1 baskų liaudiečių 
atkirto fašistus atgal Du
rango srity j, kaip praneša 
Ispanijos vyriausybė.

St. Jean de Lu z, Franc.— 
Pranešama, jog pora An
glijos prekybos laivų ren
giasi vežti bulves ir kitus 
maisto produktus Ispanijos 
liaudiečiams į Bilbao, ne
paisant fašistų karo laiyų 
blokados. Tuos anglų mais
to laivus liaudiečiai ginsią 
pakrančio kanuolėmis nuo 
fašistų.

Reikalauja iš Valdžios Bilio- 
no Namams Statyti

Naujagimis Veršiukas Aukš
tesnis už Savo Motiną

Kansas City.—E. ir W. 
Shelledų karvė turi tokias 
trumpas kojas, jog yra pa
naši j ilga žemuką vokiška 
šuni “dachshunda.” Perei
ta ketvirtadieni jinai atve
dė veršiuką “dviem gal
vom” aukštesnį už ją pačia. 
Būdamas tiek aukštesnis už 
savo motiną, veršiukas ne
galėjo kitaip pasiekt ją žįs
ti. kaip tik gulėdamas. To
dėl savininkai jį pardavė.

FAŠISTU S A M O K S LAI 
PRIEŠ RUMUNIJOS 

KARALIŲ
Bucharest, Rumunija, ba

landžio 16—Fašistų “gele
žine gvardija” orumo ja su
kilimais, jeigu karalius Ca
rol išvys savo broli Nichnla 
iš Rumunijos. Nicholas, fa
šistų patronas, dabar laiko
mas po areštu. Atimta iš jo 
visos karališkos teisės.

Karalius Carol areštavo 
ir savo asmeninį gydytoja 
Dim. Gerotą. kaino sėbrą 
fašistu, suoka Ibiaujančių 
prieš Carolį.

Washington. — New Yor- 
ko majoras LaGuardia re
mia senatoriaus Wagnerio 
sumanymą kongresui, kad 
paskirtu $1,050,000,000 kai
po valdišką parama griau
ti miestų lušnynus ir staty
ti sveikesnius gyvenimui 
namus.

“AKLAS” MARINIMAS 
NESMERKTŲJŲ

Chicago, Ill. — Numarint 
elektros kėdėj tris žmogžu
džius vieno policmano yra 
naskirti keturi sargybiniai. 
Visi keturi atsuks tokias 
pat rankenukes paleist elek
tros sriovę j kede. Bet tik 
prie vienos rankenukės Pri
jungta sriovė. žmogžudžiai 
bus numarinti, bet sargybi
niai nežinos, katras iš ju 
yra numarintoias. Taigi 
ramesnė būsianti ju sąžinė. 
Tai vadinasi “aklas” žudy
mas nusmerktųjų.

San Francisco. Cal., bal. 
16.—Dvi geležinkeliu darbi
ninku Broliios naskelbė sa
vo 8.500 nariu streiką nrieš 
Southern Pacific geležinke-
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kad įsteigus mūsų tėvynėje sistemą ly
gybės ir teisingumo, kur kiekvienas dar
bo žmogus turėtų savo teises.”

Po šešių metų respublikos gyvenimo, 
Ispanijos žmonės priversti lieti kraują, 
guldyti galvas jos apsaugojimui. Jiems 
pagelbon ateina viso pasaulio laisvę my
lį žmonės. Patys geriausi darbininkų 
klasės sūnūs važiuoja ten padėti demok
ratijai.

Dėlto galima sakyti, kad Ispanijos fa
šizmui bus užduotas smūgis, kuris ne
gardžiai atsirūgs ir visam pasaulio fa
šizmui.

Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the Act 

of March 3, 1879.
Smetoninė Cenzūra “Vienybėje”

“Keleivis” rašo:

Samdytojų P astmoj imat S u sunau
doti Wagnerio Aktą

Tuojau, kai tik Wagnerio Aktas buvo 
pripažintas konstituciniu, Amerikos sam
dytojai pasirįžo jį pasidaryti tokiu, ku
ris tarnautų jų interesams, bet ne dar
bininkų. Visa stambioji spauda dabar 
bliauja, kad, girdi, Wagnerio Aktas rei
kia “pataisyti,” kad jis būtų “abiem pu
sėm geras,” ne tik vieniem darbininkam.

Washingtonas šiuo tarpu pilnas poli
tikierių, atstovaujančių stambiąsias kor
poracijas ir kompanijas. Jų visų vienas 
tikslas: daryti spaudimą ant šalies kon- 
gresmanų “pataisyti” Wagnerio Aktą.

Pačiam kongrese netrūksta kapitalistų 
advokatų. Tūli jų turi visą eilę “patai
symų.” Svarbiausi “pataisymai” yra se
kanti: (1) priversti darbininkus įstaty
mais atsisakyti nuo streikų, visą reikalą 
pavedant arbitracinei tarybai; (2) pri
versti unijas įsikorporuoti.

Greta šitų1 dviejų skymų yra visa eilė 
kitų, kuriais samdytojai bando apkaus
tyti Wagnerio Aktą ir tuo būdu padaryti 
jį naudingu ne darbininkams, bet kapita
listams.

Komunistų Partijos centralinis orga
nas “Daily Worker” šaukia Amerikos 
darbininkus budėti, kad samdytojams 
nepavyktų pravesti savo pasimojimus.

Dienraštis kreipia domę visų darbo 
unijų, ypatingai Komiteto Industriniam 
Organizavimuisi, o taipgi'1 Darbininkų 
Nepartinės Lygos, kad jos tuojau suda
rytų masinį judėjimą ir spaudimą prieš 
“taisymą” Wagnerio Akto.

Pirmadienį tūluose miestuose įvyks 
masiniai mitingai, šaukiami užgynimui 
prez. Roosevelto plano reformuoti šalies 
teismų sistemą. Šituose mitinguose turi 
būti keliamas bendras darbo žmonių bal
sas prieš reakcininkų nagų kišimą į 
Wagnerio Aktą!

Požemio keliais “Keleiviui” pranešama, 
kad “Vienybės” redakcijoj pradėjusi dirbti 
Lietuvos konsulo sekretoriaus p. šimučio 
žmona. Redaktorius Tysliava aiškinęs, kad 
ji dirbanti “korektorės” darbą. Bet kiti 
žmonės, kurie stovi arti “Vienybės,” aiški
ną kitaip. Esą, p. šimutienė dirba ne “ko
rektorės,” bet oficialės cenzūros darbą, nes 
Broo.klyno tautininkų laikraštis dabar esąs 
“po Smetonos cenzūra.”
Smetona, matyt, nepasitiki Tysliava, 

kadangi jis pasirodė labai nepastovus. 
Kadaise buvo fašistas, paskui šliejosi 
prie socialistų, vėliau “labai didelis de
mokratas,” dabar ir vėl jis uolus fašistas 
—tikras vėjo pamušalas. Dėlto Kauno 
Smetona ir bus pastatęs moteriškę jį čia 
cenzūruoti. Smetoną Kaune cenzūruoja 
Smetonienė, o Tysliavą—Šimutienė.

Po Devynių Mėnesių
Rytoj, bal. 18 d., sukanka lygiai devy

ni mėnesiai nuo pradžios fašistų sukili
mo Ispanijoj. Prieš devynis mėnesius, 
kai tik fašistai generolai pasirįžo sunai
kinti Ispanijos respubliką, daugelis žmo
nių manė, kad šitos kovos užsibaigs į sa
vaitę kitą. Deja, jos nusitęsė net devy
nis mėnesius ir tai dar nesimato jų pa
baigos !

P Sunaikinta daug turto, daug žmonių 
' gyvybių. Kas dėl to atsakomingi? Aiš
ku, fašistai! Ne tik Ispanijos, bet Ita
lijos ir Vokietijos fašistai. Jei ne Mus- 
solinis ir Hitleris, Ispanijos fašistai ne
būtų pradėję sukilimo.

z šią savaitę, balandžio 14 d., sukako še- 
šeri metai nuo paskelbimo Ispanijos res
publikos. Tasai įvykis buvo labai plačiai 
minėtas ne tik pačioj Ispanijoj, bet vi
sam pasaulyj. Šitų respublikos sukaktu
vių proga, Ispanijos valdžia, Francisco 
Largo Caballero, Julio Alvarez del Vayo 
ir generolas Jose Mia j a, pasiuntė sveiki
nimus Sovietų Sąjungai. Įdomus‘gene
rolo Miaja (vadovaujančio lojalistų spė
koms) sveikinimas:
/‘Jūsų (Sov. Sąjungos žmonių) kova 

pasitarnavo kaipo didvyriškas pavyzdys 
visai žmonijai,” sako generolas Miaja. 
“Jūsų pergalė suteikė jums progos suor
ganizuoti stiprią ir laisvą šalį.
| “Mes, kaip ir SSSR, kovojame tikslu,

--------------------------------- -—_
KELISSYK PAVOJINGAI 
SUŽEISTAS, DAGYVENO

IKI 89 METŲ

Greensburg, Pa.—52 me
tai atgal krintanti uola per
laužė nugarkaulį Robertui 
JBickerstaff’ui. Tada, j is pa-

gijo, bet turėjo vaikščioti, 
pasiramsčiuodamas dviem 
lazdom. 1913 metais nu
laužta jam abidvi kojos. Už 
kelių metų toliaus jis darži
nėj nukrito ant karvės ra
gų ir pavojingai susižeidė, 
bet vis gyvas išliko. Dabar,

Rytoj Philadelphijoj
Balandžio 18 d. Philadelphijoj įvyks 

didelis “Laisvės” naudai bankietas. Tai 
bus ne tik philadelphiečių, bet visos tos 
apielinkės pažangiųjų lietuvių darbo 
žmonių pažmonys. Apie “Laisvės” rolę 
nereikalinga aiškinti. Jos darbai, jos 
rolė kovoje prieš fašizmą, už vienijimą 
visų laisvę mylinčių žmonių kovai už de
mokratiją, prieš reakciją—patys už save 
kalba.

“Laisvės” leidėjai — bendrovė — ne- 
sidalina jokiu pelnu. Kiekvienas įėjęs 
centas naudojamas dienraščio stiprini
mui ir gerinimui.

Štai kodėl mes tikimės, kad kaip buvo 
Brooklyne, taip bus ir Philadelphijoj: 
metinis “Laisvės” bankietas bus pasek
mingas. Jį draugai ir draugės parems.

Darbo Žmonių Prieteliai Kanadoje
“Geriau man su darbininkais žygiuęti, 

negu su General Motors Korporacija au
tomobiliniu važiuoti,” pareiškė Ontario 
provincijos (Kanadoje) darbo ministeris, 
David A. Croll, apleisdamas ministerio 
vietą.

Su Mr. Croll pasitraukė ir valstijos pro
kuroras, Arthur W. Roebuck. Kodėl jie 
pasitraukė? Todėl, kad nesutinka su 
premjero Hepburn politika. Hepburn 
yra reakcionierius. Jis draudžia Komi
tetui Industriniam Organizavimuisi pri
siųsti veikėjus suorganizuoti į uniją Ge
neral Motors automobilių fabriko darbi
ninkus Oshawa mieste.

Ponas Hepburn draudžia sėdėjimo 
streiką. Jis pareiškė naudosiąs visas 
valstybės priemones triuškinimui darbi
ninkų streiko, jų pastangų susiorganiza- 
vimui unijom

Tik pagalvokit: Detroite General Mo
tors pripažino uniją, pakėlė jiems algas, 
išklausė visą eilę kitų reikalavimų. Bet 
ta pati korporacija atsisako tai padaryti 
Kanadoje, kur dirba apie 3,700. Jos tik
slas aiškus: ji nori iš Jungtinių Valstijų 
darbą siųsti Kanadon, kur darbininkai 
neorganizuoti, kur jiems pigiau mokama. 
Na, ir Ontario provincijos premjeras 
tarnauja šitiems General Motors pik
tiems pasimojimams!

Todėl pasitraukimas iš ministerių ka
bineto Mr. Croll ir Mr. Roebuck yra pa
rodymu, kad jie stoja už darbininkų or
ganizuotumą, kad jie darbininkų drau- 
gai! . .

O p. Hepburn dėl šitų savo reakcinių 
žingsnių kada nors labai gailėsis!

bal. 15 d., pagaliaus mirė 
“natūralia mirčia,” sulau
kęs 89 metų amžiaus. ’

Syracuse, N. Y. — Cora 
Howe, 66 metų, nunuodijo 
savo vyrą W. Howe, 46 me
tų.

’’Laisvės” Suvažiavimo Dalyvių 
Diskusijos Po Red. Raporto

Išklausę “Laisvės” redakci
jos pranešimą, šėrininkų suva
žiavimo dalyviai jį svarstė. 
Susiregistravo kalbėti visa ei
lė šėrininkų, bet dėl laiko sto
kos tik žemiau paduotieji te
galėjo pareikšti trumpai savo 
mintis, kurių branduolius čia 
paduodame:

A. Matulis (Jersey City, N. 
J.) : Laike Italijos įsiveržimo 
Etjiiopijon “Laisvės” žinios 
buvo vienpusiškos. Bet Ispani
jos žmonių su fašistais karo 
klausimu žinios geros ir vi
siems patinka. Mizara pami
nėjo, kad per “L.” žmonės pa
siuntė Ispanijos liaudžiai pus
trečio tūkstančio dolerių, bet 
nepaminėjo, kad ir per “Vil
nį” žmonės siuntė aukas. Tas 
galėjo sudaryti nesmagumo ir 
d. Andruliui, “V.” redaktoriui, 
kuris čia randasi. “Laisvės” 
turinys geras, žmonės dienraš
tį giria.

J. Šimaitis ( Montello, 
Mass.) : Ar nereikėtų įvesti 
“Laisvėje” apžvalgų skyrių, 
kaip kad jis būdavo seniau? 
Būtų galima daugiau pacituo
ti iš kitų, laikraščių raštų, 
žmonės daugiausiai skaito pir
mą “L.” puslapį. Paskui eina 
į antrą, ir tt. Laikraštis šiemet 
populiariškesnis, negu buvo 
pernai.

J. Urbonas (Pittsburgh, 
Pa.) : Galime pasidžiaugt “L.” 
padėtimi. Progresyviškesni lai
kraščiai padeda organizuot 
plieno darbininkus į unijas. 
Turime pratint jaunuomenę 
skaityti darbininkišką spau
dą.

J. Kazlauskas (So. Boston, 
Mass.) : Kodėl “Laisvė” neįti
kina skaitytojų stoti į Komu
nistų Partiją? Ji neduoda vie
tos aprašymui vietinio komu
nistinio veikimo.' Drg. Bimba 
dabar pareiškė korespondentų 
suvažiavime, kad redakcija 
negali išversti į lietuvių kal
bą ir sutalpinti tų angliškų 
pranešimų, kuriuos prisiunčia 
Kompartijos veikėjai, o mes 
patys nemokame jų išversti. 
Pasiunčiau andai d. Bimbai 
anglišką laikraštuką ir pata
riau išsiversti kai ką į lietuvių 
kalbą, tai jis to nepadarė. 
Įdomumų skyriuj reikėtų ilge
snių moksliškų straipsnių.

J. Gasiunas (Pittsburgh, 
Pa.) : “Laisvės” turinys pasta
raisiais laikais labai pagerėjo. 
Editorialai trumpi ir konkre
tūs, aiškūs, žinios geros ir 
greitos. Kas reikėtų dar gerin
ti? Pirmas puslapis: dėti 
trumpsnių žinių, o jei jos il
gesnės—nukelti pabaigas į vi
durinius puslapius, panašiai, 
kaip daro angliška spauda. 
Tūli politiniai bendradarbių 
straipsniai esti perilgi ir dėl
to jų vidutinis skaitytojas ne
bepajėgia perskaityti.

J. Mažeika (Cleveland, O.) : 
Daugiau aiškumo mūsų dien
raščiuos. Vengti vartoti inicia
lų, be jų paaiškinimo, pav., 
kaip “C.Į.O.”, kadangi dauge- 

r lis darbininkų jų nesupranta. 
Daugiau apysakų,—apysakų
ne tik apie Sovietų Sąjungą, 
bet ir apie Ispaniją, Lietuvą. 
Skyriai geri, bet ar negeriau 
būtų mokslo skyrių turėti kas
dien po mažiau, sakysim po 
1-2 špalti, užuot ištisą puslapį 
kas savaitę? Bendrai, “Laisvė” 
žymiai ^pagerėjo.

A. Jamisonas (Newark, 
N. J.) : Man nepatiko “Liais- 
vės” pozicija pereitų preziden
tinių rinkimų metu: ji per
daug agitavo u£ Rooseveltą. 
Taipgi d. Mizaros prakalba, 
sakyta “Laisvės” metiniam 
koncerte buvo perdaug pro- 
rooseveltinė. Trockizmo klau
simą “L.” riša pilnai patenki
nančiai. Krislai geri ir dau
giausiai skaitomi.

J, Skliutas (Worcester, 
Mass.) : Sutinku su tais drau
gais, kurie mano, kad iš pir
mo puslapio ilgesnės žinios 

būtų nukeltos į vidų, tuomet 
daugiau žinių būtų galima su
talpinti. Apžvalgų skyriaus 
worcesterieciai pageidauja.

V. Andrulis (Chicago, Ill.) : 
“Laisvė” rytuose pripažinta 
visų lietuvių išeivijos laikraš
čiu. Su jos pasakytu žodžiu 
čia žmonės skaitosi, į jos pa
reikštą žodį kreipia domę. Da
bar geriausia proga “L.” užsa
kyti tiems žmonėms, kurie jos 
dar neskaito. Atsiminkim, kad, 
kaip Lietuvoj katalikuose šiuo 
tarpu eina protinė revoliucija, 
taip ir čia, Amerikoj. Mūsų 
organizacijose dalyvauja ne
mažai katalikų. Važinėjant 
man per kolonijas, mačiau 
mūsų choruose katalikių mer
gaičių, su rožančiais ant kak
lo. Ką tąi reiškia ? / Ogi tai, 
kad katalikai darbininkai mūs 
nesibijo, nepaisant kunigų 
gąsdinimo. Todėl mes tą savo 
įtaką turim, anot anglų posa
kio, to cash in, t. y. išnaudoti 
organizaciniai.

O. Girnienė (Binghamton, 
N. Y.) : Moterų skyrius reikė
tų pagyvinti. Daugiau kores
pondencijų turėtų būti talpi
nama iš moterų darbuotės; 
gauti daugiau moterų bendra
darbių ir raginti, kad visose 
kolonijose išjudinus moteris 
darbininkes į platesnę veiklą. 
Nurodyti, kaip ir ką jos turė
tų veikti. Bendrai “Laisvės”
turinys geras.

J. Buivydas (Brooklyn, N. 
Y.) : Kalbėdami apie kores
pondencijų trumpinimą, turė
tume kalbėti ir apie redakci
jos straipsnių trumpinimą. Jie 
perilgi. Man rodosi, kad mūsų 
redakcija varčiojasi į kraštuti- 
nybes. Seniau, jei parašydavai 
lietuvis darbininkas, tai redak
cija “lietuvis” išbraukdavo, o 
palikdavo tik darbininkas, o 
dabar — išbraukia “darbinin
kas,” palikdama tik lietuvį. 
Krislai perskysti. Krislų vedė
jas vartoja negražius žodžius, 
o polemizuodamas su “žuliku 
Grigaičiu,” nemoka tinkamai 
sukritikuoti jo. Bovinas sukri
tikavo “Šviesoj” tilpusį straip
snį apie realizmą. “L.” telpa 
netikusių skelbimų. Redakcija 
slopina savikritiką. Davė neti
kusį prierašą prie “Povilo 
Jurkos” kritikos, kuri buvo 
teisinga ir geriausiai tą kny
gą įvertino.

J. Bimba (Paterson, N. J.) : 
Drg. Kazlauskas sako, kad 
“L.” neduoda mums progų 
kalbėti už Kompartiją. Tai di
delė netiesa. Tokia kalba ža
linga. Tai ne kritika, o šmei
žtas. Skaitytojai pasigenda 
daugiau apysakų. “Laisvės” 
visas turinys ir linija gera. To
dėl mes patersoniečiai ją uo
liai remiame. štai ir dabar 
mes pasirįžome surinkti “Lais
vės” perkamo linotypo fondan 
50 dolerių.

B. E. Senkevičiene (Easton, 
Pa.) : Eastoniečiams “Laisvė” 
labai patinka, bet, kaip d. Mi
zara sakė, dar yra ko ir ge
rinti. Daugiau apysakų. Bet jų 
turinys reikia pakeisti. Kaip 
čia draugai išsireiškė, reikėtų 
daugiau apysakų apie Ispani
ją ir Lietuvą. Seno Vinco raš
tai dažnai esti skystoki, o vie
nas jo feljetonas nesenai buvo 
net šovinistinio pabūdžio. Rei
kėtų tokių dalykų vengti.

St. Jasilionis (Binghamton, 
N. Y.) : Reikia vengti ilgų 
straipsnių su tąsomis. Kores
pondencijos taipgi galima 
trumpinti arba iš vienos dvi 
padaryti, jei dėlto nenukentė
tų turinys. Apysakų talpinti 
kasdien nemažiau dviejų špal- 
tų. Redakcija turėtų manda
giau su bendradarbiais elgtis: 
susirašinėti su jais. Seniau taip 
ir būdavo. Kadaise bendradar
biams redakcija prisiųsdavo 
dovanų “L.” laidos knygų, o 
dabar to nedaro. Turbūt dd. 
neskaito editorialų, jei jie kal
ba apie įvedimą apžvalgų. Ar

Bet buvo ir tokių pareiškimų, 
su kuriais niekaip negalima 
sutikti. Gaila, kad draugas 
Kazlauskas išvyko, o su juo 
reikėtų rimčiau pasikalbėti, 
nes ką jis sakė — neatatinka 
tiesai. “Laisvė” visuomet turi 
atdaras špaltas agitacijai už 
Komunistų Partiją. Bet mes 
negalime sutalpinti visų pra
nešimų, prisiunčiamų anglų 
kalboj iš visų Partijos distrik- 
tų. To nedaro nei “Daily Wor
ker,” nes fiziškai nebegali pa
daryti. Geriausia už partiją 
agitacija, kai parodai komu
nistų darbus. O mes tai nuolat 
ir darome. Tai visi mato. Ra
šant apie Ispaniją, Franci ją, 
Sovietų Sąjungą, masinį veiki
mą Jungt. Valstijose — visur 
susitinki su pavyzdingais ko
munistų darbais ir Kompar
tijų rolę ir tas yra pas mus 
įvertinama. So. Bostono drau
gai patys gerokai apsileidę ir 
jie, matyt, tokiomis kalbomis 
jieško tik pasiteisinimo.

Drg. Buivydo kritika, mano 
nuomone, buvo nerimta, žalinga 
ir tiesiog paika. Pagalvokit, 
draugai, kur jis bando redak
ciją ir mūsų laikraštį pastaty
ti tokia savo kritika! Jis ban
do įrodyti, būk mes kadaise 
buvome toki sektantai, kad 
net darbininką lietuviu bijo
jome pavadinti. O dabar taip 
sudešinėjome, jog lietuvio 
darbininko darbininku neva
diname, o tik “lietuviu.” Bet 
kur nors vienas faktas? Jis 
nepadavė. Užtikrinu, ’kad nie
ko panašaus pas mus niekad 
nebuvo, žodžiu “lietuvis” mes 
vadiname bendrai lietuvį; kai 
sakome “darbininkų klasė”, 
reiškia, mes turime galvoj tik 
darbininkus—miestų ir laukų. 
“Darbo žmonės” apima visus 
darbo žmones, darbininkus, 
farmerius, profesionalus, etc., 
dirbančius socialiai naudingą 
darbą. Visa d. Buivydo kalba 
ir išsireiškimai netikę, nieko 
bendro neturi su konstruktyve 
kritika, bet čia nėra laiko į 
juos atsakinėti.

Drg. Jamisonas kritikavo 
mus už politinį nukrypimą, 
būk mes rėmę Roosevelto 
kandidatūrą. Bet tai ne tiesa. 
Mūsų dienraštis kovojo prieš 
Landoną ir fašistines klikas, 
kurios jį paturėjo. Mes rėmė- 
me Komunistų Partijos kandi
datus.

Dėl tų techniškų trūkumų 
mūsų laikraštyj (kaip tai dėl 
perkėlimo žinių į vidurinius 
puslapius), galiu pasakyti, 
kad jie pašalint sunku, beveik 
negalima. Jei turėtum didesnį 
laikraštį—būtų nesunku. Pa
sitaiko kai kada taip: su
plaukia tiek skubių korespon
dencijų, jog, paliekant vis- 

J<ą į šalį, jas talpiname. O 
kai kada pasitaiko bėgančiais 
klausimais straipsnių, kuriuos 
turime talpinti, paliekant kitką 
į šalį. Aišku, dedame pastan
gų išlaikyti balansą, kad lai
kraštyj pasirodytų įvairiu raš
tų, legvesnių ir sunkesnių .

Dėl tų apžvalgų skyriaus d. 
Jasilionis, rodosi, bus teisin
gai pastebėjęs: draugai turbūt 
neskaito redakcinių straipsnių, 
jei jie taip kalba. Kas gi re
dakciniai straipsniai, jei ne 
gyvenimo ir spaudos apžval
gos. Skirtumas tik tame, kad 
nepavadinta “apžvalga.”

Bendrai, diskusijos buvo rim
tos. Kaip minėjau, iš jūs visų 
patarimų redakcija daug ko pa
simokino ir pasimokins.

Vieną Traukinį žmogus Tė- 
mijo, Kitas Jį Užmušė.

gi dabar tas nepasidengia?
A. Stripeika (Elizabeth, N. 

J., laimėjęs pirmą dovaną pe
reitam “Laisvės” vajuj) : “Lai
svė” žmonėms labai patinka, 
nors kai kurie dar išsireiškia 
prieš talpinimą perdaug strai
psnių apie Sovietų Sąjungą. 
Seniau tūli skaitytojai zurzė
davo dėl per daug rašymo 
apie negrus. Dabar “Laisvei” 
daug lengviau gauti skaityto
jų, negu seniau. Tiesa, reikia 
smarkiai darbuotis. Svarbiau
sia: vajininkas turi mokėti 
prieiti prie žmonių, turi būti 
neskūpus ir susidaryti sau 
draugų pagelbininkų.

J. Grybas (Norwood, 
Mass.) : Pirmu sykiu teko man 
dalyvauti korespondentų susi
važiavime. Aš ten daug pasi
mokinau. Daug naujo gaunu 
ir iš šėrininkų suvažiavimo. 
Man labai patinka šis suvažia
vimas. “Laisvė” žmonėms pa
tinka ir jei tik mes, Mass, val
stijoj, susimobilizuosime, tai 
sekančiam dienraščio vajuj su
plieksiu! visus vajininkus.

J. Nalivaika (Brooklyn, N. 
Y.) : Draugai, kalbame apie 
“L.” įvairius skyrius, bet nie
ko niekas nesako apie angliš
kąjį, jaunimo skyrių. O tas 
skyrius labai svarbus. Nežinia, 
kodėl jaunuoliai neima balso? 
Į jaunimo skyrių ir jaunimo 
auklėjimą turime kreipti daug 
domės. Atsiminkim, kad jau
nimas užims mūsų vietas.

V. Bovinas (Brooklyn, N. 
Y.) : Turim labiau konkreti
zuoti savo raštus ir kalbas. 
Diskusuojam perdaug bendrai. 
Imkim paskyriui. Mūsų straip
sniai dažnai esti perdaug ben
dro turinio, ne konkretūs. Sa
kysim, rašom apie Komunistų 
Partiją straipsnį, tai turėtum 
konkrečiai jame dalykus rišti, 
o ne generalines tiesas, pav., 
kad “Komunistų Partija yra 
darbininkų klasės vadas,” kad 
ji “kovoja už darbininkų rei
kalus.” Tokis straipsnis galėjo 
tilpti 15-ka metų atgal ir da
bar, bet jis mažai naudos duo
da. Daugiau apysakų, origina
liškų trumpų vaizdelių. Apy
sakas turim geriau apdirbti. 
Auklėkim naujus rašytojus.

A. Skairus (Elizabeth, N. 
J.) : “Laisvė” turi ir turės pa
sisekimo darbo žmonėse dėlto, 
kad ji šaukia darbo žmones į 
vienybę. Juokų skyrius per- 
silpnas. Dažnai telpa tokių 
neva juokų, kurie tik vietą be 
reikalo laikraštyj užima.

V. Januška (Brooklyn, N. 
Y.) : Krislai man nepatinka, 
bet kitiems skaitytojams vei
kiausiai jie patinka. Panašiai 
yra ir su kitais skyriais: kas 
vienam patinka, kitam gali ne
patikti. Tūli redakciniai strai
psniai kai kada persilpni, ne- 
nušviečia dalykų visapusiai. 
Pav., vienas straipsnis tilpo 
apie “Draugo” kalendorių. 
Jame pacituota tūli sakiniai ir 
neduota visapusis paaiškini
mas. Pasakyt, kad katalikai 
skaito “Laisvę” dėlto, kad ji 
paduoda žinių — neužtenka.

J. Karsonas (Lowell, 
Mass.) : Krislai labiausiai yra 
skaitomi ir juos paskaitęs 
žmogus tuojau gali surasti at
sakymą į klausimus. Bet jie 
kai kada esti nepavykę. Raš
tus- reikėtų geriau suderinti. 
Tarpais antram puslapyj prie 
editorialų talpinama korespon
dencijos ir šiaip antraeilinės 
vertės raštai. O antram pusla
pyj turėtų tilpti svarbiausi po
litiniai straipsniai.

(Kadangi laikas buvo vėlo
kas, tai uždaryta diskusijos. 
Po jų sekė diskusijų sutrau
ka).

R. Mizara: Draugai! Eigo
je diskusijų buvo pareikšta 
svarbių minčių, kurias mes su
sirašėme ir, atydžiai peržiūrė
ję, taikysime gyveniman visus 
draugiškus patarimus ir nuro
dymus.

Chester, Pa.—Ant vienų 
geležinkelio bėgių Mėdford 
Taitt, 64 metų amžiaus, lau
kė, kol pravažiuos atbėgan
tis traukinys iš vienos pu
sės, kad pereit skersai gelž- 
kelio. Tuo tarpu gretimo
mis relėmis atbėgo kitas 
traukinys, iš antros pusės ir 
mirtinai suvažinėjo Taittą.

ŠUNES IR TANKAI

Berlynas. — Nazių val
džia atidarė mokyklą lavint 
šunis, kad išnešiotų prane
šimus tankams karo fronte. 
Jiev mokinami kiekvienas 
pažint “savo” tanką.



Nebyliai
Ona Miciūtė

žinau, sieloje audros siaučia, 
r Ten mintys klaikios pinas.

» Skausmingai virpa lūpos....
Bet jūsų žodžius surakino.

Kai keliasi gyvybė žemėj, 
Kai laisvė su mirtim kovoja— 
Vėl akys ašarose skendi, 
Bet žodžių lūpos nekartoja.

Sulinkę einate j tolį,
Jums vargas takus nužymėjo, 
Kai saulė gęsta vakaruose— 
Jums kryžkelėj pamoja vėjas.

Siela, tartum, kalėjimas šaltas,
Ten miršta laisvė, džiaugsmas jūsų....
Ten žodžiai kali surakinti
Pilkųjų nebylių—manųjų brolių.

(Iš “Varsnos,” vienkartinio pažangiųjų Vil
nijos lietuvių žurnalo, išleisto Vilniuje).

Du Miko Petrausko Laiškai
šitų žodžių rašytojas palaikė su Miku Pet

rausku ryšius nuo 1914 metų iki jo paskutinio 
| Lietuvą išvykimo. Iš Lietuvos Petrauskas 
prisiuntė tik vieną laišką 1930 m. Tai buvo 
paskutinis jo žodis, rašytas man.

Kai man tekdavo gyventi kituose miestuose, 
(ne So. Bostone) prisieidavo su kompozito
rium susirašinėti. Kai kada dažniau, kai kada 
rečiau. Tūlą tarpą, po jo pirmojo Lietuvon 
atsilankymo, santikiai tarpe mūs buvo gan 
šalti, bet vėliau jie ir vėl pagerėjo. Ne visi 
kompozitoriaus laiškai, rašyti man, užsiliko. 
Dalis jų kur tai žuvo, ar gal “užsimetė,” ka
dangi teko dažnai važiuoti iš miesto į miestą 

t ir nebuvo galima jų saugiai išlaikyti.
žemiau telpa pora jo laiškų, kurie meta 

šiek tiek šviesos apie tų laikų Miko Petrausko 
tūlais klausimais pažiūras.

22 rugpiutės, 1919. 
Mylimas Rokai:—

Aš sau būnu kaime ir rašau “Elgetos Duk
terį,”—rašau jau tretį aktą. Apie 1 rugsėjo 
grįšiu Bostonan ir gal tuojaus važiuosiu New 
Yorkan, tad pasimatysime.

Kuomet užbaigsiu braižinį “Elgetos Duktė”, 
tai bene pradėsiu “Pirmoji Gegužės”,—tai bus 
operetė ir stengsiuosi ją parašyti lengvai, kad 
daugiau žmonių galėtų tą išpildyt. “Elgetos 
Duktė” pilna opera ir labai rimtai taisoma, 
taigi nei greit pastatyta negalės būt, nes vie
noj vietoj, kaip žinot, niekur nėra užtektinai 
pajiegų, o visuomenė surupužėjus*), tik da- 

i lėlė jos dailę atjaučia. Intelektuališkai dar 
mfisn įmonės nėra gerai išsivystę, tai jie už- 
sigarėdma labai žemos rūšies muzika, kaip 
kad populariškos Amerikos dainos.

Jeigu “Laisvė” bus dienraščiu, tai labai ge
rai, nes reikalinga turėt daugiau žodžių išreiš- 
kėjų, tas daug geriau. Galimas daiktas, kad 
aš kaiką apie muziką ar dailę pradėsiu rašyti.

šį metą nebuvau nei karto parvažiavęs Bos
tonan, visą laiką čia esu,—Jus tą vietą pame
nat. Draugija veik tos pat rūšies, linksminasi 
tuščiai ir man kaikada laiką gaišina. Jiems ro
dos, kad aš dirbu perdaug ir naikinu tik atos
togų laika. Aš aiškinu, kad mano dabar pa- 
mainvtas darbas manęs nevargina, bet jie ne-

šį metą vasara gana lietinga, tai mažiau 
išeiname iš namų. Maudaus kas rytas, nors 
prausiuos ir nebaltai, bet vis dar ant veido 

‘ ropių sodint nebūtų galima.
Visiems laisviečiam labas dienas siunčiu, 

ypač Paukščiui ir Undžiui.
Geras dalykas, kad Jus pasi važinėj ate; kai

ką rasite naują—gerai, kaiką atminsite seną, 
tas ir gerai ir tokiu būdu pasauliežvalga darosi 
erdvesnė....

Spaudžiu delną.
Jūsų M. Petrauskas.

Pavasary manau važiuot Lietuvon ir ten 
pradėt dirbt operai ir symfonijai. Galimas 
daiktas, kad rudeni j e padarysiu keletą kon
certu. Ištikrųjų, tai reikėtų pavest visą žiemą 
koncertavimui. Bet apie tai dar pagalvosiu, 

• gal ir visai koncertų nedarysiu, nes Čia žmo
nės labai šalti kas link dailės. Aš manau, kad 
socijalistai, kuomet pradės sugebėt daugiau 

x apie muziką, jie dirbs daug daugiau, negu kas 
kitas, nes jie pradžioje mano darbui daugiau
siai priešinosi. Jie nesuprato svarbos to daly

ko, nesuprato galės tokio veiksmo gyvenime.** 
Dailė tai žmogaus dvasios biblija (knyga) ir 
kuris sieloje tobulesnis žmonijai, tas mėgsta 
ir tokią knygą skaityt. Mažiausiai supranta 
muziką kiaulė, nes ji rūpinasi tik tuomi, kas 
jos lovije yra.

M. P.
v South Boston, Mass.

10 rugsėjo, 1919. 
Mylimasai!
^Jau aš sugrįžau namon po šventųjų atostogų 

laikui ir pradėsiu senąjį darbą. Pavasary va
žiuosiu namon,*** tai nuo N. Metų iki Užga
vėnių manau padaryt koncertinį “tour’ą” po 
Amerikos kolonijas—sudiev. Jeigu musų lie
tuviai kainavo mano nekaltą, bet didelės kul
tūros darbą, tai gausiu iš jų parėmimą, jeigu 
jie dar nebuvo tam dailės skyriuj intelektua
liai nuvokianti ir jo tikri poselėtojai, na, tai 
ne ką gausiu. Norėtųsi visgi už butą laiką Am
erikoje kelionei turėt keletą skatikų. Prašy
siu Jus tą dalyką paremt; manau, kad rems 
daug žmonių.

Šį metą daug dirbau ir per 6 savaites bu
vau tik du kartu išvažiavęs pasivažinėt,—ne- 
išvesdavo manęs iš namų. Užbaigiau braižinį 
II ir III akto “Elgetos Duktė” operos. Tikrų 
atostogų, be darbo, turėjau tris dienas.

Maniau atvažiuot New Yorkan, bet dėl dar
bų išvažiuot negalėjau.

Muzikos žvilgsniu “Otelio” už “Traviatą” 
stovi aukščiau; bet “Traviata” turi daug po- 
pularių motyvų, kurie daugeliui patinka.****

Verdi, savo jaunesniuose veikaluose, mažai 
turėjo filozofinės nuovokos; jis tvėrė melodi
jas ir tik melodijas. Jis harmonijai nebuvo 
prisirengęs tiek, kiek kad žmogui-kompozito- 
riui reikėtų,—jis tad stengėsi melodijomis ža
vėt ir jis tuomi daug atsiekė. Jis visą laiką 
buvo melodistu, bet vėlesniuose veikaluose jo 
jau matyt kur kas gražesnėn ir įdomesnėn 
harmonijos skraistėn įvyniotos melodijos, dau
giau komplikuotos, tad jau šiaip “griešnin- 
kas” mažiau jų gražume susigaudo. Mažai ar 
visai muzikoje neišsilavinę mėgsta dainas tik 
vieno balso, vieną melodiją, o aukščiau išsila
vinę mėgsta jau komplikuotus dalykus. Ne
išlavintų protą kartu einanti keli motivai 
nuvargina ir žmogus pradeda purtyties, jų 
“nemėgsta,” nes jo protą tas vargina, jų ne
mėgsta nepratęs protaut.

Respublikoj***** nėra jau Norkaus, nėra 
Cvirkos. Cvirka būk Buffalo j, o Norkus kur 
tai pas amerikonus buna...

A. Gabrėnas sužeistas. Guli ligonbutyje U. 
S. Naval Hospital, Flushing Ave., Brooklyn, 
N. Y. Nueikit aplankyt.

Širdingai Jus spaudžiu.
M. Petrauskas.

Kai Kurie Prie Laišką Paaiškinimai
* Petrauskas dažnai skųsdavosi, kad lietu

vių visuomenės dauguma jo nesupranta, ir ne
įvertina, nors jis jai daug ir pasiaukojusiai 
dirba. ,

** Kai tik M. Petrauskas atvyko į Jungti
nes Valstijas, jis koncertavo. Tais laikais veik
liausiu J. V. lietuvių visuomenėj elementu bu
vo socialistai. Jie ne visur M. Petrausko kon
certus parėmė, bet ne tiek dėl “nesupratimo 
svarbos to dalyko,” kiek dėl to, kad jie prieši
nosi pramogoms, kurių pelnas eina privatiš- 
kiems asmenims. Į savo krypties organizacijų 
koncertus, kaip žinia, socialistai lankydavosi 
skaitlingiaų, negu kurios kitos sriovės žmonės. 
Bet kompozitorius to, matyt, nesuprato. Dėlto 
dažnai tekdavo su juo pasiginčyti. Jis mėg
davo pakartoti vieną jam tūlo socialisto posa
ki: “Daina žmogaus tuščio pįlvo nepripildys.” 
Petrauskas^ dėl to skaitydavo tų laikų (1907- 
1908 m.) socialistus “atsilikusiais dailėje.”

Bet jis buvo teisingas, kad socialistai (šių 
laikų komunistai) “dirbs daug daugiau, negu 
kas kitas” dailėje. Jie ir dirbo: pristeigė dau
gybę chorų, scenos mėgėjų grupių, ruošė kon
certus, leido veikalus. Pereitais penkiolika me
tų lietuviai komunistinės krypties darbininkai i 
meno srityj veikė daugiau, negu kitos sriovės. 
Tūli paties komp. Petrausko veikalai juose ra
do didesnio įvertinimo, negu pas kitus.

*** Petrauskas dažnai kartodavo: “važiuo
siu namon,” vadinasi, Lietuvon. Deja, iš ten 
jis sugrįžo nusivylęs. Klerikalai prieš jį buvo 
nusistatę, ir neprileido prie atsakomingų darbų. 
Apskritai, Petrauskas Lietuvoj niekad nebuvo 
gerai įvertinamas. Seniau klerikalai, o pas
taruoju laiku fašistai jį paneigė. Tik kai Lie
tuvos liaudis bus laisva, ji atatinkamai įver
tins kompozitoriaus darbus.

* * * * Aš jam buvau rašęs apie tik ką maty
tas “Otelio” ir “Traviata” komp. Verdi operas,

tai Petrauskas ir komentuoja apie jas.
***** “Respublika” Petrauskas ir daugelis 

kitų southbostoniečių vadindavo jo paties rezi
dencinį namą, kuriame buvo ir jo muzikos 
mokykla arba Lietuvių Muzikos Konservatori
ja, So. Bostone. Kadangi pas Petrauską gyve
no socialistų, bepartinių ir sandariečių, tai ir 
buvo praminta “Lietuvių Koalicinė Respubli
ka.” Būdavo veik kas vakaras ten pešdavomės 
už politiką: kiekvienas už savo įsitikinimus ir 
partiją.

Kastantas Norkus—dabartinis “Argentinos 
Lietuvių Balso” redaktorius; Pr. Cvirka mo
kinosi pas Petrauską dainavimo; A. Gabrėnas 

■—dabar inžinierius, gyvena Trenton, N. J.
R. Mizara.

P. S. Išsamesnis apie kompozitorių Miką 
Petrauską straipsnis tilps ALDLD bertaini- 
niam žurnale “Šviesoj” (num. 2-me).

V. BOVINAS.

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

Pradžia
(Pabaiga)

Visi žydai veikale “Ant Bedugnės Krašto” 
nei nebandyta parodyti. Ne tik šiame veikale, 
bet ir kituose veikaluose vienas charakteris 
negali atstovauti visą kurią tautą. Jei scenoje 
ir parodo kaip kada tautinius charakterius, 
bet tai jau jie nebūna charakteriai, o tik sim
boliai, specialiai paruošti. Tokių veikalų, ku
riame realus charakteris bei tipas atstovautų 
visus lietuvius arba visus žydus— visai nėra. 
Charakteris—yra tam tikros visuomeninės kla
sės, grupės tipas.

Šiame atsitikime kritika kritikuoja tai, ko 
veikale visai nėra ir autorius nei nemanė duo
ti. Visiškai nematanti redakcijos išvada, kuo
met ji sako, jog autorius veikale “Ant Bedug
nės Krašto” bandė arba ir davė “viso Lietuvos 
gyvenimo vaizdą.” Tokio bandymo mes nema
tome. šiame veikale mes matome tik vieną ma
žažemių valstiečių šeimyną vaizduojant. Gi 
tais laikais, kuomet veikalas rašytas, Lietuvos 
gyvenime buvo ir turtingi valstiečiai, kurie 
laikė bernus ir mergas; buvo dvaras, ponai, ją 
tarnai, kumečiai, artojai. Paskiaus Lietuvos 
gyvenime yra ir miesto gyvenimas—fabrikan
tai, pirkliai, darbininkai, amatininkai, rašti
ninkai, profesionalai, kunigai, davatkos, uba
gai ir prostitucija, šių charakterių mes nei dū
ko nematome veikale “Ant Bedugnės Krašto.” 
Vadinas, absurdas kalbėti apie davimą “viso 
Lietuvos gyvenimo vaizdo.” Jokiam veikale 
visas gyvenimas negalima vaizduoti.

Tokia kritika, kuri lygina vieną veikalėlį 
prie viso Lietuvos gyvenimo, tai yra, visos Lie
tuvos—negali autorius pamokinti. Ji dalykus 
neišaiškina, bet dar labiau supina, suklaidina. 
Veikalas reikia kritikuoti to paties veikalo 
frėme. Veikalas galima lyginti prie namo, ar
chitektūros. Na, ar būtų išmintinga, jei mes, 
priėję prie “Laisvės” namo, kuris turi tik tris 
augštus, ir pradėtume j ieškoti dar ketvirto 
žydų augšto, kurio visai nėra? Ne, sakysime. 
Taip ir su veikalu. Visai neišmintinga, kuomet 
mes j ieškome gerų ir blogų žydų veikale, kada 
tų žydų tame veikale visai nėra. Reikia kriti
kuoti tai, kas veikale yra.

Kada Realizmas—Nėra Realizmas
“Šviesos” redakcija aiškina, jog “girtuoklis 

Jonas yra labai realus daiktas,” bet jau “tas 
pats Jonas scenoje, dramoje, knygoje, gali būt 
visai nerealus.” Todėl jis jau nerealus, kad jis 
knygoje jau “Jonas charakteris, Jonas tipas. 
Jis jau daug Jonų . ..”

Bet tas pats Jonas vėl gali pasilikti realus, 
jei autorius “duos kitonišką, negirtą, blaivų” 
Joną. Sulyg tokiu aiškinimu, tai realizmas pa
silieka kokia tai misterija, neišaiškinamu da
lykų. Antra vertus, tai veikalai turėtų būt ra
šoma kokia tai dualine teorija—su dviem ei
lėm charakterių. O jei kitas, negirtas tipas, 
nebus duotas, tai klausytojai supras, kad “visi 
Jonai tokie ‘Jurgiai’ ”, kaip kad “girtuoklis 
Jonas.” Mat, redakcija mano, kad tie klausy
tojai ir skaitytojai gyvena tuštumoje ir kito
kių Jonų nemato, nežino, kaip tik tuos, kurie 
knygoje ir scenoje. Bet reikia pasakyti, kad 
tie klausytojai nevisai taip Jonus supranta, 
kaip kad redakcija čia rašo—jie ir gyvena, ir 
kalbasi, ir dirba su Jonais. Tad jau persiaura 
manyti, jog publika žino tik scenoje esamus 
Jonus.

Visai nevykusiai redakcija aiškina realiz
mą ir sąryšyje su tautiniu klausimu. Redak
cija aiškina, jog Lenkijos patriotas gali para
šyti veikalą ir jame duoti vieną “niekšą lie
tuvį.” O tokių “niekšų lietuvių” yra ir Len
kijoj. Tad, redakcija aiškina, kad toks 
“niekšas lietuvis” bus labai realus tame vei
kale. Bet jis bus tik vienas visame veikale, 
ir “niekšas lietuvis.” Tada redakcija seka
mai aiškina veikalus ir realizmą:

“Kiekvienas, šį tą nusimanąs apie teatrą, 
pasakys, kad šitas lietuvis tame veikale nėra 
realus tipas—tai tik bjaurus paniekinimas lie- 
tuvią. Aišku, kad ir visas toks veikalas nieko 
bendro neturės su tikruoju realizmu.” (Mūsų 
pabrėžta.) Bet kodėl lietuvių paniekinimas ne
gali būt realus? Mes da nežinome.

Pirmiausia reikėtų pasakyti, kad nei vie
nas, kuris “šį tą nusimano apie teatrą,” ne
rašys veikalą tik su vienu “niekšu lietuviu” 
ir nesakys, kad tas niekšas atstovauja visus 
lietuvius. Jei jis bus ir fašistas, parašęs tokį 
veikalą, kaip kad redakcija nurodo, nepa
sieks savo tikslą, nes niekas jo veikalui neti
kės. Veikalus niekas taip nerašo, kas šį tą 
nusimano apie dramaturgiją. Vienas “niek
šas lietuvis”—negali atstovauti visus lietu
vius, taip pat “niekšas lenkas”—negali at
stovauti visus lenkus.

Dabar apie tą “tikrąjį realizmą.” Kas gi 
yra tikras realizmas? Tikras realizmas, tai 
dabartinis buržuazinis .realizmas. Realizmas 
—yra tikrovė, faktas. Tad jei veikalas ir jo 
tipai yra reališki, tai kokiu “stebuklu” re
dakcija gali atimti šio. veikalo realizmą? 
Veikalas gali būt darbininkų judėjimui prie
šingas, bet tas dar nereiškia, kad toks vei
kalas negali būt realistiškas. Hitlerio fašiz
mas yra priešingas Sovietų socializmui, ta
čiau fašizmas yra tikrovė, įvykęs faktas. 
Vadinasi, fašizmas yra tikrasis realizmas. Tai
gi, redakcijai reikia pasakyt, kad ir fašizmas 
ir kapitalizmas turi realistinį teatrą, realisti
nę literatūrą ir realistinį meną. Tačiaus jis 
neturi socialistinio realizmo, socialistinio me
no.

Redakcijos visai nevykusi kritika ir vei-
(Tąsa 4 pusi.)

Kulpmont, Pa.
LDD 24 kuopa rengia Gegu

žinės paminėjimą, kuris įvyks 
gegužės pirmą, Lincoln Hali, 
Kulpmont, pradžia 7 vai. vak. 
Parengimas bus tarptautinis. 
Kalbėti yra užkviesta bent ke
li? Apsiėmė drgg. Michael 
Demchak ir Leo Sitko; abudu 
iš Mt. Carmel. Tikimės turėti 
daugiau kalbėtojų. Bus ir pa- 
marginimų. Orkestrą sugrajys 
“Internacionalą.” Bus ir dai
nininkų. Dainuos kvartetas, 
duetas ir solo. Artistai bus vi
si beveik vietiniai. Plakatai 
jau skleidžiama ir juose skel
biama apie ką kalbėtojai aiš
kins.

(1) Atidarymas apleistų 
mainų ir kaip tas padaryti.

(2) 6 vai. darbo į dieną, 5 
dienos į savaitę ir ką tas reiš
kia darbininkams.

(3) C. L O. ir kaip tą pa
remti.

(4) Prieš karą ir fašizmą ir 
kaip paremti Ispanijos liaudį, 
kovojančią su fašizmu.

Bon Ami.

HARTFORD, CONN.
Iš ALDLD Susirinkimo

Balandžio 12 dieną įvyko 
Amerikos Lietuvių Darbininkų. 
Literatūros Draugijos 68 kuo
pos susirinkimas. Narių daly
vavo nemažai ir visi sutarti
nai darė planus ateities veiki
mui, kad geriau prieiti prie tų 
minių, kurios dar nėra susi
pažinę su darbininkų reika
lais. *

. i Kuopa auga nariais, šiame 
susirinkime buvo priimta 10 
naujų narių. Jie gauta pasi
darbavus dd. O. Vilkaitei ir J. 
Margaičiui. Iš šių draugų tu
rėtų imti pavyzdį ir kiti, tai 
tada mes, hartfordiečiai, gau
tume vajaus pirmą dovaną.

Iš bęndro veikimo raporto 
paaiškėjo, kad bus suvaidintas 
veikalas “Motinos širdis.” Lo
šėjai bus iš Waterbury. Kaip 
greitai bus nurandavota sve
tainė, taip greitai pasirodys ir 
garsinimai. Tas veikalas labai 
geras, jis kitur buvo loštas po 
kelis kartus. Aktoriai yra ge
rai išsilavinę. Komisija sako, 
kad dar bus ir kitokių pamar- 
ginimų. '

Buvo pakeltas klausimas, 
kad dabartiniu laiku labai rei
kalinga “Laisvei” piniginė pa
rama nupirkimui naujos rai
džių statymo mašinos. Hart- 
fordiečiai nusprendė smarkiai 
paremti “Laisvę”.

Kuopos nariai gerai duokles 
mokasi už šiuos metus. Jau 
mažai senų narių yra nepasi- 
mokėjusių, tai labai gerai.

Balandžio 24 dieną bus su-
rengti šokiai Komunistų Par

Ir rašytojai-korespondentai streikuoja! Amerikos Laikraštinifikų Gildijos na
riai, dirbą “Long Island Press” (Ja maica, L. I., N. Y.) laikraščiui išėjo į 
streiką — viso 66 asmenys — reporteriai, fotografistai, etc. Reikalauja daugiau 
algos, 40 valandų ir 5 dienų darbo savaitės. Paveikslas parodo pikietuotojus.

tijos naudai. Jie atsibus Lais-
svės Choro svetainėj, 57 Park
St., bus gera orkestrą ir mū
sų visų pareiga skaitlingai atsi
lankyti, kad parėmus Komu- j 
nistų Partiją, kuri turi daug 
darbų.

Kuopa išrinko delegatu drg. 
P. Giraitį į komitetą surengi
mui Pirmos Gegužės apvaikš-

gelbėti, kad tarptautinio dar
bininkų solidarumo šventė bū
tų tinkamai paminėta. Paren 
gimė bus koncertinė progra 
ma ir geri kalbėtojai.

Nemunas.

čiojimo. Mūsų visų pareiga pa-

Waterbury, Conn.
Atitaisymas Klaidos:

“Laisvės” No. 87, už bal. 
š. m. paskelbime vardų aul 
vusių dėl Ispanijos per V. A 
drulio prakalbas, klaidini 
užrašyta. Draugai J. Svini 
nai aukavo dolerį, o ne 50c 

Atsiprašome. J.
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Veikalai, Reali

MENO SKYRIAUS DALIS
as ir Kritika

(Tąsa iš 3-čio puslp.)
kalelio “Partizanai.” “šviesos” kritika šį vei
kalėlį kritikuoja kaipo žurnalistinį straipsnį. 
Išrodo, kad redakcija visai nepažįsta kūry
binės literatūros. Pavyzdžiui, redakcija kri
tikuoja Patapo greitą perėjimą prie revo
liucionierių ; paskiaus, kad anglas Robertsas 
duoda įsakymus baltagvardiečiui Gurjevui, 
kaip reikia bausti kaimiečius. Redakcija 
klausia: “kokius dvasinius ir fizinius proce
sus jis (Patapas) pergyveno pirma, negu su
prato raudonųjų tikslus, idealus, idėjas, pa
sišventimą, negu galėjo įvertinti svarbą jų 
kovų ?”

Geriausias atsakymas į redakcijos klau
simą, tai kad Patapas tų procesų jau pergy
veno net virš 60 metų. Bet šis redakcijos 
klausimas reiškia daugiau. Jis'reiškia, kad 
redakcija nesupranta veikalo formos, turi
nio, nei autoriaus tikslo. Kaip Patapas galės 
pergyventi “fizinius procesus,” kuomet vei
kale tų procesų nėra? “Partizanai” nėra psi
chologinis veikalas — jame veikia ne “dva
siniai, fiziniai procesai,” bet kova grupės 
prieš grupę. Psichologiniai veikalai rašoma 
trijų, keturių ir penkių veiksmų. Tokiuose 
veikaluose vaizduojama kelių metų ir kelių 
desėtkų metų gyvenimo procesas. Tokiuose 
veikaluose yra klausimas apie “dvasinius ir 
fizinius procesus.” “Partizanuose” to nėra.

“Partizanai” yra vienaveiksmis, ir net ne 
veikalas, o tik vaizdelis. Jame matome ne 
“fizinius procesus,” bet tik persilaužimo mo
mentą, tik vienos valandos, vieno vakaro gy
venimo procesą. Tokios formos veikaluose 
“dvasiniai ir fiziniai procesai” nėra galima 
parodyti. Tad šiame atsitikime tais “dvasi
niais procesais” galima skaityti visas Patapo 
amžius, tačiaus autorius mums davė tik jo 
persilaužimo momentą. Tas momentas yra 
labai realus, nes tai 1917 metų revoliucijos 
momentas. Tuo laiku tokių Patapų perėjo 
milionai revoliucijos pusėn. Taip pat milio- 
nai įvykių yra, kad revoliucijos laiku užteko 
tik sužinoti apie revoliuciją, užteko laikraš
čio žinios, susirinkimo, prakalbos, kad perei
ti į raudonųjų pusę. Vadinasi, Patapo per
ėjimas, kuomet jį apdaužė, iškeikė, išnieki
no baltagvardiečiai, yra ne tik realus, bet 
ir natūralūs. Ne tik meninė, bet ir žurnalis

tinė logika Patapą pateisina.
Visai klaidingai “šviesos” redakcija aiški

na, kuomet ji rašo:
“Taip pat nesinori tikėti, kad toks aukš

tas anglas karininkas baladojosi po miškus 
su grupe baltagvardiečių gaudyti partizanus. 
Visai kitokia anglų interventų rolė buvo.... 
čia visai apsilenkta su istoriniu realizmu.”

Redakcijai “nesinori tikėti, kad toks aukš
tas anglas” buvo pas Patapą. Mat, “anglų 
interventų rolė buvo” kitokia. Kaip mato
me, tai redakcija kritikuoja veikalą kaipo 
žurnalistinį, teoretinį dokumentą, tezius. Re
dakcijai visai svetimas dalykas meninė kūry
ba. Iš šio referato, kurie jį seket, jau matė
me, kad menininkas ne faktus rašo, bet jis 
sukuria vaizdus. Delei “istorinio realizmo” 
menininkui, autoriui, užtenka to, kad anglai 
interventai buvo Rusijoj.

Jei mes imsime geriausius šių dienų vei
kalus, kaip kad “Bury the Dead,” “It Can’t 
Happen Here,” “Marching Song” ir daugelį 
kitų, tai matysime, kad šių veikalų autoriai 
laisvai naudoja charakterius tokiose vietose, 
kur jie visai nėra buvę. Autoriai sukuria sa
vo apystovas, vietas ir tt. Ypatingai veikale 
“Bury the Dead,” kuris buvo skaitomas ge
riausiu revoliuciniu veikalu pereitais metais, 
yra fantazija—užmušti karo lauke kareiviai 
nesiduoda palaidoti, jie sukyla. Tačiaus nei 
vienas marksistinis kritikas nestatė klausi
mo: “Nesinori tikėti, kad užmušti kareiviai 
sukiltų ?” Niekas nestatė klausimą, ar buvo 
toks karas, kokį H. G. Wells vaizdavo savo 
judy—“Things To Come.”

Socialistinis realizmas nėra priešingas re
voliuciniam romantizmui. Autorius turi teisę 
pasitraukti nuo realybės, jis gali vaizduoti 
netikrus nuotikius, jei tie nuotikiai paremti 
moksliniu žinojimu. Leninas dažnai sakė, jog 
prastas tas komunistas, kuris nemoka “sap
nuoti.” Tačiaus tie “sapnai” turi būt ko
munistiški—paremti marksistine filosofija.

Socialistinis romantizmas atmeta misticiz
mą. Jei Schilleris savo herojus padarė meilės 
kankiniais, mirusiais, kad nuėjus į nesamą 
pasaulį, tai socialistiniai romantikai gali bįiti 
kankiniais už visą žmonių meilę, už padary
mą geresnio, laimingesnio pasaulio ant mūsų 
planetos. Toks romantizmas šiandien ma
toma Ispanijoj, Francijoj, Sovietų Sąjungoj 
ir kitose šalyse.

Konferencija gyvai tęsėsi 5 
valandas. Joje dalyvavo ir mū
sų lietuvių, organizacijų apie 
10 delegatų.

Plačiai apkalbėta Pirmosios 
Gegužės apvaikščiojimas. Nu- 
mątoma, kad šįmet Pirmoji1 
Gegužės bus apvaikščiota iš
kilmingiausiai Bostono istori
joj. Manoma, kad Simfonijos 
didysis teatras nesutalpys da
lyvių ir reikėsią, todėl, imti 
Boston Garden.

Baigiant konferenciją priim
ta visa eilė rezoliucijų dienos 
politiniais klausimais.

Gražu žiūrėt, kaip bendrai' 
dirbant darbas sklandžiai ei
na. . J. K.

Juda
Laisvės Choras operetę ati

dėjo rudeniui. Dabar turi vie
ną po kitam mažesnius paren
gimus. Pereitą sekmadienį 
choras surengė šaunią vakarie
nę. Pavadino ją “žydiška va
kariene.” Todėl vakarienėje 
buvo silkių, žuvų ir kit ko, su- 
lyg kaklo. ,

Buvo ir koncertinė dalis. 
Dainavo mišrus ir vyrų cho
rai, o taip pat solo ir duetai.1

Visi dalyvavusieji vakarie-1 
ne patenkinti. Be abejo, kuo
met Laisvės Choras ruoš kitą 
parengimą, tai visi šį kartą da
lyvavusieji, atsives po būrį sa
vo draugių ir draugų.

Balandžio 4 d. Laisvės Cho
ro vyrų grupė gastroliavo 
Worcestery, LDS parengime ir 
gražiai pasirodė.

Vyrų grupė džiaugiasi, kad 
savo tarpe, apart Elenutės Žu
kauskaitės — turi ir M. Bolį.

J. K.

Gabija. Mikas Petrauskas.
Sandariečių vadovaujamas 

Gabijos Choras, balandžio 11 
d. vaidino operetę “Lietuvai
tė.” Kaip pati operetė, taip ir 
vaidinimas buvo prastas.

Prieš vaidinimą paprašyta 
atsistojimu pagerbti mirusį 
kompozitorių ir buvusį Gabi
jos chorvedį, Miką Petrauską. 
Publika atsistojo ir velionį pa
gerbė.

Philadelphijos Lietuvių Žiniai
“Laisvės” Banketas, Koncertas ir Šokiai
Rengia Visos Philadelphijos Liet. 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.

Koncerto Programa Bus Įvairi ir Graži
LOS GRANADINOS, ISPANŲ ORKESTRĄ; ISPANŲ 

FRONTO CHORAS IR SOLISTAI
POPULIARIO

Rusų Balalaikų Orkestrą; Dainuos Shenandoah Maiuierių 
duos duetų ir solų; Nele Statkevičiūte, iš Philadelphijos; A. 
Bayonne, N. J.; S. Kuzmickas, iš Shenandoah, Pa., ir M. Ukneliūte, solistai.

TAIPGI DAINUOS PHILADELPHIJOS LYROS CHORAS
O

Kvartetas, — 
Višniauskas, iš

R. Mizara, “Laisves” Redaktorius Sakys Prakalbą

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

Taipgi atmalia- 
voju jvairiom 
spalvom.

ir pavienių.

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

BOSTONO ŽINIOS
Jūsų reporteris nugirdo, kad 

So. Bostono sandariečiai pikti 
ant Lietuvos valdžios ir savo 
vienminčių, kodėl tie, Mikui 
Petrauskui mirus, nemušė san-

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. Ne'.au- 
kite! Gaukite BARUVACOL, kuJj

tiekia džiaugsmingų palengvinimų 
daugeliui kitų. Geriausia už viską jūs 
galite būt užtikrinti, jog BARUVA
COL neturi svaigalų—Neturi Opiumo. 
Prisiųskite šj skelbimą arba ateikite 
asmeniškai pas ATKINS LAB., 44 E. 
6 3 rd St., New York City. Nesiųskite 
pinigų, užmokėkite paštoriui $1.85, 
pridedant persiuntimo kaštus, kada 
jis atneš jums BARUVACOL. Jau
site greitą, puikų palengvinimą pirmą 
savaitę arba bus jums grąžinti pini
gai. Valandos: šiokiom dienom nuo 10 
ryto iki 4 po pietų. (Laisve)

NAUJOJE VIETOJE

Iš Siuvėjų Gyvenimo.
Lietuviai siuvėjai yra susi

spietę į savo uniją, lokalas 
149. Jame yra apie 250 na
rių. Bet susirinkimus lanko tik 

■ apie 15-20 narių. Šio mėnesio 
susirinkime dalyvavo apie 50. 
Taigi skaitome susirinkimą 
pavykusiu.

Šitam susirinkime iš delega
to raporto patyrėm, kad nuo 
gegužės mėn. 12 d. gausim 
algos pakėlimą, 12 centų ant 

. dolerio.
Šį klausimą siuvėjai disku- 

savo jau anksčiau. Diskusijo
se buvo bandoma pranešti, 
kad tiems darbininkams, kurie 
uždirba mažiau — būtų pa
keltas didesnis nuoš. algos. Gi 
tiems, kurie uždirba daugiau 
— mažesnis. Vienok nutarta 
pakėlimo reikalauti visiems 
lygaus.

Ir jį gausim .. Bet kada ? 
Nagi gegužės 12 dieną. Tuo 
tarpu “overkotų” siuvimo se
zonas prasidėjo pradžioj ba
landžio. Kai kurios dirbtuvės 
išleidžia jų po 1000 į dieną. 
Dirbam juos dabar mažesne 
kaina. Ir kol mes sulauksim 
algų pakėlimo, tai ir sezonas 
pasibaigs. Bosai pasiųs visus 
namo.

Dabar paklauskim kiekvie
nas savęs — kodėl taip yra? 

; Ar tai teisinga? Kam čia yra 
skriauda, o kam pelnas ? Aiš
ku — darbininkams skriauda 
-— fabrikantams pelnas.

Bet kas tam kaltas? Taigi 
mes patys siuvėjai kalti. Nors 

į priklausom unijoj, bet susirin
kimų. nelankom.. Savo lyderių 
nepriverčiam, kad jie laiku, 
išanksto statytų darbdaviams 
mūsų reikalavimus ir iškovo
tų algų pakėlimą, kuomet dar
bo pats įkarštis — sezonas, o 
ne po to, kaip jis pasibaigęs 
ir mes namie sėdime.

ft. Jei mes neskaitome darbi-

ninkiškos spaudos; jei mes ne
lankom unijos susirinkimų, jei 
mes nesirūpinam savo reika
lais — kas gi mums atneš ir 
pakiš po nosim: “štai, va, im
kit porą dolerių daugiau.” •» 

Manedžeris Bloom’as
Unijos manedžeris Bloom’as 

nesenai grįžo iš Europos. Jis 
aplankė Vokietiją, Franciją ir 
Palestiną. Balandžio mėn. susi
rinkime jis papasakojo savo 
įspūdžius iš tos kelionės.

Apie Franciją jis sako, kad 
ten darbininkų susipratimas 
daug didesnis, negu Ameriko
je. Pavyzdžiui, Francijoje yra 
apie 25 milionai organizuotų 
darbininkų. Tuo tarpu Ameri
koje (S. V.) organizuotų dar
bininkų yra tik apie 4 milio
nai (!).

Apie Vokietiją pasakė, kad 
Vokietijoj dabar, esą, socialis
tai ir komunistai dirba išvien 
—bendru frontu. Nors veiki
mas slaptas, pavojingas, bet 
gana žymus gyvenime. Bend
ras, komunistų-socialistų vei
kimas Francijoj irgi žymus.

Apie Palestiną unijos ma
nedžeris nepasakė nieko. Ma
tomai jis ją aplankė tik kai
po žydas — įdomumo dėlei.

■ Europoj jis išbuvęs 10 sa
vaičių, bet Ameriką jis randa 
geriausia šalim. Girdi, vargo- 
skurdo yra ir čia, bet jis čia 
taip nežymus, kaip dideliam 
miške vienas-kitas nudžiūvęs 
medis.

'Manedžeris kalbėjo ir apie 
industrines unijas, kurios da
bar stengiamasi'suorganizuoti 
visoj Amerikoj.

Vienu žodžiu, .susirinkimai 
ir įdomu, ir naudinga lankyti, 
bet didžiuma mūsų siuvėjų to 
nesupranta ir už tai ’ mūsų 
sprandais jodo darbdaviai.

J. K. ir J. B.

Sugrįžo
Pirmadienio ryte laimingai 

sugrįžo iš “Laisvės” kores
pondentų ir šėrininkų suvažia
vimų J. Krukonis ir M. Kaz
lauskas. Suvažiavimais abudu 
labai patenkinti ir apie juos 
pasakoja su entuziazmu.

“Laisvės” šėrininkų suvažia-'j 
vime dar buvo nuvykus draugė 
Antanuk. Ji turi du Šeru.

Jeikei.

dariečiams telegramos. Esą, jie 
būtų pasiuntę pinigų vainikui. 
Dabar, girdi, sužinota vėlai ir 
tai tik iš Lietuvos laikraščių 
(anksčiausia žinia apie M. Pe
trausko mirtį, pasirodė “Lais
vėje”). Tai, esą, pažeminimas 
velionio Petrausko.

Ištikrųjų taip atrodo ir taip 
yra. Petrauskas daug dirbęs 
lietuvybei — palaikytas nežy
miu pilietuku. Kas kita, jei 
mirtų “tautos vadas,” Tūbelis 
ar kitas aukšto rango fašistas! 
Visas pasaulis praskambėtų!

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.

LWUVIgM
DUONA

xjflz 532 Grand St., Brooklyn
NAUJOJ VIETOJ KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ 
DUONĄ IR VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS.

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

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

BROOKLYN LABOR LYCEUM i
DARBININKŲ ĮSTAIGASo. Bostono sandariečiai 

liūdi M. Petrausko. Ir yra ko 
liūdėti! Velionis daug metų su 
jais dirbo. Mes padedam jiems 
liūdėti. Mes nieko prieš miru
sį M. Petrauską neturim.

Argi Cambridge jau Užmigo?
Kaip žinia, Cambridge, 

Mass., yra ALDLD 8 kuopa. 
Yra daug pašalpinių ir kitų 
organizacijų. Cambridge—yra 
didelė lietuvių kolonija. Tą ji 
įrodė apvaikščiodama šįmet 
Lietuvos nepriklausomybės su
kaktuves.

Šį kartą Cambridge lietuvių 
kolonija užsnūdo, o gal ir už-’ 
migo.

Dalykas štai koks, šiomis 
dienomis į Mass, valstiją at-' 
vyksta su prakalbų maršrutu 
drg. V. Andrulis, Vilnies re
daktorius. Drg. Andrulį mes 
pasigaunam labai retai. Taigi 
pasigavę progą reikia ją iš-1 
naudoti. Reikia visiems drg. 
Andrulį išklausyti. Jis turi 
daug naujo ir įdomaus pasa
kyti. Bet. . . Jųsų reporteris 
iš patikimų šaltinių patyrė, 
kad cambridgiečiai Andruliui 
prakalbų nerengia.

Tai kodėl taip, vyrai?
J. K. P.

Gaukite “Laisvei” Naujų 
S^raitytoju

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

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS 

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 3847

Jei Pasiskubinsit— 
Dar Gausit

NOTARY PUBLIC

EM

TEL. STAGG 2-5043

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

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 AVĖ., DETROIT, MICH.

Nepamirškim!
Balandžio 21 dieną į So. 

Bostoną atvyksta drg. V. An
drulis, “Vilnies” Redaktorius. 
Tą patį vakarą, 7-tą vai., kliu- 
be, 376 W. Broadway, turė
sim su Andruliu platų pasikal
bėjimą darbininkiškų organi
zacijų reikalais.

Ketvirtadienį, balandžio 22 
d., 7:30 yal. vak. įvyks drg. 
Andrulio prakalbos, Lietuvių 
Svetainėje, E ir Silver gatvių 
kampas.

čia Andrulis išgvildens daug 
politinių ir visuomeninių klau
simų, kurie dabar purto pa
saulį. Įžanga veltui. J. K.

Gražus Darbas.
Apie balandžio 5 d., visoms 

darbo unijoms, darbininkų ir 
progresyvių organizacijoms 
čia buvo išsiuntinėtas laiškas, 
kuriame buvo kviečiama atsių
sti savo delegatus į konferen-1 
ciją Pirmosios Gegužės (Dar
bininkų šventės) reikalu.

Laišką pasirašė Alfred Ba
ker Lewis — Mass, valst. so
cialistų partijos vardu ir Phil 
Frankfeld — Komunistų Par-' 
tijos vardu.

Konferencija įvyko balan
džio 11 d. Bradford viešbuty. 
Susirinko 160 delegatų nuo 
įvairių darbo unijų, nuo socia
listų ir Komunistų pąrtijų ir 
kitų organizacijų.

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 paskilbusio 
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 

kurią vieną
Tų knygų jau mažai turiu, to
dėl norintieji pirkite tuojaus. 

Reikalavimus su pinigais 
adresuokite:
J. BALKUS 

111.40—1281h St., 
So. Ozone Park, N. Y.
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Lietuvos Teismų 
Lankstumas

Porą metų atgal Kauno | vagis Lapenas ir jo vagių 
kompanija buvo Apeliacinių 
rūmų išteisinti, nežiūrint 
to, kad nusikalstamos me
džiagos buvo pakankamai, 
kad juos nubaust, kaip žu- 
likus. Lapenas ir jo kompa
nionai buvo išteisinti. Tas 
advokatas buvo nubaustas 
už teismo apšmeižimą, nes 
jo “šnipštelėjimas,” • duoda 
suprast, kad teismas buvo 
papirktas.

Kaip matyt ir su šiais

apygardos teismas buvo A. 
ir A. Kapulskius ir A. Vi- 
dėsą nubaudęs už savo ava
lines fabriko pasipelnymo 
tikslais padegimo po 12 me
tų kalėjimo ir priteisė jų 
kreditoriams apie 300,000 
litų.

Byla antrą kart buvo 
svarstoma jau apeliaciniuo- 

r se rūmuose. Rūmai juos iš- 
i teisino. Vyriausis Tribuno

las tą rūmų sprendimą pa
naikino ir vėl grąžino ape- padegėjais atsitiko pana- 
liaciniams rūmams ją iš 
naujo spręst. Apeliaciniai 
rūmai pirmiausiai nuspren
dė už užstatus paleist kal
tinamuosius iš kalėjimo. 
Kaip tik fabrikantai buvo 
paleisti, jie uodegas parodę, 
išdūmė į užsienį. Jų dabar 
“jieško” kaip nusikaltėlių.

1937 mt kovo 3 d. apelia- taukuose pasivartė, 
ciniai rūmai vėl svarstė šią varto, dar lituku patepa ir 
bylą ir kaltinamuosius iš
teisino.

Kokie lankstūs ir teisingi 
tie fašistų teismai! Juk aiš
ku kaip diena, kad žulikai 
padarę nusikaltimą, jaus
dami kaltaisiais, paspruko į 
užsienį, bet teismas juos 
visgi išteisino.

Įdomu pastebėt, kad ne
senai teisė vieną advokatą 
už tai, kad jis kur tai 
“šnipštelėjęs”, kad, girdi,

šiai. Visagalis lietuviškas 
litukas teisingesnis, nepri- 
gulmingesnis, n e p a perka
mas už visokius lietuviškus 
teismus. Litas nuteisia—li
tas išteisina.

Jei vagis, tūkstančių, mi- 
lionų maštabo papuola teis
man, tai jis kaip inkstas 

pasi-

išsirito iš teismo salės “ne
kaltas.” Bet ne duok dieve, 
jei teisman papuola vištva- 
gis, valstietis nukirtęs pono 
medį, lituką nukniaukęs, tai 
tokius teismai “respublikos 
v a r d u” nuvaro ilgiems 
metams katorgom Pas juos 
mat nėra litukų. O nepate
pęs — nevažiuosi. Litas— 
geriausis advokatas.

Juraitis.
19-III-37 m.

A (ft ■

t
Puslapis Penktas

Newark, N. J
Newarko Lietuvių Taupimo ir 
Statybai Skolinimo Draugijoj 
Kivirčius Tvarko Kivirčijančių 

Grupių Advokatai.
Andai jūsų reporteris pra- ‘ 

našavo, kad aukščiau minėtoj 
draugijoj dviejų tėvynainių 
grupių kivirčiai gali nueiti taip 
toli, kad visas reikalas gali at
sidurti teisman. Dabar jūsų 
reporteris gali jums pranešti, 
kad jo pranašystė artinasi 
prie išsipildymo.

Pereitą savaitę įvyko tos 
draugijos šėrininkų susirinki
mas, specialiai sušauktas pa
taisymui konstitucijos, šėrinin
kų dalyvavo apie 80 ypatų.

Kadangi pereitame metinia
me susirinkime Bankinis De- 
partmentas prisiuntė savo 
specialį atstovą į tą susirinki
mą ir griežtai atmetė pasiūly
tus pataisos punktus prie kon
stitucijos, tai ant šio susirinki
mo pataisymo konstitucijos 
komisija atsivedė ir savo ad
vokatą.

Susirinkimas iš sykio nebuvo 
taip trukšmingas, nes nuo me
tinio susirinkimo pasikeitė di
rektorių pirmininkas ir jis 
bandė vesti susirinkimą beša
liškai, kas nedavė progos 
trukšmauti.

Pataisymus prie konstituci
jos skaitė adv. Paulauskas an
gliškai ir tuo pat sykiu išvertė ! 
lietuviškai.

Perskaičius senuosius kon
stitucijos punktus ir naujus 
pataisytus, tuoj aus pašoka 
draugijos adv. Ritgers ir pa
aiškina, kad pataisymai prie 
konstitucijos tie patys, ką ban
dė padaryti ant metinio susi
rinkimo, ką griežtai atmetė 
Bąnkinis Depart, ir dabar, gir
di, aš labiau negu tikras, kad 
Bank. Dept. atmes ir dabar,— 
saj<o Ritgeris.

Konst. Komisija iššaukia sa
vo advokatą ir prašo paaiškin
ti, ką jis mano tuo klausimu. 
Komisijos adv. pareiškia, kad 
nauji konst, pataisyti punktai 
yra geri ir nėra įstatymo, kad 
Bank. Dept. galėtų juos at
mesti. Adv. Ritgeris pripažįs
ta, kad Bank. Dept. įstatymiš
kos teisės neturi, bet, girdi, jis 
yra valstijos departmentas ir 
jią tuos dalykus tvarko pagal 
savo nuožiūrą. Kom. adv. pa- 
grąsina kova prieš Bankinį 
Dept. ir pataria pataisytus 
nąujus konstitucijos punktus 
priimti.

Liekasi priimti jsie punktai: 
1) Direktorius, išbuvęs vieną 
terminą, negali kandidatuoti 
ant kito nepertraukęs vienų 
metų, 2) Direktorius negali 
gauti didesnio darbo viršijan
čio $15.00, 3) Sekretorių rink
ti metiniame šėrininkų susirin- 

1 k'ime ir atsitikime, jei būtų 
netinkamas, direktoriai turi 
šaukti nepaprastą šėrininkų 
susirinkimą ir išrinkti kitą 
(Dabar direktoriai išsirinkda
vo iš savo tarpo); 4) Direkto
rius užėmęs direktoi4aXe ko
kį nors darbą sekretoriaus bei 
iždininko, negali būti rendų 
kolektorium: 5) Kolektorius 
turi būti užbondsuotas už 
$3000. Ir daugiau menkesnės 
vertės dalykėlių.

Suprantama, tie visi daly
kėliai buvo svarstomi ir p. 
Trečioko grupė bandė nepra
leisti, kad jie praeitų, tačiaus 
buvo pasekmingai dviem treč
daliais balsų priimta.

Kuomet pataisymai likosi 
priimti, tai adv. p. Paulauskas 
pašoko ir sako, kad konstitu
cijos pataisymai nepraėjo, nes 
pagal konstituciją negavo da
lyvavusių dviejų trečdalių 
balsų. Pasiginčyta tuo klausi
mu ir perbalsuota išnaujo, pra
šant, kad visi dalyviai daly
vautų balsavime, 
didelę didžiumą 
čių balsų.

Raportuoja
Komisija. Ponas Pocius rapor
tuoja, kad pereitą metą komi
sija bandžiusi patirti keletą 
neaiškumų viename ir kitame 
dalyke, bet jiem nepavyko iš 
priežasties sekr. p. Trečioko, 
kuris vis atidėliojęs ant to
liau ir toliau, kol pasibaigė 
metai.

Kitas kom. narys p. Am- 
broze raportuoja, kad p. Tre
čiokas prieš direktorių susirin
kimą turėjo savo kokusą su 
savo šalininkais ir kad atėję 
ant direktorių susirinkimo da
lykus sutvarkę, kaip Trečio
kas norėjęs. Padarė užmetimą 
ant ketiirių direktorių, kad jie 
neteisėtai išrinkti į board di
rektorius ir visą eilę kitų už
metimų. Trečiokas ir jo šali
ninkai Ambrozevičių melagiu 
vadino ir ginčijo, kad viskas 
gerai, ir kad visi direktoriai 
išrinkti pilnai legaliai.

Kadangi ant metinio susi
rinkimo dėl tų nelaimingų peš-

tynių nebuvo išduotas metinis 
raportas iš draugijos finansi
nio stovio, tai pareikalauta, 
kad p. Trečiokas tai padary
tu, kaip buvęs sekretorius, da
bar.

Ponas Trečiokas paaiškina, 
kad jis pilno raporto neturįs, 
bet šį tą galįs raportuoti. Ir 
pradėjo. Jau, girdi, kelinti 
metai tęsiasi,, kaip mūsų drau
gijoj neviskas einasi taip ge
rai, kaip turėtų eiti. Priežastis, 
girdi, ta, kad tarpe direktorių 
įvyko kivirčiai dėl nepasida
linimo darbu ir tie kivirčiai 
tęsiasi ir dabar, kas draugi
jai neša didelę blėdį.

Suprantama, kad p. Trečio
kas yra vienas iš tų kivirčių 
kaltininkų, save nepripažino, 
bet visu smarkumu puolėsi 
ant savo priešų. Tie sukėlė 
trukšmą ir p. Trečiokas turė
jo atsisėsti. Sustojo abiejų 
grupių peštukai, kad pradėjo 
vieni kitų nuopelnus rokuoti, 
kad rodosi nieko nepaliko, kas 
nebūtų paliesta. Ten buvo pa
liesta Lietuvos Atstatymo Ben
drovė, kur kas kam skolingas, 
prieš ką prova užvesta, kur 
kas ką padarė. Kad tą viską 
smulkmeniškai surašyti, tai ne
tilptų nei ant didelio jaučio 
skuros.

Susiduriu su adv. Paulaus
ku ir klausiu, kodėl, ponas ad
vokate, čia tos neužbaigtos rie
tenos eina ir prie ko tas vis
kas gali privesti? Ponas Pau
lauskas atsako, kad tas vis
kas eina dėl užvydo. Jei vie
nas iš jų gauna kiek geriau 
apmokamą darbą, tai kiti pyk
sta, keršija, organizuoja ko
vą, kelia trukšmą, bando tą 
“nunakinti.” Ponas Ambroze- 
vičius pyksta ir ant manęs, 
kam aš atidariau raštinę New- 
arke. Jis supranta, kad aš pa
kenkiu jo žentui adv. Matule
vičiui. Juk tai, girdi, ne mano 
kaltė. Aš mokslą išėjęs, noriu 
pragyvenimą daryti kaip ir jo 
žentas, ir raštinę atidariau ten, 
kur man atrodė geriau.

Kivirčiai gali privesti prie 
to ir jau dalinai privedė, kad 
per paskutinius kelius metus 
mūsų draugija negavo nei vie
no naujo nario-šėrininko ir 
daugelis senų narių sustojo 
mokėję už savo šėrus, kuomet 
kitos panašios draugijos gau
na šimtus naujų narių ir da
ro gerus biznius ir normaliai 
atsistojo ant kojų, — pareiškė 
adv. Paulauskas.

Kitą sykį jūsų reporteris 
padarys savas išvadas tuo rei
kalu. Ig. Beeis.

kestra. Kviečiame Youngstown ir iš 
apylinkės lietuvius dalyvauti šiame 
parengime. Turėsime skanią vakarie
nę. Kurie norės, galės ant vietos pri
sirašyti prie LD'S 9 kp., nes daly-- 
vaut organizatorius ir turės su sa
vim įstojimo blankų. Kom.

WATERBURY, CONN.
Lietuvių U kęsų Pol. Kliubas ren

gia prakalbas, balandžio 18 d., ' 103 
Green St., Venta Hall. Kalbės adv. 
F. Bagočius iš Bostono. Temoje: Am
erikos lietuvių gyvenimo reikalais; 
dabartinę Lietuvą ii’ jos padėtį ir 
apie Ispanijos liaudies kovas. Pra
džia 7:30 v. v. Nepraleiskite šios 
progos, dalyvaukime visi kuo 
lingiausiai.

skait-
Kom.

LOWELL, MASS.
ALDLD 44 kp. rengia prakalbas. 

Kelios dienos atgal “Laisvėje” buvo 
patalpintas draugo Andrulio prakal
bų maršrutas Mass, valstijoj. Ren
gimo komisija per neapsižiūrėjimą 
paskelbė, kad Lowellyje bus pasikal
bėjimas, bet ne. Lowellyje yra ren
giamos didelės prakalbos, balandžio 
19, 7 vai. vak., L. D. Kliubo Svet., 
338 Central St. Dalyvauki! visi, kas 
tik galėsite tą vakarą. Drg. Andru
lis, “Vilnies” redaktorius ir žymus 
kalbėtojas kalbės labai svarbiais pa
sauliniais klausimais.

Renginio Komisija.
(91-92)

SHENANDOAH, PA.
ALDLD 17 kp. specialis susirinki

mas įvyks nedėlioj, 18 d. balandžio, 
2-rą v. po pietų, 302 S. Main St., 
Najaus Svet. Draugai ir draugės ma
lonėkite laiku susirinkti, nes yra 
daug svarbių reikalų aptarti.

Kom.

WILKES-BARRE, PA.
Balandžio (April) 18 d. yra ren

giama labai puikus vakarėlis Aido 
Choro naudai. Įvyks toj pačioj vie
toj, kur Aido Choras per ilgą laiką 
laikydavo savo repeticijas, 139 S.

LICENSES
BEER WINE

Wholesale
LIQUOR 
Retails
that License No,

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

OHIO.
rengiami

Svet., 920 E.
Visus

so-
CLEVELAND,

Balandžio 17 d. yra 
kiai, Liet. Darbininkų 
79th St. Pradžia 8 vai. vak.
kviečiame atsilankyti ir smagiai lai
ką praleisti. Beje kas atsilankyts Į 
šį* vakarėlį, laimės daug dovanų. — 
Kom.

kas sudarė 
reikalaujan-

Prižiūrėjimo

GARSINKITES SAVO BIZNJ 
DIENRASTYJ “LAISVĖJE”

Main St. Svetaine bus atidaryta nuo 
4 vai. po pietų. Choro klausimu su
sirinkimas ir programa bus 7-tą vai. 
vak. Turėsime gerų užkandžių ir gė
rimų. įžanga veltui. Prašome visus 
dalyvauti.

Jaunuolių Choras iš Torrington, Lai
svės Choras iš Hartford ir veikiau
siai bus daugiau meno spėkų. Gerų 
kalbėtojų ir sporto. Bus vienas iš di
džiausių išvažiavimų kokis kada bu
vo tame parke. (91-92)

ir 
ir
6.

Kom.

WATEI&URY, CONN.
Prašome Lietuvių Organizacijų 

draugijų, ne vien tik vietinių, bet 
apylinkės, nieko nerengti birželio
Nes minimą dieną vietos lietuvių 
darb. organizacijos ir lietuviai ko
munistai rengia didelį pikniką, Lietu
vių Parke, už Lakewood. Piknike dai
nuos Aido Choras iš Worcesterio,

CAMBRIDGE, MASS.
Cambridge’iaus Bendrų Draugijų 

Komitetas rengia šokius 17 d. balan
džio. Pradžia 7:30 v. v. Staske Svet., 
163 Harvard St. Bus gera muzika, 
skanių užkandžių ir gėrimų. Įžanga 
tik 25c. Pelnas eis dėl gynimo Lietu
vos Demokratijos. Prašome visus 
skaitlingai atsilankyti.

Telephone Stagg 2-4401

A. Radzevičius
GRABORIUS

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

Pariamdau autonaoblliuB Te»tuTČw, 
parėta, krikfttynona ir kitokiem 

reikalam.

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

Kom. O

LOWELL, MASS.
ąLowelio .Darb. Kliubas rengia va

karuškas ateinantį šeštadienį, balan
džio 17 d. savoj svet., 338 Central 
St. Pradžia 7 vai. vak. šokiams grieš 
brolių Bilidų Akordlnė muzika, ku
rią publika labai myli. Prie jos sma
gu šokti šokikams, smagu pasibūti ir 
nešokikams. Todėl visi dalyvaukime 
ir dar kartą pasigrožėkime talentin
gų jaunuolių muzikaliais gabumais. 
Bus daug svečių iš kitur, todėl gali- 

i ma manyti, koks smagus parengi
mas' bus.

SCRANTON, PA.
ALD'LD 39 kp. rengia arbatos va

karuškas, 18 d. balandžio, Darb. Cen
tre, 218 Lackwanna Ave. Komisija 
yra pilnai jau prisirengus, kad atsi
lankę svečiai būtų pilnai visko pa
tenkinti. Bus gera programa. Taip 
pat bus gera muzika šokiams. Įžan
ga tik 15c. Prie įžangos bus laimėji
mų, $5,' $3 ir $2. Pradžia 7:00 vai. 
vak. širdingai užkviečia Rengėjai.

MINERSVILLE, PA.
Komunistų Partija rengia “Card 

Party” ir šokius balandžio 17 d. 
Darb. Svet. Pradžia 7:30 vai. vak. 
Įžanga 25c. Kviečiam vietinius ir iš 
apylinkės dalyvauti ir tuom pačiu 
kartu paremti Komunistų Partiją.

Kom.

ELIZABETH, N. J.
Sekmadienį, balandžio 18 d., ALD 

LD 54 kp. rengia “Card Party” su 
užkandžiais. Įvyks LDP Kliube, 408 
Court St. Pradžia. 6 v. v. Įžanga 25 
centai. Bus duodama ir dovanos, ku
rie geriausia kozyriuos. Kviečiame 
visus dalyvaut.

YOUNGSTOWN, OHIO
LDS 9 kp. rengia šokius 17 d. ba

landžio, pradžia 6 v. v. Pas draugus 
Yaznus, 328 Ward St., Niles, Ohio. 
Bus gera muzika, grieš Plaituko or-

OB

Tel. TRObridge 633®

Dr. John Repshis
' (Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard St., 

“ kampas Inman SL, 
arti CenraI Skvero,

CAMBRIDGE, MASS.
OFISO VALANDOS:

2-4 ir 7-9 vakare 
Ned&liomia ir šventadieniais 

10-12 ryta

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

168 Grand Street
Tel. Evergreen 8-7179 

Brooklyn, N. Y.

Dr. Herman Mendlowitz
33 METAI PRAKTIKOS
522 Bedford Avenue 

arti Taylor St., Brooklyn, N. Y.
Tel. Evergreen 7-1312

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

Phone Stevenson 5993

Dr. S. Goldberg
faiso dantis be skausmų ir už 

labai žemą kainą.
1623 N. 7th Street

PHILADELPHIA, PA.

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

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
BALZAMUOTOJAS

Patarnąuju visiems be skirtu
mo. Parsaindau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite.

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

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

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

1

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė.
• Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335

NOTICE is hereby given ___
RL 6376 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 5011-13 Avenue L, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

" FRANKLYN A. MORAN and 
DENIS CAI.LAUAN

D-B-A Moran's Bar ;tnd Grill 
5011-13 Avenue L. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7520 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 405 I.iVonia Avenue. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
LEO S. STARR & BENJAMIN GOLDSTEIN 
405 Livonia Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7506 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 299 Wyckoff Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CHARI.ES KECK 
(Linden Bar and Grill)

299 Wyckoff Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RI. 7526 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of Alcoholic Beverage Con
trol Law at 917 DeKalb Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MORRIS B. KESSLER 
(Murray’s Bar and Grill)

DeKalb Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RI. 7486 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 145 Bedford Avenue. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LOUIS KOTTL
115 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RI. 7519 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 317 Chester Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

IGNATZ REDKO 
(Chester Restaurant)

317 Chester Street, Brooklyn, N. Y.
____________________________ i. .

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7485 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 2154 Pitkin Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of 
on the premises.

MIKE 
A-K-A 273 

Pitkin Avenue,

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

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

917

Kings, to be consumed

CAPUTO
Wyona Street, 

Brooklyn, N. Y.2154

NOTICE is hereby given that License No. 
A 11182 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retitil under Section 75 
of thej Alcoholic Beverage Control Law at 
1838 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.

IRVING GEVIRTZ
1838 Nostrand Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 11226 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
3340 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.

HERMAN BORSTEIMANN
3340 Nostrand Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that I.icenso No. 
A ......... .............................................................................
to 
of 
60

11185 has been issued to the undersigned 
sell beer at retail under Section 75 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
St. Nicholas Ave., Borough of Brooklyn, 

County of Kings, to be consumed off the 
premises. >

THOMAS RUSSO
60 St. Nicholas Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE ia hereby given that License No. 
B 4487 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2265 Bedford Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

BEDFORD PALACE. INC.
2265 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4746 has been issued to the undersigned 
to sell 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
458 Utica 
County of 
premises.

beer at retail under Section 76

Avenue, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed on the

MORRIS FELDMAN
—(Boro Diner)

458 Utica Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that the following 
License numbers have been issued to the 
undersigned tp sell beer at retail under 
Section 76 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at tho following addresses, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
S. B, 21 Location-Picnic House-Prospect Pk. 
S. B. 22 Location-Shelter House-Prospect Pk. 
S. B. 23 Location-Boat House-Prospect Park. 

SAMUEL T. ROBINSON 
Prospect Park, Brooklyn, N. Y.

>

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP 

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ 9 Ei C

KIRPIMAS

SKUTIMAS 15c
Prielankus Patarnavimas 

306 Union Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

A. J. BLKENAS
Lietuvis

Automobilių Inžinierius

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

Visokių Automobilių
General Repairs—Motors 

Overhauletl 
Patarnaujame Patenkinančiai ir už 

prieinamas kainas.
Telefonas Nebraska 4168

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, 
Plaučinių Dūdų, Inkstų Netvarkumai 
ir kitos ligos Vyrų ir Moterų yra sė
kmingai gydomos su patenkinančiomis 
ir greitomis pasėkomis; o jeigu turite 
kokią ligą, kurios jūs nesuprantate, 
pasiklauskite manęs su pasitikėjimu, 
ir jūsų nesveikumas bus jums išaiš
kintas. Kraujo Tyrimai, šlapimo 
Analyzė, X-spinduliai. Serumų Įleidi
mai ir ciepijimai. Sąlygos yra priei
namos. Pasitarimai veltui.

DR. L. ZINS
VirS 25 Metų Praktikos

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

Valandos 9 A. M. iki 1 P. M. 
Sekmadieniais 9 A. M. iki 8 P. M.
(MES KALBAME LIETUVIŠKAI)

'i:vjšit;
- -

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, cielų 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. Stolfcn, 
Doughnuts, Pics, Pastries, Apple Turnovers ir Jolly 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.

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 Ave. ir Grand St.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

d
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Aidbalsių Koncertas 
Rytoj, Balandžio 18
Dar kartą noriu priminti 

“Laisves” skaitytojams, kad 
nedėlioję, bal. 18-tą d., 7 vai. 
vakaro, “Laisvės” svetainėje, 
įvyks Aidbalsių antras metinis 
koncertas. Visi Brooklyno ir 
apylinkės lietuviai turi už ma
lonią- pareigą remti šį koncer
tą ir grožėtis Aidbalsių har
moningu dainavimu. Po kon
certui seks šokiai.

Aidbalsiams teko pasitar
nauti įvairiom organizacijom. 
Dabar jie tikisi, kad šių or
ganizacijų nariai skaitlingai 
atsilankys į jų vakaruškas.

Šiame parengime pirmą kar
tą pasirodys Aidbalsių vyrų 
kvartetas, kuris žavės publiką 
skambiu dainavimu. Mylimas 
merginų trio pasirengęs su 
naujomis dainomis.

Mūsų lakštingala Aldona 
Klimaitė renka gražiausias 
dainas tam vakarui. Bus vai
dinta ir dalis “Kavos Kanta
tos.” Ją pildys Aldona Klimai
tė, Pranas Pakalniškis ir Juo
zas Sukackas. Kas tik džiau
giasi išgirdęs puikią muziką 
—bus pilnai patenkintas su šia 
dalim programos.

Jeigu norite praleisti vaka
rą linksmai, pasimokinančiai, 
ateikite į šį vakarėlį. Jame 
bus gražių dainų, juokingų 
vaizdų, ir smagūs šokiai.

A. J.

Kompanijos Mušeikos 
Grąso Šeimynoms

Etched Metai Kompanijai 
pranešta, kad streikieriai duos 
prieš ją skundą Apylinkės 
Darbo Santikių Tarybai, jei 
nebuą. sustabdyta persekioji
mas Streikierių šeimynų per 
tos kompanijos mušeikas.

Mašinistų Sąjunga, kuri va
dovauja; 300 streikierių, pra
neša, kad kompanijos mušei
kos slankioja po streikierių 
namus ir grąsina sumušimu 
jiems ir, jų šeimynoms, jeigu 
jie nemes streiką. Unija turi 
prisiektus liūdymus įrodymui 
savo pareiškimo.

New Yorko Miestas trečia
dienį išdavė pirmą kontraktą 
gręžimui tunelio iš Brooklyno 
į Battery Park. Už tą darbą 
išmokės $60,000,000. Pirmiau 
buvo išduotas gręžimo bandy
mų pravedimui kontraktas už 
$25,000.

Vėliausiais tarimais, mies
tas įgaliotas išleisti $200,000,- 
000 tunelių statybai.

Nepaiso Drausmės
Long Island Daily Press 

streikieriai laikraštininkai vėl 
pikietavo Jamaica Armory, 
kur minėta kompanija turėjo 
maisto parodą, nors teisėjo 
įsakymu pikietams uždrausta 
pasirodyt arčiau 200 pėdų 
prie armorės. Taip pat palai
koma pikietai prie Gertz De- 
partmentines Krautuvės, kuri 
atsisakė ištraukt apmokamą 
skelbimą iš Daily Press.

Iš 68 D. P. redakcijos dar
bininkų pasiliko darbe tik ke-' 
turi. Vienas iš tų, Persia, yra 
patrauktas teisman už sumuši
mą pikieto pereitą savaitę.

Rytoj įvyks Lietuviu 
Konferencija

šį sekmadienį, 18 balandžio, 
2 vai. po pietų, “Laisvės” sve
tainėj, įvyks Brooklyno ir 
Apylinkės Lietuvių Veikimo 
Komiteto šaukiama konferen
cija, kurioj dalyvaus Lietuvių ( 
Amalgameitų 54-to Skyr. ir 
kitų vietos draugijų bei kuopų 
delegatai. Jei kurios organiza
cijos neturi išrinkusios forma
lių delegatų, valdybų pareiga 
pasirūpinti, kad kas nors at
stovautų jūsų draugiją ar kuo
pą.

Konfrencijoj bus svarstoma 
lietuvių prisirengimas prie Ge
gužės Pirmos parado ir abel- 
nai apvaikščiojimo, taipgi kiti 
vietos veikimo reikalai.

Unijos Reikalauja 
Leidimo Mokyt

Mokytojų Unijos Lok al as 5- 
tas ir WPA Mokytojų Unijos 
Lokalas 453 sudarė bendrą 
komitetą, kuris reikalauja 
Laurai Liebman išduoti; leidi
mą rųokytl anąlų Skalbęs vidu
rinėse mokyklose. Komitetas 
sako, kad pažiūrint puikaus 
rekordo mokinime, Laurai ne
duoda minėto-leidimo mokyto
jau!, nes ji yra veikli unijistė. 
Ji yra lokalo 453 prezidentė. 
SUMEDŽIOJO fe AUG VAL

KATŲ, BET IRWINO 
. NEPAGAVO

Policijai kas tai raportąvęs, 
kad Irwinas užsidėjęs ūsus ir 
slapstąsis tarp Boverės valka
tų. Policija sumedžiojo net 35 
nužiūrimus asmenis, bet, per
sijojus, Irwino tarp jų nerado. 
Viskas ką ji atsiekė, tai nu
varė būrius bedarbių į polici
jos stotis, ištyrė jų barzdas, 
nuėmė pirštų antspaudas ir 
nuteisė užsimokėti po $25 ar
ba atbūti po 5 dienas kalėji
me. ■ ' -'J'Wyy

I ŠAUNUS KONCERTAS IR ŠOKIAI
Rengia Aido Choro Mišrus Sekstetas

Įvyks Sekmadienį, Balandžio 18 April /
“LAISVES” SVETAINĖJE

419 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.

Aido Choro Mišrus Sekstetas vadovystėje B. Šalinaites

Programoj dalyvaus garsus smuikininkas W. Erylžiulis, Al
dona Klimaitė, kolaratura sopranas, Vyrų Kvartetas, Aldo
na Žilinskaitė, pianistė, Merginų Trio, Amelija Jeskevičiutė, 
sopranas ir scenų iš “Kavos Kantatos.” Taip pat stygom 
akomp. V. Žilinskas. Diriguos ir pianu lydės B. šalinaitė.
Pradžia 7 valandą vakaro. Įžanga 40 centų

Raketierius Išmetė 
Iš Unijos

Veiterių Unijos Lokalas 16- 
tas ketvirtadienį išmetė iš uni
jos 3 buvusius viršininkus: 
Paul N. Coulcher, Alader Be
tek ir Charles B. Baum. Pir
mieji du jau yra kalėjime už 
raketą, o trečiasis likosi ne
nuteistas, nes džiūrė nesusi
taikė.

Visą laiką, kada ėjo jų by
la teisme, unijos išrinktas ko
mitetas vedė tyrimą, kad.įsi
tikinusiai galėtų tart savo žo
dį, nežiūrint, ką pasakys val
diškas teismas. Savaitė atgal 
komitetas raportavo nariams 
ir davė pasiūlymus. Po to ra
portas ir pasiūlymai pavesta 
unijos teismų tarybai.

Ketvirtadienį įvyko narių 
mitingas Palm Gardens, kur 
dalyvavo virš 1,000 unijistų 
veiterių ir teismo taryba ra
portavo. Prieš Coulcher pa
teikta 7 kaltinimai, prieš 
Baum — 6, prieš Retek — 5. 
Nariai vienbalsiai nutarė vi
sus tris išmest iš unijos.

Kaltinimai prieš Coulcher:
1. Suokalbiavo su bosais su

laužymui unijinių sąlygų ir 
priėmė stambias sumas papir
kimų nuo bosų už nesilaiky
mą unijinių sąlygų.

2. Prirengė būdus išmokėti 
stambias sumas unijos pinigų 
nuo kovo, 1933, iki spalio, 
1936, savo gengsteriams suo
kalbininkams.

3. Nusuko stambias sumas 
unijos pinigų ir bandė nusukt 
dar didesnes.

4. Po spalio, 1936, bandė 
nusukt $50,000 unijos ir dar
bininkų pinigų, kurie buvo pa
dėti kaipo užtikrinimas jo ir 
Reteko kaucijos; jis bandęs 
saviškai paskirstyti tuos pini
gus, nors žinojo, kad tas ne
teisėta.

5. Pasisavino nekonstitucinę 
galią ir leido sudaryt neteisin
gus kaltinimus prieš unijos na
rius ir išmesti juos iš unijos 
nelegaliais būdais.

6. Suokalbiavo su kitais suk
tais unijos viršininkais ir pri
kalbinėjo juos jam padėti ar 
nusileisti jam ir jo skymams.

7. Pardavė streikus savo as
meniškai ir savo bosų gengste- 
rių sėbrų naudai.

Coulcher buvo finansų sek
retorium.

Prieš buvusį pirmininką 
Baum iškelti sekami kaltini
mai :

1. Padėjo Metropolitan Re- 
stauranų ir Kavinių Savininkų 
Sąjungai rakete.

2. Suokalbiavo su Coulche- 
riu ir bosų gengsterių sąjunga 
atimti iš narių jų konstitucines 
teises.

3. Pilnai žinodamas, kad 
padeda Coulcheriui suktybių 
skymuose, jis neteisėtai bandė 
paskirti unijos ir ^darbininkų 
pinigus asmenims neturėju
siems prie tu pinigų teisės.

4. Pasirašė čekius išėmimui 
stambių sumų pinigų, žinoda
mas, kad tie pinigai eina gen
gsteriams ir kad tą darydamas 
jis padeda išeikvoti unijos pi
nigus suktybėms.

5. Dalyvavo suokalbiavime 
išmest unijos narius, kurie drį
so klausti apie bosų gengste- 
rių diktatūrą.

6. Prarado narių pasitikėji
mą nedavimu raporto apie ti
kras sąlygas kas liečia bosų- 
gengsteriu diktatūrą.

Prieš Reteką, buvusį orga
nizatorių, padaryti sekami kal
tinimai :

1. Kad jis buvo dalimi bosų- 
gengsterių diktatūros.

2. Agentavo Metropolitan 
Restauranų ir Kavinių Savi
ninkų Sąjungai.

3. 'Ėmė dalyvumą suokal
biuose nusukt unijos fondus.

4. Ėmė dalyvumą suokal
biuose išmest unijos narius, 
kurie priešinosi jo darbams.

5. Prarado narių pasitikėji
mą nedavimu raporto apie 
tikras sąlygas kas liečia bosų 
-gengsterių diktatūrą.

Nuotikiai veiterių unijoj tu
rėtų būti pamoka visiems imi-

Kunigas Sudaužė Dievuką
Pereitą sekmadienį, balan

džio 11 d., 9-tą valandą ryto, 
šv. Jurgio bažnyčioje, Central 
Brooklyne, vietinis klebonas 
Paulionis sakė pamokslą stovė
damas prie altoriaus. Besaky
damas įsikarščiavo ir pradėjo 
šaukt, bart parapijomis, kad 
jie eina į teatrus, į balius, o 
ant bažnyčios tai pinigų ne
duoda. Ir besibardamas, besi- 
skerėčiodamas užkliudė dievu
kui per galvą, kuris nusirito 
nuo kampo altoriaus ir sudu
žo. Sudužus dievukui, pradėjo 
žmonės juoktis, kad ir baž
nyčioj, ir pamokslas paįro.

Centralbrooklynietis.

Paskelbė Laivų Radio 
Operatorių Streikų

Int. Mercantile Marine Kor
poracijai atsisakius tartis su 
Am. Radio Telegrafistų Sąjun
ga pastaroji paskelbė genera- 
lį streiką, kuris paliečia visą 
tos korp. laivyną — 22 laivus.

Gi dviejų laivų — Roose
velt ir California — įgulos 
jau anksčiau buvo paskelbu
sios sėdėjimo streiką paramai 
telegrafistų ir už savo reika
lavimus, iš kurių svarbiausiais 
buvo reikalavimai prašalinti 
du radio operatorius ir septy
nis įgulos narius, dirbusius lai
ke pereito didžiojo streiko.

Airiai-Italai Bendrai Remia 
Ispaniją

Šiaurių Am. Komiteto Gel
bėjimui Ispanijos Demokrati
jos šaukiamam masiniam mi
tinge šį sekmadienį bendrai 
dalyvaus airių ir italų organi
zacijos. Pirmu kartu dalyvaus 
tik nesenai sutvertas Airių- 
Amerikonų Komitetas. Abi 
grupės darbuojasi mitingo sė
kmingumui. Įvyks 18 balan
džio. Hippodrome, 43rd St. ir 
6th Ave., New Yorke. Pradžia 
2:30 po piet. Įžanga nuo 25c 
iki $5.

Mitingas šaukiamas protest 
tui prieš Italijos ir Vokietijos 
fašistų intervenciją Ispanijon 
ir paramai demokratijos gynė
jų. Kalbės Fernando de los 
Rios, Ispanijos ambasadorius, 
taipgi žymus Artistų Unijos 
narys Phil Bard, kuris nesenai 
sugrįžo iš karo fronto Ispani
joj, ir kiti.

Brooklyniečią Sveikata
Skarlatina ir tymais susir

gimai vėl padaugėjo pereitą 
savaitę. Nebuvo permainų su
sirgimuose diphtherija, tačiaus 
1 mirė nuo tos ligos, kas suda
ro Brooklyne 11 mirčių per 
pirmas 14 savaičių šių metu. 
Visame mieste jau buvo 17 
mirčių. Kadangi Brooklyne 
yra toks pavojus nuo tos ligos, 
rūpestingos motinos turėtu ma
žus vaikus įčiepyti be atidėlio
jimo.

Mirčių nuo visokių priežas
čių buvo 592, 35-kiom dau
giau pirmesnės savaitės. Gi 
pereitų metų tuo pat laiku mi
rė 527. Plaučiu uždegimu mi
rė 69, devyniais daugiau pir
mesnės savaitės. Influenza 
mirė 1, automobilių nelaimėse 
—5; visame mieste žuvo 17.

Gimimų buvo 866 arba 28 
daugiau pirmesnės savaitės. 
Pereitu metų tuo pat laiku gi
mė 778.

Lorimer Restaurane 
Daug Naujo

------—
Pastaruoju laiku Lorimer 

Restaurane, 417 Lorimer St., 
vis pamatysi ką nors naujo. 
Nesenai už baro viskas iškalta 
baltomis, mazgojamomis Lie
tomis, kas prisideda prie šva
ros. Gi prieš “Laisvės” suva
žiavimą visas valgomasis kam
barys naujai išmaliavotas. Ro
dos, jau viskas gera, bet gir
džiu, kad už durų kas nors 
kaukši. Neiškenčiau, įkišau 
galvą virtuvėn. Tikėsit ar ne, 
naujos, baltos lentynos atsira
do, žodžiu, net ir virtuvė “iš
balo.” Man tas patiko.

Beje, jau kelinta diena kaip 
dirba nesenai sugrįžus iš Flo
ridos Marytė Kučiauskaitė, se
niau ilgą laiką dirbusi, toje įs
taigoj veiterka.

R-no Lankytojas.

Užstreikavo Kitą Šapą
Lovų Dirbėjų Lokalas 140 1 

veda organizacinį vajų po vi
są miestą ir jau atsiekė daug 
laimėjimų. Ketvirtadienį už- ■ 
streikuota Greater New York 
Bedding Co. Reikalauja pripa
žinimo unijos, pakelti algas 25 
nuošimčiais ir 40 valandų sa
vaitės. Pirmą dieną pasiūlyta 
10% daugiau algos, bet unija 
nepriėmė.

“Laisvės” Piknikas 
Brooklyne

Dienraščio “Laisves” pikni
kas šiemet bus 4 d. liepos-Ju
ly, Ulmer Park, Brooklyn.

Prašome kitų vietos organi
zacijų tą dieną nieko nerengti 
ir kviečiame Brooklyno ir apy
linkės lietuvius dalyvauti “Lai
svės” piknike 4-tą dieną liepos 
(July).

“Laisvės” Administracija.

Valgykite Medy
“Laisve” tik dabar vėl ga

vo didelį vežimą tikro bičių 
medaus ir parduoda UŽ nuže
mintą kainą—po 65c kvortą; 
pusė 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 j “Laisvės” ofisą 
ir pasiimkite tyro bičių me
daus, vartokite vietoj cukraus.

REIKALAVIMAI
REIKALINGA mergina dirbti res- 

taurante ir pagelbėti virtuvėje.
Valandos yra nuo 10 iš ryto iki 8 v. 
vakaro. Alga nuo $10—15 į savaitę 
Sekmadieniais nereikės dirbt. Patyri
mas nereikalingas. Dėl daugiau in
formacijų kreipkitės pas: John Ju- 
revich, 148 Grattan St., kampas Va- 
rick Ave., Brooklyn, N. Y. Tel. Ever
green 8-8792.

(91-93) f

Reikalingas vyras, kuris apžiūrėtų 
namą ir kurą. Jis turi ir miegoti 
tame name. Valgis neprirokuojamas. 
Kreipkitės prie: , Flushing Russian 
and Turkish Baths, 29-31 Morrell St., 
Brooklyn, N. Y. (89-92)

PERMANENT WAVE
STEAM OIL 

CROQUIGNOLE 
PERMANENT
$5 VERTES 

Ekspertai
Operatoriai .jp • > 

pilnai su šiuo 
skelbimu

Be Mašinos C A 
Permanent r“

Plaukai atgaivinami su 
link originališkos spal
vos, nepaisant kokioj 

padėtyj nebūtų.

įskaitant 
Shampoo

Finger Wave 
ir pakirpimai 

LOngacre 
5-3278

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

V

Lietuvos Valstybine
1 kvortos $3.49
12 bonkų (keisas) $37.70

REPUBLIC RYE
Kvorta $1.89
Paintė $. 98

WESTBROOK, PA., RYE
Kvorta $1.59
Paintė $ .83

Ordelius priimame telefonu, Evergreen

SherryWi**

7-2089

REPUBLIC LIQUOR STORE
415-17 Keap Street, Brooklyn, N. Y.

Tarpe Grand Street ir So. 1st Street
Lie. No. L72

0--------------------------------------------------------------------------------------------
Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—4 ir 6—1.

Nira valandų sekmadieniais.
............................................................. ......—......... -................-........... fl |

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

50c UŽ DIENĄ IR NAKTĮ

Vyrams Trečiadieniais, Ketvirta
dieniais, Penktadieniais, Šeštadie

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

Speciales kainos savaitei.

MATEUŠAS SIMONAVIČTŪS I
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAM ĮSTAIGA

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

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

426 SOUTH 5th STREET, BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties. Tel. Evergreen 7-8886
-...............- 11 ' ... -- ’ -.TriLL-i-te

iistams, kaip reikia visada bu
dėti unijos reikalų sargyboj ir 
kovoti už laisvę žodžio,- už 
demokratiją, už teisėtumą pa
čioj unijoj. Geriems viršinin
kams reikia padėti, blogus kri
tikuoti ir nesitaisančius praša
linti iš vietos pirm negu jie 
oadaro tokios žalos, kokios pa
darė veiterių, unijoj. O tas ga
lima tik tada, kada visi na
riai dalyvauja visuose unijos 
susirinkimuose ir atydžiai se
ka savo unijos ir visų darbi
ninkų reikalus ir veiklą.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(ŠALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 

| ir salę del po šermenų pietų. 
1 Teikiam nemokamai vėliausio* 

mados automobilius.

1 84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

WOODHAVEN, L. L, N. Y.

NATURAL - LAX - HERB TEA

12
MEDL
CINAL

HERBS
IN

1 BOX
NATURAL-LAX-HERB TEA netik kad UŽKIETĖJUSIUS vidurius 

paliuosuoja, išvalo, ir sutvarko, bet dar turi savyje MINERALINIŲ 
DRUSKŲ ir VITAMINŲ, kurie drūtina ir gydo kitas kiiho dalis. 
Taipgi tuojaus nieko nelaukite ir parsitraukite N. L. H. T. Dėžutė 
prekiuoja tik 50c. Prisiųskite Money Order, čeki už $1.00 bei dau- 
giaus, o aš jums pasiųsiu N. L. H. T. Rašykite šiaip:

JOHN W. THOMSON, P. O. Box 186, BROOKLYN, N.Y.




