
Krislai
Politiniai Ablavukai.
Jau kur Atsidūrė.
Juodas Jų šūkis.
Kaltininkų Prisipažinimai.
Ką Sako Amerikos

Sistema?
Rašo A. B.

Bėgyje paskutinių kelių sa
vaičių “Laisvėje” įvyko dvi ze- 
ceriškos klaidos dėl datų. Viena 
įvyko kalbant apie Kerenskį ir 
trickistinius-zinovjevinius kri
minalistus. Buvo paminėta 1937 
metai, o turėjo būti 1927 m.

Kita technikinė klaida įvyko 
reikale Stilsono fondo. Vienoje 
vietoje pasakyta, kad aukų su
rinko $2,268.38, o kitoje jau 
tik $268.28. Bet dvi skaitlinės 
buvo ten pat. Kas norėjo, galė
jo suprasti, jog tai grynai tech
nikinė klaida.

Deja, ne taip galvoja sklokos 
nelaimingi vadai. Paskutiniam 
savo šlamšto numeryje Straz
das ir ant pirmo puslapio ir ap
žvalgoje barabanija apie “1937 
metus” ir visą Sovietų žemę iš- 
paškudija. O Stilsonas prirašė 
trijų špaltų straipsnį apie jo 
fondo skaitlines ir dar sakosi 
rašysiąs.

Taip elgiasi tiktai politiniai 
ablavukai. Kai nebeturi politi
nio argumento, tai jie gaudo 
savo oponentų zeceriškas klai
das ir iš jų bando susidaryti 
savo partijai platformą.

/ . ------------
Štai ateina Pirmoji Gegužės. 

Visur bus ruošiamos darbinin
kų demonstracijos.

New Yorke įvyks milžiniška 
darbo unijų ruošiama demon
stracija. Mes laukiame jos. 
Ruošiamės joje dalyvauti. Šau
kiame visus lietuvius darbinin
kus toje iškilmingoje demons
tracijoje dalyvauti.

Bet ką gieda “Naujoji Gady
nė?” Bal. 21 d. laidoje ji begė
diškai šaukia:

“Lietuviam socialistam ir L 
DD nariam mes irgi patartam 
nieko bendro 'neturėti su ta de
monstracija, kurią ruošia ko
munistai“

Komunistai jokios atskiros 
demonstracijos New Yorke ne
ruošia. Bus tik viena, kaip sa
kyta, darbo unijų ruošiama de
monstracija. Komunistai tik ją 
remia ir prie jos prisideda.

Wall Stryto biržos buvęs gal
va Richard Whitney prisipažino 
kaltu nusukime nuo įvairių sa
vo prietelių $225,000. Teisėjas 
jį už tai nubaudė nuo penkių 
iki dešimties metų kalėjimu.

Jokio teismo nebuvo. Kad 
prisipažino kaltu, tai kaltas. 
Tokia Amerikos teismų proce
dūra.

Ar prieš šitą Amerikos teis
mo procedūrą pakėlė balsą mū
sų socialistinė ir buržuazinė 
spauda?

Ne, nesakė nei žodžio.
Bet kas kita, kai Sovietų Są

jungoje prisipažinusius krimi
nalistus nubaudžia. Ta pati 
spauda putoja, jog tai esą bai
su, jog tie kriminalistai esą 
taip nekalti, kaip tie lietuviš
kuose laukuose besiganą avinė
liai.

Beje, net pati Jungtinių Val
stijų konstitucija sako, kad kal
tumo įrodymui užtenka kaltina
mojo prisipažinimo. Straipsnio 
Trečio, Skyriaus Trečio, pir
mam paragrafe pasakyta: '

“Joks žmogus negali būtį pa
smerktas išdavystėje, nebent tą 
paliudys du liudininkai, arba 
kaltinamasis prisipažins atvira
me teisme.”

Vadinasi, jei kaltinamasis 
prisipažins prie kaltės, tai ne
bereikia jokių liudininkų, jokių 
kitokių įrodymų. Jis kaltas.

Barcelona. — 10 asmenų 
tapo nusmerkti sušaudyti 
kaip Ispanijos respublikos 
išdavikai.
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Kalbėt Pusvalandį Reikia 
Rengtis Dešimts Valandų, 

Sako Prezid. Roosevelt
Washington. — Prez Roo- 

seveltas aiškinosi, kodėl Jis 
neateidavo kalbėti į pirmiau 
buvusius suvažiavimus va
dinamų “Amerikos Revoliu
cijos Dukterų’’ draugijos. 
Sakė, prisirengiant pusva
landžio kalbai per radio ar 
susirinkime tai reikia jam 
10 valandų. O kad ir šį kar
tą neturėjęs gana laiko, tai 
tik laisvai išreiškiąs savo 
mintis be ypatingo prisiren
gimo.

Ir vis dėlto prez. Roose
velt pasakė labai gerą kal
bą.

HITLERIS UŽGROBIA GELE
ŽINES TVORAS

Berlin. Hitlerio valdžia 
įsakė nuimt geležies tvoras 
nuo visų miestų valdybų 
nuosavybių ir paliepė polici
jai ragint privačius namų 
bei daržų savininkus, kad 
prašalintų visokius geleži
nius “užtvarus” ir pervestų 
juos į geležies fondą pagal 
nazių “ketverių metų pla
ną.”

Vidaus reikalų ministeris 
Wm. FriclįC paskelbė, būk 
geležinės tvoros esąs “bjau
rus” daiktas.

Bet dalykas tame, kad 
Vokietijoj trūksta geležiės, 
ypač begaliniam gaminimui 
ginklų ir amunicijos.

Tokio. — Japonija siunčia 
Chinijon daugelį ir tų savo 
pulkų, kurie iki šiol buvo 
laikomi Manchukuo krašte, 
Sovietų Sibiro pasienyj.

Amerika Neparduos Vokieti
jai Helium Dujų f

Washington. — Jungtinių 
Valstijų vidaus reikalų mi
nisteris H. L. Ickes išsitarė, 
kad Amerikos valdžia at
mes Vokietijos reikalavimą 
parduot jai 17 milionų kū- 
biškų pėdų helium dujų nau
jam nazių baliūniniam orlai
viui. Ickes supranta, jog 
Vokietija tas dujas naudotų 
ne tik keleiviniams to or
laivio skridimams, bet ir 
galimiems kariniams žy
giams.

“SUSTREIKAVO” ELEK
TRA PRIEŠ NESMERKTŲ 

MARINIMĄ
Huntsville, Texas, bal. 22. 

—Atėjus laikui numarint 
elektros kėdėj e du nusmerk- 
tus kriminalistus, du sykius 
sugedo elektra, ir jiedu kol 
kas išliko dar gyvi.

JAPONAI KARIAUSIĄ 
IKI NUŠLUOSIĄ DABAR
TINĘ CHINŲ VALDŽIĄ

Tokio. — Japonijos mi
nisteris pirmininkas F. Ko- 
noye pareiškė, kad japonai 
tol kariausią prieš Chiniją, 
iki nušluosią šalin dabarti
nę Chiang Kai-sheko val
džią Chinijoj.

LIAUDIEČIAI ATKIRTO ŠTURMINGĄ 
FAŠISTŲ ATAKA PRIEŠ MADRIDĄ

t

Hendaye, Franc. — Ispa
nijos pasienis. — Fašistai 
smarkiai atakavo respubli- 
kiečius vakariniuose Madri
do priemiesčiuose ir pasi- 
grūmė kiek pirmyn Vakari
niame Parke; bet respubli- 
kiečiai iš Montana Kareivi- 
nių-forįų atrėmė juos ir už
kirto kelią tolesniam fašis
tų žygiavimui.

Paskutinėmis savaitėmis 
daug respublikos kariuome
nės buvo išsiųsta iš Madrido 
į Kataloniją ir į pajūrį Vi- 
naroz srityj. Fašistai tad 
pamanė, kad dabar bus jiem 
proga prasilaužt iš Madrido 
priemiesčių į patį miestą,
bet nepavyko. ..

Vyriausias respublikos 
komandierius centralihėj Is
panijoj gen. Miaja organi-

Visa Tarptautinė Briga
da Vėl Mūšių Fronte

Barcelona, Ispanija. — 
Tarptautinė Liuosnorių Bri
gada vėl užima kovos' pozi
cijas rytiniame fronte. Ji
nai sustiprinta ir papildyta 
iki pilno buvusio savo skai
čiaus.

Amerikiečių Lincolno-Wa- 
shingtono Batalionas gina 
liaudiečių pozicijas palei 
Ebro upę. Į jos. eiles sugrį
žo daugelis ir tų, kurie bu
vo laikomi “prarastais”, 
kurie net sužeisti atėjo pas 
saviškius iš fašistų ^užfron
tės, kur jie slapstėsi per die
nas ir savaites. Juos valstie
čiai maitino ir slėpė nuo fa
šistų.

Visai sveika išliko bent 
pusė Lincolno-Washingtono 
Bataliono, neskaitant sužei
stų, kurie gydosi. Kanadie
čių Mckenzie-Papineau Ba
talionas turėjo tik 15 pro
centų nuostolių, skaitant su
žeistus, kaip rašo N. Y. Ti
mes’ korespondenetas.

Fašistinis Republikonas 
Kongrese Šaukia Panai
kint WPA Viešus Darbus
Washington. — Republi- 

nas kongresmanas J. Taber 
iš New Yorko visu karščiu 
šaukė kongresą panaikint 
WPA viešuosius darbus, 
valdišką farmerių rėmimo 
įstaigą, naujų namų staty
mo programą ir kitus nau
josios Dalybos padarytus 
žingsnius naudai daugumos 
žmonių.

Taber kalbėjo ne tik kaip 
hooverietis, ,b;et jau kaip tik
ras fašistas.,1

NUŠAUTA 2 ANGLAI 
IR 2 ARABAI

Jeruzalė. — Arabai nušo-I 
ve du anglų kareivius Um- 
el Fahm žydų kolonijoj. Ta
da anglai kulkasvaidžiais 
nukovė jauną arabę mergi
ną ir vieną vyrą.

zuoja dar naują didelę ar- 
mi j ą.
J Nazių ir Italijos lėktuvai 
b ,0 m b a r d a vo Puigcerdą, 
Francijos pasienyj; užmušė 
22 nekariškius žmones ir su
žeidė 30; taipgi mėtė bom
bas ant Seo de Urgel ir ge
ležinkelio netoli Francijos 
rubežiaus.

Fašistų ofensyva Torto- 
sos-pajūrio fronte jau pail
so ir šiuo tarpu aptilo.

Japonai “Dumpina” Savo 
Tavoms į Holandų Salą 
Haga. — Holandijos val

džia svarsto, ką daryti, kad 
japonai “dumpina” savo ta
voms į Holandijos valdomą 
salą Java pigesnėmis kai
nomis negu jie pardavinė
jami pačioj Japonijoj.

Turkijos Žemės Drebė
jime Žuvę 1,000 Žmonių

Angora, Turkija.—Pasku
tiniais skaitmenimis, žuVo 
tarp 800 ir 1,000 žmonių per 
žemės drebėjimą, kuris kar
tojosi daugiau kaip dvi die
nas ir naktis. Visiškai su
naikinta 15 kaimų-miestelių 
ir dalinai suardyta bei su
deginta 22 kaimai-mieste- 
liai. 50,000 žmonių neteko 
pastogės.

Daugelyje vietų Centrali- 
nėj Anatolijoj, turtingiau
sioj Turkijos dalyj, suski
lus žemė giliais, ilgais ply- 
šiais-pragarmėmis, iš ku
riu veržiasi verdantis van
duo, ir vis dar girdėt gręs- 
mingi požeminiai dundėji
mai.

Miesteliuose ir kaimuose 
per žemės sukrėtimus pa
laidota po griovėsiais ištisos 
šeimynos. Daugiausia gi žu
vo moterų ir vaikų.

Valdžia įrengė laikinų pa
talpų stovyklas desėtkams 
tūkstančių benamių ir be
duonių. Jų būklę dar apsun
kina nepaprastai šaltas 
oras.

Tai didžiausia iki šiol 
gamtinė nelaimė Turkijos 
istorijoj.

HITLERININKAI SĄMO
KSLE PRIEŠ RUMUNIJOS 

VALDŽIĄ
Bucharest, Rumunija. — 

Iš suimtų dokumentų Ru
munijos valdžia patyrė, kad 
“geležinės gvardijos” fašis
tai Rumunijoj veikia išvien 
su Vokietijos naziais, siek
dami nuverst Rumunijos 
karalių Karolį.
tėvai nori pa varyt 
DIONNE “PENKIUKIŲ” 

DAKTARĄ
10ttawa, Canada. — Tėvai 

garsių Dionne “penkiukių” 
mergaičių kreipiasi teisman 
paliuosuot jų dukteris nuo 
daktaro Dafoe globos, kuris 
jas pasaulin atvedė ir iki 
šiol prižiūrėjo. Sako, mer
gaitės myli daktarą, bet ne
paiso tėvų.

Darbo Federacijos Unijų 
Taryba New Yorke Remia 

Roosevelto Programų
* -------------

New York. — Amerikos 
Darbo Federacijos Unijų 
Didžiojo New York Taryba 
pasiuntė telegramas prezi
dentui Rooseveltuix ir sena
toriams Wagneriui ir Cope- 
landui, kad pritaria Roose
velto plačių viešų darbų 
programai ir jo planams dė
lei šalies ūkio gaivinimo.

Federacijos Darbo Unijų 
Taryba reikalauja, kad kon
gresas paskirtų virš $3,- 
000,000,000 tiems tikslams 
pagal prezidento planą. .

CHINAI TEBELAIKO APSU
PĘ 7,000 JAPONŲ

Shanghai, bal. 22.—Nors 
japonų artilerija, lėktuvai 
ir pėstininkai visomis jėgo
mis šturmuoja chinus, norė
dami išvaduoti apie 7,000 
japonų iš Yihsieno ir Tsao- 
chwango, "pietiniame Shan- 
tunge, bet chinai atsikerta 
ir neleidžia tų tūkstančių 
apsuptų japonų.

Japonai Užėmė 
Hanchwangą

Dešimtis tūkstančių nau
jų kareivių sustiprinta, ja
ponų armija veržiasi linkui 
Suchowo, Lung-Hai ir Pu- 
kow geležinkelių mazgo.

Japonams užėmus Hanch- 
wanga, chinai įsidrūtino 
naujoj linijoj už 22 mylių į 
šiaurius nuo Suchowo.

Šiame fronte chinai turį 
200,000 armijos prieš 100,- 
000 mechanizuotos japonų 
armijos. 

____i----
Užstreikuota 12 Automobilių 

Dalių Dirbtuvių Detroite
Detroit, Mich. Sustreika

vo 2,000 darbininkų prieš 
aštuonias Bohn metalo au
tomobilių dalių dirbtuvės, 
protestuodami, kad kompa
nija laužo sutartį su CIO 
unija, ypač, kas liečia naujų 
darbininkų priėmimą.

Paskelbta streikai prieš 
American Brass, Michigan 
Steel, Detroit Moulding ir 
Hulet Top and Body fabri
kus, kur bosai pasimojo nu- 
kapot darbininkam algas.

Policija grasipa ištaškyt 
CIO pikietiniųkus, kurie 
prie auto, fabrikų vartų 
stabdo darbininkus, tikrin
dami ar jie užsimokėjo 
duokles unijai ir nepraleis- 
dami vidun tų, kuriė per
daug atsilikę savo duoklė
mis.

• '
108 Metų Moteris Skandino

si, Nes Nusibodo Gyvent
Salto, Argentina. — Mar

tina Zamudio, 108 metų am
žiaus, įšoko į upę, norėda
ma nusižudyti, bet buvo iš
griebta.

Kada ją užklausė, kodėl 
jinai skandinosi, senutė at
sakė, kad jau nusibodo gy
venti.

Roosevelt Didžiuojasi 
Kaip Ateivių Revoliu

cionierių Ainys 
----------------------------------- ( 
Reikalauja, kad Japonai At
lygintų Nuostolius Misijom

Nashville, Tennessee.— 
Methodistų episkopalų misi
jų valdyba reikalauja, kad 
Japonija atlygintų už nuos
tolius tų misijų nuosavybei 
Chinijoj.

Japonai ardė bei sudegi
no 24-ris tų misijų namus, 
o 98 procentus likusių jų na
mų apdaužė ir kitaip pažei
dė. Naują misijos koplyčią 
Soocnowe japonai pavertė 
sau arklyde ir kalve.

FAŠISTAI SUSTABDYTI 
VISAM RYTŲ FRONTE
Hendaye, Franc. — Ispa

nijos pasienis, bal. 22.— 
Liaudiečiai visu 100 mylių 
frontu rytuose atmuša fa
šistų atakas. Pasirodo, jog 
fašistai šią savaitę nėkiek 
nepasivarė pirmyn ^tarne 
fronte. 36 valandos atgal 
jie gyrėsi, būk užėmę Alca-| 
la de Chivert, bet šis mies
telis vis dar tebėra liaudie
čių rankose.

JAPONAI PLIEKIAMI
SHANSI PROVINCIJOJ
Shanghai, bal. 22.—Ko

munistinė Chinų Aštuntoji 
Armija vėl išmušė japonus 
iš eilės pozicijų Shansi pro
vincijoj.

Japonai praneša, kad jau 
ištrūkę 5,000 jų kareivių iš 
Yihsien miesto, kur chinai 
juos laikė apsupę per dvi 
savaites.

SKIRIA PROTESTONĄ Į 
KATALIKIŠKOS AIRIJOS 

PREZIDENTUS
Dublin, Airija. — Eamon 

de Valera, vyriausias iki 
šiol Airijos valdovas, ir Cos
grove opozicijos partija iš
vien skiria kandidatu į pre
zidentus protestoną profe
sorių Douglasa Hyde, 78 me
tų amžiaus. Airija yra ka
talikiška šalis, bet D. Hyde 
—geras airių patriotas ir 
geriausias žinovas senovės 
airių kalbos.

Washington. — Jungtinių 
Valstijų Prekybos Rūmas 
pripažino Bostoną sveikiau
siu didmiesčiu.

Maskva, bal. 22. — Nuo 
persidirbimo mirė sunkio
sios pramonės vice-komisa- 
ras Celiščev.

ORAS
Šiandien bus abelnai gied

ra ir vidutiniai šilta.—N. Y. 
Oro Biuras.

Vakar temperatūra 60. 
Saulėtekis 5:08; saulėleidis 
6:41.

Nuo sekmadienio 2 vai. 
ryto prasideda dienos švie
sos taupymo laikas. Pavary
kite tada laikrodžius viena 
valanda pirmyn.

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas nemaloniai 
nustebino suvažiavusias 4,- 
000 poniškų atžagareivių, 
kurios vadinasi “Dukteri
mis Amerikos Revoliucijos.” 
Kalbėdamas joms, Roosevel
tas pabrėžė, kad jis pats 
yra ainys “ateivių ir tevo- 
liucionierių.” Šie žodžiai vos 
neužėmė žado kai kurioms 
iš tų “šimtaprocentinių am- 
erikonių,” kaip rašo vienas 
United Press koresponden
tas.
Ragina Skiepyt Demokrati

nes Idėjas Vaikams
“Jūs ir aš esame ainiai 

ateivių ir revoliucionierių”, 
sakė prezidentas: “Mes da
rome, kas mums atrodo ge
riausia, bet mes dar geriau 
darytumėm, jeigu savo ber
niukams ir mergaitėms skie- 
pytumėm pamatines idėjas, 
kurios atvedė mūsų bočius į 
šią šalį, ir tas priežastis, 
kurios privertė mūsų revo
liucinius protėvius nuversti; 
fašistinį jungą” (Anglijos 
karaliaus Jurgio Trečiojo). 
Apsakymas Atžagareiviams,

Ateivių Niekintojams
Yra įvalias vadinamų 

“tikrų amerikonų”, kurie di
džiuojasi savo veisle ir nie
kina ateivius. Tokie išranda, 
būk ir prezidento Roosevel
to politika esanti “perkai- 
ri”, “neamerikoniška”. Vi
sokį pažangesnį judėjimą 
jię vadina “svetimtautišku”. 
Tai juos turėdamas galvoj, 
prezidentas Rooseveltas pri
minė ir apie savo protėvius,' 
k a 1 b ė d a m as ’’Dukterims 
Amerikos Revoliucijos”:

“Be jokios kaičios iš ma
no pusės, aš paeinu iš tam 
tikro skaičiaus žmonių, ku
rie atplaukė ‘Mayflower’ 
laivu” (su pirmaisiais “Tė
vais Pilgrimais”).

“Dar daugiau. Kiekvienas 
iš mano protėvių, iš abie
jų pusių—visi iki vienam, 
be išimties, jau gyveno šioj 
šalyj 1776 metais, ir jų tar
pe iš viso tebuvo tik vienas 
torys’ (Anglijos karaliaus 
šalininkas). \
šaukia Kovot prieš Fašistų) 

Judėjimus
Prez. Roosevt?ltas užbai

gė savo kalbą, ragindamas 
“gyvai palaikyti Amerikos 
demokratijos dvasią” ir 
šaukdamas priešintis fašis
tiniam judėjimui.

JAPONIJOS SPAUDAI 
UŽDRAUSTA MINĖTI
JAPONŲ PRAKIšIMUS

Tokio. — Pagal savo val
džios įsakymą, Japonijos 
laikraščiai netalpina nė ma
žiausios žinios apie chinų 
laimėjimus ar japonų nu- 
kenčiamus sumušimus Chi
nijoj. <
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- Plepalai
“Keleivis” rašo:

“‘Naujienos’ andai parašė, kad ‘Lai
svės’ redaktorius Bimba gal turėsiąs 
išstoti iš komunistų partijos, nes jis 
prisirašęs prie Darbo Partijos, o prie 
abiejų tas pats asmuo negali prigulėti.

“Pasiremdamos šita pastaba, ‘Lietu
vos Žinios’ dabar praneša, kad Bimba 
tikrai jau pasitraukęs iš komunistų 
parįjos, ir pasitraukęs ne dėl įstojimo 
į Darbo Partiją, bet dėl paskutinės ko
munistų vadų bylos Maskvoje.

“Štai, kaip lengvai pakįla oran laik
raštinė antis!”
Taip, “laikraštinės antys” kyla labai 

greit, bet jos greit ir susmunka. Drg. 
Bimba niekad nemanė ir nemano pasi
traukti iš Komunistų Partijos. Jis kaip 
buvo, taip tebėra Komunistų Partijos 
Lietuvių Frakcijų Centro Biuro sekreto
rius. Na, o žiūrėkim, kiek priešai apie 
tai jau prirašą. x

Iš to skaitytojas gali spręsti, ko ver
tos tos “laikraštinės antys” apie lietuvius 
komunistus (d. Angarietį ir kitus), gy
venančius Sovietų Sąjungoj Sąjungoj.

Mes nenorime ir neturime laikraštyje 
vietos atsakinėti į tų žmonių rašymus; 
dažnai jie esti toki naivūs, tad net gėda 
rimtai su jais skaitytis.

kiekviena panaši byla ir Vakarų Europoj 
ne kitaip turėtų vykti. Byla atidengia, 
kokį rimtą pavojų Europa pergyveno 
1936-37 metais, nes sąmokslininkų lauk
tas karas tada nebuvo negalimas. Pavy
kęs sukilimo planas iš tiesų būtų įžiebęs 
naują Europos karą. Reikia pasakyti, 
kad tuo kritišku momentu Europa sto
vėjo ant bedugnės krašto. Bet koks nau
jas intervencijos bandymas sutrukdytų 
tolimesnį ūkio plėtojimąsi, nors jau šian
dien yra aišku, kad galutinų kūrybinių 
revoliucijos tikslų sulaikyti negalėtų. Iš 
šiandieninės kovos Stalinas išeina laimė
toju, jo laimėjimas yra ne tik faktiškas, 
bet ir moralinis. Jis išeina viešumon kai
po taikos ir internacionalinio bendradar
biavimo šalininkas. Savo šalies pilie
čiams jis tampa naujos valstybinės min
ties reprezentantu. Tamsiosios jėgos, ku
rios ruošė Sovietų Sąjungai pavojų, bu
vo ne tiktai sumuštos, bet jų sunaikini
mas padėjo vidujinį vieningumą sustip
rinti !”

Šitaip rašo social-demokratų organas, 
kuriam iš tikrųjų apeina Europoj taikos 
išlaikymas, kuriam rūpi pasakyti tiesa. 
Koks skirtumas tarp Čechoslovakijos so
cial-demokratų laikraščio ir Amerikos 
menševikų spaudos! ,

Pasaulio Naujienos
Švedijos komitetas Chini- 

jai padėti jau surinko išviso 
75,000 kronų. Iš šitos sumos 
be jau pasiųstų sanitarinių 
priemonių už 25,000 kronų, 
organizuojamas naujas tran
sportas už 20,000. Už liku
sius 40,000 kronų bus įteik
ta Chinijos Raudonajam 
Kryžiui įvairių maisto pro
duktų.

60 žymiausių Belgijos 
universitetų profesorių iš
leido atsišaukimą, kuriame 
protestuojama prieš fašistų 
užpuolimus ant Ispanijos 
gyventojų ir kviečiama rem
ti herojišką Ispanijos liau
dį.

procentus visų balsų. Dau
guma balasavo už demokra
tiško nusistatymo kandida
tus.

žymus lenkų poetas Leo
nas Pasternakas adminis- 
tratyviniu būdu ištremtas 
į koncentracijos stovyklą už 
tai, kad jis neapkentė ir ne
garbino Sanacijos teroro.

Lenkijoj Lembergo mieste 
nesenai buvo teisiami 21 
darbininkas ir inteligentas 
už priklausymą prie Raudo
nosios Pagelbos, kurios tik
slas remti politinius kalinius 
ir jų šeimas. Visi kaltina
mieji buvo išlaikyti pusant
rų metų iki teismo.

Keista Logika
Nesenai vienas -fašistas Brooįdyno 

“Vienybėje” agitavo savo pasekėjus 
spjaudyti komunistams į akis, į veidus, 
kai šie kalbės apie demokratiją. Tam pa
čiam laikraštyj Tysliava šūkalojo, būk 
komunistai ir socialistai ruošiasi fašistus 
mušti sekančiam SLA seime.

Tiem ponam reikia štai kas pasakyti: 
ar jūs manote, kad bile save gerbi žmo
gus tylėtų, kai jam kalbant, kokš^ nors 
ablavukas ateitų ir spjautų į akis?!

J

Čechoslovakijos Socialdemokratai 
Apie Maskvos Bylas

Čechoslovakijos socialdemokratų cent- 
ralinis laikraštis “Pravo Lidu” (16 kovo.) 
paskelbė platų straipsnį apie Maskvoj 
vykusių bylų reikšmę. Ten sakoma:

“Jeigu atydžiai įsižiūrėjus į Buchari- 
£no ir Rykovo opozicijos programą gali- 
|ma būtų kokius nors demokratinius tiks
lius rasti, tai galima būtų sakyti, kad 
Jdemokratiškiems troškimams, jeigu tokie 
“štikrųjų būtų buvę, šitie tamsūs sąmok

slininkai pasiaukojo. Tačiaus paties 
Bucharino teigimu sąmokslas turėjęs tik
slą atstatyti Sovietų Sąjungoj kapitaliz
mą, kurio valdžios forma turėjusi būt tam 
tikros rūšies ciezarizmas. Būcharinas ir 
jo programa turėjo taip pasibaigti, kaip 
pasibaigia kiekviena akcija, kurios di
džiausias troškimas—bet kokia kaina siek
ti valdžios. Kaltinamųjų prisipažinime 
nereikia kažin kokios psichologiškos mįs
lės jieškoti. Visi savo parodymus davė 
be kokios ypatingos prievartos ir tos 

''prievartos jokių pėdsakų nematyti. Šitaip 
išsišakojusi akcija, kurioj dalyvavo įvai
rių lagerių žmonės, nebegalėjo ilgiau sa
vo paslaptis išlaikyti. Šitą sąmokslininkai 
gerai žinojo ir todėl kaip galėdami sten
gėsi perversmo paruošimą pagreitinti, 
nes jų lauktas karas dar neprasidėjo.

“Visoj byloj nėra jokių paslapčių ir ne
išaiškinamų elementų. Galima sakyti, kad

Lietuvos Komunistų Balsas
Aną dieną mes išspausdinome Lietuvos 

Komunistų Partijos C. Komiteto pareiš
kimą Lietuvos-Lenkijos konflikto klau
simu. Tasai pareiškimas buvo išspaus
dintas kovo mėn. 19 d., kai dar nebuvo 
tikrai žinoma, kas bus daroma su Lenki
jos ultimatumu. Šiomis dienomis mes ga
vime kitą Lietuvos komunistų pareiški
mą, išleistą trimi dienom vėliau, kuris 
seka:

“Lietuvos piliečiai ir pilietės! Po tra
giškųjų kovo 17-19 dienų, mūsų 'tėvynei 
pavojus nepraėjo. Fašistinė Lenkija ir 
hitlerinė Vokietija nuo savo užgrobimo 
plano neatsisakė. Laikydama ginklą ran
kose fašistinė Lenkija sieks Lietuvą pa
vergti ir derybų metu. Ar galim mes pa
sitikėti dabartine Lietuvos fašistų-tauti- 
ninkų valdžia ir įtikėti jai Lietuvos ap
gynimo reikalą? Ne, jokiu būdu. Fašis
tų valdžia savo slaptomis derybomis su 
Lenkija ir kapituliaciniais žingsniais 
prieš fašistinius agresorius privedė Lie
tuvą prie kovo mėn. dienų ultimatumo, 
o šiandien tuo labiau ji negalės išvesti 
Lietuvą iš dabartinės katastrofiškos pa
dėties. Jai rūpi savo uzurpatoriškos val
džios sostas, o ne visos Lietuvos tautos 
sluoksnių telkimas kovai dėl Lietuvos ap
gynimo. Kada reikia telkti krūvon visas 
mūsų Lietuvos tautos jėgas, fašistų val
džia pastatė sau uždavinį pasmaugti tau
tos judėjimą už Lietuvos nepriklausomy
bę. Karo lauko teismus ji ruošia ne Lie
tuvos priešams—Hitlerio ir fašistinės 
Lenkijos agentams, o tikriem kovotojams 
dėl Lietuvos nepriklausomybės,.

Darbininkai, valstiečiai ir visa visuo
mene! Mes šaukiam jus stoti į kovą prieš 
fašistų-tautininkų valdžią, vedančią mū
sų tėvynę į pražūtį. Mes šaukiam jus 
telkti tautos jėgas> stovinčias, už Lietu
vos nepriklausomybę. Mes šaukiam jus 
į kovą dėl tokios valdžios, kuri atstovau
tų visus tautoj sluoksnius, ginančius Lie
tuvos nepriklausomybę, ir kuri užtikrin
tų laisves, reikalingas Lietuvos nepri
klausomybei ginti. Kurkit komitetus 
Lietuvos nepriklausomybei ginti. Per su
sirinkimus, demonstracijas, streikus pro- 
tėstuokit prieš fašistų valdžios terorą, 
nukreiptą prieš Lietuvos nepriklausbmy- , 
bės gynėjus, telkit savo jėgas kovai dėl 
Lietuvos nepriklausomybės, kovai dėl 
Lietuvos apgynimo valdžios. Tik vienin
gai laisva tauta su pagelba valstybių, ko
vojančių už taiką, apgins savo dalies ne
priklausomybę, 

. “šalin nusibankrūtijusi fašistų-tauti
ninkų valdžia! Tegyvuoja vieninga kova 
visų Lietuvos sluoksnių, ginančių Lietu
vos nepriklausomybę.

“Tegyvuoja Lietuvos nepriklausomybė!
Lietuvos Komunistų Partijos 

Centro Komitetas.
1938 mt. kovo 22^ Kaunas.”

t

ŽYDAI IR ANGLAI NUŠO
VĖ 10 ARABŲ

Jeruzale. — Ginkluoti žy
dai ir Anglijos kareiviai nu
šovė 10 arabų iš tų, kurie

užpuolė žyčHį koloniją 
Amai, Palestinoj.

Tel rybas streikuojančius įkais
to produktų trokininkus su 
bosais.

Rochester, N. Y.—Valdiš
ki tarpininkai suvedė į de-

“Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaltytolų.

Švedijos demokratiškoji 
visuomenė per pagelbos ko
mitetą Ispanijon pasiuntė 
maisto transportą už 100,- 
000 kronų. Be to, švedų ko
mitetas kas mėnuo siunčia 
į Paryžių po 10,000 kronų 
Ispanijos vaikų prieglau
doms paremti. Be to, švedų 
parlamentas paskyrė 100,000 
kronų Ispanijos vaikų prie
glaudoms. . I----

Vokietijos Komunistų 
Partija išleido atsišaukimą, 
kviečiantį, gyventojus balan
džio 10 dienos plebiscito me
tu balsuoti prieš Hitlerį. Ta- 

' me atsišaukime be kito ko 
sakoma: “Prieš Hitlerį bal
suoti, reiškia pasisakyti už 
apsisprendimo teisę Vokie
tijos ir Austrijos liaudžiai, 

- už taiką, už gerbūvį, už de
mokratišką liaudies respub
liką.”

LIETUVOS ŽINIOS
Pirmasis Traukinys Tarp 

Lietuvos ir Lenkijos
bendra-

baigti, lenkai jau užvakar at
liko visus bandymus. Jie no
rėjo net prijungti geležinke
lio telefono ir telegrafo vielas 
išbandymui, bet mūsiškiai dar 
neleido kol nebus oficialiai 
priimtas kelias. Apie 18-tą 
vai. vakare plati priėmimo ko
misija, su inž. Bulota prieš
akyj, vietos valdžios atstovai, 
pasienio sargybos pareigūnai, 
su rajono viršininku Pr. Vai- 
taičiu, U. R. M. atstovas Dr. 
Mačiulis ir pora žurnalistų su
sėdo į bene 5 vagonų trauki
nį, kurs pirmą kartą po 18 
metų važiavo toliau už Vie
vio stotį Vilniaus link.

Traukinys Privažiavo Prie 
Pat Administracijos Linijos

Lenkų pusėj stovėjo keletas 
lenlūį susisiekimo tarnybos 
valdininkų, su telegrafo ruožo 
viršininku J. LenartoviČiu ir 
referentu V. Jakučiu prieša
kyj. Lenkų ir mūsų komisi
jos akyvaizdoj mūsų geležin
keliečiai galutinai sujungė 
lietuvių ir lenkų bėgius, už
suko paskutinius sraigtus. Tuo 
būdu pirmieji bėgiai tiesiogia- 
me « Lietuvos-Lenkijos susisie
kime sujungti. Tuoj buvo su
jungtos ir telefono-telegrafo 
laidų vielos.

Visi darbai ir oficialumai 
atlikti ir šiandien, balandžio 
9 d., einant Augustavo sutar
tim, turi pereiti administraci
jos liniją pirmasis traukinys.

1 d., tebėra apžėlęs, tik spin
dinčios varinės vielos liudija, 
kad Kauną ir Vilnių jungia 
telefono ir telegrafo susisie
kimo nervas.

žinoma, taip pat jis tik di
plomatams dar tarnauja. Pa
žymėtina, kad mūsų pusė, lie
tuviai, tiksliai vykdo visas su
sisiekimo atidarymo ir kitas 
sąlygas, tačiau žymu, kad tai 
daroma u tam tikru vėsumu, 
kurį galima pastebėti ir pas 
paprastus tarnautojus ir dar
bininkus. .

Apskritai imant, dabar ad
ministracijos linijoj jau išny
ko toji įtempimo nuotaika, ku
ri buvo tuoj po incidento ir 
ultimatumo.
Jau Nebeveikia Uždraudimas

Prieiti Arčiau 1OO Metrų 
Prie Linijos

Vėl įvyksta pasienio sargy
bos pareigūnų susitikimų, 
tvarkant einamus reikalus. Pa
žymėtina, kad lenkai rodo 
ypatingą lipšnumą, kviečia 
lietuvius pasisvečiuoti pas 
juos asmeniškai, tačiau lietu
viai susilaiko. Per ilgus metus 
susikrovęs ledas abiejų tautų 
ir valstybių santykiuose negali 
taip lengvai ir greitai ištirpti, 
jei jo nesušildo tikro susitari
mo ir nuoširdumo saulė.

ŠYPSENOS

“Lietuvos žinių’ 
darbis p. J. Paleckis rašo: 

Nuo kovo 21 d., kada bu
vau aną sykį administracijos 
palinijyj ties Vieviu, dabar 
padėtis gerokai pasikeitusi,
čia linijos perkertamasis Kai- ’ Sako, lenkai norį tą traukinio 
šiadorių - Lentvaravo geležin-> perėjimą sujungti su tam ti
kėlis, kurio pylimas buvo žole, krom įškilmėm, kad būtų per- 
eglelėm ir pušaitėm apaugęs; kirpta/įuosta. Bet lietuviai 
ir tik iš lenkų pusės, lyg dvi: apie jokias iškilmes negalvoja, 
spindinčios strėlės, tysojo gele-, tik šaltai vykdą primestą su- 
žinkelio bėgiai, dabar atgijęs. į sitarimą. 
Jei ne 
ties pačia liihyą^čia negalėtum 
pamanyti, kad ciaxkokios sie
nos esama, nes čią'nei stulpų, 
nei gairių nerp^fyti. Tačiau 
skirtumąs yra. Lenkų pusėj ge
ležinkelio pylimas nulygintą 
išdailintas, grioviai iškąs-U-rt'at-

Graikijoj Atėnų uniyersi- rodo, kad tai naujutėlis geležin- 
tete graikų ir valstybinės, kelis. Lietuvos pusėj, kur 5 ki- 
teisės katedros panaikina-1 lometruos kelio teko keisti pa
mos. Žemės ūkio mokykla ir 
daug gimnazijų uždaroma, 
mokestis už mokslą padidi
namas. Uždrausta skaityti 
visa eilė klasikų, jų tarpe 
Russo ir Thukydidas. Iš 
senovės graikų istorijos iš
metamos vietos apie Periklo 
gadynę ir respublikos laimė
jimus, nes tai galį paveik
ti neigiamai dabartinę grai-1 istorinių retenybių, nes norė- 

,kų visuomenę. Darvino mo
kslas taip pat uždraustas.

Kol kas tas tiesio- 
pasięnio sargybiniai1 ginis susisiekimas tebus naudo-

bėgius, o 2 kilometruos dėti 
visai naujus bėgius, visa dar 
beveik kaip buvo, visa dar 
primena, kad kelias ilgai buvo 
apleistas. Tiktai ten augusios 
eglelės, pušelės ir krūmokšliai 
pašalinti ir jie guli sumesti 
grioviuose.

Sako, inžinierius Bulota la
bai pykęs, kad kelio meisteris 
nepagerbė tų romantikos ir

ta palikti tas pylime išaugu
sias pušeles kaip ženklą, kaip 
užaugę buvo keliai tarp dvie
jų kaimyninių tautų. Vienas 
populiarus profesorius siūlė 
būtinai aptverti to užaugusio 
kelio ruoželį tokį, koks jis bu
vo, nors reikėtų ir liniją kiek 
pakreipti. Bet eglutės ir pu
šaitės trukdė praktišką bėgių 
tiesimo darbai ir be didelio

Bulgarijoj per paskuti
nius rinkimus valdžią grie
bėsi nepaprastai žiauraus 
teroro. 'Vien areštuotųjų 
skaičius siekė 6,000. Rinki
mų vietose opozicijos sąra
šai iš rinkikų buvo atima
mi. Ir nežiūrint į tai vai-1 svarstymo jos buvo pašalintos, 
džios kandidatai gavo tik 36 Vakar visi darbai buvo

jamas diplomatiniam paštui ve
žioti ir abiejų atstovybių na
riams ir kurjeriams važinėti.

ilniaus-Kauno vieškelyj, 
Skirmuntiškių pereina

muoju punktu, ligšiol kasdien 
buvo keičiamasi pastoj mai
šais su diplomatų korespon
dencija. Tačiaus tie maišai 
plonoki. O pirmią kartą pašto 
tebuvę bene tik . . . vienas 
laikraštis. Būdingas sutapi
mas: pirmą kartą paštą pėr- 
duodant iš lenkų pusės daly
vavęs pašto tarnautojas pasi
rodė Velička! Vilniaus-Kau- 
no vieškelis, kuris turi būti ati
darytas susisiekimui rugpjūčio

Malonumai
—Pasaulyje nėra jokių 

malonumų!
—Ar tikrai?
—Kiekvienas malonumas 

kainuoja pinigus, bet jei kai
nuoja pinigus, tai jau ir ne 
malonumas.

Puikios Viltys
Moderninis menininkas, 

susižavėjęs savo kūriniais, 
klausią meno kritiką':

—Kokia tamstos nuomo
nė, . ar aš būsiu tinkamai 
įvertintas ?

—Taip, tamstos kūriniai 
gali patekti į muziejų, kai 
bus užmiršti, pav., Holbei- 
nas, Ticianas, Rembrandtas.

—Ar ištikrųjų?
—Taip, tiktai ne anksčiau.

Iš šen—Iš Ten.

Klau ai ir Atsakymai
«

Klausimas:
Mes aną sykį kreipėmės į 

“Laisvę” ir prašėme, kad 
mums parūpintų amerikoną 
ir lietuvį kalbėtoją. Gavo
me atsakymą, kad mums 
tame patarnauti negali. Ko
dėl taip elgiamasi?

Laisvietis.
Atsakymas:

“Laisvės” administracija

X .a'-X

Fašistų budeliai persekioja žmones net ir po to, kai jie užima miestą. Pa
veiksle matome tokį vaizdą Lerida mieste, užimtame fašistų. Tūkstančius 

žmonių budeliai išžudė. /. . - .. .. ..........

H
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ir redakcija turi daug var
go su mūsų kolonijų veikė
jais šiuo reikalu. Beveik 
kasdien ateina laiškų, ku
riuose sakoma: “Duokite 
mums kalbėtoją. Jei tas ne
gali, tai tegul apsiima anas, 
arba anas.. Kitų nereikia.” 
Kai kada dar priduria, 
““mums reikia ir ameroko- 
no kalbėtojo, parūpinkite.”

Betgi “Laisvė” jokių kal
bėtojų nekontroliuoja ir ne
gali kontroliuoti. Pas mus 
nėra tokio supratmio, kad, 
ot, kas nors pokomandavojo 
ir draugas* bei draugė turi 
apsiimti važiuot ir sakyti 
prakalbą. Tai yra savanoris 
darbas. Mūsų kalbėtojai už
sivertę kitais darbais.

O dar blogiau su ameri- ° 
koniskais kalbėtojais. “Lais
vė” su jais neturi tiesiogi
nių ryšių.

Todėl, draugai, susimilda
mi, kalbėtojus kvieskite tie
sioginiai patys. Rašykite 
jiems laiškus ir klauskite, 
ar gali apsiimti, ar ne. Ne
pykite ant įstaigos, jeigu ji 
atsisako sujieškoti jums kal
bėtoją.

O jeigu norite savo pa
rengime turėti amerikoną 
kalbėtoją, tai kreipkitės į 
savo miesto Komunistų Par
tijos ofisą. Užtikriname, 
kad ten gausite tinkamą pa
tarnavimą.
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šeštadienis, Baland. 23, 1938 LAISVE

IITHAIIIA ir M IE N AS
'1 Naktis
Užėjo audringa, tamsioji naktis 
Ir viską apklojo juodieji sparnai. 
Banguoja juoda tamsuma prieš akis 
Ir raižo padangę kryžmieji žaibai, 
štai trankos perkūnai; aplinkui tamsu, 
O vėjas tik groja mirtingus himnus, 
Apverkdamas griūvančius miestus; klaiku... 
Aplinkui tamsu, ak, tamsu ir tamsu .. .
Tik kartais nuo degančių miestų liepsnos 
Nušvinta įkaitę padangės, skliautai 
Ir vėl jie apniūksta; nei ženklo dienos.
Krauju tik alsuojančią tamsą matai. 
Sunku ir skaudu išgyventi naktis, 
Nors žydinčią aušrą ratuos įmačiau. 
Man sielą dabar tik gaivina viltis 
Ateinančio ryto sulaukti greičiau.

Pranas Audrūnas.

Vienykimės! Visų intelekto amato draugai, 
duokim pavyzdį, realizuokim ją! Padarykim 
paliaubas visoms mūsų nesantaikoms! Mes yisi 
norime vaisingos taikos, pasaulio taikos, vi
siems lygiame teisingume ir darbe. Bet mūsų 
laike, kaip ir visuose laikuose, taika duodasi 
tik tam, kas turi drąsos jos norėti ir ją ginti. 
Mūsų senasis Hugo jau sakė: “Skelbkime pa
sauliui taiką!” Mes. tą galime daryti tiktai bū
dami vieningi ir stiprūs.

Romain Rollendas.

Trumpi Bruožai iš Rusų 
Dramos-Teatro Istorijos

JONAS VALENTIS

Balandis, 1938.

Romain Rollando Žodis
žemiau telpa didžiojo humanisto ir rašy- 

tojo-novelisto balsas Franci jos rašytojams 
(Vertimas “Lietuvos žinių”). Talpiname jį 

ištisai, kad parodžius mūsų skaitytojams, 
kaip tasai kultūros gigantas įvertina esa
mos padėties rimtumą. — “Laisvės” Red.
Trylika įvairių politinių pakraipų rašytojų 

paskelbė savo šauksmą į prancūzų inteligentų 
vienybę. Aš prie jų .dėduosi.

O, prancūziškos minties kolegos, rašytojai, 
menininkai, mokslo žmonės, leiskit man se
niausiam jūsų tarpe, šią Prancūzijai sunkią 
valandą, padaryti mano ir jūsų išpažintį.

Mes visi dirbome kiek galėjome. Ir nė viena 
šalis negali daugiau už mūsų šalį didžiuotis 
dideliu savo sūnų darbu ir genijų. Mes tęsia
me, patvariai ir be paliovos, gerų intelekto 
darbininkų triūsą, kurs jau nuo amžių aptar
nauja ir aukština prancūzų bendruomenę. 
Kartu, mes labai dažnai tęsiame senus pasi
skirstymus ir kovas.

Normaliame laike yra sveika, kai visi idėji
niai debatai gali laisvai pasireikšti: jie išple
čia mokslo ir meno tyrimo lauką, jie iššaukia 
viens kitam prieštaraujančių ir viens kitą pa
pildančių patyrimų gausumą. Dargi aštrumai, 
sukelti tose intelektualinėse imtynėse, yra lai
das užkariavimų, kurie darosi bendras labas.

• Bet valandoje, kada bendras labas yra pavo
juj, skirtumai turi nutilti, pasiskirstymai 
turi tuoj išnykti ir iš visų tautos kampų ran
kos turi būti ištiestos vienos kitoms. Reikia 
vienybės!

Niekada ji nebuvo taip būtinai reikalinga, 
kaip šiuo metu, kada ne tiktai tautos, bet auk
štieji civilizacijos turtai yra pavojuj — visa 
pasaulio kultūra grėsiama savo paskutiniųjų 
amžių aukščiausiuose pasiekimuose, savo hero
jiškose pastangose progresuoti, savo kilnume 
ir laisvėje. Įvyksta -tas, ko prieš trisdešimt 
metų niekas mūsų negalėjo permatyti:

Vakarų civilizacija mato iš josios gelmių 
kylančius barbarus:

Ji mato prie-save kylančius padūkėlius, kaip 
tą bandų vadą, kurs mirštančiam Unamuno 
šaukė į akis “Mirtis intelektui...” Naujo isla
mo piktas viesulas pakilo iš senųjų, kultūrin
giausių tautų tarpo. Fanatizuoti pranašai, ka
ro Korano skelbėjai prieš “netikėlius,” išlei
džia prieš pasaulį apjakintas ir visaryjančias 
hordas, lydimas orlaivių eskadrų.

Šitas laukinis tvanas, kurs išsilieja iš savo 
sienų ir ką tik paskandino senąją Austriją, 
dengia Ispanijos dalį, tvenkiasi prie Čekoslo
vakijos durų ir meta savo grasinantį iššauki
mą visoms pasaulio demokratijoms, spaudžia 
Prancūziją nuo Šiaurės iki Viduržemio jūrų, 
nuo Vogezų iki Alpių ir Pirenėnų. Prancūzija 
turi pavojingą garbę būti pasaulio akyse pas
kutiniu laisvės bastionu Europos kontinente, 
laisvės visose gyviausiose, esmingiausiose žmo
nių tvarkai formose: politinės ir socialinės, in
telektualinės ir dargi religinės, nes šiuo metu 
barbarų antplūdis gresia panaikinti per vieną 
ne tik laisvo proto ir socialinio teisingumo 
idealą, savitarpį žmonių gerbimą, žmonių ir 
rasių lygybę, bet ir religijas, kurios skelbiasi 
esančios dviejų ir trijų tūkstančių metų Evan
gelijos ir Biblijos įpėdinės.
' Visas senasis ir visas naujasis pasauliai ma

to prieš save nukreiptą brutalų puolimą. Ir kai 
galvoji apie didumą jų materialinių ir morali
nių jėgų, raudonuoji išgėdos del jų silpnumo. 
Jų slipnybė kaltina jų nevienybę. Jų nevieny
bė leidžia priešininkui rodyti aroganciją ir jė
gą. Jei jų vienybė būtų sudaryta, invazija į 
jas atsimuštų, kaip arabų antplūdis prie 
Puatje.

žmonių atydą į Hauptmanno veikalus 
atidengė rusų publikai jų tikrą reikšmę.

Taip pat ir Maksimas Gorkis ir Leonidas 
Andrejevas buvo mažai žinomi dramatur
gai tol, kol Maskvos Meno Teatras jų vei
kalų nebuvo paėmęs į savo repertuarą.

Dalimi Stanislavskio plano buvo tas, kad 
mokint naujos gentkartės vaidylas vaidybi
nio meno, taipgi ir naujiems talentingiems 
rašėjams duoti progos jo teatre tobulinti 
savo talentus dramaturgijoj.

Su tuo tikslu priešakyj, Stanislavskis 
įsteigė keletą dramatinių mokyklų-studijų 
ant tikrai originalės papėdės. ’ Tos moky
klos buvo atsakomingos už ateities akto
rius, manadžerius ir dramų bei komedijų 
rašėjus.

Su atsiradimu Maskvos Meno Teatro, ca- 
ristinė Rusija sukūrė nuosavą dramos mo
delį, kaip ankstyboj to amžiaus dalyj ji 
sukūrė nuosavą literatūros formą. , Ir to vi
so pasisekimas patiem rusam buvo naujie- 
nybė, o žavėtinas surprizas Europai. Iki tol 
rusų menas, ypatingai 
karalių ir diduomenės 
Vakarų Europos, ir ką 
viskas buvo priimta už
stalas tapo apverstas ant kitos pusės, 
pradėjus kilti rusų realistinei literatūrai 
kurioj visai netikėtai • atsirado perlų, ji 
nešė visai naujų elementų i dramai.

(Bus daugiau kitos savaites Meko Skyriuj)

ir

dramatinis menas, 
buvo semiamas iš 

jie rusams patiekė, 
auksą.' Bet dabar 

ir

“Praeities Šešėlis” 
Elizabeth’e

at-

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
tai jau nebegaliu ilgiau laukti . . . 
kol pamatysiu “Laisvėj” kokį atsi- 
apie “Praeities šešėlį” Elizabeth’e.

Tai yra sunkiausias darbas 
ant scenos 

■veikale ir 
reikia ne-

k i o vei-

(Tąsa iš užpereitos savaitės Meno Skyriaus)

Atidarymas Maskvos Meno Teatro su 
veikalu “Car Feodor” sukėlė didelio entu
ziazmo rusų teatro istorijoj. Jis buvo su
vaidintas taip puikiai, kad jokiam] rusų te
atre dar nebuvo taip vaidinta. Jo sceneri
jos ir kostiumai buvo puikiausi; jie buvo 
tikra kopija to istorijos periodo drabužių 
bei uniformų; taip pat ir rakandai, kuriuos 
vartojo ant scenos, buvo gryna kopija to 
laikotarpio rakandų.

Taipgi, ir kai buvo rengtas scenai “Julius 
Cezaris,” tai Nemirovič-Dančenko ir Simo- 
vas, scenerijų piešėjas-afrtistas nuvažiavo į 
Romą studijuot tas vietas, kur Julius Ce
zaris gyveno. Lyginai taip buvo ir su Ib
seno veikalu “Brandu” — buvo partraukti 
modeliai dėl rakandų iš Norvegijoj. Taip 
pat buvo ir su tų dienų buržuazinių vei
kalų scenerijom ir rakandais. Ir kai žmo
nės ateidavo į teatrą tų veikalų pažiūrėti, 
tai pasitaikydavo kaikuriems matyt grynas 
kopijas savo gyvenamų butų.

Stanislavskis yra vienas iš pirmutinių, 
kuris gražiausiai sugrupuoja ant scenos mi
nias žm'onių, iš kurių jis padaro dramatiš
kus momentus,
režisieriui sugrupuoti minias 
taip, kad jos būtų reikšmingos 
įtakingos publikoj; tam darbui 
paprastų artistinių gabumų.

Pavyzdžiui, Maksimo G o r
kale “Vaikai nuo Saulės,” kur atvaizduoja
ma pogromas, Stanislavskis vaizdą sutvar
ko taip, kad atrodo tikras pogromas mies
te: kada netikėtai pasigirsta už scenos 
skaudūs ir ironiški balsai ir kitos grupės 
pasirodymas ant scenos, jie sueina gestiku
liuodami, kiti bėgdami, šaukdami, rėkauda
mi — kaip tik pogrome. Ir sykį'buvo toks 
incidentas, kad kai ant scenos tos minios 
pasirodė, tai didžiuma publikos pakilo nuo 
kėdžių ir norėjo bėgti iš teatro laukan, nes 
jie manė, kad mieste įvyko pogromas. Ir 
pasekmė buvo tokia, kad, išvengimui/pani
kos, prisiėjo uždangą nuleisti ir publikai 
vaizdą paaiškint. /

Maskvos Meno Teatras yra žinomas kai
po idealus, namas, natųrąlaus pastatymo 
veikalų scenoj, ypatinga? Ibseno ir Čecho7 
vo veikalų, kame kiti teatrai Rusijoj prilyg
ti negalėjo. Kuomet Čechovo. veikalas 
“Jūrų Paukštis” buvo pastatytas Aleksandro 
Teatre su geriausiais to laiko aktoriais, su 
tuolaikine žvaigžde Komisajevskaja, tai jis 
buvo nušvilptas nuo scenos. O kai tą patį 
veikalą paėmė Stanislavskis savon režisū- 
ron, tai jo aktoriai ir jis pats tuo veikalu 
sukėlė didžiausį entuziazmą rusų scenoj.

Tuo pačiu laiku Čechovas gulėjo sergan
tis Kryme. Kad jį įtikint, jog jo veikalas, 
kurį jis skaitė nevykusiu po garsiųjų ak
torių vaidinimo Aleksandro Teatre, yra ge
ras ir kad sykiu jį palinksminti, tai Maskvos 
Meno Teatro vaidintojai nuvažiavo ten su
vaidinti jam tą veikalą.

Ir nuo to laiko Čechovo veikalai, ypatin
gai “Dėdė Jonas” ir “Vyšnių- Sodas,” tei
kė didelės paramos Maskvos Meno Teatro 
repertuarui. Čechovo veikalai tame teatre 
buvo vaidinti daugiau kaip tūkstantį kartų. 

'Jie dar ir šiandien tame teatre yra vaidina- 
. mi.

Nemirovič-Dančenko tikrai teisybę sakė 
Čechovui po suvaidinimo pirmu kartu “Vyš
nių Sodo”: “Tamstai mūsų teatras nieka
dos negalės atsimokėti už jūsų genialumą,, 
už jūsų tyrą sielą, už jūsų gerą ir malonią 
širdį. Tamsta drąsiai gali vadinti mūsų 
teatrą sav^teatru.” <

Gerhard nlauptmann buvo kitas autorius, 
kurio populiarumas priklauso nuo Stani
slavskio. Jis buvo pirmas, kuris atkreipė

Na, 
Laukti, 
liepimą

Juk tai įvykis, retas, žymėtinas įvykis šio
miestelio lietuviško teatro istorijoj. Tokios 
didelės, pilnos ir dailiškai užbaigtos dramos 
da nebuvo matęs mano geras kaimynas Eli- 
zabeth’as. Nėra jos -matęs nei manasis 
Niūarkaą. nei daugybė kitų didelių koloni
jų- )

“Praeities šešėlį” mačiau prieš porą me
tų Brooklyne, Labor Lyceum svetainėj. Jis 
paliko gilaus, neišdildomo įspūdžio. Neži
nau, kaip kam,' bet man tai buvo visų ge- 
riausis lietuviškas spektaklis, kokį esu bile 
kada matęs. Būtinai todėl norėjau ir vėl 
jį pamatyti, ypač kai mūsų gabieji brukli- 
niečiai vaidylos nepasidrovėjo atvažiuoti net 
į kitą guberniją. Norėjau atnaujinti seniau 
įgytus įspūdžius. Norėjau ir vėl gauti to 
gilaus estetinio pasitenkinimo, kurio niekas 
kitas negali pavaduoti.

Ir neapsirikau. Qerų, malonių įspūdžių 
parsivežiau kupiną krūtinę. Dailiškas jaus
minis pasitenkinimas ir dabar da jaukiai 
nušviečia veidą, kada tik užeina ant minčių 
matytos ir girdėtos veikalo scenos.

Tūlais žvilgsniais “Praeities šešėlis” išėjo 
Elizabeths gal dar ir geriau ir už anametį 
bruklyniškį perstatymą, o tūlais, vėl, kiek ir 
prasčiau.

Bruklyne buvo geresnės scenerijos, tobu
lesnė vaizdovyza. Pirmame ir paskutiniame 
akte tikrai atrodė, kaip ir generolo kamba
rys.
linkuma 
do "nehi 
Didžiuli 
nerijos įrengimfų’ negi gabensi kokiais sunk
vežimiais. Juk tai būtų perdidelės išlai
dos. O juk visame kame bandoma lėšos 
taupyti, kad parengimas vietos organizacijai 
išeitų ant naudos ir finansų žvilgsniu. Todėl 
vietos komitetui esti pavesta pasirūpinti kai 
kuriais scenos įrengimais: suskolinti . iš 
žmonių ir sunešti pritinkamus scenai rakan
dus, atvaizdus, gėles, veidrodžius ir tt.

Vietos komiteto čia, matyt, imta ir 
klupta. Vaidyloms atvažiavus, pastolis 
bebuvo tuštutėlis. Kalbėjausi paskiau
keliais 'artistais. Sako, nors tu ir plyšk iš 
apmaudos. Kas buvo sakyta atnešt, neat
nešta, nepadaryta, o čia jau ir lošti ūmiai 
bus metas. Įsivaizdinkit tik, gerbiamieji, 
per kokias kančias tuęi pereiti mūsų pasi
šventėliai vaidylos, kol galų gale jie sugebi 
jums atidengti gyvenimo gabalėlį . . . žino
ma, ant galo sunešta ant scenos iš čia pat ko
kios kėdės; staleliai, — iš tos pačios sve
tainės arba kur nuo artimo kaimyno. Jau 
nebėr kada ieškoti gražių, generoliškų sofų 
bei kėdžių . . . Bėda!..

O gėlių, medelių? Juk antrame veiksme

scena turi atvaizdint vasaros gamtos trupu
tėlį: kiemą, darželį, kalėjimo išvaizdos 
kampelį. Kas gi čia daryt, kai nė vazonė
lio da niekas neatnešė? Tuč tuojaus nuva
žiavo drg. Kuodis net į kitą miestelį (Union) 
pas drg. Burkę ir parūpino scenai gėlių.

Na, gerai. Vasarą juk reikia ir vilkėt va
sariniais rūbais—ir nuduot, kad tau šilta, 
karšta. Ir nuduok tu vasariškai, kad norė
jai, kai salė nekūrenta, šalta, palei visą 
sceną vėjai, orvalkos dvelkia, kad publikai 
net su paltais ir tai šaltoka sėdėt, o įsivaiz
dinkit, kaip jauku buvo artistėms dante
liais kalent ... ir gėrėtis, kad tokia karšta 
diena . . . Nestebėtina, kad draugė Rai
nienė gerokai persišaldė ir turėjo atgult lo
von su slogomis. Stebėtina, kad to suge
bėjo išvengt ir kiti vaidylos.

Tai čia vis neigiamos aplinkybės, .kurios 
gadina perstatymą. Jų neturėtų būti. Vie
tos komitetai privalo išanksto padaryti, 
kaip apkįėmė. Visų kooperacija yra būti
nai reikamiga.

Dabar apie pačius vaidylas, apie vaidini
mą. čia jau kita istorija. Nežiūrint tų vi
sų šiurpių apystovų, mū&ų artistai pasiro
dė pagirtinai, puikiai! Mūsų anų dienų te
atro veteranas d. J. Kačergius buvo gene
rolas, kaip nulietas,—iš stuomens ir iš lie
mens, ir iš balso ir iš nudąvimų! Ir profe
sinis artistas geriau nebūtų atvaizdavęs. 
Bravo, d. Kačergiau!’ Jūsų gabumai, Jūsų 
pastangos yra gyvas įkvėpimas scenos mė
gėjams.

Na, o generolo žentas—žiaurus oficierius 
Rožienis? Jo rolėj d. J. Aimanas išėjo).kaip 
negalima geriau. Galima buvo matyt ir 
galima buvo girdėt, kad čia suktas, miklus 
karjeristas, senosios tvarkos atrauga.

Visais žvilgsniais šauniai vaidino d. Vy
tautas Lapšys, generolo Geramylio sūnus 
gimnazistas. Gerą darė įspūdį savo jaunuo
lišku karščiu, entuziazmu.

O. kaip puikiai, kaip sugabiai pasirodė 
mūsų d. Pranas Pakalniškis! Tikras vijū
nas! Net trijose rolėse ir visose išėjo tri- 

(Tąsa ant 5-to pusi.)

“The Voice of Lithua 
nian Americans”

Grasios kėdės, sofos, kilimai, visa ap- 
Elizabeth’e jau tokio pilno yaiz- 
| Bet ar gi tai vaidylų kalte? 
stambių rakandų ir sunkių see-

su- 
te-
su

Lewiston ir Auburn, 
Maine

Tai tokia to ką tik gimu- 
Dirva jam1 labai plati, 

sniuošius lietuvius, šis jau-

Miela yra žymėti, kad progresyvė visuo- • 
menė susilaukė dar vieno malonaus talki
ninko kovoje už pažangą, žmoniškumą ir 
demokratiją. Be dvejojimo galima sakyti, 
kad tokiuo keliu yra pasiryžęs žengti ką 
tik pasirodęs čiagimių lietuvių jaunuolių 
mėnraštis “The Voice of Lithuanian-Ameri- 
cans.”

Šis jaunuolių žurnalas apie savo misiją 
sako: “Mes tvirtai įsitikinę, jog taika, pro
gresas ir demokratija yra tais idealais, su 
kuriais privalo būt supažindinti visi čiagi- 
miai lietuviai,
šio žurnalo misija.

Mus, su a 
nuolių žurnadAs džiugina nevien tik savo 
gražiais idealais, bet ir nepaprastai gražia 
techniką. Taip gražiai sutvarkyto, su tiek 
daug iliustracijų ir paveikslų lietuvių jau
nuolių žurnalo pirmiau man dar neteko ma
tyti.

žurnalo turinys gan įvairus. , Apart re
dakcijos straipsnių, telpa nemažai Čiagimių 
lietuvių jaunų poetų originalių eilėraščių. 
Joe Kovingo “Knowledge,” “Contrast” ir 
“Love”; Adele Meiron — “Our Ship Sets 
Sail”; Esther Kukanskytės — “Reminiscing” 
ir “Dream”; Elytės Grozaniūtės — “Reve
rie” ir Tylinčio—“Appeal to Scholars.”

Trumpos apysakaitės: “The Bill Was 
Paid” (Nellie Bubencik) ir “The Forest of 
Evil” (Birutė Paltanavičiūtė). Abi apy
sakaitės iliustruotos artisto Al Pross.

Straipsniai: “Once Men Were Masters” 
(F. Yakštys)’ir “Poland ‘Loves’ Lithuania” 
(Joseph Prentis).

Apie sportą ir lietuvius sportininkus duo
da daug mažai kam žinomų informacijų 
jaunuoliai Tom Yefmal ir Frank Stulgis.

Viršelį nupiešė artistas Jonas Griškėnas 
(John Gresh); iliustravo Al Pross, taipgi 
jaunas lietuvis artistas.

žymėtina, kad visas žurnalas užpildytas ir 
papuoštas pačių čiagimių lietuvių jaunuo
lių.

Išsamiau apie telpančius kaikuriuos kūri
nius ir abelnai apie žurnalo kaikuriuos trū
kumus teks pakalbėti sekančioje šio sky
riaus laidoje. Proncė.

Balandžio 6 d. vakare atsi
buvo Lietuvos Dukterų Pašal- 
pinės Draugijos susirinkimas^ 
Į šį susirinkimą atsilankė de
legatas vietinio Bendro Fronto 
Komiteto ir trumpai padaręs 
pranešimą apie fašistų barba
riškus ir žmogžudiškus veiks
mus Ispanijoj ir kitose fašis
tinėse šalyse, kvietė prisidėti 
prie Bendro Fronto ir sykiu 
su kitų miestų Jungt. Valsti
jose pažangiais lietuviais pa
dėti savo broliams, sesutėms, 
tėvams ir motinoms, gyvenan
tiems Lietuvoje, įsisteigti žmo
nių valdžią ir atbudavoti de
mokratiją. Ir tokia demokra
tiška valdžia, padarius apsi
gynimo sutartis su taiką my
linčiomis demokratiškomis Eu
ropos šalimis nebijos Lenkijos 
dvarponių ir šlėktų, nei Vo-- 
kieti jos fašistų.

Draugės Lietuvos Dukterys 
apkalbėjo tą reikalą, nubal
savo prisidėti prie Bendro 
Fronto ir išrinko dvi drauges 
—U. Vaitonienę ir A. Apšė- 
gienę — į .Bendro Fronto Ko
mitetą. * *

Balandžio 9 d. Lewistono it* 
Auburno visų lietuviškų drau
gijų ir organizacijų Laikinas 
Lietuvos Gynimo Komitetas 
sušaukė masinį susirinkimą 
švento Baltramiejaus svetai
nėj, kad apkalbėjus Lenkijos 
pasikėsinimą ant Lietuvos ne
priklausomybės. Kalbė tojai' 
buvo du. Pirmas kalbėjo vie
tinis J. Liaudanskas; antras 
S. Michelsonas, “Keleivio” re
daktorius, per du^sykiu. Pir
ma, negu prasidėjo prakalbos, 
vietinis Jaunuolių Choras, va
dovybėj chorvedžio 
Čiužo, 
himną, v

Antano 
sudainavo Lietuvos 

Susirinkimo pirmi
ninku buvo Jonas Vaišvila, 
žmonių prakalbose, pagal mū
sų mažos kolonijos, buvo 
daug. Redaktorius S. Mi- 
chclsonas kalbėjo apie „dvi 
valandas, apie Lietuvai grę
siantį pavojų kaip iš Lenkijos, 
taip ir iš hitlerinės Vokieti
jos pusės, ir priėjo prie išva
dos, kad viena išeitis tik yra 
Lietuvai, kad nepakliūti į 
Lenkijos ar Vokietijos vergi
ją, tai įsteigti Lietuvoj visų 
partijų koalicinę demokratiš
ką valdžią. Ir tokia valdžia 
turi padaryti apsigynimo su
tartis su demokratiškomis Eu
ropos šalimis. Kalbėdamas gi 
apie Vokietijos fašizmą ir 
Hitlerį, nurodė, kad Vokieti
jos . filosofas Nitshe parašęs 
knygą apie viršžmogį ir dėlei 
to Hitleris ir kiti vokiečiai, 
sekdami nurodymą savo filo
sofo Nitshės, įsteigė fašistinę 
tvarką su “viršžmogiu” Hit
leriu galvinyj. žinomą, jeigu 
tokias išvadas apie fašizmą 
pasakotų koks vaikėzas, tai 
nebūtų nieko nuostabaus; bet 
kai tokias išvadas daro redak
torius, tai atrodo keista. Juk 
fašizmo įsteigėjai ir Rėmėjai 
yra didieji kapitalistai, ypa
tingai finansinio kapitalo mag
natai, nes turčiai, matydami 
prisiartinantį savo viešpatavi
mui galą, remia ir steigia bru- 
tališkas f a š i s t i n es valdžias, 
kad su pagelba šautuvų, kul
kų ir kardų palaikyti šią mirš
tančią išnaudojimo darbinin
kų ir vargo valstiečių sistemą. 
Nitshė gi buvo didelis misti
kas ir ant pabaigos savo gyve
nimo, berašydamas apie virš
žmogius, atsisveikino su savo 
protu ir mirė, beprotnamy.

Laike pertraukos buvo ren
kamos aukos dėl padengimo 
lėšų, o kas liks—pasiųst 
tuvių Kongreso centrą, 
vo vieną dolerį M.

(Tąsa penktam puslapyje)
Franckai
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(Tąsa) 12
Tuomet ne tik laikrodį, bet net retežė

lį prie laikrodžio negalėjau įsigyti. Nors 
buvau sotus, gaudavau maisto ir taip 
toliaus.

Ot čia labai žingeidus pasakojimas, ku
rį perskaitę, jūs galėsite suprasti, kad 
labdaringiems tikslams pinigai visgi la
bai dažnai būna reikalingi ir mūsų gy
venime, todėl ir siekis prie jų nėra jau 
taip smerktinas.

# * *

4. Smulkus Nubtikis iš Asmeninio 
Gyvenimo

Nežinau ar teisybė, bet pasakojama, 
kad Šveicarijoj laikrodžiai labai pigūs, 
ten juos, sako, veik veltui atiduoda.

Na, žinoma, laikrodpalaikiai, veikiau
siai, labai prasti, gal būt, vos tik eina, 
bet visgi nepaprastai pigūs.

Gal būt, mūsų Tikrosios Mechanikos7 C,

trustas laikinai kitais klausimais užim
tas. Gal būt, pas jį laikinai visiškai ki
ti, daug didesni uždaviniai. Gal būt, Ji 
per visą laiką vaterpasus dirba 
vaistus nuo galvos skaudėjimo de 
sirgusių, kuriuos tie dalykai labai 
vina. Abelnai, aš nežinau.

Bet tik laikrodžių jis,, matomai, 
daro. Jam, reikia manyti, ne do *laikro-

jų, o didžiuma—ne. Tačiau 
jūs, po rezoliucija Jungtinių 
Valstijų sekretoriui, rašotės 
Chairman of all Lithuanian 
organizations. Negražu!

Senas Laisvamanis.

Easton, Pa Bus 
bes 
bus 
vės.Iš Pusisvečiuvimo Giminių ir 

Draugų
Balandžio 17 d., t. y., Velykų 

sekmadienį, pas šilius susivažia- 
vo iš toliaus giminių ir pažįsta
mų; taip pat ir mįnersvilliečių 
susirinko keletas draugų, taip 
sakant, susidarė “pare.” Kada 
yra kritikuojama dabartinių 
parių sistema, todėl man ir ne
smagu tas žodis rašyti, kaipo 
svetimas progresui, “pare.” Bet 
kad ji žymią rolę suldšė, nega
liu apsilenkti su tuom,;nes fak- 
tinai yra svarbu.

Besilinksminant svečiams, ne
buvo pamiršta ir svarbiausia 
tarptautinė užduotis, t. y., Is
panijos liaudiečių kova su fa
šizmu už visapasaulinius darbi
ninkų 'klasės bendrus uždavi
nius! Drg. A. Kazakevičius pa
darė įnešimą, paaiškindamas, 
kad būtų vietoj tuom klausimu 
sudėti aukų. Visi pilnai sutiko 
ir suaukavo $5.50. Aukavusių 
vardai: po $1.00: J. Vėberis, 
A. 'Veberienė, M. Markevičius; 
po 50c: J. šiuskis, A. Kazake
vičienė, M. Zeikienė; po 25c: V. 
Ramanauskas, A. Kazakevičius, 
M. Kazakevičienė, G. Kazakevi
čius.

Youth Symposium
Nekuris laikas atgal progre

syvių pastangomis tapo suorga
nizuota grupė jaunuolių (di
džiuma lietuvių) į Youth Civic 
League. Pradžioje, jaunuoliai 
savuose susirinkimėliuose dau
giausia diskusavo, planavo, mo
kinosi: ką veįm^ kaip veikti, 
idant padėj u svarbiu inkų judė
jimui. Ir per tą laiką jų grupė 
augo, plėtėsi. Pagaliaus nusprę
sta pasirodyti pasauliui, ką jie 
išmoko ir ką gali. Pasirodė, kad 
daug ką gali padaryti.

Šiandieną jaunuoliai jau uži
ma žymią vietą visame progre
syviame judėjime šioj apielin- 
kėj. Netik kad dalyvauja visur, 
bet kaip kada ir vadovauja, 
kaip, pavyzdžiui, mass-mitinge 
Japonijos boikoto savo nesumu- 
šamais argumentais išvanojo 
kailį atsilankiusiems reakcionie
riams, kurie norėjo pakenkti.

Bet svarbiausia, mūsų jau
nuoliai jau kalba į mus per orą, 
per radio. Kiekvieną antradienį, 
nuo 4 :30 Iki 5:00 po piet, t. y., 
per pusę valandos, iš radio sto
ties W-E-S-T (1200 kilocycles) 
kalba įvairiomis temomis, svar
biomis temomis darbo žmonių 
reikalais. Tas pusvalandis va
dinasi Youth Symposium. Iš 
lietuvių toj grupėj aktyviai da
lyvauja Walter Stanchuš, Vio
let Zasenas, Evelyn šlapikiutė, 
Jennie Urba ir Stanley Stan- 
chus. ‘ Pagirtinas darbas. Taipgi 
garbė tėvams už tai.

* * *
Nedarbas

Kam tenka pervažiuoti per 
Ehstoną ir jo apielinkę, vei
kiausia pastebėjo, kad iš re
to dirbtuvės kamino rūksta 
dūmai. Reiškia, mašinų ratai 
nesisuka, rūdija, ypatingai au
dimo staklės. Nedarbas. Tūks
tančiai darbininkų bastosi 
gatvėmis be jokios vilties su
rasti darbo. Nežymi dalis 
“laimėjo” WPA darbus, di
džiuma gyvena 
niais, 0 kaip kurie nei to ne
gauna.
rie dar dirba, algos irgi ne
pavydėtinos, vadinasi, pirki
mo jiega labai silpna. O kuo
met taip, tai profesionalams ir 
biznieriams irgi blogi laikai, 
bėdavoja, o silpnesni bankru
tuoja, žodžiu, proletarizuoja- 
si . . .

keli geri kalbėtojai. Kal- 
per garsiakalbius, kurie 
išvedžioti net ir ant gat- 

Numatoma, kad bus
skaitlingas mitingas.

Visų darbininkų yra parei- 
dalyvaut, nes tai darbinin- 
šventė visam pasaulyj.

Darbinius.

ga 
kų—Seną gudrybė. Aš,—sako,—ilgą laiką 

pats keldavau, kuomet saulė pasiekdavo 
mūro atbrailoj vinį, bet atbraila pradė
jo žemyn slinkti... Na, o pas tave, ne 
kitaip, kaip namas žemyn sėsta.

Namas kad ir nenusėdo^Jbet vėliaus 
paaiškėjo, kad grindys, palengva, nusė
do. Priežastis nusėdimo—vabalėlis. Mat, 
vabalėlis balkio dalį nugraužė. Ir dabar 
skylė dvidešimčia minu tų vėluoja.

O šiaip viskas tvarkoj. Kaip sakoma, 
kantrybė viską pergalės. Ir, gal būt, grei
toj ateityj, kiekvienas pilietis savo ki
šeniuje laikrodį nešios nusipirkęs daug 
prieinamesne kaina, negu iki šiol buvo.

Ir tuomet mūsų kukli novella ’ apie 
laikrodį pasirodys juokinga, bet apvers
tas istorijos puslapis papasakos apie pa
čius smulkiausius mūsų gyvenimo ne- 
dateklius. %

O kas liečia stambius dalykus, suriš
tus su pinigais, tai mes, pavyzdžiui, ži
nome sekantį nuotikį.

Ve juokinga novella, kurią skaitydami 
ėgėjai paslaptingumų turės šiokį-tokį 

pasitenkinimą. . * x

V

tų su- 
suner-

mažai

Bet, kaip čia pasakius, mūsų kasdie
niniame gyvenime laikrodėlis ne taip jau 
baisiai ir reikalingas. Kaip čia pasakius, 
dienos laiku laikrodis veik nereikalingas. 
Galima sakyti bereikalinga sunkenybė, 
kuri tik kelnes žemyn, traukia.

Juk iš darbo išeiti laikrodžio nereikia. 
Atsigulti irgi galima be laikrodžio. Val
gyti irgi galima be laikrodžio^ žiūrint 
koks apetitas ir kiek kišeniuje.

Bet ve į darbą atsikelti be laikrodžio, 
tai jau, nekalbant blogu žodžiu, labai 
bloga.

Žinoma, galima, pavyzdžiui, pas kai
myną paklausti arba nubėgti į Finlian- 
dijos stotį pažiūrėti kiek laiko, bet visgi 
tas jau ne taip lengva atlikti. Bet ir kai
mynas gali laikrodžio neturėti.

Mano, pavyzdžiui, kaimynas keliasi 
tuomet, kuomet aš keliuos. O aš keliuos, 
kuomet jis keliasi arba kuomet buto šei
mininkė keliasi. Bet tik buto šeimininkė 
ne visuomet vienodai keliasi. Šioje kryp
tyje mūsų chronometražas (teisingiau
sias laikrodis.—Vert.) šlubuoja. Ji, gal 
būt, turi sąnarių reumatizmą ir ji, gal 
būt, po penkias paras iš lovos neišlipa. 
Na, tai tuomet ir suprask, kelinta valan-

❖ ❖ *' *
5. Paslaptinga Istorija, Užsibaigus Vie

niems Liūdesiu, Kitiems Patenkinimu
Šią paslaptingą istoriją man papasa

kojo vienas vidurinių ir kūdikiškų ligų 
gydytojas.

Tai buvo pusėtinai senas ir žilas gy
dytojas. Ar jis del šio įvykio pražilo ar 
abelnai pražilo—nežinia. Tiktai, ištikro, 
buvo žilas, ir balsas buvo užkimęs ir įlū
žęs.

Tas pats ir dėlei balso. Nežinia kaip 
jis savo balsą pragėrė...

Bet ne tame dalykas.
Šis gydytojas sykį sędi savo kabinete 

ir mąsto savo nykias mintis:
“Ligoniai dabar,—mąsto,—niekam ne

verti. Kiekvienas taikosi gydytis apdrau
dos įstaigoj—dykai. Pas privatį gydytoją 
nei nebando užeiti. Stačiai nors imk ir 
krautuvėlę uždaryk.”

Ir staiga skambutis pasigirsta.
Įeina pusiauamžis pilietis ir gydytojui 

skundžiasi savo negalėmis. Ir širdis, gir
di, dažnai sustoja, ir abelnai jis jaučia, 
kad greitai po šio atsilankymo numirs.

Gydytojas apžiūrėjo ligonį — nieko 
ypatingo neranda. Visiškai sveikas, kaip 
jautis, raudonas, ir ūsai viršun užriesti. 
Ir viskas savo vietoje. Ir jokio mirimo 
organizme negalima pastebėti.

Tuomet gydytojas užrašė jam valeri
jono lašų, už vizitą paėmė septynias griv- 
nias, pakreipė galvą ir, prisilaikydamas 
savo profesijos taisyklių, liepė ant ry
tojaus dar sykį užeiti. Tuomi jie ir per-

Aš nors nedalyvavau toj “pa- 
rėj,” bet tik aukas man perda
vė draugai pasiųsti į paskirtą 
vietą ir vieną kitą žodį parašyti 
apie tai į dienraštį. Aš už gar
bę turiu pareikšti, kad aš ne
smerkiu tokias “pares,” bet už
giriu, nes jeigu ne tas draugiš
kas susirinkimas, šitos aukos 
nesimatytų, kuri yra svarbi vi
suomeniškai. Garbė aukavu
siems, kad neužmiršta savo kla
sės užduoties.

a, J. Ramanauskus.

inghamton, N. Y

Viešas Pranešimas
Amerikos Lietuvių Darbi

ninkų Literatūros Draugijos 
kuopoms Nashua, N. H., Lo
well, Lawrence, Mass., dėl nu
tarimo surengti pikniką ben
drai Haverhillyj, šiuomi pra
nešam, kad parkas paranda- 
votas, Lietuvių Kliubo, ant 21 
d. rugpjūčio (August), š. m.

Paminėtos kolonijos turite 
prisirengti pribūti skaitlingai 
piknikam

Prie to, nerėngkit nei vie
nas miestas ant paminėtos die
nos, 21 d. rugpjūčio, jokio iš
važiavimo.

Vėlesni garsinimai bus pa
skelbti vėliau per spaudą.

Jeigu kuri paminėtų koloni
jų kuopa turėtų kokį reikalą 
dėl rengiamo pikniko, tai pra
neškite žemiau esančiu antra
šu :

General Motors Užtaria 
Prastus Unijistus

Flint, Mich. — Jeigu CIO 
Unijos pikietininkai vėl at
eis prie fabriko vartų iš
rinkt užvilktas unijines 
duokles iš narių, tai General 
Motors garsina vėl uždaryt 
savo Fisher Body fabriką.

Barcelona. — Nuteista 
sušaudyti dar trys Franco 
fašistų agentai. /•

P. Pečiukonis, 
ALDLD 85 Kp.

Protok. Raštininkas.
56 Eudora Street, 
Haverhill, Mąss.

Paterson, N. J
ĮVAIRUMAI

BaL 12 d. “garnys” aplankė 
draugus Joną ir Julią Skau
dus, palikdamas dukrelę June\ 
Julijaną. Tas visas 
nijas “garnys” atliko 
Hospitalyj. J. ir J. 
yra progresyviai 
skaito “Laisvę” ir
prie ALDLD 84 kuopos. Lin
kėtina jaunai June-Julijanai 
augti sveikai ir linksmai.

ceremo- 
Bernard 
Skaudai 
žmones, 

priklauso

Ne, be laikrodžio labai nesmagu.
O iąusia dėlei šių apystovų 

labai dažnai T darbą pavėluoju.
Man taip ir pasakė:
—Drauge, ateikite į darbą paskirtu 

laiku, nes kitaip už durų pasiliksite.
Na, žinoma, stengiuos ir su gaidžiais 

keliuos.
Vasaros metu pagal saulę keliu.
Palei pečių pas mane grindyse randa

si pusėtinai didelė kiaurynė, tartum sky
lė nežinomos kilmės. Ir kada saulė pasie
kia šią skylę, tai, reiškia, nekalbant blo
gu žodžiu, septynios be penkių, ir, reiš
kia, jums laikas keltis.

"Bet, pagaliau, ir saulė, šis teisingiau
sias švyturys, nesenai mane prigavo.

Aną sykį pakeliu galvą nuo pagalvinės 
ir žiūriu į savo gamtinį laikrodį. Ir ma
tau, kad iki skylės dar toli gražu. “Reiš
kia,—manau,—pusė septintos. Manau, 
dar pusvalandį galima snustelt.”

Snaudžiu pusvalandį. Atsikeliu, nesi
skubinu. Einu tarnyston.

—Pavėlavai,—sako.
Na, stačiai, tikėti atsisakau.
—Ką jūs čia dabar kalbate?—sakau.
—Taip,—sako,—visą dvidešimts minu

tę.
—Brolyčiai,—sakau; — tikra maišalie- 

nė. Nieko nesuprantu.
Įstaigos vedėjas sako:
—Gal tavo laikrodis vėluoja?
—Taip,—sakau,—žinoma, laikrodis vė

luoja. .. Skylė,—sakau,—vėluoja, o ne 
laikrodis.

Aiškinu visą dalyką.
Įstaigos vedėjas saka:

as Ant rytojaus’tuo pačiu laiku ateina 
pas gydytoją senelė, juodai apsirengus. 
Ji kiekvieną minutą nosį šnirpščia, verkš
lena ir, sako:

—Vakar, — sako, — buvo pas jus ma
no mylimas giminaitis, Vdsylius Leden- 
covas. Tai jis, matote, šiąnakt numirė. 
Ar negalėtute jam išduoti numirimo liū- 
dymą? __ ~

Gydytojas sako:
—Labai, — sakė, — stebėtina, kad jis 

numirė. Nuo valerijono lašų retai kada 
numiršta. Betgi liūdymą,—sako,—negaliu 
išduoti, privalau nabašninką matyti.

Senelė sako:
—Labai gerai, tuomet einame sykiu. 

Čia, netoli.
Gydytojas pasiėmė savo instrument, 

užsimovė, įsitėmykite, kaliošus ir sų-& 
nele išėjo.

Ir ve lipa ant penkto aukšto. Įeina 
kambarius. Ištikrųjų, žvakėmis kvepia. 
Lavonas ant suolo paguldytas.\Aplinkui 
žvakės dega. Ir senelė kur tai xgailiai 
kriuksi.

Gydytojui ant širdies pasidarė labai 
liūdna ir priklu.

“E-e, koks aš,—mislina,—senas ridikas, 
taip tu man apsiryk. Kiek tai nesmagu
mo už septynias grivnias.”

Gydytojas atsisėda prie stalo ir sku
biai rašo mirimo liūdynlą. Parašė, pada
vė senelei ir, neatsisveikinęs, greitai iš
ėjo. Išėjo. Priėjo prie vaifyuX Ir staiga 
prisiminė, kad kaliošus užmiršo.

(Tąsa bus)

r paaiškėjo
Kai Amerikos Lietuvių Kon

greso vietinis skyrius ruošė 
masinį mitingą dėlei gręsian
čio Lietuvai pavojaus, ir kai 
kovo 25 d. komisija nuėjo pas 
vietinį lietuvių kunigą Skrip
ka pakviesti, kad ir jis tame 
mitinge dalyvautų, tai gavo 
lyg ir pritariantį atsakymą. 
Nors dalyvauti kunigas ir ne
pažadėjo, [bet pagyrė kvietė
jus, kad jie dirbą gerą darbą.

Mitingas įvyko kpvo 27 d., 
jis buvo skaitlingas ir reikš
mingas ; nors tikros katalikų, ir 
tautininkų atstovybės ir netu
rėta jame,, bet publika daly
vavo mišri—visų sriovių.

Kodėl kun. Skripka neda
lyvavo, o tautininkas Aima
nas, dalyvavęs kaipo kalbė
tojas, pasisakė atstovaująs tik 
pats save? Dabar šis dalykas 
jau paaiškėjo. Katalikų va
das, kun. Skripka, mat, nori 
rodytis vadu visų šio miesto 
lietuvių. O tautininkai, būda
mi savo sriovėje patys bejė- 

t giai, talkininkauja kunigui. 
. Sužinoję apie rengiamąjį Kon

greso skyriaus mitingą,, jie pa- 
sirūpino užbėgti už akių ir 
pasirodyti pirmesniais. Jie, 
susiėję katalikų ir tautininkų 
organizacijų pirmininkai vie- 
ną diena anksčiau, negu šau- 

-^Hdaimis^RTTrrgT^so mitingas, pa
gamino ir pasiunti rezoliucijas 
Lietuvos atstovybei 

. Valstijų sekretorių/. 
\eigoj, pasirodo, /r 

atstovavo jauXne 
Vibųaus Vadavimo
skyrimTTEun. Skripka atsto
vavo ne tik savo -parapiją, 
bet po rezoliucija pasirašė net 
pirmininku visų lietuvių orga
nizacijų. Ot, kaip!

Negražiai, kunige, elgiesi, 
savindamasis pirmininkystę vi
sų lietuvių organizacijų šiame 
mieste ! Senokai šiame mieste 
gyveni ir, neabejoju, žinai, 
kad lietuvių organizacijų yra 
kur kas daugiau, negu tos, 
kurių pirmininkai buvo susi
rinkę kovo 26 d. Su jumis da
lyvavo tik mažuma organizaci-

Nesenai sugrįžo iš ligonbu- 
čio drg. Sadukas-Sadauskas. 
Jis išbuvo ligonbutyj tris mė
nesius. Dabar jaučiasi svei
kesnis.

Juozas Jankus vis dar ser
ga, jau bus metai laiko. Ran
dasi 
Man 
kaip 
riau,
gonbutį. 
vis. 
liną, prašau aplankyti J. J.

šv. Juozapo ligonbutyj. 
jį aplankius, klausiau, 
jaučiasi. Sake, kad ge- 
gal neužilgo 'apleis li-

J. J. yra progresy-
Draugai, kam laikas ve-

Nelaimė patiko Joną Dulkį. 
Jis gavo darbą prie viešųjų 

‘darbų (WPA). 
akmenį patruko, 
ant 
nai,

Keldamas 
Turės eit 

operacijos, žmogus neži- 
kur nelaimė laukia.

Ar Toliau Taip Bus?
Džekarinių audimo pramo

nė sumanė naują skymą ka
poti uždarbį darbininkams. 
Bosai susiuostė su unijos ly
deriu Williamsu,. nukirto dar
bininkams virš 30%. Darbi
ninkai apsižiūrėjo, kad jie tu-

Nežymi 
WPA darbus, 

relief” trupi-

Gi “laimingųjų,” ku-

X * * *
Unijos 

virš paduoto paveiksloIš
galima suprasti, kad netaip 
lengva ir darbo unijoms vers
tis, t. y., iš technikinio atžvil
gio. Dvasiniai, unijos pa
laipsniai stiprėja ir kovingė- 
ja. A. F. of L. ir C. I. O. lo- 
kalai glūdžiai bendrai veikia. 
Visos unijos ir lokalai, kurių 
yra virš 30 (tarpe tų yra 
stambių: Amalgamated Cloth
ing Workers, I. L. G. W.,‘ Fur, 
Plieno, Audėjų, Bakers ir tt.), 
yra susijungę į vieną kūną|, į 
Central Labor Union. Politi
koj, C. L. U. užgyrė Non-

dovanos

; BALTIMORE, MD.
[ Piknikas įvyks Sekmadieni
! GEGUŽĖS 29 MAY
; Piniginės dovanos prieSžąugos
; . . bilieto

Pirma dovana $20.00
LIBERTY PARK

Eastern & Moffett Avės.

J “Laisvės” Naudai

Piknikai
; Išanksto apsirūpinkime bu
cais ir išanksto organizuoki- 
► me keliauninkus į šiuos dien- 
: raščio “Laisvės” naudai 
L piknikus.

NEW YORKO 
APYLINKĖJE

Intertype išmokėjimui
piknikas įvyks

BIRŽELIO 26 JUNE
Irgi su dovanom

Pirma dovana $35
Bus Old Cider Mill Grove

UNION, N. J.

BROOKLYN, N. Y.
Tai “Laisvės” didysis 

piknikas
prie išanksto perkamų 

bilietų.
LIEPOS 3 JULY

Park Music Hall
BUS

Ulmer

MAYNARD, MASS.
Tai didžiausias lietuvių 

piknikas rytuose 
Dovanos prie Įžangos 

Pirma dovana $100
LIEPOS 3 JULY

Visuose piknikuose bus 
duodama puiki dailės 

programa.

rėš dirbti už dyką bosams. | Partisan League, kuri išstato
Jiė sušaukė mitingą ir pradė
jo triukšmą kelti prieš tokį 
pasielgimą lyderių. Bet vis 
vien galų gale nubalsavo 10% 
nusimušti.

ir Jungt.
Toje su- 
Almanas 

save, bet 
Sąjungos,

Mat, bosai 
skymą. Girdi, 
šite, tai gaus 
kymus-orderius. Bet blofas bu
vo ir blofu pasiliks.

vartoja seną 
jeigu nusimiu- 
didelius užsa-

Depresijų Paliečiu Biznierius
Tur būt didžiausias viešbu

tis Patersone yra Alexander 
Hamilton, Market & Church 
Sts. Paskelbė bankrūtą, iš
kabino apgarsinimus languose. 
Girdi, namas ir kas name ran
dasi bus parduodama už pu
sę, kainos, nes depresija par 
lietė.

Neužilgo palies visus. Nėra 
darbų, nėra pinigų,
jau geras hotelis parke 
benčiaus pernakvoti.

Virš minėta įstaiga tur 
neturėjo apdraudos nuo, 
nies, arba būtų sudegus.

J. Matačiūnas.

savus kandidatus į valdvietes, 
kaip kad Kennedy į Pa. gu
bernatorius ir tt. Su Green’u, 
A. F. of L. prezidentu, ir jo 
kreiva politika čia niekas ne
siskaito. 

* * *
Darbininkų Šventė

Tur būt, pirmą kartą East- 
ono istorijoj Pirmą Gegužės 
apvaikščios darbo unijos. Ap- 
vaikščiojimą, -^rengia Central 
Labor Unija. Rengiamas ma
dinis mitingas tos unijos pa
talpose, 214 Northampton St., 
subatoj, balandžio (April) 
30 d., 2 valandą po pietų.

CHARLES
UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barberiai 
Prielankus Patarnavimas 

306 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Telephone Stagg 2-4409 i

A. Radzevičius 
GRABORIUS 

(Undertaker) j
Vedu šermenis ir palaidoju tin- ? 
karnai ir už prieinamą kainą ? 

Parsamdau automobilius vestu- Į 
vem, parėm, krikštynom ir i 

kitokiem reikalam >
402 Metropolitan Avė. : 

(Arti Marcy Avenue)
BROOKLYN, N. Y. i

Dabar 
ant

būt 
ug-

Telefohas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK,' N. J.

Nėra valandą sekmadieniais.



šeštadienis, Baland. 23,1938 E A I S V fl

‘•Praeities Šešėlis” Elizabeth’s
(Tąsa iš 3-čio pusi.) ♦

jumfingai. Artimo generolui svečio rolėje 
—tai va tau, kaip nulietas činovninkas. Sli
dus ir mandagus, tartum lapė . . . —Abso
liutiškai negeriu, na, absoliutiškai ... O 
čia traukia skystimėlį, kaip teliukas. O gi 
jau jo smilumas prie grakščios generolo du
kraitės Elzbietos!. .

Sukan- 
jis darė

paskuti-

'O paskui, strimagalviais apsivertęs, jis, 
bra, jau revoliucionierius kalinys.
kintas, suvazotas, apšepęs, gilaus 
įspūdžio.

Ir da paskiau, tame pačiame,
niame akte, mūsų Pranas atsiraportuoja, 
kaipo aukštas policininkas ar koks kalėji
mo načalninkas. <Pr kitas veidas, 
balsas, ir kitas nudavimas ... Jei 
nas, tai chameleonas.

Tai čia vis vyrai. O moterys? 
buvo net trys artistės—ir visos trys^gabios 
artistės.
padariau.
vyrų, bet kad jau taip išėjo, tai ką jau be
padarysi . . . Mat, pradėjau nuo namų gal
vos, nuo pat vyresniojo—nuo generolo, o 
jis vyras—dar ir koks! Na, tai ii’ variau vy
rus, visus iš eilės.

Išdykusios generolo dukters Elzbietos ro
lėje d. Adelė Rainienė vaidino puikiai. Mi
mika, nudavimai, judesiai, visas vaidinimas 
—visa kas, kaip reikia. Tik kalbėt reikėjo 
balsėliau. Iš toliau, didelėj salėj vargu gir
dėti.

Kitos, blaivosios generolo dukters Vero
nikos rolę atvaidino mūsų gabi jaunuolė d. 
Aldona šertvietytė. Jinai ir išgelbėjo tą ro
lę. Galima sakyt, išgelbėjo ir visą perstaty-

ir nuo savęs kvie- 
kolonijoj partijie- 
dalyvautų. Konfc- 
Centro Biuro na-

Waterbury, Conn. Kviečiame jumis 
draugai dalyvauti 
sti, kad kiti jūsų 
čiai ir simpatikai 
rencijoj dalyvaus
rys A. Bimba. Frakcijų Sekretoriai 
dekite visas pastangas padaryti šią 
konferenciją skaitlingą ir įspūdirfgą.

Paskutinėmis dienomis New Ha- 
vene įvykiai verčia kiekvieną 
jietį ir demokratiją mylinčius 
vius susidomėti ir dalyvauti 
konferencijoje. — Conn. Valst.
Frak. Kom. (95-96)

kime bus paskutiniai raportai apie 
viską. Organizacijų nariai paėmę ti
ki tus, turėsite raportuot apie daly-i 
vius, nes turėsime prirengti maistą 
ant bankieto. Prašome iš apylinkės 
draugus dalyvauti ir pranešti kiek 
darbininkų paskirsit. Mums daug 
darbininkų trūksta. (94-96)

VARPO KEPTUVE
parti- 
lietu- 
šioje 

L. K.

ir kitas 
ne vijū-

Mo ys

čia aš lyg ir nedžentelmeniškai 
Moteris turėjau perstatyt pirma

izabeth, N. J
Mano Atsišaukimas į Eliza- 

bethieČius ir Ncivarkiečius 
Kadangi, kaip girdėjau, New

ark, N. J., CIO unijos ir kitos 
organizacijos rengia milžinišką 
paradą Gegužinės apvaikščioji- 
me, 30 dieną balandžio, ir ka
dangi tą dieną mažai kas dirba, 
kaipo šeštadienį, tai, mano nuo
mone, Elizabetho ir Newarko 
progresyvės organizacijos gal 
galėtų sudaryti vieną grupę 
maršavime tame 1 Dienos Ge
gužės apvaikščiojime.

I
Elizabethe tą dieną nebus jo

kio parengimo, nes Komnistų 
Partijos vienetas nutarė, kad 
visi dalyvautume Newarko mar
šavime.

Beje, Elizabethe Komunistų 
Partijos kuopa turės masinį su-' 
sirinkimą nedėlioj, 1 
gūžės, 7 vai. vakare, 
kalbėtojais ir gera 
Rusų svetainėj, 408
Įžanga ypatai bus 25c.

“L.” Reporteris.

dieną ge- 
su gerais 
programa 
Court st.

Tipiška, užplukta, 
Netik judesiai, nu
buvo geras, aiškiai 
daug reiškia.

mą. Pirmiau toj rolėj lošiusi ir dabar be
sirengdama d. Uršulė Bagdonienė smarkiai 
susirgo. Regėjos, kad ant paties lošimo pa
kankamai sustiprės ir galės lošti, bet liga 
atkrito ir pasidarė keblu . . . Čia ant greituo
ju, per dvi dienas d. šertvietytė susimokino 
rolę ir atvažiavo lošti. Ir, kai tokioj nepa
prastoj aplinkumoj, ji sulošė ir gan gerai. 
Tiesa, kalbėt ir ji galėjo balsėliau.

Pagaliau, ištikima namų jau pagyvenusi 
tarnaitė Barbora. Jos rolėje d. M. Paukš
tienė išėjo labai gerai, 
senų pažiūrų tarnaitė.
davimai,—jos ir balsas 
skambėjo. O tai labai

Paskutiniam akte vaidinimą gražiai pa
margino bruklyniškio Aido Choro epsamblis 
Aidbalsiai ir dvi poros ukrainiečių šokikų.

Visoj pilnumoj, perstatymas išėjo įspū
dingas. atyL-4&Ug padėjo energijos ir

vyriausias spektaklio inžinierius d. 
onas Valentis. Tokioj pilnoj, didžiulėj 

dramoj režisieriaus darbas yra visa apiman
tis, daugmeningas. Ir sunkus, atsakomin- 
gas darbas. Tą darbą d. Valentis pabarė 
artistiškai.

Muzika ir pritinkančiomis dainomis per
statymą dailiai aprūpino d. B. šalinaitė.

Jau dukart mačiau, šią gražią dramą. 
Bet gerą daiktą gali matyt ir gali klausyt 
daug kartų. Taip yra su operomis. Taip 
yra su geresniais spektakliais. Iš jų žmo
gus daug pasimokini, įgauni dailiško, este
tinio pasitenkinimo. Ir a^ bandysiu “Pra
eities šešėlį” matyti ir da kartą, gegužes 15 
d., Bruklyno Labor 
pats vienas. Jei tik 
kios, atvyksime bent

Pasirodykime, kad
tinti pagirtinas mūsų Liaudies Teatro pa
stangas.

WORCESTER, MASS.,
ALDLD 11 kp. mėnesinis susirin

kimas įvyks balandžio 24 d., 10:30 
vai. 
cott 
ges, 
Fin.

ryto, Lietuvių Svet., 29 Endi- 
St. Būkit visi draugai ir drau- 
taipgi naujų narių atsiveskite.—* 
Rast. J. N. (95-96)

LOWELL, MASS.
ALDLD 42 kp. rengia Ispanijos 

naudai parengimą 24 d. balandžio, 
3 vai. po pietų. O’Donnell Svet. Bus ! 
rodomi krutami paveikslai, “Ispani
jos Širdis.”. J. Kubiliūnas iš S. Bos
ton duos programą su savo muzika 
ir dainininkėmis. Taip pat turėsime 
kalbėtoją d. Howard Bailey, nesenai 
sugrįžęs iš Ispanijos, pasakys mums 
ką jis matė karo fronte. Prašome vi
sų skaitlingai dalyvauti, paremti Is
panijos liaudį, nes visas pelnas bus 
skiriamas tam tikslui. (95-96)

Lyceum salėj. Ir ne 
aplinkybės bus palau
kei! iš mūsų namų.
mokame gražiai įver-

SHENANDOAH-MINERS
VILLE, PA.

Apylinkes ALDLD Kuopom
ALDLD 9-to Apskr. konferencija 

yra perkelta iš balandžio 24 d. į ge
gužės 15 d. Visi delegatai įsitėmyki- 
te, kad konferencija yra perkelta. 
Įvyks Darbininkų Svet., Minersville, 
Pa. 1 vai. po pietų. — Kom. (95-96)

MINERSVILLE, PA.
Lietuvių 

bas rengia 
landžio 23 
vai. Darb. 
dėl šokių, 
ir gėrimų.

Moterų Apšvietos Kliu- 
Card Party ir Balių. Ba
ri., šeštadienio vakare, 7 
Svet. Bus gera orkestrą 
taipgi bus skanių valgių 

Kviečiame visus skait
lingai atsilankyti ir linksmai laiką 
praleisti. Įžanga 25c. — Kom.

(95-96)

PHILADELPHIA, PA.
Komunistų Partijos Lietuvių kuo

pos susirinkimas įvyks balandžio 24 
d., sekmadienio popietį, 3-čią valan
dą. Visi seni ir naujai, prisirašiusieji 
nariai nepamirškite atsilankyt, nes 
turime svarbių klausimų diskusuoti 
ir aptarti mūsų bėgančius reikalus. 
— Kuopos Biuras. (95-96)

CHICAGO, ILL.
LDS II Apskr. pusmetinė konfe

rencija įvyks balandžio 24 d., 10 vai. 
ryto, “Vilnies” Svet., 3116 S. Halsted 
St. Visos kuopos, kurios priklauso 
prie LDS II Apskr. yra raginamos 
išrinkti pilną skaičių delegatų ir pa
siųsti į kalbamą konferenciją. Dele
gatai nevėluokite, nes konferencija 
prasidės punktualiai, nurodytu laiku. 
— Seki*. J. Skeberdytė. (95-96)

Ifi ATSARGUS IR SKUBUS KRIAUČIŲ DARBAS 
NEBUS SUNKUS, KADA VALGYSI SKANIĄ IR MAISTINGĄ

sirado vienas komiteto narys, 
kuris pakreipė visą dalyką į 
kitą pusę. Masinis susirinki
mas nusitraukė. Ir kada ko
miteto nariai kalbėtojui Mi- 
chelsonui patarė pranešt apie 
rezoliucijas, tai jis atsakė, kad. 
jau esą pervėlu siųst rezoliu
cijas. Man gi atrodo, kad 
kam ne kam, bet Antanui 
Smetonai pasiųst protesto re
zoliuciją, kad jis nusiristų 
nuo Lietuvos liaudies spran
do ir užleistų užimti jo vietą 
koalicinei Lietuvos žmonių iš
rinktai valdžiai, ne tik nevė
lu, bet nebus vėlu pato), pa
kol Smetona nebus nugriautas 
nuo sosto.

Gamtos Sūnus.

WILKES-BARRE, PA.
Lietuvių Progresyvio Kliubo Ban- 

kietas įvyks sekmadienį, 24 d. ba
landžio, Hotel Reading, East Market 
St. Pradžia 6:30 v. v. Įžanga $1.50 
asmeniui. Apart skanios vakarienes 
bus kalbėtojai ir koncertinė progra
ma susidedanti iš dubeltavų kvarte
tų, sekstetų, kvartetų ir duetų. Dai
nininkai yra parinkti geriausios spė
kos mūsų apylinkėj, kurie po vado
vyste V. Botyriaus linksmins susi
rinkusią publiką. Solo dainuos V. 
Valukas iš Scranton, Pa. Visas pro
gramas bus girdimas per WBAX 
radio stotį tarpo 8-9 v. v. Šokiams 
grieš V. Tamulino Orkestrą.—Kom.

(95-96)

Te!. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS

kampas Inman Street 
arti Central Skvero, 

CAMBRIDGE, MASS.
OFISO VALANDOS: 

2-4 ir 6-8 vakare 
Ncdčliomis ir šventadieniais: 

10-12 ryte

Kalbėtojais skyrė

Pittsburgh, Pa

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

įVARPO
Keptuves

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, sen- 
vičiam duona, balta duona, Caleh ir rasiu duona. Taipgi 
kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas ska-' 
niausiu kčksų-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.

f

Varpas Bakery 36-42 Stagg Street Brooklyn, N.

Lewiston ir Auburn, Maine '
(Tąsa iš 3-čio pusi.) 1 

po 50c: L. Balakonienė, ' 
Franckienė, J. Stukienė, j 
Breitmozeris, J. Paušas, E. 

šaltienė, J. žilinskis, A. Bal
trušaitis, V. Lapukienė, S. 
Eismontas, J. Zarskus, A. 
Stukas, A. Laučius, U. Vaito- 
nienė, T. Kalvelienė, K. Sa
baliauskas, J. Liaudanskas, K. 
Steponaitis, A. Kaulakis, V. 
Ykalson ir J. Vaišvila. Svečiai 
iš Rumfordo, kurie buvo pra
kalbose, aukavo po 50c: J. 
Viskontas, M. Viskontienė ir 
M. W. Manson. Smulkių su
rinkta $8.50. Viso $21.50.

Kadangi šv. Baltramiejaus 
pašalpinė draugystė svetainę 
davė veltui, tai vietinių išlai
dų buvo tik 75c. Bet S. Mi- 
chelsonas paėmė $17; jis ro- 
kavo sekamai: $3 už abipusę 
kelionę busu ir $14 už pasa
kymą prakalbos. Taigi viso 
išlaidų buvo $17.75.

Likusieji $3.75 pasiųsta į | 
Chicagą^ Lietuvių Kongreso 
centrui.1

Sumanytojai šaukimo visų 
Lewistono ir Auburno lietuvių 
masinio susirinkimo planavo 
taip, kad sušaukt kaip galima 
greičiau masinį susirinkimą, 
išnešt protesto rezoliucijas ir 
pasiųst Washingtonan ir kL 
tur, jokiu išlaidų nedarys, o 
jeigu surinksime kiek aukų, 
tai tas aukas sunaudoti dėl 
gelbėjimo Lietuvos nepri
klausomybės. Bet laike pir
ma Laikino Lietuvos Gelbėji
mo Komiteto susirinkimo at-

tė; 
M.

Vienas senas’lietuvys, šnekus 
žmogus iš North Side, pasipasa
kojo, kaip buvęs “džėloje.” Ėjęs, 
kur pasakyta “no trespassing,” 
ir gavęs sėdėt 20 dienų, arba— 
užsimokėk lO^dol., tai būsi pa
leistas. Sakcn — jeigu tu esi. 
ant relyfo, tai kai tave suareš
tuos, tai nesisakyk tikros pa
vardės. Vardą gali sakytis, ale 
pavardę, tai pakreipk kelias li- 
taras kitaip. Ba kai sužinos .kas 
tu toks ir kur gyveni, tai nueis 
į namus, p,aims pinigus iš tavo 
relyfo. O* paskui relyfo ponai 
pasakys, kad tu gali užsimokėt 
bausmę, išsipirkt iš džėlos, tai 
tu ir gyventi turi kuo, tau rely
fo nereikia. Taip ir atims 
relyfą. Manęs klausė, kur gyve
nu. A, aš jiems sakysiu! Sa
kiau: vieną syk pernakvoju 
kalno šone, kokioj skylėje, kitą 
syk po tiltu. Tai gavau, sanava- 
gan, 20 dienų. Turėjau grindis 
mazgot, su brušium, atsiklaupęs 
ant kelių. Da ir dabar skauda 
kelius.

Aš pertraukiau jo kalbą, sa
kau : Jeigu būtum moteris, tai 
gal neskaudėtų. 4

—Tai gal neskaudėtų . . . 
Džėloje verčia eit melstis. Atei
na visokių kunigų. Tai protes- 
tonų, tai katalikų. Aš nėjau 
melstis. Vienas liepė, paskui ki
tas. Aš vis neinu. Paskui trečias 
vyresnysis atėjo, nutvėrė 
už sprando ir įmetė į atklanes 
— į tokį tamsų kambariuką. 
Cementas šaltas, kėdės nėra. Iš
laikė iki vakarienei, šiandien 
parėjau ‘iš džėlos, radau du če
kiu iš relyfo, apsimokėjau visas 
skolas ir da turiu iš ko gyvent. 
Parašyk apie tai’ į “Laisvę.” 
Jeigu neturi štempos, tai aš už
mokėsiu. Svečias.

dėl Lenkijos ultimatumo, bet 
neparašė tiesos. Sako, mitingą 
rengė draugijų atstovai. Ne at
stovai, o tik balsuotojų lygą. 
Lyga turėjo susirinkimą tikslu 
pastatyt vieną lietuvį kaipo de
mokratų partijos kandidatą į 
legislating. Tuo tarpu gavo ži
nią iš New Yorko, kad penki 
redaktoriai rengia ten prakal
bas. Tai ir čia surengė. Išrinko 
komisiją.
kun. Mišių, Mažukną ir Pivaru- 
ną. Tai buvo penktadienyj. šeš
tadienio vakare atėjo kunigai ir 
tiems pasidavė. Sekmadienyj 
įvyko prakalbos. Dargis buvo 
pirmininkas. Kunigai- ir kunigi
niai kalbėjo ir rezoliucijas/Skai
tė. Nė Mažiukna, net nė Pi va
rlinas negavo kalbėt.

Paskelbė, kad rinks aukas, 
pasiųs į Lietuvą, bet nesakė ko
kiam tikslui. Tik kuomet prane
šė, kiek surinkta, tai pasakė, 
kad bus pasiųsta į ginklų fon
dą. “Naujienų” korespondentai 
šitą slepia.

Bet jie aršiai kritikavo dar
bininkų plakatėlį, kur buvo šau
kiama kitos prakalbos kitą die
ną. Girdi, tie darbininkai nemo
ka rašyt (tiesa, plakato kalba, 
rašyba sudarkyta; stebėtis rei
kia, kad apsišvietę darbininkai 
taip daro. Bet pats “Nauj.” 
korespondentas irgi nepuikiau
siai rašo). Kun. Misius kalbėjo, 
kaip kareivis prieš “lenkus, am
žinus mūsų priešus.” “Naujie
nos” jį išgiria, o minėto plaka
tėlio tokius pat žodžius išnieki
na, kam norima kariaut su len
kais. Daugiau, kaip keisti daly
kai dedasi su tais pirmeiviais.

Ten buvęs.

LICENSES
BEER, WINE, LIQUOR

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 4013 has been, issued to the under
signed to sell beer at retail under Section 
76 of tho Alcoholic Beverage Control Law 
at 1133 ' Flatbush Ave.. Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed on 
the premises.

RUTH WISE
1133 Flatbush Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB4005 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 271 
Jay St.. Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises.

JOSEPH BRICCA 
The Park Tavctn 

271 Jay St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
SL 24 has been Fssued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law_ at Foot of East 96th St., Canarsie 
Shore, 
Kings,

Foot

Borough of Brooklyn, County of 
to be consumed on the premises.

TUOS. A. KERBY
of East 96th St.. Canarsie Shore 

Brooklyn. -N. Y.

PRANEŠIMAI Iš KITUR
PRANEŠIMAS VISIEM CONN. 
VALSTIJOS L. K. PARTIJOS 

NARIAM IR SIMPATIKAM 
Conn. Valstijos Frakcijos Konfe- 

. v_ . ... rencija įvyks sekmadienį, 24 d. ba-
jau tris syk rase apie mitingąian(ižio, ii vai. ryto., 774 Bank St.,

Naujienų” korespondentas

CHRONIŠKOS
LIGOS >

MATTHEW P. BALLAS
GYDOMOS ><1

o

INAŪJOJE^VIETOJĖ

Pro-
New

< >

o

Kviečiame
(95-96)

(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

Lietuvių Salės, Moaymcnsing

šiame susirinkime.

HARTFORD, CONN.
Balandžio 23 d. šeštadienio vakare, 

įvyks 4-to apskr. Chorų didelis kon
certas ii' šokiai. Capital Svet., 320 
Ann St. Durys atsidarys 6:30 v. v. 
Programa prasidės 7:30 v. v. Įžan
ga išanksto 35c, prie durų k 
gramoj dalyvaus trys chorai
Haveno, Waterburio ir Hartfordo; 
Y. C. L. mišri jaunuolių Dramos 
Grupė iš New Britaino, bus kvarte
tai, duetai, solo ir kitokių kavalkų. 
Pirmu sykiu pasirodys ant estrados 
nešenai susitvėrusi Stygų Orkestrą 
po vadovyste V. Visockio, 
visus dalyvauti. — Kom.

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

Les perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų 
uonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. \Mūsų duoną valygyda 
ii sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui 
jistatome į visas dalis—Brooklyno ir apielinkės, į krautuve? 

ir j pavienius namus; taipgi siunčiam ir j kitus miestus.
>1. Evergreen 7-8538 * Sav. V. LUKQSEVICIUS

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

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

8910 JOS. UAMPAU DETROIT#- MICH.

PHILADELPHIA, PA.
Ekstra svarbus susirinkimas dėlei 

“Laisvės” Bankieto. !
Ateinantį sekmadienį, 24 d. balan

džio yra šaukiama visos mūsų dar
bininkiškos organizacijos, “Laisvės” 
skaitytojai, dalininkai ir simpatikai 
į masinį paskutinį susirinkimą prieš 
b'ankietą, 5-tą vai. po pietų, 735 
Fairmount Ave. Visi mūsų judėjimo 
draugai ir draugės ko plačiausiai tu
rite dalyvauti
Yra padaryta mums nesmagumų dė
lei
Avė., dėlei kurios buvo priversti per
kelti bankietą į New Auditorium 
Hali, 713 Snyder Ave., ant 1 d. ge
gužės (May). Šiame susirinkime pa
aiškės. Žinokite, kad šiame susirin-

KRAUJO, ODOS, NERVŲ LI
GOS, BENDRAS SILPNUMAS ir 
NERVŲ IŠSISĖMIMAS, SLOGOS 
ir ĮSISENĖJĘ SKAUDULIAI 
SKILVIO ir ŽARNŲ LIGOS, HE- 
MORROIDAI ir kiti MEŠLAŽAR
NES NESVEIKUMAI varginan
tieji skausmais ir nepatogumais, 
INKSTU ir PŪSLES ligos. Stai
gios ir chroniškos ligos VYRŲ ir 
MOTERŲ gydomos su patenki
nančiomis ir greitomis pasekmė
mis. Jeigu turite kokį nesveiku
mą, kurio n e s up ran tate, pasi
klauskite manęę su pasitikėjimu, 
ir jūsų liga bus jums išaiškinta.
X-Spinduliai, Kraujo ir šlapimo 

K Tyrimai Atliekami 
Už Nebrangų Atlyginimą

IŠTYRIMAS VELTUI

DR. ZINS
Įsisteigęs per 25 Metus

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

9 A. M. iki 8 P. M., o.Sekmadienį 
9 A. M. iki 3 P. M.

SERIflUSTfl DUONA
^SCHOLES BAKING
| V— .    — -T""  ------------

NOTARY PUBLIC Tel. Stagg 2-5043

660 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y<

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

<*> 
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Valgykite Medų
“Laisvė” vėl gavo daug medaus, 
kuriuom aprūpins Brooklyn^ ir 

apylinkę orui atvėstant.

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

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

palengvina pergalėti šaltį

Kaina 65c už Kvortą
LIEPŲ ŽIEDŲ 75c KVORTA

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

LIETUVIŲ KORO KOMPANIJA
įdedame Master-Krafl Oil Burners į Jūsų Seną 

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661
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“L.” Direktorių Atydai

Gegužines Lietuviški 
Lapeliai Gatavi

Motery Kuopa Prieš Gaso 
Kainų Kėlimą; Maršuos 

Gegužinės Parade

Rytoj Vakarą Įvyks 
Puikios Paskaitos

Draugai ir draugės Brookly
ne ir apylinkėj ! Gegužinės 
Prirenginio Komitetas krei
piamės į jus su prašymu tal
kos (pagelbos). Turime at
spausdinę tūkstančiui lietuviš
kų lapelių, kurie yra pritai
kyti šaukimui į gatves — i 
Pirmos Gegužės paradą, kuris 
įvyks 30 šio mėnesio, šešta
dienį. Lapeliuose yra : obal- 
siai dėl pasaulinės ir Lietuvos 
padėties.

Lapelius reikia išplatinti są
žiningai, kad visi pasiektų 
lietuvių rankas, o ne pasilik
tų kur numesti pundais. Bet 
tam reikia visų pagelbos. Todėl 
prašome draugus ir drauges at
važiuoti i “Laisvės” raštinę, 
427 Lorimer St., Brooklyne, pa
imti lapelių ir išplatinti juos 
tarp jums žinomų lietuvių.

Williamsburge, C. Brooklyne 
ir priemiesčiuose, kur randasi 
lietuviškos bažnyčios, ateinantį 
sekmadienį turi būti dalinami 
lapeliai. Tam darbui reikia tu
rėti mažiausia 10 žmonių ba
landžio 21-toš ryto 10 valandą. 
Draugai ir draugės, užsidėkite 
sau už pareigą šį sekmadienį ir 
per visą savaitę iki 30 balan
džio pasidarbuoti lapelių plati
nime.

Draugystės, kliubai, kuopos, 
kurios iš Draugijų Sąrvšib Ge
gužinės Komiteto turėjote blanf 
kas aukų rinkimui gegužinės 
paradui prirengt, prašome 
grąžint blankas su vardais ir 
kiek jūsų organizacija aukavo 
iš iždo. Komitetas turės ap
mokėt bilas ir suvest atskaitas. 
Galite priduot per “Laisvės” 
raštinę.

Taip pat prašome Lietuvių 
Radio Valandų vedėjus pagar
sint gegužinės paradą nemo
kamai. Komitetas.

Iš ALDLD 1-mos Kuopos 
Susirinkimo

ALDLD 81-mos kuopos su
sirinkime pereitą ketvirtadienį 
buvo pranešta, kad gaso kom
panija ruošiasi pakelt gaso 
kainas mažiausia po 19 centų 
ant kiekvienos bilos. Gi yra 
žinių, kad gaso kompanija da
rosi sau gerus pelnus jau da
bar esamomis kainomis ir la
biausia bijo, kad miestas neį- 

žsisteigtų nuosavą gaso stotį.
Kuopa nusitarė rimtai pa- 

sidarbuot, ka-d neleist pakelt 
kainas. Pasiuntė protesto laiš
kus Visuomenės Aptarnavimo 
Komisijai,■ kuri veda tyrinėji
mą, ir vietos gaso ofisui, taip
gi dalyvaus viešajame tyrinė
jime, kuris įvyks trečiadienį, 
27 šio mėnesio, ,10 vai. ryte, 
80 Center St., New Yorke.

1 Kad kitos moterys sužino
tų apie gręsiantį kainų pakė
limą ir galėtų pareikšt savo

> protestą, nutarėm išleist lietu
višką lapelį. Jei visos šeimi
ninkės prisidės prie protesto, 
aišku, kompanija nedrįs kelt 
kainas.

MARŠUOSIM GEGUŽINĖS 
PARADE

Draugė Kazakevičienė ra
portavo iš Sąryšio konferenci- 
jps. ir rengimosi gegužinei. Vi
sos draugės entuziastingai ren
giasi maršuot gegužinės para
de 30 dieną šio mėnesio. Pa
aukojom iš iždo žegužinės 
prirengimo lėšoms $2, taipgi 
draugės išpirko bei pasiėmė 
parduot 50 gegužinės guzijm^ 
čių, ant vietos sumokėdamos 
už juos.

Kalbėta netik apie skaitlin- 
gumą, bet ir apie grožį para
do. Daugelis sutiko, jog la
bai gražina paradą, kada mo
terys pasirėdo baltom sukne
lėm su raudonais raištukais. 
Nutarta prašy£, kad kuodau- 
giausia moterų pasirėdytų bal-

Pereitame kuopos susirinki
me nuodugniai kalbėta apie 

s įvairius reikalus, o daugiau
sia apie einantį ALDLD vajų, 
kaip gauti daugiau naujų na
rių į minimą organizaciją. Be- 
diskusuojant, prieiti prie iš
vados, kad susirinkimai įvyks
ta labai sausi. Nariai ir pa- 

I Šaliniai daugiau lankytųsi į 
susirinkimus, kad galėtų iš
girsti prakalbas ar prelekci- 
jas. Kai daugiau žmonių 

£ būtų susirinkime, tada būtų 
5galima gauti ir naujų narių į 
^rganizaciją. Todėl nutarė 

I Sekantį susirinkimą šaukti 
praplėstą. ' Draugai pasiža- 

'! /vėjo duot plačias paskaitas 
■ apie dabartinę Lietuvos pade- 
1’ tį ir bus plačiai istoriniai at- 
1 vaizduojama Vilniaus ir Klai- 
I pėdos kraštai, ir kaip Lietu- 
! va atrodė senovėj, gyvenant 
J mūsų bočiams.

ji Komisija raportavo apie 
[I prisirengimą Pirmai Gegužės. 
;| Pirma* kuopa pasižadėjo remti 

visais galimais būdais, kad 
gegužinės apvaikščiojimas bū- 

) tų sėkmingas.
i Kuopos Korespond.

(i Gražu Girdėt ir Matyt,
f B Svarbu Parent

______
■Šį vakarą, 23 balandžio, me

no mylėtojai turi progą matyt- 
girdėt nepaprastą ir minėtiną 

\ programą. Ji bus Hippo
drome Teatre, 4 3rd St. ir 6th 

' l Avė., N, Y Ją pildys scenos

tomis suknelėmis, kurios to
kias turi. Tačiau svarbiausia, 
kad visos dalyvautų, nežiū
rint, kaip pasirėdys.

Draugių southbrooklyniečių 
pramogon, kuri įvyks balan
džio 23-čios vakarą, 723—5th 
Avė., paskirta oficialė kuopos 
atstovė, taipgi grupė kitų 
draugių tarėsi dalyvaut. N.

Paskutinis Pakvietimas į 
Southbrooklyniečių Pokilį

Daktaras A. Petriką, žymus 
lietuvių literatas ir visuomeni
ninkas, kuris seka netik mo
dernišką literatūrą, bet taip 
pat puikiai pažįsta ir anksty- 
besniųjų-pirmųjų lietuvių lite
ratų darbus, duos paskaitą 
apie Adomą (Jakštą) Dam
brauską.

Pranas Pakalniškis duos pa
skaitą temoje: “Poezija ir Jos 
Reikšmė.!’ Jisai, pats būdamas 
meno kūrinių pildytojų—dai
nininku ir vaidyla, taipgi ir 
meno kūrėju—rašėju vaizde
lių ir poezijos, galės įdomiai 
ir pamokinančiai supažindint 
klausytojus su poezijos verty
bėmis. Visa tai ypač svarbu 
menininkam ir rašytojam.

Šios pamokinančios paskai
tos įvyks sekmadienio vaka
rą, 24 balandžio, “Laisvės” 
salėj, 419 Lorimer St., Brook
lyne. Pradžia 7 vai. vakare. 
Įžanga nemokamai.

/ LMS Komisija.

Naziy Sumuštas Legionie
rius Kovoja su Mirčia

• Cecil Schubert, Amerikos 
legionierius, kovoja su mirčia 
Beth David Ligon b uty j po 
švino buožėmis sudaužymo 
jam galvos nazių Bund’o su
ruoštam “Hitlerio gimtadie
nio apvaikščiojime” Yorkvil- 
lės Casino pereitą trečiadienį.

Schubertas, kaip ir visi, ten 
dalyvavo užsimokėjęs įžangą, 
savo draugų legionierių siun
čiamas patirt, ką daro naziai. 
Jisai yra pasaulinio karo vete
ranas, buvęs sužeistas Franci- 
joj, tėvas keturių vaikų. Nu
kentėjus šeima gyvena 2927 
16th St., Brooklyne.

Tarp legionierių yra didelis 
pasipiktinimas nazių užpuoli
mu.

Tuo tarpu veikiantis majo
ras Newbold Morris įsakė po
licijos komisionieriui Valentine 
dalyką ištirt ir mušeikas na- 
zius tinkamai nubaust. Majo
ras LaGuardia šiuo tarpu yra 
išvykęs Oklahomon ir savo 
asmeniškomis lėšomis iš Chi- 
cagps telefonavo savo sekreto
riui; klausdamas, ar kas daro- 
mgrtpolicijos sąryšyj su šia na- 
zių/ataka. %

Iš Ateities Žiedo Mokyklėlės 
Korespondencijos

į ja per’^yirš du metai, esame 
grajinę per komunistų vakarie
nę užpereitą žiemą ir kitur.

Dar su komisijos trečiu na
riu pakvietėm prie suaugusių 
vieną didesnę mergaitę, nuta
rėm, kad prie didelių mokini- 
mosi imtis rimtai ir pasekmin
gai, mažesni vėliau prisidės. Ir 
komisija pasižadėjo šį darbą 
remt. K.

Liaudies Teatro Nariamii" 
Rėmėjam

Skaitykit Šios Laidos Meno 
Skyriuj, Ką Sako Dr. J. J. 
Kaškiaučius apie “Praeities
Šešėlį” ir Jo Vaidintojus

Lietuvių Kooperatyvės Spau
dos Bendrovės direktorių su
sirinkimas įvyks pirmadienį, 
balandžio 25-tą dieną. Pra
džia 7:30 vai. vakare. Visi 
dalyvaukite! J. Nalivaika.

MIRTYS—LAIDOTUVES
I -
I

Antanas Bernotas, 44'metų, 
buvo 268 Monroe St., New 
York, mirė balandžio 19 d. 
Kūnas pašarvotas graboriaus 
Aromiskio koplyčioj. Palaido
tas balandžio 22 d., šv. Jo
no Kapinėse.

Domininkas Papas, 44 metų, 
139 — 3rd Ave., New Yorke, 
mirė balandžio 16 d. Laidos 
balandžio 25 d., National ka
pinėse.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi direktorius S. Aromiskis.

Prašome visus Liaudies Te
atro narius, rėmėjus ir šiaip 
dramos mylėtojus talkon gar
sinime “Praeities šešėlio.” 
Laiko jau nedaug — tik trys 
savaitės belieka. Reikia pa
sirūpint kuo plačiausiu išgar
sinimu.

Kas šį Vaidmenį (gegužės 
15-tą, Labor Lyceum’e) pa
matys, tikrai djėkavos tam,' 
kas apie jį priminė, paragino.

Plakatai ir šoukartės jau 
gatavos. Prašom ateit į 
“Laisvės” raštinę, pasiimt jų 
ir, kur tik gavus progą, pa
skleisi. Plakatai mažų korte
lių formos, patogūs nešiotis ki
šenėse — nesusilankstys, nesu- 
plyš; susitikai lietuvi — še, 
drauge, naujiena. Užeigose, 
susirinkimuose, šapose, krau
tuvėse, ant gatvės—visur pro
gas tam reikia išnaudoti. Jei 
geras būrys tinkamai pasirū- 
pinsim—be jokio vargo išgar
sinsim kuoplačiausiai. K.

Baltų giminių nuo negro' 
Stewart 'išvogtoji balta nuota
ka, su gydytoju liūdymu, pas
kelbta nepilnaprote ir padėta 
įstaigon.

Levine vėl atsišaukė į pagro
bėjus sugrąžint sūnų. Jis žada 
išmokėt $25,000 už gyvą sūnų 
ir $5,000 už jo kūną. Iki šiol 
jau 7 asmenys areštuoti už 
bandymą pagrobt išpirkimo su
mą.

ATSIŠAUKIME

Mary šeštokas, susirašinčk su sa
vo vyru, Andrew šeštokas, 217 Ha- 
vemeyer St., Brooklyn, N. Y., c.o. 
Cullen. (96-98)

“Mirtų Vainiko” Praktikos

šį sekmadienį, balandžio 24, 
lygiai l()-tą vai. ryte (dienos 
šviesos taupymo laiku), įvyks 

’“Mirtų Vainiko” praktikos, 
“Laisvės” svetainėj. Pribūki
te. Sekr. P. B.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker) 1

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. .

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Laisniuolas Graborius
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

168 Grand Street 
; Brooklyn, N. Y. 
Tel. Evergreen 8-7179

i 
j 

t'

ir judŽių nacionales žvaigždės 
> Rengiama Lincolno- Brigados 

veteranų paramai. Įžanga nuo 
55c iki $2.20.

į į .-Garbės svečiais vakaran su
kviesta 100 Lincolno Brigados

1- Veteranų, nesenai sugrįžusių 
K ii Ispanijos. V. D.

Southbrooklyniečių LDS 50- 
tos kuopos moterų skyriaus 
koncertas, šokiai irt vakarienė 
įvyks jau šį vakarą, 723—5th 
Avenu, South Brooklyne. Šo
kiai prasidės 6-tą valandą, 
programa 7 :30,^vakarienė 9-tą 
valandą.

Programoj dalyvauja: F. 
Lepinskas, A. Klimaitė, Cha
liapinas, ir J. Juška.

Visus kviečiam atsilankyt ir 
paremt mūsų veikimą.

Įžanga koncertui, šokiam ir 
vakarienei $1, o kas nenorės 
vakarienės, tai galės šokt ir 
koncerto klausyt tik; už 35c.

Rengėjos.

Luther’io Draugystės 
Smagus Bankietas

Ridgewoodo ir iš viso Brook
lyn© lietuviai, smagaus pokilio 
mėgėjai, ruošiasi į svečius pas 
lutheriečius, kurių puiki vaka- 
rienė-bankietas įvyks rytoj, 
24 balandžio, Šapalo-Vaiginio 
salėj, 147 Thames St. Pra
džia 4 vai. Po vakarienės 
bus šokiai. L—is.

Pereito pirmadienio “Laisvė
je” tūlas korespondentas labai 
supainiojo dalykus apie Ateities 
žiedo Stygų Orkestrą. Jis sako:

“. . . tūlas K. buVo pasižadė
jęs mokint, tačiau atėjęs, netik 
kad nepasitarė su komisija bei 
mokiniais, bet pradėjo organi
zuot iš mokinių tėvų orkestrą, 
žinoma, žygis nėra peiktinas, 
bet turėtų dirbt ten, kur apsi
ėmęs, nes jei ne jis, būtų kitas

PAJIEŠKOJIMAI
Pajicškau Joe Zujus. Kiek esu gir

dėjus, tai paskutinį kartą dirbo prie 
krutamųjų paveikslų, kaipo mašinis
tas New Yorke ir gyveno Bayonne, 
N. J. Apie 30 m. atgal, jis buvo var
gonininkas Lietuvių bažnyčioj, Pitts- 
tone. Tūlą laiką gyveno ir Scranto- 
ne. 1905 metais jis buvo pabrolis sa
vo draugui Waclow Franukevičiui. 
Beje, Franukevičius turėjo pažįsta
mus Jersey City, N. J. po pavarde 
Lukinavičiai, jei jie dar gyvi, mylė
čiau kad ir jie atsišauktų.

Man yra labai svarbu sužinoti, kur 
randasi Zujus, Waclow Franukevi
čius ii' Lukinavičiai. Jeigu kas žino
te apie juos, malonėkit pranešti 
man arba tegul patys atsišaukia, už 
ką būsiu labai dėkinga. Mrs. Daniel 
Norton, Rear, 1121 Prospect Ave., 
Scranton, Pa. (94-95)

Dr. Herman Mendlowiiz 
33 METAI PRAKTIKOS 

'522 Bedford Avenye 
arti Taylor St., Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 7-1312

OFISO VALANDOS 
nuo 1-3 dieną ir nuo 7—8 vak. 

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Oficialiai gauta iš fedęralės 
valdžios $30,000,000 New Yor
ko namų projektams Red Hook 
ir Queensboro Tilto srityse.

gauta, o dabar nusitęs savaite 
kita.”
' Ką korespondentas žino, kad 
nepasitaręs su komisija? O jei 
korespondentas yra komisijos 
narys ir žino, tai kam sakyt 
netiesą? Aš nebuvau apsiėmęs 
mokint, nei sąlygų nedarėm, o 
tik per komisijos du nariu bu
vau užprašytas, kada ir kur 
ateit; taipgi atėjęs pasitariau su 
trečiu komisijos nariu ir su vai
kučių tėvais, su kuriais mes jau 
senai teiravomės. Teiravomės ir 
dabar, ir patyrėm, kad pora 
vaikučių turi gitaras; ant gita
ros aš mažai moku ir negaliu 
mokint, o mandolinų dar jie vis 
neįsisteigė. Vadinas, dar ir to
kių instrumentų nėra. Tai kam 
dabar kaltint mane, kad dabar 
nusitęs savaitė kita. Taipgi apie 
tėvų orkestrą, kaip korespon
dentas sako, aš pradėjęs orga
nizuot. Ta orkestrą jau gyvuo-

Pajieškau darbo kaipo bartenderis 
arba porteris, esu patyręs šioje lini
joje. Kreipkitės pas Vincą Višniaus- 
ką (Bar & Grill), 411 Grand St., 
Brooklyn, N. Y. (94-96)

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Salės dėl Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujausiais 
įtaisymais. Keturios bolių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 2-3872

ŠIANDIEN IKI TREČIADIENIO 
šeštadienį, Sekmadienį, ii- Pirmadienį

Balandžio 23, 24, 25 ir 26
Sovietu Judžlu Pažiba

' PETER I
Prieinamos, Kainos

Rodoma be pertraukos
IPĮIĮDI Kings Highway pas
J Ei VV L L Ocean Parkway, Brooklyn

R Kas Yra COSSACK?
KARČIAŽOLIŲ 

sultis skilviui
Kada PERSIVALGOTE, 

PERSIRŪKOTE, 
PERSIGERIATE

ATSITAISYSITE 
Greitai su 

COSSACK stomachic BITTERS 
“JOS YRA PASALDINTOS”

Parsiduoda vaistinėse bonkomis. 
Gėrimij įstaigose ir restauracijose 

1 dozomis bei stikliukais 
“JŪSŲ SKILVIO LABUI”

COSSACK PRODUCTS 
400 W. 41st Street, 

New York City, N. Y.

........... ......... -.. =’
Telefonas FOxcroft 9-6901

Painters and Decorators
Lietuviai Malioriai ir Dailydes

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

Puikiausia sulig vėliausios estetikos dekoruojame 
maliavom arba išpopieruojame kambarius. 

KLAUSKITE MŪSŲ APROKAVIMO
Reikale namų taisymo, maliavojimo ar popieravimo 

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

A. BALČIŪNAS
321 Chauncey Street Brook’-rn, N. Y.

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

Išsikirpkite ir Pasilaikykite

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

Iš *enq padarau nau
jo* paveikslui ir kra- 
javua sudarau su ame
rikoniškais. Reikalui 
esant ir padidinu to
kio dydžio, kokio pa
geidaujama. Taipgi 
atmaliavoju įvairiom 
spalvom.

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

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

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(Šulinskas)

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.

Mateušas Simonavičius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS IŠTAIGA

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

_____________ ____ __________ (

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

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

BROOKLYN, N- Y.
Tel. Evergreen 7-8Š86

Oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooęi

FRANK DOMIKAITIS
RESTAVRACIJA

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

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

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 /

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

PHONE PULASKI 5-1090

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

OPEN DAY AND NIGHT
Managed by

RHEA TEITELBAUM

Admission 50c, day and night
Saturday Night 75c

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

Sleeping Accomodations.

' SPECIAL RATES
LADIES’ DAYS

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

PER WEEK
GENTS’ DAYS

Wed., Thurs., Fri., Sat. and 
Sun. all day and night.GARSINKITCS “LAISVĖJE




