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KRISLAI
Darbo Diena.
Mūsų Konstitucija 150 Metų 

Amžiaus!
Streikuoti Nevalia!
Kaip Buvo su Kanutu?

RaŠO R. Mizara

Pirmadieni — Darbo Diena. 
Ji bus švenčiama visose Jung
tinėse Valstijose ir jų terito
rijose, apart Filipinų Salų.

Darbo Dienos šventę, mes, 
rytinių valstijų demokratiniai 
nusistatę* lietuviai, švęsime—

Sekmadienį—Philadelphijos 
ir apylinkės lietuviai suva
žiuos savo dienraščio “Lais- 
vės” piknikan, įvykstantin 
Westville, N. J., arti Philadel
phijos.

Pirmadienį—Bostono ir apy
linkes lietuviai suvažiuos į Ko
miteto Atsteigimui Dembkrai 
tijos Lietuvoj didžiulę iškilmę, 
kuri įvyks Maynard, Mass.

šį mėnesį sunkanka 150 me
tų nuo to laiko, kaip buvo pri
imta Amerikos konstitucija.

Ji gimė Nepriklausomybės 
Salėje, Philadelphijoj, 1887.

Veik keturius mėnesius val
stijų delegatai prie uždarų du
rų seimavo, kol pagamino 
konstituciją. Nebuvo niekam 
leista darytis užrašai,—viskas 
atlikta slaptybėje.

• Mūsų krašto konstitucija 
yra išdavas revoliucijos, kurią 
suruošė Amerikos kolonistai 
prieš Anglijos plėšikus.

Amerikos revoliucinis karas, 
sakė Leninas 1919 metais, 

buvo žmonių karas prieš an
glų plėšikus, kurie slėgė Am- 

visuose

vergijoj, kaip kad tie “civili
zuoti” kraugeriaj dar ir da
bar tebelaiko koloninėj ver
gijoj šimtus milionų žmonių 
Indijoj, Aigipte ir 
pasaulio kampuose.

Visa pažangioji Amerikos 
visuomenė, visi, kuriems rūpi 
išlaikyti laisvė ir demokratija, 
dalyvaus šitų sukaktuvių mi
nėjime.

USA Komunistų Partija tuo 
klausimu suruoš eilę mitingų 
aiškinimui, kaip apginti šalies 
konstituciją nuo reakcijos, fa
šistų, kurie kėsinasi ją sunai
kinti.

šito jubilėjaus pradžia bus 
rugsėjo mėnesio 17 d.

Mes, demokratiniai nusista
tę Amerikos lietuviai, taip jau 
turime ruoštis tam jubilėjui.

“Vienybė” išdidžiai skelbia:
“Lietuvos (fašistu) vyriau

sybe vakar (rugp. 30 d.) pa
skelbė įstatymą, kuriuo drau
džiama Lietuvoje darbininkų 
ir tarnautoju streikai.

“Streiku dalyviai ir agitato
riai bus laikomi valstybes įsta- 
tvmu nusikaltėliais ir bus iš
siunčiami į koncentracijos sto
vyklas.” ~~

Reikia žinoti, kad ir iki šiol 
fašistu valdomoi Lietuvoj dar
bininkams streikuoti fašistai 
neleido. Kai tik kur streikas 
iškildavo, tuojau noličiia ir 
ž v a 1 g ybininkai streikierius 
nuldavo: mušdavo ir kalinda
vo-.

Dabar “tautos vadas” ofi
cialiai uždraudžia darbinin
kams streikuoti. . .

O Kauno “Darbo Rūmų” 
leidžiamas laikraštis “Dar
bas,” (už rugpj. 14 d.) aiški
na :

“Mūsų pačiu patyrimas ro
do. kad streikai nieko gero 
nedavė. Kiek kartų kur buvo 
kilęs streikas, tai kiekvieną 
karta valdžios organams 
(žvalgybai ir noliciiai) teko 
likviduoti kilusi konfliktą . .

Vadinasi, “Darbas” patvir
tina mūsų pasakyma. kad iki 
šiol Lietuvoj darbininkai strei
kuoti negalėjo — smetoniška 
žvalgyba si? policija streikus 
smaugdavo.

Bet streikai Lietuvoj visvien 
įvykdavo.'

Kadaise buvo, durnas kara
lius, Kanutas, kuris, sakoma, 
bandė sulaikyti jūrų bangavi
mą.

Jis to padaryti betgi nega
lėjo !

Mes drąsiai galime sakyti, 
kad ir kauniškis Kanutas, gy
venąs Smetonienės smegeni
mis, nebegalės sulaikyti dar
bininkų judėjimo!

■

ITALIJA SKANDINA ANGLU IR SOVIETU LAIVUS
t?

SOVIETAI TIKISI, KAD JŲ 6 LAKŪNAI BUS 
IŠGELBĖTI; JŲ REIKALAI APRŪPINTI

Chinų Lėktuvai Kirto Didžią Smūgių Ja 
ponam; Bombardavo ir Japonijos Miestą

CHINAI GAUNĄ 210 i 
LĖKTUVŲ Iš SOVIETŲ?

Shanghai, rugs. 3. — De
šimt chinų orlaivių bombar
davo japonų armijos sutel
kimą pietiniame Yangtze 
upės pakraštyj su dideliais 
nuostoliais priešams. Jie 
taipgi subombardavo japo
nų lėktuvų stovyklą Tsung- 
ming Saloje.

Chinų lakūnų žygiai labai 
ardo japonų planą—su dide
le armija palei Yangtze upę 
maršuot į Shanghajų, nors 
japonai ir iškėlė ant kranto 
dar 200 didžiųjų savo ka- 
nuolių “prasprogdint sau 
kelią” per chinų apsigyni
mo linijas.

Chinai praneša, kad jų 
lėktuvai nuskrido j Japoni- 

B

Shanghai.—“Aš užsiglau- 
--------------- t . džiau už kapinių sienos vi
jos salą Kyushu ir bombar-|Sai arti nuo Lotien’o,”—ra- 

šo United Press korespon
dentas H. R. Ekins,—“ir 
pats mačiau, kodėl ūmai pa
kriko japonų planai šiame 
kare dėl Šhanghajaus. Aš 
mačiau savižudišką narsą 
chinų, kurie kaujasi tokiu 
supratimu, kad jie nieko 
daugiau nepraras, kaip tik 
savo gyvybę., Mano nuomo
ne, čia aš mačiau stebėti- 
niausio karžygiškumo pa
vyzdžių, kokie galėjo kada 
būt nuo to laiko, kada pra
sidėjo žmonijoj karai.

“Maži būreliai chinų me
tėsi ant japonų linijų, netu
rėdami jokių kitų ginklų, 
kaip tik rankines granatas 
ir nieko nepaisančią narsą.

“Tai ši savižudiška kova 
išmušė iš vėžių japonų pla
nus — žygiuot pirmyn” į 
Shanghajų.

davo Kagoshimą, 137,000 
gyventojų miestą. Japonai 
nenori pripažint šio chinų 
žygio.

Tokio. — Japonijos valdi
ninkai pasakoja, kad Sovie
tų Sąjunga duodanti Chini- 
jai 210 lėktuvų ir kad 72 iš 
tų lėktuvų jau veikią prieš 
japonus.

Japonų lėktuvai baisiu 
įšėlimu naikina ir degina 
chiniškąją Šhanghajaus da
lį arti Amerikos marininkų 
linijos.

Shanghai, rugs. 3.—Liep
snoja nuolatinė žiauriausia 
kova tarp japonų ir chinų, 
20 mylių linijoje tarp Woo- 
sungo ir Liuho, 12 iki 20 
mylių į šiaurių vakarus nuo 
Šhanghajaus. Japonai sako
si, kad jie truputį laimėję 
vienoj kitoj vietoj. Chinai 
užginčija bet kokius japonų 
laimėjimus. z MATĖ

Japonai negali įvykdyt s VYTU
savo ‘didžiojo šturmo? kurį 
jau daug sykių žadėjo. Už
sieniniai karo tėmvtojai sa
ko, kad japonai dabar tik 
ginasi nuo chinų įkaitusių 
šturmavimų.

Japonai laiko užėmę stra
teginį Lotien miestelį, apie 
14 mylių nuo Šhanghajaus, 
bet chinai .įsitvirtinę lygiai 
svarbiam strateginiam mie
stelyj Kiatinge, už kelių my
lių į piet. vak. nuo Lotieno. 
Kol japonai neužims Kiatin- 
go, tol negalės pasiekt Nan- 
ziang geležinkelio stoties, 
prie kurios taip veržiasi, no
rėdami nukirst chinam su
sisiekimą tarp Šhanghajaus 
ir Nankingo. Chinai tebe
laiko savo rankose tvirto- 
višką Paoshan miesteli, tik 
truputį į šiaurius nuo Woo- 
sungo, s t o v i n čio prie 
Whangpoo upės įplaukimo į 
Yangtze.

Gijon, Ispanija, rugs. 3.— 
Fašistų karo laivai bloka- 
duoja Anglijos laivus ir ne
išleidžia jų iš prieplaukos. 
Anglų laivai norėjo išvežt 
užsienin liaudiečių vaikus, 
moteris ir senius.

Visi Brooklyniečiai, Newyorlrieciai ir apylinkių lietuviai, šį nedčldienį važiuokite į philadelphiečių milžinišką pikniką “Lais
vės” naudai, Westville Grove Parke, Westville, N. J. Puiki programa ir daug dovanų prie įžangos tikietų

JAPONIJA ŽADA SUKRIU- 
ŠINT CHIANG KAI-SHEKA
Tokio, rugs. 3.—Japonijos 

užsieninis ministeris Koki 
Hirota pareiškė užsienių 
korespondentams, kad Ja
ponija vesianti karą prieš 
Chiniją, iki bus sunaikinta 
dabartinė Chiang Kai-sheko 
valdžia ir nuslopintas bet 
koks Chinų judėjimas prieš 
japonus.

Savižudiška Chinų Nar
sa Ardo Japonų Planus

i LEVANEVSKIO 
VYTURIUS-SIGN ALUS ? 
Fairbanks, Alaska, rugs.

3. — Už 1000 mylių nuo čia 
buvo matomi signaliniai 
švyturiai linkon Boothia 
pusiausalio. Spėjama, gal 
tai signalai Levanevskio ir 
kitų penkių dingusių sovie
tinių lakūnų.

Romos Politikierius Išsiple
pėjo apie Submarinus

Roma. — Vienas aukštas 
Mussolinio politikierius sa
ko, tegul Anglija ir kitos ša
lys pripažįsta generolui 
Franco’ui pilnas karo tei
ses prieš Ispanijos respubli
ką; tuomet “nežinomi” sub- 
marinai neužpuldinėsią sve
timų valstybių laivų. Tokiu 
pasakymu jis išduoda, kad 
tie piratai submarinai yra 
Italijos.
AMERIKOS IR ANGLIJOS 

BANKIERIAI FINAN
SUOJA JAPONUS

Washington, rugs. 3. — 
United Press sužinojo, kad 
tūli Amerikos ir Anglijos 
bankininkai duoda stambių 
paskolų Japonijai kar.ui 
prieš Chiniją.

Maskva.—Iš Rudolfo sa
los, nepertoli nuo Šiaurių 
Poliaus, išskrido trys di
džiuliai Sovietų lėktuvai jie- 
škot Levanevskio /r penkių 
kitų sovietinių lagūnų ledi
nėse dykumose šiaurinio 
vandenyno. Tuos lėktuvus 
vairuoja Sovietų oro didvy
riai M. Vodopijanov, V. S. 
Molokov ir, A. D. Aleksie- 
jev. Jų išskridimų ir sugrį
žimų punktas bus Šiaurių 
Poliaus stovykla. Tenjvan 
Papanin su trimis (^rau
gais sovietiniais mokslinin
kais įrengė tinkamas aikš
tes lėktuvams nusileisti ant 
ledyno ir pakilti nuo jo.

Tuo tarpu Sovietų ledlau- panaudot prisidengimui nuo 
žis “Krassin,” prie didelio šalčio, nors tie šeši lakūnai 
ledyno į šiaurius nuo Kana- išanksto buvo pasiėmę vis- 
dos, reguliariai išsiunčia ko, kas reikalinga apsaugai 
lėktuvus jieškot Levanevs- nuo didžiųjų šalčių.

LENKU VALDŽIA KONFISKAVO PADEREWSKIO 
MANIFESTU SMERKIANTI FAŠIZMĄ

Varšava. — Ignas Pade
rewskis, pasauliniai garsus 
pianistas ir buvęs pirmuti
nis Lenkijos-ministeris pir- 
mininkaS; išleido manifestą 
prieš visiško fašizmo pavo
jų Lenkijoj. Sako, fašizmas 
nesutinka “su krikščionybe, 
demokratija ir visų piliečių 
laisve.” Paderewskis taip gi 
persergėja Lenkiją, kad ne
pasitikėtų Vokietijos na- 
ziais, kurie “turi užpuoli- 
kiškus planus prieš Lenki
ja.”

1 Marininkų Organiza
cijos Jungiasi į CJ.O.
Chicago, Ill. — Po trijų 

dienų konferencijos, vadai 
marininkų septynių unijinių 
organizacijų nusprendė susi- 
jungt į Vieną Nacionalę In
dustrinę Marininkų Federa
ciją, turėsiančią 600,000 na
rių. CIO išduoda toms uni
joms laikinus čarterius. Ga
lutinai klausimą spręs mari
ninkų suvažiavimas San 
Franciscoj, Calif., 1938 m. 
sausio 17 d.

Chicagiškė konferencija 
aštriai smerkė Amerikos 
Darbo Federacijos dešiniuo
sius vadus, kurie trukdo 
darbininkų vienybę, net 
streiklaužiauja. Pavyzdžiui, 
tie vadai dabar užšriubavo 
savo valdomą trokininkų 
uniją prieš CIO laivakro- 
vius Sari Franciscoj.

ORAS
New Yorko Oro Biuras 

numato, kad šis šeštadięnis 
bus dalinai apsiniaukęs čia 
ir New Jersey:

Penktadienį temperatūra 
buvo 90 laipsnių. Saulėtekis 
6:24; saulėleidis 7:26. 

J

kio. Anglas tyrinėtojas 
Hubert Wilkins toj srityj 
darbuojasi išvien su sovieti
niu lakūnu V. Zadkovu, da
rydami kartotinus skridi
mus.

Sovietai beveik nebijo dėl 
Levanevskio ir jo draugų 
gyvybės. Nes buvo girdimi 
radio signalai iš jų lėktuvo 
ir jie turi maisto ir kitų 
reikmenų, kad gali gyventi 
ištisus mėnesius ant ledy
no. O- jeigu gatavo maisto 
pristigtų, jie turi šautuvų 
ir kulkų nusišaut baltųjų 
meškų, kurių ten visuomet 
yra. Jų mėsa tinka mais
tui, o jų kailius galima būtų

Kaip tik Lenkijos žvalgy
ba užuodė, kad vienas laik
raštis spausdina Paderews- 
kio manifestą, tuoj užklupo 
ir užgrobė visą tą laikraš
čio laidą.

Paderewskis dabar gyve
na Šveicarijoj. Jo manifes
to kopijos plačiai paskleis
tos po visą Lenkiją, nežiū
rint, kad fašistu o j anti val
džia sulaikė jo spausdinimą 
laikraštyje. Žmonės godžiai 
skaito ir platina tą manifes
tą.

Respublikiečiai Nušovė 
20 Fašistų Lėktuvų
Madrid. — Dviejuose oro 

mūšiuose arti fašistų tvir-, 
tumos miesto SArągossos, 
respublikiečiai nukirto že
mėn 20 fašistų lėktuvų, o, iš 
respublikiečių pusės žuvo 
tik 6 lėktuvai. Įvairūs ka
riniai tėmytojai pripažįsta, 
jog Italijos ir Vokietijos 
lėktuvai tapo supliekti.

Carabanchelyj, p i etinia
me fronte, netoli Madrido 
priemiesčių, respublikos ba
talionas šturmu atėmė iš fa
šistų 50 namų. Desėtkus 
fašistų nudėjo rankinėmis 
bombomis ir granatomis, ir 
užėmė didelį apdrūtintą 
odų apdirbimo fabriką.

Hendaye, Franc.—Ispani
jos pasienis. — Ž y g i u o se 
prieš fašistus Belchite sri
tyje- pirmauja amerikiečių 
ir kanadiečių liuosnorių 
brigados. Stengiasi perkirst 
fašistų ruožtą tarp Saragos- 
sos ir Teruel. Jeigu tas pa
vyktų, tai tūkstančiati faši
stų liktų atskirti į pietus 
nuo Belchite. z

Respublikiečiai atmušė 
atgal dvi įtūžusias fašistų 
kontr-atakas arti Belchite. 
Daug žuvo iš abiejų pusių.

____ _______

Mussolinio Submarinai Nuskandino Anglų lį 
Laivą ir 2 Sovietų Laivus per Savaitę

a ĮTEMPTAS ŪPAS PRIEŠ 
FAŠISTUS

London, rugs. 3.—Angli
ja ir Franci j a pasiuntė 
greičiausius savo karo lai
vus į Viduržemio Jūrą su 
įsakymu “šaudyt ir skan
dint” piratiškus Ispanijos 
fašistų (Italijos) submari
nus, kurie atakuoja ir skan
dina kitų šalių prekybos lai
vus, o vienas drįso užpult 
net Anglijos karinį laivą 
“Havock,” už 60 mylių nuo 
Ispanijos pakraščio.

United Press žiniomis, 
kantrybė Anglijos ir tūlų 
kitų Europos šalių yra įsi
tempus iki trūkimo punkto. 
Sako, jos tik “grabaliojasi/’ 
kaip čia galima būtų išvengt 
visuotino Europos karo. 
Tiesioginė ūpo įtempimo 
priežastis veikla piratų-sub- 
marinų, tarnaujančių Itali
jos fašistams:

Piratas - submarinas tor- 
pedavo ir nuskandino Ang
lijos žibalinį laivą “Wood
ford” su antruoju mašinistu 
ir sužeidė devynis kitus įgu
los narius.

Keliolika ^-valandų pirm 
to, submarinas, supranta- ■ 
ma, itališkas, paleido torpe
dą į Anglijos karinį laivą* 
naikintuvą “Havock,” norė
damas jį nuskandint.

(“Havock” jūrininkai sa
ko, kad jų laivas paleidęs 
šešiolika mirtinų gilumos 
bombų apie tą vietą, kur 
buvo užpultas “Havock;” ir 
“po kelių minučių tapo alie- . 
jum padengtas jūros pavir- 
šis” toj vietoj. Gal bombos 
pasiuntė submariną dugnan, 
o gal jis panaudojo gudiy- 
bę, paleisdamas savo aliejų, 
idant anglai manytų, kad 
jis jau sunaikintas, ir dau
giau jo nemedžiotu.)

Submarinas su Ispanijos- 
fašistų vėliava torpedavo ir 
nuskandino Sovietų preky
bos laivą “Molangojevą,” 
užmušdamas vieną jo jūri
ninką ir sužeisdamas kitą, 
rugs. 2 d. Tai buvo jau an
tras fašistų submarine nu
skandintas sovietinis laivas 
šią savaitę.

(Ispanijos fašistų koman- 
dieriai sakė, kad “du” Jų 
turimi submarinai bloka- 
duoja pietinę Ispaniją prieš 
respublikos laivus. Taigi ne 
jų, bet Italijos submarinai 
užpuolė Anglijos laivus ry
tiniuose Ispanijos vandeny
se ir Sovietų laivus Graiki- 
jos-Turkijos vandenyse.)

Sovietinis laivas “Molan- 
gojev” vežė anglis į Fran- 
ciją, ir fašistų submarinas 
jį pasitiko ir nuskandino 
tarp Skyros ir Psara salų. 
Išsigelbėjusieji jūrininkai ir 
darbininkai pasiekė Graiki
jos prieplauką Kymi.

Shanghai, rugs. 3.—Pasi
rodė ansirgimai cholera 
francūziškoj Šhanghajaus 
daly j.

POPIEŽIUS UŽGIRIA IS
PANIJOS FAŠISTŲ KARA

Vatikanas.—Popiežius pri
taria pareiškimui dviejų Is
panijos kardinolų ir 46-šių 
kitų aukštų dvasiškių prieš 
liaudies valdžią. Pareiški
mas skelbia, būk fašistai 
“teisėtai” vedą karą prieš 
valdžią. Tie dvasiškiai plū
sta neva “Komunistų Inter
nacionalą” Ispanijoj.

J

X1

Viesulas-Tyfūn Užmu
šė Tūkstančius Žmonių 4*;1 j

Hongkong, rugs. 3.—Bai
siausias viesulas - tyfūnas, 
pleškėdamas po 125 mylias 
per valandą, nuskandino ke
lis Anglijos, Chinijos ir Ja
ponijos laivus Chinų Jūroj 
ir padarė milžiniškų nuosto
lių Hongkonge, Anglijos 
valdomame mieste, arti 
Kantono. Viesulo smarku
mas ir marių pakilimas su
daužė ir išmetė ant kranto 
eilę garlaivių. Su laivais 
nuskendo ir Hongkonge per 
viesulišką audrą žuvo 1,000 
iki 3,000 žmonių. Daugelis 
jų buvo pabėgę iš Shangha- 
jaus nuo japonų karo su 
chinais.-

ai
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&EXTRA!
SOVIETAI PRISIDĖSIĄ 
PRIE KOVOS PRIEŠ SUB- 

MARINUS-PIRATUS 
London, rugs. 3. — Tiki

masi, kad ir Sovietų Sąjun
gos laivynas prisidės prie 
Anglijos', Francijos, Turki
jos, Graikijos ir kitų šalių 
laivynų kovai prieš Ispani- 
jos-Italijos fašistų subma
rinus, kurie užpuldinėja ir 
skandina tų valstybių lai
vus.

M

N A Z I Ų SUBMARINAI 
TAIPGI SKANDINA KITŲ 

ŠALIŲ LAIVUS
London, rugs. 3., — Unit

ed Press žiniomis, ne tik 
Mussolinio, bet ir Hitlerio 
submarinai atakuoja ir 
skandina įvairių šalių pre
kybinius laivus, ypač tuos, 
kurie veža gazoliną Ispani
jos respublikai. Fašistiniai 
šnipai generolo Franco, Ita
lijos ir Vokietijos tuoj pra
neša apie kiekvieno tokio 
laivo išplaukimą iš bile uos
to.
ŠI PIRMADIENI “LAI

SVĖ” NEIŠEINA 
“Laisvės” pirmadienio 

numeris, rugs. 6 d., neiš
eina. Nes dienraščio* dar
bininkai važiuoja į didįjį 

•draugų philadelphiečių 
rengiamą “Laisvės” pik
niką. Be to, pirmadienį 
yra legalė šventė, Darbo 
Diena (Labor Day).

1-
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Ši į Metą Darbo Diena
Rugsėjo mėn. 6 dieną bus Darbo Die

na,—šventė Jungtinių Valstijų darbo 
žmonių.

Šiemet mūsų šalies darbo žmonės šią 
šventę švęs daug linksmiau ir smagiau, 
kaip pereitais metais. Kodėl? Todėl, kad 
šiemet jie bus kur kas stipresni organi
zaciniai, kur kas toliau pažengę konsoli
davime savo pajėgų.

Pereitais metais šiuo laiku CIO (Ko
mitetas Industriniam Organizavimuisi) 
buvo tik pradedąs darbą, o šiemet prie 
CIO priklauso jau milionai tų darbinin
kų, kurie niekad nebuvo darbo unijose !

Plieno, automobilių ir kitų pamatinių 
pramonių darbininkai šiemet galės tikrai 
pasidžiaugti savo laimėjimais. Su jais 
džiaugsis visi darbo žmonės, visi laisvę 
mylį žmonės.

Politiniam fronte šiemet darbininkai 
taipjau bus kur kas toliau pažengę. Vi
soj eilėj miestų jie įsileido labiau į politi
nį darbą, budriau susirūpino bendrais ša
lies reikalais, taikos palaikymo reikalais 
ir užkirtimu kelio reakcijai.
c Švęsdami Darbo Dieną, Jungtinių Val
stijų darbo žmonės, tačiau, neprivalo pa
ploti sau per petį dėl padarytų laimėji
mų ir tuo pasitenkinti. Reikalinga juo 
labiau susirūpinti ateitimi. Turi būti 
aaroma pasirįžimas, kad iki kitų metų 
Darbo Dienos būtų suorganizuota į dar
bo unijas visi Jungtinių Valstijų darbi
ninkai.

Be to, politinėj srity j, jie jau dabar 
turi rūpintis steigimu stipraus Liaudies 
Fronto—Farmerių-Darbo Partijos, ku
riai bus lemta suvaidinti didelė rolė 
Amerikos gyvenime.

Šių metų miestavuose ir valstijiniuose 
rinkimuose organizuoti ir neorganizuoti 
darbininkai privalo imti dalyvumą, ple
čiant dirvą sekamų metų kongresiniams 
rinkimams.

Darbo Dienos šventę reikalinga tuo 
viskuo susirūpinti, apie tą viską pagal
voti.

Laimėjimai, kuriuos pasiekėme, priva
lo būti panaudoti dar didesniems laimė
jimams už gerbūvišką Ameriką!

paprastai ilgas valąndąs, rūko pypkę, iš- 
sigeria kai kada vyno, etc, etc. Na, kas 
čia tokio nepaprasto, naujo? Juk dau
gybė panašios rūšies žinių siunčiama tie
siog iš Maskvos, “per cenzūrą” ir niekas 
to nebrauko.

Kitam straipsnyj Milleris rašo apie 
Sovietų Sąjungos puikius viešbučius, apie 
didelę laisvę amerikiečių turistų Sovietų 
Sąjungoj, apie daugybę viešų maudynių, 
ir t. t.

Kas čia do “sekretai?” Kodėl Mille
ris negalėjo to paties išsiųsti iš Mask
vos? Kodėl jis pasirinko išsiuntimo vie
ta Londoną?

♦

Perskaitę šitas “necenzūruotas sen
sacijas,” mes galvojame, kam tas vis
kas? Išvada plaukia viena: Buržuazinė 
spauda, trokšdama paakstinti savo skai
tytojus skaityti Millerio straipsnius, pa
skelbė iš anksto juos būsiančiais labai 
sensacingais. O kad dar febiau susmal- 
sinti skaitytoją, tai paskelbė, kad šie ra
šiniai “necenzūruoti,” todėl “labai objek
tyvūs.”

Biznis dažnai buržuazinę spaudą pa- 
akstina griebtis visokių priemonių,—ne 
retai negražių, žemų priemonių!

paneigiąs pas ponus tautininkus-sandarie- 
čius.

Tad antras Amerikos lietuvių kongresas 
neyilkinant turėtų būti paskelbtas.
Būtų gerai, kad Dr. A. L. Grąičiūnąs, 

pasitaręs su kitais savo kolegomis, pra
dėtų organizuoti visus demokratiniai nu-

......... J..ii.|iiwrr-^r"l|. i................................. . 
sistačiusius lietuvius profesionalus kovai 
už sugrąžinimą demokratijos Lietuvoj. 
MūsiMiųomone, Antrajam Amerikos Lie
tuviu Kongrese turėtų dalyvauti lietuvių 
profesionalų daugiau, negu Pirmajame. 
Taip, žinoma, ir bus, jei tik bus kas juos 
organizuoja.

ŠYPSENOS

Komunistų Partijos Naujų 
Narių Vajus

Lietuvių Komunisty Centro Biuro Planas ir Pasiūlymai Frakcijoms ir Draugams Šio 
Vajaus Sėkmingam Pravedimui

Daug Triukšmo, bet Jokios
■ Naudos!

United Press žinių agentūros kores
pondentas, Webb Miller, lankėsi Sovietų 
Sąjungoj ir ten “studijavo dalykus.” Iš
vykęs iš tos šalies, jis parašė šešius 
straipsnius apie SSSR, kurie tilpo įvai
riuose laikraščiuose.

Spauda, kuri talpino Millerio straips
nius, išanksto paskelbė, kad jie, girdi, 
esą necenzūruoti, dėlto labai įdomūs ir 
“pasaką visą tiesą” apie Sovietų šalį.

Tūli žmonės manė, kad Mr. Miller iš 
.tikrųjįj pasakys ką nors naujo, ką nors 
sensacingo. Bet iš to vico triukšmo, 
matyti, išeis pišš...

Jau keturi straipsniai tilpo ir mums 
teko jie skaityti. Ką Milleris juose pa- 
•sako? Ogi nieko naujo, nieko tokio, kas 
nebuvo pasakyta “cenzūruotuose” iš Ma
skvos pranešimuose, tilpusiuose toj pa
čioj spaudoj. Pav., Milleris teigia, būk 
pastaraisiais laikais visoj Sovietų Sąjun
goj “buvo sušaudyta apie 500 trockistų” 
—Japonijos ir Vokietijos nazių šnipų. 
Kas čia naujo? Jūk tūla spauda iki šiol 
skelbė, būk ten esą sušaudyta “tūkstan
čiai trockistų.” Žinoma, gerai, kad Mil
leris nekartoja anų melų, bet mums ne
suprantama, kodėl reikėtų skąndąlyti dėl 
:to, na, netgi jei buvo suimta ir sušaudy- 
!ta, sakysim, 500 šnipų ir galvažudžių, 
f Tuose pačiuose ’ “nečenzųruotuose” 
straipsniuose Milleris rašo apie tai, kad 
Stalinas valgo labai paprastą maistą, dė
vi labai paprastais drabužiais, dirba ne

Rūpinasi SLA Reikalais
Prieš tūlą laiką dr. Montvidas buvo 

išstojęs spaudoj su straipsniu, pravesda- 
mas mintį, kad sekančiais SLA Pild. Ta
rybos narių rinkimais, visi SLA nariai 
turėtų balsuoti už esamąją Pild. Tarybą, 
t. y., už pažangiuosius josios narius ir 
f ašistuo jaučius.

Mes tuomet prieš tą dr. Montvido min
tį išstojome, nurodydami, kad iš to nieko 
neišeis: demokratiniai nusistatę SLA na
riai atsisakys balsuoti už fašistuojančius 
Pild. Tarybos narius.

Su ta mūsų mintimi sutiko ir “Kelei
vis”,- ir “Vilnis.? -Nemažai SLA narių 
taip jau pasisakė prieš dr. Montvido su
manymą. 1

Betgi, neveizint to, SLA Vakarų Komi
tetas išleido pareiškimą, kuriame ir vėl 
siūlo SLA nariams tą pačią propoziciją. 
Tas privertė tūlus SLA veikėjus susirū
pinti ir pareikšti savo nuomonę. ,

Štai “Keleivis” (už rugsėjo mėn. 1 d.) 
praneša:

Mūsų bendradarbis, draugas Jonas Jarus, 
praneša iš Clevelando, kad 22 rugpjūčio 
dieną tenai buvo susirinkę keturių SLA 
kuopų veikėjai pasitarti savo organizacijos 
ir bendrai lietuvybės reikalais. Buvo svar
stoma ateinantieji SLA Pildomosios Tary
bos rinkimai ir visi buvo tos nuomonės, 
kad kai kuriuos Tarybos narius reikia keis
ti. Šitą nusistatymą nutarta pranešti ir 
Vakarų Komitetui.
Tai labai sveika mintis. Būtų gerai, 

kad tuo reikalu pasisakytų ir kitų kolo
nijų SLA veikėjai, kuriems iš tikrųjų rū
pi SLA ateitis.

Vakarų Komitetas turėtų, mūsų nuo
mone, savo nusistatymą atmainyti.

Beje, clevelandiečiai SLA veikėjai 
svarstė ir kitą svarbų klausimą, būtent, 
reikalingumą šaukti Antrojo Amerikos 
Lietuvių Kongreso. “Visi vienbalsiai su
tiko, kad Kongresas -reikalingas,” sako 
So. Bostono savaitraštis.

i 'VJįJ'i'i

Už Antrąjį Amerikos Lietuvią 
Kongresą

Dr. A. L. Graičiūnas rašo “Vilnyj”:
Šalininkų atstatymui demokratinės tvar

kos Lietuvoje taip Amerikos lietuvių ne
trūksta. Prie tam mes, Amerikos lietuviai, 
turim galingą progresyvę spaudą, kuri pri
taria kongresui.

Sušaukiant antrą kongresą prieš SLA 
seimą, mes sutaupinam desėtką tūkstančių 
dolerių, nes tas pats delegatas gali atsto
vauti net du seimus. Man žinoma, kad 
daug tautininkų-sandariečių ir net “Margu
čio” tipo žmonės geidžia matyti Lietuvoje 
atstatytą demokratišką santvarką, nes ir 
jiems jau nusibodo kunigų ir ponų vieš
patavimas Lietuvoje. Net TMD savo nese
nai atsibuvusiame Chicagoje seime išnešė 
rezoliuciją reikalaujant civilinės metrika
cijos įvedimo Lietuvoje. TMD. juk tai ne 
komunistiška neigi socialistiška organiza
cija. Chicagoje dar daugiau pasireiškė pra- 
jovų. štai vienas advokatas prie Dariaus 
ir Girėno paminklo svečiams-nebuvėliąrns 
pasakė-j akis: <( Parvažiavę .namon žiūrėkit, 
kad atstaiytumėt Lietuvoje demofcratybę.” 
Ųž tai tūlas ądyokątas spyrė dr^uolnn į 
užpakalį, paskui begaliniai ginčai kilo tąu- 
tininkų-sandariečių - vanagaitinių abaze ! 
Dai* ir, šiandien tebesiginčija. Klausimas 
demokratybėp dar neužbaigtąs ir ne visai

Mes nuoširdžiausiai sveikiname Ame
rikos Komunistų Partijos Centralinio Ko
miteto paskelbtą naujų narių gavimo va
jų. Pilnai sutinkame, kad šiandien yra 
puikiausia proga įtraukti naujus tūks
tančius darbininkų į partijos eiles ir pa
dvigubinti jos narių skaičių.

Mes, lietuviai komunistai, turime vi
sais būdais ir visomis spėkomis pravesti 
šį partijos vajų lietuviškose masėse ir 
padvigubinti mūsų lietuvių partijiečių 
eiles. Atsiekimui to didelio tikslo, Centro 
Biuras siūlo lietuvių komunistų frakci
joms ir pavieniams draugams sekamą 
planą. Visi Centro Biuro nariai ir šiaip 
mūsų judėjimo pryšakyje stovintieji 
draugai ir draugės pasižadėjo aktyviai 
dalyvauti vajuje. Mes raginame taip pat 
visus kolonijų draugus ir drauges pasi
imti ant savęs asmenišką ir .kolektyvę 
atsakomybę už šio vajaus pasisekimą.

I. Spauda—Partijos Veiklos ir Tikslų 
Populiarizavimas:

Mūsų liaudies dienraščiai (“Laisvė” ir 
“Vilnis”), taip pat visa kita spauda pri
valo sistemąčiai ir daug rašyti apie Ko- 
inunistų'Partijos veikimą ir vėdamąs • 
kampanijas. Ypatingai jos šiandieninė 
veikla darbo unijų judėjime ir kovoje už 
taiką, prieš fašizmą, už Ispanijos ir Chi- 
nijos žmones privalo būti plačiai nušvies
ta ir išryškinta lietuvių masėms.

Bet, žinoma, neužtenka redakcinių 
straipsnių ir žinių. iš abelnos partijos 
veiklos. Būtinai reikia, kad ir kolonijų 
draugai savo korespondencijose ir straip
sniuose rašytų apie partijos veiklą vie
toje, o ypač apie lietuvių komunistų dar
buotę. Iki šiol partijos populiarizavimas 
buvo pusėtinai apleistas. O lietuviai stos 
į partiją tiktai tada, kai? jie matys parti
jos darbą, jaus jos veiklos įtaką jų gyve
nime ir jų kovose už būklės pagerinimą.

II. Maršrutai-Mitiugai:
1. Per rugsėjo, spalių ir lapkričio mė

nesius visose lietuvių kolonijose reikia 
šaukti komunistų ir simpatikų mitingus 
—neužtenka vieno mitingo, reikia su
šaukti du ar tris. Tuose mitinguose rei
kia sų draugais nuoširdžiai svarstyti Ko
munistų Partijos veiklą ir kviesti juos 
stoti į jos eiles.

Galima rengti diskusijas įvairiomis te
momis, kuriose būtų keliamas Komunistų 
Partijos vaidmenis. Ypatingai didesnėse 
kolonijose patartina išvystyti diskusijų 
sistemą per šį vajų. Diskusijas galima 
rengti panašiomis temomis: Komunistų 
Partija ir darbo unijos, Komunistų Par
tija ir liaudies frontas, Komunistų Par
tija ir Ispanijos liaudies kova su fašiz
mu, Lietuviai komunistai ir Amerikos 
Lietuvių Kongresas, komunistų santikiai 
su socialistais ir tt.

2. Kur tik galima, vadovaują draugai 
iš dienraščių štabų, taip pat iš masinių 
organizacijų centrų, privalo lankyŲ to
kius mįtingus, aiškinti partijos veiklą ir 
kviesti lietuvius darbininkus į partiją.

3. Draugė Bondžinskaitė, kuri yra pui
kiai pasirengus partijos darbui, kaipo 
Centro Biuro organizatorė, turės platų 
maršrutą laike vajaus. Pirmiausia ji 
maršrutuos Wilkes-Barre-Scrantono apy- 5 
linkėję, paskui Shanandoah-Miuersville, ' 
o vėliau kitose srityse.

Drg. Šolomskas aplankys simpatikų 
mitingus Connecticut valstijoje.

Draugai Sasna ir Siurba Mass, valst.
Drg. Bimba New Jersey valstiją ir lap

kričio pabaigoje važiuos su paskaitų 
maršrutu į Pittsburgą, Clevelandą ir Det
roitą.

Drg. Mizara aplankys Philadelphią, 
Chester, Baltimorę ir Eastoną.

Drg. Tauras—Brooklyną ir apylinkę.
“Vilnies” štabas ir Chicagos distrikto 

Biuras aprūpins vajaus reikalus visuose 
viduryakariuose.

4. Didžiųjų miestų frakcijos ir drau
gai privalo sušaukti panašius mitingus 
aplinkiniuose mažamiesčiuose, kur nesi
randa partijiečių.

III. Laiškai ir Pakvietimai:
Centro Biuras pagamins ir išsiuntinės 

visoms mūsų simpatingoms organizaci
joms masinio pobūdžio laiškus apie Ko
munistų Partiją. Prašysime, kad organi
zacijos tuos laiškus skaitytų ir diskusuo- 
tų. Partijiečių pareiga paraginti darbi
ninkus stoti į, partiją.. Reikia- anti-vietos 
turėti ir partijos aplikacijos kortų.

Antra, frakcijos privalo sudaryti su
rašą simpatikų, gauti jų adresus ir pri- 
siųstj Centro Biurui, kuris iš centro pa
siųs tiems simpatikams užkvietimus stot 
į partiją.

, .. ; . IV. Kvotos: ' •
Centro Biuras negali paskirti kiekvie

nam miestui kvotą, kiek jis turėtų gauti 
naujų narių partijai. Bet mes raginame, 
kad kiekvieno miesto draugai tokias kvo
tas pasiskirtų ir stengtųsi jas išpildyti. 
Kaip visa partija, taip mes lietuviai ko
munistai turime pasistatyti už tikslą per 
šį vajų padvigubinti partijiečių eiles. 
Toks turėtų būti pagrindas frakcijų kvo
toms.
V. Asmeniška Atsakomybė ir Asmeniški 

’Kvietimai:
Sėkmingam vajaus pravedime labai 

svarbią rolę lošia asmeniški susisiekimai 
—reikia eiti į pažįstamų žmonių sMbas 
arba susirinkimuose bei sueigose susiti
kus kalbinti stoti į partiją. Tai vienas iš 
geriausių būdų gavimui naujų Ttąrių. 
Kiekvieno bolševiko pareiga šitą būdą pa
naudoti.šiame vajuje.

VI. Raportai:
♦

Frakcijos privalo pranešti Centro Biu
rui, ką jos veikia šiame vajuje ir kaip 
sekasi. Tais raportais pasinaudodamas 
Centro Biuras galės vajų populiarizuoti 
mūsų spaudoje.

■ VII. Frakcijų yeikla:
Rvšyje su vajum, vėl turime pa

brėžti tą lietuvių komunistų nacionalės 
konvencijos tarimą, kad mūsų frakcijos 
turi pasidaryti veikliomis organizacijo
mis. Jos turi regųlįariškai laikyti mitin
gus nors sykį per mėnesį, rengti disku
sijas, prakalbas, vakarėlius, balius, kon
certus. Nuo frakcijų veiklumo labai daug 
priklauso palaikymas lietuvių partijos 
eilėse. - ’ •

lietuvių Komunistu Centro Biuras
46 Ten Ėyck St., Brooklyn, N. Y. >

NEI KIEK NEGERIAU
Paprotys pas žmones yra 

Ir bus dar ilgai,
Smerkti moterį, ne vyrą, 

Jei elgias blogai.
Jei skaisti, jauna kaip rytas,

Bet, storžievė jau,
O jei vyras netašytas, 

Nei kiek ąegeriau!
Jei skaistveidės laiką leidžia

Ten, kur gal paužt,
Negeriau, jei vyrai geidžia 

Čirvų tūzą mušt.
Jei skaistveidės ištvirkauja,

Daro gėrą sau,
O jei vyrai taip Įatrauja, 

Nei kiek negeriau!
Jei skaistveidės pučia, varo

Dūmus iš burnos,
Dar blogiau jei jie cigarą 

žinda nuolatos.
Jei skaistveidės karčiamoje

Pil’ už lūpos sau,
O jei vyrai vos rėplioja, 

Tai juk dar blogiau!
Raguotis.

Binghamton, N. Y
Parapijonų Vargai

Kun. Kazimieras Skripka 
susipyko su gaspadinė Katri
na Vincius. Birželio mėpesio 
pabaigoje klebonas apleido 
gaspadinės namus, nusisamdę 
kitur kambarius ir išėjo ten 
gyventi. Katriną Vincius turi 
savo namus; tai ten buvo ir 
klebonija. Katrina kunigui 
buvo gaspadinė ir vargoninin
kė, tai dabar dviejų darbų ne
teko. \ • ’’ r

“The Binghamton Press,” 
rugpjūčio 16, 1937, tilpo žinia, 
pranešanti, kad K. Vincius iš
važiuoja “į vakarus pas brolį 
kun. J. Vincius,” kuris turi 
parapiją įEast St. Lbuis, Mo. 
Pasakyta dar, kad Katrina re
zonavo iš šv. Juozapo para- 
pij os; vkatpo vargonininkė ir 
kad ji rūpinosi muzika šioj 
parapijoj per 18 metų.

Tas pranešimas buvo įdėtas 
spaudon tiksliai, kad nukrei
pus visuomenės atydą.

Katrina dar gyvena Bing- 
hamtone, nes ji turi čia sa
vasčių. Ji gudri gaspadinė, su
sitaupė pinigų ir pirko sąvas- 
tis-namus.

Iš nakties, rugpjūčio 19 į 20 
dieną, pasklydo lapeliai su 
kunigo paveikslu, “Extra Pra
nešimas I”

Tame pranešime primena 
klebonui Detroitą 1919 metais 
ir Mockaitę.

Toliaus rašoma, kad klebo
ną sergsti vyrai ir moters, ir 
jau esąs vėl pagautas. Toliaus 
parapijonys skundžiasi, kad 
“net sakykloj klebonas Volio
jasi, vadindamas parapijomis 
nųsusiom avelėm.”

Apačioj lapelio pasirašo— 
“Parapijos Sargyba.”

“The Binghamton Press,” 
rugpjūčio 19, 1937, tilpo ži
nia, kad p. Isabelle R. Gerdus 
patraukė teisman p. Anną 
Velzis (Oną Velžienę) ant 
4,000 dol. už nešvarias kalbas. 
Elzbieta, Elizabeth, Ližė ir 
Isabelle R. Gerdus (Gerdaus- 
kaitė), tai toji pati ypata. Ona 
Velžienė buvo geriausia pa- 
rapijonka, dar ir kūmai su 
kun. Skripka, dabar jau prie
šas klebonui, stoja: už gaspa- 
dinę Katriną, gi Elzbieta pa
laiko kun. Skripkos pusę. Tai
gi, parapijonai pasidalinę į 
dvi puses ir abiejose pusėse 
yra stiprių para pi jonų.

Kaimynas.

Cleveland, Ohio šiame warde, Komunistų 
Partijos svarbiausias tiksiąs 
šiuose rinkimuose—suvienyti 
visus darbininkys ir progresy
vius žmones prieš reakcinius 
kandidatus.

Tąįp gi, kopįunistų kąndida- 
tąi ątbją U.ž numažinimą tak-

Darbininkų Masinis Mitingas
Trečiadienį, rugs. 8, Ward 

32 Komunistu Partijos kuopa 
šaukia masinį -mitingą šiame -
warde. ' Mitįngas įvyks Slor; sų ant mažų fjprapąrcių, uz že- 
venian Workers Kome, 15335 mesnęą randąs Jr nupigininią 
Waterloo Rd.,* -8 v.v. Kąlbės gatVekarių bilietų važiuoto- 
Carl Winter, kuris yra nomi- jams.
nuotas Komunistu Partijos į Collinwoode, visi lietuviai 
Clevelando miesto majorus, ".turėtumėt ąt^ijąnkyti į šį ipį-

tingą ir išgirsti ką komunistų 
’kandidątas į miesto majorus 
jums pasakys.

Draugas Carl Winter yra 
geras kalbėtojas, todėl būtinas 
reikalas kiekvienam dalyvau
ji šiame mitinge.

Tarptautinio Darbininkų Apr 
ąigynimp Piknikas

TDA lokalas rengia pikniką 
rugsėjo 12 dieną, Lee Grovė 
darže, šis piknikas yra ren- 
•gį^mąs tik^ų, ką<J nukelti pi- Drive foądą.

■ i . ’ • ; i 1 :

nigų Labor Defender paramai* 
kitą dalis pelno bus skiriama 
Milk Drive vaikučių pąšelpai.

Clevelande politinių kąlinių 
vaikučių paramai labai silpnai 
yra veikiama. Todėl reikalin
ga visiem prisidėti, kad šis 
piknikus butu pąsękmingeąnis,

* Liętuvįąi, nerenkite jokių 4š- 
vaŽiavimų rugsėjo IST- d.,\bet 
važiuokite į TDA. pikniką ir 
paremkite Vaikučių Milk
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il i ir ie ik Air iu ikA ir
„ Tada Jau Pajunti

Dangus debesiuotas 
Kai niūkso aptemęs,

w Tai, rodosi — miglos
Glūdės taip ant žemės, 
širdis gi kai jaučia 
Tą sleginį kietą, 
Manai—esi kliuvęs 
Į painiąją vietą.

žf
Bet viltys kai švinta 
Per debesį storą,

* Ii' vėjas smarkėdams
Prablaivina orą,— 
Aidai kovų lauko 
širdin įsigauna, 
Gyvėti, rods, šaukia 
Ir seną ir jauną.

I Tada jau pajunti,
Kad jėgos tau tvirtos 
Ir dideliam darbui 
Jos gali būt skirtos; 
Jos gali čia kurti 
Pavasarį naują, 
Ir liauti beliejus 
Savų draugų kraują!

Ir eini tada jau
v Kur pareigos šaukia,

Kur švintantis rytas 
Tau dieną neš jaukią; 
Kur vargo šaknis bus 
Rauta ir nušluota, 
Jėga dirbančioji

> Gerbta-vainikuota!
St. Jasttionis. .

Kodėl Buvo Užsmaugta 
“Literatūra?”

Į mano rankas pateko “Vairo” num. 1- 
mas. Tai žurnalas, leidžiamas oficialių Kau
no fašistų ir redaguojamas Izidoriaus Ta
mošaičio, kuris prieš, kiek laiko buvo vadi
namas Lietuvos Rasputinu.

šiame “V.” numeryj telpa tūlo po Ant. 
Valkiniškio slapyvarde pasislėpusio fašisto 

> straipsnis, kuriame nurodoma, kodėl pernai 
buvo pasmaugtas du kartu pasirodęs pažan
gus Lietuvos rašytojų žurnalas “Literatūra.” 

Girdi:
Kas yra, kai pirmajam “Literatūros” 

numeryj buvo įdėti neabejotini ir net 
marksistiški “leitartikeliai,” kai visa eilė 
informacijų, straipsnių ir eilėraščių verti
mai, rekomenduotinos knygos ir kiti “kul
tūros faktai” kalbėjo apie šiuos vardus: 
Seghers, Andre Gide (dabar jau pu
siau persimetėlis), Tucholsky, Tippet, An
dersen Nex, U. Sinclair, Malraux (dabar* 

« pasak laikr., vadovauja vienai komunistų 
savanorių kuopai Caballeros kariuomenė
je prie Madrido), Glaaser, R. Roland, M. 
Rasoda, L. Feuchtwanger, Casson, Ara
gon, S. Tretjakov, Wolf, Graf, Becher, 
Piscator, Hartfield, ir tt. ?

Ar V. D. U. Humanitarinio fakulteto 
dekanas ir literatūros profesorius (Vincas 
Krėvė-Mickevičius.—N.) žino ar nežino, 
kieno straipsnius, straipsnių vertimus, 
knygų rekomendacijas jis spausdino savo 
redaguotame žurnale, kad pagal tai buvo 
surikiuota visa žurpalo medžiaga ir iš jos 
ėjo tam tikra kryptis ir ideologija?
Vadinasi, dėlto, kad “Literatūroj” buvo 

gražiai ir palankiai atsiliepta į viršpaminė- 
* tus rašytojus, bei jų kūrinius, tai Smetonos 

valdžia ją pasmaugė. Jei tuos rašytojus ir jų 
raštus “Literatūra” būtų pasmerkusi, tai tas 
pats Smetona veikiausiai būtų “Literatūrai” 
ir subsidijų nesigailėjęs.

Dabar aišku, ko smetonininkai bijosi, ko 
jie negali pakęsti! Ndrs.

Menininkų Darbymetė Artėja
Pradėjome rugsėjo mėnesį—tarpe lietuvių 

) į ir kitakalbių menininkų prasideda darbyme
tė. Atsidaro teatrai, prasideda .koncertai, 
pasirodo nauji veikalai. Dramos rašytojai, 
direktoriai, aktoriai imasi darbo.

Sujudimas prasideda ir tarpe lietuvių me
nininkų. Lietuvių Meno Sąjungos centras 
ruošia kelis veikalus šiam sezonui. Lokalinės 
organizacijos taip pat knisasi po lentynas ir 
jieško veikalų vaidinimui.

Kų Duos šiam Sezonui LMS Centras?
štąl eilė veikalų. Lietuvių Meno Sąjungos

veikalų kontestas galėjo būt sėkmingesnis. 
Pilnai patenkinančių veikalų kontestas ne
davė. Vienok šis kontestas šį-tą davė.

Kontesto komisija pripažino .geriausia pa
rašytu veikalu d. Janausko “Salomėją.” Pa- 
skiaus seka komedijos “Vis Pamokyti” ir 
“Išdykus Pati.” Pastarieji du veikalai, kaip 
kad kontesto komisija pripažino, tinkami 
vaidyti. Tad, Lietuvių Meno Sąjungos Cen
tro Komitetas nutarė paruošti užtenkamai 
kopijų, kad, pareikalavus, būtų galima pa
siųsti į kolonijas vaidinimui.

Prie to, Veikalų Komisija nutarė išleisti 
vieno veiksmo, piešą “Po Ratų Bildesiu.” 
Taip pat paruoš jau senai žinomą komedi
ją, bet labai juokingą, “Gyvi Nabašninkai.” 

Tolimesniam reikalui ir dėl didesnių ko
lonijų bus paruošta veikalas “Ponas Sūrin- 
ta.” šio veikalo antraštė veikiausia bus pa
keista. Pastarasis veikalas vaizduoja bau
džiavos laikus ir bus pritaikytas Lietuvos 
baudžiavai.

Draugas P. Balsys sušilęs dirba ant veika
lų redagavimo ir kai kurių vertimų. Meno 
Sąj’ungos veikalų komisijon įeina mokytoja 
A. Jeskevičiutė, P. Balsys ir V. Bovinas, šie 
draugai mano pašalinti iš Lietuvių Meno 
Sąjungos veikalų trūkumo badą.

Lietuvių Liaudies Teatras Veikia

Paskutiniu laiku Lietuvių Liaudies Teat
ras atlaikė visą eilę posėdžių su tikslu, kad 
geriau pasiruošus sekančiam vaidinimo se
zonui. O pereitą šeštadienį įvyko bendras 
narių ir rėmėjų susirinkimas Lietuvių Pilie
čių Kliube. Lietuvių Liaudies Teatro komite
tas atėjo į šį susirinkimą su paruoštais pla
nais ir pasiūlymais. Tad ir susirinkimas ėjo 
greitai — į pusvalandį visi reikalai atlikta, o 
paskiaus turėta užkandžių, gėrimų ir drau
giškų pasikalbėjimų.

Pamatiniai tarimai yra sekami: Išrinkta 
visas naujas Lietuvių Liaudies Teatro Komi
tetas net iš 15 narių. Paskiaus komitetas iš
siskirstys į komisijas, kurios taip pat buvo 
rekomenduotos susirinkime. Nutarta pradėti 
ruošti Meno Sąjungos kontesto geriausią ko
mediją, “Solomėją,” scenai. “Salomėja” yra 
trijų veiksmų, bet reikalauja tik 6 vaidylų, 
tai bus labai lengvai su ja apvažiuoti po ar
timesnes ir tolimesnes kolonijas.

Didelės didžiumos narių, rėmėjų ir simpa- 
tikų pageidavimu, nutarta Brooklyno teatro 
jėgas apvienyti. Kaip žinoma, apart Lietu
vių Liaudies Teatro, pereitą sezoną ir šį se
zoną jau "pradėjo veikti Centro Brooklyne 
d. Juškos vadovaujama grupė aktorių. Ji jau 
mokinasi d. Juškos veikalą “Išdykus Pati.” 
Nutarta, kad Juškos grupė būtų pakviesta 
į Lietuvių Liaudies Teatrą, kad sudaryti vie
ną stipresnę teatro organizaciją. Jei C. 
Brooklyne arba So. Brooklyne ir būtų teatro 
grupės, tai jos gali veikti po vardu Lietu
vių Liaudies Teatro, kaipo skyriai.

Tuo būdu manoma išvengti tam tikrų ne
susipratimų, kurie pasireiškia atskirai vei
kiant.

Tolimesni Mūsų Darbai
Mano manymu, Lietuvių Liaudies Teatras 

turėtų orientuotis ne tik į klasikus, ne tik į 
Lietuvos ir kitų šalių praeities veikalus. 
Mums reikia veikalų iš Amerikos gyvenimo 
abelnai ir iš Amerikos lietuvių gyvenimo. 
Mes turime paliesti ir dabartinį, gyvenimą. 
Reikia duoti kas nors iš klasių kovos, apie 
fašizmą. Taip pat mes čia, Brooklyne, turė
tume pagalvoti apie naujasnes teatro for
mas, kurių pas lietuvius dar nebuvo.

Grįžtant prie Lietuvos istorijos, reikia pa
kalbėti apie liaudies šokius. Pas kitas tau
tas ši meno šaka labai madoje, o mes, pro
gresyviai, į tai nei domės nekreipėme.

Scenai reikia naudoti ir mūsų poezija. Ar
tistiškai pasakytos eilės yra grabus dalykas. 
Didesnė poema galima paruošti keliems ti
pams, su pritaikytais kostiumais. Toks pasi
ruošimas gali praturtinti mūsų sceną. Tai 
bus iniciatyva ir mūsų rašytojams rašyti ei- 
les-poemas scenai-vaidybai.

Na, o kad ir monologas, dialogas — taip 
pat galima. Jei tik bus tinkamai, gabiai, 
sceniškai parašytas ir suvaldytas, tai gėdos 
nedarys mūsų scenai. Tačiaus ant scenos tu
rėtų eiti vaidylos tik gerai susimokinę, su 
režisieriaus pagelba.

Mes turime susiartinti su amerikonų pro
gresyviu teatro judėjimu. Pavyzdžiui, WPA 
teatro skyrius New Yorke davė visą eilę ge
rų, priešfašistinių veikalų. Reikia juos ma
tyti, jais naudotis savo repertuaro pagerini-

I mui. Paskiaus, veikia Naujo Teatro Lyga. 

šią vasarą, kaip kad ir Meno Sąjunga, Nau
jo Teatro Lyga skelbė veikalų kontestą.

O Jaunuolių Veikalų Konteste pirmą do
vaną laimėjo veikalas “Plant in the Sun,” 
parašytas Ben Bengal’o. šis veikalas yra. 
vienaveiksmis, jis vaizduoja sėdėjimo strei
ką. Kaip matome, tai amerikoniškas jauni
mas mus pralenkia.

Kad paruošti, surasti gerą repertuarą, 
kad tas repertuaras būtų netuščias ir įvai
rus, teatro organizacijos, kuopos ir kitos or
ganizacijos, kurios ruošia vaidinimus, turi 
parinkti geriausius, tinkamiausius draugus 
į tokias repertuaro komisijas.

V. Bovinas,
L. M. Sąjungos Pirm.

Kultūra Pavojuje
A. Lionietis

(Tąsa iš pereito šeštadienio numerio)
Sruoga davė gyvus faktus ir teisingas jo no
ras matyt šiuos faktus istorijoj. Būsimos kar- 
to’s joje ras nykius ir šiurkščius meno ir ta
lentų kapus. Nes lietuviški fašistai teatrą pa
vertė meno ir talentų naikinimo kalve.

Koks brangus, koks didingas SSRS teatras 
iškyla mūsų akyse, kai mes matom po savo 
kojų lietuviško teatro griuvėsius! “SSRS — 
teatrų tėvynė,” sako pasaulio artistai, pa
saulio menininkai.

Nepersenai Krėvė buvo atidavęs savo vei
kalą teatrui. Veikalą išcenzūravo ir prieš 
Krėvės valią ir darkytą pastatė teatre. Prie 
šio tamsaus žygio prisidėjo Liudas Gira ir 
Petras Vaičiūnas.

Balys Sruoga rašo ir kita skaudžia tema 
<—kaip fašistai išniekino klasiką, pirmąjį 
dramaturgą žemkalnį. Jis mato1- rašytojų nie
kinimo faktą ir rašo: “Pavydo, šmeižtų, ap
kalbėjimų pas mus netrūksta ir, turbūt, mū
sų nelaimei, negreitai dar pritruks. Vos tik 
koks kūrėjas suspėja praaugti kitus, bežiū
rint jis gaus akmenį iš pasalą: tenedrįsta 
būti stipresnis už kitus, tenedrįsta daryti ge
riau, negu kiti daro.

Jei vis dėlto užnugario herojams nepasi
seka išaugusią asmenybę sudulkinti, jei dar 
prie jos ir joks purvas nelimpa, tai tuomet 
visiškai gyvenimo nebėra. Sudaroma tokios 
aplinkybės, kad savo tėvynėj oro pritrūksta. 
(Mano pabraukta—A. L.). Taip yra, taip 
buvo . . . (Taip nebus!—A. L.).

Murzina, ki«k įmanydami daugiau galin
čius ir daugiau dirbančius ir tuo būdu sau 
karjerą daro.” Taip rašo ne marksistas V. 
žalionis, bet humanistas poetas Sruoga.

Taip. Rašytojui Lietuvoj ankšta ir dušna. 
Tačiau šmeižtai mirs, o atsidengs laisvė ir 
platuma, kai lietuvių rašytojai sueis į vieną 
tribūną, kai sulies savo balsus į vieną galin
gą antifašistinį triumfą.

Literatūros fronte ir kultūros gynime lie
tuvių rašytojai laimėtų platų, žingsnį, jeigu 
jie įkurtų Lietuvoj Tarpt, rašytojų associaci- 
jos lietuvių sekciją. Petras Cvirka prie to 
savo straipsnyj šaukia.

Prašom susipažinti su Petru Juodeliu. Jis 
jaunas. Prieš kiek metų jis įžengė į lietuvių 
kritiką su obalsiu “menas menui.” Tačiau 
šiandien jis menui rašo kitą, daug teisingesnį 
bei platesnį obalsį. Jis į “Literatūrą” įžengė 
su visu dabartinės lietuvių prozos kritikos 
gubu. Jo kritika rodo ne tik jo kruopštumą, 
bet ir oriėntavimąsi ir sukimąsi progresyvios 
sriovės link. Jis nuosavybėje mato žalą ir 
nuodus, kurie žudo darbininką ir darbo val
stietį. Nors tą žalą jis dar taip ryškiai ne
apibrėžia. Jis teisingai samprotauja, kad 
menas be tiesos—niekis. Tam ima gerą pa- 

. vyzdį — Gogolio “Mirusių Dūšių” antrą 
dalį. “Mirusių Dūšių” pirma dalimi Gogol 
prieš savo norą demaskavo to laiko tikrovę, 
nes ją nepuošė.

Juodelis jau girdi pas Liudą Girą “meniš
ko falšo gaidą ir promussolinišką himną.” 
Tačiau jis lietuvių “prozos šuolį” peraukšti- 
no. Nes joje demaskuojančios spalvos dar 
nėra vyraujančios. Šalia tų spalvų yra re
akcinių papuošalų, yra uždanga, kurią atei
tyj gal pats Juodelis sudraskys. Jis perdaug 
duoda teigiamų; pusių Simonaitytės romanui. 
Juk jo kolega Venclova rašė, jog Lietuvoj 
yra rašytojų, kurie savo kūriniuose maskuo-’ 
ja praeitį. Prie tokių neabejotinai priklauso 
Simonaitytė. Juodelis sutiks su mumis, kad 
melas gali būti ir talentingas, šit Dostojevs

kio “Velniai.” Ko ginčytis — gilūs vaizdai. 
Tačiau juose gltidi juodas tikslas. Nors So
vietų Sąjunga “Velnius” patiekė skaityto- 

jams, bet marksistinė kritika sako, kad Dos- 
tojevskij nupuolė nuo “Mirusiųjų Namo” ligi 
“Velnių”. Be abejo, skaitant Simonaitytės 
romaną rasis vietų, kurios privers šlykštėtis 
piešiama buitimi. Tačiau tatai išplaukia ne 
iš jos malonės. Jos tikslas aiškus—tegu nė 
negimsta pas skaitytoją nelemtoji mintis: 
pakeisti tikrovę bei istoriją. Simonaitytė 
tokiu atveju sušuktų: “Saugok dieve!”

Juk pats Juodelis nagrinėja melo proble
mą mene: “Tasai menininkas, kuris sakosi 
nesidomįs pasaulio reiškiniais, o tik menu, 
meluoja sąmoningai ar nesąmoningai, arba 
nėra joks menininkas. Melas menui yra pei
lis, pakertantis pačią jo egzistenciją, nes 
sugriauna svarbiausi-jo šulą—jo vaizdų įti
kinamumą, be kurio sustoja visa mašina ir 
rųenas lieka nebe menas!”

Manau, kad del šios pastabos Juodelis su 
manim nesimuš. Ir jei mane pultų Simonai
tytė—tai jis būtų mano pusėj. Jis turi platų 
ir gražų užsimojimą—išmokti kūryboje kaip 
geriau demaskuoti Lietuvoj išgyvenamą 
tikrovę. Jis mato stambius valdininkus pri
siplakėlius, kurių “evangelija—karjera”.

Juodelis turi plačius kūrybos sparnus. Jis 
paėjėjo pirmyn ir skečia tuos sparnus plačios 
ir teisingos gyvenimo gatvės link. Tai vis 
jėgos, kurios netelpa reakcinėj literatūroj 
ir laužiasi į priekį, į platumą, į gyveni
mą, į tikrovės pievą, į antifašistinę aikštę. 
Jis kritiškai žiūri pro tikrovės langą į “gy
venimo žemėlapį,” jį skaito, varto ir jame 
jieško platų ir teisingą kelią.

Na, Juodeli, žygiuoki toliau. Ir gal de
šimtam ar penkioliktam kilometre sustiks 
su Henrichu Mannu. Tas rašytojas, kuris 
šiandien eina su Tomu ir Henrichu Mannu, 
su Selma Lagerlef, atlieka garbingą Prome- 
tėjaus rolę, šit Kari Osiecki pro siaurą, 
plienu apkaltą, Vokietijos kalėjimo langą 
šaukia rašytojus lenktiniuotis antifašistinėj 
kovoj, lenktiniuotis gatvėj ir literatūroj, 
lenktiniuotis gyvenimo ir kultūros vieškelyj.

Prof. Vaclovas Biržiška liečia opią žaiz
dą—“knygą ir biblioteką.” Plačios masės jų 
neturi. “Neturime ir savarankiškos, tvirtai 
ant kojų stovinčios literatūros”—rašo pro
fesorius. Liaudis gyvendama tamsiose lūš
nose—ir reikalaudama duonos—reikalauja 
ir knygos. Fašistai tatai matydami veplio- 
ja apie kultūrą ir “kuria” bibliotekas kai
mui, iš kurių Lietuvos liaudis turės tiek nau
dos, kiek abisinas iš italų imperialistų “ci
vilizacijos”. Nes fašistai teskleidžia litera
tūrines puvenas. Argi darbo žmogus gali 
gyventi meno puvenomis?

Pr. Augustaitis rašo apie 80 metų senelį 
Bernardą šou. Jis aštrus jumoristas, ne sykį 
juokėsi iš seno pasaulio ir buržuazijos. Tačiau 
jei šiandien gyventų didysis jumoristas Anatol 
Frans, tai jis pasijuoktų ir iš paties šou. Kai 
mažai už jį jaunesnis Romain Rolland siuntė 
savo ugningą protestą italų imperialistams, ta
da Bernad šou “sveikino italų fašistus, užka
riavusius abisinus.” “Kas jį pralenks—klausia 
Uja Erenburg — paradokso gausumais?”

Juozapas Banaitis primena pasaulinį didįjį 
klasiką muziką Francą Listą, jo kūrybos sim
foniją, kuri gyva ligi šiai dienai.

V. Krėvė apysakoj “Gethsemano Sėdė” 
rodo mokytoją, kuris klausia savo mokinius, 
savo šalininkus: “Kodėl miegate dabar?... 
Nejaugi negalėjote šiandien pabudėti su ma
nim, šiandien, kaip mano siela blaškosi abe
jonių ir nujautimų kupina.” čia mokytoju 
realizuojamas Kristus. Kai rašytojas prade
da nesitenkinti jį supanęiu pasauliu, kai jis 
jieško savyje naują žodį, tada jis pradeda 
laukti ir skelbti pranašą, kuris tą pasau
lį pakeistų teisingiau, tada tas rašytojas Kris
tuje mato pasaulio išlaisvintoją, šit Upton 
Sinclair dar “Pelkėse” Kristų piešė socia
listu, darbininkų bičiuliu, poetu Sergej Ese
nin jį piešė maištininku, net legendarišką 
Kristų pakeitė “nauju Kristumi”. Net Anri 
Barbius tam tikru laiku buvo susižavėjęs 
Kristumi. ' Jie' atmetė Kristų dievą, o paliko 
Kristų žmogų. Tai idealizmas, prieš kurį 
'rašytojas sukyla, kai randa tą kelią, į kurį 
duotuoju laiku šaukia istorija.

Na, užeikim į poezijos sodą, šit girdim 
skardžią, ekspresišką ir šturmingą Stasio 
Anglickio dainą:

“A^ nedainuoju kaip paukštelis, 
Kai medžiai skleidžias, kai gražu. 
Dainuoju aš kai žemė dreba, 
Padangės pilnos debesų.”

Iš šių posmų veržias poeto vulkaniškas pa
jėgumas. Jo vaizduotės padangė plati. Ta-

(Tąsa 4-tam pusi.)

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

sekmadienį, Sept. 5, 10 vai. ryto. 
S. Bakanausko Svetainėje. Visi na
riai būkite laiku, nes turėsime daug, 
dalykų aptarti. J. Matačiunas,

(207-209)

Dailioji Literatūra
Įsigykite Šiuos Svarbius

Literatinius Kūrinius.

BEŠVINTANTIS RYTAS
.Stasio Jasilionio-Buolio Sūnaus.

gražiausių eilių rinkinys.
288 puslapių, kaina 50c

Tik Šiom dienom išėjo iš spaudos.
Išleido dienraštis “Laisvė.”

•
■: J | f

MORTOS VILKIENES . 4, M

DIVORSAS '''‘v

~ - ^wM^I
Parašė Mikas Rasoda (Mizara). I

Apysaka iš Amerikos lietuvių gy-
venimo, apie kurią daug rašo už- • ' 1- I

sienių spauda. Lietuvoje net au- •
toriaus politinei linijai priešinga g

spauda, visgi turėjo užgirti v
kaipo puikų kūrinį. ■ B••. v B

316 Puslapių, Kaina $1.00 ' ■ >
, Išleido Dienraštis “Laisvė.”

•

MOTINA
Parašė Maksimas Gorkis

Vaizdai iš darbininkų kovų caro
priespaudoje. Streikai, slaptas Ii-
teratūros platinimas ir visokioje

formoje plėtimas bolševikiškos
1 f v propagandos. ■ rt‘

Knyga iš 501 puslapių, kaina $1,00 j • t rJar-'r'l

Išleido dienraštis “Vilnis.”

JANONIO RAŠTAI t ;
Tai eilės pirmutinio lietuvių darbo

žmonių genijaus poeto.
112 puslapių, kaina 35c

Laida Kooperacijos Bendrovės is- .
“Šviesos” Kaune

•

MAČIO-KEKŠTO
EILES

Puikios liaudiškos eilės rašytos % ...
laikais kada Lietuva buvo cariškos

Rusijos vergijoje
100 puslapių, kaina 35c

Laida Brolių Baltrušaičių
PITTSBURGH, PA.

•

POVILAS JURKA
Parašė Mikas Rasoda

Vaizdai iš prohibicijos-blalvybės
-B

laikų Amerikoje. Piešia streikus,
krizio laikus ir bankrotus, kur

nukenčia ir lietuviai.
318 puslapių, kaina $1.00

LAIDA ALDLD.
4

• j w 1

j
ARTURAS REGRATIS

IR JO RAŠTAI 4 v

Puikios eilės ir labai įdomi
autoriaus biografija.

176 puslapių, kaina 50c. ’O

•

IŠDAVIKAS
Puiki poema, kur piešiama

pokarinė epocha
Parašė Jonas Kaškaitis

Puslapių 263, kaina $1.00

Reikalaudami knygų arba norėda-
mi užsirašyti “Laisvę” kreipkitės

šiuo antrašu:

“LAISVE”
427 LORIMER ST., ■ ■■ 1

Brooklyn, N. Y.
■ '*1n

:įį ■ A-:' - ’•»' '■* * rt
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Puslapis Ketvirtas šeštadien., Rugsėjo 4, 1937

MENO SKYRIAUS DALIS
Kultūra Pavojuje

(Tąsa iš 3-čio puslapio)
tai liudija, kad Anglįckis poezijos arime 
tvirtai stovi kaip kūrybinio žodžio meistras. 
Jis ugdo savyje aro sparnus, kurie pro rū
ką jį neš į auštančią padangę.

Šit kitas posmas:
“Esu tylus už puotos stalo 
Ir tostam žodžių nerandu. 
Burna prasiveria tarp audrų, 
Tarp sukrekėjusių žaizdų.”

Aišku, čia poetas dainuoja ne savo as
menišką gyvenimą. Nes jis ne “už puotos 
stalo.” Aišku kas girtas “už puotos stalo.” 
Tai vaizdas iš vakarykščio pavakąrio... Iš 
to pavakario, kada “sukrekėjo žaizdos”. 
Ęilėraštyj glūdi gilus vaizdas, gili mintis, 
gili prasmė ir gili tiesa, ir jei toji tiesa 
nėra tokia ryški, tai čia visų pirma reikia 
Kaltinti tą santvarką, tas sąlygas, kuriose 
poetas dainuoja. Jei poetas nori, matyti savo 
dainą saulės šviesoje, tai jis ją kuria su
spaustas cenzūros replėmis. Tąi prometėjiš
ka poeto tragedija siaučiant fašizmo ura
ganui.

Teofilis Tilvitis sudėjo, dainą apie sukau
stytą Lietuvą, apie brolį lietuvį, kurio lais
vė pavogta:

“Mes ruošiam žodžiais jūros vasaras, 
krantais lekiojam, kaip arai.
O jūra lieja baltas ašaras, 
kad. mūsų žemėj negerai.

Ji kaip širdis lietuvio plaka, 
subiurs, subiurs ir vėl i;ami. 
Išplauk lietuviui aiškų taką, 
kur n esi jaustum svetimi.

ne

ls jūros saulė jėgas semias, 
Bet kas tas smulkmenas supras? 
Nuplauk nuo mūsų žemės 
Vergijos liekanų sutras.”

Iš dainos aišku, kad poetas dainavo
laisvas. Jis kūrė|ir galvojo: ar daina praeis 
pro cenzūros plunksną. Poetas rodo kovo
jančią ir šnekančią jūrą, bet ne kovojančią 
ijr šnekančią liaudį.» žinoma, dar ir poetas 
nesurado “aiškaus tako.”

Taigi poetų klaidos, poetų svajonės, po
etų ilgėsis, džiaugsmas ir liūdėsis, alegorija 
ir rbmantizmas supintas su laisvės idėjomis, 
bus liūdymas bjaurios ir žiaurios šiandieni
nės tikrovės. /

Salomėja Nėris šaukia pakilti išjuoktai ir 
paniekintai japonei:

“Ten linksta vyšnios šakos,
Baltais žiedais ten lyja, 
Ten skaisti saulė teka— 
Ten mirti nieks nebijo.

Tau niekas nepasakė, 
Tu niekad negirdėjai, 
Jog tavo Nagasakyj 
Jau kyla Prometėjai.’

Kodėl poetė taip toli nubėgo? Ar “nekyla 
Ęromętėjai” mūsų tėviškės padangėj ? Ko
dėl ji dainuoja japonei, o ne lietuvei mergai 
Jlarei, kuri metė rovus linus ir bėga į Šal- 
tjupės slėnį atimti vyrus, atimti bernus; ku- 
p taip drąsiai- pakilo, kuri taip aukštai iškė
lę šturmo vėliavą?- Atsakymai trumpas — 
^įspausta burną. Fašistai ją plaktų, kam ji 
pamylo, kjtoą rasės, žmogų. Tegu Salomėją 
padainuos ir negrei Tai gražiai suprastas 
pacionajinis klausimas. Tačiau klausimas 
keliamas ne. tam.

Kaip sesė japonė, taip sesė lietuvė spau
džiamos eksploatuojamos klasės./ Darbo mo-

teris lietuvė irgi pasiilgus kovingų dainų.
Labai daug galima matyt savo tėviškėj. 

Kiek siužetų! šit darbininkai Kauno gatvė- 
! se sukūrė gyvą, ir herojišką kovos poemą.

Tokią poemą sukūrė ir darbo valstiečiai Su
valkijos kaimuose, čia poetas turėtų pridėti 
tik vaizdą, ritmą ir rimą. Ir kokia būtų gy
va poezija! Pati poetė ne vieną* Marę pa
žįsta. O juk Marė išmoko ne tik linus rauti, 
ne tik grėblį valdyti, bet išmoko kovoti, iš
moko ir gyvenimą vairuoti, šiandien ji nete
ko miestų ir kaimų, neteko lūšnos ir laisvės 
pastogės, neteko kaimynų ir draugų, neteko 
pievų ir laukų, neteko žemės ir padangės. 
Bet ji už grotų juokias ir tiki, kad jai dar 
teks kolchoze rauti linus, teks važiuoti ant 
traktoriaus. Tokią Marę perdaug verta dai
nuoti. €

Tiesa, Salomėja Nėris turi motyvą, dėl ku
rio ji pirmoj eilėj sveikino “mažąją geišą.” 
Tai cenzūra. Tačiau mes suklaidintume ir 
Anglickį ir Tilvitį, ir S. Nėrį, jeigu sakytu
me, jog sąlygos tatai pateisina. Ne. Sąlygas 
galima pakeisti. Tam rašytojas savo talentą 
turi sulidinti su liaudies troškimais, su liau
dies balsu. Tam turi griežčiau pakelti kūjį 
prieš fašizmą, kuris uždraudžia dainuoti, už
draudžia kurti, uždraudžia tiesą jieškoti. 
Tam yra antifašistinis frontas. Tam yra 
Mann’ų kelias. Tam rašytojas turi eiti su 
liaudim viena kryptimi.

Už tai, ką Nėris davė, spaudžiam dešinę!
Dabar užsuksim pas dirbančią fabrike 

jauną dailininkę Trečiokaitę. Labas! Ka
dangi nėra kėdžių, tai eisim prie reikalo . . .

Trečiokaitė savo paveiksle vaizduoja dar
bo valstiečio šeimą. Policininkas išveda pas
kutinę karvutę. Lūšnoje lieka motina medi
nėse klumpėse. Du vaikai basi. Trečias al
kanas motinos glėbyje. Jie žiūri paskutinį 
kartą pro lūšnos langą į išvedančią karvutę, 
šuva staugia.

Vyras? Gal jį nušovė Suvalkijos vieškelyj, 
gal kalėjime, gal varguose mirė, gal kur 
darbo j ieško . Kzįs laukia motirios; ’’kas' 
laukia vaiko dar neišmokusio pratarti žodį ? 
Vaizdas liūdnas, klaikus. Tokia traginga 
simfonija skamba senojoje tėvynėje.

M. • Bulaka nupiešė didelio susirūpinimo 
žmogų Gorkį, jo veidą, kurio bruožuose 
spindi žmonijos troškimai, jo ūsus, daug ir 
toli matančias akis.

“Literatūroje” mes matom ^susimąsčiusį 
žmonijos sąžine Romain Rolland. Lietuvių 
rašytojai mokinasi gerbti literatūros didvy
rius, gyvenamosios, epochos meno milžinus.

Reikia vertinti ne tik tai, ką literatūrinin- 
kai mums parodė, bet ir tai, ką jie sukurtų, 
jei fašizmo speigas nerakintų rašytojo bur
ną, jei reakcijos pūga neatimtų jiems kva
po ... Fašizmas vagia jų žodį, ištisus eilė
raščius ir apysakas. Trečdalį “Literatūros” 
dalyvių kūrinius suėdė cenzūra. Ant. Vind- 
ros apysaka “Vienas iš tų” žuvo cenzūros 
iltyse. Matyt, ten buvo ryškiau paliesta tik
rovė. Gal ten buvo pagerbtas vienas iš tų 
kritusių. Cenzūra suėdė Salomėjos Nėries 
eilėraščio “Mažosios mano geišos” paskutinį 
posmą, kur poetė šaukė pakilti darbo mote
riai; Gorkio aforizmus; apie meną ir kit.

Fašizmo apuokai nori “Literatūrą” gražiai 
sudeginti, uždaryti. Alantas tyčiojas: “Gal 
jie kitaip mano, negu rašo.” Fašistai nori 
rašytojus palaužti, nori apspjaudyti jų są
žinę ir jų pasirinktą taką. Tačiau mes no
rim, kartu su Krėve “tikėti, kau tokia nelai
mė neištiks juos ir ateityj”-*—neatiduosime 
fašistams nei vieną literatūros pėdą, nei vie- 

' ną žodį.
1936 m, spalių 20-24 dien.
Kauno s. d. kalėjimas.

LIETUVOS ŽINIOS
APIE ŽMOGŲ, KURIS DIE- 

NOS METŲ, PANEVĖŽYJE 
APIPLĖŠĖ BANKĄ

Rugpjūčio 3 d. dienos metu{ 
Pionyzas Baranauskas apiplė-. 
Še Panevėžio ceptraĮinį žydtį 
banką ir pagrobė iŠ kasos vi- 
ąus ten buvusius pinigus (peų 
10,000 litų)..

Baranauskas iš minėto ban
ko išėjęs, policijos persekioja
mas, tepabėgėjo tik apie 400 
metrų. Kelių policijos valdi
ninko’Šūvių sužeistas, matyda
mas, kad nebepaspruks, patą 
imtinai nusišovę. Persišovė 
didžiąją kraujo arteriją krūti
nės ląstoje.

Rugpjūčio- 4> dr buvo, pada
lytas la.vono skrodime, kurio> 
metu ųuptąbytą, kad; Bara-1 
naųskaš banko plėšimo metu^ 
ne tik ant drąsos, buyo paė-. 
M. bet net gerokai Įkaušęs. 
Jo kūnas buvo paliestas net 
kelių šūvių, ją kurių pąskutj-

mas iki to. kad liko be duo
nos kąsnio. Balandžio 9 d. Pa
nevėžio burmistrui parašė 
graudų prašymą, kuriame iš
dėstęs savo, nepasisekimus ir 
skurdą, prašėsi aprūpinamas 
darbu, priešingai už save nu-, 
rodė negarantuojąs, kad ne
padarysiąs tokio nusikalimo, 
už kurį pakeisiąs gyvenimą, 
kalėjimu.

Jo prašymą burmistras, pa
tenkino. Paskyrė dešimtininku, 
prie gatvių grindimo darbų, 
Kelias dienas padirbęs Bara
nauskas tą darbą metė ir pa
sirinko kitą amatą. Tarpinin
kavo tarp vežikų ir savivaldy
bės—supirkinėjo akmenis ir 
jžvyrą, Taip besivęrsdamas ne
atsilygino keliems ūkininkams 
,ir vežikams.
i Perėjo rangovąutj prie, tę
siamo geležinkelio dąrbų; Ten 
buyą sučiuptas prie nešvaraus 
ajfpieąjį biznio- Ir vėl liko be-

') Prieš pat apiplėšimą apsiši

nysis į didžiąją arteriją buvo 
mirtinas. Pinpąs šūvią, kuriuo 
per neapsįžiūręjįipą plėąikaą 
pats ąąvę sužalojo banlįę, taip 
pat, buvo sunkus : sužaloti vie
nos. raakPS pirštai, pilvas, prie 
aklosios žarnos ir lyties orga
nai.

Rugpjūčio 5 d. 1,7 vai. plėši
kas palaidotas.

Įdėmus. D. Ęąrąnauąko gy
venimas: 25 metą vyrukas, iš
augęs, tėvo, paliktai]! 60. ha. 
gražiam (įvare. Dvariškų ma
nierų vienturtis sūnus. Karinę 
prievolę atliko aviacijoj. Iš. 
ten išėjęs dirbo pas Kėdainių 
notarą raštininku. Likvidavo 
dalį turto, metė darbą pas no
tarą, su sese Panevėžyje nnMr 
pirko didelę, valgyk ją, “Ętęn.o-.

iff !$Įp|?ą-r;e$t4>Į’ąp31 n" vtn W DC-
“Metropolį.” Biznis nepasise- darbiu. ' * ' ' r
kė, likvidavosi. "- . <••.•** > .

Kurį laiką vaikščiojo be kelbė gaunąs iš Amerikos di- 
dąrbo. Įkyrėjo dyk^cįųoniąvL delj p^likinlą. 'pas paliktinas

ir buvo nepavykusi “medžiok
lė.” “L. ž.”

MERKINĖ
Netvarka Prie, Šulinio

Vakarinėje miesto dalyje, 
Seinų g-vėje yra bendras mie
sto gyventojų naudojamas šu
linys. Iš jo vandenį ima dalis 
miestelio gyventojų gėrimui ir 
valgio gaminimui. Vanduo ja
me geras. Tik negera, kad 
daug kas girdo iš jo arklius. 
Arklys kibirą išgėręs, visokias 
atmatas iš gerklės su seilėmis 
leidžia atgal į kibirą, o tas 
kibiras vėl leidžiamas šulinin 
ir semiamas vanduo kitam. 
Arklių yra sergančių pažandė- 
mis pūliuoja ir pūliais užter
šia vandenį.

Daug Riešuty
Merkinės apylinkės labai 

miškuotos ir Nemuno bei Mer
kio krantai apaugę riešuty
nais. šiemet riešutų derlius 
—neatmenamas: šakos lazdy
nų linksta. Paskutinėmis die
nomis riešutai pradėjo kirmy
ti. Riešutai įsaulyj jau pri
nokę ir žmonių renkami.

Vilkai Daro Ūkininkams 
Nuostolius

Apie 4 km. nuo Merkinės 
yra Pašilingės kaimas. To kai
mo gyventojai labai skundžia
si, kad vilkai naikina jų gyvu
lius. Dienos metu, visai drą
siai jausdamiesi, ateina iš miš- 
ko į' kaimenę ganomų avių, 
pasigauna ir — atgal miškan. 
Šiomis dienomis vienam ūki
ninkui nunešė 5 avis ir 2 par
šus. Naktimis ateina kaiman. 
Ir šunų—kiemsargių keletą 
nunešė. Pasakojama, kad vil
kai retkarčiais atsilanką ir če- 
sukų km., už 1 km. nuo Mer
kinės, ant Nemuno kranto. 
Maųęma, , ,Jk:a(U ne p erto! i yra 
vilkų lizdas.

MAURUS AltlS IR GRIGĄ - 
LAUSKAS PADAVĖ KASA- 

CIJOS SKUNDUS

Kaip žinoma kariuomenės tei
smas praėjusį mėnesį sprendė 
suvalkiečių Maurušaičio ir Gri- 
galausko bylą? ir Maurušaitį 
nubaudė mirties bausme, o Gri- 
galauską sunk, darbų kalėjimu.

Abiejų nubaustųjų įgaliotiniai 
advokatai padavė k a s a c i j o s 
skundus Vyriausiajam tribuno
lui.

Philadelphia, Pa
Rugpjūčio 24 d, Medi.kalis 

Biuras Gelbėjimui Ispanijos 
Demokratijos buvo surengęs di
delį mitingą Adelphijos viešbu
ty j. Nors oras buvo lietingas, 
bet publikos prisirinko virš 400. 
Svarbiausiu kalbėtojum buvo 
Dr. Edw. Barsky, nesenai su
grįžęs iš Ispanijos karo fronto. 
Dr. Bar&ky pareiškė, kad 2,300 
Amerikos liuosnorių randasi 
liaudiečių karo fronte, Abra
ham Lincoln Brigadoj. Taipgi 
Dr. Barsky pareiškė, kad yra 
įsteigta 6-šios amerikoniškos li
goninės po Medikalio Biuro 
priežiūra, kurios išgelbėjo 6000 
gyvybių karo lauke.’ Taipgi Dr. 
Barsky kalbėjo apie Ispanijos 
karo baisenybes, kur fašistų or
laiviai bombomis drasko nekal
tus vaikučius, moteris ir sene
lius.

Dr. Barškini užbaigus kalbė
ti, tapo perstatytas George O. 
Pershing, giminaitis generolo 
Pershingo. Savo kalboj jis pa
smerkė amerikonus, kad neko
voja prieš fašizmą, kuris pra
deda leisti savo šaknis Ameri
koj.

Taipgi kalbėjo ir daugiau 
kalbėtojų. Baigiant prakalbas, 
Dr. Herman Gold, North Ame
rican Committee narys, trum
pai ir aiškiai perstatė finansi
nį stovį Medikalio Biuro. Po to 
sekė aukų rinkimas. Aukų su
rinktą$1,600. Tai gera para; 
ma Ispanijos kovotojams. Ches
ter, Pa. stovėjo pirmoj vietoj 
aukų konteste. Chesterio komi
tetas su Dr. Gold pryšakyj pri
davė $500. Susirinkusi publi
ka atidavė didelę pagarbą ches- 
teriečiams.

Šiame mitinge philadelphie- 
čių lietuvių neteko pastebėti, o 
reikėtų dalyvauti tarptautiniuo
se parengimuose. P. Šlajus.

Worcester, Mass.
ALDLD 7-to Apskr. pikni

kas įvyko Worcester, Mass., 
22 d. rugpjūčio, bet lietingas 
oras labai pakenkė, nors Jj>u- 
vo prisirengta prie didelio pik
niko.

Buvo prašyta, kad kuopos 
atsivežtų ką nors dėlei laimė
jimo, tai tik Nashua, N. H. 
kuopa tą prašymą išpildė. Nuo 
laimėjimo liko apie $6.00 pel
no.

Buvo laimėjimai prie įžan
gos tikietukų. Laimėtojai yra 
šie:

1- ma dovana, $5, No. 289, 
Anna Vilkaitė ir W. Aleks, 17 
Willow Rd., Hudson, Mass.

2- ra dovana, $3.00, No. 314, 
Evą Sedar, 46 Winter St., 
Hudson, Mass.

3-čia dovana, $2.00, No. 253, 
L. Kasparavič, 35 Becon Park, 
Montello, Mass.

Laimėtojai yra prašomi pri
siųsti tikietus, tada gausite pi
nigus. ,

7-to Apskr. Sekr.,
D. Lukienė,

43 Austin St., 
Worcester, Mass.

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA

Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siai įtaisymais. Keturios bolių 

alleys. ‘
KAINOS PRIEINAMOS 

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 3847

NAUJOJE VIETO JE <■»■

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. l/Lūsų duoną valygyd.a- 
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui. 
Pristatome į visas dalis—Brooklyn© ir apielinkės, į krautuves 

ir j pavienius namus; taipgi siunčiam ir į kitus miestus.
Tel. Evergreen 7-8S38 Sav. V. LUKOŠEVIČIUS

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKU APTIEKA 
čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT. MICH.

DIDYSIS “LAISVES” PIKNIKAS
Rengia Philadelphijos Lietuvių Organizacijos Dienraščio “LAISVES” Naudai

Bus Nedėlioj, 5 Rugsėjo-September

Westville Grove Park, Route 47, Westville, N. J
awmmm—nu—b—m—-—m ——-mi—■ —m—i—■ m m m -■ bi-j ■ »-

I $250 Dovanom prie Įžangos Tikieto; Pirma Dovana $100; 2-ra—$35:

—I

Iš anksto perkant įžangos bilietus nuo 5c iki 25c. Perkant ant busy ir prie parko vartų—25c.
Pradžia 10 Valandą Ryto Gera Orkestrą Šokiam
L ■ r . . * . • • - - x   •

Programoj dalyvauja: Aido Choras iš Brooklyn, N. Y., Lyros Choras iš Philadelphia, Sietyno Choras iš 
Newark, N. J., Rusu Choras iš Philadelphios ir Rūsy Grupė.

H

A. BIMBA, “LAISVES” REDAKTORIUS SAKYS PRAKALBĄ
o-.------------------------------------------ :-------------------------------------------------------------------------—-------- —-------------------------------------------------------------E

KELRODIS: Pervažiavę Delaware tiltą į Camden, sukit po dešinei į Broadway ir važiuokit tiesiai 
iki pirmutiniam Circle, sukit po kairei ir už antro Circle sukit po dešinei į kelią No. A7. Pastebėję iška
bas ant kelio, sukit po dešinei. 7į mailės nuo Delaware tilto.

Bušai eis iš šių vietų tik už 50c. į ąbį puses: 143 Pierce St., 1331 So. 2nd St., 735 Fairmount Ave., 
28th ir Poplar Sts., 4647 Melrose St., 2715 Afegheny Ave., 7928 Harley Ave. Bušai eis nuo 10 vai. 
ryto iki 2 vai. po pietų. Nesi vėluokite.
ICĘĘRODIS BROOKLYNO.—Važiuodami per Puląskj Skyway, važiuokite keliu No. 1, netoli Bruns
wig sukite po, kairei į kelią, No. 130 ir atvažiavę netoli Camden, N. J., sukit po kairei apie pirmutinį 
Cj^clę ir ųž aųtro Circle sų^it pę dešinei, sekdami kelią No. 130. Privažiuosit 3-Čią didelį Circle, Čia 
pąsįębėgit Nq. 47 lęft-—sukit pų. kairei ir tuoj už tijtp sukit po kairei, sekdami kelią No. 47, važiuo- . 
kitiki pas tebesi t iškabas, sukit po kairei į pąifką., ROUND TRIP $1.75
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Puslapis Penktas

Iš “Laisvės” Pikniko, 
Maynard, Mass.

------------------J—

Liepos 4-tą, “Laisvės” pikni
ke, priėmiau pinigus, už išanks- 

' to parduotus tikietus nuo 
mų draugų: 
J. Krasauskas, Norwood 
J. Trečiokas, Norwood 
A. Vaitkevičius, Norwood-

Norfolk
A. Kaulakis, Auburn- 

Lewiston
Ig. Chulada, Lawrence 
J. Petrukaitis, Stoughton 
J. Galgauskas, Norwood 
Večkys, Lawrence 
D. Zurbienė, Norwood
A. Brazdžiūnienė, Norwood 3.15 
M. Krasauskienė, Norwood 3.09
M. Slekienė, Gardner 
W. Bilida, Nashua 
A. Navickas, Haverhill 
J. Egeris, Nashua 
Parakapas, Fitchburg 
J. Samulėnas, Fitchburg
P. Salgauskas, Fitchburg 2.24 
J. Kazlauskas, Hartford 
J. Sutkus, Canton 
J. Gicevičius, Lowell
A. Rudzinskas, Cambridge 47.25 
J. Janavičius, Norwood 
S. Penkauskas, Ląwrence 
Ceikienė, So. Boston 
A. Zaruba, Norwood 
A. Byla, Lawrence 
Zulzienė, Lawrence 
J. Grybas, Norwood 
J. M. Lukas, Worcester 
P. Jackson, So. Boston
N. Grybienė, Norwood 
P. Sarapienė, Norwood

seka

$3.00
3.00

2.00

15.75
6.30

17.42
3.15
3.15
2.76

10.19
8.98

18.98
56.25
4.49
3.33

15.91
13.43
3.15

Viso už tikietukus
aplaikiau

Už tikietukus
Už laimėjimus

3.00
12.60
1.39
3.00
1.15
1.56
6.30

89.38
35.00

4.22
1.75

$391.32
391.32

80.65
....... J____

$471.97 
Grybas.

Hartford, Conn

sekantį pirmadienį bus naujas Inas kito klausė: “Ką sakysim jo stoti į partiją, bet iki šiam ną choro narj arba svetainėje, 57'kalam. Visi lietuviai atsilankykite.į 
Park St. Prašome tikietus nusipirkti šį pikniką, jūs žinote, kad daugelis 
išanksto, kad komisija galėtų žinoti lietuvių amerikiečių Lincolno Bata- 
kiek valgio ir gėrimo pagaminti, bus lione veda kovą prieš žiaurų fašiz-

dos Pikniko rengimo komisijų 
pasitarimas prirengimui šeimi
ninkių stalo. Moterys iš komi
sijų gana smarkiai darbuojasi, 
kad patenkinus publiką ir pa
darius pelno darbininkiškai 
spaudai. Taipgi komisija pra
šo neatsisakyti pagelbėti šia
me darbe, jeigu kurios drau
gės bus paprašytos padirbėti 
dėl šio prakilnaus tikslo.

Pavyzdingas Parengimas
Rugpjūčio 28 d. įvyko lab

daringa “parė” O. Slipkaus- 
kienės naudai, kuri nukentėjo 
nuo gaisro. Svečių susirinko 
apie 100 ir visi linksmai leido 
laiką prie muzikos, o kiti šne
kučiavosi apie dabartinius pa
saulio įvykius. Susėdus apie 
stalus ir pradėjus valgyti bu
vo perstatytas drg. V. Visoc
kis pakalbėti. Jis pasakė gana 
gerą prakalbą, nupiešdamas 
parengimėlio tikslą ir baigda
mas kalbą prisiminė apie Is
panijos darbininkų kovas 
prieš fašizmą, prašydamas pa
aukauti kiek kas išgali Ispani
jos našlaičiams, 
surinkta $15.91. 
kauskienei tapo 
nų $59.00. Tai 
žai tokių parengimų 
kaip šis, kad vienu sykiu atli
ko du gerus darbus. Geras pa- 
vyzdis ateičiai.

Komisija turėjo gana ska
nių valgių ir gėrimų. Visi bu
vo (patenkinti tuo prakilniu 
darbu. Daugiausia pasidarba
vo draugė Gailiūnienė, kuri 
yra verta didelio pagyrimo.

Aukavo po $1.00: V. Visoc
kis, J. Krikščius, R. Gailiūnie
nė, A. Bujauskas, P. Jankus, 
V. J. Vasiliauskai.

Po 50c: P. M. Krikščiai, J. 
O. Ružinskai, M. J. Margai- 
čiai, M. Z. Juškai, O. J. Ruse- 
yičiai, M. J. Pilkauskai, 
Ėsulevicienė, Š. Adyns, 
Slipkauskienė, B. Lukas.

Po 25c: A. Javarauskas, 
Beržinskienė, J. Busevičius, 
A. Skardžius, K. Aksamitaitis, 
U. Rekienė, A. Mikučįonienė, 
J. Žilinskas, M. Kriaučiūnienė, 
E. žitkienė, L. Rinkevičius, D. 
Lukas, W. šilanskis, P. Mili- 
šauskienė, D. Narkevičius, J. 
Gailiunas, K. Bukšienė, T. Sto
nis, J. Getskis, O. Bakanaus- 
kienė.

Smulkių 91c.
Vardan Ispanijos Komiteto, 

tariu labai širdingą ačiū vi
siems viršminėtiems draugams 
ir draugėms. Nemunas.

Klaidos Pataisymas: Mano 
korespondencijoj, tilpusioj 
“Laisvės” num. 202 įsiskverbė 
klaida. Ten pasakyta, kad 
“draugai Margaičiai iš Kana
dos važiuodami, užsuko Ro- 
chesterin pas draugus Beke- 
rius,” o turėjo būt “pas drau
gus L. A. Bekešius.”

Nemunas.

Aukų tapo 
Draugei Slip- 
įteikta dova- 
ištikrųjų ma- 

būna,

M.

viršininkas tvarkyrtiui ir pri- bosui rytoj ?”
Ant rytojaus tas pats atsi- 'maį0. Tai prastai.žiūrėjimui kasyklų darbo, o 

dabartinis viršininkas išvažia
vęs ir negrįš. Darbininkai ei
nant į kasyklas pradėjo kal
bėtis ir klaust vienas .kito, ka
me priežastis, kas’ atsitiko su 
buvusiu viršininku? (Mat, šis 
bosas buvo prielankus darbi
ninkams.)

Buvo laukiama pirmadienio- 
Pirmadienį visi darbininkai 
pradėjo rinktis daug anks-, 
čiau prie raštinės, lyg ko ne-' 
paprasto laukdami. Raštinin
kas atsidaręs duris įsakė dar
bininkams nelaukt boso, bet 
eit dirbt.

Apie 10 vai. ryto atėjo į

laikui tų draugų partijoj nesi

Iš Dirbtuvių
š\uo tarpu darbai žymiai 

sumažėjo. Atvažiavus iš kitur 
darbas yra sunku gauti. Un
derwood ir Royal Typewriter 
išdirbystėje po vakacijų dau
gelis darbininkų dirba nepilną 
laiką būk tai dėl negavimo 
materiolo. Bet tikrenybėje 
yra visai kita priežastis, nes 
įdėjo dirbtuvėn daug naujų 
pagerinimų ir naujos mašinos 
užėmė dviejų ir trijų mašinų 
vietas, kurios kur kas daugiau 
pagamina produkcijos, 
pasirodo, kad materiolo 
pakankamai.

Jeigu darbininkai būtų 
ganizuoti*, tai pareikalautų 
trumpesnių darbo valandų ir 
tokiu būdu mašinų tobulini
mas darbininkų klasei atneštų 
naudą.

Susirinkimas
Rugpjūčio 20 d. įvyko ALŲ 

PN Kliubo susirinkimas. Susi
rinkime dalyvavo gražus bū
relis narių. Namo Pirkimo Ko
misija išdavė raportą, iš ku
rio paaiškėjo, kad jau vietą 
apipirko, įduodami $250 rank
pinigių. Tai yra šešių šeimynų 
mūrinis namas ir didelis že
mės sklypą#, kur galima bus 
pastatyti didelę svetainę. Vie
ta yra lietuviais apgyventoj 
apielinkėj. — Raportą su pa
gyrimu vienbalsiai priėmė ir 
Komisiją paliko toliau dar
buotis.

Buvo ataiŠapkimas, kad iš
rinkti delegatus, prisidėjimui 
prie vietinio veikiančio komi
teto, kuris darbupjasi pagelbai 
Ispanijos kovojantiems darbi
ninkams už laisvę. Pirminin
kui paaiškinus, taolus tapo 
išrinkta du delegatai.

I kliubą buvo perstatyta du 
nauji kandidatai, priėmimui 
ateinantį mėnesį.

Buvo plačiai apkalbama, 
kaip pasekmingiau pradėti 
statyti svetainę ir kaip gauti 
tarti pinigų. Didžiuma draugų 
išsireiškė, kad reikalinga atsi
šaukti į visas vietines draugi
jas ir visuomenę, idant pagel
bėtų varyti pirmyn šį svarbų 
darbą. Mes, kur vienybė, tai 
ten ir galybė.**

Paaitavunas Komisijų
Rugpjūčio ^6 d. įvyko Spąu- prąnesąnt dąrbinink^ms, kąd mųmąp pas į^Uninkųs. VieT

Tai 
yra

or-

Worlds End, Pa

kaistojo, kaip ir pereitos "pė
dės” dienoj, tik prisidėjo nau
jo, kad šį sykį bosas parsive
žė ožką ir sušaukęs darbinin
kus prie raštinės, kur buvo 
pririšti ožys ir ožka, tarė: 
“Dabar turim ožką ir ožį ir iš
kelsim jiem vestuves.” Ir iš 
mažo pundelio, kuris gulėjo 
šalę jo, ištraukė dvi bonkas 
šnapso ir pradėjo vestuves, po 

| vieną, po kitą ... Ištuštinęs 
tas dvi bonkas bosas prašne
kėjo į darbininkus, raminda
mas, kad neužilgo prasidės 
darbai geriau ir bus galima il
gesnes valandas padirbt ir to
kiu būdu bus galima geras 

darbo vietą savininkas su nau-i“pėdes” uždirbt. Ir vis bandė 
j u bosu ir supažindino darbi- padaryt juokų su pagelba ož- 
ninkus. Rodėsi, kad naujas kos ir ožio, kad tik nukreipt 
bosas yra pilnas prižadėjimų ir ( darbininkų mintis nuo nepasi- 
vilties. Taip slenkant laikpi,, ------- °
darbininkai nieko naujo nepa- 
tėmijo, bet šeštadienį, užbai
gus darbą, tai buvo “pėdės” 
diena ir raštininkas padalino 
čekius. Iš karto nebuvo atkrei
pta atydos, bet greitu laiku 
pastebėta, Kad ant čekių trūk
sta mokesties. Darbininkai 
pradėjo klaust raštininko, ko
dėl trūksta mokesties? Rašti
ninkas atsakė visiems, kad bo
sas išvažiavo namo ir sugrįš 
pirmadienį, tai turėsite jo pa
klaust. Sulaukus pirmadienio 
ryto darbininkai vėl susirinko 
anksčiau prie raštinės ir lau
kia boso. Raštininkas atida
ręs duris raštinės įsakė darbi- donos Rakickytės, 
nmkams eit dirbt, nes bosas užbaigus slaugės mokslą ir iš- 
atvažiuosiąs vėliau. Užbaigus laikius egzaminą registruotos 
darbą, visi darbininkai pradė- slaugės. Ji įsirašė į LDS 5 
jo rinktis prie raštinės, kad kuopą, 
sužinot apie sumažintą mokės-1 Bet mes, vajininkai, dar 
tį. Tuo sykiu pasirodė pats bo- daugiau dėsime pastangų, kad 
sas ir skubiai užklausė kame 
dalykas. Darbininkai skundė
si, kad trūksta’ mokesties. Bo
sas trumpai atsakė, jog netu
rįs laiko ir tik rytoj paaiškins. 
Pas darbininkus pasireiškė 
koks tai neramumas, kai kurie 
pradėjo pasakot, kad mest 
darbą, kiti abejojo.

Ant rytojaus visą dieną bo
so nebuvo ir apie pavakarį vėl 
kai kurie darbininkai užklau
sė raštininko apie bosą. Rašti
ninkas atsakė, kad už valan
dos bosas sugrįš.

Taip ir buvo: už kiek laiko 
parvažiavo bosas su mažu tro- 
keliu, kurio užpakalyje sto
vėjo pririštas didelis ožys, ku
rio ragai siekė jo paties nuga
rą. Bosas išlipo ir priėjęs 
prie šono trokelio atrišo virvę, 
atlošė trokelio duris, nutraukė 
ožį žemyn ir vedėsi linkui raš
tinės. Darbininkai, pamatęs tai, 
ėjo pasikalbėt su bosu. Pirm 
negu darbininkai spėjo ką už-1 
klaust apie sumažintą mokes- Į 
tį, tai bosas juokdamasis sku
biai prašnekėjo:

“O ką jūs, vyrai, sakote 
apie šitą sportininką, aš paro
dysiu jum kaip jis moka muš
tis,” ir liepė vieniem už ragų 
traukt, o kitiem stumt, ip taip 
kai kurie darbininkai bevęik- 
pamiršo apie savo užduotį, o 
kiti išreiškė nepasitenkinimą 
ir vienas iš jų išėmęs čekį iš 
kišenės, prisiartinęs prie boso 
paklausė, kodėl jam trūksta 
mokesties. Susiraukęs bosas 
atsakė, kad rytoj pasakys vi
siem darbavietėj, ir vėl ėmėsi 
žaist su ožiu, idant nukreipt 
darbininkų mintis nuo klausi
mo.

Šioje apielinkėj randasi ke
letas mažų anglia^asyklų, o jų 
savininkai yra smulkiosios 
buržuazijos spekuliantai. Ka
dangi čionai nesiranda nė jo
kių skirtingų industrijų, fai ir 
geležinkeliai nėra pravesti 
prie viršminėtų kasyklų ir, to
kiu būdu, iškasta anglis yra 
išgabenama tilętrokais į toliau 
esančius miestukus, ypač žie
mos laiku. Vasaros laiku labai 
mažai dirba, nes anglies išve
žimas daug sumažėja. Didžiu
mą darbininkų čionai sudaro 
suvargę farmeriai, dalis jų, 
vasaros laiku, darbuojasi ant 
farmų, o žiemos laiku eina į 
kasyklas dirbt, nes iš jų farmų 
pragyvenimas neužtikrintas.

Atvažiuoja darbininkų ir iš 
kitur, bet kadangi darbo sąly-

i gos yra labai prastos, taį jie, 
tankiausia, pasižiūrėję, išva
žiuoja. čionąi unijos nėra, dėl 
to darbo sąlygos yra labai blo
gos. Pa's darbininkus yra labai 
plačiai išsivystęs girtupjdiavi- 
mas. Nors ir .rpąžąi uždirba, 
bet dalį uždarbio ant alkoho
lio apmaino. Apšvieta čipnai 
užmiršta, nes laikraščiai ir ki
tokia literatūra čionai neatei
na. Esant tokioms aplinky
bėms kasyklų savininkai grie
biasi visokių priemonių, kad 
pasinaudoti iš darbininkų sun
kaus darbo. .__ T ____ __ _ ____

Nesenai vieną rytą raštinin- jo šiandie pėra, o bus tik ry
kas prikalė notą prie raštinės, toj, tai ir vėl pąsireiškė nėra-

' tenkinimo. Taip, į trumpą lai
ką viskas liko užtrinta ir dar
bininkai neteko dešimties nuo
šimčių mokesties.

Kalnietis.

Philadelphia, Pa
Pagalvokime ,

Brangūs tėvai ir motinos, 
ar nelaikąs jums pagalvoti, 
kodėl mūsų vaikai dar nepri
guli prie Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo. Paraginti, pa
kalbinti žymesni žmonės stoja 
į LDS. Štai matote šiam pus
lapyje paveikslą panelės Al- 

, kuri yra

gavus žymesnių ypatų, įvairių 
profesionalų.

Gal kai kas pasakas: kaip 
tai gali būti, kad LDS 5 kuo
pa dar nesenai gyvuoja Phi- 
ladelphijoj, o jau gauna į savo 
eiles žymias ypatus? Atsaky
mas toks: reikia rūpintis suei
ti į pažintį su žmonėmis ir nu
rodyti organizacijos svarbą.

Raginu tėvus ir motinas įra
šyti į LDS savo vaikus. Lai 
jie patampa nariais mūsų di
džiulės ir svarbios organizaci
jos. x f J. S. Rainys.

Draugai, kodėl neštoj ate par
ti jon? Gal nežinote, kur komu
nistai susirinkimus laiko? Pasi
klauskite bile komunisto, jis 
jums nuoširdžiai ‘suteiks visas 
informacijas.

Draugai, stokite į Komunistų 
Partiją! Nuošaliai esant, nieko 
neveikiant, ne pačiam, nė .dar
bininkų klasei gero nedarot. 
Kai dar' esi jaunas ir tvirtas, 
tai netūnok nuošalyj, lyg tas 
medis išaugo, supuvo ir niekam 
jokios naudos neatnešė. Eikime 
Markso ir Lenino pramintais' 
takais, būkime pasaulio avan
gardu. Palikime ant šios žemės 
savo sėklas, kad būšimoji gent- 
kartė matytų, kad mes ant šios 
žemės gyvenom ir dirbom dėl 
žmoni joąjabo.

Vienas Worcesterio korespon
dentas, pasirašęs “Cigaro Dū
mas,” klausia, kodėl visi drau
gai miega. Tarp kitko pastebi, 
kad TDA nelaiko susirinkimų. 
Tas teisybė. Mat TDA susi
rinkimus yra pertraukęs ant 
trijų mėnesių vasariniame se
zone. Bet jau ta pertrauka bai
giasi, ir TDA 13 kuopos susi
rinkimas įvyks rugsėjo 28 d., 
7:30 vai. vakaro, Lietuvių Sve
tainėj, 29 Endicott St. šiame 
susirinkime turėsime daug svar
bių dalykų apsvarstyti. Todėl 
visi nariai ir pašaliniai draugai 
malonėkite skaitlingai atsilan
kyti į šį susirinkimą. Pasižy- 
mėkit laiką ant savo kalendo
riaus, kad nepamirštumėt, nes 
daugiau šio susirinkimo negar
sinsime.

Kas sutinkate darbininkų ko
vas remti ir apginti nukentėju-j 
sius draugus, visi atsilankykite i 
f šį susirinkimą, 'tada nereiks i 
bėdavot, kad TDA susirinkimų' 
nelaiko. Padarykite TDA 13-tą 
kuopą tvirtą ir veiklią, ir turė
kime reguliarius susirinkimus.

H. Stankus.

puikūs karališki pietūs. A. Ramoš
kos orkestrą smagiai pagrajys šo
kiams, galėsite linksminties iki vėlai 
nakties. Taipgi turėsime didelę žąsj 
ant laimėjimo, vardu zosi, partraukta 
iš Lietuvos, kas laimės — turės pui
kius pietus. Jeigu tą dieną butų lie
tus, tai parengimas bus Laisvės Cho
ro Svet. Kviečiame visus dalyvauti.

—Komisija.

HARTFORD, CONN.
Lietuvos Sūnų ir Dukterų Draugi

ja rengia didelį pikniką, sekmadienį, 
5 d. Sept. Lietuvių Parke, Sta. 24, 
Glastonbury Line. Pradžia 1 vai. 
po pietų. Šio pikniko pelnas eis 
pusiau Ispanijai ir labdarystės rei-

Darbininkų ir Delegatų

EKSKURSIJA
Ant 20-tųjų Sukaktuvių

Rusijos Revoliucijos
Plaukimas bus Puošniausiu

LAIVU QUEEN MARY

Ekskursija Yra Vedama

WORLD TOURISTS, INC.
Manadžerio J. N. Golos

Ekskursija Išplauks

Spalio (Oct.) 20-tą d
Apsilankykite: Londone, Lenin
grade, Maskvoje, Kharkove, Dnie- 
proge, Yaltoje, Sevastopol, Ode
soje, Kieve, Lenkijoje, ir Paryžiuje

Dėl Laivakorčių Informacijų 
Klauskitės pas

World Tourists, Inc.
17j> Fifth Avenue, New, Ąork City

Telefonas Algonquin 4-6656-7-8

Cunard White Star Line

mą, todėl visų lietuvių pareiga atsi
lankyti ir paremti tą darbą. Bus gera 
orkestrą šokiam, taip pat užkandžių 
ir gėrimų. Kom.

(207-299)

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
SCRANTON, PA.

ALDLD 39 kp. rengia pikniką, net 
dvi dienas, sekmadienį ir pirmadienį, 
rugsėjo 5 ir 6 dd. nuosavam darže,. 
High Works Grove, Ferdinand St. 
Kviečiame visus nuoširdžius rėmėjus 
darbininkiško judėjimo dalyvauti šia
me piknike. Rengėjai pasirūpins, kad 
visi atsilankę bus patenkinti įvairiais 
užkandžiais ir gėlimais, šokiai prie 
geros orkestros visiems dykai. 
Rengėjai.

HARTFORD, CONN.
Laisvės Choras rengia didelį iš-

Jei Pasiskabinsit—
Dar Gausit

Dvi teisingiausios lietuviškos 
knygos apie lyties klausimus: 
PATARIMAI VYRAMS APIE 

LYTIES DALYKUS; x 
Kaina $1.50.

PATARIMAI MOTERIMS 
APIE LYTIES DALYKUS; 

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

mų, su paveikslais.
Galima pirkti abi arba bile 

kurią vieną

Tų knygų jau mažai turiu, to
dėl norintieji pirkite tuo jaus. 

Reikalavimus su pinigais 
adresuokite:
J. BARKUS 

111-40—128th St.,
So. Ozone Park, N. Y.

mi
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Valgykite Medų
“Laisve” tik dabar vėl ga

vo didelį vežimą tikro bičių 
medaus ir parduoda už nuže
mintą kainą—po 65c kvortą; 
pusė galiono $1.25.

Geriausias būdas atsikratyti 
lengvas blogas — šaltį — ge
riant arbatą su medum ir le- 
monu-citrina. O pavasarį, dau
giau ar mažiau, kone kiekvie
ną slogos vargina.

Kreipkitės į “Laisvės” ofisą
JUdlaVvu \JHU1 CIO xvllgia vllvldĮ Jo • •» g < • • v •

važiavimą sekmadienį, rugs. (Sppt.) ,r pasiimkite tyro bičių me-
| J9 d., Juškos Darže, Cottage Grove daus, vartokite vietoj cukraus.
Rd., Blue Hills Ave., Station 12, po 
kairiai. Pradžia 12:30 po pietų. Ti- 
kietai 75c, galite įsigyti pas kiekvie-

ši jauna, gabi lietuvaitė, Al
dona Rajtickytė, baigus slau
gės mokslą, įsirašė į Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo 5 
kruopą, Philadelphia, Pa. Tos 
kuopos pirmininkas ir vaji- 
ninkas J. S. Rainys įrašęs ją 
žada daugiau lietuvių profe
sionalų įrašyti į savo kuopą.

Worcester, Mass

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS
• 278 Harvard St,

kampas Inman St., 
arti Cenral Skvero,

CAMBRIDGE, MASS.
OFISO VALANDOS:

2-4 ir 7-9 vakaro 
Nedėliomis ir šventadieniais: 

10-12 ryto

ODOS-NER- 
VŲ-KRAUJO 
CHRONIŠKŲ 

LIGŲ
GYDYMASį

Vyram ir Moterim
P"tenkinančios ir Greitos 

Pasekmės
KRAUJO IR ODOS Ligos, 
CHRONIŠKI NERVU, Suirimai. 
CHRONIŠKI f SKAUDULIAI 
BENDRAS NUSILPIMAS, 
SKILVYS, HEMORROIDAI ar 
kitos MĖŠLAŽARNĖS Ligos, . 
NOSIES, GERKLĖS, PLAU
ČIŲ, KVĖPAVIMO DŪDŲ Li
gos, INKSTŲ Sugedimai ir ki
tos Vyrų ir Moterų ligos sėk
mingai gydomos, o jeigu turite 
kokį nesveikumą, kurio nesu
prantate, pasiklauskite manęs 
su pasitikėjimu, ir jūsų ligtrbus 

.Jums išaiškinta.
X-S P I N D U L I A I S 
IŠEGZAMINAVIMAI 

Kraujo Tyrimai ir Pilnas 
Šlapumo Ištyrimas 
MANO SĄLYGOS 

PRIEINAMOS 
Egzaminavimas Veltui

DR. L. ZINS
110 East 16 th St., N. Y.
Tarp Union Sq. ir Irving PI.
Valandos 9 A. M. iki 8 P. M.
Sekmadieniais 9 A. M. iki3»P. M. •
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VARPO KEPTUVE

Kai kurie Worcesterio drau- 
idant su- 

drūtinus lietuvių komfrakciją. 
Vietinis komf rakei jos organiza
torius nelabai senai buvo su
šaukęs lietuvių komfrakcijos 
susirinkimą sykiu su simpatį- 
kais. Tame susirinkime organi
zatorius paprašė draugus stoti 
į partiją ir tada keletąsv draugų 
pasižadėjo įstoti partijęn ir net 
pasiėmė įstojimo blankas išpil
dyti. Bet tas žadėjimas taip ža
dėjimu ir pasiliko.

Po to susirinkimo į trumpą 
laiką atsilankė į Worcester] 
draugas J. Bimba. Jis taipgi 
bandė sudrūtinti lietuvių kom
frakciją. Tapo sušauktas lietu
vių komfrakcijos kartu su sim- 
patikais susirinkimas, kuriame 
d. J. Bimba pakvietė draugus 
stoti į partiją. Beveik tie patys 
draugai padavė savo vardus, 
kurie buvo pasižadėję .stoti į 
partiją pirmame subrinkime. 
Tai reiškia, kad kai ; kurie 
cįraųg^j jąy <Jų ^yjęių p^igądė.

Ant rytojaus bosas aiškinę gai deda pastangas, 
kai kuriem darbininkam, kad 
kompaniją turi dabar daug iš
laidų ir laikinai turėjo suma- 
žint mokestį ant 10 nuoš., o 
kaip ateis žiema, tai sugrąžins 
tą patį mokestį.

Užbaigus dviejų savaičių 
darbą angliakasiai, kaip visa
da, pradėjo pridavinėt darbo 
laiką už dvi savaites ir kai 
kurie užklausė boso: ar ir da
bar bus sumažinta mokestis? 
Nuraminimui, bosas atsakė, 
kad nėra abejonės, jog šita 
“pėdė” bus OK.

Darbininkai n u s i r a m i np. 
Praslinkus dviem savaitėm 
“pėdės” dienoje, raštininkas 
pradėjo dalint čekius ir staiga 
buvo patėmyta, kad ant čekių 
taip pat trūksta mokesties, 
kaip už tonus, taip ir už die
nas darbo.’ Užklausus, kodėl 
trūkstą, raštininkas atsakė, 
kad turi matyt bosą, bet kad

Reumatizmas Sulaiko
mas į 48 Valandas 

New Yorko Daktaro Nauja Medicina 
Tįekia Linksmybės Tūkątančiąma— 
Išvaro Reumatigkus Sopulius iš Nu

garos, Sąnarių, ir Muskulų.

SKAUSMAI PAPRASTAI IŠEINA 
PIRMĄ DIENĄ

f*? •]

36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y<
Varpo Keptuves Kėk#ai Vestuvėm ir P orėm Yra Skaniausi.

ž».

o V arpas Bakery, 36-42 Stagg Street, Brooklyn, N. Y.

Nuodai jūsų kraujuje sudaro re- 
umatiškus skausmus, sustingimus ir 
ištinimus, ir vargina jumis. Paliuo- 
pąvimui išvarginančių skausmų jūs tu
rite išvalyt tuos nuodus iš savo krau
jo. ši daktaro naujoji medicina pa
daro tai labai greitai. Neturi s vai- 
ginimo (dope)--saugi jauniem ir pe
niem; nedaro pavojaus širdžiai. Ji 
yra vadinama BARUVACOL ir jūs 
galite išbandyti ją sekamom sąly
gom. Iškirpkite šį pranešimą ię pa- 
aiųskite ji su sąvo. vardu ir antrašu 
(arba ateikite asmeniškai) į Atkins 
Laboratory, 44 East 68rd St., New 
York City. Nesiųskite pin . Užmo
kėkite pastoriui $1.85, kaitant 
C.OLD. kagtuš, kada jis atneša BA- 
RUVAG9L- Vąrtoiate jas 2 dienas 
(48 valaųdąs). J$i. jūs nesijausite, 
kad skattsnias praėjo“ sugražinkite 
nesunaudotųs vaistus ir .'jfląų $1.85 
bus .sugrąžinta. Kam vargti dar ki- 

;.....................

Rūgšti ruginę, sn/di ruginė, CIelų kviečių, čielų rugių, sen- 
vičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi 
kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausių 
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 pet paštą j kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svori ir kaina*.

%
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Iš Brooklyno Eis Penki Bušai j 
“Laisvės” Pikniką Westville j

Važiavimui į philadelphie
čių rengiamą “Laisves” pikni
ką jau priregistruota penki 
busai. Jei kas iš norinčių va
žiuot dar nesiregistravote, ko 
greičiausia užsiregistruokite, 
kad galėtume užsakyt dau
giau busų. Per šventes labai 
sunku gaut 
užsakymo iš anksto.

Prašome 
prie busų. Kurie dar neturite 
busų bilietų, tai tuojaus įsigy-

ekstra busų be

visų laiku būti

Kriaučiai Važiuos j 
“Laisvės” Pikniką

Iš patikimų šaltinių sužino
ta, kad Matulio šapos lietuviai 
kriaučiai patylomis susiorga
nizavo savo šapoje didelę gru
pę, kuri visa kartu šį sekma
dienį, 5 rugsėjo, 
“Laisvės” pikniką, 
Philadelphijos ir 
lietuvių organizacijų, Westvil
le, N. J.

Taip pat nugirsta, kad ren
giasi ir iš kitų šapų. Mat, 
kriaučiai savo šapose supratę 
kartu ir kur jau pasijudino 
vienas, jį sutartinai paremia 
kiti, nes jie myli draugiškai 
sueiti ir po darbo, ne vien tik 
darbe. O tam bus puiki pro
ga “Laisvės” piknike. Ten, be
je, bus galima sueiti ir šimtus 
Baltimorės kriaučių, taipgi 
draugų, giminių ir pažįstamų 
philadelphiečių ir iš kitų apy
linkės miestų ir valstijų.

Rep.

važiuos į 
rengiamą 
apylinkės

Lietuvių Liaudies 
Teatro Reikalai

Aną subatvakarį, 28 rug
pjūčio (August) brooklyniškis 
Liet. Liaudies Teatras turėjo 
Pil. Kliube draugišką pasitari
mą, turint užkandžių ir gėri
mo. Dalyvavo gražus būrelis 
scenos mylėtojų. Turėta trum
putis mitingėlis; subendrinta 
meniškos spėkos, nutariant 
padaryti vienu teatro kūnu, 
suvienijant d. J. Juškos vado
vaujamą grupę, kuri šiuo tar
pu mokinasi veikalėlį J. Juš
kos parašytą — “Išdykusi 
Pati”.

Platesniam veikimui sumes
ta pluoštas dolerinių, štai au
kavusiųjų vardai:

Po dolerį:
V. Bovinas, N. Pakalniškis, 

R. Mizara, K. Lukšaičiutė, E. 
Jeskevičiutė, M. Plepis, Keršu- 
lis, Paltanavičius, J. Nalivai- 
ka, C. Lelešius, S. Sasna, P. 
Petrauskas, J. Juška, A. Dei- 
kus, A. Miliauskas, P. Bara
nauskas.

Pd 25c.: J. Aiman ir P. 
Vainauskas; P. Buknys 50c.

Tame .pačiame vakarėlyje 
išrinkta plati Liaudies Teatro 
valdyba net iš 15-kos asmenų.

♦ * ♦

Rugsėjo 2 d. turėta Liet. 
Liaudies Teatro valdybos po
sėdis, kur pasiskirstė sau eiti 
sekančias pareigas:

Pirmininku išrinktas V. Bo
vinas, sekr.—P. Baranauskas, 
iždininke—M. Ramoškaitė.

Narių gavimui komisija: A. 
Šertvietytė ir J. Visockis.

Budžeto komisija: A. Rai
nienė ir d. Daugėlienė.

Veikalu komisija: A. Jeske
vičiutė, P. Petrauskas ir P. 
Balsys.

Scenos komisija: Varaškevi- 
čius ir Stakovas.

Bendrai režisūros reikalais 
rūpintis paskirti d.d. V. Bovi
nas, A. Jeskevičiutė ir P. Bal
sys.

Kadangi šiuo tarpu buvęs 
Liet. Liaudies Teatro režiso- 
rius Jonas Valentis vadovauja 
Aido Choro operete “Kornevi
lio Varpai”, tai režisoriaus pa
reigas sutiko eiti d. A. Jeske
vičiutė.

Pirmutinis veikalas bus mo-
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šeštadįen., Rugsėjo 4, 1937
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LDS 1-ma Kuopa Sveikins 
Aido Chorą; Paveda At. 

Žiedą Sąryšiui

Daugiau Apie Aido Choro 
25 Mėly Gyvavimo 

Sukaktuves

UCCESSivz 
W/2)0l/m i

PAIO DEPOSITORS

BUSHWICK 1
SAVHMGS HAWK. !

GRAND ST. at GRAHAM AVE.. UROOKLVN

PARDAVIMAI
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FRANK DOMIKAIČIO
RESTAURACIJA

417 Lorimer St Brooklyn, “Laisves” Name

kite, dar galima gauti. Kaina 
$1.75 j abi pusi.

Bušai išeis iš sekamų vietų:
Vaiginio-Šapalo Sales, 147 

Thames St., 8:30 vai. ryto.
J. Juška, 79 Hudson Ave., 

8:30 vai.- ryto, ir
“Laisvės” Salės, 427 Lori

mer St., 9:00 vai. ryto.
Iš Central Brooklyno ir Rid- 

gewood’o busai atvažiuos prie 
“Laisves” ir iš čia visi busai 
kartu važiuos i pikniką. Jei ir 
lytų, vistiek važiuos.

Komunistai Oficialiai 
Pradėjo Rinkimus

Dešimtis tūkstančių darbinin
kų susirinko j Coney Island Ve
lodrome pereito ketvirtadienio 
vakarą, kad pasveikint komu
nistų kandidatus ir paremt Ko
munistų Partijos rinkimų kam
paniją.

Minia entuziastiškai sveikino 
komunistų vadų šaukimą nuga
lėt Tammany ir darbuotis už pil
ną laimėjimą Amerikos Darbo 
Partijos kandidatų sąrašo.

Peter V. Cacchione, Kings 
County komunistų organizaci
jos kandidatas į Miesto Tarybą, 
kritikavo Tammanės kandidatą 
Royal S. Copelandą ir Jeremiah 
T. Mahoney, lenktyniuojančius 
už demokratų nominacijas. Jis 
nurodė, kad jie abu yra “atsto
vai tų pačių Wall Stryto politi
nių banditų,” ir kad dabar Tam
manės rankose esantis Kings 
County yra prieglauda priešdar- 
bininkiškoms drausmėms (in
junctions).

Earl Browder, Komunistų 
Partijos generalis sekretorius, 
kalbėjo apie Japonijos įsiverži
mą Chinijon, nurodydamas, 
kad tas įsiveržimas gręsia pa
saulio taikai.

Pirmos kuopos susirinkimas 
buvo 2 d. rugs. Tai jau 2-ras iš 
eilės susirink, naujų narių ne
gauta. Labai bloga, kad vajus 
taip lengvai praleidžiamas. LDS 
3-čio Apskričio metinė konfe
rencija įvyks 26 d. rugsėjo, 
Bayonne, N. J. Delegatais iš
rinkti šie draugai ir draugės: 
M. M. Plepys, J. Siurba, Banai
tienė, Stakoff, Gaitis, K. Jone- 
liūnas, Rainys P. Taras. Nutar
ta, kad kuopa apmokėtų kelionės 
lėšas. Kurie nežinos, kaip nuva
žiuoti, patarta susirinkti prie 
“Laisvės” tarpe 8 ir 8:30 ryto, 
26 d. rugsėjo. 

i 

Skaitytas laiškas nuo Aido 
Choro 25 metų sukakties (nuo 
Choro susiorganizavimo) reika
lu. J. Gaitis padarė pastabą, kad 
Aidas 1-mai kuopai per pasta
ruosius 3 metus nieko nedavė, 
tad davė įnešimą, kad Chorą
“nubaust” su 3 dolerių pasveiki- Varpai” spalio 3 dieną, 
nimu ir visi, kas gali, būti choro 
parengime. Bet draugėm mote
rim pasirodė tokia “bausmė” per 
maža, tad davė pataisymą “nu
baust” su 5 doleriais. Pataisy
mas laimėjo.

Pakėlus Ateities žiedo mokyk
lėlės reikalus, po draugiškų dis
kusijų, prieita, jog Sąryšis ge
riau galės sugebėti tvarkyme ir 
auklėjime Ateities žiedo. Tad 
vienbalsiai nutarta' tą svarbų 
darbą pavest Sąryšiui. Patartina 
senajai Mokyklėlės K-sijai bū
ti Sąryšio susirinkime 30 d. rug
sėjo, ”L.” Svet., kad sutvarkius 
tūlus reikalus.

Kuopos Koresp.

Aido Choras jau yra aplaikęs 
daug gražių pasveikinimų savo 
25 metų gyvavimo sukaktuvėm.

Su $5 sveikino sekami: ALD 
LD 185 kuopa, East New York, 
Geo. Stąsiukaįtis, Dr. Karkian
čius, P. ir O; Juodzevičiai, T. Ka
počius, J. Weiss, Vilijos Choras, 
Waterbury, Conn.

Po $1: Petras Taras, P. Buk- 
nys, P. Siauris, A. Šidlauskaitė, 
Geo. Wareson, K. Sholomskienė, 
A. Kalakaus.kienė, M. Misevičie
nė, V. Paukštys, K. Mockus, J. 
Vinikaitis, M. Klimas, V. Januš
ka, Vincas ir Ona Baltrušaičiai, 
J. Ruseckas, S. Kazakevičiūtė, 
ir P. Rainys.

Ačiū visiems' už gražias au
kas !

Patsai choras savo sukaktuves 
atžymės suvaidinimu puikios 
komiškos operetės “Kornevilio

Parsiduoda Saliūnag, Restaurant as 
Ir Namas

Parsiduoda labai gera vieta, tai 
yra galiūnas, restaurantas ir namas. 
Parsiduoda viskas sykiu. Biznis eina 
labai gerai, kad pietų laiku dirba 
keturi darbininkai. Taigi kas mylit 
turėt tok j biznį, tai greit atsišaukit, 
nes pinigų tame biznyje yra. Savi
ninkas parduoda tą biznį tik todėl, 
kad nesveikuoju. Prašome atsišaukti 
į “Laisvės” raštinę, o iš ten bus nu
rodyta vieta ir savininkas.

(208-21.3)

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių 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.

Taipgi atmalia* 
voju j v a i r i o m 
spalvom.

JONAS STOKES
112 Marion St., kamp. Broadw _ 
ir Stone Ave., tarpe Eastern Park 
way ir Chauncey stočių BMT Line 

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

Šiandien Jurginės Dr-jos
Piknikas Dexter Parke

irJurginės Draugijos nariai 
draugai šiandien, 4 rugsėjo, 
trauks į smagų pikniką, kurį 
draugija ruošia Dexter Parke. 
Privažiuoj-ama Jamaica Lini
ja, Elderts Lane stotis, šo
kiams yra didžiulė salė ir bus 
gera orkestrą, o ne šokėjams 
—įvalias suolų ir stalų, kur 
susėdus patogu pasivaišinti 
medžių pavėsyje. Rep.

Sinkevičiukas Streiko 
Vadovybėje

Laisvėje” 
kad Modern 

Co., McKib- 
pravarius iš

Vakar dienos 
buvo rašyta, 
Wood Products 
ben St., buvo
darbo 5 darbininkus už uniji
nį veikimą ir kad CIO tuojau 
paskelbė streiką už apgynimą 
unljistų darbų.

/

Streikan išėjo visi darbinin
kai. Jie atlaikė savo susirinki
mą ir išrinko Streiko Komite
tą, kurio pirmininku išrinktas 
Antanas Sinkevičius,, veiklus 
Aido Choro ir LDS Jaunimo 
kuopos narys. Jisai buvo vie
nu iš penkių pravarytų už 
unijinę veiklą. Rep.

Ch. Navikas Susirgo. 
Nervų Liga

Ch. Navikas, gyvenęs .^99 
Grand St., ' Brooklyne, gana 
sunkiai susirgo ir nugabentas 
į Kings County ligoninę. Jisai 
iš amato yra siuvėjas.

“Laisvės” Rep.

kinamasi—“Salomėja”. Kiek 
vėliau, manoma imtis daugiau 
darbo.

Liet. Liaudies Teatro sekr., 
P. Baranauskas.

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

na; gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai.

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

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

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—4 ir 6—8.

Nėra valandų sekmadieniais.

*

Tūkstančiai Sveikino 
Ispanijos Gynėjus

Trečiadienio vakarą, New 
Yorko Hippodrome įvyko brolių 
Flaherty pasitikijnui masinis 
mitingas.

Trys broliai Flaherty per ke
lis mėnesius tranšėjose gynė Is
panijos demokratiją nuo Ispani
jon įsiveržusių Vokietijos ir Ita
lijos fašistų. Kovoj'jie buvo su
žeisti. Nesenai jie sugrįžo j J. 
V., kad organizuot daugiau pa
ramos Ispanijos demokratijai.

Didvyriškiems broliams ii’ ki
tiems Ispanijos karo veteranams 
su Phil Bard pasirodžius 
salėj, kilo jaudinanti pasi
tikimo ovacija. Tai buvo išraiš
ka masių pagarbos pašišven- 
tusiems masių laisvės gynėjams, 
ir kartu džiaugsmas, kad jie 
(nors tūli iš jų daug nukentėję 
kare) sugrįžo, ir yra kupini to 
paties pasišventimo darbui, už 
Ispanijos lojalistų pergalę ant 
fašizmo.

Kalbėjo. Phil, feard, artistas, 
Lincolno Bataliono Draugų sek
retorius, kuris buvo nuvykęs Is
panijon prižiūrėt išdalinimą per 
tą organizaciją sukeltų, dovanų 
Lincolno Bataliono kariams Is-1 
panijoj. Taipgi kalbėjo Richard 
Capa, laikraščių fotografas, ku
rio žmoną užmušė fašistai; Jay 
Allen, korespondentas, fr bro
liai Flaherty. Jie visi buvę fron
te. Vieni atlikinėję pareigas 
savo darbo srityje, o broliai Fla
herty ir kiti 12 vaikinų su gink
lais rankose kovoję prieš 
šizmą.

Atidarė Naują Užeigą
Šiomis dienomis Augustas 

Lessingas atidarė naują užei
gą (Bar, Grill & Resturant) 
po num. 459 Grand St., tarpe 
Keap ir Hooper sts. Vieta gra
žiai ištaisyta ir švari.

Rep.
James Beattie, 37 m., ras

tas po 62nd St. prieplauka nu
silpęs nuo peralkimo ir susir
gęs plaučių uždegimu. Iš 175 
svarų vyro jis pavirtęs į apie 
90 svarų skeletoną. Jis nega
lėjo gaut darbo ir nejieškojęs 
pašalpos..

fa-

—r-

M. S.

Lankėsi “Laisvėje”

MATEUŠAS SIMONAVIČTUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAM IŠTAIGA

Penktadienio rytą apsilankė 
“Laisvės” įstaigoj Jonas ir 
Petronėlė Mineikiai iš Brock
ton, Mass. Jie Brooklyne pa
siliks per šventes. Tikisi ap
lankyti savo gimines ir pažįs
tamus, kurių čia turi gana 
daug. Jie paeina iš Žemaitijos, 
Ylakių valsčiaus.

Apžiūrėję “Laisvės” įstaigą, 
d. Mineikiai nusipirko po 
“Laisvės” Bendrovės Šerą ir 
paaukojo $1 išmokėjimui nau
jos mašinos. Rep.

NAUJA UŽEIGA
Kurie norite pasimatyt su savo 

nu pažįstamu, prašau užeit mano 
ką atidaryton užeigom Bar, Grill & 
Restaurant po No.

459 Grand Street, 
tarpe Keap ir Hooper St., Brooklyne.

AUGUST LESSING
' (209-211)

sė
ti k

PRAMOGOS
BROOKLYN, N. Y.

švento Jurgio Draugystės 58-tas 
piknikas, kuris buvo rengiamas 22 d. 
Rugp. (August), iš priežasties lie
taus neįvyko. Pasiliko atidėtas ant 
rugs. (Sept.) 4, šeštadienį, pradedant 
2-rą vai. po pietų. Dexter Parke, 
Jamaica Ave. ir 75th St., Woodha
ven, N. Y. Tikietai tie patys yra 
geri. Pikniko Kom. Sekr.,

Petras Sfrolis.
(207-209)

REIKALAVIMAI
Reikalingas apysenis vyras prižiū

rėti namus prie ūkės. Dėl platesnių 
informacijų kfeipkites pas:

CHARLES RICE, 
Stockton, New Jersey.

(208-210)

Dr. Herman Mendlowitz
88 METAI PRAKTIKOS 

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

Tel. Evergreen 7-1312

OFISO VALANDOS 
uuo 1—8 dienų ir nuo 7—8 vakare 

NEDfiLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

‘Laisves” ofise bi kada galima 
gauti šiuos užsieninius 

laikraščius:

“Raudonasis Artojas”
Iš Sovietų Sąjungos,

Kaina už egzempliorių 3c.

“Liaudies Balsas”
Iš Kanados

Kaina už egzempliorių 5c.

Vietinis
“Daily Worker”

Kaina ui ekzempliorių Be

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Tel. Triangle 5-3621 

Brooklyn, N. Y.

I 168 Grand Street
| Tel. Evergreen 8-7179 £
B Brooklyn, N. Y. i

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius 
GRABORIUS 

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidojo tin

kamai ir už prieinamą kainą
Fnrsamdau automobilius vestuvėm 
parčm, krikštynom ir kitokiem 

reikalam

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

Stephen Aromiskis 
(Armakauskas) 

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC 

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4381

Tcl. Stagr 2-0783 NOTARY
Home Tel. public

Havemeyer 8-1158

Juozas Levanda 
(LEVANDAU8KAS) 

GRABORIUS 
BALZAMUOTOJ AS

Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite.
337 Union Avenue 

Brooklyn, N. Y.
Namas tas pats, tiktai miesto 
patvarkymu pamainytas nume
ris buvusio 107 Union Avenue.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(JALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS 
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kastų. 
Turim puikiai (taisytų Koplyčių 
ir salę del po Šermenų pietų. 
Teikiam nemokamai vėliausios 

mados7 automobilius.

84-02 JAMAICA AVE. 
Prieš Forest Parkway 

WOODHAVEN, L. L, N. T.

/į:

■w.-.< m wvwimaamKUUJ i.

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

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterimis. Neda
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

426 SOUTH 5th STREET, BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties. Tel. Evergreen 7-8886

CHARLES’
UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Gerai Patyrę Barber i ai 
Prielankus Patarnavimas 

306 Union Avė.
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

Laidotuvių Direktorius
Ifibalzamuoja ir laidoja numi
rusius ant visokių kapinių; par- 
samdo automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir pa

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Notary Public Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavimas 
bus užtikrintas ir už prieinamų kainų

Irt irt irt irt irt irt irt irt irt irt irt irt irt mm im mm mm mm mm mm mm km mm mm

\

Lietuviu Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Pristato
me greit į jūsų namus. Prašome įsi- 
temyti adresą ir 'telefonų.

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti į ofisų 

485 Grand St., Brooklyn, N. Y. 
Kampas Union Avė. ir Grand St.

IRU - EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street Brooklyn, N. Y,
Telefonas: EVergreen 7-1661
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