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Lietuvos spauda pilna skun- j 
du apie liaudies, ypač kaimo | — 
liaudies atsilikimą kultūroje. Į ję ^39 
Juk ir tas nesvietiškai pra
plėtęs peštukizmas išplaukia f —--
iš Lietuvos jaunimo kultūrinio ! 
atsilikimo.

Kultūringas 
liais gaisu vieni kitiems

jaunimas bas-j
ne-

ne

LENKIJA IR NAZIAI PLANUOJA UŽ
GROBT LIETUVĄ IR KITAS PABAL
TI JOS ŠALIS,-PERSPĖJA “PRAVDA”

Lietuvos Žinios
Deja, ta spauda visai

kliudo to nekultūringumo šak; | Į j J ŲJ dALlOj-f EftDft J A FRA V UA
nu. Ji visai pamiršta, kad I '
tos šaknys glūdi smetoninėje Į ---------- ®
diktatūroje. | Maskva. — ‘ Lenkijos ge- j MuSSolink) Žentas G ė r i S i

Liaudis prispausta ir pa- • neralis štabas planuoja už-1 
vergta. Ji negali laisvai kvė- ne Lietuva, bet ir 
puoti. Jos laisvos organizaci- y ... . ... .j Latvijos apskritis — gele- 

mazgą Daugpilį, 
prieplauka ir 

kt.,” rašo Sovietų Komunis
tų Partijos organas “Prav
da.” I

jos tuojaus užgniaužiamos.

Vienybe su Japonais ir Na
riais Prieš “Bolševizmą”

Tai iš kur ji sems šviesą ir žinkelių 
Ar teisinga būtų Liepoją S,Ukui t urą ?

užrišti žmogui akis ir paskui 
barti jį, kodėl jis saulės švie- 

' sos nemato ? • ' ‘

Roma. — Grafas Ciano, 
užsieninis Italijos ministe
ris, Mussolinio žentas, vie
šai gyrė Anglijos ministerį 

Nors Hitleris užgyrė jau: pirmininką N. Chamberlai-
1 žinomą Lenkijos ultimatu-] na, kad jis padarė “draugiš- 
I mą-grasinimą Lietuvai, bet kūmo” sutartį su Italija.

Bet Ciano ypač pabrėžė

Chicagos “Draugas’ porina:] - - - •• -
“Popiežius turįs žinių, kad . 
Rusijos žmonių širdyse tikėji- — 
mas į Dievą esąs labai stiprus, | jis pats neatsisako nuo gl’O- 
nors persekiojimai už tai ne- bimo Lietuvos, Latvijos, Es- Italijos “glaudų bendradar- 
žmoniški.” ... ponijos ir Finijos. Tų kraš-] biavimą 

SovJetų Sąjungoje ti- ■ tyko du fašistiniai va-1 garbino
Kas nori, tas gali tikėti ir! gys,. vienas kitam pavyde-1 japonų tautą, 
melstis — niekam nedraudžia-. darni.
ma. Suvaržytas ten tiktai , 
kunigų biznis. Jiems nevalia ypač paskutiniais laikais 
is tikėjimo riebų biznį daryti, pabruko knibždynus savo

■ šnipų į Lietuvą ir kitas Pa- 
. Sovietų valdžia suteikė pil- baltijo šalis. Jie naudoja ir 

mausią laisvę visiems Vkėj1- lenku ir vokiečių tautines 
ro katalikų tikėjimas buvo .mažumas, jų kunigus, mo- 
smarkiai persekiojamas. So-1 kyklas ir neva “labdary- 
vietai visus tikėjimus sulygino, bės” draugijas tose šalyse 

Vienok popiežius trokšta kaip savo agentų lizdus 
Rusijoje sugrįžtant carų vies- prįe§ Lietuva ir kitus mini- 
buojasi už sugrąžinimą kata-1 mus. ki astus. Vokiečių laik- 
likų tikėjimo persekiojimo. i raštis “Baltische Ostmark 

--------  j atvirai šaukia, kad vokie- 
Ar tiesa, kad Lenkija ne- į čiai tose šalyse turi būt ren- 

sapnuoja apie užgrobimą Lie- gįamį “tuojautiniam ir pil- 
tuvos smurtu, ginklais? i nam susiliejimui su vokie

čiais, gyvenančiais Vokieti- 
:j°je.”

Hitlerio slaptosios polici
jos agentai organizuoja ten 
savo kuopeles beveik visuo
se fabrikuose, dirbtuvėse, 
mokyklose ir kitose įstaigo
se. O Lietuvos ir kitų Pa
baltijo kraštų valdžios nuo
lankauja tiem fašistiniam 
grobikam. Bet jeigu jie už
imtų Lietuvą, ir jos kaimy
nes, tai jos prarastų ne tik 
savo nepriklausomybę, bet 
taptų sunaikintos ir kaipo 
tautos, kaip Litvinov, užsie
ninis Sovietų komisaras nu
rodė jau kovo 18 d.

Jeigu tatai pavyktų Vo
kietijai Pbei Lenkijai, tada 
užgrobti kraštai būtų pa
versti ir karo stovykla prieš 
Sovietus.

” su Vokietija ir 
“stiprią ir kilnią

| kietijos-Japonijos
Lenkija ir nazių valdžia\ prieš bolševizmą tai esąs,

Italijos-Vo-
į frontas

pasak Ciano, “civilizacijos 
gelbėtojas.”

Ciano taip pat viešai di
džiavosi, kad Italija išvien 
su Vokietija kariauja prieš 
Ispanijos respubliką, kaip 
jis sako, “prieš bolševizmą” 
tenai.

Kasyklos Eksplozijoj 
Užmušta 10 Mainieriy 

Ir Šeši Sužeista
Netiesa. Kas taip kalba, i 

tas pasitarnauja Lenkijos im
perialistams.

Ištiesi] Lenkija darbuojasi 
abiem frontais: Lietuvos vi
duje sušilus varo lenkinimo 
darbą, o lauke ant Lietuvos 
nepriklausomybės galvos laiko 
iškėlus Damoklio kardą.

ir“Laisvėje,” “Vilnyje 
“Šviesoje” telpa daug pamo
kinančių, informacinių straips
nelių. Juos draugai turėtų 
pasižymėti ir reikalui prisėjus 
tomis informacijomis pasinau
doti.

Vien atmintimi negalima 
pasitikėti. Reikia kur nors 
užsirašyti, kad, štai, tam ir 
tam numeryje tilpo informaci
nis straipsnis tuo ir tuo klau
simu. .

Pavyzdžiui, “Laisvėje” daug 
rašoma apie Sovietų liaudies 
gyvenimą — paduodama fak
tai, skaičiai. Bet, žiūrėk, drau
gas rašo laišką ir prašo 
smulkmenų 4ipie tą liaudį. Va
dinasi, jei ir skaitė, pamiršo ir 
vėl nežino.

Scranton, Pa. — Ne ma
žiau kaip 10 mainierių tapo 
užmušta ir 6 sužeista per 
dujų sprogimą Volpe an
glies kompanijos kasykloj, 
beveik mylios gilumoj.

Žuvo Al Glanko, J. Clark, 
John Kovaleski, Martin 
Wozneski, John Lokuta, 
John Phillips, S. Adonizio, 
Adam Mark, Gino Bostick 
ir Michael Guzzy, o gal ir 
daugiau.

Iš Varšavos Grįžo Lietuvių 
Delegacija

Kaunas. — Gegužės 26 d. 
iš Varšavos sugrįžo lietuvių 
delegacija, kuri tarėsi su 
lenkais geležinkeliais susi
siekti reikalais. Tiesioginio 
keleivių susisiekimo sutartį 
abiejų šalių vyriausybės pa
tvirtins birželio mėnesio ga
le. Prekinių traukinių susi
siekimas ateities dalykas — 
galės būti pradėtas tik pre
kybos sutartį sudarius, kas 
dar nesvarstoma.

Liudijimai Susisiekimo ir 
Kitomis Lengvatomis Pasi

naudoti Lietuvoje
Kaunas, birž. 1. — Užsie

niu lietuviai susisiekimo 
Lietuvoje lengvatomis pasi
naudoti liudijimus gaus Lie
tuvos konsulatuose užsieny
je ir Lietuvos sienoms per
eiti punktuose.

Dariaus-Girėno Posto Le
gionierių ekskursija Lietu
voje Iškilmingai Sutikta.
Kaunas. — Į Lietuvą at

vykusią Dariaus-Girėno po
sto apie "100 legionierių ek
skursiją pasienyje ir Kaune 
labai iškilmingai sutiko or
ganizacijų ir visuomenės at
stovai.

Praugai diskusuoja ir siūlo 
“Šviesą” leisti nors sykį į du 
mėnesiu, vietoje sykį į tris.

Bet Literatūros Draugija su 
dabartine narystės duokle fi
nansiškai negalėtų “šviesą” 
patankinti.

Kaip iš to išeiti? Ar galima 
būtų vis tiek “šviesą” patan
kinti ?

Taip, būtų galima. Bet rei
kėtų žurnalui gauti tūkstanti
nę prenumeratų.

Ar tie penki tūkstančiai 
Draugijos narių su viršum ga
lėtų gauti savo organui tūks
tantinę prenumeratų?

Tegul apie šį klausimą visi 
draugai dabar pagalvoja, o 

žodį.

Lietuvoj Minėta 550 Metą 
Krikščionybės Sukaktis 

Minėta 550 Metų Krikščio
nybės Sukaktis Lietuvoje

Kaunas. — Gegužės 29 d. 
iškilmingai paminėta 550 
metų krikščionybės sukak
tis Lietuvoje, karo muze- 
jaus sodelyje, ' dalyvaujant 
vyriausybei, vyskupams ir 
visuomenės atstovams, arki
vyskupui Skvireckui, profe
soriui Česniui, generolui 
Nagiui-Nagevičiui ir kt. Po
piežius .atsiuntė sveikinimo 
laišką ir apaštališką palai
minimą lietuvių tautai.

Įkalintas Longo Pagal Ma
joro Hague Gižų Sąmokslą
Jersey City, N. J. — Tei- 

sąjas Kinkead, įrankis fa- 
šistuojančio maj. Hague’o, 
pasiuntė kataliką J. R. Lon
go, CIO unijų rėmėją, devy- 
niem mėnesiam į kalėjimą 
už tai, kad buvę “neteisėtų 
vardų” tame rinkimų doku
mente, kurį pernai Longo, 
kaip apskrities piliečių ko
miteto sekretorius, įteikė 
vyriausybei.

Vito ‘ Marcantonio, advo
katas Tarptautinio Darbi
ninkų Apsigynimo įrodė, 
kad 10 iš 12 parinktų “džiu- 
rimenų” prieš Longo mela
vo ir kreivai prisiekė; bet 
teisėjas Kinkead vis tiek 
Longą įkalino. Tačiau Mar
cantonio turėjo tiek faktų 
savo rankose, kad išreikala
vo naujo teismo, nors tei
sėjas labai nenorėjo jį duot.

suvažiavimas tars savo

Šiandien bus giedra.—N. 
. Oro Biuras.

Shanghai.—Chinų komu
nistinės Aštuntos Armijos 
kareiviai, partizaniškai ko
vodami prieš japonus, pa
siekė punktus jau tik už 14 
mylių nuo Peipingo.

Washington. — Šalies 
Darbo Santikių Komisija 
įsakė Elektrinių Laivų 
Kompanijai Groton, Conn., 
priimt darban 125 darbinin
kus, kuriuos ta kompanija 
išmetė už sėdėjimo streiką 
pernai.

J Tautinės Olimpiados Ko
mitetą Pakviesta Daug 

žymių Asmenų
Kaunas. — Į Tautinės 

Olimpiados Komitetą pa
kviesti ministeris pirminin- 
,kas kun. Mironas, Seimo 
vadovybė, Klaipėdos Kraš
to gubernatorius Kubilius, 
Direktorijos Pirmininkas 
Baldžius, kariuomenės šta
bo viršininkas gen. Černius, 
Kauno miesto burmistras 
Merkys, Amerikos lietuvių 
atstovai teisėjai Zuris ir 
Laukaitis, sporto mėgėjas 
Venclova ir Mažosios Lietu
vos patriarchas Jankus.

Pietų

SUMUŠTA PELNAGROBIŲ UŽMAČIA 
UŽDRAUST NAUDOT WPA PINIGUS 

MIESTINEI ELEKTROS STOTIM
Japonai Lėktuvais Kovoja 
Prieš Partizanus; Chinai 
Naikina Apsuptus Japonus

Washington. — Dešinieji 
demokratai ir republikonai 
iš senatinės lėšų komisijos 
įnešė taip “pataisyt” prezi
dento Roosevelto viešų dar
bų ir ūkio gaivinimo suma
nymą, kad būtų uždrausta 
duot bei skolint WPA pini
gus miestams steigtis savo 
elektros stotis prieš kompa
nijų elektros stotis. Bet se
natoriai 46 balsais prieš 30 
greitai sumušė tokį “patai
symą,” kuris buvo padik
tuotas elektros trusto.

Tuom “pataisymu” deši
nieji taipgi norėjo uždraust 
naudot valdiškus pinigus 
miestams dar tokiem reika
lam, kaip požeminių gele
žinkelių pravedimas, savo 
vandens sistemų steigimas, 
viešu marketu kūrimas, til- 
tų statymas ir visa, kas tik 
daro varžytines privačiam 
bizniui.

Demokratinių senatorių 
daugumos vadas Barkley

I tauriukiai Por 1? Vai pi™ balsuojant tą pelna- UdUUttXldl f Cl IL Tdl. grobišką pataisymą, prane- 
Nukovė L200 Fašistu;1,.1’ plento RooSe- 

'velto nusistatymą:

Shanghai, birž. 3. — Chi
nai tebeskina apsuptą divi
ziją japonų generolo Doiha- 
ros, šiaur-vakariuose nuo 
Lanfeng miesto. Nauji tūk
stančiai japonų, siunčiami 
pagelbon apsuptiem saviš
kiam, tapo sulaikyti už 25 
mylių į rytus nuo Lanfengo.

Japonų lėktuvai nuolat 
užpuldinėja veikliai kovo
jančius chinus partizanus 
Shantung ir Shansi provin
cijose.

Iš Kihsieno, į pietus nuo 
• Lung-Hai geležinkelio, ja

Skipitis Išvyksta į 
Amerika £

Kaunas, birželio 
Draugijos Užsienio 
viams Remti pirmininkas | _ 
advokatas^ Skipitis . birželio pOnaį pasigrūmę 15 mylių 
menesį išvyksta Pietų toliau į šiaurių vakarus. Jie 

taip pat užėmę Luyi; 15 my- 
j lių į vakarus nuo Pohsieno, 
t kaip skelbiasi patys japo
nai.

Lietu-;

Ameriką aplankyti lietuvių 
kolonijas.

Derybos Lietuvos ir Argen
tinos Prekybos Sutarties 

Reikalu
Kaunas, birž. 1. — Bai

giamos diplomatiniu keliu 
vedamos derybos Lietuvos 
ir Argentinos prekybos su
tarčiai sudaryti.

Kontroliuoja Orą
Hendaye, Franc.- Ispani-

Šalies valdžios pinigai ne- - 
bus naudojami steigimui 
viešumos įmonių, kur gy-

SOVIETAI REIKALAUJA PIKIETUOT ISPANIJOS 
VANDENIS, KAD FAŠISTAI NEGAUTU DAU

GIAU KARO REIKMENŲ IŠ UŽSIENIU
Tik Tokia Sąlyga Sovietai Priimtų Anglijos Planą 

Svetimų Karių Atšaukimo iš Ispanijos
dėl

AAVllvlClj V* X ± Ct 11 V* X0UCUJX • . — v* ■ • y*

jos pasienis. - Respublikos YU0Ja. tos rusle® Prlvac,os

London.—Sovietų Sąjun
ga priims Anglijos planą, 
siūlantį skaitliuot ir dalimis 
atšaukinėt iš Ispanijos sve
timšalius liaudiečių ir fašis
tų kareivius tik tokiame at
sitikime, jeigu bus įvykdy
ta būtina sekančioji sąly
ga, kurią Sovietų atstovas 
S. B. Kagan išstatė tarp
tautinei “nesikišimo” komi-, 
sijai:

Kariniai laivai šalių, pri
klausančių tai komisijai, tu
ri pikietuot visas Ispanijos 
prieplaukas ir pakraštinius 
vandenis, kad iš užsienių 
nebūtų plukdoma ginklai ir 
amunicija, nei fašistam nei 
liaudiečiam per 30 iki 40 
dienų, kol “nesikišimo” ko
misijos įgaliotiniai skait
liuos, kiek yra svetimų ka
riautojų pas fašistus ir liau- 
diečius. Tuo tarpu komisi
jos paskirti viršininkai turi 
dieną ir naktį visose Ispani
jos prieplaukose žiūrėt, kad 
nebūtų iškeliama ant kran
to jokie užsieniniai karei
viai, ginklai ar amunicija.

Jeigu po 40 dienų nuo ko
misijos pradėjimo skaitliuot 
svetimus kariautojus pas 
fašistus ir liaudiečius nebus 
pradėtas kraustymas sve
timšalių kareivių iš Ispani
jos žemės, tai turi būt vėl 
atidarytas Franci jos rube-

žius į Kataloniją, šiaur-ry
tinį Ispanijos kampą, ■— sa
ko Sovietai.

Anglija siūlė tik uždaryt 
sausumos rubežius tarp 
Franci jos ir Ispanijos res
publikos ir tarp Portugali
jos ir generolo Franco val
domo ploto; bet Sovietų at
stovas parodė, kad to anaip 
tol negana.

Nežinia, ar “bepusiškoji” 
komisija priims minimus 
Sovietų reikalavimus. Taip
gi dar nežinoma, ar genero
las Franco leistų skaičiuot 
savo talkininkus: italus 
juodmarškinius, Hitlerio 
nazius, Portugalijos fašis
tus ir kitus. Be to, stovi 
klausimas: iš kur “bepusiš- 
kumo” komisija gautų 5 mi- 
lionus dolerių, kurie būtų 
reikalingi pravedimui An
glijos plano?

Japonai Užgrobė Dar Vieną 
Amerikiečių Misiją; Pasida

rė Sau Fortus iš Jos
Japonai užgrobė ameri

kiečių metodistų misiją Hu- 
chowe, 100 mylių į pietų va
karus nuo Shanghajaus bir
želio 3 d. ir dalinai sudegi
no bažnyčią. Misijos patal
pas jie naudoja kaip savo 
fortus gintis nuo chinų par
tizanų.

kariuomenė per 12-kos va
landų mūšį nukovė 1,200 fa
šistų tarp Puebla de Vai-1 
verde.ir Mora de Rubielos, 
10 mylių fronte, į petų ry
tus nuo Teruelio.

Fašistai dar neužėmė pa
ties Morą de Rubielos mies
to, nors jau kelios dienos 
atgal pranešė apie jo pa
ėmimą, v

Respublikos Lėktuvai 
Vyrauja Ore

Respublikiečiai turi dau-j 
giau pėstininkų kareivių i 
šiame fronte, o fašistai dau
giau kanuolių ir tankų; bet 
respublikiečiai savo lėktu
vais vis dar tebevyrauja čia 
ore prieš fašistus, kaip rašo 
Associated Press.

Paskutinėmis dienomis iš 
Katalonijos atskrido daugis 
liaudiečių bombinių orlai
vių, perlėkdami per fašistų 
“koridorių,” skiriantį Kata
loniją nuo didžiumos Ispani
jos respublikos.

Respublikiečių 
kulkasvaidžiais 
daug fašistų, ypač atakuo
dami jų trokus vieškeliuose.

lėktuvai 
iškapojo

: įmonės, jeigu jų kainas nau- 
j do to jams tvarko kokia val
diška įstaiga, pirma negu 
bus pasiūlyta žmoniška kai
na atpirkt tokias privačias 
įmones.

EXTRA!
SOVIETŲ ORLAIVY- 
NAS PRIRUOŠTAS GINT

ČECHOSLOVAKIJĄ
Budapest, Vengrija, birž. 

3. — Vokietija vėl grūmoja 
čechoslovakijai. Nazių ka
reiviai, pasmeigę ant durtu
vu paveikslus čechoslovaki- 
jos prezidento Beneso, 
vaikščioja pasieniais, keik-

1 darni čechoslovakus.
čechoslovakijos valdžia 

kelis kartus per dieną kal
basi telefonu su Maskva. 
Pranešama, kad Sovietai 
priruošę didelį daugį kari
nių lėktuvų, kurie skristų ir 
parašiutais nuleistų tūks
tančius sovietinių kareivių 
prieš nazius, kaip tik Vokie
tija užpultų čechoslovakiją.

Ir Generolo Franco Valdiniai 
Bruzda Prieš Nazių ir

Italų Bombininkus
Paryžius. — Pranešama, 

kad ir fašistinėj Ispanijos 
dalyj pakilo platus žmonių 
pasipiktinimas prieš nazių 
ir Mussolinio lėktuvų pada
rytas daugmeniškas žudy
nes užfrontiniuose miestuo
se Ispanijos respublikoj.

ORLAIVIU JIEŠKO PA
GROBTO VAIKO

Princeton, Florida, birž. 
3. — Federalė valdžia pas
kolino orlaivį piliečiam, 
jieškantiem vaikvagių arba 
jų pagrobto 5-kių metų vai
ko J. B. Cash, gyvo ar ne
gyvo.

Washington, birž. 3. •— 
Naujosios Dalybos priešų 
įnešimas “atskirt WPA vie
šuosius darbus nuo politi
kos” tapo sumuštas senate 
39 balsais prieš 37.

r i
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Musų Ranka Katalikams
Savo raporte Komunistų Partijos De

šimtai Konvencijai d. Browderis plačiai 
kalbėjo apie komunistų santykius su ka- 

i talikais, taip pat su visais kitais tikin- 
' čiais žmonėmis. Jis pareiškė, kad mes 

laikome ištiesę savo ranką visiems ti
kintiems darbo žmonėms ir šaukiame 
prie bendro darbo už socialinį teisingu
mą, už liaudies būklės pagerinimą, už at
mušimą fašizmo ir karo pavojaus.

Amerikonas kunigas Boland jau atsi
liepė į d. Browderio pareiškimą. Kun. 
Boland žada nieko bendro neturėti su ko
munistais, neturėsią taip pat visi katali
kai.

Žinoma, d. Browderis nei netaikė tą 
pareiškimą kunigams. Ypač katalikų ba
žnyčios dvasiški ja yra kietai susijus su 
kapitalu. Tą ypač parodo jos darbai Is
panijoje.

Komunistai visų pirma kalba į
kus ir kitų tikėjimų pasekėjus darbo 
žmones, kurių reikalai yra tie 
kaip ir komunistų. O kad su jais 
nistai gali susikalbėti ir veikti išvien, tai 
parodo kiesdieniniai įvykiai. Paimkime 
streikus. Ar ten ranka rankon nedalyvau
ja komunistai, katalikai, protestonai, so
cialistai, žydai?

Taigi, bendradarbiavimas komunistų 
su katalikais yra gyvas faktas. Tiktai 
reikėtų tą bendradarbiavimą praplėsti.

Aišku, kad kunigija tam nepritaria ir 
griežtai priešinasi. Betgi net ir kunigi
jos didžiuma nebedrįsta katalikus darbi
ninkus agituoti skebauti tik todėl, kad 
sykiu su jais streikuoja ir komunistai.

i 
I

katali-

I

>

patys, 
komu-

Šios komunistų pozicijos nesupranta 
bei nenori suprasti Chicagos menševikų 
dienraščio redaktorius. Jis klausia: “Bet 
koks dar gali būti didesnis oportuniz
mas, kaip šis komunistų broliškos ran
kos ištiesimas katalikų bažnyčios na
riams?”

Kas tuomi norima pasakyti? Ar tas 
žmogus nori svietui įkalbėti, kad nei ko
munistai, nei socialistai negali nieko ben-

H
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ginti kraštoChiniečiai važiuoja j frontą 
Japonijos užpuoliką.

dro turėti su katalikų bažnyčios nariais, 
kurių Amerikoje yra milionai ir 
kurių dauguma susideda iš darbininkų? 
Jeigu negalima su katalikų bažnyčios na
riais, tai negalima nei su protestonų baž
nyčios, nei su žydų bažnyčios ir tt.

Klasių kovoje šitokia pozicija reikštų 
paprastą skebavimą. Ir, ot, tokį skebavi- 
mą to dienraščio išmintingas redakto
rius, matyt, skaito revoliucioniškumu, o 
komunistų ištiesimą rankos toms darbo 
masėms vadina baisiausiu oportunizmu!

Kaip atrodo, tai Grigaitis jau persi
ėmė trockistų Stilsono ir Strazdo be galo 
“kairiomis” filozofijomis.

A r Fašistinė Beprotystė, ar 
Tikslus Dirvos Ruošimas?

Kai kelios dienos atgal toks keturvėjis 
Visliomis fašistų “Vienybėje” pasiūlė Lie
tuvai vėl jieškoti karaliaus, tai daug kas 
nusijuokė. Bet štai ir vėl toje pačioje 
“Vienybėje” (birž. 2 d.) jau kitas ben
dradarbis, tūlas Krokauskis, sušilęs agi
tuoja už visos Lietuvos pardavimą im
perialistinei Anglijai.

Visų pirma Lietuva, girdi, turėtų An
glijai pavesti savo ekonominį gyvenimą. 
Be tokio Lietuvos atidavimo Anglijos 
kapitalui Lietuva negalinti nei sapnuoti 
apie sukultūrėjimą ir progresą.

Paskui seka Lietuvos politinis parda
vimas Anglijai. Smetonuotas Krokauskis 
posmuoja:

Ai- toks paktas Lietuvai ir Did. Britani
jai priimtinas? Atrodo visai priimtinas. 
Tokį Lietuvos ir Did. Britanijos santykiai 
panašūs būtų į Did. Britanijos ir Egipto, 
Italijos ir Albanijos santykius. Niekas neį
tikins, kad Egiptas nesijaustų saugus ir pa
tenkintas Did. Britanijos ir Albanija-Itali- 
jos globoje.

Tiesa Did. Britanija nėra linkusi pasi
tikėti ir simpatizuoti respublikoms, (Na, o 
Airija? V. R.) bet Lietuvai santvarkos pa
keitimas nėra sunkus, prisimenant, kad mo- 
narchistinė valstybės santvarka yra Didžio
jo Vytauto Lietuvos, yra Lietuvos valstybės 
istorinė ir tradicinė santvarka. Britų-lie- 
tuvių paktas būtų vainikuotas ir amžiams 
sucementuotas jeigu dar, pavyzdžiui, Kuni
gaikštis Kentas,—ar kitas kuris anglų prin
cas,—būtų pakviestas užimti Lietuvos ka
rališką sostą. ;
Negalima nepastebėti, kad šitas atvi

ras Lietuvos piršimas kokiai nors užsie
nio imperialistinei valstybei ir įvedimas 
Lietuvoje monarchijos “Vienybėje” pra
sidėjo kaip tik po to, kai ponas Trečio
kas aplankė Kauną ir gavo nuo Smeto
nos valdžios abrako. Gal Smetonai nepa
lanku pradėt propagandą už tą politiką 
pačioje Lietuvoje, tai jis ją veda čionai 
per jai parsidavusią fašistinę spaudą.

O tas tik sutvirtina mūsų senai skel
biamą tiesą, kad lietuviškiems fašistams 
Lietuvos nepriklausomybė yra visai sve- . 
timas dalykas.

LIETUVOS ŽINIOS

K
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Vaikai is Keršto Padegė
< Namus

^Gegužės 9 d. 12 vai. miesto 
sočio daržininko Rozenvaldo 
buūe kilo gaisras. Sudegė gy
venamas namas ir tvartas. Tro- 
bėsiai priklausė miesto savi
valdybei. Nuostoliai tuo tar
pu dar neapskaičiuoti. Spė
jama, kad jie sudarys apie

ĮL 8,000 litų.
Gaisro priežastis tiriama. 

Spėjama, kad padegė kerštau
dami vaikai, nes sodininkas 

. Rozenvaldas dažnai juos už
klupdavęs beskinančius tik ką 

‘Pražydusias gėles. Gaisras kilo 
; iš tvarto pastogės, kuri buvo 

atsirėmusi į krūmais apaugu
sį pilies kalno Šlaitą.

1

KRETINGA
Stato Didelę Pradžios Mokyklą

Apskrities savivaldybė Kre
tingoje geroje vietoje stato di
delę pradžios mokyklą. Mo
kykloje tilps 8 komplektai, 
didelė salė, darbų klasės ir 
panašiai. Mokykla stotoma 
mūrinė ir bus įrengta moder
niai su slėptuvėmis, kanaliza
cija, vandentiekiu, centriniu 
šildymu ir tt.- Mokyklos pa
matų mūrijimo darbai baigti.

Dabar jau smarkiu tempu ve
damos sienos ir manoma iki 
šių metų pabaigos galutinai ją 
baigti ir įrengti. Darbus vyk
do rangovas žygas.

Norėjo Pabėgti iš Darbo 
Stovyklos

Gegužės 6 d. iš Dimitravo 
priverčiamojo darbo įstaigos 
buvo pabėgę trys suimtieji: B. 
Nekvaras, S. Gailiūnas ir J. 
Petrūnas. Visi buvo nubaus
ti nuo 10 iki 12 mėnesių dar
bams. Visi pabėgusieji buvo 
greit suimti. Vienas tą pačią 
dieną, o kiti du sekančią.

Washington. — Tvirtina
ma, kad senatas tuoj pri
ims prezidento bilių dėlei 
viešų darbų, pašalpų ir ūkio 
gaivinimo.

Klausimai ir Atsakymai
Meldžiu paaiškinti šiuos da

lykus. Kadangi Amerika lai
kosi taip vadinamo neutrališ- 
kumo ir neleidžia Ispanijos 
liaudies valdžiai pirktis gink
lų čionai Amerikoje, na, o 
Vokietijos ir Italijos laivai 
atvažiuoja Amerikon ir ima 
amuniciją. Tas galima, nes, 
mat, Vokietija ir Italija “ne-

apeina. Tuo būdu ar 
tą patį daryti ir ki- 
dėl Ispanijos? Da-

Sovietų Sąjunga,

kariauja,” nes karo Ispanijai 
jos nepaskelbė. Taigi, jid 
įstatymą 
negalėtų 
tos šalys 
leiskime,
Meksika, Švedija, Holandija ir 
tt. ? Argi negalima būtų į tų 
šalių laivus kraut amuniciją 
ir vežt dėl Ispanijos?

A. Kiškiūnas.
Atsakymas

Jei tai būtų galima padary
ti, tai juk ir būtų daroma. 
Tačiau reikia atminti, kad 
Amerikos valdžia nėra darbi
ninkiška valdžia. Ir ką ji lei
džia daryti Vokietijai bei Ita
lijai»šiame atsitikime, nelei
džia toms šalims, kurios aiš
kiai pritaria Ispanijos liaudies 
valdžiai. Juk jei Amerikos 
buržuazija nebūtų nusistačius 
prieš Ispanijos valdžią, tai ne-l 
būtų priėmus nei to bjauraus 
įstatymo, kuris aiškiai atkreip
tas prieš tą valdžią.

Tai viena problema. Kita— 
Sovietų Sąjungai be galo toli 
ir sunku pasiekti Ispaniją, nes 
gen. Franco yra paskelbęs 
blokadą ir pagelba Italijos 
laivų ir submarinų stabdo ir 
skandina laivus, plaukiančius 
į liaudiečių prieplaukas. Tas 
pats su Meksika. Tačiau tos 
dvi šalys juk daugiausia karo 
padargų ir yra davusios Ispa
nijos liaūdiečiams. Tą visas 
svietas žino. Jos daro viską, 
idant pagelbėti liaūdiečiams 
laimėti. Švedija ir Holandija 
yra buržuazinės valstybės.

pastangas sumušti kiekvie
ną reakcionierių.

Konvencija priėmė plačią 
šiems rinkimams platformą. 
Ji savo laiku (gana greitai) 
bus išversta lietuvių kal- 
bon ir paskelbta. O rezo- 

dėl demokratinio

Bruožai iš Komunistų 
Partijos Konvencijos 

_______ v

Profesionalų buvo 117. 
j Farmerių tebuvo 19. Tai 
per mažai ir tai buvo atžy
mėta konvencijoje. Partija 
privalo daugiau darbuotis 
tarpe darbo farmerių.

Tiek apie delegatų socialį 
sąstatą.

Konvencija parodė ir tą 
svarbų faktą, kad Komunis
tų Partija jau labai plačiai/ 
įsišaknėjus darbo unijose. 
458 delegatai buvo darbo 
unijų nariai, beveik du šim
tai jų nuolatiniai unijų 
veikėjai.

Kalbant apie šią konvenci
ją, būtinai reikia pabrėžti 
jos vieningumas. Nei disku
sijose, nei balsavimuose ne
simatė nei krislelio frakcio- 
nizmo bei pasidalinimo, 
nors, tiesa, minčių įvairiais 
klausimais buvo visokių. 
Draugų Fosterio ir Brow
derio vadovybė sucementa
vo revoliucinės partijos ei
kš. Jie ir vėl išrinkti stovė
ti partijos pry šakyje ir ją 
vairuoti — d. Fosteris par
tijos pirmininku, o drg. 
Browderis generaliu sekre
torium.

Konvencijos šūkiai buvo 
'šie: Jębs, Security, Demo
cracy, Peace! Jie garsiai 

į skambėjo kaip iškabose ir 
(delegatų kalbose, taip tari
niuose.
/ Bet tiems šūkiams pra
vesti reikia metodų. Var
giai rasime Amerikoje dar
bo žmogų, kuris tiems šū
kiams priešintųsi. Kiekvie
nas pritars reikalavimui 
(darbo, užtikrinimo, demo
kratijos ir taikos. Bet kaip 
Tai visa pasiekti?

Komunistų Partijos kon- i 
vencija atsakė: Per demo
kratinį frontą. Tegul darbi- : 
minkai, profesionalai, far- 
meriai ir smulkūs biznieriai 
L— tegul visi, kurie kenčia 
nuo krizio, kurie trokšta 
laisvės ir taikos, veikia iš
vien, visų pirma, būsimuose 
rudens rinkimuose) Iš val
džios arTegisIa turų turi būti 
iššluoti visi reakcionieriai, 
atgaleiviai. Komunistai sta
tys savo kandidatus, kur 
bus išrokavimo, ir rems 
kandidatus kitų partijų, ku- 
rie darbais yra įrodę savo k _____
pažangumą, progresyvišku-i dar nėra partijos lietuviškų 

negrų, mą. Jie ir šauks ir dės visas/ kuopų, reikia jas sutverti.

Tai jau praėjo didžioji, 
Amerikos Komunistų Par
tijos konvencija. Ji buvo ne
paprasta ne tik savo didu
mu, skaitlingumu, bet nuo
taika ir darbais. Tai pirma 
tos rūšies konvencija viso-' 
j e Amerikos istorijoje. Nei 
viena kita iki tol buvus tos; 
pačios Komunistų Partijos} 
konvencija negali susilygin
ti su šia, tik praėjusia. Ku
rie joje dalyvavome, jos nie
kados nepamiršime.

Kas pirmiausia šioje kon
vencijoje metėsi į akį, tai 
jos apimis — tos iškabos su; 
vardais visų valstijų. Taip, 
atstovai buvo iš visų valsti
jų, iš pačių tolimiausių. Tir
šta, graži delegacija buvo iš 
pietinių valstijų.

Nei viena kita K. P. kon
vencija nebuvo . tokia plati. 
Buvo broliški delegatai ir iš 
šešių svetimų šalių — nuo 
komunistinių partijų Fran
ci jos, Kanados, Meksikos, 
Porto Rico, Kubos, Venezu- 
elos. Haiti Komunistu Par
tijos atstovas pavėlavo pa
siekti konvenciją laiku. An
glijos Komunistų Partijos 
atstovui draugui Gallagher 
Amerikos valdžia nedavė 
leidimo įvažiuoti. ,

Šia konvencija nepapras-( 
tai buvo susidomėjus ir 
stambioji Amerikos spauda. 
Didlapiai turėjo paskyrę 
nuolatinius reporterius pra
nešinėti iš konvencijos dar-

Labai įdomus buvo kon
vencijos delegatų sąstatas. 
Reguliarių delegatų ir jų 
pavaduotojų buvo 776. O su 
broliškais delegatais susi
darė visa tūkstantinė. Vadi
nasi, konvencija buvo labai 
skaitlinga. į ‘ 1

Delegatų sąstatas parodė 
nepaprastą pakitimą parti
jos narių sąstate. Iš 776 de
legatų, tiktai 159 buvo sve- 
turgimiai, 617 buvo čiagi- 
miai. Pačioje partijoje jau 

i visus 75 nuošimčius narių 
, sudaro čiagimiai žmonės. Gi 
koks desėtkas metų atgal 

(buvo kaip tik priešingai — 
.apie 80 nuoš. susidėdavo iš 
sveturgimių, o tik apie 20 
nuoš. čiagimių.

Negrų buvo 101, arba 13 
nuosTvisų delegatų. Parti
joje jau turime šešius tūks
tančius su viršum

iL

liucija 
fronto prieš reakciją ir fa
šizmą tilpo “Laisvėje” dar 
prieš konvenciją. Tai bu
vo tik draftas, tai yra, pa
siūlymas, bet ji buvo kon
vencijos priimta ištisai.
BTLabai daug kalbėta apie 
darbo unijų vienybę ir at
mušimą darbdavių pasimo- 
j'imo Amerikos darbinin
kams algas nukapoti. Ko
munistai stoja už greitą 
apvienijimą CIO ir Ameri
kos Darbo Federacijos. 
Konvencija paleido . šūkį 
apvienytai kovoti prieš al
gų kapojimus.^ Nei per co
lį nereikia darbdaviams nu
sileisti. Kapojimas algų ne 
tik apsunkins darbininkus, 
bet dar daugiau pagilins 
patį ekonominį krizį. Ma
žesnės algos, mažiau bus 
išperkama produktų, ma
žiau darbų bus!

Todėl kova prieš algų ka
pojimą yra dienos klausi
mas. Ar supras darbinin
kai, ypač darbo unijos? Ar 
supras visi Amerikos žmo
nės? Daug priklausys ir 
nuo mūsų, nuo komunistų, 
pasakė partijos konvencija, 
kaip mes mokėsime šitą mū
sų šūkį įnešti į mases ir 
paskleisti. Darbo daug, 
darbas nelengvas, bet mes 
dirbsime bolševikiškai.
ZKonvencija priėmė naują 
partijai konstituciją ir tai
sykles. Šis dokumentas ir
gi bus išverstas lietuvių 
!kalbon ir išleistas. t . ........ v _.....

Naujoji konstitucija pa- oby valei z Vendziagoly. 
lengvina darbininkams pri-| „
Iri n 11 qtUi nrin IV rimt th i a Ui ■ Alltek ITlUVi . Tll pekaillia.

A Ipolit: “Tu drukarnia.” 
i Tu, jak vidziš našy liudzie
Gra na vendziagolskei dudzie...
—Dobryj viečior!—Antek 

kšiča,—
Panie šliachta mieška šičia? 
My poliacy z Airiagoly, 
Jeden bosy, drugi golyj.
—Dobry viečior, poliak malyj! 
Kur pririšot jūs kumialy?
Za chamskiego tu lituką 
Bendzim robic vielka štuka...

Post Scriptum: Šiam gar
siam Lietuvos obyvatelių him
nui muzikos rūbą davė pats 
prof. šaipokas, tampydamas 
savo dvieilę armoniką.

Šaipokas.

SVARBUS PAKLAUSIMAS 
PROF. ŠAIPOKUI

Genijališkasai šaipoke! Pa
aiškink man: Kokis dabar 
Lietuvoje obyvatelių himnas?

Lenkiu galvą žemiau kelių !
Tavo Kuldašių Kazys.

Atsakymas: Nesistebiu, kad 
tu, turėdamas mažą protą, no
ri jo pasiskolinti pas mane. 
Tik, meldžiamasai, nevadink 
mane genijum . . .

Turėtum žinoti, kad nuo ge
nijaus iki idioto, sako, esąs tik 
vienas žingsnis. . .

Dabartinis Lietuvos obyva
telių himnas yra parašytas 
garsaus mano giminaičio Ju
liaus Bokso kuntapliadoje, ku
rią tautos vadas Antanas Sme
tona Lietuvoje sukonfiskavo:

Štai jis:
Jeden bosy, drugi goly 
Pšijechali z Airiagoly, 
Na dvie bialyj kobylicy 
Pšijechali do stalicy.
Do basliuką ją pririšo, 
Prašymus po polski pišo, 
Idzie, idzie, chodzi, chodzi, 
Mūvi, nieko nėpšešchodzi.
Lieci, lieci pan za pana, 
Panie pendzi čemodaną,
V čemodane masla, jaiki 
I tšy struny balalaiki.
Antek kšyči Ipolitu:
Man paskolink porą litų.
Jak dlia človieka polskiego.
Čeba kupic salterskiego.
Antek pači na budynka, 
Ipolitu dreba kinka.

IV tem budynkie človiek golyj—

lengvina darbininkams pri-. 
klausyti prie Komunistų 
Partijos^. Ateityje kuopų 
susirinkimai bus tik du per 
mėnesį. Iki šiol mokėdavo 
po 50 centų į mėnesį tie, 
kurie uždirbdavo tarpe $50 
ir $100 per mėnesį, o ateity
je tie temokės po 25 centus. 
Ši nauja lentelė įeis galion 
su naujais metais.

Jau vakar “Laisvėje” 
pradėjome talpinti konven
cijos dokumentus. Jų bus 
ir daugiau. Mes raginame 
mūsų skaitytojus tuos do
kumentus atydžiai skaityti 
ir jų turiniu susidomėti.
] Konvencija nepaprastai 
daug atydos kreipė į parti
jos tolimesnį auklėjimą, jos 
eilių didinimą. Dabar par
tija turi 75 tūkstančius na
rių. Jaunųjų Komunistų 
Lyga turi 20 tūkstančių. 
Taigi, jau turime 95 tūks
tančius organizuotų komu
nistų. \ Pusėtinai gražus

'"Betgi neužtenka. Darbai 
milžiniški. Komunistų ar
mija turi augti. Drg. 
Browderis teisingai pasakė: 
Sunkiausia mums pasiekti 
pirmąjį šimtą tūkstančių. 
Paskui bus lengviau. Pa
matysite, tūkstančiai dar
bininkų stos mūsų partijon, 
jeigu tik mes gerai veik
sime. Keli metai atgal mes 
būtumėme laikę stebuklu, 
jeigu vienam vajuje būtu
mėme įtraukę part!jon pen
kis tūkstančius naujų na
rių. Betgi per šį vajų ga
vome 22 tūkstančiu!

Mes neabejojame, kad ir 
lietuviai darbininkai, susi
pažinę su Komunistų Par
tijos dešimtosios konvenci
jos darbais, stos į savo par
tijos eiles. <

r -Konvencija daug kalbėjo 
apie tautinių grupių veiki
mą. Ateityje daugiau bus 
kreipiama atydos į tą vei
kimą. Ypatingai bus ple
čiamas komunistų darbas 
tarpe lenkų, vokiečių ir ita-

Lietuviai neatsiliks. Kur

Tikrai “Pamačijo”
—Kūmute, ar tavo vyras 

vis dar serga?
—Oi gegutėle, praeitą 

naktį jau numirė. Bandžiau 
visokiom medicinom gydyti, 
bet jis vis šaukdavo, “gel
bėkit mane”. Tai mano kai- 
minka atnešė seno šventinto 
velykų vandens, tai tas jį ir 
apramino. Tas vandenėlis, 
matysi, geriausia medicina, 
nes, sakė, jau trejų metų se
numo. Kaip tik mano ligo
nis išgėrė to vandens stiklą, 
tai ir užmigo amžinuoju, 
miegu.

' Surinko J. Matačiuiias,

Tos kuopos turi savo darbo 
svorį perkelti į lietuviško 
judėjimo reikalus — rūpin
us mūsų spauda, mūsų or

ganizacijomis, švietimo dar
bu, jaunimo judėjimu.
\ Dabar reikia smarkiai 

,’uoštis prie lietuvių komu- 
listų nacionalio suvažiavi- 
^o, kuris įvyks Brooklyne 

?pos 4 ir 5 dienomis. Šis 
suvažiavimas apdiskus uos 
partijos konvencijos tari
mus ir suras . būdus juos 
pravesti gyveniman lietu* 
viškoje dirvoje. Reikia 
stengtis, kad ir lietuvių su
važiavimas būtų taip entu
ziastiškas ir konstruktyvus, 
kaip buvo dešimtoji parti
jos konvencija. A. B.
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£ M IE N AS J
Pritaria Miko Petraus

ko Kūrinių Leidimui
Kompozitoriaus Miko Petrausko atminimui 

pagerbti Amerikoje, yra susidaręs komitetas 
po vardu: Komitetas Miko Petrausko Kūri
niams Leisti. Norima čia, Amerikoje, jei ne 
visus, tai bent kaikuriuos to mūsų dainos-mu- 
zikos apaštalo kūrinius išleisti. Tuomi norima 
jį netik pagerbti, bet ir įamžinti.

Iniciatyvą tokio komiteto sudarymui davė 
Lietuvių Meno Sąjunga, kuri rūpinasi lietuviš
kąja meno plėtra Amerikos lietuviuose.

Į narius-rėmėjus yra pakviesta visa eilė lie
tuvių darbuotojų ir menininkų. Tokie nariai- 
pritarėjai nemanoma apsunkinti jokiomis or
ganizacinėmis ar finansinėmis pareigomis. 
Viskas ko norima, tai pritarimo ir męralės 
paramos.

Kai kurie visuomenės veikėjai ir pažangū- 
nai jau prisiuntė savo prielankius atsakymus, 
žemiau juos talpiname.

“Keleivio” redaktorius S. Michelsonas pra
neša :

“Gerb. B. šaknaitei,
Brooklyn, N. Y.

Gerbiamoji Tamsta:
“Gavau Tamstos laišką, kad organizuojate 

komitetą M. Petrausko kūriniams leisti ir kad 
norėtumėte mane tarp to komiteto narių-rė- 
mėjų.

“Aš linkiu Tamstų darbui kuo puikiausio 
pasisekimo ir moraliai jį visuomet jį rem
siu... *

“Draugiškai,
“S. Michelsonas.”

Poetas Stasys Jasilionis iš Binghamtono 
rašo:

“Taip, sutinku įeiti komiteto sąstatan dėlei 
leidimo Miko Petrausko kūrinių.

“Draugiškai, Stasys Jasilionis.”
Visuomenės veikėja K. Petrikienė iš Brook

lyn© savo prielankiame atsakyme praneša: 
“Gerbiama Tamsta:

“Aplaikiau Jūsų laišką, kviečiantį prisidėti į 
komiteto sąstatą Miko Petrausko kūrinių lei
dimui. Jeigu mano tokis prisidėjimas turėtų 
bent kokią reikšmę suorganizavime minėto ko
miteto, tuomet maloniai prisidėčiau.

“Su širdingai linkėjimais Jūsų kilniame dar
be, pasilieku,

“K. Petrikienė.”
Dr. A. Petriką trumpai praneša:
“Miko Petrausko kūrinių išleidimas, tai pir

maeilis kultūros darbas. Todėl sutinku visa iš
gale remti jį...

“Jeigu manote, kad būdamas jūsų organi
zuojamame komitete galėsiu tuo jums padėti, 
mielai sutinku į tokį komitetą įeiti.

“Su tikra pagarba,
• “Dr. A. Petriką”

Apysakų rašytojas Senas Vincas prisiuntė 
sekamo turinio laišką:

“B. šalinaitė,
Brooklyn, N. Y. •

“Gerbiama Drauge:
“Iš gilumos širdies sveikinu Komitetą Miko 

Petrausko Kūriniams Leisti ir .kiek galėdamas 
prisidėsiu su vienokia ar kitokia parama prie 
to prakilnaus tikslo įkūnijimo.

“Velionis Mikas atidavė lietuviams viską, 
kaip tai: sielą, širdį, jausmus, talentą, moks
lą ir protą ir neliko mūsų idėjai, mūsų menui 
skolingas. Todėl mums būtų didžiausia gėda, 
mus pačius žeminantis apsileidimas ir net gė
dinga ignoracija, jei mes neįvertintume jo kū
rybą ir nepastatytume jam paminklą iš jo pa
ties darbų.

“Mikas Petrauskas mirė, bet lai gyvuoja jo 
kūriniai, lai jaudina mūsų širdis, budina sielas 
jo muzikos akordai ir lai būnie įamžintas lie
tuviškoje liaudyje, pilname gražume, Miko 
Petrausko pavasaris!

“Todėl kiekvieno lietuvio pareiga, nors ir 
našlės skatikėliu, prisidėti prie Miko Petraus
ko kūrinių išleidimo, kad neliktume tam savo 
švietėjui ir kultūros kėlėjui skolingi.

“Tą prakilnų darbą sveikinantis,
“Senas Vincas.”

Panašūs pritarimai yra gauti dar ir nuo 
šių visuomenės darbuotojų: R. Mįzaros, J. 
Kuodžio ir J. Ormano. Daugelis veikėjų ir me
nininkų atsakus dar neprisiuntė, bet tikimės, 
kad jie tai padarys trumpoje ateityje.

Komitetas Miko Petrausko Kūriniams Leisti.
P. S. Susirašinėjant, .kreipkitės į komiteto 

iždininkę-sekretorę B. šalinaitę, 46 Ten Eyck 
St., Brooklyn, N. Y.

Ar Buvo Klaidų Lošiant 
“Praeities Sešelį”?

Gegužės 15-tą dieną Brooklyne tapo su
lošta drama “Praeities šešėlis,“ surežisuo
tas Jono Valenčio. Galima sakyt, kad su
loštas gerai. Daugiausia kredito reikia duot 
lošėjams už tai, kad jie gerai lošė pauzų 
vietas—kur nėra žodžių, o tik lošti reikia.

Bet kadangi tūli mūsų menininkai mano 
ir net ginčina, kad veikalas tapo suloštas be 
klaidų, tai tenka pasakyt, jog tai netiesa. 
Mano manymu, klaidų buvo ir dar stam
bių klaidų. Ir jos daugiausia paėjo nuo re
žisūros. štai jos:

Pirma klaida, tai padarymas revoliucio
nieriaus lozorium arba nupuolusiu dvasioj 
elgeta. Mano supratimu, laike revoliucijos, 
kada revoliucionieriai tampa paleisti iš ka
lėjimų, jokiu būdu negali būt nupuolę dva
sioje. Taigi ir Aleksandras, būdamas re
voliucionierium ir tik per revoliuciją pasi- 
liuosavęs iš kalėjimo, negalėjo būt lozorium 
arba nupuolėliu dvasioje.

Taipgi reikia žinot, kad revoliucionierius 
revoliucionierium ir miršta. Nežinia, ar 
režisierius tą sužiniai darė ar ne, bet labai 
aišku, kad revoliucionierius, padarytas mal
daujančiu elgeta, nukreipė revoliucinę min
tį priešingon pusėn revoliuciniams darbi
ninkams. Aš pilnai sutinku su draugo Gil- 
mano aprašymu, kuris jau tilpo šiamė sky
riuje. Taigi apie šitą klaidą lai užteks.

Antra klaida, tai įdėjimas į veikalą lie
tuviškos dainelės. Veiksmas eina Sibire, 
visi tipai ir viskas rusiška, o čia, ot, kalėdo
jančio jaunimo merginų būrelis ir uždai
nuoja :

Ar aš ne mergelė, 
Ar ne vainikuota, 
Ar mano galvelė 

Ar ne sušukuota ...
Šitą dainelę dainuojant atrodė, lyg veiks

mas eina ne Sibire, bet Lietuvoj, Palangos 
miestelyj. Gal kai kurie sakysite, kad ir 
Sibire yra lietuvių, tai jų merginos galėjo 
dainuot. Bet tai vistiek nepateisins. Rei
kia žiūrėt ne kur kas gali gyvent, bet kur 
lošimas eina ir kur bus nukreipta žiūrėtojų 
mintis. Lošimuose visada reikia stengtis 
perduot tik tą, ką veikalas perstato, o ne 
įdėt į jį ką nori. Įdedant tokias daineles, 
susigadina veikalo autoriaus mintis. Tai 
neleistina.

Trečia stambi klaida, tai žolynais išpuo
šimas scenos. Lošimas eina Sibire, tyruo
se, “kur pipirai auga,“ kur vejąs tik smiltis 
nešioja ir kur kaliniai tyrų laukų kalėji
muose pagiežos revoliucines dainas dainuo
ja. O štai scena, kuri perstato tuos tyrus, 
išpuošta gražiausiomis gėlėmis ir atrodė 
kaip žolynų darželis. Mano supratimu, bū
tų buvę daug geriau, jei scena būtų per- 
stačius Sibiro tyrus ir kad gilumoje scenos 
būtų buvę matyt kalėjimas, kuriame kali
niai dejuoja, dainuodami revoliucines dai
nas. Gi veikalas tik ir kalba apie Sibiro 
tyrus, tai kam iš Sibiro tyrų padaryt žoly
nų darželį?

Ketvirta klaida, tai leidimas aktoriams 
nesuprantamai bei tykiai kalbėt. Pavyz
džiui, įbėgo kalėjimo sargas ant scenos, 
visai nesuprantamai sumurmėjo keletą žo
džių ir išbėgo. Paskui jį išbėgo ir kiti nuo 
scenos. Gi publikoj sėdint nei vieno žodžio 
negalima buvo suprast, ką tas sargas sakė. 
Veikalas rodo, kad sargas įbėgęs praneša 
apie revoliuciją. Tai, ot, ir kyla klausimas: 
kaip tie žmonės galėjo bėgt paskui sargą, jei 
jie nesuprato jo žodžių ? Aktoriams kartais 
prisieina ir tankiai ir nelabai suprantamai 
kalbėt, bet svarbūs pranešimai bei daug 
svarbos turinti žodžiai būtinai reikia ištart 
aiškiai. Davimas aktoriams perdaug tykiai 
kalbėt taipgi negerai. Mat, jei žiūrėtojai 
girdi tik pusę žodžių iš lošimo, tai negali 
gėrėtis lošimų.

Buvo ir daugiau režisūros klaidų, bet ka
dangi jos netiek svarbios, tai tegul taip ir 
pasiliks.

Aktoriai irgi nemažai klaidų pridarė ir 
keletą jų reikia paminėt. Viena jų štai ko
kia :

Vienas aktorius sėdėdamas kėdėj ir susi
ėmęs krūtinę rankomis apalpo, pasviro ir 
pasviręs laikėsi, nekrito. Taigi kyla klau
simas: kas jį tada laikė? Juk jeigu jau jis 
taip nusilpo, kad negalėjo išsilaikyt nepa
sviręs, tai kaip jis galėjo išsilaikyt jau pa
sviręs ir net sąmonės netekęs? Natūralu, 
tokiam stovyj jis turėjo krist ant aslos, ne- 

kitaip, žinoma, alpstant susilaikymas nuo par- 
kritimo ant grindų gali būt daleidžiama, jei 
alpstantis yra į ką nors įsikibęs ar atsirėmęs. 
Gi šį sykį jis turėjo tik krūtinę susiėmęs.

Kita aktorių klaida, tai ilgas kalbėjimas 
nusigrįžus nuo publikos, šį sykį kai kurie 
aktoriai net po keletą minutų nusigrįžę kal
bėjo. Apie aktorius lai užteks, nes jie vi
suomet pridaro daug klaidelių ir jų visų, juk 
nesurašysi.

Ant galo turiu pasakyti, kad šitas veika
las tapo suloštas geriau, negu daug kitų vei
kalų, bet kadangi į šį lošimą daug žmonių 
žiūri kaipo į profesionalio režisieriaus su- 
mokytą, tai už tai mes iš jo daugiau ir rei
kalaujame, už tai ir nenorime praleist su di
delėmis klaidomis. J. Juška.

Neparašiau!
—Še tau, drauge, Petro Cvirkos romaną 

“žemė Maitintoja“ ir, kai perskaitysi, tai pa
rašyk recenziją!—kalbėjo man mano geras 
draugas N., įteikdamas storoką knygą.

“žemę Maitintoją“ noriai priėmiau, bet į 
pageidavimą jai parašyti recenziją,—kukliai 
nutylėjau. . .

Prie pirmos progos ėmiaus skaitymo. Skai
čiau lętai, su meditacijomis.

Po kelių savaičių pripuolamo skaitymo, pri
ėjau prie užbaigos. Bet, kaž-kodėl užėjo noras 
dar sykį perskaityti... Ir vėl iš galo!

Antru kart skaitymas užėmė veik tiek pat 
laiko, kaip ir pirmu syk. Dar nevisai užbaigus 
skaityt, mano draugas N. su nemaloniu gri
masų veide ir primetamai manęs užklausė:

—Dar tu neperskaitei? Jau buvo galima 
perskaityti net tris syk į tiek laiko!

—Mat, drauge, dvasios penas, t. y., skaity
mas, mano supratimu, reikia vartoti taip, kaip 
ir kūno maistą.. . Reikia gerai sukramtyti, tai 
eina į kūną...—teisinaus knygos savininkui.

Skaitymą užbaigiau.
—O kaip su recenzija?—teiravosi N.
—N epą rašiau! — buvo atsakymas.

PASIAIŠKINIMAS
Pasiaiškinimas—prieš ką? Prieš literatūros 

mėgėjus, prieš literatūrą skaitančiąją visuo
menę. Su ja čia noriu turėti reikalą, nes pats 
esu jos vienutė.

Ne kritikas aš esu. Aš priklausau kuklių ei
linių skaitytojų kategorijai. Todėl šiame rašte 
nejieškokite kritiko įmantrumo, sugebančio 
kondensuotoje formoje duoti skaitytojams au
toriaus pliusus ir minusus.

Kaip Man Patinka “žemė Maitintoja”?
Taip, maiypatinka “žemė Maitintoja“. Tam 

yra priežastis. Visų pirma, aš esu kilęs iš že
mės knisikų, valstiečių, žemė 'buvo mano mai
tintoja. Nuo žemės maitintojos esu išvytas di
džiojo skurdo, kuris bujojo-lapojo dar “žemės 
Maitintojos“ autoriui neesant ant svieto. . .

Pulkas metų praėjo nuo to laiko. Laikas 
daug ką pakeitė: mes, didžiojo Lietuvos skur
do tremtiniai, svetimoje padangėje baigiame 
nugyventi savo amžių, bet vargą ir skurdą 
Lietuvoje’ matome vis dar kerojančiu ir bujo- 
jančiu. Romanas “žemė Maitintoja” kaip tik 
ir yra tam tikro laikotarpio Lietuvos žemės 
maitintojos knisikų, mūsų tautos kamieno did
žio vargo, panorama!

“Žemėj Maitintojoj“ matome tų laikų pa
veikslą, kuomet grįžo už tėvynę tupėję apka
suose Lietuvos savanoriai. Kovėsi jie ten su 
priešais, vildamiesi sugrįžę gauti žemės. Ir. už 
ką jie kovojo, kad ne už žemę. . . Lietuva bu
vo nepriklausoma jau, su konstitucija.

Kovų audrose Lietuvos liaudžiai teko per
gyventi “baimė, gailesčio skausmai praradus 
mylimus žmones, tėviškes.“

Grįžę iš kovos laukų Lietuvos savanoriai, 
perdažė savo kareiviškas kelnes, ir ėmėsi kur
ti gyvenimui gūštas, purenti žemę maitintoją. 
Buvę savanoriais dabar jie jau naujakuriai, 
pradedą iš naujo gyventi.

Bet, anot rašytojos žemaitės, sugrįžę Lietu
von—ĮJetuvos nerado. Lietuva nepriklausoma, 
bet lygybės nėra: “sukčiai šilkuos,—dori var
guos“ (pusi. 134). Skurdo naujakuriai * “lyg 
vėlai pasėti grūdeliai.“ Išsyk buvo kitaip, nes 

“Buvo laikai, kai grįžo ginklus padėję, dar 
su fronte nunešiotomis žaliomis milinėmis sa
vanoriai, kai skambėjo dainos apie laisvę ir 
panaikinimą ponų, kai ant statinių, švento
riuose, rinkose girdėjai: žemė ir turtų padali
nimas dirbantiesiems! šalin ponai! Tuomet 
taip buvo užsikrėtę visi naujais šūkiais ir taip 
pasidarė platu, miela tėviškės laukuose, kad ir 
už gėdą laikė kiekvienam kokiam nors plikba
joriui, dvarininkui arba naujai, iš Jų pačių iš
ėjusiai uniformai, nusilenkti ir pasakyti: po

nas... Tuomet buvo—pilieti!“
Bet tai buvo neilgai, nes—
“.. .nauji; laikai iš pačių piliečių išaugino Į 

viršūnes, prieš' kurias iš lėto priprato valstie- j 
tis lankstytis. Jas pagimdė ir išpenėjo, nely
ginant tranus, tas pats atkovotosios laisvės 
medus. Laisve pasinaudojo ir tie, kurie tei
kė paskolas piliečiams, imdami trigubus nuo
šimčius, laisve—pasigrobti žemių, laisve—jas 
nusėti naujais skurdžiais, kurių skaičių didi
no praėję nederliaus metai, ligos, į nesukurtas 
sodybas įpuolusios nelaimės.“

Ir taip—
“Greit naujakurys ir mažažemis užmiršęs 

pilietinę drąsą maukė nuo akių kepurę naujam 
ponui, lenkę galvą iki pat jo atkovotosios že-- 
mės. . .“ . '

Kaip matome, buvę Lietuvos laisvės gynė- 
jai-savanoriai ilgainiui liko lietuviškais baud
žiauninkais. Išsyk daugelis jų dar priklausė 
patriotinei šaulių organizacijai, bet vargas, Į 
skurdas ir nusivylimas juos taip pakeitė, kad j 
“kaip pirmiau kareiviškas, taip ir dabar šau- 
liškas kelnes perdažė.“

Prasidėjo masinis bėgimas Pietų Amerikon. 
Kaimas pradėjo nykti. Bėgo tvirčiausi vyrai ir 
moterys. Kaupas paklaustas Taručio, ar ne
gaila jam tėvynės palikti, paaiškino:

—Tėvynė, Juruk! Akmenio nevalgysi tėvy
nėje. Ten duonos rasiu—ten ji bus. Gaila tik 
saviškius apleisti. . . Rodos, augom, tikėjom 
amžių drauge gyvensim. Takelių tų gaila. . .

Skaitant šį P. Cvirkos romaną, jauti matąs 
visą aplinką, patį gyvenimą. Jo personažai yra 
savarankiški, nė kieno nevaldomi.

Nepamenu, kuris rusų rašytojas kartą yra 
pasakęs: “Rašytojas privalo .kentėti, kentėti ir 
kentėti”. . .

Manau, jog kentėjimas matant kitus ken
čiant buvo P. Cvirkai tuomi didžiu impulsu 
sukūrime romano “žemė Maitintoja”. Jis jau. 
smingai, plačiai ir išsamiai palietė tam tikro 
laikotarpio buities ir realybės klausimus.

Pr. Balsys.

Iš LMS Centro 
Pastogės
Rašo Pronce

Kai kurie LMS. vienetai 
rūpinasi Centrui atsiteisti ne
tik užvilktas duoklės, bet ir 
aukų pasirūpina gauti.

I

Nuo Hartfordo pažang. or
ganizacijų per d. Muleranką 
aukų prisiųsta $12.44c.

Minersv (lės ALDLD 14 kp. 
per savo sekretorių prisiuntė 
metinę Centrui duoklę $5. Sek- 
ret. rašo: “Atsiprašome už su
vėlavimą.” *

Tas nieko, draugai miners- 
villiečiai! Geriau vėliau, negu 
niekad. . . Mumyse yra ir to
kių, kurie su metiniais mokes
čiais laukia iki “persiškų Ka
lėdų.“

Per d. J Didjun ą, iš New 
Haven, Conn, aukų, gauta se
kamai: Choras Daina (iš West 
Haveno) $1; nuo ALDLD 32 
kp. $1; ir nuo LDS 16 kp. $1.

Bravo, newhaveniečiai! Tas 
pats ir kitiems'

— ■■ "■ /" ■

LMS. vienetai labai gerai 
: padarytų, je.gu jie Centrui, 
i praneštų iš savo vietų, kiek ir: 
kokius išrinko delegatus į bū-1 
simą LMS. seimą. Būtų prak
tiška, kad tokių delegatų Cen
tras gautų antrašus. Spėjama, 
kad suvažiuos nemenkas bū- 
rel.s mūsų meniškų jėgų, tai 
turint jų antrašus, supranta
ma, iš anksto su jais būtų gali
ma susižinoti ir panaudoti juos 
tarpseiminių programų išpil
dymui.

Ivan Bunin Kaune
Prieš kiek laiko Kaune atsilankė rusų rašy

tojas Iv. Buninas, kadaise laimėjęs Nobelio do
vaną. Buninas yra baltagvardietiškos krypties, 
po revoliucijos pabėgęs iš Rusijos. Žemiau tal
piname kai kurias apie jo atsilankymą pasta
bas, tilpusias “Kultūroje,” rašytas p. J. R.— 
“L.” Red.

šioje laidoje “Lit. ir Me
nąs.” skyriuje telpa d. J. JuŠ- 
kbsJ kritika “Praeities šešėlio’ 
suvaidinimui Brooklyne. Ne
svarbu, kas ir ką manys apie 
tą d. J. kritiką, bet turim pri
pažinti, kad ji parašyta pilnai 
draugiškoje dvasioje.

Kaune viešėjo žymus rusų rašytojas, 1933 
m. gavęs Nobelio premiją, Ivan Bunin, čia 
jis suruošė du literatūrinius vakarus, kurių 
metu skaitė savo atsiminimus apie Šaliapiną, 
L. Tolstojų, Gogolį ir savo raštus apie meilę. 

. Reprezentuojant Lietuvių Rašytojų Draugi
ją, teko su Ivanu Buninu draugėje praleisti 
keletą valandų ir pažinti jį ne tik kaip ra
šytoją, bet ir kaip žmogų.

Ivanas Buninas—nedidelio ūgio, padžiūvęs 
ponas, jau gerokai senstelėjusiu ir raukšlėtu 
veidu, bet dar labai skardaus ir tvirto balso. 
Nors turi jau 68 metus, tačiau tebėra judrus, 
einąs kažkaip lengvai, lyg paradine ir strak
sinčia eisena. Nors gavęs Nobelio premiją 
(apie 800,000 frankų), bet apsivilkęs kukliai, 
paprastai ir dėl plono paryžietiško apsiausto 
nuolat nuogąstaująs, kad nepersišaldytų.

Kalba daug, paklaustas noriai pasakoja, pa
sižymi nepaprastu sąmojingumu, .kuris nėra 
dirbtinis ar nenatūralūs—toks jau apskritai jo 
kalbėjimo stilius. Todėl šnekučiuojant su juo 
tenka labai dažnai juoktis. Pasakoja daug 
anekdotų ir iš komiškosios pusės charakteri
zuoja pažįstamus rusų rašytojus. Apie rusų 
monarchistus, leidžiančius Paryžiuj laikraštį 
“Vozroždenija,“ atsiliepia labai neigiamai ir 
aštriai. Į gilesnes temas nesileidžia, ypač ven
gia politikos, nors apie Lietuvos režimo formą 
ir pasiteiravo, o carizmo politiką Lietuvoj pa
vadino kvaila. Tačiau, apskritai, politikos 
klausimais iš viso mažai tesidomi ir juose 
menkai tesiorientuoja, ar bent nori tokį įspūdį 
sudaryti.

Šiaip, visa savo laikysenos! Iv. Buninas yra 
tipiškas prieškarinės rusų kartos atstovas. 
Kažkas praeinančio ir atgyvenusio dvelkia iš 
visos jo asmenybės. Nors šiaip jis—gana fa
miliarus ir atviras žmogus. 20 metų emigra
cija yra uždėjusi ant jo savo antspaudą. Iš
kęstas vargas, nepritekliai ir net skurdas yra 
palikę savo pėdsakus jo psichologijoje. Tai 
jis ir pats pripažįsta. Apie gyvenimą emigra
cijoj atsiliepia su širdgėla. Daug pasakoja apie 
nepaprastai skurdžią rusų emigrantų rašytojų 
būklę. Kai kurie jų, esą, net badauja. Pa v./

(Tąsa ant 4 pusi.)

šiame skyriuje keliose lai
dose matėme ir skaitėme mū
sų jauno poeto Prano Audrū- 
no poemą “ATSISVEIKINI
MAS“. Bene tai bus pirmas 
taip ilgas ir gyvenimiškąja te
ma parašytas Prano Audrūno 
poezijos šmotas. Už tokį ne
menką darbą Pranas Audrū- 
nas turėtų gauti įvertinimą. 
Mūsų poetai arba poezijos mė- 
gėjai-kritikai neturėtų tai pra
leisti tylėjimu. . .

Draugas Mitrius jau bent 
porą sykių pasirodė šiame sky
riuje su sklandžiai narašytais 
rašinėliais. Prašomas dažniau 
pasirodyti. Kam leisti plunks
nai rūdyti ?. . .

LMS. šviet. Komisija yra su
ruošus! Brooklyne visą eilę li
teratūrinių vakarų, kuriuose U-. 
teratūrą. ir meną mėgsta lan
kytojai gavo nemažai žinių apie 
grožinę literatūrą ir kitus meno 
žanrus. Buvo duotos kelios iš
samios monografijos, kaip tai: 
Apie komp. Miką Petrauską ir 
proletarinį poetą Julių Janonį 
(referavo R. Mizara), apie Puš
kiną ir Šekspyrą (ref. V. Tau
ras) .

Taigi LMS. Centre randasi 
nemažai gatavai paruoštų skai
tymui referatų, kuriais atski
rų miestų LMS vienetai už la
bai menką kainą galėtų pasi
naudoti. Bile kolonijoje ran
dasi vienas kitas mūsų draugas 
ar draugė su tiek prasilavini- 
mo, kad sugebėtų perskaityti 
gatavai paruoštą referatą.

šiuo reikalu kreipkitės į LMS 
C. Sekretorę, adresuodami: B. 
šalinaitė, 46 Ten Eyck Street, 
Brooklyn, N. Y.

“Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytojų.
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III. Klastos
(Tąsa) 46

Krautuvės gaspadorius sako:
—Tavo dalykas menkas. Kad tu mie

gojai, už tai tave, žinoma, nepaglostys, 
bet vargiai tau prisegs kokį nors kaltini
mą. Todėl tu nesibijok. Nesipainiok čia 
po kojų ir savo kliksmais nenervink dir
bančius darbininkus. Eik sau ir namie 
dabaigk miegoti.

Bet kiemsargis neina. Jis stovi ir jau
dinasi. <

Svarbiausia, jį jaudina, kad tiek daug 
nukniaukė. *

—Ve to,—sako,—aš stačiai negaliu su
prasti. Aš miegu visuomet jautriai ir ko- 

( jas ištiesiu išilgai vartų. Negalimas daik
tas, kad per mane būtų išnešę du maišu 
cukraus. Tas man labai keista.

Gaspadorius sako:
—Labai stipriai miegojai, kalės vaike! 

4 Stačiai baisu, kiek išvogta!
Kiemsargis sako:
—Negalimas daiktas, kad daug būtų 

I išvogę. Aš būčiau nubudęs.
J Gaspadorius sako:

—Ve tuojaus padarysime surašą ir 
pamatysime, kokia tu esi varna—kokį 
didelį nuostolį valstybei padarei.

Čia jie, dalyvaujant milicininkui, pra
dėjo surašą daryti. Pradėjo skaitlinės 
kalbėti. Apskaičiuot. Pridėdinėt. Ir tam 
panašiai.

Vargšas-kiemsargis tik rankomis su
plojo ir vos neverkia — iki tiek, matosi, 
pilietiniai kankinasi žmogus, atjaučia 
valstybei ir save žemina už pramigę.

Gaspadorius sako:
— Rašykite: ‘Devyni pūdai rafinado 

(geresnioji cukraus rūšis. — Vert). Pa
pirosų — šimtas šešiosdešimt pakelių. 
Moteriškų penčiakų — du tuzinai. As
tuoni apskritiniai dešrų ...”

Jis pasakoja, o kiemsargis prie kiek
vienos skaitlinės aukštyn pašoka.

Staiga kasininkė atsiliepia:
—Iš kasos, — užrašykite, — nukniau

kė bonų už šimtą trisdešimts du rubliu. 
Tris rašalinius paišelius ir žirkles.

Išgirdęs šiuos žodžius kiemsargis pra
dėjo net kriuksėti ir atsisėdo—taip, ma
tyt, žmogus susigraudino nuo didelių pa
darytų nuostolių.

Gaspadorius sako milicijai:
—Išveskite šį kiemsargį! Jis savo 

kriuksėjimu tik kitiems kenkia.
Milicininkas sako:
—Klausyk, dėde, keliauk namo! Tave 

pašauks, kuomet bus reikalas.
Tuo tarpu sąskaitų vedėjas už užpa-

• kalinio kambario šaukia:
—Mano kambaryje ant sienos kabojo 

šilkinė kaklaskarė,—dabar nėra. Meldžiu 
užrašyti,—aš pareikalausiu užmokėti už 
padarytus man nuostolius.

Kiemsargis staiga prabilo:
—Ak, tu, niekše! Aš neėmiau jo kakla

skarę. Ir aštuonių apskritinių dešrų— 
tai stačiai patyčios! Paimta du apskriti
niai dešrų.

į Krautuvėje užviešpatavo neapsakoma
I tyla.

Kiemsargis tęsia:
B —Suk jus nelabasis! Prisipažįstu. Aš

pavogiau. Bet aš, palyginamai, doras
I žmogus. Ir aš, gal būt, piktinuosi tokio 

sąrašo darymu. Aš neleisiu to, kas nepa-
li vogta.

i Milicininkas sako:
—Tai kaip gi dabar? Reiškia, išeina 

taip, kad dėdė įsikraustei į krautuvę?
4 Kiemsargis sako:

—Aš įsikrausčiau. Bet aš neliečiau tų 
bonų ir žirklių, ir to bjaurybės kaklaska
rę. Aš,—sako,—paėmiau, jeigu norite 

£ žinoti, pusę maišo cukraus, vieną tuziną
5 moteriškų pančiakų ir du apskritiniu 
| dešrų. Ir aš, — sako,—nepavelysiu at

likti tokią žulikystę po mano vėliava. Aš
į saugoju valstybės reikalus. Ir aš, kaipo 

sovietinis žmogus, piktinuos visa tuo, 
kas čia dedasi—koks atliekamas akiplė
šiškas prirašinėjimas į mano knygelę.

Gaspadorius sako:
—Žinoma, mes galime klaidą padaryti.

I Bet mes pertikrinsime. Aš labai ’džiau- ' 
giuos, jei mažiau pavogta. Tuojaus mes 
viską užmesime ant svarstyklių.

K Kasininkė sako:

—Pardon, bonai buvo į kampą nukri
tę. Bonai nepavogti. Bet žirklių nėra.

Kiemsargis sako:
—Ak, aš tuojaus spjausiu stačiai į jos 

begėdiškas akis! Aš jos žirklių nepaė
miau. Na, tu, vištgalve, geriau pajieš- 
kok! O jei ne, tai aš tave tuojaus iš ka
sos išvilksiu!

Kasininkė sako:
—Ak, ištikrųjų, žirklės atsirado. Jos 

buvo už kasos užkritę. Ir ten jos dabar 
randasi.

Sąskaitų vedėjas sako:
—Kaklaskarė taipgi atsirado. Ji buvo 

į vidujinį kišenių įkritus.
Gaspadorius sako:
—Žinote ką, padarykite naują sąrašą. 

Cukraus, ištikrųjų trūksta pusės maiše
lio

Kiemsargis sako:
—Tu, cholera, skaityk dešras. Nes ki

taip aš pats už save neatsakau. Jeigu 
jau prie to priėjo, tai aš turiu liudinin
kę—tetą Niušą.

Tuojau pertikrino prekes. Pasirodė, 
pavogta tiek, kiek kiemsargis sakė.

Jį paėmė už pašonių ir nuvedė milici
jos skyrium

Ir jo tetą Niušą taipgi suareštavo. Pas 
ją tie visi produktai buvo paslėpti.

Taigi, kaip matote, nukniaukė už ka
peiką, o prirašė už tūkstantį. Ir tame 
matosi, taip sakant, žaismė klastingos 
fantazijos ir šiokia-tokia filosofinė min
tis.

O be to, sako, dabar nieku būdu nega
lima. Be to tiktai durnius vagia. Ir grei
tai pakliūva.

(Daugiau bus)

Iš S. Chicagos Ap vaikščiojimo
Gegužės 29 d. įvyko didžiu

lis apvaikščiojimas paminėji
mui mūsų draugų, kurie per
nai krito kovoje už geresnį 
gyvenimą, kovoje už darbinin
kišką uniją—CIO.

Apvaikščiojimas prasidėjo 
3 vai. po pietų ir tęsėsi iki 6 
vai. vakaro. Jau nuo kelioli
kos mylių galima buvo ma
tyti, kaip žmonės skubinosi į 
tą vietą su susikaupimu vei
duose, užuojautą išreikšti kri
tusių draugų didvyriškumui.

Kaip žinomo, daugiausiai 
šią vietą žmonės pasiekia va
žiuoti su mašinomis; bet tą 
dieną neužtAo vien važiuotų 
žmonių; keletas gatvekarių ve
žė žmonių minias ir iš kelių 
pusių tęsėsi per laukus pės
čių su visokiausiais ant iška
bų obalsiais bei šūkiais.

Galima, buvo pastebėti tuos 
darbininkus, kurie ten pernai 
dalyvavo tame S. Chicagos pi
lietiniame kare, kurių vienas 
vaikščiojo nukentėjęs nuo tų 
isgamų-skerdikų.

Keli jų liko visam gyveni
mui elgėtomis: be akies, ran
kos ar kojų. O dešimčiai nar
siausių teisių ir laisves mylėto
jų sekmadienyj sukako metai, 
kaip'jie ilsisi po žalia velėna, 
kritę didvyriškai savo pareigas 
eidami.

Kalbėtojų ■ dalyvavo irgi vi
sokio nusistatymo: vieni jų bu
vo iš unijos organizatoriai, ke
letas kunigų (žinoma, ne lie
tuviškų). Spėjama, kad toje 
demonstracijoje dalyvavo ne
mažiau dešimties tūkstančių 
žmonių.

Teko pastebėti iš policijos 
vieną automobilių, bet ir tai 
sustoję tolokai nuo vietos, kur 
demonstravo minia. Praeida
mi ar pravažiuodami žmonės 
žiūrėjo į juos su pasipiktini
mu bei kerštu už tą jų bjaurų 
pasižymėjimą.

Nors ir gana buvo karšta, 
bet žmonės tvirtai laikėsi savo 
eilėse ir klausėsi kiekvieno 
kalbėtojo. Ant karų buvo pri
kabinta ženklai CIO. Prie 
pat platformos matėsi didžiu
liai gėlių bei vainikų glėbiai 
dėl kovotojų.

Kapų Diena
Ant rytojaus vėl visi kelia

vome į kapines.
žmonių buvo keleriopai 

daugiau, bet visur galima bu
vo girdėti daugiausiai kalbant 
lietuviškai; čia mūsų broliai- 
seserys susirinko išreikšti pa
garbą savo draugams, gimi
nėms bei uždėti vainikus ant 
tų kapų, kur vieni anksčiau, 
kiti vėliau čia rado paskutinę 
prieglaudą.

Programa prasidėjo apie 11 
valandą.

Programoje dalyvavo kele
tas chorų ir laikraščių redak
toriai, kurie pasakė tos dienos 
reikšmę.

Pirmininkas, turiu pripažin
ti, buvo ir labai “slabnas,” bet 
vis pirmininkas—turi klausy
ti .. . Iš visų geriausiai gali
ma buvo suprasti, ką norėjo 
pasakyti, tai drg. L. Prūseika.

Dabar ant Tautiškų Kapi
nių pastatytą^ puikus namas, 
kuris kainavo apie $20,000. 
Turi puikią išvaizdą iš lauko 
pusės ir viduryje. Įtaisytas 
didelis garsiakalbis ir turi

du, nes kaip užstato, tai net 
visuose kampuose girdėtis 
puikiausia muzika ar dainos. 
Vienas rekordas kainuoja $1. 
Daina “Neverkit pas kapą,” 
kuri pirmadienyje daugiausiai 
buvo girdima, nei vienais me
tais nesutraukė tiek daug 
žmbnių, kaip dabar. Net iš 
kazimierinių kapinių (katali
kiškos) atvažiavo daugybė 
žmonių pažiūrėti, koks yra 
skirtumas tarpe laisvų ir šven
tinamų kapinių.

Buvo pradėta jieškoti kokio 
tai “vaidylos,’ bet jam neat
siradus, jo vietą užėmė cho
ras.

Puikiai pasirodė Dariaus-Gi
rėno Postas savo uniformoje 
bei tvarkoje. Po programos, 
truputį toliau, buvo kapų nau
dai piknikas.

Kapų dienoje dalyvavo 
apytikriai 15,000 publikos. Ar 
tai ne pavyzdys? Aišku, kad 
sekančiais metais mes sulauk
sime jos dar daugiau, negu 
šiais metais.

Dabar vėl mes, Chicagos ir 
jos apylinkės lietuviai, gerai 
ruoškimės prie antros didelės 
šventės, kuri jau visai netoli. 
Tai mūsų dienraščio “Vilnies” 
piknikas, kuris įvyks birželio 
5 d.

Prasidės 10 vai. ryto ir tę
sis iki vėlumos. Piknikas įvyks 
Oaks GroVe, 119 & Archer 
Avė.

Keturi chorai dalyvaus pro
gramos pildyme ir trys grupės 
sportininkų bandys savo spė
kas. šokiams grieš gera or
kestrą. Įžanga 15c.

Dėl to užprašau visus: jau
nus, senus ir mažus į tą mūsų

So. Boston, Mass.
Komunistų Partijos Lietuvių 
Kuopos Svarbus Susirinkimas

Birželio 7 d. KP Lietuvių 
Kuopa šaukia svarbų susirin
kimą. šiame susirinkime bus 
išduotas raportas iš KP kon
vencijos, kuri pasibaigė gegu
žės 31 d.

Mitingas prasidės 7:30 vai. 
vakare, 376 W. Broadway.

Draugai, dalyvaukite visi ir 
atsiveskite savo draugus, nes 
raportas bus be galo svarbus, 
kurį išduos delegatai, sugrįžę 
iš konvencijos. Jaunutis.

Waterbury, Conn.
Visų Pažangiųjų Lietuvių 

Susirinkimas
Susirinkimas Šaukiamas bir

želio 7 dieną, šį antradienį, 7 
vai. vakare, 774 Bank St. 
Kalbės draugas A. Bimba.

Visi lietuviai komunistai, 
“Laisvės” skaitytojai, Litera
tūros Draugijos ir Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo na
riai, taip pat-visi darbininkų 
judėjimui simpatizuoją lietu
viai kviečiami dalyvauti.

Susirinkimas bus labai svar
bus tuomi, kad jame d. Bim
ba išduos raportą iš atsibu
vusios Komunistų Partijos 
konvencijos, kuri priėmė nau
ją konstituciją ir šio rudens 
rinkimų platformą.

Visi, draugės ir draugai, da
lyvaukite. J. Ž.

dėl reklamacijų gražių rekor- sekmadienio pasilinksminimą.

Iki pasimatymo “Vilnies” 
piknike! ... . .

Berželis.

Dienraščio Laisves Naudai
Ivan Bunin Kaune

{Tąsa iš 3-čio pusi.) 
garsusis provokatorių dešifruotojas Bureevas 
gyvenąs visiškame skurde.

Todėl Iv- Buninas atvirai reiškia savo ste- 
•bėjimąsi sočiu Lietuvos gyvenimu ir rodomu 
vaišingumu. Vaišinamas laikosi pabrėžtinai 
santūriai. Noriai, beveik neklausiamas, pasa
koja apie Nobelio premijos įteikimo ceremoni
jas. Tame pasakojime jaučiamas ne tiek no
ras pasigirti patirta garbe, ne tiek pasididžia
vimas, kiek džiaugsmas ir pasitenkinimas žmo
gaus, kuris eilę metų gyvenęs be jokio pagrin
do po kojų, pagaliau pasijuto atsistojęs ant 
šiokios tokios tvirtumos.

Sėdėdamas šalia Iv. Bunino, visiškai nejau
ti kokios nors jo literatūrinės didybės.

Paklaustas, ką labiausiai vertina iš dabarti
nių prancūzų rašytojų, Iv- Buninas pareiškia, 
jog aukščiausiai statąs Moriaką. Praeitų me
tų Nobelio laureatas Rože Marten diu Garas 
jam esąs nepakeliamai nuobodus. Iv. Buni
nas pripažįsta, jog Nobelio premija dažnai 
skiriama politiniais motyvais. Jis sakosi ti
krai žinąs, kad italų antraeilio masto rašytojai 
Gracijai Deleddai premija buvusi suteikta pa
ties Mussolinio prašymu. Būtų buvę per daug 
nemandagu paklausti, kokie politiniai moty
vai nulėmė premijos suteikimą pačiam Iv. Bu- 
ninui? Bet kad tokie motyvai buvo—netenka 
abejoti.

1/ Sovietų rašytojų Iv. Buninas mini Al. 
Tolstojų ir Šolochovą. Apie Al. Tolstojaus 
“Petrą I” atsiliepia palankiau, negu apie Šo- 
lochovo “Ramųjį Doną.” Iš rusų emigrantų 
rašytojų teigiamiausiai charakterizuoja Alda- 
novą<

Iv. Bunino atsiminimų apie Šaliapiną, L. 
Tolstojų ir Gogolį vakaras geriausiai charak
terizavo jį patį. Šaliapiną jis apibūdino gry
nai bochemos mastu, papasakodamas, kaip 
Šaliapinas girtuokliavo, kaip jis uliojo, kur, 
.kada ir kokias girtas išdaigas krėtė, kaip su 
rusų prieškariniais pirkliais puošniuose Pe
trapilio restoranuose per naktis ūžė ir tt. Bet 
Šaliapino menininko, Šaliapino kūrėjo intymio
sios pusės Iv. Buninas neparodė nė vienu 
bruoželiu. . ,

Į genialųjį Gogolį Iv. Buninas pažiūrėjo 
smulkmenišku, anekdotišku požiūriu. Kiek 
pilnesnį davė L. Tolstojaus ir ypač tolstojiečių 
vaizdą. Tačiau jo paties susitikimų su L. 
Tolstojum, matyt, būta tokių nereikšmingų, 
jog iš atsiminimų daugiausia teliko tik L. 
Tolstojaus išvaizdos bendras vaizdas. Reikia 
tik palyginti M. Gorkio atsiminimus apie Tols
tojų (vertimas “Kultūroj,” 1935 m., Nr. 12) 
su Iv. Bunino atsiminimais, kad iš karto pa
matytum kolosalinį skirtumą tarp to, kaip pla
čiai ir giliai Tolstojų pažino M. Gorkis, ir kaip 
siaurai—Iv. Buninas-

Kas Iv. Bunino atsiminimų buvo Vertinga— 
tai pats skaitymas, tikrai artistiškas ir vaiz
dingas.

DIDYSIS PIKNIKASte

Rengia Massachusetts Lietuvių Pažangiosios Organizacijos

bus Nedėlioi iepos 3 July
Vose Pavilion Park, Maynard, Mass.

19 3 8

?■

Puikus parkas, pušynai ir kiloki medžiai. Gražus ežeras maudytis. Pradžia 10 v. ryto

Bridgewaterio Jaunuolių Choras, kuris irgi dalyvaus programoje.

Puiki Programa per Visą Dieną; Dainuos Žymiausi Naujos Anglijos Lietuvių Chorai:
Aido Choras iš Worcester, po vadovyste J. Karsokienės, Lyros Choras iš Gardner, po vadovyste A. Ma
žeikaitės, Liaudies Choras iš Lawrence, po vadovystė O. Vechkiutės, Balso Choras iš Lowell po vado
vyste L. Dvarecko. Taipgi dainuos Laisves Choras, iš So. Boston, Jaunuomenes Choras iš Bridgewater 
ir L. R. Choras iš Norwood,—visiem trim vadovauja Izabelė Yarmolavich. Dainuos ir Rusų-Ukrainų 

Choras iš Boston, Mass.
Solistai: J. SABALIAUSKAS, iš Worcester, IG. KUBILIŪNAS, iš So. Boston.
Kalbėtojai: PHIL FRANKFIELD, K. P. Mass. Sekretorius ir A. BIMBA “Laisvės” Redaktorius. 
Kalbės ir ALBERTAS YOKSHAS, Jauniausias Mass. Advokatas, Lietuvis Jaunuolis.

Bus Rusų-Lietuvių Tautiškų Grupių Šokiai
Montello Jaunimo Orkestras Grieš per Visą Dieną

$350.00 skiriama dovanom. 37 Prizai prie įžangos bilieto. Išanksto įsigykite bilietus.
LIETUS AR GIEDRA, PIKNIKAS VISTIEK ĮVYKS—KVIEČIA RENGĖJAI.
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CLEVELAND© ŽINIOS
Mitingas TDA

Pirmadienyj, birželio 6 d., 
įvyksta reguliaria TDA 11 k p. 
mitingas, 920 E. 79th St., 7:30 
vai. vakare. Visi nariai bū
tinai atsilankykite; atsineški
te duoklių knygutes, nes kai 
kurių narių duoklės užsilikę 

f nemokėtos.
Šiame susirinkime turėsime 

svarstyti atsišaukimą Naciona- 
lio Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo dėl “Summer Milk 
Drive” fondo politinių kalinių 
vaikučiams.

Moterų Kliubas
Cleveland© Moterų Progre

syvių Kliubas gerai gyvuoja. 
Draugės moterys vis daugiau 
įtraukia moterų į savo Kliu- 
bą.

Moterų Kliubas nėra poli
tinė organizacija, bet turi la
bai prakilnų tikslą. Kliubas 
remia Ispanijos kovotojus už 
demokratiją prieš fašizmą. Jis 
nors dar nesenai susiorgani
zavo, bet spėjo dikčiai paremt 
Ispanijos kovotojus. Kitais

žodžiais sakant, Moterų Kliu
bas stovi už demokratiją, 
prieš fašizmą.

Dar reikia pažymėti, kad 
moterys kliubietės labai ener
gingai darbavosi ir organiza
vo moteris prie Motinų Die
nos; buvo surengta milžiniška 
demonstracija Motinų Dienoj. 
Per moterų kliubiečių pasi
darbavimą buvo sutraukta 
gražus skaitlius moterų ir jau
nimo į demonstraciją.

Todėl Cleveland© lietuvės 
moterys, be skirtumo religijos 
ir bent kokių įsitikinimų, sto
kite į Moterų Kliubą ir ten 
veikite sykiu kultūros ir demo
kratijos naudai. I. A. V.

Lietuvių skyrius kol kas dar 
niekuom neprisidėjo prie va
jaus “Summer Milk Drive.” 
Todėl birželio 6 visi sueikite 
ir svarstykite, kaip geriausia 
galėtumėm prisidėti prie šio 
vajaus, pagelbai tiems vaiku
čiams, kurių tėvai yra kalėji
muose už darbininkų reika
lus.

Ateidami ant TDA mitingo 
pakvieskite savo draugus, te
gul prisirašo prie TDA orga
nizacijos. Sekr. I. A. V.

Lietuvių Komunistų Frakcijos 
Veikla

Lietuvių Komunistų Frakci
ja šiuo tarpu neblogai stovi 
skaitliu m narių—virš 30 lietu
vių priklauso Partijoj. Kom- 
frakcija dalyvavo lietuvių ko
munistų konferencijoj su 
dviem delegatais gegužės 7 
d., Chicagoj.

. Mūsų Frakcijoj yra nemažai 
trūkumų, bet laikui einant 
Frakcija sustiprės ir visas vei
kimas pasikeis.

Amerikos Lietuvių Komunis
tų Kuopa susirinkimus laiko 
savo prigimtoj lietuvių kalboj. 
Kuopa gerai gyvuoja. Ji tu
rėjo du delegatus Komunis
tų Partijos valstijos konvenci
joj gegužės 14-15 dd., Akron, 
Ohio. Lietuvių Komunistų 
Kuopa gyvuoja jau virš šeši 
mėnesiai. Vienok, kaip Frak
cijoj, taip ir Kuopoj trūksta 
energijos veikime. Taipgi la- 

>0 bai menkas narių partiečių 
prasilavinimas, žinojimas kas
dieninių, bėgamų klausimų. 
Pas mūsų draugus labai žy
mėtinas trūkumas, tai nekrei
pimas domės į Kuopos susirin
kimus. Iš 20 narių Kuopoj tik 
apie pusė jų lanko susirinki
mus. Partijos nariai, apleis
dami susirinkimus, atsilieka, 
nežino Partijos ir abelnai vi
so veikimo.

Kaip Frakcija, taip ir 
Kuopa per paskutinius kelis 
mėnesius neįstengė suorgani- 

* zuoti mokyklėlę naujiems ir 
seniems nariams lavintis bent 
kokiu nors klausimu, supažin
dinti narius su Komunistų 
Partijos veikla. Iš to sykiu 
būtų didelė nauda patiems 
nariams, atsilankius į su
sirinkimus. Komunistų Kuopos 
nariai turi reguliariai lankyti 
susirinkimus ir dalyvauti dis
kusijose, kuomet yra reikalas. 
Visuomet privalome vykdinti 
gyveniman Kuopos nutarimus. 
Taip darant, kiekvienas Par- 
tijos narys atliks bolševikišką 

~ darbą Partijos naudai.
Prie komunistinio veikimo 

yra daug liet, darbininkų, su
augusių ir jaunuolių. Tie žmo
nės, rodos, galėtų šiandien 
stoti į Komunistų Partiją, bet 
kol kas tie draugai mažais 

Ii. pasiteisinimais atsisakinėja ir
nestoja. Man rodos, jeigu 
draugijoj ar unijoj veikti ir 

Į dirbti sykiu su Partijos nariu,
tai geriau pačiam stoti į Par- 

j f tiją.
Amerikos Lietuvių Kongresas

Nesenai ALK komitetas Cle
ft Mk velande sušaukė praplėstą 
it draugijų delegatų mitingą ap

kalbėjimui Kongreso konfe- 
• rencijos, kuri įvyksta birželio

25 d., Scranton, Pa.
f Šiame mitinge delegatai da

lyvavo nuo Cleveland© draugi- 
/i jų, Akrono ir Alliance, O. De

legatai energingai diskusavo 
.Kongreso reikalus ir išrinko 
delegatus konferencijon. šia
me susirinkime delegatai ragi
no komitetą, kad pakviestų 

1 kitų pažiūrų organizacijas
prisidėti prie vietinio A. L. K. 

\ Komiteto.

AX1XLD* Diskusijos
Dėl Gerovės Literatūros 

t Draugijos
Tai ir aš noriu kelis sakinius 

įterpt del labo mūs kultūrines 
Draugijos. Man rūpi, kad mes 
siektume Draugijos užbriežtą 
tikslą, leisdami dideles teorines 
moksliškas knygas, kad darbi
ninkas pajėmęs į rankas jaus
tųsi, kad jis iš tos knygos la
vina savo protą ir šviečias at- 
siekimui geresnio ir be vargo 
pasaulio gyvenimo. Iš kaip ka
trų apysakų bei brošiūrų mes 
mažai ką išmokstam. Man te
ko nuo nekuriu narių girdėt 
kalbos, sako: “Mes į Literatū
ros Draugiją įstojom, kad gau
tum puikių moksliškų knygų, o 
ne tokių, kaip ‘Povilas Jurka’ 
knyga. Iš tos knygos negi ką 
išmoksi, ten tik tai randi šio 
momento gyvenimo nuotikius, 
katrie mums ir be knygos žino
mi”. Leidžiant geras moksliš
kas knygas, verta jas ir apdaryt 
kietais viršais, kad greitai ne
suirtų. Mat, tokios knygos grei
tai nepasensta. Ir tokios moks
liškos ir apdarytos kietais vir
šais knygos pakeltų Draugijos 
vardą ir papuoštų labai gražiai 
narių knygynėlius, žinoma, to
kio gero stiliaus knygos kainuos 
brangiau, negu prastos. Juk 
mes knygas leidžiam, kad iš jų 
mokslą semti, o ne, kad knygų 
turėt daug.

Gal kas pasakys, kad moks
liškoms knygoms rašėjų nesi
randa. Bet, kad Centro Komi
tetas per spaudą pageidautų, 
tai atsirastų ir rašėjų. Drg. J. 
Buivydas teisybę pasakė, kad tų 
pačių raštai, spauda pasidaro 
daug vienodi ir tuo pasidaro 
jų spauda nuobodi skaityto
jams. Drg. J. Buivydas per sa
vo nežinojimą padarė klaidų sa
vo straipsnyj ir už tai centro 
sekretorius išbarė Buivydą už 
padarytas klaidas. Taip bartis 
nereikia už nežinojimą ir klai
das, besibardams ir pats d. šo- 
lomskas daro klaidą sakydamas, 
kad Draugija seniau narių ne
turėjo daugiau, kaip dabar. Be
niaus Draugija yra turėjusi 
daug daugiau narių, kaip dabar 
turi.

Norių mokesčiai, man atrodo, 
tegul lieka tie patys. Pakėlus 
mokesčius, galėtum netekt daug 
narių. Dabartiniai mokesčiai ir
gi sunku iškolektuot.

Kas link mūsų žurnalo “švie
sos”, tai jeigu 4ją pagerinus iš 
mokslo srities, tai būtų geras, 
kaipo žurnalas, papuošiant ją 
mokslo vyrų paveikslais ir jų 
biografijomis^ tada atrodytų 
daug prakilnesnis žurnalas. 
Nors imkime pavyzdžiui ir se
niau ėjusius lietuvių žurnalus, 
kaip “Laisvoji Mintis” Dr. Šliū
po, kurią leido Amerikoj, arba 
“Naujoji Gadynė”, kurią leido 
LSS, buvo puikūs žurnalai, tai
gi, kad ir mes savo “šviesą” 
nors tiek pakeltum lig čia sumi
nėtų žurnalų, tai būtų daug 
šviesesnė “šviesa”.

H. Stankus.

Mano Žodis Apie Literatūrą
Pastebėjau “Laisvėj” tūlų 

draugų pareiškimus apie ALD- 
LD leidžiamą “Šviesą” ir kito
kią literatūrą, todėl ir aš savo 
supratima noriu pažymėti.

Link “šviesos” leidimo tūli

draugai numeta žodį, kad būk 
tai mažos vertės žurnalas ir 
nėra reikalo daryti išlaidos del 
jo.

Su tokiu pasakymu aš visai 
nesutinku ir, mano supratimu, 
žurnalas “Šviesa” -turi didelę 
vertę. Kadangi, mes skaitome 
daug straipsnių mokslinių ir 
šiaip labai naudingų palikti at
minčiai ant tolimesnio laiko, tai 
laikraštyj, žinome gerai, kad 
nepatogu tokie dalykai sujieš- 
koti reikalui esant, o kitą laik
raštį taupinti be tam tikros vie
tos net nėra galima. O žurna
le kaip tik ir yra vieta talpint 
toki pažymėtini aprašymai, kad 
reikalui esant galima pastudi
juoti ir panaudoti dėl faktų, 
kad ir už kelių metų laiko.

Todėl tokį draugų pareiški
mą skaitau klaidingu, gal tokie 
draugai mažai skaito ir tėmija 
aprašymus ^“Šviesoj”. Pavyz
džiui, nepersenai ėjo diskusijos 
tarpe Detroito draugų apie Mi
ko Petrausko nuveiktus darbus. 
Tūli argumentavo, kad Petraus
kas neturėjo revoliucijinio idea
lo ir tt. Vėliaus vienas drau
gas paėmęs aprašymą “šviesoj” 
apie Miką Petrauską įrodė, kad 
Petrausko kompozicija labai 
daug yra pasitarnavusi revoliu
ciniam judėjimui ir dar ilgai 
tarnaus. Tas faktas rodo, kad 
mes labai daug panašių atsitiki
mų turėsime ir yra žurnale vie
ta kur gali supilti rezervą dėl 
ateities.

Tūli draugai jeigu pamato, 
kad į “šviesą” tilpęs aprašy
mas, o panašus buvo laikraštyj, 
tai būk jis be vertės. Tokis pa
sakymas tai nepermatymas li
teratūros svarbos. Todėl aš pil
nai užgiriu “šviesos” leidimą.

' Pakeitimas “Šviesos” 
Formato

Aš pilnai sutinku, kad kaip 
yra proponuojama, kad būt žur
nalas “šviesa” mažesnio forma
to arba pusiau perlenktas, tai 
yra vietoj 32 puslapių, būtų 64 
puslapių arba vietoj 9 x 11 bū
tų 6 x 9 dydžio, “šviesa” to
kio formato būtų daug patoges
nė įdėti į kišenę ir padėti į kny
gyną.
Knygos Su Kietais Apdarais

Link pareiškimo, .kad ALD- 
LD nariai mokėtų į centrą po 
$1.75 ir būt leidžiamos knygos 
su kietais apdarais. Tokis su- 
mainymas yra labai pagirtinas 
ir, kas įvertina literatūros tau- 
pinimą, visados sutiks damokė- 
ti 25c daugiau ir gauti daug 
dailesnę ir saugesnę knygą. Pa
vyzdys kaip, kad knyga “Kelias 
Į Naują Gyvenimą” labai bran
gi knyga, bet pavartojus keletą 
sykių greit viršeliai ir lapų 
kampai susivelia ir knyga lieka 
tik gniūštas popierio.

Mano supratimu būtų labai 
gerai, kad ALDLD Centras kas 
metą išleistų vieną diktą knygą 
pažangesnio turinio, o kitas 
leistų lengvesnio turinio arba 
brosiūraites. Kadangi mūsų 
ALDLD org. priguli žmonių 
mažiau prasilavinusių rašyboj, 
tokiems pažangi literatūra tik 
užima vietą šėpoj ar ant lenty
nos, o tokiems draugams, kurie 
aukščiau prasilavinę, būtinas 
yra reikalas tokių knygų. Bet 
leidžiant pažangesnio ir leng-

vėslnio turinio literatūrą bus pa
tenkinti visi nariai. 

f «

Link ALDLD Centro Sekr.
Tūli draugai proponuoja, kad 

ALDLD Centras nelaikytų pa
stovaus sekretoriaus, vietoj pa
stovaus sekretoriaus, dirbtų 
tik vakarais ir liuosu laiku. To
kis sumanymas, tai būtų niekas 
daugiaus, kaip tik grabas del 
ALDLD organizacijos.

Vienas dalykas, tai žinome, 
kad tiek darbo, kaip ALDLD 
centre, tai nieks nepajiegtų at
likti liuosu laiku, o kita tai bū
tų gėda mūsų org., kad nepa- 
jėgt nei vieną žmogų užlaikyti 
centre. Todėl aš manau kad nie
kas tokio sumanymo negali 
remti ir tas nėra galima.

Kas Link d. Šolomsko
Tėmijant į mūsų laikraščius 

ir raštus darbininkiškoj spau
doj, -turime pasakyti, kad drg. 
šolomskas užsipelnė didelę pa
garbą savo gabumu ir trūsu ra
šydamas į mūsų darbininkišką 
spaudą žingeidžius raštus.
' Kada tik patėmiji kokį apra
šymą “Laisvėj” ar kitur rašy
ta d. D. M. šolomsko, visados 
randi daug įdomaus ir labai 
svarbaus. Todėl mums yra gar
bė turėti tokį ALDLD Sekreto
rių, kaip d. šolomskas. Jis, bū
damas ALDLD centre, daug pa
pildo mūsų literatūrą ir dikčiai 
paakstina darbininkų judėjimą 
su prakalbomis ir per ALDLD 
kuopas.

J. K. Alvinas.

ir sūnų Alfonsą.- [
Seniau velionis Puišis buvo 

nuolatinis “Laisvės” rėmėjas? 
Pastaruoju laiku, matyt, dėl 
nesveikatos, jis buvo lyg ir 
pasitraukęs nuo viso mūsų ju-, 
dėjimo.

Reiškiu velionio Puišio žmo-1 
nai, dukrelėms ir sūnui, jų: 
gedulo valandoje, draugišką ir j 
nuoširdžią užuojautą. M.

Užprenumeruok Dienraštį 
“Laisvę7’ Savo Draugams
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Saugokitės Lyties Ligų!
DIDĖJA susirūpinimas ly

ties ligomis, nes jos dabar la
bai platinasi.

NERIZIKUOKIT! Išmokit 
tas ligas pažinti ir nuo jų ap
sisaugoti.

AIŠKIOS ir teisingos žinios apie 
sifilj, gonorėją ir kitas lyties ligas 
yra knygoj

PATARIMAI VYRAMS 
APIE LYTIES DALYKUS

TOJ KNYGOJ apie lyties ligas 
prirašyta net 127 puslapiai, aiški
nant jų pažinimą ir apsisaugojimą.

YRA JOJ ir apie visą žmogaus ly
ties gyvenimą, bet dabar ypač svar
bi ta dalis, kuri aiškina apie tas bai
sias ligas.

KNYGOS kaina buvo $2.00, 
bet, kad lengviau būtų reika
lingiems ją įsigyti, dabar ati
duodu ja už $1.00. (Į Kanada 
—$ 1.25c.)

ĮDĖKITE j konvertą popieriuj do
leri ir savo aiškų adresą, ir greitai 
gausite knygą.

LAIŠKĄ adresuokite taip:
JOHN BARKUS 
111-40—128th St.

SO. OZONE PARK, N. Y.

s-

a.

Newark, N. J.
Numirė Kazimieras Puišis
Pereitą ketvirtadienį, birže

lio 2 d., numirė; senas new- 
arkietis, Kazimieras Puišis, 62 
motų amžiaus. Sirgo arterijų 
sukietėjimo liga.; Kūna$ pa
šarvotas pas grab orių J. M. 
Bujauską, 426 Lafayette St., 
Newark, N. J.

Kūnas bus sudegintas sek
madienį, birželio r 5 d., Rose 
Hill krematorijoj, kaip 2 vai. 
po pietų.

Velionis paliko žmoną, dvi 
dukteris, Elena ir Kruzina,

PRANEŠIMA! IŠ KITUR
LOWELL, MASS.

Sekmadienį, birželio 5 d., įvyks 
puikus piknikas Švedo Parke, Cobble 
Stone Inn, Westford,. Mass. Rengia 
IWO ir L. Darb. Kliubas. Kviečia
me kaip lovvelliečius taip ir iš arti
mesnių kolonijų būti tame piknike, 
kur galėsimo smagiai laiką praleist. 
(129-130) Kviečia Komisija.

DETROIT, MICH.
LDS 21 kp. susirinkimas įvyks 

birželio 5 d., sekmadienio popietį, 1 
vai. 4097 Porter St. Bus nominaci
jos Centro Valdybos ir renkami de
legatai į Seimą. A. Gailiušis.
(129-130)

SCRANTON, PA.
Birželio 25 ir 26 dd. šiame mieste 

(Jermyn Viešbutyje) įvyks ALK 
Konferencija, tai serantoniečiai yra 
prašomi parūpinti delegatams nak
vynių, kiek kas gali savo namuose. 
Parūpinę vietas tuojau, praneškite 
skaitlių vietų ir 'antrašus drg. V. 
Valukui, 1126 Albright Ave., Scran
ton, Pa. ALK Wilkcs-Barre’io Sky
riaus Komitetas. (129-130)

WILKES-BARRE, PA.
Prašome ALK Wilkes-Barre Sky

riaus Organizacijų įsitėmyti, kad AL 
K konferencija jau čia pat. Įvyks 
birželio 25 ir 26 dd. Jermyn Hotel, 
Scrantone. ALK Centralinio Komi
teto nustatyta, kad tik skyriai rinks 
delegatus, o ne pavienes organizaci
jos. Kaip žinoma, mūsų Skyrius ne
seniai laike savo metinę konferen
ciją. Del to, kad ne seniai laike ir 
dėl pustuzinio daugiau priežasčių, 
dėl rinkimo delegatų Kongreso kon
ferencijon, kita konferencija buvo 
neįmanoma sušaukti. Nors tatai bus 
priešinga Centro taisyklėm, bet ki
tokio išėjimo mums nelieka, kaip 
rinkti delegatus pavieniose organi
zacijose kurios priklauso skyriuje. 
ALK Konferencija turės mums už 
tai atleisti. O mos s*ubruskime ir 
rinkime delegatus. Delegatų skai
čius nenusakoma. Manome, kad po 
vieną nuo Organizacijos nebus per
daug.

Wilkes-barro’io Skyriaus 
(129-130) Komitetas.

ši knyga yra ir “Laisvės” knygyne.
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Dr. Herman Mendlowiiz 
33 METAI PRAKTIKOS 

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

Tel. Evergreen 7-1312

OFISO VALANDOS 
nuo 1-3 dieną ir nuo 7-8 vak, 

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd St.

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
278 Harvard Street 
kampas Inman Street 

arti Central Skvero, 
CAMBRIDGE, MASS.

OFISO VALANDOS: 
2-4 ir 6-8 vakare 

Nedėliomis ir šventadieniais: 
10-12 ryte

CHRONIŠKOS 

LIGOS

GYDOMOS
KRAUJO, ODOS, NERVŲ LI
GOS, BENDRAS SILPNUMAS ir 
NERVŲ IŠSISĖMIMAS, SLOGOS 
ir ĮSISENĖJĘ SKAUDULIAI 
SKILVIO ir ŽARNŲ LIGOS, HE- 
MORROIDAI ir kiti MEŠLAŽAR- 
NĖS NESVEIKUMAI varginan
tieji skausmais ir nepatogumais, 
INKSTŲ ir PŪSLĖS ligos. Stai
gios ir chroniškos ligos VYRŲ ir 
MOTERŲ gydomos su patenki
nančiomis ir greitomis pasekmė
mis. Jeigu turite kokį nesveiku
mą, kurio nesupran tate, pasi
klauskite manęs su pasitikėjimu, 
ir jūsų liga bus jums išaiškinta.
X-Spinduliai, Kraujo ir šlapimo 

Tyrimai Atliekami
Už Nebrangų Atlyginimą •

IŠTYRIMAS VELTUI

DR. ZINS
Įsisteigęs per 25 Metus

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

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

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

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

8910 JOS. CAMPAU DETROIT, MICH.

Liberty Park
Yra Lietuvių Parkas, Gražioj Vietoj

Galima laikyti išvažiavimus bei piknikus ir šiaip 
galima bile kada nuvažiavus pasilinksminti.

Parke yra daug stalų. Taip pat ant vietos 
galima gaut šiltų užkandžių, visokio alaus.
YRA PUIKI PLATFORMA ŠOKIAMS

Prašome lietuvius atsilankyti į parką. Galite atsivežti ir 
savo pietus. Vieta veltui.

Šeštadieniais ir sekmadieniais visi važiuokite į
LIBERTY PARKĄ

UŽKVIEČIA SAVININKAI

F. LASE C K S
1144 Liberty Ave. Hillside, N. J.

Telephone: Wfiverly 3-9515
CUOKCdKKtC'l

□
NUMALŠINKITE TUOS BAISIUS REUMATIZMO 

SKAUSMUS BARUVACOL’IU
Palengvina per 48 Valandas arba Nieko Nekaštuoja

Dąugelis suranda greitą, palaimingą palengvinimą nuo skausmų ir 
nesmagumų reumatizmo, nervų įdegimo, strėnų gėlimo ar sciatikos 
šiame saugiame rpceptc, vadinamam Baruvacol. Dažnai per kelias 
valandas skausmai būna sustabdomi; sustingę, sopanti sąnariai ir 
raumenys atsiliuosuoja, kad kentėtojas vėl gali džiaugtis gyvenimu. 
Nckentčkite! Nelaukite! Pasiųskite šį pranešimą paštu J Atkins 
Laboratory, 44 East 63rd St., New York City. Prisiųskite $1.85 arba 
užmokėkite laiškanešiui $1.85, pridedant pašto lėšas, kai jis atneša 
Baruvacol. Matykite greitą, malonų palengvinimą per 48 valandas 
arba sugrąžinkite nenaudotus vaistus ir gaukite savo $1.85 atgal.

GARSINKITE “LAISVĖJE

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

i I
i

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

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

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

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

NAUJOJE VIETOJE;

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

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

ir į pavienius namus; taipgi siunčiam ir į kitus miestus.
Tel. Evergreen 7-8538 Sav. V. LUKOŠEVIČIUS
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INew Yorko Ir Apielinkės Žinios Clement VokietaitisI
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Linksmą balių su 
meniška programa ir 

! įvairenybėmis rengia

Amerikos Lietuvių Kongreso 
Brooklyno Skyriaus konferen- 

’ cija išrinkimui ir pasiuntimui 
delegatų į Amerikos Lietuvių

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-3872

LIETUVIS ADVOKATAS
50 Court Street 

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

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 

pasivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

4-tos vakarą, 419 Lorimer St., 
Brooklyne. Kviečia visus.
Įžanga 25c. Valdyba.

ĮIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIl

Telefonas: Humboldt 2-7964

DR. J. J. KASK1AUČIUS

LICENSES
BEER, WINE, LIQUOR

NOTICE is hereby Riven that License No. 
SL170 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail un
der Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 2617 Emmons Ave., Bo- 
roujih of Brooklyn, County of Kings, to 
consumed on the premises.

THE TAI’PENS HOUSE, Inc.
2617 Emmons Ave., Brooklyn, N. Y.

168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179
illlllllll!llllllllllllllllllll!llllllllllllllllllllllllll!ll!lllllllllllllllllllllll!lllllll^

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja fornišiotas kamba

rys, vienam arba dviem asmenim, 
nes yra Gubeltavas kambarys. Vi
sada šiltas vanduo ir visi kiti pato
gumai. Kreipkitės šio antrašu: 
Juozas Lukoševičius, 1137 Blake 
Ave., Brooklyn, N. Y. (128-130)

I Stephen Aromiskis
I (Armakauskas)

| Graborius (Undertaker)
j NOTARY PUBLIC

j 423 Metropolitan Ave.
I Brooklyn, N. Y.
I Telefonas: EVergreen 7-4335
Si

be •___

Paskyrė 9 Milionus 
Dolerių Pašalpai šokiais, 

kitomis
Kom.

Specialiame Sąmatų Tarybos1 Partijos 1-ma kuopa birželio 
susirinkime pereitą trečiadienį 
nubalsuota skirt bedarbių šelpi
mo reikalams per šį mėnesį $9,- 
022,450. Tačiau majoras įspė
jo, kad Miesto Taryba turės 
pravest tarimus nepaprastiems 
pašalpos taksams arba šelpimo 
srityje bus ^suįrutė dar šį mė
nesį, nes tam\ tikslui miesto iž
de nėra pinigų.

Tos sumos $4,704,850 yra iS|*Y 
miesto iždo, $3,540,450 iš vals- “ 
tijos, o likusi suma yra atlikti- Kongreso šaukiamą konferen- 

! pirmiau cija, Scranton, Pa., įvyks 
penktadienį, 17-tą birželio,

Tinkamai Sutikim Save 
Grįžtančius Draugus

Rytoj Artisto Valenčio 
Paskaita Apie Teatrą

Įtūžęs, kad jo nemyli, Ar
thur Stately, buvęs kalinys, 
pašovė mylimosios Rose Pi- 
cone draugę ir seserį, Wood- 
sidėj, kurias kaltino kenku
sias jo “meilei.”

Ji

t

Am. Lietuvių Kongreso 
Konferencija

šioji nesunaudota iš 
skirtų pinigų pašalpai.

Majoras sakė turįs keturių 17:30 vai. vakare, Lietuvių Pi- 
mėnesių budžetą, kokio reika- liečiu Kliube. 
Jauja šelpimo Departmentas, 
tačiau to budžeto'jis negali per
duot svarstymui, nes “mūsų nu
matomos įplaukos baigiasi su 
šiuo mėnesiu, ir mūsų taksavi- 
mo pajėga visai remiasi ant 
Miesto Tarybos praleidimo tak
sų bilių sekamiems metams, 
prasidedantiems nuo liepos 1, 
1938 iki birželio 30, 1939”.

“Iki tas bus padaryta”, sako 
majoras,

Konferenciją 
šaukiame penktadienį todėl, 
kad sekmadieniais negaunam 
svetainių. Gi Scrantone kon
ferencija įvyks 25-tą d. birže
lio.

Šią konferenciją šaukiame 
tų pačių delegatų, kurie da- susirūpint. 
lyvavo paskutinėj Brooklyno 
Skyriaus konferencijoj, spalio 
31-mą, 1937 metų. Tačiaus j 
organizacijos, priklausančios 
prie ALK, gali išrinkti ir ki-

Abrahomo Lincolno Briga- 
|dos Draugai gavo iš Ispanijos 
i telegramą, kurioj pranešama, 
j kad 200 sunkiai sužeistų ame
rikiečių vaikinų neužilgo su
grįžta į New Yorką. Tas pa
stato prieš L. B. Draugus svai\ 
bią problemą priėmimo ir ap
rūpinimo tų geriausių mūsų 
kovotojų pasilsiu, gydymu, 
drabužiais.

Draugų vietos komitetas 
šaukia unijų konferenciją šio 
mėnesio 25-tą dieną, New 
Yorke. Iki šiol 70 unijų lo
kalų yra prisidėję prie L. B. 
Draugų. Tikimasi, kad sąry
šyje su konferencija prisidės 
dar keletas dosėtkų lokalų ir 
kad unijos žymiai prisidės su 
finansinę parama.

Iki liepos 4-tos norima su
kelt amerikiečių paramai Is
panijoj $50,000, tad visos or
ganizacijos prašomos tuomi

Ką privalo teatrui duot ak
torius? Kokios režisieriaus 
pareigos teatrui? Kokios są
lygos reikalinga, kad aktorius 
ir režisierius galėtų įdėti į te
atrą viską, ką turi savyje ge
riausio? šie ir panašūs klau
simai, liečianti teatrą, bus 
plačiai nušviesti artisto Jono 
Valenčio prelekcijoj apie reži
sūrą ir vaidybą.

Prelekcija bus šį sekmadie
nį, birželio 5 d., 8 vai. vaka
ro, “Laisves” svetainėj. Įžan
ga nemokamai. Visi kviečia
mi atsilankyti.

Kadangi artistas Jonas Va
lentis teatru gyvai susidomė
jęs, per eilę metų lankęs kur
sus ir be paliovos seka teatro 
eigą ir naujausias jo kryptis, 
tai jis yra tuo asmeniu, kuris 
galės suteikti daug ką įdo
maus ir pamokinančio ne tik 
veikiantiems meno srityje, bet 
ir abelnai publikai.

LMS Šviet. Komisija

Protestavo Sėdėjimu Nauji Milionieriai

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Skalius
(Šulinskas)

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

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

Woodhaven, L. L, N. Y.

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

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

žinoma, mes negalime įus delegatus, jeigu senieji dėl operatorių i 
eit už savo galios rubežių. Mes, kokios nors priežasties nega-■ laivuose 
turime pinigų išmokėt birželio: lėtų dalyvauti.
algas ir pašalpų Aš taip pat Laikas y].a ]afaai trumpas ir 
•nomu jus įspėt, gerbiamieji, būt ne visos organizacijos 
kad jeigu bus koks nesusiprati-\ suspgs turėti savus susirinki- 
mas vėliau, kad jeigu Taryba . išrinkimui delegatų, tai 
nepraleis taksu bilius, kasinin- komitetai privalo tuomi rūpin- 
kas negali gaut paskolų dėlto, į tis.
kad jis neturi ant ko skolinti”, j 

Majoras sakė, kad jis įteikė 
Miesto Tarybai pranešimą dvi I 
savaitės atgal ir kad viskas ko 
jis reikalauja, tai iš naujo už-Į 
girt esamus taksų bilius. To
liau jis išreiškė pasitikėjimą,į 
kad Taryba supras miesto rei-, 
kalus, ir sykiu įspėjo, kas bus| 
kaltas, jei miesto bedarbių šei
mos bus priverstos badant:

“Aš esu gana įsitikinęs, jog 
Miesto Taryba praleis tuos bi
lius laiku, kad nebūtų sutrukdy
mų šelpime New Yorke Miesto 
bedarbių. i

} “Aš taip pat turiu aplikaciją 
^skyrų New Yorko Miesto W KetUTlS SllŽeidė Eksplozijoj 
PA darbams šešiem mėnesiam. r J J
Neduodu jums svarstyt dėlto, 
kad paskyros birželio 3Q-tai ei-\ 
na iš to paties fondo, dėlto ir 
vėl jus įspėju, kad jeigu taksų 
biliai nebus praleisti ir duota 
galia sekamų šešių mėnesių per
skyroms, sudarys suįrutę visa, 
me WPA darbe".

Majoras taip pat pastebėjo, 
kad Miesto Tarybos didžiuma 
(tammaniečiai) trukdo darbą 
n e s i 1 aikymu parlamentarinių 
taisyklių.

Virš 2,000 jūrininkų, radio 
ir oficierių 45-se 

New Yorko porte, 
statybos 
paskelbė 
protestą 

ant jūri- j 
Sėdėjimą iš- i 

Maritime Unijos1

J. Nalivaika,
Sekretorius.

Urbaitis Sugrįžo iš 
Ligoninės

Urbaitis (tėvas)

I taipgi šimtai laivų 
l į m on i ų d arbin in k ų 
į milžinišką sėdėjimo 
prieš Ryano atakas

i ninku unijos, 
šaukė Nat.
Distrikto Komitetas.

Jūrininkai jau senai 
Joseph P. Ryano, Int. 
shoremen’s Association

i zidento, taipgi tūlų prieš-uni-:

Geras pavyzdis to, kokio 
“darbštumo”, “taupumo” ir 
“padorumo” reikalinga greitam 
išaugimui į milionierius, mato
ma naujoj New Yorko prokuro- 

! ro Dewey iškeltoj byloj šešiem 
i naujiem milionieriam.

Dewey areštuodino
i E. Ferretti, advokatą,

FRANK DOMIKAITIS

Vincent
110 E.

Drg.
. pereitą antradienį sugrįžo iš 
ligoninės po išgulėjimo keleto 
savaičių. Nors spėkos dar ne 
stipriausios, dar turi ilsėtis, 
tačiau jau žymiai pagerėjęs, 
po biskelj pasikelia iš lovos, 
ir yra vilties, kad neužilgo pil
nai atgaus sveikata. Gyvena ■ ano pagelba

■ 188 So. 3rd St. R.

"kente oi., in. x., i ump 2-1. 
Long- ar’ brokerį, iš Washingtono;

pre_ j Ralf H. Robb, advokatą, iš Bos- 
• jtono; ir Thomas W. Morris, ad- 

jjinių laivų linijų atakas. Pa- iv°katą, iš Bostono. Sakoma, 
j dėtį paaštrino ir buvo tiesiogi-Į areštavimas keturių iš šešių su- 
j ne-priežastimi iššaukimo pro-!paralyžiuojąs jų veiklą.
testo Shepard Linijos pravary- 
mas iš darbo 31 įgulos nario 
nuo laivo Sea Thrush, 
vieton pastatymas 
nustatytos Sailors* 
the Pacific narių, 
vadovauja Harry 
senai nusistatęs prieš darbi
ninkų vienybę ir siekiąs su Ry- 

i prijungt savo 
[grupę prie AFL.

CHARLES 
UP TO-DATE 

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

GcacJ Patyrę Barberiai 
Prielankus Patarnavimas 

306 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI0
Gaminami Europiško ir Amerikoniško stiliaus. Pui
kūs, lietuviško namų darbo, kilbasai ir kepta paršie- 

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

o jų 
prieš CIO 
Union of 

Šiai unijai 
Lundeberg,

Iš SLA 38 Kp. Susirinkimo

Dewey turįs parodymų, kad 
jie pradėjo biznį su $5 ir bė
giu vienų metų prisiplėšė, tapo 
viršininkais 16-kos milionų tur
to, suimdami įvairių investment!] 
kompanijų pinigus ir už juos 
išduodami beverčius savo “stoc- 
ko” certifikatus. Ši, anot Dew
ey, esanti “didžiausia finansinė 

pastaruoju iaikotar-

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

vagystė 
piu.

NOTARY PUBLIC

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

Tel. Stagg 2-5043
3 
3

2
I

MATTHEW P. BALLAS
3(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.
Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau
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 

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

Valdžios tyrinėjimo pasėkoj, 
sulaikyta Ed. L. Rudler, dir
bęs 95 Madison Ave., N. Y., 
Federalio Teatro tikietu ofi
se, kaltinamas nusukęs $621 
pinigų į 6 savaites.

3Paleistas be vairuotojo, mi- 
lionieriuko Cochran laivukas 
užbėgo ant akmenų netoli 
Bayville. Tai pamačiusieji 
policistai Bellsito ir Luyster, 
taipgi civiliai, Baird ir Cladas, 
d aplankė laivuką ir suėjo jin. 
Tuojau laivuko tankai eksplo- 
davo ir visus pavojingai ap
degino.

Patsai Cochran buvęs iš van
dens į laivuką įkeltas kitoj vie
toj. Jis aiškinęsis, kad gais
ras privertęs savo laivuką ap- 

I leist. Tačiau policistai nera
do jokios gaisro žymės, kada 
užėjo ant laivuko. tik po eks
plozijos jis užsidegė. Dėlto 
Cochran būsiąs kvočiamas.

Pereitą ketvirtadienį įvykęs 
kuopos susirinkimas buvo vie
nas skaitlingesnių iš pasta
rųjų susirinkimų. Vienu svar
biųjų darbų galima paminėt 
kuopos rengiamasi savo meti
niam išvažiavimui Forest 
Parke, 19-tą šio mėnesio. Iš
rinkta komisija.

šiuo tarpu kuopoj randasi 
keletas ligonių. Serga dd. Pa
lubinskas, O. Žukauskienė, J. 
Šimaitis ir V. Vaičiūnas. Pa
starieji du randasi ligoninėse. 
Taipgi randasi ligoninėj kuo
pos globai pavestas 212-tos 
kuopos narys P. Bumblys. Mi
rė Juozas Mičiulis. Pirminin
kui Michelsonui pakvietus, na
riai išreiškė velioniui paskuti
nę pagarbą atsistojimu.

Dabar laukiame seimo ir 
raportų. N.

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

3
3
3

LIETUVIŲ LIAUDIES DIENRAŠTIS

Nušovė Policistą
nu-

Sugrįžo iš Kelionės
jo

šo-

Al. Dobinis Sveiksta

ka-

Iki Pasimatymo! 9

PROGRAMOJE DALYVAUS SEKANTI CHORAI

I
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dar vis 
pamaži 
Negali 
namo, 

dirbant

“dar-
Save-

K ■

manau, kad šį sekma-
5 d. birželio, visi pasi-

Garsinkite savo biznį dien 
raštyj “Laisvėj.

MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM

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

Ant stogo sugautasis 
bu” pardavėjas sukčius 
ry sulaikytas po $15,000 kau
cijos iki kvotimo. Jis nuo se
niau turįs kriminalį rekordą.

Ateikite smagiai pasišokti, išgirsite gražios muzikos 
ir pasimatysite su daugeliu svečių iš kitų miestų.

Pradžia 10 vai. ryto
ĮŽANGA 40c ASMENIUI

I

t

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

Policistas John Deaver 
šovė policistą John B. Fisher. 
Šovimas įvykęs netyčia, seka
mai :

Abu policistai atsiliepė į ra
dio pašaukimą prie 389 Herzl 
St., kur apylinkės gyventojai 
pastebėję nužiūrimą vyrą no
rint įeit krautuvėn anksti 
penktadienio rytą. Fisher 
pribuvęs pirma. Deaver pas
kui. Tuo tarpu nuo namo 

. šokęs bėgt nužiūrėtasis vyras. 
Deaver įsakęs sustot, bet tam 
nepaklausius, Deaver paleidęs 
šūvį, nuo kurio Fisheris kritęs ’ 
negyvu.
o, Visai nežinodamas, kur pa
taikė jo šūvis, Deaver nusi
vijęs paskui bėgantį ir jį pa
gavęs prie Miller Ave. Stoties. 
Pagautasis sakęsis esąs Sol 
Wishegrad, 23 m., nuo 592 
Stone Avė.

Draugai Pakalniškiai ir 
lomskai pereitą ketvirtadienį 
sugrįžo iš kelionės po vakarinę 
dalį New Yorko valstijos ir 
Kanada sveiki ir linksmi, bet 
gerokai pailsę. Parsivežė daug 
gerų įspūdžiu nuo “Jaunosios 
Lietuvos” Kanadoje, taipgi 
reikia manyt, kad tą pat pali
ko ir jiems. Reiškia, susiau
rino rubežių tarp mūsų ir 

I nadiečių.

ŠIRDINGAI KVIEČIA VISUS Į SAVO

PIKNIKU
Mateušas Simonavicius

GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

Kuris įvyks dviejų dienų šventėje

Sekmadienį 3 Liepos-July
DVI ORKESTROS GRIEŠ ŠOKIAMS

Kaip visuomet, taip ir dabar bus daug svečių iš kitur

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

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

•** Vėliausioj Irish Sweepstakes 
Baterijoj N. Y. apylinkėj lai
mėta $825,000 ir visoj Ameri
koj—$3,920,050, bet amerikonai 
Viso sumokėjo už juos $6,800,- 
000. Prašvilpė arti 3 milionus 
dolerių.

dienį, 
matysime Forest Parke, ALD- 
LD 185 kp., LDS 13 kp. ir jau
nuolių kuopos išvažiavime.

Taigi, iki pasimatymo. Ko
pūstai jau užkaisti ir dešrai- 
tės verda. V. P.

(129-130)

Algirdas Dobinis, jaunuolis 
“Laisvės” darbininkas, 
guli ligonbutyje, bet 
eina geryn, stiprėja, 
sulaukt, kada sugrįš 
taip pat pas draugus
ir į veikimą. Vienatvė (arba, 
geriau tariant, draugovė su 
skausmais) ligonbutyje labai 
jam įgrisus ir jis gįliai susi
jaudina prisiminus apie drau
gus. Reikėtų visiem aplanky
mu suteikt džiaugsmo, kas 
yra geriausiu eleksiru atgaivi
nimui spėkų. D.

Greenpointėj bėgiu dviejų 
valandų ketvirtadienį iškilo 3 
gaisrai. Padegime sulaikytas 
W. Gallavan, 195 Nassau St. 
Sakoma, kad jis sirgęs nervų 
pakrikimu ir nuo to nebuvęs 
pilnai pagijęs, kas ir esą prie
žastimi jo noro padeginėt.

Piknikas bus naujai pertaisytoje

ULMER PARK MUSIC HALL
25th Avenue Brooklyn, N. Y

West End, Coney Island Lietuvių Kuro Kompanija 
, ĮDEDAME

MASTER-KRAFT OIL BURNERS 
J JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

X

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

•

BROOKLYN, N. Y. 2
Tel. Evergreen 7-8886 iv
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Laisvės Choras,
iš Hertford, Conn.

Lyros Choras,
iš Philadelphia, Pa.

Sietyno Choras,
iš Newark, N. J.

Bangos Choras, 
iš Elizabeth, N. J

Pirmyn Choras,
iš Great Neck, N. Y.

Aido Choras,
iš Brooklyn, N. Y.

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

Telefonas EVergreen 7-1661
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