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Iš devynių laikytų USA 
Komunistų Partijos suvažiavi
mų, šių žodžių rašytojui teko 
dalyvauti penkiuose. Turiu 
pasakyti, kad nei vienas kitas 
suvažiavimas nepadarė many
je tokio Įspūdžio ir džiugesio, 
kai einamasis, dešimtasis su
važiavimas.

Sunku tą visą entuziazmą, 
tą vieningumą, tą suvažiavi
mo dalyvių pasirįžimą svarsty
ti svarbiuosius mūsų krašto 
reikalus aprašyti!

Jei prieš dešimts metų kas 
būtų sakęs, kad dešimtasis 
suvažiavimas tokis bus, vei
kiausiai nei aš, nei daugelis 
kitų optimistų nebūtum tikė
ję*

Nereikia nei aiškinti, kad 
didžiausias kreditas dėl mūsų 
partijos augimo ir josios eilių 
apvienijimo priklauso dabar
tiniam generaliniam sekreto
riui d. Earl Browderiui.

Kai tik jis atsistojo Parti
jos priešakyje, ėmė josios vai
rą vairuoti, tuojau Partijos vi
si reikalai pakrypo gerojon 
pusėn; ji augo ir auga; kas
dien vis patampa didesne ir 
Įtakingesne.

i

Kiekvienas suvažiavimo da
lyvis nešioja ant savo krūtinės 
šūkius: už taiką, demokratiją, 
darbus, saugumą ateities (For 
Peace, Democracy, Jobs, Se
curity).

šitie lozungai daugiau negu 
kas kitas nusako mūsų parti
jos platformą, mūsų partij’os 
m i ertus.

Štai, kodėl darbo žmonių 
masės stovi su ja! štai, ko
dėl kiekvienas pažangesnis 
darbo žmogus bando Įstoti Į 
organizuotų komunistų eiles!

“Liet, žinios” Įtalpino se
kamą žinią: “Išteisintas ir pa
leistas Tomas Mūnė (Moo
ney).”

Tai, žinoma, netiesa. Tom 
Mooney tebesėdi kalėjime, 
kaip ir sėdėjo. Mooney ir vi
sa darbininkų klasė yra Įsiti
kinusi, tačiau, kad jis bus iš
teisintas ir išlaisvintas, bet 
kada—nežinia.

“Lietuvos žinias,” matyti, 
kas nors klaidingai painfor
mavo.

Vienam Kauno laikraštyj 
skaitau:

“Širdis plakė, einant per 
juvelyro slenkstį, net akyse 
sutivuravo, sakytum pačioj 
panosėj šikšnosparnis persi
vertė. Jis Įsivedė juvelyrą at- 
skiran kambarin, ilgai vynio
jo iš nosinių.”

abejo, skaitytojas pa
klaus : kas do sutvėrimas tas 
“juvelyras” ?

Atsakysim: tai žmogus, ku
ris pardavinėja auksinius 
daiktus, laikrodžius, žiedus ir 
kitus. Amerikoj jis vadinamas 
“jeweler,” o Lietuvos 
vadina jį “juvelyru”!

Can you beat it?!

ponai

Brooklyne išeina katalikų 
laikraštukas “Tablet.” Nelabai 
senai šis laikraštukas reikala
vo, kad mūsų krašto vyriau
sybė isdeportuotų mokslininkų 
Albert Einšteiną.

Albert Einstein yra vienas 
didžiausių moderniškų moks
lininkų. Jis turėjo bėgti iš 
Vokietijos, kaipo žydų tauty
bės žmogus. Na, tai dabar 
katalikų spauda, trokšdama 
matyti mokslininką nužudytą, 
reikalauja jį iš čia išdepor- 
tuoti.

Hitleris Užpili šia s 
Gedioslovakijg Ru
denį, Įspėja Henlein

Nazių Lėktuvai Būriais 
Skraidė Virš Čechoslova- 

kijos Miestų, Fabrikų

bombanešiai

Praha.—Į Vokietijos rūs
čius protestus, kad Čechos- 
lovakija “laužanti” Vokieti
jos sieną, dabar Čechoslova- 
kija atsakė parodymais, kai 
Hitlerio lėktuvai šnipiškai 
būriais skraidė virš Čecho
slovakijos miestų ir fabri
ku, v

Du nazių 
skraidė Virš Pilseno ginklų 
fabriko, • už 50 mylių nuo 
Vokietijos rubežiaus. Nuo 
praeito penktadienio jau 34 
Hitlerio kariniai lėktuvai 
skrido virš Čechoslovakijos 
plotų. Vienu kartu, kariškai 
susirikiavę, net 16 Vokieti
jos orlaivių perlėkė per Če
choslovakijos kampą.

London. — Čechoslovaki
jos nazių galva Konrad 
Henlein net per Anglijos 
spaudą skelbia, kad Čecho- 
slivakija turi 'greitu laiku 
duot plačiausią savivaldybę 
vokiečiams, gyvenantiems 
jos ribose; o jeigu ne, tai i 
jinai būsianti verčiama leist 
jiem nubalsuot, ar jie nori 
priklausyt v Čechoslovakijai 
ar Vokietijai. Šiaip ar taip, 
jų klausimas turėsiąs būt 
išspręstas ne vėliau kaip at
einantį rudenį, kad ir “tie
siogine jėga Vokietijos val
džios,”—grūmoja Henlein.

Liaudiečiai Užėmė Kal
ną, perkirto Fašistą 
Kelius Tremp Srityj
Hendaye, Franc.—Ispani

jos pasienis.—United Press 
žiniomis, liaudiečiai- perkir
to fašistų vieškelius į rytus 
ir pietus nuo Trempo, van- 
den-elektros stočių centro, 
šiaur-vakarinėj Katalonijoj. 
Jie taip pat atėmė iš fašis
tų Bourges Įmainą ir Clunea 
Hermitage.

Fašistai sakosi atmušę 
keturias naujas liaudiečių 
atakas toj srity j.

Albert Einstein yra žymus 
rhatematikas. Jis matuoja vi
satą, matuoja padanges, ku
ria naujas teorijas, 'atidengi 
damas “naujas sritis.”

Matyt, kunigams tas labai 
nepatinka, kadangi mokslinin
kas, matuodamas padanges, 
niekur nesuranda dangaus ar
ba rojaus; visur tik tuštuma, 
visur erdvė. Įmanytų, kunigi
ja padarytų su Einšteinu tą, 
ką ji padarė su Giordano Bru
no ir 'Galilejo Galilėjum.

tlau metas, paskelbti Ameri
kos Lietuvių Kongreso šaukia
mos konferencijos dienotvarkį. 
Tegu visuomenė pasvarsto per 
spaudų, tegu padiskusuoja.

Washington. — Meksikos 
ambasadorius įteikė ,savo 
valdžios pasiūlymą užsieni
nei Amerikos ministerijai 
dėlei atlyginimo ameriko
nam, kurių žibalo-aliejaus 
pramonės tapp pervestos į 
Meksikos valstybinę nuosa
vybę. Pasiūlymo turinys 
dar neskelbiamas.

Jungtinių Valstijų užsie
ninė ministerija žadėjo po 

---- ------  -------------------4 ar 5 dienų duot atsakymą 
vėliavos ir miestelis gerai' ar tas pasiūlymas priimti

nas.
Po to kai Meksikos val- 

mus ir sužeidė du francū-'džia nusavino amerikines 
žus. Vietinė francūzų vy-| žibalo kompanijas, Jungti- 
riausybė sako, kad tai buvo nių Valstijų užsieninis mi- 
sužini fašistų provokacija, 'nisteris Hull pareiškė, kad11.1

Fašistų Lėktuvai Bombardavo 
Francijos Miestelį -

Cerbere, Franci j a. — Aš- 
tuoni Ispanijos fašistų or
laiviai nakti numetė 15 
bombų ant šio Francijos 
miestelio, už 100 jardų nuo 
Ispanijos sienos,—nežiūrint, 
kad buvo iškeltos Francijos 

elektra apšviestas.
Bombos suardė kelis na-

Policija ir Bosų Gengsteriai 
Akrone Sužeidė apie 100 

Darbininkų

Akron, Ohio, geg. 27.— 
200 policininkų ir būriai 
Goodyear Auto. Gumų 
Kompanijos ginkluotų gen- 
gsterių žvėriškai užpuolė 
3,000 streikierių ir pritarė
jų, kurie pikietavo fabriką, 
nepraleisdami skebų. Aša
rinių dujų bombomis, buo
žėmis ir revolverių šūviais 
j užpuolikai sužeidė apie 100 
darbininkų.

Pikietininkai gynėsi, kuo 
galėjo. Mūšis siautė tris va
landas. Galop, policininkam 
buvo pristatyta ir kulkas- 
vaidžiai prieš darbininkus.

SOVIETAI ATMETA ANGLIJOS PLANA DĖL “LIUOSNO
RIŲ ATŠAUKIMO” KAIP SMAUGIKĄ ISPANUOS LIAUDIES

rius ir generolo Franco tal
kininkus.

Kada skaitmenys bus su
vesti, “turės būt” iškrausty
ta iš Ispanijos žemės 10,000 
svetimšalių iš tos pusės, ku
ri mažiau turi jų iš viso; o 
kiek antra pusė turi dau
giau svetimšalių kariautojų, 

n v. , TTV , tai iš jos “turės būt” pro-po fašistų vėliava. Uz tą porcionaliai daugiau ir‘ at. 
, saukta. Toliau būsią daro
ma žingsniai dėlei ištrauki-

London. — Anglija pasiū
lė tarptautinei “bepusišku- 
mo” komisijai naują planą, 
kaip skaitliuot ir dalimis 
“atšaukt” iš Ispanijos sve
timšalius kareivius: tarp
tautinius liuosnorius, kovo
jančius už respubliką, ir na- 
zius, Italijos juodmarški- 
nius ir kitus, kariaujančius 

planą balsavo atstovai Vo
kietijos, Italijos, Francijos, 
pačios Anglijos ir dar pen- 7. v v - v, • v .. .v. “ mo “visų” svetimų kareivių kių salių. Pries jį išstojo ‘4-: v Q T? upsKinai.tik Sovietų delegatas S. B. 
Kagan. Jis nurodė, kad toks 
svetimšalių kariautojų skai- 
tliavimas dar nereikštų jų 
atšaukimą, ir Anglijos pla
nas tarnautų tiktai “smau
gimui” Ispanijos respubli
kos.

Anglijos planas siūlo štai 
ką:

Paskirt dvi komisijas, po 
tris narius vieną ir antrą. 
Du narįai vienos komisijos 
skaitliuos svetimšalius ka
riautojus Ispanijos respub
likoj;' 
Franco
Trečias narys vienos komi
sijos ir trečias—antros, su
eidami, “derins” skaitme
nis-, kurie bus patiekti, kas 
liečia tarptautinius liuosno-

kiti du—generolo
užimtame plote.

Meksika Įteikė Pasiūly
mą Atsiteist Amerikos 

Žibalo Kompanijom

bus reikalaujama atlyginti 
tik už tikrai ten įdėtą am
erikonų kapitalą, bet ne už 
išpūstą vertę. ,

Visuos Susikirtimuos Meksi
kos Fašistai Sumušami

> Mexico City. — Susikirti
me tarp sukilėlių ir vald
žios kariuomenės Guanaju
ato valstijoj tapo nukauti 
30 sukiliėlių ir 6 valdžios 
kareiviai, ir sužeistas gėn. 
G. Salinas.

Valdžia praneša, jog kur 
tik fašistai stoja į mūšį su 
valdžios kariuomene, visur 
tampa supliekti, ir jų liku
čiai pabėga į kąlnus-krū- 
mus.

Anglija numato, kad skai
čiavimas būtų atliktas bė
gyje vieno mėnesio. Franci- 
ja ir Portugalija per tą mė
nesį uždarytų savo sausu
mos rubežius, o ant jūrų 
^ėl veiktų tarptautiniai tė- 
my to j ai-kontroliuoto j ai: j ie 
galėtų apžiūrinėti prieplau
kas ir laivus.

Jeigu vieno mėnesio neuž
tektų suskaitymui svetim
šalių kareivių abiejose pu
sėse, tai Franci j a -sutinka 
dar pusę mėnesio palaikyti 
uždarą savo sieną. ,

Sovietų delegatas, balsuo
damas prieš tą planą, pa
reiškė, kad Sovietai “negali 
dalyvaut smaugime respub
likos valdžios.”

Nuo šio plano vykdymo

Svetimšalius Komandie- 
rius Ispanija Pakei

čianti Savais
Paryžius. — N. Y. Times 

korespondentas H. L. Matt
hews praneša, kad Ispanijos 
valdžia paleidžia du pasku
tinius svetimšalius divizijų 
komandierius tarptautinių 
liuosnorių, — vokietį pulki
ninką “Hansa” ir lenką ge
nerolą Walterį. Jiedu abu 
yra didvyriškai pasižymėję 

j ir mylimi visų liaudiečių ap
skritai.

Bet, pasak Matthews, Is
panijos respublikoj jau ga
na išvystyta .savų puikių 
komandierių; o antra, tai 
Ispanijos valdžia nenorinti, 
kad užsieniniai priešai jai 
prikaišiotų, kad svetimša
liai komanduoją jos armi
jas.

(Dar nežinia, kiek tiesos 
šiame Matthews praneši
me.)

Meksikos Sukilėliai Ardo ir 
Plėšia Traukinius

Mexico City. — Valdžios 
lėktuvai visiškai sunaikino 
25 fašistų šaiką, kuri išva
rė iš bėgių traukinį su ame
rikiečiais turistais.

Pasirodo, jog jau praeitą 
sekmadienį banditai sukilė
liai sulaikė traukinį, važia
vusį iš Nogales, Arizonos, 
į Guadalajarą; užmušė ke
lis jo darbininkus-tarnauto
jus ir kai kuriuos keleivids; 
apiplėšė visus kitus, pasi
grobė saugos spintą su pi
nigais, ir pabėgo.

daugiau nukentėtų respub
lika. (Pavyzdžiui, pradinis 
atšaukimas 10,000 svetim
šalių reikštų ištraukimą, 
turbūt, didesnės pusės visų 
tarptautinių liuosnorių iš 
Ispanijos respublikos. O jei 
svetimšaliai po skaičiavimo 
nebu^ kraustomi laukan, tai 
fašistai bus laimėję sau 
daugiau laiko. Nors tarp
tautiniai tėmytojai ir ap
žiūrinėtų (kai kuriuos) lai
vus ir prieplaukas, tuom 
dar nebūtų užkirsta kelias 
Mussoliniui ir Hitleriui ga-’ 
bent amuniciją ir ginklus 
generolui Franco’ui.K

Reikia kariniais ' laivais 
pikietuot Ispanijos pakraš
tinius vandenis ir jos prie
plaukas,—sakė Sovietų de
legatas,—ir turi būt pasta
tyta tarptautiniai tėmytojai 
visose Ispanijos prieplauko
se prieš įvežimū$ Įkaro reik
menų. Tokie temytojąi turi' 
stovėt sargyboje dieną ir 
naktį. Bet Anglija savo pla
ne nieko panašaus nesiūlo,- 
pareiškė Sovietų delegatas 
Kagan.

Ateinantį antradienį “be- 
pusiškumo” komisija vėl 
susirinks Londone šnekėtis 
apie Anglijos plano pr a ve
dimą. '

Galima Padaryt Ame
riką Laimės Daržu, 
Sako Earl Browder

Komunistų Partijos Suvažiavimo Atidaromo] Sesijoj dd 
Foster, Ford, Minor ir Kt. Atžymėjo Komunistų Parti

jos Augančią Įtaką ir Giedrėjančią Laimėjimo Viltį
New York. — Amerikos 

Komunistų Partijos tikslas 
yra. pagelbėti “padaryt mū
sų Ameriką daržu Ą laimės 
ir gerovės visiems žmo
nėm,” pareiškė Earl Brow
der, Partijos generalis sek
retorius, kalbėdamas dvi
dešimt dviem tūkstančiam 
žmonių, suplaukusių į Ma
dison Square Garden sve
tainę, atidaromo j sesijoj 
Dešimto Nacionalio Parti
jos suvažiavimo.

Browder sakė, jog Ame
rika turi viską, ko reikia, 
kad “užimt sau tinkama 
vietą pirmojoj eilėj istori
nės pažangos—viską, tik 
dar apart suvienytos valios 
ir pasiryžimo jos žmonių 
sumušt savo priešus viduj 
ir lauko pusėj.”

Ko šis Partijos suvažia
vimas siekia, tai “atlikt sa
vo pareigą—surast tą dar 
stingantį veiksnį. Mes sie
kiame padėt suvienyt dau
gumą žmonių dėlei pažan
gos ir demokratijos. Mes 
siekiame padaryt Ameriką 
tvirtove pasiryžusio tikslo, 
kad '‘žmonių valdžia, pačių 
žmonių vedama ir žmonių 
naudai, neturi išnykt nuo 
žemės’.”

Drg. Wm. Z. Foster, Ko
munistų Partijos ir šios su
važiavimo sesijos pirminin
kas, trumpai nurodė labai 
svarbius įvykius, su kuriais 
amerikiečiam ir pasauliui 
tenka ir teks susidurt, ir 
pareiškė, atidarydamas su
važiavimą:

“Nuo praeito Partijos 
suvažiavimo jinai užaugo 
iki 75,000 narių—tai 45,000 
prieauglis. Bet čia dar tik 
menkas dalykas, lyginti su 
tolesniu mūsų augimu!

“Tai yra politinis reiški
nys, turintis svarbos visai 
šaliai—ir tai dalykas, kurio 
kapitalistiniai rašytoja} ne
pajėgia suprasti, nes jie 
žiūri į mūsų partiją kaip į 
ką tai svetimą. Bet kaip 
draugas Browder nurodė, 
‘komunizmas yra dvidešim
to amžiaus amerikonizmas.’ 

“Mūsų demokratinio fron
to programa atatinka tuo
jau tiniams žmonių reika
lams, 0 mūsų socializmo 
programa teikia jiems galu
tiną problemos išsprendi
mą*.”

James W. Ford, Centro 
Komiteto narys ir negrų 
vadas, sveikindamas 1,500 
Partijos suvažiavimo dele
gatų, patarė “nebijot tokių 
tamsybės amžių liekanų, 
kaip senatoriai McNaboes,” 
Wall Stryto agentai: • “Šis 
miestas yra jūsų—malonu 
.mums čia jus matyti.” O 

kas liečia negrišką New 
Yorko dalį, Harlemą, tai 
“jis darosi raučĮanąja tvir
tove New Yorke.”

Drg. Robert Minor, Par
tijos Centro Komiteto, na
rys, ką tik sugrįžęs iš Ispa
nijos respublikos, išbuvęs 
ten ištisus metus, kaip Dai
ly Workerio koresponden
tas, užreiškė:

“Aš noriu jums pirmais 
žodžiais pasakyt. Jog pasė
ka karo Ispanijoj bus ta, 
kad žmonės laiųięs pergalę 
pries įsiveržusias fašistų 
armijas.”

Florimond Bonte, komu
nistas Francijos seimo at
stovas ir sekretorius jo už
sienių reikalų komiteto, iš
reiškė gilią Francijos žmo
nių padėką prez. Roosevel- 
tui, kad jis pernai spal. 5 d. 
Chicagoj šaukė taiką my
linčias šalis atitvert, kva- 
rantinuot užpuolikiškas val
stybes.

Franci ja “tikrai susirūpi
nus” dabartine tarptautine 
padėčia, sakė Bonte, “bet 
Franci j a .nesibijo. Baimė 
yra visiškai svetimas jaus
mas Francijos žmonėms ir 
jos darbininkų klasei. Fran
cijos komunistų buvimas 
Liaudies Fronte sudaro ne
sunaikinamą jėgą kovoj už 
Francijos demokratiją.”

Lenkija Sėdi ant Trijų 
Kėdžių, Kas Liečia Ka
rų dėl Čechoslovakijos

London. — Anglijos val
džia stengiasi tikrai patirt, 
kaip laikytųsi Lenkija, jei
gu kiltų karas dėl Čechoslo
vakijos. Politiniai tėmytojai 
įžiūri, kad Lenkija sekamai 
elgtųsi sulig aplinkybių:

Jeigu Vokietija užpuola 
Čechoslovakiją, tai sykiu su 
Hitleriu veikia ir Lenkija, 
ypač užimt sau “lenkiškus” 
Čechoslovakijos plotus. Jei
gu dėl Čechoslovakijos įvyk
sta karas tarp Vokietijos ir 
Sovietų, Lenkija žiūrės, kat
ra pusė atrodys laiminčia, ir 
tada gal ją parems; o jei 
Anglija išvien su Franci j a 
gintų Čechosldvakiją, -tai, 
girdi, ir Lenkiją išstčtų 
prieš Vokietiją.

“Laisvės” Skaitytojams
Pirmadienį įvyksta “Pa

minėjimo Diena” — legalis 
šventadienis, todėl .“Laisvė” 
tą dieną neišeina.

“L.” Adm.

■it

Šiandien tarpais taip pat 
būsią lietaus.—N. Y. Oro 
Biuras.
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Kad Kertasi, Tai Kertasi!
Susirėmė du kadaise buvę dideli vyrai: 

' vienas buvęs SLA prezidentas, kitas— 
SLA sekretorius,—Živatas.-Živatkauskas 
su A. B. Strimaičiu.

Abu kerta kits kitam į antausius ne 
, juokais. Ponas Živatas per socialistų 

spaudą atakuoja Strimaitį dėl jo “pasi
darbavimo” nelaimingajai “Atstatymo 
Bendrovei”, kurią, pasak živato, Stri
maitis “nuskriaudė ant $30,000!” Ir ki
tokių nedorybių Strimaitis papildęs, pa- 
,sak Živato, kai jis sekretoriavo SLA.

A.’ B. Strimaitis dabar išstoja su savo 
“amunicija” fašistų spaudoj. Brooklyniš- 
kiam laikraštyj jis šitaip atsikerta:

a) —Ar živatas nesiteiktų pasakyti SLA 
nariams, kodėl ligi šiol neatsilygina Susivie
nijimui už neprisiuntimą SLA narių mokes
čių, .kurie sudaro apie $700. Juk jau laikas 
atsiteisti. Nuo p. Jurgeliūtės laikų praėjo

. keletas metų.
b) —Gal živatas mano, kad visuomenė 

jau seniai pamiršo apie Lietuvos laivyno kū
rimo akcijų pardavinėjimą- Juk p. živatas 
sekretoriavo tai organizacijai, buvo jos biz
nio vedėjas. Buvo surinkta, rodos, $75,000,

——o Lietuvos laivynas gal būt. Marse plaukio
ja. Toje bendrovėje ir aš turiu laikiną kvitą 
už pinigus. O kiek yra tokių lietuvių, kurie 
“vardan tos Lietuvos” dėjo dolerius. Apie 
tas skriaudas, padarytas Amerikos lietu- t 
viams, živatas, matyt, pamiršo.

Kaip matome, ir ponas Živatas nėra 
“be grieko pradėtas.” Ir jis kadaise pa
sidarbavo “tautos naudai.” Žinoma, iš to 
išeinant, nereiškia, kad Strimaitis nekal
tas tuo, ką jam Živatas primeta. Strimai
tis dar ir šiuo tarpu “Atstatymo Bendro
vės” duonelę valgo, bendrovę likviduoda
mas. Ir jis, matyt, pasiruošęs ją valgyt, 
kol bendrovėje pasiliks doleris.

tik nusišypso ir sako: “Tie buršai mano ne
dirbdami ką turėti.”

“Šaltinio” nuomone, “Komunistinių 
valstybių (Rusijos ir Meksikos) darbi
ninkas yra verčiamas dirbti ir veikti ne
apykanta, gi Portugalijos, Vokietijos ir 
išdalies Olandijos—džiaugsmu ir vilti
mi...”

Komentuodamos šitą “Šaltinio” fašiz
mo garbinimą, “Lietuvos Žinios” teisin
gai pastebi, jog “Geriau ir gražiau joks 
nazių agitatorius nebūtų galėjęs atvaiz
duoti.” Tačiau, klausia liaudininkų dien
raštis,

* t

. . . kodėl taip atsitiko, kad “nacionalso
cialistiniame rojuje” uždarytos visos katali
kų organizacijos ir kunigai ir vienuoliai ki
šami į kalėjimus? Kodėl Austrijoje degina
mos .katalikų rašytojų knygos? Kodėl popie
žius smerkė “rojaus” stabmeldybę? Kodėl 
jis net iš Romos išvyko, nenorėdamas susi
tikti su “rojaus kūrėjais,” kuriuos taip gar
bina “šaltinis”?. . .

Popiežius pareiškė nenorįs nieko bendra 
turėti su tais, kurie “Kristaus kryžių pakei
tė kitu.”

Pasirodo, kad nacių “rojuje” ne tiktai 
darbininkų, bet ir kunigų šonkauliai braš
ka “iš džiaugsmo.”

Įdomu, kad “šaltinis” nekreipia jokio dė
mesio į popiežiaus laikyseną ir žodžius.

Gal jis jau popiežiaus autoriteto nepripa
žįsta?

Gal jis, anot popiežiaus, Kristaus kryžių 
pakeitė kitu kryžium—svastika”?

Panašu.

Liet. Komunistų Suvažiavimo Diskusijos
Lietuvių Komunistų šuva- r 

žiavimą Centro Biuras šau
kia liepos 4-5 dd. Suvažiavi
mas visai arti. Bet mes prie su
važiavimo mažai rengiamės, 
visai nediskusuojam partiji- 
nius reikalus^ lyg kad nebūtų 
mūsų judėjime jokių trūkumų. 
Suvažiavimo sėkmingumas ir 
ateities darbai prikląuąys nuo 
pačių partijiečių, ant kiek bū
sim prisirengę ateičiai.

Partijos Budavojimas

Partijos budavojimas turi 
būti pirmoj vietoj, nes nuo' 
partijos stiprumo priklauso vi
sas darbininkų judėjimas. Pa
galiau Komunistų Partija yra 
darbininkų mokykla, kuri lavi
na ir rengia mases, kaip reikia 
orientuotis klasių kovoj.

Laike vajaus mes gavom 
nemažai lietuvių į Komunistų 
Partiją, bet ^aug jų ir nesusi- 
liejo į partiją, tik išpildė blan
kas ir pasiliko už partijos du
rų. O tai yra vietinių draugų 
nepaisymas partijos budavoji- 
mo.

“Šaltinio” redaktoriai, matyt, dar nė
ra pasitenkinę ir tuo fašistiniu rėžimu, 
kuris smaugia Lietuvos žmones. Jie, be 
abejo, nori tokio; koks viešpatauja Vo
kietijoj. Jie ir darbuosis tam, kad par
traukus Hitlerio rėžimą Lietuvon.

Buvo Vienas, Dabar Trys
Prieš du metu, kai įvyko devintasis 

USA Komunistų Partijos suvažiavimas, 
ši partija teturėjo tik vieną anglišką 
dienraštį, “Daily Workerj.” Jau ir tuo
met skaitėsi partija stipri, nes “D. W.” 
buvo gan populiarus ir plačiai skaito
mas. 4

Šiandien, kai suvažiavo dešimtasis par
tijos suvažiavimas, išeidinėja trys ang
liški liaudiškos krypties dienraščiai: 
“Daily Worker”, “Midwest Daily Re
cord” ir “Western Worker”. Vadinasi, 
Partijos jėga žymiai paaugo angliškai 
kalbančioj visuomenėj ne tik savo narys
te, bet ir spauda.

Pridėjus prie to kitose kalbose spaudą, 
kuri per pastaruosius metus paaugo įta
ka ir cirkuliacija, tai susidaro kur kas 
stipresnė jėga kovai užž taiką, už demo
kratiją, už darbus ir darbo žmonių atei
ties aprūpinimą.

Jauni komunistiniam judėjime žmonės 
turbūt nei pagalvoti negalėtų dabar apie 
judėjimą be savo angliško dienraščio. -O 
buvo laikai, kad iš viso vienas “The Wor
ker” buvo leidžiamas kartą į savaitę ir 
tai skaitėsi jau dideliu dalyku.

Leiskit man, draugai, kal
bėt apie viską, apie visas mū
sų blogas ydas, kurias paste
bėjau važinėdama su prakal
bų maršrutu ir kurios yra ne
pageidaujamos ir žalingos Ko
munistų Partijai.

Daug vietų yra įsigyvenus 
tradicija, kad partija būk tai 
neturinti autoriteto ir negali
ma partijos vardu rengti nei 
prakalbų, nei jokių parengi
mų, nes žmonės, girdi, bijo 
partijos vardo. Tai yra dide
lė klaida ir žalinga mintis 
darbininkų judėjimui. Prakti
ka parodė, kur tik buvo Ko
munistų Partijos vardų ren
giamos prakalboj ar parengi
mai, visur pasekmės buvo pui
kios. žinoma, gal bus vienai 
kitai kolonijai, išimtis, kurios 
gyvena tam tikrose sąlygose. 
Bet abelnai paėmus, partijie- 
čiai privalo partijos vardu 
darbą varyti pirmyn.

Kunigį “Šaltinis” Garbina
’ Fašizmą

Marijampolėje išeinąs kunigų savait
raštis “Šaltinis” šitaip kalba apie fašiz
mą:

Vokietijoje yra visai skirtingas darbinin
ko tipas: Vietoj “proletaro” ten yra savo že
mės sklypo ir savo namo savininkas; švariai 
poilsio metu apsitaisąs; skaniai jr lig soties 
privalgis; skusto veido; storą cigarą įsikan
dęs; šeštadienį į kiną vaikštąs—na, ir ne
mažai Bavarijos bravorų alaus sekmadienį 

\ po pietų išmaukiąs. Nedarbo oficialios sta
tistikos daviniais Vokietijoje jau nėra.

Kaip visame gyvenimo plote, taip ir dar
bo paskirstyme ir jo organizacijoje viešpa
tauja pasigėrėtina tvarka. Antai, Prancūzi
ją ir Angliją metai iš metų kamuoja strei
kų bangos. Dėl ko? Ar dėlto, kad ten darbi
ninkas mažai uždirba? Kartais gal ir taip! 
Tačiau priežastis yra^visai kita. Beveik joks 
streikas, nedarbas, dirbtuvių ir mašinų dau
žymas bendrosios gerovės nepakėlė ir nepa
kels. Tie dalykai tik susiaurina rinką, pa
muša pasitikėjimą, silpnina pačią valstybę. 
Nes yra jėgų užsienyje, kurios suinteresuo
tos, lead būtų nuolat triukšmo ir nepasiten
kinimo. Kad būtų sudrumstas vanduo žve- 

/ joti. Tuo tarpu Vokietijoje niekas jau treti 
metai apie tai negalvoja. Niekas prie Hitle
rio nėra nė vienos dienos streikavęs. Ne dėl
to, kad darbininkai bijotų streikuoti—ne; 
bet dėlto, kad darbdaviai yra verčiami ge
ruoju visus protingus ir įgyvendinamus dar
bininkų reikalavimus patenkinti. Kai Pran- 
cūzijoje ir Anglijoje darbininkai eina su 
peiliais ir akmenimis prieš policiją, vokietis

Sovietai Gins
Sovietų Sąjungos ambasadorius A. A. 

Trojanovskis aną dieną kalbėdamas New 
Yorke dar kartą pareiškė, kžd Sovietų 
Sąjunga yra pasiruošusi ginti Čechoslo- 
vakiją, jei Vokietija ją užpultų. Žinoma, 
Sovietai, gins tuomet, jei Franci ja gins, 
kadangi abi šalys turi tokią sutartį. Bet 
jei Vokietija ar kas kitas užpultų ant 
Francijos, tuomet Sovietų Sąjunga be 
jokios atodairos ją gintų.

Įdomiai ambasadorius atsakė tiems 
žmonėms, kurie dabar plepa, būk dėl ke- 
letos parsidavėlių generolų sušaudymo, 
Raudonoji Armija susilpnėjusi. Jis tai 
griežtai užginčija ir sako, 'kad per pa
staruosius 20 metų tie patys žmonės ple
pėjo, būk Sovietų Sąjunga negyvuosian
ti, būk jinai žlugsianti, ir tt., na, o So
vietai kaip gyvavo, taip ir gyvuoja. Tai
gi ir šitiems tų .plepėtojų prasimany
mams nėra jokio pamato tikėti.

Sovietų Sąjunga visomis jėgomis kovo
ja už talką, tačiau, jeigu priešas visvien 
pradės karą, tai, Trojanovskio lūpomis, 
“Mes esame užtenkamai stiprūs sutikti 
bile ant mūs užpuolimą ir nugalėti bile 
agresorių.”

Partijos Disciplina
f • ' ■Lietuvių tarpe į partijos dis

cipliną visai mažai domės 
kreipiama. O tai yra blogas 
apsireiškimas ir pavojinga 
nuomonė darbininkų judėji
mui.

Nėra nuostabu, kad nauji 
partijos nariai nesilaiko disci
plinos. Bet kuomet seni par
tijos nariai, kaip kurie dar už
imą net vadovaujančias 'vie
tas, nekreipia domės į partiji
nę discipliną, tai jau blogai. 
Vietoj duoti pavyzdį naujiem 
nariam,, tai juos mokina į at
bulą pusę.

Kodėl aš čia kalbu tuo 
klausimu? Ogi todėl, kad mū
sų tarpe yra didelis ištižimas. 
Važinėjant po lietuvių apgy
ventas kolonijas, pastebėjau, 
kad organizacijos išrenka 
partijiečius į įvairias/ įstai
gas, į atsakomingas vietas, bet 
nevisi jie einą tinkamai savo 
pareigas. Nelanko sąryšių ko
mitetų susirinkimų, duoda 
priešams mūsų judėjimą de
moralizuoti. O priešai to tik ir 
laukia. Nesenai man teko da- 
lyvaut Brooklyno lietuvių ko
munistų kuopos susirinkime ir 
ve, finansų' sekr. raportuoja, 
kad yra draugų, kurie nebuvo 
susirinkime per. $ mėnesius, ir 
duoklių nemokėjo. O tie drau
gai stovi vadovaujančiose vie
tose ! Toks yra nežmoniškas 
apsileidimas "ir partija tokių 
ištižimų negali toleruoti. Drau
gas Stalinas pasakė,' kad Rusi
jos socialistinė revoliucija lai
mėjo pergalę todėl, kad apart 
kitų svarbių priežasčių, kad 
partija buyo geležiniai discipli
nuota. Ir- kol mes nebūsim dis
ciplinuoti, tol mūsų judėjimas 
šlubuos, ir partija nepasieks 
savo tikslo.

»

Kadrų Auklėjimas

Mūsų' tarpe lavinimasis la
bai apleistas ir mažai domės 
kreipiama į pakėlimą žinoji-

mo. Net yra draugų, kurie 
mano, kad jie viską žino. O tai 
yra savo rūšies liga ir tiem, 
draugam trukdo žengti pir
myn. Lavintis-niekad nėra vė
lu. Lavintis yra įvairūs būdai, 
bet dabartiniu laiku partija 
visur turi įvairios rūšies mo
kyklėles ir visiem prieinamas. 
Dėl pavyzdžio noriu pažymė
ti Pittsburgho draugą Lekavi
čių. Lekavičius yra 60 metų. 
Jis lanko parti j iii ę mokyklą, 
aktyvus vietos organizacijose, 
puikų kolektyvą subudavojo, 
kuris sėkmingai darbą varo 
pirmyn. Jį visi myli ir skaitosi 
su juom. Lekavičius yra prasi
lavinęs draugas ir moka su 
draugais bendradarbiauti. Tai 
dėl daugelio draugų yra pa
vyzdys. Lavinimus! privalo su
sidomėti visi mūsų draugai, 
kad pakėlus savo žinojimą ant 
aukštesnio laipsnio, nes pats 
gyvenimas nestovi ant vietos. 
Klasių kova vis aštrėja ir aš
trėja ir mes privalom žengti 
pirmyn, kad pajėgtumėm atsa
kyti į dienos klausimus.

Kova su Trockizmu

Nors lietuvių tarpe trockis- 
tai viešai mažai pasirodo, bet 
yra nemažai tokių, kurie ap- 
simaskavę kairiom frazėm Ir 
lenda į masines organizacijas 
ir bando traukti ant savo kur- 
paliaus. Yra ir pusiau trockis- 
tuojančių žmonių, kuriem bai
siai nepatinka, kad Sovietų Są
junga naikina trockistus, kurie 
yra fašistinės Vokietijos, Len
kijos ir imperialistinės Japoni
jos šnipai. Panašūs elementai 
viešai neišeina, bet pakam
piais purvina tuos, kurie kovo
ja prieš nenaudėlius. Kaip vie
ni, taip ir kiti yra pavojingi 
visai darbininkų klasei. Su 
trockistais joks bendras fron
tas nedaromas ir jiem mūsų 
organizacijose neprivalo būt 
vietos.

Kritika ir Savikritika

Kritika ir savikritika turėtų
būti vystoma partijos eilėse 
plačiau. Bet ji turi būti teisin
ga, švari, draugiška. Tuomet 
išnaikinsim ištižimą ir laiku 
draugą pataisysim. Mes turim 
žinoti, kad jei mūsų draugui 
pastebimos jo klaidos, tai yra 
draugo kritika, kad ateityje 
vengtų panašių klaidų. Bet yra 
mūsų tarpe ir tokių žmonių, 
kurie už savo darbus ir žo
džius neima jokios atsakomy- 
mės. Bet jų nepajudink, nes 
būsi aršus jų priešas, kaip 
ypatiškai, taip ir organizaci
jose.

Panašūs žmonės mūsų judė
jimui naudos neneša, apart 
blogo. ’O tai yra mūsų pačių 
kaltė, kad tokie žmonės per 
ilgai .toleruota. Jei' laiku jiem 
būtų buvę pastebėtos jų klai
dingos mintys, jie būtų, nau
dingesni mūsų judėjimui.
“Laisvė” ir Partijos Skyriai

“Laisvė” turėtų įvesti parti- 
jinį skyrių, kuriame turėtų bū
ti atvaizdinamas partijos dar
bo gyvenimus. Ir tuo pačiu 
kartu'turėtų būt dedami raš
tai, kurie liečia partijos buda- 
vojimą. Ir laiks nuo laiko rei
kėtų teikti teoretinių raštų, 
kaip Marksas, Engelsas, Leni
nas ir Stalinas budavojo p.ar- 
tiją. Tokiam skyriuje reikėtų 
patarti, kaip draugai turėtų 
lavintis. Panašus skyrius at
neštų naudos mūsų judėjimui.

Jaunuolių Organizavimas

Jaunuolių organizavimas yra 
’svarbus klausimas,, bet kaip 
tai mes nevisai mokam prieiti 
prie čiagimių jaunuolių. Tiesa, 
mes daug turim jaunuolių Ko
munistų Partijoje ir net nema
žą yra, kurie stovi partijos va
dovaujančiose, vietose. Bet tai 
ne viskas. Reikia statyti pačius 
jaunuolius'į pryšakį judėjimo, 
ypatingai jaunuolių organiza
vime mes turėtume jiem pa
gelbsti.

šeštadien., Gegužės 28, 1938

Meksikos prezidentas Cardenas (dešinėje) su Angli
jos atstovu Meksikoj, Owen St. Clair O’Malley, kuris 
apleido Meksiką po to, kai tarpe tų kraštų buvo sutrau

kyti diplomatiniai ryšiai.

LIETUVOS ŽINIOS
Siaubingas Gaisras Palangoje
Daugiau Davinių Apie Didįjį 

Gaisrą

“Lietuvos žinių” kores
pondentas sekamai rašo apie 
nesenai įvykusį gaisrą, ku
ris sunaikino visą svarbiąją 
Palangos dalį.
Gegužės 10 d., apie 11 

vai. užsidegė Palangos kle
bonija, Vytauto gatvėje. Iš 
jos ugnis, pučiant stipro
kam vėjui, persimetė į gre
timus namus, » apimdama 
Vytauto, Jūratės, Pirties, 
Maironio, Kretingos, Smil
čių, Turgaus, Malūnų gat
ves ir vėliau nusisuko į Se
nąją Palangą.

Mėginant susisiekti su 
Palanga telefonu, iš Klaipė
dos pašto centrinės atsaky
ta, kad Palangos paštas 
apie 11 vai. pranešęs tik 
tiek: Mes degam, jau bė
gam.

Sudegė apie 150 gyvena
mų namų ir tiek negyvena
mų namų. Daug apdegė. 
Pirmieji gaisrininkai atvy
ko 12 vai., kada jau eilė na
mų liepsnojo. Gaisrą gesi
no vietos, Klaipėdos ir Kre
tingos ugniagesių koman
dos.

Artėjant iš Klaipėdos į 
Palangą iš tolo, už kelių ki
lometrų nuo Palangos dan
gus buvo aptrauktas juoda 
migla. Dūmų stulpai ver
žėsi į aukštį, nustelbdami 
ir užstodami ugnies liežu
vius.

Pačioje Palangoje — bai
sus klyksmas, aimanavimas, <7 7 7

dejonės ir verksmai.
Gaisras plėtėsi neapsako

mu greitumu: kibirkštys 
nuo vieno degančio namo 
šoko per 3—4 namus ir nau
jus uždegė.

Per porą valandų buvo 
apimta visa šiaurinė Pa
langos dalis — nuo Ronžos 
upelio iki Naglio kalno.

Šiurpus ir baisus vaiz
das: kaip stabo ištiktos mo
terys blaškosi, gabendamos 
savo turtelį toliau nuo tro
bų, vyrai neša sunkesnius 
daiktus.

, Užsidegus gimnazijai, 
mokiniai ir mokytojai pro 
duris ir langus sviedžia į 
gatves brangesnį invento
rių, tempia baldus ir kt. 
daiktus.

Partijos darbas tarpe mote
rų. Prie progos parašysiu at
skirą straipsnį, nes šis mapo 
rašinėlis ir šiaip užsitęsė.

Pagaliau būtinai reikia pla
čiai diskusuoti unijų, klausimą. 
Bet apie tai ir kitu kartu.

J. Bondžinškaitė.

Gatvėse baisiausias karš
tis ir dūmai. Jos visos už- 
griostos patalinėmis, indais, 
baldais, manufaktūros ir 
kolonialėmis prekėmis; ties 
restoranais, barais ir mono
poliais—dėžėmis, bonkomis, 
statinėmis ir kitais vertin
gesniais daiktais, nes degė 
Palangos centras—krautu
vės, įmonės, įstaigos.

Tačiau daugelis gyvento
jų, nebuvę namuose, grįžę 
rado tik pelenus ir pasiliko, 
kaip stovi.

Ties jdenaųs mažais na
meliais, baisaus karščio 
svilinama, stovi moteriškė 
-su dviem vaikais, kurių vie
nas dar tik pusmečio, o ki
tas trejeto metų. Ji klykia 
iš skausmo ir raunasi sau 
plaukus:

—Kur dingsiu, kur ding
siu?— vienintelis sakinys, 
kurį begalima suprasti. Ji 
išėjusi su vaikais į Tiškevi
čiaus parką žabų, ir dabar 
visas jos kuklutis turtelis 
virto pelenais. O juk tokių 
moterų, tėvų, vaikų šimtai.

Čia tik pasisuki j kitą pu
tę, žiūrėk—pūstelėjo vėjas 
iš pietų, ir kibirkščių spie
čius apsiautė sekančio na
mo stogą, iš jo išsiveržė 
liepsnų liežuviai ir po 15— 
20 minučių iš namo tik nuo- 
dėglių krūvos.

Sunku žodžiais nusakyti 
>tuos šiurpius įvykius, dar 
sunkiau vietoje svetimam 
susiorientuoti, susivokti, o 
ką jau kalbėti apie vietinius 
žmones, kurių turtai, pasku
tinis duonos ir 'drabužių 
trupinėlis siautėjanČioje ug
nyje tirpte tirpsta.

Nuostolių padaryta dau
giau dviejų milionų litų ir 
liko apie 1500 žmonių be 
pastogės. Dėka intensy
viam gaisrininkų veikimui, 
gaisrui toliau plėstis kelias 
apie pusę keturių vai. p. p. 
buvo užkirstas.

Papildomai apie gaisrą 
teko gauti dar šių žinių: 
gaisro nuostoliai tuo tarpu 
yra didesni, kad sudegė vi
sas prekybinis ir pramoni
nis Palangos centras: su
degė krautuvės, sudegė ir 
dirbtuvės, kurių tarpe žino
moji Palangos gintaro dirb
tuvė.

Pro Palangą eina tranzi
tinė telefono lipija, kuri 
jungia Rygą, Liepoją/, Klai
pėdą, Tilžę, Karaliaučių. 
Degant namams, užsidegė 
ir telefono stulpai, kurie 
griūdami nutraukė telefo
no laidus ir Liepojos—Klai
pėdos — Tilžės ^susisiekimą. 
Tik po kelių valandų atvy- 

(Tąsa ant 5-to pusi.)
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. Kraujas Ištekėjo
A. RŪKAS

Tik nekalbėk jau pasakų man apie meilę, 
nei apie naktis gegužio.
Brangi, ir mano meilės eilės 
varguos sudužę.

Tos naktys mėnesienos tokios sunkios!
Ir tas žiedų kvepėjimas!
Mylėti troškulys į kraują sunkias, 
o kraujas . . . ištekėjo.

Pavasario žiedais raudonas kraujas trykšta
' už laisvę mirštančio ispano, 

tai kaip myluot tave išdrįsčiau, 
o mylimoji mano?

Tai nekalbėk jau pasakų man apie meilę, 
mano brangi mažyte,— 
nes mano meilės eilės 
krauju dažytos.

(Iš “Kultūros”)

Nežinomas
Kompozitorius

Tai buvo liepos mėnesyj, 1913 m., pas lie
tuvišką karčiamninką Pasecką, 60 Jersey St., 
Ansonia, Conn.

Įžengė dvi figūros, nešinos su savimi smui
kas. Abu vyriškiai. Vienas jų galėjo būti 
apie 23 metų amžiaus, linksmo būdo vyrukas, 
galintis valdyti smuiką ir skambinti pianą, nes 
jau tuomet priklausė kokioj ten orkestroj. Jo 
bendrininkas—nykštukas, mažytis, kuris, kaip 
vėliau paaiškėjo, buvo jo pusbroliukas, turįs 
septynerius metus amžiaus, bet jo labai mažas 
ūgis, smulkutis veidukas darė jį tiktai kokių 
5 metų vaikučiu.

Mažasis, pagaliaus, savo mažyčiais, plonais 
pirštukais pradėjo liesti smuikos stygas . . • 
Na, ir griežė “nuo ausies” lietuviškas polkas, 
o jo pusbrolis jam pritarė pianu. Visi nu
stebome tokiuo nepaprastumu: mažytis, vos 
prie žemės kūdikutis, o taip žavingai, ‘su to
kiu nepaprastu lengvumu liejo melodijas lietu- 

^viškų polkų! ; s
Pasikalbėjus paaiškėjo, kad mažasis gaidų 

dar nepažįsta. Visi ten buvę pradėjome ra
ginti pusbrolį, kad pradėti) jį mokinti “iš no
tų.”

Darbas buvo pradėtas. ' •
Nors ta jaunutė siela turėjo genijališką pri

gimimą muzikoje ir veik viršžmogišką norą 
mokintis, tačiaus, žinant kiek muzika yra 
komplikuotas dalykas, buvo lyg pats savęs 
įkalinimas. Reikėjo didelio ir nuolatinio ner
vų įtempimo!

Po trijų metų mokymosi pas privatišką mo
kytoją, jaunuolis gavo stipendiją įstojimui į 
New Haven Muzikos Konservatoriją.

* Prasideda tikras mokymasis. Savo lekcijas 
namie jaunuolis smuiku praktikuojasi po 8 
valandas į dieną apart konservatorijos pamo-> 
kų.

Kaip jis man pats pasakojo, buvę tokių at
sitikimų, kad kartais, praktikuojant užduotas 
lekcijas po 5 valandas be pertraukos ir ne
gaunant reikiamų rezultatų, prieidavo prie nu- 
sivilimų ir desperacijos. Kartą, esą, smui
kai nutraukė visas stygas, numesdamas ją į 
gurbą, o pats, pagriebęs kepurę, išbėgo per 
duris lauk, atsižadėdamas muzikos ant visa
dos . . .

* Bet hetaip lengva atsiskirti sii tuo, ką šir
dingai esi pamylęs. Jis—muzikos mylėtojas. 
Pagailo jam ęmuikos ... Po dviejų valandų 
vaikščiojimo, sugrįžta per tas pačias duris, pa
siima tą pačią smuiką iš gurbe, uždeda jai 
naujas stygas, na, ir suprantama, griežia vėl.

Ir tokių pasikartojimų buvo daug.
Laikui bėgant, toliau nužengus muzikoje, 

pradeda mokytis daugiau instrumentų. Po 16 
metų mokymosi, jau jam gerai pažįstami ir 
pianas, ir kornetas, klernetas, trambonas, gita
ra, mandolina ir, tariant jo paties žodžiais, 
“ir būgnas gerai kertasi.”

Viename metiniame New Haven Muzikos 
Konservatorijos koncerte grota jo paties kom- 

, pozicija. Grojo 75 muzikantų simfonijos or
kestrą, kurioje dalyvavo ir pats kompozito
rius, kaipo solistas su smuiką.

Daug gražių dalykų jis yra sukūręs. Bet, 
būnant konservatyviškų pažiūrų, v apart savo 
gimto miesto niekur daugiau nesirodant, su
prantama, labai .mažai jis kam yra žinomu. 
Rodos, kad dar ir dabar didžiausiame savo 
gimto miesto teatre vadovauja orkestrai.

Mano manymu, jisai yra vienas geriausių 
lietuvių smuikorių kaip Amerikoj, taip ir Lie
tuvoj. •

Jo vardas Juozas Dovidonis.
' . Mitrius.

“Praeities Šešėlis”
Gegužės 15-tą matėme Brooklyne persta

tant veikalą “Praeities šešėlis.” Tai puikus 
veikalas ir puikiai perstatytas, su viena iširq- 
čia. Mūsų, radikaliai, teatrininkai iš tikrųjų 
padarė dikčiai didelį progresą lošime. Už tai 
jiems reikia atiduoti labai ir labai didelis kre
ditas ir pasveikinimas.

Iki kokis dešimts metų atgal, kada nueida
vai į mūsų pačių teatrą, pačių mūsiškių lo
šiant, tai dažnai turėdavai į jį “žiūrėti” užsi
merkęs, idant įsivaizdavus, jog tai matai ir 
klausai veikalo, o ne tavo pažįstamos ypatos 
kraipymosi, kaip mediniai kareiviai, ant estra
dos. Dažnai stačiai būdavo gėda ir žiūrėt ir 
klausyt. Bet ką tu padarysi, neišmokęs eiti, 
bėgti negi galėsi. Tas turėjo būti pergyven
tas, žiūrint į aplinkybes, kokiose lietuviai at
eiviai turėjo lavintis kultūriniai.

Man labai nepatikdavo, ir stačiai nepakęs- 
davau to mažo atydos kreipimo į sceneriją. 
Dažnai atsitikdavo taip, kad lošis eidavo kai
po kambaryj, o sceneriją būdavo gamtinių re
ginių: pievos, medžiai, vanduo, ar panašiai. 
Dabar visai kas kita, viskas mėginama pri
taikyti prie veiksmo, kokioj vietoj jis eina.- 
Tas, sudėjus sykiu ir lošėjus, piešia tikrą dai
lės paveikslą, kuriuo gali gėrėtis ir patenkin
ti dailės jausmus.

Jau lošiant taip gerai, suderinant visą vei- 
kalo-paveikslo spalvą taip gerai, kodėl kreip
ta buvo taip mažai geros atydos šį sykį į taip 
nesvietiškai svarbią rolę, kaip revoliucionie- 
riaus-studento, pabėgusio jš kalėjimo ir pasi- 
rįžusio pasimatyti su' savo meiluže? Kaip 
mums spektatoriams atrodė, tai jis nebuvo 
perstatomas revoliucionierium, ale kokiu tai 
lozorium, kurio protas ligos nukankintas, ir 
nežinojo, ką daro.

Kiek buvo galima suprasti, tai pabėgęs iš 
.kalėjimo revoliucionierius pasirįžo pamatyti 
savo mylimą, kuri dabar buvo prievartžTzteno- 
ta su kalėjimo viršininku Sibire. Ir galima 
buvo suprasti, jog pabėgėlis žinojo, kur jis 
eina ir kas jo laukia, jeigu taptų sučiuptas. 
Tačiaus jis įėjo kalėjimo viršininko namuos- 
na išplėstomis .rankomis ir galvą atmetęs už
pakalin, kaip kokis minykas prieš “panelės 
švenčiausios” altorių. Prataręs kelis žodžius, 
pasvyravęs kiek, įsmeigė akis į stalą ir pra
dėjo prie jo išlengvo slinkti artyn, kur atsisė
do ir nuslabo.

Nenorėčiau tikėti, kad autorius šio veikalo 
būtų taip patvarkęs. Tikiu, jog jeigu jis rašė 
tokį veikalą ir taip gerai parašė visą veikalą, 
tai negalėjo nebūt susipažinęs ir su revoliu
cinių žmonių būdais, jausmais, elgesiais tam 
tikrose aplinkybėse, ir tam panašiai-

Mes dar gyvename gadynėje, kada netik 
raštuose, apysakose, biografijose skaitome pa
sakojimus revoliucionierių apie pabėgimus iš 
kalėjimo ir jų gyvenimą ir slapstymąsi po pa
bėgimo, ale nemažai esame girdėję tokių pa
bėgėlių pasakojimus gyvu žodžiu. Ir niekuo
met man neteko girdėti, kad revoliucionierius 
į kokią lepšę pavirstų nuo nuovargio, alkio ar 
kitko. Kiek mums yra žinoma, ztai revoliucio
nieriai tik tada pasiduoda, .kada kito išėjimo 
nebėra — kada šautuvas jau po nosia . . .

Ir taip būna nevien pas proletarus revoliu-, 
cionierius, ale ir tarp kitokių galima tikėtis 
panašiai; jie turi tam tikrą idėją, pasišven
timą, už kurį ir miršta gana lengvai, jeigu 
yra reikalas . . . Tačiaus jie savo gyvastį dik
čiai brangina: nelenda tiesiai į spąstus, kur 
nieko gero neatsieks, o gyvastį gali prarasti.

Todėl ir šiame veikale revoliucionierius-pa- 
bėgėlis turėjo įeiti, jeigu jau turėjo įeiti val
dininko namuosna, su baime ir išraiška ant 
veido, dairanties ir klausiant, ar pavojaus nė
ra, ar viena ta ypata, pas kurią atėjo pasi
matyti ... Ir gavęs afirmatyvį atsakymą, 
galėjo pasiduoti nuovargio jausmams ir, keletą 
reikalingų žodžių pratarus, susmukti-pavirsti 
ant grindų, o ne, neprašomas, slinkti prie sta
lo/ir sėstis .krėslan.

Revoliucionieriai taip nedaro. Jie nepraran
da galutino jausmo prideramame apsiėjime 
svetimuose namuose, nors jie stačiai miršta 
nuo nuovargio ir alkio. Revoliucionieriai, tu
rime suprasti, nėra kokie pašlemėkai—o ypa
tingai tie, kurie netik yra revoliucionieriai, ale 
ir, taip sakant, Romejai.

Reikia tarti porą žodžių ir_apie revoliucio
nieriaus meilužę. Per visą veikalą ji ganėti
nai puikiai lošė, tačiaus šiame momente, kada 
/reikėjo pasitikti savo meilužį, dėl ko ir savo 
gyvastį nepaisė aukuoti, neišreiškė to jausmo, 
kaip Žiūrėtojus buvo prirengus per visą veika
lą. Sužinojus, jog tai jos meilužis, vietoj pul
ti prie jo ir apkabinti, glamonėti ir buriuoti 

ir išreikšti kitus meiliškus jausmus, ji tame 
momente išreiškė daugiau šaltumo ir nusiste
bėjimo, negu meilės. Tame momente ji dau
giau išreiškė geraširdystės jausmą link pavar- 
gėlio-elgėtos, negu meilužės link savo myli
miausio, dėl kurio, pirmiaus pasakojo, ir gy
vastį auktioja . . .

Kada mes, žiūrėtojai, buvome prirengti prie 
vienokios užbaigos, o pasirodė kitokia, tai pas 
mus pasireiškė jausmuose nepasitenkinimas 
ir nemaloni kritika ... A. Gilman.

J. KERNIUS.

M. A. Nekrasovas
(1821—1878)

(Pabaiga)
Nepaisant sunkios ano meto cenzūros, Mika

lojaus I aršiosios Bureau de la presse, Nekra
sovas savo atsparumu, užsispyrimu, drąsumu 
padarė tai, ko nesugebėjo ar nenorėjo padaryti 
kiti. Nekrasovo satyras pliekė rusų bajorus, 
biurokratus, činovnikus, net pačią samoderža- 
viją, gindamas skriaudžiamuosius baudžiau
ninkus, o paskui valstiečius, tą didžiosios Ru
sijos imperijos pagrindą, gindamas nuo 
skriaudos, netiesos ir negerovės.

Nekrasovas jautėsi pašauktas dainuoti žmo
nių vargus:

Aš pašauktas buvau dainuot tavąsias 
skriaudas

Kantrybe stebinančioji, liaudie.

O šitoji liaudis, tai:
šventovė atdūsių, šventovė liūdesio, 1
Skurdi šventovė manosios žemės,
Sunkesnių vaitojimų negirdėjo
Nei Romos Petras, nei Koliziejus.

Į /

Vieni bajorai ko buvo verti liaudžiai. Juos Ne
krasovas budina savo dainoje apie dvylika plė
šikų (Bylo dvienadcat rozboinikov), čia bajo
ras vienam plėšikui, taip paaiškina savo “ide
alą. ” • - •

—Ponas nusišypsojo: “Išsigelbėjimo
Aš jau nelaukiu senai.
Pasauly gerbiu aš tiktai moterį,
Auksą, garbę ir vyną.
Gyventi reik, seni, maniškai:
Kiek .aš baudžiauninku . žudau,
Kankinu, plaku ir kariu,
O pažiūrėtum, kaip aš* miegu.” 

t - \

Todėl ir buvo Rusijos valstietis:

Stovi valstietis—svyruoja,
Eina valstietis—nekvėpuoja,
Kaip stabas stovi dirvoje,
Negirdėt balso, kai dainuoja.

Arba:

Štai kad ir vaikeliai.
žiūr—nėra vaikų,
Caras paims bernelius,
Ponas—dukreles.

Kaimiečių sielvartą ir skundą Nekrasovas 
išreiškė savo elegijoj.

—Mums nurodyki tokią vietelę,
Kur valstietis rusas nekentėtu

kuri buvo liaudies pamėgta ir plačiai žmonių 
dainuojama, net kitosną kalbosna išversta.

Rusų biurokratijos nuopelnus Nekrasovas 
apdainavo savo “Lopšinėje” (Kolybelnaja 
piesnia), sukurtoje tokios pat Lopšinės Ler- 
moiitovo motyvu:

—-Mik, vikry, kol nekenksmingas,
čiūčia liūlia, mik.
Mėnesiena langan sminga
Tu saldžiai užmik.

s

Valdininkas veidu būdi,
Niekšybė tikra.
Palydėt tavęs išeisiu,
Numosiu rankfL

Tylus, ramus, kaip avelė,
Mintis be spalVų,
Bet į šiltąją vietelę >
Nušliaužt pilvu. •

t < ’

Tos progos nepražiopsosi, 
Kai tau bus valia.

> Mik dar kol vogtį išmoksi, 
čiūčia liūlia, lift.

Pirksi namą daugiaaukštį
Šu cinais, dvaru
Ir iškilsi taip į aukštį—
Būsi bajoru.

Šioji satyra pliekė savanaudžius, pataikūnus 
ir kyšininkus. Rusija anuo metu buvo biuro
kratų sauvalės ir kyšių kraštas. Ano meto sa
tyros laikraštis “Iskra” (1859) šiaip vaizdavo 
rusų valdininkus.

Interesantas be kyšių negali pasiekti rašti
nės viršininko, nes jam atsakoma:

- —Negalima, dabar nepriima, dabar virši
ninkas rūko cigarą!

—Gal paskui?
—Paskui viršininkas rūkys pypkę.
Sykį Viatkos gubernijos prokuroras Syrne- 

vas redakcijoj “Moskovskich Viedęmostej” pa
sigyrė, kad jis per 35 metus nepaėmęs nė vie
no kyšio. Poetas-satyrikas V. Kuročkinas ta 
proga rašė:

—Mane nustebino
Pareiškimas šis:
Argi tiktai Viatkoj 
Nemadoj kyšis?

Viename žurnalo “Iskra” (1860) numery
je buvo tokis galvosūkis, kurį prašė išspręs
ti : “Valdininkas gauna algos metams 1200 
rublių, bet jis metams išleidžia:

butui 450 rublių
tarnaitei 200 rublių
keturių dukt- pansijonui 800 rublių
žmonos ir dukterų tualetams 1200 rublių
iškilmingiems baliams 1000 rublių
padeda bankan 3000 rublių

Prabėgomis 
\ ‘ ----------

Lietuvių Liaudies Teatro 
vaidylos Brooklyne suvaidino 
4-rių veiksmų dramą “Praei
ties šešėlis.” Rašančiam šiuos 
žodžius vaidinimo matyt ne
teko, tai ir kalbėti apie jį ir 
jo suvaidinimą nepriseina. 
Bet ęlaugelis vaidybos meno . 
mėgėjų, turinčių nemažai nu
simanymo apie sceniškus vei
kalus ir vaidinimus, kurie yra 
matę patį vaidinimą, visaip 
pasakoja. Vieni sako, kad 
pats veikalas be jokių trūku
mų. ir suvaidintas buvęs pilnai 
gerai. Kiti gi pasakoja, kad, 
kaip pačiam veikalui, taip ir 
jo išpildymui-suvaidinimui esą 
daug ko būtų galima primesti. „

Mano supratimu, tie drau- 
gai-kritikai turėtų išsireikšti 
spaudoj, t. y., šiame skyriuje.

Daugelį kartų teko girdėti 
nusiskundimų prieš LMS CK, 
būk jis negana veikia, nega
nėtinai aptarnauja savo orga
nizacijos vienetas. Manau, 
jog dabar, prieš LMS suva
žiavimą, kaip tik yra laikas 
pilnai apie viską išsireikšti, ir 
kas taisytino—nurodyti. “Li
teratūra ir Menas” skyrius 
tam atviras.

Draugai, jei matote ką 
nors negero ir taisytino, im
kite balsą ir pasisakykite!

buvo klausiama, “otkuda beriotsa etakaja bla- 
godat,” iš kur gauna valdininkas tiek pinigų? 
Atsakymas buvo duotas pačibs redakcijos: 
spekuliacijos, eikvojimai, kyšiai.

Atsakymą šiokiam galvosūkiui parūpino ir 
Nekrasovas savo poemoj-satyro j “Sovremien- 
nik” ir tasis jojo atsakymas buvo: “garantija, 
subsidija, gera vieta, spekuliacijos, eikvoji
mai, vagystės ir kyšiai.” čia jis rašė:

“Buvo laikų ir blogesnių/
Bet nebuvo bjauresnių.”

* ’

Ir tuos laikus niūrius Nekrasovas toje po
emoje prakeikė:

—Aš prakeikiu tą žydinčią,
Visą griebiančią, visą imančią, 
Visą vagiančią sąjungą!

/

Nekrašovas manė, kad baudžiavą panaiki
nus, Rusijos kaimas atsigaus. Bet kur tau, jo
kių stebuklų neįvyko, mužikas taip pat, kaip 
ir anksčiau, skundžiasi:

Panūdęs gyvenimas:
Duonos nėr,
Buto nėr,
Teisybės nėr!

LMS Veikalų Komisija stro
piai ruošiasi prie išleidimo 5- 
kių aktų istorinės dramos 
“Baudžiavos Nuotakos.” Savo 
dvasia, savo turiniu tas vei
kalas bus labai panašus lietu
vių kąlboj pagarsėjusiam 
“Blindai,” tik pilniau atvaiz
duojąs septyniolikto šimtme
čio vergų kovas su ponais-fe- 
odalais.

- Autoriumi šios didžiulės 
dramatiškos kompozicijos yra 
baltarusių dramaturgas Vla
dislavas Golubok.

Veikale bus keletas dainų, 
atatinkančių anų laikų dva
siai. Toms dainoms muzikos 
rūbą jau ruošia kompozitorė 
Bronė šalinaitė.

LMS‘Vienetai (chorai, dra
mos grupės ir tt.) turi neuž
miršti, kad be jų finansinės 
paramos minėto veikalo išlei
dimas bus neįmanomu.

Rusijos kaimo vargus poetas apdainavo sa
vo poemoje “Komu na Rusi žit chorošo,” Kam 
Rusijoj gyventi gera! šioji poema skamba taip 
liūdnai, kaip pranašo Jeremijaus raudos prie 
Jeruzalės sienų.

Šią poemą baigdamas Nekrasovas rašė:

Liaudies likimas
Ir laimė jos
Šviesa ir laisvė
Visko pirmiaus!

Ilgai kovojęs Nekrasovas dėl teisių Rusijos 
valstiečių, susirgo, susirgo storosios žarnos vė
žiu, kuris kankino jį beveik dvejus metus. Ser
gantį Nekrasovą apvertė telegramomis, lais-- 
kais jo draugai, gerbėjai iš visų Rusijos kam
pų ir iš užsienių, černyševskis, tusu kritikas, 
rašė jau veik mirštančiam Nekrasovui iš Si 
biro, rašė ne tiesiai, bet per Pypiną, žymųjį 
rusų literatūros istoriką: “Pasakyk jam, kad 
aš jį, Nekrasovą, gerbiu, myliu ir bučiuoju. 
Esu tikras, jog jojo vardas bus nemirštamas, 
jog Rusijos liaudis jį amžinai mylės, tą savo 
tauriausi žmogų, geriausj poetą. Jis tikrai bu
vo taurios sielos, didelio gabumo ir gilaus pro
tono poetas jis, be abejo, bus tarpe geriausių
jų poetų.”

(Iš “L. ž”)

Brooklyne LMS Apšvietos Ko| 
misijos rūpesčiu dažnai yra 
ruošiami literatūriniai vakarai. 
Tokiuose vakaruose duodama 
išsamesnės kritikos kaikurių 
kūrinių, skaitomi referatai 
apie reikšmę dramos, poezijos, 
beletristikos ir net apie kai
kurių žymių literatūros kūrėjų 
nuoveikalius.

Aktualės naudos' iš tokių 
vakarų, labai daug. Tokie kul- 
tūrinimosi vakarai turėtų būt 
ruošiami visur, kur tik yra in
telektualių jėgų.

Laikas nesustabdomai bėga. 
LMS suvažiavimas jau neper- 
toli.

LMS Suvažiavimo Komisija 
deda visas pastangas, kad su
važiavimai būtų našus mūsų 
meniškos plėtros darbui; o 
taipgi rūpinamasi, kad sesijų 
protarpiuose turėtume tinka
mą ir gražią programą. Tam 
verbuojama būrys menininkų 
iš Brooklyno, kurie bendrai su 
Pittsburgh© ir kitais mūsų 
draugais galėtų palinksminti 
mūsų įvykstančius suvažiavi
mus—LMS ir LDS suvažiavi
mus.

(Tąsa ant 4-to puslp.)
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III. Klastos
(Tąsa) 41

Paskui pas juos buvo Henrichas Jur- 
plaukis. Šis, veikiausiai, mėgo jūromis 
gėrėtis. Arba jis^/gal būt, mėgo siuntinė
ti jūrines ekspedicijas. Pagaliaus, jis, 
rodosi, buvo Anglijos valdonas. O kas lie
čia Vokietiją, tai ten, apart to, buvo dar 
kokie ten, mažai žymūs, Henrichai. Ir, 
ant galo, šis nelaimingas vargo pelė— 
Henrichas Septintasis. Jis valdė Vokie
tiją žymiai anksčiau prieš fašizmą. Jis 
buvo pas juos imperatorium keturiolik
tame šimtmetyje.

Ir jis jokios ypatingos rolės nelošė. 
Pasakoja, jog jis labai bijodavo, kad ben- 
dralaikiai jį neužmuštų. Ir šioje prasmė
je jis labai saugodavosi. Todėl mes juos, 
tai yra dvasiškius, pilnai suprantame, 
kad jį kitaip ir negalima buvo pagauti, 
kaip tik bažnyčioje. Taigi jie savotiškai 
ir teisūs. Mat, namuose jis valgį pir
miausiai duodavo paragauti virėjui ir ar
timiesiems. Ir, veikiausia, apart to, tam 
tikru tikslu po stalu buvo ir šunės. Ir jis, 
gal, numesdavo maisto ir šunims, kad 
galutinai persitikrinus, jog jis neužnuo
dytas.

18. Na, o bažnyčioje, aišku, jis šiuo 
klausimu negalėjo nuogąstauti. Jis buvo 
visiškai ramus. Ir jis, veikiausiai, be jo
kios abejonės gurkterėjo Kristaus krau
ją. Jis, veikiausiai, gėrė dideliu pasiten
kinimu. Gal būt, jis netgi pamislijo: Čia, 
girdi, vienintelė vietelė, kur ,aš nenuo
gąstauju, geriu kraują ir valgau kūną. 
Ar tik abelnai nepradėti man,—mislija, 
—bažnyčiose užkandžiauti? Dabar,—ma
no,—gėrimą išgesriu ir plotkele užkąsiu. 
Puiku!

Bet ne taip išėjo. Kaip tik jis išgėrė 
ir plotkele norėjo užkąsti, kaip staiga 
susiūbavo, pabalo ir, kaip šventraštyje 
pasakyta, nuvirto nuo špulelių.

Ir, veikiausiai, parkritęs piktai į dva
siškius pažiūrėjo. Girdi, ar jūs, ponai, 
dabar pakvaišote! Nejaugi pas jus už
teko nachališkumo ką nors įpilti į Kris
taus kraują? Tai bent pasielgimas.

Ir, atsidusęs sykį-kitą, numirė, pama
tęs pilną krikščioniškos bažnyčios sus
mukimą. Bet, apgailėtina, buvo jau vėlu.

Dvasiškiai, veikiausiai, sušuko' iš nu
sistebėjimo. Žinoma, kurie nežinojo ka
me dalykas, ir kurie, gal būt, patys no
rėjo paragauti kraujo ir užkąsti kūnu. 
Bet dabar jau p&būgo tą daryti.

O kurie žinojo, tie, žinoma, trindami 
rankas, pasišokėdami nubėgo apie tai 
pranešti kam reikalinga.

Ir tik vėliau iš kur tai istorikai suži
nojo, kad nuodų liepė įpilti popiežius, ku
ris buvo prastuose santikiuose su šiuo 
imperatorium.

Tai ve koks buvo įvykis bažnytiniame 
gyvenime. O mūsų kuklus Henrichas 
taip ir numirė. Ir netgi nieko aiškaus 
nepasakė savo papėdininkams.

19. Kas liečia imperatorius, tai jie, po 
dvasiškių, randasi antroj vietoj prasmė
je kiekio pasakojimų apie klastingumus.

Ir jeigu pas mus būtų stiprus noras, 
tai mums prisieitų papasakoti daugybė 
istorinių novelių.

Imperatorių gyvenimas, paprastai, pi
nasi su aukščiausia karališka politika, 
todėl* jis, labai dažnai, būna pilnas klas

tų ir vyliaus. Ir tame nėra nieko nuos
tabaus.

Todėl mes apsirubežiuosime neilgais 
pasakojimais apie imperatorius tuo tiks
lu, kad greičiau pereiti prie vidurinės 
klasės žmonių, gyvenančių be jokių ypa
tingų tikslų.

Ve, pavyzdžiui, iš imperatorių buvo di
delis niekšas tūlas Tarquini Išdidusis. Jis 
buvo Romos imperatorius.

Tai buvo žmogus iki aukščiausio laips
nio išpuikęs ir, sprendžiant pagal pavar
dę, veikiausiai, išdidus. Jis buvo Romos 
valdonas. Ir vienu tarpu jis ten, Romoj, 
vandentiekius įvedžiojo. Ir tuomi jis labai 
nustebino jaunesniąją gentkartę. Ir, pa
prastai kalbant, tuomi jis dalinai pagar
sėjo. Visi jį už tai labai gyrė. Tai yra 
jaunesnioji gentkartė. O dėl savo ben- 
dralaikių jis buvo didelis šunsnukis.

Jis taip kalbėjo apie savo valdovybę:
—Rinkliavos, antdeliai, katorginis dar

bas—visa tai įeina į mano valdymo sis
temą. Biednus ir prislėgtus žmones man 
lengviausia valdyti.

Vienok žmonės nenorėjo įvertinti im
peratoriaus Tarquinijo tokias išdidžias 
mintis ir jį nuo sosto velniop pasiuntė. 
Ir paskutinius savo gyvenimo metus, ne
paisant tokio išdidumo, praleido didelia
me skurde ir varge. Atatinkama vagiui 
kančia!

20. Nepaprastu klastingumu pasižy
mėjo išgarbintas imperatorius Neronas. 
Jis, atsiekimui savo tikslo, vartojo įvai
riausias priemones.

Bet ypatingą klastingumą jis parodė 
linkui savo motinos. Jis būtinai norėjo 
pašalinti iš kelio savo motinėlę, kuri aš
triai jį smerkė ir kišosi į politiką. Jis no
rėjo ją užmušti, bet nepasisekė. Ji buvo 
neapsakomai vikri ir pilna gyvumo. Ir 
net gi, pilnai suprasdama savo sūnaus 
katarginį pobūdį, ji, kaip rašo istorikai, 
kiekvieną sykį pirma valgio išgerdavo 
priešnuodį, taip sakant—dėl visko. 1

Romos istorikas Svetonijus pasakoja, 
kaip Neronas įsakė motinos kambaryje 
padaryti lubas, kurios galėtų ant senės 
užkristi.

Ve kaip rašo Svetonijus. Ir šį dalyką 
nuostabu skaityti: s

“Jis įtaisė jos miegamajam kambaryj 
lubas su pamušalu, kurias, pagelba maši- 
.nos, galima buvo užmesti ant miegančios 
motinos.” \

Galima sau persistatyti, kokia buvo 
kalba laike užsakymo tokių lubų.

—Malonėsite nesirūpinti! — kalbėjo 
rangovas.—Lubas padarysime—bus sta
čiai grožė! Na, dievaži, labai žingeidžiai 
sugalvojote, jūsų didenybė!...

—Bet žiūrėk, drožlių tu man nedėk,— 
šakė Neronas. Dėk ką nors sunkesnį. 
Lengvos drožlės jai nieko* nekenks. Juk 
žinai, kokia mano motina!

—Kaipgi nežinosi, jūsų didenybė! 
Tvirto būdo senė. Bet kokios čia gali bū
ti drožlės? Dievaži, .įdomus dalykas, jūsų 
didenybė: aš įsakysiu specialiai didelį ak
menėlį įdėti tiesiai ant jūsų šventos mo
tinėlės •' galvos.

—Na; jūs ten kaip sau norite,—kalbė
jo Neronas,—bet kad tiktai—bak!—ir 
nėra mamytės.

(Daugiau bus)

Gėn. S. Cedillo, Meksikos 
fašistų vadas, pradėjęs 
sukilimą prieš respubliką.

nutarimus vykdyti gyvenimam 
Kuopų komitetai privalo iš
naudoti iš “Šviesos” svarbes
nius straipsnius, skaitydami 
kuopų susirinkimuose. '

Kad kuopos surengtų po 
vieną parengimą ir pusę pel
no paskirtų į apskričio iždą.

Nutarta kad apskrityj marš
rutai būtų gerai prirengti ir 
organizuoti.

Mūsų įstaigos turi su aps
kričio valdyba susitarti marš
rutų reikalu, priešingai, kuo
pos neims atsakomybės už įvy
kusius ’netikslumus.

Nutarta apskričio reikaluose 
priduotos bilos apmokėti.

Knygų patikrinimo rapor
tas priimtas.

džinskaitėi. Abudu maršrutai 
davė teigiamų pasekmių.

Springfieldo kuopa veikia 
sutartinai. Daug prisideda 
prie paramos Ispanijos kovoto
jams prieš fašizmą ir šiaip da
lyvauja tarptautiniame veiki
me.

Auburno kuopa silpnai kvė
puoja.

Benldos kuopa tvarkosi ir 
gauna naujų narių. Būtų nau
dinga, kad benaldiečiai ben
drai pradėtų dirbti dėl ALD 
LD naudos.

Collinsville yra gerų draugų 
ir draugių, bet mažai rūpinasi 
savo kuopos reikalais.

East St. Louiso kuopos drau
gai nesudaro sutartino veiki
mo, per tai nariais puola.

St. Louis, Mo., kuopa nesi
stengia naujų narių į kuopą 
gauti ir vieni kitus kaltinda
mi, negali naudingai dirbti dėl 
organizacijos.

Raportas priimtas.
Rašt. J. J. Daujotas dapil- 

dė pirmininko raportą. Ra
portas priimtas.

Ižd. W. Mickalitis pridavė 
visus pakvitavimus su ačįavi- 
mais nuo priėmusių, įstaigų 
aukas. Raportas priimtas.

Kuopų delegatų raportai.
7 kp. turėjo bendrai su LDS 

kp. vieną vakarienę ir du pik
nikus liko kuopai pelno iš tri
jų parengimų $44.47. Surengė 
“Vilnies” naudai pikniką, liko 
pelno $48.55. Aukavo Kom
partijos radio prakalboms 
$3.20. Lietuvių jaunuolių žur
nalui “Voice” $1. Prisidėjo 
prie Meno Sąjungos su duokle 
$2.50. Pasiuntė “Vilnies” da
lininkams pasveikinimą su 5 
dol., 1937 metais. Darbininkų 
Kalendorių -pardavė už 6 dol. 
Įvairių įeigų turėjo $473.53. 
Išlaidų $447.46. Liko ižde 
$25.07. ■

58 kp. surengė dvejas pra
kalbas: dd. Jukeliui ir Bon- 
džinskaitei. Susirinkimų regu
liariai nelaiko, per tai ir dau
giau nieko neveikia.

160 kp. surengė dvejas pra
kalbas, Jukeliui ir Bondžins- 
kaitei; gerai pavyko. Pasvei
kino “Laisvės” ir “Vilnies” da
lininkų suvažiavimus su auka

Priimtos Rezoliucijos
Lietuvos klausimu: Reika

laujama atsteigti demokratinę 
santvarką Lietuvoje.

Prieš Lenkijos ponų pasimo- 
jimą ant Lietuvos nepriklau
somybės.

Prieš embargo Ispanijos res
publikos.

Užginanti Kongreso bilių 
dėl skiriamų lėšų bedarbiams 
šelpti ir dėl viešų, darbų.

Apskričio Valdyba:

Pirm. P. R. Baltrušaitis, 
rašt. J. J. Daujotas, ižd. W. 
Mickalitis.

Alternatai:

Sel. Senkus, K. Ratušinskas 
ir Jurgis Stankevičius.

Sekančią apskričio konfe
renciją laikyti pabaigoje ba
landžio mėnesio, Collinsville, 
Ill.

Atskaita:

Buvo ižde nuo pereitos
konferencijos $13.71

Kuopos sumokėjo 3.40

Viso * .'$17.11

Apskr. reik, išmokėta 88.18

Lieka $8.93
Rezoliucijas išsiuntinės re

zoliucijų komisija; pasveikini
mą “V.” dalininku suvaž. — 
W. Mickalitis.

Konferencija užsidarė 3:30 
vai. po pietų.

Pirm. S- RUSAITIS.
Rašt. J. J. DAUJOTAS,

1377 N. 25th St., .
E. St. Louis, 111.

Kaip ' kitais metais, taip ir 
šitą metą ALDLD 12-tas Ap
skritys rengia pikniką dėl pa
ramos dienraščio “Laisvės.” 
Piknikas įvyks liepos 17-tą 
dieną ir visai kitęj vietoj, ne 
Valley View Parke.

Kaip kitais metais, taip ir 
šiais metais komitetui pavyko 
surast vietą vieną iš puikiau
sių šioje apielinkėje, tai yra, 
Simko Glen Park. Privatiškas 
parkas, daug lapotų medžių, 
gera pastogė, bėgantis van
duo, 'maudyklė, gera platfor
ma šokiams, daug vietos auto
mobiliams ir kitokį paranku- 
mai. Tai tikras gojelis. Taipo
gi labai geras kelias priva
žiuot.

ALDLD REIKALAI
PROTOKOLAS

ALDLt) 13-to Apskričio Kon- 
fereilcijos, 24» d. Bal., 1938 m. 

Springfield, Ill.

Konferenciją atidarė pirm. 
Sel. Senkus, 11 vai. ryte.

Mandatų komisija,: K.' Ratu- 
šinskds, A. J. Sungaila ir P. 
R. Baltrušaitis.

Mandatų komisijos rapor
tas: 7 kb^JSĮpringfigJd, III., de
legatai: JtNgis Stankevičius, 
St. Rusaitis, And. Sttrbis, Kaz. 

'Ratušinskas ir Ant. Sungaila,
— atstoVauja 42 narius.

’ l()0 kp., Benld, Ill*.: W. Mic. 
kalites, nuo 9 narių.

58 kp., St. Louis, Mo.: P.

R. Baltrušaitis, nuo 6 narių.
49 k p z, East St. Louis, Ill.: 

Ag. Motuzienė, nuo 10 narių.
Viso 8 delegatai, atstovauja 

67 narius. i
26 kp., Collinsville, Ill. ir 

Auburn, Ill., delegatų hepri- 
siuntė.

Raportas priimtas.
Konferencijos pirm. St. Ru

daitis, rašt. J. J. Daujotas.
Apskričio valdybai suteik

tas sprendžiamas balsas; sve
čiams patariamas.

Mandatų komisijai pavesta 
rezoliucijų sutvarkymas ir Ap
skričio finansų knygų patikri
nimas.

Pribuvo J. Starkevičius ir

tapo pakviestas pakalbėti. 
Linkėjo konferencijai naudin
gų tarimų pravesti- dėl darbo 
klasės ir pakvietė delegatus 
ant pietų, nes Springfieldo al- 
dietės prirengė pietus pagal, 
naujos ALDLD moterų knygos 
“Virėjos” receptą— Užkvieti- 
mas nuoširdžiai priimtas.

I

Protokolas skaitytas iš 25 
.d. bal., 1937 metų,—priimtas 
be pastabų.

Apskričio valdybos rapor
tai: Pirm. Sel. Šėrikus: Perei
tos kqriferencijos rezoliucijos 
tapo pasiųstos nutartoms įstai
goms.

Prakalbų maršrutai tapo su
rengti: Drg. J. Jukeliui. Aukų, 
huo maršruto liko $13.83 dėl 
Ispanijos kovotojų prieš fa
šizmą.

Maršrutas surengtas J. Bon-

po vieną dol.
Du nauju nariu prirašė, iž-.< 

de turi apie 6 dol.
49 kp. bendrai rengia su 

LDS 92 kp. ir Kliubu prakal
bas ir abelname tarptautinia
me veikime dalyvauja; kuopa 
nupuolė nariais ir nesistengia 
gauti naujų narių. Draugai 
daug energijos išaukauja ki
tose organizacijose, bet ALD 
LD kuopoj nepajėgia dirbti.

Kuopų delegatų raportai pri
imti. • »■

’ Spauda — Tarimai
Jaunuolių žurnalą “Voice” 

remti, renkant prenumeratas.
Platinti “Vilnį” ir “Laisvę.”
Nutarta “Vilnies” dalininkų 

suvažiavimą 8 d,. geg. pasvei
kinti su 2 dol.

Apskričio Reikaluose
Nhtarta dėti pastahgas jau

nuolius prie ALDLD prirašyti. 
Taipgi nepamiršti ir sumigu
sius prirašyti prie ALDLD. 
Nutarta pereitos konferencijos

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

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

8910 JOS. CAMPAU DETROIT, MICH.* -

BALTIMORE, MD.
DIENRAŠČIO “LAISVĖS” NAUDAI

Didelis Piknikas
» v

Du busai ir keletas mašinų svečių atvažiuos iš Brook
lyn, N. Y. Keliolika busų iš Philadelphijos ir daugelis 

pribus iš Scranton, Wilkes-Barre, Shenandoah 
ir kitų miestų.

Bus Gegužes 29 May, 1938
Dviejų Dienų šventėj e

Dainuos Brooklyno Aido Choras
Tai seniausias lietuvių choras Amerikoje. Pirmu 

kartu jį išgirs baltimoriečiai.
• • •

Lyros Choras iš Philadelphijos■
Taipgi programoje dalyvaus ir garsusis Lyros Choras 

iš Philadelphijos
Dainuos ir Philadelphijos Merginų Oktetas

Iš vietinių dalyvaus programoje Lyros Choras 
ir Rusų-Ukrainų Choras

BUS LIBERTY PARKE
EASTERN IR MOFFETT AVENUES

Prie įžangos bilieto duodama aukštos piniginės 
dovanos bei prizai

1-mas prizas $20; 2-ras — $15; 3-čias — $10, 
ir šeši prizai po $5.

BUS GERA MUZIKA ŠOKIAMS
Piknikas prasidės 10 vai. ryto ir tęsis iki vėlai vakare.

šį pikniką rengia Am. Liet. Darb. Literatūros Draugijos 25 kp.

Kelrodis: Iš Baltimorės važiuokite Eastern Ave. iki 
Moffett Ave., ten rasite parką. Gatvekariu—imkite 
23 Backriver karą, nuvtJš tiesiai į parką. Iš Philadel
phijos važiuokite Route 40, iki skerskelio Stemmers 
Run, tai bus kokios 8 mailės nuo Baltimorės. čia rasi
te dvi Traffic Lights ir ant pietvakarių kampo to skef- 
ekelio yra raudonų plytų gražus namas, panašus į baž
nyčią. Ant šio skerskelio sukite po. kairei, važiuodami 
šiuo keliu laikykitės po dešinei, pavažiavę 3 mailes pri
važiuosite Eastern Ave. Eastern Ave. pasisukite po 
dešinei ir pavažiavę apie pusę mailės rasite park.

EXTRA! EXTRA! DYKAI
Nepraleisk tos didelės ^'r naudingos progos, nes 
tik per trumpą laiką. Deksnio Žinynas 40 pus
lapių knygelė dovanai, kuris užsisakys Deksnio 
Galingą Mostį.
DEKSNIO ŽINYNAS suteikia daug įdomių ir 
naudingų informacijų iš skirtingų pasaulio 
kraštų. Žinynas suteikia patarimus apie svei
katą vyrams, nioterims ir ‘vaikams. Deksnio 
Žinynas tarytum koks kalnas, ant kurio užsi
lipęs matysi daug įdomių vietų, jūrų, kalnų, 
ežerų, ir įdomias Afrikos upes, matysi links
minančius ir dejuojančius; matysi didžiausius 
tunelius ir kitus pasaulio pabūklus; matysi 
sveikiausias vietas ir šalčiausius miestus pa
saulyje. Deksnio Žinyne rasi 10 moters reika-

lavinimų nuo vyro ir 10 reikalavimų nuo moters. Tie patarimai ir reikalavi
mai gali būt labai naudingi šeimyniškame gyvenime. Gal tamstai tie pata
rimai sutvarkys ir pagerins šeimynišką gyvenimą, gal atves ant tikro lai
mės kelio, kur rasis susipratimas, meilė ir linksmybė, tarp poros. Žinynas, 
gal būt, vertesnis ir už tūkstančius dolerių, gal jis tamstai pagelbės siekti 
laimės ir suteiks daug Įdomių patarimų, kurių čia visų negalima išvardinti. 
Žinyne kiekvienas žodis turi didelę reikšmę, tik reikalinga atydžiai skaityt 
ir studijuoti. Pasiųsk Žinyną ir Deksnio Galingą Mesti i Lietuvą saviems, 
tai bus didelė dovana. Su kiekviena Deksnio-Galinga Mosčia aplaikysi vieną 
Deksnio Žinynų dovanai. Nepraleisk progos, siųsk užsakymą tuojaus.

Todėl visos kuopos šiam 
apskrityj jau pradėkim dar
buotis. 'Turim gerai prisirengt. 
Organizuokim trokus, automo
bilius, visokią transportaciją, 
kas kaip galint. Sterigkimės 
patys kuoskaitlingiausia daly- 
vaut, nepaliekant nei kitų dar
bininkų, kurie da nėra šios or
ganizacijos nariais.

Iš patyrimo žinom, kaip yra 
iš kalno prie ko rengiamasi, 

tai būna ir pasekmių. Todėl 
norėdami paremti darbininkiš
ką spaudą, turim visi pradėt 
veikt šiam tikslui, o pasekmės 
bus užtikrintos. Visos ir visi 
prie darbo. J. T. V.

PRABĖGOMIS
(Tąsa iš 3-čio pUslp.)

Ka tuo reikalu nuveikė mū
sų vienetai — chorai, dramos 
grupės ir (kitos organizacijos? 
Ar delegatai 'jau išrinkti? Ar 
suvažiavimui pasveikinti aukų 
parinkta ? Pr. Bs.

MILIJONAI ŽMONIŲ KANKINASI REUMATIŠKUOSE SKAUSMUOSE
Deksnio Galinga Mostis sudaryta iš daug skirtingų gamtos gamintų elemen
tų, iš užjūrio tolimų kraštų; girių, laukų ir kalnų, visokių šaknų, žolių,
kvietkų. Išimtas aliejus ir sudaryta Galin
ga Deksnio Mostis, kuri turi savyje galin
gą šilumą, šildydama kaipo saulės spindu
liais sunaikina minėtus skaudėjimus: REU
MATIZMĄ, RANKŲ, KOJŲ, NUGAROS 
skaudėjimą; NUVARGIMA, NUTIRPIMĄ 
RANKŲ, KOJŲ,DIEGLIUS (tik ne ronas). 
Aplaikom daug skirtingų laiškų iš skirtin
gų pasaulio kraštų, kurie dėkavoja už Dek
snio Galingą Mostį.
GARANTUOJAM: pasekmes ar pinigus 
grąžinam. Tūkstančiams pagelbėjo, pagel
bės ir tamstai. Atsimink, kad sveikata, tą i 
yra tik vienas ir brangiausias turtas pa
saulyje. Kaina 75 centai, • $1.50 ir $3.00.

PASARGA: Neklausyk nei jokių 
pasiūlinimų, visada žiūrėk, kad bū
tų toks pats paveikslas ant deŽutSs.

PINIGŲ nesiųsk, tik parašyk savo vardą, pavardę, 
pilną antrašą ir pažymėk, už kiek ir kiek Deksnio 
Galingos Mosties reikalauji, ir pasiųsk mums šitą pa
garsinimą, užmokėsi paštoriui C. O. D., kada atneš
Galingą Mostį.

Deksnio Galinga Mostis_______________ 75 centai
Deksnio Galinga Mostis________________ __ $1.50
Deksnio Galinga Mlostis  ---------------------------- $3.00

ir sykiu Deksnio žinynas Dovanai.
Vardas ir pavarde ____________________________
Gatvė ir numeris

Miestas ----------------------------------- -------------- Valstija -------------------

DEKEN’S OINTMENT COMPANY
P. O. Box 352 Hartford, Conn.
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A.L.D.L.D. Diskusijos Vaiky Vakacijos Siaubingas Gaisras Palangoje

Ką Aš Manau Apie ALDLD
Ant kiek aš esu datyręs, ne

kurtuos dalykus iš mūsų orga
nizacijos darbuotės, nors kitoj 
valstybėj gyvenant yra ir sun
kiau, tai pas mus dalykai gerai.

Kas link knygų, tai pastaruoju 
laiku kelios knygos buvo geros 
ir mūsų kuopoj jos patiko, bet 
aš manau, kad ir didžiumai Li
teratūros Draugijos narių jos 
patiko. Aš manau, kad mūsų 
draugijoj nėra nariai taip la
bai mokyti, kad jie norėtų tik 
aukščiausio turinio knygų.

Kas link žurnalo “šviesos”, 
tai man atrodo, kad jame raš
tai talpinami lig ir ęervėlai. 
Bet kurie draugai iš kasdieni
nių žinių negali pasidaryti iš
vadas, tai sako, kad jioms pa
tinka.. Bėda tik tame, kad jo 
apie vienas trečdalis skaitytojų 
Kanadoj nepasiekia, mat, išsky
rus Toronto ir Montrealo mies
tus, tai kitur po visą Kanadą iš
siskaidę nariai po kempes ir 
vargas juos surasti. Winnipege 
mes turime virš 40 narių, tai 
mieste gyvena tik apie 10, o 
kiti klaidžioja po visą šalį j ieš
kodami darbo arba kempėse 
dirbdami, tai jų numeriai ir 
guli pas mus kuopos knygynė- 
lyj. Sekretorius kuopos turi 
daug darbo j ieškoti tų narių 
antrašų ir keisti-

Kas del kietų knygų viršelių, 
tai jeigu knyga yra mokslinė, 
tai ji geriau su viršeliais, nes 
geriau atrodo ir netaip greitai 
plyšta.
va, tai protas, labai sunku nu
statyti, kad visiems patiktų. O 
kas svarbiausia Kanadoj, tai 
kad literatūros pristatyme kliu
do ant rubežiaus. Mums ir 
knygos siunčiamos tankiai pra
žūva, kas sudaro lėšų ...

O kas del drg. šolomsko, tai 
aš pasakysiu atvirai, kiek man 
teko susirašinėti su dviem se
kretoriais, kurie • centre buvo 
prieš Šolomską, tai šolomskas 
atrodo geriausias. Jeigu kas 
kreipiasi su laišku prie jo or
ganizacijos reikalais, tai tuo
jau gauni atsakymą, aišku ir 
suprantama. Tai ne aš vienas, 
bet mūsų kuopoj visi nariai yra 
jo užganėdinti. O kas del dar
bo centre, tai mums nėra žino
mas, tą gali žinoti kiti centro 
šthbo nariai, artimesnės kuopos 
ir apskričiai.

K. Ginkus,
Winnipeg, Kanada.

kias reformas Draugijoj, kurias 
negalima. Mes prašome ateityj 
visus draugus, kurie tik rašys, 
rašyti trumpai ir nekreipti aty- 
dos į d. J. Buivydo iškeltus pa
siūlymus. Mums rodosi, kad tais 
klausimais jau užtektinai narių 
pasisakė spaudoj, o galutiną žo
dį galės tarti patsai suvažiavi
mas-

Bet ir čia bus, kas gal-

Iš ALDLD 55 Kuopos
“Šviesos” reikale plačiai 

diskusavus prieita’ prie išvados, 
kad “šviesa” neduoda taip svar
bių rezultatų, kaip nekurie 
draugai mano. ALDLD 55 kp. 
narių supratimu, kad nariai 
gaunanti “šviesą”, jeigu ir ne
visi, tai didelė didžiuma skaito 
“Laisvę” ir “Vilnį” arba “Tie
są”. Ir nariai skaitydami sumi
nėtus laikraščius labai mažai 
gal gauti ką naujo ir svarbesnio 
iš “šviesos.” Mūsų supratimu, 
brošiūra svarbesnę rolę suloštų, 
nes brošiūra lengva platinti 
tarpe pašalinių žmonių ir mūsų 
supratimu brošiūra pigiau atsi
eitų ir prie jos mažiau darbo, 
nes brošiūra būtų siuntinėjama 
kuopoms pundais, o “šviesą” 
reikia siuntinėti nariams į na
mus. Sustabdžius “Šviesos” 
siutimą susimažintų darbas ir 
išlaidos. Tuomet būtų galima 
leisti apdarytas knygas, vieną 
kitą brošiūrą išleist ir nereikė
tų sekretoriui algą kelti, nes bū
tų mažiau darbo. Taigi mūsų 
nariai visi sutiko, kad būtų 
“Šviesa” sustabdyta.

M. Stakoff.

ap-

CLIFFSIDE, N. J.
LDS 115 kp. mėnesinis susirinki

mas įvyks 8 d. birželio, 8 v. v. K. 
Steponavičiaus Svet., 344 Palisade 
Ave. Visi nariai privalote atsilanky
ti. — Sekr. K. A. B.

vekarį Euclid-Green Rd. ir išlipkite! 
ant Green Rd., paeikite ant Green 
Rd. apie pusę mylios po kairei rasi
te pikniko vietą. . , (123-125)

val. nakties. Šokiams grieš gera or
kestrą, bus skanių valgių ir gėrimų. 
Įžanga 20c. Automobiliais važiuokite 
Euclid Ave. iki Green Rd., paimki
te Green Rd. ir užvažiavę ant kal
no, po kairei rasite pikniko vietą. 
Gatvekariais važiuodami, imkite gat-

(Tąsa iš 2-ro pusi.) 
kusieji iš Klaipėdos pašti
ninkai laikinėmis priemonė
mis atstatė telefono liniją ir 
Palangoš centralinę įrengė 
valsčiaus valdybos būstinėj; 
kuri išliko nuo gaisro, nors 
ji buvo ties klebonija.

Didžiausia tragedija yra 
Palangos mažaturčią, ku
riuos gaisras ištiko ,pačiu 
skaudžiausiu metu — prieš 
pat vasarą, sezoną, kuris 
sudaro jų pragyvenimo šal
tinį, daugeliui — vienintelį 
šaltinį. Savo mažomis prie
monėmis — tai kambarėliu, 
tai produktų prekyba, tai 
darbu—jie per vasarą pel
nydavo šimtelį-kitą litų ir iš 
to maitinosi visus ilgus me
tus. Dabar jie neteko ne 
tiktai turto, bet ir galimu
mo ką nors uždirbti ilgam 
rudeniui, šaltai žiemai ir 
laukiamai — nesulaukiamai 
vasarai, kada jie vėl atsi
gauna. Pabartos viltys su
griautos.

Palangiškių susisieloji
mas nepaprastas.

Tiek dėta vilčių šios va
saros vasarojimo sezonui ir 
taip staigiai ir netikėtai jos 
nuėjo dūmais.

Kažkas, jau spėjęs pa
skleisti gandą, kad, girdi, 
“Dievas baudžiąs Palangą” 
už tai kad jos burmistras 
laisvamanis—dr. J. Šliūpas.

Laisvamaniai atsikerta: 
girdi, klebonija, besiruošda
ma sutikti vyskupą, kepusi 
kalakutus, kumpius ir žą
sis ir pati sudegusi ir Pa
langos miestelį paleidusi dū
mais.

Bet taip, tur būt, erzina 
vieni kitus tie, kurie nenu
kentėjo, o tie, kas neteko pa
skutinės pastogės ir pasku
tinio turto ir paskutinio 
pragyvenimo šaltinio, nesi
ginčija, bet rauda ir rimtai 
sielojasi, kaip galės gyven
ti?

Visuomenės parama, pla
čiai ir skubiai suorganizuo
ta, būtų geriausias dalykas.

Vakacijos laikas jau artina
si. \

Milionas mokyklas lankančių 
vaikų ir mergaičių su džiaugs
mu svajoja apie “paskutinę mo
kyklos dieną”.

Bet kitam milionui vaikų va
kacijos laikas nieko kito nereiš
kia, kaip tik sunkaus darbo. 
Vaikų vakacijos turėtų būti pa
silinksminimo, pasibovinimo ir 
išvažiavimo laikas. Vaikai tu
rėtų laikinai užmiršti mokyklos 
rimtus mokinimus ir pilnai atsi
duoti naujai permainai.

Yra daugelis šeimynų šioje 
šalyje, kurios gražiai sutvarko 
savo, vaikų vakacijas. Bet jau 
su biednoms šeimynoms kas ki
tas. Jų vaikai negali sustiprin
ti savo sveikatą, ir vieton to, ją 
pavojum išstato. Paprastai to
kių šeimynų vaikai turi apleis
ti mokyklas sulaukę 14 arba 15 
metų ir tuoj turi stoti prie dar
bo. Galime suprasti, kaip žy
miai didinasi vaikų darbinin
kų skaičius khs met.

Kad nors daugelis vaikų sto
ja prie darbo kaip tik greitai 
mokyklos užsibaigia, bet yra 
tūkstančiai vaikų, kurie prisi
deda prie šeimynos užlaikymo 
dirbdami vakarais namie dar 
belankant mokyklas. Papras
tai tie vaikai pardavinėja laik
raščius, arba iš įvairių fabrikų 
parsineša namon visokius daik
tus kuriuos gali atlikti namie.

Nelabai senai Vaikų Biuras 
tyrinėjo aplinkybes 3-se mie
stuose, ir rado, kad suvirs 5,000 
vaikų, kokį nors darbą dirbo 
namie, ir kad suvirs 86% dar 
neturėjo 14 metų senumo ir su- 
virš 45% neturėjo 11 metų. Tie 
biedni vaikai iki vėlai nąkčia 
dirbo. Ir daugelis mokytojų ty
rinėjimams pranešė, kad dau
gelis vaikų atsinešdavo įvairius 
naminius darbus į kliasąs, ir 
kaip tik turėjo liuoso laiko, vie
ton pasibovinimo, su kitais vai
kais, jie tuoj pradėjo dirbti.-

Pennsylvanijos anglies 
linkėse vaikai dirbdavo kasy
klose, ir tas darbas buvo labai 
sunkus.

Michigane, Coloradoj ir ki
tose valstybėse netik vaikai, bet 
visos šeimynos dirba laukuose. 
Ant laukų vaikai nuo 8 metų 
senumo pradeda dirbti. Nuo 
pat jaunystės jie lenkiasi* ir 
kuomet užauga—jie baisiai su- 
kuprėję. Pietuose vaikai- dirba 
fabrikuose, rytuose ant ūkių.

Kuomet vaikai turi sunkiąi 
dirbti jaunais būdami, užaugę 
netenka geros sveikatos-.

Tėvai turėtų suprasti vakaci
jos laiko svarbumą ir stengtis 
pavėlinti vaikams praleisti tą 
laiką pasibovinimui ir pailsėji
mui. Jaunystė to reikalauja. 
Jeigu negalima leisti vaikams 
išvažiuoti ant ūkių, ant kaimų, 
arba taip ant .šviežio oro,’ tai 
bent reikia pavėlinti lankyti vi
sokias pasibovinimo vietas, ku
rių tiek daug šiandien kiekvie
name mieste randasi. x

PATER'SON, Itf. J.
ALDLD 84 kp. susirinkimas 

birželio 5 d., 2 vai. po pietų. Baka- 
nausko Svet. Susirinkimas įvyksta 
savaitę , pirmiaus, nes birželio 
svetainė paimta dėl vestuvių, 
pos nariai būtinai dalyvaukite 
susirinkime, nes -randasi daug

reikalų. — Kp. Valdyba.prastų

įvyks

12 d.
Ruo

šiame 
nopa-

SCRANTON, PA.
Didelis Piknikas

ALDLD 39-ta kuopa rengia pikni
ką gegužes 29-30 dienomis, ant High 
Works Grove.

Kviečia visus atsilankyti.
Pikniko Komisija.

(124-125) «

GARDNER, MASS.
Lietuvių Parko Bendrovė rengia 

pikniką, kuris prasidės ateinantį šeš
tadienį, geg. 28 ir baigsis pirmadie
ni, geg* 30 vėlai vakare. Kviečiame 
vietinius ir iš apylinkės atsilankyti 
prie West Broadway ežero. — Kom, 

(123-125)

CLEVELAND. OHIO
ALDU) 22',’ 57 ir 190 kps. rengia 

pikniką, sekmadieni, geg. 29 d. Ma- 
chutos Darže, prie Green Rd. Pra
džia 11 vai. ryto ir tęsis iki 12-tai

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

jūsų kraujuje sudaro re- 
skausmus, sustingimus ir 
ir vargina jumis. Paliuo-

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Salės dėl Balių, Koncertų, Bąn- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius šu naujausiais 
įtaisymais, keturios bolių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-3872

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

Lankydamiesi didžiajame trijų dienų šventes paren- • 
gimė Montello’je, užeikite pasimatyti su ?

ANTANU K. RAILA
LIETUVIŲ TAUTIŠKAM NAME

666-670 N. Main Street Montello, Mass

Pas jį gausite gerus pietus ir išsigersite visokių 
gėrimų, kokių tiktai panorėsite.

Telefonas 5723

'NAUJOJE VIETOJE;

LWUVISK4Nuodai 
umatiškus 
ištinimus, 
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 Qity. Nesiųskite pinigų. Užmo
kėkite paštoriui $1.85, priskaitant 
C.O.D. kaštus, kada jis atneša BA
RUVACOL. Vartokite jas į2 dienas' 
(48 valandas). Jei jūs nesijausite, 
kad skausmas prąėjo, tai sugrąžinki
te nesunaudotus vaistus ir jūsų 
$1.85 bus sugrąžinta. Kam vargti dar 
kitą dieną? Valandos: šiokiom die
nom nuo 10 ryt* iki 4 po pietų.

(Laisve)

Cleveland, Ohio

apie-

VARPO KEPTUVE

CHRONIŠKOS

LIGOS

GYDOMOS

Waterbury, Conn

Pastaba ALDLD Centro 
Komitetui

YOUNGSTOWN, OHIO
LDS 9 kp. susirinkimas įvyks naujoj 

vietoj pas drg. Ęuzinauskus, 43 Par- 
poll St, Visi nariai dalyvaukite, ap
kalbėsime rinkimą delegatų į LDS 
soimą. — Sekr. (Data?—Adm.) 

(125-126)

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

į1 f’"

Draugai! Kam leisti tas kri
tikas ir vietą laikraštyj užimti, 
juk visoki taisymai neša Drau
gijai suirimą. Buvo laikas, ka
da Draugija leido knygas, pa
keista ir dabar leidžiamas žur
nalas “šviesa”. Dabar ir vėl 
kiti stoja, kad leisti tik knygas. 
Man regis, kad taip būt nepa
ranku, nes nariai jau priprato 
prie “Šviesos” ir labai gerai, 
tvarkiai, ją gauna į namus, 
“šviesoj” yra labai pamokinan
čių straipsnių, iš kurių mažai 
mokanti gali daug pasimokyti.

Atsiminkime, kas atsitiko su 
Laisvamanių Draugija arba su 
Tėvynės Mylėtojų Draugija, ten 
taisė, taisė, kol jas numarino. 
Juk ir ALDLD negali patenkin
ti kožną vieną narį. Ateis su
važiavimas, kaip delegatai, pa
gal narių valią, nutars, taip ir 
bus. Juk Draugija negali taip 
padaryti, kaip kožnas vienas 
nori. O jeigu kas neskaito žur
nalo, tai tokis jokio įvertinimo 
ir negali jam priduoti. Aš prie
šingas žurnalo panaikinimui. 
Aš remiu mintį drg. P. Laponio 
iš Michigan.

Juozas A. Jaromskis. 
So. Barre, Mass.

Aplankykite Sunkiai Sergantį 
Draugą

Sunkiai susirgo Danielius 
Martinka. Jis yra Policlinic Li
goninėj, ant Carnegie Ave., arti 
E. 69th St., Cleveland, Ohio.

Danielius Martinka yya pla
čiai žinomas ir mylimas tarpe 
lietuvių Clevelancle. Jis priklau
so prie .kelių progresyvių drau
gijų. Bet, tuo tarpu, pačioj 
sunkiausioj valandoj nedaug 
lietuvių spėjo sužinoti apie jo 
sveikatą.

Geg. 24 dieną lankiau ligonį. 
Danielius Martinka yra gražia
me dideliame .kambaryje. Kam
barys šviesus ir pilnas tyro oro 
kvėpavimui. Ten pat, viduryje 
kambario, pastatyta trys gra
žus gyvų gėlių bukietai. Tame 
pačiame kambaryje yra dar ke
li jauni ligoniai. Ten yra ir ra
dio.

Nežiūrint visų tų ligoninėj 
patogumų ir geriausių patarna
vimų iš slaugių ir gydytojų pu
sės, ligoniui malonu matyti tuos 
žmones ir pažįstamus, su ku
riais jis susieidavo ir laisvai 
mintimis pasidalindavo.

Ir dabar Danielius Martinka 
nors ir labai serga, bet iš vi
sų savo jėgų kiekvieną jo lan
kytoją pasitinka su malonumu 
ir šypsą. Kad suteikti ligoniui 
ramumo ir padėti jam atgauti 
taip brangią sveikatą, tai ap
lankykime jį Z. A. Vaupšas.

žodelis iš Centro. Drauge, 
ALDLD tik daugiau gali sutvir
tėti iš rimtų diskusijų, nes ta
da CK žinos draugų ir draugių 
pageidavimą. Tik negerai, kad 
kaip kurie draugai išeina j 
kraštutinybes, nori padaryti to-

Susirgo Drg. M. Ciplijauskas
Daktaras J. Stanislovaitis 

geg. 26 darė jam operaciją ant 
kojos.

Daktaras mano, kad už 3 ar 
4 savaičių pilnai sugys.,

Drg. Ciplijauskas priklauso 
prie visų darbininkiškų organi
zacijų; “Laisvės,” “Liaudies 
Balso,” “Tiesos” yra skaityto
jas ir platintojas. Visuomet 
dalyvauja “Laisvės” Vajuose, 
nors jo vardas ir neskamba, pa
deda kitiem vajininkams.

.Darbštus organizacijų narys. 
Draugai ir draugės, atlankyki
te gerą sergantį draugą.

Drg. Ciplijauskas šiuo kart 
randasi Waterbury Hospital, 
ant antrų lubų. Linkėtina greito 
pas veikimo.

GERIAUSIA DUONA
ĄSCHOLES BAKING

NAUJOJ VIETOJ KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ 
DUONĄ IR VISOKIUS PYRAGČS BEI KEIKSUS.

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. i4ūsų duoną valygyda- 
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui. 
Pristatome į visas dalis—Brooklyno ir apielinkės, j krautuves 

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

PRANEŠIMAI E KITUR
CLEVELAND, OHIO

ALDLD 22 kp. mėnesinis susirin
kimas įvyks ketvirtadienį, birželio 2 
d., 7:30 v. v. Liet. , Darb.. Svet., 920 
E. 79th St. Visi kuopos nariai malo
nėkite dalyvauti, nes yra svarbių 
reikalų aptarti ir šiame susirinkime 
turėsimo sužinot iš Bendro Pikniko 
kokios bus pasekmes. Atsiveskite 
naujų narių įrašyti. — Prot. Rašt. 
J. B. — (.125-127)

VAKACIJŲ VIETA
Patogiame Viešbutyje

U. S. HOTEL
Valatie, N. Y.

Prie Kelio U. S. 9
Praleiskite savo, vakacijas’

U. S. Hotel,. Valatie, N. Y.
Specialūs kainos po $12 į savaitę 

suaugusiems ir pusę tos kainos vai
kam. Už tą menką sumą gaunate 
valgį, ^uolį. Galite medžiot, žuvaut, 
laivais važinėti ir maudytis.

Puiki scencrija, visi patogumai. 
Arti Albany miesto, arti visokių bu- 
sų ir traukinių.

Telefonas Valatie 13-R.
Louise Giarve, Prop.

Žydai Pabėgėliai Francijoj 
Atidengia Baisenybes Nazių 

Koncentracijos Stovyklose

Metz, Franci j a.—Sąlygi
niai priimta į Franci ją 40 
žydų pabėgėlių iš Vokieti
jos-Austrijos. Dar 800 žy
dų Vokietijos pusėje prašo
si praleist Franci j on. Bet 
Franci jos vyriausybė reika
lauja parodyt tam tikrą su
mą pinigų pirma negu pri
ima pabėgėlius.

Įleisti Franci j on žydai 
praneša, kad jų tautiečiai 
koncentracijos stovyklose 
Vokietijoj dažnai mėgina 
paleist sau kraują, prapjau
dami rankų kraujagysles, ir 
taip nusižudyt arba, pasi- 
skandint,—nepajėgia išken
tėt bado, paniekos ir teroro 
iš nazių puses.

Jei Pasiskubinsit— 
-1 Dar Gausit

Dvi teisingiausios lietuviškos 
knygos apie lyties klausimus:
PATARIMAI VYRAMS APIE 

LYTIES DALYKUS;
- Kaina $1.50.

PATARIMAI MOTERIMS 
APIE LYTIES DALYKUS; 

Kaina $2.00.
Abi knygos parašytos paskubusio 
D-ro Robinsono ir Kiškiai, teisingai 
aprašyta vyrų ir moterų lytinio gy
venimo svarbiausi reikalai. Kiekvie
nas ir kiekviena tose knygose ras 
daug brangių ir reikalingų pamoky

mų, su paveikslais.
, f

Galima pirkti abi arba bile 
kurių yiepų \

Tų knygų jąii mažai turiu, to
dėl norintieji pirkite tuojaus. 

Reikalavimus su pinigais 
adresuokite:
J. BARKUS 

11140—128th St., 
So. Ozone Park, N

ROCHESTER, N. Y.
LDS 11 kp. rengia šaupų pikniką, 

birželio 11 d. pas Joną Merkevičių. 
Bus orkestrą, žaislų, užkandžių ir 
visokių “refreshmentų.” Prasidės 2- 
rą vai. po pietų ir tęsis iki vėlai.

KRAUJO, ODOS, NERVŲ LI
GOS, BENDRAS SILPNUMAS iy 
NERVŲ IŠSISĖMIMAS, SLOGOS 
ir ĮSISENĖJĘ SKAUDULIAI 
SKILVIO ir ŽARNŲ LIGOS, HE- 
MORROĮDAI ir kiti MĖŠLAŽAR- 
NES NESVEIKUMAI varginan
tieji skausmais ir hepatogumais, 
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- 
klauskitė manęs su pasitikėjimu, 
ir jūsų liga bus jums išaiškinta.
^-Spinduliai, Kraujo ir šlapimo 

Tyrimai Atliekami
Už Nebrangų Atlyginimą 

IŠTYRIMAS VELTUI

DR. ZINS
✓

ĮsistelgęS per 25 Metus

110 East 16th Si, N. Y.
Tarp 4th Avė. ir Irving Place

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

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

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

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



Clement Vokietaitis

■

No

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

dar-

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAInikeli
po

į savaitę. Sekr.

NOTARY PUBLIC Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
Mirė Antanas Buzas

sudarė BROOKLYN, N.GRAND STREET660

iš Is-

3s

s

srau-
krau-

168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

LIETUVIŲ KOMUNISTŲ
KUOPOS NARIAI 1

namuose, 68 Ten 
kur ir pašarvotas, 

tris metus.

FLATBUSH OFISAS 
22,20 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Išsirandavoja šviesus, garu šildo
mas kambarys pas ramius lietuvius 
be vaikų. Matyt galima bile laiku. 
195 Roebling St., Apt. C-3, Brook
lyn, N. Y.

Dr. Herman Mendlowiiz
33 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312

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

Kiti 5 kambariai pasirandaVoja po 
antrašu: 293 Maujer Street. Garu 
šildomi, šiltas vanduo. Šaukite tele
fonu: Stagg 2-1454. P. G.

(125-127)

buvo pavyzdingas

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavi
mas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

dap nėra mokėję 
ir Solidarity 

Ko laukiat?

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

VALANDOS :2—4 ir 6—8.
Nėra valandų sekmadieniais.

vi
bo

buvo 
įstojusių

(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

138-ta kuopa, Maspeth, 
TDA Lietuvių 17-ta kuo- 
Brooklyn, $2; per LDS 1- 
k’uopą V. Petraitis 5,0c; K.

LIETUVIS ADVOKATAS 
50 Qourt Street 

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

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
_ i

Legal Notice
Notice is hereby given that Joseph 

Kiefer, Inc., of Brooklyn, N. Y., has 
registered its trade-mark “Ten-Da- 
Kook” with the Secretary of State of 
New York, to be used on food pro
ducts.

Laisvės didžiųjų piknikų tai per ištisą dieną galima matyt?
Del daugiau informacijų kreipkitės

Aido Choras ir šiaip daugelis i CllVizYV ¥ ILtIYYI 
msiremre rvtoi Parsiduoda rakandai už labai pri- 

> , . • • / einamą kainą. Pirkėjas gali ir kam-

LICENSES
BEER, WINE, LIQUOR

NOTICE is ’hereby Riven that License
RL 7889 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1735 Flatbush Ave., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.'

EDWARD LOEFFLER
1735 Flatbush Avenue. Brooklyn, N. Y.

CHARLES 
UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Ge’Cl Patyrę Barbenai 
Prielankus Patarnavimas 

306 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

lės ir šilčiau, ir kur įvyks pir- kiekvieną dieną prieš 12 vai dieną.;
T . ,, ,v. . Vakarais nėra namie. Antradieniaismas ‘.

šiame Sezone.
Teko patirt iš busų komisi-'į? lįumcriu: TJ2 McKibben st. Apt.

1 '24, Brooklyn, N. Y. (124-126)

“Laisvės” svetai-

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name

r o/ j viršaus. Paskambinkit varpuką. Ar- 
’>:30,'ba šaukite telefonu: Stagg 2-1454. 
daug 
į abi

IŠRANDAVOJIMAI a
Pasirandavoja 5 kambariai. Savais > B 

nnii Clnlimn Irrni- I B

MMMHKla

New Yorko Ir Apielinkės Žinios
Visi į Jaunimo Taikos 
Paradą Gegužės 28 d.!

Visas šio didmiesčio demo-j iki 23rd St. ir Broadway, kur 
. Madison Square Parke bus 
masinis mitingas. Vienas iš vy
riausių kalbėtojų bus kongres- 
manas Bernard.

Kiekvieno laisves, demokra
tijos ir taikos nąyletojo šven
čiausia pareiga dalyvaut. Tuo- 
mi prisidėsite prie reikalavimo 
nuimt embargo nuo lojalistų 
Ispanijos ir suvaldymo fašistų, 
kurie dabar terioja Chiniją ir 
demokratinę Ispaniją, kėsi
nasi ant Čechoslovakijos ir bi
le dieną pasiruošę teriot ir pa
smaugt demokratines ir mažą
sias šalis, tame skaičiuje ir 
Lietuvą.

Suvaldykime plėšrųjį fašiz
mą dabar!

Visi maršuokime Jaunimo 
Taikos Parade gegužės 28 d.!

kratiškas ir taiką mylįs jauni
mas energingai darbuojasi 
duot demokratijai ir taikai ga
lingą paspirtį savo istoriškuoju 
Jaunimo Taikos Paradu.

Paradas įvyks šiandien, ge
gužės 28 dieną, New Yorke. 
Apskaičiuojama jame daly
vausiant 35,000 maršuotojų.

Lietuvių jaunimas taipgi en
tuziastiškai rengiasi paradui. 
Aido Choro išrinktas Parado 
Komitetas šaukia jaunimą ir 
suaugusius susirinkt šeštadieni, 
11:15 ryto, prie “Laisvės” 
įstaigos, 427 Lorimer St., 
Brooklyne ir sykiu grupėje va
žiuot į mobilizacijos vietą. Lie
tuviam paskirta vieta ant 37 
St., tarp 9 ir 10th Avenues, 
New Yorke. Iš ten maršuos

Komunistų Konvencijos Sveikintojų Minia 
Perpildė Madison Square Gardeno Salę

Pereitą ketvirtadienį teko 
dalyvaut įspūdingiausiame 
man matytų konvencijos ati
darymo mitingų Madison Sq. 
Gardene, kurio 22 tūkstančius 
publikos talpinančios arenos 
durys uždaryta nuo 8 valan
dos. Gatvės aplink Gardeną 
policijos aptverta virvėmis. 
Aprobuojama, kad apie 5,000 
publikos grąžinta nuo svetai
nės durų.

Dar prieš 7:30, einant sa- 
lėn, būriai žmonių, neturėjusių 
iš anksto bilietų, vaikščiojo ša
ligatviais klausinėdami ar kas 
neturi ekstra bilietų. Kas jų 
negavo, jautėsi daug nustoję.

' Įspūdinga Programa

• Lygiai 7:30 prasidėjo pro- 
I grama, didžiulėj salėj lyg ban

ga pradėjo vingiuot Amerikos 
ir raudonos vėliavos, kurias 
nešė uniformuotai pasipuošę 
komjaunuoliai, su priešakyje 
einančių šimtu, kariu unifor
mose, Lincolno Brigados vete
ranų. Minia pašoko ant kojų 
ir entuziastiškiausiomis ovaci
jomis lydėjo maršą.

Aštuntą valandą prasidėjo 
-*■ dainų ir prakalbų programa, 

milžiniškam chorui su benu 
vadovaujant ir visai publikai

1 dainuojant “Star Spangled 
Banner” ir “Internacionalą”.

Gėlės Nuo Unijistų

Keli šimtai kailiasiuvių, Ko
munistų Partijos narių, sumar- 
šavo salėn, nešfini šešiolika di
džiulių pintinių gyvų gėlių pa
minėjimui savo laimėjimo ką 

\ tik .užsibaigiančio 15-kos su 
virš savaičių streiko. Gėlės 
sustatyta greta atsiųstų nuo 
įvairių partijos organizacijų. 
Dvi eilės gėlių sudarė savotiš
ką gamtinės grožės sargybą 
priešais kelių desėtkų pėdų 
pločio estradą.

Ovacijos Partijos Vadams

Delegatų sveikinimo kalbą 
pasakė James W. Ford. Vyriau
sias kalbas sakė William Z. 
Foster, partijos nacionalis pir
mininkas, ir Earl Browder, ge- 
neralis sekretorius. Apie Ispa
niją kalbėjo Robert Minor. Mi
tingą sveikino Florimond Bon- 
te, broliškas delegatas iš Fran- 
cijos, ir Hernando Laborde, 
Meksikos Komunistų Partijos 
viršininkas.

Kiekvieną iš kalbėtojų publi
ka pasveikino ir' palydėjo atsi
stojimu ir ilgomis entuziastiš
komis ovacijomis, o Browderiui ir Visam “Laisvos” Štabui: 
užėmus savo vietą kilo tikra au- “7 
dra, kuri tęsėsi apie 10 minu-'šiandien esu kūmas, 
čių. Valstijų delegacijos sujudo nam p-nų Urbonavičių dukterį.

Antanas Kasmočis
ir Šeimyna.

i vingiuojantį maršą pro estra-i 
•dą, o Kansas delegatai užmar-

savo ant estrados, pareikšt spe- 
cialę pagarbą tos valstijos kil
niam sūnui, kuris šiandien sto- 

priešakyje visos šalies 
žmonių judėjimo.

Pagerbė Raveną
Robertui Raven, kuris 

vienu iš pirmųjų 
liuosnoriu Abrahomo Lincolno 
Brigadon ir kovose prieš fašiz
mą Ispanijoj neteko abiejų 
akių, taipgi sužeista kojos, var
de šios konvencijos įteikta spe
cialiai pagamintas aukso meda
lis. Raveną perstatė K. P. Cen
tro Kom. Narys ir jūrininkų 
vadas Roy Hudson. Su pagelba 
draugų ir ant kriukių ant es
trados atėjusį Raveną publika 
pagerbė atsistojimu ir ilga ova
cija.’

Atsistojimu ir trimito saliu
tu atiduota pagarba kritusioms 
karžygiams, taipogi visi pašoko 
ant kojų paskelbus telegramą iš 
Ispanijos Centro Komitetui.

Jaudinantį momentą
Illinois delegacijos atvežta rau
dona vėliava, kurią pirmieji 
Amerikos liųosnoi’iai nusivežė 
Ispanijon, ją išsaugojo daugely
je kovų ir nesenai parvežė at
gal grįžtanti , sužeisti liuosno- 
riai, kurie, kaip delegacijos kal
bėtojas pareiškė, parvežė 
donesnę, pažymėtą savo 
j u.”

Gauta daug telegramų 
panijos nuo Lincolno Brigados 
štabo ir .karių, taipgi šimtai, 
gal tūkstančiai iš plačios Ame
rikos ir kitų šalių.

Rinkliavą pravedė Močiutė 
Bloor ir Carl Brodsky. Matėsi 
gausa dešimtinių ir penkinių, 
taipgi migla dolerinių ir smul
kesnių aukų, kurios padės 
ryt pirmyn partijos darbą.

Sunku ir suminėt visus 
džiuosius momentus, kuriais 
vo kupina visa apie keturių 
landų programa. Browderis, 
kuris buvo paskutinis kalbėto
jas, pradėjo kalbą po 11 vai., 
tačiaus niekas nesijudino iš vie
tos iki išgirdo paskutinį žodį.

Vakaras baigta “Internacio
nalu.” . Rep.

va-

di- 
bu- 
va-

Išvykę Svečiuotis
Buvę brooklyniečiai, o dabar 

greatn'eckiečiai A. Kasmočiai 
šiomis dienomis išvykę svečiuo- 
sna į New Hampshire, iš kur 
rašo sekamai:

“Redakcijai, Administracijai

Labų dienų iš Manchesterio.
Krikšti-

BROOKLYNO VISUOMENĖS 
ŽINIAI

^Pereitą trečiadienį, geg. 25 
d., Lietuvių Radio Draugijos 
valdyba, vadovaujant Juozui 
G inkų i, i 
parengimą-koncertą šiais

nutarė savo 5-ta metinį broo.klyniečių 
*" , | # . 1 I • K. ** A « AAVtAA A A& į— LA A A 11 l\tllll~

me- rytą anksti pasukti J Laltimo- barius kartu paimti Randa tik $11- • - - , , , . i!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii«iiii«iiiiiiiiioiiiiiiiiiiniiramiiratais rengti /Spaliu (Oct.) 16 d., rę, Maryland, kur daugiau sau- i menesi. Savininką galima matyt 1 “
Grand Pąfadise svetainėj. Pro

 

gramą v^dovaut pavestą komp. 

 

R. Kurdinaičiui. Tas parengi
mas skirsis nuo visų buvusių. 
Jame dalyvaus kitų kolonijų pa
sižymėję menininkai-daininin- 
kai. Jau dabar pradėta su jais 
susirašinėjimai. Dalykai sklan
džiai mezgasi ir spalių 16 d. 
Brooklyno lietuviai turės kuo 
pasidžiaugti, pasigrožėti.

Valdyba užgyrė padauginimą 
LRD vedamų radio valandų ir 
išreiškė padėką programų vedė
jui J. Cinkui, kurio dėka pro-, 
gramos yra kasdien gražinamos 
meniškomis jėgomis, šia proga 
dar primenam, kad LRD pro
gramos vyksta 8 kartus savai
tėje: pirmadieniais, antradie
niais, trečiadieniais, . ketvirta
dieniais, penktadieniais 9:45 
vai. ryto; šeštadieniais 10:30 
ryto, pirmadieniais 1:30 po 
pietų ir antradieniais 9:30 vai. 
vakare.

Po susirinkimo valdyba buvo 
pakviesta arbatėlei, po kurios 
skirstydamiesi pasižadėjo dau
giau dirbti,^kad patenkinus sa
vo radio programos rėmėjus, 
klausytojus, kurių dėka ir para
ma LRD sėkmingai veikia per 
penkius metus.

LRD Sekretorius, 
Vyt. Ubarevičius.

GEGUŽĖS 1 NEBAIGTI 
REIKALAI

Dar yra draugų, kurie ne
sugrąžino pinigus už guziku- 
čius. Taipgi yra negrįžusių 
blankų iš draugysčių, kuopų 
bei kliubų. Prašome tuojau 
grąžint pinigus už guzikučius 
ir blankas. Galite priduot 
“Laisvės” raštinėn, 427 Lori
mer St., 'pažymėdami vardą 
savo ir organizacijos. /

Vėliau kuopos paaukavo iš 
iždo ir grąžino ant blankų su
rinktas aukas sekamai: ALD 
LD 

pa, 
mą 
Yuknis, M. Aleksiejus, J. Vini- 
kaitis po 25c. Tuos surinko ant 
blankos J. Grubis. M. Simona- 
vičius, ALDLD 1-mos kp. na
rys grąžino blanką su 25c.

Bendros Gegužinės "Komite
tas apskaitliavo, kad gauti pi
nigai dar nepadengia padary
tas išlaidas Gegužinės Para
dui. Tokiu būdu mes prašome 
drauges ir draugus kooperuoti 
su mumis iki užbaigsime bilas 
apmokėti. Kaip jūs galite mums 
padėti? Jeigu jūsų kuopa ar 
draugystė dar neau.kojo gegu
žinės prirengimui, paagituokite, 
lai paaukos dolerį kitą. .Lauk
sime jūsų glaudžios ir nuošird
žios kooperacijos. Priduokite 
viską aukščiau nurodytu antra
šu.

Komiteto Narys, G. Kuraitis-

Hines kaltinama buvęs geng- 
sterių-raketierių tūzo Schultzo 
smegenimis if politine jėga, 
'kuri per eilę metų apsaugojo 
Schultzą nuo atsakomybės į- 
statym^ams.

Jamaikoj suimti keturi vaikai 
nuo 11 iki 14 metų, kurie nuo 
šeštadienio sudarę plėšikėlių 
grupę ir vakarais sulaikę 7 mo
teris grąsindami žaisliniais šau
tuvais.

Trys ginkluoti plėšikai sulai
kę Long Island šapos kasierę 
sugrįžtant iš banko į ofisą, 32- 
36—47th Avė., ir atėmė $1,000. 
Buvęs su ja .kitas darbininkas 
negalėjo pagelbėt.

Daug Brooklyniečiy 
Vyks Baltimorėn

jos, kad jau turima du busai ir 
mobilizuojama daugiau. Jau ke
letas didelių ir mažesnių priva- 
tiškų mašinų užsuktos link Bal- 
timorės. Manoma, kad iki kara-: angliais reikia kurianti. Galima krei-j 1 
vanas pasijudins nuo “Laisvės” T.1’? pas gyventojus Zizus, ant pat 
salės gegužės 29-tos ryto 
vykstančių skaičius bus 
padidėjęs. Dusais kelionė 
puses $3.

Laimingos kelionės!

Nepamirškit pribūt į savo 
kuopos susirinkimą pirmadie
nio vakare, 
nėj.

10 narių
Konvencijos 
asesmentų!

Keletas narių yra nemokė
ję duoklių net po tris mėne
sius, o pora visai nemokėję 
už šiuos metus. Nejaugi ne
žinot, kur priklausot?

Kurie dar nei kiek nemo- 
kėjot, esate prašomi duot po 

į koncentracinį
fondą, kuriu prašoma nors 
1c

RADIO VALANDOS 
PIKNIKAS

Wm. Matusevičiaus vedamos 
radio valandos piknikas su pro
grama, šokiais, .kontestais ir 
žaismėmis suaugusiems ir vai
kams įvyks šį sekmadienį, ge
gužės 29, po piet, Klasčiaus 
Clinton Parke, Maspeth ir 
Betts Avenues, Maspethe. Su
augusiems įžanga 50c, vaikams 
—nemokamai.

Gerai žinomas brooklynietis 
Antanas Buzas mirė 25 d. ge
gužės, savo 
Eyck St., 
Sirgo apie

Velionis 
žmogus. Nors buvo religinio nu
sistatymo, bet mokėjo suprasti 
ir darbininkų reikalus ir buvo 
visiems žinomas kaipo teisin
gas. Taipgi ir mokslo srityje 
buvo gerokai prasisiekęs ir vi
siems žinomas kaipo'gražiaraš- 
tis. Todėl įvairiose lietuvių or
ganizacijose darbavosi kaipo, 
raštininkas. Prigulėjo prie įvai
rių lietuvių draugijų- Ilgą lai
ką buvo Šv. Jurgio Draugystės 
finansų sekretoriumi ir visi 
gerbė kaipo ištikimą ir teisin
gą draugijos veikėją.

Bus laidojamas šeštadienio 
rytą, 28 d. gegužės, Šv. Jono 
Kapinėse.

Velionis paliko dideliame nu
liūdime žmoną, sūnų ir dvi duk
teris. J. K.

Pasklidus žinioms' apie naują 
pavojų karo dėl čechoslovakijos 
padėties, New Yorko Wall Stry- 
te pasireiškė nepastovumas, 
prekės 'ir bondsai nėrė žemyn 
iki laipsnio, buvusio gegužės 2.

Donald Carroll teismo su
traukoj prokuroras reikalavo 
“džiūrės” jauną žudeiLą baust 
mirtimi.

Newyorkietis Terrence .Ro
berts, 26 m., mirė elektros kė
dėj už žudytetę pereitų metų 
rugpjūčio mėn. Gi James 
Murphy, 18, ir Michael Moo> 
ney, 19 metų, mirties bausmę 
gubernatorius pakeitė, viso Į 
amžiaus kalėjimu.

SUSIRINKIMAI
EAST NEW YORK

£DS 13-tos kuopos labai svarbus 
susirinkimas įvyks šį trečiadienį, bir-1 
želio (June) 1, 8 vai. vakaro, Kibu-' 
rio salėj, 948 Jamaica Ave. Visi na
riai būtinai dalyvaukite, nes bus 
LDS Centro Valdybos nominacijos ir 
kuopos išvažiavimo reikalai. — Val
dyba. ' (125-127)

PARDAVIMAI

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokiu grupių ir pavienių.
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama.. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

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

iIrooklyn, N. Y.
Te].: Glenmore 5-6191

1

Tel. Virginia 7-4499

Bany P. Shalins
(Jalinskas)/

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Tutim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę del posermeninių pietų. 
Teikiam nemokamai vėliausios 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway 

Woodhaven, L. I

Telefonas Stagg 2-4409

A. Radzevičius 
GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidojo tinka

mai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu

vėm, parėm, krikštynom ir 
kitokiem reikalam 

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

Telefonas: Humboldt 2-7964

DR. J. J. KASK1AUCIUS

naviciusMateušas Si
GRAŽIAI įrengta SUSIĖJIMAMS įstaiga .

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

426 SOUTH 5th STREET 
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

Lietuviui Kuro Kompanija 
ĮDEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir įdės tinkamą 
“burner” arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. 
Maloniai suteikiame aprokavimus be jokio mokesčio.

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

< x
Telefonas EVergreen 7-1661

Šeštadien., Gegužės 28, 1938

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker

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

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasi važi nė jimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Stephen Aromiskis
(Arrhakauskas)

Graborius (Undertaker)
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335

2
3 
3

3 
3

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

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




