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Paruošti.
Dabar Laikas Kalbėti.
Ir vėl Sunaikino ir vėl 

Tebegyvena.
Jonas Biliūnas, v

Rašo A. B.

Drg. Michael Goki, “Daily 
Workerio” kolumnistas, labai 
teisingai kritikuoja tuos mūsų 
brolius, kurie mano, kad tik 
moterims tinka nusimanyti 
apie valgiu gaminimą, arba 
narni; ruošą. Vyrai ir vaiki
nai taip pat turėtų nepamiršti, 
kad valgiui gaminimas yra svar
bus užsiėmimas. O tie vyrai, 
kurie tingi kičine ir pirštą pa
judinti, turėti; būti amžinai 
dėkingi savo pavergtoms prie 
pečiaus žmonoms bei seserims.

Lietuvės virėjos dabar ge
rai išrišo vieną klausimą, bū
tent, joms nebereikia kasdien 
galvą sukti, kaip kokį valgį pa
gaminti skaniai. Draugės mo
terys išleido knygą “Virėja,” 
kurioje yra tiek “receptų,” jog 
tik paragavęs kiekvieno valgio 
ir paskutinis sudžiūvėlis galėtų 
nutukti. Deja, kaip girdėtis, ši 
puiki knyga neplatinama taip, 
kaip turėtų būti platinama. /

Ispanijos fašistai ir vėl pa
skelbė, kad jie visai gražiai šį 
sykį nušlavė amerikiečių Lin
coln© - Washington© batalioną. 
Taip pat jie gerokai sumėsinė- 
ję ir kanadiečių batalioną.

Tai jau kelintas sykis fašis
tai apsidirba su amerikiečiais 
kovotojais. Bet “Daily Worke
rio” atstovas drg. Minor pra
neša iš Ispanijos, kad ameri
kiečiai tebėra ir gyvi ir sveiki 
ir dar ne sykį fašistams kailį 
gerai išpers.

Jei jau ginklu fašistai ne
pajėgė amerikiečius sumušti, 
tai melais jų niekados nesunai
kins.

Apie darbo unijų vienybę 
vėl kalba ir John L. Lewis ir 
William Green. Lewisas mai- 
nierių konvencijoj pasakė: 
“Mes irgi norime CIO ir Ame
rikos Darbo Federacijos vie
nybės. Visi mes keturi mili- 
onai CIO žmonių sutinkame va
sario 1 d. maršuoti į Federaci
ją. Ar jos vadai mus visus 
priims? O jei jie mūsų ne
priims, tai mes kviečiame, kad 
visi Federacijos žmonės vasa
rio 1 d. atmaršuotų į CIO. 
Mes juos priimsime!”

Betgi Green nepriima nei 
vienos propozicijos. Green ir 
vėl pasirodė darbo unijų vie
nybės priešu.

Pernai gruodžio 8 dieną su
ėjo 30 metų nuo mirties Lie\ 
tuvos rašytojo Jono Biliūno. 
Lietuvos spaudoje tatai buvo 
plačiai atžymėta. Ar žinote, 
kad net fašistai išdrįso Biliūną 
bent jau pusiau savo žmogum 
skaityti?

Amerikos Lietuvių Darbinin-į 
kų Literatūros Draugija yra iš-\ 
leidus “Jono Biliūno Biografi
ją,” kurią parašė drg. Kapsu
kas. Tai buvo antras šios ( 
draugijos leidinys. Knyga bu
vo išleista 1917 metais. Tiesa, 
ši d. Kapsuko knyga buvo kri
tikuota, tačiau, man atrodo,, 
abelnai imant, “Jono Biliūno 
Biografija” yra vertinga kny
ga. Ji skaitosi lengvai ir su
teikia daug medžiagos apie gy-, 
venimą ir darbus to vieno iš! 
pirmiausių Lietuvos darbinin
kiškų rašytojų.

Fašistai neturi teisės kišti 
pirštų prie Jono Biliūno. Mes 
juos turime atmušti. Nepai
sant visų savo silpnybių iri 
trūkumų (ir kas gi jų nėra 
parodęs savo gyvenime!), JoZ 
nas Biliūnas priklauso Lietuvos 
liaudžiai, kovojančiai prieš 
šistus.

Darbo Žmonių 
Dienrašti*

Kaina $5,50 Metama 
Brooklyn^ $7.00 

Metama

O. 24 Telephone

L1AUDIEČIAI AP
SUPO TŪKSTAN

ČIUS FAŠISTŲ
Barcelona, Ispanija.—Re

spublikos kariuomenė apsu
po kelis tūkstančius fašistų 
kareivių arti Celadas, neto
li Teruelio.

Į šiaurius nuo Teruelio 
r e s p u blikiečiai šturmuoja 
fašistų vieškelį, einantį nuo 
Singara pro Santa Eulalia į 
Celadas. Atėmė iš priešų 
kelias pozicijas; gręsia nu
girst fašistam tą svarbų su
sisiekimu kelia.

Staiga užpuldami fašis
tus, liąudiečiai atkariavo 
nuo jų ir kelias pozicijas 
ties Villanueva del Uerva, 
pietinėj dalyj Saragossa 
provincijos, apie 65 mylios 
į šiaurius nuo Teruelio.

Gaisus Amerikos Daininin
kas Dainuoja Amerikiečių 

Apkasuos Ispanijoj

Madrid, saus. 28. — Gar
sus Amerikos dainininkas 
baritonas, negras Paul Ro
beson dainuoja apkasuose 
amerikiečių liuosnorių, Te- 
ruel karo fronte. Jo dainas 
išnešioja radio po visą Ispa
nijos respubliką.

Hitleriui “Dar Ne Laikas” 
Paskelbt Savo Planus

Berlin. — Buvo planuoja
ma sušaukt Hitlerio neva 
“seimas” šį sekmadienį, mi
nint penkerių metų sukaktį 
fašistų viešpatavimo Vokie
tijoj; bet Hitleris turįs ko
kius tai planus, kuriuos sek
madienį būtų “dar peranks- 
sti” atidengti pasauliui.

Todėl susirinkimas neva 
“seimo” būsiąs atidėtas iki 
patogesnio Hitleriui mo
mento.

Tomo Mooney’o Byla Vyriau
siame Šalies teisme

Washington. — Advoka
tai Tomo Mooney’o, gar
siausio politinio kalinio, at
sikreipė į Jungtinių Valsti
jų Vyriausią Teismą, kad 
p e r n a g r i nėtų sprendimą 
C a 1 i f o r nijos aukščiausio 
teismo.

Tam Californijos teismui 
pristatyta parodymų paro
dymai, kaip Mooney buvo 
nusmerktas pagal papirktų 
'liudininkų pasakas, būk jis 
“užtaisęs bombą” karinei 
1916 metų parodai San 
\Franciscoj; bet teismas ir 
toliau paliko Mooney pūti 
kalėjime.

Kiek Pastatyta Lėktuvų
New York. — 1937 metais 

Jungtinėse Valstijose buvo 
pastatyta 3,187 nauji lėktu
vai ir 6,014 orlaivinių mo
torų. Už juos kompanijos 
turėjo $115,076,950 įplaukų. 
Taip buvo raportuota Or- 
laivininkystės Mokslų In
stituto susirinkimui.
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AMERIKA PROTESTUOJA PRIEŠ JA
PONUS, KURIE APIPLĖŠIA AMERIKIE

ČIUS IR DRASKO USA VĖLIAVAS

Liaudječiai draugai gabena i ligoninę du sunkiai sužeistu savo kareiviu. Jie 
užsodinti ant asilo. Tai tik vienas iš daugelio vaizdų po mūšių prie Teruelio.

Ledai Suardė Didžiulį 
Niagara Falls Tiltą

Niagara Falls, N. Y. — 
Tūkstančiai tonų ledų, susi
grūdę daugiau kaip 100 pė
du aukščio, sulaužė ir nu- 
griovė Falls View Tarptau
tinį Tiltą, už ketvirtadalio 
mylios ž e miau Niagara 
Vandenpuolio.

1,260 pėdų ilgio “kaba
masis” tiltas, 4,500,000 sva
rų plieno, griūdamas į “pra
garmę” sudarė tokį pasibai
sėtiną trukšmą, kad tuo mo
mentu jau nebuvo girdėt 
net galingo Niagara kriok
lio.

Jis per Niagara upę jun
gė Kanadą su Jungtinėmis 
Valstijomis; buvo pastaty
tas 1898 metais ir pagarsė
jo kaip naujavedžių pasi
vaikščiojimo tiltas - laike 
“medaus mėnesio.”

AR TAI ŠILČIAUSIAS 
SAUSIS RYTUOSE?

New Yorko “Times” spė
jo, kad dabartinis sausio 
mėnuo būsiąs šilčiausias per 
ilgą eilę metų. Bet Oro Biu
ras pataisė tą nuomonę ir 
parodė, jog nesenai buvo 
metu su šiltesniu sausiu ne
gu šiemetinis sausis.

9 Žuvo nuo Šalčių ir Sniego 
Autini per Dieną

§uš£lo bei žuvo sniego 
audrose devyni žmonės įvai
riose Amerikos valstijose 
užvakar, kaip rodo Asso
ciated Press.

Skersai Michigan valsti
jos šėlo stačiai ’’paralyžiuo
jančios” pūgos. Kai . kurie 
miesteliai ten, pav., Muni
sing, liko visai pusnimis at
skirti nuo susisiekimų su 
kitomis vietomis. Pusnys 
siekė 30 pėdų ir daugiau 
aukščio. Daugis automobi
listų užstrigo ant vieškelių.

ORAS
Šiandien bus šilčiau' ir 

snigs po pietų ar naktį. — 
N. Y. Oro Biuras.

Vakar temperatūra 16; 
saulėtekis 7:11; saulėleidis 
5:08.

JAPONAI HULIGANAI BAN
DO IŠVYT KITŲ ŠALIŲ 

BIZNI IŠ CHINIJOS
Washington. — Daugelis 

Amerikos valdininkų su
pranta, kad japonų kariai 
Chinijoj su savo komandie- 
rių pritarimu užpuldinėja 
europiečius ir amerikiečius 
ir grobia jų nuosavybę.

Japonija tuo būdu siekia 
išvyt kitų šalių biznierius ir 
profesionalus iš Chinijos.

Chinų Lakūnai Sunaikino 
Daug Japoną Lėktuvą
Hankow, Chinija, saus. 

28.—Chinai lakūnai staiga 
užklupo 30 Japonijos lėktu
vų, betupinčių Nankinge, 
ir daugumą jų sunaikino 
pirma, negu japonų orlai
viai paspėjo pakilti; sude
gino ir japonų gazolino san
dėlį. Šiame žygyje žuvo tik 
trys chinų lėktuvai.

Chinai Atakuoja Japonus 
Keliuose Frontuose

Peiping, Chinija. — Chi
nai beveik apsupa japonus 
T s i n i n g e, s trateginiame 
mieste, Shantungo provinci
joj. Įnirtusiai atakuoja de
šinįjį japonų armijos spar
ną šiaurėje. Šturmuoja ja
ponų pozicijas Hangchowe, 
125 mylios į pietus . nuo 
Shanghajaus.

Siaučia žūt-būtiniai mū
šiai tarp chinų ir japonų 
Wuhu srity j.

Chinų Partizanai Išžudė 
20 Grupių Japonų Karių
Peiping, Chinija.— Chini

jos valstiečiai ir darbinin
kai, veikdami' kaip “raudo
nieji” partizanai, vien palei 
Peiping-Hankow ir dreng
tai geležinkelius užklupo ir 
išžudė 20 būrelių Japonijos 
kareivių.

Partizanai netikėtai pasi
rodo, smarkiai atakuoja ir 
greit vėl išsiskirsto, kad pas
kui vėl ūmai užpult priešus.

7------------------
Jeruzalė, saus. 28. — Nu

teistas pakart žydas polici
ninkas M. Schwartz už nu
žudymą arabo policininko.

M. Litvinov Reikalauja 
Atremti Užpuolikus
Geneva. — Tautų Lygos 

Tarybos susirinkime, Lenki
jos užsieninis ministeris 
Josef Beck davė Lygai tik 
tiek svarbos, kaip Italijos- 
Vokietijos-Japonijos blokui 
“prieš komunizmą” (tai yra, 
prieš Sovietus). Sakė, kad 
Lenkija bendradarbiausian
ti “taikos” reikalais su tuom 
bloku, taipgi ir su Tautų 
Lyga.

Švedijos delegatas nori 
nusilpnint Tautų Lygos 
įstatų skyrių 16-tą, reika
laujantį bendrų veiksmų 
prieš užpuolikus.

Sovietų užsieninis komi
saras M. Litvinov išsireiš
kė, kad taiką mylinčios ša
lys tikrumoj turėtų vykdyt 
tą skyrių ir bendromis jėgo
mis tikrai daryt žingsnius 
prieš karinius užpuolikus.

Anglijos delegatas, užsie
ninis ministeris Eden vėl 
sėdi ant dviejų kėdžių tuom 
klausimu.

PASITRAUKĖ REPUBLI- 
KONAS SENATORIUS

Salem, Oregon.— Iš Jung
tinių Valstijų senato pasi
traukė republikonas senato
rius Fr. Steiwer.

Valstijos g u b e rnatorius 
demokratas C. Martin skirs 
Steiwerio vieton demokratą.

Daro Ablavas prieš “Raudo
nuosius” Bulgarijoj

\ _______

Sofia, Bulgarija. — Visoj 
šalyj padaryta ablavos prieš 
komunistus ir jų pritarėjus; 
suimta 300 asmenų ir trys 
slaptos spaustuvėlės.

(Žvalgyba pati pakišo ke
lias bombas ir neva “rado” 
jas laike kratų.)

Mirčia Nubausta už Brolio 
Nužudymą dėl Jo Ap- 

draudos

Menard, Ill. — Už nužu
dymą savo brolio dėl jo ap
draustos pinigų tapo numa
rinta elektros kėdėj M. Por- 
terienė su savo mylėtiniu A. 
Giancola.

----------------------------------- p
Anglų Mokslininko žmona ■ 

šaukia Pa reni t Ispaniją

Madrid, saus. 28.—Žmona 
paskilbusio Anglijos moksli
ninko Haldane’o čia kalba 
per radio, šaukdama anglus 
padėti Ispanijos respublikai.

Spaustuvių Darbininkai Pa
smerkė Federacijos Vadus 

—Diktatorius

Miami, Florida, saus. 28. 
— Amerikos T a r p t autinė 
Spaustuvių Darbininkų Uni
ja suvažiavime pasmerkė 
Darbo Federaicijos vadus 
kaip diktatorius ir atsisakė 
mokėt duokles kovai prieš 
CIO industrines unijas.

500 Sovietinių ir kt. Lakūnų 
Chinijos Oro Laivyne?

Shanghai, saus. 28. — Ja
ponai sako, kad bent 500 So
vietų ir kitų šalių lakūnų 
tarnaują Chinijos orlaivyne 
prieš Japoniją. Jie taip tvir
tina pagal numerį dokumen
to, kurį radę pas užmuštą 
sovietinį lakūną.

Bethlehem Plieno Pelnai 
Didžiausi per 8 Metus
New York. — 1937 metais 

Bethlehem Plieno kompani
ja pasikuopė $31,819,596 
pelno, tai yra, daugiau negu 
bet kada per paskutinius 
aštuonerius metus, kaip ro
do pačios kompanijos rapor
tas.

Bet kompanija atmetė 
prezidento Roosevelto pa
siūlymą numust jos dirbi
nių kainas ir taip padidint 
jų pardavimą ir praplatint 
darbus. Kompanijos pirmi
ninkas Grace sakė: reikėtų 
numušt darbininkams algas, 
tik tada galėtumėm pigint 
savo dirbinius.

Bethlehem Plieno kompa
nija visai neduoda darbi
ninkam teisės organizuotis 
į uniją.

AEXTRA
Japonų Komanda Teisina 

Mušimą Amerikos 
Atstovo

Shanghai, saus. 28. — Ja
ponijos armijos komandie- 
riai sako, kad japonų sar
gybinis kareivis “turėjęs 
teisę” nušaut Amerikos am
basados vedėją Allisoną 
Nankinge, kuomet Allison 
ėjo į chinų namus, kur sar
gybinis neleido.

Pasak japonų komandos, 
jų sargybinis tik “manda
giai pasielgęs,” -kirsdamas 
kumščiu veidan Amerikos 
atstovui.

Rumunijos fašistų valdžia 
uždraudė statyt namus pa
našius į žydų bažnyčias. * '' *

Washington. — Jungtinės 
Valstijos pasiuntė naują, 
griežtesnį protestą Japoni
jai su reikalavimu, kad ja
ponai nekliudytų Amerikos 
piliečių asmens ir jų nuosa
vybės Chinijoj.

Protestas nurodo tokius 
japonų armijos veiksmus: 
Japonijos kareiviai Nankių- 
ge, Hangchow ir kitose vie
tose kartotinai įsiveržė į 
amerikiečių namus ir plėšė 
jų nuosavybę; ne tik nepai
sė, kad ten buvo iškeltos 
Jungtinių Valstijų vėliavos, 
bet pačias vėliavas draskė 
ir niekino.

Nors Japonijos valdžia 
jau 1937 m. gruodyj buvo 
prižadėjus nekliudyt ameri
kiečių ir jų nuosavybės Chi
nijoj, bet japonų karinome* 
nė vis elgiasi kaip plėšikai.

Amerika perspėja, kad ji
nai “labai rimtai” žiūri į to
kius japonų veiksmus.

Pranešama, kad ir Angli
ja pasiuntė panašų protestą 
Japonijai.

Mūšyj su Plėšikais, 1 Poli
cininkas Nušautas ir 1 

Sužeistas

New York, .saus. 28. — 
Penkiem piktadariam be- 
plėšiant Edelsteino “pan- 
šapę,” ir atvykus policijai, 
kilo mūšis, per kurį vienas 
policininkas nušautas, kitaS 
sužeistas ir vienas' plėšikas 
pašautas ir su kitu suimtai, 
o trys pabėgo automobiliu.’’

Už Ką Japonas Kirto Veidan 
Amerikos Diplomatui

"Nanking, saus. 28.—Jung
tinių Valstijų atstovybės 
trečias sekretorius, USA. 
ambasados vedėjas nuo sau
sio 7 d., John Allison nuėjo 
su kitu amerikiečiu j vieną 
chinų namą. Japonų karei
viai ir žandarai atėjo neva 
kratos daryti ir varė ame
rikiečius lau»kan.

Allison žodžiais pasiprie
šino; tada vienas japonų 
puskarininkis ir kirto kumš
čiu veidan Allisonui. Jo 
draugą japonai taipgi ap
daužė.

Vakar ykščiais praneši
mais, Allison buvo japono 
sumuštas beeinant į minimą 
namą.

Vietinė japonų vyriausy
bė atsiprašė. Bet supranta
ma, kad Amerika protes
tuos pačiai Japonijos val
džiai prieš tokį elgesį jos 
karinių mušeikų.

1 ..r-r

Japonų Pranešimas apie Žygį 
Prieš Chinų Lėktuvus

- ■ - * t-

Shanghai, saus. 28. — Ja
ponai garsinasi, kad jų la* 
kūnai, bombarduodami chi
nų orlaivių stovyklas Han- 
kowe ir Natchange, sunai
kinę ten 7 chinų lėktuvus.
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Provokacijų Virtinė
Vėl padidėjo prieš Sovietų Sąjungą 

karo provokacijų virtinė. Japonijos— 
Manchukuo kareiviai padarė kelis už
puolimus ant Sibiro sienos. Estonijos fa
šistiniai kariai ant Čudsko ežero perėjo 
į Sovietų pusę ir nušovė du Sovietų pa
sienio sargus. Kas nors sudegino Sovie
tų atstovybės namą Hankowe, Chinijoj. 
Rumunijos fašistų pasiūtasis puolimas 
ant komunistų, žydų ir bjaurūs melai 
prieš Sovietų Sąjungą kelis kartus, pa
didėjo įsisteigus fašisto Gogos ministe
rijai. Vis tankiau girdisi iš Japonijos im
perialistų prasimanymai, būk Mongolijos 
Liaudies Respublikos armija veikia prieš 
japonus. Tas daroma pateisinimui už
puolimo ant Mongolijos, su kuria bendro 
apsigynimo sutartį turi Sovietų Sąjun
ga. Tai tiksli Japonijos imperialistų 
propaganda. x

Japonijos imperialistai žino, kaip jiems 
būtų sunku kariauti prieš Sovietų Sąjun
gą; iš Japonijos pristatyti į Mandžuriją 
armiją ir amuniciją, kada Sovietų Sąjun
ga turi Vladivostoke daug submarinų 
ir karo lėktuvų. Jie planuoja, jeigu jiems 
pavyks įveikti Chiniją, tai neveš armijos 
atgal, bet tuojau ją mes prieš Mongoli
jos Liaudies Respubliką ir Sovietų Są
jungą. Mat, ji jau per jūras atvežta, tai 
submarinų veikla daugiau nepavojinga.

r Z

i

Nauji Keliai Chinijoj
'"" Prastai “gaspadoriavo” Chiang Kai- 

shekas Chinijoj. Neparūpino jo valdžia 
submarinų apsigynimui ji u o Japonijos, 
neparūpino ir reikalingų kelių. Dabar ap- 
vienyta Chinija griebiasi darbo budavoti 
naujus plentus linkui Sovietų Sąjungos 
Turkestano, linkui Indo-Chinijos (Fran
ci jos kolonijos) ir Indijos, kad iš ten 
gavus reikmenų. Keli milionai žmonių 
dirba. Už kelių mėnesių keliai bus ga
tavi. Gerai, kad nors dabar susiprasta.

Kuomintango valdžia kiečiau ima už 
sprando išdavikus. Sušaudė generolą 
Han Fu-Cuną, kuris turėjo apie 600,000 
kareivių ir veik be mūšių atidavė Japo
nijai turtingą Shantungo provinciją.

Chinijos komunistai generolai Chu-Teh 
ir Peng Teh-Huai vis daugiau padaro ža
los Japonijos imperialistams ir yra giliai 
įsitikinę, kad Chinijos liaudis galų gale 
kovą laimės. Chinai partizanai padaro 
daug žalos Japonijos armijos užpakalyje. 
Tarpe Japonijos kareivių jau pasireiškia 
sukilimų. Chinija pasiryžo sukelti didelę 
sumą pinigų apsigynimui Laisvės Pasko
los bonais, ir gerai sekasi.

Japonijos orlaivynas negali sunaikinti 
Chinijos orlaivyną. Pastarasis stiprėja ir 
chinai sudegino japonų orlaivius Wuhu 
aerodrome. Japonijos imperialistai dūk
sta prieš Sovietų Sąjungą, Angliją ir 
Jungtines Valstijas ir kaltina, kad tos 
šalys pakėlė Chinijos ūpą, parduodamos 
jai ginklų. Jau dabar ir Japonijos impe
rialistai nesitiki greitai baigti karą ir 
Chiniją įveikti.

Apsiginklavimo Našta
Tautų Lygos metraštis “National Ar

maments Yearbook” paduoda, kad 1937 
metais pasaulyje vien atviram apsigink
lavimui buvo išleista $13,000,000,000 (try
lika bilionų dolerių). Sako, kad 1938 me
tais bus dar didesnės išlaidos. Tą patvir-

tina pranešimai iš kiekvienos imperialis
tinės valstybės apie naujas apsiginklavi
mo programas.

Čia tik keletas faktų. Anglija budavoja 
67 naujus karo laivus (neįskaitant ph- 
gelbinių), kurie sudaro iki 252,000 tonų 
įtalpą, ir kurių išbudavojimas atsieis apie 
$300,000,000. Tuo pat kartu pagal Winsto- 
no bilių jau vėl nutarė būdavoti 3 šar
vuočius, 6 kruserius, 26 naikintojus, nuo 
10 iki 15 submarinų ir 42 kitokių pagel- 
binių karo laivų, kurių išbudavojimas at
sieis kitus $300,000,000. Tai tik karo lai
vų budavojimas. Be to, nutarta išbudavo- 
ti, 2,500 karo lėktuvų jūrų laivynui, kur 
bus išleista šimtai milionų dolerių ir $25,- 
000,000 paskirta priešorlaiviniam apsi
gynimui. O kur dar armijos, tvirtumų, 
susisiekimo ir kitos išlaidos?

Vien Singapore karo prieplaukos įren
gimui ir apginklavimui Anglija paskyrė 
$40,000,000 ir dirba po 24 valandas į pa
rą. Ta tvirtuma taikoma prieš Japoniją. 
Ją vadina “Nauju Gibraltaru.” Prie to 
tik toj prieplaukoj būdavo j ama už $7,- 
000,000 nauji armijai barakai; įrengia
mas dėl 200 karo lėktuvų požeminis gara- 
džius; 1,000,000 žmonių aprūpinta mas- 
komis nuo nuodingų dujų ir milionai do
lerių išleista paruošimui požeminių pasi
slėpimų, apsisaugojimui nuo priešo lėk
tuvų.

Tokia pat programa pravedama Ang
lijos prieplaukoje Hong-Kong, Chinijoj. 
Tam tikslui paskirta $50,000,000. Pana
šiai Anglijos imperialistai ruošiasi Af
rikoj ir kitur. Baisios sumos pinigų iš
leidžiamos karo prisirengimui.

Jungtinės Valstijos taip pat nesnau
džia. Čia būdavo jama apie 100 naujų ka
ro laivų ir daromi planai dar daugiau 
budavoti. “North Carolina” šarvuotis, 
38,000 tonų įtalpos, ginkluotas 9 kanuo- 
lėmis po 16 colių, 12 kanuolių po 5 colius 
ir daugeliu mažesnių, budavojama New 
Yorko Laivyno fabrikuose. Jo išbudavo
jimas ir įrengimas atsieis $64,741,300. 
Kitas tokis pat šarvuotis “Washington” 
yra būdavo j amas Philadelphijos laivyno 
fabrikuose. Šio išbudavojimas • atsieis 
$63,815,200. Prie šių baisių sumų dar ga
li būti pridėta nuo $8,000,000 iki $14,- 
000,000 kiekvieno jų pagerinimui. Štai 
kiek daug piliečių pinigų prarys tik šie 
du karo laivai! O jau daromi planai bu
davoti kelis kitus šarvuočius po 45,000 
tonų įtalpos ir vežančius 18-kos colių ka- 
nuoles, jeigu'pasitvirtins girdai, kad Ja
ponija tikrai tokius karo laivus budavo
ja. Sako, kad kiekvieno tų .karo laivų 
išbudavojimas atsieitų iki $71,000,000.

Washingtone paskyrė karo laivynui 
$553,266,494, bet tos sumos neužteks. 
Karo laivyno komandieriai reikalauja 
dar kelis šarvuočius budavoti; kruzerių 
kiekį pakelti iki 40; kad būtų keli šim
tai naikintojų, kurių kiekvieno išbudavo
jimas atsieina iki $5,000,000; šešių orlai
vių vežikų—pajėgiančių vežtis iki 1,500 
lėktuvų; 100 submarinų ir daug pagelbi-/ 
nių karo laivų. Jie reikalauja pakelti 
jūreivių kiekį nuo 100,000 iki 118,000; 
laivyno skaičių nuo 6,531 iki 7,941. Su
prantama, kad tas pareikalaus daug pi
nigų.

Panašus apsiginklavimas eina Franci- 
joj. Apie Vokietiją, Italiją ir Japoniją 
jau netenka nei kalbėti. Jos puola Ispani
jos liaudį ir Chiniją ir visu pasiutimu 
ginkluojasi. Budavoja šarvuočius, kru- 
zerius, naikintojus, submarinus, lėktu
vus ir kitus pabūklus. Italijos fašistai 
giriasi, kad greitai jie turės 170 subma
rinų. Vokietijoj ginklų ir amunicijos ga
minimo Kruppo fabrikuose, kur 1931 
metais dirbo 47,000 darbininkų, dabar 
dirba jau net 108,765. Pereitais metais 
tas smerties karalius pasidarė 16,000,000 
markių gryno pelno.

Apsiginklavimas eina visu pasiuti
mu. Už tai moka kiekvienos šalies liau
dis. Dabar ji neša ant savo pečių did
žiausią naštą skdlų, moka visokius, tak
sus. Karui prasidėjus ji vėl maudysis 
savo kraujuose už kapitalistinio pasaulio 
nedorybes, už sužvėrėjusius kapitalistus. 
Fašizmas iššaukė pasiutusį apsiginklavi
mą. Kova prieš fašizmą kartu yra kova 
ir prieš karą.

Lietuvos Universiteto Studento Viltis 
Ir Prakilnūs Troškimai

Vienas draugas amerikie
tis prisiuntė mums laišką, 
gautą nuo savo pažįstamo 
iš Lietuvos Universiteto. 
Apart asmeniško pobūdžio 
dalykėlių, studentas kalba 
apie Lietuvos gyveni mo 
troškulį ir apie viltį susi
laukti naujo gyvenimo, pa
našaus tam, kuris yra išau- 
šęs rytuose (Sovietų Są
jungoje). Studentas rašo:

Kaunas, 
1938. L 2.

“Skundiesi, kad gyveni to
li nuo savo krašto. Aš gi 
negaliu pasidžiaugti tuo, 
kad gyvenu savajame kraš
te. žinoma, žmogui pagrin
dinis dalykas yra duona. Aš 

' jos tuo tarpu turiu. Deja, 
vienos duonos dar nepakan
ka, kad būtum patenkintas. 
Pirmiausia, norisi, kad ir 
visi kiti, gyveną aplinkui, 
turėtų duonos. Toliau—dva
siniai žmogaus reikalai be
veik lygios vertes su duona. 
Iš šit, kai savajame krašte 
matai daug kur alkanus 
žmones, jauti visur dvasinį 
slogutį, — nemiela gyventi. 
Tai ne gyvenimas, o kažin 
koks vilkimasis, vegetavi- 
mas. Vargše, Tu ilgiesi — 
kaip rašai — savojo krašto. 
Bet kasgi čia gali Tave pa
tenkinti? Tiesa, gal malonu 
būti su saviškiais, pažįsta
mais kartu. Bet tai jau ne 
krašto ypatybė. Jie gali 
gyventi ir kitur, juk ir ten 
turi artimų žmonių. Taip,

mes laukiame, ilgimės kažin 
ko. Gyvendami toli, mano
me, kad pasiilgome savo 
krašto. Deja, vargu ar grį
žimas savajan kraštan nutil
dytų mūsų ilgesį. Manau, 
ne. Mes ilgimės naujo gyve
nimo. Mus dusina, slopina 
kapitalistinis tvaikas, mums 
trošku, o kartais ir badau
jame. Juk sąžiningas darbo 
žmogus neturi šiandien tė
vynės. Jis jos ilgisi, siekia. 
Tai siekimas, kartais jam 
pačiam nesupran tarnas, 
naujo gyvenimo, kuris iš
augs ant kapitalizmo griu
vėsių. Tada nereiks privers
tinai klajoti ir į tolimus už
jūrius, atsiskirti nuo arti
mųjų. Juk duonos visur už
tektų tiems, kurie netingi 
dirbti, o laisvas žmogus mo
ka ^džiaugtis, sugeba kurti 
dvasines vertybes ir justi 
žmogišką gyvenimo laimę. 
Deja, mes dar tebegyvena
me moderniškoj vergijoj. 
Bet tikėkime, kad naujo gy
venimo išvakarės jau arti
nasi ir mums dar teks atsi
kvėpti jo gaivinančiu oru.

“A t v a ž iuoti Amerikon, 
kaip rašai, žinoma, negalė
siu. Tam reikėtų daug pini
gų. Antra vertus, Amerika 
manęs per daug nė nevilio
ja. Turėdamas pinigų mie
liau aplankyčiau rytus, kur 
kuriamas naujas gyveni
mas, kur žmogus žmogui 
nebevergauja.”

per- 
Ute-
pra-
Už-

Laisvamanių Etinės 
Kultūros Draugijos 

Darbuotė

nesusitvarkė, bet pradėjo 
eiti į normales vėžes.

Yra sumanyta išleisti 
vienkartinį leidinį—žurnalą 
“Laisvamanį”. Bus daug ge
rų raštų laisvamanybės 
klausimu. Bus kalbama apie 
religiją, ypač katalikų dog
mą, kiek ji daug yra žmonių

Girdėti,

suvylus skelbdama dievo žo-Ą

Tą “Laisvamanį” mano
ma išleisti apie 32 puslapių 
dydžio. Numeris bus 15c. 
Kas norėtų, gali “Laisva
manį” užsisakyti. Kurie 
mano ir gali pasidarbuoti 
platinti, tai prašoma užsisa
kyti iš kalno, prisiunčiant 
pinigus. Galima užsisakyti 
ir pavieniai numeriai, pri
siunčiant pašto ženklelių už 
20c.

Aukų jau turime dėl 
“Laisvamanio” išleidimo: A. 
M. Metelionis aukojo $5.00; 
po $1.00: D. Pretkus, M. 
Prakevįčius ir K. Tamošiu-

Tokio, saus. 27. — Japonų 
armijos kornandierius gen. 
Matsui Chinijoj šaukiasi at
siust jam dar apie 60,000 

į armijos. Kitaip sunku bū-
‘ šią ką paveikt prieš chinus.

Madrid. — Respublikos 
lėktuvai, bomba rduųdami 
fašistų centrą Valladolidą, 
vėl padarė, priešam ten di
delių nuostolių.

TILTUI ĮLūžUS, ŽUVO 
5 ŽMONĖS

Allahabad, India. — Su
gniužo tiltas arti Dholpuro; 
nuvirto į upę auto-busas, ir 
prigėrė 5 asmenys.

Drg. Chu Teh, komunistas, 
kornandierius Chiniečių Aštun
to Kelio Armijos, kuri taip pa
vyzdingai kariauja prieš ja

ponus.

nas. A. Jocius, ir Laisvama
nių 4 kp. $2.50. Girdėta, kad 
aukavo 1 kp. net $25.00, tik 
da negauta centre.1.

“Laisvamanį” užsisakė ir 
prisiuntė pinigus: L.D.D. 4 
kp. 10 kopijų, po 15c., pasi
daro $1.50; Laisvamanių 4 
kp. 50 kopijų, už $7.50. 2 
kp. 50, už $7.50.
kad 1 kp. užsisakė 200 ko
pijų-

Da gal šį mėnesį bus ga
tavas čarteris, bus siunčia
ma kuopoms.
, Vienas keblumas, tai cen
tro antrašo paskyrimas net 
20 mylių nuo gyvenimo Vie
tos. Tas suvėlina atsakymą 
į laiškus. Nedaro nuųseklu- 
mo organizacijai. Tai gi, ne 
nuo manęs priklauso susi- 
vėlinimai.

Turiu priminti, kad netik 
Chicagoje, bet ir Nashua, 
N. H., lietuviai turi tauti
nes laisvamanių kapines, 
nors Nashua lietuvių kolo
nija nėra didžiausia. Drg. 
K. Burauskis rašo ir klau
sia apie Chicagos lietuvių 
tautines kapines. Buvo pa
siųsta plačių žinių ir ko no
rėjo, pasiuntėm.

Pasirodo, kad netik Chi
cagoje gerai tvarkos tauti
nės kapinės. Steigias ir Lie
tuvoje.

Bile kokiais reikalais lais
vamanių klausimu kreipki
tės šiuo antrašu:

J. J. Pranckas,
10413 So. Michigan Ave., 

Chicago, Ill.

Naziy Prekybos-Mainu Sutar
tis su Brazilija

Rio de Janeiro, Brazilija. 
—Vokietija padarė preky
bos sutartį su Brazilija. 
Svarbiausias sutarties 
punktas, tai kad mainais už 
Brazilijos kavą’naziai atsi
mokės savo anglim.

Utenos ūkininkų Streiko 
Atgarsiai Teisme

1935 metais ūkininkų strei
kas, siautęs Suvalkijoj, 
simetė ir į kitas vietas, 
nos apskrityje pirmiausia 
dėjo streikuoti turtingojo 
palių valsčiaus .ūkininkai.

Lapkričio 19 d. kriminale po 
licija sulaikė ir j Uteną prista 
tė Salų ž. žemės ūkio mokyk 
los nepilnametį mokinį Grig 
Rutkauską. Kartu su juo biučo 
suimta keliolika Užpaliečių ūki
ninkų. ,

Po dviejų dienų kvotimo 
Rutkauskas buvo pergabentas į 
Utenos arešto namus, kuriuo
se kelias dienas pasėdėjęs krei
pėsi į kalėjimo gydytoją, kad jį 
apžiūrėtų. Dr. Paliokas ir dr. 
Svilas, Rutkauską apžiūrėję, 
konstatavo: papadėje, šone ir 
nugaroje tris mėlynes.

Rutkauskas savo bendraliki- 
miams ir kalėjimo prižiūrėto
jams pradėjo skųstis, kad jį 
nuovados virš. Barzda ir Sau
gumo polic. Utenos rajono v- 
kas Lankauskas laike tardymo 
sumušę.

Grigą Rutkauską, kaipo su
laikytą be nusikaltimo, teismas 
išteisino. Rutkauskas, atgavęs 
laisvę, kvotėjus Bardą ir Lan
kauską apskundė prokuratūrai.

Panevėžio apygardos teismas 
sausio 3 d. nagrinėjo šią bylą.

Kaltinamieji kaltais neprisi
pažino. Prašėsi išteisinami. Ap
klausta visa eilė liudininkų. Po 
to daugiau 
šalių ginčai.
kauskas net verkšlendamas pa
sakojo pergyventas kančias. Jis 
į teismo patiektus klausimus 
atsakinėjo net 
dos.

Po trumpos 
mas paskelbė 
riuo abu teisiamieji Barzda ir 
Lankauskas išteisinami.

valandos užsitęsė
Skundėjas Rut-

daugiau valau-

pertraukos teis-
sprendįmą, ku-

Dailininko VI. Gaidenio 
Nušovimo Byla

Sausio 4 d. Kauno'apygardos 
teismas sprendė vieną Pilviškių 
bankelio buvusio direktoriaus 
Viktoro Klapatausko baudž. 
bylą.

Kaltinamasis 1937 m. vasa
rio 23 d. Vilkaviškyje vaišinę- 
sis su pil. Pališkiu, o paskui 
nutaręs atvažiuoti į Kauną. Pa
keliui į Kauną Klapatauskas 
traukinyj susipažinęs su viena 
kauniete panele A. Cimbolaite. 
Kadangi buvo graži naktis ir 
geras rogių kelias, tai Klapa
tauskas pasisamdė vežiką Pr. 
Leonavičių. Pasivažinėję ir už
ėję į Lozaną, bet čia susidūrę su 
dailininku VI. Gaideniu. Kalti
namasis teigia, kad p. Gaidenis 
prie jo kibęs, baręsis; Gaidenis 
kažką neigiama pasakęs ir apie 
Cimbolaitę, tai Klapatauskas 
ir šokęs jos ginti. Be ko kito, 
Klapatauskas išsitraukęs iš ki
šenės revolverį ir paleidęs į 
viršų šūvį, neva policijos šau
kęsis.

Paskui, sako, Gaidenis norė
jęs bėgti stoties link, bet Kla
patauskas jį sulaikęs. Ir vėl ki
vi rčijęsi toliau. Klapatauskas 
vėj pavartojo ginklą ir kulka 
Gaideniui pataikė į kaklą ir 
kliudžius nugarkaulio smage-

Klapatauskas tuojau pasi-
aukęs tą patį vežiką ir leidę- 
is bėgti, o kitu vežiku įkandin 
į vijosi gelež. polic. Banys.

Klapatauskas bėgęs čiurlionies 
gatve Nemuno link, paskui pro. 
Karmelitų bažnyčią Vytauto' 
prospektu.

Kai policija Klapatauską su«- 
laikė (vejantis taip pat buvo 
šaudoma) ir įsakė “rankas au-> 
kštyn”, atiduoti ginklą, tai jis 
atsiliepęs: “Mandagiau, aš ne 
eilinis pilietis...”

Gaidenis tą pačią naktį mirė, 
o Klapatauskas buvo uždarytas 
kalėjiman ir išlaikytas šešis, 
mėnesius, kol už 20 tūkst. lt.- 
turto laidą buvo paleistas.

Apygardos teismas jį pripa-- 
žino kaltu pagal B. St. 49 ir- 
458 str. (pasikėsinimas nužu
dyti, bet nusikaltimą padaręs' 
būdamas didžiai susijaudinęs) . 
ir nubaudė trejais metais sunk., 
darbų kalėjimo.

Taigi, del be saiko vaitoji-* 
mo alkoholio vienas žuvo, o an
tras nubaustas sunk, darbų ka-. 
Įėjimu, neteko tarnybos.

Už Netikusį Tėvo Gelbėji
mą 2 Metai Kalėjimo

Kaune Dariaus—Girėno g. 
neblaiviam pil. Jonui Mocevi- 
čiui pasakė, kad lauke kažkas 
muša jo tėvą. Mocevičius iš
bėgo lauk ir pamatė pro šalį 
einant penkis vyrus, kurie nę7 
va mušę jo tėvą. Mocevičius iš 
vieno vyro ištraukė geležgalį ir 
juo smogė einančiam į galvą,.- 
padarydamas sunkų kūno suža
lojimą.

Mocevičius buvo patrauktas 
^iescąi .^r^.sąusia.,4. .d. .Kaunfl, 
Apygardos teismas jo bylą; 

'sprendė: Mocevičius nubaus
tas dvejais metais sunk, darbų 
kalėjimo.

z

REDAKCIJOS ATSAKYMAI .
Susnykų Jurgiui. — Jūsų 

rašteliu “Bile Kaip Pasi
skaityti” šiuomi tarpu pa
sinaudoti negalime. Inžinie
riaus Gabrėno įspūdžius iš 
kelionės po Naująją Angli
ją “L.” skaitytojai patys 
yra pasiskaitę ir draugo da
romos iš ten ištraukos jiems 
jau žinomos. Rašykite žinu
tes iš darbininkų gyveni-
mo...

Y. M., Baltimore, Md.— 
Jūsų pranešimėlį apie neku:* 
rių lietuvių sirgimus ir mir-. 
tis gavome. Labai norėjome 
pasinaudoti, bet kad nepa
sakoma nei kada mirė, nei / 
gi pavardės kaikurių lietu-' 
viškos. •1 -

i-

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas

Gyvenu Amerikoje dvide
šimts penkis metus. Aš pa
likau savo žmoną Europoje 
kada atvažiavau į šitą šalį. 
Ji atsisakė su manim va
žiuoti. Jokiu būdu nenorėjo 
vykti Amerikon. Aš čia ra
dau gerą darbą ir nutariau 
ant visados čia apsigyventi. 
Kiek laiko po mano atvyki
mui, mano žmona man pa
rašė, kad ji ketina legališ- 
kai nuo manęs persiskirti ir 
ištekėti už kito vyro. Aš 
įsteigiau naujus namus, su 
antra pačia mes turime 
čion gimusius vaikus. “Noriu 
išsiimti pilietystės popieras, 
bet nežinau, ką sakyti apie 
mano Amerikoje gimusius

vaikus ir apie mano žmoną. 
Ką turėsiu pranešti?

Atsakymas
Prieš padavimą aplikaci-' 

jos geriaus būtų patikrinti' 
savo šeimynišką stovį. Pa
rašyk laišką savo pirmai, 
žmonai, arba susinešk' su 
draugais Europoje, prašys 
damas informacijų ar ji iš- 
tikro gavo legališką persis
kyrimą nuo tavęs. Jeigu ga-*: 
vo, tai bandyk raštu tą da- 
rodyti. Tada kreipkis prie' 
gero advokato, arba Lega-; 
lės Pagelbos Draugystės ta
vo mieste. Jie duos patari
mą, kaip elgtis. Bet kaip 
dalykai dabar stovi, tai tau 
pilietystę atsakys. •;

FLIS. .

r
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Atvirai Kalbant

Šiuo raštu nesisiekiu ką nors užgauti arba 
pasmerkti. Ne “sankcijos” čia man rūpi, o tai
sytini dalykai mūsų veikloje.

, Pirmiausiai noriu tarti žodį-kitą mūsų
plunksnos draugams korespondentams, kurie 
dažnai daro peržvalgas-recenzijas mūsų cho
rų ir dramos grupių vaidinimams. Su jais čia 
noriu pasirokuoti dar ir todėl, nes jie, rašy
dami apie mūsų chorų arba dramos grupių 
veiklą, sudaro žmonėse tam tikrą opiniją....

Suvaidinome kur nors kokią operetę ar šiaip 
* scenos veikalą, ir štai mūsų peržvalgininkai- 

recenzistai iš kolonijų rašo korespondencijas, 
kredituodami kiek tik gali rinktiniais žo- 
žodžiais choro mokytoją ar režisorių, kad, va, 
už vykusį suvaidinimą to ar kito veikalo—gar
be mokytojui, u-ra-a direkcijai!

O kaip su vaidylomis? Juk juose yra ta
lentų.; juk juose yra sugebančių įsigilinti į 
jiems ar joms skirtose rolėse charakterius; 
juk juose yra ant tiek talentingų, jog pilniau 
ir geriau gali atvaizduoti jiems skirtus cha
rakterius, negu patys mokytojai. O tačiaus 
to “menkniekio” mūsų korespondentai ne- 

* įžiūri....
Sakysite: “Mūsų korespondentai ne visi ga

na kvalifikuotu kad galėtų tinkamai įvertin
ti- atskirų talentų gabumus, jų vienokį ar 
kitokį išsilavinimą.”

, Gal ir taip. Bet tuomet būtų daug geriau,
kad tokie korespondentai mažiau garbintų ir 
mokytojus.

Kodėl?
. Todėl, kad choras ar grupė vaidylų laukia 

nuo korespondentų kritiško VISŲ įvertinimo, 
ne vien tik direkcijos išgyrimo.

Korespondentų nesugebėjimas kritiškai pa
žvelgti į mūsų dainininkus bei vaidylas — su
kelia juose nepasitikėjimą ir net nepasitenki
nimą pačiais korespondentais ir jų raštais.

Be to, korespondentų šauksmai choro ar dra
mos direkcijai “ura” ir “bravo”, kaikuriuos 

, mūsų mokytojus užkrečia snobizmu, t. y. tam
> tikru pasipūtimu; jie pradeda sau manyti,

kad jie—viskas, be jų niekas nesidarytų. Juo
se, pradeda blėsti socialis jausmas, o jo vietą 
pradeda užimti savojo “Aš” kėlimas. Tuomet 
choro ar dramos grupių eiliniams nariams 
prisieina nusivilti....
-Kodėl?
“ Todėl, kad chorus ir dramos grupes sudaro 

nfe.Tmokytojai, bet didelis skaičius abiejų lyčių 
meno mėgėjų, kurie aukoja savo laiką, ener
giją ir skatikus. Jie sudaro organizaciją. O 
ant organizacijos rymo visa sunkioji našta, 
mūsų meno plėtros darbas. Ir taip greit, kaip 
tik eiliniai nariai pastebi mokytojus statant 
save aukščiau organizacijos,—nariuose pasi
reiškia nepasitikėjimas ir net nepasitenkini
mas tokiais mokytojais.

Nežinau, ar visi mūsų mokytojai supranta, 
kad organizacija yra pamatu ir būtina sąly
ga, be kurios mūsų meniškas veikimas būtų 
neįmanomu. Nebūtų organizacijos — neliktų 
nei mokytojų, Todėl mokytojai turėtų bid ir 
organizatoriai. Jie turėtų rūpintis netik savi
mi, bet ir organizacijos labu.

Kas tie mūęų mokytojai?
Dažniausiai senesnės kartos darbininkų 

vaikai, lankę savo srityje aukštesnius moks
lus ir veik specialiai tam prisiruošę žmonės. 
Savo charakteriais ir nuoširdumu jų yra vi
sokių. Daugelis jų yra tokių, kurie dirba nu
šilę ir/atlyginimą gauna labai menką,—tik iš
laidas. Bet yra ir kitokių. Yra tokių, kurie 
tik žiūri į laikrodį....

Yra mūsų tarpe ir tokių mokytojų, kurie 
pasivėlina sau imti po $5 už vieną pamoką; 
kiti už sudirigavimą savo mieste trejatą dai
nelių pasiima penkinę ar tridolerinę už “car
fare”, o nariams ir choro iždui nieko netenka. 
Džiuginantis reiškinys yra tas, kai tenka už- 
girst, kad dar atsiranda nemažas kiekis mo
kytojų, kurie stropiai darbuojasi ir teisingai 

' ima atlyginimą. Kažin, kurie dirba už idėją, 
ir kažin kuriuos reikia girt?

Dar reikia pabrėžti, kad šiom dienom chor
vedžiams nereikia kopijuot muziką. Viską pri- 
ruošia komitetai, arba dainos gaunamos 
spausdintos per LMS. Reiškia, mokytojai at
sineša tik save ir “dūšią.”

žinoma organizacijos, kurios duoda veika- 
liuko sumokinimui kokį pusšimtį dolerių, tai 
pačios kaltos ir neturėtų rugoti. Viena vienetą 
išleido ant veikalo “direkcijos” šimtą suvirš 
dolerių, o pelno parengime gavo visai mažai. 
Ar tai darbininkiškai tarnauja tokia direkci
ja? Gal jie idealistai? Tokia pinigų išlaidą pa
daryta todėl, kad stoka buvo mokytojų. Tai 
yra faktas, kad pas mumis trūksta tinkamų 
mokytojų. Reikia mokytojų su darbininkams 

t tarnaujančia idėja. Mes tokius mokytojus tik

gausime kai išmokinsime savo gabesnius eili
nius narius. LMS Trečias Apskritys padarė 
labai svarbų žygį, kai paėmė gabią eilinę na
rę ir išleido mokintis režisūros tinkamoj mo
kykloj. Tai turėtų padaryt beveik visos stam
besnės vienetos.

Numanau, kad atsiras tokių, kurie šoks ir 
rašys: “O kaip turėsime mokytojų, jeigu 
spausdinsim tokius straipsnius, kaip Anykščių 
Svečio?” Atsakymas paprastas: tie mokytojai, 
kurie kalti (ir jeigu jiems teisybė skaudi), 
tai arba pasitaisys arba pasitrauks. Teisin
giems ir idealistams mokytojams šis straips- 
nys nepakenks. O į tuščias vietas draugai turi 
rūpintis ir lavinti savos idėjos žmones.

Anykščių Svečias.

Panaikino Meyerholdo Teatrą
Iš Maskvos pranešė Daily Workerio ko

respondentas, Sender Garlin, kad tarptauti
niai žinomas Meyerholdo teatras likosi pa
leistas, panaikintas. Jį panaikino žmonių 
teismas.

Sovietų Sąjunga auklėja meną ir kultūrą, 
steigia daugiau naujų teatrų. Tad panaiki
nimas Meyerholdo teatro kaip kam gali at
rodyti nuostabiu dalyku. Tačiaus tiems, ku
rie žino Sovietų teatro vystymąsi, tos žinios 
nėra pripuolamas dalykas.

Diskusijos Sovietų meno judėjime jau 
senai ėjo tarpe realizmo ir formalizmo, styliz- 
mo. Bendra Sovietų meno linija—socialistinis 
real imas. Meyerheldo teatras net per' 17 me
tų npaspėjo sutapti su Sovitų menu. Be to, So
vietų literatūra, drama ir menas abelnai nėra 
siaurai vedama. Ten yra vietos pasaulio klasi
kams. Tad ir iš Meyerholdo niekas nereikala
vo sausos “propagandos” veikalų. Meyerhol- 
das turėjo labai plačią dirvą savo meniniam 
darbui.

Kaltinimai Meyerholdo teatrui yra sekami: .
1. Nesutapimas su> realizmu, užkietėjęs 

laikymasis formalizmo, stylizmo taktikos.
2. Išdarkymas klasikų, kaip tai Gogolio, 

Čechovo ir kitų žymių autorių kūrinių.
3. Neteisingas, išdarkytas vaizdavimas So

vietų realybės, tikrovės.
4. Sudarkymas N. Ostrovskio veikalo, kurį 

Meyerholdas bandė statyti scenoje.
5. Per 17 metų šis teatras pastatė scenoj 

tik 23 veikalus. Iš 700 Sovietų Sąjungos te
atru tik Meyerholdo teatras neminėjo Spalio 
Revoliucijos sukaktuvės.

šie kaltinimai yra pasėka eilės metų Meyer
holdo teatralės veiklos, o ne ūmus, greitas 
pasireiškimas. Kaip žinoma, Meyerholdas lai
kėsi formalistinės vaidybos torijos. Teoreti
niu vadu šios teorijos yra Gordon Craig. Pa
grinde šios teorijos glūdi formula, kad akto
rius neprivalo gilintis ir suprasti charakte
rį, kurį jis vaidina. Sakoma, jog užtenka 
išdirbti tam tikras vaidybos taisykles ir jas 
išmokti. Pergyvenimas, jausmai, įsigilini
mas—nėra reikalinga. Aktorius tampa tik 
tam tikras simbolis, jis vaidina pagal išdirb
tą modelį, tampa tik padaru.

šiame teatre viskas eina pagal tam tikrą 
nustatymą. Spalvos nusako charakterius. 
Sakysime, “raudona—pasiaukojimas ir ištiki
mybė, juoda—teisingumas ir teisybė, mėlyna 
—ištvermė ir pasiryžimas, geltona—stipru
mas, žalia—vagiliai ir sukilėliai.” šios for
malistinės taisyklės sulaiko progresą išvysty
mui talento, sulaiko pirmyneigą paties teatro. 
Tos taisyklės aptveria aktorius, režisierių ir, 
pagaliaus, visą teatrą, tam tikruose taisyklių 
rėmuose. Progresas teatro tampa suvaržy
tas.

Dar toliaus, šios rūšies simbolimas išsi
dirbo ir filosofiją, skolintą iš Kanto, kad te
atro turinys, ideologija nieko nereiškia. Jie 
mano, kad visa svarba reikia atiduoti 'tik 
formai. Tai reiškia, kad žiūrėtojas ir kri
tikas neturi žiūrėti į veikalo ideologiją, bet 
tik į vaidybą, techniką, spalvas. Todėl Meyer
holdas, laikydamasis šios klaidingos teorijos, 
vieton patapus aiškesniu realistu, savo teatrą 
padarė nerealiu, mistišku. Jo direkcija iš
kraipė, kitaip sakant, sudarkė Gogolio veika
lą “Revizorius.” 0 veikalas “Bogatyri” rei
kėjo net sulaikyti.

Tas dirbtinas formalizmas Meyerholdą ati
traukė nuo Sovietų realaus gyvenimo ir atsky
rė nuo sovietinių menininkų. Daugelis gerų 
aktorių jį pametė, nes pamatė jo nesėkmingu
mą.

Vadinasi, artistas turi pasirinkti sau visuo
meninį, socialį kelią. Be to jis negali būt 
sėkmingas ir labai naudingas meno kūrėjas. 
Meyerholdas bandė veikti “menas mepui” mo
tyvu. Čia jam nesisekė—jis užsidengė save 
nuo visuomenės. V. Bovinas.

TRUMPA DRAMOS IR TEATRO ISTORIJA
x JONAS VALENTIS

Dramos ir teatro pradai yra taip seni, 
kaip sena pati žmonija; nežiūrint, kokiose 
fizinėse sunkenybėse mūsų protėviai gyve
no, dramos, muzikos ir teatro menas pas 
juos jau reiškėsi ir tobulėjo sykiu su jų 
abelna pažanga.

Dramos, muzikos ir teatro pirmais žings
niais buvo šokiai. Primityviams žmonėms, 
išskyrus jų materiales reikmenas kasdieni
niam gyvenime — maistą ir pastogę, — pir
moj vietoj buvo šokiai. Jų šokiuose buvo 
įpinti ir jais gentkartės gentkartei perduo
dami jų pergyventi įvairūs nuotikiai; šokiais 
jie garbindavo dievus, šokiais prie jų mel
dėsi, šokiais jie vaidino dramą, nors ji ir 
nebuvo tokia, kokia mes ją suprantame 
šiandien, bet tie jų šokiai buvo motina mūsų 
moderninės dramos, muzikos ir teatro.

Ir šiandien mes instinktyviai—mažesniais 
ar didesniais kūno judesiais bei veido at
mainomis—išreiškiame savo jausmus, kaip 
liūdesį, džiaugsmą, pyktį; bet dar ryškiau 
ir pilniau, savo jausmus, mintis ir įvairius 
nuotikius kitiems išreiškiame bei perduoda
me žodžiais ir vaidinimu. Gi mūsų protė
viai viską išreikšdavo vyriausiai savo kūno 
judesiais, tai yra šokiais. Jie šoko links
mindamiesi, šoko liūdėdami; šokiais kalbė
davo į savo dievus ir šokiais prie jų mels
davosi.

Pas primityvius žmones ritmas buvo na
tūralūs—mokytoja Gamta mokino juos to 
ritmo, kaip ji mokina vandenynų bangas 
arba girias siūbuoti. Jie sekė saulę, mė
nulį, žvaigždes, nes tie dausų kūnai teikė 
jiems ritmo; jie klausydavo savo širdies 
plakimo ir šokdavo sulyg jos pulsavimo.

Tie primityvių žmonių judėsiai-šokiai ti
krai buvo dramatiški ir teatrališki, ir iš to 
išsivystė mūsų~ dabartinės dramos, kome
dijos, operos, baletai.

Afrikos raistų ir pietinių jūrų salų žmo
nės dar ir šiandien laikosi tų senų tradici
jų—šokiai jiems tebėra vyriausia įvairių pa
jautų išraiška. Taip pat Jungtinėse Vals
tijose dar yra lokių žmonių, kurie turi sa
vo primityviai-tradicinius šokius, kuriais 
jie savo dievus garbina ir žinias perduoda 
kitiems savo rūšies žmonėms. Jie turi ir 
kostiumus pritaikę dėl kiekvieno šokio, kaip 
ir mūsų primityviai protėviai darydavo.

šokiai buvo motina ne tik dramos meno, 
bet ir muzikos; taip pat šokiai davė pra
džią poezijai, tai yra, ritmą, be ko nėra 
poezijos. Ir, kaip meno istorikai rašo, po
ezija yra “šokių antruoju kūdikiu.”

EGYPTAS. Pirmas ir aukščiausias drama
tinio vaidmens rekordas pasaulyj paeina nuo 
upės Niliaus pakraščių. Tūlam Vokietijos 
muzėjuj randasi iš Egypto pargabenta len
ta, ant kurios iškaltas pirmas rekordas vai
dinimo dramos. Tūlas Ikher-Nefert, Egyp
to karaliaus pasiuntinys, pastatė scenoj tų 
laikų tikybinį veikalą ir pats jame vaidino. 
Tą veikalą jie vadino šventuoju vaidmeniu, 
arba, kaip anglai vadina, “the passion 
play.” Tas veikalas buvo vaidintas apie du 
tūkstančiu metu pirm Kristaus gimimo.

Anų laikų egiptiečių veikalai yra pana
šūs į Ober-Ammergau’so ir Tyroleono dvi
dešimto šimtmečio šventuosius veikalus, ar
ba į persijiečių dramaturgo Hussein’o šven
tuosius veikalus. šios rūšies veikalų pa
grindiniu tikslu buvo skiepyti į žmonių min
tis tikėjimą į kurį nors dievą; juose per
statoma, kiek visokių sunkenybių bei pa
gundų yra pergyvenę šventieji—kiek kan
čių yra perkentę dėl tikybos, ir tie veika
lai baigiasi dievų laimėjimu.

Bet egyptiečių šventųjų veikalų pagrindi
nė mintis buvo garbinimas karalių. Viena 
svarbiausių senovės egyptiečių dramų buvo 
vardu “Osiris.” Ji buvo legendinio pobū
džio drama.

Veikalo “Osiris” turinys yra toks. Osi
ris buvo karalius, kuris gerai valdęs savo 
šalį ir buvęs mylimas savo pavaldinių. .Lai
ke karo jis buvo nužudytas, ir priešai jo 
kūną sukapojo į šmotelius ir išmėtė po lau
kus. Bet! jo žmona Isis ir jo sūnus Ap-Uat 
greit priešus pergalėjo ir jiems už Osiriso 
nužudymą atsimokėjo tuo patim. Gi Osi
riso kūno dalis jie surankiojo ir atidavė 
jas jo garbintojams dėl atminties jų šven
to karaliaus. Ir Osiriso pavaldiniai įstei
gė savo karaliaus garbinimo vietą ir pa
vadino ,ją Osiriso šventykla.

Egyptiečiai dramą “Osiris” vaidino at- 
■ minčiai savo gerojo karaliaus. ši drama 
I buvo vaidinama miestuose Abydos, Busi

ris ir Heliopolis.
Tų laikų egyptiečių technikinis veikalų 

scenoj pastatymas prilygsta dabartiniam 
mūsų geram teatrui. Tik vaidybos techni
ka pas juos buvo daugiau realistinė. Ka
da jie vaidindavo dramą “Osiris,” tai daugy
bė vaidylų net numirdavo nuo žaizdų, kurias 
gaudavo scenoj laike vaidinimo, nes jų ko
vos su priešais scenoj būdavo tikromis ko
vomis, kaip Osiriso sūnus mušė savo prie
šus laike tikrojo karo. Drama visuomet 
baigdavosi Osiriso prisikėlimu iš numiru
sių.

GRAIKIJA. Kalbant apie tragedijas, pa
tarlė sako, kad “ir graikai turėjo žodį tame.” 
Bet po teisybei jie turėjo du žodžius: žodį 
“tragos”—mūsų kalboj “ožka” ir žodį “ode” 
—mūsų kalboj “daina.” šiuos du žodžiu su
jungus į vieną ir galūnę sulietuvinus gauname 
žodį “tragedija.” Ar ištikrųjų žodis “tra
gedija” paeina iš šių dviejų žodžių, to niekas 
tikrai pasakyt negali; tačiaus yra tvirtinimų, 
kad “tragedija” yra šių dviejų žodžių jungi
nys. Bet kodėl graikai galėjo garbint ožką, 
kad jos vardas galėjo būt įpintas į “tragedi
ją,” irgi nežinoma. Veikiausiai todėl, kad 
jos kailiu dėvėdavo garbintojai dievo Diony- 

I sus.
Graikų kasdieninis gyvenimas buvo visuo

met surištas su tikyba, tai todėl ir jų dra
mos buvo garbinančios kurį nors dievą, kurių 
jie turėjo daug.

Graikai buvo dideli žemės garbintojai, 
ir tas žemės garbinimas pas juos buvo labai 
svarbus. Kai jie nuo laukų javus nuimda
vo, tai suruošdavo dideles iškilmes garbei 
žemės dievo. Bet didžiausią garbę ati
duodavo vyno dievui Dionysui (Bacchus) ; 
jam dainas dainuodavo ir šokius šokdavo, 
ir visi žmonės, be skirtumo luomų, dalyvau
davo tose iškilmėse.

Vėliau, bekylant graikų kultūrai, jau 
ne visi žmonės tose iškilmėse dalyvaudavo; 
jose dalyvaudavo tik gabesnieji, kurie tu
rėjo tam talentus ir pasiliko tų iškilmių va
dovais, aktoriais ir choristais, o kiti pilie
čiai liko paprastais iškilmių žiūrovais.

Sulyg graikų tikybinės tradicijos, vie
nas savo idėjose talentingas graikas su
manė įnešt į tas iškilmes spektaklingumo. 
Vietoj visiems dainuot choru ir dievo gar
binimą atpasakot daina, jis sumanė štai 
ką: Vienas žmogus turi būti aktorium ir 
dievo garbinimą atvaizdinti; jis ir choro 
vadas turi dialoguoti, o choras turi jiems 
tik akompanuoti.- Ir, kaip istorikai mums 
nurodo, to ištobulinto talento ir naujos idė
jos žmogumi buvo Thespis, ir nuo to laiko 
prasidėjo thespeniškas menas.

Nuo vidurio šeštojo šimtmečio pirm Kris
taus gimimo, istorija mums parodo gana 
aiškių rekordų apie tai, kokias iškilmes 
darydavo graikai garbinimui savo dievo Di- 
onyso, ir nuo to laiko atheniečių drama 
pereina į istoriją visų dramų vaidinimo 
Graikijoj. Ir tada tampa pabudavotas pa
stovus teatras garbei dievo Dionyso. Te
atro vieta buvo tarp rytų ir pietų pakalnėj, 
netoli miesto Acropolis (to teatro griuvė
siai dar ir šiandien ten randasi). Graijkų 
dramaturgai -r— kaip Aeschylus, Sophocles, 
Euripides — tame teatre lenktyniuodavo, 
kad gauti pirmą dovaną už savo veikalus.

Tų laikų graikų veikalai buvo laba} ilgi— 
vieno jų suvaidinimui imdavo kelias dienas. 
Kiekvienas veikalas paskirstytas į keturias 
dalis; pirmutinės’ trys 'dalys daugiausiai 
tragiškos, bet ketvirtoji dalis veik visada- 
būdavo satyriška; arba veikalo trys dalys 
farsiškos, o paskutinė dalis tragiška (tai pri
klausydavo nuo tų veikalų autorių, kurie 
nesilaikydavo dionysinės tradicijos).

Keisčiausia graikų teatre buvo tas, kad 
jame nebuvo moterų artisčių ; visas roles— 
vyrų ir moterų—vaidino vyrai.

Graikai turėjo žymių dramos kritikų jau 
penktam šimtmetyj pirm Kristaus, žymiau
siu jų buvo Aristotelis. Tais laikais, kaip ir 
šiandieninėj kapitalistinėj Amerikoj, dra
maturgai ir aktoriai negalėjo išlaikyti te
atro be “aukso angelų” — be turčių. Jie 
taip pat jieškodavo geradarių, kurie paim
tų atsakomybę už teatro sezono lėšas.

(Tęsinys sekamos savaitės Meno Skyriuj.)

Norwood, Mass.
Iš Mūsų Veikimo

Sausio 22 d. Lietuvių Svetai
nėj įvyko LDS 3 k p. metinis 
balius. Nežiūrint blogo oro, 
publikos susirinko nemažas 
būrys. Smagiai linksminos ir 
pelno liko $28.

Sausio 23 d. įvyko koncer
tas, kurį rengė N. L. A. P. 
Bendrovė. Programoj dalyva
vo vvorcesteriečiai Jonas Sa
baliauskas, V. Tumanis; vieti
nės, Bronė Večiūtė, Biruta 
Sargaliūtė, ir vietos jaunuolių 
orkestrą. Buvo apsiėmus ir 
dainininkė Adelė Mickevičiū
tė, bet dėl nežinomos priežas-f 
ties nepribuvo.

Dalyviai programą išpildė 
gražiai. Nuo koncerto liks ke-r 
lėtas dolerių pelno. žmonių.,
buvo vidutiniai. ,

* * *
Lenino mirties minėjime dai

nuos operos dainininkas (ita
las) iš Bostono, dainuos ir L. 
L. R. Choras; bus geri kalbė
tojai ir kiti įvairumai. Atsibus 
sausio 30 d. Lietuvių Svetai-’ 
nėję. Pradžia 7:30 vakare. 
Įžanga kaipo auka — 10c.

Kiekvienam verta ir net pri
valumas atsilankyti, pasigėrėti 
netik muzika ir dainomis, bet 
ir didžiojo pasaulio darbinin
kų klasės vado paliktais dar-’ 
bais, kuriuos geri kalbėtojai 
dėstys. 

* * *
L. L. R. Choras rengiasi prie 

minėjimo kompozitoriaus'^M^*-*' 
ko Petrausko. Koncertas įvyks 
vasario (Feb.) 13 d., Lietuvių 
Svetainėje. Programa susidės 
iš vaidinimo, dainų, šokių ir 

i muzikos. Taipgi bus skaitomas 
trumpas referatas iš Miko Pe-' 
trausko gyvenimo, žodžiu sa- k 
kant, programa bus tokia, ko
kios Norwoodo ir apielinkės* 
publika pageidauja.

Reporteris.

Scranton, Pa.
Ruošiamasi prie Vakarienės

ALDLD 39 kp. žieminių pa-, 
rengimų komisija turėjo jau 
savo posėdį ir padarė planus, 
kaip ir ką surengti. Visųpir- 
m i ausiai komisija nutarė su
rengti skanių valgių vakarie
nę ant 13 d. vasario, š. m. Bus 
rengiama S. Puskunigio svetai
nėje. Bus valgyt ir išsigert. 
Įžanga 50c.

Tą pačią dieną ta pati kuo
pa turės savo susirinkimą. 
Apie tikrą laiką bus pranešta 
vėliau. Drg. A. Bimbos para
šyta knyga vardu “Kelias į 
Naują Gyvenimą” jau atėjo ir 
nariai, kurie ateis į susirinki
mą; tai ją galės pasiimti.

Taipgi turėsime daug daly
kų svarstyti apie kitus reika
lus: gavimas daugiau narių į 
ALDLD ir parėmimas mūsų 
spaudos. Kurie norėsite užsi-’ 
mokėti duokles, tai galėsite 
tai padaryti.

. Fin. Sekr. P. J. P.

Gerai Pasielgė Leidėjai

New York.—Artistas C.. 
Beaton, “Vogue” žurnalo 
bendradarbis, į vieną savo, 
piešinį smulkiai įbrėžė nie
kinantį žydus žodį “kaik”. 
Dėl to leidėjai sunaikino vi
są žurnalo laidą, 130,000 eg
zempliorių; ir pats Beaton 
pasijuto priverstas pasi
traukt .iš gerai apmokamo 
ten darbo.
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(Tąsa)
Tada Petrelis, pagrūmojęs kumščia po 
pačia jos nosia, užakcentuodamas žo
džius, tarė:

“Su šia diena tavo prakeiktom kumš- 
čiom turi būt galas! Žiūrėk, kad šis 
pasikėsinimas kaip ant manęs, taip ir 
ant jos, būtų paskutinis! O jei ne, tai 
mudu pasirokuosiva kaip lygus su ly
giu !”

Tai pasakęs Petrelis atsigrįžo eiti iš 
kur atėjęs. Jam tik spėjus nužengti kelis 
žingsnius, Aldonos’ spiegiantis balsas at
simušė į jo ausis, o sunkus akmuo atsi
mušė į vidupetę. Petrelis persivertė ra
gožium ir išsitiesė augštielninkas ant 
žemės....

Žiabrienė velniškai kvatodama nubėgo 
į stubą. O kada Aldona pripuolė prie 
Petrelio, jo veidas buvo išbalęs kaip nu- 
'mirėlio, lūpos pamėlynavusios. Jis gulėjo 
be žado ir be sąmonės. Aldona, šaukda
ma—Petreli! Petreli!—kėlė, judino, bet 
jo kūnas buvo gležnas, sudribęs, nesival- 

• dantis.
Aldona sumišo.... Jos širdis neišsiteko 

krūtinėj, tarsi susitvenkęs tvenkinyj 
vanduo, mintys plėšė jos galvą, o gyslose 
kraujas ošė virdamas keršto įkarščiu...

Dabar jai atrodė, kad ji liko vienuj 
viena būtybė visame pasaulyje.... Prieš 
jos akis stovėjo juoda, klaiki naktis su 
besiartinančia baisia audra.... Ji jautės 
krintanti į kokią baisią prarają, o apie 
ją tik raitosi ir šnypčia žalčiai bei gy
vatės.... Ji nubėgo prie šulinio ir netu
rėdama jokio stotkelio, pasisėmė rieš
kučias vandens ir atnešus lašino į tru
putį pravertą nelaimingojo burną ir vil
gė jo smilkinius. Po tam ji, atsiklaupus 
šalia Petrelio, pradėjo šaukti:

“Jis negyvas!... Jį užmušė, sakau 
jums, kad užmušė! O žmonės, žmones!.. 
Šaukite daktarą! Duokite žinią polici
jai! Jis užmuštas,'sakau jums, kad už- 

j muštas!... Petreli, o tu mano—Petreli!” 
' Ištarus paskutinius žodžius, sudribo 

ant Petrelio krūtinės ir net pasikilnoda
ma pradėjo graudžiai verkti.... Ji glos
tė Petrelio išbalusį veidą ir plaukus.... 
Glaudė savo veidą prie jo veido ir prau
sė jį savo gailiomis, iš pačių sielos gel
mių išsunktomis, ašarėlėmis...

Atėjo ir Žiabrys, palingavo galva ir 
nuėjo į stubą. Radęs ten savo žmoną, 
sėdinčią prie lango ir žiūrinčią į tą sce
ną bei kremtančią savo pirštus, išstūmė:

“Užmušei, tai ir suėsk!.. Nešk į vidų 
ar šauk graborių, juk ant kiemo negy
vą žmogų nelaikysi... Tai vis to tavo 
prakeikto piktumo nesuvaldymas... O 
dabar.... Pakars tave kaip šunį už tai.” 

“Į būdą! Dar jis čia man kaip šuo 
los.... Jei pakars, tai mane, o ne tave... 
Tu ir kartuvių nevertas!” atkirto ji, ne
duodama palenkti savo ožio ragus.

Aldonos šauksmą išgirdę atėjo ir abu 
molio Motiejai—Žiabrukai. Vyresnysis, 
žiūrėdamas į Petrelio išbalusį veidą, lig 
ir susijudino, jo veide pasirodė kas tai 
panašu į gailestį. O mažesnysis iškėlė 
galvą augštyn ir balsiai pradėjo bliauti.

Jis tferkė ne veluk to, kad jam būtų 
gailėję Petrelio, nes jis buvo perdaug 
išvepęs, kad suprasti, kas tai yra gailes
tis. Jis verkė tik todėl, kad matė Aldoną 
verkiant, tai ir viskas. O jeigu Aldona, 
staiga sumišus, būtų pradėjus beprotiš
kai kvatoti, tai šis molio Motiejukas bū
tų pradėjęs kvatoti taipgi. Juk ir pati 
motina sakydavo, kad šis jos sūnus dau
giau nieko nežino, kaip tik ėst ir....

. Aldona, tarsi naujų jėgų įgavus, stai
ga pašoko ir išvydus šalia stovintį vy
resnį Žiabruką, tarė: “Pagelbėk nunešti 
jį į lovą.”

“Tai ar jis tikrai jau negyvas, kad 
negali pats nueiti į lovą?” imdamas Pet
reliui už kojų pasiteiravo jis.

Bet Aldona nieko jam neatsakė. Ji ap
ėmė nelaimingąjį per pažastis ir veik 
pati viena, net persikreipus, vilko stubos 
link. Žiabrukas prilaikė tik jo kojas, o 
jaunesnysis dar labiau pradėjo bliauti 
paskui sekdamas.

Žiabrienė atidarė duris, nuvedė į vie- 
s r n3 š gražesnių kambarių ir parodžius 

lovą, nei žodžio netarus, vėl išėjo. Iš

...............   itiMM

Žiabrienės veido nieko negalima buvo iš
skaityti, apart to, kad ji buvo labai su
sijaudinus ir apsiverkus. Tai bene bus 
tik pirmosios ašaros, išvarvėjusios iš jos 
akių visame jos patrankiškame gyveni
me.

Paguldžius Petrelį ant lovos, iš kam
bario išcimpino ir abudu Žiabrukai. Al
dona, atsisėdus ant lovos šalia nelaimin
gojo, valandėlę apie ką tai mąstė. Po 
tam, žvilgterėjus į jo išbalusį veidą, pa
šoko nuo lovos, nubėgo į valgymo kam
barį ir radus ten sėdinčia Žiabrienę, tar
si iš blekinės gerklės išstūmė:

“Tai ką tu jam dabar šauksi—daktarą 
ar graborių?”

“Nesikrimsk, rūtyte. Jau Džimelis iš
lėkė prie daktaro.”* * *

Kaip tik spėjo prasiverti kambario du
rys ir pasirodyti daktaras, Aldona, ne
aprašomo džiaugsmo ištikta, puolė prie 
daktaro, nustvėrė jį už rankos ir tempda
ma prie Petrelio, tarsi pamišusi, šaukė:

“Daktare, jis gyvas! Gyvas!... Pati 
mačiau, kaip sukrutėjo jo lūpos ir jis pa
žiūrėjo į mane.... Jis gyvas!... Sakau 
jums, kad gyvas!”

Gydytojas prisiartino prie lovos, o Pet
relis sunkiai suvaitojo, atvėrė akis ir 
lėtai apsižvalgė. Gydytojas apsižvalgė 
lig ko tai jieškodamas, bet kambaryj nie
ko daugiau nebuvo, kaip tik Aldona, 
Petrelis ir jis. Jis, pažvelgęs į Aldoną, 
abejingai paklausė:

“O kurioj vietoj sumušta?”
“Štai čia, daktare.... Tikrai mačiau, 

kaip didelis akmuo atsimušė, štai, į šitą 
vietą.... Jei norite, tai ir tą akmenį at
nešiu?”

“Nereikalinga. Juk akmuo nepagydys 
jo, mažyte.”

Gydytojas nuvilko sulopytus ligonio 
marškinius, pasiguldė kniūpsčią ir pra
dėjo judinti rankas, mentes, spaudyti 
vidurpetę ir pridėjęs ausį pradėjo klau
syti. Tuo tarpu Aldona įdėbė į gydytojo 
veidą savo surimtėjusias akutes ir tė- 
mijo, tarsi norėdama atspėti jo mintį, ką 
jisai mano xapie ligonio žaizdą.

Gydytojas susirūpinusiai pakraipė gal
vą; jo baltutėliai, gražiai sušukuoti plau
kai tarsi krustelėjo ir truputį pasišiaušė; 
jo liesas veidas ir aukšta, truputį palin
kusi figūra liudijo kokią tai audringo 
gyvenimo praeitį, bet nepalaužiamai su
gijusią su jo profesija; o akių žvilgsniai 
svaidė nepaprasto gerumo, teisingumo, 
žmoniškumo ir užuojautos žaislinėmis 
strielomis.

Jis atsidarė savo krepšelį, išsiėmė mos- 
ties ir išmasažavęs ligonio vidurpetę, tru
putį užsimąstė., Paskui pasisodinęs ligonį 
ir įdėjęs į vidupetę kokio tai stramantru- 
mo papėdę, paprašė Aldonos palaikyti li
gonio iškeltas rankas, o pats pradėjo vy
nioti ligonį į siauro kyro juostelę. Vystė 
Petrelį juostele aplinkui pečius, krūtinę, 
lankstė juosteles pažastėse ir vedė iš kai
rės pažasties per dešinį petį, o iš dešinios 
pažasties per kairį petį sukryžiuodamas 
jas ant krūtinės ir nugaros. Į gydytojaus 
darbą Aldonos akutės spinduliavo nepa
prastu džiaugsmu ir gydytojas tai pa
stebėjęs, pasiteiravo:

“Ar jis tavo broliukas, maįsa gražuo
le?”

c“0 ne, daktare. Mudu tik siratukai, 
paimti iš prieglaudos.”

“Ar šitaip? Pilnai suprantu... Tai, va
dinasi, pats gyvenimas surišo judu bro
liškais ryšiais ir tu jį myli, kaip savo 
broliuką, o jis atsimoka jum tokiu pat 
broliškumu, ar ne taip, gražuole?”

Gydytojas ištarė tuos žodžius su tokią 
užuojauta, su tokiu širdingumu, kad Al
dona priversta buvo net paklausti: “Tai 
ar ir jūs, daktare, esate sirata?”

“Visai ne, gražute. Aš esu laiminges
nis už judu, nes turėjau tėvelį ir moti
nėlę. Dabar, suprantama, nei vieno iš 
jų jau neturiu, bet estu gydytojas... Ne
laimingi siratukai, nepaisant, kaip jie 
būtų gabūs ir išmintingi. Jie nepajėgia 
perplaukti tos jūros, pereiti tuos klonius 
bei tas daubas, kad įsigauti į tą pasaulį, 
kurį mes vadiname mokslu arba profe
sija.”

(Bus daugiau)

NAUJO SIOS ANGLIJOS 
ALDLD VII APSKRIČIO 

‘ KUOPOMS

Kanados “Liaudies Balso’’ At
stovo 'M. Guobos Prakalbų 

Maršrutas
Vasario 14 d. pradės savo 

maršrutą Matas Guoba mūsą 
apskrityje. “Liaudies Balsas” 
yra darbininkų savaitraštis ir 
pasilaiko tiktai iš prenumeratų 
ir aukų. Drg. Guoba atva
žiuoja, kada įvyksta mūsų 
ALDLD vajus; kalbėdamas 
“Liaudies Balso” reikalais, pa
lies ir ABDLD vajų už naujus 
narius. Plačiai supažindins 
mus su Kanados lietuvių gyve
nimu ir veikimu. Jis bus se
kamose vietose ir sekamomis 
dienomis:
Vasario 14-15 Gardner, Mass.

” 16-17 Fitchburge
18-19 Hudsone 
20-21 Lawrence 
22-23 HaverhiU’yj 
24-25 Lowell’yj ■ 
26-27 Bostone 
28 ir kovo 1 d.

Cambridge 
Kovo 2-3 Norwood, Mass.

” 4 Montello
” 5 West Hanover, Mass, j 
” 6-7 Bridgewater, Mass.
” 8-9 Nashua, N. H.
” 10 Portland, Me.
” 11-12 Lewiston, Me. ,
” 13-14 Rumford, Me.
” 15-16 Worcester, Mass.
” 17 Athol, Mass.
Draugės ir draugai! Reng- 

kite ir garsinkite taip, kad pra
kalbos būtų pilnai pasekmingos. 
Apskričio komitetas matė rei
kalą skirti kuopom po dvi die
nas—vieną dieną dėl prakalbų, 
antrą — gavimui prenumeratų, 
aukų bei narių, einant pas biz
nierius ir per stubas.

Dirbkime širdingai, pagelbė
kime Kanados draugams išlai
kyti “Liaudies Balsą.” Gau
kim naujų narių ir padidinkim 
savo ALDLDF ‘

Jeigu atsiras kolonija, kuri 
čia nepaminėta, ir norės rengt 
prakalbas, — greit praneškite 
man. Taipgi prašau kuopų ne
reikalauti mainyti dienas pra
kalbom, nes dėl to įvyksta ne
smagumų.

D. Lukienė (Lukas), 
ALDLD VII Apskr.

Sekretorė 
43 Austin St.
Worcester, Mass.

Pittsburgh, Pa.
Įspūdžiai iš Pittsburgho Lietu

vių Draugijų Konferencijos 
Sausio 17 d., LMD name, 142 

Orr St., įvyko Pittsburgho lie
tuvių draugijų susirinkimas, 
sušauktas per A. L. A. Sanda
ros Sąryšį dėl prisirengimo ap- 
vaikščiojimui 20 metų paminė
jimui Lietuvos nepriklausomy
bės.

Kadangi pirma garsinta per 
radio (P. Dargio), kad Pitts
burgho lietuvių draugijų sąry
šis (kuriam priklauso apie 40 
draugijų) rengia apvaikščioji
mą Lietuvos nepriklausomybės 
20 metų sukakties ant 13 d. 
vasario, tai Pittsburgho lietu
viui susidomėjo minėtais pa
kvietimais ir prisiuntė skaitlin
gą delegaciją į šią konferenci
ją. Konferenciją atidarė J. 
Virbickas, 8:30 vakare, pa
reikšdamas susirinkimo tikslą, 
ir jau bandė pirmininkauti; bet 
iš delegatų pasigirsta įnešimas 
(ir paremtas) išrinkti šio va
karo pirmininką ir raštininką. 
Leista nominacijos. Perstatyta 
ant pirmininko J. K. Mažiukna 
ir P. Pivariūnas; leidžiama bal
suot rankų pakėlimu; didžiuma 
balsų išrinktas pirmininku J. 
K. Mažiukna. Ant raštininko, 
perstatomas S. Bakanas ir J. 
Virbickas. Didžiuma išrinktas 
S. Bakanas.

Pas sandariečius kyla nepa- 
siganėdinimas.

Pirmininkas J. K. Mažiukna 
paskyrė mandatų sutvarkymo

komisiją ir, kol bus sutvarkyti 
mandatai, pakviečia svečią J. 
Ormaną, atvykusį iš Brookly- 
no, pakalbėti keletą žodžių. Jis 
kalbėjo reikalu žadamo išleist 
žurnalo “The Voice.” Pabaigus 
J. Ormanui kalbėt, mandatų 
komisija šaukė draugijų dele
gatus atsiliept su mandatais, ir 
be mandatų—užsiregistruot ko
kią draugystę atstovauja.

Delegatų dalyvavo 81, nuo 30 
įvairių draugijų ir kliubų.

A. žvirblis, delegatas nuo 
LMD, pasiprašęs balso kalba 
ir pataria, kad šis apvaikščioji- 
mas Lietuvos 20 metų nepri
klausomybės būtų rengiamas 
Pittsburgho Draugijų Sąryšio, 
kuriame priklauso suvirš 40 
įvairių draugijų ir kliubų.

E. K. Sliekienė daro įnešimą 
išrinkti komisiją tam parengi
mui, ir kad ta komisija su 
Draugijų Sąryšio komitetu 
rengtų apvaikščiojimą Lietuvos 
nepriklausomybės. Sandariečiai 
pradeda nervuotis. J. Virbic
kas protestuoja ir pareiškia: 
“Jeigu jūs nubalsuosite rengti 
apvaikščiojimą su Pittsburgho 
Liet. Draugijų Sąryšiu, tai 
mes (suprask, sandariečiai-K 
apleisime šį susirinkimą ir lai
kysime atskirą susirinkimą.”

P. Pivariūnas irgi pareiškė: 
“Mes sutiksime dalyvauti ben
dram rengime apvaikščiojimo 
tik kaipo lygūs su lygiais; jei
gu jūs duosite mums pasiskirt 
lygų skaičių komisijos narių 
tiek, kiek randasi Pittsburgho 
Liet. Draugijų Sąryšyj.” Reiš
kia, P. Pivariūnas nori turėti 
lygią atstovybę iš mažos gru
pelės sandariečių tiek, kiek turi 
suvirš 40 draugijų Sąryšis!

Pirmininkas J. K. Mažiukna 
leidžia apkalbėti tą dalyką, iš
sireikšti delegatams.

Pasibaigus diskusijoms, pir
mininkas leidžia balsuot. Di
džiuma balsų už įnešimą, kad 
rinkt komisiją, kuri veiktų iš
vien su Draugijų Sąryšiu.

J. Virbickas pasikėlęs bėga 
per duris; bet jo pasekėjai, ži
noma, ne tokie karštakošiai— 
sėdėjo sau ir nei krust. Pir
mininkas J. K. Mažiukna deda 
visas pastangas, kad sulaikius 
nuo pabėgimo sandariečius ar
ba jų vadukus ir prašo visus 
draugijų delegatus atšaukt nu
balsuotą įnešimą ir kaip nors 
patenkint ir sulaikyt bėgančius 
arba norinčius bėgt.

Įnešimas tampa atšauktas ir 
išrenkama komisija surengi
mui apvaikščiojimo Lietuvos 
nepriklausomybės .proga nemi
nint nei Sandaros, nei Pitts
burgho Liet. Draugijų Sąryšio. 
Į komisiją tapo išrinkti 4 san
dariečiai ir 8 progresyviai.

Kaip vėliaus teko nugirst iš 
didžiumos draugijų delegatų 
pasikalbėjimų, didžiuma nepa
tenkinti pirmininko J. K. Ma
žiukuos politika, kuris taip"ver
giškai nuolankauja keletui fa
natiškų užsispyrėlių sandarie
čių, kurie čia Pittsburgho vi
suomeniškam judėjime beveik 
neturi jokios įtakos.

Delegatas.

buvo pervėlu. Piktasis vėžys jį 
kankino iki mirties, sudžiovin
damas nuo 200 svarų'iki 75.

Velionis dažnai patarnauda
vo organizacijoms parengimuo
se kaipo virėjas.

Gimęs Lietuvoje, miestelyje 
Skapiškė.

Palydėjimui susirinko gražus 
būrelis žmonių. Išlydint iš na
mų ir kapinėse pasakė prakal- 
bėles d. M. Stalulionis.

Laidotuvėmis rūpinosi nau
jas lietuvis graborius Karai.

D. J.

Tiesiai Pakyląs ir Stačiai 
Nusileidžiąs Lėktuvas 

e

New York. — Paskutiniu 
laiku gaminami lėktuvai 
Kellett Autogyro korporaci
jos galėjo, jau visai stačiai 
nusileisti žemyn, bet jiem 
pakilt reikėjo apie 150 pėdų 
įsibėgėt. Tos rūšies lėktuvai 
dar nebuvo gana greiti.

Penna. Aicraft Syndicate 
inžinierius E. B. Wilford 
dabar pranešė Orlaivinin- 
kystės Mokslų Institutui, 
kad jau išrastą/ lėktuvas, 
kuris gali stačiai 200 pėdų 
pakilt aukštyn ir skrist; 
ale nusileist jis visai stačiai 
negali. Šis lėktuvas skrenda 
iki 200 mylių per valandą. 
Reikiant pakilt tiesiai aukš
tyn, jo sparnai sukasi, o 
lekiant nejuda, žiūrint kaip 
juos nustato lakūnas.

Sujungus geriausias ypa
tybes tųdviejų rūšių auto
gyro lėktuvų, galėsiąs išeit 
greitas, tiesiai aukštyn pa
kylantis ir stačiai žemyn 
nusileidžiantis orlaivis.

Drg. M. Guoba Lankysis 
Conn. Valstijoj

Teikimui paramos dėl Kana
dos draugų leidžiamo laikraščio 
“Liaudies Balso” yra ruošiamas 
prakalbų maršrutas, kuris atsi
bus sekamom vasario mėnesio 
dienom:

Vasario 7 d., Bridgeporte pa
rinks laikraščiui prenumeratų 
ir gal įvyks dd. pasikalbėjimas.

Vasario 8 d., New Haven ko
lonijai buvo skirta; bet jie at
sisako bent ką rengti, tad lieka 
liuosa diena.

Vasario 9 d., Bridgeporte 
įvyks prakalbos, 7 :30 vai. vak., 
Jaunų Vyrų sv., Lafayette St.

Vasario 10 d., Waterbury, 
pasikalbėjimas.

Vasario 11 d., Waterbury, 
prakalbos, 774 Bank St., 7:30 
vai. vakare. »

Vasario 12 d., Hartforde; 
parinks prenumeratų.

Vasario 13 d., New Britaine, 
iš ryto kai 10 vai. įvyks susi
rinkimas Darb. Svetainėj, 53 
Church St. Tą pat dieną, vaka
re, Hartforde įvyks prakalbos 
Laisvės Choro svetainėj, 57 
Park St. Kalbės M. Guoba ir 
Valaitis. V. V.

Reumatizmas Sulaiko
mas į 48 Valandas

New Yorko Daktaro Nauja Medicina 
Teikia Linksmybės Tūkstančiams— 

Išvaro Reumatiškus Sopulius iš 
Nugaros, Sąnarių, ir Muskulų.

SKAUSMAI PAPRASTAI IŠEINA 
PIRMĄ DIENĄ

Worcester, Mass.
Mirė A. Lukoševičius

Sausio 19 d. palaidojome 
Ambrozą Lukoševičių į Vilties 
kapines. Jis buvo 52 metų se
numo. Buvo drūto sudėjimo 
žmogus. Iš amato virėjas. Bu
vo vedęs ir gražiai sugyveno su 
moteria. Turėjo savo namus ir 
gyveno pasiturinčiai. Tai buvo 
malonios nuotaikos žmogus: 
mėgo žuvauti, medžioti ir links
mas sueigas. Prigulėjo Liet. 
Sūnų ir dukterų B-koj D-joj ir 
SLA 318 kuopoje. Nors laisvai 
gyveno, bet politiniais darbi
ninkų reikalais mažai įdomavo.

Velionis pradėjo nesveikuoti 
pereitą pavasarį, bet, būdamas 
stipraus sudėjimo žmogumi, 
manė atsilaikyti be gydymosi. 
Vėliau nors jau ir rimtai ėmė 
rūpintis savo sveikata, bet jau

Tel. TRObriijge 6330

Dr. John Repshiš
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS į
278 Harvard St., 
kaimus Inman St., 
artf Cental Skvero,

CAMBRIDGE, MASS.
OFISO VALANDOS:

2-4 ir 7-9 vakare 
Nedėliomis ir šventadieniais:

10-12 ryte

Nuodai jūsų kraujuje sudaro re
umatiškus skausmus, sustingimus ir 
ištinimus, ir vargina jumis. Paliuo- 
savimui išvarginančių skausmų jūs 
turite išvalyt tuos nuodus iš savo 
kraujo, ši daktaro naujoji medicina 
padaro tai labai greitai. Neturi svai- 
ginimo (dope)—saugi jauniem ir se
niem; nedaro pavojaus širdžiai. Ji 
yra vadinama BARUVACOL ir jūs 
galite išbandyti ją sekamom sąly
gom. Iškirpkite šį pranešimą ir pa
siųskite jį su savo vardu ir antrašu 
(arba ateikite asmeniškai) į Atkins 
Laboratory, 44 East 63rd St., New 
York City. Nesiųskite pinigų. Užmo
kėkite paštoriui $1.85, priskaitant 
C.O.D. kaštus, kada jis atneša BA
RUVACOL. Vartokite jas 2 dienas 
(48 valandas). Jei jūs nesijausite, 
kad skausmas praėjo, tai sugrąžinki
te nesunaudotus vaistus ir jūsų 
$1.85 bus sugrąžinta. Kam vargti dar 
kitą dieną? Valandos: šiokiom die
nom nuo 10 ryto iki 4 po pietų.

(Laisvė)

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

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

8701 JOS CAMPA U AVĖ.DETROIT, MICH.

kp NAUJOJE VIETOJE «^a

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, kilūsų duoną valygyda- 
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui. 
Pristatome į visas dalis—Brooklyno ir apielinkės, į krautuves 

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

VI

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.
VALANDOSE—4 ir 6—8.

Nėra valandų sekmadieniais. r
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Montello, Mass.
Bedarbis C h ari is Argrew, 

gyvenantis 36 Broad St., tre
čiadienio vakare, sausio 19 d. 
atėjęs į Brotherhood Unijos 
buveinę, pasiskundė, kad jo 
šeimyna badauja. Dana J. La- 
couture apie tai pranešė Las- 
terių Board Direktoriams U dėl 
ištyrimo nusiuntė komitetą. 
Surado, kad šeimyna iš pen
kių, tikrai badauja. Bedarbis 
tėvas papasakojo, kad nepilie- 
tis ir miesto Pašelpos Biuras 
atsisakė duot pagelbą. Buvo 
vėlus nakties laikas, valgomų 
daiktų krautuvės uždarytos. 
Komitetas prisikėlė vieną len
kų tautybės krautuvninką 
ant North Montello St., paaiš
kino dalyką ir paprašė ba
daujantiems valgių. Sako, uni
ja užmokės, štorninkas be pi
nigų duot nesutiko. Komiteto 
narys, d. J. Lacouture padavė 
savo algos čekį ir tuoj buvo 
suteikta badaujantiems pirmu
tinė pagelba.

čion buvo susitvėrus bedar
bių taryba, kuri atlaikė kelis 
sėkmingus susirinkimus. Liet. 
Taut. Namo Draugovė svetai
nę davė dykai. Vėliaus susirin
kimai ėmė mažėti; ant galo vi
sai išnyko. Kažin kodėl? Gal 
mes nemokam bedarbius or
ganizuoti . . . Bedarbių Montel- 
loje ir Brocktone priskaitoma 
tūkstančiais, šimtai su šeimy
nom badauja, bet neturi drą
sos jieškot sau ir savo šeimy
nom pagelbos!

Daug atleista iš W. P. A. 
darbų, kurie laukia gal juos ir 
vėl pašauks. Kiti laukia be
darbės a pd raudos su pirma 
vasario.

Fisher avalų dirbtuvė, Ran
dolph, Mass., jau prieš naujus 
metus atleido visus darbinin
kus, kurių dirbo apie 250; pa
reiškė, kad neturi pinigų, gal 
turės bankrutuoti, jeigu dar
bininkai nenusimuš algų. Dar
bininkai 10 procentą nusileido, 
kur buvo išreikalautas per uni
ją iš pereitų metų. Kompani
ja pareikalavo, kad da nusi
muštų 7 procentą. Sausio 22 d. 
darbininkai nubalsavo nusi
mušti dar 7 nuoš. Manoma, 
kad kompanija tuoj pradės 
dirbti.

Montello Shoe Co. su darbi
ninkais visai nesiskaitė, kurių 
ten dirbo apie 150; patylomis 
ji išsikraustė į New Hamp
shire; matomai, bėga nuo uni
jos.

Ideal Shoe Co. (Campellos 
Skyrius) per tris mėnesius bu
vo uždaryta; daugumas manė, 
gal kada pradės dirbti. Dabar 
sužinota, kad išsikraustė į 
Marlboro, Mass. Liko apie 3 
šimtai darbininkų be darbo.

Sausio 23 d. Liet. šv. Roko 
parapijinis komitetas surengė 
krutamu paveikslų vakarą. 
Naują Lietuvos filmą rodė J. 
Januškevičius, Jr. Kurie buvo, 

xtai pasakoja, kad paveikslai vi- 
sai prasti. Sako, parodė, tik 
fašisto Smetonos palocių, au
tomobilių, ir jį patį, taipgi 
dvarų karves, rugiapjūtę, ir 
kaip lietuviai ledus kerta su 
kirstukais, kaip su šlubu arkliu 
ledus veža, kaip giriose kerta 
medžius ir kaip juos senovišku 
būdu krauja į vagonus. Sako, 
nieko neparodė iš darbininkų 
gyvenimo. Taipgi dar parodė 
Lietuvos kariuomenę ir gene
rolus. Šalna.

EASTON, PA.
Barzdaskučių Naujienos .
Pereitais metais prieš liepos 

pirmą Eastono ir apielinkės 
barzdaskučiai susiorganizavo į 
Journeymen and Master Bar
bers Uniją. Plaukų kirpimo 
kaina buvo nustatyta visiem 
(ir vaikam) po 50c. Skutimas 
25c. O prieš tai, būdavo, plau
kų kirpimas nuo 20c iki 50c; 
o skutimas — nuo 15c iki 25c, 
žiūrint pagal biznio vietą. Ko- 
žnas kirpėjas tvarkė savo biz
nį taip, kaip jam buvo paran

kiau ir geriau, ir visi darė ge
rą biznį bei pragyvenimą. Įve
dus unijos tvarką (valandas ir 
kaina), per porą mėnesių bu
vo visiem gerai, nes darbas 
per pusę sumažėjo, o įplaukos 
tos pačios; tūli iš džiaugsmo 
netrivojo. Bet neilgam: apie 
10 kirpyklų, kurios yra ant bi- 
zniavų gatvių ir turi kostume- 
rius iš vidurinės klasės vertel
gų : advokatų, daktarų, — 
tos kirpyklos ir po šiai dienai 
daro gerą gešeftą. Bet kirpyk
lose. ant šalinių, nebizniavų gat
vių, kurių randasi didžiuma 
(apie 40 kirpyklų) biznis vi
sai nusmuko. Mat pastarosios 
kirpyklos už pigiaus kirpdavo, 
ir turėdavo kostumerius darbi
ninkų klasę — visą biednuo- 
menę ir jųjų vaikučius ir tuos 
žmones, kurie yra ant pašel
pos. Šiandieną tie žmonės, di
džiuma jų, susipirko “klipe- 
res” ir žirkles ir apsikerpa 
patys save namie; o apie vai
kučius, tai ir neklausk — “pa
pa geras kirpikas.”

Barbenai, matydami, kad jų 
biznis eina velniop, pradėjo 
bėgiot po stubas ir butlege- 
riaut: susitaiko ir apkerpa vi
są šeimyną iš keturių ar pen
kių ypatų už vieną dolerį. Ot, 
tau, Jurguti, ir devyntinės! 
Barbenai, varydami tokį biznį, 
laužo unijos nustatytą kainą ir 
taisykles. Neužtenka to, di
desnė pusė barzdaskučių ne
moka duoklių į uniją, pama
tuodami tuo, kad unija pakri- 
kdė jųjų biznius dėl virš pa
minėtų priežasčių.

Gruodžio 10 d. pereitų me
tų “Easton Plain Dealer’’ iš
spausdino straipsnį ant pirmo 
puslapio (editorial), kad, jei
gu unija nenori sutvarkyt že
mesne kaina vaikam, tai kitą 
savaitę, esą, pati laikraščio lei
dykla atidarys kirpyklą ir 
kirps biednuomenės vaikučius 
po 25c. Unijos viršylos užpro
testavo prieš tokį redakcijos 
straipsnį ir privertė red. jį at- 

[ šaukt, grasinant boikotu. Re
dakcija nusigando ir atšaukė; 
taip apžėlusieji vaikai ir nesu
silaukė nusikirpt už 25c.

Vėliaus unijos viršininkai 
įsakė užpikietuot vieną kir
pyklą už tai, kad buvo duok
lės nemokėtos į uniją už du 
mėnesius Bet, kad kitos kir
pyklos (didžiuma italų tau
tos) nemoka duoklių į uniją 
per penkis mėnesius, tai jų ne- 
pikietavo. Tiktai vienas-antras 
barzdaskutis yra klasiniai su
sipratęs darbininkas; didžiu
ma jų šūkauja “salutą” už 
Mussolinį ir Hitlerį.

Sausio 5 d. atvyko iš Har- 
risburgo barberių valdiški in
spektoriai ir pašaukė iš Easto
no ir apielinkės 15 kirpyklų į 
pavieto teismabutį dėl pasiaiš
kinimo, kodėl nuo jų gali būt 
atimtos barberiškos “laisnės.” 
Išklausinėjimai ir atsakymai 
traukėsi per visą dieną; in
spektorių čyfas, Emmanuel 
Schifano, ten pat ir pabaudas 
uždėjo dėl 10 kirpyklų už ne
silaikymą valdžios sanitariškų 
patvarkymų; nekurtos uždary
tos liko nuo 2 dienų iki 10 die
nų. Paaiškėjo, jog keli barzda
skučiai vertė savo mažamečius 
vaikus dirbt (kirpt ir skųst) ; 
vieną kirpyklą operavo moki
nys (apprentice student), nes 
bosas sirgo, gulėjo ligoninėj. 
Kai kurios kirpyklos atrastos 
sanitariškai švarios, vis tiek 
padėtos ant‘pasitaisymo’ (pro
bation) iki metų laiko už virš 
paminėtą prasižengimą.

Kenkia barberių bizniui ir 
vietinė pantaplinė pašta, nes, 
prisiklausę visokių pletkų, tai 
su savo ilgais liežuviais nu
plaka ne vieną barzdaskutyk- 
lą. Vargo 'Matęs.

Niagara Falls, N. Y. — 
Susigrūdę ledai iki 100 pėdų 
aukščio gręsia suardyt di
džiulį čionaitinį tiltą.

Jungtinėse Valstijose yra 
jau 374 gimdymo kontrolės 
klinikų.

Waterbury, Conn.
Svarbios Prakalbos

Waterbury ruošiamos svar
bios prakalbos. Jos atsibus va
sario 11 d., po num. 774 Bank 
St. Kalbės kanadietis d. M. 
Guoba. Svarbu kiekvienam į 
prakalbas ateiti, nes d. Guoba 
daug naujo pasakys.

Taipgi Prakalbos
Amerikos Lietuvių Kongreso 

skyrius Waterbury sumanė va
sario 20 d. suruošti 20 metų 
Lietuvos nepriklausomybės pa
minėjimą, drauge ruošiant ir 
svarbias prakalbas.

Kiekvienam svarbu į šias 
prakalbas ateiti ir kiekvienam 
lietuviui paminėti šią sukaktį 
išgirsti ką mūsų seni lietuviai 
veteranai pasakys. Kalbės d. 
R. Mizara ir St. Michelsonas.

Jie savo kalbomis apibudins 
Lietuvos liaudies siekius į švie
sesnį rytojų. Taipgi pasakys, 
kas yra vergija ir laisvė. Kam 
yra svarbu ir rūpi sužinot apie 
Lietuvos padėtį, privalo būti 
prakalbose.

Dešros ir Kopūstai
ALDLD kuopa Waterbury 

sausio 22 d., vakare, turėjo
smagų dešrų ir kopūstų ban- 
kietą. Publikos buvo daug. 
Visi buvo linksmi, užkandžiau
dami dešrų ir užgerdami alu
čio. Publika išsiskirstė gana 
vėlai ir su geru ūpu. Svečių bu
vo ir iš kitų miestų.

Geras Pavyzdys
Andai Nellie Griniūtė buvo 

viename darbininkų parengime 
ir jai tas patiko; ji net patar
navo prie stalų.

Dabar gi Nelė kopūstų ii’ 
dešrų baliun atsivedė dar tris 
savo drauges—Madelyn ir He
len Dubauskaites iš Oakville, 
Conn., ir Mae Navickaitę iš 
Watertown, Conn. Joms darbi
ninkiškas parengimas labai pa
tiko ir, be abejo, sekantį kartą 
atsives dar daugiau draugių 
bei draugų.

Bet reikia nepamiršti, kad 
ALDLD 28 kp. Waterbury ves 
vajų, kad gauti daugiau narių; 
taipgi ir Vilijos Choras mano 
sustiprėti, tad nėra abejonės, 
kad mūsų Nelė ir jos draugės 
prisidės prie choro. Tai būtų 
chorui didelė parama, nes jų 
balsai puikūs.

Bet labiausiai pažymėtinas 
faktas, tai Oakvillė. Vincas 
Navickas atsivežė dukrelę Ur
šulę į balių, o Ona Kičienė— 
sūnelį Juozuką. Matyt, patys 
remia darbininkus, tai pratina 
ir savo vaikus prie to. V. 
Navickas skaito “Laisvę”; be 
abejo, jis suras dar ir naują 
skaitytoją. “Laisvę” myli ir 
skaito jo vaikai. Tai pavys 
dingi tėvai:. veda savo vaikui 
į lietuviškus darbininkiškus 
parengimus.

ALDLD 28 kp. Waterbury 
artimiausiu laiku ves vajų už 
gavimą naujų narių. Reikia 
kiekvienam sąmoningam lietu
viui pagalvoti: ką veikia? Jei
gu neveikti, tai kam jam dar 
gyventi? Reikia stoti į ALD
LD. Ten bus kas veikti kiek
vienam : diskusijos, paskaitos, 
parengimai, susirinkimai ir tt. 
O tai veikimas dėl visuomenės, 
o ypatingai dėl' naudos darbi
ninkų. Nario mokestis visai 
maža, o ir už tai dar narys 
gauna vieną-kitą puikią knygą 
į metus

Uolus Waterburio darbinin
kų darbuotojas Petras Bokas 
jau stovi pasiruošęs vajui, tik 
laukia momento; kiti taipgi ne- 
atsilikę yra. Tad visi į talką! 
Visi būkite ALDLD nariais!

Juozelis.

Nuskendo Japonijos Laivas;
Prigėrė 31 Jūrininkas

Otaru, Japonija. — Per 
audrą sulūžo ir nuskendo 
Japonijos prekybinis laivas 
“Shoko Maru,” 1,200 tonų 
įtalpos. Nėra žinios apie 31 
jo įgulos narį; matyt, jie 
prigėrė.

So. Barre. Mass.
Mūsų taip vadinama vilnau- 

nė dirbtuve pradėjo krutėti, 
žmonės džiaugiasi gaudami 
nors kiek padirbėti. Sakoma, 
kad minėta dirbtuvė pradėsian
ti dirbti pilną laiką.

Pas mus vieta kalnuota ir 
aukščiu esame 380 pėdų aukš
čiau už Bostoną. Už tai pas 
mus daugiau ir sniego, ir šal
čio. Nuo pereitų metų gruodžio 
mėnesio mes dar lietaus nema
tėme. O jeigu kada termomet
ras rodo 20 virš zero, tai mes 
sakome, kad jau šiltas oras.

Drg. S. Reikauskas prisiuntė 
Am. Lietuvių Kongreso išleistų 
peticijų rinkimui parašų. Su 
viena diena jos buvo pripildy
tos. Jeigu būčiau turėjęs jų 
daugiau, tai būčiau gavęs dau
giau ir parašų. Daugelis lietu
vių darbininkų net nei aiškini
mų nereikalavo, nes jie, mato
mai, patys supranta, kokia Lie
tuvos darbininkų padėtis. Mat 
čia lietuviai didžiumoje ūkinin
kai, tai jiems suprantama jų 
brolių vargai Lietuvoje.

Bet buvo ir tokių, kurie tei
ravosi, ką aš žinau apie Lietu
vą ir ar su ja susirašinėju. Te
ko jiems paaiškinti, kad aš 
skaitau “Laisvę,” “Priekalą” ir 
“Keleivį”, tai tuose laikraščiuo
se randu žinių netik iš Lietu
vos, bet ir iš viso pasaulio. Ma
no tie draugai turėtų įsigyti 
darbininkiškus laikraščius, nes 
jie aiškina netik Lietuvos, bet 
ir Amerikos darbininkų ir ūki
ninkų reikalus.

Čia randasi mažas upelis 
vardu Ware. Jis daug blėdės 
pridaro pavasariais, kuomet 
sniegas kalnuose tirpsta. Jis 
taip persipildo ir užlieja pla
čiai pakraščius, kad sugadina 
tiltus ir net namus nuneša. 
Vienas paskutinių potvinių pa
darė 130 tūkstančių dolerių 
nuostolių. J. A. J.

• LICENSES
BEER, WINE, LIQUOR 
Wholesale and Retail

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3R78 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 121'1 
Coney Island Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

RADIO DINER, INC.
1214 Coney Island Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11102 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1146 
Coney Island Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Klangs, to be consumed off the 
premises.

CLARA BURSTE1N
1116 Coney Island Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11101 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control at Law 1620 
Newkirk Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consume# riff the premises.

ARTHUR H. BE BOER 
(Arthur's Delic»Xet>sen and Grocery)

1620 Newkirk Av«, Brooklyn, N. Y.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
HUDSON, MASS.

ALDLD 103 kp. mėnesinis susirin
kimas įvyks vasario 1 d., 7:30 vai. 
vak. H. L. Piliečių Kliubo Svetainė
je. Visi nariai malonėkite dalyvauti, 
nes turėsime daug reikalų apkalbėti. 
Taipgi gausite po knygą už 1937 m., 
“Kelias j Naują Gyvenimą.” — Sekr. 
Jaskevičius. ’, (23-24)

BALTIMORE, MD.
Lietuvių Komunistų Frakcijos su

sirinkimas įvyks sausio 30-tą, 10 v. 
ryto, paprastoj vietoj. Malonėkite vi
si nariai pribūti į laiką. Atsiveskite 
ir naujų narių prirašyti prie Parti
jos. — Valdyba. (22-24)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 141 kp. metinis susirinki

mas įvyks sekmadienį, 30 d., 2-rą 
vai. po pietų po num. 143 Pierce St. 
Draugės ir Draugai, malonėkite at
silankyti į susirinkimą, nes daug 
svarbių dalykų turim apsvarstymui. 
Yra rengiamas balius vasario 19; rin
kimas naujos valdybos; pertikrinimas 
knygų ir atsiimsite knygą, drg. A. 
Bimbos parašytą “Kelias Į Gyveni
mą.” Taipgi prašome narių užsimo
kėti duokles už 1937 m., nes Cent
rui reikainga pinigų. —L. Tureikis.

(22-24) ‘

PATERSON, N. J.
Kaip visuomet, taip ir šiemet Kom. 

Partija rengia masinį susirinkimą pa
minėjimui Lenino mirties sukaktuvių, 
įvyks sekmadienį, 30 d. sausio, 8 vai. 
vak. Įžanga 15c. Carpenters Svet., 
46 Van Hauten St. Bus gerų kalbė
tojų, bus rodomas judis “The Se
cret.” — J. Matačiunas. (22-24)

BALTIMORE, MD.
Lenino mirties paminėjimo ap- 

vaikščiojimas įvyks sekmadieni, 30 
d. sausio, 8 vai. vak., Lehman’s Hall, 
848 N. Howard St. Kalbės Močiutė

E. R. Bloor, tik ką sugrįžus iš So
vietų Sąjungos, ji pasakys daug ką 
svarbaus. Antras kalbėtojas drg. P. 
Cacchione, buvęs kandidatas New 
Yorko miesto į aldermanus. Taipgi 
bus gražus programas. Dainuos žydų 
Choras darbininkiškas dainas, smui
ko solo, grieš Sylvia Ahgel, kilti ne-
senai pabaigė muzikos konservatori
ją, taip pat turėsime 6 Bohemian 
Folk Dancers, kurie šoks tautiškus 
šokius. Lietuviai kviečiami atsilan
kyti. Įžanga 25c. Bedarbiams 10c. 
Jeigu kurie negalės užsimokėti 10c, 
bus įleidžiami veltui. — J. Balsys.

(22-24)

WATERBURY, CONN.
ALDLD 28 kp. rengia diskusijas 

temoje: Bedarbe, Fašizmas ir Karas. 
Įvyks nedėlioj, 30 d. sausio, 1938, 7 
vai. vakare, svetainėj 774 Bank St.

Gerb. draugai ir draugės, per AL 
DLD 28-tos kp. susirinkimus, disku
sijų rengimą komisiją bardavot, kadi 
komisija apsileidus, nedirba, nesu
rengia diskusijų. Sykį komisija pa
budo, ir rengia labai svarbiais klau
simais diskusijas. Bet komisija rei
kalauja, nuo tų, kurie bombardavo 
komisiją, kad ateitų į diskusijas ge
rai prisirengę diskusuoti. Visus ir vi
sas užkviečia — Komisija. (22-24)

LEWISTON-AUBURN, ME.
ALDLD 31 kp. įvyks metinis susi

rinkimas 30 d. sausio, 1:30 vai. po 
pietų, šv. Baltramiejaus Svet. Visi 
nariai dalyvaukite, nes yra labai 

’svarbių reikalų aptarti ir nauja 
kuopos valdyba reikės rinkti.

(22-24)

WILKES-BARRE, PA.
Sausio 30 d. čia rengiama labai 

svarbus masinis susirinkimas — Pa
minėjimas Lenino mirties sukaktu
vių. Kalbės Močiutė Bloor ir kiti, 
taipgi bus rodoma ir judomi paveik
slai apie Black Legion, Mūs Milionai 
ir vietos paroda prieš karą, kuri įvy
ko Nov.-Lapkr. 11 d. Kviečiame vie
tos ir apylinkės lietuvius skaitlingai 
dalyvauti. Manfield Hall, kampas E. 
Northampton ir Washington Sts. 
Pradžia 7 vai. vak. (22-24)

SHENANDOAH, PA.
Sausio 30 d. bus (laikomas susi

rinkimas ALDLD 17-t'os kuopos, 2-rą 
vai. pu pietų, J. Kučinsko name, 
113-115 E. Center St. Visi nariai da
ly vaukit susirinkime ir atsiveskite 
nauju nariu prirašyt prie organizaci
jos. — E. .M. (22-24)

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)
LAISNIUOTAS

GRABORIUS
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan &ve.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335

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 vak.

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

LIGOS

CHRONIŠKOS

GYDOMOS

Patenkinančios ir Greitos 
Pasėkos

KRAUJO, ODOS ir NERVV Ligos, 
BENDRAS SILPNUMAS, ĮSISE
NĖJĘ SKAUDULIAI, SKILVIO 
Nesveikumai, HEMORROIDAI bei 
kitos MĖŠLAŽARNĖS Ligos yra 
Gydomos, NOSIES, GERKLĖS, 
PLAUČIŲ, KVĖPAVIMO Dūdų 
Ligos, INKSTŲ ir PŪSLĖS Ne
sveikumai, ir kitos Staigios ir 
Chroniškos Ligos VYRŲ IR MO
TERŲ GYDOMOS, o jeigu turite 
kokį nesveikumą, kurio nesupran
tate, pasiklauskite manęs su pasi
tikėjimu, ir jūsų liga bus jums iš
aiškinta.

X-SPINDULIAI IR KRAUJO
TYRIMAI y

NEBRANGUS ATLYGINIMAS— 
SĄLYGOS JUM PRIEINAMOS

(Ištyrimas Veltui ir Slaptas)

DR. ZINS
Įsisteibęs per 25 metus.

110 Eastl6th St, N. Y.
Tarp 4th Avenue ir Irving Place
9 A. M. iki 8 P. M., o SekmadienĮ

9 A. M. iki 3 P. M.

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

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

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

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

Varpas Bakery 36-42 Stagg Street Brooklyn, N. Y,

Notary Public Tel. Stagg 2-5043
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MATTHEW P. BALLAS g
(BIELIAUSKAS) H

LAISNIUOTAS GRABORIUS |

660 Grand Street, Brooklyn, N. Y. e

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavimas 
bus užtikrintas ir už prieinamu kainą
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Valgykite Medų
“Laisvė” vėl gavo daug medaus, 
kuriuom aprūpins Brooklyną ir 

apylinkę orui atvėstant.

Valgykite Medų Vietoj Cukraus
Sako Dr. J. J. Kaškiaučius

Orui atvėstant greit galima pagauti šaltį, o apsirgus 
slogom arbata su lemenu ir medum 

palengvina pergalėti šaltį

Kaina 65c už Kvortą
LIEPŲ ŽIEDŲ 75c KVORTA

Tuojau kreipkitės į “Laisvės” ofisą 
ir apsirūpinkite su medum.

DĖTUVIŲ KORO KOMPANIJA
Įdedame Master-Kraft Oil Burners į Jūsų Seną 

Ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)
Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir įdės tinkamą 
“burner” arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. 
Maloniai suteikiame aprokavimus be jokio mokesčio.

TRU-EMBER FUEL CO., INC.
485 Grand Street Brooklyn, N. Y

Telefonas EVergreen 7-1661
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Dvylika Nauji; Komunislij 
Lietuviu Kuopos Steigimo

Susirinkime
Ketvirtadienio vakarą Lie

tuvių Komunistų Kuopos stei
giamajame susirinkime daly
vavo gražus būrys iki šiol bu
vusių simpatikų, kurie atėjo 
tikslu įstot partijon ir iš šio 
susirinkimo išėjo partiniais. 
Kiekvienas iš jų buvę to judė
jimo sąmoningais rėmėjais, 
tad jų įstojimas rodo, jog jie 
atėjo į partinių komunistų ei
les, kad jose pasilikti.

šiame susirinkime įstojo į 
naują kuopą 10 naujų narių, 
o pora kitų pasižadėjo atei
nantį antradienį įstoti į kitą 
jiems atatinkamą kuopą.

Susirinkime dalyvavo nema
ža grupė senų partiečių, kurie 
nori persikelti į lietuvių kuo
pą. Tačiau didžiuma senųjų 
narių pasiliks savo apylinkių 
kuopose.

Kviesta seni nariai ir simpa
tikai išsireikšti savo mintį. 
Kalbėjusieji visi išsireiškė, kad 
lietuvių kuopa reikalinga ir 
vienbalsiai nutarta tverti,'to
dėl kuopa sutverta ir išrinkta 
valdyba bei komisijos. Nutar
ta laikyti du susirinkimus į 
mėnesį, pirmą ir trečią pirma
dienį mėnesio. Vienas jų bus 
biznio, o kitas — apšvietus. 
Pirmas naujos kuopos susirin
kimas įvyks vasario 7 d., “Lai
svės” Salėj.

Susirinkime dalyvavo ir vie
tinės K. P. 1-mos kuopos val
dyba, taipgi 6-tos sekcijos or
ganizatorius d. Mantis. Sekci
jos ir 1-mos kuopos organiza
toriai sveikino naują kuopą, o 
kuopos organizatorius d. Tur
ner dar pažymėjo, kad iš 1- 
mos kuopos išsikelia apie 30 
lietuvių į naują kuopą ir kad 
jie turės sunkiai padirbėti to 
skaičiaus atpildymui. Sykiu iš
šaukė naują kuopą į lenkty
nes. Kuopa draugo Turner iš
šaukimą priėmė, pasisakyda-

Rytoj Visi j Prakalbas Liet. Piliečių Kliube!

Aido Choro Ensamblis Aidbalsiai.

Dar niekados nebuvo taip 
svarbių klausimų, kaip dabar. 
Italijos, Vokietijos ir Japoni
jos fašistai žudo Ispanijos ir 
Chinijos žmones. Jie rengiasi 
karan prieš Sovietų Sąjungą. 
Hitleris ruošiasi sunaikinti Lie
tuvos nepriklausomybę! Len
kijos ponai jungiasi su juomi 
tam žygiui.

Amerikoj vėl padidėjo ne
darbas. Kodėl ? Ką reiškia ka
pitalistų “Sitdown streikas”? 
Kur darbo žmonių išeitis? Kas 
reikia daryti? Ar Amerika iš
vengs karo su Japonija Chini- 
joj?

Jūs girdėjote, kad Kanadoj 
yra per 10,000 lietuvių. Kaip 
jie gyvena ir veikia? Ateikite 
į šias prakalbas ir gausite la
bai daug žinių, nes apie tai 
kalbės svečias kanadietis Guo
ba. Jums apeina ta§, kaip gy
vena Lietuvos žmonės. Matas

Guoba buvo nuvykęs į Lietu
vą Jr jis pasakys, ką ten paty
rė.

Apart to, Smetonos užsimo
jimas “taisyt” Lietuvos kon
stituciją, kurią jisai pats su
trempė, rodo nepaprastą pa
dėtį, kurios platesniam išaiški
nimui ir pareiškimui savo nu
sistatymo tuo klausimu bus ge
riausia proga šiame mitinge.

Prakalbas sakys Matas Guo
ba, kanadietis, ir Antanas Bim
ba, vietinis. Dainuos šaunieji 
Aidbalsiai.

Jvyks šį sekmadienį, 30 sau
sio, 2 vai. po pietų, Lietuvių 
Amerikos Piliečių Kliubo Sa
lėj, 280 Union Avė., Brookly-, 
ne. Įėjimas nemokamai. Ren
gia Lietuvių Komunistų Kuo
pa ir Am. Lietuvių Darb. Lite
ratūros Draugijos 1-ma kuopa.

' R.

Šį Vakarą Jaunuolių Balius Richmond Hill e

ma, kad gaus 30 naujų narių į'tik
6 mėnesius ir kad “Sunday 
Workerio” išplatins nemažiau 
už seną kuopą.

Abi kuopos laiko susirinki
mus “Laisvės” Salėj, tad rei
kia tikėtis įdomių lenktynių.

S. N.

Aplankykim Sergančią 
Aldoną Šertvietytę

Sausio 25 aplankiau draugę 
Šertvietytę ir pridaviau bukie
tą gyvų gėlių, kurios buvo siun
čiamos nuo Lietuvių Liaudies 
Teatro “Išdykusios Pačios” ak
torių. Drg. A. šertvietytė su 
šypsą ant veido priėmė gėles ir 
dėkavojo visiems aktoriams už 
jų malonų atsinešimą link jos 
nelaimėj. Ji apgailestauja, kad 
negalės dalyvauti vaidinime 
“Išdykus Pati,” kuri bus suloš
ta vasario 6 d., Elizabeth, N. J. 
Drg. šertvietytė komedijoj tu
rėjo Onytės rolę, kurią ji la
bai puikiai mokėjo atlikti.

Pasikalbėjus su ligone, sako, 
jaučiasi neblogai, bet ligoninėj 
dar teksią pabūti trejetą sa
vaičių. Ligonė prašo draugus 
ir pažįstamus atsilankyti pas 
ją, » nes, sako, labai nusibosta 
vienai. Jinai randasi Bush
wick Ligoninėj. . Lankymo va
landos nuo 1.45 iki 2.45 po 
pietų ir 7 vai. vakarais kiek
vieną dieną.

Man metėsi į akis sekamas: 
Jėjus į ligoninę, prie ligonės 
radau stovintį ir kalbantį d. Al
donos tėvelį, d. šertvietį. Pa
sisveikinus, susipažinus, drg. 
Šertvietis paduoda dukrelei 
lauktuvių pasiskaityt dienraštį 
“Laisvę.” Tas parodo, kad d. 
Aldona sveika būdama mėgo 
skaityt darbininkišką spaudą, 
nes dabar ir sunkioj ligoj bū
dama žingeidauja perbėgt sa
vo akimis, kas dedasi darbinin-

Šį vakarą,, sausio 29, Rich
mond Hill LDS Jaunimo Kuo
pa rengia labai gražų savo me
tinį balių. Jie kviečia visus, ne 

Richmond Hill, bet ir
Brooklyno, Jamaicos ir kitų ar
timesnių apylinkių jaunimą ir 
suaugusius dalyvauti.

šis balius įvyks gražioj Ca
sino Ballroom Salėj, ant Liber
ty Ave., 114th St., Richmond 
Hill, šokiams grieš George 
Kazakevičiaus Radio Orkestrą. 
Bus įvairių žaislų ir kitų nepa
prastumų. Kurie pernai daly- 
vayot Richmond Hill jaunimo 
baliuje, atsimenate visi, kaip 
gražus jis buvo, šiemet jis

Šiandien Paskutinė Proga
Puikusis sovietinis judis 

“Mes Esame iš Kronštadto” ir 
kitas paskilbęs judis “Ispani
jos žemė” rodoma New Broad
way Teatre, 246 Broadway, 
Williamsburge (prie pat aikš
tės). Penktadienį bus paskuti
nė diena, kuria reikėtų pasi
naudot nemačiusiems šių in
džiu.

Sovietiniai judžiai svarbūs 
tuomi, kad pamatai ne tik ne
paprastai gražius meno kūri
nius, bet taip pat panaujini is
torijos pamokas, kadangi So
vietų judžiuose viskas paremta 
ne įsivaizdinimais, bet istori
niais faktais ir -judžiai būna 
gaminami pačiose perstatomo
se vietose, kur pergyventa ro
domieji įvykiai.

kų judėjime. Teikiu garbės 
žodį tokiems tėveliams, kurie 
sugebi taip išauklėt savo vai
kučius, kad paaugę, jaunuoliais 
būdami, seka darbininkų rei
kalus ir sykiu su tėveliais sto
ja darban už darbininkų rei
kalus.

I
Linkiu draugei Šertvietytei 

[greit pasveikti ir vėl užimti sa
vo vietą draugų tarpe.

Lankytoja.

bus dar gražesnis.
Jaunimas jau rengias prie 

didelės kelionės į savo organi
zacijos seimą ir sporto Olym- 
piadą, kuri įvyks Pittsburghe
ateinančią vasarą. Tad ir šio 
parengimo uždarbis, jei kiek 
liks, bus naudojama pasiųsti 
šios kuopos sportininkus ir de
legatus į LDS seimą. Reikia 
remti jaunimą, kuris organi
zuojasi, kuris veikia, o Rich
mond Hill lietuviai jaunuoliai 
tiktai pradeda veikti ir jiems 
reikia daug paramos.

Įžanga 35 centai iš kalno, 45 
centai prie durų.

K v i eč i a R eng ė jai.

Direktorių Atydai
Pirmadienį, sausio 31-ptią, 

įvyks Lietuvių Kooperatyvės 
Spaudos Bendroves Direktorių 
susirinkimas. Pradžia 7:30 
vai. vakare. Visi direktoriai 
pribūkite laiku.

J. NALIVAIKA, Sekr.

J. ir M. Merkevičius 
Patiko Nelaimė

Brooklyniečiams gerai žinomi 
Joseph ir May Merk (Merke- 
vičiai), grįždami namo iš New 
Haven, Conn., turėjo auto ne
laimę beveik už 200 jardų nuo 
savo farmos. Jų automobilius 
paslydo ant labai leduoto kal
niuko ir jų mašina nusirito į 
grabę. Merkevičienei sumušta 
nosis ir perkirsta antakis. Mer
kevičius kenčia nuo vidujinių 
sukrėtimų.

Apie nelaimę praneša jų 
kaiminka Mrs. J. Smith iš An
dover, Conn.

Linkime draugams Merkevi- 
čiams greito pasveikimo.

Važiuotės komisija vasario 3 
ir 10 dienomis skelbia viešą 
kvotimą sąlygų ant BMT ir 
IRT požeminių"ir aukštųjų li
nijų.

“Laisvės” Bazarui Plaukia 
Dovanos iš Brooklyn©

Ir iš Kitu Miestų
Nekalbant apie bazaro ko

misijos pasteliuotą naujausio j 
modelio puikų radio, taipgi ra- I 
somas mašinėles ir daug kitų 
daiktų, brangios dovanos ir 
gausa smulkesnių daiktelių 
plaukia iš toli ir arti, šiomis 
dienomis gauta dovanos nuo 
sekamų :

DAIKTAIS:
S. Paražinskas, Brooklyn, 

plunksnos ir paišelio setą.
R. Jurevičius, 343 Broad

way, Brooklyn, kvortą Cal
vert.

J. Samuolis, Hot Springs, 
S. Dakota, du pagalvių užtiesa
lus.

Mizara ir Stasiukaitis iš 
Miami, Florida, parvežė šuns 
statulą ir 2 didžiulius kokna- 
tus.

K. Balčiūnas, Ęrookl yn, ran
kų darbo karpetuką.

O. šemberienč, Minersville, 
Pa., atsiuntė Moterų Apšvie- 
tos Kliubo puikiąją rankų dar
bo kaldra.

A. Raila, Montello, Mass., 
keturis “raincoats.”

Jonas Drusys, Brooklyn, se
tą stiklų ir kitų smulkių daik-' 
toliu, t

PINIGAIS:
A. Gilman Paper Co., New 

York City, $10.
J. Žilinskas, Suffield, Conn., 

$1.
“Laisvės” bazaras įvyks 11, 

12 ir 13 vasario, didžiulėj 
Ideal Ballroom, Knickerbocker 
ir Flushing Avenues, Brookly- 
ne. Visus vakarus bus puikios 
orkestros šokiams ir meno pro
grama. Tikimasi tūkstūnčių 
svečių iš arti ir iš toliau.

Brooklyno moterys .ypatin
gai susidomėjusios bazaru. Jos 
ten turės ir savo pavilioną. 
ALDLD Moterų 81-ma kuopa,

PA ĮIEŠKO JAM1
Pajieškau darbo už karpenterj ar

ba mūrininką, sutinku dirbti ir far
inose. V. C. Jna, 1d 17 E. 13th St,, 
Eddystone, Pa. (24-26)

taipgi ALDLD ęentro Moterų 
Komitetas jau r^utarė prisidėti 
prie paviliono įrengimo ir šau
kia platų moterų pasitarimą 
šį pirmadienį, 31 sausio, 8 v. 
v., “Laisvės” Svetainėj. Skait
lingų svečių priėmimui, taipgi 
gražiam įrengimui bazaro pa
geidaujama talka visų moterų, 
todėl visas kviečia dalyvauti 
šiame draugiškame pasitari
me. Bayaro Komisija.

--------- 1-----------—

EXTRA!
LINDEN, N. J.—LDS 135 

kuopa rengia linksmą .šokių va
karą, Welcome,Hall, Winans 
Ave. ir kam pas 16th St. Pra
džia 8 vai. vakm’e ir tęsis iki 
vėlai nakties, šakiams grieš 
gerai žinoma Gorfekio Orkestrą. 
Įžanga 25c. Kviečiame visus 
vietinius ir iš apylinkės skait
lingai dalyvauti šiame parengi
me. Roni.

Tel. Virginia' 7-4499

Barry P; Shalins
(šalinskas)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų.

Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę del po šermenų pietų.

Teikiam nemokamai vėliausios 
mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

Woodhaven, L. I., N. Y.

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS 

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 8847

i Clement Vokietaitis [ 
; LIETUVIS ADVOKATAS : 

50 Court Street 
T?Z Triangle B-36J1 

Brooklyn, N. Y.

168 Grand Street 
Tel. Evergreen 8-7171

! Brooklyn, N. Y.

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 
pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

CHARLES’ 
UP TO-DATE 

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Gerai Patyrę Barberini 
Prielankus Patarnavimas 

306 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Stž.

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

Ifi ienų padarau nau
jus paveikslus ir kra- 
javus sudarau su ame
rikoniškais. Reikalui 
esant ir padidinu to
kio dydžio, kokio pa
geidaujama. Taipgi 
atmaliavoju {vairiom 
spalvom.

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

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

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoji! tin
kamai ir už prieinamą kainą

Parsamdau automobilius vestu
vėm, parėm, krikštynom ir 

kitokiem reikalam 
402 Metropolitan Avė. 

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

COOK and HEAT Without.Coą
In Your Present 
Stove or Furnace— 
HOTTER —CHEAP
ER—No Ashes or Plrt
— Twice the Heat Quick 
at ONE HALF THE COST.

COOKS A MEAL
FOR LESS

Beats nuy oil burner ever gotten 
out for low cost, perfect per
formance. Burns cheap oil a new St;'oS^in7o 
way. without pre-generating Any stove 
or clogging up. Quick intense RANGE or 
heat by Simple Turn of Valve, furnace 
It ends drudgery and dirt of Quick HE/ITat 
coni or wood; cuts fuel bills In Turn of Valve/ 
half, pays for Itself quickly by what IT SAVES.

DLfifW E phone for free rnUSlE DEMONSTRATION 
No Obligation

Anyone interested in getting MORE 
HEAT AT LESS COST should phone 
number below for demonstration and 
full explanation of this amazing "HEAT 
KING” Oil Burner.

LocaĮ Sales Representative

KLEEN KOL COAL CO
MR. PETER LISAUSKAS

COAL, COKE and OIL
Phone: JEfferson 3-2779 

EVergreen 7-7550
Ridgewood

1458 DeKALB AVENUE
Williamsburg

335 UNION AVENUE
Maspeth

53-82 72nd PLACE

Telefonas FOxcroft 9-6901

Painters and Decorators
Lietuviai Malioriai ir Dailydes

• •
Taisome namus ir maliavojame iš vidaus ir iš lauko.

Puikiausia sulig vėliausios estetikos dekoruojame 
maliavom arba išpopieruojame kambarius. 

KLAUSKITE MŪSŲ APROKAVIMO
Reikale namų taisymo, maliavojimo ar popieravimo 

klauskite mūsų aprokavimo. Duodame tinkamus 
patarimus ir darbą atliekame patenkinančiai.

A. BALČIŪNAS
321 Chauncey Street Brooklyn, N. Y.

P. BIELIAUSKAS
948-950 Jamaica Ave. Woodhaven, N. Y.

Išsikirpkite ir Pasilaikykite

GARSINK1TFS “LAISVĖJE”

MATEUŠAS SIMONAVIČTUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIBJIMAM ĮSTAIGA

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

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

426 SOUTH 5th STREET, BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewea eleveiterio stoties. Tel. Evergreen 7-88M
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FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St., Brooklyn, “Laisves” Name 
•

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiško ir . Amerikoniško stiliaus. Pui
kūs, lietuviško namų darbo, kilbasai ir kepta parsie- 

na; gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai.
Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas pieniš
kų valgių ir daržovių, virtų ir žalių.
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JOHN VALEN
321 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Aukštos Rūšies Restauracija
Puikiai įrengta vieta pasilinksminimams

Amerikos Išdirbimo ir Importuotos x
DEGTINĖS IR VYNAI

GERIAUSIŲ BRAVORŲ ALUS IR ĖL1US
Skersai gatvės nuo Grand Paradise Sales

321 Grand Street Brooklyn, N. Y.
Kampas Havemeyer St.

Telefonas: EVergreen 7-9851




