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me F. Dan arba R. Abramovič, 
arba Rusijos socialistų revoliu
cionierių vadų (pav. černov)— 
nuvykti i Maskvą ir pasakyti 
tenai viešą prakalbą, kritikuo
damas Stalino valdžią?“

Visų pirma, Sovietų valdžia 
yra ne Stalino valdžia, bet So
vietų Sąjungos žmonių. Labai 
keista, kad mokytas redakto
rius nei to nežino.

Antra, trockistų teisme buvo 
įrodyta, kad Dan yra Vokieti
jos nazių šnipas. Kiti paminėti 
broliai irgi yra susirišę su už
sienyje tupinčiais mirtinais So
vietų krašto priešais.

Aš gi turiu daug geresnį pa
siūlymą. Aš siūlau, kad pats 
tasai redaktorius važiuotų So
vietų Sąjungon apsidairyti ir 
net prakalbą pasakyti, “pamo
kinant” jos žmones, kad jie 
klaidą padarė nuversdami carą 
ir Kerenskio valdžią. Bemokin
damas juos gal jis pats ką nors 
išmoks.

Ar priimate šitą mano pa
siūlymą?

So. Bostono savaitraštis sa
ko: "Socialistams da neteko sa
vo principų ir taikos tiek kai
talioti, kiek komunistai kaitalio
jo savo 'težins'.”

Argi? Berods dar taip nese
nai tas pats redaktorius su vi
sa socialistų sąjunga trenkė 
visą Socialistų Partiją — iš jos 
pasitraukė.

Čia jau buvo pakeitimas dau
giau negu taktikos, čia jau bu
vo numesta šalin visa partija.

Iki pasitraukimo iš S. P. lie
tuviai socialistai laikėsi tos par
tijos principų ir taktikos. Taip 
mums atrodo.

Bet kokie dabar jų yra prin
cipai ir kokia taktika? Gal 
mums paaiškins?

Keista, kad žmonės, kurie vi
su .kūliu apsivertė, bando svie
tui įkalbėti, kad nė iš vietos ne
sijudino.

Kanados socialistai atsimetė 
nuo Kanados Lietuvių : Kpngre- 
so ir gvoltu šaukia' visas kitas 
organizacijas nedalyvauti Kon
greso konferencijoje.

Labai blogai tie broliai daro. 
Jie griauna tai, kas buvo pa
žangiosios visuomenės „ subuda- 
vota.

Kas iš to jų žygio pasi
džiaugs? Kas juos už tą žygį 
pasveikins?

Palaukite ir išgirsite: tai bus 
fašistai ir jų spauda.

Ar tuo keliu reikia eiti? Ne, 
tai klaidingas .kelias.

Nesusipratimų iškilo ir iškils 
ir Kanados Lietuvių Kongrese 
ir Amerikos Lietuvių Kongrese. 
Tai beveik neišvengiama. Bet 
tik dėl to pulti ir griauti visą 
gerai pradėtą darbą nepateisi
nama.

Paimkime mūsiškį Kongresą. 
Vos tik jin įkėlė koją keli troc- 
kistai, tuojau pradėjo visokias 
provokacijas. Pavyzdžiui, Wil
kes-Barre jie atėjo visai su sve
timu trockistiniu tavoru ir ban
dė jį užkarti ant Kongreso sky
riaus. Ir tūli socialistai karštai 
tą jų provokaciją palaikė.

Bet argi komunistai dėl to 
viską trenkė ir paskelbė Kon
gresui karą?

Nieko panašaus. Mes sako
me: Bandykime tuos nesusipra
timus išlyginti, išrišti, susikal
bėti draugiškai, civilizuotai. Va
rykime darbą pirmyn — darbą, 
kurio prakilnumu niekas neabe-

Šešių Moterų Nužudytojas 
Vaidina Policijai, Kaip Jis 

Nugalabino Amerikietę
Paryžius. — Pagal ka- 

mantinėjančios p o 1 i c i j os 
įsakymą, vokietys Eugene 
Weidmann suvaidino, kaip 
jis nužudė amerikietę šoki
kę Jean de Koven.

Be to, jis išvien su kitu 
kriminalistu Millionu nuga
labino penkias kitas mergi
nas ir moteris, kad pasi
glemžtų jų pinigus, bran- 
gumynus bei galimus iš
keisti čekius.

Jis, gražus vyras, su lank
čiu liežuviu, lengvai atsivi
liodavo turinčias asmeninio 
turto moteriškes į savo po
niškai įrengtą buveinę ne

itoji Paryžiaus.
Tas moterų žudytojas 

prisipažino, jog taip darė, 
kad gautų pinigų, už ku
riuos galėtų imti pamokas 
tango ir rhumba šokiu.

Shanghai, birž. 17.—Neži
nia kas nušovė chiną banki
ninką Tsang Tsong-sze, ja
ponų pataikūną.

Franco Lakūnai Bombardavo 
Stambų Anglijos Laivų

Valencia, Ispanija. — Ge
nerolo Franco italai lakū
nai mėtė bombas į Anglijos 
prekybinį laivą “Martoni”, 
7,000 tonų įtalpos, Valenci- 
jos prieplaukoj; bet stačiai 
į jį nepataikė, ir laivas tik 
bombų skeveldromis truputį 
sužeistas.

(Buvo pranešta, kad fa
šistai oro bombomis pas
kandinę ir Anglijos laivą 
“Lucky” Viduržemio Jūroj; 
bet jo kapitonas paskui da
vė žinią, kad “Lucky” tebė
ra sveikas.)

GENEROLAS FRANCO 
LAIMĖJĘS KALNUS 
CORDOBA FRONTE

Cordoba, Ispanija. — Pa
gal fašistų pranešimus, tai 
per dvi dienas jie užėmę 10 
mylių kalnų ruožą Penna- 
roya srityje, Cordobos fron
te, pietinėje dalyje viduri
nės Ispanijos.

Yodohino ir Chilapa mie
stelių gyventojų tarpsavi- 
nėj kovoj, Meksikoj, užmuš
ta 19 žmonių.

joja. Lietuvos žmonės laukia ir 
prašo amerikiečių paspirties.

Tūli žmonės garsiai džiaugia
si, kad Anglijos Darbo Partija 
atmetė Komunistų Partijos pa
siūlymą sudaryti bendrą frontą 
prieš reakcinę Chamberlaino 
valdžią. Ot, girdi, tai komunis
tai gavo “nosį.“

Tai juodas džiaugsmas.
Panašiai buvo anais metais 

Vokietijoje. Komunistai siūlė 
socialdemokratams bendrą fron
tą prieš fašistus. Socialdemo
kratai pasiūlymą griežtai atme
tė ir komunistus iškoliojo.

Dabar matote, kuomi pasi
baigė šitie bendro fronto opo
nentų prasti manevrai. Hitlerio 
kirvis dabar rita lygiai galvas 
Ikomunistams ir socialistams.

600 AUTOMOB. UNIJOS VADU IMTOJO 
PRIEŠ JOS SKALDYTOJĄ MARTINĄ

Šaukia Sugrąžint 5 Kovingus Vice-Prezidentus, Kuriuos 
Sauvališkai Suspendavo Trockinis Unijos “Galva”

Detroit, Mich. — Susirin
kę 600 pildančiųjų tarybų 
narių Jungtinės Auto. Dar
bininkų Unijos lokalų pa
smerkė trockistinį unijos 
prezidentą Homerą Marti
ną, kad jis neteisėtai sus
pendavo R. Frankensteeną 
ir keturis kitus kovingus 
unijos vice-prezidentus. Su
sirinkimas priėmė tokią re
zoliuciją:

Tuoj aus sugrąžint sus
penduotus vice-prezidentus;

Alabamos Teismas Nu-i Federalis Teismas Ga
sprendė Nužudyt Scotts- 
borietį Cl. No r r is ą

Montgomery, Ala.—Auk
ščiausias Alabamos valsti
jos teismas nusmerkė nu
marini elektros kėdėj rugp. 
1 d. Clarence Norrisą, vie
ną iš devynių nekaltų neg
rų Scottsboro jaunuolių. 
Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas ir kiti scotts- 
boriečių draugai planuoja 
kreiptis į Jungtinių Valstijų 
Vyriausią Teismą.

Cl. Norris nusmerktas 
pagal melagingus, priešta
raujančius liudijimus baltos 
kekšės Viktorijos Price, 
būk Norris buvęs vienas iš 
devynių, kurie ją “užpuolę 
žagint” tavoriniame trauki
nyje.

Pirmesnėje byloje keturi 
scottsboriečiai buvo paliuo- 
suoti, nes, kaip teismas ta
da pripažino, Viktorija 
Price “klydo”. Bet nežiū
rint jos “klaidžiojimų”, Al
abamos teismas * tuo pačiu 
atveju tada pasiuntė kalė- 
jiman Andy Wrightą 99 
metam ir kitą scottsborietį 
Charlie Weemsa 75 metam.

Jersey City Majoras Hague 
Kaipo Vokietijos Nazių 
Gerbiamas “Karžygis”

Berlin. — Vokietijos na- 
zių spauda garbina Jersey 
City majoro Fr. Hague 
smurtą prieš “raudonuo
sius” ir šiaip demokratiniai 
pažangius žmones.

Newark, N. J.—CIO ad
vokatas teisme perskaitė, 
kaip nazių spauda šlovina 
Jersey City majorą Hague, 
ir užklausė: “Ar tamsta at
meti šiuos užgyrimus iš Vo
kietijos nazių spaudos pu
sės?”

Majoras Hague nieko ne
atsakė.

“Ar tamsta atmeti naziz- 
mą?” tada užklausė advo
katas.

Majoras Hague neatmetė 
nė paties nazizmo.

atsišaukt į J. L. Lewisą, 
CIO unijų prezidentą, kad 
panaudotų savo įtaką išlai
kyt vienybę Jungtinės Au
tomobilių Darbininkų Uni
jos.

Jeigu H. Martin vis dar 
mėgina išvyt “tuos penkis 
žymiuosius vadus,” tai 
šaukt speciali suvažiavimą 
visos unijos.

Toks yra nusistatymas 
visų unijos lokalų Detroite, 
apart šešių mažų lokaliukų.

lės Išduot Indžionkšiną 
Prieš Majorą Hague
Newark, N. J.—Federa- 

liame apskrities teisme pri
sipažino Jersby City “sau
gumo” komisionierius Da
niel Casey, kad, pagal jo 
įsakymą, policija grobė ir 
deportavo iš miesto CIO 
unijų organizatorius, kurie 
skleidė lapelius Jersey Ci
ty j e.

Teismas svarsto CIO ir 
Amerikos Pilietinių Laisvių 
Sąjungos bylą, kurioj šios 
organizacijos reikalauja iš
duot indžiokšiną prieš Jer
sey City nazišką majorą Fr. 
Hague, kad jis daugiau ne
galėtų terorizuot, areštuot 
ir deportuot unijistus ir 
šiaip pažangius žmones iš 
to miesto.

Bylos eigoje teisėjas 
Clark pareiškė, kad įstaty
miškai yra klaidingas toks 
nusistatymas Jersey City 
miesto valdžios; o jeigu tik
rai bus įrodyta, kad Jersey 
City majoras taip elgėsi, tai 
“aš turėsiu išduot indžionk- 
šiną (drausmę) prieš to
kius veiksmus.”

“Jei Kovosime, Laimėsime,” 
Sako Ispanijos Respubli

kos Armiją Vadas
Barcelona, Ispanija.—Re

spublikos generolas Jose 
Miaja, vyriausias koman- 
dierius visos armijos apart 
Katalonijos, išleido pareiš
kimą kariuomenei:

“Jeigu mes kovosime, tai 
laimėsime... Madridas ap
sigynė, nors priešai buvo 
atėję prie pat jo vartų, ir 
šiandien jis yra pavyzdys 
visam pasauliui. Jūs būsite 
ne mažesni didvyriai už sa
vo brolius, kurie atmušė 
priešus nuo Madrido 1936 
m. lapkrityje.”

Berlin. — Naziai padarė 
pogromus prieš žydus, dau
gelį sumušė ir išbjaurojo 
maliavomis žydų namų lan
gus ir jų biznio įstaigas.

Francijos Seime Ispanijos 
Priešai Išprovokavo Muš
tynes Prieš Kairiuosius
Paryžius. — Per diskusi

jas del Montreux sutarties, 
Francijos seime komunistai 
atstovai, G. Cornavin ir ki
ti, iškėlė reikalavimą tuoj 
atidaryt pietinę Francijos 
sieną laisvam praleidimui 
ginklų ir amunicijos į Ka- 
taloniją, šiaur-rytinę dalį 
Ispanijos respublikos.

Fašistuojanti bei dešinie
ji atstovai tada pašoko 
plūst komunistus, apšaukė 
juos “žmogžudžiais” ir ki
tokiais ir rėkė visiškai nie
ko nepraleisti Ispanijos 
liaudiečiams.

Kilo toks ermyderis, kad 
pirmininkas Herriot per
traukė seimo posėdį. Paskui 
priemenėje dešinieji išpro
vokavo muštynes, ir tada 
pirmininkas uždarė posėdį 
iki rytojaus. Tame susidū
rime ypač gavo kailin deši
nieji F. Čiaudėt ir Fr. Peu
geot.

Liaudiečiai Atsiėmė Miestelį;
Fašistai Užėmė Kaimą

Barcelona, Ispanija.—Re
spublikos kariuomenė atė
mė atgal iš fašistų Villareal 
miestelį, pietinėje pusėje 
Mijares upės, už 35 mylių 
į šiaurius nuo Valencijės.

Hendaye, Franc. — Ispa
nijos pasienis.—Fašistai sa
ko, kad jie savo kanuolėmis, 
tankais ir orlaiviais vėl ap
supą Villareal, į pietus nuo 
Castellon de la Plana, ir už
ėmę Onda kaimą, 2 mylios 
į pietus nuo Mijares upės.

Bendrai mūšių frontas 
šioj srityj eina už 7 ir pu
sės mylių nuo Castellon de 
la Plana.

SUŠAUDYTAS “ŠMĖK
LIŠKAS” PLĖŠIKAS, PO- 

LICMANO SŪNUS
Chicago, Ill., birž. 17.— 

Detektyvas J. McCabe kul- 
kasvaidžiu sušaudė Haroldą 
Keeną, 23 metų, sūnų Chi- 
cagos policininko E. L. Kee- 
no. Pats tėvas jieškojo su
imt arba nušaut “šmėkli- 
šniką” gengsterį, kuris per 
dvi savaites padarė 28 api
plėšimus; ir tik kai Harold 
Keen tapo sušaudytas, pa
aiškėjo, kad tas gengsteris 
tai paties policmano E. L. 
Keeno sūnus.

Aplinkiniais keliais buvo 
sužinota, kada gengsteris 
pareis pas savo pačią. Tai 
detektyvas pasistatė kulka- 
svaidį ant jos buto užpaka
linių “porčių” ir laukė.

Kada gengsteris pasiro
dė, detektyvas jam liepė iš
kelt rankas aukštyn; ažuot 
to gengsteris ūmai išsitrau
kė revolverį; bet pirma ne
gu jis paspėjo šaut, liko 
pats sušaudytas.

Šiandien bus dalinai apsi
niaukę.—N. Y. Oro Biuras.

AMERIKOS SENATAS SMERKIA FAŠIS
TUS, CIVILIŲ ŽMONIŲ ŽUDYTOJUS

Senatorius Win. H. King Reikalavo Visai Sutraukyt Diplo
matinius Ryšius su Japonija Kaip Masine Žmogžude
Washington. — Jungtinių 

Valstijų senatas didžia dau
guma balsų išnešė pasmer
kimo rezpliuciją prieš fašis
tines šalis, kurios lėktuvų 
bombomis “nežmoniškai žu
do nekariškius gyventojus,” 
kaip kad Mussolinis ir Hit
leris Ispanijoj ir japortai 
Chinijoj. Ši rezoliucija pri
imta pagal demokrato sen. 
K. Pittmano įnešimą.

Jo įnešimas, beje, komisi
joj buvo kiek sušvelnintas

Pritrūkus Amunicijos, 
‘.Žuvusioji” Divizija

Perėjo Francijon
Paryžius. — Per kelias 

paskutines dienas buvo jau 
beveik išsisėmę kanuolių 
šoviniai ir kitokia amunici
ja vadinamos liaudiečių “žu
vusios” divizijos šiaurinia
me sklypelyje Pyrene jų kal
nų, arti Francijos rube- 
žiaus. O Francijos valdžia 
neleido siųsti per sieną jiem 
naujos amunicijos.

Tuo tarpu fašistai būriais 
orlaivių ir šimtais toli mu
šančių Hitlerio ir Mussoli- 
nio kanuolių neatlaidžiai, 
visu pašėlimu bombardavo 
tą diviziją. Taip fašistai, 
galop, įsibriovė į Cinca klo
nį, ir gręsė sunaikinti liau- 
diečius. Todėl “žuvusioji” 
divizija ir turėjo pereit 
Francijos pusėn. Perėjo 
tarp 8,000 ir 10,000 vyrų ir 
persivarė avis ir galvijus.

Francijos vyriausybė juos 
nuginklavo ir uždarė sto
vy klon, iki jie pasirinks, 
katrie nori grįžt į Ispanijos 
respubliką, o gal katrie pa
sirenka važiuot į fašistų 
valdomą plotą.

Viena grupė keturių šim
tų vyrų iš “žuvusios” divi
zijos jau padarė šitokį pa
sirinkimą: 385 grįš į res
publiką toliau kariauti prieš 
generolą Franco ir tik 15 
keliaus į fašistų plotą.

“Žuvusioji” divizija did
vyriškai per du mėnesius 
kovojo prieš apsupusius ją 
fašistus.

SUČIUPĘ DOKUMENTUS 
DIDELIO NAZIŲ ŠNIPO

Wheeling, West Virginia. 
—Kelios dienos atgal, neži
nia kur dingo iš vietinio 
viešbučio nužiūretinas as
muo, kuris buvo užsiregis
travęs neva kaip “Douglas 
Johnson iš Detroito.” Jo ba
gaže atrasta vokiškas slapt- 
raštis ir surašytos žinios 
apie svarbiausius Amerikoj 
plieno fabrikus. Be to, ras
ta daug fotografijų, kurios 
galėsiančios reikšt šnipinė
jimą šios šalies orlaivių.

I Tarp tų dokumentų užtik- 

pirm leidžiant pačiam sena
tui balsuot.

Kitas demokr. senatorius 
Wm. H. King reikalavo 'su
traukyt diplomatinius Ame
rikos ryšius su Japonija, 
kaip masine žudytoja civi
liu žmonių, v- v

UŽSIDARĖ 75-ta KON
GRESO SESIJA, paskyrus 
$3,753,000,000 šalpos dar
bam, tiesioginiam bedarbių 
ir. farmerių šelpimui ir ša
lies ūkio gaivinimui.

Naziai Berlyne Suėmė 
1,500 Žydą ir Kitą 
Sau Nepatinkamą

Berlin. — Nazių slaptoji 
policija užpuolė daugį žydų 
kafeterijų, padarė kratas 
žydam priklausančiuose ju- 
džių teatruose ir suėmė 1,- 
500 žydų ir kitų nepatin
kamų naziam žmonių.

Panašūs užpuolimai ir 
areštai daromi ne tik Ber
lyne, bet ir mažesniuose 
miestuose.

Įsakyta visiem žydam, tu
rintiem per $2,000 nuosavy
bės, susiregistruot iki šio 
mėnesio 30 dienos.

Naujas Hitlerio įsakymas 
skelbia “žydiškomis” visas 
tokias kompanijas ar ben
droves, kur žydam priklau
so daugiau kaip ketvirtada
lis kapitalo arba kur žydai 
kontroliuoja pusę šėrininkų 
(dalininkų) balsų. Bet jeigu 
ir visa biznio įmonė pri
klauso vokiečiam-“arijam”, 
ir tik jos vedėjas yra žy
das, tai naziai skelbia ją 
“žydiška”.

Visos vadinamos “žydiš
kos” įstaigos bus surašytos 
ir tie sąrašai atdari žiūri
nėt vokiškai publikai, kad 
tikrai žinotų, kokius biznius 
boikotuot. Be to, žydų kom
panijos, krautuvės ir tt. bus 
atžymėtos tam tikrais ženk
lais.

Taip aštrinama ekonomi
ne priespauda prieš žydus 
naziai tikisi išvyt iš Vokie
tijos dar kokius 200,000 žy
dų.

O išvažiuojantiems svetur 
žydams naziai palieka tik 3 
procentus jų nuosavybės. 
Sau naziai užgrobia 97 pro
centus.

Barcelona, Ispanija. — 
Fašistų orlaiviai, dviem at
vejais užpuldami Barcelo- 
ną, užmušė tris civilius 
žmones ir sužeidė dešimt.

ta ir $200,000 kredito lakš
tas. Kiti popieriai rodo, kad 
tariamas “Douglas Jehn- 
sonson” turėjo artimų rei
kalų su Vokietijos plieno 
fabrikantais.
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Besiruošiant Prie Lietuvių 
Komunistų Suvažiavimo

Lietuvių komunistų suvažiavimas įvyks 
pačioj pradžioj liepos mėnesio. Šis suva
žiavimas tūlais atžvilgiais bus svarbes
nis už visus kitus lietuvių komunistų su
važiavimus Amerikoj. Kodėl? Todėl, kad 
šiandien įvyksta tiek daug Amerikoj, 
Lietuvoj ir visam pasaulyje klausimų, į 
kuriuos reikalinga atsakyti.

Be ugdymo pačios Komunistų Parti
jos, be svarstymo mūsų visų kitų darbų, 
šiame suvažiavime prisieis rišti mūsų 
nusistatymas Lietuvos nepriklausomy
bės gynimo ir demokratinių teisių at- 
steigimo klausimais. Tasai beje klausi
mas labai tampriai susijęs su mūsų ben
dro fronto su socialistais palaikymo 
klausimu.

Šiuo tarpu pas tūlus draugus nėra aiš
kaus nusistatymo Lietuvos nepriklauso
mybės gynimo ir demokratinių teisių at- 
steigimo klausimu. Tūli mano, kad mums 
pirmoj vietoj reikalinga statyti nepri
klausomybės gynimas, o ne reikalavimas 
atsteigt demokratines teises. Tiesa, lietu
vių komunistų Centro Biuras turi tam 
priešingą nusistatymą, tačiau, kadangi 
pas draugus yra neaiškumų, tai jie turi 
būti išgvildenti. Kitas klausimas: kaip 
mes galime padėti Lietuvos žmonėms 
ginti Lietuvos nepriklausomybę? Tai la
bai'svarbus klausimas ir dČl jo yra mu
myse tam tikro minčių pasidalinimo.

Dėlei Amerikos Lietuvių Kongreso 
veikimo pas mus taipgi nėra vienos nuo
monės. Tūli draugai mano, kad socialis
tai (ypačiai dešinieji), susiženiję su troc- 
kistiniais sklokininkais, niekad nuošir
džiai nedirbs tiems tikslams, kuriuos 
Amerikos Lietuvių Kongresas pasibrėžė 
dirbti. Kiti mano, kad su socialistais 
tam tikrais klausimais bendras darbas 
yra galimas.

Vadinasi, šitie klausimai teks išrišti 
suvažiavimui. Todėl draugai dabar pri
valo šiuos klausimus diskusuoti, per 
spaudą ir susirinkimuose. ALDLD suva
žiavimo klausimu diskusijas turėjo pla
čias, bet lietuvių komunistų suvažiavi
mas visiškai neliečiamas.

Rašykit, draugai, tuojau savo nuomo
nes ne tik pakeltais klausimais, bet ir 
visais kitais mūsų judėjimą liečiančiais 
dalykais.

Profesorius Janulaitis Apie Sov. 
Sųjungą ir Kontr-revoliucionierius

■‘Lietuvos žinios” spausdina profeso
riaus A. Janulaičio straipsnelį po antraš
te, “Rusų emigrantų svajonės.” Jis įdo
mus ne tuo, kad nupiešia rusų ir kitų 
tautų kontr-revoliucines svajones, viltis 
ir pasimojimus, bet tuo, kad kiek tiek 
parodo prof. Janulaičio nuomonę Sovie
tų Sąjungos klausimu. Rašytojas šitaip 
afoa:

Nesenai teko skaityti keletą kairiųjų ru
sų—emigrantų laikraščių, iš kurių matyti, 
apie ką jie svajoja.

Jiems visiems rūpi — nuversti dabartinę 
santvarką ir galėti ramiai grįžti namo. Jie 
išsiilgę laukia dienos, kada tat įvyks. Su
prantama emigrantų nuotaika.

Man parūpo kitas dalykas:—kaip jie žiūri 
į kitas Rusų valdomas tautas, į jų 'pastan
gas Įgyti nepriklausomybę, ar leis atsiskirti, 
ar leis sudaryti savo valstybę.

Pasirodo, kad jie pasiliko tokie pat, ko
kie buvo — rusai imperialistai. Liko tokiais 
pp, Miliukovas, Kerenskis ir kiti visokį li
beralai, socialistai, pusiau socialistai, o ką 
jau bekalbėti apie rusų dešiniuosius. Jų 
manyjnu Rusija turi būti vieninga nedalo
ma, o jeigu laisvės duodamos, tai turi likti 
rusų pirmenybė.

Visi, kurie nori skirtis nuo Rusijos, yra 
separatistai, visi jie yra smerktini, gry
niems, tikriems rusams nėra ‘ko su jais 
dėtis.

Be įvairių socialės politikos priekaištų, 
.kurie daroma dabax’tiniams rusų viešpa
čiams, yra ir tautiniai — politinių, kad jie 
skaldą Rusiją, vedą prie jos subyrėjimo, kad 
jie niekiną rusų tautinius jausmus,, ir retai 
kada tepripažįsta, l&d palaiko rusų nacio
nalizmą, ir už ta£ pągiria.

Nepatinka jiems, kad “separatistai” deda
si su Rusijos priešais.

Su separatistais jie nesidės ir nekalbės.
Yra Kaukaze tautų, .kurios spaudžiančios 

kitas, tik rusai galėsią išlyginti tuos santy
kius.

Bet piktinasi jie, kad kokia artistė ar 
dainininkė gieda giesmes Stalino garbei.

Jie negali suprasti, kad Stalinas galėjo 
prislėgtas tautas pakelti, išvaduoti iš po 
rusų buržuazijos jungo, ujamus padaryti 
tokiais žmonėmis, kokie yra visi SSSR gy
ventojai, be tautinių rusų privilegijų. Tie, 
kurių caras Mikalojus nebūtą prisileidęs, o 
priėjo prie Stalino, iš tikros širdies galėjo 
jam užgiedoti giesmes.

Ar rusai emigrantai galės pritraukti ki
tataučius į savo frontą prieš SSSR?

Man atrodo, kad ne. Neįmanoma, kad eitų 
kariauti prieš SSSR, norėdami grąžinti rusų 
nacionalistų jungą.

Rusų liberalai ir reakcionieriai vis sva
joja, kad Rusijos jungas buvo malonus, ir 
jų smūgiai—saldūs.

Nepataisomos svajonės.
Jie vargsta emigracijoj, jų net gaila.
Gali kaikam nepatikti SSSR socialė san

tvarka, tačiau mums neteks bent kame rem
ti baltųjų rusų jų kovoje prieš dabartinę 
SSSR. . ,

O tie rusų emigrantai imperialistai lai 
svajoja apie savo būsimą galybę, tik kad 
jie valdžios negautų.

Pasakyta daug tiesos. Aišku, ši tiesa 
labai nepatiks tokiam “Naujienų” redak
toriui ir kitiems Sovietų Sąjungos prie
šams, kurie amžinai sovietinę tvarką 
plūsta ir šmeižia.

“Pravda” Apie Lietuvą
Sovietų Sąjungos Komunistų Partijos 

Centro Komiteto organas “Bravda” No. 
150, 1938 metais rašo:

“Jeigu Austrijos likimas nepatiko Lie
tuvą, tai už tai ji tur būt dėkinga, kaip 
rašė francūzų laikraštis “Le Populaire”, 
svarbiausia Sovietų Sąjungai: Sovietų 
Sąjunga davė suprasti Lenkijos atstovui 
Maskvoj, kad ji rekomenduoja Lenkijai 
nesiimti jėgos ir, atsitikime, jei Lenkija 
užpultų Lietuvą, tai SSSR pasilieka sau 
liuosas rankas veikimui. Tas Sovietų pa
reiškimas ir davimas suprasti ir suvai
dino svarbiausią rolę ir pasitarnavo 
tam, kad Lenkijos ultimatumas buvo su
švelnintas.

“Lenkijos fašistams labai norėjosi pa
sekti Hitlerio pavyzdį Austrijos—“mar
guoti į Kauną”. Lenkijos diplomatams, 
pulkininkų mundieruose, vienok prisiėjo 
daug sušvelninti kalbos toną. Bet tas 
anaiptol nereiškia, kad Lenkijos impe
rialistai atsisako nuo savo planų atsi- 
nešime linkui Lietuvos. Apie jų planus 
užtektinai aiškiai rašo jų laikraštis 
“Warszawski Dziennik Narodowy”:

“Siekiant sutvirtinti savo pozicijų 
Priebaltijoj Lenkija turi imtis, griežto 
sureguliavimo savo santikių su Lietuva. 
Būtinai reikia išreikalauti Lietuvos su
tikimą dėl sudarymo su Lenkija bend
ros sutarties, karines konvencijos, sutei
kimo Lietuvos pajūry bazių Lenkijos ka
ro laivynui, pasirašymo muito unijos. 
Šie reikalavimai turi būti pastatyti Lie
tuvai su visu. griežtumu ir palaikyti en
ergingu veikimu, kas priverstų Lietuvą 
juos priimti.”

Iš privestos citatos aišku, kokius pla
nus turi Lenkijos imperialistai savo atsi-* 
nešime linkui Lietuvos. Ultimatumas ir 
atsteigimas diplomatinių santikių—tik 
pirmas buvo jų žingsnis. Prarijimas Lie
tuvos yra neišvengiamas, pagal Lenkijos 
imperialistų planą, kas užtikrintų jiems 
viešpataujančią poziciją Priebaltijoj ir 
palengvintų jų bendram su Vokietijos 
fašistais karui prieš Sovietų Sąjungą...

Iš virš paduotos ištraukos mes mąto- 
me, kaip jau daugelį kartų ir rašėme, 
kad laike Lenkijos fašistų ultimatumo 
Lietuvai, Sovietų Sąjunga nors ir netu
rėjo su Lietuva apsigynimo sutarties, 
bet ji padarė griežtą spaudimą į Lenki
ją, kad. Lenki ja nesiimtų ginklo, nes prie

šingame atsitikime Sovietų Sąjunga pa-
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Fašistų Barbarizmas
Viename nazių žurnale 

tilpo gan charakteringas 
savo ciniškumu prisipažini
mas, kodėl fašistų motori
zuotos oro jėgos, laike puo
limo už save silpnesnių ša
lių užfrontėse, daugmeniš- 
kai žudo bombų ugnimi be
ginklius gyventojus. Jie sa
kosi taip darą todėl, kad no
rį palengvinti visuomenės 
naštą ir patobulinti žmonių 
veislę...

Tame ciniškame prisipa
žinime vienas nazių aukšto 
rango valdininkas rašo:

“Nuo mūsų motorizuotų 
oro jėgų daugiausiai nuken
čia priešo miestų tos dalys, 
kurios tirštai apgyventos. 
Tirštai apgyventose miesto 
dalyse susitelkusi biednuo- 
menė, kuri f^turi užtikrini
mo gyvę^hfiui. Jų išžudy
mas palengvina visuomenes 
naštą (mano pabraukta.— 
P. B.).

“Apart to, didžio svorio 
sproginiai, be tiesioginės 
mirties sėjimo, neišvengia
mai iššaukia skaitlingus 
pamišimus. Žmonės, kurių 
nervų sistema negana stip
ri, negali pernešti to trenks
mo ir panikos. Tuo būdu, 
bombardavimas iš oro 
mums gelbsti apsiginkluot 

’ nuo nervų pakrikėlių ir pa
šalint juos iš socialio gyve
nimo.”

Kodėl tas nazių cinikas 
gėrisi naikinimu “visuome
nės naštos” dar jų neužka
riautose šalyse? Kodėl na- 
ziams norisi užfrontėje iš
naikinti “nervų pakrikė
lius?”

1. Užfrontėje randasi už
pultųjų apsigynimo jėgų re
zervai, tai yra, masės žmo
nių, kurie suka industrijos 
ratus, ir tuom pačiu sykiu, 
reikalui prisiėjus, tos mases 
gali būt panaudotos gink
luotam apsigynimui nuo už
puolikų. Tai fašistams ir 
svarbu juos, kaip tokius, iš
naikinti.

2. Užfrontėje bombarduo
jami tirštai apgyventi mie
stai barbariškai fašistų po
litikai yra tas taškas, kurį 
jie mano pasiekti sulaužę 
užpultųjų frontą. Pasiekę 
tą tašką, fašistai susidurtų

su masėmis prieš juos nu
sistačiusių, kurie vienaip ar 
kitaip galėtų kenkti plėšikų 
reikalui. Išžudant juos pirm 
paimsiant tuos miestus, fa
šistai mato dviejopą naudą: 
susilpnina puolamąjį frontą 
ir paruošia sau palankesnes 
sąlygas tam laikui, kuomet 
dabar bombarduojami mies
tai paklius*į jų rankas. To
dėl jie ir bombarduoja in- 
dustrijinius miestus, o ypač 
tas dalis, kur tirščiausiai 
apsigyvenusi d a rbininkija, 
tos užpultosios šalies ka
mienas.

Pateisinimui savo plėši
kiškos politikos ir barba
rizmo, fašistai bando įpasa
koti svietui, kad jie tą daro 
su tikslu “palengvinti vi
suomenės naštą,” kad jie 
nori išnaikinti tik “nervų 
pakrikėlius.”

Tas toks b a r b a r i š k as 
daugmeniškai žudymas už
frontėse beginklių žmonių 
pas fašistus vadinamas pa
šalinimu jų iš socialio gy
venimo kaip “visuomenės 
naštos” arba “proto-nervų 
pakrikėlių.” Pašalinę tą 
“naštą” ir “pakrikėlius,” 
fašistai lengvai galės tuose 
miestuose apsėsdinti savo 
veislės žmones, ir jų pagel- 
ba galutinai išnaikinti opo
ziciją iš pavergtų šalių dar
bininkijos pusės, juos išžu
dant ir “sterilizuojant,” kad 
“prapėlsti savąją ariškąją 
rasę.”

Kai kas pasakys: “Juk tai 
fantaziškai beprotiški sie
kiai.” Taip, tai pasibaisėti
na beprotystė.. Bet ji yrą 
logiškas kapitalistinės sis
temos išdavas. Fašistinių 
šalių monopolistinio kapita
lo siekis—ekspansija. To at- 
siekimui, fašizmas priemo
nių nesirenka...

P. Balsys.

14 Liaudiečių Lėktuvų prieš 
46 Fašistų

Hendaye. — Ilgoj oro ko
voj virš Sagunto tarp 14 
Ispanijos valdžios lėktuvų 
ir 46 didelių gen. Franco or
laivių žuvo po vieną lėktu
vą iš abiejų pusių.

LIETUVOS ŽINIOS
Auksinė Vaikystė

Alytuj sulaikyti 9 maža
mečiai (nuo 8 iki 15 metų), 
kurie padarė 35 vagystes.

Benamių vaikų skaičius 
auga, kaip ant mielių, fa
šistų valdžia kiša juos į ka
lėjimus, siunčia į Kalnaber
žę, kur drausmė yra dras
tiška, bet nieko nepadeda. 
Vaikai kalėjimuose praeina 
tikrą nusikaltimų kursą 
pas vyresniuosius. Taip ko
vojama su mažamečių nusi
kaltimais. Be abejo, nuo to 
jų nesumažės, nes ne tuo 
keliu kovojama.

Fašistai Kultūrina Kraštą
Iš Joniškio, Malėtų ir La- 

banaros apylinkių.
“Per 20 metų iš šios apy

linkės aukštuosius mokslus 
baigė 2 asmenys... Žemė 
prasta, žmonės neturtingi, 
kitokio susisiekimo su cen
tru, kaip vieškeliais, netu
ri.”

Kur koks pavyzdingas 
ūkis ar dvaro centriukas, 
tuoj ir plentas atsiranda ir 
gelžkelio linija. Žmonės, 
kurie neturit giminių aukš
tose vietose, neturit protek
cijų, tai tupėkit savo Laba
nore ar Malėtuose.

Ir Badas ir Troškulys Juos 
Kankina

Fašistai savo šeimininka
vimu privedė Lietuvos kai
mą prie baisaus skurdo. 
Daugeliui valstiečių duonos 
visiems metams neužtenka, 
tai minta bulvėmis. Bet da
bar fašistai paliko kaimą 
ir be vandens. Iš Šiaulių ap
ylinkės rašo: “dėl miškų 
mažėjimo ir nusausinimo 
darbų nyksta ežerai, pel
kės, upeliai. Velka vandenį 
iš už 10 klm. Buvo atsitiki
mų, kaip Arabijoj, kad vo
gė net vandenį.” Taigi ne 
tik badu, bet ir troškuliu 
fašistai marina liaudį.

Muša Darbo Jaunuolius
“Kauno miesto darbo in

spekcijai Ergos knygrišyk
los darbininkai mokiniai 
nusiskundė, kad darbdavys 
Levinas jiems taikęs fizi
nes bausmes.”

Vaizdas iš Kantono miesto, pietinėj Chinijoj. Šį miestą Japonijos plėšikai 
daužo orlaivių bombomis betarpiškai, išžudydami tūkstančius nekaltų žmonių.

silieka sau liuosas rankas veikti.
Antra, mes matome iš laikraščio, ko

kius Lenkijos fašistai turi planus linkui 
Lietuvos. Atsteigimas diplomatinių ry
šių, tai yra tik pirmas jų žygis. Toliau 
jie turi planus galutinam Lietuvos pa
vergimui.

Dabartinė Lietuvos fašistinė valdžia 
ne tik nesirūpina Lietuvos apgynimu, 
nesudaro bendro apsigynimo sutarčių su 

demokratinėmis šalimis, neišstoja kolek

tyviai prieš fašistinius agresorius, bet 
slopindama Lietuvos liaudies demokrati
nį judėjimą dar silpnina Lietuvos apsi
gynimo jėgas ir didina Lietuvos nepri
klausomybei pavojų. Todėl mes ir kovo
jame už atsteigimą Lietuvoj demokrati
nės tvarkos, kas neišvengiamai kelerio
pai sutvirtintų Lietuvos tautinės laisvės 
apsigynimo jėgas ir suteiktų žmonėms 
Jaisvę politiniai ir kultūriniai vystytis 
pirmyn.

Štai kur viduramžis. Mo
kinių darbininkų padėtis 
tiesiog baisi. Juos ne tik 
muša, kolioja; bet ir išnau
doja visokiems pašaliniams 
darbams. Yra išleistos gan 
netobulos, darbininkų moki
nių samdos taisyklės, kurios 
niekur nevykdomos. Darbi
ninkams mokiniams reikia 
susirūpinti savo būkle, pri
versti samdytojus vykdyti 
nors šias taisykles.

Nedaugeliui Pavyksta
“Ir neturtingi tampa gar

siais”, rašo “Lietuvos Ūki
ninkas” nr. 2. Toliau vardi
na eilę žmonių, kurie jau
nystėj buvo neturtingi, vė
liau tapę garsenybėmis. 
“Reikia tik stiprios valios, 
pasiryžimo ir noro.” Taip, 
stipri valia, pasiryžimas ir 
noras kažiką padaro. ' Bet 
prie to reikia ir sąlygų. Be 
sąlygų stipriausios valios 
žmonių norai ir pasiryžimai 
žūsta.

Pasak Hague’o, tai Demo
kratų Partija Turėtų At

mest CIO Paramą
Newark, N. J.—Federa- 

liame teisme tardomas, kaip 
pilietiškų teisių mindžioto- 
jas Frank Hague, Jersey 
City fašistinis majoras, nu
šnekėjo, kad, girdi, prezi
dentas Roose veltas ir New 
Yorko valstijos gubernato
rius H. Lehman darą klai
dą, kad priimą CIO unijų 
paramą rinkimuose bei turį 
šiokių ar tokių reikalų su 
tais “komunistais”, kaip 
Hitleriukas Hague apšaukia 
visus CIO., unijų narius.

Rumunija Smarkiai Nubau
dė Gabenusius Amuni

ciją Ispanijai
Constanta, Rumunija.— 

Policijos teismas nubaudė 
$430,000 Švedijos prekybi
nio laivo “Lola” kapitoną 
Eriksoną ir rumuną to lai
vo agentą už tai, kad jie 
gabeno ginklus Ispanijos 
respublikai.

Klausimai ir Atsakymai
KLAUSIMAS

Katras tikėjimas ir Bib
lija atsirado pirma pasau
lyje, Graikų Katalikų ar 
Romos Katalikų? Ačiū už 
paaiškinimą. J. M.

ATSAKYMAS
Galima sakyti, kad abudu 

tikėjimai atsirado sykiu, 
tai yra, kaipo vienas krikš
čionybės tikėjimas.

Krikščionybė prasidėjo 
Rytuose ir pradžioje pamal
das laikydavo graikų kalbo
je. Kiek vėliau krikščiony
bė pradėjo plisti Vakaruo
se, tai yra, Europoje. Pas
kui Romėnų Imperija buvo 
padalinta į dvi dali—rytinę 
ir vakarinę. Taip ir krikš
čioniškoji bažnyčia buvo pa
dalinta į dvi — Vakarinę 
Bažnyčią su Roma kaipo 
sostine ir Rytinę arba Grai
kų Bažnyčią su sostine Kon
stantinopoliu.

Bet abidvi buvo po vienu 
ir to patim popiežium. Il
gainiui prasidėjo tarpe jų 
trynimasis, iškilo skirtumai 
dogmos ir valdymos klausi
mais. O 1054 metais Po
piežius Leonas IX Rytinę 
Bažnyčią su visais jos vys
kupais išmetė ir prakeikė. 
Nuo tada jų atsiskyrimas 
pasidarė griežtas.
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M F N AS
Literatūros Naujienos

Mikas Rasoda pabaigė rašyti apysaką 
Ūkanos, šios apysakos bei romano įdomu
mas keri tame, kad ji liečia gyvenimą Ame
rikos lietuvių profesionalų ir bendrai inteli
gentijos. Vaizduoja josios džiugesius ir 
sielvartą. Tuo klausimu iki šiol pas mus 
dailiosios literatūros kaip ir nebuvo. Knyga 
paduota spaudai ir bus gatava už pusantro 
ar dviejų mėnesių. Kūrinį leidžia Lietuvių 
Literatūros Draugija. Kiekvienas narys ją 
gaus.

Dr. A. Petriką baigia rašyti referatą apie 
Joną Biliūną, talentingą beletristą, mirusį 
jau senokai Europoj. Be to, jis ruošia kitą 
referatą apie Povilą Višinskį. Dr. Petriką 
yra vienas iš nedaugelio lietuvių profesiona
lų Amerikoje, ką dalyvauja literatūriškam 
darbe. Jam patinka studijuoti ir rašyti bi
ografijos. Jo dvi įdomios biografijos—Ta
rno Paine ir Dr. Vinco Kudirkos — buvo 
skaitytos Brooklyne ir tilpo bertaininiam 
ALDLD žurnale “Šviesoj.” Be to, jis para
šė trumpą referatą apie nesenai mirusį kun. 
Dambrauską-Jakštą, kuris jau buvo skaitytas 
viename susirinkime Brooklyne ir tilps tre
čiam “šviesos” numeryj.

L. Prūseika rašo didoką brošiūrą apie 
• šnipus. Tai bus didokas leidinys, ' nu- 

šviečiąs šnipų istoriją įvairiuos kraštuos, 
ši knyga bus gatava neužilgo. Kas ją išleis, 
kol kas šių žodžių rašytojui nėra žinoma.

Vienas žymus literatas iš Lietuvos rašo 
tūliems mūsų draugams Brooklyne pasiūly
mą išleisti Vinco Kapsuko-Mickevičiaus bio
grafiją. Jis galėtų ją parašyti, nes turįs 
įdomios medžiagos apie Kapsuko darbuotę 
Lietuvoj, ypačiai prieškariniais laikais.

Mūsų draugas Audrūnas pasišovė parašyti 
poemą apie amerikiečius kovotojus Ispani
joj. Pradžia tos poemos tilpo “Literatūros 
ir Meno” skyriuje.

•V : ------
Tai parodo, kad. mūsų amerikiečiai litera

tai, kad ir prie keblių sąlygų, visvien rašo, 
kuria, darbuojasi. Tai džiuginąs reiškinys!

Balsai už Išleidimą M, 
' Petrausko Kūrinių
Kompozitoriaus Miko Petrausko kūrinių 

leidimo klausimas susilaukia vis daugiau 
širdingo pritarimo iš visuomenės ^veikėjų ar 
pienininkų, žemiau talpiname jų pačių tuo 
klausimu reiškiaihaš nuomonės.

Dainininkė N. Statkevičiūtė iš -Philadel
phia, Pa., rašo: '

Gerb. B. šalinaite:
Mielai pritariu komp. Miko Petrausko 

kūrinių išleidimui. Skaitau sau didele 
garbe būti to gražaus darbo dalininke. 
Prisidėsiu kuom tik galėdama! Ačiū už 
pakvietimą!

Su pagarba,
N. Statkevičiūtė.

Nuo D-ro Jono ir Zofijos Kaškiaučių gau
tas sekamas laiškas:

Draugei B. šalinaitei,
Brooklyn, N. Y.
Brangi Drauge:

Labai atsiprašau, kad taip užtrukau su 
atsakymu.

Ar sutikčiau įeit Komitetan Miko Pe
trausko Kūriniams Leisti? Mielu noru. 
Sutinku ir aš ir mano draugė. Kiek ka
da aplinkybes leis, bandysime kuo nors 
prisidėti.

Su draugiška pagarba,
D-ras Jonas ir Zofija Kaskiaučiai.

Dainininkas Juozas žūronas iš Chicagos, 
kuris buvo velionio Miko Petrausko mokiniu 
ir asmeniniu draugu, rašo:

* B. Šalinaitei, 
Brooklyn, N. Y. 
Gerbiama Drauge:

Priėmiau Jūsų laišką, kviečiantį į Mi
ko Petrausko kūrinių leidimo komitetą- 
pritarėją. Kuriuos kūrinius norima iš
leisti? Išleidimas Miko Petrausko kūri
nių yra kilnus darbas. Seniau tas nebu
vo tinkamai įvertinama. Atsimenu, kuo
met, 1922 m., menininkų suvažiavime, 
Brooklyne, aš agitavau nupirkti nuo M. 
Petrausko operetę “Pirmoji Gegužės” ir 
ją išleisti, tai daugelis delegatų tuomet 
mane apšaukė “Petrausko agentu.” Ka
da aš nuvažiavau į Bostoną ir papasako
jau apie tai Petrauskui, tai jis labai grau- 

'u džiai apsiverkė ir apgailestavo mano pa- 
9^ dttj.

Ta nemaloni praeitis stovi man giliai 
širdyje . . . Bet visgi aš linkiu, kad Jūs 
turėtumėte palankesnes aplinkybes tame 
kiltame darbe.

Kadangi žmonės daugiau gerbia miru
sius, negu gyvus, tai ir aš turiu savo pra
eities atsiminimus paminti po savo man
dagumo kojomis . . .

Petrauskas prirašė dėl visų ir visokių 
kūrinių ... Jis gyvas būdamas daugiau 
gerbė žmoniją, negu žmonija—jį! Bet . . . 
M. Petrausko nebėra . . . Tik vienas ki
tas muzikas-dainininkas, pasilipęs ant 
estrados, mūsų liaudžiai perstato. Miko 
Petrausko kūrinius.

Daug kas iš mūs pasiliko M. Petrauskui 
skolingi, ypač “didieji” politikieriai. Bet 
ir tas turi būt pamiršta, nes Petrauskas 
daugiau nieko iš mūs neprašys! Ką mes 
jam “davėme”—greitai bus užmiršta, o 
ką jis mums davė—liaudis niekados nepa
mirš !

Mano supratimu, LMS pirmiausiai tu
rėtų pasirūpinti su operete “Pirmoji Ge
gužės.” Mano pritarimas su jumis ir tas 
pats, kokiu jis buvo 1922 m. menininkų 
suvažiavime.

Su gilia pagarba,
Juozas Žūronas. ~

Komitetas Miko Petrausko 
Kūriniams Leisti.

Siunčiant aukas, adresuokite sekamai: 
B. šalinaite, 46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

Iš Lietuviškų Knygų 
Lentynos

LAZDYNŲ PELĖDA prieškarinių laikų ra
šytoja. Nepriklausomai Lietuvai susitvėrus ji 
mažai ką teparašiusi mirė. Jos rašiniai dau
giausia liečia kaimo gyvenimą. Po ranka tu
rim jos raštų IV-tą tomą. Pirmasis apsakymė
lis “Motulė paviliojo.” Alkani sustipę vaikai 
laukia pargrįžtančios motinos skalbėjos. Ap
linkui visur sniegas, žiema. Tų vaikų moti
na visada plauna skalbinius kitiems ir velėja 
prūde ant ledo, šį kartą ledas įlūžo ir ji pri
gėrė. Veltui jos vaikai lauke pargrįžtančios. 
Atsirado ir giminės, ne giminės sutikę pri
glausti vaikus, nes motina paliko karvę, avį ir 
keletą indų su skarmalais. Našlaičiai gujami, 
niekinami pas svetimus nyko, juos tyčiom ma
rino. ,> Jie vasarą bėgo į prūdą tarp meldų 
motinos jieškoti ir ten abu prigėrė. Už tai 
perkūnas trenkė į bjauriosios Strypeikienės, 
vaikų globėjas, namus ir juos sudegino. At
seit už padarytas skriaudas, našlaičiams die
vasnubaudė. i'-",' • •

’ Bivainis girioj bėgioja. “Bivainis Driskis” 
—pakaruoklis ir pučia sayo tošelę. Tai ne
turtingas vargo pilietis bernelis atrastas gi
rioj, išaugęs pas; svetimus,.visų niekinamas ir. 
išjuokiamas. Įstojo tarnaut į dvarą,, ten .pa
milo mergaitę našlaitę, kurią nurungė pokai
tis. Iš skausmo ir apmaudo švilpavo, girięj, o 
paskum pasikorė savo konkurento palangėj. 
Nuo to laiko ir vaidinasi girioj.

O štai trečias apsakymėlis: vargšas, vienišas 
Jokūbas. Jis ir šuo klaidžioja po girią, visų 
užmirštas, skundžiasi likimu. Jo tėvai buvo 
girtuokliai, jį mušdavo ir dabar užtat raišas. 
Jį visi šunimis lodino, juokėsi iš jo. Jam kilo 
mintis pavilioti svetimą žmoną, bet kadangi 
dievo liepta negeisti moters artimo savo, su
manymo jis greit atsisakė. Pats nusprendė 
vest ir vedė. Bet žmona jį apgaudinėjo. Par
grįžęs nuo darbo iš tartoko rado jis ją lovoj 
su svetimu vyru. Nusiminė ir išėjo iš namų 
kur akys veda. Gavo pas nusususį bajorą miš
ko sargo vietą. Čia nekaltai jį apvagino^ su
mušė. Viską iš jo atėmė, paliko tik dūšią, bet 
ją pats pasiruošė pražudyti, užmušė miške žy
dą Joselį ir apiplėšė jį. Už tai, žinoma, poli
cija sukaustė jį geležiniais ir išvarė. Atsi
sveikindamas jis juokėsi. “Kokie jūs išmin
tingi, kokie teisingi teisėjai. Na, ar jūs so
tūs?” O štai apysakoj “Tinginys” vėl varg
šas kumetis su savo žmona švenčia kalėdas 
alkdamas badu. Jo vaikas bėga pro langą pa
matyti ponų eglaitės. Bet ten šūviu jį išgąs
dina, nuo ko peršalęs miršta. O tėvą išveda 
policija, nes jis būdamas alkanas pavogė iš 
dvaro lašinių. Jis prašė ponų dovanoti, bet 
veltui. Jį išvadino tinginiu, nors jis dirbo 
kaip arklys. Apsakymuose “Pirmoji tarnystė” 
ir “Velykos” aprašo dviejų tarnaičių vargus ir 
ponių rūpesčius, veidmainybę, jų žiaurumą. 
Vertas dėmesio ir apsakymėlis pamokinančio 
pobūdžio apie panelę Manią, išugdytą, (išlepin
tą bobulės skalbėjos.

Kaip matome, Lazdynų Pelėda daugiausia 
rašė apie skurstančius žmones, reikšdama 
jiems užuojautą ir pasigailėjimą. Tačiau jos

Dėl Neatsargios Kritikos 
“Praeities Šešėliui”

Brooklyne suvaidinus “Praeities šešėlį,” 
Lietuvių Liaudies Teatro komiteto susirinkime 
buvo pageidauta, kad pastabų turintieji drau
gai jas padarytų per šį skyrių, išbandymui sa
vo nuovokos dramoj. Ir tai jau padarė drg. 
Gilmanas, Juška ir Petrauskas. Bet į kai- 
kurias tų pastabų reikia nurodyt kaipo į ne
teisingas.

Dėl Aleksandro Rolės
Visi trys kritikai pabrėžia, kad revoliucio

nierius Aleksandras buvo sudarkytas, sulep- 
šintas. Ir visi trys šią pastabą adresuoja re
žisieriui. Drg. Gilmanas sako, kad jam nesi
nori tikėt, kad autorius, taip gerai veikalą pa
rašęs, būtų tokią rolę Aleksandrui nustatęs; 
drg. Juška pabrėžia, kad jo nurodomos klai
dos “daugiausia paėjo nuo režisūros”; drg. 
Petrauskas įžangoj irgi pasisako gvildensiąs 
“vaidinimą.” Gi teisingai kalbant, šios ro
lės kritika turėjo būt taikoma tariamam au
toriui, kurio “vertėjas” nenurodo. Kritikuo
jamos scenos Aleksandro rolės didžioji dalis 
štai kaip parašyta:

Viltis mane išgelbėjo nuo budelių. Dirbo už ma
ne draugai ir dėlei neužtektinai prirodymų man ir 
kitiems draugams pakeitė mirties bausmę amžinu 
kalėjimu. Vienam iš paskutiniųjų kalėjimų išbu
vau trejus metus, ir štai jau dvi savaitės, kaip pa
bėgau. Beveik be jokios pagelbos, be vilties blaš
kiausi po sodžius, be drabužio ir alkanas. Kartais 
iki to prieidavau, kad noras atsirasdavo pakeist sa
vo gyvastj mirtimi . . . Šitas sodžius—paskutinė 
mano stotis: toliau eiti neturiu spėkų. Ir netikė
tai sužinojau, kad tu ir visa šeimyna randatės čia, 
tai aš pasirįžau ant žūt-būt su tavim pasimatyti.
O kai Veronika jam pastebi, kad tai “visgi 

pavojingas žygis,” jis atsako:
Aš žinau, kas man gręsia už tai, bet niekas pa

saulyj negalėjo mane sulaikyti nuo pasimatymo su 
tavim, nors ir žinojau, kad tu esi moteris kito . . . 
Juk vistiek, jei ne šiandien, tai rytoj būčiau pa
kliuvęs į kalinio pančius, tai jeigu jau likti areštuo
tu ir kankintis vėl retežiuose, tai arti tavęs, arti 
tos, katrą aš niekad nepalioviau mylėjęs ir nepa
liausiu ...
Pamatiniai sutinkant su draugų kritika dėl 

šios rolės, dar tenka pridurt ve ką. Kad ilgas 
slapstymasis žiemos metu — alkis ir šaltis — 
Aleksandrą privedė prie beviltės, tai yra natū
ralu. Bet jeigu jau jis nusisprendė pasiduot, 
tai, kaipo mylintis’ Veroniką, jis negalėjo eit į 
jos namus, ijes tuomi jis padaro blogo jai— 
paaštrina jos santikius su vyru, ir sykiu dar 
ir sau blogiau padaro—sukelia jos vyro kerštą 
prieš save. Bet dar ve kas nėra daleistina 
jam kaipo revoliucionieriui: Kuomet Veronika 
ir Kolka suplanuoja išvežimą jo į laisvę, o, at
sisveikinant, Veronikai paprašius neužmiršt 
jos, jis sužliuinba: sį. ’ '

Užmiršt tave? Ištark tyerit. vieną žodį, ir aš pa- 
šįlikšiu arčiausiai tavęs . ; . Tegul mane areštuoja, 

- tegul mąh daro/ką nori /.'.man vistiek . . . .
:Kur gi jis gal,ėjo pasilikt “arčiausiai” prie 

Veronikos?. Ta yieta—tai Jo? vyro valdomas 
kalėjimas. Jis, išsigelbėjęs, galėjo susitikt su 
ja abieih ’ geresnėse aplinkybėse negu Rožienio 
kalėjimas.

Taigi, jei jau draugai kritikai kaltina re
žisierių dėl Aleksandro rolės, tai jie gal galėtų 
kaltint jį tik už tai, kad jis tos rolės (o su ja 
ir kitų) neperrašė, o ne primest jam tiks
laus sudarkymo. Režisierius stengėsi ištrei- 
nifuot drg. Pr. Pakalniškį taip, kaip, jam, at
rodė, autoriaus parašyta rolė reikalauja, ir 
kas, anot drg. Petrausko, “buvo gabiai Pr. 
.Pakalniškio vaizduojama.”

Bet čia drg. Juška dargi iškraipo jau ir be 
to sugadintos rolės turinį, sakydamas:

Mano supratimu, laike revoliucijos, kada revoliu
cionieriai tampa paleisti iš kalėjimų, jokiu būdu ne
gali būt nupuolę dvasioje. Taigi ir Aleksandras, 
būdamas revoliucionierium ir tik per revoliuciją pa- 
siliuosavęs iš kalėjimo, negalėjo būt l'ozorium arba 
nupuolusiu dvasioje.

O kur gi pasakyta, kad Aleksandras buvo 
revoliucijos iš kalėjimo “paleistas,” arba “tik 
per revoliuciją pasiliuosavęs” ? Kaip matote iš 
cituotos rolės, jis buvo iš kalėjimo pabėgęs. 
Bet jeigu revoliucija jį būtų iš kalėjimo pa
leidus, tai kokiem galam jis būtų turėjęs 
slapstytis ?

Jis įeina kalėjimo viršininko namuosna tre
čiam akte ir Veronikai aiškinasi, kad jau dvi 
savaitės, kaip iš kalėjimo pabėgęs, o žinias 
apie Maskvos sukilimą Kolka laikraštyj pa

vaizduojamieji žmonės tam vargui nesiprieši
na, jie tik liūdi, dejuoja, o kiti net tiki dan
gaus karalyste po mirties už dabar patiria
mas skriaudas. Todėl šitos apysakos, nors ir 
iškelia daug neteisybės, išnaudojimo, bet kaž
kokio progresyvaus vaidmens gyvenime neat
lieka. šitas bruožas yra charakteringas dau
geliui prieškarinių lietuvių rašytojų.

O. Broja. 

mato ketvirtam akte, anot knygutės, keliom 
dienom praslinkus. Taigi reiškia, kad Alek
sandras iš kalėjimo pabėgo trim savaitėm 
pirm revoliucijos pradžios.

Tarnaitė Buvusi Perdaug Užuita
Dėl tarnaitės Barboros rolės drg. Petraus

kas pastebi:
Kaipo tarnaitė, ji galėjo turėti šviesesnių valan

dėlių vietoj monotoniškumo—ant slenksčio raudoti. 
Ji toje šeimynoje buvo mylima ir gerbiama, jos pa
tarimai pageidaujami, o ji persistatė užuita.
Barbora pirmam akte apsiverkė todėl, kad 

jai bekalbant su Veronika prisiminė ir jos su
griauta meilė:

Et! kada tai ir aš mylėjau . . . Senai . . . gal 30 
metų atgal ... o kuomet tik meilę praradau, tuoj 
nuėjau prie kitų tarnaut.
“Gal 30 metų atgal” ji jau buvo įsimylėjus. 

Senyva, dievobaiminga ir padori Barbora ne
galėjo linksmai šypsotis, šokinėt šešiolikine, 
matant savo gerosios panaitės nelaimę.

Ketvirtam akte verkė irgi ne todėl, kad jai 
pas Geramylį būtų buvę bloga, ar kad reži
sierius bereikalingai padarė ją verksne, bet 
todėl, kad Veronikai, Kolkai ir Geramyliui 
rengiantis nuo ištvirkėlio Rožienio atsiskirt 
ir grįžt Maskvon, ji pas Rožienį likt bijojo, 
tai ir pravirko (Kolkai) :

Tau linksma, o mane verksmas ima! Ponas išva
žiuoja, tu, Verutė . . . Kaip matau, tai ir man ga
las atėjo . . . Bet aš nenoriu čia mirti, ir aš va
žiuosiu ...
Pagaliaus, drama sukasi ne apie tarnaitę, o 

apie Veroniką. O kai per tris aktus Sibire 
tarnaitė nuolatos matydavo Rožienio su Elz
bieta ištvirkavimą, Veronikos apgaudinėjimą, 
pastarosios ir jos tėvo dūsavimus ir ašaras, 
—tas viskas negalėjo jos senyvos ir teisingos 
nepaskandint rūpesčio ir gailesčio bangose.

Sibiras Esąs Tyrai
Labiausiai nevykusi yra draugo Juškos pa

staba apie antro akto scenos puošnumą:
Trečia stambi klaida, tai žolynais išpuošimas sce

nos. Lošimas eina šibire, tyttuose, “kur pipirai au
ga,” kur vėjas tik smiltis nešioja ir kur kaliniai ty
rų laukų kalėjimuose pagiežos revoliucines dainas 
dainuoja. O štai scena, kuri perstato tuos tyrus, 
išpuošta gražiausiomis gėlėmis ir atrodė kaip žo
lynų darželis.
Taip, drauge, ten kaip tik ir reikėjo atvaiz- 

duot darželį bei sodą prie kalėjimo viršininko 
ir jo uošvio generolo Geramylio rezidencijos. 
Pats dramos autorius to reikalauja:

Aplink medžiai ir įvairiausios gėlės.
O tokis asmuo, kaip Geramylis, kuris galė

jo duot dukteriai 25,000 pasogos, galėjo ište- 
sėt įsitaisyt dar gražesnį darželį bei sodą, ne
gu buvo atvaizduotas.

Išsireiškimo “kur pipirai auga” veikale vi
sai nėra ir nei vienas aktorius jo nepada
rė.' Tai drg. Juškos importas,* kuris kon- 
tradiktuoja jo tvirtinimą, būk Sibiras yra ty
rai, vėjo nešiojami smiltynai: pipirų augimas 
tik parodytų, kad kalbama vieta yra tinkama 
žolynam ir gėlėm. Sibiras, su tūlom išimtim, 
nėra tyrais.
' Kuo gi' yra ta Sibiro sritis, kur ėjo “Pra
eities šešėlio” trys veiksmai? Rožienis pir
mam akte (Maskvoj) savo būsiantį uošvį Ge
ramylį informuoja:

Esu paskirtas į Užbaikalio kalėjimą . . .
Užbaikalis—tai provincija už ežero Baikalo, 

Transbaikalija, rytiniam Sibire, prie Mongo
lijos ir Mandžurijos. Tai provincija, kuri gal 
didžiąja dalimi pripildo apie 400 mailių ilgio 
ežerą Baikalą, užimantį 13,200 ketvirtainių 
mailių; tai sritis, kur yra nesuskaitoma dau
gybė ežerų, pelkių; iš kur prasideda dvi mil
žiniškos upės—Lena ir Amur; kur per vasarą 
lietaus iškrinta beveik du trečdaliu tiek, 
kiek New Yorko mieste; sritis, kuri yra ap
augusi giriomis beržų, topolių, apušių, pu
šinės''giminės šyčkamedžių (larch, fir) ir 
cedrų,—ar tai šitokią šalį galima vaizduot 
tyrais, vėjo nešiojamais smiltynais?

Jei drg. Juška nustatė tą sritį esant tyrais 
sprendžiant sulyg dramos teksto, tai apie vie
tos gamtą Barboros rolėj randame štai ką:

Ak, kokios čia dieviškos gėrybės! O aš maniau, 
kad Siberija — tai amžino sniego ir ledo viešpatys
tė ... O čia ir žalumynai, ir saulė.
Tik vienoj vietoj Geramylis išsireiškia: 
Visur aplink tyrai bei katorga . . .

Bet čia žodis “tyrai” veikiausia pavartotas 
prasmėj toli nuo civilizacijos, panašiai kaip 
kitoj vietoj išsireiškia Barborą:
... o šičia tik miško ūžimas ir retežių skambėsiai.
Arba, kaip nusiskundžia Kolka:
Atsibeldėm į kokią kurtynę . . .

Kritikui reikia būt labai atsargiam ir gerai 
informuotam. Kitaip—matot, kas išeina.

J. Kuodis.

*Šalimi “kur pipirai auga” vadinama Afrikos ek
vatorinio ruožto vakarinės dalies sritis Guinėja (Gui
nea), padalinta tarp trijų valstybių—Anglijos, Fran
ci jos ir Portugalijos; toj srityj auga tam tikri pipirai, 
ir ten taipgi buvo (o gal ir dabar yra) siunčiami 
tremtiniai.

Is LMS II Apskričio 
Pikniko

Sekmadienio rytą, birželio 
12 d., Brooklyno Aido • Cho
ras išsiskubino į Worcester, 
Mass., kur įvyko menininkų 
didysai piknikas.

Kelionėj aidiečiai gana 
smarkiai linksminosi, lig ir 
nujausdami, kad teks smagiai 
laiką praleisti su draugais, 
su kuriais retai kada tenka 
sueiti.

Didžiumą aidiečių dar pir
mu syk vyko į minimą vietą.

Vos tik spėjome apleisti 
New Yorko didnamius, kaip 
saulės spinduliai tankiau pra
dėjo aidiečiams badyti akis. 
Be tuojaus apsišarvojome juo
dais akiniais ir gaudėme gra
žesnius vaizdus. Na, o mūsų 
didvežimis, palikdamas užpa
kalyje visokius gamtovaiz
džius, riedėjo visu smarkumu 
į pasibrėžtą vietą. . .

Pirma valanda po pietų. 
Linksmasis vairuotojas sustab
dė autobusą ir išdidžiai pa
reiškė, kad mes jau vietoje.

Netrukus, Massac husetts 
draugai apipylė mus sveikini
mais. Po apsisveikinimų, mū
sų Aidas dingo, pakriko: vie
ni nuriedėjo į pakalnę, kur 
plūduriavo tyras ežero van
duo, o kiti paskendo pašneke
siuose su draugais. Ir taip Ai
das per kėlės valandas buvo 
“išnykęs”. Tik šeštą valandą 
vakare, kuomet reikėjo pro
gramą pildyt, aidiečiai vėl su
sitelkė. Ir pirmam chorui pasi
rodžius ant estrados, mūsų 
choras visas buvo klausovų 
tarpe ir atydžiai sekė dainas ir 
patį dainavimą.

Pirmutiniu pasirodė Lowel- 
lio choras “Balsas,” vadovau
jamas B. Petrukevičiaus. An
truoju buvo Norwoodo L. L. 
R. Choras, vedamas J.! Ver
in a 1 a v i č i ūtės. Paskui sekė 
Bridgewaterio J a u n uomenės 
Choras ir So. Bostono Laisvės 
Choras, kuriems vadovavo J. 
Yermalavičiūtė. Penktuoju iš
stojo Lawrence Liaudies Cho
ras, vedamas Olgos Večkiūtės 
ir šeštuoju — Worcesterid Ai
do Choras, vadovaujamas J. 
Korsakienės. P a s k u t iniuoju 
buvo brooklyniskis Aido Cho
ras.

Bendrai imant, galima pa
sakyt, kad visi suminėti chorai 
pasirodė neblogai, žinoma, 
kaip visuomet ir visur, taip ir 
čia, vieni silpniau pasirodė, 
kiti geriau.

Tėmijant chorus, neteko 
pastebėt nusenusių draugų 
chorų eilėse. . . Gal būt ir per- 
anksti pasitraukė suaugesnie- 
ji draugai.. .

Visų chorų dainos didžiu-; 
moję liaudiškos. Taip pat 
Mass, choruose mažai tesigir
dėjo dainuojant LMS leidiniai., 
Gal būt repertuare ir turi jų^ 
Bet šiame piknike mažai jų 
buvo...

Pora chorų pasirodė su ma
žu skaičiumi narių, bet sudai
navo neblogiausiai.

Pasikalbėjus su daugeliu 
draugų, teko sužinoti, kad ir 
Antro Apskričio ribose ne vis
kas taip eina, kaip turėtų 
būt. Chorų dabar tame aps
krityje randasi 8, kuomet pir
miau regis buvo 11. O gal aš 
buvau negerai informuotas. ..

Aš manau, kad būtų labai 
gerai apskričiams palaikyti ar
timesni ryšiai. Būtų sėkmin
gesnis veikimas.

P a 1 ik o m e Massachusetts 
draugus ir drauges.. .

Širdingą dešinę nuo mūsų 
Aido LMS 2-ram Apskričiui 
už užkvietimą!

Mes ilgai, ilgai nepamirši
me Jūs, draugai ir draugės...

N. Pakalniškis.
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MELSVOJI KNYGA
A

ALDLD REIKALAI
Knyga “Ūkanos” Spaudoj

IV. Nepasisekimai
[(Tąsa) 58

O dabar, taip sakant, užbaigimui mū
sų koncerto iš novelių — paklausykite 
Strauso valsą “Dailininko Gyvenimas.”

Ak, tai labai graudinga istorija.
21. Ši sentimentale novelė bus apie V. 

P. Botkiną, kuris Rusijoj gyveno vidu
ryje XIX šimtmečio.

Jis buvo Bielinskio ir Nekrasovo drau
gas. Ir pats užsiimdinėjo literatūra— 
kritikavo, eiles rašė ir dar kaip ką.

Pasakoja, kad žmogus buvo labai 
jautrių jausmų. Jis buvo estetas. Jis gė
rėjosi grože. Mėgo muziką. Deklamavo 
eiles. Turėjo patraukimą prie dailių mo
terėlių. Ir taip toliau. Jis rašė: “Svar
biausia rašytojo užduotis—vystyti skai
tytojo estetinį skonį.”

Poetė Avdotja Panajeva, tai yra ji ne 
poetė, bet poeto Nekrasovo draugė, savo 
užrašuose ve kaip apie jį išsireiškė:

“Jis buvo gilus įvertinto j as visokio 
dailiojo meno.”

Štai koks buvo mūsų karžygis.
Pagaliaus, tokių estetų, tarpe pasitu

rinčios rusų inteligentijos ir dvarponi- 
jos, nemažai atsirasdavo.

Mūsų Botkinas kad ir nebuvo dvarpo
nis, bet banke turėjo kapitalą. Jis gy
veno iš nuošimčių. Jo tėvelis užlaikė ar
batos pardavyklą. Ir mūsų Vosyliui Pet- 
rovičiui paliko 150 tūkstančių. Ar tai 
bloga?

Taigi, pas jį pinigų buvo daug. Bet 
jis kapitalo nelietė ir net visų nuošimčių 
nepraleisdavo. Jis šykštėdavosi. Jis tau
pė pinigus. Pats nežinodamas dėl ko. Ir 
gyveno pusėtinai kukliai.

Panajeva sako, kad jis buvo be galo 
taupus, viską apskaičiuojąs. Jis, pavyz
džiui, suskaitydavo, kiek saldainių dė
žutėje pasilikdavo. Ir jeigu nors viena 
saldainė dingdavo, tai užsipuldavo ant 

j tarnų ir didžiausį skandalą sukeldavo.
Jis Paryžiuje, kavinėje išgėręs kavą, 

turėjo įprotį likusį cukrų kišeniun įsi
kišti.

O kuomet sykį Paryžiuje, truputį 
įkaušęs, kokietkai davė šimtą frankų, 
tai visą savaitę negalėjo nurimti.

Bet tuo pačiu sykiu jis buvo estetas 
ir mylėjo dailę, nepaisant, kokioj pras
mėj ji pasireikšdavo.

22. Ir ve, mūsų estetui stuktelėjo 54-ri 
metai. Ir jis pradėjo sirgti.

Jam dešiniame šone atsirado skaus
mai. Apart to, nuo nuolatinio gėrėjimo
si daile, jo nervai nusilpnėjo.

Trumpiau kalbant, jis nusilpnėjo ir 
pradėjo sirgti.

Ir tik tuomet jis pirmą sykį pamislijo,
• kad visi žmonės mirtini. O tai jis manė, 
kad visą laiką taip bus. Grožė—ir taip 
toliaus. Ir staiga—to nėra!

Jis pamislijo: “Gyvenu 54-rius metus. 
Prasideda senatvė ir kiti galai. O kaip 
aš gyvenau? Aš palikau didelį turtą. Ir 
gyvenau, kaip gyvulys, šykštavau ir pats 
sau gailėjausi.”

Ir, taip pamislijęs, jis pradėjo nesvie
tiškai pinigus eikvoti.

Jis nusamdė stebėtiną namą, su de
vyniais kambariais. Ir kambarius pradė
jo puikiausiai įrengdinėti.

Bet kuomet įsikraustė į šiuos kamba
rius, tai dar labiau susirgo. Ir netgi ne
galėjo puotų kelti, dėlei kurių jis specia
liai ir kraustėsi į šiuos kambarius.

Tuomet jis norėjo maistu pasitenkinti. 
Jis pasidarė besočiu. Nusamdė geriausį 
virėją. Ir užsakinėjo stačiai stebinančius 
valgius. Bet staiga jo skilvys atsisakė 
dirbti. Ir jis tik galėjo iš bifšteko sultis 
iščiulpti.

Tada jis pradėjo supirkinėti geriausių 
tapytojų paveikslus. Bet čia jį patiko di- 
džiąusia nelaimė: jis staiga apspango. 
Ir jau negalėjo gėrėtis paveikslais, ku
riais apkabinėjo visas sienas.

Tuomet jis nusamdė francūzaitę, kad 
skaitytų jam romanus. Ir jis sėdėjo kė
dėje ištižęs ir silpnas, vos galėdamas 
klausyti, ką jam skaito.

Ir kuomet vieną sykį pas jį užėjo Pa- 
najevas, jis nusiminusiai jam pasakė: 
v. Ivan Ivanovič, juk aš net nuo
šimčių nepraleidau savo gyvenimui. Ve 
kas mane kankina.

Į Greitai jis numirė. Ir niekas apie jį

neprisiminė. Tik Panajeva apie jį para
šė: “Jis buvo šykštus, smulkmeningas ir 
bailus.”

Tai visa atmintis, kuri pasiliko nuo 
dailės brangintojo.

Koks nepasisekimas!
23. Beje, jeigu jūs pastebėjote, mes 

netikėtai su jumis persikraustėme ar
čiau prie rašėjų ir poetų gyvenimo.

Tas, žinoma, suprantama. Mes tą ži
nome. Ir mūsų supratimui tas prieinama.

Taigi mes taip ir tęsime. Tokioje dva
sioje. Kaip per vandens lašą galima kaip 
ką vandenyje numatyti, taip ir per šią 
grupę mes galime matyti, kaip kas abel- 
nai buvo.

Bet, žinoma, novelių jums daugiau ne
pasakosime, o vėl, kaip ir pereitame sky
riuje, sudarysime “mišinį.” Iš rašėjų ir 
poetų gyvenimo. Jūs gi, geradėjai, pa
tys apmąstykite šį mišinį. Prisipratinki-

> te prie savystovio mąstymo.
Ve šios smulkmenos:
* Garšinas, jau būdamas žymiu rašė- 

ju, priverstas buvo paimti pardavinėtojo 
darbą rašomųjų daiktų krautuvėje.

* Garsus filosofas Spinoza pragyveni
mą darė gludindamas stiklus optikiniams 
instrumentams. 1677 metais numirė džio
vos liga.

* 16 d. balandžio 1852 metais Turge
nevas buvo pasodintas kalėj iman už 
straipsnį apie Gogolį.

* Apie Puškino veikalą “Eugenijus 
Oneginas” 1830 metais Nadeždinas ra
šė: “Vėjiška ir mažvaikiška gyvenimo 
parodija. Muiliniai burbuliukai, leidžia
mi pramanaus įsivaizdavimo. Jo talentas 
silpnėja.”

* Bulgarinas apie Puškiną: “Nei vie
nos minties, nei vieno jausmo, nei vieno 
vaizdo, vertą atkreipti žvilgsnį. Įvyko 
nupuolimas.”

* Volteris išjuokė hercogą Roganą dė
lei jo išdidumo. Hercogas įsakė savo tar
nams, kad Volteriui kailį išluptų, kas ir 
buvo atlikta. Volteris iššaukė hercogą į 
dvikovą. Bet pastarasis atsisakė, kadan
gi Volteris nebuvo bajoras.

* Garsusis istorikas Polibijus buvo 
parduotas vergi j on ir išvežtas iš savo tė
vynės. Žuvo, kaipo vergas.

* “Robinzono Kruzo” veikalo autorius, 
Defo, (1703 m.), už parašymą satyriško 
straipsnio, buvo nuteistas aikštėje prie 
gėdos stulpo. Praeiviai privalėjo spjauti 
ant jo. Tuomet Defo turėjo 42 metus am
žiaus.

*“Don-Kichoto” autorius Servantes pa
kliuvo jūrinių razbaininkų nelaisvėn. 
Buvo parduotas nelaisvėn į Algiriją. Ten 
jam nukirto kairę ranką. Giminės išpir
ko. Paskui buvo antdėlių (valdžiai mo
kesčių) rinkėju. Vaikštinėjo po kaimus. 
1616 metais numirė elgetystėje.

24. Truputėlį, atsikvėpkime. O tai iš
syk tartum jau perdaug nepasisekimų. 
Mums išimtinai gaila Servantės. Defo— 
irgi vargšas! Įsivaizduojame jo įnirtimą, 
kuomet praeiviai spjaudė. O, aš nežinau, 
ką padaryčiau!

O kaip su Volteriu? Taipgi galima 
persistatyti kokiu piktumu jis liepsnojo 
linkui to niekšo, hercogo!

O Bulgarinas, šunsnukis! Kiaulinė 
smarvė! Pagaliaus, teisybę pasakius, 
dažnai būna, kad, apkainuojant keno 
nors darbus, tokios baisios klaidos ir ne
pasisekimai atlikinėjama! Pavyzdžiui, 
pažvelgkite, ką rašė apie Gogolį jo ben- 
dralaikiai. '

* Senkovskis rašė: “Aš gerbiu švarą 
—jūsų dvokianti vaizdai sukelia many
je pasibjaurėjimą...”

* N. A. Polevoj apie “Mirusias Dū
šias”: “Pradėsime nuo turinio—koks 
biednumaš!”

* “Šiaurinė Bitė” apie Gogolį: “Nuo 
Gogolio daug laukėme. Bet jis pagimdė 
menkos vertės ‘Mirusias Dūšias’.”

* Iš kritikos straipsnių: “Gogolis neno
ri iškilti nors tiek, kad nepasiduoti Pol 
de Kokui.”

* Rašėjas Družininas rašė apie save:
“Aš visuomet būsiu pirmose literatūros 
eilėse.” I

* Kukolnikas pasakė: “Kukolniką ap-
kainuos jaunoji karta.” ;

* Puškiną vadino “poetu lengvo žan
ro,” o Baratinskį—“poetu minties.”

(Daugiau bus)

šių metų Literatūros Drau
gijos knyga “ūkanos” jau 
atiduota “Laisves” spaustuvei. 
Knyga bus didelė, virš 300 
puslapių. Draugai iš Centro 
Komiteto, kurie skaitė jos 
rankraštj, sako, kad tai bus 
viena iš įdomiausių apysakų.

Pereitais metais mes davė
me sunkesnio turinio knygų, 
nors ji ir buvo lengvoj, su
prantamoj kalboj ir formoj 
parašyta, šiemet mes duosime 
apysakų, nes mūsų Draugijos 
narių nėra vienodas prasilavi- 
nimas.

“Ūkanos” bus didelis įdėlis į 
lietuvių dailios literatūros lei
dinius. “Ūkanos” ne vienu 
klausimu ir ne vienam išsklai
dys kapitalistinės sistemos 
ūkanas.

“Ūkanų” autorius yra gerai 
žinomas rašytojas drg. Rojus 
Mizara—Mikas Rasoda. “ū- 
kanos,” tai nėra jo pirmas 
bandymas, bet iš eilės jau 
ketvirtas didelis dailioj lite
ratūroj kūrinys.

Dabar visi lauksime “Ūka
nų,” kada jos išsiverš iš 
“Laisvės” spaustuvės ir pa
sklis plačiai po Jungtines 
Valstijas, kad išsklaidžius ti- 
krųsias ūkanas. Knygos at
spausdinimas ir išsiuntinėjimas 
dabar priguli nuo pačių AL
DLD narių.

Rankraštis gatavas, atiduo
tas statyti, bet dabar reikia 
pirkti bent už $400 popieros 
knygai, paskui reikės užmokė
ti už spausdinimų, bent $500, 
reikės parūpinti viršeliai ir 
apie $200 išmokėti už knygos 
susiuvimų 'ir apdarymų. Po 
to keli šimtai dolerių reikalin
ga knygos išsiuntinėjimui. 
Taigi, pinigų reikia. Pinigai 
yra pas narius, nes duokles už 
1938 metus dar labai mažai 
sumokėjo.

Todėl visus draugus ir drau
ges prašome pasimokėti duo
kles, siųsti jas tuoj aus į cen
trų, padirbėti, kad ir naujų 
narių gavus į mūsų Draugi
ją.

Pasveikinimai Suvažiavimui
Pasveikinimai su pinigiška 

parama gauta- nuo sekamų 
kuopų:

ALDLD 61 Kp..........$1.00
ALDLD 8 Apskritis 5.00
ALDLD 145 Kuopa 5.00
ALDLD 161 Kuopa 3.00
Kuri kuopa, apskritis ir pa

vienis narys bus sekamas?
Kų Parodo Balsavimų 

Anketa?
Duoklių, knygų ir “švie

sos” reikale balsavimų anke
ta aplaikyta nuo sekamų kuo
pų: 14 — Minersville; 19 — 
Chicago; 20 — Binghamton; 
33 — Pittsburgh; 37 — Law
rence ; 47 — Montreal; 66 — 
Grand Rapids; 136 — Harri
son; 145—Los Angeles; 153’— 
San Francisco; 188—-Detroit; 
198—Oakland ir 207—Hart.

Pridėjus šių kuopų balsavi
mų pasekmes prie pirmesnių, 
gauname sekamus rezultatus:

Balsavo už tai, kad leisti 
knygas kietais viršais ir duo
klę pakelti iki $1.75 metams 
25 balsai. Balsavo už tai, kad 
knygas leisti, kaip dabar, ir 
palikti senų duoklę 322 bal
sai.

Balsavo už tai, kad “šviesų” 
leisti tokių, kaip dabar, 32 
puslapių, 4 kartus į metus, 
274 balsai.

Už tai, kad “šviesų” dar 
kartų lenkti pusiau, 8 balsai.

Už tai, kad “šviesa” pada
rius lengvesnio turinio, 77 b.

Už tai, kad “šviesa” pada
rius sunkesnio turinio, 147 b.

Už tai, kad “šviesų” sulai
kius, o leisti tik knygas, 35 b.

Kaip matome iš balsavimų, 
tai daugiausiai narių balsuoja, 
kad palikti senų duoklę, leis
ti “Šviesų” tokių, kaip dabar, 
ir tokias pat knygas. Šis na
rių balsavimas kartu yra ir 
užgyrimas Centro Komiteto 
knygų . ir “šviesos” reikalais 
vedamos linijos.

Delegatai j Suvažiavimų
Jau gauta žinia, kad pri

bus sekami delegatai iš toliau: 
Iš Norwood — T. Sarapas; 
Minersvillės — Ona Žiobienė;

Stasys Kuzmickas ir Ona 
Overaitienė iš Shenandoah; 
Leonas Jonikas — Chicago; 
O. Girnienė, J. K. Navalins- 
kienė ir St. Jasilionis—Bing
hamton; V. J. Valaitis—New 
Britain; Chas Krasnickas ir 
Klementą Jankeliūnienė — 
Waterbury; Emma Sliekienė— 
Pittsburgh; V. Kralikauskas ir 
S. Penkauskas—Lawrence; J. 
Lesevičius—Montreal; D. Krū
tis ir A. Skairius — Elizabeth; 
J. Barčius ir Z. Janauskas — 
Toronto; S. Vilkas ir J. Po
cius — Paterson; M. Žolynas, 
F. Šimkus ir V. Žilinskas — 
Harrison; Nelė Beliunienė — 
Detroit; J. Ilgavyžis ir R. 
Sandargienė — Inkerman.

Brooklyn© visa eilė kuopų 
jau išrinko delegatus. Iš dau
gelio kuopų laukiame prane
šimo šiomis dienomis.

D. M. Šolomskas, 
ALDLD CK Sekr.

46 Ten Eyck St. 
Brooklyn, N. Y.

Seattle, Wash.
Sustreikravo Duonkepiai

Birželio 9 d. apie 5 šimtai 
dunokepių apšaukė streikų ne 
tik Seattle, bet ir aplinkinių 
miestukų, kaip tai, Bremerton 
ir Everett, Wash. Ne tik duon
kepius, bet ir kitus darbininkus 
palietė, kaip tai išvežiotojus, 
pardavinėtojus (salesmanus) ir 
kitus, kurie dirbdavo prie duo- 
nos.

Išviso palietė apie 3 tūkstan
čius 5 šimtus darbininkų. Duon
kepiai reikalauja, kad būtų pa
kelta alga $2.00 savaitėje dieni
niam šiptui ir $1.00 naktiniam 
šiptui, už tas pačias valandas 
kaip ir pirmiau buvo — 36 vai. 
į savaitę.

Dabartinė alga duonkepių 
$6.72 į dienų dieniniam šiptui 
ir $8.22 naktiniam šiptui už 6 
valandas darbo. Sulyg naujo 
reikalavimo, tai būt $8.72 už 
dieninį šiptų; $9.22 už naktinį 
šiptų, už 6 valandas darbo. Iš- 
vežiotojai reikalauja, kad būt 
pakelta 3 doleriai į savaitę.

Dabar jų algos $46.00 į sa
vaitę, o pakėlus, tai būtų $49 į 
savaitę už 40 valandų darbo. 
Nežinia, kaip pasibaigs streikas. 
Visi darbininkai priguli prie 
unijos šimtu procentų.

žinoma, priguli prie Ameri
kos Darbo Federacijos. Dar tik 
3 dienos kaip streikas tęsiasi, 
bet jau daug restauracijų užda
rė iš priežasties trūkumo duo
nos. čia Seatties duonkepiai iš
kepdavo po 2 šimtu tūkstančių 
duonos kepaliukų į dienų. Ne
skaitant mažų kepyklų, kur dir
ba po 2 ir 3 darbininkus, nes 
tos kepyklos ir dabar dirba 
daugiausia, kur savininkai ne
samdo nei jokio darbininko.

Nors šimtai tūkstančių ran
dasi bedarbių, bet streiklaužių 
neatsiranda. Tikimės, kad kova 
bus laimėta į trumpų laikų.

Senas Grinorius.

Bridgeport, Conn.
A. L. K. Skyrius turėjo posė

dį 13 d. birželio, š. m., Lietuvių 
Svetainėj prie Lafayette St.

Posėdyj apdiskusuota rimtai 
šiandieninė Lietuvos padėtis, ir 
kiti svarbūs dalykai. Be kitko, 
buvo renkama delegatai į A. L. 
Kongreso Konferencijų, kuri 
įvyks 25 d. birželio Scranton’e, 
Pa.. Delegatas išrinktas tik vie
nas, tai yra, drg. A. Mureikie- 
nė. Kelionės lėšų padengimui 
buvo rinktos aukos. Aukavo šie 
draugai: J. J. Mockaitis 50c, 
A. Jocis 50c, M. Arison 50c; 
po kvoderį: A. Skirka ir A. Mu- 
reikienė. Viso surinkta $2.00. 
Kita dalis išlaidų bus pridėta 
iš skyriaus iždo.

Visiems aukavusiems ačiū.
M. Arison.

Švedijos Karaliui Gusta- 
fui Penktam sučjo 80 metų 
amžiaus, birž. 16 d.

Dienraščioli'Laisves’ Naudai
Didieji Piknikai

...........................    ■■■■■. ... , ■■■ Į ............ ....

JAU LAIKAS RENGTIS JUOSE DALYVAUTI
• • •

New York ir New Jersey

Sekmadienį 26 Birželio-June
Rengia ALDLD 2-ras Apskritys, dalis pelno skiriama 

'išmokėjimui “Laisves” naujos Intertype mašinos.
BUS OLD CIDER MILL GROVE

UNION, N. J.

GERA ORKESTRĄ GROS ŠOKIAM 
Įžanga tik 25 centai asmeniui

BOSTONO APIELINKEI
“LAISVĖS” NAUDAI DIDYSIS PIKNIKAS

BUS MAYNARD, MASS.
Sekmadienį, 3 Liepos-July

Didelės dovanos prie įžangos bilieto. 1-ma $100 vertės 
lapės kailiukas, 2-ra $25 cash, 3-čia $20 cash 

4-ta $15 cash, 5 po $10 ir 28 po $5 cash 
Iš anksto įsigykite įžangos bilietus.

Visi Naujosios Anglijos Chorai 
Dalyvaus Programoj

Bus sportiškų geimių ir įvairių kitų žaislų jauniems 
ir suaugusiems.

Didžiausias Piknikas Brooklyne
Tai piknikas, kuriame būna,.daug svečių iš kitų 

miestų, o šiemet jų bus dar daugiau.

Įvyks 3 d. Liepos-July 
Dviejų Dienų šventeje 

•
Dalyvaus Laisvės Choras iš Hartfordo, Lyros Choras 
iš Philadelphijos, Bangos Choras iš Elizabetho, Sietyno 

Choras iš Newarko, Pirmyn Choras iš Great Necko 
ir vietinis Aido Choras.

PINIGINĖS DOVANOS PRIE ĮŽANGOS BILIETO 
PERKANT IŠ ANKSTO 

1—$10,2—$7,3—$5,4-$3 
Tad iš anksto įsigykite įžangos bilietus.

Dvi Orkestras Grieš Šokiams
PIKNIKAS BUS NAUJAI PERDARYTOJ

ULMER PARK MUSIC HALL
Gale 25th Ave. Brooklyn, N. Y<

Pradžia 10 vai. ryte. Įžanga 40c.

PHILADELPHIA, PA.
Šiemet “L.” piknikas ten bus naujoj vietoj, vadinamoj

MIKOLAIČIO PARKE
EDDINGTON, PA.

Sekmadienį, 4 Rugsejo-Sept.
Stambios piniginės dovanos prie įžangos bilieto 

1-ma Dovana $50 Pinigais 
KITOS NEDAUG SMULKESNES

Puiki dailės programa ir gera orkestrą gros šokiams.

CONNECTICUT VALSTIJOS
Spaudos Piknikas

Sekmadienį, Rugsėjo 11 September
"T LIETUVIŲ PARKE

Light House Grove, prie Glastonbury Kelio 
« HARTF0R
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Ot Tau, Jurguti, ir Devintinės
(Feljetonėlis)

žmogus, teisybę pasakius, 
tai toks besotis žvėriukas, ku
ris viską suėda ir dar vis ne
užsiganėdina iki jį kiti ir to
ki pat žmonės nepakiša po ve
lėna ir neprislėgia kai sūrį 
akmeniu ar špižo gabalu.

žmogus tik iki to laipsnio 
būna užganėdintas, kol nepa
jėgia suprasti, kad iš jo iš
sivystys žmogus, kol dar jis, 
nei ant visų keturių neiš
mano, kad bus galima ropoti. 
Tokiam pradėjus neužsiganė
dinti, motina įmurdė į žioplę 
savo arba guminį spenelį ir 
jis užsiganėdina iki vėl bus 
alkanas.

Bet kaip tik jis pradeda su
prasti, kad iš jo išsivystys 
žmogus, jo norams nėra nei 
galo nei krašto. Augdamas, 
jis nori būt ne tik didelis, bet 
dar didesnis už kitus. Eida
mas į mokyklą, jis nori būt 
mokytesnis ir mandresnis. O 
tapęs turtingu — būt dar tur
tingesnių. Ir tiems jo norams 
nelieka nei pradžios, nei pa
baigos.

Milionierius, užrišęs vieną 
milioną maiše, dar gobšiau, 
dar besotiškiau ryžtasi kitą 
milioną susikrauti. Ubagas, 
prisikrovęs vieną tarbą almuž- 
nų, dar smarkiau pradeda 
giedodamas rėkti, kad ir an
trą tarbą prisipakavus.

Bet bene tik daugiausia 
trubelio mes turime su perau
goms ir neūžaugoms—nykštu
kais ir milžinais. Didelis žmo
gus, nors ir būtų ištižęs, kaip 
pernokus tumėtė, ir sulinkęs, 
kaip striūgas, bet visuomet gi
riasi savo tvirtumu, o neužau- 
ga-nykštukas — savo išminčia 
ir gudrumu.

Kad tai yra tikra tiesa, 
mums nereikia pervažiuoti per 
septynias marias, kad parve

žus karikatūrą didelio ir mo
kyto vyro, kuris, tam tikrom 
aplinkybėm susidėjus, paliko 
tik nykštukas. Paimkime, ger
biamieji, kad’ ir didelį Chica- 
gos Jurgį. Ir ko, rodosi, jam 
trūko? Juk buvo pavalgęs, 
apsirėdęs, garsus, didelis ir 
mokytas, bet . . .

Kaip kiekvienam užaugu
siam žmogui, taip ir mūsų 
Jurgiui, norams nebuvo galo. 
Jurgis, nors ir taip jau išau
gęs iki pusantražmogiaus, bet 
užsimanė ir save praaugti ir 
iššokti augščiau savo nosies. 
Tik tiek dar galima dievuliui 
padėkavoti, kad Jurgis, norė
damas save praaugti, neeks- 
pliodavo, kaip anas varliūkš
tis, kuris norėjo susilygint su 
jaučiu. Nes asiliukas, ant 
kurio didelis Jurgis užsiriog
linęs bandė demonstruoti sa
vo reputaciją, jį taip sukone- 
veikė, kad Jurgiui ne tik aky
se pažaliavo, bet galvoj ir 
morčinukai gaidukai pragydo’

Gerai žmonės sako: “Daug 
benorėdamas ir mažai nusto
si.“

Taip lyginai įvyko ir su mū
sų Jurgiu. Jis, gal būt, pasi
žiūrėjęs į savo stuomą, jau
tėsi už kitus didesnis, o kuo
met didesnis, tai ir geresnis. 
Bet čia lygiai taip, kaip su 
ana tuščia rugio varpa, kuri 
didesnė už kitas varpas, bet 
kokia iš jos nauda, jei tuščia?

Dabar, sako, ne tik Chica- 
gos žvirbliai iš didelio Jurgio 
šaiposi, bet ir didžiulis eže
ras kvatojus, ir stokjardų ka
minai plyšta iš juoko.

Ah, Jurai, Jurai ... Su ta 
savo kandidatūra, Jurgeli, su- 
sidirbai, kaip ana mergelė, net 
su trečiu iš eilės rastinuku. 
Ot tau, Jurguti, ir devintinės: 
pati girta, vakarienė nevirta, 
nei ožkelės, nei pinigėlių.

Senas Vincas.

WYOMING KLONIO LIETUVIŲ ŽINIAI
Įvyksta Didžiulis Išvažiavimas

ALK Wilkes-Barre, "Pa., ir 
apielinkės skyriaus komitetas, 
sekdamas skyriaus konferen
cijos tarimus, vykdo gyveni
mai! tarimą rengti išvažiavi
mą. Jis įvyksta birželio 26 
d., Valley View darže, Inker- 
man, Pa. Prasidės 10 vai. ry
te ir tęsis iki vėlyvai nakčiai. 
Parkas visam kloniui žinomas 
—randasi pačiame centre ko
lonijos. Privažiavimas viso
kiais būdais lengvas. Plakatai 
(skelbimai) jau cirkuliuoja.
Šis išvažiavimas bus nepa

prastas, ne toks, kaip šioje 
apylinkėje yra įvykę. Kaip 
jau žinoma, birželio 25 ir 26 
dd. įvyksta šios nacionalės or
ganizacijos konferencija 
Scrantone, kurioje dalyvaus 
daug visuomenės veikėjų iš 
plačiosios Amerikos. Dėlto ir 
šis išvažiavimas yra suderin
tas, nes bus proga gauti* kal
bėtojų ir svečių delegatų, šia
me išvažiavime pasižadėjo visa 
eilė kalbėtojų pasakyti atitin
kamas organizacijai prakal
bas. O ši organizacija yra 
sutverta tikslui, kad gelbėti 
Lietuvos liaudžiai atsisteigti 
demokratinę santvarką savo 
krašte. Mes, lietuviai, esame 
demokratiją mylinti žmonės. 
Mes trokštam laisvės savo 
tautos krašte. Organizacijos 
tikslas, didelė reikšmė ir bran
gumas demokratijos, kaip už 
ją kovoti, kas turi kovoti — 

.šiame išvažiavime aiškins kal
bėtojai. Išvažiavimas bus kaip 
ir demonstracija mūsų demo
kratinių siekių. Tas tad ir 
padarys šį išvažiavimą nepa- 

k prastu.

Kreipiam.es į Organizacijas
Skyriaus komitetas kreipia 

organizacijų (kurios priklauso 
skyriui) dėmesį, kad tai jų pa
čių yra nutarimas, kuriam pa
sižadėjo kooperuoti. Išvažiavi
mo surengimas yra dideliu 
darbu. Jį surengia komite
tas. Bet be pagelbos organi
zacijų negalima bus apsidirbti 
išvažiavime 7-niems komiteto 
žmonėms. T^chėl komitetas 
meldžia organizacijų, kad jos 
prisiųstų nors po vieną darbi
ninką.

ALK Konferencijos Reikale
Spaudoje jau buvo atsikreip

ta į Scrantono draugus su pra
šymu delegatam nakvynių. Iki 
šiol dar tūli draugai neatsilie
pė. O čia yra labai svarbus 
reikalas taipgi. Dar sykį pra
šome serantoniečių ir apielin
kės draugų, kad parūpintu
mėte nakvynių. Prašomi ir 
Pittstono draugai tuomi rū
pintis. Nakvynių antrašus, ir 
kiek, praneškite šiuo antrašu: 
V. Valukas (Wall), 1126 Al
bright Ave., Scranton, Pa. 
Tel. 2-1066.

Wilkes-Barre
Skyriaus Komitetas.

to pranešė, kad dėl Ispanijos 
našlaičių gelbėjimo (apart 
drabužių) jau surinko virš 
$68 ir Amerikos Lietuvių Kon
greso Brooklyno ir apylinkės 
komitetui $7.08. Taipgi pra
nešė, kad bendro veiki/nb ko
mitetas yra nutaręs pasiųsti 
vieną delegatą j Amerikos 
Lietuvių Kongreso konferenci
ją, kuri įvyks birželio 25 d., 
Scranton, Pa., ir kad delega
tui reikia finansinės paramos. 
Tam tikslui kliubas iš iždo 
paaukavo $2.

Apart kitų laiškų, buvo skai
tytas laiškas iš Amerikos Lie
tuvių Kongreso Brooklyno ir 
apylinkės komiteto su prašy
mu, kad išrinktų ir pasiųstų 
delegatus į jų šaukiamą kon
ferenciją, kuri įvyks birželio 
17 d., L. A. P. Kliube, Brook- 
lyne. Likos išrinkta 2 dele
gatai.

Kadangi rinkimai įvyksta, 
tai nutarta sušaukti masinį su
sirinkimą ir užkviesti visus 
kandidatus ir opoziciją, kurie 
kandidatuoja šiais rinkimais, 
kad jie pakalbėtų susirinki
mui ir pasakytų, ką jie gali 
duoti balsuotojams, ir tt. 
Taip pat nutarta pakviesti ad
vokatą J. W. Andziulaitį iš 
Brooklyno.

Gegužės 23 d. “Vienybėje” 
tilpo korespondencija, pef ku
rią W. M. Wolf (Vilkas), 
kliubo narys, negražiai ’ ap
šmeižė kliubietį P. Bėčį, pri
mesdamas, būk tai “vietos ko
munistai, P. Bėčio vadovauja
mi, varė agitaciją, kad niekas 
neitų į tą parengimą, nes ten 
nieko nebus.” Būk P. Beeis 
sakęs, “kas ten bus? Kas ten 
eis? Ten nieko nebus.” 
“Jiems pavyko mažą dalelę 
pilkos minios, komunistinės 
dogmos vergus, suklaidinti. Jie 
taip pat atkalbino kelis jau
nuolius nuo dalyvavimo pro
gramoj. Tiesa, pora komunis
tų buvo atėję, bet jie atėjo tik 
savo biznio garsinti ir tikietus 
pardavinėti. Tai matote, kokie 
tie lietuviški komunistai yra 
niekšai.”

Bet kada susirinkime buvo 
perskaityta tie šmeižtai ir jų 
autorius W. M. Wolfas buvo 
paprašytas, kad prirodytų, 
kas ir kur tą agitaciją varė, 
kad neitų į tą parengimą, tai 
iš jo kalbos-pasiaiškinimo pa
sirodė, kad pas jį nesiranda 
nei jokių prirodymų-faktų, 
neigi sąžinės. Bet jis turi ne
suvaldomą norą ir nešvarią 
burną niekinti ir šmeižti ne 
tiktai ypatas, bet ir judėjimą, 
kuris nesutinka su jo nešvaria 
politika. Susirinkimas gerai 
išvanojo - iškritikavo W. M. 
Wolfo kailį ir padarė tarimą, 
kad jis atšauktų tuos šmeiž- 
tus-korespondenciją per tą pa
tį laikraštį. To nepadarius, 
jisai susispenduoja ant 3 mė
nesių.

LAPK Koresp.
P. Beeis.

W. Hartford, Conn
/ A

vai. dieną* Įžanga veltui. — Rengi
mo Komisija.

Minersville, Pa.

Great Neck; N. Y.

įvyks su- 
kaip 7:30 
Stadium, 

bus graži

LOWELL, MASS.
ALDLD 44 kp. pusmetinis susirin

kimas įvyks 18 d. birželio, Kliubo 
kambariuose, 338 Central St., 7 v. v. 
Draugės ir Draugai: Visi dalyvaukite 
šiame susirinkime, turime daug svar-

bių dalykų svarstyti, ypač Maynardo 
pikniką. Reikės išrinkti darbininkus 
dirbti šiame piknike. Prašome skait
lingai dalyvauti susirinkime ir atsi
veskite naujų narių. — Kom.

(141-142)

Taipgi buvo ska- 
gėrimų. Visiems 
ir šnekučiuojant 
žiaurumus, per-

PHILADELPHIA, PA.
Suvienytų Valstijų 150 metų kon

stitucijos apvaikščiojimas 
batoje, birželio 18-tą d., 
vai. vakare, Municipal 
kviečiame visus dalyvauti,
programa iš 5-kių Phila. chorų yra 
sudarytas vienas didelis choras; 
apart choro bus ir Šokikų. Įžanga 
veltui. — Užkvicčia Komisija, Geo. 
Lukoševičius, per P. P. (141-142)

Telefonas: Humboldt 2-7964

DR. J. J. KASKIAUCIUS

Vieno, ko mums reikia, tai 
dalyvavimo — pribūti visiems 
iŠvažiaviman, kuriems tik są
lygos leidžia pasiekti, čia 
mes dar labiau susipažinsime 
sų mūsų tėvynės teriotojų. 
tvarka — tvarka, kurioje mū
sų tėvynainiai neša sunkų fa
šistinį jungą; čia mes dar la
biau užsigrūdinsime meile link 
savo tėvynės, įsigysime dau
giau energijos kovoje už de
mokratiją Lietuvoje.

Todėl tegul visi keliai ve
da, birželio 26 d., į Valley 
View parką.

Žinios iš Lietuvių Veikimo
Birželio 10 d. įvyko Lietuvių 

Amerikos Piliečių Kliubo susi
rinkimas A. J. Kasmočių sve
tainėje. Susirinkimas buvo 
gana skaitlingas, nes nariai 
buvo šaukiami atvirutėmis, 
ypatingai tam, kad prisiren
gus prie viledžiaus trustysų ir 
majoro rinkimų, kurie įvyks 
birželio 21 d.

Iš komiteto raporto pasiro
dė, kad kliubas auga kaip fi
nansiniai ir veikimu, taip ir 
narių skaičiumi, nes ir šiame 
susirinkime gauta 4 nauji na
riai. Taipgi buvo išduoti ra
portai iš įvairių komisijų dar
buotės. Komisija surengimui 
pikniko pranešė, kad jau vis
kas prirengta ir ftad piknikas 
įvyks liepos 17 d., A. J. Kas
močių svetainės parke.

Atstovas iš vietinių organi
zacijų bendro veikimo komite-

Iš Pasitarimo
Minersvillės lietuviai veikė

jai ir veikėjos mato, kad da
bartiniu laiku ypatingai reika
linga daug pagelbos Ispanijos 
liaudžiai, Mes, matydami kita
taučių didelį pritarimą liau- 
diečiams, turime vilties daug 
kitataučių sutraukti į paren
gimą, rengiant Ispanijos liau
džiai.

Mūsų Moterų Kliubas dide
liai įvertina “Laisvės” redakci
jos visus patarimus. Mes pa
sistengsime paaukoti ir “Lais
vei” pagal išgalę.

Ona Šemberienę.

VALDŽIA ŽADA PIRKT 
Už $10,000,000 DRABU

ŽIŲ BEDARBIAMS

Washington.*-— WPA šal
pos darbų administratorius 
H. L. Hopkins ir kiti val
dininkai derisi su drabužių 
fabrikantais, iš kurių nori 
pirkt už 10 milionų dolerių 
įvairių dangos daiktų ir da
lint juos bedarbiams. Dery
bose dalyvauja ir Sidney 
Hillman, Amalgameitų Siu
vėjų Unijos prezidentas.

Pavyzdinga Pramogėlė.
Birželio 4 d. surengė dėl Ai

dos Pilkauskiūtės, jos pačios 
gyvenimo vietoje paminėjimą 
16 metų gyvenimo nuo dienos 
gimimo, įteikdami gražių dova
nų atminčiai, 
nių valgių ir 
besivaišinant 
apie fašizmo
statė dr. J. Margaitį, ką nors 
pasakyti. Jis pasakė gana gerą 
prakdlbėlę.

Prie užbaigos jis prisiminė 
kovojančius Ispanijos darbinin
kus ir Veikaiingumą jiems fi
nansiškos pašalpos. Paprašius, 
aukavo šios ypatos po $1.00: 
Aida Pilkauskiūtė ir J. Berno
tas; po 50c: J. Margaitis, M. 
Margaitienė, A. Šimanskis, V. 
Visockis, O. Visockienė, K. Gai- 
liūnienė, P. Krikščius, Jr., M. 
Pilkauskienė ir J. Pilkauskas; 
po 25c: M. Krikščiuvienė, P. 
Krikščius, N. Urboniukė, O. 
Rudžinskienė ir Rusevičius. Vi
so $7.75. Tai gražus pavyzdys 
ir kitoms pramogoms.

Rengėjos buvo draugės M. 
Krikščiuvienė ir O. Rudžinskie- 
nė. Sykiu Dalyvavęs.

Tik 11,000 teliko Castel- 
lone, kada fašistų armija 
pradėjo apsiaust tų miestą 
rytiniame Ispanijos pajū
ryj. Visi kiti 28,000 žmonių 
pabėgo toliau į Ispanijos 
respubliką: į Valenciją, Al- 
bacette ir kt.

“Laisvės” Piknikas Brooklyno bus 
3 d. Liepos (July), Ulmer Park. Pi
niginės dovanos prie įžangos bilieto 
perkant iš anksto.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
MONTELLO, MASS.

Metinis piknikas ir šokiai. Rengia 
LDS 67 kp. bendrai su Stoughtono 
LDS kuopa. Liet. Taut. Namo par
ke. Įvyks šeštadienį, birželio 18 d. 
Pradžia 8 vai. vak. Sekmadienį, bir
želio 19-tą, piknikas prasidės 12-tą

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

Tel. TRObridge 6330 •

Dr. John Repshis 
(Repšys) 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
278 Harvard Street 
kampas Inman Street 

nrti Central Skvero, 
CAMBRIDGE, MASS. 

OFISO VALANDOS: 
2-4 ir 6-8 vakare 

Nedėliomis ir šventadieniais: 
10-12 ryte

Edward V. Warabow
Laidotuvių Direktorius 

ir Balsamuotojas
Registruota Moteris Padėjėja

Prieinamos Kainos, Teisingas ir 
Mandagus Patarnavimas 

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ

24 Field Street
BROCKTON, MASS.

Telephone Brockton 2005

1000 Washington Street
NORWOOD, MASS.

Telephone Norwood 1503

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- 
NES NESVEIKUMAI varginan
tieji skąųsmais 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 Atlyginimų

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.

NUMALŠINKITE TUOS BAISIUS REUMATIZMO 
SKAUSMUS BARUVACOL’IU

Palengvina per 48 Valandas arba Nieko Nekaštuoja
Daugelis suranda greitą, palaimingą palengvinimą nuo skausmų ir 

nesmagumų reumatizmo, nervų įdegimo, strėnų gėlimo ar sciatikos 
šiame saugiame recepte, vadinamam Baruvacol. Dažnai per kelias 
valandas skausmai būna sustabdomi; sustingę,, sopanti sąnariai ir 
raumenys atsiliuosuoja, kad kentėtojas vėl gali džiaugtis gyvenimu. 
Nekentėkite! Nelaukite! Pasiųskite šį pranešimą paštu į 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.

Lietuvių Kiiro Kompanija 
. ĮDEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

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

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

NAUJOJE VIETOJE

GERIAUSIA DUONA

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. Jlūsų duoną valygyda- 
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui. 
Pristatome į visas dalis—Brooklyno ir apielinkės, j krautuves 

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

Liberty Park
Yra Lietuviu 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

UŽKVIEČIA SAVININKAI

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

Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, sen- 
vičiam duona, balta duona, Caleh ir rasiu duona. Taipgi 
kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas ska- 
niausiu 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 paštų i kitus miestus, specialiai greitai pristato.
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorj ir kainas.

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

Kreipiam.es


šeštadien., Birželio 18, 1938
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NwYorko^^a^Zinita
Workers Alliance Šau
kia Torius Pasiaiškini
Willis Morgan, Workers Al

liance prezidentas New Yor
ke, iššaukė Abner C. Surpless 
pasiaiškint, kas mokės lėšas jo 
sumanyto ir Tammanės didžiu
mos Miesto Taryboj pravary
to tarimo tirt bedarbių šelpi
mą.

Surpless, tammaniečių pa
skirtas to tyrimo komiteto 
pirmininku, sakė, kad “taksų 
mokėtojų” organizacijos pa- 
remsiančios tyrimą finansiš
kai, bet jis nie^hd neraporta
vo, kas tos “taksų mokėtojų” 
organizacijos ir kas stovi jų 
užpakalyje. Jis užtikrino to
kią paramą, kada pasirodė, 
jog Sąmatų Taryba neduosian
ti reikalaujamų $50,000 tam 
tikslui.

Morganas sako:
• “Miesto gyventojai turi tei

sę žinoti, kas stovi užpakalyje 
to šalpos baubo ir koki intere
sai yra įvelti. Iki šiai dienai 
ponas Surpless matė tinkamu 
slėpti jų veidą.”

Tuo tarpu darbininkuose 
kyla smarkūs protestai prieš 
tammaniečių - torių manevrus 
panaudot pašalpos reikalus 
savo politinėms užmačioms.

Vladeck’as, darbietis, pa
žangiųjų tarybininkų bloko 
vadas, kuris dabar ilsisi po 
akies operacijos, pareiškė, 
kad tas tyrimas “yra priemo
nė parodyt bedarbiams, kad 
jie priklauso nuo politikierių 
malonės.”

NOTARY PUBLIC Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS

GRAND STREET660 BROOKLYN, N.

69-26

FRANK DOMIKAITIS

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

$10, $7, $5 ir $3.

59-tas

unijų

18
9

©

Parveš 15 Veteranų

Įžanga 40c Ypatai. Nariams Veltui
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Modamas savo draugui nuo 
169th St. prieplaukos, N. Y., J. 
Verity įkrito North Upėn ir 
prigėrė.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Frakci- 
Komu- 

susirin-

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

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

(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

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

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

Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų.
Turim puikiai Įtaisytą Koplyčią 
ir salę dėl pošermeninių pietų.
Teikiam nemokamai vėliausios 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

Woodhaven, L. L, N. Y.

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name

ImmPW

• KELRODIS: BMT Broadway Jamaica Line iki Elderts • 
Lane Stoties

IDS 1 Kuopos Nariai Vyks 
Į Lutheriečiu Pikniką

Pereitame kuopos susirinki
me gavom užkvietimą ir pa- 
sižadėjom dalyvauti Dr. Mar
tin Luther’io Draugystės 32- 
me metiniame piknike. Jis 
įvyks jau šiandien, birželio 18- 
tą, Hoffman Parke,
Cooper Ave., kampas 69th 
PL, Glendale, L. L Priva
žiuojama Richmond Hill gat
vekariu. Pradžia 2 vai. po 
pietų. Įžanga 40c.

Šokiams grieš Geo. Kazake
vičiaus orkestrą.

LDS 1-ma kuopa rengiasi 
dajyvaut dideliu būriu. Kuo
pas nariai ir draugai prašomi 
atvykti ir prisidėti prie kuo- 
piečių būrio. Čia sykiu pasi- 
hnksminsim ir paremsim bro
lišką draugiją, kuri paremia 
visus svarbius visuomeniškus 
darbus. N—s.

Kviečia j 59-tą Metinį 
Jurginės Pikniką

§ios draugijos vasarinė pra- 
moga-piknikas įvyks šeštadie
nį, birželio 18 d., visiems ži
nomam Dexter Parke, Jamai
ca Ave. ir 75th St., Woodha
ven, N. Y. Grieš Karaktino 
ir Kaizos orkestros visą po
pietį iki vėlumos. Įžanga 
šiaįp publikai 40c. Nariams 
veltui. Visi kviečiami atsilan
kyti. N. J.

ŠILTAME ORE
šaltas lietuviškas Maisto

kumpis su agurku

REctor 2-2786
157 Chambers St., N. Y.

1 Isaacs Ragino Leist Vaikus 
Fėruosna Be Mokesties

Manhattan prezidentas Isa
acs ragino Pasaulinių Fėrų 
Korporaciją leist vaikus nors 
kartą pamatyti fėrus be mo
kesties. Jis nurodinėjo, kad 
didelė didžiuma biednuome- 
nės, ypatingai esantieji ant 
pašalpos, neišgalės mokėt 
įžangą fėruosna, kad nuvest 
ten savo vaikus. O vaikai la
bai daug žinybos gali įgaut 
fėruose.

Daugeliui Direktorių Tary
bos narių, susirinkusių mo
derniškoj, puošnioj posėdžių 
salėj, nepatiko Isaacs’o suma
nymas. Queens prezidentas 
Harvey, kuriam visi CIO ir 
Darbo Partijos nariai atrodo 
komunistais ir juos visus sa
kosi galįs “pasiųst po 
iriais,” ypatingai buvo 
gas tokiam Isaacs’o 
mui.

Parkų Department© 
onierius Moses priešinosi pa
matuodamas, kad tas suma
žins įplaukas ir galimybę iš
mokėt Flushing Meadows 
Parko įrengimą.

vel- 
priešin- 
pasiūly-

komisi-

Lietuvių Profesionalų Klubo 
Jubilėjinis Mitingas

Pereitą ketvirtadienį, dr. J. 
Paulionio namuose, Brooklyne, 
įvyko Lietuvių Profesionalų 
Klubo susirinkimas. Tai pa
skutinis susirinkimas šį sezoną. 
Kadangi šiemet šiai profesio
nalų draugijai bei klubui su
kanka lygiai penki metai nuo 
susiorganizavimo, tai susirin- 
kiman buvo pakviesta vietos 
lietuvių spaudos atstovai, taip
gi ir kitų svečių pašaliečių.

Pasirodo, kad organizuoti 
lietuviai profesionalai yra atli
kę nemažai darbų kultūros 
srityj: pasakė daug kalbų per 
radijų ir įvairiuos susirinki
muos, taipgi parašė straipsnių 
spaudai sveikatos reikalais ir 
kt. Daugiausiai darbavosi gy
dytojai. Klubas turi apie 25 
narius. Sekantį sezoną mūsų 
profesionalai žada darbuotis 
dar plačiau.

Susirinkiman buvo pakvies
tas Lietuvos generalis konsu
las Budrys paaiškinti apie pa
staruosius įvykius Lietuvoj, 
t. y., apie Lietuvos-Lenkijos 
diplomatinių ryšių mezgimą ir 
jų įtaką tį tų. kraštų ūkiškus ir 
biznio reikalus.

Buvo užkandžių. Rep.

Kalbės Meksikos Unijų 
Viršininkas

Vicente Lombardo Toledano, 
Meksikos Darbininkų Konfe
deracijos generalis sekreto
rius, pirmu kartu Jungtinėse 
Valstijose sakys prakalbą 
penktadienį, birželio 24-tos 
vakarą, Royal Windsor, 69 
W. 66th St., N. Y. Jis grįžta 
iš tarptautinių darbo 
konferencijų Europoj.

Llet.-Amer.
Imp. & Eksp. B-vė

Mokytojai Padės Parvežt 
Ispanijos Veteranus

Lincolno Brigados Draugų 
vajuje už parvežimą Ameri
kon sužeistų amerikiečių ka
rių iš Ispanijos, WPA Moky
tojų Lokalas 453 pasižadėjo 
sukelt $125 parvežimui vieno 
kovotojo. Unija iki šiol su
kėlė $3,000 Ispanijos para
mai.

Connecticut Valstija Turės 
Skaitlingą Atstovybę 
“Laisvės” Piknike

Connecticut 
per laikus 
kaimynais

Nėra buvę 
pažangiųjų

Mūsų kaimynai, 
valstijos lietuviai, 
yra draugingais 
newyorkieciams. 
tokio svarbesnio 
veiksnio Brooklyne, kad iš ten 
neturėtume svečių.

Šiemet jų širdis ir spėkos 
pasidalinusios pusiau. Mat, 
liepos trečią taip pat įvyksta 
Massachusetts organiz a c i j ų 
rengiamas “Laisvės” naudai 
piknikas, tad connectikiečiai, 
būdami tarp dviejų kaimynų, 
nusprendė patenkinti abiejus 
—vieni patrauks į Maynardą, 
kiti—į Brooklyną.

Hartfordas, valstijos centras, 
manoma, bus skaitlingiausias 
Brooklyno piknike, nes iš ten 
atvažiuoja Laisvės Choras, 
vienas iš žymiausių Naujos 
Anglijos lietuvių chorų. O su 
choristais visuomet pribūna ir 
ne choristų.

Iš New Britain pribus pla
čiai žinomas veikėjas V. J. Va
laitis.

Iš Waterbury — seni vei
kėjai, Chas Krasnic.kas ir Kle- 
mentina Jenkeliūnienė. Bus ir 
daugiau svečių iš mihėtų ir ki
tų kolonijų, bet apie tai vė
liau. ■ '

Tuo tarpu Brooklyne dide
lis sujudimas. Tariamasi apie 
aprūpinimą tolimų svečių 
nakvynėmis ir abelnai priėmi
mu. Brooklyniečiai, turintieji 
galimybės pernakvinti svečius, 
prašomi iš anksto pranešti 
nakvynių komisijai, “Laisvės” 
raštinėj.

Piknikas įvyks liepos 3 die
ną, Ulmer Parke, Brooklyne. 
Bilieto kaina 40c.. Patartina 
juos įsigyt iš anksto,. .kad ner 
reikėtų prie-vartų stovėt eilė
je. Kita iš,anksto bilietų pir
kimo svarba yra1 tame, - kad 
prie iš anksto • pirktų bih'etų 
bus duodamą 4 piniginėj do
vanos, ko nėra prie vartų per
kamiems bilietams. Dovanos 
yra

Visiems Lietuviams 
Komunistams

Lietuvių Komunistų 
jos sykiu su Lietuvių 
nistų Kuopa bendras 
kimas įvyks šį pirmadienį, 
birželio 20-tą, lygiai 8- vai., 
“Laisvės” salėj, prisirengimui 
prie Liet. Kom. Frakcijos Na- 
cionalio Suvažiavimo, kuris 
įvyks liepos 4*5 dienomis, 
Brooklyne.

Kuopos nariai prašomi su
sirinkt anksčiau, kad atlikt 
kuopos reikalus prieš bendrą 
mitingą. Finansų sekretorius 
priims duokles nuo 7 valan
dos. Atsineškite mokesčių 
knygutes, nes bus daromas pa
tikrinimas jų.

LKF ir LKK Valdybos.

Dave Greene, IWO sekreto
rius Didžioj ame New Yorke, 
paskelbė, kad toji organizaci
ja sukels gana pinigų parvežt 
15 amerikiečių karių iš Ispa
nijos.

Lietuviai Biznieriai 
Nori Radio

Brooklyne pastaraisiais ke
liais metais buvo plačiai išsi
vystęs radio programų vedi
mas. Sakoma, septyni asme
nys, kiekvienas sau atskirai, 
pastoviai turėjo, priprastai va
dinant, lietuvių radio valandą. 
Mat, labai prieinamom sąly
gom čia buvo “broadcasting” 
stotis, užvardyta WMBQ. Visi 
lietuviai radio programos ve
dėjai buvo į. tą stotį susispie
tę.

Programas duodavo prastas, 
visiškai dailiškai nesuderintas 
ir daugiausia laiko sunaudo
davo biznių, parių, asmenų 
varduvių ir kitais menkos ver
tės pranešimais. Talentam ne
apmokėdavo, o jei ir primes
davo kiek, tai labai mizernai, 
užtai programos nukentėdavo, 
gerų talentų negaudavo, dau
giausia dienaJš dienos jau su
braižytus rekordus barškinda
vo. Tačiau klausimas lietu
viškos radio programos buvo 
plačiai išvystytas.

Tarpe kalbamų programų 
vedėjų išsivystė aštri kompe- 
ticija. Tarp savęs barėsi, vie
nas kitam bėgiojo už akių 
rinkdami skelbimus. Tuomi 
erzindavo biznierius.

Dabar WMBQ stotis užsi
darė. Tūli programų vedėjų 
atidarė savo programas kitose 
stotyje. O kiti subruzdo jieš- 
kotis stočių. Pagaliaus kilo 
idėja pas biznierius, kad suor
ganizuoti lietuvių biznierių ra
dio programą. Regis, grabo- 
rius Bieliauskas iškėlė tą klau
simą. Prie Bieliausko inici
atyvos prisidėjo kūro biznio 
vedėjas Lesauskas. Prasidėjo 
organizavimas, atsirado daug 
pritarimo biznieriuose.

Birželio 16 d. įvyko biznie
rių mitingas Am. Liet. Pilie
čių Kliube pasitarimui lietu
vių biznierių programos stei
gimo reikalu. Šusirinko kele
tas desėtkų biznierių. Kadan
gi iniciatoriai nepatiekė kon
kretaus plano bei projekto 
tam darbui, tai kilo daug dis
kusijų, skirtingų nuomonių ir 
asmeniškų užsivarinėjimų, bė
gimų vienų kitiems už akių.

Pamatiniai kilo dvi aiškios 
nuomonės. • Viena, kad ta 
programa bus yien tik bizniš- 
ka, be jokios politikos ir be 
jokio; visuomeninio -.pagrindo, 
išimtinai bizniškų pasiskelbi- 
mų tikslas. *• Antra mintis, kad 
biznierių vedama programa 
turi būt steigiama su visuo- 

, meniniu tikslu. Kad ji turė
tų tautiniai kultūrinį pagrin
dą bei principą.

Antrosios pozicijos stipriai 
laikėsi graborius Levandaus- 
kas ir avalynės krautuvininkas 
Milčius. Regis, kad antroji 
mintis, jog steigti radio pro
gramą ant visuomeninio pa
grindo, laimės.

Iniciatorių įvykusio susirin
kimo planavimai nepraėję. 
Nutarta turėti kitą mitingą, 
birželio 27 d. Išrinkta ko
misija iš penkių asmenų pa
gaminimui projekto, kuris bus 
patiektas sekančiam mitingui. 
Į komisiją įeina: Bieliauskas, 
Lesauskas, Mačiulis, Ginkus ir 
adv. Briedis. Juozas Ginkus, 
apsiėmęs į komisiją, pareiškė, 
jog jis laikysis tos nuomonės, 
kad kuriamos organizacijos 
tikslai būtų visuomeninio po
būdžio, kad ta organizacija 
glaudžiai kooperuotų su spau
da ir vestų bęndrai kultūri
nimo darbą lietuvių visuome
nėje. Reporteris.

Industrinis komisionierius 
Andrews praneša, kad 435- 
kiein skalbyklų darbininkam at
gauta nuo bosų $2,193.65 neda. 
mokėtų minimum algų už ge 
gūžės mėn.

No.

LICENSES
BEER, WINE, LIQUOR

NOTICE is hereby given that License ___
RL7673 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A ot the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1213 Myrtle Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

EVERGREEN TAVERN. INC. 
1243 Myrtle Avenue, Brooklyn, N. Y.

TE

32-ras32-ras

Dr. Herman Mendlowitz
88 METAI PRAKTIKOS

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

Tol. Evergreen 7-1312

Rengia Draugystė Dr. Martin Luther
Įvyks Šeštadienį, Birželio 18 June 

GRAŽIAME HOFFMAN PARKE
69-26 Cooper Ave. kampas 69th Place Glendale, L. I.

GEO. KAZAKEVIČIAUS ORKESTRĄ
Grieš lietuviškus ir amerikoniškus kavalkus šokiams

Pradžia 2 Vai. po Pietų. Įžanga 40c.
Širdingai kviečiame Brooklyno ir apylinkės lietuvių visuomenę 

skaitlingai atsilankyti į šį mūsų pikniką. Rengėjai.

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

KELRODIS: Važiuokite Canarsie linijos traukiniu iki Myrtle 
Avenue stoties, nuo čia važiuokite Richmond Hill gatvekariu iki 
69th PI. Parkas randasi vienas blokas po dešinei. Gatvekariu, va
žiuokite Bushwick arba Union Avenue gatvekariais iki Myrtle 
Avenue De pot, nuo Čia važiuokite Richmond Hill gatvekariu iki 
69th PI. Parkas randasi vienas blokas po dešinei.

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 28rd St.
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GARSINKITE^ “LAISVĖJE

f B

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

Mateušas Simonavičius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179
B

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

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

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

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

3
3 
3

CHARLES
UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Ge’Ci Patyrę Barbenai 
Prielankus Patarnavimas 

306 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y, 

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

I 
E;

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

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

BROOKLYN, N. Y.
Te!.: Glenmore 5-6191

59-tas

Šv. Jurgio Draugystės
šeštadienį

d. Birželio - June, 1938
Nuo 2 vai. po pietų iki vidurnakčio

DEXTER PARKE
• Jamaica Ave. ir 75th St. Woodhaven, N. Y.
• Gerbiamieji Brooklyno ir apylinkės lietuviai ir lietu- 
e vaitės. Kviečiame visus atsilankyti į mūsų pujkiausį
• pikniką, kur bus progos su pažystamais sueit ir prie
• puikįos muzikos pasišokt. Du orkestrai gros be per-
• traukų. Jaunuolių orkestrą, vadovaujama Karaktino, 
e gros lietuviškus šokius, o Kaiza—amerikoniškus.
• Rengimo Komisija.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Skalius
(šalinskas)

LIETUVIS GRABORIUS

Stephen Aromiskis 
(Arinakauskas)

Graborius (Undertaker)
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Ave^ 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335




