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težius, o Išlaimesit 
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Metai XXVIII, Dienraščio XX

žmonės išsilies į gatves ir sve
taines minėti Pirmąją Gegužės.

šiandien visi lietuviai darbo 
žmonės ragi narni dėtis į ben
dras demonstra’cijas iį pareikšti 
savo vieningą žodį už taiką, 
prieš fašizmą, prieš reakciją.

Xew Yorko demonstracijoj 
lietuviai turės savo orkestrą ir 
iškabas, žiūrėkit apie demon- 
shųiciją smulkmenų kitoj laik
raščio vietoj.
^/Dalyvaukit šitam judėjime 

kiekvienas ir kiekviena,

Visi į Gegužės Demonstraciją!
Balandžio 30 d. “Laisvės” 

įstaiga- bus uždaryta ir dėlto 
qnrmadienio “Laisvės” 'laida ne
beišeis.

GMINAI SUSTABDĖ 
JAPONŲ ŽYGIUS

Komunistų Internacionalo Atsi- DEMONSTRUOKIME PRIEŠ FAŠIZMĄ
šaukimas Geg. Pirmajai 1938 m KARĄ, UŽ DARBININKŲ VIENYBĘ

Vienas žmogus rašo “Liet, ži
niose” :

sportui artinasi visiš
kas krachas ..

Straipsnyj nusiskundžiama, 
kad “skaudu, o prieš kai ką ir 

gėda, kad, žengdami į 21-uosius 
nepriklausomo gyvenimo metus, 
būtume susilaukę tokio bankro
to, kokio dabar esam išvakarė-

Nėra miestuose sporto stadio
nų, nėra sporto aikščių, skun
džiasi autorius.

Well, jis turi žinoti, kad tau
tininkų valdžia tokios rūšies 
statybai neturi pinigų.

Jai reikia pinigų naujiems 
kalėjimams statyti, į kziriuos ji\

Japonai Pasivarė 3 Mylias
Pirmyn, bet Dabar Atmušti 

_ _ _ —
Shanghai, bal. 29. — Ja

ponai pen 24 valandas pa- 
žengė tris mylias piimyn, 
po mirtiniausių mūšių, ku
riuose tūkstančiai krito iš 
abiejų pusių, pietiniame 
Shantunge. Jiem dar liko 10 
mylių iki Lung-Hai geležin
kelio, prie kurio japonai 
taip desperatiškai briauja- 
si. \

Tacitus dabar chinai nu
ilsusius japonus kontr-ata- 
kavo ir pralaužė jų linijas 
keliose vietose.

FAŠISTAI SAKO, KAD Iš-
bruka visus tuos, katrie pasisa-\ ŽUDĘ 2,383 LIAUDIEČIUS
ko už grąžinimą žmonėms de
mokratinių teisių Lietuvoje!

Heywood Broun tebeveda 
agitaciją už tai, kad prezidentas 
Rooseveltas ruoštųsi dar vie
nam terminui prezidentauti.

Kolumnistas mano, jog nie
kas negalės prezidento Roose- 
velto vietą užimti ir vykinti 
tuos pasimojimus, kuriuos jis 
pasirįžo vykinti. Broun jaučia, 
kad prezidentą žmonės labai 
lengvai išrinktų, nepaisant tos 
bjaurios propagandos, kurią iki 
šiol stambusis kapitalas prieš jį 
veda.

Amerikos Laikraštininkų Gil
dijos prezidentas turi daug lo
gikos savo teigimuose.

Hendaye, Franc. - Ispani
jos pasienis, bal. 29.—Vėl 
didelis būrys Italijos lėktu
vų kartotinai bombardavo ir 
k u 1 k a s v aidžiais apšaudė 
liaudiečius pajūryje. Fašis
tai sako, kad jie savo orlai
viais, laivų kanuolių šovi
niais, sausumos artilerija, 
tankais, granatomis ir ki
tais ginklais per 24 valan
das nužudę 2,383 Ispanijos 
respublikos kareivius pa
jūryj tarp Albocacer ir As- 
alcala.
Francijos Valdžia Apribo

sianti Savo Prižadus 
čechoslovakijai

Mirusis prelatas Jakštas- 
Dambrauskas buvo klerikalų 
sriovęs žmogus. Tačiau klerika
lai iki šiol, kiek man žinoma, 
nesuruošė jo darbams įvertinti 
nei vieno vakaro.

Mūsų Lietuvių Meno Sąjun
ga bene bus pirmutine Ameri-j 
koj suruošusi, paskaitą apie, 
mcel. Jakšto-Dambrausko gyve
nimą ir jo darbus. Skaitė dr. 
A. Petriką.

Paėmus bendrai, mūsų meni
ninkai Brooklyne suruošė visą 
eilę gerų paskaitų: apie Puški
ną, Miką Petrauską, Julių Ja
nonį, Vincą Kudirką, prel. Jak
štą-Dambrauską. Greta to, ruo
šiamos paskaitos apie įvairias 
meno šakas, dramą, poeziją, li
teratūrą bendrai, etc.

pir- 
už-

Francijos ministeris 
mininkas Daladier vėl 
klausė, kaip Angliją laiky
tųsi, jeigu Hitleris užpultų 
Čechoslovakiją, o Francija, 

i pagal sutartį su Čechoslova- 
iė'kija, eitų jai pagelbon. An

glijos premjeras N. Cham
berlain atsakė, kad jeigu dėl 
to išsivystytų karas tarp 
Francijos ir Vokietijos, to
kiame atsitikime Anglija 
negalėtų stot išvien su 
Francija. Todėl Francijos 
valdžia gal turėsianti su- 
siaurint savo duotus priža
dus Čechoslovakijai, — kaip 
rašo N. Y. Times korespon
dentas.

Nepraleiskit nei vienas ne
perskaitęs šios dienos “Laisvė
je” telpančio Komunistų Inter
nacionalo Veikiančiojo Komite
to pareiškimo Pirmosios Gegu
žės klausimu. Tai nepaprastai 
išsamus ir gilus dokumentas.

Lietuviški trockistai per savo 
“N.” Gadynę” kolioja Pirmo
sios Gegužės demonstraciją ir 
jos ruošėjus. Jie ragina žmones 
neiti demonstracijom

Susipratę darbininkai to bal
so klausys tiek, kiek mėnulis 
klauso skalinimo mažyčio šuniu
ko.

ŠĮ PIRMADIENĮ “LAIS- 
Je’’ NEIŠEINA

šį šeštadienį “Laisvės” 
darbininkai dalyvauja Ge
gužinėj demons tracijoj 
New Yorke, tai negali 
priruošt pirmadienio nu
merio. Todėl “Laisvė” 
pirmadienį neišeis.

šį

Šiandien bus giedra ir vi
dutiniai vėsu.—N. Y Oro 
Biuras.

Visų Šalių Proletarai ir Darbo Žmonės!
Gegužės Pirmoji yra diena Tarptauti

nės Darbininkų Klasės Vienybės. Šiais 
1938 m. Gegužinė peržvalga tarptauti
nio proletariato revoliucinių jėgų turi 
specialę reikšmę, pilną kovingumo.

Dar niekada nuo pasaulinio karo pabai
gos tarptautinė padėtis nebuvo taip 
įtempta kaip dabar. Ketvirtadalis žmo
nijos vėl randasi karo žiotyse. Fašistinės 
valdžios, apiplėšusios ir pavergusios sa
vo žmonių mases, metasi ir laukiasi į 
kitų žemes. Užpuldamos kitas tautas, 
ginkluotais plėšimais užsieniuose, jos 
stengiasi pasmaugt kylantį apmaudą dar
bo žmonių savose šalyse. Norėdamos pa
bėgt nuo keblumų namie, išvengt ban- 
kruto fašistinio režimo, jos jieško išga
nymo avantiuriškuose karuose svetur. 
Tie fašistiniai karo meistrai velka žmo
nių veislę į skerdyklą, į naują imperia
listinį pasaulio karą.

TOLIMUOSE~ RYTUOSE fašistiniai- 
karinė Japonijos šaika veda grobimo ka
rą prieš Chinijos žmones, nori tapt Azi
jos ponais, Pacifiko Vandenyno viešpa
čiais. Japoniškieji budeliai griovesiais 
paverčia senovės kultūros miestus, tūks
tančius kaimų jie liepsnoms atiduoda, 
desėtkus tūkstančių ramių gyventojų 
jie iššaudo.

Bet tie galvažudžiai nepalaužia didvy
riškumo keturių šimtų milionų Chinijos 
žmonių. Chinijos liaudis, kas kartą glau
džiau burdamaši į bendrą tautinį frontą, 
kerta skaudžius smūgius užpuolikam ja- 

.ponam, sumuša juosius. Patys gindamie
si, Chinijos žmonės sudarė iš savo kūnų 
gyvą atspirtį ir priedangą visoms Azijos 
tautoms ir teikia įkvėpimą visiem kolo
nijų žmonėm kovot prieš jų prispaudėjus.

ISPANIJOJE vis daugėja gaujos Vo
kieti j os-Itali jos įsibriovėlių. Nepajėgda
mi sulaužyt atkaklų pasipriešinimą Res
publikinės Armijos, jie niekšiškai kerši
ja ramiems Ispanijos gyventojams, sė
dami iš oro mirtį ant tūkstančių moterų 
ir vaikų. Jau beveik dveji metai kaip Is
panijos žmonės su didžia, kilnia karžygiš
ka narsa kovoja už savo nepriklausomy
bę prieš susijungusias fašistines valsty
bes, kurias patylomis remia atgaleivių- 
torių rateliai Anglijoj. Apleisti buržua- 
ziniai-demokratinių valdžių, Ispanijos 
žmonės kietai gina savo demokratinę res
publiką nuo pasaulinės reakcijos suvie
nytų jėgų. Gindami savo laisvę, jie gina 
idėją ir reikalą visos pažangios, progre- 
syvės žmonijos.

V o k i e t i j os fašizmas, pasidrąsinęs 
tuom, kad jis be bausmės galėjo vest 
įsikišimo karą Ispanijoj, tad jis užėmė 
AUSTRIJĄ. Nuslopindamos darbininkų 
ginkluotą kovą 1934 metais, atimdamos 
iš darbo žmonių paprasčiausias laisves, 
tuomi Austrijoj viešpataujančios klasės 
priruošė dirvą Vokietijos fašizmui įsi- 
briauti. Vokietijos fašizmas, dar neįsi- 
kūręs stipriai Austrijoj, jau rengiasi už
pult Čechoslovakiją. Išvien su Lenkijos 
fašizmu jis siekia užimt ir išdraskyt Lie
tuvą. Jis pritūpdamas slenka, besireng
damas šokt ant Balkanų, grūmodamas 
jų gyvybei kaip valstybėms ir kaip ne
priklausomoms tautoms. Jis grąsina Bel
gijai, Holandijai, Šveicarijai ir Skandi
navijos kraštams. Jis apriečia Franci ją

fašistiniu lanku ir planuoja staigiu smū
giu užpulti jąją netikėtai. Kaip plėšrus 
žvėris, jis bėgioja toli ir plačiai, bejieško- 
damas žaliųjų medžiagų ir materialių 
priemonių, ir gausos žmonių, kad didžiu, 
plačiu karu užpult Socializmo Šalį.

Kas yra kaltas, kad fašizmas taip na- 
chališkai, begėdiškai ir žmogžudiškai vei
kia, kad jis sukūrė karo gaisrus įvairio
se dalyse žemės skritulio? Kaičia krinta 
ant Anglijos storžievių reakcionierių ra
telių. ijre nė piršto nepajudino, kuomet 
Japonijos militaristai užpuolė Chiniją. 
Jie tik' laukia, kol Japonija kariniai iš
sisems, o tada jie pakels klausimą apie 
Chinijos pasidalinimą. Su Italijos fašiz
mu jie padarė sutartį—pasmaugt Ispa
nijos liaudį. Vokietijos fašizmui jie da
vė paramos, suteikdami jam galimybę 
atsiginkluoti. Jie palaiko jį kaip krauge
rį žiaurūną, ginkluotą padaužą, kurį ga
lėtų panaudot prieš tarptautinę darbi
ninkų^ klasę ir prieš demokratinį tautų 
judėjimą. Jie palaimino Vokietijos fašiz
mo įsiveržimą į Austriją. Iš pasalų, slap
tai jie kreipia jį į Rytus, prieš Sovietų

Visi Lietuviai, Maršuokite Gegužinėse Demonstracijose už 
Ispanijos, Chinijos ir Lietuvos Nepriklausomybės Gynimą

Lietuviai darbininkai, 
profesionalai ir smulkūs biz
nieriai, visi traukite į galin
gas tarptautines darbininkų 
^Gegužines d e m o nstracijas 
New Yorke ir visur kitur.

Prisidekite prie maršuo- 
jančių minių prieš fašisti
nius skerdikus ir grobikus, 
už taikos palaikymą, už Lie
tuvos, Ispanijos ir Chinijos 
apgynimą. D e monstruokite 
už demokratines laisves

prieš kruvinus vergėjus.
Brooklyn©, New Yorko ir 

apylinkės darbo žmonės iš
sivers Į Gegužinę demons
traciją šį šeštadieni New 
Yorke. (Nurodymus apie 
tai skaitykite paskutiniame 
puslapyje.)

Kitų miestų lietuviai, ma
siniai dalyvaukite Gegužinė
se demonstracijose tą dieną, 
kada jos pas jus rengiamos.

ANGLIJA PADARE GLAUDŽIĄ APSIGY
NIMO KARO SUTARTĮ SU FRANCIJA

Francija Prižadėjo Pripažint Ethiopiją Italijai Ir 
Nepraleist Karo Reikmenų Ispanijos Respublikai

London, bal. 29. — Fran
cija per savo atstovus prem
jerą Daladierą ir užsieninį 
ministerį Bonnetą padarė 
sutartį su Anglija bendram 
tųdviejų šalių apsigynimui:

Kilus karui, Francijos 
generolas bus vyriausias ko- 
mandierius Francijos ir An
glijos armijų; Anglijos ad
mirolas bus bendras vyriau
sias komandierius Anglijos 
ir Francijos karinių laivy
nų; Anglijos orlaivyno ofi- 
cierius taps bendru koman- 
dierium Anglijos ir Franci
jos oro laivynų, — kai tik 
kas pradės karą prieš Fran-

Kalta taipgi Francijos atžagareivė 
buržuazija. Nusileisdami Vokietijos fa
šizmui, jie padėjo jam sustiprėti. Kaip 
Coblenzo sąmokslininkai, Francūzų Re
voliucijos dienomis, šie Francijos reak
cionieriai darė suokalbius su Vokietijos 
fašizmu prieš pačios Francijos žmones. 
Tai šios tamsiosios jėgos padiktavo Blu- 
mo valdžiai palaikyt blokados politiką 
prieš Ispanijos Respubliką. Anglijos ir 
Francijos atžagareivių blokas nusitempė 
paskui savo už-fašistinę politiką ir vadus 
Socialistų ir Amatinių Darbo linijų In
ternacionalų, kad pastarieji nieko nevei
kė prieš banditizmą Vokietijos ir Itali
jos karinio įsibriovimo Ispanijoj.

Atsakomybė' už kraują, kančias ir au
kas Ispanijos liaudies, už gengsterišką ciją ar Angliją, 
užpuolimą Chinijos, už karinį pagrobi
mą Austrijos gula ne tik ant fašistinių | 
niekšų, bęt ir ant tų, kurie pro pirštus 
žiūri į tų niekšų darbus ir paremia juo
sius.
DRAUGAI DARBININKAI!

Valdančiosios klasės bjauriai jus 
gaudinėja, kai jos sako, būk taikos 
laikymas reikalaująs, kad jūs tyliai 
tiktumėte ■ leist pasmaugt Ispanijos liau
dį, pavergt Chiniją, pajungt Austriją. 
Karai nėra išvengiami tuom, kad 
džiama karų kurstytojams grobti ir 
dyti kitas tautas. Kelia arams yra 
kertamas stipria politika, kuri laiku 

 

žabotų fašistinius plėšikus.

Jums begėdiškai meluoja tie, kurie pa
sakoja, būk Anglijos, Francijos ir Jung
tinių Valstijų valdžios esančios “bejė
gės” sustabdyt tarptautinį fašistų ban
ditizmą. Mes tikrai turime galios sustab
dyt tą banditizmą. Bet tatai reikalauja, 
kad priimtų SOVIETŲ SĄJUNGOS PA
SIŪLYMĄ BENDRAI VEIKT visos ša
lys, kuriom rūpi palaikyt taiką prieš ka
ro kurstytojus. Savo veikimą jos turi 
paremt ekonominiu (ūkiniu) spaudimu. 
Tegul jos neduoda paskolų fašistiniams 
banditams, tegul jos nepraleidžia žaliųjų 
medžiagų, reikalingų karui vesti; tegul

(Tąsa 2-ram puslp.)

ap- 
pa- 
su-

lei- 
žu- 
už- 
pa-

Anglija ir Franci ja ben
drai pirks ne tik karinius 
lėktuvus iš Jungtinių Vals
tijų, bet ir visokius ^kitus 
karo reikmenis iš svetur.

Francijoj bus įrengta di
deli bendri Anglijos ir Fran
cuos aliejaus - gazolino 
sandėliai kariniams reika
lams.

Anglija duos Franci j ai 
paskolų dasipirkt įvairių 
reikmenų iš Čechoslovaki- 
jos, Rumunijos, Jugoslavi
jos ir Vengrijos. Tuom 
Francija stengsis ištraukt 
tuos kraštus iš priklausomy-

bes nuo Hitlerio, užsienines 
prekybos reikaluose. Angli
ja ir Franci j a ypač stengsis, 
kad Rumunijos žibalo - alie
jaus šaltiniai nepatektų Vo-

Mainais už tą sutartį 
Francijos valdžia ketina 
pripažint Italijai Ethiopiją, 
pati padaryt “draugiškumo” 
sutartį su Italija ir leist 
tarptautiniams ekspertams 
pagamint planus ■ uždary
mui Francijos rubežiaus, 
kad Ispanijos respublika vi
sai negalėtų gaut jokių ka
ro reikmenų per Franci ją. 
Priimant Francijai Anglijos 
planą, jinai taip pat turėtų 
nereikalaut, kad Mussolinis 
atšauktų savo armijas iš Is
panijos iki karo pabaigos.

ČECHOSLAVAI ATMETA 
NAZIŲ REIKALA

VIMUS
Praga, bal. 29. — Čecho- 

slovakijos valdžia atmetė 
tokius hitlerininkų reikala
vimus, kurių patenkinimas 
gręstų šalies čielybei. Jinai 
sutinka tartis dėl piliečių 
vokiečių teisių su vokiečiais 
seimo atstovais, bet ne su 
Čechoslovakijps nazių vadu 
Henleinu.

laisvės Naudai Bankietas Philadelphi joj
Philadelphijos ii’ apielinkės laisviečiai! Nepamirškit, 

kad sekmadieni, gegužės 1 d., New Auditorium Svetai
nėje, įvyks puikus “Laisvės” naudai bankietas ir koncer
tas. Antrašas: 713 Snyder Avenue, Philadelphia, Pa. 
Koncerto pradžia: 2:30 v. p. p. Bankietas prasidės 6 v. v.

Tai bus nepaprastai šauni pramoga. Savo atsilanky
mu jūs ne tik pasilinksminai t, o ir pa remsite savo dien
raštį. /

Prašome būti visus ir visas!
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Pirmoji Gegužės
Prieš 52 metu Amerikos darbo žmonės 

suteikė pasauliui didelę dovaną: jie pa
skelbė pirmąją gegužės darbininkų šven
te, kurią 1889 metais pasaulio darbinin
kų kongresas Paryžiuje paskelbė pasau
line švente.

Nuo to laiko ši diena kas metai darosi 
vis ryškesnė ir reikšmingesnė viso pa
saulio darbo žmonėms, šeštadalyj pasau
lio, Sovietų Sąjungoj, socializmo krašte, 
ši diena yra paskelbta oficiališka krašto 
švente, poilsio ir džiaugsmo diena—diena, 
kurią SSSR darbo žmonės pareiškia sa
vo sąjausmą, savo solidarybę su viso bur
žuazinio pasaulio darbo žmonėmis, kovo
jančiais už naujesnį ir gražesnį pasaulį.

Kiekvienais metais Pirmąją Gegužės 
darbo žmonės kelia obalsius, atatinka
mus tų laikų jų gyvenimui, reiškiančius 
tų laikų jų norus. Iš pradžių Amerikoj 

visam pasaulyj Pirmąją Gegužės vy- 
riausis obalsis skambėjo: aštuonių valan
dų darbo diena. Karo metu: šalin impe
rialistinis karas! Šiemet, ’kai pasauliui 
grūmoja fašizmo pavojus, kai visam 
buržuaziniam pasaulyj siaučia nedarbas, 
kai grūmoja naujas imperialistinis karas, 
tai mūsų obalsiu bus: Už DEMOKRATI
JĄ, Už DARBĄ, Už TAIKĄ! 1

Skaitytojas ras kitoj vietoj šitos mū
sų laidos Komunistų Internacionalo Vei
kiančio Komiteto atsišaukimą į viso pa
saulio darbo žmones. Jis raginamas pa
reiškimą atydžiai perskaityti, nes tai iš
sami apžvalga to, kas šiandien dedasi 
pasaulyj. Tai pareiškimas, kuris priva
lo būti protaujančiųjų studijuotas.

“Nei vieną kartą po pasaulinio karo 
tarptautinė padėtis nebuvo taip įveržta, 
kaip dabar,” sako šis pareiškimas. “Ket
virtoji žmonijos dalis jau ir vėl randasi 
karo glebyj. Fašistinės valdžios, paver
gusios savo kraštų žmones, dabar ver
žiasi į kitų kraštų teritorijas. Puolimu 
kitų tautų, kitų kraštų vogimu tos val
džios mano užsmaugti savo kraštuose 
darbo žmonių pasipriešinimą ir jomis pa
sišlykštėjimą. Kad išsigelbėti iš skers- 
painių namie, kad išvengti fašistinio rė
žimo bankrūto, 
avanturiškuose karuose užsienyj. šitie 
fašistiniai karų 
žmonijos rasę į 
perialistinį karą.

Tai suglaustas apsklembimas esamo
sios pasaulinės padėties.

Kai fašistai-imperialistai dūksta, nai
kindami Ispaniją, Austriją, Chiniją, tai 
buržuazinės demokratinės valstybės sau 
sėdi ramiai ir žiūri. Daugiau: Didžiosios 
Britanijos vyriausybė gelbsti fašistams 
Ispanijoj ir Hitleriui Vokietijoj. Ji gelbs
ti’ reakcijai kelti savo galvą. Francijos 
dešinieji bando vilkti ir Franci ją Brita
nijos keliais. Amerika bando nematyti, 
kas darosi Europoj. Laikydamasi savo 
netikusio neutraliteto akto, šio krašto 
valdžia netiesioginiai pagelbsti fašistams. 
Štai, šiuo tarpu, kai Ispanijos respubli
kai taip labai reikalingi ginklai gintis 
nuo Hitlerio-Mussolinio-Franko banditų, 
tai Amerika neparduoda jai ginklų. Tuo 
pačiu sykiu Hitleris ir Mussolinis perka
si Amerikoje ginklus ir juos siunčia 
Frankui!

Tik viena Sovietų Sąjunga ištikimai ir 
energingai kovoja už pasaulio taiką, nuo
širdžiai gelbėdama Ispanijos demokrati
jai ir Chinijos žmonėms atsiginti nuo 
užpuolikų.

Amerikos darbininkai dėlto privalo rei
kalauti, kad ši šalis nuimtų embargo nuo 
ginklų Ispanijos respublikai; kad ši šalis 
turėtų stoti į kolektyvio taikos išsaugo
jimo veiksmą visam pašaulyj. Pirmoji 
Gegužės turės suskambėti šūkiais, ragi-

josios bando išsigelbėti

gimdytojai traukia visą 
skerdyklą, į naują im- 
ff

nančiais mūsų krašto vyriausybę tai da
ryti. • * * *

Šių metų Pirmoji Gegužės įvyksta, kai 
Amerikoje siaučia baisi depresija, kai ke
liolika milionų darbininkų randasi ne
darbo lauke, kai stambusis monopolisti
nis kapitalas paskelbė sėdėjimo streiką 
Amerikos žmonėms.

Pirmosios Gegužės demonstracijoj dar
bo žmonės pareikš savo reikalavimus: 
daugiau darbų, didesnės pašalpos bedar
biams; užgirti prezidento Roosevelto pa
siūlymą viešiems darbams išleisti virš 
tris bilionus dolerių.

Be to, milioninės masės Amerikoj pa
sisakys už vienybę darbininkų klasės, 
prieš reakciją, prieš fašizmą.

Todėl tenebūva nei vieno darbo žmo
gaus, kuris vienokiu ar kitokiu darbu ne
prisidėtų prie padarymo Pirmosios Ge
gužės demonstracijų bei masinių mitingų 
pasekmingais.

Visi į gatves Pirmąją Gegužės!
Teapjungia Pirmoji Gegužės visus dar

bo žmones:
Už demokratiją!
Už darbą!
Už taiką!
Tegyvuoja Pirmoji Gegužės!

mas, kuris dabar nori užkariaut sau val
džią. Aš užtikrinu, kad dabartinio poli
tinio gyvenimo svarbiausias faktas yra 
neišvengiama revoliucija, kuri bręsta, 
ketvirtojo luomo organizuoja*ma. Jūs tu-' 
rite nustatyti savo santykius su juo. Ar
ba jūs turite jam priešpastatyti jėgą, ar
ba priimti jį su išskėstomis rankomis. 
Jeigu jūs prieš jį pastatysite jėgą—kils 
pilietinis karas. Nejaugi parlamentarinės 
respublikos ir monarchijos pasmerktos 
įvairiais keliais prieiti vienodos katastro
fos?”

Povilas Lafargas šitaip aprašė Pran
cūzijos buržuazijoj nuotaiką prieš geg. 
pirmąją:

“Suvažiavimo delegatai dar nesuspėjo 
paskelbti Gegužės Pirmosios šventės pla
no išeinant iš fabrikų ir dirbtuvių, o 
buržuazija jau buvo baimės pagauta.— 
Kaip darbininkai nori primesti tarptau
tinę poilsio dieną!? Kaip per vandeny
nus, sausumą ir valstybių rubežius jie 
paduoda kits kitam rankas, kad bendrai 
reikalautų išleisti 8 valandų darbo die-

uos įstatymą? Argi tai ne tikra revoliu
cija, argi tai ne griovimas visų buržuazi
nių pažiūrų ir buržuazinės politekonomi- 
jos dėsnių, pagal kuriuos cjarbininkai tu
ri būti visokioj kapitalistų priklausomy
bėj. Pirmoji Gegužės turi tapti samdo
mųjų vergų maišto diena, viską naikinan
čia ugnim ir kardu.” „

Viennos “Arbeiter Zeitung” Engelsas 
šitaip apraše Londono demonstracijas, 
kurios buvo nukeltos į artimiausią sek
madienį—4 gegužės:

“Londonas gegužės mėn. 4 dieną pra
lenkė Vienną. Aš tatai įaikau svarbiau
sia, įspūdingiausia dalimi, visos gegužės 
pirmosios šventės, nes Anglijos proleta
riatas 1890 metų gegužes 4 d. pabudęs 
iš 40-tinio miego vėl ėmė dalyvauti kla
siniam judėjime. Jo ilgas žiemos miegas 
iš vienos pusės yra rezultatas 1836-50 
metų čartistų judėjimo žlugimo, o iš ki
tos pusės didelio 1848-80 m. ekonominio 
pakilimo,—pagaliau nutrūko. Čartistų ai
niai išėjo į kovos lauką.”

LIETUVOS ŽINIOS

Pirmosios Gegužės Dokumentai
Pirmą kartą Pirmoji Gegužės kaipo 

pasaulinė darbo žmonių šventė buvo švęs
ta 1890 metais. Dabar, praslinkus 48 me
tams, yra įdomu prisiminti, kokį įspūdį 
padarė ji tada darbininkams ir buržua
zijai. Tam reikalui nušviesti imame kai 
kurias to meto laikraščių ištraukas.

Genevos “Tribune” korespondentas ši
taip aprašė Austrijos sostinės Viennos 
nuotaiką:

“Nuo 1848 m. revoliucijos laikų čia ne
buvo panašaus judėjimo. Darbininkų są
jūdis įgavo tokio pobūdžio if masto, ko
kio iki šiol Austrijoj dar nebuvo girdėti. 
Revoliucinio turinio brošiūros užtvindė 
darbininkų centrus. Nors valdžia ir iš-- 
reiškė savimi pasitikėjimą, vis dėlto ten
ka pripažinti, kad dalykas labai rimtas 
ir kad nuo jo neišgelbės nei durtuvai, ap
statyti aplink Vienną, nei tie trys trau
kiniai, kurie yra parengti Presburgo sto
ty j, kad, vgavę pirmąjį pavojaus signalą, 
galėtų žygiuoti į Vienną.”
A Paryžiaus laikraštis “Gaulois” apie 
Prancūzų valdžios parengtas priemones 
tvarkai palaikyti taip rašė:

“Kiekvienas mažiausias susitelkimas 
bus tuoj išsklaidytas. Visi policininkai, 
visi kriminalinės policijos agentai ir do
ros brigada, prireikus, būs pavartota, ly
giai kaip ir Paryžiaus gvardijos rai
teliai bei pėstininkai. Kariuomenė bus 
sukoncentruota kareivinėse, į pagelbą at
eis iš Venseno, Versailio ir kitų kaimy
ninių miestų. Kariuomenė bus pasiren
gusi su pirmuoju signalu išstoti manifes
tantų sklaidyti ir atakuoti, jei tas bus 
reikalinga. Areštuotieji bus gabenami į 
policijos prefektūrą. Tam tikslui kiek
vieno kvartalo policijos nuovadoj bus pa
ruoštos tam tikro kalėjimo karietos.”

Iš Belgijos francūzų laikraštis “Figa
ro” pranešė tokį karo ministerio įsaky- 
mą>^/

‘nMors matyt nėra pagrindo tikėtis ko
kioj nors netvarkos gegužės pirmąją, ta
čiau aš, ministerių kabinetui nutarus, 
prašau jus neleisti tą dieną žmonių iš 
kareivinių, nes tuo būdu mes išlaikysime 
kariuomenę savo rankose, o gatvėse ne
simatys kariškių.”

Po pirmosios gegužės’ šventės George 
Clemanceau, anų laikų francūzų radikalų 
vadas, taip kalbėjo parlamente:

“Ponai, ar nenustebinti jūs 
1-sios įvykių? Ar nenustebino 
telegramų gausybė, kurias jus 
laikraščiuose iš visų Europos

Komunistų Internacionalo Atsi
šaukimas Geg. Pirmajai 1938 m

kad 
Citri-

jeigu 
kovos

jūsų ta 
skaitėte 
ir Ame

rikos šalių apie tai, kas buvo kalbama 
ir kas įvyko per 1-ją gegužės visuose 
darbininkų centruose? Jūs mintimis ly
dėjote dideles procesijas, kurios sveikin
damos plačiąsias liaudies mases praėjo> 
kai kuriuose miestuose. Jūs žinote, kad 
kai kuriose vietose prieita iki susidūri
mų su ginkluotą pajėga, iki mūšių. Čia 
jūjsū sutinkate entuziazmą, ten pagiežą, 
bėt visur—aistra. Net ir didžiausiems 
trumparegiams turi būti aišku, kad dar
bininkų pasaulyj bręsta audros, kad is
torija ugdo naujus įvykius, kad veržiasi 
nauja, baisi ir galinga jėga, su kuria jau 
dabar politiniai veikėjai turi .skaitytis. 
Ką tas reiškia? Tai kyla ketvirtasis luo-
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(Tąsa iš 1-mo puslp.)
jos uždaro prekybos kelius jiems, tegul 
jos įveda ir palaiko blokadą ne prieš Is
panijos Respubliką, bet prieš tuos, kurie 
ją užpuolė. Tegul jos atidaro sienas, per 
kurias Ispanijos liaudis galėtų laisvai 
pirkt ginklų. Ir to užteks, kad priverst 
fašizmą, kaip tą nuplaktą .šunpalaikį, 

, trauktis atgal.
Netikėkite, Draugai, tais, kurie tvirti

na, būk jūs neturite priemonių priverst 
savo valdžias vykdyt kovos politiką prieš 
užpuolikus. Darbininkų klasė, pilna ko
vingos sąmonės, yra bokštas stiprybės. 
Jinai ir tik jinai atlieka darbus kasyk
lose ir fabrikuose, laukuose ir dirbtuvė
se. Be darbininkų klasės nė vienas trau
kinys nejuda, nė vienas garlaivis neplau
kia, nė vienas laivas neprikraunamas. 
Niekas negali užgniaužt balsą šimtų tūk
stančių demonstrantų.

Bet, Broliai Proletarai, jums reikia 
DARBININKŲ KLASINĖS VIENY
BES, kad jūsų jėga galėtų sėkmingai 
veikti. Reikia, kad nebūtų išdavystės jū
sų organizacijų centruose. Reikia, 
negalėtų laužyt jūsų kovos jokie 
nai, Anglijos buržuazijos agentai.

Jūsų jėga padidės daugeriopai, 
visi darbininkų judėjimo vienetai
petys petin prieš bendrąjį priešą-fašiz- 
mą. SUVIENYDAMI SAVO KOVĄ 
TARPTAUTINIAI, JŪS ĮGYSITE NAU
JĄ, DAR NEBŪTĄ STIPRYBĘ. Sykiu 
susitelkus į suvienytą tarptautinį fron
tą, darbininkų klasė taps centru, apie 
kurį' bursis visos prieš-fašistinės jėgos 
pasaulyje. Savo apsivienijimu jinai įgys 
talkininkų; įrodydama savo stiprybę, ji
nai surevoliucionizuos juos ir pripildys 
juos pasitikėjimu pergalės. O tada tau
tos, klaidinamos vadinamų demokratinių 
valdžių, susimerkiančių su fašizmu, su
pras savo galybę ir visur sukils prieš fa
šistus nevidonus. Tada Vokietijos, Ita
lijos, Japonijos žmonės, jausdami kaip 
yra atitverta fašistinė šaika ir kaip jinai 
bankrutuoja, tada jie griebs savo paver
gėjams už gerklės. O tuomet LIAUDIES 

. FRONTO JUDĖ JIMAS prieš fašizmą ir 
karą išaugs iki DAR NEGIRDĖTO DY
DŽIO VISAME PASAULYJE.

Tai į šį kovos kelią Komunistų Internacio
nalas šaukia darbo žmones. Jis dare kartoti
nus atsišaukimus į Socialistų ir Amatinių 
Darbo Unijų Internacionalus — sukurt tarp
tautinį bendrą kovos frontą. Bet Citrinai at
kakliai atmetė tuos atsišaukimus, ardydami 
vieningumą tarptautinio proletariato veikimo. 
Tokia skaldymo politika jie stengėsi pakirst 
darbininkų klasės pasitikėjimą savomis jėgo
mis, nuginkluot ją akivaizdoj gręsiančio prie
šo, ir tuomi jie padrąsino fašistus į naujus 
užpuolimo žygius.

šaligrečiai su Citrinų darbavosi trockistai- 
buchariniečiai fašizmo agentai, Šnipiškas jų 
“ketvirtas internacionalas.” Tai jie geidė at- 
steigt kapitalizmą Sovietų Sąjungos žemėj, iš
draskyt Sovietų šalį, perduot jos žmones į fa- 

'šizmo vergiją. Tai šių gaivalų veislė atidarė 
frontą fašistiniams įsibriovėliams Ispanijoj ir 
kirto smūgius užnugariu Respublikos Armijai. 
Tai jie, pagal Japonijos šnipų įsakymus, veda 
ardymo darbą Chinijoj ir šnipinėja prieš ją. 
Tai jie visur skersai išilgai veikia kaip darbi

ninkų judėjimo griovikai ir, pasitarnaudami 
fašizmui, dedasi su Citrinais, idant pastot ke
lią vieningam veikimui tarptautinės darbinin
kų klasės. Tai šiuos bjaurybes šnipus, ardyto
jus ir žmogžudžius Citrinai ir Danai ima po 
savo sparnu ir naudoja juos kaip savo vėliavą, 
po kuria ir toliau būtų varoma jų pragaištin
ga skaldymo politika.

7 Sukriušindami trockistų-buchariniečių saiką 
šnipų ir karo kurstytojų, tų niekšiškų samdi
nių Japonijos ir Vokietijos fašizmo, tuomi So
vietų žmonės neįkainuojamai patarnavo 
IDĖJAI TAIKOS, IDĖJAI DARBININKŲ 
KLASĖS VIENYBĖS, ipEJAI KOVOS 
PRIEŠ FAŠIZMĄ.
VISO PASAULIO PROLETARAI!

Ispanijos Respublika pavojuje. Karčiausi Is
panijos liaudies priešai prasilaužė per Ara- 
gono frontą. Jiem be paliovos gabenama vis 
nauja kariuomenė ir vis daugiau amunici
jos. Pasaulinė reakcija pasinešus sumušt Is
panijos liaudį. Bet milionai darbininkų visa
me pasaulyje deda pastangų, kad jinai laimė
tų pergalę. Jie yra pasiryžę didžiausiais savo 
pasiaukojimais suteikt būdų, 
somis galimybėmis tuojau ir 
panijos liaudžiai. (

Vardu milionų darbininkų, 
liaudies apgynimo, Komunistų Internacionalas 
ir vėl siūlo Socialistų ir Amatinių Darbo Uni
jų Internacionalams įsteigt bendrą tarptauti
nį darbininkų klasės f rontą.

Pagelbėt Ispanijos Respublikai, gint Chiniją 
tai reiškia kovot prieš pasaulinį karą, gint jū
sų židinius ir namus, jūsų šalių laisvę ir ne
priklausomybę nuo fašistinių skerdikų, žmo
nės, kurie leistų pasmaugt Respublikiečių Is
paniją ar Chiniją, tokie žmonės savo ranko
mis dirbtų patys sau fašistinį jungą, patys sti
printų savo kapitalistinės vergijos pančius.
DRAUGAI!

EIKITE Į GATVES PIRMOJOJ GEGU
ŽĖS! Užimkite savo vietą kovingose eilėse 
tarptautinių darbininkų vieningo 'fronto dėlei 
sėkmingos paramos Ispanijos liaudžiai.
PRALEIST GINKLUS ISPANIJOS 
ŽMONĖMS!

Francijos darbininkai,z garbingi ainiai Pa
ryžiaus Komunarų, reikalaukite, kad būtų tuo- 
jaus nuimta blokada nuo Respublikiečių Ispa
nijos; stokite galvinin tarptautinio judėjimo 
dėlei visos galimos pagelbos Ispanijos žmo
nėms!

Anglijos darbininkai! Priverskite savo val
dančiąsias klases nustot rėmus fašistų bandi
tizmą, prispirkite jas atmest ligšiolinę priešin
gumo politiką linkui Socializmo šalies ir linkui 
visų tautų, kovojančių už laivę ir nepriklau
somybę. Sulaužykite pasipriešinimus tų reak
cinių vadų, kurie jūsų darbo unijose ir Darbo 
Partijoj vis išstoja prieš suvienijimą tarptau
tinio, veikimo.

Jungtinių Valstijų darbininkai, reikalauki
te tokios politikos, kuri pažabotų fašistinius 
ardytojus pasaulinės taikos,—reikalaukite po
litikos, vertos Lincolno ir Washingtono tradi
cijų. Reikalaukite tuojaus panaikint uždraudi
mą, kuris neleidžia gabent ginklų Ispanijai 
ir Chinijai.

Vokietijos, Italijos ir Japonijos darbininkai! 
Neleiskite savo tautas perdirbt į aklus įran
kius fašistinėms valdžioms, jųjų skerdikiš- 
kiem planam. Ryžtais savo judėjimais ir veik
smais, visais jums galimais būdais, sulaužykite 
grobikiškus karus fašistinių niekšų.

Fašizmo priešininkai visose šalyse! Reika
laukite, kad Vokietijos ir Italijos įsiveržėliai
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priemonių, vi- 
tikrai padėt Is-

vardu Ispanijos

DIDELI ARCHEOLOGINIAI 
KASINĖJIMAI KAUNE

Kaunas, —r Kultūros muzie
jaus priešistorinio skyriaus ve
dėjas dr. J. Puzinas vykdo di
delius archeologinius kasinėji
mus Vilijampolėj prie Sargė- 
nų k. Vilijampolėj p. Krapiko 
sklype darbininkai, kasdami 
žvyrą, rado įvairių žalvarinių 
radinių, kuriuos pristatė Kul
tūros muziejui. Dr. J. Puzinas 
susirūpinu radinių vietą ištirti. 
Kultūros muziejaus ekspedici
ja, nuvykusi į vietą, rado di
delį I—II šimtmečio kapinyną. 
Ligi šiol atkasta ir ištyrinėta 
33 kapai. Kapinynas labai tur
tingas. Rasta įvairių papuoša
lų, karolių, žalvarinių apyran
kių, apykaklių, fibulų, smeig- 
tuvų ir vyrų kapuose primity- 
viškiausių geležinių kirvių. At
kreiptinas dėmesys į rastą ypa
tingai retą žalvarinį žiedą.

Darbai buvo pradėti š. m. 
kovo 28 d. ir tęsėsi ligi balan
džio 9 d. Kapinynas dar ne vi
sas ištyrinėtas, bet darbai lai
kinai nutraukti. Nežiūrint blo
go oro, kasinėjimai vyko spar
čiai ir sėkmingai.

Lietuvos Kaimų ir Okių 
Didumas

Lietuvos kaimų ir miestelių 
užimamas plotas svyruoja tarp 
10$— 1,300 ha. Didžiausias 
kaimų ir miestelių skaičius 
(44%) yra tik tarp 100—200 
ha didumo. Kaimų ir mieste
lių, didesnių kaip 500 ha, yra 
tik 13%, o tarp 200—500 ha

Maži kaimai dažniausiai pa
sitaiko Rokiškio, Utenos ir Za
rasų apskričiuose, t. y. aukš
taičiuose. žemaičiai gyvena 
didesniuose kaimuose.

Vidutiniškai vienam žemės 
ūkiui Lietuvoj tenka 15 ha že
mės, bet daugiausia ūkių yra 
8—9 ha. ūkiai tarp 1—12 ha 
sudaro net 56% visų ūkių, tar
pe 1—30 ha—90%, tad ū- 
kiams, didesniems kaip 30 ha, 
belieka 10%.

Ūkių, didesnių kaip 30 ha, 
yra tiek: 30—50 ha, 20,600; 
50—100 ha, 6,500; 100—150 
ha, 900; 150—200 ha, 
200—300 ha, 320.

Ūkiai tarp 1-8 ha turi 
nuoš. viso žemės ploto,
8—30 ha 56%, tarp 30—100 
ha 27% ir dvarai nuo 100 ha 

Prieš karą Lietuvoj 
dvarų, kurie 
dirbamo že- 
ir tie dvarai 
iki 500 ha.

380;

10.4 
tarp

—6.3%.
buvo apie 3,000 
turėjo 45% viso 
mes ploto, be to, 
buvo nuo 40,000 
didumo.

ROKIŠKIS

Bus Laisvamanių Kapinės
Netoli Panemunėlio gelžkelio 

st. gražioje vietoje, vienas ūki
ninkas padovanoję 1 ha žemės 
įsteigti laisvamanių kapines. 
Paskutiniu laiku laisvamanių 
skaičius žymiai auga.

ir prieš

ir Azijos 
žmonėmis

būtų išvyti iš Ispanijos, japoniš
ki užpuolikai—iš Chinijos, Vo
kietijos fašistų gaujos—iš Aus
trijos.

Reikalaukite panaudot ekono
mines, politines ir kitas baus
mes prieš fašistus nenaudėlius.

Darbo žmonės, dėkitės su 
proletariatu į galingą liaudies 
frontą prieš fašizmą 
imperialistinį karą.

Europos, Amerikos
Tautos! Dėkitės su
didžios Sovietų Sąjungos išvien 
būdavot tarptautinę taiką prieš 
fašistinius gerklepjovius, grobi
mo karų kurstytojus.

Kapitalistinių Šalių darbinin
kų klase, padarius sąjungą su 
darbininkais Socializmo šalies, 
yra nepergalima. Jūsų vienybė
je su galingąja Sovietų liaudžia 
glūdi užtikrinimas, kad fašiz
mas bus sukriušintas.

KOMUNISTŲ INTERNA
CIONALO PILDANTYSIS 

KOMITETAS.
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J. Side.ravičius.

Pašnekesys su Gervėm
Per mūsų sodžių, mūsų mielą kaimą 

padebesiais, padangėm gervės skrido. 
Tą vakarą bernai užtraukė dainą, 
nes jų vagom pavasaris jau brido.

Nutūpkit, mielos gervės, mūsų pievon, 
sakykite—ką matėt žygy?
Paguoskite jūs mus naujienom
iš krašto—kur citrinos žydi.

Gal lėkėte per Austriją, per Vieną
—ar ne raudonas mėlynas Dunojus?
Ar neišdrįso ten nė vienas
prie barikadų laisvas mirt už brolius?

... O tos, ką per Ispaniją, Madridą
į mūsų kraštą vėl sugrįžta
—mes tų ne klausėm; jos nuskrido:
mes žinom, kaip ispanai miršta . ..

Per mūsų sodžių, mūsų mielą kaimą 
padebesiais, padangėm gervės skrido. 
Iš piramidžių krašto, per Dunojų, Vieną, 
per kruviną, bet laisvą dar Madridą.

Pas mus pavasaris—ir ten pavasaris.
Čia gėlės tuoj kvepės, ten—dujos fronte.
Jau gervės—čia!...—ir ten atskris 
bombanešių Madrido horizonte . . .

... Ak neateis Choze po sinjoritos langu, 
jau nedainuos jai meįlės serenadą . . .
Jo naikintuvas vakar raižė dangų, 
o šiandien jį sudegusį jau rado . ..

Išeis ir vasara, vėl vieną rytą, 
išlėks, išlėks vėl paukščiai, gervės. 
Ak vargše tu, našlaite sinjorita 
—kas nuo Franko maurų tave gelbės?..

(Iš L. ž.”)

L. M. S. Suvažiavimui
Besiartinant

Lietuvių Meno Sąjungos suvažiavimas jau 
ne už kalnų. Prie jo jau turime ruoštis neati
dėliojant. Juo anksčiau ir geriau prisiruošime, 
tuo sėkmingesnis bus suvažiavimas.

Prie Lietuvių Meno Sąjungos priklauso virš 
30 chorų ir neinažai dramos grupių. Tų mūsų 
vienetų nariai didžiumoje yra nariais ir Lietu
vių Darbininkų Susivienijimo, kulis turės sa
vo suvažavimą apie vidurį ateinančio rugpjū
čio mėnesį. Tuo pačiu laiku ir ten pat planuo
jama turėt ir Lietuvių Meno Sąjungos suva
žiavimas.

Sutaupymui kelionės ir kitokių lėšų, minėtų 
organizacijų Centro Komitetai tariasi, kaip tų 
dviejų organizacijų vienetai galėtų bendrai pa
siųsti į suvažiavimus savo delegatus-atstovus.

Prieinama išvados, kad L.D.S. kuopos; rink
damos delegatus į savo suvažiavimą, stengtųsi 
rinkti asmenis, kurie yra susidomėję mūsų 
meniškąja veikla — daina, muzika, vaidyba.

Tą patį turėtų daryt ir L. M. S-gos vienetai. 
Rinkdami į savo suvažiavimą atstovus, turė
tų žiūrėt, kad tokie atstovai būtų veikliais na
riais L.D.S. ir galėtų dalyvauti jo suvažiavi
me. Taip žymiai susimažintų išlaidos ryšy su 
delegatų siuntimo lėšomis.

( Todėl visų kolonijų mūsų vienetai—chorai, 
dramos, grupės ir tt.—jau DABAR privalo 
pradėt tartis su L.D.S. kuopomis delegatų 
siuntimo reikalu. L.MLS. Apskričių Komitetai 
nevilkinant turėtų paraginti savoavienetų ko
mitetus, kad jie suvažiavimo reikalu imtųsi 
prie darbo—rūpintųsi delegatų pasiuntimu ir 
įvairių konstruktyvių sumanymų paruošimu.

Prie darbo, draugės ir draugai!
L. M. S. C. K.

Lietuvos Operos ir Vals
tybės Teatro Programa

Lietuvos spaudoj skaitome:
Valstybės Teatro vadovybė naujų pasta

tymų Valstybės Teatre. parengė trimečio 
planą ir įteikė jį patvirtinti švietimo Mi
nisterijai.

Operos
Pagal šį planą 1938-39 m. sezone numa

tytos pastatyti operos: M. Petrausko “Egle 
Žalčių Karaliene/’ Masne “Manona,” Hum- 
perdingo “Hansel ir Gretel” — “Jonukas ir 
Gretutė (jaunimui),* R. Štrauso “Rožės Ka
valierius,” Doniceti “Favoritą,” Kliuko “Or
fėjus” ir Sierovo “Judita”; 1939-40'm. se
zone — Mocarto “Figaro Vestuvės,* Pučini 

“Vakarų Mergelė,” Vagnerio “Meistersinge- 
riai,” Rimski-Korsakovo “Sadko,” Smetajnos 
“Dvi Našlės,” J. Štrauso “šikšnosparnis” ir 
J. Navakausko “Žvaigždes Duktė’*; 1940-41 
m. sezone — Doniceti “Meilės Eleksyras,” 
Musorgskio “Havanščina,” Boito “Mefisto
felis,” Rimskio-Korsakovo “Gegužės Nak
tis,” Janačeko “Janufa,” Silvano “Mikado” 
ir viena lietuviška opera iš rošomų J. Tallat- 
Kelpšos ir St. Šimkaus.

Drama

1938-39 m. sezone numatyta pastatyti 
Valstybės Teatre dramos .veikalai:- Vienuo
lio “1831 Metai,” Sofoklio “Edipas Kolo
noj,” Šekspyro “Makbetą,” M. Gorkio 
“Miesčionys,” Skribo “Andrijane Lecuvrer” 
ir Hugo “Ernani”; 1939-40 m. sezone—Ad. 
Mickevičiaus “Vėlinės,” Vydūno “Romuva,” 
Šekspyro “Užsispyrėlės Pažabojimas,” Os- 
trovskio “Pelninga Vieta” ir Ibseno “Bran
das”; 1940-41 m. sezone—Lope de Vegos 
“Avių šaltinis,” Gučkovo “Uriel • Akosta,” 
Lermontovo “Maskaradas,” Šilerio “Mesi- 
nos Nuotaka” ir Šekspyro “Venecijos Pirk
lys.” Be to, šis dramos repertuaras kiek
vienais metais bus papildytas origina
liais lietuvių rašytojų veikalais ir naujais 
verstiniais veikalais.

Baletas

1938-39 m. sezone n umatyta pastatyti 
Valstybės Teatre šie baletai: Gliero “Rau
donoji Aguona,” Punio “Esmeralda” ir Na- 
bahofo “Pacifik”; 1939-40 m. sezone—Va
silenkos “čigonai,” Arenskio “Trys Storu
liai” ir Valisenkos “Skaistusis Juozapas”; 
1940-41 m. sezone — Adamo “Korsaras,” 
Šestoskovičiaus “Šviesusis Upokšnis” ir Ger- 
telio “Tuščias Atsargumas.” .

Trumpi Bruožai iš Rusų 
Dramos-Teatro Istorijos

___ ■ (

JONAS VALENTIS ■ 
j ________________________

(Pabaiga)
Taip pat ir Stanislavskio teatras, dėka jo 

fanatiškam nuoširdunįui ir jo vieninteliam 
dramos vaidybos meno modeliui, šiandien 
tapo viso pasaulio teatrui ir dramos vaidy
bos modeliu.

Mamontov’as buvo operos direktorius. Jis 
savo,karjerą pradėjo taip, kaip Stanislavs
kis — vaidindamas su mėgėjų-aktorių grupė
mis ir jų veikalus režisuodamas. Vėliau, jis 
įsteigė savo teatrą, vardu “Publikos Tea
tras.” Mamontovas buvo taip pat sužavė
tas, kaip ir Stanislavskis, savo nauja natū
ralizmo idėja dramos vaidinime. Tai taip 
Mamontovas pasižymėjo ir operų ir mu
zikalių dramų vaidinime. Jo teatras bu
vo pašvęstas operom, operetėm, muzikalėm 
dramom ir baletam. ■ Jo vyriausia idėja 
vaidinime veikalų ir jų scęnoj pastatyme 
buvo išorinis grožis, kaip tai: puikios sce- 
nerijos, puikiausi kostiumai ir brangiausi 
rakandai. Jo teatre aktorių bei dainininkų 
gabumams vaidinime jis mažai kreipė do
mės—bile tik jis ar ji buvo dailus, daili, 
tai ir' viskas. Jis tikėjo į gražius paveiks
lus ir abelnai į išorinį grožį, o ne į gyvą 
sielą. Jis mėgo gražius scenos vaizdus, 
ir didžiausius genijus jo teatre buvo galima 
rasti ne jo aktorių bei dainininkų tarpe, bet 
scenerijų piešėjuose.

Vsevolod Mayerhold, buvęs Stanislavskio 
mokinys, yisai pakeitė Stanislavskio dramų 

'vaidinimo ir jų scenoj pastatymo techniką. 
Jo įsitikinimas teatre buvo visai' skirtingas 
nuo Maskvos Dailės' Teatro. Jis visai pa
sidavė naujai individualistinei (stylistinoi) 
mokyklai, šis būsimas revoliucinio teatro 
direktorius-režisierius pradėjo savo karjerą 
St. Peterburgo teatre, kuris priklausė dra
mos artistei Komissarževskajai. Vėliau jis 
įstojo jcaipo režisierius į Aleksandro Impe
ratorinį Teatrą. Pirmas po jo režisūra vai
dintas veikalas buvo Moliero “Don Juan.” 
Scenerijos tam kūriniui buvo pieštos Go- 
lovin’o. “Don Juaną” pastačius sceųoj pa
gal Mayerholdo naują metodą, publikoj ta
me teatre kilo didelė sensacija, nes tai bu
vo pirmu sykiu toks vaidinimas, kurio akto
riai maišėsi sykiu su publika. Jų išėjimam 
nuo scenos ir įėjimam ant scenos buvo var
tojamas visas estrados priešą kis ir visos 
priešakinės šviesos (foot lights) buvo pa
naikintos. Visas perstatymas buvo stylis- 
tinis.

LAISVE
/

Ir nuo to laiko Mayerholdas liRo garse
nybe rusų teatre kaipo režisierius. Jis taip
gi yra geras aktorius, gerai žinantis savo 
mena.

Rusų teatre pasidarė tokia padėtis, kuri 
spaudė jaunus aktorius ir teatro režisierius; 
jie turėjo pasirinkti naują kelią tarpe -dvie
jų vaidybos metodų, kurias vartojo Stani
slavskis ir Mayerholdas savuoše teatruose— 
tai yra tarpe galutino natūralizmo Stani
slavskio teatro metodos ir Mayerholdo te
atro metodos. Na, ir 1912 m. atsirado trys 
skirtingi teatro reformatoriai (perbudavoto- 
jai). Kiekvienas jų turėjo savo skirtingą 
liniją pagerinimui rusų scenos veikalų. Jais 
buvo: Mardšanov, Evreinov ir Tairov. Pir
mutinis tos trijulės parašė ir išleido knygą 
vardu “Ką šių,Dienų Teatras Atstovauja.” 
Toj knygoj jis pageidavo: kad teatras pri
klausytų liaudžiai; kad jis būtų laikomas 
kaipo koks šventas daiktas; kad scena bū
tų kaipo naujas žmonių mokytojas, kurio 
mokymas atneštų žmonijai teatro grožį į jų 
kasdieninį gyvenimą. Ten patiekiama te
orija, kad reikia ištobulint teatro lankytojų 
vaidentuvę, ir jis šios teorijos griežtai lai
kėsi. Mardšanovas- buvo Komissarževskajos 
teatro aktorius ir režisierius.

Pažiūrėkim, ko Veikalavo Evreinovas. Jo 
idėja apie vaidinimą buvo tokia: Aktoriai 
privalo atiduot publikai viską; kad vaidi
nant veikalą publikai neliktų jokios abejo
nės, jokios nesuprantamos minties; kad pu
blika eidama namo iš teatro žinotų, ką ji 
matė vaidinant scenoj—kad ji grįžtų su pil
nu supratimu to, ką ir kaip aktoriai kalbė
jo savo rolėse.

Aleksandras Tairovas, vienas iš jaunųjų 
aktorių-“prodūserių,” laikėsi ranka rankoj 
vienos idėjos su Evreinovu. Jis bandė priei
ti prie to, kad paliuosuoti teatrą nuo auksi
nio dievaičio-^—nuo kapitalo. Bet jam tas 
įgyvendint nepavyko. Jis negalėjo pakęst 
to, kad artistas turi parduoti savo sielą už 
auksą—jis negalėjo pakęsti to viso draugi
jos surėdymo, ir dėl to jis buvo pasitraukęs 
iš teatro ir nesirengė daugiau jan grįžt. Bet 
kada Mardšanovas atidarė nuosavą teatrą plė
timui savo idėjų—laisvą teatrą, kurin įžan
ga buv£ visiems veltui,—tai Tairovas ir vėl 
pradėjo dirbt savo teatralį meno darbą ta
me Mardšanovo ' teatre. Jis ten bedirbda
mas įsitikino, kad yra dar naujas kelias dėl 
jo idėjų, dėl to naujo teatro, kurį jis manė 
esant negalimu.

1914 m. Tairovas atidarė savo Maskvos 
Kamerny Teatrą, ir jis užsitarnavo pagar

bos už tai, kad jis buvo pirmutiniu, kuris 
jautė, jog teatras turi būti kaipo poilsio 
vieta. Tairovas tą savo jautimą išreiškė 
literatinėj formoj, bet dar ryškiau tą jau
timą išreiškė Kamerny Teatre scenerijomis.

Aleksandro Tairovo vyriausia idėja dėl 
teatro buvo ta, kad sugrįžti prie tikro pri- 
mityvio elemento vaidybos mene. Jo nuo
mone, aktorius turi vaidinti scenoj dėl žmo
nių, o ne vien dėl meno; jis turi būti įta
kingas ant teatro lankytojų ne vien savo 
kalba ir gestikuliacijomis, bet ir visu savo 
kūnu. ,

Kamerny Teatro estrados grindys buvo 
" pabudavotos laiptų-tiltų styliaus; jame la
bai mažai vartojo scenerijų — daugiausiai 
juodos portjeros (draperies) ir visokį spal
vuoti žagarai.

Įdomiausiu pirmrevoliucinių eksperimen
tų rusų teatre buvo kova prieš natūralizmą 
ir stylistizmą.

Nuo 1914 iki 1917 m. Rusijos teatre pa
daryta didelė permaina jo repertuare. Ka
da prasidėjo Pasaulinis Karas; tai visi Ru
sijos teatrai stengėsi statyti patriotinius, ka
rinio pobūdžio veikalus, kurie buvo paga
minti tam tikslui, ir literatiniai-meniniai jie 
buvo mažos vertės. Ne vien rusų, bet ir 
kitų šalių tuolaikinius/teatrus galima buvo 
vadinti grynai karo įrankiais. Tik Maskvos 
Meno Teatras laikėsi nuošaliai nuo tų nau
jai parašytų meniniai mažos vertės veikalų, 
bet ir jis neatsiliko nuo patriotiškum'o. Jo 
repertuare buvo genijaus Puškino patrioti
niai veikalai.

Su šiuo ir baigiu trumpą peržvalgą rusų 
teatro istorijos, tai yra iki 1917 metų revo
liucijos, apie kurią Antanas Čechovas savo 
veikale “Vyšnių Sode” per studentą Petią 
Trofimovą, kalboj į savo mylimhj;ą Anę, 
šiaip išpranašavo:

“Visa Rusija yra mūsų sodas, žemė di
delė ir puiki. Joje yra daug įstabių vietų. 
Tik pagalvokite, Ane. Jūsų senelis, prose
nelis ir visi jūsų bočiai buvo vergų savinin

kai—savininkai gyvų sielų, ir todėl, ar ne
žiūri į jus sode žmogystės iš kiekvienos vyš
nios, iš kiekvieno lapelio, iš /kiekvieno ka
mieno—ar gi nežiūri į tave tų vergų vėlės, 
argi jūs negirdite jų balsų?.. O, kaip skau
du!.. Jūsų sodas yra baisybės ženklas. Ir 
kai vakarą arba naktį eini per sodą, sena 
medžių žievė tamsiai žvilga, rodosi, kad 
seni vyšnių medžiai sapne mato tai, kas bu
vo pirm šimto, dviejų šimtų metų, ir bai
sūs reginiai juos slegia. Taip, ką ir bekal
bėti ! Mes atsilikome mažiausiai dviem šim
tais metų; mes višai nieko neturime, ne-' 
turime tam tikro santikio su praeitimi; mes 
tik filosofuojame, skundžiamės, kad nuobo
du, arba geriame degtinę. Juk aiškių aiš
kiausia, kad norint kaip reikia gyventi, rei
kia pirma atgailėti mūsų praeitį, reikia at
sikratyti nuo jos; o atgailėti galima tik 
vargu ir nepaprastu nuolatiniu darbu. Su
praskite tat, Ane. Jei jūs turite šeiminin
kės raktus, tai meskite juos į šulinį ir iš
eikite. Būkite laisva, kaip vėjas.

“Tikėkite manim, Ane, tikėkite! Aš tu
riu tik trisdešimts metų, aš dar jaunas, aš 
dar studentas, bet kiek aš perkentėjau! žie
mą aš alkanas, sergąs, neramus, suvargęs, 
tarsi elgeta, ir kur manęs likimas nevaikė, 
kame aš neesu buvęs! Ir vis dėl to mano sie
la visuomet, kas minutę ir dieną ir naktį bu
vo pilna neišaiškinamų nujautimų. Ane, aš 
nujaučiu laimę, aš jau matau jos aušrą, 
štai laimė, štai ji eina, artinasi vis labiau 
ir labiau, aš jau girdžiu jos žingsnius. Ir 
jeigu mes nepamatysim, nepažinsim jos— 
kokia čia bėda? Tai kiti pamatys ją po 
mūsų.”

Kas Retnia LMS?

Pastaruoju laiku LMS ir vėl 
gavo keletą dolerių aukų.

štai jos:
' Hart, Mich.,<ALDLD 207-tos 
kuopos susirinkime draugai su
aukojo ant blankos $1.20 ir 
kuopa iš iždo aukojo $1.00. Viso 
$2.20.

Oregon City, Ore., per W. 
Murphy nuo ALDLD 223 kp. 
$3.00 ir ant blankos nuo pa
vienių asmenų $1.75. Viso 
$4.75.

P. J. Martin, West View, Pa., 
ant blankos nuo. pavienių asme
nų $j2.05.

LMS I Apskr. parengime, 
Chicagoj, surinkta aukų $4.00.

ALDLD 150 kp., Chicago, 
$1.00.

Drg. J. Jasaitis iš Baltimore, 
Md., prisiuntė ALDLD 25-tos 
kuopos duoklių už metus ir pu
sę.

LDS 126 kuopa, Woodbury, 
Conn., per W. J. Dūdą prisiun
tė $5.00 duoklių.

Aukojusiems pavieniams, 
kuopoms ir rinkusiems aukas, 
Lietuvių Meno Sąjungos C. K. 
personalas taria širdingiausią 
ačiū ! ‘ LMS CK.

Marcelė Katiliūtė
Herrin, III.

(Pomirtinės sukakties minėjimo proga).
Pereitų metų balandžio 5 cj. Kaune, nusivy

lusi gyvenimu, nusižudė jauna dailininkė Mar
celė Katiliūtė. Kaip ji gyveno, ko ji siekė ir 
kas buvo jos saužudystės priežastis, manau, 
bus verta susipažinti šio skyriaus skaityto
jams.

Katiliūtė — neturtingų valstiečių šeimos 
duktė, gimusi balandžio 24 d., 1912 metais, 
Ivoškių k., Joniškio, valsčiuje. 1928 metais ji 
baigė Joniškio vidurinę mokyklą ir mokslo 
troškimu vedina, pamėgusi paišybos sritį, nors 
ir be cento kišeniuje, pasiekė Kauną ir įstojo 
į Meno Mokyklą, čia pradžioj mokėsi tiesiog 
pusbadžiaudama; vėliau gavo mažą stipendiją 
ir taip siekė mokslo ištisus šešis metus, neat
sižvelgdama į savo nykstančias jėgas, atsivež
tas iš kaimo.

1935 m. baigė Meno Mokyklą viena pirmų
jų, kaipo gabi i^ talentinga. Tačiau baigimas 
mokyklos nebaigė jos vargų ir kovos su žiau
riuoju gyvenimu. Troškimas nuvykti mokslo 
reikalais į užsienius ir dar labiau vystyti savo 
gabumus ir talentą pasirinktoje šakoje, nebuvo 
galimas realizuoti, nes tam reikėjo lėšų, o jų 
tfuko net kasdieninei duonai. Jieškota stipen
dijos, ir buvo gautas pažadas. Bet tik ... pa
žadas, o ne tikrovė.

Nepasisekimas gauti stipendiją nustūmė 
Marcelę į nusivylimą, susikrimtimą ir galų, ga
le į nuosprendį baigti nepakeliamą gyvenimą. 
Tačiau, šiuo tarpu pasirodė ranka, kuri sulai
kė ją nuo paskutinio žygio. O tąja ranka buvo 
ne koks geraširdis turtuolis, bet keli jos artimi 
pažįstami, gyveną tokiuo pat likimu, kaip ii’ 
Marcelė, tik jau suspėję pažinti šiandieni
nio gyvenimo klastas ir tas priežastis, stu
miančias jaunystės žiedus nusirfiiniman. Jie 
padėjo užgniaužti Marcelės nuosprendį į pas
kutinį žygį. V

Bet tas’1 užgniaužimas ' nebuvo galutinas. 
1936 m. 'rudenį atėjo laikas grąžinti Mo
kykloj gautą stipendiją, ir svajonės'apie sie
kimą aukštesnio mokslo turėjo išsisklaidyti. 
Marcelė turėjo eiti tarnauti.

Per “Laisvę” piunčiami $4.- 
55 auka Ispanijos Darbininkų 
Fondui, kurie kariauja prieš fa
šistus.

L. D. Susivienijimo 75 kuo
pa laikė savo mėnesinį susirin
kimą balandžio 3 d. Po susi
rinkimo sumanė parinkti aukų 
dėl Ispanijos Darbininkų Fon
do. šie draugai aukavo:

J. Seurusaitis, M. Palevičius, 
O. Gudišauskienė, J. Bagdonas, 
J. Pušinaitis, J. Simokas, W. 
Lenkutis, J. Brusokas, M. Os- 
•valtas, J. Kučinskas, A. Pa
plauskas, W. Rimkus ir J. Ai- 
manavičius—visi aukavo po 25 
centus; P. Duoba 50c; O. Rim
kus, D. Lutkienė, J. Bitkaūs- 
kas, M. Anderson, S. Vaičekaus
kas, P. Uleviče ir J. Gelgoda 
po 10c. J. Simokas.

WORCESTER, MASS.
Aido Choras dainuos apvaikš- 

čiojime darbininkų šventės Pir
mos Gegužės, i.v.ria Įvyks šeš
tadienį, balandžio 30 dieną Lie
tuvių Svetainėj, 29 Endicott St.

Visi choristai dalyvaukite, 
kad atliktumėm savo dalį pro
gramos gerai, taip, kaip atliko
me gerai savo koncerte ir per 
Velykas Ispanijos gelbėjimo pa
rengime! šiame parengime 
stengkimės sudainuot dar ge
riau, todėl, kad šiame parengi
me dalyvaus ne vien tik lietu
viai, bet visų tautų darbinin
kai. Galima tikėtis nemažai 
svieto. Dėkime visas pastangas, 
kad visi pribūtumėm J laiką.

Korespondentas.
Atsitraukusi nuo mylimo kūrybos darbo, 

gauna paišybos mokytojos vietą Palangoje, bet 
taip menkai apmokamą, kad iš to vėl susi
krimtusi grižta Kaunan, nors ir permatydama 
alkaną laisvosios menininkės rytojų. Kaune 
gauna tarnybą V. D. Muziejuje, bet čia pasi
junta nebeturinti fizinių jėgų eiti tarnybos pa
reigas ir dar lavintisi Prisieina išsižadėti kū
rybinio pašaukimo, o eiti tik tarnybines parei
gas. Bet tuo likimu apsupta, nebeišlaiko. Atsi
sako iš tarnybos ir eina į pirmiau padarytą^ 
nuosprendį paskutiniam žygiui. Vieniša, užsi
rakinusi kambaryje, baigia savo gyvenimą — 
nusinuodija. Baigia gyvenimą pačiame pražy- 
dėjime, eidama 25-tus metus.

< (Tąsa ant 4-to puslp.)

Japonų Oficieriai Turi Nusi
šaut, 0 Nepasiduot Suimt
Peiping. — Japonai di

džiuojasi, kad dar nė vienas 
jų oficierius gyvas nepasi
davė chinam. Kai gręsia su
ėmimas, japonų oficieriai 
turi nusišaut. Jeigu kuris 
pasiduotų nelaisvėn, niekad 
negalėtų grįžt Japonijon.

Užprenumeruok Dienraštį 
“Laisvę” Savo Draugams
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Parašė M. ZOščENKO Vertė V. PAUKŠTYS

MELSVOJI KNYGA
.0 šisniekšas Liutikas, neįpratęs ją to

kią matyK irgi susinervuoja ir pats sau 
sako: j

“Rodosi,/aš jau pertoli nužengiau. Sep
tynerius pietus aš apgaudinėja šią dur- 
nę ir dargi su ja negyvenu. O kadangi ji

P i ų i g a i ,
X '(Tąsa) 18

—Aš, r— sako, — atsiprašau, nes nega
liu ilgai su jum; kalbėti įvairiomis temo
mis, kaip kad pirmiau darydavau ii' tuo 
labiau jumis džiaugtis, nes nuo didelio 
užsiėmimo mano būdas persikeitė ir aš 
netekau dalies savo gyvumo.

Negana to, jis, aky vaizdo j jos, pra
dėjo nuduoti—vaikštinėja susikūprinęs, 
vaitoja, kosti ir spjaudo bereikalingas 
seiles ir užsikloja dviem uždangstais. O 
snukis žydėte žydi, sveikutėlis—geriau 
negali būti.

Pridėčkui to, jis prikalbino vieną savo 
pažįstamą gydytoją, Orbovą, kad tas pri- 
šnabždėtų Elenytei visokių gązdinančių 
žodelių. Ir dėl to davė jam tūlą pinigų 
sumą.

Štai atvažiuoja gydytojas, dūsauja, de
juojami' sako Elenai Grigorjevnai:

—Taip! Taip! Toks jaunas, pačiame 
žydėjime, o jo sveikata pusėtinai sukiu- 
rus. Jūs jį saugokite ir nenervinkite. Ge
riausia lai jis miega atskirame kamba
ryje. Ir jūsų moteriškas kūnas lai išpil
do jo visus geidulius ir reikalavimus.

O ši durnė sielojasi, verkia, ant galų 
pirštų vaikščioja, niekuo savo vyrą ne
trukdo, kurį myli ir gerbia, kaip ir pir
miau.

Ir taip praslenka metai, dveji. Paga- 
liaus ir treji. Prabėga ir penki metai ir 
dalykas prisiartina prie mūsų dienų.

Sulaukiame 1933 metų.
Ir ve vieną sykį pas Eleną Grigor j evną 

ateina jų kaimynas. Knygvedis Feodo- 
rovas. Abelnai paėmus toks knygvedėlis- 
durnius, pagirų puodas ir mažos reikš
mės esybė.

Ji pradėjo sb juomi kalbėti apie šį/fr 
apįe tą (o Liutiko namie nebuvo), iivEle- 
na Grigorjevna sako: į

-—Žinote ką, man dabar nuobodu. Va
žiuokime į restoraną. Jūs nesirūpinkite, 
aš užmokėsiu. Pasiklausysime muzikos, 
suvalgysime po vištuką ir linksmai pra
leidime laiką. ' '

Šis šunsnukis, knygvedėlis Feodoro- 
vas, sako:

—Labai malonu. Dideliausiu pasitenki
nimu.

Štai jie važiuoja Leningradan. Užeina 
“Astorijon”. Patiesalai. Staleliai. Orkest
rą grajina. Poros puikiai šoka. O šis sta
bas Feo.dorovas apsivilkęs, veikiausiai, 
sav.ę pilkuoju žiponu, snukis neskustas, 
kakjaraišįs, veikiausiai, nusisukęs į šalį. 
Ai-ąi-ai!

Ve jie sėdasi prie stalelio, užsisako 
vištukų ir taip toliaus. Ir staiga Elena 
Grigorjevna pamato—kas čia dabar— 
vaiduokliai! Ji mato: jos vyras, Liutikas, 
šoka, šunsnukis, su kokia tai dama šim- 
mį.

Ji nieko nesakė ir nei nekruptelėjo. 
Tiktai atsikėlė nuo stalelio ir nuėjo lin
kui durų, tartum jai kas tokio atsitiko 
ir ji priversta buvo eiti išeinamojon vie
ton.

O jos knygvedėlis Feodorovas, maty
damas, kad ji ant stalo paliko savo krep
šelį su pinigais, nei nenusiminė. Ji, ma
no, vargiai pabėgo. O jeigu ir pabėgo, 
tai aš dū vištuku sumaumosiu.

Ir ve JElena Grigorjevna strimagalviais 
lekia namo. Kelyje jai viskas paaiški. Ji 
tuojaus suprato, kaip bėgiu septynerių 
metų ją apgaudinėjo ir mulkino.

Ji lekia namo. Tuojaus puolasi prie jo 
rašomojo stalo. Išsitraukia įvairius laiš
kus ir užrašus ir visa tai skaito pabalu
siomis akimis. Ir mato, kad čia tikrai 
apgaudinėjimas ir dar toks, kurį net iš
reikšti sunku.

Ji atranda visokių moteriškų laiškų. 
Jtįęae skaito visokių poetiškų žodžių apie 
šį, apie tą: “Gerbiamas Liutik...” “Tu— 
mąųo dievas..“Bučiuoju jus...” <KAk, 
ak. . .” Ir vis panašiai.

Ji sušunka: “Ak!” Trumpam laikui ap
alpsta, bet paskui susitvarko ir pati sau 
sako? -‘Aš, rodosi, į bjaurybę įsimylė
jau!

Kuomet jis ant rytojaus sugrįžo, ji nie
ko jąm nesako. Tik ji nervinga vaikšti
nėja po sodą, gnąibinėj.a nuo medžių la
pelius ir šnabžda:

“Ot tai tau!”

taip mane myli, tai aš, rodosi, uždarau 
jai duris, kad galėtų naudotis gyvenimo 
smagumais.”

Ir tuomet jis, kurio dar apatiniai są
žinės diegai ne visiškai nuvyto, ateina į 
sodą, atsisėda greta jos ant suolelio ir 
taip jai sako:

—Širdingiausias mano sveikinimas, 
Elena Grigorjevna. Šiandien aš noriu 
jums kaip ką papasakoti. Ve, žinote, da
lykas toks...

Ir pradeda jis pasakoti, kaip tas vis
kas buvo.

—Taip, — sako,—iš priežasties apga- 
vingumo aš septynerius metus negyve
nau su jumis. Bet toliaus aš nenoriu jū
sų gyvenimą ėsti. Kiekvienas gyvas su
tvėrimas turi teisę ant keno nors meilės 
ir glamonėsiu ir jūs išnaudokite šį gam
tos įstatymą.

Ji sako:
—Labai gerai, kad jūs man tą pasa

kėte. Ir, tikėkite, man labai brangūs jūsų 
sąžinės apatiniai diegeliai. Bet aš,—sako, 
—ir be to viską žinojau.

‘jis labai nusistebi, o ji toliau tęsia:
4-Kas liečia jūsų žodžius linkui meilės 

ir glamonėsiu, tai aš,—sako,—ne tokia 
jau durnelė, kaip jūs manote. Meilę .ir 
glamonėsius aš turėjau ir visiškai berei
kalingai jūs apie tai apgailestaujate ir 
skaitote puskvaile, manydamas, kad aš 
vien tik į jus žiūrėjau.
____________ (Tąsa bus) \/______

Marcele Katiliūtė
(Tąsa iš 3-čio puslp.)

Nežiūrint, kad ji dar nesirokavo esanti auk
štai savo pasirinktoj meno šakoj pakopusi, 
Marcelė suspėjo pasirodyti savo talentu, savo 
kūrybiniais darbais, suspėjo palikti savo nors 
ir trumpo gyvenimo pėdsaką. Jos braižinių, 
piešinių, tapinių buvo įvairiose parodose, pra
dedant Kaunu ir baigiant Paryžiumi. Jų yra 
meno galerijose, o dar daugiau liko nebaigtų 
— sesers globoj.

Kodėl gi buvo šitoks, o ne kitoks Marcelės 
gyvenimo kelio galas? Kodėl ji negalėjo prasi
mušti į aukštumą, kurion, kaip sakoma, Lietu
vos jaunimas turi plačias progas?

Kas reikalingas plataus šiuo klausimu vaiz
davimo, tam labai patartina perskaityti jauno 
rašytojo Venclovos romaną “Draugystė,” ku
riame gana aiškiai išdėstytos mosleivių pro
gos į kilimą, į kopimą gyvenimo viršūnėn, į 

< visas dabartinio Lietuvos jaunimo turimas 
progas Kaune. Venclova savo romane charak
terizuoja tik kelis asmenis, bet tas charakte- 
rizavimas labai daug pasako ir apie plačią 
studentijos padėtį. Priklausyk tam tikrosna 
korporacijosna, išsižadėk savų idėjų, jei jas 
turi, gauk aukštose sferose esančių ponų ir 
damų užtarymą, tai gausi vietą, kurioj ir šule- 
rystes ir klastas, suktybes, darydamas nebūsi 
apkaltintas, nebūsi' tinkamai nubaustas. Jei 
būsi priverstas sumokėti išeikvotus svetimus 
pinigus, tai turimoje tarnyboje gausi algos pa
kėlimą, kad turėtum iš .ko mokėti.

Kodėl Marcelė neėjo šituo keliu? Aišku, jei 
visi šituo keliu eitų, tai tokių “ėjikų” būtų 
perdaug. . Visi neįtilps, o tik “parinktieji”, tai 
viena. O antra, ne visi ir palinkę eiti šitokiu 
keliu, nes Lietuvos jaunime yra žmonių žmo
niškais jausmais, su idėjomis, su kilniais sie
kiniais. Jie velyk sustos ėję savo kelią, negu 
lenksis išmaldų, negu išsižadės savų idealų. 
Pastarųjų kategorijoj, matyt, ir Marcelė yra 
buvusi.

Savo pažiūrų Katiliūtė nedeklaruodavo, bet 
jos jausmai buvo tik su progresyvė visuome- 

s ne, su jos siekimais, su jos darbais. Šią iš
raišką jį paliko ir savo meno kūriniuos. Sako
ma, jos kuriniuose nerasi nei vieno, kuris 
skelbtų, ar atstovautų atgyvenusias idėjas ar 
biurokratinius užsakymus. Ji buvo realistė ir 
artima pažangiajam jaunimui, bet . būdama 
ypatingų menininkės gyvenimo sąlygų atskirta 
nuo plačių to jaunimo sluogsnių, slegiama biu- 
rokratiškai-miesčioniškos aplinkos nepajėgė 
tUo realizmu pasiremti paskutinę valandą. Ji 
neprasiskynė keho į entuziastišką ir ištroškusį 
menę liaudies jaunimą, kuris neabejotinai būtų 
įkvėpęs jai noro gyventi ir kovoti su visomis 
gyvenime sutiktomis kliūtimis, būtų pagelbė- 
jęs įsidiegti jai tvirtą tikėjimą gražesne atei
timi, dėl kurios verta gyventi, kovoti ir, rei
kale, pasiaukoti.

Naudojanties “Mūsų Jaunimu,”
St. Jas-nis.

Haverhill, Mass.
Šiame bedarbės laike dažnai 

fabrikantai elgiasi su savo dar
bininkais taip, kaip fabrikan
tam geriau patinka; kerta dar
bininkam algas, ilgina darbo 
valandas ir daro kitokius ap
sunkinimus. Pagaliaus, fabri
kantai iškrausto savo fabrikus 
kitur, o buvusius darbininkus 
(vergus) palieka be darbo ir be 
pinigų. Iš daugelio panašių at
sitikimų, taip pasielgė ir Wil
liams Shoe iCo. Jai jau algų 
kirtimo neužteko, su 18 d. bir
želio, 1937 m., pradėjo darbi- 
niirkuš\ atleisdinėti nuo darbo, 
vis po kelis kas dieną, o su 
21 d. liepos, 1937 m., jau pa- 
liuosavd visus darbininkus. Vė
liau kompa-nija persiorganizavo 
ir pasivadino kitu vardu—Win
gate, Inc., ir atidarė savo fa
briką už keleto mailių nuo čia— 
Newton Junction, N. II. Naujoj 
vietoj kompanija samdėsi tik
tai naujus darbininkus. Todėl 
pirmiau dirbę darbininkai labai 
nerimavo, j ieškojo teisybės. 
Kadangi Williams Shoe Co. tu
rėjo sutartį su Boot and Shoe 
Workers unija, o darbininkai 
buvo unijistai, tai pagaliau jie 
ir prispyrė uniją darbuotis. 
Tas darbininkų skundas buvo 
pavestas dėl National Labor 
Relations Boardo. Po ilgo tyri
nėjimo atėjo žinia 15 d. balan
džio iš Washington, D. C., kad 
Williams Shoe Co. turi užmokėti 
61 buvusiam savo darbininkui 
$2,500. Taipgi priimti visus 
buvusius savo darbininkus dar
ban. Geras nuosprendis. Reiš
kia, kur darbininkų vienybė, 
ten galybė.

Pa. Gubernatorius Pavarė
Gener. Prokurorą Margiottį

Harrisburg, Pa. — Vals
tijos gubernatorius Earle 
pavarė vyriausią valstijos 
prokurorą Margiotti kaipo 
šmeižiką.

skundą su įrodymais prisie
kusiųjų teismui. Ma/giotti 
nuo to atsisakė ir tik žadė
jo pačiam gubernatoriui 
įteikt įrodymus prieš taria

mus kyšininkus.
Gubernatorius Earle taip

gi pavarė tris pagelbinius 
prokurorus, veikusius po 
Margiotti’o komanda.

Margiotti, ' k a 1 b ėdamas 
Butleryj, užreiškė^ad val- 
stijinis demokratų partijos 
pirmininkas D. L. Lawren
ce ir du kiti demokratų va
dai paėmę $20,000 kyšių iš 
alaus bravorininkų ir už tai 
pasidarbavę, kad Pennsyl- 
vanijos seimelis 1935 m. iš
leido palankų tam bizniui 
įstatymą.

Gubernatorius reikalavo, 
La d Margiotti priduotų

Balandžio 14 d, mirė Elzbie
ta Uždavinienė. Palaidota ba
landžio 18 d., St. Patrick’s ka
pinėse, su bažnytinėmis cere
monijomis. Paliko nuliūdime 
savo vyrą Juozą ir sūnų Juozą. 
Šiame mieste išgyveno 32 me
tus. Gyveno 610 Washington] 
St.

Balandžio 17 d. mirė Rožė 
Staniukaitienė (Stanley), gyve
no 37 Varnam St., palaidota 
laisvai, 20 d. balandžio, Lietu
vių Tautiškose Kapinėse, Brad- 
ford’e. Paliko nuliūdime savo 
sūnų Juozą ir seserį Marcelę 
Gaziūkevičienę, šiame mieste; 
Elzbietą Dabrosky Portland, 
Me., ir brolį Joną Jensky Lie
tuvoj. Amerikoj išgyveno 27 
metus.

Balandžio 18 d. Lietuvių Pi
liečių Gedemino Kliubo svetai
nėj kalbėjo Vincas Uždavinys, 
nesenai pribuvęs iš Lietuvos. 
Nuėjau pasiklausyti, nes ma
niau išgirsti ką nors naujo. 
Vienok apsirikau. Uždavinys 
nuo kitų kalbėtojų dar labai to
li atsilikęs. Prakalbas rengė 
L. P. G. Kliubas. Publikos bu
vo apie 100 ypatų. Aukų su
rinkta $6.00. Jeigu Antanas 
Smetona negali iš Lietuvos at
siųsti geresnio kalbėtojo, kaip 
V. Uždavinys, tai labai prastai, 
tai tik bereikalingos išlaidos, o 
naudos nė kiek iš tokių prakal
bų.

» Netiktai fašistai, bet ir šunys 
daro žmonėm blėdį. Balandžio 
22 d. Armand Legare, gyvenan
tis 320 Hilldale Ave., anksti 
ryte nuėjo pašerti savo vištas, 
ogi žiūri, kad pilnas vištinin- 
kas plunksnų ir 21 višta negy
va.

Daugelis žmonių bėdavoja, 
kad mažai darbų, nėra pinigų 
ir prasti laikai. Vienok ne vi
siem taip yra. Balandžio 22 d. 
pasirodė vietinėj anglų spaudoj 
Thomas Lahey, gyvenančio 120 
Kenoza Avė., testamentas, kur 
pažymėta, kad tam žmogui ne
buvo taip labai prasti laikai, 
nes mirdamas paliko turto 
$325,000. Taigi, nežiūrint, kad 
įvairūs fabrikantai pagelbsti 
darbininkams bėdavoti, vienok 
taip darydami tai tiktai veid
mainiauja. - Darbininkė.

Reumatizmas Sulaiko
mas į 48 Valandas

New Yorko Daktaro Nauja Medicina 
Teikia Linksmybes Tūkstančiams— 

Išvaro Reumatiškus Sopulius iš 
Nugaros, Sąnarių, ir Muskulų.

SKAUSMAI PAPRASTAI IŠEINA 
PIRMĄ DIENĄ

Nuodai jūsų kraujuje sudaro re
umatiškus skausmus, sustingimus ir 
ištinimus, ir vargina jumis. Paliuo- 
savimui išvarginančių skausmų jūs 
turite išvalyt tuos nuodus iš savo 
kraujo. Ši daktaro naujoji medicina 
padaro tai labai greitai. Neturi svai- 
ginimo (dope)—saugi jauniem ir se
niem; nedaro pavojaus širdžiai. Ji 
yra vadinama BARUVACOL ir jūs 
galite išbandyti ją sekamom sąly
gom. Iškirpkite šį pranešimą ir pa
siųskite jį su savo vardu ir antrašu 
(arba ateikite asmeniškai) į Atkins 
Laboratory, 44 East 63rd St., New 
York City. Nesiųskite pinigų. Užmo
kėkite pastoviui $1.85, priskaitant 
C.O.D. kaštiis, kada jis atneša BA
RUVACOL. \ Vartokite jas 2 dienas 
(48 valandas)?5!Jei jūs nesijausite, 
k^d skausmas priėjo, tai sugrąžinki
te
$1.&5 bus sugrąžinta. Kam vargti dar 
kitą dieną? Valandos: šiokiom die
nom nuo ■ 10 ryt® iki 4 po pietų.

(Laisvė)

nesunaudotus vaistus ir jūsų

o

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

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

3910 JOS. CAMPAU DETROIT, MICH.

'NAUJOJE VIETOJE

LWUVHK4<>e

GERIAUSIA DUONA 
^SCHOLES BAKING Ji ii u—-------- 1---------- -—-----------------

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

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

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

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.
VALANDOS :2—4 ir 6—8.

Nėra valandų sekmadieniais.

Philadelphijos Didžioji Iškilme

LAISVES BANKIETAS
Koncertas ir Šokiai

Rengia Visos Philadelphijos Lietuvių Darbininkų Organizacijos

Bus Nedalioj
Gegužės 1 May

713

2.

New Auditorium Hali
Snyder Ave. - Philadelphia,

Grupė Philadelphijos merginų, kurios dainuos šiame bankete, 
vadovaujant Nellie Statkevičiūtei. *

KONCERTO PROGRAMA BUS ĮVAIRI IR GRAŽI
Pasižymėjusi Rusų-Lietuvių Grupė, 
kurioje dalyvauja solistų, šokikų ir 
muzikantų.
Šoks profesionalė scenos šokikė 
Lilija Rųsso.

3. Kurigos Radio Balalaikų Orkestrą.
4. Šokikės Vera ir Nadia SzipQwitz.

5. Lyros Choro Merginų Grupė.
6. Visas Lyros Choras.
7. S. Kuzmickas, baritonas , 

, iš Shenandoah, Pa.
8. Prakalba, R. Mizaros 

“Laisvės” redaktoriaus.

Pa

Koncertas Prasidės Lygiai 2:30 Vai. po Pietų
Vakariene Bus Duodama 6-tą Vai. šokiai Nuo 7 Vai. Vakare



Šeštadienis, Baland. 30,1938

Hudson, Mass 9:30 vai. ryto, 920 E.
St. Prašau nevėluoti.

79th

atvažiavo, 
ir čia tą patį 
atlyginimo. Bet 
pradėjo dirbti,

pajuto, kad kompanija

Jie 
praisą 

kaip 
taip

Didelis Išnaudojimas
Pas mus dabartiniu laiku 

dar viena kompanija atsi
kraustė iš Vermont valstijos, 
tai Berry Co., vyriškų čevų- 
rykų dirbtuvė. Sykiu su kom
panija ir daug ten dirbusių 
darbininkų 
manė 
gauti 
greit 
greit
tik moka pusę kainos, kiek 
mokėjo Vermonte.

žinoma, darbininkai pradė
jo nepasitenkinti bosų tokia 
mizema mokestimi. Bet bo
sai nenori su neorganizuotais 
darbininkais skaitytis. Sako 
jie: jei nenori dirbti'už tiek, 
kiek mes duodam, tai važiuok 
iš kur atvažiavai, arba dirbk 
ir. tylėk. Tas reiškia, dirbk 
ir badauk.

štai kaip darbo žmogus su 
šeimyna turi “džiaugtis.”

Balandžio 15 d. pasimirė 
senas Hudsono visiem žinomas 
gyventojas Boleslovas Beleska, 
58 metų senumo. Turėjo sa
vo namuką. Buvo tikintis as
muo, neprigulėjo prie jokios 
politinės organizacijos. Labai 
mylėjo apie savo namuką dir
binėti ir šapoj prieš mirtį už 
dviejų dienų 
grybų dainą 
pakavotų su 
remonijomis. 
moterį, du 
kras ir vieną seserį.

Tapo palaidotas katalikų 
kapuose.

Kp. Korespondentas.

dar padainavo 
ir prašės, kad jį 
bažnytinėmis ce-

Paliko savo 
sūnų, dvi podu-

Cleveland, Ohio
Gegužės 2 dieną įvyksta 

svarbus- LDS IV Apskričio su
sirinkimas pas draugus S. Jo- 
nilus, 902 Wheelock Road.

Kviečiami delegatai nuo 
visų lietuvių organizacijų at
vykti į susirinkimą bendram 
aptarimui Taikos Parado, ku
ris įvyksta gegužės 8 dieną; 
lietuvių grupę vadovaus LDS 
IV Apskritis su gražia iška
ba priešaky.

Šis paradas bus svarbiausias 
šiose nerimasčio dienose, kuo
met fašistų gaujos puldinėja 
ir žudo nekaltus žmones ir 
daro visokias provokacijas dė
lei uždegimo pasaulio karo 
ugnim, kuomet Hitlerio šali
ninkai, gavę naujas koncesi
jas Lenkijoj ir per Lenkus— 
Lietuvoj (valdiškuose sluoks
niuose), daro naujus žaban
gus liaudžiai; Henlein gink
lu grąsina demokratiškai Če- 
choslovakijai — “sustabdymui 
komunizmo”. Jeigu Sudeten 
vokiečiai negaus progos val
dyti ją, po nazių komanda, 
tai Hitleris žada užkariauti 
visą čechoslovakiją, o tokis 
įvykis tai prives karo pavo
jų vis. arčiau prie Sovietų ir 
tokiam įvykiui atsitikus, be 
abejo, Lietuva žlugtų.

Prieš tokį tat pavojų šis 
paradas buvo įsteigtas ir mū
sų visų laisvę mylinčių žmonių 
pareiga ten dalyvauti 
masse.”

LDSGegužės 4-tą įvyksta 
55-tos kuopos susirinkimas 
920 E. 79th St. Ant šia va
karo yra užkviestas kalbėti 
U. A. W. White M’otor loka- 
lo 30 sekretorius R. E. Rei
singer, kuris kalbės apie CIO, 
Nepartinę Lygą ir jos užduo
tis ateinančiuose valstijos rin
kimuose, kuomet mes turime1

prašalinti gubernatorių Davį, 
kuris net nenoroms atima 5% 
valdiškų darbininkų algų dėl 
savo kampanijos fondo. Mat, 
jis yra pasibrėžęs išsirinkti 
save trečiu kartu. Bet jam 
atsirūgs tas viskas kitaip, jei
gu mes visi dirbsime prašali- 
nimui šio “geradario” žmo
gaus iš valstijos vietos, nepa
liekant nei jo pasekėjų vagi
liauti valstijos pinigų.

Komitetas stebisi iš “Nau
jienų” ir “Keleivio” praleid
žiant tokius šlamštus, kaip De
legato korespondencija.
. “Naujienoms” ir “Keleiviui” 
patėmytina atminti, kad tie du 
laikraščiai bendradarbiauja su 
ALK.

Skyriaus sekr.,
V. Sandargas..

svečiams. Virš minėtas Balius įvyks 
1 d. gegužės, 5 v. v., Gedemino Sve
tainėj, 575 Joseph Ave. — Koresp. 
N. Švediene. 
N. Švedienė. (101-102)

Philadelphi jos Įspūdžiai
* •

Buvau nuvykęs į Philadel
phia ir maniau susirasti kokį 
nors darbą, bet apsirikau. 
Nors Phila. yra skaitomas tre
čias didmiestis ir jame randa
si įvairių dirbtuvių, bet dar
bas labai sunku gauti. Bedar-

I bių yra labai daug ir jų gyve- 
! nimo aplinkybės apgailėti
nos. Kurie da ir dirba, bet 

? tik po kelias dienas į savaitę ir 
labai už mažą atlyginimą, kadį 
vos gali sudurti galą su galu, į sriovės. Mano 
nes pragyvenimo reikmenys 
pusėtinai aukštos. Darbininkų 
judėjimas, kiek patyriau, ne
visai taip silpnas, palyginus su 
kitomis kolonijomis. Unijinis 
judėjimas irgi daugiau paki
lęs, lyginant keli metai atgal. 
Turėdamas pakankamai liuo- 
so laiko ir daugiau žingeidau- 
damas čia esančiu lietuvišku 
judėjimu, aplankiau įvairių 
organizacijų susirinkimus. Di
desnį ir gyvesnį veikimą suda
ro tai aldiečiai su komunistais 
pryšakyje, susibūrę į darbinin
kiškų org. Veikiantį Komitetą. 
Pastaroji pažangioji sriove ga
lėtų išvystyti dar stipresnį pa
žangųjį veikimą, jei turėtų 
daugiau veiklesnių narių savo 
tarpe. Bet, kuomet daug narių 
padeda tik nutarimus pravesti, 
tai kiti veiklesni užsivertę tuo 
darbu negali ir nepajėgia to 
darbo atlikti, kas neduoda ge
rų veikimo rezultatų, kas man 
atrodo nelabai gerai, čia ran
dasi keletas gana stambių 
kliubų, su gerais ir pažan
giais žmonėmis ir jei progre- 
syvė sriovė turėtų daugiau 
veiklesnių žmonių savo tarpe, 
tai labai gražiai sugyventų su 
tais kliubais ir veiktų sutarti
nai tūlais galimais klausimais, 
kas išeitų ant sveikatos pro- 
gresyvei sriovei. Buvau pakliu
vęs bęnt kelis kartus į tūlo re
publikonų kliubo susirinkimus 
ir man metėsi į akis vienas ga
na svarbus įvykis. Viename su
sirinkime buvo skaitytas atsi
šaukimas, rodos iš New Yor
ko, kad ten susidaręs vėl koks 
tai komitetas ir pasiryžęs J 
siųsti lakūną per Atlantiką, 
kad pakelt Lietuvos vardą. Po 
perskaitymo atsišaukimo, tuo
jau pasiima balsą vienas iš bu
vusios ar da likusios opozici
jos vadukų Rutkauskas, ir bro
lyti tu mano, net nustebau, 
kaip duos agituot, kad kliubas 
prisidėtų prie to darbo. Nes, 
girdi, jau jis susitaręs su ko-.

girdi, broli, Rutkauske, tu dir
bai visą laiką tautininkų grio
vei, bet dabar tau proga pa
dirbėti opozicijoj.” Rutkaus
kas tada susiraukė, kaip zui
kis paragavęs girinio obuolio, 
palingavo galva, pasižadėda
mas dirbti už opoziciją, kuri 
tais laikais buvo daug sveikes
nė ir pažangesnė. Bet kiek su
žinojau, tai nors Rutkauskas 
dirbo opozicijoj, bet neapleido 

; ir nepamiršo ir tautininkų 
supratimu, tai 

“garbė” opozicijai ir tautinin
kams turėti tokius dviveidžius 
vadukus.

Nubaudė Mokytoją
Švenčionių Storasta 100 auk

sinų bauda nubaudė mokytoją 
Antaną Stecką, už tai, kad šis 
Maciūnų kaime, iMelagėnų 
valse./ lietuvių tėvų samdomas, 
mokė jų vaikus. Teismas šią pa
baudą sumažino iki 60 auksinų.

EASTON, PA.
Lietuviai, Minėkime Pirmąją 

Gegužės!
Apvaikščiojimas Pirmosios Gegu

žės, Tarptautinės Darbininkų Dienos 
įvyks šeštadienį, 30 d. balandžio, 2 
vai. po pietų, Central Labor Union, 
214 Northampton St., Eąston, Pa. 
Rengia bendrai įvairios unijos ir bus 
gabus ir pagarsėję kalbėtojai. Visi 
lietuviai yra kviečiami dalyvauti.

(101-102)

en

nu-
Ma-

LICENSES
BEER, WINE, LIQUOR

NOTICE is hereby given that License....... .......... No
ŠB106 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2189 Rockaway Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

KATHERINE HILL
2189 Rockaway Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
GB11476 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 296 
Willoughby Ave. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, > to be consumed off the 
premises.

JOHN BODZAK
296 Willoughby Ave., Brooklyn, N. Y.

EASTON, PA.
Lietuvių Gegužinis Pažmonys 

—Sueiga
Sekmadienį, 1 d. gegužės, kaip 2- 

rą vai. po pietų, Lietuvių Frakcija 
rengia smagų draugišką pažmonį — 
sueigą, tikslui, kad pasidalinus min
timis tarptautinėj darbininkų šventė
je, ir prie užkandžių ir draugiškoj 
nuotaikoj praleisti tinkamai Pirmąją 
Gegužės. Įvyks Easton Baking Co. 
Svetainėje, 36 N. 7th St. Įžanga bus 
veltui. Visus užkviečia Rengėjai.

(101-102)

Kartą buvau nusnykinęs į 
republikonų namą, kur opoz. 
likučiai laiko savo susirinki
mus. Pastarieji, kiek patyriau 
labai mažai ką turi. Dar 
apie trys (tarpe kitų veik 
gyvų), kurie pirma veikė 
darbininkų judėjimo, bet 
bar atsilikę nuo žinojimo, 
likusios opozicijos
bes veik visai atsukti prieš tą 
judėjimą, už kurį pirma dirbo. 
Abelnai imant jie čia užsiima, 
kiek patyriau, tai kortų loši
mu. Philadelphia man geriau 
patinka ’daugeliu atžvilgių už 
Bostoną, jei tik būt galima dar
bas gauti.

Bostono Ex Sklokininkas.

yra j 
ne- 
dėl 
da- 
Jie 

vadovy-

PRANEŠIMAI IS KITUR
HUDSON, MASS.

Ekstra Svarbus Susirinkimas
ALDLD 103 kp. mėnesinis susirin

kimas įvyks 3 d. gegužės, 8 vai. vak. 
H. L. P. Kliubo Svetainėje.'Kviečia
me visus narius ir nares dalyvauti 

i šiame svarbiame susirinkime. Bus iš- 
’ 1 duota svarbus raportas iš atsibuvu- 

■ sios konferencijos ir taipgi bus ap
kalbėta- artinantis spaudos piknikas. 
Todėl būkime visi draugai ir draugės 
šiame svarbiame susirinkime. — Jas- 
kevičius, Sekr. (102-103)

Amerikos Lietuvių Kongreso 
Wilkes-Barre, Pa., Skyriaus 

Konferencija Šviesoje
Sąryšy j su tuo, kad šioje 

konferencijoje (įvykusioje ko
vo 20) rezol. komisijos didžiu
mai nepavyko perleisti rezo
liuciją prieš Sovietų valdžią ip- 
vienas jos narys, pasivadinęs 
slapyvardžiu Delegatas, /de
monstravo savo koresponden
ciją “Naujienose”, “Keleivyj”, 
“Naujojoj Gadynėj” ir “Tėvy
nėj” ir nepamatuotai išniekino 
konferencijos delegatus ir sy
kiu pažemino arti 1,000 dele
gatų rinkėjų, sėdamas disor- 
ganizacinius perus priešfašis- 
tiniame veikime šioje apylin
kėje, tai skyriaus komitetas, 
laikytame posėdyje bal. 13 d., 
instruktavo savo sekretorių 
pareikšti sekamą, tų laikraščių 
redakcijom, jų skaitytojams ir 
skyrių remiančioms organiza
cijoms :

Konferencijoj nebuvo fab
rikuojami mandatai; pašali
niai nedalyvavo balsavimuose;

SO. BOSTON, MASS.
Radio Programa

Nedėlios, May 1, radio programa 
per stotį WORL, 920 kilocycles 
9:30 vai. ryte bus sekanti:

1—Trijų žvaigždžių Orkestrą iš 
So. Bostono.
' 2—Rožė Čcrnauskaitė, dainininkė 
iš Lawrenco.

3—Seserys Černiauskaitės, daini
ninkės iš Lawrence, Mass.

Steponas Minkąs, garsintojas.
(101-102)

CLEVELAND, OHIO
LDS 65 kp. “Pretzelių” Balius 

įvyks šeštadienį, balandžio 30. d., 
920 E. 79th St. Prašomi visi atsilan
kyti ir linksmai laiką praleisti. Tai 
beveik paskutinis šios kuopos paren
gimas šiame sezone. (101-102)

DETROIT, MICH.
LDS 86 kp. susirinkimas pripuola 

1 d. gegužės ir kadangi tą pačią die
ną įvyksta apvaikščiojimas 1-mos 
-gegužės, tai susirinkimas įvyks 10 
vai. ryto, vietoj 2-rą vai. po pietų, 
1035 Caniff. Prašome visų narių da
lyvauti susirinkime. Užbaigę susirin
kimą, galėsim dalyvaut demonstra
cijoj ant Cadillac Square. — Fin. 
Sekr. A. Varaneckienė. (101-102)

PATERSON, N. J.
LDS 123 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, 1 d. gegužės, 2-rą vai. 
po pietų. S. Bakanausko Svet. Visi 
nariai dalyvaukite. — J. Matačiūnas.

(101-102)

NEW HAVEN, CONN.
Minėkime Pirmą Gegužės Darbo 

žmonių šventę. Rengia Lietuvių 
Darb. Draugijų Kom. sekmadienį, 
geg. 1 d., 3(val. po įlietų, Lietuvių

BALTIMORE, MD.
Piknikas įvyks Sekmadienį

GEGUŽĖS 29 MAY
Piniginės dovanos prie įžangos 

bilieto
Pirma dovana $20.00

LIBERTY PARK
Eastern & Moffett Avės.

“Laisvės” Naudai

Piknikai
Išanksto apsirūpinkime bu- 
sais ir išanksto organizuoki
me keliauninkus į šiuos dien

raščio “Laisvės” ,naudai 
piknikus.

NEW YORKO 
APYLINKĖJE

Intertype išmokėjimui
piknikas įvyks

BIRŽELIO 26 JUNE
j 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

dovanos

BUS
Ulmer Park Music Hall

VARPO KEPTUVE

<!>

MATTHEW P. BALLAS<♦>

<♦>

<♦>
BROOKLYN, N. Y.660 GRAND STREET,

<!>

<!>

<♦>

<♦>

;v

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoki dovanai

Svet., 243 Front St. Kalbės nuo lie
tuvių drg. J. Gasiūnas iš Brooklyn, 
N. Y. Bus daugiau kalbėtojų kitose 
kalbose. Koncertinę dalį programos 
pildys Choras Daina, vadovybėje J. 
P. Latvio. Kviečia New Haveno ir 
iš apylinkės lietuvius dalyvauti šia
me parengime. Išgirsite gerus kalbė
tojus ir linksmas liaudies dainas.

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

“Laisvė” vėl gavo daug medaus, ku- 
riuomi aprūpins Brooklyną ir apylinkę.

šeštadienį, 30 d. balandžio įvyks” 
didelė Taikos Paroda. Prasidės 3 V.4l 
po pietų, nuo Columbus Green ir J 
maršuos iki Central Green. Parodoj<< 
dalyvaus visokios unijos, draugijos ir ‘ 
kitokios organizacijos. Kiekvieno lie
tuvio yra šventa pareiga prisidėti ir 
dalyvauti šioje parodoje. — Kom.

(101-102)

(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

<>

LIETUVIŲ KŪRO KOMPANIJA

*

TRU-EMBER FUEL 
485 Grtmd Street 

Telefonas EVergreen 7-1661

įdedame Master-Kraf; Oil Burners j Jūsų Seną 
Ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namui ir įdės tinkamą 
“burner” arba visą garo arbaxkaršto vabdenio sistemą. 
Maloniai suteikiame aprokavi be jokio mokesčio.

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

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

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

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

NOTARY PUBLIC Tel. Stagg 2-5043

MAYNARD, MASS.
Tai didžiausias lietuvių 

piknikas rytuose 
Dovanos prie Įžangos 

Pirma dovana $100
LIEPOS 3 JULY

Visuose piknikuose bus 
duodama puiki dailės 

programa.

CHRONIŠKOS d>

LIGOS <f>

<į>

GYDOMOS

Valgykite MedyMONTELLO, MASS.
Pirmos Gegužės paminėjimas įvyks 

sekmadienio vakare, gegužės 1, 7:30 
vai., Lietuvių Taut. Namo Svet., 
kampas Vine ir Main St. Bus rodo
ma krutami paveikslai iš Chinijos ii 
taip pat turėsime gerus kalbėtojus 
iš So. Boston. Įžanga visiems veltui.

ALDLD 6 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks antradienį, gegužės 3 d., 
toj pačioj vietoj ir tam pat laike. 
Valdyba ir nariai skaitlingai daly
vaukite, nes iš Centro yra blankos 
nubaįsavimui, nekuriu pakeitimų, 
kuriuos svarstys suvažiavimas, Broo- 
klyne liepos 1 ir 2 dienomis. — Fin. 
Sekr. G. Shimaitis. (101-102)

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

o

kiu ten tautininku* Mikalaus- revoliuciją balsavo 46, 
o ne 40;/kad konferencijon 
pribuvo pasivėlinę du delega
tai nuo komunistų frakcijos, 
tai tas nereiškią delegatų skai- 
tliaus didinimas, o paprasta 
konf. taisyklė, kuri nedrau
džia delegatam vėluoti; kon
ferencijoj neįvyko suirutė nei 
lermas tų žodžių prasmėj; 
konferencija negali būti atsa- 
kominga už atmetimą ręzoliu- 
ėijTis, nes konferencija ėjo 
ALK ribose, o ne naizių įtek
mėje.

ku iš New Yorko ir dirbąs 
kiek gali dėl tautos pakėlimo. 
Ale ant laimės ar nelaimės, 
kur buvęs nebuvęs atsistoja ir
gi iš buvusios opozicijos vadi
namas “jaunuolis” apie 70 m. 
kaip čia jį vadina—Jonas Di
dysis ir “supeizoja” Rutkaus
ką. Kliubas ątsišaukimą atme
tė. Kitame susirinkime atsi-

CHESTER, PA.
ALDLD 30 kp. susirinkimas įvyks 

geg. 1 d., 10 vai. ryto, Lietuvių Kliu- 
be, 4th ir Upland St. Būkit visi į 
laiką ir taipgi naujų narių atsiveski
te. — Sekr. P. Dudonienė. (101-102)

Laisvėje” galite gaut tikrų bičių medaus 
,,už gana prieinamas kainas.

Kaina 65c už Kvortą
LIEPŲ ŽIEDŲ 75c KVORTA

p aremimu i-su-

LDS IV Apskritis yra 
taręs išrinkti drg. S. K. 
žanską į Centro iždo globėjus. 
Mažanskas, kaip visiems ži-' lankęs koks tai daktaras pa- 
noma, yra vienas iš darbš- kėlė klausimą
čiausių veikėjų LDS eilėse, šelpimui nukentėjusių nuo Is- 
pasišventusiai dirba tos orga- panijos fašistų karo vaikučių 
nizacijos naudai,—jis turi ge- j ir moterų, čia tąs pats Rut- 
riausią pasisekimą ten, kur j kauskas agituoja sušilęs, kad 
daugelis mūsų neturi. Turė
dami Centro Valdybos narį, 
galėsime daug ką nuveikti šios 
organizacijos labui ir plačiau 
praplėsti LDS puikų pavyz
dingą darbą.

Su Mažansko triūsu 
dėta lietuvių kalbos

bus pra- 
kursas,

atmest bent kokią paramą. Bet 
kliubas nutarė ir padarė rink
liavą dėl nukentėjusių. Kas 
parodo, kad katalikai ir taip 
dori kliubo nariai yra daug 
pažangesni už dabartinės opo
zicijos vaduką Rutkauską, ku
ris dirba’su tautininkų sriove.

vadovaujant apskričio sekre- Ne be reikalo, mislinu sau, vie- 
toriui' J. W. Petrauskui. Vi
si, kurie norite dalyvaut, pra
šomi atvykti 15 d. gegužės,

na rozą opozicijos tūloj konfe
rencijoj A. Jankauskas pasakė 
tiesiai i akis Rutkauskui: “Na,

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(Repšys) /

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard Street^ 
kampas Inman Street'^ 

arti Central SkvSro, 
CAMBRIDGE, MASS.

OFISO VALANDOS: 
2-4 ir 6-8 vakare 

Nedėliomis ir šventadieniais: 
10-12 ryte

SCRANTON, PA.
Apvaikščiojimas Pirmos Dienos Ge

gužės įvyks šeštadienį, 30 d. balan
džio, 2 vai. po pietų, prie Mitchell 
Monument, ant Court Square. Kvie
čiame visas lietuvių organizacijas ir 
pavienius dalyvauti ir pasiklausyti 
apie Lietuvos dabartinę padėtį ir vi-

- so pasaulio darbininkų gyvenimo są
lygas. Kalbės vietiniai ir iš kitur 
kalbėtojai. — Kviečia Kom.

(101-102)

ROCHESTER, N. Y.
DLK Gedemino Dr-ja rengia padė- 

kavonėš balių. Ir tame baliuje, Gede
mino Draugijos nariams ir rėmė
jams bus alaus ir šokiai veltui? 
Taipgi yra pasižadėję Politiškas 
Kliubas dalyvaut ir jų pirmininkas 
drg. Bugailiškįs rengiasi prie to pil
nai, kad parodyt jog kliubiečiai viso
kiais būdais remia Gedemino Drau
giją. Taipgi dalyvaus ir Dukterų ir 
Sūnų Draugija, dainuos ir Gedemino 
Choras., Minimom organizacijom bus 
pataisyta specifiški stalai kaipo

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, 
INKSTŲ 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 nesupran tate, pasi
klauskite manęs su pasitikėjimu, 
ir jūsų liga bus jums išaiškinta.
X-Spinduliai, Kraujo ir šlapimo 

. ' Tyrimai Atliekami 
Už Nebrangų Atlyginimą

IŠTYRIMAS VELTUI

DR. ZINS
Įsisteigęs per 25 Metus 

ilO 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.

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

INC
Brooklyn, N. Y<
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šeštadienis, Baland. 30,1938

Didžiausias Gegužinės Maršavimas Įvyks
Šiandieną, Šeštadienį, Balandžio 30-tą

Lietuviai Susirinks 2:30 po pietų prie Lietuvių Am. Piliečių 
Kliubo, 280 Union Avenue, Brooklyne. Lietuvių mobilizacijos 
punktas New Yorke bus ant 37th Street, tarpe 9th ir llth 
Avenues. Susirinkite ne vėliau 4-tos valandos po pietų.

ta 19-toj Divizijoj, kurią suda
ro įvairių tautų organizacijos. 
Lietuviai bus 5-ta grupė toj di
vizijoj. Pirm lietuvių eis če- 
choslovakai, kroatai,' Ukrainai, 
vengrai. Po lietuvių—lenkai, 
francūzai ir daugelis kitų tau
tų.

Lietuviai Šiemet Turės 
Įspūdingą Būrį

Lietuviai šiam istoriškajam 
Bendros Gegužinės Paradui 
yra prisirengę geriau, negu 
bent kada praeityje. Jaunie
ji artistai, Al. Pross, plačiai ži
nomas ka atūrų piešėjas, ir 
Albina I rūĮė, pagamino 
gausą artistiškų iškabų, kurio
mis dar keliomis dienomis 
prieš Gegužinę pristatyta “Lai
svės” Salė atrodė tarsi meno 
paroda.

Parodos priešakyje bus ne
šama vėliavos: Amerikos, Lie
tuvos ir Raudona. Paskui bus 
įvairių organizacijų vėliavos ir 
pažymėjimai. Taipgi Geguži
nės Kohntetas parūpino gražių 
raudonų paparčių, kurie iš
margins paradą.

Jaunimas, kaip sako Gegu
žinės Komitetas, duos didžiu
mą maršalų ir kapitonų, taip
gi vėliavoms sargų. Jau nėra 
ir klausimo, kad Aido Choras, 
kaip visada, duos gražų būrį 
dainorių ir obalsių šaukėjų.

Gi moterys ruošiasi sudaryt 
būrį baltai pasirėdžiusių mar- 
šuotojų, kas priduos varsotu- 
mo paradui.

O kaip su benų ? Tiesa, šiuo 
klausimu Gegužinės Komite
tas apsirūpino pirmiausia. 
,Lengvai ir smagiai žengt pa
rade galės kiekvienas, kam ko
jos tebetarnauja, nes turėsim 
dešimties gerų muzikantų be- 
ną, kuriam vadovaus prof. Re- 
tikevičius.

Lokalo 22-ro Pild. Tarybai 
įteikta pareiškimas, po kuriuo 
pasirašo 48 šapų čermanai, ra
gindami tarybą dalyvaut Ben
droj Gęgužinėj. Ateina lai
kai, kada nartai pradės tvar
kyti savo reikalus ir viršinin
kai turės skaitytis su narių va
lia.
Maršuos Pirmos Gegužinės 

Veteranas
Penkios dešimt du metai yra 

ilgokas laikotarpis žmogaus 
gyvenime ir visokių nuotikių 
pasitaiko. Tačiau 76 metų se
nukas Louis Eichwald, fašiz
mo priešas, neapleidęs nei vie
nos Gegužinės per 52 jos gy
vavimo metus. Jisai maršuos 
ir šiemet Bendroj Gegužinėj. 
O greta jo bėgs jo ištikimas 
ir pagarsėjęs vokiškos veislės 
sargybinis šuo, kuris neš iška
bą su Hitlerio, Mussolinio ir 
Franco paveikslais su užrašu: 
“JA ne mano veislės”.

Žada Gražų Orą
Oro biuras šiomis dienomis 

gauna daugiau atydos, negu 
bile kada per apvalius metus. 
Galbūt ir jis pradeda simpa- 
tizuot Bendrai Gegužinei, nes 
žada gražų ir vidutiniškai vė
sų orą. Moterys, kurios nori 
rėdytis baltai, biskį nepaten
kintos vėsumu, tačiau sako: 
“Kad ir ne baltai, bile sausai. 
Bet jeigu ir lytų, mes vistiek 
maršu osim”.

Ištiesų, entuziazmas geguži
nei pas visus nepaprastai pa
kilęs. Tikimasi didžiausio ir 
įspūdingiausio parado 
New Yorko istorijoj.

visoj

Stilsomii Nebevyksta 
Piršt Trockizmą

Piršliavimas trockizmui Stil- 
soną ir jo LDD jau privedęs 
prie gana liūdno punkto. LDD- 
LSS 19-tos kp. surengtose pra
kalbose pereitą ketvirtadienį 
publikos buvo mažiau, negu 
bent kokiose pastaruoju laiku 
ten buvusiose lokalės svarbos 
prakalbose. O reikia žinot, 
kad šios prakalbos buvo taiky
ta didžiausiam šūviui, koks 
pas juos begalimas. Buvo gar
sinta F. J. Bagočius iš.Bosto
no, SLA prezidentas, kuris yra 
nacionalė figūra. Tiesa, Bago
čius, lietuvių įvertinamoms or
ganizacijoms rengiant, su
traukdavo nem.ažai publikos, 
bet Bagočius LDD frėmuose 
jau nebe taip įvertintas.

Stilsono kalba jau žinoma. 
Ji susidėjo iš niekinimo/Sovie- 
tų Sąjungos ir Komunistų Par
tijos vadovybės ir kėlimo į pa
danges visų žalotojų Sovietų 
Sąjungos turto ir parsidavėlių 
fašistinėms valstybėms. Jis 
sielojosi įrodyt, koki tie šnipai 
ir žalotojai buvę “revoliucio
nieriai” ir “geriausi komunis
tai”. Nepamiršo, žinoma, pa
rodyt ir į save, koks jis buvęs 
didelis vyras ir viską žinąs, 
nes buvęs Kominterne 1921 
metais. Čia jau ne visi išken
tė nepadarę pastabų savo bū
reliuose. Užpakalyj manės 
sėdėjęs, man nepažįstamas vy
ras sako: “Rup. . ., o kiek jis 
mūsų pinigų suėdė”.

Abelnai, visoj jo ilgos nieki
nimų tirados eigoj, kurios vie
na dalis priešginiayo kitai, bū
reliai klausytojų tarpusavyje 
dalinosi pastabomis, 
gus supliupsėjo &pie 
sėtkų delnų.

Pertraukoj, kada 

jog Bagociąus nėra, nepribus, 

 

didelė didžiuma publikos pa
sikėlė ir išėj likosi saujelė 

 

“patriotų” ir grįžtančių iš Lie
tuvių Komunist pramogos, 
kuri jau buvo pasibaigus ir jos 
dalyviai, praeidami pro kliu- 
bą, norėjo pažiūrėt, kaip at
rodo tos Stilsono “mases”.

Antru atveju kalbėjo apie 
buvusius Lietuvoj įvykius, šiuo 
klausimu nedrįso daug ką išsi-1 
tart, tik prabėgamai pasakė, 
kad lietuvių išstojimas remt 
Lietuvą atsitikime karų prieš 
Lenkijos fašistus būtų Vtik iš
provokavęs Amerikos lenkus”. 
Iš jo kalbos davėsi suprast, 
kad be lietuvių išstojimo no
rintieji remt Lenkijos fašizmą 
lenkai nebūtų žinoję, kas rei
kia

Važiuokim Į Baltimore 
Su Aido Choru

Aido Choras važiuoja į Bal- 
timorę 29 d. gegužės (May), 
prieš Dekoracijų Dieną. Jis 
ten dainuos “Laisvės” naudai 
surengtame piknike. Kas nori 
turėti pavasario ore puikų- pa
sivažinėjimą, gali važiuoti kar
tu ir bus mielai priimtas. Ke
lionė į abi pusi $3.00.

’ Būtinai užsiregistruokite 
prieš 22 d. gegužės, nes iš ank
sto norime žinoti, kiek bus pa- 
sažierių.

Busas išeis 6 vai. ryte nuo 
“L a i s v ė s” Svetainės. Bušai 
pervažiuos svarbiausias Balti- 
morės miesto vietas specialiai 
parodymui pasažieriams mie
sto (sightseeing). Namo grįš 
vėlokai vakare ir bus New 
Yorke anksti pirmadienio 

dekoracijų šventėje.
ry

te,

Karščiausia Diena
85Pereitą ketvirtadienį buvo 

laipsniai karščio, karščiausia 
balandžio 28-ta nuo 1888 metų, 
prašokus ir anų metų rekordą, 
kuris buvo 83 laipsniai. New 
Yorke vienas mirė nuo karščio.

PARDAVIMAI
Parsiduoda Beer Garden (aludė). 

Dėl daugiau informacijų kreipkitės 
sekamu antrašu: 107 Throop Ave., 
Brooklyn, N. X- 1 (100-102)

PAJIEŠKOJIMAI

o užbai- 
pora de-

Pajieškau kambario pas rimtus 
lietuvius be šeimynos. Pageidauju 
kad būtų galima gauti ir valgis ant 
vietos. Norėčiau turėti atskirą kam
barį, ir kad transportacija nebūtų 
labai toli nuo namų. Kas turi tokį 
kambarį išrandavojimui prašau rašy
ti sekančiu antrašu: ; L. Chase, 427 
Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

(99-101)

Margaret Cowl Duos 
Prelekciją

KAS GRAŽU?

Margaret Cowl-Kavaliauskai- 
tė duos prelekciją Darbininkų. 
Mokyklos reguliariame forume, 
gegužės 7 d., 2 vai. po pietų. 
Prelekcijos tema: “Moteris, Na
mai ir šeima.” Jos prelekciją 
perstatys moterų klausimą iš 
komunistinio taškaregio ir mo
terų rolę šių metų kongresiniuo
se rinkimuose, taipgi dėlko ko
munistai priešingi taip vadina
mai “Lygių Teisių” pataisai 
prie konstitucijos.

Šiomis 
Prospect 
paroda, 
auginamos gėlės, iš kurių sur 
daryta kryžiaus forma. Kitoji 
parko dalyje, kur vadinama 
Botanic Garden, taip pat yra 
įdomu pamatyti 
medžių ir gėlių, 
kiekviena diena
žmonių šias vietas aplanko.

dienomis Brooklyn© 
Parke tebėra gėlių 

Tai yra po stiklais

ma, papuošta gėlėmis ir jau
nais medeliais; per jūros sąs- 
maugą atsirado aukštai pa
dangėj kabantis ilgas, riestas 
tiltas, kuriuo dūzgia kelios ei
lės automobilių.

Ridzikas. .

“Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytojų.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Sales 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

CHARLES
UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Ge’Ci Patyrę Barberiai 
Prielankus Patarnavimas 

306 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Clement Vokietaitis

I

įvairiausių 
Šiuo tarpu 
tūkstančiai

“Laisvės” kaimyno J. Gin- 
kaus saldainių krautuvė, kuri 
randasi ant Grand Street, arti 
Union Avė., taipgi atrodo vie
na iš gražiųjų Grand Stryto 
krautuvių. Pavyzdingai išpuoš
ta ir iš lauko ir viduje.

Arthur Hibberth, baltas, 61 
metų, vyras, 1034 Tinton Avė., 
Bronx, areštuotas Visų šventų 
katalikų bažnyčioj, 47 E. 129th 
St., kur jis buvo pasislėpęs nuo 
besivijančios minios negrų. Jis 
užtikta užpuolęs 6 metų mergai
tę negrę.

George Turner, 26 Grove St., 
apdraudų agentas, prisirūkė 
“iki mirties.” Jis užmigo su ci- 
garetu rankose ir nuo apdeginto 
neužilgo užbaigė savo dienas šv. 
Vincento ligonbutyje.

5

Jeigu kam teko būti vfrš 
metai tam atgal Rockawa 
šiandien kai kurių vietų /ten 
negalės pažinti. Iš balų i 
kriaušių pasidarė graži

pa- 
ygu-

Dr. Herman Mendlowilz
33 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 28rd St.

Garsinkite savo biznį dien
rašty j “Laisvėj.”

Prie 370 Bedford Avenue ra
itas pamestinukas, keturių mė
nesių berniukas. Tėvų kol kas 
nerado.

Tel. Virginia 7-449

Barry P. Shalins
(šalinskas)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų.
Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę dėl po šermenų pietų.

Teikiam nemokamai vėliausios 
mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

Woodhaven, L. L, N. Y. į

$5.
1-mos kuopos narė 
ant blankos surin-

185-tos kp., Rich-

Gegužinės Paradas Orlaiviais
Bendros Gegužinės Paradas 

šiemet jau užkariavo netik ant 
motinos žemelės esančius žy
miuosius kelius—plačiąją New 
Yorko 8th Avenue, paskilbusią 
Broadway ir 5th Avenue. Pa
radas pasikėlė ir į orą—virš 
10 orlaivių turės paradą pa
dangėse. Skris po vieną eilėje, 
dviejų tūkstančių pėdų aukš
tumoje.

Oro paradui jau gauta po
licijos leidimas. Jam vadovaus 
lakūnas Joseph Rosmarin, su 
Tarptautinio Darbininkų Or- 
deno (IWO) orlaiviu. Parade 
dalyvaus laisniuoti lakūnai.

Norintieji užsisakyti vietą 
žiūrėti parado iš orlaivių, 
kreipkitės į Milton Lynn, IWO 
Lakūnų Kliube, 11 W. 18th 
St., New Yorke.. Mokestis $4 
į valandą.

pranešta,

FT1

Aš,
Jonas Damaszeviczitis.

B. Damaszeviczienč, pajieškau 
savo vyro Jono Damaszevicziaus, pa
eina iš Kauno rėdybos, nuo Šadu-

Stephen Aromiskis
(Armakauskas) i

Graborius (Undertaker)
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335

man praneš ar jisai yra gyvas ar 
miręs, duosiu $10.00 dovanų. Pra
šau rašyti sekančiu antrašu: 222 Mc
Clellan St., Philadelphia, Pa.

(100-102)

daryt.

168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

LIETUVIS ADVOKATAS
50 C&urt Street

Tel. Triangle 5-3622 
Brooklyn, N. Y.

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

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

Mateušas Simonavičiiis
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

417 Lorimer St Brooklyn “Laisves” Name

Aukos Paradui Prirengt
Gegužinės Komitetas jau 

l?uvo paskelbęs eilę organiza
cijų, kurios prisidėjo su finan
sine parama šiai iškilmingai 
gegužinei prirengt. Dėka joms, 
manoma, -kad lietuviai pasiro
dys viena įspūdingiausių gru
pių tautų divizijoj. Po vėliau
sio pranešimo, su aukom prisi
dėjo dar sekamos organizaci-

: jos• -
Lietuvių K r i a u č i ų 54-tas

Skyrius su
ALDLD 

A. Lapata 
ko $2.10. 
. ALDLD
mond Hill, narys J. Kuodis ant 
blankos'surinko $2.00.

Reikia tikėtis, kad iki pra
dėsim maršuot pribus dar dau
giau aukų ir Gegužinės Komi
tetas su visais kitais žmonėmis 

K^alės smagiai maršuoti be rū- 
pesties apie laukiančias išmo
kėt bilas.

Prisideda Daugiau 
Organizacijų

Gegužinės Komitetas prane
ša, kad tik viena diena ketvir- 

' tadienį prisidėjo dar 15 orga
nizacijų, kas sudaro arti 640 
dalyvausiančių organizacijų. 
Manoma, kad paskutinė die- 

\^na, penktadienis, bus buvus 
'dar gausingesne naujais pri- 
baišiais.

Tuo tarpu unijose, kur vir
šininkai nori sulaikyti unijas 
nuo prisidėjimo prie Bendros 
Gegužinės, eina veiksmas už 
prisidėjimą, kad ir pavėluotai. 
Trijuose reguliariuose ILGWU 
lokalo 22-ro mitinguose nariai 
entuziastiškai plojo kalbėto
jams, raginusiems dalyvaut 
Bendros Gegužinės Parade.E-v ' ■ • i

LIETUVIŲ KOMUNISTŲ 
KUOPOS NARIAM

Williamsburgo Lietuvių Ko
munistų Kuopos susirinkimas 
Įvyksta pirmadienio vakare, 
gegužės 2, “Laisvės” svetainėj.

Pasirūpinkite, draugai, už
simokėjimu duoklių. Apart 
paprastų duoklių, dabar eina 
rinkimas asesmentų — Inter
national Solidarity Fondui ir 
Partijos Konvekcijos Fondui, 
šių nepaprastų mokesčių 
vienas narys moka tiek, 
jo mėnesinė duoklė: jei 
10c duoklių, tai ir abiejų 
mentų mokėt reikia po
jei moki 50c duoklių, tai ir 
asesmentų į abu fondu po tiek 
pat. Taipgi prašoma, kad mo
kant mokestis nariai mokėtų 
po centą kas savaitę koncen
tracinio darbo fondui. Bet ši 
mokestis yra liuosnorė, ne- 
verstina.

Yra trejetas jau senokai 
įsirašiusių naujų narių, bet iki 
šiol dar nemokėjusių. Rapor- 
tuokitės. Sekretorius.

Darbininkų Mokyklos 
Dieninis Kursas

R Kas Yra COSSACK?
KARPAŽOLIŲ 
sultis skilviui

PERSIRŪKOTE,
Kada PERSIVALGOTE,

PERSIGERIATE

Telephone: E Vergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker 

Laidotuvių Direktorius
Išbalzamuoja ir laidoja numiru
sius ant visokių kapinių; parsam- 

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

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

kiek- 
kiek 

moki 
ases- 
10c;

Jau pradėta registracija die
ninėms klasėms Darbininkų 
Mokykloj, 35 E. 12th St., N. Y.! 
Dieninis kursas prasidės liepos 
5 ir tęsis iki rugpjūčio 12. Pa
mokos bus nuo 9 ryto iki 1 vai J 
per pietus, keturias dienas į 
savaitę.

Sekmadienį bus didelės iškil
mės Pasaulines Parodos plotuo-' 
se. Norinčius pažiūrėt, ragina 
važiuot subvėmis ir busais, nes 
auto pastatymo vietos ne visos 
baigta.

ATSITAISYSITE 
Greitai su 

COSSACK stomachic BITTERS 
“JOS YRA PASALDINTOS”

Parsiduoda vaistinėse bonkomis. 
Gėrimų įstaigose ir restauracijose 

dozomis bei stikliukais 
“Jūsų Skilvio Labui” 

COSSACK PRODUCTS 
400 W. 41st Street 

New York City, N. Y.

Telefonas Stagg 2-4409

A. Radzevičius 
GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir paiaidoju tinka

mai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu

vėm, parėm, krikštynom ir 
kitokiem reikalam 

402 Metropolitan, Avė. 
(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

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

PHONE PULASKI 5-1090

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

OPEN DAY AND NIGHT

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

PENKTA IR PASKUTINE SAVAITE 
f Sovietų Judžitj Triumphas

“Lenin in October”
su

B. SHCHUKIN, Lenino rolėj
25e iki 1 po piet, paprastom dienom.

CAMEO—42nd s,reet yVrllUUV East of Broadway, N. Y. C.

II Mntj padarau nau
ju* paveikslu* Ir kra- 
javu* sudarau «u aa»*> 
rikonilkal*. Reikalui 

„ eaant ir padidinu to
kio dydžio, kokio pa
geidaujama, 
atmaliavoju 
■palvom.

§
H

V

Taipgi

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

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

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

Sleeping Accomodations.

Managed by
RHEA TEITELBAUM

Admission 50c, day and night
Saturday Night 75c

PER WEEK

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

Sun. all day and night.

\ SPECIAL RATES
LADIES’ DAYS

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