
Krislai
Dar Apie “Priekalą.” 
Dimitrovo žodis.
Kam Rūpi Taika. 
Ormanas Pittsburghe. 
Menininkams.

Rašo R. Mizara.

Šiomis dienomis gavome 
platesnių pranešimų dėlei 
sulaikymo Maskvoje ėjusio 
“Priekalo.” Drg. Ramutis 
praneša, kad “Priekalas” 
sulaikytas dėl to, kad buvo 
permažas p r enumeratorių 
tiražas.

žurnalo leidėjai pasis
tengs atsiteisti su savo pre
numeratoriais knygomis.

Podraug d. Ramutis sako, 
kad jis raginįs buvusius 
“IT.” redaktorius, dd. ža- 
lionj ir Varnėną, rašinėti 
amerikiečių lietuvių spau
dai. Abu geri literatai, abu 
gali mums daug padėti. 
Taigi mes mielai laukiame 
tų draugų raštų.

Pats d. Ramutis mums 
jau senai rašinėja ir mes 
jam už tai esame labai dė
kingi. Dėkinga jam taip jau 
ir visa mūsų visuomenė.

* •:< *

Neužilgo “Laisvėje” tilps 
labai svarbus pasaulio dar
bininkų vado ir herojaus d. 
Jurgio Dimitrovo straipsnis 
apie Ispaniją.

Šis garbingosios Bulgari
jos liaudies sūnus, paskilbęs 
Leipzigo teismo herojus, 
patapęs Komunistų Interna
cionalo generaliniu sekreto
rium, šiandien atydžiai se
ka viską, kas dedasi visam 
pasaulyj. Ir j tai jis reaguo
ja. Reaguoja nuosekliai ir 
objektyviai.

šis Ispanijos klausimu 
straipsnis yra išsamus, pla
čiai apimąs ir kiekvienam 
didžiai įdomus.

Ačiū draugui Ramučiui 
už šio straipsnio gražų iš
vertimą Į lietuvių kalbą ir 
mums prisiuntimą.* * *

Šiandien — rugpjūčio 6 d. 
—New Yorke įvyks didžiu
lė taikos demonstracija.

Tai bus a t ž y m ė j i mas 
24-verių metų sukakties nuo 
pradžios pashulinio karo.

Niekad pasaulis nestovė
jo taip arti prie slenksčio 
antrojo pasaulinio karo, 
kaip šiandien.

Kam tik rūpi taika — 
jungkit savo jėgas. Demon- 
struokit! * * *

LDS Jaunimo veikėjas, 
Jonas Ormanas, jau išvyko 
Pittsburghan. Pittsburghas 
—jo gimtinė. Ten gyvena jo 
motina ir seserys.

Drg. Ormanas sekančią 
savaitę paaukos paruošimui 
įvairių dalykų Lietuvių 
Jaunimo O 1 i m p i j adai ir 
LDS Ketvirtąjam Seimui.* * * >

Lietuvių Meno Sąjunga, 
kurios suvažiavimas įvyks 
drauge su LDS Seimu, taip
gi karštai ruošiasi. Be kit
ko, menininkai ruošia gra
žų k o n c e r t ą. Jis įvyks 
Mokslo Draugystės Svetai
nėje, rugpjūčio 14 d., vaka
re.

Iš Jaunimo Olimpijados, 
iš gražaus Schenley Parko, 
svečiai ir publika vyks Sa
lėm gėrėtis koncertu.

Sportas ir menas — graži 
kombinacija!* * *

Pereitą sekmadienį LDS 
IIT-čio Apskričio piknike, 
Cranforde, N. J., teko ilgo
kai kalbėti su kompozito
rium Juozu Žilevičium.
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PENKIOLIKOS METU VAI
KAS BAISUS PIKTADARIS

Cincinnati, Ohio. — Tei
siamas 15-kos metu vaikas 
Lindberg Trent prisipažino, 
kad jis išžagė ir papjovė 
6-šių metų mergaitę Shirley 
A. Woodburn ’ai tę krūmuo
se.

Be to, jis pasisakė tardy
tojams, kad metai atgal jis 
mėgino išnuodyt mokinius 
amatų mokyklos, kur ir pats 
mokėsi. Į jų užkandžių dė
žutes tas jaunas kriminalis
tas įdėjo kruopas smarkių 
nuodų, panašias kaip kie
tieji, “uoliniai” saldainiu
kai.

Apskrities prokuroras D. 
M. Outcalt sako, daugelis 
mokiniu būtu tikrai nusi
nuodiję; bet, girdi, kaip tai 
visai atsitiktinai buvo pa
tirta, kad tai buvo nuodai, 
ir vaikai tapo apsaugoti 
nuo žiaurios mirties.

Japonai “Žygiuoja” Tik 
Atgal, Šturmuojami So
vietų Raudonarmiečiu

Maskva. — Japonai tik 
b 1 o f i n a, b ū k atgriebę 
Changkufeng - Zaozernaja 
kalvas, pasienin} Sibiro ruo
žą. Nes Sovietų raudonar
miečiai tebevaldo tas kal
vas.

Tokio, rugp. 5. — Japoni
jos laikraščiai savo antgal- 
viais skelbia, būk jos armi
ja “privertė” Sovietų ka
riuomenę trauktis į šiaurius 
Changkufenge. Bet New 
Yorko Times koresponden
tas, tikrinęs mūšių žemla- 
pius, atrado, kad Sovietų 
kareiviai tuos japonus nu
mušė tolyn į pietus nuo 
Changkufengo ir japonai 
dabar tik mėgina kontr-ata- 
kuot raudonarmiečius iš 
pietų pusės, idant atgriebt 
prarastas pozicijas.

Japonų Domei žinių agen
tūros korespondentas pra
neša, kad jis pats matė, 
kaip Sovietų orlaiviai ir 
kanuolės perkūniškai bom
barduoja japonus. Ten jau 
jis sukalbėjo ir maldelę už 
žūstančių japonų “dūšias.”

Japonijos valdžia įsakė 
užtemdyt Tokio ir kitų savo 
didmiesčių gatves naktimis. 
“Bijo, kad Sovietų orlaiviai 
jų neužpultų.”

O Sovietų lėktuvam iš 
Vladivostoko pasiekt Tokio, 
Japonijos sostinę, tėra tik 
700 mylių.

Jis įgudusiai renka me
džiagą iš Amerikos lietuvių 
menininkų gyvenimo ir 
veiklos. Kurie mūsų chorų 
dar nepasiuntė jam savo is
torijos ir fotografijų, turė
tų greit pasiųsti.

Ispanijos Respublildečiai Užėmė 3 Kalvas! 
Ebro Gandesos Fronte; Užkariavo Mies- 

telį Teruelio Fronte; Pažengė 13 Mylių

Sovietai Griežtai Reikalauja Ištraukti 
Visus iki Vienam Japonų Kareivius iš 

Sibiro Pasienio Ruožo, Jei Nori Taikos
B a reel o na, Ispanija.— | 

Siaučia begaliniai žiaurios 
kautynės respublikiečiu su 
fašistais vakariniame šone 
Ebro upės.

Fašistai didžiausiu įnirti
mu atakavo miestelį Fay- 
on į šiaurius nuo Gandesos, 
kuri 12 dienų atgal dar 
buvo svarbiausias generolo 
Franco karinis centras pie
tinėje dalyje Ebro-Katalo- 
nijos fronto. Čia rcspubli- 
kiečiai ne tik atmušė priešų 
atakas, bet dar atėmė iš jų 
tris strateginius kalnelius 
ai‘t i Fayono.
Respublikiečiu Laimėjimai 

Albarracino Fronte
R e s ]) u blikiečiai tebęžy- 

giuoja pirmyn Albarracino- 
Teruelio fronte ir atkariavo 
nuo fašistu Villar de Coho 
miestelį. Šiuo laimėjimu jie 
pasiekė jau paties Albarra- 
cin miesto skvernus, o Al-

PLIENO SKEBU ADVOKATAS GINKLAVO GENG- 
STERIUS ŠAUDYT NET MILICIJĄ, JEI

GU JI UŽTARTU STREIKIERIUS
Washington. — Advoka

tas Ray L. Thomas, tarnau
jantis kompaniškoms unijė- 
lėms Republic Plieno Kor
poracijos ir Youngstown 
Skardu ir Vamzdžiu Kom
panijos, prisipažino, jog 
praeitą vasarą jis pats gin
klavo revolveriais tas geng- 
steriu ir skebu neva “uni
jas” šaudyt streikierius ir 
net policiją ir milicininkus, 
jeigu jie būtų pastoję kelią 
streiklaužiams “grįžti dar
ban.”

Šį plieno fabrikantų ske- 
bų advokatą privertė prisi
pažint dokumentai ir liudiji
mai, kuriuos turi Jungtinių 
Valstijų senato Pilietinių 
Laisvių Komisija. Jinai 
tyrinėja juodašimtišką tero
rą ir smurtą, kurį Republic 
Plieno Korporacija praeitą 
vasarą darė prieš CIO uni- 
jistus, streikavusius prieš 
mažesnes kompanijai, kon
troliuojamas šios korpora
cijos.

Adv. Thomas melavo, būk 
“CIO komunistai” turėję 
ginklų sandelius, ir jis tuom 
melu teisinosi, kodėl jis 
ginklavo streiklaužius.
šerifas Ginklavo žinomus 

Kriminalistus prieš 
Streikierius

Senatoriaus La Follette’o 
kamantinėjami, keli nariai 
kompaniškų unijėlių paliū- 

barracin stovi tik už 14 my
lių į vakarus nuo fašistų 
centro Teruelio.

Albarracin, vieškeliu maz- 
gas, yra laikomas vartais į 
Teruelį; todėl fašistai taip 
desperatiškai gina Albarra- 
cina. c

Dabartiniu žygiu prieš 
A Ibarraciną-Teruelį respub- 
likiečiai taip pat stato į pa
vojų fašistų koridorių, ei
nanti iki Viduržemio Jūros. 
Šis koridorius skiria Kata- 
loniją, šiaur-rytinį Ispanijos 
kampą, nuo Ispanijos res
publikos didžiumos.

Bet respublikiečiu 
dieriai, susižinodami per ra
dio, suderina savo veiksmus 
Ebro upės fronte su veiks
mais Albarracino - Teruelio 
srity j.

Per 48 valandas respubli- 
kiečiai pažengė 13 mylių 
pirmyn pastarajame fronte.

dijo, kad Youngstown, O., 
šerifas R. E. Elser ginklavo 
revolveriais ir bombomis 
net žinomus vagis-užpuoli- 
kus - razbaininkus ir davė 
jiem blekes kaip specialiams 
šerifams prieš tvarkius 
streikierius.

čia jau esantis šerifas 
Elser paraudo ir numikčio- 
jo, būk “nežinojęs,” kad jis 
“spešialais” padaręs tokius 
kriminalistus. O tarp jų bu
vo tokie gerkliapjoviai plė
šikai kaip Tony Pecchio, 
jau ne kartą sėdėjęs kalėji
me, Ph. Pallente ir kiti pro
fesionaliai gengsteriai. Jie, 
be kitko, taip pat su revol
veriais užpuldinėjo darbi
ninkus ir grūmodami nu
šaut vertė juos pasirašyt, 
būk tie darbininkai norį 
grįžt darban.

Toliau senatorių komisija 
pašauks tardyman ir vy
riausią gengsterių - žmog
žudžių komandierių, patį 
Republic Plieno Korporaci
jos prezidentą Tomą Gird- 
lerį.

Madrid. — Fašistai tūks
tančiais kanuolių šūvių iš 
priemiesčių vėl naikino se
nąją Ispanijos sostinę

ORAS
Šiandien bus lietaus ir 

panaši temperatūra, kaip 
vakar.—N. Y. Oro Biuras.

SMARKŪS ARTILERIJOS 
MŪŠIAI SOVIETU SU 

JAPONAIS

Maskva, rugpj. 5. — Iš-

M. Litvinov, Sovietu už- 7 i
sieninis komisaras, kuris 
“smulkiai nemala” pasikal
bėjimuose su Japonija.

koman-I o w o s Gubernatorius
Nedrįso Taškyti Ša
lies Darbo Komisiją
Newton, Iowa. — Gu

bernatorius N. K. Kraschel 
kelios dienos atgal grūmojo, i 
kad jo milicija niekur lowos 
valstijoj neleis valdiškai ša
lies Darbo Santikių Komisi- i 
jai laikyt posėdžių ir nanri- 
nėt, kaip Maytag skalbia
mųjų mašinų fabrikantai 
Newtone laužė streiką ir 
mindžiojo federalį Darbo 
S an t i ki’ų ‘Ts ta ty m ą.

Bet gub. Kraschel pama
tė, jog, galų gale, nieko ne
paveiks prieš šalies valdžia; 
todėl jis sulaužė savo pir
mesni grūmojimą Darbo 
San tikiu komisijai ir leido 
jai laikyt posėdžius ir vest 
tardymus Des Moines mies
te. ~

EXTRA!
10,000 LIAUDIEČIŲ SU
KIRTO 40,000 FAŠISTŲ 

ARTI TERUEL
Hendaye, Franc. - Ispani

jos pasienis, rugp. 5. — De
šimt tūkstančių liaudiečių 
kariuomenės supliekė 40 
tūkstančių fašistų kalnuose 
į vakarus nuo Albarracin, 
kaip paduoda Amerikos ži
nių agentūra United Press.

Dabar liaudiečiai šautuvų 
kulkomis pasiekia Albarra
cin miestą, fašistų vieškelių 
mazgą. Jie jau tiesioginiai 
gręsia fašistų centrui Teru- 
eliui.

Vakarykščiai fašistų pasi- 
skelbimai, būk jie sunaiki
nę “dvi divizijas” respubli
kos tarptautinių liuosnorių 
vakarini ame šone Ebro 
upės, yra tik pasakiški pa
gyrai.

Mūšiai siaučia 113 laips
nių karščiuose.

naujo liepsnoja ir perkū- 
nuoja artilerijos mūšiai 
tarp Sovietų kariuomenės, 
kuri gina savo Changku
fengo kalvas, ir japonų, ku
rie kontr-atakuoja, bandy
dami užimt tas kalvas.

Sovietų užsieninis komi
saras M. Litvinov įkandžiai 
pašiepė Japoniją, užreikš- 
damas jos ambasadoriui 
Shigemitsu, kad jinai tuo 
pačiu kartu prašosi taikos 
ir vėl atakuoja Sovietam 
priklausančias pozicijas.

Litvinov griežtai atmetė 
Japonijos pasiūlymą, reika
laujantį, kad vienos ir kitos 
šalies kariuomenė būtu at
šaukta iš ginčijamų kalvų. 
Jis pakartojo, kad tik japo
nai turi eit iš ten laukan, 
kaipo įsibriovėliai.

Japonai išsiuntė desėtkus 
tūkstančių savo kariuome
nės iš šiaurinės Chinijos į 
Manchukuo ir Korėjos, Ja
ponijos kolonijų, nasieni- 
nius, kurie rubežiuoiasi su 
Changkufengu - Zaozerna
ja, Sovietų Sibiro sklvnu. 
Tuomi pasinaudoio Chiniios 
partizanai, ir pasmarkinto
mis atakomis atkariavo nuo 
japonu devynias iš dvide
šimt dviejų apskričiu šiau
rinėje Chinijoje, kurias ja
ponai buvo užvaldę.

Maskva, rup’n. 4.—Janoni- 
iq nėr savo ambnsadorm M. 
Shigemitsu prašė, kad So
vietai taikvtiisi su Janoniia 
dėlei Changkufenp'o. sovie
tinio Sibiro ruože toi vietoi. 
kur suei/ia rnbežiai Janoni
ios kolonijų Manchukuo ir 
Korėjos.

Sovietu užsieninis komi
saras Litvinov atsakė: tegu 
Janoniia ištraukia visus sa
vo kareivius, kad iii nė vie
no neliktu tame plote, kiras 
priklauso Sovietam: tai So
vietu kariniai veiksmai ten 
sustos natys savaimi. Litvi
nov vėl nurodė, jog nagai 
Rusiios 1866 m. sutarti su 
Chinija ir pagal žemlapins. 
pasirašytus abieju šalin, tas 
plotas visai neginčijamai 
yra sovietinė žemė.

Iki šiol Japonijos valdžia 
atmetė tuos sutarties doku
mentus; tai, girdi, todėl, 
kad jie nebuvo viešai pa
skelbti ir kad Janoniia ne
matė kitos kopijos tos su
tarties. Sovietu užsieninis 
komisaras užreiškė, kad jei

gu japonai pagrobė sutar
ties ir jos žemlapio kopijas 
iš Chinijos archivų ir dabar 
slepia tuos dokumentus, tai 
Sovietai nekalti.

Japonijos ambasadorius 
Shigemitsu, galų gale, pri
pažino tą sutartį; bet sakė, 
būk pagal patį žemlapį dar 
negalima esą teisingai nu
statyt sieną ginčijamoj vie
toj. Jis priminė, kad, esą, 
todėl buvo sudaryta ir So
vietų Sąjungos - Japonijos 
mišri komisija, kuri teisin
gai nustatytų rubežių tarp 
Manchukuo ir Sovietų Sibi
ro.

Sovietų komisaras Litvi
nov jam atsakė: Ta komisi
ja sudaryta vien tik tam, 
kad naujai atžymėtų esa
mąjį rubežių; bet jinai nėra 
įgaliota daryt jokiu pakei
timu kas liečia ligšiolinę 
rubežiaus liniją.

Tada Janoniios ambasa
dorius siūlė, kad tup naciu 
laiku būtu ištraukta Sovie
tu ir Janoniios kariuomenė 
iš Changkufengo srities. 
Bet Sovietų užsieninis ko
misaras atmetė šį nasiūlymą 
ir užreiškė, jog tik japonai 
turi iš ten pasitraukt, ka
dangi ta vieta teisėtai pri
klauso Sovietam.

Rumunija Duoda Kultū
rines ir Politines Teises

Tautinėm Mažumom
Bucharest, Rumunija. — 

Visai netikėtai, Rumunijos 
ministerių kabinetas išleido 
patvarkymą, kuriuom duo
da pamatines teises neru- 
muniškoms tautoms, gyve* 
nančioms Rumunijoj — ly
gybę visų tautinių kalbų, 
visų religijų, visų tautų, 
teisę • kiekvienai tautinei 
mažumai turėt savo mokyk
las; kvotimus daryti kalba 
tos tautos, kuriai priklauso 
mokiniai; teismuose pripa
žint ir ne rumuniškas kal
bas, kur piliečiai nemoka 
rumuniškai; visų tautų pi
liečiams duoti lygybę už
imt valdiškas vietas ir tt.

Pirmesniais gi įsakymais 
fašistuojančios valdžios 
bent žydai piliečiai buvo 
daromi beteisiais.

Rumunijos ribose gyvena 
1,568,000 vengrų, 900,000 
žydų, 790,000 ukrainų-rusų, 
792,000 vok., 290,000 bulga
rų, 400,000 kitų slavų ir 
170,000 .turkų; apie 7,000,- 
000 kitataučių iš viso. Pačių 
gi rumunų yra 10,500,000.
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Japonijos Provokacijos ir Melai
Rugpjūčio pradžioj prie Changkufcngo

ko didelis mūšis tarpe Sovietų Sąjungos 
pasienio sargų ir Japonijos armijos. Ja
ponijos imperialistai metė cielą divizija 
armijos, kad išmušus iš ten Sovietų pa
sienio sargus. Karo metu divizija turi 
apie 12,000 kareivių, šios baisios japonų 
jėgos atmetė Sovietų pasienio sargus ir 
nužygiavo 2! mylias į Sovietų žemę. Ta
da pribuvo Sovietų padrūtinimai ir iš
mušė Japonijos kareivius laukan iš So
vietų teritorijos. Mūšis buvo ilgas ir 
žiaurus. Čia buvo naudojama lėktuvai, 
tankai, kanuolės ir kiti ginklai.

Iš Maskvos oficialiai pranešė, kad So
vietai neteko 1.3 kovotojų, 55 sužeista, 
nustojo vieno lėktuvo, vieno tanko ir 
vienos kanuolės. Japonijos imperialistų 
žuvo apie 200 kareivių, kuriuos paliko 
Sovietų žemėj bėgdami, apie 200 sužeis
ta ir j Sovietų rankas pateko 5 kanuolės, 
11 kulkosvaidžių, 157 šautuvai ir daug 
amunicijos.

Bet Japonijos imperialistai po to pra
dėjo skelbti, būk jie labai sumušę Sovie
tų kariuomenę. Pagal jų pranešimą, nuo 
rugpjūčio 1 dienos, jie nušovę 5 Sovietų 
lėktuvus, užmušę apie 200 Sovietų karei
vių, sunaikinę 30 Sovietų tankų, iš ku
rių 11 pateko į japonų rankas, o savo 
nuostolius skelbia 3 oficierius ir 27 ka
reivius užmuštus ir 67 sužeistus.

Po to kiekvieną dieną iš Japonijos at- 
eidinėjo vis naujos provokacinės žinios, 
kad būk Sovietų net šešios divizijos ata
kavo Zaozernaja kalną ir japonai atmu
šė, būk keturi Sovietų batalionai puolė 
japonus ir vėl su dideliais nuostoliais 
atmušti, būk Sovietų lėktuvai be per
traukos bombarduoja Kojo, Keiko ir ki
tus pasienio Korėjoj miestelius, kad arti
lerija nuolatos šaudo į Korėją per Tu
meli upę ir tam panašios istorijos.

Sovietai pranešė pasauliui, kad
tikslus Japonijos imperialistų melai. Iš 
vienos pusės Japonijos imperialistai, ga
vę smūgį Chinijoj, praradę savo “neper
galimą” prestyžą, nori pasaulio akyse 
atgaut karinę garbę, besigirdami, kad 
jie, štai, daug galingesnę Sovietų armi
ją, negu Chinijos, muša. Iš kitos — jie 
tiksliai pasauliui meluoja, būk Sovietų 
Sąjungos kanuolės ir lėktuvai bombar
duoja Korėjos miestelius, tuo tikslu, kad 
agresijos kaičią suvertus ant Sovietų. Iš 
trečios pusės jie, sudarę provokacinius 
mūšius su Sovietais, turi progą trauktis 
iš Chinijos sakydami, kad susidarius di
desniam pavojui Mandžurijoj, jie buvo 
priversti daug armijos atšaukti iš Chi
nijos ir tuo pasiteisinti pasaulio akyse 
kas dėl savo nepasisekimų Chinijoj.

Prarijo Patys Savo Melus
Rugpjūčio 4 dieną iš Tokio, Japonijos, 

atėjo kitokios žinios. Ten tik sugrįžo per 
Sibirą Japonijos trečias sekretorius iš 
Maskvos Sabuto Oto. Jis pareiškė:

(1) Sovietai nenori karo, bet jie labai 
tvirti ir gerai prisirengę. (2) Manymas 
tūlų Japonijos politikierių, kad Sovietai 
yra silpni po Raudonosios Armijos apva
lymo, yra absoliučiai klaidingas. Sovietų 
Sąjunga neišpasakytai galinga.

Po to ir Japonijos karinio štabo prane
šimai iš Mandžurijos kiek įgavo kitokį 
toną. Pranešta, kad vėl buvo mūšiai su 
Sovietų pasienio sargais, bet rūkai juos 
nutraukė. Pranešta, kad du Sovietų lėk
tuvai bombardavo japonų pozicijas. Ir 
tuo pat kartu jau pataisė nuo rugpjūčio 
1 dienos žinią, kur pirma sakė, kad nu
mušė penkis Sovietų lėktuvus, tai dabar 
sako, kad tik du. Ir prie to Japonijos

tai

imperialistai pareiškia, kad jie norį tai
kos būdu išrišti ginčą dėl kalno. Veikiau
siai Japonijos imperialistai keis savo po
litiką, nes jie ir iš fašistinės Vokietijos 
gavo įspėjimą, kad ji vargiai galės ateiti 
Japonijai į pagelbą.

Ar Bus Karas?
Jungtinėse Valstijose, Washingtone, 

atydžiai sekama visi įvykiai ant Man
džurijos sienos. Amerikos politikai ma
no, kad, veikiausiai, dar dabar karo tar
pe Japonijos ir Sovietų Sąjungos nebus.

Sovietų Sąjunga suteikė Franci jai pil
niausius davinius apie visus įvykius iš 
priežasties Japonijos karo provokacijų.

Chinijoj yra didelis liaudies ūpo pa
kilimas nes Japonijos karo provokacijos 
prieš Sovietus priverto ją iš Chinijos 
traukti kariuomenę ir tuo palengvinti 
Chinijos liaudies kovoms.

Japonijoj po to, kaip parvažiavo Sa
bu ro Oto iš Maskvos, tuojau nakties lai
ku užgesino didelių miestų šviesas, nes 
bijosi Sovietų lėktuvų, kad jie nesubom
barduotų arsenalus, karo laivų prieplau
kas, armijos barakus.

Sovietai Nenori Karo
Sovietų Sąjunga per visą savo gyvavi

mą vengė karo ir dabar jo nenori. Ji 
daugelį kartų darė net nusileidimų, kad 
tik išvengus karo ir tokiu būdu išgelbė
jus milionų gyvastį. Ji ir dabar darys vis
ką, kad kaip nors išvengus jo. Bet tas 
nereiškia, kad ji visada ir visur nusileis 
Japonijai arba kitiems imperialistams.

Sakoma, kad Japonijos imperialistai 
sukoncentravo Mandžurijoj apie 500,000 
kareivių armiją, kuri pastatyta ant Si
biro ir Mongolijos Liaudies Respublikos 
sienų. Sovietai turi nemažiau karo jėgų. 
Sovietai griežtai reikalauja iš Japonijos 
imperialistų, kad jie baigtų karo provo
kacijas. Bet tuo pat kartu, sprendžiant 
pagal Japonijos telegramas ir spaudą, 
numato naujas karo provokacijas.
, Maskvoj einąs francūzų kalba žurna

las “Journal de Moscou” rašo:
“Turime pasakyti tiesiai, kad Japonija 

žaidžia su ugnimi. Japonija turi supras
ti, kad mūšiai prie Changkufcngo gali 
virsti generaliu karu. Japonijos imperia
listai lai nemano, kad Sovietai yra silpni. 
Sovietų valdžia neleis neatsakomingoms 
Japonijos militaristų klikoms ar politi
nėms grupėms daryti užpuolimus ant pa
sienio sargų ir Raudonosios Armijos. 
Akyvaizdoj tokių faktų, Sovietų valdžia 
bus priversta imtis tokių priemonių, ku
rios bus užtektinos ne vien priversti 
liautis užpuldinėt Sovietų rubežius, bet 
kartą ant visados privers Japonijos im
perialistus baigti tas provokacijas.”

“Raudonoji žvaigždė”, organas Raudo
nosios Armijos rašo: “Bjaurios ir įžei
džiančios Japonijos karo provokacijos 
prieš Sovietus. Bet tai yra tik vienas 
grandinys ruošiamo bendro imperialistų 
karo prieš Sovietų Sąjungą, bet tas mus 
nenugązdins. Mes esame pasirengę atsa
kyti į užpuolikų smūgį tokiu galingu 
smūgiu, kuris nušluos mūsų priešus nuo 
žemės paviršiaus... Raudonoji Armija 
neleis Japonijos imperialistams laužyti 
Sovietų Sąjungos sienas.”

“Izviestija,” organas Sovietų valdžios, 
rašo:

“Visi Sovietų Sąjungos gyventojai pa
sitiko žinias apie Japonijos karo provo
kacijas ant Sovietų žemės su dideliu pa
sipiktinimu. Duoti aštrų atrėmimą niek
šiškiems užpuolikams—tokis vieningas 
Sovietų liaudies reikalavimas.”

“Pravda,” organas Komunistų Parti
jos, rašo: “Bent kokis bandymas uždegti 
karą, laužyti mūsų sienas, bus sutiktas 
su mirtinu atrėmimo smūgiu...”
. Raudonoji Armija priima rezoliuci
jas, kur tarpe kitko sako: “Jeigu ateis 
mums įsakymas iš Sovietų valdžios, tai 
mes užpulsime priešą, kaip perkūnija 
iš oro, ant žemės ir jūrose.” O Tolimų 
Rytų armija sako, kad toliau Japonijos 
provokacijos nepakenčiamos — “leiskite 
mums sunaikinti priešą!”

Abelnai, Sovietų Sąjunga rami, ji ne
ruošia savo liaudį karui, bet tuo kartu 
pasirengus atremti agresorių ir sunai
kinti jį ten, iš kur jis ateis. Vėliausios 
žinios sako:

“Sovietų Sąjunga rengiasi muštis iki 
tol, kol Japonijos imperialistai bus iš
grūsti iš visur, kur tik jie įkels koją. Ne
paisant kokių spėkų tam reikėtų, saus- 
žemio, oro ar jūrų.” Sako, kad prie
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PHILIP MURRAY, 
Plieno Pramones Darbininkų Vadas, taipgi žymus 

veikėjas CIO.

se, valdžios sauvalė,—štai kuo 
pasižymi šiandieninės Lietuvos 
niūrus gyvenimas. Komunis
tų partija, kaip Lietuvos dar
bo žmonių partija, nenuilsta
mai pati organizuoja ir šau
kia visą liaudį vienytis į ben
dra liaudies frontą kovai del 
savo ekonominės padėties pa
gerinimo ir del demokratinių 
laisvių. Fašistų diktatūros nu
vertimas, laisvos demokratinės 
Lietuvos užkariavimas, —štai 
tas kelias, kuriuo eidami pa
sieksim visiško pasiliuosavimo 
iš išnaudojimo jungo.

Lietuvos liaudis laimės, jei 
ji susivienys į galingą bendrą 
liaudies frontą. O liaudies 
frontas bus stipresnis, juo bus 
stipresnė uoliausia kovotoja 
del liaudies fronto įgyvendini
mo—mūsų komunistų partija.

Štai dėlko, minėdami savo 
partijos sukaktuves, mos kvie
čiam susipratusią Lietuvos j

darbo liaudį stiprinti savo pat* 
tiją—Lietuvos Komunistų Par
tiją. Fašistai pasistatė savo 
svarbiausiu uždaviniu ją su
daužyti, paskutiniu metu pasi
kvietė j pagelbą dargi kontre- 
voliucinius trockistus, bet jie 
jos nepajėgė sudaužyti, kaip 
negali pajėgti sudaužyti dar
bo liaudies. Jie ir nepajėgs 
sudaužyti Lietuvos Komunistų 
Partijos,
liaudis ją ir 
naujomis jėgomis, 
komunistų partiją, 
įvairių—įvairiausius
jimus, surištus su mūsų parti
ja, darbininkai ir valstiečiai 
stiprins savo kovos vadovę, ga
lės sėkmingiau kovoti del savo 
padėties pagerinimo, del Lie
tuvos nepriklausomybės gyni
mo nuo svetimųjų priešų, del 
fašistu diktatūros nuvertimo, 
del laisvosios Lietuvos užka- 

; riavimo.
(“Tiesa”)

jei Lietuvos darbo 
toliau stiprins 

Stodami į 
kurdami 

susivieni-

Puikus Atsiliepimai
Lietuvos Komunistų Partijos 20-ties 

Metų Sukaktuvės
Šių metų rugpjūčio 14 d. 

sukanka 20 metų, kai susikūrė 
Lietuvos Komunistų Partija. 
Šių metų gruodžio mėnesyj 
taipgi sukanka 20 metų, kai 
buvo paskelbta Lietuvos Sovie
tų valdžia. Tai garbingosios 
sukaktuvės, kurias minės kiek
vienas susipratęs Lietuvos dar
bininkas ir valstietis, kiekvie
nas susipratęs darbo žmogus.

Dvidešimts metų atgal mū
sų šalį buvo pavergę vokiečių 
okupantai. Todėl mūsų par
tijos kūrimasis ėjo kovos ug
nyje dėl pasiliuosavimo nuo 
vokiečių okupacijos jungo. 
Įvairiose vietose darbininkai ir 
valstiečiai, tik ką tapę komu
nistų partijos nariais, jau daly
vavo priešakinėse tos kovos ei
lėse: kūrė ginkluotus būrius, 
organizavo darbininkų ir vals
tiečių jėgas. Komunistų par
tija šią Lietuvos išsiliuosavimo 
kovą jungė kartu su kova dėl 
Sovietų Lietuvos, kuri tik vie
na galėjo užtikrinti Lietuvos 
nepriklausomybę nuo svetimų
jų priešų ir paliuosuoti darbo 
žmones nuo eksploatacijos (iš
naudojimo) jungo. Prieš šią 
socialistinę revoliuciją, nešan
čia mūsų kraštui išsiliuosavi- 
mą, susijungė vokiečių oku
pantai, didžiųjų Vakarų vals
tybių imperializmas, Lenkų 
imperialistai. Prieš šią social
istinę, proletarinę revoliuciją, 
nešančia darbo žmonėms išsi- 
liuosavimą iš išnaudojimo jun
go, išstojo ir Lietuvoj buržua- 

bijodamą nustoti 
išsižadėjo savo

smarkaus darbo žmonių judė
jimo sugriuvo ir atėjo laisves
ni 1926 metai. Bet dar buvo 
silpnos darbo žmonių jėgos iš
laikyti pasiektus laimėjimus ir 
toliau eiti prie visiško pasiliuo
savimo.

Ateina kruvinosios fašistų 
diktatūros metai. Nežiūrint į 
tai, kad geriausius mūsų parti
jos vadus fašistai sušaudė, ne
žiūrint į tai, kad mūsų parti
jai buvo suduoti skaudžiausi 
smūgiai, mūsų partija netru
kus vėl atstato savo eiles i)' 
žiauriausio teroro sąlygose ne
nustoja kovojusi del darbo 
žmonių padėties pagerinimo, 
dėl jų suvienijimo kovai prieš 
fašistu diktatūra. Dėl savo 
didvyriškos kovos, Lietuvos 
Komunistų Partija tapo susi
pratusios darbo liaudies pripa
žinta savo vadove, o jos nariai 
—geriausi, atsidavusioji kovo-

Šiomis dienomis išsiunti
nėjome paraginimus atsi
naujinti prenumeratas tiem 
skaitytojam, kurių jau išsi
baigė. Nurodėme, kaip da
bar reikia dienraščiui pini
gų, ir štai kokis atsiliepi
mas į Administracijos pra
šymą:

“Draugai! šiuomi pri
siunčiu $13.00. Užsimoku 
$12.00 už “Laisvės” pre
numeratą už šiuos ir už se
kančius metus, o $1.00 au
kuoju ‘Laisvės’ reikalams. 
Su guodone, Jonas Benu
lis.”

Mat “Laisvės” prenume-

revoliucija, bet mūsų 
vadovaujamoji kova

ziją, kuri, 
savo turtų, 
krašto nepriklausomybės ir ją 
pardavė vokiečių imperialis
tams, kovodama kartu su jais 
prieš Lietuvos darbo žmones. 
Nors ir nebuvo laimėta social
istine
partijos 
pasiekė žymių rezultatų: buvo 
išvyti okupantai, o Lietuvos 
buržuazija buvo priversta pa
skelbti žemės reformą ir įves
ti b u r ž u aziniai-demokratinę 
respubliką, kuri, nors ir labai 
siaurai, užtikrino kaikurias 
laisves darbo žmonėms.

Užrašiusi ant savo vėliavos 
darbo žmonių išsiliuosavimo iš 
išnaudojimo jungo obalsį, mū
sų partija nenuleido tos vė
liavos ir vėlesniais metais. Ji 
kiek pajėgdama gynė darbo 
•žmonių užkariavimus nuo su
stiprėjusi os buržuazines reak
cijos, kuri, pagaliau,

Minėdama 20 metų sukak
tuves, mūsų partija, kaip ir 20 
metų atgal, ir vėl šaukia Lie
tuvos liaudį į kovą del Lietu
vos apgynimo nuo padidėjusio 
pavojaus jos gyvavimui. Hit
lerinė Vokietija ir fašistinė 
Lenkija ir vėl pasistatė užda
vinį pagrobti Lietuvą. Lietu
vos gi fašistų valdžia, kaip ir 
20 metų atgal jos pirmtakūnai 
su Smetona priešakyj, vesda
ma kapituliacinę politiką prieš 
tuos fašistinius agresorius, vėl 
ruošiasi parduoti mūsų šalį. 
Kova del Lietuvos nepriklau
somybės gynimo, kova prieš 
svetimus okupantus, kova prieš 
pardavikišką fašistų diktatūrą, 
—štai už ka šiandien mūsų 
partija kviečia kovoti Lietuvos 
tautą. Ir kartu mūsų partiją 
sako : jei šiandien Lietuva bū
tų sovietiška, tai jai nebūtų 
baisūs joki svetimi priešai, ji 
visos SSRS remiama išlaikytų 
savo laisvę nuo imperialistinių 
grobikų, kaip ją šiandien iš
laiko Sovietų Baltarusija, bu
vusi 1919 metais viena iš su
dėtinių dalių Lietuvos ir Balta
rusijos Socialistinės Sovietų 
Respublikos.

Fašistų diktatūra nematytai 
pablogino mūsų liaudies eko
nominę padėtį. Darbininkaįs 
fabrike, dvare ir buožynej, 
valstietis savo nusmukusiame 
ūkyj velka sustiprintą išnaudo
jimo jungą. Fašistai supančio
jo visą kraštą žiauriausiojo to

dėl roro pančiais. Politine botei-

ro-
Sasną 

išmokėt 
mašinai 
mėnesį

metams. Kituose miestuose 
$5.50 matams. Puikiai įver
tino draugas Benulis Admi
nistracijos pranešimą, kad 
pasibaigė prenumerata ir 
kad dienraščiui reikia pini
gu.

Drg. J. Yurgelaitis, 
chesterietis, per d. 
įteikdamas dolerinę 
“Laisvės” naujai 
sako: “Ateinantį
manę atleidžia iš tarnybos 
del seno amžiaus, bet “Lais
vę” skaityt aš ne per senas. 
Imkite $1 naujai mašinai iš
mokėt, o prenumeratą atsi
naujinsiu vėliau.”

Tai labai ryškus drg. J. 
Yurgelaičio pareiškimas. 
Tai ideališkas branginimas 
apšvietos. Net darbo nusto
jęs paskutiniais centais re
mia savo dienraštį.

Širdingas dienraščio “Lai
svės” rėmėjas drg. Vincas 
Kartonas iš Maspeth, L. L, 
atsilankė į savo dienraščio 
raštinę, užsimokėjo prenu
meratą metams ir padova
nojo $1.50 mašinos išsimo
kė j imu i.

Drg. Vincas Kariūnas, 
dabar turi valgių ir gėrimų 
įstaigą, 61-28 Grand St.,

laiku labai užimtas, tai pa
vedė ta darba man atlikti ir 
pridavė man minėtą dolerį. 
Aš tą dolerį siunčiu “Lais
vės” Administratoriui d. 
Bukniui, kad jis mokėtų už 
tą naują mašiną, kuri ver
pia proletarams apšvietą.

“Jaunutis.”
Ilgą procesą perėjo tas 

doleriukas, bet pataikė gerą 
vieta.

Daugiau paramos dien
raščiui gavome nuo d. M. 
Stakoff iš Brooklyno $1 ir 
nuo drg. Igno Kartono iš 
Tuckahoe, N. Y., 50c.

Kai kurie iš draugų vis 
ginčija, kad vasaros laiku 
negalima gauti naujų pre
numeratų dienraščiui. Kad 
tokia nuomonė yra klaidin
ga, tai aiškiai įrodo šie fak
tai: Pereitą sekmadienį drg. 
Kazlauskas, iš Elizabeth, 
duoda $5.50, sako čia mudu 
su- drg. Stripeika gavome 
naują skaitytoją “Laisvei”. 
O kitas draugas pats rašo:

“Gerb. ‘L.’ Adm.:—Malo
nėkite man prisiųsti “Lais
vę”. Čia niekur nematau 
“Laisvės” ir nežinau 
kainos. Tad prisiunčiu 
Siuntinėkite kiek galite 
tuos pinigus.

“Nelabai prisimenu 
antrašu..

jos
v u z

ir 
‘Laisvės’ antrašą., antra- 
šuoju sunkiai prisiminda
mas. Prašau dienraštį siun
tinėti šiuo antrašu: Mari
ners Harbor, S. I.

“Draugiškai,
“Geo. Ampusat.”

Daug yra gerų žmonių, 
kurie norėtų užsirašyt “Lai
svę”, bet niekas jų nepakal
bina.

P. Bubnys.

Fašistu Lakūnai Daug Civi
lių Užmušė Barcelonoj

Mandžurijos sienos Sovietai' sutraukė 
600,000 armiją, daug lėktuvų, tankų ir 
Vladivostoke turi nemažiau 60 submari- 
nų, kurie bus paleisti prieš Japonijos ka
ro laivus ir transportus, jeigu Japonijos

puikią svetainę, labai tinka
mą baliam ir vestuvėm.

So. Boston, Mass.
“Prisiunčiu $1 naujai ma

šinai. Negalėdama viešai

Kvedaravičienė prašė daini
ninko Ig. Kubiliūno, kad jis 
tai padarytų, parašytų ir 
jam už darbą davė dolerį. 
Bet Kubiliūnas dabartiniu

Barcelona, I s p an i j a. — 
Penki fašistų orlaiviai nu
metė desėtkus bombų į 
Barceloną; daug civilių 
žmonių užmušė ir sužeidė.

Kai respublikiečių švytu
riai tuos orlaivius nušvietė 
ir priešorlaivinės kanuolės 
pradėjo į juos šaudyt, bom- 
bininkai pabėgo.

Išmetė 4,000 Žydu Šeimy
nų iš Namu Viennoje

imperialistai privers Sovietus kariauti.
D. M. š.

(Kai šis straipsnis jau buvo parašytas, 
Tokijo valdžios žinios skelbia, kad ji 
prašo iš Sovietų taikos!—Red.)

Įsakyta žydam savinin
kam šį mėnesį viešai išsta- 
tyt visus savo biznius par
duot vokiečiam ar kitiem 
“arijam”. Kurie to nepada
rys, tų bizniai bus atimti.
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Vasarojų laukai sužaliavo,
Išbujojo lakioji jaunystė, 
Debesiuotas dangus pragiedrėjo,— 
Rankos, kojos naujai atsivystė.

Ir tos miglos, beslegiančios sielą, 
Išsisklaidė—kaip lyg ir nebūta;
Ir diena taip smagi, kaip mergelė 
Prisisegusi žaliąją rūtą!

Atgaiva ir nuo miško atplaukia: 
Medžiai stiebias—audrų nesibijo; 
Čiulba paukščiai viešėti parskridę, 
Sau lizdus jie skubotai suvijo.

Atgaiva! Prieš akis naujos varsos! 
Puošia lanką žiedų įvairumas; 
Atjaunėjimą junta diedelis, 
Ir jo draugas, bičiulis ir kūmas.

Atgaivos tie jausmai susikaupę, 
Jau usnis iš širdžių išravėja;
Kai prireiks—bendrą jėgą subūrę— 
Drąsiai stos ir prieš rudenio veją!

St. Jasilionis.

Svarbus Pranešimas 
Visiem LMS Choram

1939 metais New Yorke įvyksta Pasaulinė 
Paroda. Tąja proga daugelis tautų ims daly- 
vumą toje parodoje, tarpe kurių oficialiai da
lyvaus ir lietuviai.

Lietuvių Diena toje parodoje įvyks rugsė
jo 10 d., 1939 m., kurioje Amerikos lietuvių 
chorai, po bendra vadovyste, mano duoti lie
tuviškų liaudies dainų programą.

Prisiruošimui prie dainų programos yra 
susidaręs tam tikras komitetas. Tas Dainos 
Programos Komitetas kreipėsi į Lietuvių Me
no Sąjungos Centro Komitetą, kviesdamas ii’ 
mūsų chorus dalyvauti Lietuvių Dienos dainų 
programoje. Todėl LMS Centro Komitetas 
nutarė:

»

1. Kad LMS chorai, kurie išgalės, imtų d'a- 
lyvumų minėtoje dainos programoje.

2. LMS CK paskyrė ir įgaliojo muz. moky
toją Bronę šalinaitę ir Praną Pakalniškį atsto
vauti Lietuvių Meno Sąjungą bei jos chorus 
Dainos Programos Komitete.

LMS Centro Sekretorė nevilkinant išsiun
tinės visiems mūsų chorams įsiregistravimo 
aplikacijas, kurias mūsų chorai išpildę prašo
mi greitai grąžint Centram

Ryšyj su tuom reikalu visi mūsų chorai bus 
pilnai painformuoti visais jiems reikiamais 
klausimais.

Br. šalinaitė, LMS Sekretorė.

Peržvalga Komedijos 
“Vis Pamokyti”

C.Kaip jau yra žinoma, kad drg. Ernest 
Duben parašė dviveiksmę komediją “Vis Pa
mokyti.” Komedijos lošime dalyvauja 10 ypa
tų. Lošimas užima apie 45 minutes laiko. 
Komedija laimėjo L. M. Sąjungos konteste 3- 
čią premiją. Ir ją išleido L. M. Sąjunga 1938 
metais.

Rašydamas aukščiau minėtos komedijos per
žvalgą, aprašysiu ją pagal jos veiksmus, kad 
skaitytojai galėtų suprast komedijos eigą bei 
turinį. Taigi štai jie:

Pirmas veiksmas. Scena: Lietuvos mokyk
los direktoriaus raštinė. Kaimietės atnešę į 
raštinę pilnus krepšius vištų ir sūrių duoda di
rektoriui Balandžiui, kad jis jų sūnams duo
tų gerus egzaminus. Kaimietėms išėjus įeina 
Balandžio pati ir visaip kolioja savo vyrą Ba
landį, vadindama jį avingalviu, kvailiu ir tt. 
Jų duktė, Stasė, įbėgus užtaria tėvą. Balandie- 
nei su dukteria išėjus, įeina policijos virši- 
ninkas ir praneša, kad iš Kauno atvažiuoja 
valstybės inspektorius ir kad jis apžiūrės 
mieste visas įstaigas ir visus valdininkus. Jis 
taipgi pasakoja, kad jo policijantai labai ge
ria degtinę ir kad vienas norėjo iš Kauno at
ėjusiam autobusui iš inžino benziną išgerti, 
bet šioferis pamatė ir vieton benzino davė iš 
inžino alkoholio. Toliaus pol. viršininkas pa
sakoja, kad jų miesto ligoninės daktarai ne
moka lotyniškai rašyti ir kad inspektorius, 
kuris atvažiuoja iš Kauno, taipgi nemoka lo

viršininkas 
atvažiavę iš

pripirš jaut- 
Poli c i,jos 

išėjus Balandienė džiaugiasi, kad 
žentą ir keikia vyrą, kad jis dar 
lip ir baigias pirmas veiksmas, j

tyniškai rašyt; tai jis pataria daktarams iš- 
sikarpyti lotyniškus medžių vardų žodžius iš 
kokio ten Miškų Urėdijos katalogo, prikabini 
ti prie ligonių lovų jr taip apgauti inspek
torių. Dar toliau tas pats pol.
pasakoja Balandžiams, kad yra
Amerikos du amerikonai—tėvas ir sūnus, giria, 
kad jie labai bagoti ir kad jis 
nąjį amerikoną Stasei ir apvesdins.
viršininkui 
gaus gerą 
abejoja. T

Antras veiksmas. Scena: Balandžių gyvena
masis kambarys. Balandienė vis tebekolioja 
savo vyrą, Stasė užstoja tėvą. Gi tuom tar
pu įeina policijos viršininkas ir pasako, kad 
tuoj atvažiuos amerikietis su savo sūnum pirš
liuose ir taipgi atvažiuos su jais sykiu ir Kau
no inspektorius. Balandžių tarnaitė ir Ba
landienė prirengia stalą ir pristato ant jo vy
no, ir laukia piršlių, štai atvažiuoja inspek
torius ir du amerikonai—vienas jaunas kitas 
senas. Senasis įėjęs j stubą pasako How do 
you do ir būdamas girtas krinta ant aslos, 
jaunasis taipgi griuvinėja iš girtumo. Balan
džiai pakelia senąjį amerikoną nuo aslos ir pa
sodina ant .kėdės. Paskui visi kalbasi apie an
gliškus žodžius, Džiovą ir biznį. Senasis 
amerikonas tik apversdamas liežuvį aiškina 
jiems tuos žodžius ir beaiškindamas užgie
da giesmę “Juozapai šventas, ubago žentas.” 
Paskui jaunasis amerikonas prašo pas Balan- 
dienę paskolinti jam 200 lytų ir toji tuoj jam 
paskolina, paduoda. Paskui jis prašo pas Ba
landį paskolinti ir tas tuoj duoda 150 lytų. 
Paskui paprašo pas policijos viršininką ir tas 
tuoj paduoda pinigus su visu krepšiu ir dar 
ne savo pinigus, bet valdžios. Prisiskolinęs pi
nigų jaunasis amerikonas parašo ant popie- 
ru.kės “So long, mulkiai,” padeda ant stalo ir 
išbėga lauk. Likusieji pradeda teirautis pas 
girtą senąjį amerikoną ar ištikrųjų tas ja- 
nasis amerikonas yra jo sūnus. Senasis ame
rikonas paaiškina, kad jis nėra jo sūnus ir 
kad jis jį susitiko tik ant laivo atvažiuodamas 
į Lietuvą iš Amerikos. Tuomet visi suprato, 
kad juos jaunasis amerikonas apgavo. Tai 
toks antras veiksmas ir galas komedijos.

Pagal mano nuomonę, pirmam veiksme yra 
nepataisoma klaida, kuri tęsiasi net per treč
dalį veiksmo. Klaida, tai toji, kur yra sako
ma, kad Lietuvos ligoninių daktarai nemoka 
lotyniškai rašyti ir kur pataria iškirpti iš me
džių katalogo lotyniškus žodžius ir prikabinė
ti prie ligonių, lovų, kad apgauti iš Kauno at
važiavusį inspektorių, nes mat ir inspektorius 
nemokąs lotyniškai nei skaityt nei rašyt. Mes 
juk visi žinom, kad dabar Lietuvos mokslas 
veik lygus kitų šalių mokslui ir taipgi ži
nom, kad Lietuvos daktarai ir inspektoriai 
moka lotyniškai parašyt ir paskaityt ligonių 
ligas. Tai kaip mes lošdami galim sakyt to
kius žodžius? Visai negalima. Juk tik įsi- 
vaizdinkim, kas dabar gali tikėt, kad iš Kau
no atsiųstas inspektorius į kokio ten mieste
lio ligoninę nesuprastų ar medžių vardai lo
tyniškai parašyti ir prikabinti pMe galų lo
vų ar ligonių ligos.

Antram veiksme yra klaida, tai kur jauna
sis amerikonas per keletą miliutų laiko pasi
skolina iš Balandienės 200 lytų, iš Balandžio 
150 lytų ir iš policijos viršininkos pinigus su 
visu krepšiu, ir dar valdžios pinigus. Mes 
žinom, kad dabar Lietuvoj labai sunku gaut 
pinigų pasiskolinti. Jeigu kas ir duoda, tai 
reikia drūti vekseliai padaryti, čia irgi pa
mąstykim, ar galimas daiktas, kad atėjusiems 
bagotiems amerikonams pirmu sykiu į stubą ir 
dar girtiems kas nors skolintų pinigus be 
vekselių be nieko. Ir dar veikalas rodo, kad 
skolino tokie žmonės kaip kad mokyklos direk
torius ir policijos viršininkas.

čia paminėjau tik porą klaidų, bet jų yra 
veikale tiek ir tiek. Viena dar stambi klaida, 
tai kad ne apie vieną dalyką kalbama. Vei
kale gi negalima kalbėt kas tik užeina ant 
minties, turi visa mintis suktis apie vieną da
lyką, kad iš jos galima būtų padaryt išvada.

Baigdamas rašyti turiu pasakyti, kad ko- 
medijėlė scenai per silpna ir stebiuosi, kad 
buvusio L. M. S. kontesto teisėjai davė jai 
premiją, ir kad L. M. Sąjunga ją išleido.

Draugui E. Dubenui patariu nesustot .ra
šyt, nes, mat, ir kiti rašytojai pirmus veika
lus rašydami ne labai kokius teparašė. Toliau 
rašydamas gal įeisit į teisingas scenos veikalų 
rašymo vėžes. J. Jušįca.

Mūsų Kultūrinė Veikla
V. BOVINAS

dar-

turi 
ma.

Žemiau leipus rašinys yra raportas, kurį d. 
V. Bovinas patiekė lietuvių komunistų suvažia
vimui, įvykusiam pradžioje liepos mėn., Brook- 
lyne.—“L.” Red.

Kultūra—yra žmogaus išsilavinimas, žinoji
mas. Visa tai, kas yra sukurta dvasiniai ir 
medžiaginiai, moksliniai —- vadiname kultūra. 
Mūsų, darbininkų judėjime, mes kalbame dau
giausia apie dvasinę kultūrą—literatūrą, dra
mą, muziką, žmonių apšvietą ir tas organizaci
jas, kurios užsiima tokiais kultūriniais 
bais. / r

Mūsų, komunistų, kultūrinė veikla, 
marksistinę ideologija. Ji ruošia žmonių
sės progresui, naujam gyvenimui, naujai tvar
kai. Tad, mūsų kultūra yra kovinga, veikli, 
sąmoninga. Marksas dar 1850 metais, kalbė
damas Komunistų Lygos susirinkime, pasakė, 
jog žmonės turi pergyventi desėtkus metų “ci
vilio karo ir nacionalių konfliktų ne tik tam, 
kad permainyti sistemą, bet ir tam, kad save 
perkeisti ir paruošti tinkamais politiniam val- 
dymuisi.” (Dialektikinis Materializmas.)

Komunistams, gyvenantiems ir dirbantiems 
kapitalistinėse šalyse, kultūrinė veikla ir ne
gali būt kuom kitu, kaip tik žmonių ideologi
niu švietimu, auklėjimu, ruošimu naujam gy
venimui, naujai pilietybei. Mūsų laikraščiai, 
knygos ir organizacijos šią misiją atlieka tiek, 
kiek gali.

Vyriausi mūsų judėjimo kultūrnešiai yra 
dienraščiai — “Laisvė,” “Vilnis.” Mūsų dien-

Juose telpa 
poezijos,

Mūsų 
ir

Vilnis, 
raščiai nėra grynai politiniai, 
daug grožinės literatūros, mokslo, 
meninės kritikos ir bendrų dalykų, 
dienraščiai išauklėjo tūkstančius klasiniai 
politiniai sąmoningų lietuvių darbininkų.

Kultūrinės Mūsų. Organizacijos
Vyriausia lietuvių darbininkų judėjime kul

tūrinė organizacija yra Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Literatūros Draugija, ši organi
zacija išleido desėtkus knygų. Dabar ji leidžia 
ir žurnalą “šviesą.”

ALDLD išleistose knygose, mes galime rasti 
keletą veikalų grožinės literatūros. Ji nušvie
tė gana gerai ir marksizmo mokslą—teoriją, 
politinę ekonomiją, mateVializmą. Taip pat, 
ALDLD leidiniuose nušviesta moksliniai reli- '■ 
gija, medicinos ir abelnas mokslas. Jos leidi
niuose yra medžiagos ir apie istorijoj didžiau
sią revoliuciją, kuri sukūrė Sovietų Sąjungą.

Vėliausioji įšios draugijos knyga—“Kelias į 
Naują Gyvenimą,” yra kaipo sutrauka, suva- 
da to viso, ką mūsų judėjimas skelbė per eilę 
metų, ši knyga, tai programa į naują, soci
alistinę gadynę.

Mes turime ir kitas svarbias kultūrines or
ganizacijas. Meno Sąjunga, su dideliu skai
čium chorų, solistų, teatro grupių, atlieka la
bai svarbius darbus. Jei mes neturėtume cho
rų, solistų, teatro mėgėjų — mes neturėtume 
koncertų, vaidinimų ir kitų kultūrinių paren
gimų. Mūsų judėjimas būtų sausas, neturtin
gas ir silpnas.

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas yra jau
niausia organizacija lietuvių darbininkų judė
jime. Prie šios organizacijos rimtai organi
zuojama jaunimo judėjimas, šios organizaci
jos vyriausias tikslas yra fraternalė pašalpa 
susirgus ir pomirtinė. Tačiaus Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimas yra ir kultūrinė or
ganizacija. Ji leidžia laikraštį “Tiesą,” pa
ruošia prelekcijų sveikatos klausimais, išlei
džia literatūros (“Parazitai”).

Lietuvių Darbininkų Susivienijimo Jaunimo 
skyriai jau gana plačiai išvystė sporto judė
jimą. Jis ruošia sporto olimpiadas. Vyriau
sia jaunimo sporto užimtis, yra Basket Ball, 
Base Ball. Paskiaus, vasaros metu, plauki
mas, bėgimas, įvairūs žaislai ir .kitos sporto 
šakos praktikuojama.

Kultūros srityje LDS jaunimas dar mažai 
veiklos parodė. Bet bandymų jau yra, ateityj 
reikia tikėtis jų daugiau. Kai kurios jauni
mo kuopos turi dramos skyrius. Jaunuolių, 
LDS narių, didelis skaičius priklauso choruo
se. Jaunimo centrai palaiko angliškus skyrius 
mūsų dienraščiuose, šiais metais jie pradėjo 
leisti mėnesinį žurnalą “The Voice of Lith
uanian Americans.” Jaunimas dalyvauja kaž
kuriose politinėse kovose. Dalyvauja Ameri
kos Jaunimo Kongrese.

Komunistai ir Kultūrinė Veikla
Giliau ir detaliai neisime į mūsų kultū

rinių organizacijų nuveiktus darbus. Tie dar
bai visiem, čia dalyvaujantiem, yra žinomi.

M IE N AS 
reikia panagrinėti, tai numatomi irPlačiau 

ateinanti mūsų darbai. Kokia mūsų pareiga 
kultūriniam darbe?

Iki šiol mes, komunistai, permažai kreipė
me domės į kultūrinį auklėjimą. Nuo to da
bar mūsų judėjimas kenčia nedateklių. Svar
biausia, tai kad mes neauklėjome kultūriniam 
darbui jėgų, veikėjų, žinoma, tai ne tik mes lie
tuviai, bėt abelnai Amerikos komunistinis ju
dėjimas buvo neišaugęs kultūriniai ir kaiku- 
riais klausimais sektantiniai nusiteikęs. To
dėl ii* mūsų kultūrinis-meninis judėjimas, pra
džioje savo vystymosi, gal dalinai ir po įtaka 
Rusijos Revoliucijos, buvo nesveikai, siaurai 
nusiteikęs. Tai parodo net Lietuvių Meno Są
jungos organizavimas, 15 metų tam atgal. Me
no Sąjunga tuo laiku buvo pavadinta: “Ame
rikos Lietuvių Proletarų Meno Sąjunga.”

“Proletarais” vadinama dirbtuvėse dirban
ti darbininkai, neturinti savos nuosavybės, 
profesijos bei biznio. Sulyg tokiu pavadini
mu, išrodo, .kad ne proletaras, kuris užsiima 
kokia profesija, negali priklausyti, dirbti ir 
nepageidaujamas Lietuvių Meno Sąjungoj. Gi 
tikrenybėj, tokia organizacija, kaip kad Meno 
Sąjunga, kuri susideda daugiausia iš chorų, 
—yra mažiau proletariška, negu bent kuri mū
sų organizacija. Jos veikla remiasi ant augš- 
tai lavintos profesijos. Pavyzdžiui, Meno Są
junga, jos chorai, teatras, negali apsieiti be 
dramos, poezijos, režisūros, chorvedystės, 
kompozicijos. Vadinasi, gera Meno Sąjungos 
veikla reikalauja geros, augštai lavintos, pro
fesijos, kuri gali sukurti muziką, operetę, dra
mą, poeziją.

Tai aišku, kad toks siauras, proletariatu ap- 
sirubežiavimas, dirbtinas “kairumas,” pančio
jo ir trukdė platesnį kultūrinį-meninį auklėji
mą. Šias ydas mes jau pastebėjome ir tai
some. Bet, žinoma, kultūrinis darbas nuken
tėjo ir todėl, kad mes, komunistai, buvome 
užimti politiniais darbais ir negalėjome anks
čiau pastebėti mūsų kultūrinio judėjimo klai
das ir jas taisyti.

Kolonijose draugai komunistai dažnai neturi 
pasisekimo kultūriniam darbe. Draugai, vieton 
vadovauti, ima duoti instrukcijas, panaudoja 
Partijos autoritetą. Bet be platesnio prasi- 
lavinimo Partijos autoritetą galima tik su
darkyti. šiam darbui reikia lavintis. Kada 
draugas neturi prasilavinimo, negali sveikais 

^.nuixidymais įtikinti, jįs imąsi įsakymo prie
monių. ; .

Pataisyti mes tas ydas galime tik sekdami 
-Partijos metodą, čia reikia priminti d. Brow_ 
derio kalba Amerikos Rašytojų Kongrese. Jis 
pareiškė, kad Partijos draugai galės vadovauti 
meno, literatūroj darbe tik tada, kuomet jie 
galės savo darbais parodyti, kad jie gali va
dovauti. Tai reiškia, kad draugai turi dirbti 
toj srityj. Antra, tą darbą reikia pažinti, 
mokėti padaryti geresniu—žodžiu, reikia, lavin
tis.

Pereitoj (10-toj) Partijos konvencijoj, vėl 
stipriai pabrėžta, kad komunistai, ypatingai va
dovaujanti draugai, turi šviestis. Drg. Brow- 
deris vėl pabrėžė:

“Sistematinis savi-švietimas turi tapti pa
pročiu visų vadovaujančių mūsų Partijos žmo
nių.” Čia d. Browderis kalba ne tik apie poli
tinį švietimąsi, bet abelnai švietimąsi. Jis kal
ba apie Partijos draugų kultūrėjimą.

Tad, jei mes norime praplėsti mūsų judė
jimą, jei norime vadovauti masėms, jei nori
me įtraukti inteligentiją naudingam darbui,— 
mes turime lavintis kultūriniai ir plėsti meno- 
kultūros didesnį darbą. Sakykite, kaip mes 
išauklėsime mūsų jaunimo inteligentiją kitaip, 
jei ne kultūrine veikla? Kaip galima page
rinti jaunuolių žurnalą? žinoma, reikia jame 
rašyti apie meną, literatūrą, dramą, apšvietą, 
muziką, teatrą, mokslą, politiką. Kitaip jauni
mo inteligentija negalės išsiauklėti, kaip tik 
veikdama ir plėsdama kultūrą. Mūsų, komu
nistų, pareiga padėti auklėti jaunimo inteli
gentiją. Mūsų pareiga tai numatyti.

Verta prisiminti ir tai, kaip Marksas galėjo 
sukurti marksizmą. Ar Marksas buvo tik po
litikas ir ekonomas? Ne. Marksas pats sa
kosi, kad jis daugiau išmoko politikos ir eko
nomijos iš Shakespearo, Balzako, negu iš eko
nomijos rankvedžių. Lafargue nurodo, kad 
Marksas gerai žinojo ne tik graikų literatū
rą, dramą, bet jis žinojo labai gerai Goethę, 
Balzaką, o Shakespearo jis žinojo ne tik visus 
veikalus, bet ir menkus charakterius.

žinoma, be to plataus kultūrinio apsišvieti
mo, Marksas būtų negalėjęs sukurti marksiz
mo sistemą. Tai reiškia, kad mūsų judėjimas 
nėra vien tik politinis ir ekonominis. Mes, 
komunistai, negalime tenkintis tuom, kad jau

(Tąsa ant 4-to puslp.)
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Prabėgomis
Moterų Kultūros Kliubo 

Choro sekretorė d. K. Abe- 
kienė praneša, kad jų choras 
delegato j LMS suvažiavimą 
išrinko d. šimkiūtę, choro mo
kytoją. Moterų chorą taipgi 
atstovausianti LMS suvažiavi
me ir d. Deikieno, kuri tuom 
pačiu sykiu 
LDS seimą.

žymėtina, 
terų choras
važiavimo pasveikinimui $10. 
Kas tą gražų draugių mote
rų choro pavyzdj paseks?

yra delegate į

kad draugių mo- 
paskyrė LMS su-

Jeigu pas ką nors randasi 
operetė “Tamyla” (libretas), 
tai prašome prisiųsti LMS 
Centrui,
labai dėkingas!
B. šalinaitė, 46 Ten 
Brooklyn, N. Y.

Centras už tai bus 
A dresuok it: 

Eyck St.,

“LMS choruses —
World’s Fair!” turiI šūkis, sako d. B.
LMS Centro Sekretorė.

on to the 
būt mūsų 
šaknaitė,

Mūsų draugės Kenosha, 
Wis., turi savo kliuba “Pažan- 
gą,” kuris artimoj ateityj ža
da sutvert chorą.

Sveikiname drauges keno- 
šietes su taip gražiu sumany
mu !

Rytoj, rugpjūčio 7 d., LMS 
3-ias apskritis turės savo šaunų 
pikniką Vaičionio gražiame 
parke, Cranford, N. J.

šioj menininkų vasarinėj 
pramogoj aidės brooklyniškio 
Aido balsai, Elizabeth'o “Ban
gos”, ir Great Necko “Pir
myn”.

LMS 3-čio apskričio šioje 
šventėje turėtume būti visi ir • tvisos!

LMS CK gavo pakvietimą 
nuo Lietuvių Dienos dainų 
programos komiteto, kvie
čiant mūsų chorus dalyvauti 
bendrame Amerikos lietuvių 
chorų dainos programos pildy
me Now York o Pasaulinėj 
Parodoj (Worlds Fair) 1939 
m. LMS chorai raginami pri
sidėti.

Kad su skaitlingesnio būriu 
galėtume pasirodyti Pasauli
nėj Parodoj, privalome visi 
subrusti, kad mūsų chorus pa
darius dusyk sl.aitlingesniais!

Šiamis dienomis LMS Cen
tro raštinė tuo reikalu išsiun
tinės visiems mūsų chorams 
reikalingas informacijas ir 
nurodymus.

draugai apie jo veiklą 
nieko neparašo į laikraš- 
Jaunuolė sakosi pati mo

li et u visk ai rašyt, kad su-

Clevelando jaunuolė Ac- 
quila Bekevičiūtė “L.” 171- 
me n-ry nusiskundžia, kad jų 
Lyros Chorui dabar susidedant 
iš čiagimių jaunuolių, suauges- 
nieji 
veik 
čius. 
kosi
augusiųjų pareigą atlikus.

Šis tos jaunos draugės nusi
skundimas nėra iš piršto iš
laužtas. Daugelyje vietų mū
sų suaugusieji draugai rodo 
neleistino apsileidimo . . .

“Laisvės” nr. 174 d. M. P. 
korespondencijoje iš Los An
geles rašo: “Liepos 10 d. lie
tuvių choras buvo surengęs 
koncertą. Visą programą išpil
dė dainomis (su maža išim- 
čia) su jo kvartetais ir due
tais. Reikia pasakyti,
choras, po vadovyste Valento 
Babič ir Olive Pupis, atliko 
savo užduotį gerai. Taipgi la-

(Tąsa ant 4-to pusi.)
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Mūsų Kultūrine Veikla
(Tąsa iš 3-čio pusi.)

mes suprantame mūsų revoliucines ir politi- 
nes.ekonomines pareigas. Reikia platesnio, 
kultūrinio lavinimosi.

Kaip Praplėsti Kultūrinį Judėjimą?
Mūsų kultūrinis judėjimas, kaip žinome, yra 

didelis. Vienok yra labai daug dirvos jį pa
daryti daug didesniu ir turtingesnių. Ypatin
gai dabar, kuomet fašizmo baisūnas naikina 
kultūrą, naikina miestus, žmones ir milionus 
pavergia. Šiuo momentu mūsų yra dar di
desnės pareigos, kad išsaugoti kuo daugiausia 
žmonių, jaunimo iš fašizmo nagų ir neleisti 
tam vandalui naikinti ir darkyti kultūrinius 
tvarinius.

Kaip progreso priešai palaiko jaunimą prie 
savęs? Ką daro katalikai? Šiomis dienomis, 
kuomet užsidarė oficialūs mokyklos, tai Ameri
kos katalikų organizacijos tik Brooklyne ir 
apielinkėj atidarė 135 biblijos mokyklas. Koks 
tų mokyklų tikslas? žinoma, kad sustiprint 
religiją jaunime. Ir dienotvarkių šių mokyklų 
katalikai deda ne gryną religijos “mokslą.” 
Mokyklų direktorė praneša, jog į jų mokyklų 
programą įeina: “žaislai, studijavimas, pa
maldos, dainavimas, dramatizavimas, pasakų 
sakymas” ir tt.

Vadinasi, kunigija, palaikymui jaunimo, or
ganizuoja mokyklas, naudoja plačią kultūri
nę programą — muziką, dramą, literatūrą, 
žaislus. Taip jie pajėgia plačiau apšviesti savo 
sekėjus, mokyklą padaro nesausa, įvairesne. 
Iš to, kas čia sakyta, seka, kad mokykla yra 
vyriausia priemonė dvasiniam auklėjimui.

Tai kodėl mūsų progresyvis judėjimas ne
gali steigti mokyklas? Kodėl mes turime dro
vėtis mokyti marksistinės ideologijos? Mes 
turime šimtus klausimų mokyklai. Kodėl ne
aiškinti Sovietų sistemą, meną, kultūrą, lite
ratūrą, demokratiją ir religiją? Mokyklų or
ganizavimą mes turime imti dienotvarkių.

Pastaruoju laiku mūsų kultūriniam judėji
me, ypatingai jaunime, kas matosi ir iš lei
džiamo žurnalo “Voice,” vystosi pavojus “rau
donosios” baimės. Draugai, rodos, bijos su
minėti komunistų vardą, paminėti Sovietus. 
Jie mano, kad kokiu nors apgavingu būdu 
ims ir pasigaus mases, jei nesisakys, kas jie 
esą. Tai klaida. Pasaulis apie komunistus da
bar daugiau kalba, negu mes patys. Pagalinus, 
jei mes nieko nesakysime apie komunistus ir 
Sovietus, tai Hearsto laikraščiai pasakys, lie
tuviški klerikalai ir fašistai pasako. Bet jie 
pasako išvirkščiai, niekinimo tikslais, šmeiš- 
tais. Tad, draugai, klausimas prieš mus ne 
baimės turi būt, bet kaip ir kur pasakyti, o 
sakyti reikią,

Ta baimė nereikalinga. Kaip tada galima 
suderinti mūsų kultūrinis judėjimas su Ameri
kos aukštosios apšvietus, universiteto, vadais. 
Pavyzdžiui, tik šiomis dienomis Nacionalės 
Apšvietus Susivienijimu konvencijoj, kur da
lyvauja žymiausi Amerikos universitetų profe
soriai, vienas jų, profesorius Watson, seka
mai išsireiškė apie Sovietų Sąjungą:

“Vienas iš daugiausia pastebimų tarptauti
nių pasiekimų mūsų generacijos, yra Socialis
tinių Sovietinių Respublikų Sąjunga.” Tai kal
ba Columbia Universiteto profesoriaus. Arba 
imkime profesorių Granville Hicks. Jis yra 
marksistas ir savo- pažvalgų niekad neslėpė. 
Tūlas laikas atgal buvo paleistas iš profe
soriavimo, o dabar vėl paimtas kaipo litera
tūros mokytojas į universitetą.

Marksizmas yra pasaulinė filosofija, ji pa
siekė jau nuo fabriko iki universiteto, žmonės, 
kurie turi valdiškas ir universitetų vietas, o 
nebijo kalbėti apie marksizmą. Tai kodėl mū
sų jaunuoliai, ypač centre, turėtų bijotis? Dar 
daugiau. Jei dabar pasaulyje yra progresyvė 
idėja, filosofija, tai ji yra marksizmo filoso
fija. Kalbant apie progresą — reikia kalbėti 
apie marksizmą.

Kas Gali Pravesti Kultūrinį Judėjimą?
Platesnį kultūrinį veikimą bando pravesti 

Lietuvių Meno Sąjunga. Pradėta ruošti prelek- 
cijos literatūros, muzikos, teatro ir kitais klau
simais. Bet platesnis kultūrinis darbas bus ga
lima išvystyti tik tuomet, kai mes, komunistai, 
suprasime ir pripažinsime, kad tai reikalinga 
padaryti. Komunistai turi vadovauti šiam 
darbui.

Sekančiame Lietuvių Meno Sąjungos suva
žiavime, kuris įvyks rugpjūčio mėnesį, ma
noma padaryti ir pravesti aiškesnį mūsų nu
siteikimą lietuvystės klausime. Mes turime 
naudotis daugiau tautino meno forma. Jauni
mas choruose, ir abelnai, reikia auklėti lie
tuviškai, raginti mokintis lietuvių kalbos. Tat 
reiškia gilintis į Lietuvos istoriją, papročius, 
dainas, liaudies meną, šokius. Čia plati dirva 
kultūriniam darbui.

Suvažiavime mes manome pravesti naują 
konstituciją. Taip pat manome pravesti, kad 
kiekvienas mūsų choras turėtų lietuvių liau
dies kostiumus. Ypatingai tokiuose parengi
muose, kurie surišti su Lietuvos reikalais, kaip 
kad nepriklausomybės minėjimas, mūsų cho
rai, dalyvaują programose, turėtų pasirodyti 

Lietuvos liaudies kostiumuose. Mes turėtume 
specialiai sukurti tokiems minėjimams sce
niškus vaizdus, kad parodyti Lietuvos kančias 
ir bėdas, žinoma, tai labai rimtas ir naudos 
nešantis būtų kultūrinis darbas. Tada galė
tume geriau prieiti ir prie tų, kaip kad mes 
vadiname—“palšųjų masių.” Tuomet fašistai 
negalės mus vadinti Lietuvos “išgamomis.”

Paskiaus, liaudies šokiai reikia įnešti mū
sų setenon. Jankai, Ukrainai, švedai, vokiečiai 
ir kitos tautos tokius liaudies šokius jau se
nai turi išvystę. Be to, šiame Meno Sąjungos 
suvažiavime mes manome padaryti artimes
nius ryšius Meno Sąjungos su LDS jaunimu, 
kad galėjus praplėsti meno ir kultūros plates
nė veikla.

Draugai, -mes komunistai, ir progresyvė vi
suomenė turime nešti ir aiškinti kultūrines 
Lietuvos tradicijas. Fašistai tam darbui ne
turi organizacijų ir nesirūpina. Priešingai, 
lietuviai fašistai, kaip kad Vokietijos, Itali
jos, Ispanijos, Japonijos slopina, naikina kul
tūrą ir meną. Pavyzdžiui, Lietuvoj pasirodė 
blaivesnės minties literatinis, meninis žurna
las “Literatūra.” šiam žurnalui vadovavo ge
riausias Lietuvos literatas, profesorius ‘Krėvė- 
Mįckevičius. Pasirodžius dviem numeriam, fa
šistinė valdžia užsmaugė šį žurnalą.

Teatras Lietuvoj nualintas. Geresnius vei
kalus cenzūra nepraleidžia. Naujiem talen
tam nėra progos kur pasirodyti, jei jie suku
ria ką naujesnio, progresyviškesnio. Tad ir 
čia yra įrodymas, kad mes turime plėsti savo 
kultūrinį darbą. Reikia .padaryti artimesni 
ryšiai su tais dramaturgais ir beletristais, ku
rie Lietuvoj negali savo kūrinius išleisti. Mūsų 
judėjimo pareiga gelbėti augti, vystytis tiem 
naujiem meno žiedam. Mes galime kaiku- 
riuos jų kūrinius išleisti, vaidinti ir dainuoti.

Mūsų judėjime teatras vaidina labai svar
bią rolę. Jis įtraukia naujų žmonių, jauni
mo. Teatras sutraukia publiką. Jis lavina kul
tūriniai—dramaturgijos, literatūros, vaidybos 
ir politikos. Tad mes pradedame organizuoti 
teatro judėjimą pastovios organizacijos pama
tais. Lietuvių Liaudies Teatras Brooklyne ir 
Chicagoje yra pradžia šio darbo. Lietuvių 
Liaudies Teatras, kaipo pastovi organizacija, 
imasi darbo nuolatiniai lavinti naujų jėgų, 
surasti naujų talentų. Jis dirba nuolatiniai 
šioj srityj ne tik suvaidindamas voikalą-kitą, 
bet ir ruošdamas apšvietos vakarus teatro me
no srityje. Mūsų jaunimo tokios teatro grupės 
mažesnėse kolonijose gali išsivystyti į visos 
tos kolonijos liaudies teatrą.

Tokio darbo, kaip kad mes turėjome pra
eityje, kuomet vaidino ir mokino mūsų vei
kalus draugai visai nenusimananti apie teatro 
meno profesiją, jau neužtenka. Taip apsieina
ma dar mažose kolonijose, kur teatro vaidy
bą atlieka organizacijų išrinktos komisijos.

Kultūros Padėtis Svetur
Kalbėdami apie lietuvių kultūrinę veiklą, 

mes negalime nepažvelgti, kaip ir kur link 
vystosi kultu ros-meno veikla svetur—pasauly
je. Marksas savo laiku rašė, jog “Kapitalisti
nė gamyba yra priešinga kai kuriom šakom 
dvasinės gamybos, kaip menas, poezija.”

Markso teorija dabar jau faktais galima 
patvirtinti. Šiandien mes turime du kultūri
niu pasauliu. Vienoj pusėj Sovietų Sąjunga 
ir su ja visi progresyviški žmonės kapitalisti
nėse šalyse, o kitoj—kapitalistinis, fašistinis 
pasaulis ir su juo visos juodosios, reakcinės 
jėgos. Pažiūrėkime, kaip vystosi kultūra šiuo
se dviejuose pasauliuose?

Kas dedasi nazių Vokietijoj? Pirmiausia, 
tai buvo knygų deginimas. Geriausi moksli
ninkai, kaip Einstein, literatai, kaip Mann, ' 
dramaturgai, kaip Toller, Wolf ir šimtai kitų 
išvyti, kiti kalėjimuose. Naziam užėmus Aus
triją, teatras, muzika, visas miesto grožis su
naikinta, artistai, aktoriai kalėjimuose. Šimtai 
gerų talentų patys save išsižudė.

Bet imkime švietimo klausimą. Vėliausiais 
daviniais remiantis, tai Vokietijoj, Francijoj, 
Italijoj, Anglijoj ir Japonijoj augštesnėse mo
kyklose studentų mokinasi apie 418,000. Gi 
vienoj tik Sovietų Sąjungoj tokios pat. rūšies 
mokyklose yra studentų 550,000. Vadinasi, 
viena Sovietų Sąjunga turi 132,000 studentų 
daugiau, negu kartu sudėjus studentus Vokieti
jos, Franci jos, Italijos, Anglijos ir Japonijos.

Arba imkime muzikos meną. Kapitalistinė 
gadynė buvo kūrybiška tik pradžioje, savo 
jaunatvėje, kuomet ji dar kovojo prieš feo
dalizmą, prieš absoliutizmą. Pavyzdžiui, muzi- 
kališka drama, opera, ta pažiba kultūros, 
Italijoj smarkiai pakilo dar 17-me šimtmetyje, 
renesanso laikais, šioj gadynėj gimė ir 
Shakespearas. Vėliaus, 18-tas šimtmetis da
vė pasauliui tokius nemirštančius muzikus, 
kaip Handel, Beethoven, Bachas, Mozartas, 
Gluck ir daugelį kitų.

Pačios' augštumos opera pasiekė 19-tame 
šimtmetyje, su Schumannu, Chopinu, Schu- 
bertu, Glinka, Verdi ir Wagneriu. Taip pat 
literatūros ir poezijos milžinai, kaip Puški
nas, Goethė, ScW Beris, Balzakas, Withman 
ir daugelis kitų, atėjo į pasaulį dar prieš mū
sų gadynę, kuomet kapitalizmas nebuvo pasie
kęs savo vystymosi augštumos.

Gi mūsų gentkartės kapitalizmas jau ne-
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duosnus. Kaip kad Marksas sakė, jis trukdo 
dvasinį vystymąsi. Fašizmas, kuris atvirai 
naikina kultūrą, yra kapitalizmo dabartinis 
vaisius. Imkime pereitus 50 metų kapitalis
tinės sistemos viešpatavimo. Tai periodas, ku
riame kapitalizmas pasiekė augščiausio vysty
mosi laipsnio. Kultūriniai ir meniniai nieko 
naujo, gero, šiame periode mes nerasime. Nė
ra pasaulyje nei vienos šalies, kur dabar vys
tytųsi naujos operos, muzika, poezija. Jung
tinės Valstijos, kur kapitalizmas pasiekęs 
augščiausio laipsnio, savos operos visai ne
turi, baleto taip pat neturi. Visos operos, ku
rios vaidinama dabar, — yra senos, pereito 
šimtmečio ir pirmesnės.
Sovietai Neša Pasaulio Kultūros Tradicijas

Tad, kuriame pasaulio kampelyj, mūsų, da
bartiniu laiku, kuriama nauja literatūra, poe
zija, muzika ir operos? Kur kyla mokslas ir 
pasaulio progresas? žinoma, tai Sovietų ša
lyj. Ten kyla mokslas, skaitoma klasikai, ku
riama naujos simfonijos. Ten kuriasi nauja 
opera ir geriausias pasaulyje teatras. Pa
varčius “Maskvos Naujienas” (anglų kalba 
savaitraštis), mes randame eilę vardų naujų 
operų. Dėlei faktų, kai kurias paminėsime. 
Sovietų sukurtos naujos operos seka: “Tūks
tantis ir Viena Naktis,” “Minin ir Požarski,” 
“Ir Donas Tykus,” “žemė Išartoji,” “Aro Su
kilimas,” “Dekabristai,” “Saulės Sūnus,” 
“Baudžiauninkas Artistas,” “Sulaužymas,’ ’ 
“žiemių Vėjas,” “Ledas ir Plienas,” “Nosis” ir 
daugelis kitų.

O kas dedasi tose šalyse, kurios tuo pačiu 
laiku patapo savistoviom valstybėm, kaip kad 
Sovietų Sąjunga, bet pasiliko su kapitalistine 
sistema? Kur Lenkija, Lietuva ir kitos? Jo
se nieko panašaus nesukurta, kaip kad Sovie
tuose. Sovietų sistemoje net tokios šalelės, 
kaip Baltarusija, Ukraina, Gruzija, Kirkizija, 
Azerbaidžianas ir kitos išvystė meną, litera
tūrą ir sukūrė savo operą.

Sovietai išauklėjo ir naujų talentų. Šių 
metų tarptautiniame muzikos konteste, Brus- 
selyj, kur dalyvavo apie 50 šalių, iš 70 ski
riamų premijų, Sovietų pianistai laimėjo 20. 
Sovietai nusinešė pirmas dovanas. Tuo pačiu 
sykiu Vokietijos muzikos atstovai, kurių buvo 
12, nieko nelaimėjo. Apie šį kontestą net 
Lenkijos laikraštis, “Kurjer Poranny,” seka
mai išsireiškė: “Poezija išlėkė į Sovietų Są
jungą. Dažnai pianistai, turinti tokį pat ta
lentą, Lenkijoj išsigema į amatininkus, kuomet 
Sovietų Rusijoj jie tampa artistais.”

Bet ne tik tame Sovietų nuopelnai, kad ten 
kyla mokslas, kad liaudis prileista prie meno, 
literatūros, muzikos. Sovietai pakeitė ir ide
ologinį supratimą apie patį žmogų. Kapitalis
tinių šalių kultūroj darbo žmogus, kuris iš

VISCOUNT RUNCIMAN, 
Anglijos atstovas, kuris 
tarpininkausiąs tarpe Če
koslovakijos ir nazių pa
darymui taikos. Jis dabar 

yra Čekoslovakijoj.

PRABĖGOMIS

(Tąsa iš 3-čio pusi.)
bai gražiai įvairino oktetai ir 
duetai, kurie sutartinai žavė
jo klausytojus. Bet svarbiau
sioji programos pažiba buvo 
5 metų žvaigždutė Viola Mae 
Sink, kuri mokinasi Holly- 
woodo studijose ir siekiasi 
tapti judamų paveikslų žvaigž
dute.”

Pasirodo, kad mūsų jau
nuoliai dailės srityje veikia 
labai gražiai, tik bėda, kad 
daugelis mūsų suaugesnių jų 
draugų nemoka to viso įver
tinti . . . Pronce.

Irvington, N. Y. — Įgil
tas kelių šimtų bičių, mirė 
S v. Hansen, 47 metų.

Užprenumeruok Dienraštį 
“Laisvę” Savo Draugams

Shenandoah - Minersville, Pa.

PIK NIK A S
Dienraščio “Laisves” Naudai

Rengia Literatūros Draugijos 9-tas Apskritys

Bus Sekmadienį 7 Rugpjūčio-August
Puikus Programas ir {vairūs Žaislai

GROS PUIKI ORKESTRĄ

Dando’s Grove, Llewellyn, Pa.
•

Iš visos šios apielinkčs ir iš toliau visi “Laisvės” palri- 
jotai, visi apšvietą mylinti žmonės yra prašomi dalyvau
ti šiame piknike ir tuomi paremti dienraštį “Laisvę”

■DAINŲ DIENA
Rengia Lietuvių Meno Sąjungos III Apskritys

Sekmadienį, August 7 Rugpjūčio
P. Vaičionio Meadow Grove Parke, Cranford, N. J.

PROGRAMOS PILDYME DALYVAUJA TRYS CHORAI
Bangos Choras iš Elizabeth, N. J., Pirmyn Choras iš Great Neck, N. Y. ir Aido Choras iš Brooklyn. 

ŠOKIAM GRIEŠ GURSKIO ORKESTRĄ. BUS ĮVAIRIŲ ŽAISLŲ.
Pradžia 12 valandą dieną. Įžanga 25 centai. Visus užkviečia L. M. S. III Apskritys.

;• KELRODIS: Iš Elizabetho: West Jersey ir Broad gatvių imkite Union Bus 49 ir važiuokite į vakarus iki Gar- 
■! wood stoties. Išlipę eikite North Ave., sukite po dešinei iki Cedar St. ir paskui eikite Cedar St. iki Brookside Hos- 
;! pital, sukite po kairei ii* Division Av.c. iki Meadow Grove.

i Iš Brooklyno: BMT ar 8th Ave. Subway važiuokite iki Fulton gatvės. Eikite Fulton gatve į West gatvę ir im- 
; kite Central Railroad of New Jersey trūkį į Garwood arba Cranford, N. J. Iš čia sekite Elizabetho kelrodį.
; Automobiliais iš visur važiuokit į Elizabeth. Važiuokit North Broad St. iki Westfield Ave. Westfield Ave. važiuo- 

i; kit iki North Ave., Garwood. North Ave. važiuokit iki Cedar St. Čia sukite po dešinei, kaip aukščiau nurodyta.

f 
šeštad., Rugpjūčio 6, 1938

darbo gyvena, skaitomas žemesniu sutvėrimu, 
jis skaitomas nelygiu, jis turi bijoti, gėdintis 
savo vardo, negerbiamas. Sovietų kultūroj 
darbo žmogus tapo garbingiausiu piliečiu, ly
giu su visais.

Arba mes pažvelgkime į literatūrą, į meno 
piešinius, į skulptūrą, į teatro veikalus, kurie 
sukurti kapitalistinės sistemos artistų. Mes 
juose greitai pamatysime, kad šio meno sceno
je tipais, stovylomis yra tik tie asmenys, ku
rie sudaro privilegijuotų žmonių būrelį. Visa 
visuomenė, darbininkija, palikta už scenos, 
nevaizduojama, neįeina į siužetus.

Sovietų kultūra, kaip matome, ir mene pa
darė revoliuciją. Sovietų dramose, operose, 
literatūroj, skulptūroj ir net Maskvos subvė- 
se, vaizduojama darbo žmogus.

Prie Pabaigos

Tik Ant Kapinių žydai 
gali Laisviau Pakvėpuoti
Žydam Viennoje, buvu

sios Austrijos sostinėje, už
drausta pasirodyt bet ku
riame parke arba poifeio 
aikštėje.

Todėl žydai sekmadieniais . 
keliauja į savo kapines už 
8 mylių nuo miesto pakvė- ♦ 
puot tyresniu oru.

Tad, draugai, mes einame prie pabaigos ra
porto. Bet čia reikia pabrėžti, kad Sovietų lai
mėjimai yra marksistų laimėjimai, yra mū
sų laimėjimai. Mūsų įtaka kyla visur—visose 
meno, literatūros, apšvietos ir politikos ša
kose. Kaip jau minėjome, kuomet profeso
rius Watson, iš Columbia Universiteto, pa
reiškia, kad šios gadynės vyriausias pasieki
mas yra Sovietų Sąjunga, tai parodo, kad mū
sų įtaka, kaipo marksistų, augštai pakilus 
Amerikos i n tel i genti j o j.

Imkime antrą pavyzdį, tai Amerikos rašyto
jus. Stalinas viename Sovietų rašytojų kon
grese išsireiškė, jog rašytojai, — tai žmogaus 
sielos inžinieriai. Ir ve, kuomet Rašytojų Są
junga išleido atsišaukimą į Amerikos rašyto
jus su paklausimu, kur jie stovi: prieš fašiz
mą, ar už. Na, ir 418 rašytojų parašė savo 
pareiškimus ir visi prieš fašizmą, už Ispanijos 
lojalislus.

Bet tai neviskas. Imkime buržuazinį te
atrą. Ten mes jau turime politinį-priešfašis- 
tinį veikimą. Pačiame buržuazinio teatro cen
tre, ant Broadway, šį pavasarį susidarė Te
atro Meno Komitetas kovai prieš fašizmą, šis 
komitetas ruošiasi prie įsteigimo politinio ka
bareto. Bandymai jau buvo padaryta. Be 
to, Teatro Meno Komitetas pradėjo leisti ir 
priešfašistinį laikraštį.

Pasikeitimų yra ir judžiuose. Pastaruoju 
laiku geriausiame ir didžiausiame teatre, Mu
sic Hall, New Yorke, buvo rodoma veikalas 
“Blockade”—tai prieškarinis ir priešfašistinis 
veikalas. Bet kas parašė jam turinį? Tai 
gerai žinomas marksistas dramaturgas John 
H. Lawson, čia galima suminėti ir kitą labai 
gabų dramaturgą, kurio veikalai vaidinama 
profesionalio teatro centre, tai yra Clifford 
Odets. Galima surasti ir daugiau tokių ra
šytojų ir artistų, kurie veikia mūsų naudai.

šie faktai turi mus akstinti prie didesnio 
veikimo, jie turi drąsinti mus kalbėti, rašyti 
už marksizmą, už mūsų idėją.

K i e k v i e nas miestas ir 
miestelis turi ką nors su
rengti “Laisvės” naudai. 
iiiiHimMiHiiuiiNiiiuiiiuiiiiiiiiiimHiHiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiuuiniiuMiiiMHUMiimiiiiiiimiinn:

Saugokitės Lyties Ligų!
DIDĖJA susirūpinimas ly

ties ligomis, nes jos dabar la
bai platinasi.

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

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

Patarimai Vyrams apie 
Lyties Dalykus

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

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

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

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

LAIŠKĄ adresuokite taip: 
JOHN BARKUS 

111-40—128th St.
SO. OZONE PARK, N. Y.

ši knyga yra ir “Laisvės” knygyne.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIW

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis 
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
278 Harvard Street 
kampas Inman Street 

arti Central Skvero, 
CAMBRIDGE, MASS. 

OFISO VALANDOS: 
2-4 ir 6-8 vakare 

Nedėlioinis ir šventadieniais: 
10-12 ryte

t
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Amerikos Lietuvių Kongreso Veikla 
Connecticut Valstijoje

Amerikos Lietuvių Kongre
so veikla sparčiai kyla. Aps
kričio komitetas atlaikė pla
ningą susirinkimą, kuriame iš
dirbti sveiki planai dėl atei
ties Kongreso veikimo. Tuoj 
po to komiteto susirinkimo pa
sirodė lapeliai, taikomi šios 
valstijos lietuviam, supažindi
nimui jų, kas yra Kongresas, 
koki jo siekiai ir kas jam ban
do pastoti kelią, kad neišsiplė- 
stų didelis veikimas už teiki
mą Lietuvos liaudžiai paramos 
dėl atsteigimo demokratinės 
tvarkos ir kad susilpninti Lie
tuvos nepriklausomybės gyni
mą. Daugybė draugijų aplai- 
kė ir laiškus nuo apskričio ko
miteto, kuriuose nurodyta, kad 
buvę delegatai ALK naciona- 
lėj konferencijoj pasirengę iš
duoti raportus. Tuo pat sykiu 
kviečiamos draugijos 
prie A. L. Kongreso.

Kai kuriuose miestuose jau 
šaukiami platūs lietuvių susi
rinkimai dėl išklausymo nacio- 
nalės konferencijos raportų ir 
dėl praplėtimo Kongreso veik- Į 
los šioje valstijoje. O Bridge- 
portas pirmas tokį susirinkimą 
praves ir 
kiek 
jose

dėtis

Nors Vokietijos hitlerininkai 
ir Lenkijos fašistai aptilo, bet 
mes negalime užmiršt tų įvy
kių, kuriuos išlaukiniai fašis
tai stengės pravesti, kad Lie
tuvos nepriklausomybę sunai
kinti; negalime užmiršti demo
kratinių Lietuvos žmonių rei
kalavimų, turime jiem kas 
dieną padėti atgauti demokra
tines teises. Jie tada galėtų 
pravesti linksmesnį gyvenimą, 
jiem atsidarytų durys į ap- 
švietą ir kultūra, jie ir prieš 
visokius priešus greičiau gale- 
tų susimobilizuot ir atsilaikyti. 
Dabartinė Lietuvos ponija ir 
jos 'vadai išpovalios tempia 
šalį į fašistinę balą pas Hitle
rį ir Lenkijos dvarponius.

Auginkime Amerikos Lietu
vių Kongresą, padėkime Lie
tuvos liaudžiai jos kovose už- 
demokratijos atsteigimą, už 
politinių kalinių paliuosavimą 
ir už jos nepriklausomybės 
laikymą 1

bai, labai mažai.
O kitas dalykas, kuris tiek 

uždirba, tai jis yra išdirbęs 
prie vienos kompanijos gal 30 
ar 40 metų, ir turi būt aukštai 
lavintas.

Geležinkelio kompanijų at
stovas II. A. Enochs argumen
tuoja, kad kompanijos stovi 
sunkioj finansinėj padėtyj. Jis 
nurodo 6 svarbiausius daly
kus: kompeticija, trūksta biz
nio, skolos ir nuošimčiai, aukš
tos kainos už materiolą, nu
dėvėti equipmentai ir aukštos 
algos. Pono II. A. Enochs ar
gumentai geležinkelio darbi
ninkų neįtikins. Jeigu geležin
kelio kompanijos stovi toj pa
dėtyj, kai p. Enochs nurodinė
ja, tai kompanijų pačių kaltė, 
kadangi šerininkams dividen
dais ir nuošimčiais atmoka po 
apie $1,000,000,000 į metus, o 
geležinkelius apleidžia ir dar-
bininkus badu marina.

Vitkus.

Bayonne, N. J
iš- Dėl

Baltimore, Md

Paryžius. — Buvęs Fran
ci] os premjeras Blum nori, 
kad Rooseveltas taikytų Ja
poniją su Sovietais.

BEER, WINES & LIQUUORS
WHOLESALE AND RETAIL

NOTICE is hereby given that Beer License 
No. E 95 has been issued to the undersigned 
to sell beer from house to house under 
Section 75 of the Alcoholic Beverage Control 
Law, Borough of Brooklyn, County of Kings.

JAKE SUilLER
315 Christopher Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Beer License 
No. E 96 has been issued to ’ the undersigned 
to sell beer from house to house under 
Section 75 of the Alcoholic Beverage Control 
Law, Borough of Brooklyn, County of Kings. 

BENJAMIN B, STEINBERG
471 Sackman St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that. License No. 
RL 8072 has been issued to t he undersigned 
to sell beer al retail under Section 132A 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1221--8th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to he consumed on the 
premises. ■ j,

PARK TAVERN, INC. 
1224—8th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given 
EB 2908 has been i— 
Ito sell beer' at re 
of the Alcoholic 
1270 Nostrand Ave., 
Clounty of Kings, 
premises.

ROSE 
1270 Nostrand Ave.,

i that License No. 
issued to the undersigned 
retail under Section 76 

Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

to be consumed on the

ALBERT
Brooklyn, N. Y.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR S* «
PHILADELPHIA, PA.

Pirmadienį, rugp. 8 d. įvyks de
monstracija, Rcyburn Plaza. Pradžia 
8 vai. vak. Būkite visi, tie kurie dir
ba, pabaigę darbą ateikite. Demons
tracija šaukiama darbininkų, kad 
nebūtų karo, kad nebūtų taksai už
dedami, kad paimtų daugiau darbi
ninkų dirbti ir daug kitų svarbių da
lykų iškels šioje demonstracijoje. To
dėl kviečiame visus skaitlingai daly
vauti. — Kom. (183-184)

WORCESTER, MASS.
LDS 57 kp. mėnesinis susirinki

mas perkeltas iš trečiadienio į ket
virtadienį, pereitas susirinkimas tą 
padarė. Todėl, kurio nariai žinote ir 
šį pranešimą matysite pasakykite ki
tiems. Susirinkimas įvyks ketvirta
dienį, rugp. 11 d., vakare, Lietuvių 
Svet. Stengkites visi dalyvauti, neš 
bus pilnas prisirengimas prie 57 kp. 
metinio pikniko, kuris įvyks rugp. 
21. 
ti

pikniko, 
d. Mūsų kuopos piknikas turi bū- 
pavyzdingas. — Korcsp.

HILLSIDE, N, J.
LDS ir LLD ruošia “house party’’ 

sekmadienį, 11 d. rugsėjo-Sept. pas 
draugus Ražanskus. Prašome apylin
kės draugus atsilankyti, pradžia 2 
vai. po pietų. Taipgi prašome nieko 
nerengti 30 d. spalių (Oct.), nes 
viršminėtos kuopos rengia vakarie
nę. — Komisija. (183-184)

: Vyrai nuo East 
Side su West Side trauks virvę, lai
mėtojai gaus dovaną. Moterys, ku
rios turės gražiausi “Beach Cos- 
jtume” taipgi gaus dovaną. Sį pikni
ką rengia ALDLD 52 ir LDS 21 
kuopos. Užkviečįame visus. — Kom. 

(187-188)

PITTSBURGH© APYLINKĖJ
LDS 160 kp. ir ALDLD 87 kp. 

rengia pikniką. įvyks sekmadienį, 7 
d. rugp. Amšiejo Sodne, McKees

Rocks. įžanga į pikniką veltui. Bus 
gera orkestrą, grieš amerikoniškus 
ir lietuviškus šokius. Kviečiame vi
sus skaitlingai dalyvaut. Kelrodis: 
važiuojant automobiliais, važiuokite 
Chartiers A ve., McKees Rocks iki 
Moon Run Rd. Važiuokite Moon Run 
Rd. ir tėmykite iškabas, privažiuosi
te prie pikniko vietos. Gatvckariu 
važiuojant imkite No. 26 karą mies
te ant Penn ir Stanwix Sts. Va
žiuokite taip pat iki Moon Run Rd.,' 
gausite busus, kurie priveš prie pik
niko vietos. — Rep. (187-188)

Bušai Į Philadelphijos Pikniką
Iš Brooklyno 6 busai veš publiką į “Laisves” pikniką 

Philadelphijoje, kuris įvyks sekmadienį

Rugsėjo 4 September
Ant rytojaus bus Labor Day Šventė

Bušai iš Brooklyno į Philadelphijos pikniką 
išeis iš sekamų vietų:

Nuo Vaiginio-Šapalo Salės
147 Thames St., Ridgewood, N. Y.

Busas išeis 8 vai. ryto

manoma, kaip tik 
oras atves, visose koloni- 
veikimas paskubės, nes 
metų įvyks metinė Ame- 
Lietuvių Kongreso Aps- 

Tad prie

Algų Kapojimas Būtų Ekono
minis “Suicide”

rikos 
kričio konferenciją, 
jos iškalno reikia rengtis, kad 
ji būtų kur kas didesnė už bu
vusią New Britaine pereitą pa
vasarį konferenciją.

Man rodos, kad Kongreso 
veikla kiltų kur kas sparčiau, 
jei patsai centralinis komitetas 
būtų gyvesnis, jei jis teiktų 
daugiau planų apskričiam ir 
didesnėm kolonijom. Bet nuo 
jo negaunama nieko, jis tyli ir 
sau ramiai ilsisi. Rodos, Kon
greso konferencijoj duota ko
mitetui gerų pastabų, bet pra
ėjus jai, ir vėl tas pats.

Kadangi rudens laikas artė
ja, tad apskritis bandys iš kal
no surasti gerą kalbėtoją, ku
riam ALK apskritis surengs 
platų prakalbų maršrutą po 
šią valstiją su vietos veikėjais. 
Šis maršrutas gal prasidės 
taip anksti, kaip bus galima 
susirinkimai pradėti laikyti 
svetainėse orui atvėsus.

Kiek žinoma, apskritis' turi 
kiek daugiau pastangų dėti 
ant keletos mažesnių kolonijų, 
tai Torringtono, Bristolio ir 
Manchesterio, kad ten prave- 
dus spartesnį veikimą, kad su
darius tvirtus Kongreso skyrius, 
įtraukiant visas lietuvių drau
gijas į jį. Apskričio komitetas 
gal turėtų nuskirti vieną tinka
mą žmogų, kuris aplankytų 
mažąsias lietuviais apgyven
tas kolonijas, nurodytų žmo
nėm, kaip sudaryt Kongreso 
skyrius ir kaip pasmarkini 
veiklą. Mat, dar daugeliui, 
ypač mažose kolonijose, žmo
nių neaišku, kaip tą viską ga
lima sudaryti. Taipgi reikėtų 
pasiekti kolonijas, kaip Nau
gatuck, Meriden, Ansonia ir 
Wallingford. Jose yra po da
lelę lietuvių ir po vieną arba 
dvi draugijas. Tas draugijas 
apskritis turėtų priimti pavie
niai ir jom teikti planus kas 
jom galima veikti dėl Lietu
vos liaudies gerovės.

Dar vienas dalykas daug 
reikštų, tai jeigu Kongreso ap
skritis suruoštų vieną didelį 
parengimą Conn, valstijoje. 
Aišku, tas parengimas geriau 
išeitų, jei jis būtų piknikas, 
bet šiais metais pervėlu, tad 
reikia ruošti koncertą arba va
karienę su koncertine progra
ma. šioj valstijoj tokio liau
dies parengimo nėra buvę. 
Jam įvykus, visi žmonės pama
tytų, kad Kongresas nėra koks 
tai menkutis dalykas, bet kad 
jis apima plačias lietuvių mi
nias ir po tam jo darbuotei 
sektūs kur kas geriau, visos 
draugijos prie jo dėtus.

“Laisvėj” dar nesu pastebė
jęs, kad būtų kada kas nors 
buvę parašyta apie geležinke
lių darbininkų vargus, kentėji
mus, dejavimus ir net saužu- 
dystes. Rodos, kad geležin
kelio darbininkai nepriklauso 
prie darbininkų klasės, todėl 
apie juos nereikia nei rašyti 
ir laiko gaišint.

bi
Bet ištikrųjų, tai yra svar- 
industrija. Ir galima atvi- 

bile dieną 
kada viso 

gali

rai pasakyti, kad 
galima susilaukti, 
pasaulio žmonijos akys 
pakrypti ant Amerikos gele
žinkelio darbininkų.

Kai visiems yra žinoma, da
bartiniu laiku Chicagoj tęsiasi 
ilga konferencija, kur yra su
važiavę Amerikos geležinkelių 
atstovai ir apie 100 delegatų 
nuo unijų (Railway Execu
tives Association). Nuo gele
žinkelio kompanijų principalis 
kalbėtojas yra 11. A. Enochs, o 
nuo geležinkelio darbininkų 
unijų, George M. Harrison.

Geležinkelio kompanijos vi
su smarkumu suriko, kad jos 
nori nukapot savo darbinin
kams algas 15%. Geležinke
lio darbininkai atmeta jų rei
kalavimus, ir jau prisirengę 
stoti į kovą, jeigu kompanijos 
bandytų pasiimti $250,000,000 
iš darbininkų kišeniaus. Ge
ležinkelio kompanijos sukrovė 
savo “bond owiieriams” $14,- 
000,000,000 tik per 17 metų, 
o tuo pačiu laiku milionas dar
bininkų neteko darbo. Dabar
tiniu laiku Association of 
American Railroads agentūra 
išleido 300,000 kopijų propa
gandos “pamphlet”, kurioje 
nurodinėja, būk geležinkelio 
darbininkai “uždirba per aukš
tas algas, tokiu būdu Ameri
kos publika nukenčia. . .”

Tai yra kapitalistinė gudry
bė, kaip apmulkinti Amerikos 
darbininkų klasę, kad atkrei
pus Amerikos visuomenę prieš 
geležinkelio darbininkus, ku
rie pasirengę stoti į kovą, kad 
atmušus algų kapojimą. Did
žiuma geležinkelio darbininkų 
dabar dirba tik už 18, 19%, 
21%, 22%, 23 ir 24 centus į 
valanda.

Kokis darbininko yra gyve
nimas uždirbant tik 18 centų 
į valandą, arba $1.44 į dieną? 
Na, ir dar kompanijos užsispy
rė nukapot 15% nuo darbinin-

Stanelių Sūnaus Mirties
Aną dieną “Laisvėje” buvo 

rašyta, kad staigia mirtimi nu
mirė Juozo ir Onos Stanelių 
sūnelis, Roy, (Rojus) apie 12 
metų amžiaus. Dabar galima 
pasakyti keli žodžiai apie jo 
mirtį. Jis mirė nuo įkandimo 
uodo. Tai buvo berods sek
madienį. Įkandus jį uodui, iš 
karto manyta, kad tai papras
tas dalykėlis ir dėlto tėvai ir 
pats vaikas mažai rūpinosi. 
Pereitą trečiadienį pats d. Sta- 
nelis išėjo dirbti ir paliko sū
nelį gerai besijaučiantį. Ta- 
čiaus, tėvui išėjus dirbti, vai
kas pradėjo labai prastai jaus
tis. Motina nugabeno pas gy
dytoją. Pastarasis davė jam 
įeirškimų (indžekšinų). Be
darant įčirškimą, Stanelių sū
nelis ant syk ir numirė, neiš-

Pašarvotas buvo pas tėvus. 
Kadangi Staneliai turi daug 
pažįstamų ir giminių,’ tai la
bai daug žmonės prisiuntė gė
lių, pareiškimui savo dd. Sta- 
neliams užuojautos. Vaikas 
buvo manyta palaidoti penk
tadienį. Bet štai ketvirtadienį 
gaunama iš sveikatos depart- 
mento pareiškimas, kad Sta
nelių sūnus miręs užsikrečia
ma liga ir pareikalaujama, 
kad vaikas kuogreičiausiai bū
tų išgabentas iš namų. Ir taip 
be laiko Stanelių sūnelis buvo 
išgabentas į kapines ir ten pa
liktas. Oficialiai jis buvo pa
laidotas penktadienį.

Ketvirtadienį, vakare, žmo
nės rinkosi pas Stanelius, ta
čiau numirusiojo kūnelio jau 
neberado. Pati O. Stanelicnė 
smarkiai dėl to susirgo, J. Sta- 
nelis nervuojasi. žodžiu, tė
vams teko pernešti baisus 
smūgis. Koresp.

Newark N. J

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 959 Inis been issued to the 
to sell beer at 
of the Alcoholic 
315 Myrtle 
County of 
premises.

345 Myrtle

undersigned 
retail under Section 76 

Beverage Control Law at 
Ave.. Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed on the

FRANK DOLANSKY
Ave., Brooklyn, N. Y.

HARTFORD-MANCHESTER, 
CONN.

hereby given that. License No. 
issued to the undersigned 
retail umler Section 76 

Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

to be consumed on the

PHILIP LOPEDOTA
A. & P. PIZZERIA

1120 Nostrand Ave., Brooklyn,

NOTICE 
EB 3263 
to sell 
of the 
1120 I.'., 
County of Kings, 
premises.

i is
has been 
beer at 

Alcoholic
Nostrand Ave.,

N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

retail under Section 76 
Beverage Control Law at

of Kings, to be consumed on the

BEN GREENBERG, INC.
Brooklyn, N. Y.

given that License No. 
issued to the undersigned 
retail under Section 76 

Beverage Control Law at 
, Borough of Brooklyn, 

to be consumed on the

NOTICE ib 
EB 735 has 
to sell be< 
of the Alcoholic ...............
1620 Kings Highway. Borough of Brooklyn. 
County i 
premises.

1620 Kings Highway

NOTICE is herd. 
EB 899 has been 
to sell beer at 
of the Alcoholic 
189 Nassau Avė. 
County of Kings, 
premises.

ARTHUR KEENAN RES'l’AURAN'l 
189 Nassau

Dvilypis piknikas įvyks rugp. 7 d. 
Rengia dvi SLA kuopos, 124 kp. iš 
Hartfordo ir 207 kp. iš Mancheste
rio, įvyks Lietuvių Sąryšio Parke, 
E. Hartford. Rusų sustojimas 23H’ 
Glastonbury Rd. Pradžia 12 vai. die
ną ir tęsis iki vėlai nakties. Bus ge

trą muzika šokiams, turėsime įvairių 
j valgių ir gėrimų. Taipgi įvyks mo
terų saldainių valgymo kontestas, 
vyrų trijų kojų lenktynės ir jaunų 
vyrų į aukštį šokimo kontestas. Lai
mėtojai gaus dovanų. — Kom.

(187-188)

WORCESTER, MASS.

A ve.,

NOTICE is herd 
EB 731 has been 
to sell beer al

>y given that, 
issued to the 
retail under

se- 
?a- 

šarvotas savo namuse po num. 
65 Elm Rd. Prašomi draugai 
atsilankyti į laidotuves.

A. Kušlys.

Mirė Mikolas Kisielius, 
nas “Laisvės” skaitytojas.

Brooklyn, N. Y.

License No.

Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed on the

PHILIP BLUME
Brooklyn, N. Y.

that License No. 
to the undersigned 
under Section 76 

Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

to be consumed on the

of the1 Alcoholic 
701- Blake 
County of 
premises.

701 Blake Ave

NOTICE 
EB 1270 
to sell 
of the .................
■191) Avenue I), 
County of Kings, 
premises.

FRANK A. YOUNG & JOSEPH BLAZE 
1) Bar & Grill

Brooklyn, N. Y.

Lict’nso No. 
issued to the undersigned 
retail under Section 76 

Beverage Control Law at
Borough of Brooklyn, 

to be consumed on the

VALERIE SIRUTIS
Brooklyn, N. Y.

given that License No. 
sued to the umlersigni'il 
L-tail under Sect ion 75 

Control Law at
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

MRS. BERTHA F. STEINBERG 
Brooklyn,

is hereby 
has been 
beer at 

Alcoholic 
Avenue I

Avenue 
4911 Avenue I),

NOTICE is hereby given that 
EB 79S lias been 
to sell beer at 
of the Alcoholic 
48 Gold Street, 
County of 
premises.

48 Gold St.,

NOTICE is hereby 
GB9218 has been 
to sell beer at 
of the Alcoholic Beveray 
128 Rochester Ave., 
County of Kings, t< 
premises, 

i.::........ -
128 Rochester Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License • No. 
GB 10671 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at

Borough of Brooklyn, 
to be consumed off the

SPORTIELLO
Brooklyn, N. Y.

No.

sell

262 Hoyt 
County of 
premises.

262 Hoyt

NOTICE i.. ..................
GB 4604 has been issued to the undersigned 
to sell 
of the Alcoholic 
638 Bayridge 
County of Kings, 
premises,

638 Bayridge Ave

NOTICE i 
GB 8574 In 
to sell 
of the 
41 Lewis 
County of 
premises.

41 Lewis

SI reef, 
Kings,

JERRY 
Street,

hereby given that

Nuo J. Juškos Čeverykų Krautuvės
79 Hudson Avenue, Central Brooklyn

Busas išeis 8 vai. ryto

Nuo W. Zabielskio Salės
61-38 56tli Rd., Maspcth, L. I.

Busas išeis 8 vai. ryto

Nuo “Laisvės” Salės
427 Lorimer Street, Brooklyn

Busai išeis 8:30 vai. ryto. Prie “Laisves” suvažiuos visi 
ir iš čia visi kartu trauks j pikniką

Geležinkelio kompanijų pro
pagandos “pamphlete 
pažymėta, kur darbininkai 
dirba 18, 19 ir tt. centų į 
landą, bet ji pripildyta, 
ge 1 ež ink ei io darbin i nk ai 
dirbą nuo $250 iki $300 į 
nosį. Bet kiek tokių yra?

nėra 
iiž- 
va- 
būk 
UŽ- 
mė- 
La-

Chinai Nugalėję Japonus 
Didžiame Oro Mūšyje

Shanghai, rugpj. 4. — Ja
ponai giriasi, kad didžiame 
oro mūšyje virš Hankowo 
jie nukirtę žemyn 32 chinų 
lėktuvus ir sunaikinę dar 7 
chinų bombininkus, stovėju
sius orlaivių aikštėje.

Hankow, Chinija, rugp. 4, 
—Ghinai atmeta japonų pa
gyrus kas liečia orlaivių 
mūšį virš Hankowo. Chinai 
parodo, kad jie nušovė že
myn 12 japonų lėktuvų, o iš 
savo pusės prarado tik 6 
lėktuvus.

Chinai suėmė 4 dar gy
vus išlikusiuš japonų lakū
nus.

Atydai moterims, visų ALDU) na
rių, “Laisvės”, “Vilnies” ir 

“Tiesos” skaitytojų.
Pirmadienį, rugp. 8 d. įvyks svar

bus moterų susirinkimas ir pasikal
bėjimas. Kviečiame ir prašome visas 
pažangias drauges-moteris į šį pasi
kalbėjimą, Liet. Svet., 29 EndicoŲ: 
St., 7:30 v. v. Vienas 
reikalų tai ateinantis 
lijos moterų piknikas 
bo paroda. Prašome
vietą ir laiką, dalyvaukite skaitlin
gai.

KELIONĖ Į ABI PUSI $1.75

Tuojaus užsirašykite važiuoti į “Laisvės 
pikniką ir įsigykite buso bilietą.

gUIIIHIIIIIIUPIIIllllllllllllllllllllllllllUllllllllllllllllllllIlIlUlllllllllllllllllllUlUlUlinillUlHIllllUI^

iš svarbiausių 
Naujos Ang- 

ir rankų dar- 
visų įsitėmyti

Clement Vokietaitis

— Kom (182-184)

MONTELLO, MASS.

LIETUVIS ADVOKATAS 
50 Court Street 

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

Žiburėlio Draugijos šokiai ir pikni 
kas įvyks rugp. 6 ir 7 dd., 
Taut. Namo Parke.
8 vai. šeštadienio vakare. Sekma
dienį piknikas prasidės 12 vai. die
ną. Kviečiame visus atsilankyti ir 
paremti vaikų lietuvišką mokyklą.

(182-183)

Liet.
Šokiai prasidės 

vakare.

168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179 I

HARTFORD, CONN.
ALDLD 68 kp. susirinkimas įvyks 

pirmadienį, rugp. 8 d., 7:30 v. v. 
Laisvės Choro Svet., 57 Park St. 
Prašome visų dalyvauti,, nes turėsi
me prisirengti prie spaudos pikni
ko, kuris įvyks 11 d. rugsėjo. Rei
kės išrinkti darbininkus, 
neužsimokėjot e, prašome 
ryti. •— Jį Margaitis,

Kurio dar 
tai pada- 
(182-183)

m™

Kiekvienas apšvietę bran
ginantis žmogus privalo bū
ti dalininku dienraščio “Lai
sves” bendroves.

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokiu grupių ir pavienių.
Iš;,senų padarau 
naujus 

krajavus 
ame- 

rikoniškais. Rei- 
kai ui ir
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa- 
troidaujama. Tai- 
pogi atmaliavoju 
įvairiem spalvom.

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

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

paveiks-

VARPO KEPTUVE

beer at. retail umler Section 75 
erage Control Law at 

Ave., Borough of Brooklyn, 
to be consumed off the

ANNA C. TIETJEN
Brooklyn. N. Y.

y given that. License No. 
issued to the undersigned 
retail under Section 75 

Beverage Control Law at 
Borough of Biooklyn, 

to be consumed off the

HARTFORD, CONN.
Dainų Diena įvyks 7 d. rugp., sek

madienį, Waterbury. Conn. Busai iš
eis nuo 57 Park St., 12 vai. dieną. 
Kelione 75c. 
tus 
pas

Visi pasipilkite tikie- 
važiavimui. Išanksto galite gauti 
Laisves Choro narius.

(187-188)

beer at
Alcoholic 

Ave.. 
Kings,

JOSEPH FITELSON
Ave., Brooklyn, N. Y.

y given that License No. 
issued to the undersigned 
retail under Seel ion 75 

Beverage Control Law at 
Borough of Brook- 

to be consumed off

SAMUEL PONELLI
Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.

beer at retail under Section 75 
__ ___  Beverage Control Law al 

Jersey Ave., Borough of Brooklyn, 
to be consumed off the

TEME SI1IFFMAN
Jersey Ave., Brooklyn, N. Y,

NOTICE is herd 
GB96I3 has been 
to sell beer at 
of the Alcoholic 
172 Prospect Park. S. W. 
lyn, County of Kings, t 
the premises.

172 Prospect Park, S. W.

NOTICE is J.L........... '
GB 10251 has been issued to the undersigned 
to sell L.. ..... Qr-
of the Alcoholic 
4 20 New
County of Kings, 
premises. .

420 New

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10719 has been issued to the undersigned 
to sell beer 
<>i the Alcoholic 
1466 -86th 
County of 
premises.

at retail under 
Beverage Coni rol 

Street. Borough of 
Kings, to be consumed 
JOSEPH GARLO 1 

Service Food Store 
St., Brooklyn,

Section 75
Law at 

Brooklyn, 
off t lie

N.1466—86th

NOTICE is hereby given that. License No. 
GB 10042 has been issued to the undersigned 
to sell beer al retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4023 Avenue J, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

HERMAN KUNOFSKY
& RUBIN KUNOFSKY

4023 Avenue J, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9912 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic. BcverHge Control Law at 
2706 Farragut R<L Borypgh of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MARY ALWE1L
2706 Farragut Rd., Brooklyn, N. Y.

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

GREAT NECK, N. Y.
Pirmyn Choras yra nusamdęs busą 

važiuoti į LMS UI Apskr. parengi- 
mą-pikniką, kuris įvyks sekmadienį, 
rugp. 7 d. P. Vaičionio Parke, Cran
ford, N. J. Kas norite kartu su cho
ristais važiuoti, prašome 
truoti pas choristus arba 
misiją: J. Lauzaiticnė, F. 
J. Kupčinskas ir P. Beeis,
eis 12 vai. dieną nuo A. ir J. Kas- 
močių Svetaines.

Prašome visų choristų susirinkti šį 
penktadienį, kad galėtume dainuot 
prakalbose, kurias rengia Bendro 
Veikimo Kom. ir Liet. Jaunuolių 
Kom., prisirengimui prie Pasaulinio 
Jaunuolių Kongreso. — Kom.

(187-188)

užsiregis- 
pas Ko- 
Klaston, 

Rusas i.š-

BINGHAMTON, N. Y.
LDS 6 kp. rengia pikniką 

pjūčio 7 d. Balčikonio darže, prasi
dės 12 vai. dieną. Kviečiame visus 
lietuvius, senus ir jaunus atsilankyti 
ir pasilinksminti prie gražaus upės 
kranto. Turėsime gerą muziką, 
taipgi turėsime skanių valgių ir gė
rimų. Kom.

rug-

(187-188)

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

sekmadienį, rugp. 7 d., 9 vai. ryto, 
|S. Bakanausko Svet. Visi nariai bū- 
; kito laiku. — J. Matačiunas.

(187-188)

DETROIT, MICH.
Linksmas vakarinis piknikas 

šeštadienį, 6 d. rugpjūčio, Beechnut 
Grove Bark prie Middlebelt Rd. Pra
džią 4 vai. po pietų. Muzika prasidės 
8 vai. vak. ir gros iki pat ryto. Bus

j vyks

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

Siunčiame duoną per paštą i kitus miestus, specialiai greitai pristato* 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kaina*.

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



šeštad., Rugpjūčio 6, 1938'

Šiandien Taikos Paradas; Maršuokite Prieš Fašizmą, 
Taikos, Tautų Nepriklausomybes ir Demokratijos 

Priešą; Už Pasaulinę Taiką!

Frank’ui Bruce, 26 m., pa
skubusiam gražumu profesio
naliam 
priešas

nežinomas

----------------- ------------- --------

Prie lango miegot vėsu, bet 
ne saugu. K. Kelly, 12 metų, 
pritraukė savo lovą prie lango 
ir užmigęs nukrito nuo 5 auk.š_

KUR SUSIRINKT?

New

šim- 
bro-

Lietuvių Literatūros Draugi
jai ir kitoms lietuvių' grupėms 
paskirta vieta ant 36th Street 
tarp 9th ir 10th Avenues. Lie
tuviai bus 11-ta grupė 5-A di
vizijoj. Eilėj pirm lietuvių bus toj, rugpjūčio 7-tą, Vaičionio

Rytoj Visi Į Dainy 
Dienos Pikniką!

Gražioji šios apylinkes cho
rų Dainų Diena įvyks jau ry-

Lakūnui Corrigan SurengtalPaskutinis Pakvietimas'
Jv| •! • n a *1 ■ •"Iškilmingos Sutiktuvės; 
Sykiu Grįžo Veteranai I Jaunuoliu Šokius

Amerikinės Taikos ir Demo- I 
kratijos Lygos šaukiamasis • 
Taikos Paradas įvyks 
šiandieną, 11 vai. ryto, 
Yorke.

Už Šį paradą pasisakė 
tai unijų, taipgi pilietinių,
liškų, kultūros ir meno orga
nizacijų. Jį užgyrė šimtai žy- 1 
mių valdininkų, mokslininkų iti Į 
įvairių tikybų dvasiškių. Jame ■ 
dalyvaus dešimt, o gal šimtą- i 
tūkstantinės minios įvairių pa- , 
žiūrų ir įsitikinimų žmonių 
kurie myli demokratiją ir 
ką.

Lietuviam taipgi svarbu 
lyvaut kuo skaitlingiausia

čekoslavai, po lietuvių—jugo
slavai.

KADA SUSIRINKT?

Maršavimas prasidės lygiai 
ill vai. diena. Parado Komi- 

tai- ' tetas prašo visus susirinkt lai- 
j ku.

Lietuviai susirinks 1 vai. poda- 
juo pietų.

’ahiau dėlto, kad Lietuvai iš > KUR BUS MARŠAVIMAS? 
(aciehnm Izaril 111 nlKPS '

Maršavimas prasidės 11 vai. 
ryto, nuo 40th Street ir 8th 
Ave., New Yorke. Maršuos 
8th Avenue iki 30th St., pas
kui į 5th Avenue ir ja mar
guos iki 23rd Street ir Madi
son Avenue, aplink Madison 
Pįarką pro “reviewing stand” 
ir čia paradas baigsis.

fašistinių karų rengėjų pusės1 
gręsia pavojus sunaikinimo' 
Lietuvos nepriklausomybės ir 
pačios Lietuvos, jei kiltų pa
saulinis karas, kurio Vokieti
jos, Italijos ir kitų šalių fa
šistai siekia. Kiekvino, kamV 
brangi Lietuva ir jos laisvė, 
pareiga dalyvauti Taikos Pa
rade.

ATSIŠAUKIMAS IR 
PRANEŠIMAS

AMERIKOS VOKIEČIAI 
PRIEŠ NAZIUS

Meadow Grove, Cranford, N.

Šį pikniką rengia visi Lietu
vių Meno Sąjungos 3-čio Aps
kričio chorai ir pelnas eis to
limesniam kėlimui lietuvių me
no šioj apylinkėj, tad atsilan
kiusieji ne tik smagiai pasi
linksmins, bet ir parems taip 
svarbų darbą. Programoj dai
nuos visi chorai. Bus šokiai, 
įžanga 25c. Visi kviečiami at
silankyt. Rengėjai.

skridimo orlaiviu iš Now Yor- 
ko į Dubliną, Airijon, Douglas 
G. Corrigan tapo iškilmingai 
sutiktas valdžios atstovų, drau
gų, šiaip žmonių ir reporterių, 
kurio per ilgą laiką apspitę j j 
pylė įvairiausiais klausimais ir 

ton, kad 
pozomis

pribuvo

Skribėliniam Nukapojo 
Algas

Mes, brooklyn iečiai, privalo
me rūpestingiau atsinešt, atsi- 
žvelgt į mūsų draugus kovoto
jus už Ispanijos liaudies lais
vę.

Daugumoje mes kalbame 
apie laisvę ir norime daugiau 
laisvės, tai kodėl mums ne
paremti tų mūsų šių dienų pir
maeilių kovotojų, kurie kas 
valanda, minutę rizikuoja savo 
gyvybes.

Italijos ir Vokietijos fašistai, 
po generolo Franco pVucyHvnga^ 
jau treti metai kaip naikina 
Ispanijos šalį, žudo abelnai ci
vilius gyventojus: vaikus, mo
teris, apart kariuomenės.

Ispanijos liaudis išsikovojo 
truputį laisvės iš buvusios 
pusiau baudžiavinės valdžios, 
tai fašistams darosi baisu, kad 
liaudis demokratišku keliu 
daugiau negautų laisvės. Jų 
tikslas sunaikinti paskutinį lai
svės spindulį, pasidalinti Is
paniją ir laikyti liaudį prie
spaudoj po kruvinu fašistiniu 
batu.

Taigi, mūsų laisvės kovoto
jai maldauja kovai prieš fa
šizmą visokeriopos paramos. 
Didelis jų skaičius žuvo Ispa
nijos kovų laukuose. Daugelis 
grįžta sužeistų. Kas savaitę 
sugrįžta jų desėtkai. Ne vi(S 
na iš sveikų laukia toks pat Ii-) 
kimas. (

Parodydami daugiau priV? 
jautos, mes galime jiems daug 
pagelbėti. Ir jeigu mes dau
giau jiems pagelbėsim, tai jie 
greičiau nusuks sprandą fa
šistiniam smakui.

Pagelbėti galima visokerio
pai. Prie Lincolno Brigados 
Draugų, Lietuvių Vytauto Za- 
blacko kuopos, galite prisira- 
šyt tik už $1 metams. Yra 
draugų ir draugių, kurie ren
ka šviną nuo cigaretų, sūrių 
ir kitų daiktų įvyniotų į švi
ną. Jau yra surinkusių lig 
10 svarų ir daugiau. Yra drau
gų ir draugių, kurie turi surin
kę drapanų.

Plačiau apie tą viską suži
nosite 8 d. rugpjūčio
gust), kada bus parengimas 
šiam tikslui.
centų ir dar prie įžangos yra 
dvi dovanos—elektrikinė lem
pa ir USSR Armijos albumas. 
Pramoga bus “Laisvės” sve
tainėj, 419 Lorimer St., Brok- 
lyne. K. J.

Yorkvillės Vokiečių Darbinin
kų Kliubas šaukia vokiečių an- 
ti-nazių masinį mitingą šį vak., 
1501 Third Ave., N. Y. Kliubas 
sako, kad didelė didžiuma Ame
rikos vokiečių yra ištikimi 
Amerikos piliečiai, seka tradi
cijas Von Steuben’o ir Carl 
Schurtz’o, progresyvių vokiečių 
vadų, ir kad jie nedaleis Fritz 
Kuhn’ui ir jo šnipams sunai
kint ir parduot Amerikos demo
kratiją Hitlerio šnipams, tuomi 
'niekinant vokiečių gerą vardą, 
kurį jie yra įsigiję per šimtme
čius kovodami už Amerikos de
mokratiją.

Nemoka {statais Reikalau
jamos Minimum Algos

Valstijos industrinis komisi- 
onierius Andrews vėl skelbia 
36 skalbyklas, kuris savininkai 
peržengė valstijos algų įstaty
mus. Iš to skaičiaus 33 skal
byklos randasi didžiajame 
New Yorke, o 3 aukštutinėj 
valstijos dalyje. Didžiuma 
prasižengėlių randasi Brookly
ne. Nuo įėjimo galion to įsta
tymo jau paskelbta viešai var
dai 316-kos tokių prasikaltė
lių, kad darbininkai ir visuo
menė žinotų. Tas parodo, kas 
būtų, jei valdžia nesikištų, ne
keltų aikštėn įstatymų laužy
tojus.

Arbitracijai pavestas vyriš
kų skribėlių darbininkų susi
kirtimas su bosais baigėsi re
komendacija numušt algas nuo 
10 iki 13 nuošimčių. Bosai no
rėjo numušt 25%. Visu tuo 
laiku darbininkai laikyta ne- 
oficialėj “lock-out” padėtyje, 
per 10 savaičių—aiškinta, kad 
darbo nėra.

Bylą sprendė arbitrator) us 
Dr. Paul Abelson. Paliečia 
virš 800 darbininkų.

Pažangieji unijoj numatė, 
kad pavedimas arbitracijai da
lyko ves prie nukapojimo al
gų ir tam priešinosi. Jie sa
kė, kad bosų argumentas, būk 
nusimušus algas būsią daugiau 
darbo, neišlaiko kritikos, nes 
kitų miestų skribėlinių bosai 
taipgi bando numušt algas ir 
dėlto numušimas algų nepra
šalina varžytinių už darbus, 
nepadaugina darbų.

Pažangiųjų unijistų įrodinė
jimas tuojau pasitvirtino, nes 
kaip tik paskelbta algų numu
šimas New Yorko skribėli
niam, tuojau, taip pat arbi- 
tracijos sprendimu, numušta 
algos Danbury, Conn., skribe- 
liniams.

prašė žiūrėt šian ir 
gaut įvairiausiomis 
paveikslus.

Laivas Manhattan
prieplaukon 7 vai. ketvirtadie
nio vakarą.

Tuo pat laivu sugrįžo 12-ka 
sužeistų didvyriškų Ispanijos 
demokratijos gynėjų. Corri
gan as du kartu 
kambarį trečioj

“Ar jūs visi 
jis užklausė jų 
kymu.

Nepamirškite visi ateiti į 
Brooklyno LDS Jaunuolių šo
kius rugpjūčio 6~tos vakarą. 
Šie šokiai yra rengiami išleisti 
LDS jaunuolių delegatus į su
važiavimą Pittsburghe. Bus vi
sokių užkandžių ir šalti: gėri
mų. Taipgi gera orkestrą, tai 
yra gerai žinoma Jurgio Kaza
kevičiaus. Jžanga tik 35c. Bus 
laimėjimas “Candid Camera”. 
Tad visi ateikite šiandien į 
Laisvės svetainę, kur galėsite 
linksmai laiką praleist.

Rengėjai.

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Graborius (Undertaker)
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335

CHARLES
UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Ge»rJ Patyrę Barbenai 
Prielankus Patarnavimas 

306 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

(Au-

Jžanga tik 10

Coney Islando gražuolių kon- 
teste pirmų dovanų laimėjo 
Elissa Winston, 2-rų — Grayce 
Reilly, 3-čią — Anna Gervis.

Sunkiai Serga
Sunkiai serga A. Pinkus, 

“Laisvės” skaitytojas. Drau
gai, kurie galite, nueikite ap
lankyti po numeriu 237 Grove 
St., Brooklyn, N. Y.

Draugas.

Kalėjimas Už “Veltui” 
Pasivažinėjimą

S. Michel ir T. Finnican 
sivogė “raidų” subve. Juos 
ėmė. Teisme jie aiškinosi netu_ 
rėję pinigų, o‘vaikščiot per kar
šta. Teisėjas Finegan pasakė: 
“Jūs turėtumėt eit iki jūsų ko
jos nukris, jei reikalinga. Kaip, 
jūs manot, subvė išsimokės už
laikymo lėšas, jei jūs vogčiau- 
sit ‘raidus’?” Ir nubaudė po $5 
arba po dvi dienas kalėti. Jie 
nuėjo kalėjiman.

Vargina Karščiai

pa- 
su-

Vieton nusižudžiusio Rosen- 
feldo policijos inspektorium 
paskirtas kapitonas John O’
Leary.

Taksais nuo bizniam išren- 
duojamų namų surinkta $507,- 
2G7.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker

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

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Dr. Herman Mendlowitz
83 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

PRAMOGOS
klasėj.

iš Madrido”, 
pirmu atsilan- 

Kada jam užtikrinta,
jog ištiesti taip, jisai pareiškė: 

“Jūs esate teisingoj pusėj”. 
Paskiau jie kalbėjosi pla

čiau ir jis papasakojo apie sa
vo skridimą, taipgi apie savo 
tolimesnius planus. Jis ne
manąs užsiimti judžiais. Or- 
laivininkystė yra jo tolimes
niu siekiu. Veteranams jis au- 
tografavo viską, ko jie prašė. 
Jam patiko Lincolno Brigados 
Knyga ir jon jis taipgi padė
jo savo parašą.

Iš laivo Corriganą ant pečių 
išnešė grupė gerbėjų ir nuvež
tas viešbutin pasilsint, kad tu
rėtų ištvermės sekamos visos 
dienos ir vakaro priimtuvių 
programoms, kurios jam su
rengta penktadienį, šiuos žo- 

' džius rašant, pranešama, kad 
nežiūrint spirginančio karščio, 
Broadway apstota mūru pub
likos, norinčios pamatyt ir pa
sveikint didvyrišką lakūną.

BROOKLYN, N. Y.
Draugyste šv. Jurgio rengia 

metinį balių, lapkr. 26 d., Grand Pa
radise Svet. Todėl prašomo kilų or
ganizacijų nieko nerengti tą dieną, 
bet dalyvauti mūsų baliuje. • S. 
Zubavičius, Baliaus Rast. (183-184)

“Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytojų.

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

savo

Tel. Virginia 7-4499Barry P. Shalins
(Šalinskas)

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

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

Woodhaven, L. L, N. Y.

tuves plačiau rasite ryt dienos 
laidoj.

PAJIEŠKOJIMAI
Aš, M. V. pajie.škau darbo pas ge

rus lietuvius, tinkama esu vaikus da- 
žiūrūti, arba st ūbos darbą dirbti. 
Kam reikalinga tokia moteris, kreip
kitės šiuo antrašu: 37 York Avė.,' 
Paterson, N. J.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA

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

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-3872

Mateušas Simonavičius
GRAŽIAI įRENGTA SUSIĖJIMAMS IŠTAIGA

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

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

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

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

NOTARY PUBLIC Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISN11! OTA S (J R A BORIUS

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo- 
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Brooklyną jau antra savai
tė vargina stiprus karštis. An
tradienio popietį temperatūra 
sieke 90 laipsnių, sumušė šių 
metu rekordą. Nuo karščio 
darbe krito 1 WPA darbinin
kas. Daugelis susirgo. Trečia
dienį iš ryto taipgi stipriai spir
gino.
Trečiadienį karštis pasiekė 

92.7 laipsnius, sumušė visus 
rugpjūčio 3-čios rekordus; 1936 
metais buvo 92 laipsniai tą die
ną.

WPA viršininkas patvarkė, 
kad, matant reikalą, darbiniu- 
kai būtų paleidžiami namo.

Skusdamasis karščiu ir ban_ 
dydamas plačiau atidaryt lan
gą, B. L. Johnson, 75 metų, ap
silpo ir iškrito pro langą nuo 
8-to aukšto ant šaligatvio prie 
233 W. 98th St., N. Y. Vos ne
užgavo praeivius. Priemiestyj 
taipgi senyva moteriškė krito 
negyva eidama į krautuvę, šeši 
kiti žmonės buvo apalpę nuo 
karščio, bet atgaivinti.

Ketvirtadienį keturi žuvo 
nuo karščio. Temperatūra sie
kė tik 85, bet pakilus drėgmė 
neleido lengviau atsikvėpt.

Penktadienį taipgi tęsėsi 
karštis.

Miss Julia Daoud, sakoma, iš 
pasiturinčių šeimos, iškrito ar 
iššoko mirtin nuo 27-to aukšto 
viešbučio Barbizon-Plaza. Kū
nas nukrito ant gretimais sto
vinčio 12-kos aukštų viešbučio 
stogo.

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavi
mas bus užtikrintas ir už prieinamų kaina.

Telefonas: Humboldt 2-7864DR. J. J. KASKIAUCIUS
530 Summer Ave., arti Chester Ave.

NEWARK, N. J.
VALANDOSE—4 ir 6—8.

Nėra valandų sekmadieniais.

Lietuviu Kuro Kompanija
ĮDEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ

(Steam Boiler)w NAUJOJE VIETOJE-
uwuvm

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

Iru-ember fuel co., inc.
485 Črand Street Brooklyn, N. Y.

Telefonas EVergreen 7-1661
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FRANK DOMIKAITIS
____________________________________

GERIflUSIfl DUONA^®\SCH0LE5 BAKING L 417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name

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

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

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

t

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 pieniškų 
valgių ir daržovių, virtų ir žalių.
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