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Keturi Sovietu mokslininkai laimingai išgyvenę aštuonius menesius ant ledo 
Šiaurės Poliuj ir dabar esanti jau Sovietų laive: (Iš kaires dešinėn): E. T. Kren- 
kel, Ivan Papanin, E. K. Fedorov ir P. P. Širšov.

Didžiausia Seimo Partija Iš
stojo prieš Karišką Val

džios Sauvalių
Žinios skelbia, kad Chinijos 

kovotojai padarė oro puolimą 
ant Japonijos salos Fdrmosos 
sostinės Toihoku, sunaikindami 
ten gasolino sandėlį ir 40 japo
niškų orlaivių.

Mes nesidžiaugiame, kad 
bombomis ir ugnimi naikinama 
turtas ir gyvybės. Bet tai pa
moka Japonijos plėšrūnams, 
kad lazda turi du galu.

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $6.00 

Metams

Keturi tūkstančiai delegatų, 
suvažiavę į Meksikos Darbo 
Kenfederacijos Kongresą, 
vienbalsiai priėmė rezoliuciją, 
reikalaujančią iš Meksikos iš
guiti Trockį, kaipo tarptauti
nio fašizmo agentą, šis kon
gresas kalba veik' visu milionu 
žmonių balsu, prikaldamas 
Trockį prie gėdos stulpo.

O vis dar randasi žmonių, 
kurie sako, kad Trockį “kuta- 
voja” tik Stalinas.

ADF. prezidentas William 
Green atšaukė Pennsylvanijos 
Darb. Federacijai išduotą čar- 
terį už tai, kam pastaroji atsi
sakė prašalinti CIO vienetas iš 
savo tarpo. Greenas reikalau
ja, kad valstijinė federacijos 
organizacija į 24 valandas 
perduotų Greeno įgaliotiniui 
čarterį, knygas ir kitokį 
tą.

Ar Greeno šis ukazas 
išpildytas — matysime,
kad Greenas kerta tą šaką, 
ant kurios jis sėdi, tai jau ma
tome.

Krislai
“Kutavoja” Trockį. 
Lazdos du Galai. 
Greeno Ukazas. 
Persergsti.
Tautos Prieauglis.

Rašo P. Balsys

Generolas Ludwig Krejci, 
Čekoslovakijos armijos genera- 
lio štabo galva, pareiškė: 
“Mes turime būt prisirengę 
žiauriems ir pasalingiems mūs 
užpuolimams motorizuotų jė
gų iš oro.”

Reiškia, Hitlerio bombnešiai 
be jokio perspėjimo ir bile ka
da gali pradėti bombomis ir 
ugnia naikinti demlokratinę 

' Čekoslovakiją. Fašistų “civili
zacijai” tas tik juokai.

irAnglijos darbininkai 
šiaip demokratiniai nusiteikę 
visuomenės sluoksniai kelia sa
vo galingą balsą prieš fašis- 
tuojantį savo šalies ministerių 
pirmininką Neville Chamber- 
lain’ą ir jo kolegas, torius. An
glijos liaudis supranta, ko ver
tas fašistinis brudas. Jie jo 
kratosi.

/

“Lietuvos Aidas” (lūpomis 
savo korespondento Romoje) 
sako: “Italų tauta dar neišpai
kinta ir neišprusinta moderniš
kos kultūros bei civilizacijos, 
o visose tokiose tautose gimi
mai esti gausesni; trečia — tai 
yra dar gana religinga tauta, 
o tai irgi turi nemažos reikš
mės gimimams: į vaikų gimdy
mą religingi tėvai žiūri kaip į 
Dievo uždėtą jiems pareigą.”

Pasakyta gryna tiesa. Tau
tos prieaugliu fašistai rūpina
si palaikant šalies liaudį bur
tuose, nuo “išpaikimo” (tai 
yra žmoniško gyvenimo) ir 
nuo civilizacijos! argi netaip 
dabar yra fašistinėje Lietuvo
je? Prieauglis ten nemažas, 
bet ir skurdas — žydėte žydi!
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Tas pats Smetonos oficiozo 
korespondentas daro sekamą 
ištrauką iš Mussolinio oficiozo 
“H Giomale d’Italia”: “Tau
ta, kuri kiekvienais metais ne
daugėja, niekada negalės va
ryti ekspancijos, nei sukurti ar 
išlaikyti imperijos.”

Išeina, jog Italijos motinos 
darbininkės gimdo kūdikius ir 
juos išaugina tam, kad Musso- 
linis galėtų jų kūnais ir krauju 
plėsti imperiją, tai yra, grobti 
kitoms tautoms priklausomas 
žemes.
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Ermyderis Japonijos 
Seime prieš Hitleri

nę Mobilizaciją

Tokio, vas. 25. — Japoni
jos seime kilo didžiausias 
ermyderis prieš valdžios 
įnešimą sumobilizuot visą 
šalį karui prieš Chiniją. 
Įnešimas teigia valdžiai va
lią ant prekybos, pramonės 
ir finansų, reikalauja jai 
galios imt be atlyginimo net 
privačią nuosavybę ir visiš
kai uždaryt laikraščius, ku
rie bent kiek nesutiks su 
valdžios politika.

Takao Saito, vadas di
džiausios Minseito partijos 
seime, pašoko prieš tokius 
reikalavimus, ugningai pa
smerkė juos ir pareiškė, kad 
valdžia tuom nori įvest hit- 
lerizmą Japonijoj. Dauge
lis kitų seimo atstovų šau
kė šalin nuo pagrindų užsie
ninį ministerį Kokį Hirotą, 
kuris bandė apgint valdžios 
pasimojimus.

Išsivystė toks lermas, kad 
turėjo būt uždarytas seimo 
posėdis.

Meksikos Prezidentas Šaukia 
Pasaulio Darbininkus 

Sulaikyti Fašizmą

Mexico City. — Šalies 
prezidentas L. Cardenas, 
kalbėdamas penkiem tūks
tančiam delegatų suvažiavi
me Meksikos Darbo Konfe
deracijos, įnešė pasiūlymą, 
kad ši organizacija, turinti 
m i l i o n ą n a r ių unijistų, 
šauktų viso pasaulio darbi
ninkų kongresą kovai prieš 
fašizmą ir jo vedamus bei 
kurstomus karus. ;

Amerikos ir Anglijos ži
balo trustus Cardenas taip
gi smerkė kaip plėšrius biz
nius imperialistų, siekiančių 
pasijungt silpnesnes šalis.

Ministeris

S. Luis Obispo, Cal. — 
Lėktuvo nelaimėj užsimušė 
anglų lordas Plunkett su 
žmona.

Francijos Premjeras Kvietė 
Valdžion Visas Partijas
Paryžius.

pirmininkas C. Chautemps 
buvo sumanęs “tautos vie
nybės valdžią” ir kvietė į ją 
visas partijas, nuo kairiau
sių iki dešiniausių. Sakė, 
kad tatai reikalinga aki
vaizdoje pavojų iš Hitlerio 
pusės.

Dešiniųjų partijų lyderiai 
pareikalavo numušt pašal
pas bedarbiam. Komunistų 
ir socialistų vadai sakė, kad 
valdžia tikrai turės vykdyt 
Liaudies Fronto programą.

Taip ir pasiliko ta pati 
vyriausybė, kontroliuojama 
radikalų-socialistų (libera
lų) su Chautempsu priekyj.

Teprasmenga fašizmas ir 
jo besirūpinimas prieaugliu! -
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Hitleris Taipgi Žada 
Neva “Atsaukt” Savo

Armiją iš Ispanijos
London. — Hitleris per 

savo atstovą Woermanna 
įteikė Anglijai pareiškimą, 
kad Vokietija taipgi sutin
ka neva “atsaukt” savo ka
reivius iš Ispanijos pagal 
Anglijos planą dėlei sveti
mu kariu ištraukimo iš Is- V C

panijos.
Pirmininkas tarptautinės 

“b epus iškumo” komisijos, 
anglų lordas Plymouth to
dėl šauksiąs tos komisijos 
posėdį bendrai svarstyt šį 
dalyką; bet pirma atsiklau- 
siąs Sovietų ambasadoriaus 
Maiskio, ar sutinka.

Anglijos ministeris pir
mininkas Chamberlain jau 
pats pradėjo tiesiog derėtis 
su Italija apie Mussolinio 
armijos dalies atšaukimą iš 
Ispanijos, žadėdamas už tai 
pripažint gen. Franco’ui 
pilnas karo teises.

Buvęs Anglijos užsieninis 
ministeris Eden reikalavo, 
kad Mussolinis turi pirma 
ištraukt 40 iki 50 tūkstan
čių savo kareivių iš. Ispani
jos; sakė, tik tada Anglija 
galėtų .daryt bet kokias su
tartis su Italija. Nes visai 
negalima pasitikėt Mussoli
nio prižadais. Už tai Angli
jos ministeris pirmininkas 
Chamberlain, Mussolinio ir 
Hitlerio patronas, išstūmė 
Edeną iš valdžios.

Amerikos Bombomis Fašistai 
Naikino Teruelį

Barcelona, Ispanija. —Ro
bert Minor, N. Y. Daily 
Workerio k o r espondentas, 
parodo, kad fašistų lakūnai, 
ardydami ir degindami Te
ruelį, naudojo amerikines 
bombas.

Nežiūrint Amerikos “be- 
pusiškumo” įstatymo, tų 
bombų prisivežė Vokietija ir 
Italija, 6 paskui perleido jas 
generolui Franco’ui.

VAGIS BUČKIAIS UŽNUODY
DAVĘS MOTERIS, KAD 

JAM ATSIDUOTŲ

pasi-

San Francisco, Calif. — 
Viviana Mowerey’iene ir 
Laura Mowerey’iene įteikė 
prisiektus skundus policijai 
prieš daug-moterį abiejų 
vyrą, kad jis užnuodydavęs 
jas bu' 
čiupęs <jų pinigus ir pabė
gęs. Jis jau pirmiau buvo 
sėdėjęs kalėjime už daug
patystę. Taip neperpiskirda- 
mas su viena jis vesdavo

V )

Abidvi liudija, jog kaip 
tik pirmą kartą jis susipa
žinęs pabučiavo jas, tuoj jos 
apsvaigo, prarado savo va
lią ir leidosi jam daryt su 
jomis, ką jis norėjo. 'Polici
ja spėja, kad tas krimina
listas Jess Mowerey laikė 
už lūpų opiumą ir kitą 
stiprų narkotišką nuodą, 
kada bučiavo savo auką.

Nuo Lauros jis pasiglem
žė $2,000; nuo Vivianos $3,- 
000 ir nežinia kur pabėgo.

Tucson, Ariz., vas. 25.— 
Pavojingai sergąs generolas 
Pershing, matyt, turės mirt.

6 Vaiky Tėvas Atkasė Kūną 
Savo Nušautos Mylėtinės
Perth Amboy, N. J. — 

Pennsylvanijoj areštuotas ir 
čia pargabentas, inžinierius 
Frank Wendelak pats atka
sė kūną savo mylėtinės 
Myrtles White’ienes, kurią 
jis nušovė pernai vasarą ir 
slapta palaidojo.

Jis, 49 metų amžiaus ir 
šešių vaikų tėvas, mylėjosi 
su gyvanašle White’iene. 
Bet kai patyrė, kad jinai tu
ri meiliškų ryšių dar su ki
tu vyru, tai ir nušovė jąją, 
kaip dabar prisipažino de
tektyvams.

Kad policininkui nesisekė 
kasimo darbas, Wendelak 
paėmė iš jo lopetą ir tuoj 
atkasė jos kūną.

Los Angeles, Calif. — 77 
metų sulaukus, .Anna V. 
Skike nuplaukė 5 mylias.

Vyriausias Naziy Siekis 
Tai Suardyt Francijos 
Sutartį su Sovietais
Berlin.—Svarbu Hitleriui 

būtų prijungt sau 3,500,000 
vokiečių, gyvenančių Čecho- 
slovakijos ribose, bet svar
biausia šiuo tarpu, tai daryt 
viską, idant suardyt Fran
cijos tarpsavinės pagelbos 
sutartį su Sovietų Sąjunga, 
kaip išsireiškė nazių vadai, 
minėdami 18 metų sukaktį 
nuo savo partijos įkūrimo.

Nazių spauda džiaugiasi, 
kad, Anglijos valdžia palin
ko bendradarbiaut su Itali
ja ir Vokietija. Hitlerinin
kų laikraščiai, todėl, rašo: 
“Franci j a, galų gale, turi 
pasirinkt, ar eis su Londo
nu ar Maskva.”

Jeigu pavyktų įtraukt 
Franci ją į sutartį su Angli
ja, Vokietija ir Italija, ir 
tuom suardyt Francijos su
tartį su Sovietais, naziai su
pranta, jog tada jiem leng
va būtų apsidirbt su Čecho- 
slovakija.

Kaip Rumunai “Užgyre” 
Fašistinę Konstituciją

Bucharest, Rumunija. — 
Balsavimuose, ar žmonės 
sutinka ar ne su karaliaus 
Carolio fašistine konstituci
ja, valdininkai “aiškino” pi
liečiams, kad turi balsuot už 
ją, ir surašinėjo visus, kas 
balsuoja už, o kas prieš ją.

Bet diktatorius karalius 
džiaugiasi, kad “milžiniška” 
dauguma piliečių taip “už- 
gyrę” jo konstituciją.

Anglų Valdžia Slepia Savo 
Derybas su Mussoliniu

London. — Darbiečiai ir 
liberalai atstovai Anglijos 
seime reikalavo pasakyt, 
apie ką būtent Chamberlai- 
no valdžia dabar tariasi su 
Mussoliniu.

Chamber lain pareiškė, 
kad negalima esą atidengt 
tų derybų turinį seimui...

J.:

Austrijos Premjeras 
Bando Užslėpt Savo 
Pasidavimą Hitleriui 

-----------------------------------E _____  
Francijos Premjeras Nore-1 Hitler Nežada Jokios Nepri- 
tų Tartis su Mussoliniu ir 

Hitleriu?

Paryžius, vas. 25. — Pra
nešama, kad Franci jos mi
nisteris p i r m i n i n k as C. 
Chautemps linkęs eit į 
draugiškumo derybas su 
Italija ir Vokietija. Tam 
priešinasi komunistai ir so
cialistai Franci jos seimo at
stovai.

USA PERSERGeJA JAPO
NUS NEKLIUDYT AME

RIKIEČIŲ CHINIJOJ 
Washington, vas. 25.—Ja

ponija pranešė Jungtinėm 
Valstijom, kad jų misionie
riai ir kiti piliečiai turėtų 
išsikraustyt iš centrąlinės 
Chinijos, kurios miestus 
bombarduoja japonų lakū
nai.

Amerikos valdžia griež
čiau negu kada pirmiau 
perspėjo Japoniją, kad ji
nai daugiau nedrįstų kliu
dyt amerikiečių gyvybių ir 
nuosavybių Chinijoj.

Chinų Lakūnai Šį Kartą Tik 
Nugąsdinę Japoniją, bet 

Nebombardavę Jos

Tokio.*— Keturias valan
das Japonijos miestai buvo 
persigandę atlekiančių nau
jų Chinijos bombininkų. Per 
šimtus mylių visi galimi Ja
ponijos laivai su prieš-orlai- 
vinėmis kanuolėmis jieškojo 
dausose chinų lakūnų. Jie 
skridę taip aukštai, kad vos 
per žiūronus tegalima bu
vę juos matyt, už kokių 500 
mylių nuo Japonijos pakraš
čių.

Bet paskui chinų lakūnai 
kažin kur dingę; sakoma, 
atgal Chinijon parskridę, 
matydami, kaip japonai pa
sirengę juos pasitikt.

Fašistai Giriasi Pasiekę 
“Vartus į Valenciją”'

Hendaye, Franc.-Ispanijos 
pasienis.. — Fašistai prane- rįme Austrijos policiją ir vi

daus reikalų ministeriją,” 
sako Vokietijos hitlerininkų 
vadai: “Mes valdome dideles 
dalis Austrų armijos. Aus
trija yra mūsų. Austrų mi
nisteris pirmininkas šuš
nigg turės eit sau po vėl-' 
niais. Ką jis kalbėjo apie 
Austrijos nepriklausomybę, 
tai bus jo paskutinė, gulbes 
giesmė,” piktai kalba Vokie
tijos naziai.

“Kam šušniggas savo 
kalboj seime garbino velio
nį Austrijos ministerį pir
mininką Dolfussą (kurį na
ziai andai per sukilimą nu
žudė), o nieko gero nepa
sakė apie Hitlerį?” apmau
dingai klausia Berlino hit- 
leriečiai, kaip praneša As
sociated Press.

ša, kad jie pasiekę Escandon 
tarpkalnę, į pietų rytus nuo 
Teruelio. Escandoną jie va
dina “vartais” į Valenciją, 
pajūryj. Nuo tos tarpkalnės 
iki respublikos prieplaukos 
Sagunto yra 74 mylios.

Jie nebando eiti pačiu 
T e r u el-Sagunto vieškeliu, 
idant nepakliūtų į sląstus. 
Todėl fašistai grumiasi po 
šešias mylias iš vieno ir an
tro šono to vieškelio.

Giriasi, būk mūšiuose dėl 
Teruelio atgriebimo jie “nu
kovę 9,000 liaudiečių.”

šiandien bus giedra ir šil
čiau.—N. Y. Oro Biuras.

Vakar temperatūra 30. 
Saulėtekis 6:38; saulėleidis 
5:45.
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Visų Šalių Darbininkai 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o I ši a i mėšit 
Pasaulį!

Vienna. — “Austrija lik
sis laisva, ir už tai mes ko
vosime iki mirties,” užreiš- 
kė Austrų ministeris pirmi
ninkas K. šušnigg: “Vokie
tija pripažįsta pilną nepri
klausomybę Austrijos vals
tybei!” sušuko jis, kalbėda
mas neva “seime.”

Bet tais šauksmais jis tik 
bandė paslėpt pasidavimą 
Hitleriui. Jis juk prisiėmė 
keturis Hitlerio brukamus 
nazius ministerius į Austri
jos valdžią ir nazį kontro
liuotoją vienintelės iki šiol 
pripažintos politinės 'Orga
nizacijos toj šalyj. Pats 
Hitleris nežadėjo Austrijai 
jokios n e p r i k 1 ausomybės, 
kalbėdamas Vokietijos neva 
“seime,” praeitą sekmadienį.

Šušnigg savo kalboj pri
minė, kad iki susitarimo su 
Hitleriu gręsė Austrijai pa
vojus; dabar gi esanti “už
tikrinta taika” su Vokietija. 
Jis uždraudė austram net 
diskusuot, ar jo valdžia ge
rai ar blogai padarė, pasi
rašydama sutartį su Hitle-L " 
riu. Kartojo apie Austrijos 
vokietiškumą ir juomi tei
sino nusileidimą naziams.
Naziai Austrijoj šaukia 

Prijungt Ją Vokietijai
Bet hitlerininkai kerštu , 

užsidegė prieš patį šušniggo 
prisiminimą apie Austrijos 
“nepriklausomybę.” Jie dar 
šušniggui bekalbant susibū
rė į demonstracijas Viennoj 
ir kituose Austrijos mies
tuose ir trukšmingai mar- 
šuodami rėkavo: “Tegyvuo
ja Hitleris! Viena tauta, 
viena valstybė!”

■
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Berlin, vas. 25.— “Mes tu- '
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AUSTRIJA PRIKLAUSO 
VOKIETIJAI,” SAKO 

HITLERININKAI
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Kaip Sulaikyti Pasaulį nuo Karo?
Šis klausimas dabartiniu laiku Ame

rikoje yra labai gyvas — dienos klau
simas.

Tūli žmonės, nemažai jų tarpe libera
lų, stoja už tai, kad Amerika nesikištų 
į Europos reikalus, o tik žiūrėtų “savo 
kailio.” Jie teigia, jog Amerikos kišima
sis į pasaulinius reikalus, norėjimas su
valdyti pasaulio fašistinius karo ruošė
jus, gali įvelti mūsų kraštą karo lieps- 
non; gali karą netgi paskubinti, sako jie.

Tiems žmonėms nepatinka prezidento 
Roosevelto prakalba, sakyta Chicagoj 
pereitais metais, kurioj jis griežtai pa
smerkė fašistinius kraštus ir stojo už 
fašistinių valdžių pasimojimų atmušimą.

Kita dalis žmonių — jų tarpe Jungti
nių Valstijų Komunistų Partija—stoja 
už kitokią politiką. Komunistai laikosi 
to obalsio, kad taika—nedaloma. Arba 
pasaulinė taika arba pasaulinis karas. 
Jei tik stambiosios Europos valstybės 
pradės karą, tai, sako komunistai, ir 
Amerika bus jin įtraukta. Dėlto jie argu
mentuoja: reikalinga dėti visos pastan
gos užbėgti karui už akių. Tokios vals
tybės, kaip Sovietų Sąjunga, Franci j a, 
Anglija, Amerika, susidejusios visos į 
krūvą, į savos rūšies bendrą frontą, leng
vai galėtų suvaldyti tarptautinius ban
ditus—Hitlerį, Mussolinį, Japonijos im
perialistus ir kt. r

Šis įdomus klausimas dabar diskusuo- 
jamas plačiai Amerikos spaudoj. Kadaise 
USA Komunistų Partijos sekretorius E. 
Browder buvo pakviestas “New Repub
lic” žurnalo redakcijos parašyti tam sa
vaitraščiui straipsnį, išdėstant komunis
tų poziciją tuo klausimu. Po to, kai E. 
Browderio straipsnis tilpo, jį pradėjo 
atakuoti profesorius Beard, istorikas ir 
rašytojas.

Dabar E. Browder pasišovė tuo klau
simu plačiau paaiškinti komunistų pozici
ją. Jis parašė eilę įdomių straipsnių 
“New Masses” savaitraščiui.

Pirmas straipsnis “Concerted Action 
or Isolation: Which is the Path to 
Peace?” jau telpa sekančios savaitės 
“New Masses” laidoj. Tai įdomus ir iš
samus straipsnis, vertas nepaprasto dė
mesio kiekvieno, kuriam rūpi šis klau
simas.

Patartina angliškai skaitančiajai vi
suomenei įsigyti “New Masses” ir jį skai
tyti. O knygų platintojai turėtų šį sa
vaitraštį kuo daugiausiai išplatinti tarpe 
'tų, kurie skaito angliškai.

- Labai svarbu jis pasiūlyti profesiona
lams ir bendrai mūsų inteligentijai.

pramogas, per kurias bandys įtraukti juo 
daugiau nedalyvaujančių viešame gyve
nime moterų į šį taip svarbų darbą.

Draugų vyrų pareiga padėti moterims 
pasiekti juo didesnių rezultatų paminė
tąją savaitę.

“Keleivis” Apie Minėjimą Lietu
vos Nepriklausomybės Sukakties
So. Bostono savaitraštis “Keleivis” 

rašo:
Pereitą savaitę Amerikos lietuviai gra

žiai ir stipriai užakcentavo Lietuvos nepri
klausomybės 20 metų sukaktį. Bostone, 
Pittsburghe, Chicagoj, Scrantone ir kitose 
kolonijose ta proga suėjo vienybėn visos pa
žangios organizacijos. Beveik visur vadova
vo Amerikos Lietuvių Kongreso skyriai. 
Pittsburghe per tokias iškilmes surinkta net 
keliasdešimts dolerių aukų politiniams Lie
tuvos kaliniams.

Be to, Amerikos Lietuvių Kongreso de
legacija nuvyko į Washingtona, įteikė Lie
tuvos Atstovybei Amnestijos Peticiją su 
20,000 -parašų ir mušė Smetonai telegramą, 
reikalaudama paliuosuoti politinius kalinius.

Bostono apylinkės lietuvių priimta rezo
liucija reikalauja netik amnestijos, bet pa
naikinti karo stovį, cenzūrą, grąžinti gyven
tojams visas pilietines teises ir paskelbti 
naujus seimo rinkimus.

Tai yra gražus ir reikšmingas mūsų de
mokratinės visuomenes mostas.

Taip, labai gražus darbas!' Jis buvo 
pasekmingas, nes dirbta bendrai, solida- 
ringai. Tik vienoj kolonijoj—Brooklyne 
—į tąjį bendrą darbą LSS 19 kp. bandė 
įnešti bereikalingų ginčų ir jam kenkti. 
Nepaisant to, Brooklyne taip jau masi
nis mitingas buvo pasekmingas.

Mes visiškai nesistebime, kad Brook
lyne taip atsitiko. Kol “tikrieji leninis- 
tai,” “netrockistai” nebuvo įėję į LSS 
19 kp., jokių Amerikos Lietuvių Kongre
so vietiniam skyriuj nesusipratimų nebu
vo. Dirbta sutartinai, dirbta draugiškai. 
Tik po tų nelaimingų “vestuvių” pradėta 
prie Brooklyno skyriaus kabinėtis, mū
sų nuomone, visiškai be reikalo, be jokio 
pamato.

Pažangieji Amerikos lietuviai, pamatę 
gražius bendro darbo vaisius, užsidegs 
karštesnių noru dirbti bendrai ir toliau.

Dabar jau laikas pakalbėti apie Antrą
jį Amerikos Lietuvių Kongresą; kur ir 
kada mes jį laikysime.

Austrija, tai ’’Žuvis 
be Vandens”

binį banką su maždaug nau
ja stabilizuotą valiuta. Val
stybės išeigos sumažintos, 
taksai padidinta ir šalies 
gelžkeliai perorganizuoti.

Vadinasi dar sykį pacien
tas tapo'išgelbėtas, bet neil
gam. Nes bėda tame, kad 
Austrija, kaip buvęs prezi
dentas M. Hanisch, pareiš
kė, “tai žuvis be vandens.”

Dabar pasirodė pasauli
nėj arenoj Hitleris su savo 
“pagelba,” užgrobdamas 
Austrijos auksinę žuvukę į 
nazių žuvinyčią.

Tai reiškia galą bent ko
kiai Austrijos nepriklauso
mybei. Bet ar pasibaigs Au
strijos bėdos? Vokietija 
ir yra industrinė šalis. Jai 
taip pat reikės daugiau ža
lios medžiagos ir maistinių 
produktų.

Pasigrobus Austrijos žu
vytę, bus negana, bus eina
ma toliaus, bus užpuolamos 
Čechoslovakija, Vengrija ir 
Rumunija, o tas priartins 
pasaulinį karą.

D. K-tis.

gijas; visur vienas ir tas 
pats atsakymas: Nieko ne
galim padėt, rašykit prašy- £ 
mą, bus posėdis, nutarsim, ~ ' 
žiūrėsim. £

Prirašiau prašymų, ir kas t 
iš to ? Praėjo savaitė ir trys, ’ - 
bet kaip nepažvelgė niekas 
į mane taip ne. Ir galutinai* 
kambario savininkas varo 
lauk, valgyt užmiršau, nes 
nėra ko. Darbo niekur ne
gaunu, nes nesu Kaune iš
gyvenęs trejų metų. Nors 
imk gyvas lįsk į žemę arba 
daryk nusižengimą, nes ki
tos išeities nėra.

Esu pačioj jaunystėj vy
ras, galiu dirbti įvairius 
darbus, iš profesijos darži
ninkas, bet dirbčiau, kas 
duotų ir bet kokį darbą, nes 
darbas man vienas malonu
mas, iš darbo noriu gyventi. 
Bet kur jo gaut? Pažįstamų 
nėra, o šiaip niekas nenori 
suprast. Tat paskutinė viltis 
gyvent nyksta ir galutinėje 
išvadoje turiu priversti sa
vo kūną apleisti gyvųjų pa
saulį ir eiti gyventi į kapus. 

|Nes nėra žmonių, kurie su
prastų šio kritiško momento 
kančias ir atkreiptų dėmesį, 
nors bent žmoniškumo dė- 
liai.

Brangūs skaitytojai, šio 
dienraščio bičiuliai, — išves- 
kit mane į gyvenimo vėžes, 
parodykit man į gyvenimą 
kelią nes kitaip pražūsiu. 
Pasigailėkit manęs ir mano 
jaunystės, aš jums būsiu dė
kingas ligi karsto lentos. 
Kas žinote kur kokį darbą, 
duokite man žinoti. Dirbsiu 
nors ir už mažiausią atlygi
nimą. Užrodžiusiam darbą 
atsilyginsiu. Kaunas, Biršto
no g-vė 16 nr. Sargui. Per
duoti Pranui.

1923 metais Austrijos sos
tinėj Viennoj tuomi laiku 
buvęs prezidentas ' Dr. M. 
Hanisch, pasikalbėjime su 
Amerikos žurnalistu Wil
liam Philip Sims, žiūrėda
mas į naują pokarinį Euro
pos žemlapį ir viena ranka 
apibrėždamas mažą ratą 
apie Austrijos teritoriją, su 
iropija, ištarė kelius reikš
mingus žodžius. “Žiūrėki! 
■Žiūrėki! Tai ne tauta, bet 
žuvis be vandens. O žuvis 
be vandens ilgai negalės gy
vuoti !”

Ir ne be pamato buvo 
toks gabus ironiškas prily
ginimas. Žiūrint į šių dienų 
Austriją ir jos ekonominę 
padėtį, tai ištikrųjų žuvis be 
vandens.

Austrija tai pasaulinio 
karo tragedija. 1914 metais 
Austro-Vengrijos dvilypė 
imperija su buvusiu jos val
dovu Francišku Juozapu’ 
susidėjo iš įvairių tautų, tu
rėdama 51,000,000 gyvento
jų ir 261,000 ketvirtainių 
mylių žemės.

Vidurinė Austrija, su ži
bančia išžiūra sostine Vien
na buvo centru didelio tur
to, industrijos, mokslo, me
no—kaipo pavyzdys, tuo lai
ku gyvuojančioms kitoms 
Europos sostinėmis.

Kita sostinė — Budapeš
tas, ant upės Dunojaus, 
traukdavo į save, visų Euro
pos šalių turistus ir kupčius. 
Svajonių įstabus miestas 
Praha, garsus alaus išdir- 

j bystės miestas Pilsen.
Provincijos': Moravia, Sla- 

,vokija, Slavonija, Transyl
vania, Galicija, Trentino, 
Croatija, Bosnia, Herzego
vina—visos arti ar toliaus 
prie pasakiško klonio Duno
jaus upės.

Austrija, po pasaulinio 
karo, tapo taip apkarpyta, 
kad tik liko likučiai.

Viskas, kas jai palikta, 
tai j OS' sostinė Vienna su 
mažu sklypu žemės, apiman
čiu 32,377 ketvirtaines my
lias.

Geriau pasakius, Austri
ja likos daug mažesne X. už 
Ohio valstiją, bet su dides
niu gyventoju skaičiumi.

Sulyg kaikurių ekonomi
jos žinovų, Austrijos far- 
mos ir su geriausiai norais 
ir geriausia tvarka, negali 
pagaminti valgiškų produk
tų išmaitinimui savo gyven
tojų. Mažiausiai ketvirtada
lis maisto reikalinga impor
tuoti iš kitų šalių.

Kas blogiausia, Austrijai 
būnant manufaktūros, iš- 
dirbystės šaliai, neturi ža
lios medžiagos. Reikalinga 
žalia medžiaga taipogi im
portuojama.

Kada Austrijai reikalin
ga eksportuoti savo medžia
gą, tai atsimuša į aukštą 
muitų sieną kaimyniškų val
stybių.

Kadangi importas aukš
tas, o eksportas mažas, tai 
padėtis katastrofiška, nes 
negalima subalansuoti šalies 
finansus.

Taip vadinama St. Ger
maine sutartis atplėšė nuo

Austrijos 72 nuošimčius te
ritorijos.

Vengrija pasidarė visai 
nepriklausoma valstybė. Iš 
Bohemijos, Moravijos ir ki
tų provincijų įsikūrė dabar
tinė Čechoslovakija.

Kitos dalys teko Lenkijai, 
Rumunijai ir Italijai.

Netekus šių provincijų, 
tapo užduotas mirtinas smū
gis. Vanduo, kuriame žuvis 
gyveno, tapo išsemtas. 
Laukta greitos mirties.

Tik ačiū garsiems Gobe- 
lino aukšto meno austinių 
užstatams Austrija tapo iš
gelbėta tuomlaikinai nuo vi
siško bankrūto.

Vėliaus7 atėjo į pagelbą 
Tautų Lyga, sukeldama 
$126,000,000. Šiems finan
sams tvarkyti tapo paskir
tas Rotterdamo burgomis- 
tras Dr. A. R. Zimmerman, 
kuris įsteigė naują valsty

♦

LIETUVOS ŽINIOS
Iš Kauno Universiteto dabar dar dalyvauja apie 

200 studentų, kurie yra nu
sistatę prieš fašizmą.

Be to kiekviena organi
zacija dabar turės išsirinkt 
sau globėją profesorių, ku
ris kontroliuos veikimą ir 
atsakys prieš senatą. Rei
kia manyti, kad ši kliūtis ir
gi bus nugalėta, nes univer
sitete dar yra pažangiųjų 
profesorių ir jie, žinoma, 
neatsisakys su pažangiai
siais studentais bendradar
biauti ne tik “globoti”. Ta
čiau šiaip ar taip pažangia-! 
jai studentijai reikalinga' 
pažangiosios visuomenės pa
rama. E. R.

♦ 
(Mūsų Specialiu Koresp. Lietuvoj)

Mes jau keletą kartų esa
me rašę apie fašistines re
formas Kauno universitete. 
Jų tikslas užgniaužti uni
versitete taip studentų, taip 
profesorių betkokią laisves
nę mintį, likviduoti demo
kratiškųjų studentų organi
zacijas. Nesenai Kauno uni
versitete jau uždarė 22 or
ganizacijas,'tarpe kurių so
cialistų “Žaizdrą”, aušrinih- 
kus ir demokratiškų studen
čių “Rimties” korporaciją. 
Uždarė ir tris ateitininkų- 
katalikų organizacijas. Šį 
kartą panaikino visas orga
nizacijas, kurios turėjo ma
žiau kaip 25 narius.

Dėl pažangiųjų uždarytų 
organizacijų reikia pasaky
ti, kad iš dalies šią kliūtį 
galima buvo apeiti. Statuto 
projektas iš anksto buvo ži
nomas ir parodžius daugiau 
energijos buvo galima su
rinkti daugiau kaip 25 na
rius. Bet žaizdrininkai 
snaudė, ėjo atbuli į kiekvie
ną studentų susirinkimą ir 
bendrai labai maža rodė no
ro veikti. Aušrininkai už
uot vedę antifašistinę pro
pagandą dažniausiai kalbė
davo apie SSRS ir komunis
tų blogybes, todėl nė kiek 
nenuostabu, kad pažangioji 
studentija nuo jų nusigręžė.

Dabar universitete dar li
ko demokratiškųjų studentų 
šios organizacijos: varpinin
kų sąjunga. “Varpo” drau
gija, “Ąžuolo” korp., “Žal
girio” korporacija ir drau
gija, “Scientia.” 
yra uždrausta 
skaitąs arba
vakarus ruošti,, visuose su
sirinkimuose gali dalyvauti 
tik organizacijų nariai. To
kiu būdu tuo tarpu pažan
giosios studentų organizaci
jos lokalizuojamos, kad jų 
balso negirdėtų kiti demo- 
kartiškų arba priešingų pa
žiūrų studentai. Neuždary
tose organizacijose iš viso

Redakcijos Atsakymai
----------------- ---- , JAUNUČIUI, S. Boston, Mass.

7 Dienas Išbadavusio Laiš- —Apie Lietuvos nepriklausomy- 
j bes paminėjimus buvo kito ko
respondento trumpai paminėta 

j ir užteks. Amerikos Lietuvių 
Kongreso ruoštas paminėjimas 
įvyko vasario 13 d., o jūs apie 
tai “Laisvėn” parašėte visa de
šimčia dienų vėliau. Turite,

kas į Visuomenę
Kramolos Malšintojas Pralotas 

Laukaitis
“Vilnis” rašo:

žinodamas, kad Lietuvos katalikuose yra 
nepasitenkinimo nauja konstitucija, pralo
tas Laukaitis kviečia juos nusilenkti sme- 
tonlaižiams. Jisai sakė:

“Būtų labai skaudu, jeigu ir toliau atsi
rastų katalikų, kurie išdidžiai protestuotų, 
arba kovotų, kad mūsų valstybė neina jų 
norima linkme... Už tokį nusistatymų 

. (protestuojančių katalikų) katalikybė nėra 
atsakominga.. .

“Naujosios konstitucijos projektas religi
ją laiko teigiamu veiksniu. Vadinasi, prin- 
cipialus pagrindas yra, kuriuo katalikams 
galima remties, įsijungiant į naująją mūsų 
valstybės kryptį.”

Toliau, tasai pats liaudies išdavikas pasa
koja, kad tautininkų diktatūra atstovauja 
“naujo laiko dvasią” ir kad katalikams rei
kią “organiškai įsijungti į naują valstybės 
kryptį.”

Labai suprantama, kodėl Srhetonos kava
lieriai negali atsidžiaugti praloto Laukaičio 
prakalba. Kuomet dvasiškis laimina rete
žius, kuriais Lietuvos žmonės bus dar labiau 
suvaržyti, tai jiems kaip sviestas prie sme
toninės košės.

Bet pralotas Laukaitis ir jo konfratrai 
prakišo, garbindami carizmą. Jų numylėto 
carizmo neliko nei dūko. Tas pats atsitiks ir 
su jo pasekėjais ir dabar.

Tenka pastebėti, kad visa Lietuvos ku
nigija labai dešini, reakcinė, bet tokių 
juodų, tokių reakcininkų, kaip pralotas 
Laukaitis ir miręs pralotas Dambraus
kas, būtų sunku kur surasti.

5-rius metus atsėdėjau 
kalėjime, niekam nepadaręs 
mažiausios skriaudos. Šven
čių proga, sumažinus baus- drauge, žinot, kad taip pavė
mę, tapau paleistas į lais
vę. Užgrotinio pasaulio me
tai sunaikino mano visas 
santaupas, ir dabar atsidū
riau šaltos žiemos gatvėj. 
Be vieno cento pinigų, be 
drabužių ir 1.1. Kaip susida
ryt pragyvenimo šaltinį ir 
pabėgti iš šalto žiemos glė
bio?

Užeinu į Kaliniams globo- 
draugiją, papasakoju 
sunkią savo padėtį, 

poniutė, išklausiusi 
atodūsių, atsako:

luotos korespondencijos mažai 
naudos teturi. Todėl atleisite, 
kad šį sykį jūsų koresponden
cijos nesunaudosime. Ateityje 
prašome rašyti tuoj aus po įvy
kio.

Klausimai ir Atsakymai

labai 
Graži 
mano 
“mes nieko daugiau negali
me, nori ant 2 litų kortelę 
į “Paramą”, maistui, tai iš
rašysiu”. Paimu. Bet kur 
dar valgyt: lauke labai šal
ta." Pažįstamų neturiu. Per 
didelį maldavimą įsiprašau 
pas vieną vargšą žmogelį. 
Pastarasis mane priima su 
sąlyga, kad už savaitės lai
ko, aš jam apmokėsiu. Ge
rai, aš jam prižadu, nors, 
tiesą pasakius, aš jam me
luoju, nes pats nežinau, kaip 
bus už savaitės. Taip ir iš
ėjo.

Per savaitę laiko aš apė
jau visas labdaringas drau-

. i■
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Bet joms 
viešas pa- 
literatūros

'į . Moterą Taikos Savaitė ,
Tarpe kovo 1 ir 8 dd. bus t. v. Moterų 

Savaitė. Kas metai viso pasaulio mote
rys kovo 8 d. mini, kaipo savo dieną, ku
rią susirenka į masinius mitingus ir šiaip 
pramogas ir tariasi, kaip pasekmingiau 
moteris įtraukti į kovą už darbo žmonių 
reikalus, už pagerinimą darbo žmonių 
gyvenimo abelnai ir moterų—-ypatingai.

Šiemet Amerikoje moterys paaukoja 
tiems dalykams visą savaitę. Šiemet, be
je, jų vyriausias pasirįžimas bus—kova 
už taiką, kova už palaikymą demokrati
jos, kova prieš fašizmą.

Lietuvės moterys, be abejo, neatsiliks 
nuo kitų tautų moterų. ALDLD moterų 
kuopos ir kitos' moterų organizacijos 
šauks masinius mitingus, ruoš įvairias

Ruoškitės, Draugai Šėrininkai!
Šiemet mūsų bendrovės šėrininkų su

važiavimas, kaip jau buvo paskelbta, 
įvyks balandžio 3 dieną, Brooklyne. Va
dinasi, pasiliko tik veik mėnuo laiko.

Kviečiame visus šėrininkus, visus lais- 
viečius dalyvauti saivo dienraščio leidėjų

metiniam suvažiavime. Jis turi būti di
delis, geras.

Tie draugai, kurie dar nėra mūsų ben
drovės dalininkais, prašomi jais patapti 
ir dalyvauti drauge su mumisxmūsų dien

raščio reikalh svarstymuose.

Niekad nebuvo Amerikos lietuviams 
taip reikalinga savo liaudiška spauda, 
kaip šiuo tarpu.

Todėl stiprinkime savo dienraštį irpla- 
tinkim jį. Patapkit jo kolektyviškais sa
vininkais !

Aš klausiu; Mirus žmogui, 
kuris buvo kartu katalikas ir 
komunistas, ar komunistai ga
li, eiti j jo šermenis, nes jis, > 
žinoma, bus palaidotas su baž
nytinėmis ceremonijomis? Ar 
komunistai gali nešti jo karstą 
(grabą)?

Aš klausiau partijiečio, tai 
jis aiškinosi negalįs tokį klau
simą atsakyti.

ATSAKYMAS:

Taip, draugai gali dalyvauti 
laidotuvėse ir būti grabnešiais. 
Tai nebus joks prasižengimas 
prieš jokius principus. Jie tik 
suteiks savo draugui tokį pa
tarnavimą, kokio šis gyvas bū
damas nuo jų pageidax^h

Aiškus dalykas, kad lais
vas žmogus, įnešęs grabą į 
bažnyčią, juk neklupinės ant 
kelių ir nedalyvaus ceremoni
jose, kurioms jis pats netiki. 
Jis pasėdės, palauks, kol cere
monijos pasibaigs ir vėl stos 
prie savo pareigų.

Mes turime daug laisvų 
draugijų, kurios laidoja savo - 
narius taip, kaip jie gyvi bū 
darni pageidavo. Dažnai grab 
nėšiais esti laisvi žmonės. Nie 
kas jų už tai nepeikia.
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puritonai,
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Šis Tas

scenos 
scenoj

Sfilį>.įį

buvo gana popu- 
romėnų rašytojo

rašytojai
Dekkei ir

John Heywood, 
Jo svarbiausias 
(reiškia, beturi

Daugeliui juk nevėlu dar 
Liautis tuščiai svajoti. 
Visiem aš patariu dabar 
Laimės bendrai j ieškoti!

Raguotis.

“Meiles Nuskriausta”'

rašyto- 
vaidino 

veikalai yra: 
“Akmeninis 
“Misanthro- Igno šeiniaus “Kuprelio” išsiplatino 2081 

ekz., Vienuolio “Ministerio” — 1418 ekz., J. 
Marcinkevičiaus romano “Mes Ateinam” I-jo 
tomo — 1036 ekz., II-jo — 869 ekz. ir III to
mo — 772 ekz.

ibi praMiyi**

šeštadien., Vasario 26,1938
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Dar nesenai žaidžiau sapnais, 
Svajonių tinklą audžiau, 
Mintimis skridau lyg sparnais, 
Padangėj žvaigždes gaudžiau.

Laimę surasiu dėl savęs— 
Maniau—greit praturtėsiu, 
Užsitarnausiu daug garbės, 
Aibes draugų turėsiu.

Amžiną meilę rasiu sau, 
Tikrą, neveidmainingą!
Išauklėt nejuokais maniau 
šeimyną pavyzdingą.

Tačiaus, visus mano planus 
Gyvenimo tikrovė—
Lyg kad gražius nakties sapnus— 
Labai lengvai sugriovė.

Aš, kaip ir daugelis kitų,
Bandėm aukštai pakilti, 
Vardus teatriškų žvaigždžių 
Gauti turėjom viltį ... *

Du-trys, iš daugelio šimtų, 
Liaurų vainiką rado . ..
Ateitis mano ir kitų
Kliuvo į nasrus bado.

Norai pralobt’ buvo visų,—
Keliem tik tas pavyko, 
O milijonus likusių 
Jau skurdo šmėkla tyko.

Dirbdamas, dar šiaip-taip skurdau,— 
Pralobti dingo viltis;
Bet kuomet darbo netekau— 
Badas parodė iltis.

Pateko pati ir vaikai
Į alkanųjų eiles.
Meilė užgeso jau senai...
Be duonos nėra meilės.

Miko Petrausko Paminklo
Klausimu

(Lietuvių Meno Sąjungos Pareiškimas.)
Kuomet tik pasiekė žinios Amerikos lietu

vius, kad Lietuvoj mirė gerai amerikiečiams 
žinomas kompozitorius, chorvedis ir daininin
kas Mikas Petrauskas, Lietuvių Meno Sąjun
gos Centro Komitetas suruošė M. Petrausko • 
paminėjimui masinį susirinkimą. Tame su
ėjime duota paskaita Miko Petrausko darbo- 
kūrybos įvertinimui ir muzikališka programa, 
kuri susidėjo iš Petrausko kūrinių. Tame su
sirinkime padaryta iniciatyva ir pradėta rink
ti aukos Petrausko įamžinimui, jo paminklui.

. Koks paminklas reikia statyti Mikui Pet
rauskui čia, Amerikoj? Lietuvių Meno Sąjun
ga iš pat karto siūlė ir. dabar tebesiūlo, jog 
geriausiu paminklu Miko Petrauko pagerbi
mui, įamžinimui, yra jo geriausių, visuome- 
niš kiaušių kūrinių išleidimas gražioje laidoje. 
Geriausia Miko Petrauko kūryba yra progre- 
syvė, revoliucinė. Tą kūrybą, tuos geriausius 

"kūrinius, kokius sukūrė Petrauskas, kaip ir 
kiti pasaulio menininkai, negalima tikėtis, kad 
išleistų tose šalyse, kur viešpatauja fašizmas. 
Priešingai, fašistinės valstybės tokius (revo- 
liucinius-progresyvius) kūrinius naikina ir de
gina. Pavyzdžiui yra visam pasauliui Hitlerio 
valdoma Vokietija, Mussolinio valdoma Italija 
ir toj eilėj yra mūsų tėvynė Lietuva po Sme
tonos valdžia. Ten meno kūryba ne tik truk
doma, bet ir slopinama.

Pastaruoju laiku ir kitos, orgamzacijos pra
dėjo domėtis Miko Petrausko paminklu. Bet 
jos domisi tik grabiniu paminklu, tik stovyla. 
Niekas nesirūpina, kad būtų išleista gražioje 
laidoje Miko Petrausko kūriniai ir prieinama 
kaina paskleista tarpe lietuvių masių.

Ir Lietuvoj, ten, kur jis gyveno, kur gyvas 
būdamas M. P. buvo apleistas ir užmirštas, 
taip pat dabar, po jo mirčiai, sudaryta komite
tas ir šaukiasi į amerikiečius. Tačiaus, kas tą 
komitetą, ar tuos asmenis įgaliavo, mes neži
nome. Mes žinome tik tiek, kad jau visa eilė 
įvairių delegacijų ir komisijų Amerikoj rinko 
aukas. Mes žinome, kad tie rinkėjai savo at
skaitų mums neišdavė ir žadėtus darbus neiš
pildė. Todėl ir šia komisija, .kuri skelbiasi ren
kanti aukas Miko Petrausko paminklui, mes 
negalime pasitikėti.

Apart to, Mikas Petrauskas yra gimęs Lie
tuvoj, inokslus jis ėjo taip pat ten, baigė savo 
amžiaus dienas ir palaidotas irgi Lietuvoj. Ta- 

čiaus didelę dalį kūrybinio gyvenimo Mikas 
Petrauskas pašventė tarpe Amerikos lietuvių. 
Todėl, logiškai kalbant, kapinis, skulptūrinis 
paminklas Miko Petrausko turi būt pastaty
tas Lietuvoj. Ten, kur jo gimtuvė ir kūnas 
palaidotas. Amerikiečiai gali tik gėrėtis M. 
Petrausko kūriniais, kuriuos jis, čia gyvenda
mas, sukūrė ir paliko. Tad mūsų, amerikiečių, 
yra pareiga surinkti tuos kūrinius, įvertinti, 
išleisti ir paskleisti plačiai tarpe lietuvių ma
sių. M. Petrausko kūrinių laida turi būt graži, 
gera, brangi, bet visai žema kaina gaunama, 
kad ji galėtų kuo plačiausia pasiskleisti. To
dėl reikalinga aukos.

Todėl Lietuvių Meno Sąjunga kviečia visas 
amerikiečių organizacijas prisidėti prie išleidi
mo Petrausko kūrinių. Ypatingai Lietuvių Me
no Sąjunga kviečia didžiųjų organizacijų cen
trus prisidėti prie šio darbo. Mūsų manymu, 
Lietuvių Meno Sąjunga, Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimas, Susivienijimas Lietuvių Ame
rikoj ir Amerikos Lietuvių Darbininkų Litera
tūros Draugija turėtų paskirti po vieną ar du 
atstovu ir sudaryti vieną komitetą sukėlimui

Trumpa Peržvalga Dramos ir Teatro Istorijos
JONAS VALENTIS

(Tęsinys iš pereitos sav. Meno Skyriaus)

Dviem metam praėjus nuo suvaidinimo dra
mos “Cid,” gimė Jean Racine ir 1667 metais 
jis jau konkuravo prieš Pierre Corneille ne 
tik visuomeniniam veikime, bet ir literatūroj. 
Jis parašė labai populiarę tų laikų dramą 
“Andromaque,” kuri savo pagrindine sudėtimi 
daug kuo skyrėsi nuo Corneille’o dramos 
“Cid.”

1643 metais į Paryžių atvyko grupė pu
siau profesionalių aktorių, kuri buvo žinoma 
kaipo “Les Enfants de Famille.” Ji atvyko į 
Paryžių konkuruoti su Hotel de Bourgogne ir 
karališko teatro aktoriais. Savo iškabose jie 
paskelbė, kad vaidins tragediją “Iliustruotas 
Teatras.” Vaidinimui buvo pasįsamdę ten- 
nis’o daržą.

Suvaidinus tą tragediją, publiką juos nu
švilpė, ir visos pastangos sukonkuruot pary
žiečius nuėjo niekais.

Toj grupėj buvo vienas jaunas vaikinas 
paryžietis, pilnas energijos ir drąsos, pamoky
tas daugiau negu paprastas pilietis. Jo var- 

* das buvo Jean Baptiste Poquelin, o jo sceninis 
vardas buvo M. de Moliere.

1658 metais aktorius Moliere į Paryžių su
grįžo ne tik garsiu vaidintoju, bet jau ir ko
medijų rašytoju. Gal būt jis ir nebūtų da- 
sisiekęs iki paskilbimo francūzų teatre, jei ne 
tas jo suklupimas pirmą sykį gyvenime vaidi
nant anoj tragedijoj. Nes po to nepasiseki
mo jis pradėjo rimtai imtis dramos meno 
mokslo ir lavintis, kad dasisiekt iki Pary
žiaus teatro viršūnių. Paryžiuj greit pasiro
dyt nedrįso. Jis suorganizavo savo vaidinto
jų grupę ir per 12 metų praktikavosi vaidi
nant komedijas po mažus miestelius 
mus.

Per tą laikotarpį jis tapo komedijų 
ju; pats jas scenoj statė ir pats jose 
žymiausias roles. Jo žymesni 
“Tartuffe,” “Don Juan” arba 
Svečias,” “Mokytos Moterys,” 
pas,” ir daug kitų komedijų.

Kur tik randasi geresnis teatras ir kur 
kreipiama daugiau domės į meną, ten reper
tuaruose rasi kurią nors iš Moliere’o kome
dijų. Jo veikalai neužmirštami, kaip ir 
Shakespear’o veikalai.

Dar vienas labai žymus francūzų rašyto
jas—Francois Marie Arouet. Tai genialia ra
šytojas ir žinomas pasauliui ne savo tikru 
vardu, bet po vardu Voltaire. Jis šį vardą pa
siskyrė po suvaidinimo jo pirmo veikalo 
“Oedipe,” kuris turėjo pasisekimo Paryžiuj.

Jo žymesni scenos veikalai, yra: “Laire,” 
“Brutus,” “Alzire,” Tancrede,” “Merope.” Du 
iŠ šių veikalų yra kritikų pripažinti geriau
siais—tai “Laire” ir “Merope.” Jis mažiau 
davė veikalų scenai negu Corneille, kuris 
skaitomas griausiu krikščioniško periodo ko
medijų rašytoju.

ANGLIJOJ XVI šimtmety j veik nebuvo la
bai svarbių dramų bei komedijų rašytojų. An
glai tenkinosi graikų ir romėnų rašytojais, ir 
jų dramas ir /komedijas persirašė ant savo 
kurpalio. Tiesa, Anglijoj tuo laiku buvo vie
nas žymesnių rašytojų — tai 
bet jis mažai rašė komedijų, 
veikalas yra “The Four P’s” 
prierašai, “post scriptum”).

Anglijos pirmuoju komedijų rašytoju skai
tomas Nichola Udall, ir jo komedija “Ralph 

lėšų, surinkimui ir išleidimui Miko Petrausko . 
kūrinių.

Lietuvių Meno Sąjunga ragina susidomėju
sias organizacijas šiuo klausimu turėti susi
rinkimus, šaukti konferencijas. Taip pat būsi
mose konferencijose padėti ant dienotvarkio 
Miko Petrausko kūrinių išleidimo klausimą.

Tokiose konferencijose ir susirinkimuose, 
Lietuvių Meno Sąjunga siūlo priimti rezoliu
cijas, reikalaujančias, kad Miko Petrausko pa
minklą Lietuvoj remtų ir pastatytų Lietuvos 
valstybė savo lėšomis. Lietuvos valstybė ren
ka įplaukas iš visuomenės, ji palaiko ir finan
suoja tomis rinkliavomis daug nenaudingų 
“kultūrinių” įstaigų ir organizacijų. Todėl 
mes, amerikiečiai, reikalaujame, kad M. Pet
rausko įamžinimo stovylą pastatytų valstybė, 
lėšomis, skiriamomis kultūrai.

Aukas Miko Petrausko kūrinių išleidimui 
reikia siųsti (laikinai) Lietuvių Meno Sąjun
gai, 46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.,' pažy
mint, kad tos aukos yra “M. Petrausko kūri
nių išleidimui.”

Lietuvių Meno Sąjungos Centro Komitetas.

Roister Doister” tuo laiku 
liariška. Nors ji ir buvo 
Plautus’o imitacija, bet ji turėjo gerų pasek
mių anglų scenoj. Antra komedija anglų sce
noj buvo “Gammer Gurton’o Adata.” Ją pa
rašė Bishop Stills, ši komedija irgi buvo la
bai populiariška jų scenoj.

Pirmoji anglų tragedija buvo “Gorboduc.” 
Ją parašė du susidėję rašytojai, Thomas Sack- 
ville ir Thomas Norton. Ji buvo suvaidinta 
1561 metais karalienei Elzbietai.

Karalienė Elzbieta buvo teatro mylėtoja, 
bet tik, žinoma, labai siauroj formoj. Ji my
lėjo tuštybių pilnus spektaklinius vaidinimus, 
o labiausiai komedijas, kurios dramaturgams 
nedavė jokios inspiracijos.

Vėlesnėj dalyj XVI šimtmečio Anglijos sce
na susilaukė pagarbos, kuomet Thomas Kyd’o 
veikalas, “Ispanų Tragedija,” pasirodė scenoj, 
ir Christopher Marlo'we’o veikalas 
burlaine.”

Šio šimtmečio pabaigoj Anglijos 
genijus William Shakespeare pasirodė 
su savo ankstybiniais veikalais, bet jo geriau
si kūriniai buvo parašyti paskutinių šešiolikos 
metų laikotarpyj jo gyvenimo, tai yra 1600- 
1616 metais. Tuo laikotarpiu, kuomet Shake
speare gyveno ir vaidino savo veikalus, kiti 
rašytojai buvo veik nematomi. Tik kažkaip 
Thomas Heywood išlindo su savo tragedija 
“Moteris Užmušta su Gerove,” ir vėliau pra
žydo Ben Johnson’as, dvilypiai 
Beaumont ir Fletcher, Massinger, 
daugybė kitų.

Vėlesnėj dalyj XVII šimtmečio
po vadovyste Cromwell’io, buVo uždarę visus 
teatrus Anglijoj ir jie buvo uždaryti per aš
tuoniolika metų (1642-1660).

Po įtaka žymaus veikėjo Stuarts’o, fanati
kai puritonai buvo nugalėti ir visi anglų te
atrai vėl atidaryti. Teatruose buvo vaidinami 
veikalai visai kitokio tipo. Nors, tiesa, dar 
buvo vaidinami elzbietiniai veikalai, bet an
glų scena buvo jau užsikrėtusi francūzų tech
nikos mokslu, ir francūzų ir italų veikalai veik 
užėmė anglų sceną; saviesiems kūriniams jų 
teatre buvo mažai vietos.

Nežiūrint koks sunkus šis periodas buvo an
glų rašytojams, visgi pražydo keli žymūs ra
šytojai, kaip tai: Dryden, Otway, Etherger, 
Wycherley, Congręve, Van Brugh ir Farquhai. 
Jie yra gerai žinomi tik tiems studentams, ku
rie studijuoja anglų literatūrą ir dramą.

Tuoj aus po atidarymo teatro ir moterys pra
dėjo imti dalyvumą teatre kaipo artistės ir 
kaipo dramų bei komedijų rašytojos.

Bet teatruose buvo vaidinami vulgariški ir 
silpniau scenoj pastatyti veikalai, negu anų 
laikų; jų pastatymą nebuvo galima lyginti 
su elzbietiškio teatro puikybe.

XVIII ŠIMTMETIS. Aštuonioliktam šimt- 
metyj irgi buvo gerbiama tautinė drama, nors 
jos ir mažai tebuvo. Aukštumon iškilę buvo 
tik trys nauji vardai: Sheridan, Goldsmith ir 
Addison. Pastarojo veikalas' “Cato” užsitar
navo garbės kaipo spektaklingas sčenos kūri
nys.

Francijoj Voltaire, klasikinių veikalų rašy
tojas, pasiekė aukštos reputacijos ne tik 
Francijoj, bet ir visoj Europoj.

1775 metais Beaumarchais tenkinosi savu 
laimėjimu garbės scenoj su veikalu “Sevilijos

(Tąsa ant 4-to pusi.)

Trecias Puslapis

M IE N AS
Nekaip ir Lietuvos Rašytojui

Tūlas Lietuvos rašytojas 1936 metų spalio 
24 d. “Darbe” rašė apie Lietuvos rašytojo gy- . 
venimo sąlygas:

“Lietuvos rašytojas, kurį kritika aukština, 
kurs visų pripažintas kaip gabūs rašytojas, iš
leidęs 250-300 puslapių veikalą, gauna ne dau
giau 500- 600 litų honorarą. Jis ilgiau dviejų 
mėnesūį, iš to honoraro gyventi negali. Mūsų 
knygiai už veikalo pardavimą gauna 30-35 
nuošimčius, o rašytojas už veikalo parašymą 
— tik 15 nuošimčių.” \

Kaip matom, fašistinės Lietuvos rašytojui 
gan sunku verstis. Iš rašytojo darbo jis pa
prastai negali gyventi, o turi turėti kokią nors 
tarnybą. Su poetais dar blogiau:

“Mūsų pasižymėję poetai už eilėraščių rin
kinį daugiau iš leidėjo negauna, kaip 100-650 
litų, o dažniausiai dar patys primoka, kad tik 
jų knyga būtų išleista.”

Ką gi turi daryti rašytojas, kuris nori vers
tis vien rašytojo darbu? Aukščiau minėtas ra
šytojas sako:

“Rašytojas, kuris gyvena iš savo raštų, turi 
bendradarbiauti įvairiuose laikraščiuose. Dau
giau 10-12 centų už eilutę laikraščiai nemoka. 
Kad uždirbti per savaitę 20 litų, rašytojas tu
ri parašyti 200-300 eilučių 'atkarpą.”

Vadinas, Lietuvos rašytojui, norinčiam šiek 
tiek žmoniškiau gyventi, reikia per metus pa
rašyti bent 6 romanus! Nė vienas rašytojas to 
nepajėgia padaryti. Užtat rašytojo bute badas 
ir šaltis—dažnas svečias. Dar daugiau. Norė
damas užsidirbti duonos kąsnį, rašytojas turi 
lankstytis įvairiems išnaudotojams, kurie tur
tėja iš rašytojo darbo vaisių. Rašytojas turi 
prisitaikyti prie buržuazijos skonio ir jos rei
kalų gynimo,, nes 'kitaip jo raštai nebus laik
raštyj talpinami. Buržuazinė santvarka ne tik 
išnaudoja rašytoją, bet ir verčia jį pardavi
nėti savo sielą, dviveidžiauti, prisitaikant prie 
išnaudotojų klasės reikalų.

Šia proga įdomu pažymėti, koks Lietuvoj 
išėjusių romanų-apysakų tiražas. Didžiausios 
Lietuvoj knygų leidyklos “Sakalo” direktorius 
Kniukšta sako, kad kaikurie originalūs Lietu
vos rašytojų veikalai pasiekia per metus 2000 
ekzempliorių tiražą, bet yra ir tokių, kurių iš
eina per metus 500-600 ekzempliorių.

“Lietuvos žinios” rugsėjo 25 dienos nume
ryje praneša apie paskutiniais laikais — ke
leto metų bėgyj — išėjusių veikalų tiražą, jų 
išsiplatinimą. Vaičiulaičio romano “Valenti
nos” buvo ligšiol parduota 1479 ekz., P. Cvir
kos “žemės Maitintojos” — 2437 ekz., to pa
ties autoriaus “Frank Kruko” I-jo tomo par
duota 1831 ekz. ir II-jo tomo — 1749 ėkz. Pa
skutiniojo Cvirkos romano “Meisteris ir Sū
nus” parduota 2163 ekz. Pastarųjų tarpe ir 
300 ekzempliorių, kuriuos laikraštis “Lietuvos 
Ūkininkas” išsiuntinėjo savo skaitytojams do
vanų.

Dovydėno romano “Broliai Domeikos,” lai
mėjusio Valstybinę premiją, parduota 2509 
ekz. Be to, šio romano paėmė laikraštis “Nau
joji Romuva” savo skaitytojams priedų apie 
1500 ekz.

Kas Remia Liet. Meno 
Kultūrą?

Draugė P. Matulaitytė iš 
Montreal, Kanados, rašo:

“Su šiuomi laišku prisiunčiu 
$10.10; tai bus LMS-gai auka. 
Aukauta sekamai: Nuo ALD- 
LD 137 kuopos $5 ir ant blan- 
kos kolektyviai surinkta drg.

Antanavičienės ir B. šalčiū- 
$5.10.

, “Draugiškai,
“P. Matulaitytė.

Draugas P. Šlajus iš Chester, 
Pa., prisiuntė varde ALDLD 30 
kp. kolektyviai surinktų aukų 
$3.25. “Tai LMS kultūros dar
bui,” rašo d. P. Šlajus.

Draugas S. Buidokas iš Rum
ford, Me., rašo: “ALDLD 34 
kp. aukoja LMS-gai $5. Pra
šom atleist, kad neišgalim dau
giau.”

Kas būtų, jeigu mūsų visos 
kuopos ir draugai rūpintųsi 
taip, kaip aukščiau suminėtos 
kuopos ir geri draugai?—

Lietuvių Meno Sąjunga ga
lėtų išleisti daug naujų scenos 
ir muzikos veikalų ir aptarnau
ti jais mūsų S-gos vienetas.

Mums yra žinoma, kad kai-, 
kurie chorai turi po kelis šim
tus savo ižduose, bet jie ne- 
duosnūs. B.

“Meilės Nuskriausta” — tai 
vieno veiksmo švelni ir pilna 
humoro operetė. Sulietuvino 
r4in*ži’kb!s mokytoja B. šalinaitė 
ir scenos veikėja A. Ješkevičiū- 
tė. Tai lauktas ir vėliausias 
Lietuvių Meno Sąjungos leidi
nys.

Visos intrygos centre stovi 
meilės nuskriausta mergelė An
gelina, kuri už jos “širdelės su
žeidimą” jieško teisybės teis
me.

Nors tai tik vieno veiksmo 
kūrinys, bet pačiame librete ne
mažai veiksmo.

Scena — teismo rūmai. Už
dangai pasikėlus, “teismo” da
lyviai (choras) dainuoja:

Teismo nariai jau atėjo, 
Nes, dešimta suskambėjo; 
žmonių minios sugužėjo 

Sužinot kas bus!

g r

Jankausko “Jaunystės Prie Traukinio” — 
703 ekz., T. Tilvičio “Kelionė Aplink Salą” — 
1520 ekz. ir F. Neveravičiaus “Dienos ir Nak
tys” — 884 ekz.

Reikia pažymėti, kad nemaža šių knygų nu
pirko bibliotekos, vienas savo nuožiūra, o kitas 
(.kaip Dovidėno “Broliai Domeikos”) įsakius 
atatinkantiems administracijos organams. To
dėl išpirktų ekzempliorių skaičius faktinai yra 
dar mažesnis.

Aukščiau nurodyti skaičiai parodo, kad, 
aplamai imant, geriau platinasi tie veikalai, 
kurie vaizduoja liaudies gyvenimą, kurie pre
tenduoja į pažangumo vardą..

Ir jeigu šiandien Lietuvoj literatūros fron
te skurdas, jeigu prisieina skustis, kad at
spausdintos' knygos guli sandėlių lentynose, 
tai čia kalta visų pirma fašistinė reakcija, ku
ri varžo kiekvieną laisvesnę mintį, verčia ra
šytojus luošinti savo veikalų mintis, nedasa- 
kyti iki galo savo nuomonės. Lietuvos liaudis 
uoliai j ieško ir mėgsta tas knygas, kurios sa
vo tūriniu artimos liaudies dvasiai, kurios šau
kia ją į kovą už geresnę ateitį. Bet tokioms 
knygoms pasirodyt Lietuvoj nėra sąlygų.

(“Priekalas”)

Nes nūnai prasided’ byla, 
Kuri žada būt akyva.
Jurgį skundžia Angelina,

Greit jiedu atplaks.
Tai tik pora stanzų iš libreto, 

kuris pilnas veiksmo.
Rašančiam šiuos žodžius teko 

šį veikalą matyt vaidinant. 
Ypač žavinga partitūra — daug 
gražių melodijų, spalvų.

Ilgesnėm partijoms pildyti 
reikalinga 7 asmenys. Kitą dalį 
veiklos pildo choras. Susimoki- 
nimui, būtinai reikia 15 kopijų, 
tai yra 7 kopijų dėl lošėjų ir 8 
choristams. Visas setas, antsyk 
perkant, kainuoja $12.00. Gau
nama Liet. Meno Sąjungos Cen
tre, kreipiantis sekamu adresu 
B. šdlinaitė, 46 Ten Eyck St. 
Brooklyn, N. Y.

Vladimiras de Bachman, gar
sus pianistas, pirm negu išstojo 
prieš auditoriją su savo pasi
rinktais muzikos šmotais, — 
skambino juos pats sau vienas 
13 tūkstančių kartų.

KLAIDOS ATITAISYMAS
Pereitam Meno ir Literatū

ros Skyriuj tilpo Lordo Bairono 
eilėraštis (vertimas), bet per 
klaidą nepažymėta, kad tas pa
imta iš “L. ž. Redakcija.
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( R. Mizara. ;

Pora Savaičių Floridoj
(Žiupsnelis Įspūdžių)

(Tąsa)

Praleidimas NAUJOJE VIETOJE'

DETROITO ŽINIOS

Trio
Abekiene

Paraše R. Mizara

(4)

(5)

Siųskit užsakymus tuojau.

Chicagos.
Hawaiian

(2)
(3)

Užprenumeruok Dienraštį 
“Laisvę” Savo Draugams

tų pavojingesnis kalinių pa
bėgimui.

“kara- 
(lietu-

Kas kovojo prieš lietuvos nepriklausomybę?
Kokią rolę vaidino, kam tarnavo Lietuvos 

katalikų dvasiškija, kai Lietuva buvo 
caro priespaudoj?

Ką tuomet dare, su kuo ėjo, dabartiniai 
“tautos vadai*’, kai Lietuvą slėgė cariz
mas ir kaizerizmas?

Kas kovoja už Lietuvos ir jos žmonių 
laisvę dabar?

tokio,

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

VALANDOSE—4 ir 6—8.
Nėra valandų sekmadieniais.

Kiekvienam vasario 16 d. sukaktuvių minėjimo 
masiniam mitinge privalo būti ši brošiūra 

pardavinėjama.
Knygutės kaina tik 5 centai

Platintojams, imantiems nemažiau 10 knygelių, duodame po 
3 centus. Ir kurie kartu su užsisakymų prisius pinigus, 

nerokuosim persiuntimo kaštų.

Raštas aiškus, kalba lengva, populiari.

ALDLD 52 kp. ir LDS 21 kp. 
rengia spagetų vakarienę suba- 
toj, kovo 5 d., Draugijų Sve
tainėj, 4097 Porter. Prasidės 
7:30 vakare. Įžanga tik 40c.

Komitetas.

Brošiūroje gyvais faktais yra nurodyta:
) Kas kovojo už lietuvos nepriklausomybę

Knygele nedidele, bet pilna dokumentališkų citatų, pilna faktų, 
kurie reikalingi žinoti kiekvienam lietuviui.

ĮSIGYKIT ŠIĄ KNYGELĘ TUOJAU.
Literatūros platintojai: užsisakyti “Lietuvos Laisvės 

Draugai ir Priešai” masiniam platinimui

Telefonas: Humboldt 2-7964

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS

—J. U.
(Rytinių valstijų spauda 

pabrėžė aukštus skardžius 
salos krantus po kalėjimo 
sienomis ir stiprias vandens 
srioves, kurios girdi, neš
tų toliau į jūrą kalinį, ban
dantį išplaukti krantam)

Vakar netyčia praleista 
sekama dalis drg. J. U. 
straipsnio “Velnio Sala” ir 
“Aukso Vartai,” kuri iš 
Įvairumų Puslapio buvo pa
žymėta nukelt į 4-tą pusla
pį:

“VELNIO SALA” IR 
AUKSO VARTAI

turistų apsistoja ir patsai gyvenimas ra
mesnis ir pigesnis.

—Gal norite susipažint su viena lie
tuvių šeima,—pažymėjo jis.—Nuvešiu.

Sutikome.
Nuvykome visi trys pas tūlą lietuvių 

šeimą, kuri kadaise Chicagoje turėjo 
viešbutį ant Halsted gatvės, o vėliau nu
sitarė apsigyventi Tampoj. Čia nusipirko 
vieną apartmentnamį, o kitą vienai šei
mai gyventi namą, sumokėdama arti pu
sę šimto tūkstančių dolerių, šiandien 
apartmentnamis yra jau “receiverio” 
(valdžios) rankose. Neužmokėta, mat, 
už keletą metų taksai. Morgičiaus tėra 
mokėti tik $3,000, na, ir atrodo, kad ne
bebus jau galima namo išlaikyti. Skau
dus smūgis šiuos žmones patiko. Jie pir
ko namus, mat, “gerbuviškais laikais,” 
kai viskas buvo brangu, o pastaruoju 
laiku Floridoj namų kainos buvo smar
kiai žemyn nupuolusios.

Bendrai imant, visoj Floridoj darbi
ninkų algos labai žemos, ypačiai papras
tų darbininkų, o negrų gyvenimas tie
siog neįmanomas: kur baltas darbinin
kas gauna 50 centų valandai, ten negras 
dirba už pusę tiek. Visuose Floridos 
miestuose, todėl, greta gražių rezidenci
nių namų, matai kvartalus apleistų lūš
nų, kuriose gyvena sukimštai juodoji, 
pavergtoji rasė, neturinti čia žmoniškų 
teisių.

Mudu su d. Stasiukaičiu nusitarėm ne
apsistoti ilgesniam laikui nei Tampoj, nei 
St. Petersburge.

“Važiuosim,” sakėme, “Miamin, į ku
rį veda visi keliai.”

Temstant apleidome Tampą. Apie 60 
mylių atstume sustojome nedideliam gra
žiam pajūryj kurortų miestelyj, Saraso
ta. Tam, kuris nori praleisti žiemos atos
togas ramiai, be triukšmo ir pigiau, pa
tartina praleisti čia. Bet mudu traukė 
noras vykti toliau link pietų, link Mia- 
mės.

Atvykome į šį miestą sausio 7 d. Nor
maliu laiku miestas turi apie pusantro 
šimto tūkstančių gyventojų, bet žiemą 
jų dar apie tiek privažiuoja iš šiaurių. 
Gražų įspūdį daro miesto vidurys: gyvas, 
daug aukštų budinkų, puošnių viešbučių, 
keletas gražių gatvių. Turtingesniais 
žmonėmis apgyventos miesto sritys atro
do tarytum būtų vienas palmynas. Oras 
čia taipjau arti desėtku laipsnių šiltesnis, 
kaip šiaurinėj Floridoj.

(Bus daugiau)

Nežinau, kodėl Floridos atradėjai, is
panai, pavadino ją “Florida” (Gėlių Že
mė). Jei šiandien man ir kitiems, per
važiavusiems Floridą skersai ir išilgai 
reikėtų jai duoti vardas, tai jau niekad 
neduočiau nešiojamojo, o greičiau pava
dinčiau “pelkių žemė,” arba kaip kitaip. 
Gėlių čia kuomažiausia matytis, o pelkių 
—neribotai. Tai plokščia, pelkiuota ir pu- 
šyniuota valstija, mažai žmonėmis ap
gyventa.

Atvykę į Jacksonvillę, mudu sustojo
me pas “L.” skaitytoją Chas. Sebutk, tu
rintį krautuvę ir grosernę, o taipgi di
delį namą su daug turistams išnuomuoti 
kambarių, Long Branch Inn. Be to yra 
didelis kiemas ir visi patogumai traile- 
riams — namams ant ratų, kurių šiuo 
tarpu Amerikoj labai daug kursuoja.

New Yorke gyvenant sunku ir įsivaiz
duoti, kiek daug žmonių dabar gyvena 
ant ratų tuos, taip vadinamuos traile- 
riuos. Jie gražūs, moderniškai įruošti, su 
lovomis, staliukais—lėšuoją nuo 500 ir 
1,000 dolerių vienas (žinoma, yra ir pi
gesnių ir brangesnių). Atvykę į miestą, 
sustoja speciališkai paruoštuose kiemuo
se. Ten prie jų prijungiamos elektros vie
los; kiemuose randasi “lašų pirtys” ir 
kiti patogumai. Ir taip tos rūšies žmonės 
gyvena. Yra tokių, kurie šitaip gyvena 
metų metus. Gavę mieste darbus, dirba, 
o traileriai jiems tarnauja butais. Kai 
darbus užbaigia, vyksta į kitus miestus.

Šiuo tarpu Seburkų kieme stovėjo tos 
rūšies “namų” keliolika. Sakoma, ran
dasi nemažai ir tokių, ką Floridoj per 
žiemą nusilošia ant arklių ir šunų taip, 
kad pavasarį savo trailerius palieka pus
dykiai ir skubinasi į šiaurius busais.

Pas Seburkus mes ir nakvojome.
O rytmetį, sausio 5 d., išvykome į Tam

pą. Važiavome įstrižai Floridą, nes Tam
pia stovi į pietvakarius nuo Jacksonvillės.

Pavažiavus virš šimto mylių, pradėjo 
darytis šilčiau ir gražesnių vietų pasi
rodė. Žymėtina tai, kad pakelėje kaip 
Georgijoj, taip ir Floridoj, daug matėsi 
karvių, palaidų, niekeno neprižiūrimų. 
Nemažai jų, sakoma, užkliūva ant kelio 
ir tūlos pakliūva po greit ir neatsargiai 
vairuojamais automobilais. Keleto j vietų 
matėsi pakelėse vultūrai tačiją automo
bilių užmuštus šunis, kiaules, karves-

Privažiuojant Gainsvillės miestelį, ėmė 
rodytis orandžių daržai: milžiniški že
mės plotai užsodinta tais gražiai žaliuo
jančiais medžiais, apkekėjusiais gelto
nais, kaip auksas, orandžiais. Miela ir 
gražu važiuoti pro tokius vaizdus.

Gainsville miestelis jau tikrai gražus, 
ant kalnelio, išsipuošęs, švarus. Turi apie 
13 tūkstančių gyventojų, bet trys tūks- 

• tančiai jų studentai, kadangi čia yra val
stijos universitetas.

Pavaikštinėję šičia, traukėm tolyn į 
pietvakarius. Tampą pasiekėme apie 5 
valandą vakaro.

Nesusiradę mano brolio, vykome į St. 
Petersburgą, kurortų miestą, virš 20 my
lių atstume nuo Tampos ir esanti ant 
pussalio, įsikišusį į Gulf of Mexico 
įlanką.

St. Petersburgas — 40,000 gyventojų 
miestas, švarus, puošnus, daugiausiai pa
silaikąs iš tūristų. Ten pernakvojome. 
Ant rytojaus apžiūrėjome gražias mies
to apielinkes ir maudynes—labai švarias 
ir gražias, tačiau neparuoštas didelėm 
masėm naudotis, kaip pav. Miami Beach 
miesto maudynės.

•Vakare grįžome į Tampą.
Mieštas nieko ypatingo neturįs, dau

giau . mažiau cigarų pramonės / miestas. 
'Nemaža laivų prieplauka. Pasikalbėjo-' 
me su mano broliu. Aiškino, jam Tampa 
dėlto patinka, kad čia oras ne tokis šil
tas, kaip Miami mieste. Be to, čia mažai

v

ih K.

vai- 
kai-

sce-
i

Trumpa Peržvalga Dra
mos ir Teatro Istorijos 

(Tąsa iš Trečio Puslapio)
Kirpėjas.” Bet šiandien šis kūrinys yra ge
riau žinomas kaipo Rossinio opera, kuriai li
bretas buvo pagamintas iš to veikalo. Devy
niems metams prabėgus, šis rašytojas parašė 
kitą puikų scenos veikalą, “Figaro Vestuvės.” 
Bet šis veikalas buvo pilnas revoliucinio senti
mento, tai dėl to buvo uždraustas scenoj 
dinti. Vėliau tas veikalas buvo vartotas 
po libretas Mozarto operai tuo vardu.

Italijoj pasirodė du geri rašytojai jos 
noj, Goldoni ir Alfieri.

Ispanijoj šiame laikotarpyje nebuvo jokio 
rašytojo, kuris būtų pasiekęs tarptautinės 
garbės.

Šiam aštuonioliktam šimtmetyj drama atgi
mė Vokietijoj ir Skandinavijos šalyse. Vo- . 
kietijai šis amžius davė tris garsiausius var
dus jos dramos istorijoj, Lessingą, Goethę 
ir Schillerį. Jų vardai yra žinomi visam 
civilizuotam pasaulyj.

Skandindvijos šalyse tenka minėti tik vieną 
Ludwig Holberg. Jis gimęs Norvegijoj. Jo 
gyvenimo vieta buvo miestas Copenhagen, 
skandinavų literatūros centras.

Norvegų karalius Frederickas IV buvo ne
patenkintas svetimtaučių veikalais, kurie bu
vo vaidinami Copenhageno vienatiniam teatre. 
Jis užkvietė Holbergą į tą teatrą, kad jis iš
bandytų savo talentą ir sukurtų nuosavių sce
nos veikalų. Ne po ilgo laiko viskas vyko su- 
lyg karaliaus noro ; Holbergas užsitarnavo di
delės pagarbos nuo savo tautos žmonių-ir pa-., 
saulinių kritikų; jis yra vadinamas tėvu dra
matinės literatūros. . .

(Pabaiga kitos savaitės Meno Skyriuj)

(Tąsa iš trečio puslapio) 
| pabėgimas iš šios 'Velnio

Salos’ kalėjimo.”
Vienas iš pirmųjų buvo 

atgabentas Al. Capone, vi
sokių piktadarysčių 
liūs;” vėliau Karpis 
vis) ir kiti.

Rodos, kas gi čia
kad į Alcatraz salos kalėji
mą varomi įvairūs krimina
listai vieton buvusių ten ka- 
reivių-kalinių. Bet dalykas, 
apie kurį čia noriu pakalbėt, 
tai kad kai kurie žmonės, 
rąžydami apie tą salą, klai
dingai informuoja visuome
nę. Tarp tų yra ir drg. Se
nas Vincas, kuris “Laisvės” 
num. 29-tame rašo, kad ant 
Alcatraz salos išbudavotas 
naujas kalėjimas, ir maga
ryčioms prideda dar kitą 
naujienybę, kad ten žvalgy
bininkų pareigas eina plėš
riosios ryklės-“šarkiai.”

Išgyvenau tos salos kai
mynystėje virš dešimtį me- 

■ tų, bet tokios naujienos ne
girdėjau. Bet žinau štai ką. 
Pagal prezidento Rooševel- 
to Naujosios Dalybos pla
nus ir su jos pagelba, buvo 
pastatyti du didžiausi pa
saulyje tiltai ant San Fran
cisco įlankos — vienas vie
noj pusėj tos salos, antras 
antroj, ir priedan dar — 
naujos maudynės tarpe til
tų, visai priešais tą “Velnio 
Salą.” — Nors San Francis
co gyventojams labai apri
botas maudymasis, nes va
sarą ūkanota ir vėsu, bet 
pavasarį ir rudeniop būna 
patogių dienų maudymuisi, 
ir tose miesto maudynėse 
vaikučiai' ir suaugę maudo
si, . tai yra, toj vietoj, kur 
Senas Vincas sako, Šarkiai 
žvalgybą einą.

Ne vien maudynės ten 
yra, bet šalia maudynių 

fpuikiai įrengta pasiturinčių 
žmonių ir sporto kliubai, vi
sokių rūšių laivelių prie- 
plauka-stovykia;, dar kiek 
toliau — didžiulis žuvinin
kystės centras, kur irgi ne
suskaitoma daugybė laivų- 
laivelių narsto po vandenį.

Vanduo yra brangintinas 
žmonijai ir kaipo {, maisto 
šaltinis, taipgi kaipo leng
vas ir patogus susisiekimų 
kelias, ypatingai Californi- 
joj, kur jis neužšala. Todėl 
apie įlanką tirštai apgyven
ta. Tame vandenyje eina vi
sokis judėjimas dieną ir na* 
ktį; ir negirdėjau, kad Šar
kiai būtų ką sutrukdę. Jei 
aplinkui salą vanduo nepa
vojingas šiaip žmonėm nau
doti, tai nemanau, kad bū-

Spaudos Koncertas
Detroito Draugijų Sąryšis 

rengia didelį spaudos koncertą 
kovo 13 d., finų svetainėj, 5969 
14th St., arti McGrau. Durys 
atsidarys 4 vai. po pietų, pro
grama prasidės 5 vai. po pietų. 
Įžanga iš anksto 50c, prie durų 
65c. Įžanga vien į šokius 25c. 
Programoj bus daug dailės spė
kų iš kitų miestų. Sakanti yra 
programa:

Kenstavičienė iš 
Kenstavičiaus

iš Chicagos.
Dočkienė ir K.

iš Chicagos.
C. Lekas iš Grand Rapids.
A. Palagin iš Grand Rapids.
Betty ir Patsy Naujokas iš 

Monroe, jaunos šokikės.
Seserys Yočioniūtės iš Mt. 

Clemens.
Stella Daubariūtė, akordionis- 

tė.
Lillian ir Walter Gugas, du

etas.
Birutė Astrauskas-Gugienė, 

solistė.
Detroito Aido Choras.
Gerbiami draugai, nepamirš

kite ateit į šį didelį koncertą. 
Išgirsite dainininkus, kurie dar 
niekad Detroite nebuvo daina
vę. Jūs ne tik linksmai pra
leisite vakarą, bet ir sykiu pa- 
remsite savo spaudą — darbi
ninkų spaudą. Komitetas.

Reumatizmas Sulaiko
mas į 48 Valandas

New Yorko Daktaro Nauja Medicina 
Teikia Linksmybes Tūkstančiams— 

Išvaro Reumatiškus Sopulius iš 
Nugaros, Sąnarių, ir Muskulų.

SKAUSMAI PAPRASTAI IŠEINA 
PIRMĄ DIENĄ

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 ryt# iki 4 po pietų.

(Laisvė)

J DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKA
Čia randasi lietuviška aptieka,'-kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

8701 JOS CAMPAU AVE. DETROIT, MICH.!■

m ifcbi i t 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. ‘Mūsų duoną valygyda- 
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui. 
Pristatome į visas dalis—Brooklyn© ir apielinkės, į krautuves 

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

20-ties Mėty Lietuvos Nepriklausomybes Sukaktu- 
vems Minėti Proga dienraštis “Laisvė” išleido spe

cialist masiniam platinimui brošiūrą—

LIETUVOS LAISVES
DRAUGAI ir PRIEŠAI

427 Loftmer Street, Brooklyn, N. Y.

"LAISVES"

Sekantis didelis parengimas bus

“Laisvės” Konvencijinis Banketas 
Įvyks Balandžio 3 April

Gera Vakarienė ir Puiki Programa
Šis banketas bus

GRAND PARADISE SALEJE
318 Grand St. Brooklyn, N. Y.

Banketo bilietai jau gatavi it Išdalinti platinimui. 
Prašome iš anksto įsigyti Banketo bilietą.

ĮŽANGA $1.25 ASMENIUI



VARPO KEPTUVE
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MATTHEW P. BALLAS<<
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BROOKLYN. N. Y,660 GRAND STREET,
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Valgykite Medų

LIETUVIU KURO KOMPANIJA
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OFISO VALANDOS 
nuo 1-3 dieną ir nuo 7-8 vak.

NEDĖLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto
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Lowell, Mass

Newark, N. J
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Ecker iš 4404 
gaus $25,000,
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Vasario 16 d. Philadelphijos
TZ .. • i gyduolę, ir neklausyk nei jokių kitų pasiūlymų, reikalauk tik DEKEN’SKonvencijos Svetainėj įvyko OINTMENT. Kaina 75 centai, $1.50 ir $3.00. Parsiduoda aptiekose, krau-

su 
ko- 
da- 
ant 
ka-

LDS 110 kuopa 19 d. vasario 
buvo surengus balių su koncer
tu. Programą pildė Lawrence’o 
jaunuoliai ir vietiniai. Pirmiau
sia sulošė L. čiuladukas 
Dvareckučiu juokingą girtų 
mediją. Publiką prijuokino 
valiai. Vienas jaunuolis 
armonikos sugVajino porą
valkų. Jo grajinimas publikai 
patiko. Solo sudainavo lakš
tingalos balseliu Boliūtė. Jos 
dainavimas publikai patiko. 
Lawrence’o choras sudainavo 
kelias daineles. Jų dainavimas 
išėjo pagirtinai. Vietinis jau
nuolis J. čižiūnukas pagrajino 
porą kavalkų ant smuikos, jam 
akompanavo E. Gecevičiūtė. Či
žiūnukas gana toli pažengęs 
muzikoje. Visi programos pil- 
dytojai užduotis atliko pagirti
nai gerai.

Rengimo komisija vardan 
LDS 110 kp. taria padėkos žo
dį Lawrence’o jaunuoliam ir 
vietiniam, kurie programą pil- 
dėt. Taip pat ir svečiams, Naš- 
vės ir Lawrence’o draugams, 
kurie dalyvavot mūsų parengi
me. Turiu pažymėt, kad mūsų 
parengimas nusisekė gerai. Aš 
manau dar gauti kokius tris na
rius į Susivienijimo kuopą. 
Liks pelno netoli penkiolikos 
dolerių. Pagal Lowellio tokią 
didelę bedarbę, tai parengimas 
nusisekė gerai.

Iš Drg. Guobos Prakalbų
Vasario 16 d. ALDLD 44 kp. 

surengė prakalbas dėl drg. Guo
bos iš Kanados. Kalbėjo dvie
jose temose. Pirma tema bu
vo apie laikraštį “Liaudies 
Balsą,” antra—bėgančiais rei
kalais. Turiu pažymėti, kad 
Guoba gerai kalba. Publikos 
buvo vidutiniai.

Aš manau, kad kiti korespon
dentai parašys plačiau apie 
prakalbas ir kitus dalykus. Drg. 
Karsonas užmigo saldžiu mie
geliu ir jokių žinių nebeparašo 
į “Laisvę.” Tik Griaustinis kai- 
kada sugriaudžia per “Laisvę.’>| 

Griaustinis paskutinėj “Lais
vės” korespondencijoj neteisin
gai pažymėjo apie Lietuvių Pi
liečių Kliubo kempės pardavi
mą. Rašė, kad kempę parduo
da kliubas ir gaus $10,000. Ti
krenybėj dar .kempės neparda
vė, o jeigu ir parduotų, tai gi
liukas būtų, kad gautų už kem
pę $5,000. Tai būtų gerai, ži
nias rašant, nereikia perdėt. 
Kai perdaug persūdai, tai su
gadina skonį. Lowellietis.

“Gyvieji Nabašninkai” Scenoje
Sekamą sekmadienį, vasario 

27 d., 6:30 vakare, bus suloš
ta komedija trijų veiksmų— 
“Gyvieji Nabašninkai”, Tarp
tautiniam Name, 3014 Yemans 
St., Hamtramcke. ši komedija 
bus nepaprastai juokinga ir 
nenuobodi. Rengia eeastsidės 
lietuvių darbininkiškos org. 
Veikalą mokina gabus drau
gas Maknavičius, ir aktoriai 
bus rinktiniai geri.

Todėl Detroito, Hamtramcko 
ir apylinkės lietuvio/, nepralei
skite šio veikalo nematę. Patys 
pasigėrėsite ir kitą syk norė
site matyt.

Tikietai: iš anksto tik 30c., 
dėl šokių 25c. Bus gera muzi
ka šokiams.

Bus Spaudos Koncertas
Detroito Org. Sąryšis rengia 

nepaprastai šaunų koncertą 
dėl spaudos, “Vilnies”, “Lais
vės” ir tt. Koncertas įvyks ko
vo 13 d. Finų svetainėje, ant 
14 gatvės. Programa susidės 
iš daugelio gabių dailės ir mu
zikos mėgėjų. Bus iš Chicagos 
grupė dainorių ir solistų.

Tad Detroito ir apylinkės gy
ventojai lietuviai būtinai turite 
dalyvauti šiame koncerte. Ti- 
kietai jau parsiduoda iš anksto 
ir dikčiai pigiau, tuojau pasi- 
pirkite.

ALDLD 52 Kp. Vakarienė
ALDLD. 52 kp. ir LDS. 21

kp. turės šaunią ir skanią va
karienę savo svetainėj, ant 
Porter St. Įvyks šeštadienį, 5 
d. kovo, 7:30 vakare.

Jau ne pirma tokia vakarie
nė buvo surengta, bet žmonės 
visados būna pilnai užganė
dinti ir linksmai praleidžia lai
ką. Po vakarienės būna link
smus šokiai. Įžanga į vakarie
nę tik 40c. ypatai, tai geriaus 
ir norėti negalima.

Todėl nepamirškite šio link- 
smaus ir draugiško vakaro.

Vakarienės pelnas eis 
geriem tikslam, būtent: 
west Daily Record 
dos

nas lietuvių buvo nuvykę į su
sirinkimą. Prisirinko 18,000 
darbininkų. Iš tikro drg. Le
ninas yra užsitarnavęs tos pa
garbos, kaipo didvyris ir ko
votojas dėl pavergtosios dar
bininkų masės. Nors Philadel- 
phijos sufašistejusi buržuazija 
bandė sulaikyti tą darbininkų 
susirinkimą, bet stiprus darbi
ninkų susivienijimas nugalėjo 
priešą. \Jj'

Kp. Korespondentas.

L. Buinio, 7-nių kavalkų, pelnas bus 
skiriamas del darbininkiškos klasės.

R. Stašys.
(48-50)

ir
Liaudies Balsui.”

Alvinas.

dviem
“Mid-
Kana-

“Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytojų.

S. W. PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 105 kp. rengia Teatrą, 

Koncertą ir Balių, vasario (Feb.) 26 
•d., Russian Hall, 8640 Eastwick Ave., 
pradžia 7 vai. vak. Įžanga 35c Bus 
gera orkestrą šokiams. Teatrą sulos 
jaunuolių grupė, “Knarkia Palie
piant.” Dainuos Lyros Choras, bus 
Merginų Oktetas, Vyrų Oktetas, so
listai Vaidžiulienė, Vaidžiuliutė, 
Statkevičiutė, Norvaišiutė ir Merkiu- 
tė. Tai bus pirmas tokis koncertas 
šioje dalyje miesto. Šokiai 9 vai. vak. 
iki 12-tai nakties. Gaspadinės bus 
prisirengusios su skaniais valgiais ir 
gėrimais. Todėl kviečiame visus skait
lingai dalyvauti. (46-48)

51 kuopa rengia puikų balių subatoj, 
26 d. vasario, Vanderveer Svetainėje, 
kampas 9-ta ir Washington Sts. Bus 
visiems plačiai žinoma Polka Dots 
Orkestrą ir Įvairių valgių ir gėrimų. 
Eastono ir apielinkės lietuviai yra 
širdingai kviečiami atsilankyti ir 
ir smagiai laiką praleisti. Tuo pačiu 
paremsite LDS 51 kp. kuri apvieny- 
toms spėkomis galės daug daugiau 
darbų nuveikti.

Balius prasidės 7:30 vai. vakare. 
Įžanga tiktai 25 centai.
(47-48) Kviečia Rengėjai.

36-42 Stagg St. TeL Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parem Yra Skaniausi

Norint būti sveiku ir stipriu

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
CAMBRIDGE, MASS.

Dvi kuopos j bendrą darbą, ALD 
LD 8 kp. ir LSS 71 kp. rengia šo
kius, Užgavėnių vakare, kovo 1 d., 
antradienį, 7:30 vai. vak., viršuje 
Lietuviško Kliubo, 163 Harvard St. 
Įžanga 25c. Orkestrą bus jaunuolio

EASTON, PA.
Smagus LDS su APLA Vienybės 

Balius
Kad tinkamai apvaikščiojus vieny

bę tarpe dviejų lietuviškų pašalpinių 
organizacijų, būtent Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimo ir Augščiausios 
Prieglaudos Lietuvių Amerikoje, LDS

PATERSON, N. J.
Sekmadienį, 27 d. vasario, 2 vai. po 

pietų, Lietuvių Svet., 62 Lafayette 
St., kalbės drg. J. Jukelis, iš Chica
gos. Prašome lietuvius skaitlingai 
lankytis Į šias prakalbas. Drg. Ju
kelis senai buvo rytuose ir veikiau
siai negreit vėl atvyks su prakalbo
mis. Jis pasakys labai daug naujo.

(47-48)

FLe/p tuve^

St., ir Henry 
metų, nuo 43 
padarė užpuo- 
sausio ant šv.

per teisėją 
pasodinti j 
nuo 20 iki

Nubausti Lietuvių Svetainės 
Užpuolikai

Du jauni vyrai, Alphonse 
Oskroba, 22 metų, gyvenantis 
421 Chestnut 
Mrozovicz, 21 
Elm Rd., kurie 
limą 14 dieną
Jurgio Lietuvių Svetainės, tapo 
smarkiai nubausti 
Hartshorne. Tapo 
valstijos kalėjimą 
30 metų.

Trečias asmuo,
užpuolime, slapstosi ir yra jie- 
škomas per policiją.

Tame užpuolime nuo 8 žmo
nių ir svetainės turto plėšikai 
nunešė $800 pinigais.

“L.” Reporteris.

štai naujiena, kurios senai 
laukėte. Per ilgą laiką nebuvo 
tokio veikimo girdėti Wilkes- 
Barre apylinkėj. Klausykite 
atydžiai, čionai draugai sukru
tėjo ir sunkiai dirbo. Padėjo 
visas savo pastangas dėl įvyki- 
nimo ir pasisekimo veikalo 
“Pusseserė Salomėja,” trijų 
veiksmų komedijos iš Kanados 
lietuvių gyvenimo. Jį. direkta- 
vo Aldona Pietariūtė.

O dabar ne vieną žodį dau
giau apie šitą greito veikimo 
veikalą, kurį stato scenon A 
LDLD 43 kp., LDS 7 kp., AKP 
Liet. Frakcija, sekmadienį, va
sario 27, 1938, Workmens 
Circle Svetainėje, 69 Han
cock St., Wilkes-Barre, Pa. 
Lošimas prasidės 7 vai. vak. 
Bus gardžių užkandžių ir ska
nių gėrimų, 
visi smagiai 
tik 35c.

Po ’lošimo galės 
pašokti. Įžanga 

Korespondentas.
Prašėte įdėt netNuo Red.

kelius sykius dar šią savaitę, 
tuo tarpu prisiuntėte tiktai va
sario 25 d. Spėjama įdėti tik 
sykį, sutrumpinę, ir dar neži
nome, ar šeštadienio “Laisvė” 
jus pasieks prieš veikalo per
statymą.

Chester, Pa.
Trupiniai

čia vasario 20 d. įvyko 
A.L.D.L.D. 30 kuopos sureng
tos diskusijos. Buvo diskusuo- 
jama, kaip organizuotis, kad 
gavus naujų narių į A.L.D.L.D. 
Nors į diskusijas atsilankė ma
žas būrelis, nes oras buvo blo
gas, bet diskusijos buvo gana 
gyvos ir šaltos. Tokios diskusi
jos turėtų pasikartoti ir ’ant 
toliau, nes tai yra vienas iš 
sveikiausių užsiėmimų dvasi
niai lavintis.

Draugę Petronėlę Gižaus- 
kienę sutiko nelaimė, nes dirb
tuvėje sulaužė koją. Prisiėjo 
atsidurti ligoninėje. Dabarti
niu laiku draugė jau randasi 
namie. Už tai draugai ir 
draugės aplankykite drg. Gi- 
žauskienę, kad pagelbėjus jai 
praleisti nuobodų laiką.

Mes draugei linkime greito 
sugijimo.

OLD GOLD CIG ARĖTŲ 
Kontesto Laimėtojai Paskelbti
S. M. VanSant, Jr. dirbantis raštininku už $35 į savaitę iš Boston, 
Mass, buvo paskelbtas kaipo laimėtojas pirmo prizo $100,000 an
trajame Old Gold Konteste.
Devyni šimtai devynias-dešimt devyni kiti pasidalys likusiuosius 
$150,000, sudarančius sumą iš $250,000 paskirtų išdalinimui pri
zais, sulyg pranešimo Lorillard Kompanijos Oficijalų, šio Kon- 
testo rengėjai.
Antras prizas $50,000 buvo išspręsta Miss Henrietta D. Bruns iš 
3 Edisonia Terrace, West Orange, N. J. Panelė Bruns dirba, kaipo 
stenografė Thomas A. Edison Kompanijai, West Orange, N. J. nuo 
1935 metų.
Trečio prizo laimėtoju buvo paskelbtas Bernard J. 
North Winchester Ave., Chicago, Ill. Ecker, kuris 
operuoja keleivių biurą.
Ketvirtas prizas iš $10,000 tenka Louis Grossman, 
mikui iš 1794 Coney Island Avenue, Brooklyn, N. Y.
Nuo penkto iki septintam prizai, po $5,000 kiekvienas, buvo iš
spręsti William E. Endslow iš Jungtinių Valstijų Laivininkystės La
vinimosi Stoties, Newport, Rhode Island; Karl Acton iš 1504 Clay 
Ave., Houston, Texas ir Mrs. Jean Dibowski iš 2127 Gilbert Ave
nue, Cincinnati, Ohio.
Aštuntas ir devintas prizai po $2,500 kiekvienas, buvo išspręsti Mrs. 
Alma E. Gipe iš 506 Liberty Street, Warren, Pa., ii’ Miss Isobel E. 
Smith iš 1364 West Boulevard, Cleveland, Ohio. 1
Kitų smulkesnių prizų buvo sekanti išsprendimai:
Trys prizai po $1,000 kiekvienas; dešimtis prizų po $500 kiekvie
nas; dvidešimt-aštuoni prizai po $250 kiekvienas; 50 prizų po $100 
kiekvienas; šimtas prizų po $50 kiekvienas ir aštuoni šimtai prizų 
po $?5 kiekvienas.
VanSant, laimėtojas $100,000 gyvena 231 Park Drive,''Bostone. Jis 
yra vedęs ir dirba pas Sears Roebuck & Co. inspekcijos depart- 
mente.
Paskelbdama laimėtojus, ši tabako kompanija išleido stStementą 
išreikšdama savo “Įvertinimą darbo šiame konteste tų, kurie ne
atsiekė laimėjimo.” “Mes tikime,” sako statementas, “kad visi tie 
kontestantai Įvertins šiokią tokią informaciją apie tai kaip tikrai 
šis kontestas buvo išspręstas ir kaip visiem kontestantam buvo ga
rantuota lygus atydumas ir kaip teisingai buvo elgtasi.”
Visas sprendimo operavirpas, Lorillard Kompanija nurodo, buvo 
vedamas bešališkos, nepriklausomos organizacijos Reuben H. Don
nelley Corporation, kurie yra specialistai tokiame darbe. Jie anali
zavo ir palygino milionus atsakymų. Jie vieni išrinko ir certifikavo 
laimėjimo įstojimų blankas.
Donnelley Korporacijos teisėjai susideda iš abiejų, vyrų ir mote
rų, iš kurių didžiuma yra kolegijas baigę. Kiekvienas teisėjas 
paskirtas grupei, kuri buvo specialiai lavinta ant blokų iš 
piešinių ir dirbo vien tik ant to bloko.
Taigi, kontestantų blokai ėjo per rankas aštuonių skirtingų
pių specialistų. Kiekviena grupe iš nuo trijų iki dešimties teisėjų 
dirbo po supervizoro (vyriausio prižiūrėtojo), kuris irgi buvo at- 
sakomingas prieš grupę pildančiųjų supervizorių. Laimėjimo 
jimų blankos buvo sprendžiamos net per daugiau trisdešimt 
skirtingi} individualų iš Donnelley Korporacijos štabo.
Visos iš prizų laimėjimo Įstojimo blankų buvo sprendžiamos
lai” tokiais patvarkymais, -jog Įstojimo blankos buvo perrašomos 
sulyg tam tikrom taisyklėm, taip kad net Donnelley štabas, kuris 
darė paskutinius išsprendimus nežinojo kontestantų nei vardų, nei 
antrašų iki paskutiniai išsprendimai buvo padaryti.
Lorillard Kompanijos statementas tęsią: “Mes netikime, kad bebūtų 
galima išgalvoti teisingesnį ar labiau tvarkesnį metodą išspren
dimui kontesto.”
Vienas iš Donnelley Kontesto Direktorių komentuoja: “Kontestas 
buvo nepaprastas tuomi, kad vos keletas kontestantų buvo diskva
lifikuoti (išmesti) dėl nesupratimo kontesto taisyklių. Nebuvo vi
siškai jokio bandymo atsišaukti i teisėjus prašymais simpatjos ar 
pasiūlymų dalinimui prizinių pinigų.”
Sulyg Lorillard Oficialų patvarkymo bus išsiųstas buletinas, kur 
bus surašyti laimėtojai, visiems individualams, kurie tik yra pri- 
siuntę Įstojimo blanką.

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis 
(Repšys) 

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard Street 
kampas Inman Street 

arti Central Skvero, 
CAMBRIDGE, MASS. 

OFISO VALANDOS: 
2-4 ir 6-8 vakare 

Nedėliomis ir šventadieniais: 
10-12 ryte

VIDURIŲ, UŽKIETĖJIMAS yra 
priežastis tavo ligų. Kad prašalinti 
ir išvengti ligas, tai parsitraukite ir 
vartokite Thomson© NATURAL- 
LAX-HERB TEA, kuri sutaisyta iš 
12-kos Natūralių, medžių ir žolių 
ŠAKNŲ, ŽIEVIŲ, LAPŲ, ŽIEDŲ, 
GRŪDŲ, kas išvalys ir sutvarkys 
pairusius vidurius. Medicinos ir Na- 
turopathy’os gydytojai savo pacijen- 
tams pataria nuo vidurių užkietėjimo 
vartoti NATURAL-LAX-HERB TEA. 
NATURAL-LAX-HERB TEA turi sa
vyje Vitaminų, Mineralių Druskų, kas 
būtinai yra reikalinga žmogaus kū
nui. N. L. H. T. pakelis kainuoja 

Į tik 50c. Tuojaus prisiųskite $1.00, bei 
daugiaus, MONEY ORDER, o mes 
jums - per paštą prisųsime NATU- 
RAL-LAX-HERB TEA.

Rašykte šiaip:
JOHN W. THOMSON 

.1375 E. 18 St., Brooklyn, N. Y.
REIKALINGA AGENTŲ

Dr. Herman Mendlowitz
33 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, sen- 
vičiam duona, balta duona, Caleb 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.

<!>

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

LIGOS d>

CHRONIŠKOS <♦>

GYDOMOS

PASARGA
NEBŪK AVELE

Nesiduok ir neklausyk, 
kad neapkirptų tavęs. Ne- 
kurie pardavėjai jums gali . 
siūlyt kitas mostis i vietą 
tikrųjų, užtai kad jie turi 
didesnį uždarbį ir tokiu bū
du jie nepaiso, kaip jums 
gelbės, bile tik parduot.

Atsiminkit, kad tik viena 
Deksnio Galinga Mostis 
yra: nekreipk domės nei į 
jokius kitus siūli jimus. Sąži

ningas pardavėjas, visados rekomenduos Deksnio Galingą Mostį. Deksnio 
Galinga Mostis turi savyje galingą šilumą-šildydama kaipo saulės spindu
liais savo galybe sunkiasi per odą į gyslas ir dirbasi į kraują; tai tokiu 
būdu išskirsto kraują ir išvaro lauk visokius skaudėjimus, kaip tai: REUMA
TIZMĄ, RANKŲ, KOJŲ, NUGAROS skaudėjimą, ŠALTĮ, NUVARGIMĄ, 
ATŠALUSĮ KRAUJĄ, NUTIRPIMĄ RANKŲ, KOJŲ, SUSTINGUSIUS 
MUSKULUS, NYKSTELĖJIMĄ, ir kitus sausus skaudėjimus, tik ne ronas. 

Aplaikom daug skirtingų laiškų iš skirtingų pasaulio kraštų nuo žmonių, 
kuriems pagelbėjo, ir tau, broli ar sesere, pagelbės kaip ir aniems.

Deksnio Galinga Mostis tūkstančiams pagelbėjo, GARANTUOJAM pa
sekmes nuo minėtų skaudėjimų arba pinigus grąžinam. Jeigu tamsta įver
tini savo sveikatą ir ją brangini, tai tuojaus reikalauk Deksnio Galingos 
Mosties, klausk taip: DĖKEN’S OINTMENT, tai tik tada aplaikysi tikrąją 
-yduolę^ ir_neklausyk nei jokių kitų pasiūlymų, reikalauk tik DEKEIN’S 

draugo Lenino mirties paminė- ' tuvėse ir per agentus. O jeigu negalėtumėt gauti savo mieste, tai reikax 
• • t -x + * ’laukite tiesiog iš laboratorijos minėtu antrašu: DEKEN’S OINTMENT CO.,Jimas. Ir is Chesteno apie tuzi-, P> 0. Hartford, Conn., U. S. A.

J A .4 .%$ ' A “ ’»

NOTARY PUBLIC Tel. Stagg 2-5043

(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavimas 
bus užtikrintas ir už prieinamą kainą

“Laisvė” vėl gavo daug medaus, 
kuriuom aprūpins Brooklyn^ 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

Patenkinančios, ir Greitos 
Pasėkos

KRAUJO, ODOS ir NERVŲ Ligos, 
BENDRAS SILPNUMAS, ĮSISE
NĖJŲ SKAUDULIAI, SKILVIO 
Nesveikumai, HEMORROIDAI bei 
kitos MĖŠLAŽARNES Ligos yra 
Gydomos, NOSIES, GERKLES, 
PLAUČIŲ, KVĖPAVIMO Dūdų 
Ligos, INKSTŲ ir PŪSLĖS Ne
sveikumai, ir kitos Staigios ii 
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-SPXNDULLAI IR KRAUJO • 
TYRIMAI

NEBRANGUS ATLYGINIMAS— 
SĄLYGOS JUM PRIEINAMOS 

(Ištyrimas Veltui ir Slaptas) 

DR. ZINS
Įsisteibęs per 25 metus.

110 East 16th SI, N. Y
Tarp 4th Avenue ir Irving Place
9 A. M. iki 8 P. M., o Sekmadienj 

9 A. M. iki 8 P. M.

Kaina 65c už Kvortą
LIEPŲ ŽIEDŲ 75c KVORTA 

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

Įdedame Master-Kraft Oil Burners Į Jūsų Seną 
. Ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namui 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



šeštas Puslapis LAISVE

New Yorko Ir Apielinkės Žinios Telefonas FOxcroft 9-6901

sa-

Išsikirpkite ir Pasilaikykite

GARSINKTTES “LAISVĖJE

PRAMOGOS

BROOKLYN LABOR LYCEUM

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI„ -

PHONE PULASKI 5-1090

BALIUS
OPEN DAY AND NIGHT

pa- 
lt e-

51-mas
Metinis

51-mas 
Metinis

857 
yra 
tuo

168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

Amerika, 
radio bus 
iki 10:15 

WNEW,

Anks- 
bendrauti maž- 
amžiaus panelė- 
jam esant mažo 

palieka mūsų

Iš senų padarau nau
jus paveikslui ir kra- 
javui sudarau m ame
rikoniškais. Reikalui 
esant ir padidinu to
kio dydžio, kokio pa
geidaujama. Taipgi 
atmaliavoju {vairiom 
spalvom.

Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas pieniškų 
valgių ir daržovių, virtų ir žalių.

Mateušas Simonavičius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS IŠTAIGA

K. Degutis, Savininkas
Gerai Patyrę Barbenai 

Prielankus Patarnavimas
306 Union Avenue

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

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

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

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.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS 

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

PaTsamdau automobilius vestu
vėm, parom, krikštynom ir 

kitokiem reikalam 
402 Metropolitan Avė. 

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

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: 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.

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

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS 

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 8847

CHARLES
UP TO-DATE

BARBER SHOP

Gaminami Europiško ir Amerikoniško stiliaus. Pui
kūs, lietuviško namų darbo, kilbasai ir kepta paršie- 

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

įvairių dalykų maisto ragauti, taipgi 
kaip išvirti maistas tinkamai. Įžan
ga visiems veltui, atsilankykite ir vi
si būsite pilnai užganėdinti.
(47-48) Kviečia Komisija.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

RUSSIAN and TURKISH BATHS, Inc
29-31 MORRELL STREET BROOKLYN, N. Y.

COOK and HEAT Without Coa. , 
In Your Preeent OrWOOQ } Į
Stove or Furnace— 
HOTTER —CHEAP- 
ER—No Aihea or Dirt 
— Twice the Heat Quick ’’’■ 
•t ONE HALF THE COST.
COOKS A MEAL

FOR LESS
Beata any oil burner ever gotten 
out for low cost, perfect per- 
fornmneo. Burna cheap oil a now 
way, without pre-goneratlng AnySTOVt 
or clogging tip. Quick Intense rangi or 
heat by Simple Turn of Valve, fuknaci

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Ave.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335

čiau išmestiems iš 
žmonėms nėra kitos 
kaip lįsti į kitą tokią 
žynę, nes jų kišenini 
geresnių namų.

Stoka žmoniškų butų priei
namomis kainomis yra viena iš 
didžiausių problemų New, Yor
ko ir jo priemiesčių gyvento
jams.

OIL BURNER 
INVENTED

//zo GmnPuf!

Painters and Decorators
Lietuviai Mali oriai ir Dailydes

It ends drudgery and dirt of HEATat 
coal or wood: cuts fuel bills In Turn of Vaivai 
half, pays for itself quickly by what IT SAVES.

D8-8AM E phone for free • iriMlMl: DEMONSTRATION 
No Obligation

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

Local 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

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name

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

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

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(šalinskas)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų.

Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę dėl po šermenų pietų.

Teikiam nemokamai vėliausios 
mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE
Prieš Forest Parkway

Woodhaven, L. L, N. Y.

Kas Ta “Pusseserė 
Salomėja”?

Kad būtų visuomenei aišku, 
kas toji “Pusseserė Salomėja” ; 
čia pasakysiu truputį paslap
ties: Tai yra komedija, para
šyta vieno Kanadoje gyvenan
čio žymaus literato, vaizdžiai 
perstatanti vieno nesąmoningo 
pagyvenusio kavalieriaus, Mo
tiejaus, gyvenimą. Paveikslas 
toks: Kavalierius jau suaugęs, 
subrendęs, jau ir plaukas— 
vienas kitas ant galvos prade
da kyšot baltas; metų jau per
gyventa čiela virtinė, 
čiau mėginta 
daug su savo 
mis, ilgainiui, 
prasilavinimo,
Motiejus tartum užburtam ra
te.

&
I

šeštadien., Vasario 26,1938,

Jurginės Draugijos 
Metinis Balius

Pasirašė Sutartį su Laivų 
Statėjais

įgriuvo Laužynų Namas 
-Žmonės Išsigelbėjo

Didžioji vietos lietuvių pašal- 
pinė, šv. Jurgio Draugija, turės 
savo 51-mą metinį balių šį va
karą, tai yra šeštadienį, 26 va
sario, Grand Paradise Svetai
nėje, 318 Grand St., Brookly
ne. Įžanga 40c.

šokiams grieš dvi orkestros: 
lietuviškiems — Retikevičiaus, 
amerikoniškiems — Kaizos. Ti
kimasi skaitlingos publikos, 
kaip paprastai būna šios drau
gijos baliuose. Rep.

Pasisamdė Skebus prieš 
Darbietį

Šiomis dienomis Miesto Ta
rybos specialiai paskirtoj komi
sijoj eina negrinėjimas darbie- 
čio tarybininko Quill rezidenci- 

| jos. Tammaniečiai nori įrodyti, 
'būk Quill negyvenęs Bronxe 
[rinkimų metu ir dėlto neturįs 
legalūs teisės būti Taryboje 
Bronx gyventojų atstovu, nors 
ir tapo išrinktas Tarybon.

Kad sudaryti kaltinimus, 
tammaniečiai pasisamdė R. C. 
Schindler, Inc., agentūrą, kuri 
yra paskilbusi laužyme streikų 
ir plačiai apibūdinta Edward 
Levinson’o knygoje “I Break 
Strikes.” Harry Sacher, Quill’o 
advokatas, griežtai pasipriešino 
naudojimui streiklaužių liudi
ninkų prieš Quill’a, kuris yra 
žymus unijistas, Transporto

Na, o čia Motiejus įsikalęs 
sau į galvą, kad jis turi “iš-’ 
bandyti savo meilę” dar gy-1 
vas būdamas! šliejasi naba-1 
gas prie “šešiolikinių”, kurios! 
žiūri į gyvenimą labai aistriai 
—kartais neapgalvotai, bet ir 
čia nevyksta. Tuomet Motie
jus nusisprendžia savo “mei
lę” pasiūlyti per laikraščius. . . 
Džiaugiasi savo sumanumu. . . 
Tuojaus skuba, rašo. . . ir lau
kia “gatavos meilės” atvyks
tant per laikraščius. . .

O tuo tarpu jaunesni ber
niokai iškerta mūsų Motiejui 
šposą: vienas jaunas, apsukrus 
studentas įlenda moteriškan [Unijos internacionalis preziden- 
sijonan, gražiai apsitaiso, kad 
atrodytų “žavinti” geltonplau
ke ir, su pagelba vieno kito as
mens, persistato Motiejui es
anti iš Čikagos jo per laikraš
čius jieškota “meilužė”. Mo
tiejus netveria džiaugsmu to
kia “pasisekusia meile ir lai
me”. Ot, čia, ir susidaro visas 
komedijos branduolys, — kur 
galų gale įsivelia toje “karš
toje košėje” ir Motiejaus šei
mininkas ir šeimininkė, pas 
kuriuos jis kvateravojasi; jiem 
besimaišant Motiejaus “meilė
je”, įvyksta ir tarp jų nesu
sipratimas . . .

Šią komediją susimokino 
Lietuvių Liaudies Teatro vai
dintojai, vadovaujant moky
tojai Amilijai Jeskevičiutei ir 
šiandien, vasario 26, (subatoj) 
pirmu kartu bus suvaidinta 
Newarke, 180 New York Ave.

Kas norite sveikai pasijuok
ti, nepraleiskite šio vakaro!

V eismūniškis.

Išgirsim-Matysim New 
Jersey Menininkus

Sekmadienį, 27 vasario, broo- 
klyniečiams bus tikra meno 
šventė.

Ryto 10-tą v. prasidės didžioji 
Lietuvių Meno Sąjungos Aps
kričio konferencija, kuri geriau 
tiktų pavadinti meno kursais 
dėl jos turiningų meno klausi
mais referatų. Konferencija at
dara ir abelnai publikai.

Vakaro 6 vai. Sietyno 
iš Newarko suvaidins 
“Meilės Nuskriausta,” 
dainuos Bangos Choras 
zabeth. Paskui šokiai.

Svetainėj,
M.

bus Ukrainų 
Grand St.

Choras 
operetę 

taipgi 
iš Eli- 
Viskas 
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Sugrįžo iš Floridos
Užvakar sugrįžo iš Flori

dos Josephina Augutienė, se
na “Laisvės” skaitytoja ir ge
ra rėmėja. Gražiai bronzava 
nuo saulės ir sakosi gerai pa
silsėjus ir pilnai atsiekus sa
vo tikslą sveikatos atžvilgiu.

Rep.

Nusiminus dėl silpnos svei
katos, Mrs. C. McCarthy, 70 
m., nušoko nuo 5 aukštų namo 
stogo, 156 E. 118th St., N. Y., 
ir užsimušė.

tas.
Vėliau Mr. Cashmore, Brook- 

lyno tammanietis tarybininkas, 
prisipažino, kad jis asmeniškai 
pasisamdęs tos streiklaužiškos 
agentūros investigatorių sekioti 
Quill’ą ir jis asmeniškai atmo
kėsiąs už jo patarnavimus, jei
gu Miesto Taryba nedaleis jį 
apmokėti iš nagrinėjimo lėšoms 
skirtos sumos.

Laike nagrinėjimo posėdžių 
salė persipildžius transporto 
darbininkais. Kiti neįleistieji 
salėn pasiuntė protesto telegra
mą nagrinėjimo komisijos pir
mininkui Anthony Giovanna, 
Brooklyno demokratų tarybi- 
ninkui.

Pirmajame nagrinėjime buvo 
iššaukta 6 liudininkai. Vienas 
iš jų, Daniel Lynch, liudijo, 
kad Quill gyvenęs pas jį 841 
Beck St., Bronx, nuo balandžio 
iki gruodžio, 1937 metų, tai yra 
iki išvykimo . į Airiją apsivedi- 
mui. Paskui persikėlęs į 
Beck St. Jis sakė, .kad Quill 
gavęs tūkstančius laiškų po 
antrašu.

Barbara Borrell, namų pri
žiūrėtoja, 841 * Beck St., sakė 
nemačius Quill išeinant ar pa
reinant, bet Quill advokato per- 
klausinėjama prisipažino, kad 
ji mažai žino apie namo gyven
tojų išeidinėjimus ir pareidinė- 
jimus.

Mrs. Kuni Schlott, kriaučiš- 
kos įstaigos savininkė, 133 W. 
64th St., liudijo, kad Quill bu
vęs jos kostumeriu virš metus 
laiko. Ji pastatyta liudininke 
tam, kad įrodyt, būk Quill gy
venęs unijos name, 163 W. 54th 
St. Ji sakė, kad ji tenai prista- 
tydavus jam drabužius. Tačiau 
Quill niekad nėra užginčinęs, 
kad jis ten negyveno iki balan
džio mėnesio pereitų metų.

Kitu liudininku buvo Butų 
Departmento valdininkas Sa
muel Becker, kuris sakė, kad 
unijos patalpa esanti užregis
truota, kaipo turinti gyvenamą 
butą. Tačiau Mr. Quill sako, 
.kad unijos patalpų bildingas 
pereitą pavasarį buvo visai per
taisytas ir nuo to laiko kamba
rys, kuriame jis gyvendavęs, 
padaryta unijos raštine.

Nagrinėjimas nebaigta, jo tą
sa bus penktadienį.

Jūrininkų ir Laivų Budavo- 
tojų Unijos 13-tas Lokalas 
sirašė sutartį su Deck and 
pair Co., Brooklyne.

Sutartis duoda uždaros
pos sąlygas, unijos samdymo 
salę, minimum algas nuo 85c iki 
$1.45 į valandą, 40 vai. savaitę, 
laiką ir pusę už šeštadie
nius, dvigubą mokestį už sek
madienius ir 9 šventadienius, 
taipgi pakelia algas.

Lincolno Veteranai Eis 
Šilko Boikoto Parade
Moterų ruošiamajame šilko 

boikoto parade šiandien, 26 
vasario, Boro Hali, Brooklyne, 
maršuos ne tik vienos moterys, 
bet ir vyrai. Tame parade bus 
ir būrys garbės maršuotojų — 
Abrahomo Lincolno Brigados 
veteranai —, kurie paaukojo 
po metus ir daugiau laiko ka
ro fronte prieš Ispanijos liau
dies užpuolikus fašistus. Di
džiuma iš jų paaukojo ir svei
katą. Dėlto jie aukštai įverti
na ir reikalingumą pagelbos 
Japonijos užpultai Chinijai ir 
jie pasiryžę pasiaukauti dar 
daugiau tolimesnei kovai prieš 
užpuolikus, už taiką.
Lietuves Susirinks “Laisvėj”
Lietuvės moterys šaukiamos 

susirinkti 1 vai. dieną prie 
“Laisvės”, iš kur kartu nuva
žiuosim į paradą. Tačiau, ku
riom neparanku į “Laisvę,” tos 
važiuokite tiesiai prie Eastern 
Parkway ir Underhill Ave., 
Brooklyne. Vieta randasi prie 
IRT Grand Army Plaza sto
ties arba BMT Brighton Beach 
7th Ave. stotis, taipgi St. 
John’s Pl., Greenpoint ir dau
geliu kitų gatvekarių ir busų. 
Ten susirinks 1:30 po pietų. Iš 
ten maršuos Fulton strytu iki 
Boro Hali.

Ketvirtadienį įgriuvo vidu
jinės sienos gyvenamo namo 
ant Avenue C, tarp 12th ir 
loth Sts., New, Yorke. Namas 
buvo apgyventas, kaip ir šim
tai kitų tokių suaižėjusių na
mų, ir tik dėka momento ap
linkybėms išgelbėta 30 gyvas
čių.

Nelaimė dėjosi rytą. Mrs. 
Anna Hazel, antro aukšto gy
ventoja, taisydama pusryčius, 
pamatė, kaip prieš jos akis 
plyšys prasivėrė sienoj. Jinai 
greit įspėjo kitus gyventojus. 
Visi spėjo išbėgt ir išnešta dar 
tebemiegojusieji vaikai. Vos 
tik spėjus visiems išeit, sieną! 
įgriuvo.

Numatant pavojų, policija 
įsakė išsikraustyt ir gretimais 
esamų namų gyventojams. Ta- 

laužynų 
išeities, 

pat lau- 
neišgali

BROOKLYN, N. Y.
Sveikatos Kultūros Draugija rengia 

Naturalio Maisto Parodą, kuris tęsis 
per 3 dienas, kovo 1, 2 ir 3, š m. Po 
numeriu 411 S. 3rd St., Union Avė. 
ir Howes St. Pradžia 8 v. v. Pra
kalbų programą apie sveikatą išpil
dys šie asmenys: Per ilgus metus pa
tyręs naturalį gyvenimą, Geo. Stan
ley, iš Amsterdam, N. Y. ir vieti
niai John W. Thomson’as, P. Baltrū
nas ir kiti. Dailės Programą pildys: 
P. Kalvelis, skambins mandaliną ir 
Eugene Thomson’as skambins Guita- 
rą, solo dainuos L. Kavaliauskaitė. 
Beaution’as A. Mollynas rodys kaip 
užlaikyti gražų veidą ir kaip vyrai 
užaugintų plaukus. Bus ir daugiau 
dailininkų, čia bus išaiškinta mais
to Chemija, jodoma kaip tinkamai 
maistą suderent, kad būtų skanus ir 
sveikas, duos ir naturalio sudaryto iš

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

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai1 geriausių 
bravorų alus ir 
Elius. Kada būsi
te Brooklyne, už
eikite susipažinti.

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

DARBININKŲ ĮSTAIGA

Managed by
RHEA TEITELBAUM

Vapor Room, Turkish Room, Russian 
Room, Large Swimming Pool, Fresh 
Artesian Water, Restaurant, Barber Shop, 

Sleeping Accomodations.

Admission 50c, day and night
Saturday Night 75c

PAMOJIMAI
Pajieškau darbo kaipo barzdasku

tys. Turiu 17 metų patyrimo. Ma
lonėkite kreiptis arba rašyti sekamu 
antrašu: J. Thomas, 427 Lorimer St., 
Brooklyn, N. Y. (47-48)

SPECIAL RATES
LADIES’ DAYS

Mon. and Tuesday from 12 a. m. 
to 11 p. m. After 11 p. m. for gents.

IMMM

Močiutė Bloor Kalbėjo 
Per Radio

Ketvirtadienio popietį šim
tai tūkstančių, o gal ir milio- 
ninė skaitlinė moterų girdėjo 
paskilbusią Amerikos moterį 
Močiutę Ella Reeve Bloor kal
bant per radio. Kalba ėjo 
klausimų, atsakymų formoj, 
Muriel Draper ją perstatė ir 
klausinėjo. Jos kalba perduo
ta po ‘’visą plačią 
Kita jos kalba per 
kovo 8-tą, nuo 10 
vakaro, i$ stoties

Jūreiviai Nori įvesti 
Naują Taisyklę

Iki šiol jūreivių unijos kon
stitucijoj galiojo taisyklė, ku
ri leisdavo pačiai įgulai disci
plinuoti atskirus unijos narius 
ant paties laivo sulyg savo 
nuožiūros. Dabar New Yorko 
kuopos susirinkime nutarta pa
siūlyt tą punktą panaikinti, 
nustatant, kad įgulos, norin
čios nubaust savo narį, turės 
sudaryt prieš jį kaltinimus sa
vo porte.

Tos pataisos sumanymui rei
kalinga dviejų trečdalių kuopų 
užgyrimo, o tada bus paleistas 
narių referendumui.

Rengia

ŠV. JURGIO DRAUGYSTĖ

New Yorke suimtas Peter 
Colavecchio, kuris laikoma va
du gengsterių, apiplėšusių ma
žiausia 6 bankus.

IŠRANDAVOJIMAI
( Išsirandavoja K. čiuberkio name, 

101-54 — 110th St., Richmond Hill, 
šviesūs/ su visais įrengimais, šeši 
kambariai. Už prieinamą kainą. In
formacijų klauskite pas Paukščius— 
šiokiomis dienomis vakarais, suba- 
tomis po pietų ir nedėldieniais.

(46-48)

Įvyks Šeštad., Vasario 26 Feb
GRAND PARADISE SVETAINĖJE

318 Grand Street Brooklyn, N. Y.
Prasidės 6:30 v. v. Įžanga 40c.

Gerbiamoji Brooklyno ir Apylinkės Lietuvių Visuomene! 
Jau žinote, kad Šv. Jurgio Draugystės parengimai visuo
met būnk skaitlingi ir linksmus. .Tad ir šis balius bus 
linksmas ir įspūdingas visiems,

NES JIS BUS IŠ EILES,51-mas BALIUS
PROF. RETIKEIVIČIAUS ORKESTRĄ 

Grieš Lietuviškus Kavalkus šokiams
PROF. KAIZOS ORKESTRĄ 

Grieš Amęrikoniškus Kavalkus Šokiams

Tad širdingai kviečiam visus lankiusius mūsų balius ateiti 
ir prašome atsivesti naujų svečių Rengimo KOMISIJA.

PER WEEK

GENTS’ DAYS
Wed., Thurs., FrL, Sat. and 

Sun. all day and night.




