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Kiek yra bedarbių?
Daug bilių Kongrese.
Sukilimas prieš “Dievą”* 
Franci jos pozicija.
Japonija dūksta.

Rašo D. M. š.

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $7.00 

Metams

W. P. Administracija, Wash-
ingtone, skelbia, būk bedarbių 
skaičius sumažėjęs iki 7,500,-
000. Sako, kad sausio mėnesį,
1936 metais, buvo 11,700,000 
bedarbių, tų metų gale jau bu
vo tik 9,900,000, o dabar dar 
sumažėjo.

žinoma, kad po virš šešių 
metų baisaus krizio darbai kiek 
pradėjo daugiau judėti, ypatin
gai, kada imperialistai taip bai
siai rengiasi prie karo. Bet vis 
vien, jeigu jau ir 7,500,000 be
darbių tebūtų, tai “geri laikai” 
dar labai toli.

Sako, kad Jungtinių Valstijų 
kongrese yra įnešta įvairių bi
lių, kurie reikalauja $150,000,- 
000,000 (šimto penkių dešimtų 
bilionų dolerių).

Kongresas jau paskyrė $320,- 
000,000 kovai prieš potvinius ir 
$450,000,000 kelių taisymui.

Kongresmanas Dunn reika
lauja $2,500,000,000 vien Pitts- 
burgho apsaugojimui nuo po
tvynių; senatorius Wagner rei
kalauja $1,000,000,000 netiku
sių gyvenimui namų nugriovi
mui ir jų vietoj naujų budavo- 
jimui. Įnešta bilius, kad seka
mais metais būtų skiriama $3,- 
000,000,000 viešiems darbams 
ir bedarbių pašalpoms. Paskui 
seka visa eilė kitų bilių, kaip 
tai, Jaunuolių Aktas, farmerių 
pašalpos biliai ir tt.

Tik bėgyje vienos savaitės 
Sovietų laivai atvežė į Bostoną 
17,523 tonus anglies. Sako, kad 
į metus laiko Sovietai į Naują
ją Angliją įvežė virš 500,000 
tonų anglies. Už kiekvieną toną 
moka po $2 muito. Iš savo pu
sės, žinoma, Sovietai čia perka 
daug įvairių kitokių produktų.

New Yorke spauda daug ra
šo apie “modernišką dievą — 
Father Divine.” Ne vien polici
ja jį gaudo, bet dabar sukilo 
prieš jį ir jo “pirmasis ange
las — žmona” ir šaukia, kad jis 
nėra jokis dievas, o tik papras
tas senis. 

N
Rumunijos valdžia gavo iš 

Francijos 24 didelius lėktuvus 
bombanešius. Sako, kad ji dar 
daug jų turi Francijoj užsa
kius. Franci j a gamina daug 
ginklų ir Lenkijai, tarpe kitko, 
budavoja jai ir naujus karo 
laivus. Bet ta pati Francijos 
valdžia griežtai stoja prieš bent 
kokią paramą Ispanijos liaudies 
demokratinei valdžiai.

Japonijos imperialistų laik
raštis “Nichi Nichi” reikalauja, 
kad Japonija padarytų bendrą 
karinę sutartį su Anglija prieš 
Sovietų Sąjungą. Japonija su- • 
sitarė prieš Sovietus su Vokie
tija, Italija ir Lenkija, bet da
bar į tą imperialistų suokalbį 
nori įtraukti dar ir Angliją.

Japonijos imperialistai šau
kia, būk Sovietų Sąjunga Vla
divostoke turi virš 60 submari- 
nų, 100 torpedinių laivelių ir 
kelis greitus kruiserius. Bet 
labiausiai dūksta, kad Sovietai 
atidarė aplinkui Sibirą šiauri
nį Vandens Kelią. Vienok visi 
karo specialistai žino, kad So
vietų Sąjungos submarinai ir 
torpediniai laiveliai yra tik ap
sigynimui, ne užpuolimui. Pa
tys Japonijos militaristai, karo 
laivynų konferencijoje, argu
mentuodavo, kad tos rūšies lai
vai yra tik apsigynimo laivai. 
Tai kam staugti, jeigu Japonija 
nemano Vladivostoką pulti?

Sovietų lakūnas P. G. Golo
vin nuskrido ant salos Rudolf. 
Ji yra šiaurių Okeane, tik 560 
mylių nuo šiaurinio Poliaus. 
Ten steigiamas lėktuvų laukas. 
Sovietai vis rimčiau kalba apie 
įsteigimą lėktuvams nusileidi
mo lauko ant šiaurinio Poliaus.

Visų šalių Darbininkai, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsi t, Tik Re

težius, o Islaimėsit 
. Pasaulj!
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Ispanų Liaudiečiai Už
ėmė Huescos Priemie- 

stį; Apgula Miestų 
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SUKILO FAŠISTŲ KA
REIVIŲ KUOPA; SUŠAU
DĖ SAVO OFICIERIUS.

Madrid, bal. 23. — Ispa
nijos respublikos armija už
ėmė provincijos sostinės 
Huescos priemiesčius šiaur
rytiniame fronte. Pradeda 
apgulti patį miestą.

Fašistai jau dvylika dienų 
kaip savo kanuolėmis ištolo 
bombarduoja Madridą. Tuo- 
mi užmušė virš 250 nekariš- 
kių gyventojų. Atsakydama 
priešams, respublikos arti
lerija bombarduoja 3,0001 
apsuptų fašistų Universite-1 
to Mieste, Madrido priemie-’ 
styj.

Valencia, Ispanija, bal. 
23. — Sukilo 175 fašistų ka
reivių kuopa Cordoba fron
te; sušaudė savo oficierius 
ir perbėgo į liaudies armi
jos pusę. Su sukilėliais atė
jo puskarininkiai (unterofi- 
cieriai). Sukilėliai atsivedė 
ir du fašistų kareivius mau
rus kaipo belaisvius.

Georgia Darbo Federacija 
Atmetė Ukazą prieš CIO
Atlanta, Georgia. — Val

stijos Darbo Federacijos su
važiavimas atmetė įsakymą 
Wm. Greeno, Amerikos 
Darbo Federacijos pirmi
ninko, iššluot laukan iš or
ganizacijos visas unijas, re
miančias Industrinio Orga
nizavimo Komitetą (CIO).

MERGINA PERSIMAI
NIUS Į VYRĄ

Brussels, Belgija. — El
vira de Bruy ne, 23 metų 
amžiaus, ,buvo laikoma mer
gina dviračiu lenktynių 
čampione. Bet per paskuti
nius porą metų jos lytis 
“persimainė į vyrišką.”

Tokio. — Per audrą jūroj 
arti pietinio Sachalino, 51 
žuvininkas nuskendo ir 170 
“nežinia kur dingo,” reiš
kia, taip pat prigėrė.

1,000,000 Studentų Naziai Mėto Senius, Vai- 
Išstojo prieš Karą kus iš Žydą Prieglaudą

New York. — Pereitą ke
tvirtadienį daugiau kaip mi- 
lionas studentų iš 700,uni
versitetų ir kolegijų ir iš 
200 vidurinių mokyklų 
Amerikoj streikavo bei de
monstravo už taikos palai
kymą, prieš karo pavojų. 
Vien Didžiajame New Yor
ke prieškariniuose mitin
guose ir demonstracijose 
dalyvavo 130,000 studentų. 
Tokias skaitlines paduoda 
Joseph P. Lash, vice-pirmi- 

1 ninkas Studentų Jungtinio 
Taikos Komiteto.

Streikai įvyko Johns Hop
kins. Chicago, Cornell, Har
vard, Pennsylvania, Temple 
ir ilgoj eilėj kitų universi
tetų.

drąsina Nužudyt Buvusį 
Anglijos Karalią Edwarda
London. — Savaitraštis 

“Cavalcade” praneša, kad 
ateina vis daugiau grasi
nančių laiškų Windsoro ku
nigaikščiui, buvusiam Ang
lijos karaliui Edwardui. 
Grūmoja jį nužudvt. Laiš
kai be parašų. Edwardas 
dabar gyvena Austrijoj.

Berlynas. —Hitlerio^ slap
toji policija bal. 22 d. išmėtė 
šimtus senių ir vaikų iš žy
dų B’nai B’rith prieglaudų 
ir sveikatnamių. Užgrobė 
visą nuosavybę tos labda
ringos organizacijos.

Nazią Piršlių Mokykla
Berlynas.—Į nazių moky

klą lavint piršlius įstojo 50 
asmenų. Jie mokinami ne- 
piršt žydaičių vokiečiams, 
bet stengtis suporuot kaip 
galint daugiau “tinkamų 
veislei” vokietaičių su vo
kiečiais.

Sušaudysią 140 Raupuočią
Nanking, Chinija. — Ka

rinė Kwantungo provincijos 
vyriausybė nutarė sušaudyt 
140 chinų, sergančių vadi
namais “nepagydomais” 
raupais.

Teisia Generolą už Myletines 
Nužudymą

New Castle, Kentucky.— 
Baigiama rinkti prisieku; 
šieji posėdininkai teismui 
prieš generolą H. H. Den- 
hardtą kaipo žmogžudį. Jis 
kaltinamas, kad nušovęs sa
vo myfėtinę Verną G. Tay- 
lorienę.

Instrumentas, Parodąs, Kur 
Yra Žibalo po Žeme

Philadelphia, Pa. — Susi
rinkimui Amerikos Filoso
fų Draugijos pranešta, jog 
išrastas “masinis spektro- 
grafas” parodo, kur yra gi
liai žemėje žibalo-aliejaus. 
Tas labai jautrus instru
mentas “užuodžiąs” žibali
nes dujas iš viršaus ir pa
čiame paviršiniame žemės 
sluogsnyje.

Turi Įdėt Auksinius Dantis 
Vieton Išmuštų

Viena, Austrija. —Tūlas 
vyras kirto veidan “prasčio
kui” ir išmušė kelis dantis. 
Žmogus teisme reikalavo, 
kad muštukas apmokėtų 
dentistui už auksinių dan
tų įdėjimą vieton išmuš
tųjų. Muštukas argumen
tavo, kad tas žmogus yra 
prasčiokas, todėl jam turėtų 
užtekt geležinių dantų. Bet 
teismas nusprendė, kad jei
gu kas išmuša kitam dantis, 
tai turi sudėt jam auksi
nius.

LIUDYTOJAS PRIEŠ 
STREIKIERIUS BANDĖ

NUSIŽUDYT TEISME
Budapest, Vengrija. — 

Pastatytas liudyt prieš ba
davimu streikavusius pože- 
myj 195 Pecs mainierius, 
Franz Caus, 22 metų, teis
me peiliu persipjovė didžią
sias rankų kraujagystes, 
idant paleist kraują ir taip 
nusižudyt. Bet greita medi- 
kalė pagelba apsaugojo jo 
gyvybę. Jis turėjo liudyt, 
būk dalis mainierių grasini
mais privertus streikuoti 
kitus.

EXTRA!
TRYS ANGLŲ LAIVAI 
ATVEŽĖ MAISTO BIL

BAO LIAUDIEČIAM

Bilbao, Ispanija, bal. 23.— 
Trys Anglijos prekybos lai
vai, “McGregor,” “Hams- 
terley” ir “Stanbrook,” at
vežė 6,100 tonų maisto par
duot badaujantiems Bilbao 
liaudiečiams. Fašistų karo 
laivas “Almirante Cervera” 
grūmojo šaudyt į tuos ang
lų laivus, bet neišdrįso. An
glijos karinis didlaivis 
“Hood” lydėjo šiuos maisto 
laivus iki 3 mylių nuo Bil
bao. Paskui liaudiečių gink
luotas laivukas juos pasiti
ko ir saugiai atlydėjo į prie
plauką.

BASKAI NUKIRTO TRIS
FAŠISTŲ LĖKTUVUS

Bilbao, bal. 23. —. Baskų 
liaudies lakūnai nukirto že
myn tris fašistų orlaivius, 
vėl atlėkusius bombarduot 
šį miestą. Žuvo ir fašistų 
lakūnų kapitonas Felipe del 
Rio.

FAŠISTŲ PRANEŠIMAS 
Iš BILBAO FRONTO

San Sebastian, Ispanija,— 
Fašistai skelbia, kad jie atė
mę iš baskų liaudiečių Cor- 
rascain ir Saretti kalnų po
zicijas ir tuo būdu nuvalę 
sau kelią į Durango. Mū
šiuose del tų pozicijų jie sa
kosi nukovę 800 liaudiečių.

Žuvo Trys Skurdžiai
Cleveland, Ohio.—Viena

me pastoginiame kambarė
ly j rado lavonus bedarbių 
St. Kovaliko, M. Bovinskio 
ir liejyklos darbininko W. 
Kocinckio. Dar esą neži
noma, ar jie mirė nuo nuo
dingo maisto ar užtroško 
dujomis iš gesinio pečiuko.

Auburn, Maine, bal. 23.— 
Valdiška Darbo San tikiu 
Komisija atsiuntė iš Wash
ington© du savo tarpinin- 
kus-taikytojus Anną Wein
stock ir A. Howardą Meyer- 
są tyrinėt skundus strei
kuojančių darbininkų prieš 
čeverykų fabrikus. Streikie- 
riai parodo, kaip samdyto
jai, policija ir milicija laužo 
Wagnerio Darbo Santikių 
Įstatymą. Tas įstatymas už
tikrina darbininkams teisę 
organizuotis į unijas ir 
streikuoti. Bet Maine vals
tijos gubernatoriaus milici
ja ir Auburn ir Lewiston 
miestų policija, ašarinėmis 
bombomis, buožėmis ir are
štais terorizuoja streikie- 
rius ir nachališkai mindžio
ja šalies įstatymą.

Tarp areštuotų yra socia
listas Powers Hapgood, in
dustrinės unijos organizato
rius, ir keturi kiti streiko 
vadai. Jie kiekvienas laiko
mi po $200 parankos iki tei
smo.

Philadelphia, Pa. — Schu
ylkill upėj rado prigėrusį S. 
S. Glassą su $600 kišenių j.

Amerikiečiai Lincoln 
Brigados Jaunuoliai 

Didvyriai Ispanijoj
Anglą Intelektualą ir Uniją 
Pagelba Bilbao Liaudiečiam

London, bal. 23. — Šį šeš
tadienį išplaukia 2,481 tonų 
įtalpos laivas “Backworth” 
su maistu ir medikale pa
gelba badaujantiems bas
kams Bilbao liaudiečiams. 
Laivas plaukia į Bilbao, ne
paisant fašistų karo laivų 
blokados prieš tą miestą.

Tuo laivu važiuoja ir trys 
Anglijos seimo atstovai: 
W. Roberts, W. Dobbie ir F. 
S. Cocks. Anglijos intelek
tualai sudėjo $10,000 aukų 
Bilbao liaudiečiam. Vien 
David Lloyd George paau
kojo $1,250 tam reikalui. 
Lloyd George yra garsus 
senas liberalas, buvęs Ang
lijos ministeris pirmininkas 
laike pasaulinio karo. Ang
lijos darbo unijos suaukojo 
200 tonų maisto Bilbao gy
ventojams.

JŲ NARSA GĖRISI NEW 
YORKO TIMES KORES

PONDENTAS

Sovietai su Demokratija Newarko ir Elizabetho
Prieš Fašizmą

Washington. — Sovietų 
Sąjunga visomis jėgomis 
stos išvien su demokratinė
mis šalimis, “kuomet ateis 
laikas kovai tarp netobulos 
demokratijos ir tobulo fa
šizmo,” pareiškė Sovietų 
ambasadorius Aleksandras 
Troj&novski bal. 22 d.

Sykiu jis nurodė, kad So
vietų Sąjungos stiprybė ir 
jos taikos politika yra di
džiausia jėga, pastojanti ke
lią karui Europoj (taipgi, 
suprantama, ir Azijoj). O 
aršiausi karo kurstytojai 
yra fašistai, bet jie prisibi
jo Sovietų galybės.

Japoną Gatvekarią Darbinin
ką “Lėtumo Streikas”

Tokio, bal. 23.—Gatveka- 
rių ir požeminių traukinių 
darbininkai streikuoja “lė
tumu:” kaip galint lėčiau 
važiuoja. “Lėtumo” strei
kas vedamas, idant priverst 
miestą pakelti darbinin
kams algą 20 procentų.

Sao Paulo, Brazilija. — 
Kalėjimo sargybiniai sužei
dė kelis politinius kalinius, 
kurie, sakoma, bandę pa
bėgti.

N. J. Crucible Plieno Streikieriai Laimi
Harrison, N. J., bal. 23.— 

Crucible Plieno kompanija 
sutiko derėtis su Amalga
mated Plieno, Geležies ir 
Cinos Darbininkų Unija dė
lei streiko baigimo; todėl, 
kaip pranešama, visi 1,800 
darbininkų grįžta darban. 
Ta unija yra narė Industri
nių Unijų Organizavimo 
Komiteto( CIO).

Bal. 22 d. jie pradėjo sė
dėjimo streiką. 800 sėdėjo 
viduj, o kiti lauke pikietavo. 
Sėdėjimo streikas buvo pas

kelbtas, nežiūrint republiko- 
no gubernatoriaus Hoffma- 
no grūmojimo “ištaškyt bet 
kokius sėdėjimo streikus 
New Jersey valstijoj, nors 
tektų ir kraujas lieti.”

Darbininkai reikalauja 
pripažint jų uniją ir pridėt 
algos. Pats jau kompanijos 
sutikimas tartis su unijos 
atstovais yra dalinas strei
ko laimėjimas, šiuo taiyu 
Crucible kompanija gamino 
šovinius Amerikos karo lai
vynui.

Lietuviams
Mūs prašo pranešti, kad 

prakalbos, kurios buvo gar
sintos įvyksiančios Eliza
beth sekmadienį, bal. 25 d. 
ir Newarke — pirmadienio 
vakarą, neįvyks. Del tam 
tikrų nesusipratimų jos yra 
atšaukiamos. Rengėjai duos 
platesnį paaiškinimą per 
spaudą vėliau. Minėtose 
prakalbose buvo garsinta 
kalbėtojai R. Mizara ir St. 
Michelsortas.

Prašome “Laisvės” skai
tytojus tą įsitėmyti ir pa
sakyti kitiems.

Universiteto Profesoriai Ren
ka Aukas Ispanijai

Brooklyn. — Long Islan
do Universiteto profesoriai 
G. Mattingly ir J. McAlpin 
Miller atsišaukė į kitus pro
fesorius, kad aukotų maisto 
ir drabužių “Ispanijos žmo
nėms, didvyriškai ginan
tiems savo teisėtai išrinktą 
valdžią.” Bet, sako, tos au
kos eitų nekariškiams Ispa
nijos respublikiečiams.

Nejaugi Bus Valia Vogti 
Senus Automobilius?

London. — Dar gruodžio 
mėnesį pernai apie 450 ame
rikiečių jaunuolių Lincolno 
Bataliono “nekantriai ver
žėsi” į mūšius prieš fašistus 
Madrido fronte, rašo New 
Yorko Times koresponden
tas H. L. Matthews. Sausio 
mėnesį jie pirmieji su ang
lais liuosnoriais metėsi ant 
baisios fašistų kulkasvai- 
džių ugnies ties Morata; ir 
šie amerikiečiai karžygiai 
kelias dienas nesitraukė iš 
pirmiausios fronto linijos. 
Jų pavyzdys “sustiprino 
narsą” ir visos liaudies ar
mijos, — su pasigėrėjimu 
sako Matthews. Paskui 
tarptautiniai liuosnoriai su 
amerikiečiais priekyje vėl 
mirtinu pasiryžimu kontr
atakavo fašistus, žeriančius 
ugnį iš kulkasvaidžim ka- 
nuolių ir tankų nuo Pingar- 
ron kalno.

Tokiose kovose įvairiais 
atvejais ir buvę užmušta 
bei. sužeista apie 400 ame
rikiečių, sako Matthews. 
Priešai tapo atlaužti nuo 
Madrido vartų.
Neperdidelis Nuošimtis Žu

vusių Amerikiečių
Reikia suprast, jog mū-’ 

šiuose kur kas daugiau su
žeidžiama negu nukauna
ma. O to paties korespon-; 
dento pirmesniarne prane
šime nebuvo prisiminta, apie 
suželtuosius tarp tariamų 
“310 kritusių.”

Iš Matthews paskutinio 
pranešimo matome, jog jis 
ir tada kalbėjo tik apie vie
na amerikiečių batalioną 
Lincolno Brigados, o ne 
apie “450 iš viso.” Nes Lin
colno Brigadoj yra virš 3,- 
000 amerikiečių jaunuolių.

Turint mintyj 3,000 ame
rikiečių ir atsimenant, jog 
jau bent penki mėnesiai 
kai ji jie didvyriškai kariau
ja prieš fašistus, todėl,, jų 
žuvo gal tik vienas iš dvide
šimt abelnai. Be to, kaip 
pastebi pats Matthews, iš 
pradžios amerikiečiai buvo 
nepatyrę, kaip kariaut ir 
tik degė ugnine narsa mušt 
liaudies priešą. . Dabar jie 
yra kur kas geriau išsilavi
nę ir patyrę, kaip daugiau
sia žalos priešams padaryt, 
nestatant be reikalo pavo- 
jun savo gyvybę.

Dienos Šviesos Taupymas
Pittsburgh, Pa. — Alex 

Bozovich buvo patrauktas 
teisman, kad pavogęs seną, 
suklerusį automobilį, vertą 
tik $15. Teisėjas J. I. 
Gray išmetė bylą laukan. 
Sako, vien “džiūrės” na
riams reikėtų išmokėt $36 
nėr diena, o pridėjus kitas 
teismo išlaidas, byla lėšuotų 
kelis kartus daugiau negu 
tas automobilius vertas.

Šį sekmadienį nuo. 2 vai. 
ryto prasideda vadinamas 
“dienos šviesos taupymo 
laikas” New Yorke ir tūlose 
kitose valstijose. Pasukite 
laikrodžio rodyklę viena va
landa pirmyn, kurie tose 
valstijose gyvenate.

Manila. — Du filipinie
čiai mirtinai užspringo gy
mis žuvimis, kurias laikė 
dantyse, iki užtaisys meš
keres vėl mesti vandenin.

Girtas Sudegino Šokikę
Los Angeles, Calif.—Gir- 

tas mechanikas M. Dona
hue padegęs šiaudinę “dre- 
sę” May Merdue, 22 metų, 
šokikės hawaiiškų šokių. 
Taip šokikė ir sudegė San 
Pedro kabarete. Donahue 
teisiamas už žmogžudystę.
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the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the Act 

of March 3, 1879.

$5.50 
$7.00 
$7.50 
$5.50 
$3.00
$3.75 
$4.00 
$3.00

Trys Bilionai Dolerių — Ne 
Mažiau

Jungtinių Valstijų kongrese susidarė 
judėjimas už aprūpinimą bedarbių. Jau 
24 kongresmanai pasisakė prieš prez. 
Roosevelto finansinę politiką, kuria jis 
nori nukapoti pinigų sumas, teikiamas 
WPA darbams, t. y. bedarbiams ir bend
rai varguomenei.

Kongresmanas Boileau įnešė bilių, rei
kalaujantį paskirti tris bilionus dolerių 
WPA darbams sekantiems metams. Šis 
bilius turi rasti sau didelio pritarimo ir 
už jį darbininkų organizacijos privalo 
kuoveikiausiai pasisakyti.

Workers Alliance (bedarbių organiza
cija) jau pareiškė savo nuomonę laišku, 
išsiuntinėtu visiems kongresmanams ir 
senatoriams, raginant juos balsuoti už 
paminėtąjį kongresmano Boileau bilių.

Gegužės 22 d. Workers’ Alliance ski
ria kaipo dieną bedarbių demonstraci
joms prieš mažinimą WPA sumų, už pa
skyrimą trijų biliohų dolerių WPA dar
bams.

Jeigu valdžia nori subalansuoti biudže
tą, tai ji privalo tą padaryti ne biednuo- 
menės kaštais. Kongresas turi uždėti 
naujus taksus ant kapitalo ir iš ten trū
kumai pasidengtų.

Pastaraisiais trejeriais metais kapita- 
- listų-fabrikantų pelnai pakilo nepapras

tai. Jie grobia milionais,'; turtą, katrą 
jiems sukrauna darbininkai., Kodėl gi 
negalima tuos pelnus daugiau pakarpyi 
ir “atkarpomis” padėti skurde gyvenan
tiems milionams žmonių?

Jei tik darbininkai—dirbą ir bedarbiai 
—griežtai reikalaus, tai jie ir išgaus.

Pirmosios Gegužės demonstracijose 
turės būti pareikštas mūsų protestas 
prieš bandymą sumažinti darbininkams 

• pašalpų ir mažinimą WPA darbams lėšų. 
Todėl sparčiai ruoškimės prie Pirmosios

kaltus kūdikius. Italų ir vokiečių fašizmas 
nusistatęs pavergti Ispanijos liaudį ir uždė
ti priespaudos iy teroro jungą šiai tautai, 
išnaudojant ją iki aukščiausio laipsnio, bet 
kovingoji ispanų liautas vieningai išstojo 
prieš laisvės, demokratijos ir civilizačijos 
budelius ir didvyriškai kaunasi prieš tarp
tautinio fašizmo sužvėrėjusias bandas. To
dėl, mes, suprasdami tą tarptautinio fašiz
mo kriminalystę nusistatėme tiesioginiai da
lyvauti liaudies teisių gynime.

Drg. E. Tumėnas, kitas veikėjas, išvy
kęs tame būryj, ten pat rašo:

Prie laivo kur buvo ir kiti keturi mano 
kelionės draugai, jau žinomi, susirinko toks 
didelis pulkas žmonių, kokio mes niekuomet 
nesitikejom susilaukti ir. visi' atėjo nevien 
tik pasižiūrėti laivo bei mūs, bet visuose 
matėsi gilus entuziazmingas ūpas linkint 
mums laimingos kelionės ir drąsos pasiekti 
savo tikslą, būtent: padėti sumušti fašizmą.

Tokių gražių draugiškų išleistuvių retai 
kuomet būna, bet mes galim pasididžiuoti, 
kad per. kelius metus dirbdami revoliucinį 
darbą tarpe čia liekančių draugų, šiandien 
važiuojam savo žodžius patvirtinti atvira 
kova, gal būt tik todėl apturėjom tokį aukš
tą mūs pagerbimą, ko mes niekados neuž
miršim ir visada būsim dėkingi saviems 
prieteliams ir draugams. Pilni energijos 
ir be gailesčio apleidom uostą ir ten sto
vinčius apsiašarojusius draugus, tolinda- 
miesi gilyn į mėlyną okeaną.

Atsitolinus keliolika mylių nuo krašto, 
čia vėl pasijutom labai artimų draugų bū
ryj, nes tuoj sužinojom, kad veik pusė laivo 
keleivių tokie kaip ir mes penki, kas davė 
labai panašų naujokų pulką, bet ne “Kaziu
ku,” bet tvirtų, energingų vyrų, kurie pilni 
troškimo, kad greičiau atrėmus fašistų puo
limą tvirtom savo krūtinėm.

fr-Įfiaiitr . ■. . —
Tai tikrų kovotojų žodžiai!
Reikia pastebėti, kad šitie draugai jau 

pasiekė Ispaniją. Vakar dienos “Laisvė
je” tilpo d. Talalio laiškas, rašytas iš Is
panijos. Drg. Talalis išvyko drauge su 
tuo būriu.

Mes darome viską užmezgimui su mū
sų draugais fronte artimiausių ryšių ii* 
gavimui iš jų mūsų laikraščiui kuodau- 
giausiai pranešimų apie save ir kovos bi
čiulius.

LIETUVOS ŽINIOS
Kerštinga Tikybos Mokyto

jo Meile
Laikraščiuose trumpai jau 

buvo rašyta, kad kovo 31 d. 
Seredžiuje, trimis revolverio 
šūviais buvo gatvėje nužudyta 
Judita Podguraite, 20 metų am
žiaus. Apie šį tragišką įvykį 
teko sužinoti tokių smulkmenų:

Seredžiuje gyvena žydų tau
tybės pilietis Podguraš. Jis yra 
Seredžiaus miestelio rieznikas, 
t. y. Seredžiaus žydams sker
džia košei* gyvulius ir paukš
čius.

Podguraš turėjo jauną, gra
žią dukterį Juditą, kuri prieš 
trejetą metų baigė gimnaziją ir, 
negaudama darbo, sugrįžo į Se
redžių ir gyveno pas tėvus.

Taip pat prieš trejetą metų 
iš Kriūkų, šakių ap., atvyko į 
Seredžių jaunas talmudistas Jo- 
selis Gertneris riezniko amato 
mokytis. Gertneris buvo ener
gingas, žvalus ir gabus vyru
kas. Jam sekėsi talmudo moky
tis, sekėsi ir riezniko darbas. 
Kadangi Seredžius nedidelis 
miestelis, ne kažin kiek čia žy
dų gyvena, tai rieznikas Pod- 
guras su gabiu mokiniu lengvai 
apsidirbdavo, o laisvomis valan- kilo 60c ant šimto 
domis abu studijuodavę talmu- 
dą. Bet Joselis ne tiek dėmesio 
kreipdavęs į veršiukų ir vištų 
pjovimą ir talmudą, kiek į jau
ną Juditą. Natūralu. Pagaliau 
Joselis į Juditą karštai įsimylė
jęs : pirkęs jai dovanas, kvies- 
davęs pavaikštinėti Nemuno pa
krantėmis. - ■

Judita nors šaltoka buvus su surengti “Laisvės” naudai 
Joseliu, bet po truputį prade-1 piknikų, išvažiavimų, vasa- 
jus draugauti. ' rinių bankietų ir kitokių

Laikui bėgant Joselio meilė pramogų. T_LLL

Salione buvo daug ponių ir 
panelių. Bešukuojant, atėjo va
karas ir sutemo. Kadangi mies
telio gatvėse tamsu, tai mergi
nos naktį bijojusios vienos eiti 
namo, todėl jas dvi ar tris su 
Podguraite palydėjęs Sere
džiaus gyventojas, restorano sa
vininkas, Vulfas Akronas.

Paskutiniąją Akronas lydėjo 
PodgUraitę.
Vienas Palaidotas, Vienas 
Guli Ligoninėje, o Trečias

Kalėjime
Iš visko matyt, kad Gertneris 

iš anksto buvo apgalvojęs už
puolimo ir savo aukos planą, 
įsigijęs revolverį, šovinių ir pa
sislėpęs netoli policijos nuova
dos laukė grįžtant Podguraitės. 
Kai tik Podguraite, lydima Ak- 
rono, priėjo artyn, tuojau su
skambėjo skardūs šūviai.

Pirmas šūvis pataikė nelai-

mingai merginai į galvą, antras 
į krūtinę, trečias į Strėnas.

Du šūviai Buvo Mirtini
Mergina sukrito vietoje, apsi

pylė krauju ir kai atbėgo gydy
tojas — konstatavo mirtį.

Akronas irgi nukentėjo: vie
nas šūvis jam pataikė į ranką' 
per alkūnę ir smarkiai sužalo
jo. Akronas atgabentas Kauno 
miesto ligoninėn. Esą pavojaus, 
kad gal teks ranką amputuoti. 
Kol kas kulka dar neišimta.

Kilus gatvėje triukšmui žmo
gžudys paspruko ir per naktį 
kažkur Seredžiaus apylinkėse 
trankėsi. Tik anksti rytą jis at
vyko į pulką ir prašė budinti 
karininką jį suimti, nes esąs 
nužudęs žmogų.

Gertnėriš garlaiviu atgaben
tas į Kauną.

Užvakar Seredžiuje buvo liū
dnos laidotuvės, sutraukusios 
veik viso miestelio gyventojus.

Taip žiauriai Gertneris iš
sprendė savo meilės klausimą!..

(“L. žin”)

Angly Darbiečiai Vato Šalin 
Baldwino Valdžią, Jei Ji 
Rems Fašistų Blokadą

London, bal. 21.—Darbie- 
čiai atstovai Anglijos seimą 
reikalauja, kad rezignuotų 
(atsistatydintų) St. Baldwi
no valdžia, jeigu ji karo lai
vais neapsaugos nuo Ispa
nijos fašistų prekybinius 
Anglų laivus, norinčius vež
ti maistą į Bilbao ir Santan- 
derį, Ispanijos respublikos 
prieplaukas, š i a u r iniame 
tos šalies pajūryje.

Savininkai dviejų Angli
jos prekybinių laivų, stovin
čių Francijos prieplaukoj, 
bal. 21 d. įsakė tų laivų ka
pitonams plaukti sU maistu 
į Bilbao, nepaisant fašistų 
karinių laivų blokados .

Shenandoah, Pa.

Būkime Prisirengę Atsilaikyti
Nuo 14 d. balandžio kny

gines popieros'kaina vėl pa
svarų, 

perkant tonais, o mažiau to
no perkant, dar aukščiau 
pakilo. Brangsta laikraštinė 
popiera, brangsta ir kitos 
medžiagos. Todėl “Laisvės” 
finansinė našta sunkėja. Tu
rime būt prisirengę atsilai
kyti prieš kylančias kainas. 
Vasarai artinantis, reikia

_ .. Tokiais būdais 
atsispirsime prieš infliaciją.

Kas Bus Rengiama 1 Dieną 
Gegužes?

Štai Lyros Choras rengia 
linksmus lietuviškus pavasario 
šokius su programa.

Draugai:—Mažai laiko be
liko iki minėto parengimo.

Kiekvienas choro 
dailės mylėtojai, ir 
darbininkas privalo 
1 d. gegužės pas 
Tuomi įrodyt savo 
Choro labui.

Lyros Choras niekad neatsi
sako dalyvauti mūsų organiza
cijų parengimuose. Ne tik vie- 

“Te dole- tiniai, bet dalyvauna kituose
Wilkes-

Išvažiuojančio į Ispaniją Kovotojo 
, t. Žodis

Sausio mėn. 22 d., š. m., iš Buenos Ai- 
... res išvyko penki lietuviai. Jie išvyko Is

panijon padėti liaudiečiams mušti fašiz
mą. Jų tarpe buvo d. Pranas Ulevičius, 

- žymus veikėjas ir buvęs žurnalo “Dabar
tis” redaktorius.

Rašydamas apie savo išvykimą iš Bue
nos Aires ir didelį argentiniečių pažan
gių žmonių atsilankymą išleisti šituos ko
votojus, d. Ulevičius (“Dabartis” už sau- 
sį-vUsarį-kovą) žymi:

Didelis draugų būrys, jų nuoširdūs linkė- 
jiniai, laike atsisveikinimo, jaudino mus vi
sus, tą padidino dar viena kita ąšara krin
tanti iš draugių ir kai kurių draugų akių. 
Mes neverkėme—mes džiaugėmės, kad gali
me keliauti pagelbon broliams ispanams, 
kovojantiems prieš viso pasaulio darbo 
liaudies priešą—tarptautinį fašizmą, kuris 
parsidavėlių ispanų generolų rankomis už
degė karo gaisrą Ispanijos žemėje, ir jau 
aštuntas mėnuo kaip svetimšalių legiono 
kriminalistai, vokiečiai ir italai fašistai 
skandina ispanų liaudį kraujuose, neatsi
žvelgiant į beginkles moteris ir nieku ne-

Smetonos Peniukšliai
Jau kelintu kartu “Argentinos Lietu

vių Balsas” (išeinąs Buenos Aires mies
te) pareiškia, kad Mato šalčiaus reda
guojamas laikraštis “Išvien” palaikomas 
Lietuvos fašistų. Smetonininkai pini
gus semia iš Draugijos Užsienio Lietu
viams Remti. Nurodęs tą fašistų nešva
rų dafbą, “A. L. Balsas” baigia: #

Mes stovime už tai, kad tautiniai kultūri
nį darbą svetiniijoje dirbtų Lietuvos išeiviai 
savomis pajėgomis. Tada nesiplės korupci
ja, Ųebiis posūnių kategorijos ir bendras 
mūsų tautos pajėgumas visais atžvilgiais 
stiprės.
Pasakyta teisybė, bet fašistams ji ne

priimtina. Jei Kauno fašistai neremtų 
tokių laikraščių, kaip “Išvien,” tai jie ne
galėtų išsiversti,, kadangi neturi visuo
menėje jokio pritarimo. Todėl smeto
nininkai, prisiplėšę iš Lietuvos žmonių li
tų, patys iš jų tunka ir dalį siunčia užsie
nin palaikymui tokios spaudos, kuri gar
bintų Smetoną ir jo sėbrus!

1 I • r J ,

Stasys Šimkus Eis po Pensija
r

“L. Žinios” rašo, kad miriisterių kabi
netas ragina “tautos vadą” (kuris nebe
gali yadoyauti nei savo žmonos, ne tik 
tautos) duoti pensijas visai eilei žmonių. 
Jų tarpe siūloma mokėti po 600 litų kas 
mėnuo. Stasiui Šimkui ir Antanui Žmui
dzinavičiui.

Pirmasis yra, kaip žibia, kompozito
rius ir chorvedys, o antrasis—tapytojas. 
Abti palyginti neseni vyrai, bet jau eina 
po pensija! r

Žmuidzinavičius yrį buvęs Lietuvės 
Šaulių vadas ir karštas fašistas.

Fašistų Pranešimai apie Savo čia P«e.š liaudiečius veikia
Žygius Bilbao Srity naziai ir Mussolinio kare- 

viai.
Baskų liaudiečių linijas 

atakavo ir 30 fašistų lėktu
vų, žemai skrisdami ir šau
dydami iš kulkasvaidžių.

Fašistai skelbiasi; kad at? 
ęmę .iš bdskų liaiič|ireęių EI 
Gueta kaimą prie, strategi
niai sVąrbatis Inchortą kal
no. Bet baskų Vyriausybė 
praneša, jog tas kaimas te

Hendaye, Franc.—Ispani
jos fašistų generolas E. Mo-

■ la praneša, kad jo armija 
su 150 kanū.olių pramušė 
baskį liaudiečių apsįgyni-

/ Jfto liniją Vergaros srity-j, į
rytus nuo BįlbaO. Tai 

|h|ainbios kanuolės, • šaudan- 
ĮffijSOg 10 colių storio šovi- _______ , _____
jHhriS’ Su ispanais fašistais i bėra liaudiečių rankose.

Fašistai skelbiasi, kad 
bal. 21 d. šiaine fronte nu
kovę 250 liaudies milicinin
kų; bet fašistai vis dar ne
gali prisiartint prie Duran
go.

Washington. — Nauju 
Amerikos . a m b a sadopum 
Lęnkijai paskirtas Philadel- 
phijos milionierius A. J. 
Direxel Biddle.

Watertown, N. Y. — J. 
Boyle farmos namo gaisre 
sudegė 2 mažos mergaitės.

vis augus ir vieną gražią dieną 
Juditai jis pasipiršęs. Mergina 
apie Joselio pasiūlymą prane
šus tėvams. Tėvai griežtai pasi
priešinę. Kartu Podguraš pa
prašęs Gertnerį, kad jis jų na
mus apleistų. , ,

Kadangi Gertneris, riezniko 
amato jau buvęs išmokęs, tai 
jis Veliuonoje gavęs riezniko 
vietą.

Persikėlęs į Veliuoną jaunas 
talmudistas ten nerimo: jis ra
šęs Juditai laiškus, dažnai at
važiuodavęs į Seredžių ir vis 
piršęsis merginai, bet toji Gert- 
neriui buvus visiškai abejinga.

Neiškovodamaš'Jūditos palan-
kūmo, Gertneris persikėlė j Connecticut ir Mas-Skirsnemunę, kur buvęs tiky-1valgįijose ameri.

koniškoji tų vietų spauda 
visai mažai rašo apie Ispa

nijos kovas. Mat, tuom tar
nu, kaip d. Andrulis marš;
rutuoja, liaudies frontui 
vyksta Ispanijoje, tai kapi-,

Pereitą sekmadienį, Phi- 
ladelphijoje vienas senas 
“Laisvės” skaitytojas pasa
kojo, kad t amerikonas laiš
kanešys* dažnai . klausinėja 
jo, ką “Laisvė’’rašo apie Is
paniją. Laiškanešys pabrė
žęs:* ką tas tavo Brooklyn© 
dienraštis rašo viduryje sa
vaitės, tai Philadelphijos 
laikraščiai parašo tik se
kantį sekmadienį.

Drg. V. Andrulis, plačiai 
šiuom tarpu pervažiavęs su 
prakalbų maršrutų sako, 
kad Pennsylvanijoj, mainų

liaudžiai ir $1 “Laisvės’’ 
reikalam. Ji tarė; “Labai 
norėjau atvažiuoti į “Lais
vės” suvažiavimą, bet ne
galėjau dėl tam tikrų prie
žasčių ... tai nors dabar 
duodu doleriuką...” Ar ne 
puikus supratimas savo kla
sės reikalų?

Šeštadienio popietį užėjo 
į “Laisvės” ofisą drg. Žigai- 
tis ir prakalbėjo: r _ ' ' 
rį, drauge Bukni, — per su- miestuose, kaip tai, 
važiavimą buvau biednas, Barre, Reading, Minersville ir 
negalėjau kartu su kitais ,L t. Draugų atsilankymas iš 
prisidėti prie naujos rnaši- apylinkės ir vietiniai parodys 
nos ...” Draugas Žigaitis — — ’
dažnai išmeta “Laisvės” pa
laikymui, ir kitiem mūsų ju
dėjimo reikalam aukų ne- 
skupaudamas. O ilgą laiką 
jis buvo bedarbių eilėse.

bos mokytoju ir vietinėj sinago-' 
goję kantorium. Ir Skirsnemu
nėje būdamas Gertneris nenu
rimo : meilės laiškais atakavo 
merginos širdį, bet nieko iš to 
neišėjo.

Po laek laiko Gertneris pali-^ taligtinė spauda užtyli to-1
kęs Skirsnemunę ir sugrįžęs į 
savo gimtuosius Kriūkus. Da
bar jis nutarė žūt-būt seniai 
mylimą merginą prisitraukti. 
Laiveliu jis persikeldayęs per 
Nemuną? ateidavęs į Seredžių 
ir, nedrįsdamas užeiti į Podgu- 
rų namus, lankydavęsis pas 
Podgurų kaimynus, tai per pa-' singiau paduoda žinias už 
siuntinį skirdavęs su Podgurai- kapitalistinę spaudą. Seni 
te pasimatymus. “Laisvės” skaitytojai

Tačiau Podguraite nėpalau- no ir todėl jie įvertina “Lai- 
žiamai ėjus savo keliu... Pod- svę.” 
gurų namus pradėję lankyti į 

piršliai. Apie tai sužinojo Gert-! Po 
neriš ir jis tiesiog iš galvos 
kraustės. Pirma jis Podguraitei 
rašė meilės laiškus, o dabar 
siuntė vienas po kito grasinan
čius Ultimatumus, sakė, jei sa
vo rankos jam neduosianti ar
ba bent nepažadėsianti, tai ne
būsią nei jam, nei jai gyveni
mo.

Gertneris rašė Podguraitei 
grasinančius laiškus, o ji tarės 
s,u vienu sau lygiu piliečiu iš 
Pušaloto: buvo jau sutartas ir 
jungtuvių laikas.
Išaušo Nelaimingas Kovo

31 Dienos Rytas
. Tai buvo prieš žydų Velykas, 

kada visi moterų salionai pilni 
lankytojų. Tą dieną, po pietų 
Podguraite irgi' ’buvo salione 
šukuotis ir frizuotiš.

Podgurų kaimynai.matę, kad 
dieną apie jų namus sukinėjos 
Gertneris, bet ką jis buvo su
manęs — niekas'negalėjo įspėti.

kias žinias. Andrulis paste
bi, kad “Laisvė,” tose vieto
se, yra vienatinis šaltinis 
teisingų žinių apie Ispaniją. 
Apie Lietlivą, Sovietų Są: 
jungą ir apie kitas šalis, bei 
pasaulinius įvykius “Lais
vė” irgi daug plačiau ir tei-

Seni 
Laisvės” skaitytojai tai ži-1

didžiojo “Laisvės” 
bankieto Philadelphijoj ga
vome laiškelį angliškai ra
šytą, kur klausia kaip būtų 
galima gauti “Laisvę” į na
mus kasdien. Spėjama, kad 
atsikreipė iš paskelbimo 
programos knygelėje.

Čia puola į miritį du daly
kai, viena, kad pasiskelbi- 
mai programoje1 neša nau
dą, o antra, tai ženklyvas 
kilimas “Laisvės” įtakos 
demokratiniai nusistačiu
siuose žmonėse. Tas varyte 
varo mus eiti į stūbas ir 
kalbinti žmones užsirašyti 
“Laisvę”. Perdaug atside- 
dame vien tik ant vajų.

rėmėjas, 
susipratęs 
dalyvauti 
lyriečius. 
prie j autą

P. Buknys.
Judžių Aktorių Aukos 
Ispanijos Respublikai

Hollywood, Calif.—Prane
šama, kad garsūs judamųjų 
paveikslų aktoriai Frede
rick March, Cagney ir kiti 
jau surinkę milioną dolerių 
Ispanijos liaudies valdžiai 
prieš fašistus.

jūsų pasiryžimą remti chorą.
Programos pildytojais bus 

Lyros Choras ir Mainierių 
Kvartetas.

Tikietus galima įsigyti pas 
choro narius. Įžanga visiems 
prieinama, 25c. Gera orkestrą 
grieš Šokiams: t šokiai įvyks 
Najaus Svetainėj, 302 S. Main 
Street.

Lyros Choro vardų kviečia
me visus skaitlingai dalyvauti.

Rengimo Komisija.

Elmont, Long Island. — 
Iš Salvation Armijos patai
sos namo-mokyklos pabėgo 
dvi mergaitės, viena beveik 
akla. Neiškentė vergijos.

DR. J. J. KAŠKIAUČIUŠ
530 Summer Ave. Newark, N. J.

Tel.: Humboldt 2—7964

DARBININKŲ
SVEIKATA

IŠMAŽENS. VIDURIAI 
UŽKIETĖjį

Drauge daktare, aš esu vy
ras 27 metų amžiaus, 5 pėdų 
ir 8 colių, 130 svarų. Ir mano 
liga prasidėjo nuo metų senų- 

1 mb. Man labai viduriai už- 
, kietėję nuo pat mažų dienų. 
Ir didelį man skausmą padaro. 
Ir as negaliu miegoti. Ir labai 
man galvą skauda rytmetyj, 
kai atsikeliu, ir man labai vi
duriai nedirba. Draugas dak
taras malonėsite man duoti 
per “Laisvę” atsakymą, nes 
aš esu “L.” skaitytojas ir rė
mėjas. Lauksiu jūsų atsaky
mo. Tik nedėkite mano pavar
dės.

L'ąike “Laisvės” bankieto 
Philadelphij'oje drg. Šmitas 
pristatė mane užrašinėti 
vardus renkant Ispanijai 
dūkas. Tarp kitų aukavu
siųjų draugė Ona Lasaus- 
kienė aukojo $2 Ispanijos

ATSAKYMAS
Viduriai dažnai esti užkie

tėję nuo perdidelio erzinimo, 
nuo vartojimo perdaug šiurk
ščių, rupių Valgių.

žinoma, bendrai maisto są
statas turi čia didelės intakos. 
Labai svarbu, kad jūs su mais
tu gautumėt visokių vitaminų 
ir mineralinių druskų. Stoka 
tų dėsnių gadina vidurius, ga
dina ir visą kūųą.

Tai visų pirma, drauge, žiū
rėkite maisto, kad jis jums vi
suomet būtų gyvas, natūralūs, 
nepagadintas, nesucivilizUotas 
jau perdaug. Ypač daugiau 
reikia daržovių ir vaisių.

Valgykite kas diena dau
giau džiovintų slyvų, stačiai iš 
dėžutės, nevirtų, bet galite 
pamirkyti vandenyj. Valgyki
te po porą tuzinų slyvų kas 
diena. Puikus daiktas. Regu
liuoja vidurius ir gerai visam 
organizmui. Turi daug gele
žies—kraują taiso.

Išpradžių, kol viduriai išsi
judins, imkite dar ir sėmenų 
(flax seed). Bent 3 ar 4 šauk
štus čielų, nemaltų sėmenų 
įmaišykite į stiklą šilto van
dens ir išgerkite čielus, ne- 
kramtę. Išgerkite vakarais ir 
rytais. Paskiau po. mažiau sė
menų imsite, o ilgainiui ir vi
sai jų mažiau sėmenų imsite, 
o ilgainiui ir visai jų nebe
reikės.

Imkite džiovintų mielių— 
brewers yėast tablets, bent po 
10 tablečių prieš valgį, ilgą 
laiką. Žuvų aliejaus bent po 
šaukštą kas diena. lodo tink
tūros po lašą, su pienu, kas 
antra įiena, visą gyvenimą.

Beje, dažniau vartokite 
gručkų (grieščių, sietinių), 
žyduolių kopūstų (kalifijorų) 
—žalių ir virtų. Gerkite li
monado: citrinos sunkos į van
denį, užsaldytą,, ruduoju cuk- 
ruimi ari}a medum arba su 
Glrandma’s molasses. Retkar- 
čiais galimą ViduHai ir išplau
ti. ll'uįsUbjamiį 'vAištų Visai 
nereikia. Neužmirškite pasi- 

1 mankštyti, pasivaikščioti;



Puslapis Trečias LAISVE

M IE N AS
Štai ko neįvertina

proble

mų

nei

sugalvojo jas

žumaluko formatas

prašliaužia pro šalį

vaidyba, tai

ir išlaikytos. Nieko par

gilioje jūroje 
pamiršta, ką

Gavome laišką nuo Kana 
dos draugų. Tarp kitko jie ra

Taip saules pasiilgom šiandien, 
Taip pasiilgom laisves kibirkštėles!

Tyla ir naktis. Toli už žvaigždžių 
rymo kurčia, slogi • begalybė.
Taip, ilgu, kai vėtros padangių neraižo

Pavasaris beldžias į mūsų trobas— 
Mes skelbsim, mes kursim gyvenimą naują

Amerikos lietuviai fašistai dažnai šaiposi iš 
negrų ir juos žemina. Bet Lietuvoj negrei dai
nininkei siūlo vyriausią rolę “Aidoj” dainuoti 
su Kipru Petrausku! Mes visuomet sakėme ir 
sakome, kad negrai yra toki pat žmonės, kaip 
ir lietuviai bei kitos tautos, todėl su jais rei
kalinga sugyventi broliškai ir padėti jiems iš
sikovoti lygias teises.

Albinas Žukauskas, girdėdamas vargstančio 
krašto šauksmą, klausia:

Tai nebus nei “siūlas

tai bent meni- 
linkėtina nesu- 
bet pasirodyti 
Jasilionis.

šeštad., Baland. 24, 1937

idėjos 
Vienas 
bačką 

d. Bo

sai sėdėjimo streikas
nei “intriga,” nei “b/anduolys.”

Drg. Bovinas mokina mus suprasti buržua
zinį realizmą ir socialistinį realizmą grožinėje 
literatūroje ir teatre. Jis sako:

ALDLD 14 kuopa iš Miners
ville, Pa., įstojo į LMS, pasi- 
mokėdama penkinę metinę 
mokestį.’ Čekį gavome per tos 
kuopos sekretorę O. šemberienę.

Amerikietė Negrė Dainininkė 
Kaune

“Jūsų laišką gavome ir AL 
DLD 117 kuopos (St. Bonifa
ce) susirinkime svarstėme ir 
nutarėme pagal savo išgalę 
paaukot du doleriu LMS. O 
apie įstojimą į LMS palikome 
ant toliau.

“Draugiškai,
“Sekr. M. V.”

Be to dar draugai patarė 
kreiptis ir į kitas Kanados or
ganizacijas, kurios, jų many
mu, neatsisakys prisidėt prie 
šios organizacijos finansiniai. 
Taipgi suteikė ir antrašus.

Drg. J. Pusvaškis, ALDLD 
30 kp. sekr., Chester, Pa., pri
siuntė tos kuopos auką $2.

išriša visą veikalų 
veikalas ilgas, tai gali pa- 
daug dalykų ir daug idėjų 

(su centraline idėja, žinoma), bet jeigu vei
kalas trumpas, tai to padaryti negali. Jis sako:

Vadinasi,.nei grožinė literatūra abelnai 
scenos veikalai ypatingai jokios rolės nevaidina 
nustatyme, sutvėrime žmonių supratimo, atsi- 
nešimo. Publika taip susipratus, taip protin
ga, jog puikiai moka atskirti “pelus nuo grū-

Visad veidai mūs susikaupę
Ir žodžiai aitrūs krūtinėj, lyg nuodai...
Visur taip nyku... tik šuoliais pilkos dienos 

skuba,
Tik valandos lyg paukščiai skrieja.

O krašte gimtas, ko tu toks vargus, taip 
liūdnas ko tu?

Kas, o kasgi tave taip nualino?
Veltui, o veltui atsakymo jieškotum:—
Prieblandoj vien lūšnos svyra. Pakiemiais 

vien šunys skalina.

našaus ten nėra reikalaujama. Niekas negin
čija, kad kiekvienas veikalas turi centralinę 
idėją. Tačiau ir šalutinės, pagelbinės 
gali sulošti labai svarbų vaidmenį, 
šaukštas smalos gali sugadinti čielą 
geriausio medaus! 
vinas.

Jis mechaniškai 
mą. Jeigu, girdi, 
liesti arba apimti

ne-
ne-

Kitame eilėraštyje, “Nepastosite kelio....,’ 
ji lygina, kaip negalima pastoti kelio ateinan 
čiam pavasariui, taip negalima nustelbti žo 
džių skausmuose pribrendusių:

Eisime prie pabaigos, nors, žinoma, reikėtų 
kelius sykiu tiek prirašyti, norint visus d. B. 
netikslumus, prieštaravimus ir klaidingus aiš
kinimus iškelti ir parodyti. Mechaniškai jis 
ima socialistinį realizmą. Citavimas įvairių 
autorių definicijų nepagelbsti jam pamokinti 
mus suprasti socialistinį realizmą. Veikiausia 
tiktai todėl jisai neišdrįso savo straipsnyje 
charakterizuoti “Ant Bedugnės Krašto.” Su
sirinkimuose jisai šį veikalą pusėtinai karštai 
gynė, straipsnyje gi 
“šviesoje” ir diskusijose buvo remiamasi šiuo 
veikalu, idant, supratę ir įvertinę jį, mes ge
riau mokėtumėme suprasti ir įvertinti kitus 
veikalus. Tiktai konkrečiai imdami ir rišdami 
klausimus mes galime mokintis ir išvengt klai
dų. Aukštai skambančios garsių autorių raštų 
citatos, nesuvirškintos ir nepritaikytos prie 
mūsų konkrečių problemų, mums ne tik nepa
gelbės, bet dar gali suklaidinti. A. B.

Drg. V. Bovino straipsnis “Veikalai, Rea
lizmas ir Kritika,” ėjęs ištisais keturiais “Lais
vės” numeriais (kovo 27, bal. 3, 10 ir 17 dd), 
taikytas sukirtimui žurnalo “šviesos” (No. 4, 
1936 m.) straipsnio “Teatras, Realizmas ir 
Idėjos.” šis jo straipsnis yra jo prelekcija, 
duota vienam viešam susirinkime Brboklyne. 
Drg. B. būtų daug geriau padaręs, jeigu šias 
diskusijas būtų tęsęs toj pačioj “šviesoj,” ku
rioj jos prasidėjo. Deja, jis 
perkelti į “Laisvę.”

Drg. Bovinas palaidojo save 
žodžių ir frazių. Dažnai jisai 
ir apie ką kalbąs. O prieštaravimų pas jį tiek, 
kad sunku visus juos ir suskaityti. Antra jo 
nelaimė, tai ginklavimasis garsių autorių po
sakiais ir definicijomis (apsklembimais), ne
pasistengiant juos esminiai suprasti ir pritai
kyti prie išrišimo mūsų konkrečių problemų.

Pirmiausia apie jo beprasmį daugžodžiavi- 
mą. Pavyzdžiui, pas jį veikalų tema yra ir 
“siūlas,” ir “intriga,” ir “pradžia ir pabaiga,” 
ir “idėja” ir “branduolys.” Na, bet jeigu auto
rius rašys veikalą apie Detroito darbininkų 
sėdėjimo streiką, tai jo veikalo tema bus ta-

“Lietuvos žinios” (už bal. 8 d.) rašo:
“Vakai' Trijų Milžinų restorane amerikietė 

dainininkė negrė Kat. Jarboro, kurios vienin
telis koncertas įvyksta šiandien “Metropoli
tam” kino teatre, spaudos atstovams papasa
kojo apie savo gastroles, ši juodoji dainininkė 
Kaune jau antrą kartą. Anksčiau ji dainavo 
mūsų operoj “Aidoj.” Ir šį kartą ji buvo pa
kviesta dainuoti į Valst. operą, bet, deja, šiuo 
metu nesant Lietuvoj Kipro Petrausko, nėra 
kam dainuoti Rodomeso partiją, tai ir Jarboro 
gastrolė mūsų operoj negalės įvykti. O kitos 
operos, kuriose Jarboro dainuoja, kaip “Afri
kietė,” “Sabos Karalienė” ir kitos, mūsų teatre 
kol kas nestatomos.

“Dainininkė Jarboro pareiškė, kad ji dai
nuoti mokiusis Italijoj, net septynerius metus. 
Mokėsi privatiškai. Pirmas jos debiutas įvyko 
prieš 51/2 m. Milano “Skaloj.” Ji debiutavo 
“Aidos” operoj. Po to ji gastroliavo visoj Ita
lijoj. Paskui grįžo į tėvynę, į Jungtines Ame
rikos Valstybes. Ten ji trejus metus dainavo 
Chicagos ir New Yorko operose. Dabar ji ne- 
bepasirašinėja sutarčių, o laisvai gastroliuoja 
po visą pasaulį. P. Jarboro dainavo daugely 
Europos operų ir jos koncertai buvo surengti 
daugely valstybių: Prancūzijoj, Čekoslovaki
joj, Lenkijoj, Belgijoj, Latvijoj, SSRS ir kt.

“šiuo metu dainininkė į Lietuvą atvyko iš 
Latvijos ir SSRS, kur buvo surengusi net 25 
koncertus. P. Jarboro su savo koncertais ap
važinėjo beveik visą Sovietų Rusiją. Jos kon
certai buvo surengti net Baku mieste Kaukaze.

“P. Jarboro pareiškė, kad artistams ir dai
nininkams geriausiai apmokama Amerikoj, 
Anglijoj ir Sovietų Rusijoj. Ten menininkai 
savo darbui turį kuo geriausias sąlygas.

“šiandien Lietuvos publikai p. Jarboro dai
nuos viso 12 dainelių: 4 prancūzų kalba, 4 ita
lų ir 4 anglų. Kai kurios jų negrų kompozito
rių sukurtos.

“Apskritai, p. Jarboro įabai gyvai, gražiai 
ir temperamentingai pasakojo savo įspūdžius 
apie savo gastroles. Ypač vaizdžiai ji papasa
kojo apie Sovietų Rusiją.

“Atsisveikinant p. ‘Jarboro pareiškė, kad jei 
kur nors susirastų dainininkas, kuris galėtų 
dainuoti “Aidos” Rodomeso partiją, tai ji to 
spektaklio pajamas paskirtų Lietuvos labda
ringoms įstaigoms.

“P. Jarboro kalba angliškai ir prancūziš-

Mechaniškas Protavimas
Aiškinimas

“Jei mes imsime vienveiksmius veikalus, 
vaizdelius, tai šimtus jų galėsime redakcijai 
parodyti, kuriuose galima paliesti ir palie
čiama tik vienas įvykis, viena idėja, vienas 
pikietas, viena tragedija, viena komedija.”

Pastaruoju laiku Lietuvių 
Meno Sąjunga išsiuntinėjo pa
kvietimą ALDLD kuopoms stot 
į LMS, taipgi prašė finansinės 
paramos. Eilė ALDLD kuopų 
gražiai į tai atsiliepė:
“Gerb. Drg.!

iJ“$iuomi pranešu, kad 139 
(LDS) kuopa įstojo į LMS ir 
pasimoka duokles ($5 meti-

duoklių). Nors suvėluotai, 
vistiek užsimokame.

“Draugiškai,
“J. Slončauskas,

“LDS 139 kp. ižd.,
“Chicago, Ill.”

Mat ši kuopa pasižadėjo 
pereitais metais įstot į LMS, 
bet šiemet pasimokė j o duok-

“ Varsnos,” vienkartinis dailės ir literatūros 
leidinys, Vilnius, 1937 m.

žinant, kad eilėje Europos šalių darbo liau
džiai prisieina kvėpuoti sunkia, dusinančia at
mosfera, pasirodymas vilniečių “Varsnų” yra 
džiuginantis reiškinys. Vilniečiuose yra kūry
binių jėgų, bet tos jėgos iki šiol nebuvo su
grupuotos, nebuvo apvienytos. Dėlto, nebuvo 
jos žymios.

Kas kita dabar. Kiekvienas atskiras lata
kėlis atsriovenęs į bendrą tekėjimo vagą, į 
bendrą sūkurį, sudaro jėgas plačiam banga
vimui.

Savo “Pasisakyme” jie teigia: “Savosios li
teratūros ugdymo klausimas dabartiniu metu 
yra tiek jau pribrendęs, kad tolimesnis meni
nių jėgų išsisklaidymas negali būti pateisina
mas. Savoji literatūra, kuri paskutiniuoju lai
ku parodė daugiau judrumo ir suaktyvėjo, 
stumte stumia jaunuosius Vilniaus krašto me
nininkus sutartinai pasirodyti viešumoje ir 
užimti lietuvių visuomenėje sau prideramą 
vietą.” Ir matydami tatai, jie ryžtasi “suju
dinti jaunąsias menines jėgas, kurios visame 
mūsų krašte ima vis sparčiau bręsti.”

“Varsnų” formatas
32 puslapių, apgaubtas viršeliais. Beskaitant jį 
ir besidžiaugiant turiniu, norėtųsi bent dali
nai parodyti jį ir mūs dienraščio skaitytojams.

Štai Juozo Kėkšto lyrikos žiupsnelis:
Jei kartais apie save aš dainuoju 
ir liūdesys eilėraščiuos virpa— 
brolau,
tai todėl, kad žemę šešėliai nuklojo, 
kad beržo šakas—vos žaliuoti pradėjusias— 
budelio kirvis nukirto.

Atrodo, kad šios teorijos autorius nėra ma
tęs pikieto. Ar tą pačią idėją atstovauja strei- 
kieriai, skebai, policistai ir darbdaviai? Taigi, 
ir vienveiksmis veikalas apie pikietą neišven
giamai palies visą glėbį be galo svarbių ir 
skirtingų idėjų.

Kitas pavyzdys d. B. mechaniško priėjimo 
prie klausimo, “šviesos” straipsnyje, kalbant 
apie veikalą “Partizanai,” teigiama, kad šio 
veikalo autorius neparodė žmonių “atsiverti
mo” psichologinių procesų. Griežtas tam tikrų 
idėjų priešas staiga stveriasi ginklo ir eina 
kariauti už tas idėjas! Drg. B. teigia, kad ki
taip ir negali būti, kad taip ir reikia. O kodėl? 
Todėl, girdi, kad “Partizanai” yra vieno veik
smo veikalas. Jis sako:

Drg. Bovinas labai smarkiai kritikuoja 
“Šviesą” už pabrėžimą to fakto, kad kiekvie
nas scenos veikalas paliečia, tiesioginiai ar ne
tiesioginiai, visą eilę idėjų, o ne tik vieną pli
ką idėją, daug mūsų komplikuoto gyvenimo 
fazių, o ne tik vieną kurią atskirą fazę. Bet gi 
“Laisvės” straipsnio autorius prisimygęs gin
čija, kad “tokių veikalų visai nėra.” Jis taip 
pat smerkia “šviesos” straipsnį ir už tai, kam 
jame teigiama, kad veikalo charakteriai turi 
arba atstovauja tam tikras idėjas. Ir to, girdi, 
visai nėra! Išeina, kad d. B. charakteriai yra 
gyvi lavonai, arba mediniai sutvėrimai.

Bet kiek vėliau jisai pats jau teigia: '‘Vei
kalo autorius sukuria savo kūrinio charakte
rius—jis sukuria ir jų idėjas. Veikalo tema tai 
autoriaus idėja.” Vadinasi, dabar charakteriai 
jau turi idėjas, savo idėjas. Dar esama ir au
toriaus idėjos. Vadinasi, pasidaro jau lygiai 
kelios idėjos!

Taip ir buvo teigiama “šviesos” straipsnyje. 
Kiekvienas scenos veikalo charakteris atsto
vauja tam tikrą idėją. Ją jam “sutveria” vei
kalo autorius. Taigi, autorius veikalo “Ant 
Bedugnės Krašto” sutvėrė darbininkams ža
lingus žydo ir berno charakterius su bjaurio
mis žalingomis idėjomis, štai kodėl šis veika
las buvo aštriai kritikuojamas “šviesos“ re
dakcijos. Bandydamas gi sukritikuoti “šviesą”, 
d. Bovinas pats save supliekė.

Beje, d. B. labai negražiai ir neteisingai 
bando įkalbėti, būk “šviesos” straipsnyje esą 
reikalaujama, kad visos veikalo idėjos turi 
būti lygiai parodytos

vadą. Jis taip nušneka, kad ne 
kaip veikalo autorius perstatys.1 
vyzdžiui
veikale kaneveiks žydą, o lenkas fašistas lie
tuvį? žmonės, girdi, gyvena su žydais ir su 
lietuviais ir juos savo akimis mato. Tuo bū
du jie netikės fašistams autoriams!

Iš tikrųjų taip d. B. argumentuoja. “Tad 
jau per siaura manyti,” sako jis, “jog publika 
žino tik scenoje esamus Jonus.” Ir vėl: ' 
jis bus ir fašistas, parašęs tokį veikalą... 
pasieks savo tikslą, nes niekas jo veikalui 
tikės...”

“Brangūs Draugai!
“ALDLD 162 kp. susirinki

me perskaičius laišką nuo L 
MS, paaukavo du dol., kuriuos 
aš pasiunčiau su ALDLD pi
nigais drg. D. M. šolomskui. 
Ta auka tai, manau, bus tik 
atsilyginimas LMS už tai, kiek 
kokių dalykėlių yra pasiuntus.

Taipgi gavau nuo jūsų laiš
ką reikale chorų istorijos. Ka
dangi pas mus choras jau trys 
metai nebegyvuoja, tai neži
nau ar yra verta rašyti jo is
toriją. Nors, tiesa, mūsų cho
ras tai buvo pirmas.. .. Toron
te. Jeigu įdomautumėtės dra
mos veikimu — 
galėčiau daugiau ką parašyt,

(Tąsa ant 4-to pusi.)

. Ir jauti, kaip paties poeto dusliuose žodžiuo
se plaukia atsakymas, jog .reikia vėtros, “kad 
slegiančią tylą praplėšti, reikia erdvės. Reikia 
oro gaivaus ...”

Zigmas Prantkelevičius taip pat jaučia, kad 
vargo daina .• A

Prakaitu laistoma dygsta
ir ji sprogs artojų krūtinėse, šėls uraganu,

Pavirs į galingąjį riksmą!
Be eilėraščių (jų yra didelis tuzinas), leidi

nyje telpa Jono Petrausko sklandus vaizdelis 
“žemės Prakaitas,” Vlado Drėmos du medžio 
braižinių atvaizdai ir straipsnis “Regimoji 
dailė ir ines;” Jono Velžos “Menas ir Visuo
menė;” V. čepulytės ir. M. Krinickaitės “Te
atro Vaidmuo ir Uždaviniai”; Antano Karu
žos “Istorinė Muzikos Raida ir Mes;” Vlados 
Rusokaitės “Keletas Charakteringų žemaitės 
Kūrybos Bruožų;” ir pora puslapių chronikos 
apie literatūrą.

Pasakytina, kad visi straipsniai turi išsamios 
vertės, atskleidžia geidautinos žinijos sluogs- 
nius visose apimtose srityse. Leidinys, jei bū
tų galima gauti, labai vertas paskleisti mūsų 
šalyj, kad ne plačiai publikai, 
ninku rateliuose. O leidėjams 
stoti šiuo vienkarčiu leidiniu, 
dažniau! St.

Mūsą Naujienos.
16 dieną balandžio Bangos 

Choras turėjo savo mėnesinį su
sirinkimą. Iš raportų pasirodė, 
kad gauta keli nauji nariai, o 
kiti seni nariai prižadėjo vėl 
dalyvauti su bangiečiais. Labai 
gerai, reiškia choras pradeda 
keltis iš letargo miego.

Nutarta turėt vajų net ligi 
naujų metų. Well, gera proga, 
nes nauji nariai galės prisira
šyti be jokio įstojimo mokes- 
ties.

O į tai reikia kreipti domės, 
nes daugelis mūsų elizabethie- 
čių žiūri į tai pro pirštus. Tu
riu omenyje meną, kuriame va
dovaujamą rolę lošia Bangos 
Choras.

Nereikia žiūrėti, kaip nekurie 
sako, kad esame per seni; cho
rui labai reikalingi suaugę žmo
nės. žinoma, reikalinga ir jau
nimo.

Nutarta dalyvauti Pirmą 
Dieną Gegužės Hillside, N. J., 
parengime, o 27 dieną gegužės 
newarkiečių piknike.

“L.” Reporteris.

“Realizmas, tai yra buržuazinis realiz
mas, reiškia tikrovę. Kitaip sakant, reiškia 
rašymą apie dalykus taip, kaip jie yra. 
Buržuazinis realizmas, tai yra veidrodis šio 
kapitalistinio pasaulio ...”
Tai ne tik neteisingas, bet ir žalingas bur

žuazinio realizmo aiškinimas. Išeina taip, kad 
buržuaziniai veikalai, paremti buržuaziniu re
alizmu, yra tik nekalta dabartinio pasaulio 
fotografija: neturi nei savotiškų tendencijų, 
nei tikslo nuodyti darbininkus buržuazinėmis 
idėjomis. Kas, žinoma, yra netiesa.

Neteisinga pati buržuazinio realizmo defini
cija. Pavyzdžiui, Detroitas yra kapitalistinis 
pasaulis arba dalis mūsų kapitalistinio pasau
lio. Bet ten įvyko karžygiškas automobilių 
pramonės darbininkų streikas. Tegul, daleis- 
kime, gabus artistas-rašytojas duos mums apie 
šį streiką reališką, “veidrodišką” veikalą. Ar 
toks veikalas paeis po d. Bovino buržuazinio 
realizmo globa?

Antra, mes žinome, kad socialistinis realiz
mas priešingas buržuaziniam realizmui. Ka
dangi buržuazinis realizmas “reiškia tikrovę,” 
tai, pagal d. B. filozofiją, socialistinis realiz
mas neturėtų turėt nieko su tikrove, neturėtų 
reikšti tikrovę.

Deja, kiek vėliau pastai straipsnio autorius 
atsisako nuo virš paduoto buržuazinio realiz
mo apsklembimo. “Tikrovės” jau nebeužtenka, 
nebeužtenka ir “veidrodžio.” Kiek vėliau jau 
jis suranda, kad “kapitalizmo sistemos artis
tai, jos palaikytojai, bando dar šią nunokusią 
sistemą pagražinti, jos amžių prailginti.’ ’ Ti
kra tiesa. Vadinasi, tie artistai, tie buržuazi
niai realistai, savo veikaluose duoda daug 
daugiau, negu dabartinio kapitalistinio pasau
lio fotografiją. Jie savo veikaluose tendenci- 
niai, tiesioginiai ar netiesioginiai, dažniausia 
netiesioginiai, gina šią sistemą, perša ją darbo 
žmonėms, nuodija darbo žmonių protą. Tai 
štai ką dar tveria savyje buržuazinis realiz
mas, apart tikrovės ir veidrodžio.

Taigi, iš to, kas viršuje pasakyta, mano 
supratimu, buržuazinis realizmas grožinėj li
teratūroje bei teatre reiškia:

Veikalas yra paremtas tikrove (ta tikrovė 
autoriaus tendencingai pasirinkta)-—

Veikalas parašytas priešdarbininkiškoj dva
sioj—
Veikalas tam tikroj formoje apgina išnaudo

jimo ir priespaudos sistemą.
O socialistinis realizmas reiškia:
Veikalas paremtas tikrove—
Veikalas rašytas darbininkiškoj dvasioj—
Veikalas tam tikroje formoje rodo darbinin

kams ir abelnai darbo žmonėms kelią į kovą 
ir į naują, šviesesnį socialį gyvenimą.

Tokiomis, mano supratimu, svarstyklėmis 
mes turėtumėme sverti visus scenos veikalus.

Liūdžiu—nes žemė liūsdama linksta.
Verkiu—nes beržas, netekęs šakų— 
nebeturi kuo verkti.
Ir taip kraujo ašarom akys man tvinsta...
Ir taip negaliu jų užmerkti.. .
Ir, rodos, jauti, kad ši nebaigta pasakyti 

mintis iššauks atsparą prieš budelio kirvį, o 
negalimos užmerkti akys sieks įžiūrėti ašaro
jimo priežastį.

Ona Miciutė, eilėraštyje “Mes,” jausmingai 
posmuoja:

“Antra vertus, jeigu veikalo forma yra 
tik vieno veiksmo, jei jame vaizduojama 
grupės žmonių konfliktas prie dirbtuvės, 
dirbtuvėje, pikiete, karo fronte, tai aišku, 
kad tokiame vaizdelyje autorius negali duo
ti psichologinius charakterių pergyvenimus, 
kas galima tikrai trijų bei penkių veiksmų 
dramose, tragedijose.”
Kitais žodžiais, jeigu charakterį ilgai laikysi 

ant estrados ir dar jeigu ten jį užkelsi keliais 
atvejais, tai parodysi jojo psichologinius per
gyvenimus. Bet jeigu jis tik sykį ar du sykiu 
pasirodys po kelias minutes, tai niekas iš jo 
neišeis. Ar gi apsimoka rimtai argumentuoti 
prieš tokį d. B. naivišką veikalų ir jų charak
terių supratimą?

Deja, daugumos mūsų scenos veikalų cha
rakteriai tokiais ir yra. Jie skerečiojasi ant 
estrados po kelias valandas ir vis tiek pasilie
ka “mediniais”—klausovams neiškūs, nesu
prantami.

Autorius straipsnio “Veikalai, Realizmas ir 
Kritika” padaro dar vieną labai žalingą iš- 

svarbu, ką 
Ar gi, pa- 

svarbu, kad lietuvis fašistas savo
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V. Kapsukas Mariana 
polės Gimnazijoj

(Pabaiga)
Su vyresniųjų klesų moki

niais neturėjome jokių ryšių, 
nors kai kurie iš jų be abejo 
turėjo lengvesnį priėjimą į 
mūsų jieškomą šaltinį. Tarp 
jų, pavyzdžiui, buvo Matulai
tis Pranas, kurio brolis dakta
ras Matulaitis (Petras) užė
mė tuomet žymią vietą lietu
vių judėjime. Tik vieną kartą 
kažinkas iš vyresniųjų klesų 
mokinių, matyt, nežinodamas 
apie mano veržimąsi prie lie
tuvių literatūros, aplankė mū
sų butą, padėjo po mano pa
galve taip, kad nieks nepaste
bėtų, tris lietuviškas knygutes, 
tarp jų “Genių dėdė”, “Kuni
go Petraičio aplinkraštis”, 
“Vilniaus kunigams” (?)...

Gimnazijos vyresnybė toli 
gražu nebuvo tam abejinga. 
Jau senai ji turėjo atsisakyti 
iiuo savo svajonės surasti lie
tuvių moksleivių jaunime ir 
inteligentijoj sau sąjungininkų < 
kovoj prieš “lenkų kramolą” 
Kramolininkais pasirodė ir 
patys lietuviai, nors ir pasi- 
liuosavo jie nuo lenkų įtakos.

Su vyresnybės palinkimais 
šnipinėti man prisiėjo susipa
žinti dar tuomet, kada aš ne
turėjau supratimo apie lietu
vių “kramolą”. Lankydami 
mokinių bųtps, ponai auklėto- 
tojai ne sykį landžiodavo į 
mūsų dėžes ir lovas, neva žiū
rėdami, ar nelaikomi nešva
rūs baltiniai. Atsimenu, aš bu
vau pirmoj klesoj. Kartą va
kare ateina prievaizdas sykiu 
su gimnazijos inspektorium 
Voinovu, pramintu “višta”. 
Pastarasis klausia mus labai 
švelniu tonu, ar nesą pas kurį 
nors lietuviško kalendoriaus— 
jis jam esąs reikalingas. Mes 
nustebome, kokis kalendorius 
jam reikalingas. Vyresnieji 
nuduoda, būk nieko nesupran
tą; jaunesnieji ištikrųjų nie
ko nesupranta. Aš asmenišką! 
gal įr būčiau mielą noru *jy8* 
tarnavęs ponui inspektoriui, 
jei būčiau turėjęs tokį kalen
dorių.

—Juk tai toks paprastas 
lietuviškas kalendorius,—pa
aiškina inspektorius,—jį juk 
galima pirkti už 15 kapeikų, 
jame yra įvairūs žemės ūkio 
patąrimąi, receptai ir kitos 
nąiąjįhgos žinios — tam jis 
mums ir reikalingas. . .

Bet vyresnieji griežtai tvir
tina, kad niekados panašių 
dąjykų nęra ipatę. . . Tuomet 
inspektorius prieina iš kitos 
puses:

-—O bendrai kokios knygos 
lietuvių kalboj yra pas jus?

—Maldaknygės.
—Na, argi tik vienos mal

daknygės V O šiaip skaitymui?

nazijos bibliotekos.
Matydamas, kad jo gaudy

mas nieko neduos, jis pradėjo 
apžiūrinėti vyresniųjų klesų 
mokinių dėžutes. Vienok, pa
sirodė neįgudusiu šnipu. . . Jis 
apžiūrėjo Brunzos dėžutę, bet 
į lovą nepažiūrėjo, o ten bu
vo nusikalstamos knygutės— 
neprityrę dar buvo. Panašiai 
nepavyko kratos ir kituose bu
tuose : persirengusiems gimna
zistams pavyko laiku pranešti 
į juos; pas mus pranešimas 
atėjo su pavėlavimu.

Ir taip, vyresnybei šita kra
ta nieko nedavė, o mums ati
dengė akis: kalbos dėl šio 
įvykio pas mus ilgai tęsėsi.

Būdamas IV klesoj, aš jau 
tapau visiškai neištikimu gim
nazijos vyresnybės akyse. Jau 
būdamas antrus metus III 
klesoj aš buvau nubaustas 
karceriu už kalbėjimąsi gim
nazijoj lietuvių kalba; be to 
buvo taipgi sumažintas laips
nis elgesiui, IV klesoj prisi- 

.2 1 dėjo susikirtimas su aukščiau 
paminėtu rusų kalbos moky
toju Dmitrijevskiu. Begalinė
mis savo priekabėmis, šiurkš
čiu koliojimusi “vyžuočiais” 
lietuviais ir “žydais” jis išve
dė, pagaliau, iš kantrybės visą 
klesą, ir visi sukilo prieš jį. 
Pasikėlė didelis triukšmas, ir 
Dmitri j evskiui n e b e p a siliko 
nieko daugiau, kaip greičiau 
išbėgti iš klesos. Dalyką išaiš
kinti atėjo direktorius. Liepia 
nusiraminti ir klausia, kame 
dalykas. Bet visi tiek susijau
dinę, kad negali nusiraminti. 
Visi kalba, perkirsdami vieni 
kitus. Direktorius prisimetė, 
kad nįeko negalįs suprasti. Už 
“betvarkę ir neklausymą” pa
lieka visą klesą karceryj ir 
reikalauja išduoti vadovus. 
Bet tokių nėra, “mes visi tai 
daręme”—sako. Pagaliau di
rektorius sako, kad kuris nors 
vienas suprantamai išdėstytų, 
kame dalykas. Tuomet pasikė
liau aš ir sujaudintu balsu pra
dėjau pasakoti. Šito pakako, 
kad pripažintų mane svarbiuo
ju “maištininku”: klesą palei
do, o mane ir dar vieną draugą 
pasodino sekmadienį kelioms 
valandoms į karcerį. Tokiu bū
du man pirmą sykį prisiėjo nu
kentėti už bendrą reikalą. Mū
sų klesos mokiniai man užjau
tė, bet nebuvo tiek susipratę, 
kad užsistotų už mane.

Direktorius iš savo pusės 
nekartą manė visiškai paša
linti mane iš gimnazijos, nes, 
girdi, aš pavelijąs sau akiplė
šiškai elgtis su vyresnybe. Kal
bėjimas lietuvių kalba, nežiū
rint uždraudimo, nevisiškai iš-

--------------- ------•' ' 'H 11(». ■ ...... ..... . 
nes mokinio, buvusio mano 
draugo, Jemeįjanovo įskundi
mai apie .daleitdžiamųs kitus 
mano “nusikaltimus”—-visa tai 
labai blogai charakterizavo 
mane vyresnybės akyse. Gim
nazijos kapelionas kunigas 
Micįnevičius, pramintas ba- 
tįuška (už tai, kad buvo mė-

ti, jų manymu, doras mintis, darbininkų sėdėjimo streiko. 
Tam buvo pašvenčįama ir mo- Todėl ir daina pavadinta “Šit 
kinių doringumas į? jų pažap- p,own”, (“Sėdėki”) Sųlietuvi- 
ga. Vienok, vargiąi daug tą- no Pr. K. Šią dainą turėtų įsi- 
me ką pasiekė. Tiesa, čia buvo gyti ir išmokt ne tik chorai,— 
daug dažniau landžią jamą į ją turėtų išmokt kiekvienas al- 
mokinių knygas, stalus, spįn-|&inis vergas.
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įtikinai laiškai, kuriuos aš kar-| 
i tais oraiiHavaii iš vi on n vništ.i.

tas, lovas, lengviau buyo ką • Nenusigąskit, kad daina ra- 
nors nugirsti, pastebėti, suh- gina sėdėt. Ji neturi intencijos 1 

ginęs dėstyti tikybą rusiškai), kiaU buvo susisiekti su paša- 
nekartą prieš visą klesą su lipiais žmonėmis, vienok, jei
pasipiktinimu kalbėjo apie tik mokiniai galėdavo, tai išti- 
blogus mano būdo bruožus somis naktimis lošdavo korto- 
(tai kalbėdamas jis svarbiau- mis ir girtuokliaudavo. Jei iš- 
sia turėdavo omenyj mano su- tisą krūva žmonių, netgi kai- 

kurie vaikai, galėdavo įsigyti 
triperį, tai savaime supranta
ma, jokios priemonės negalė
jo išrauti jau prasidėjusio tarp 
mokinių bruzdesio, negalėjo 
užgesinti tęs protesto dvasios, 
kuri jau skraidė ore.

Kiek mus persekiodavo, pa
vyzdžiui, dėl kalbėjimo lietu
vių kalba, visgi mes tarp sa
vęs kalbėdavopės. Man čia už 
tai prisiėjo sėdėti karceryj. O 
kaip lengva buvo mus pastū
mėti prie rimtesnio dalyko, 
matyti iš aukščiau pasakyto. 
Pakako, kad vienas studentas 
pasakytų man keletą žodžių— 
ir jau susidarė pas mus gru
pė žmonių, kurie ndtarė ben
drom lėšom išsirašyti keletą 
periodinių lietuviškų leidinių. 
Aš apsiėmiau juos pristatyti. 
Ilgai mums prisiėjo laukti, bet 
vistik 1897 m. pavasarį jau i 
susilaukėm “Varpą,” “ūkinin-! 
ką” ir kaikuriuos kitus leidi
nius. Tuomet jau pradėjo savo

sikirtimus su vyresnybe), bet 
ji jau nebebuvo man jpkiu 
autoritetu: tuomet aš jau są
moningai kritikuodavau jį, 
kaip nors ir pasyvaus lietuvių 
judėjimo priešą, ir aršų šyk
štuolį. Labai blogai žiūrėdavo 
į mane matematikos mokyto
jas Razumeičikas, kuris lai
kydavosi tokios nuomonės, 
kad “dievas žino penkiukei, 
mokytojas keturiukei, mokinys 
geriausiu atveju trejukei.”

Visgi pašalinti mane iš gim
nazijos nebuvo pakankamai 
pagrindo, nors direktorius ne- 
sykį tuo grąsino. Todėl nuta
rė paimti mane į mokinių, ben
drabutį—internatą, kur moki
niai visą laiką būdavo po ne
nuilstama vyresnybės akim.

Internatas pasirodė daug 
blogesnis, negu senieji moki
nių butai, kurių tvarkos toli 
gražu negalima pagirti, čia 
mokiniai ne tik neturėjo geres
nių higienos sąlygų ir geresnio 
maisto, bet dar labiau sustip-'

mokyt žmones tinginiaut. Nei 
ši satyrinė dainelė, tai protes
tas prieš skubumo sistemą,— 
prieš skubumą, kuris darbi
ninką nukamuoja iki beprotiš
kumo. ši daina, tai protestas 
prieš žemas algas, prieš sam
dytojų sauvalių.

Viršminėtos dainos parduo
damos po 5 c. kopija.* * *

Clevelando draugai ruošia 
prelekciją apie A. S. Puški
ną. Paskaitą pagąmino V. Tau
ras L. M. Sąjungai.

Bravo, draugai clevelandie- 
čiai! Ruoškitės prie paskaitos.

Geriau vėliau, negu niekad.* * *
Jeigu kas norėtų gaut pas

kaitą apie Puškiną, kreipkitės 
į Lietuvių Meno Sąjungą. Mie
lai suteiksime.

*

Su pirma 
1937, baigsis veikalų rašymo 
kontestas. Įdomu žinot, kas 
laimės pirmą dovaną. LMS 
skiria tris dovanas: 50 dol., 
25 dol. ir 15 dol.

Skubinkite, draugai rašyto- 
2^2 1 - 1  ~ X 1 1-1 i
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diena birželio
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rintoj priežiūroj buvo laikomi, | areštus garsusis žandarų rot- 
buvo nulemti kareivių dvasiai ' mistras Vonsiackis, bet mes to
ir doriniam ištvirkimui, kas neissigandome. Jei pneyąizdas
mažino pažangą moksle. Visa 
tai bu.vo žinoma gimnazijos 
vyresnybei. Kas gi vertė ją 
slėpti tas piktažaizdes ir iš 
visų jėgų ginti internatą? 
Svarbiausia policiniai tikslai, 
kurie jau anksčiau buvo nu-

būtų užtikęs mūsų nelegalią 
literatūrą, mūsų, nutarimas 
buvo jos neatiduoti, net jeigu 
prisieitų pavartoti tam jėgą.. • 

Taip man sukako 17 metų. 
Aš baigiau penkias klases.. . . 
Mane jau kažkas viliojo į to- 

rodyti, būtent: išrauti visokį.lį-«« Aš troškau gyvenimo, 
savarankų galvojimą ir įdieg- plataus veikimo... .

MENO SKYRIAUS DALIS
Iš LMS CK RaštinėsX * ---------- - \ 

(Tąsa iš 3-čio puslapio) 
nes mūsų dramos grupė jau 
suvaidino apie 50 scenos vei
kalų.

Paaiškinkite apie tai.. . .
Aš manau, kad reikėtų apie 

visą menišką judėjimą rašyti, 
nes visas dramos darbas arti
mai susirišęs su chorais.

“Draugiškai, V. R.,
“Toronto, Ont., Canada.” 

Taip, drg. V. R. Likviduotų 
chorų žinios labai svarbios. 
Įdomu žinot priežastys choro 
likvidavimosi. Taipgi suteikite • 
Žinių ir apie dramos grupės 
veikimą ir apie kitas menines 
organizacijas 
Viskas labai 

| bu.

rinkite faktus, 
reikalinga, svar-

*
—Skaitymui imame iš gim-lįais gaudavau iš vieno vaisti-' Lietuvių Meno Sąjungos var-,

*

kuo-
nuo-

du širdingai ačiuojame 
pppis ir jų veikėjams už 
ęįrdžią ir greitu paramą.

Tąipgi kviecįąme ir kitas 
ALDLD ir LDS kuppąs įstoti į 
LMS ir padėt plėsti kųltųrinį 
darbą, kurį LMS yra pasibrė- 
žus dirbti.

* * *
Lietuvių M. Sąjunga vėl. iš

leido dvi naujas dainas. Pora 
savaičių atgal mes rašėme ir 
raginome mūsų chorus, kad 
įsigytų dainą “žengiam Mes” 
(Ispanijos Liaudies Himną). 
Kai kurie chorai jau užsisakė 

.šią dainą ir mokinasi dainuot, 
j bet dar daugelis chorų neužsi
sakė jos. O šią dainą turėtu 
susimokyt visi mūsų chorai.’

Vėliausiai išleista Meno Są
jungos daina “Sėdėk!” šią dai
ną parašė garsus Detroito Auto. 
Profsąjungos advokatas M. 
Sugar, laike General Motors

NEPAPRASTAS KONCERTAS
Worcester ir Montello, Mass

Worcesteryje Rengia Aido Choras, Montello L. D. R. D. S.

Bus Sekmadieni, 25 Balandžio (April)
Montelloj pradžia 2:30 po pietų, Worcesteryje 7 valandą vakaro

Šis padengimas yra tuomi svarbus, kad čia bus ne tik dainuojama ąĮę bus ir iųtęrprętuojama lįę- 
“ J ", aiškinama skirtumai paprastos ir klasiškos muzikos. Brooklyno Aido

jų mokytoja L. B. šalinaite aiškins dainų ir muzikos
tuvįų liaudies dainų prasmė, ;
Cųpro sekstetas, vadinamas Aidbalsiais dainuos, o 
prasmę.

Mpiitello, Koncertas Bus
LIET. TAUT. NAMO SALĖJE

Kąmpąę Main įr Vine Streets 
Įžąi|ga 4() centų, vaidam—20 cepty

Worcesteryj, Koncertas Bus
LIETUVIŲ SVETAINĖJE

29 Endicott Street
Įžanga 35 centai
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Šiuose koncertuose apart brookjynięčiu dąlyvaus ir vietos dailės spėkos. Skaitlipgai suvirinkite išgirsti 
puikių dainų ir pasimokiųti tikrosios dailės bei meno reikšmės.

LIETUVIŲ AMERIKOS PILIEČIŲ KLIUBAS
rengia

25-tą Metinę Indikų (Torkių)

Vakarienę ir Šokius
Įvyks sekmadienį, 25 d. balandžio (April)

UKRAINŲ TAUTIŠKO NAMO SVETAINĖJE
33-35 West 19th Street, Bayonne, N. J.

tarpe Broadway ir Avenue C
Gerbiama Visuomene! Kaip jau žinot, kad šis kliu- 

bas yra atsižymėjęs savo parengimais, kuriais visi būna 
pilnai patenkinti. Tad visi ir visos skaitlingai atsilan
kykite. Mūsų gabios šeimininkės pagamins puikią va
karienę. Po vakarienei šokiai iki vėlumos, prie visiems 

jjerai žinomos orkestros. Bus puiki dailės programa.
(1) Dainuos garsus vietinis dainininkas A. Višniauskas
(2) Hi Hat Kabareto grupe aktorių šoks įvairius 

kius ir padainuos vėliausias dainas.
Pradžia 6 vai. vakare. Įžanga $1.00 asmeniui.

Po vakarienei vien tik į šokius 25 centai.

šo-
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jai, laiko mažai beliko!* * *
Shenandoah Lyros Choras 

nusitarė rengt parengimą Lie
tuvių Meno Sąjungos naudai. 
Tai puiku.

Ar nebūtų gerai, kad kiek
vienas choras, priklausantis 
LM Sąjungai, surengtų po vie
ną parengimą į metus šios or
ganizacijos naudai.

Dabar LMS rengias prie di
delių darbų, o jų be pinigų ne
bus galima padaryt.

Pagalvokit apie tai, draugai 
menininkai!

Pr. Pakalniškis,
LMS CK Sekretorius.

Boston, Mass.
■ ■ •

MOKYKLĖLĖS REIKALAI
Ateities žiedo lietuvių kal

bos mokyklėlės reikalai vis 
dar šlubuoja ir šlubuoja. Mū
sų organizacijos per pirštus 
žiūri į ateinančios kartos auk
lėjimą.

Kalbėt tai mes kalbame 
daug. Ir dažniausiai jaunimą 
nubaram, nupeikiam, kad į or
ganizacijas neina, kad visuo
meninio darbo nedirba. Bet 
kodėl mes nęsistengiąm jų 
auklėti iš mažens, kol jaunuo
liai su mumis dąr skaitosi ?

Mokyklė čia gali sulošti 
svarbią rolę. Ir mokyklėlės 
reikalais turėtų, rūpintis visos 
pažangiosios organizacijos, 
bendri organizacijų komitetai, 
kaip tai, apskričio komitetas 
ir vietinis.

Mūsų manymu, kiekviena

BERN. J. SHAWKONIS
(AŠAKUNAS)

NAUJAS

LIETUVIS GRABORIUS 
IR BALSAMUOTOJAS

LAISN1 UOTAS
New York ir New Jersey 

Valstijoje 
Graborystės reikale visada jums 

mielai patarnaus pigiai.
306 John Street, 

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

Tel. Virginia 7-4499L Cl.

Barry P. Shalins
(ŠAL1NSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai Įtaisyti} Koplyčią 
Ir salę del jio lermeną pietą. 
Teikiam nemokamai vėliausio* 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway 

WOODHAVEN, L. L, N. Y.

F

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame 
rikoniškais. Rei 
kalui esant ii 
padidinu t o k i < 
dydžio, kokio pa 
geidaujama.

Taipgi atmalia- 
voju j v a i r i o m 
spalvom.

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

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: G ten m ore 5-6191

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

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
BALZAMUOTOJ AS

Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite Ir persitikrinkite.

337 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

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

GREITAI SUSTABDYKITE TUOS BAISIUS SKAUSMUS

REUMATIZMO
Palengvinimas i 48 Valan
das Arba Nieko Nekainuos!
Pasiliuosuokite nuo Reumatizmo siel
varto—skausmo—agonijos, nervų įde-

kad tūkstančiai Dabar Pasiliuosuoja 
Greit su saugiu receptu pavadintu 
BARUVACOL. Dažnai skausmai yra 
sulaikomi j keletą valandų; atsiliuo- 
suoja sustingimai, skausmai sąnariuose 
ir atsiilsi muskulai taip, kad kentėto
jas vėl gali gėrėtis gyvenimu. F.elau- 

jkite! Gaukite BARUVACOL, ku<n

iviubų iiiaiiymu, mtnvieiid , varto—skausmo—agonijos, nervų jde- 
šių organizacijų turėtų skirti gimo^ statikos ir^strėnų gėlimo, kaip 
tam tikrą dalį savo pajamų 
ir mokyklėles reikalui. Tiesa, 
mūsų organizacijos neturtin
gos. Gi reikąlų gana daug. 
Bet juk čia irgi vienas iš 
svarbiųjų reikalų. l

Reikėtų visiems bendrai su-' 
rengti didesnis parengimas 
Lietuvių svetainėje. Mūsų mo
kytojams šiemet dar, neatly
ginta nei vienas centas. Jie ir 
nereikalauja pilno atlyginimo. 
Vienok, žinant sunkų mokyto
jo darbą, mes negalim norėti, 
kad jie vien iš pasišventimo 
dirbtų.

Pagalvokim, draugės ir 
draugai, ir padąrykim susirin
kimuose atatinkamus nutari
mus mokyklėlės reikalu.

Beje! ALDLD 2-ros kuopos 
moterys apą kartą surengė 
mažą parengimėlį mokyklos 
naudai. Bet jį surišo su drg. 
Vilkaitės pagerbimu. Ar liko 
šis tas mokyklėlei—tuo tarpu 
nežinia. O. K.

Nęw Yprkp Universiteto 
instruktorius F. J. Brown 
apklausinėj o 300 studentų 
ir baigusių universitetą: 
kas geriau paveįkė jų būdą, 
ar koks mokslo dalykas ar 
mokytojas bei pYofesorius? 
Visi sutiko, kad jų charak
terį z’ląbiaų taišė pe tiek 
pats mokslas, tiek mokyto
jas. — J. K. ' ........ ;

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

NAUJOJE; jVIETOJE °®
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(□ERlflUSIA DUONA
XSCHOLES BMKING

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 į visas dalis—Brooklyno ir apielinkės, į krautuves 

ir į pavienius namus; taipgi siunčiam ir į kitus miestus.
Tęl. Ęvergreen 7-8538 Sav. V. LUKOŠEVIČIUS
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šeštad., Baland. 24, 1937 Puslapis Penktas

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

No.NOTICE is hereby given

(95-97)

patenkinus

the

Y.

Y.

drąug, įr paremsite hartfordieČių pa
rengimus. Pradžia 2 vai. po pietų.

(95-97)

kultūrėja, supranta priešo 
ziciją ir kovoja prieš ją

ilgo-
Tai 

pub- 
ispa-

LIQUOR 
Retails

lajffthjjos ginama demokrati-1 kelis daug pagelbėjo prie va- ¥ięHĘI^ MącWo ___
ją. Ragino aukauti ir pagel- karienės. Jo pečiuose buvo ■ me b?ooK“n“?.

Iki pasimatymo 25-tą bala'ndžlb, Š2O 
Ann Street. ‘

168 Grand Street
Tel. Evergreen 8-7179 

Brooklyn, N. Y.

BEER WINE
Wholesale

tik
1 vai.

LINDEN, N. J.
135 kuopa rengia linksmą

iškeptos vištos ir aprūpino I Anderson, M. Macy,

Iii-

darbuotes ir kurie galite, pra- 
prisirašyti prie mūsų kuopos.

Org. II. S.
(97-99)

LAWRENCE, MASS.
Visi Maple Parko šėrininkai yra 

raginami važiuot balandžio 24-tą d. 
parke dirbti. Vasariniai parengimai 
jau artinasi, tad reikia apvalyt par
kas. Taipgi reikia taisyt keliai. Kas 

galite, tai pribūkite apie 10-tą 
ryto.. A. Večkys.

(95-97)

kus, Garionis, Norvaišienė, J. 
Krasauskas, A. Rimkunas, 
češna, Rakickas, Katiniene, 
A. Dapšys, J. Meška, M. Rai
nienė, A. Kazaučiunienė, O.

Gaila žiūrėti

dainas, 
lietuvių 
girdėjo
Visi plojo, 

gėrėjosi įvairumu

; ka; 
čia

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.

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ OĘp

KIRPIMAS

SKUTIMAS 15c
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avė.
Brooklyn, N. Y.

Tarp Teii Eyck ir Mauier Sts

PITTSBURGH, PA.
■ , i

Kas tik gali, teatvyksta į Mokslo 
Katedrą! Gcgužės-May 7 d., 8 vai. 
vak. bus Mrs. R. C. Mitchell pas
kaita apie jos kelionę po Lietuvą. 
Cathedral of Learning, 13th floor, 
įėjimas nuo 5th Avenue. Liet. Kam
bario Fondo Sekr., J. Baltrušaitis.

BALTIMORE, MD.
Vietos ALDLD 25 kp. rengia ar

batos vakarėlį, balandžio 25-tą, 20 
S. Calhoun St., Kaip 8 vai. vakare. 
Bus gardžių užkandžių ir gera muzi- 

laiką praleisite linksmai. Kvie- 
visus Komitetas.

btropiai ouvo laukta rovno . x^uxiuaviviuo,
• vrnHc Vnvi n+diionin nnf Kaurigos balalaikų orkestros,! ^as, Romikaitis, Chas Urbach,
i L.JiJkuri dažnai grajija ant radio' J- Rudavičius, F. Aleksandra-

Clement Vokietaitis
LIĖTUVIS ADVOKATAS 

t 50 Court Street
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

76

Brooklyn,

‘laisvės” Bankietas Philadelphijoje 
Buvo Tikrai Milžiniškas

ŠieinCtinis "Laisvės" Bankietas 
Sumušė Visų Buvusių Rekor
dą. Programa Taipgi Buvo 
įvairiausia, Ilgiausia ir Ge
riausia Už Visas Buvusias. 
Aukų Ispanijos Pagelbai Su
rinkta $106.69.
Nors yra nutarta rašyti 

trumpai apie parengimus, bet 
kadangi toks parengimas esti 
nepaprastas, reikšmingas mo
raliai ir materialiai saryšyj su 

r mūsų idėjos rėmimu, tai pra
vartu bus prisiminti apie jį 
plačiau.

Visų pirmiausiai noriu at- 
> kreipti visų atydą į tai, kokias 

sąlygas Pennsylvanijos progre- 
syvė visuomenė turi, jeigu no
ri ką nors parengti sekmadie
niais* prie tų "garbingų” mė
lynųjų įstatymų. Tai didžiau-

Urba, 
skania duona ir kitais patar- (V. Jakštys, Baranauskas, Jak- 
navimais, už ką mes jam visi štienė, J. Urbonas, Kepnagis, 
širdingai dėkavojame.

Tai buvo demonstracija už 
mūsų dienraščio rėmimą, už 
mūsų judėjimo solidarumą. 
Masės smarkiai pasisuko prie 
mūs judėjimo vairo.

Lietuvių visuomenė pačioj 
didžiumoj remia Ispanijos ko
vojančių žmonių pusę už de
mokratijos palaikymą. Mes 
sveikinam savo brolius, kad jie

po-1 kas, A. Travinskas, P. Kuodis, 
sy- J. Williams.

štienė, J. Urbonas, Kepnagis, 
A. Adomaitis, A. Krist, J. Rut- 
kus, J. Maskonis, Poškienė, 
Poška; po 25c. aukavo: Bal
čius, Šopys, J. Mickus, A. P. 
Gabrėnas, Pivarįunas, Julia, 
Nevardauskas, O. Rimkų s, 
Rimkienė, A. Mačiūnas, Da- 
nanavičienė, Jurčiukonis, Klo
vienė, Pildis, Povilaitiehe, Va- 
linčiene, A. Marcinkevičius, 
Sukickas, Karsbkienė, Kutaus-

Sekmadienį, 4 Liepos-July
Prašome visų pasižymėti, 
jog sekmadienį, 4-tą liepos, 
įvyks “Laisves” piknikas 
Brooklyne. Bus laikomas

bėti kuo daugiausiai nupirkti 
medikamentų ir kitų reikalin
gų Ispanijos žmonėms daiktų. 
Publika, jausdama savo parei
gas, suaukojo $106.69. Juo
zas Javas paaukojo $10.00, o 
Balčauskas $5.00. Tai pirmą 
syk tokios stambios aukos pa
sirodė. Kitų aukavusių listą 
paduosiu atskirai.

Po prakalbos ir aukų rinki- kiu su mumis, 
mo vėla prasidėjo programa. 
Štai merginų grupė po vado
vybe Nelės Statkevičiutės, tau
tiniuose drabužiuos, sudainuo
ja keletą klasiškų, žavėjančių 
meliodijoms dainęlių su šokike 
Olga (nežinau pavardės) prie
šakyje; čia vėla naujenybė. 
Tai didelis kreditas Nelei Stat- 
kevičiutei.

Stropiai buvo laukta Povilo ’ bonas, Laurinavičius, Bugins-

plataus mūsų judėjimo veiki- . v_
mo. Sekmadieniais didžiuma T , Jo „orkestra,/uKrleze 
žmonių yra liuosi nuo visokių keletą kavalkų rusiškos muzi- 
reikalų šią pastabą turi įsi- kos-. Main.enų Kvartetas uz- 
tėmyti plačių kolonijų visuo-į ^įge programą kmp tik j tin
mens ir perdaug neprikaišio- kamA alk?-, 5 ’’ va '_.p0 
ti pennsylvaniečiams uz ne
veiklumą.

Dėl šio "Laisvės” bankieto. 
irgi buvo daug padėta trūso ‘ 
per keletą mėnesių. New Au-

Aukotojų Vardai
Juozas Javas $10.00. Bal

dauskas aukavo $5.00. Po $2 
aukavo: V. Urbonienė, O. La
zauskienė. Po $1 aukavo: Dr. 
Stankus, Lipčius, A. Samulio- 
nis, Valantienė, S. Kvietkaus- 
kas, Budow, V. Rupšys, J. Ur-

J. Williams.
Nekurios pavardės neaiškiai' 

užrašytos, pavyzdžiui: į vietą 
Procius, padėta Protas. Jei ne
žinotum žmonių, tai turėtum 
dėt. Aukautojai turite atleisti, 
jei kurių aiškiai pavardės ne
buvo atžymėtos.

ULMER PARK MUSIC HALL
Gale 25th Ave., Brooklyn, N. Y.

Sekantį pirmadienį, 26-tą ba
landžio "Laisvės” Bendrovės 
Direktorių taryba laikys savo 
susirinkimą, kur bus išspręsta 

sudarymas programos.

DVI DIENOS ŠVENTE
Ant rytojaus, po "Laisvės” pinikui, bus neprigulmy- 
bes pasiskelbimo švente, paprastai vadinama Fourth 
of July. Kadangi 4-ta liepos pripuola sekmadienį, tai 
Neprigulmybės Pasiskelbimo Švente būna perkelia
ma į pirmadien|. Tai turime šventę po piknikui ant 
rytojaus. Puiki proga iš’ kitų miestų atvažiuoti 

pikniką ir pasisvečiuoti New Yorke.

vičius, Procius, Ramanauskas, 
W. Abraitienė, J. Andrulionis, 
S. Juknienė, L. Ničienė, Pečiu
lis, D. Juška, M. Zubas, Mic- 
kunas, Pilėnienė, Petrelienė, 
Matiejatienė, Balčauskienė, 
Klevinskas, .Keršauskas, J.
Gegžnąs, J. Mikitas, Gustaitis, šome 
Rušinskas, J. Pildžiuvienė, K.
Misikonis, J. Strumskis, W.

: K. Stankus, 
J. Zakalika (neaiškiai užra- 

akompanavimo buvo syta), A. šoblickaitė, A. Pet-

tų. Pirmininkas perspėjo pub
liką, kad eidami žemyn prie 
vakarienės neštūsi su savim 

| ir krėslus. Visi kalbėjosi apie 
; programą ir džiaugėsi, kad 

TT . L. dar niekad tokios įvairios ne- Keinios; po 50c.ditonum Hali vienatinę pavy- ^uvo
Prie

i dvi pianistės: Zdaniutė ir Ve-, rikis, V. Galkus, K. Banionis, 
j ra Papoff. Reikia pažymėti, | M. Tuleikis, Vogonienė, Svei- 
kad visi menininkai nereikala- kauskas, J. Bezmenas, S. Man- 
vo jokio atlyginimo, išskyrus 
kelionės lėšas. Nelė Statkevi- 
čiutė pasakė: "Aukauju viską 
‘Laisvei’.” Višniauskas ir Mai- 
nierių Kvartetas padarė tą pa
tį; pianistės taipgi nereikala-

' vo jokios užmokesties.
i Visiems programos daly-

ko gauti šiam pasekmingam 
parengimui. Girard Manor 
Hall yra uždaryta. Lietuvių [ 
salės, Moyamensing Avė., ne
galėjom gauti, nes kliube yra 
keletas gaivalų, kurie, vesdami 
agitaciją neužleist salės to
kiam parengimui, daro dide
lius nuostolius lietuvių salei ir 
pašelpinei organizacijai. Di
delė dalis Tautiškos Salės Pa- i 
šelpinės Draugijos narių smer-1 
kia tokių užsispyrėlių taktiką vįarns reiškiame širdingiausia 

i padėką.
Dabar reikia prisiminti ir

bei palaidą liežuvį. . . ,
New Auditorium dviejose1 

salėse buvo rengiama pirmą apie bankietą. Rūkoriai Povi- 
syk šitas didelis parengimas, 
ir tulus trūkumus nebuvo gali
ma pastebėt išanksto. Pasiro
dė, kad abidvi salės daug di
desnės už visas, kokias tik pir
miau turėjom sales. Šioje sa
lėje laike koncerto pritrūko 
kėdžių, kurios veik visos buvo 
sugabentos ir iš žemutinės sa
lės. Virš 800 žmonių sėdėjo, 
o apie 200 stovėjo laike kon
certo; gi ant bankieto ir šo
kių publikos buvo virš 1200. j pro stalus, apsėdusius

i ■ t _ j ~ I RL 7514 has been issued to the undersignediauskas su L/audensku priren- j to sen beer, wine and liquor at retail under 
gė skanių valgių, sunaudoda
mi 13 dėžių vištų, t. y., 
vištas po keturis svarus kiek-1 
viena. Jiedu labai stachano- 
vietiškai dalino porcijas. O 
tos mūsų nuolatinės draugės, 
restaurantų specialistės darbi
ninkės, tik švaistosi, kaip pen- 
kiolikinės. Lyros Choro jau- 
nuolės-gražuolės tik ir stypčio
ja ir neria, kaip tos žuvytės, 

‘ i žmonė-
Prieš koncertą žmonės neri-1 mis. Kiekvienas nori greit gau- 

mavo, kad programa buvo ti savo orderį, tarytum nei ne- 
pratęsta iš priežasties nepri-! at j a u č i a suprakaitavusioms 
buvimo nekuriu programos da- merginoms ir vaikinams aptar- 
lyvių. Koncertą atidarė pir- nautojams. 
mininkas d. J. Bender, per-1 tas drauges, draugus, dirban- 
statydamas Lyros Chorą ati-1 
daryti programą. Paprastai, 
mūsų Lyros Choras pilnas ne
susirinkdavo, bet šį sykį lyris- 
tų buvo pilna scena ir po va
dovybe dviejų chorvedžių, J. 
Jurčiukonio ir Jono Bulaukos, 
kurie pasimainydami dirigavo, 
sėkmingai ir labai vykusiai su
dainavo keletą dainų. Tai se
nai choras taip gerai pasirodė. 
Programą prisiėjo pakeisti.
Mainierių Kvartetas iš Shen- turn nieko nėra, 
andorio sudainavo keletą dai
nų labai vykusiai, kad net sve
timtaučiai gėrėjosi.

Dainavo, labai gerai Viš
niauskas iš Bayonne. Ispanų 
orkestrą sugriežė keletą ka- 
valkų, kas publikai labai pa
tiko. Dainavo solistė

čius kuknioj prie nepakenčia
mo karščio ir visos svetainės 
šilumos. Draugės: Urlakienė, 
Griciunienė, Tureikienė, Kun- 
sevičienė ir kitos patyrusios 
darbininkės persidirbo nuo 
anksčiausio ryto, dar skubina, 
stengiasi kuo greičiausiai iš-. 
duoti valgius, kad 
svečius.

Šiemet kuknioj 
žiausia ' nuotaika,

.___ tha(. License
RL 7514 has been issued to the undersigned

Section 132-A of the Alcoholic Beverage. Con- 
----trol Law at 1630 Fulton Street, Borough, of 155 Brooklyn, County of Kings, to be consumed 

i on the premises.
LILUAN WYNN 1 

(Rainbow Inn)
1630 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7572 has been issued to the undcusigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 49 Ten Eyck Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

| JOSEPH MOKOLA
49 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7553 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 1193 Rogers Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bo consumed 
on the premises.

JOSEPH COSMA GALVANI
1193 Rogers Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7599 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 727 Wythe Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises,

LILLIAN O’CONNOR
727 Wythe Ave., Brooklyn, N. Y,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7603 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wipe and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 15 Throop Avenue and 574 
Broadway1, Borough of Brooklyn, County , of 
Kings, to bo consumed on the premises. 
SAMUEL ALLEN and EMIL WALDMAN 

(Tri Corner Bar and Grill)
15 Throop Avenue, 574 I3roadway,

Brooklyn, N. Y.

buvo did- 
tyla, tary-

Vistiek dalis 
draugių ir draugų nesistengė 
padėt, pasikeist ant valandė- 
lės. Nuo šių kuknios draugų ir Į 
draugių priklausė pilnas pasi
tenkinimas maistu ir patarna
vimu. Tiems draugams-gėms 
ir Lyros Choro jaunuoliams 

Nelė yra išreiškiamas širdingas ačiū 
Statkevičiutė, vietinė pasižy- varde visos publikos.
mėjus dainininkė. Ji gavo ge
rokai aplodismentų. J. Kuz
mickas, baritonas iš She.nan- 
doah’o vystosi į gerą solistą, o 
dar jaunas. Jis puikiai dai
navo; turi stiprų balsą, štai 
pasirodo Ispanų Populiario 
Fronto Choras ir Los Grana- 
dinos orkestrą. Merginų cho
ras ritmiškai, maršuojančiai 
sudainavo per du sykius 
kas karo fronto 
buvo naujenybė 
likai, pirmą syk 
nų . menininkus.
džiaugėsi, 
programos.

Po ispanų menininkų kalbė
jo drg. R. Mizara, "L.” redak
torius. Kadangi salė didelė, 
tai jam buvo prirengta mikro
fonas, per kurį balsas garsiai 
aidėjo. Kalbėtojas trumpai 
aiškino dabartinį Ispanijoj ka
rą ir agitavo publiką paremti

NOTICE is hereby given that License No. 
SB 55 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
100-31—4th Avenue, Borough of ' .
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MARY BERRY LAMBROS
: D-B-A Ft. Hamilton Rest, and Beer Garden 
i 100-31—4th Avenue, Brooklyn, N. Y.

. NOTICE is hereby given that License No. 
' SB 56 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1121 Surf Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

WILLIAM CARGULIA 
D-B-A Armstrong's Bar and Grill 
Surf Avenue, Brooklyn, N.

WORCESTER, MASS.
TDA 13 kuopos susirinkimas įvyks 

balandžio 27 d., 7:30 vai. v. Lietuvių 
Svet., 29 Endicott St. Šiame susirin
kime bus perrinkta kuopos valdyba. 
Todėl visi nariai ateikite ir išrinkite 
1937 m. valdybą. Taipgi malonėkite 
atsilankyti ir pašaliniai pasiklausyti 
mūsų

HARRISON-KEARNY, N. J.
I šeštadienį, balandžid 24 d., 8 vai. 
vakare įvyks kortų lošimo—“Card 
Party” vakarėlis, po num. i 17 Ann 
St., Harrison, N. J. Šį vakarėlį ren
gia West Hudson Labor Lyceum. 
Draugai, darbininkai, meldžiam kreip
ti domę Į šį namą ir su jo svetainėm. 
Jūs žinot, kad šioj apylinkėj yra dideli 
fabrikai ir darbininkų organizavimas 
į uniją eina visu smarkumu ir trum
poj ateityj bus darbininkai iššaukti 
į streiką, už geresnes sąlygas. Tokiu 
būdu svetainės bus , labai reikalin- 

i gos, o viršminėtas namas kaip tam 
į ir bus pašvęstas. Todėl prašome vi
sus dalyvauti šiame vakarėlyje ir 
linksmai laiką praleisti. Koni.

(96-97)

Charles’ Up To-Date 
i. BARBER SHOP

Stephen Afoiniškis
(Armakauskas)

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC

* ' , • l

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKA 
čia randasi lietuviška aptieRa, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

8701 JOS CAMPA U AVE., DETROII, MICH.

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

Prie gėrimų draugas Masio
nis turėjo prie savęs draugus 
Sleger, Žilinską, Gružauską ir 
tris draugus iš Chesterio, ku
rie sugabiai aptarnavo visus. 
Visa publika linksminosi abie
jose svetainėse su gražiausia 
nuotaika.. Prie šeško orkestros 
šokikai linksminosi visą vaka
rą.

Tą dieną buvo trys parengi
mai, bet jie nei kiek nepaken
kė mūsų parengimui. Buvo 
svečių iš tolimų mainų miestų 
virš 100 mylių nuo Philadel- 
phijos. Iš Chesterio buvo 35 
žmonės; iš New Jersey daug 
žmonių buvo. Visi patvirtino, 
kad Philadelphia geriausią 
koncerto programą duoda; ge
riausiai surengti “Laisvė s” 
piknikai su dideliais laimė
jimais. Visi dirbanti draugai, 
draugės atliko savo užduotis 
subagiausiai. Duonkepys Mer-

1121

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4783 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
863 Grand Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MICHAEL ZARNOWITZ
863 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4784 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
255 Sutter Avenue, Bqrougp of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

DOROTHY LAVENBERG
255 Sutter Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that. License No. 
B 4792 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
6 Howard Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. ■, <

COSTAS CARAMALpTS
6 Howard Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 565 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 132-A of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 183 Sterling Place, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises, ,

SIMON GOTTHEIMER 
(Plaza Liquor Company)

183 Sterling Place, Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that Lięense No. 
RW 1010 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under. Section 
132-A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1053 Flushing Ave, Borough ,of Brooklyn, 

i County of Kings, to be consumed on the 
| premises.

LDS
balių, 24 d. balandžio-April, Welcome 
Hall Svetainėje, Winans Ave. ir 16th 
St. Įžanga 25c., pradžia 7:30 vai. 
vak. Kviečiame visus atsilankyti, nes 
tai bus paskutinis balius šiame se
zone, kur galėsite linksmai laiką 
praleisti prie visiems gerai žinomos 
Gorskio orkestros. Rengėjai.

(95-97)

SHENANDOAH, PA.
ALDLD 17-ta kuopa rengia vaka

rienę, 25 d. balandžio (April), Na- 
jaūs Svet., pradžia 6 vai. vakare. 
Vakarienės visas pelnas eis Ispa
nijos Liaudiečiams. Tą pačią dieną, 
toj pačioj svetainėj įvyksta 9-to Ap
skričio konferencija, o po konferen
cijos bus vakarienė. Įžanga 50c. Vi
sus kviečia atsilankyti.

(95-97)

HARTFORD, CONN.
šeštadienį, 24 d. balandžio, Lietu

vių Komunistų Partija rengia balių, 
Laisvės Choro svetainėje, 57 Park 
St. Pradžia 8 vai. vak. Visi' lietuviai 
yra kviečiami dalyvauti paskutinia
me žiemos sezono baliuje ir paremti 
savo klasės partiją. Bus gera orkes
trą šokiams. Įžanga 25c.

' (95-97)

Waterbury h Hart ford, Conn.
Waterburieciu vaidyty, grupes mar- 

šrutavimas ėtyą prie užbaigas. Se
kantį sekmadiehį, 25 d. balandžio, 
'vvate’rburiečiai vaidins veikalą “Mo
tinos širdis’’, Hartford Capitol Hall 
Sve.t., 320 Ann St. šis veikalas bus 
vaidinamas paskutinį kartą ir pasku
tinėj vietoj, Hartforde. Todėl prašo
me vietinius ir iš apylinkės matyt šį 
įdomų veikalą, “Motinoj širdis’’, o po-

NE GEMBLYKITE
SU SAVO VIZIJA
Tai yra labai svarbu jūsų 
gerai sveikatai ir pasise

kimui! Pasitarkite su
JOSEPH D. GAYSON
Lietuvis Laisniuotas Optikas
721 Main St. Room 23 

HARTFORD, COfaN.
Taisome visokių rūšių stiklus
Aš naudoju vien tik geriausias 
medžiagas ir stiliaus, kokį tik 
galima gaut, ir pats atlieku 

tekinimus ir aplipinimus.
Tel. 2-6848

VYRŲ IR MOTERŲ LIGOS 
GYDOMOS NAUJOVIŠKAIS

BODAIS
Kraujo ir Odos Ligoę, ,Nervų Sui

rimai, Slogos ir Chroniški Skaudu
liai, Nervų ir Abelnas Nusilpimas, 
Skilvio ir žarnų Sugedimai, Hemor- 
rpoidaį ar kiti MeŠlažąmSs bei Lau
kan fijimp (Nepveikumai, kaipo skau- 
sįno ir nesitaagumų 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 se- 
I kming'ai gydomos su patenkinančiomis 
ir greitomis pasėkomip; o jeigu turite 
kjokią Ųgą, kurios jūs nesuprantate, 
pasiklauskite manęs su pasitikėjimu, 
ir jūsų nesveikumas bus jums išaiš
kintas. . Kraujo j Tyrimai,,, šlapimo 
Ąnalyze, X-spin<Įuliai. Serutn^ IMdi- 
ipai ir ciėpijimai. Sąlygos yra priei
namos. Pasitarimai veltui.

Virš 25 Metų Praktikos

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

Valandos 9 A. M. iki 1JP. M. 
Sekmadieni&įs 9 A. M. iki 3 P. M. 
(MES KALBAME LIETUVIŠKAI)

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

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

Virpąs 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 Avė. ir Grand St.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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



ir Bro-

metų
Visur 

už di-

Puslapis šeštas

MU
•y-’-

‘AV, S f . A' >». 1- L* h Ckik ■! tow y.-.

šeštad., Baland. 24, 1937

NEW YORKO K APYLINKES ŽINIOS
NUTEISĖ 17 SĖDĖJIMO STREIKIERIĮI; 

MASES TURĖS TARTI SAVO ŽOD]
Brooklyno Specialių Sesijų 

teismo trim teisėjam—Alvah 
Burlingame, Alfred J. Hoff
mann ir John V. Flood—terei
kėjo tik 25 minučių, kad nu
teisti 16 streikieriu ir strei
ko vadą kaltinimu pastatymo 
pavojun gyvybės, kas reiškia, 
ilgus metus kalėjimo. Jie nu
teisti už sėdėjimo streiką Bro
oklyno žydų Ligonbutyje, įvy
kusį 15 kovo.

Nuteistaisiais yra Henry 
Jablonsky, Bernard Jablons- 
ky, Joseph di Pierro, Paul 
Pavia, William Tinney, Louis 
Rauch, Julian Minjallis, 
Franck Folick, Stephen Ku- 
rowski, Vincent Esposito, Pas
quale di Pierro, Albert Tare- 
zetta, Thomas Berry, Walter 
Berry, Louis Maritado, ir An
thony di Pierro.

Aiškiai matoma, kad prieš 
nuteistuosius padarytas suo
kalbis. Jiems primetama at-

sakomybė už mirtį 9 
vaiko, kuris būk miręs 
kad daktaras Benjamin Kra
mer negalėjęs gauti elevei- 
terio dėl streiko. Tačiau liu
dytojų buvo aiškiai įrodyta, 
kad kūdikis miręs veik pus
valandžiu anksčiau, negu dak
taras bandė gaut eleveiterį.

Į suokalbį kaip pirštu rodo 
ir tas faktas, kad dvi slaugės 
tuojau atleistos iš darbo, kaip 
tik sužinota, kad jos liudys už 
teisiamuosius. Jos liudijo, kad 
niekas iš jų 
vusių ligonių 
streiko.

Sykiu su 
teistas Fred 
organizatorius. Bausmes 
skirs 30 balandžio. Darbinin
kų organizacijoms dabar lai
kas tarti savo žodį, kad neda- 
leisti reakcionieriams pa
smaugti sėdėjimo streikus.

metų 
dėlto,

“warduose” 
nenukentėjo

streikieriais 
Gardner

bu
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imi j os 
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Tom Mooney Sveikina New Yorko Gegužinę; 
Specials Tom Mooney Būrys Parade

Pasauliniai garsus darbinin
kų kalinys Tomas Mooney at
siuntė New Yorko Bendros 
Gegužinės Komitetui sekamą 
pasveikįnimą:

“Brangūs Draugai 
liai Unijistai:

“Gegužinė 1937 
bus minėtinas įvykis, 
darbininkai žygiuoja 
desnę dalį savo darbo vaisių 
ir galutinai užtikrins pilną 
darbininkų klasės laimėjimą. 
Tas laimėjimas įsteigs tikrą 
civilizaciją, kurioj žmonių 
šeimyna galės gyventi taikoj, 
ištekliuj ir džiaugsme, kur 
klasių konfliktai bus prašalin
ti ir vieninteliu tikslu bus pa
tarnauti, o ne pasinaudoti ki
tų lėšomis.

“Už tą idėją aš darbavaus 
per paskutinius trisdešimt 
metų. Tas ir tiktai tas buvo 
priežastimi manęs įmetimui 
kalėjiman dvidešimts vieni me
tai atgal.

“Aš tikiuosi, kad Tarptau
tinės Darbininkų Dienos mar- 
šavimas New Yorke primins 
baisią skriaudą, padarytą Bil- 
lingsui ir man ir visiems kla
sių kovos ir politiniams kali
niams.

“Su giliausia proletarine pa
dėka ir širdingiausiais draugiš
kais linkėjimais,

Jūsų,
Tom Mooney-31921.”

Draugas Tom Mooney atspė
jo. New Yorko darbininkai 
primins, ir dar kaip primins 
Tom Mooney ir kitiem darbo 
žmonių kaliniam padarytas 
skriaudas. Pagerbimui Tom 
Mooney New Yorko Geguži-

nes parade sudaroma specia
ls “Paliuosuokit Tom Moo
ney” būrys, kuriame maršuos 
po penkis atstovus nuo kiek
vienos prisidėjusios organizaci
jos, nešini iškabas su organi
zacijos vardu ir reikalavimais 
paliuosuoti garsų kalinį.

Nužudyta Kita Mergina; 
Jieško Žudeikos

Columbia Residence Club, 
628 W. 114th St., N. Y., prieš
kambaryje pereitą ketvirtadie
nį rasta suraižyta 30 metų 
veiterka, Irene Wadas, žudys- 
tė papildyta 6:30 ryto, jai ei
nant į darbą.

Sąryšyje su žudyste policija 
jieško Louis Karas, irgi 30 
metų, kuris buvęs Ireną įsimy
lėjęs, bet ji nuėjus gyventi su 
kitu. Kaip jinai pasakojus 
savo draugui Thomas Hickey 
ir kitiems namiškiams, Karas 
dar tik pereitą savaitę pasivi
jęs ją IRT sub vės stotyje ir 
pagrąsinęs: “Jei tu, už manęs 
neisi, tu neišeisi nei už vieno. 
Aš užmušiu tave pirmiau, ne
gu kitas paims.”

Irena pasiskudus savo mei
lužiui ir jis prižadėjęs ją ap
saugot, tačiau jis saldžiai te
bemiegojo, kada jinai jau gu
lėjo negyva.

Ant E. 67th St. netoli Lex
ington Ave., New Yorke, 
tomobilius taip smarkiai 
gavo 7 metų vaiką, kad 
trenkė jį 20 pėdų. Vaikas 
siąs aklu.

au- 
už- 
nu- 
lik-

Ar Pažįstate?

ERNEST C. DUBIN
Ernestą gegužės 2 d. jūs 

matysite ne Ernestu, bet Jonu. 
Kas Jonas? štai jo paties au
tobiografija :

“...Kas aš per žmogus, kas per 
širdis—pats nežinau! Mylėjaus su 
Luce, negalėjau be jos gyventi—pa
mečiau, prie Danutės mečiausi... 
turėjom greitu laiku vesti... nusibo
do! Dabar prie Sorės dūsauju, gy
venti negaliu be jos... taip Įsimylė
jau, nors pragaran lysk!... Kitą sy- 
kj prisimena Lucė, Danute, apima 
gailėsis... Tada man rodos, kad vi
sas lygiai myliu... ir jei galima bū
tų—visas tris vesčiau. Na, jei ne
galima, ką gi aš padarysiu?...”

Prie kokio galo ta Jono mei- į 
lės aistra prives—matysime ;lės 
vaidinime “Iš Meilės”, geg. 2 
d., Labor Lyceum svetainėje, 
Brooklyne.

Pr. Žaibas.

Divine Suimtas
Po trijų dienų slapstymosi 

Father (Tėvas) Divine suareš
tuotas Milforde, Conn., ir par
vežtas į Harlemą, kur prieš jį 
bus iškelti sekami kaltinimai: 
kurstymas riaušių, kuriose pa
davėjas šaukimo teisman bu
vęs apmuštas ir jo draugas 
taipgi sumuštas ir subadytas; 
pirkimas taip vadinamų butle- 
geriškų anglių.

Sukilusios pačios, oficialės 
ir “taip vadinamosios,” bus 
kita didelė dalis jo bėdų. Pas
kiau esą užmetimai naudojimo 
vaikų darbo.

Father Divine persistatė 
drąsiu. Jis sakė, kad “tos ne
laimės užtraukta mano paties 
valia, kad ištirti savo pasekė
jų tikėjimą.”

Arešto vietoj pasiliko dvi 
verkiančios moteriškės, viena 
balta blondinė, kuri sakė, kad 
“Tėvas” Divine ją “prikėlęs iš 
numirusių”, tik negalėjo nu
rodyt kaip.

Patsai Divine sakė, kad jis 
esąs išduotas Judo, kaip kad 
Kristus. Apie Judą kalbant, 
turima mintyje Faithful Mary, 
jo šalutinė žmona, kuri supy
ko, kada pamatė, jog seniui 
už ją jaunesnių, gražesnių rei
kia. Patsai “Dievas” Divine 
yra 60 metų. Gi jo penkiais 
metais senesnė tikroji žmona 
randasi ligonbutyje, tad Mary 
maniusi užimanti jos vietą.

I Brownsvillej 27 skalbyklų bo
sai pasirašė sutartį su unija, 
baigdami mėnesio senumo 
streiką. Sutartis paliečia 600 
darbininkų.

Paskutinė Gegužinės 
Konferencija Telefonas: Humboldt 2-7864

0

Williamsburgo Bedarbiu 
Prisirengimas 1-niai 

Gegužės

Girdės Amerikiečiu Kariy 
Prakalbas iš Ispanijos
Newyorkieciu masiniame 

mitinge pagerbimui amerikie
čių, kovojančių Lincolno Ba
talione, Ispanijoj, bus girdi
mos prakalbos pačių batalio
no karių tiesiai iš Ispanijos. 
Tas bus galima su pagelba ra
dio. '

Lincolno Bataliono Draugų 
organizacija Ispanijoj paėmė 
stipriausią Ispanijos valdžios 
radio stotį, iš kurios kalbės 
patys žymiausieji Lincolno Ba
taliono vadai ir kariai. O čion, 
Amerikoje, šį vakarą rengia
muose Lincolno Bataliono pa-

Šiandien, 24 balandžio, 1 
vai. dieną įvykstančioj konfe
rencijoj tikimasi dalyvausiant 
2,000 delegatų nuo virš 400,- 
000 organizuotų darbininkų 
nuo unijų, kultūriškų, politi
nių ir kitokių organizacijų. 
Bus išdirbti paskiausi planai 
Gegužiniam Paradui. Vieta: 
Webster Hall, 119 E. 11th St., 
New Yorke.

Trys Sužeista; 13 Areštuota 
May’s Krautuvėje

Kelios dešimt policijos už- 
siųsta ant būrio moterų, ku
rios buvo suėjusios į May’s 
krautuvę su unijos organiza
vimo misija ir perspėti kostu- 
merius apie krautuvės streik- 
laužišką nusistatymą. Kai ku
rie policistai labai žiauriai 
daužė moteris. Vienai iš jų, 

j manoma, perskelta galvos 
kaušas, kitos dvi taipgi sun
kokai sužeistos. Trylika areš
tavo.

Legal Notice
NOTICE is hereby given that Ca
pitol Paint & Varnish Works, Inc., 
of ^Brooklyn, N. Y., has registered 
its Trade-Mark “Capitol Unikote” 
with the Secretary of State of New 
York, to be used on paints and paint 
products of every class and descrip
tion.

(93-110)

REIKALAVIMAI
Reikalingas pusininkas (partneris) 

prie ūkės. Gali būt ir moteris. Ūkė 
yra 94 akrų, vėliausios rūšies ma
šinerija, netoli nuo didmiesčių. Kas 
nori sužinoti daugiau apie šią. ūkę, 
malonėkite rašyti sekamu antrašu: 

Chas. Rice, Stockton, N. J.
(97-99)

PARDAVIMAI
Parsiduoda karčiama su namu, 

vienuolika fornišiuotų kambarių. Bi
znis ilgai išdirbtas, gera proga pa
sidaryt gerą pragyvenimą. Kaina 
$6,500.00. Del daugiau informacijų, 
kreipkitės pas W. S., 48 Houston

■ St., Newark, N. J. (91-97)

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

* NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—

Nčra valandų sekmadieniais.
o

NATURAL - LAX - HERB TEA

12
MEDI-
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 kūno dalis. 
Taipgi tuojaus nieko nelaukite ir parsitraukite N. L. H. T. Dėžutė 
prekiuoja tik 50c. Prisiųskite Money Order, čekį 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.

MATEUŠAS SIMONAVICTUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

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

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

426 SOUTH 5th
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties.

STREET, BROOKLYN, N. Y.
Tel. Evergreen 7-8886

P. S. Tikietus iš anksto galite gauti “Laisves” raštinėje pas L. 
Kavaliauskaitę ir pas J. Grubj, 64 Ten Eyck St.

Nedėlioj, Balandžio (April) 25 d.
“LAISVĖS” SVETAINĖJE

419 Lorimer St. Brooklyn, N. Y.
Pradžia 5 vai. vakaro

LINKSMAS METINIS BALIUS
Rengia Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 1-ma Kuopa

Prašo Išmest Ridderį

Gerbiamieji Brooklyno ir Apylinkės Lietuviai! Jau 
daugeliui iš jūsų yra žinoma, kad LDS rūpinasi nevien 
tik savo organizacijos reikalais, bet abelnai visos darbo 
žmonių klasės reikalais. LDS ima dalyvumą organi
zavime neorganizuotų į unijas, dalyvauja reikalavimuo
se bedarbiams pašalpos, dalyvauja ateivių, gynimo rei
kaluose. Taipgi LDS yra sumanytoja įsteigimui Lietu
vių Kongreso, kurio yra tikslas pagelbėti Lietuvos liau
džiai iškovoti demokratines teises.

Taigi matote, kokiuose svarbiuose darbuose LDS ima 
dalyvumą. Todėl visos ir visi turėtumėt atsilankyti į šį 
balių, o tuomi jūs daug suteiktumėt kaip moralės taip 
ir materialės paramos. Kviečia Rengėjai.

Įžanga iš anksto 25c., o prie durų 35c.
GRIEŠ WILLIAM NORRIS ORKESTRĄ

Darbininkų Susivienijimo 
90-tos kuopos susirinkimas įvy
ko trečiadienį, balandžio 21 
dieną.

Organizatorius raportavo, 
kad 23 dieną šio mėnesio kuo
pa persikelia į naują vietą, 
85 Rodney St. Sekantis susi
rinkimas įvyks naujojoj vietoj.

Darbininkų Susivienijimo 
nariai maršuos Pirmą Gegu
žės. Turės savo ženklus—ke
pures, guzikus ir raiščius ant 
krūtinės su užrašu savo or- j 
ganizacijos vardo. Darb. Susi- ’ gerbimui vakaruose bus parū- 
vienijimas New Yorko ir Broo- pinti geriausi radio, priimtu- 
klyno apylinkėje turi virš 25,- vai ir prie jų garsiakalbiai, 
000 narių. Jų kolumna bus kurie perduos Ispanijoj esan- 
nusitęsusi per kelis desėtkus čių amerikiečių prakalbas tūk- 
blokų. i

Nutarta pagaminti bedarbių 
klausimu lapeliai ir išrinkta 
10 narių rūpestingai išdalinti 
juos. Lapeliuose bus labai pla
čiai paaiškinta apie bedarbių 
ir WPA organizaciją ir dėlko 
darbininkai turi jose prigulėti.

Jeigu pakalbini bedarbį sto
ti į bedarbių organizaciją, tai 
gauni atsakymą: Aš nesu uba
gas ir almužnų nenorių.” Te
kis pasakymas yra labai klai
dingas. Bedarbių organizacija 
pirmoj vietoj reikalauja dar
bo.. Jos obalsis yra: “Duoki
te Bankieriams Pašalpą, Mes 
Norime Darbo.” Reikalauja 
Williamsburge nugriauti supu
vusius senus, žiurkių ir viso
kių parazitų pilnus namus, 
o jų vietoj budavoti naujus, 
moderniškus, tinkamus žmo
nėms gyventi namus. Reika
lauja mokėti darbuose unijines 
algas. Tai toki bedarbių rei
kalavimai.

stančiams mitinguotojų.
Newyorkieciu masinis mi

tingas pagerbimui Lincolno 
Bataliono įvyks 24 balandžio 
—šį vakarą, 8 vai., Mecca 
Temple, 130 W. 56th St., New 
Yorke.

Lietuviai Komunistai Rengia 
Vakarienę

Kaimietis.

Už dviejų savaičių lietuviai 
komunistai ruošia šaunų ban- 
kietuką arba kaip jie sako 
“Paskutinę Vakarienę.” Tai, 
žinoma, nereiškia, kad jie 
daugiau nerengs. Visas daly
kas tame, kad šį sezoną buvo 
daug vakarienių, o ta bus jau 
paskutinė sezone. Vakarienė 
bus 9 gegužės, nedėlios vaka
rą, “Laisvės” svetainėje. Ko
munistų simpatikai ir abelnai 
publika prašoma jau dabar 
įsigyti tikietus. Jų kaina—$1.

Rep.

Areštavo Raketierius

Victor F. Ridder, buvęs 
WPA administratorius, kuris 
dabar yra pirm. Valst. Socia- 
lės Gerovės Tarybos, papliu
po kurstančiais šauksmais 

1 prieš bedarbius, sakydamas, 
kad “komunistinis Darbininkų 
Susivienijimas kontroliuoja iš
davimą pašalpos.” Jis reika
lauja naudot policiją prieš be
darbius. Darb. Susivienijimas 

• ’pasiuntė gubernatoriui pareiš- 
.kimą, kuriame prąšo išmest 

(P Ridderj iš užimamos vietos.

/

I

Ketvirtadienį suareštavo 17 
vyrų, nužiūrimų rakete. Jų 
tarpe suimtas Martin (Bug- 
Tsy) Goldstein, darbo srityje 
raketierius ir 16 maliorystės 
kontraktorių. Kaltina, kad 
Goldsteinas teroro pagelba 
oravesdavęs algų kapojimą ir 
diskriminacija prieš unijistus 
larbininkus mokyklų maliavo- 
:imo darbuošd., *

Goldstein ir jo sargas (body 
*uard) sulaikyti po $10,000 
kaucijos kiekvienas, o 
raktoriai po $1,000.

kont-

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

PERMANENT WAVE
STEAM OIL 

CROQUIGNOLE 
PERMANENT
$5 VERTĖS

Ekspertai — 
Operatoriai ųp • > 

pilnai su šiuo 
skelbimu

Be Mašinos C 4 
Permanent r“

Plaukai atgaivinami su 
link originališkos spal
vos, nepaisant kokioj 

padėtyj nebūtų.
MME. VERA

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

Įskaitant 
Shampoo

Finger Wave 
ir pakirpimai 

LOngacro 
5-3278

Dr. Herman Mendlowitz
33 METAI PRAKTIKOS

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

Tel.* Evergreen 7-1312

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 8847

SAVO SVEIKATOS LABUI LANKYKITE
Rusiškas ir Turkiškas Pirtis

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

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

ATDAROS DIENĄ IR NAKTĮ. NIEKAD NEUŽDAROS

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

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

50c UŽ DIENĄ IR NAKTĮ

Vyrams Trečiadieniais, Ketvirta
dieniais, Penktadieniais, šeštadie

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

Speciales kainos savaitei.

Telephone Stagg 2-4401

A. Radzevičius
GRABORIUS 

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

Parsamdau automobilius vestuvėm, 
Darėm, krikštynom ir kitokiem 

reikalam.
402 Metropolitan Avė. 

(Arti Marcy Avenue) 
Brooklyn, N. Y.

A. J. BUKENAS
Lietuvis

Automobilių Inžinierius

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

Visokių Automobilių
General Repairs—Motors 

Overhauled 
Patarnaujame Patenkinančiai ir už 

prieinamas kainas.
Telefonas Nebraska 4168

NOTARY PUBLIC

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y

u- ■ r." >■

TEL. STAGG 2-5043

ftuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavi
mas bus užtikrintas ir už prieinamu kainą.




