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Krislai
“šviesos” No. 3.
Naujos Brošiūros.
Pušynas Melagis.
Sovietų Kazokai.
Austrijos Liaudis.

Rašo D. M. š.

Už keleto dienų jau bus 
gatavas ir išsiuntinėtas 
“Šviesos” No. 3. Jis turi vi
są eilę labai svarbių straips
nių. Pasitikime, kad nariai 
nuoširdžiai perskaitys ir 
stengsis su “Šviesą” pasiek
ti lietuvių plačias mases.♦ * *

Komunistų Partijos Lie
tuvių Centro Biuras nese
nai išleido labai naudingą 
brošiuraitę “Broliška Ran
ka Katalikams.” ] 
tro Biuro sekretorius drg. 
A. Bimba praneša,

Ivy Lea, Canada. — Jei- 
Dabar Ceri- kuri sve^ma šalis kariš- 

j . kai užpultų Kanadą, “sese- 
----- kad pišką” dalį Anglijos impe- 

trumpoj ateityj bus išleis- Q«ios> tai Jungtinės Valsti- 
ta 15,000 egzempliorių Kom. jos panaudotų savo karinę

Pušynu. Jis 
rašiau “Lai- 
kad Ameri-

Partijos Platformos ir at
spausdinta Komunistų Par
tijos Konstitucija. Abu do
kumentai bus svarbūs ir jie 
daug lietuviams padės su
sipažinti su Komunistų 
Partija, jos būsima veikla 
ir organizacine struktūra. ♦ * *

Kiekviename “Keleivio” 
num. meluoja apie mūsų ju
dėjimą Jonas Buivydas, pa
sivadinęs Ch. 
skelbia, kad aš 
svės” No. 104, 
kos Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Draugija “išau
go į 7,000 narių su viršum.” 
Meluoja, kaip ir pirma. Pir
ma J. Buivydas melavo, kad 
būk ALDLD nupuolė iki 4,- 
000 narių. Aš atrėmiau jo 
melus. Dabar meluoja, būk 
rašiau, kad ji viršijo 7,000. 
Jo melus atrėmė 
nariai diskusijose ir suva
žiavime. Jo melai neprilips 
mūsų judėjimui ir pe’r “Ke- 

ALDLD

* * *
Sovietų kazokai padarė 

sekamą pareiškimą, kada 
Japonijos imperialistai už-

“Mes giliame jausmo pa-1 
sitenkinime sužinojome, kad 
s u g a b i a usia Darbininkų- 
Valstiečių Raudonoji Armi
ja davė skaudų smūgį žvė
riškiems interventams. Mes, 
kazokai, B e s e r g enevskos 
stanicos, džiaugiamės ir gė
rimės drąsa ir pasišventimu 
mūsų kovotojų. Mes pareiš- 
kiam, kad Dono kazokai nei 
minutei neužmiršta to, kad 
mūsų tėvynė yra apsupta 
priešų. Dono sovietiški ka
zokai visada laiko sausą pa
raką, kardus išgaląstus ir 
arklius nupenėtus.

“Lai atmena Japonijos“ 
samurajai, kad Sovietų ka
zokai išvien su dirbančiais 
žmonėmis mūsų didelės tė
vynės sugebės apginti Lap
kričio Revoliucijos užkaria
vimus. Mes visada pasiren
gę pagal pirmą pašaukimą 
Sovietų valdžios ir myli
mojo vado Stalino, sėsti ant 
mūsų greitų arklių ir duoti 
mirtiną smūgį sužvėrėju
siam priešui.”

Tokis buvo ir yra nusi
statymas visos Sovietų Są
jungos liaudies.♦ * *

Nors Austriją pavergė 
Hitlerio militarizmas, bet 
Austrijos liaudis kovoja už 
savo laisvę ir fašizmo nu
vertimą. Austrijoj kasdien 
kalba per radio, iš nežino
mos stoties, kur rugpjūčio 
9 dieną buvo padarytas se
kamas pareiškimas:

“Hitleris armijos pagelba 
užėmė mūsų tėvynę, bet jis

Darbo Žmonių 
Dienraštis 
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PREZIDENTAS ROOSEVELTAS ŽADĖJO 
KANADAI KARINĘ AMERIKOS PAGEL 

BA PRIEŠ SVETIMUS UŽPUOLIKUS

Lietuviu Darbininkų 
Susi^ienifimo Jauni

mo Konferencija

PASAULINIS JAUNUOLIŲ KONGRESAS 
BENDRAI PRIIMA AMERIKIEČIU PLA

NA DĖLEI TAIKOS PALAIKYMO

pajėgą pries užpuoliką, 
kaip užtikrino prezidentas 
Rooseveltas, k a 1 b ė d a mas 
atidaryme - “pašventime” 
Tūkstančio Salų Tilto. Mi
nia didžiausiu entuziazmu 
sveikino prezidento kalbą.

Rooseveltas siūlė, kad 
Kanada bendrai su Ameri
ka išvystytų galimybes pa
naudot rubežinę St. Law
rence upę gamint elektrai 
ir perspėjo nuo pelnagro- 
biškų kompanijų. Jis džiau
gėsi ne tik kaimynišku, bet 
draugišku Amerikos sugy
venimu su Kanada.

Kingston, Ont., Canada. 
—Queen’s U n i v e r s itetas 
įteikė prezidentui Roosevel- 
tui pagarbinį diplomą teisių 
daktaro.

Hankow, Chinija, rugpj. 
19.—Chinai staiga užpuolė 
ir atmetė japonus 3 mylias 
atgal prie Sul upės Hunan 
provincijoj. Užmušė 500 
priešų.

Angly Lėktuvai ir Ka
reiviai Nužudė 37 Ara

bus Sukilėlius
Jeruzalė. — Susikirtime 

su ginkluotais arabais prie 
Acre, Palestinoj, Anglijos 
orlaiviai nužudė 27 arabus 
ir kariuomenė nušovė dar 
10. Arabai nukovė du anglų 
kareivius ir sužeidė vieną 
oficierių ir septynis karei
vius.

Arabai maištininkai pa
grobia ištisas šeimynas žy
dų, net policininkų, ir išda
vikų arabų ir išžudo jąsias.

5,000 anglų kariuomenės 
apgulė arabų miestą Nablu- 
są, visus 12,000 jo gyvento
jų suvarė į žardį, kiekvieną 
iškrėtė ir daugelį paėmė po 
areštu. Kurie arabai buvo 
atrasti nekaltais, tiem an
glai išdavė specialius ženk
lelius ir liepė juos priseg
tus prie drabužių visuomet 
nešioti, nes kitaip anglų ka
riuomenė bei policija gali 
tuos arabus nušauti, kaip 
sukilėlius.

nelaimėjo Austrijos žmonių 
savo pusėn. Milionų širdyse 
verda neapykanta prieš fa
šistus ir gyvuoja karštas 
pasišventimas kovoti už 
laisvę. Mes, Austrijos, žmo
nės savo kovą sujungiame 
su Vokietijos darbo liaudies 
kovomis. Mes praeityje at
sižymėjome kovoj už laisvę, 
mes mokėsime ir dabar ko
voti dėl barbariško fašizmo 
sunaikinimo.”

THE LITHUANIAN DAILY

ANTRA SESIJA
Antrą sesiją LDS Jauni

mo konferencijos atidarė 
pirmininkas Matt Sholoms
kas, rugpjūčio 17 d., 10:30 
valandą ryto, Hotel Fort 
Pitt, Pittsburghe. Delegatai 
sustoję sudainavo LDS dai
ną.

garsus amerikietis lakūnas I Sekė vardošaukis. J. Or- 
C. A. Lindbergh su žmona.' man skaitė pasveikinimus 

Be kitų, skraidė šimtai konferencijai. Svarbiausias 
darbininku, kurie liekamu p a s v e i k inimas buvo nuo 
nuo darbo laikui išsilavino į 
gerus lakūnus.

Lindbergham darė didelio 
įspūdžio sėkmingi daugme- 
niški šokimai parašiutais iš 
lėktuvų; lakūno Viktorovo 
juokdariškas s k r a i dimas, 
pamėgdžiojantis tik ką pra
dedančius lakūnus; paleidi
mas laisyai skraidyt devy
nių sklandytuvų (bemotori- 
nių lėktuvų) nuo vieno 
motorinio orlaivio, ir tt.

Tarp lėktuvų parodos žiū
rovų buvo Stalin, Molotov, 
Vorošilov, garsus Sovietų 
lakūnas Kokkinaki ir kiti 
oro didvyriai ir Sovietų va
dai.

1,000,000 Žmonių Galingoj 
Sovietų Orlaivininkystės 
Parodoje arti Maskvos

Maskva. — Didingą sovie
tinį paradą Tušine, netoli 
Maskvos, stebėjo milionas 
žmonių, tarp kurių buvo ir

ISPANIJOS FAŠISTAI NESI
TIKI “LAIMU” KARO 

BE KITO PAVASARIO

Saragossa, Ispanija.— Fa
šistų valdomoj Ispanijos da- 
lyj matosi nepasitikėjimas, 
kad generolas Franco galė
tų laimėt karą pirm kito 
pavasario. Prie fašistų šta
bo esąs N. Y. Times kores
pondentas W. P. Carney ra
šo, kad Franco turi greit 
laimėt kokią didelę pergalę, 
jei nori atgaivint pasitikė
jimą. Nes nuo pavasario, 
kada fašistai atkirto Kata- 
loniją nuo didžiumos Ispa
nijos respublikos, jie iki šiol 
beveik nieko nelaimėjo.

Dabar generolas Franco 
deda dideles pastangas už
kariaut Almadeną, didžiau
sią gyvsidabrio centrą pa
saulyj, ir angliakasyklas, 
esančias toj srityj, piet-va
karinė j e Ispanijoje.

Fašistai praneša, kad 
jiem telieką jau tik 10 my
lių pasiekt Almadeną.
Respublikiečiai Laimėjo Du 

Mūšius Almaden Fronte
Barcelona, Ispanija.—Re

spublikos karo ministerija 
sako, kad jos kariuomenė 
sumušė fašistus ir atmetė 
juos atgal arti Zarza-Capil- 
la, Almadeno fronte. O va
karykščiomis žiniomis, res- 
publikiečiai pervijo fašistus 
iš rytinio Zujar upės šono į 
vakarinį, tame fronte. *

Hendaye, Franc. - Ispani
jos pasienis, rugpj. 19.— 
Liaudiečiai a u d r i n g omis 
kontr-atakomis nuvijo fa
šistus 12 mylių atgal iki 
Z a r z a - C a pilla, vieškelių 
centro, Almaden fronte, 

Lithuanian University Club 
iš Chicagos. Kiti sveikini
mai buvo nuo įvairių jauni
mo LDS kuopų.

Pašauktas pakalbėti LDS 
prezidentas Roy Mizara. Jis 
kalbėjo apie LDS ir Jauni
mą ir jaunimo rolę LDS. 
Sveikino jaunuolių konfe
renciją vardu Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimo. Pa
brėžė, kad per šiuos aštuo
nis metus jaunuolių veiki
me labai išaugo mūsų or
ganizacijoj. Šiandien mūsų 
organizacija turi daugiau 
jaunuolių už bile kokią 
lietuvių organizaciją. LDS 
nėra radikalė organizacija. 
LDS yra fraternalė (broliš
ka), kultūriška organizaci
ja. Nėra jokių politinių rei
kalavimų iš mūsų narių ir 
aplikantų. LDS, tačiaus, yra 
progresyviška, demokratiš
ka, taikos organizacija. 
LDS jaunimas turėtų vesti 
kultūrišką veikimą didesne 
plotme negu dabar jis veda. 
Turėtų mokintis lietuvių 
kalbos, Lietuvos istorijos ir 
lietuviškų fraternalių orga
nizacijų istorijos. Diskusuo- 
kime jaunimo problemą. 
LDS yra jūsų jaunimo or
ganizacija. Auginkime na
rių skaičių. Tegyvuoja LDS 
jaunimas, tegyvuoja jauni
mas, tegyvuoja LDS!

Paskui kalbėtojas trum
pai kalbėjo lietuviškai apie 
lietuvių kalbos svarbą.

Po kalbos R. Mizara pa
dalino visiems Nacionalio 
Jaunimo Komiteto nariams 
medaliukus už jų pasidarba
vimą komitete ir dėl LDS. 
Pirmininkas pakvietė J. Or- 
maną išduoti raportą apie 
organizacines p r o b 1 e mas 
LDS veikime.

Kalbėtojas pabrėžė, kad 
visa kuopa negali dalyvauti 
visuose veikimuose. Tad 
yra svarbu, kad kuopų vei
kimai būtų išdalinti į įvai
rias grupes taip, kad kiek
vienas narys galėtų rasti tą 
veikimą, kuris jį užintere- 
suoja. Aiškus dalykas, kad 
kiekvienas narys negali, pa
vyzdžiui, sporte dalyvauti. 
Tad tie nariai turi surasti 
tokį veikimą, kuris juos už- 
interesuoja. Todėl yra svar
bu turėti grupių arba rate
lių, kurie vestų skirtingą 
veikimą kiekvienoj kuopoj.

Kita problema, kurią kal
bėtojas gana plačiai disku- 
savo, tai kaip būtų galima 
išvystyti tinkamus LDS jau-

Ispanijos Premjeras Dr. Ne- 
grin Tarptautiniame Fizio

logų Suvažiavime

nimo vadus. Reikia įsteigti 
mokyklas mokinti jaunuo
lius, kaip vesti veikimą. 
Taipgi reikėtų biskį pamai
nyti “Merit” (užsitarnavi- 
mų) sistemą, kurią dabar 
turime. Reikia palaikyti Tarptautinį Fiziologų Suva- 
jaunuolių kuopų apskričius. 
Taipgi turėtume turėti ki
tąmet kitą LDS jaunimo va
dų konferenciją, kaip kad 
pereitais metais turėjome. 
Taipgi reikia turėti keliau
jantį organizatorių. Taip 
pat diskusuokime “asso
ciate” narių reikalus.

Po to sekė LDS Jaunimo 
sporto veikimo raportas. Šį 
sporto raportą išdavė J. 
Paltan iš Clevelando. Jis 
pabrėžė, koks sporto veiki
mas yra vedamas įvairiose 
LDS j a u n im o k u opose. 
Taipgi davė įvairių reko
mendacijų, kaip sporto vei
kimas turi būt vedamas.

Po šio raporto sesija pa
sidalino į dvi grupes disku- 
suoti raportus. Viena gru
pė diskusavo organizacines 
problemas. Kita grupė dis
kusavo LDS sporto veikimo 
reikalus.

TREČIA SESIJA
Trečią sesiją atidarė pir

mininkas Matt Sholomskas, 
2:45 valandą po pietų, Ho
tel Fort Pitt. Delegatai su
dainavo keletą LDS dainų.

Pasveikinimai buvo skai
tomi.

K. Michelsonas pasveiki
no k o n f e r e n ciją vardu 
“VOICE of Lithuanian-Am- 
ericans”, ir ragino LDS jau
nimą remti šį žurnalą.

Po to kalbėjo Amelia Jes- 
kevičiūtė apie LDS jauni
mą ir kultūrišką veikimą. 
Ji nurodė, kaip Lietuvių 
Meno Sąjunga yra surišta 
su kultūrišku veikimu. Ji 
ragino LDS kooperuoti su 
LMS kultūriškame veikime. 
Ji išdėstė programą, kaip 
būtų galima šį kooperatyvį 
veikimą tarp LDS ir LMS 
pradėti ir toliaus vesti. Pir
myn su didesniu kultūrišku 
veikimu LDS!

Drg. Sholomskas pavedė 
pirmininkavimą John Maza- 
nui. O jis kalbėjo apie kul
tūrišką - moksliška veikimą 
LDS.

Labai svarbu yra mūsų 
LDS narius mokinti įvai
riais klausimais, idant jie 
galėtų tinkamiau vesti savo 
ateities gyvenimą. Sholoms
kas toliau kalbėjo, kokiais 
būdais galima šį kultūrišką 
veikimą vesti. Dramos gru
pės turėjimas yra vienas 
iš svarbiausių būdų šitokį 
veikimą pradėti. Muzikos ir 
diskusijų grupių steigimas 
yra svarbus dalykas. Turi
me priimti LMS pasiūlymą 
kooperuoti k u 11 ū r iškame 
veikime.

Kalbėtojas toliaus pabrė
žė, kad reikia jaunuolius

(Tąsa penktam puslapyje)

Zurich, Šveicarija. — Į

žiavimą atvyko Ispanijos 
soc. ministeris pirmininkas 
daktaras Negrin, buvęs pro
fesorius. — Fiziologija yra 
mokslas apie gyvybinį vei
kimą įvairių organų žmogu
je ir kituose gyviuose ir au
galuose.

Tuo pačiu laiku iš Londo
no atvažiavo į Zurich ą ge
nerolo Franco atstovas gra
fas Alba. Kai kas spėlioja, 
kad gal Alba norįs pasima
tyt su Negrinu ir pasišne
kėt apie karo baigimą Is
panijoj.

Cambridge, A n g 1 i ja. — 
Mokslininkų s u v ažiavimas 
sumuša hitlerininkų pasa
kas, būk vokiečiai esą “auk
štesnė” tauta negu žydai ar 
kiti.

JAPONIJA IMA ARMIJON 
DAR 1,000,000 VYRŲ 

24-RIŲ IKI 34 METŲ
Tokio, rugp. 19. — Japo

nijos valdžia pašaukė į ka
rinio muštro stovyklas mi- 
lioną vyrų tarp 24 ir 34 me
tų amžiaus. Dauguma re- 
zervų-atsarginių kare ivių 
jau karo frontuose Chini- 
joj; bet to neužtenka.

Hankow, Chinija, rugp. 
19. — Japonai vis nepajėgia 
niekur pralaužt chinų apsi
gynimo linijas Yangtze 
upės-Kiukiango fronte. Per 
paskutines keturias savai
tes japonai faktinai nėkiek 
nepasivarė toliau į vakarus 
linkon Hankowo.

EXTRA!
Pittsburgh, rugp. 18.— i 

Jau pasibaigė ketvirtasis 
seimas Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo. Sekantis sei
mas nutarta laikyt Brook-

Su pasveikinimais seimui 
suplaukė $147.00 aukų.

Senelis W. Lewson iš Ca
lif ornijos, laišku sveikinda
mas seimą, prižadėjo pen
kis tūkstančius dolerių iš 
savo turto steigimui LDS 
senelių prieglaudos.

Išrinkta LDS Pildantysis 
Komitetas.

P. Buknys.

Mandan, N. Dakota, rugp. 
19. — Visą amžių kalėt ta
po nuteistas liuteronų kuni
gas H. Janssen, 51 metų, 
kad užvaisino ir nunuodijo 
savo tarnaitę Alma Kru- 
ckenberg, 16 metų amžiaus. 
Paskui jis uždegė kleboniją, 
norėdamas sudegint mer-

Kasdien Skaitykite 
“LAISVĘ” 

Sekite Žinias iš karo ei
gos Ispanijoje ir kon
flikto tarpe Sovietų Są
jungos ir imperialisti-

Poughkeepsie, N. Y. — 
Antras Pasaulinis Jaunuo
lių Kongresas, posėdžiau
jantis Vassar Kolegijoj, 
bendrai priėmė amerikiečių 
delegacijos šitokius pasiūly
mus, kurie abelnai sutinka 
su Amerikos valstybės mi- 
nisterio C. Hull’o išreikšto
mis mintimis:

Mažint valstybių ginklavi
mąsi; užtikrint visoms tau
toms lygią teisę gyventi ir 
vystytis; laikytis tarptauti
nių įstatymų, taipgi geri
nant juos sulig reikalo; ne
naudo! karinės jėgos, sie
kiant valstybinių tikslų, o 
ginčus spręst derybomis; 
įvest protinį bendradarbia
vimą tarp įvairių tautų; su
teikt laisvę tautinėms ir re
liginėms mažumoms įvai
riuose kraštuose; visų tautų 
ir religijų žmonėms pripa
žint lygią teisę darbuose; 
duot kolonijoms kultūriniai- 
tautines laisves ir pripažint 
joms “kada nors” teisę ap
sispręsti.

Dalis jaunuolių kongreso 
delegatų reikalavo sustab
dyt ginklų praleidimą Ja
ponijai ir Ispanijos fašis
tams; kiti reikalauja, kad 
gręsiančiame kare tarp fa
šistinių ir demokratinių 
kraštų Amerika prisidėtų 
prie ginkluotos kovos prieš 
fašizmą. ,

Šiais klausimais dabar ei
na diskusijos.

Mussolinis Nulėkė Pan- 
tellerijon; Grūmojo 
Anglijai, Francijai

Roma. — Mussolinis, pats 
vairuodamas lėktuvą, nu
skrido į Italijos salą Pan- 
tellerią, turinčią didžios ka
rinės svarbos: Pantelleria 
yra Viduržemio Jūros sąs- 
maugoj, tarp Italijos dide
lės salos Sicilijos ir Tunisi- 
jos, Francijos kolonijos 

[šiaurinėj Afrikoj. Ta jūros 
siauruma turi tik 100 mylių 
skersai.

Italijos fašistai sako, kad 
iš stipriai aptvirtintos Pan
telleria salos, su didžia lėk
tuvų stovykla joje, Italija 
galėtų užkirst Anglijos lai
vam praplaukimą toliau į 
rytus ir rimtai grumot 
Francijos kolonijai Tunisi- 
jai, kuri randasi tik už 40 
mylių į pietus nuo Pantel- 
lerijos.

Mussolinis, k a 1 b ėdamas 
Pantelleria saloj, žadėjo 
dvigubas algas darbininkam 
už greitą* naujų tvirtumų 
statymą tenai.

Šiandien dalinai apsiniau
kę ir šilčiau.—N. Y. Oro 
Biuras._____________ ____
gaitės kūną. Tas dvasiškis 
vedęs ir turi du vaikus.

t

— —j



fe
Ii

i-

_

LAISVI šeštadienis, Rugpj. 20, 1938

JTAISYE
LITHUANIAN DAILY, PUBLISHED BY

every day, except Sunday
46 TEN EYCK STREET, BROOKLYN, NEW YORK

SUBSCRIPTION RATES
United States, per year.............
Brooklyn, N. Y., per year.... 
Foreign countries, per year... 
Canada and Brazil, per year.. 
United States, six months... 
Brooklyn, N. Y., six months... 
Foreign countries, six months, 
Canada and Brazil, six months,

Entered as second class matter March 
the Post Office at Brooklyn, N. Y., 

Act of March 3, 1879.

15.60
$6.00
$6.50
15.50
$3.00
$3.25
$4.09
$3.09
11, 1924, 
under the

at

Kaip Papirkinėja Darbininkus 
Lietuvoje

Smetonos leidžiamas “Darbas” (liepos 
31 d.) didžiuojasi bendrovės “Durpė” 
darbininkais. Tie darbininkai ir malonių 
visokių gauną ir daug daugiau uždirbą.

Sako “Darbas”:
Šiame durpyne dirba apie 80 darbinin

kų. Dirbama 2 mašinom po 2 pakaitas. 
Darbas akordinis. Pažymėtina, kad b-vės 
“Durpė“ durpyne darbininkams mokama 
10—15% brangiau kaip kituose durpy
nuose. Darbininkai daugiausia susipratę, 
beveik visi skaito, “Darbą“. Nemažai 
jiems padeda ir durpyno vedėjas p. Sta
nevičius. Liepos mėn. p. Stanevičiaus ini- 
cijatyva buvo surengta iš 48 žmonių eks
kursija į Kauną, kurį aplankė kelis mu
ziejus, zoologijos sodą ir pasinaudojo Dar
bo Rūmų duodamo darbininkams pigiu 
kino seansų. Ateinančių metų sezonui pra
sidėjus, p. Stanevičius savo įmonės darbi
ninkams žada įkurti biblioteką, kur darbi
ninkai laisvalaikiu turės progos pasiskai
tyti įvairių knygų.

šioje įmonėje darbdavių ir darbininkų 
santykiai geri. ’
Susipratę, kad skaito fašistų laikraštį. 

Matyt, dauguma tų darbininkų yra pu
sėtinai tamsūs. Jie pataikauja fašistams 
ir bosui.

tokie sutvėrimai, kaip Hines, gali tokiais 
darbais užsiimdinėti.

Ar Hines bus nubaustas, tai priklau
sys nuo džiurės. Kad jis kaltas, žinoma, 
nėra jokios abejonės.

Šioje byloje prieš Hines yra svarbi 
pamoka tiems, kurie nesenai kalnus ver
tė ant Sovietų valdžios už baudimą troc- 
kistinių kriminalistų. Sovietų teismas ne
atmetė vienų trockistų parodymų prieš 
kitus—kriminalistai paliudijo prieš kri
minalistus. Mūsų priešai iš to darė di- 
džiausį klausimą ir purvais drabstė visą 
sovietinę teismų procedūrą.

Bet kaip su Hines byla? Ogi vyriau
sias liudininkas prieš jį yra advokatas 
Davis, irgi raketierius, buvusi Hines’o 
dešinė ranka. Davis irgi buvo kartu su 
Hines suareštuotas ir keletą mėnesių tu
pėjo kalėjime. Jo ne tik liudijimas prieš 
Hines priimamas, bet dar už tąi jam val
džia sutiko dovanoti bausmę.

Ir kiti valdžios liudininkai yra buvę 
Hines’ ir Schultzo sandarbininkai. Kas 
gi geriau žino Hines darbus, kaip jo san
darbininkai? •

Bet ar anie Sovietų teismų procedūros 
kritikai dabar alasavoja prieš New Yor- 
ko teismą? Ar smerkia jį už pavartoji
mą Daviso prieš Hines, kaip kad jie 
smerkė Sovietų teismą prieš priėmimą 
Radeko liudijimo prieš buchariniečius? 
Kur tau. Jie tyli.

Be Kovos Jiems Laisves 
Nelaimėsime
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PRABĖGOMIS
Rašo Proncė

Vytautas Sirvydas vis dar 
teberūstauja prieš socialis
tus ir pažangųjį Amerikos 
lietuvių elementą už tai, kad 
“jie sandariečius netik SLA 
organizacijoje moraliai ap
dulkino, bet ir jų buvusius 
draugus Lietuvoje, liaudi
ninkus, pasiėmė.”

Tas tiesa, kad tokios iš
daigos “tautinei sriovei” 
buvo iškirstos. Bet tas “špo
sas” buvo padarytas “tauti
nei sriovei,” už ilgus, ilgus 
jos prasiradimus, flirtuo
jant su smetoniniu fašizmu!

Alabama valstijos ‘‘dovanojimų taTy- 
ba” atmetė Scottsboro jaunuolių apelia
ciją. Jie pasilieka supu t kalėjime.

Dabar turėtų būti visiems aišku, kad 
tų nekaltų jaunuolių laisvė nebus laimė
ta nuolankiais prašymais. Kai tik susi
darys vėl didelis masinis judėjimas, Ala- 
bamo valstijos kalėjimo durys atsidarys 
ir tie penki jaunuoliai sugrįš į laisvą 
gyvenimą.

Didžioji Žuvis'įkliuvo
Kaip nekalbėsime, bet reikia atiduoti 

didelis kreditas New Yorko distrikto 
valstybės gynėjui ponui Thomas E. 
Dewey. Jis nepasitenkina šnekomis apie 
kovą su grafteriais šiame didžiausiame 
pasaulio mieste. Jis ima juos už sprando 
ir velka aikštėn.

O kad ponui Dewey pusėtinai gražiai 
sekasi, tai irgi niekas neabejoja. Štai 
nesenai jis išvilko aikštėn bene šiame 
mieste didžiausią politinę žuvį ir pasta
tė ją prieš teismą, kaipo didžiausį suk
čių, grafterį ir raketierių.

Kalba eina apie James J. Hines, gar
siosios Tammany Hall politinės organi
zacijos lyderį. Dabar jis sėdi kaltina
mųjų suole. Prieš jį eina liudininkas 
po liudininko. Jo visa veikla buvo suriš
ta su buvusiu pačiu garsiausiu visų graf- 
terių karalium, tūlu Dutch Schultzu. 
Hines buvo taip vadinamas “go between” 
tarpe Schultzo vagių ir plėšikų ir val
džios. Hines gaudavo po tūkstantį dole
rių į savaitę. Už tai jisai apsaugodavo 
raketierius ir plėšikus nuo bėdos, įsa
kydamas teisėjams suareštuotų krimina
listų nebausti, o policijai nesikišti į ra
ketierių biznį. O kadangi Hines buvo de
mokratų partijos lyderis, tai jo turėjo 
klausyti ir teisėjai ir policistai. .

Supuvimas stačiai baisus. Dvokia visas 
New Yorkas. Gėda visai Amerikai, kad

O’Connor ir Tydings
Prezidentas Rooseveltas '''atsišaukė į 

New Yorko žmones nebeišrinkti pono 
O’Connor į Jungtinių Valstijų kongresą. 
Jis prašo Marylando valstijos žmonių ne
besiųsti į Senatą pono Tydings. Tai du 
užkietėję reakcionieriai. Ištiesų, sako 
prezidentas, abudu šitie sutvėrimai pri
klauso republikonų partijai.

Labai gerai, kad Rooseveltas aktyviai 
dalyvauja apvalyme demokratų partijos. 
Deja, iki šiol jis dar netarė žodžio prieš 
didelį demokratų partijos šulą, netgi par
tijos nacionalio komiteto narį, poną 
Hague, Jersey miesto majorą. O gal jis 
prie progos ir tam fašistui kailį išvanos.

Buržuazinei spaudai labai nepatinka 
Roosevelto valymas demokratų partijos. 
Jis neturįs teisės kištį nosį į rinkimus.

Sugrįžo Didvyris
Pora dienų atgal New Yorkan tapo 

iš Ispanijos atgabentas lavonas draugo 
Ben Leidlerio.

Leidleris buvo vienas iš pirmutinių sa
vanorių važiuoti Ispanijon ir ginti de
mokratiją nuo fašistinių barbarų. Toje 
garbingoje kovoje jis žuvo.

Tūkstančiai New Yorko darbininkų 
aplankė jo karstą.

Leidleris—mūsų klasės didvyris.. Jis 
ne vienas. Šimtai amerikiečių paguldė 
galvą už demokratiją, už žmonių laisvę. 
Amerika yra drąsuolių žemė.

Klausimai ir Atsakymai
KLAUSIMAS

Kiek ateivių naturalizuota 
1937 metais?

ATSAKYMAS
Natūralizacijos teismai 

ėmė* net 164,976 ateivius 
Amerikos pilietybės per 
kališkus metus, baigiant 
želio 30 d., 1937., pagal
gracijos i r Natūralizacijos 
Tarnystės metinį raportą. Tai 
23,710 daugiau, negu perei
tų metų. Prašymus dėl -pirmų 
popierų padavė 176,195 apli- 
kantai.

Tie naturalizuoti asmenys

pri- 
prie 
fis- 
bir- 
Imi-

paėjo iš sekančių šalių — Di
džiosios Britanijos 44,528; iš 
Vokietijos 20,092; iš Italijos 
23,534; iš Lenkijos 19,013; iš 
Sovietų Rusijos 10,004; iš Če- 
choslovakijos 6,090; iš Šve
dijos 4,433; iš Jugoslavijos 
4,453; iš Vengrijos 3,168; iš 
Norvegijos 2,617.

Pilietystė buvo atsakyta 4,- 
042 aplikantams. Teismai 
taipgi panaikino 991 natūrali
zacijos certifikatus, nes jie bu
vo gauti apgavingai arba dėl 
panašių priežasčių.

Tuo pačiu laiku net 13,151

ateivis, atvykęs prieš birželio 
3 d., 1921 m., negalėjo rasti 
rekordo jų atvažiavimo ir jie 
prašė užsiregistravimo. Iš tų 
9,849 galėjo legalizuoti jų bu
vimą, o 2,474 aplikacijos už
siregistruoti atsakytos.

t

Pereitais metais veik 53,000 
federalių knygelių apie pilie- 
tystę buvo išdalinta aplikan
tams dėl natūralizacijos, kurie 
lankė viešas mokyklas. Dau
giau kaip 7,000 kopijų pam
fletų apie konstitucijos prin
cipus ir Jungtinių Valstijų 
valdžią buvo išdalinta.

“Gaukite “Laisvei’* Naujų
- Skaitytojų.

“Nauj. Gadynės” (nr. 30) 
korespondentas iš Chica- 
gos, aprašydamas Lietuvių 
Laisvamanių Etinės Kultū
ros Draugijos 5-tos kuopos 
susirinkimą, tarp kita ko, 
rašo:

“Buvo paduotas klausi
mas: ‘Ar gerai daro komu
nistai, eidami išvien su ka
talikais į kovą prieš fašiz
mą?’ Klausimas buvo beša
liškai išdiskusuotas. Išvada 
padaryta, kad komunistai 
tik ir nori, kad fašizmas 
įvyktų kuo veikiausiai, nes 
fašizmas kaip tik ir yra po
piežiaus padarinys” (mano 
pabraukta.—P.).

Tos, atsiprašant, “išvados” 
išvada štai kokia: komunis
tai šaukia katalikus į kovą 
prieš fašizmą, norėdami, 
kad fašizmas įvyktų kuo 
veikiausiai, nes fašizmas 
yra popiežiaus, padarinys.

Ir pikčiausias arklys, jei
gu jis mokėtų skaityti, 
juoktųsi iš tokios to neva 
laisvamanio ‘‘filosofijos.”

Guardia. Cross ypač labai 
smarka vo jo prieš majorą 
LaGuardią savo konvencijo
je, kam jis nepripažįsta jo 
fašistinės komandos New 
Yorko miesto tvarkymęsi.

La Guardia jam davė su
prasti, kad jis savo juodo 
snapo nekištų ten, kur ne
reikia.

Cross prieš legionierių 
LaGuardia yra tik legijonie- 
riukas: LaGuardia 1917 m. 
buvo aviacijos skadrono ko- 
mandierium Alpėse ir už 
drąsą kaipo komandierius 
buvo valdžios apdovanotas 
orderiais, kuomet Cross “nu
kentėjo” tik Massachusetts 
stovykloje nuo... uodų.

Neveltui yra sakoma: 
pučiasi, kaip varlė prieš 
dalgį...

Chester, Pa

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

pernai, ta
kai p vidu-

pašariniai

Panašios “logikos” laiko
si ir “Naujienų” rašytojas 
J. P. Tamas. Savo ilgame 
straipsnyje “Ar Hitleris ir 
Stalinas susitarę valdys pa
saulį?” vienoje vietoje jis 
sako: “Su pagalba dviejų 
valstybių kariškų jėgų, ku
rių agentai šiam sumany
mui nuoširdžiai pritarė, 
Tuchačevskis turėjo likti vi
sos Rusijos kariškas dikta
torius. O laikui bėgant Ru
sijoje atsteigti ir monarki- 
ją.” v I

Tokie Tuchačevskio pasi
nio jimąi ir tikslai, berods, 
taip baisūs, kad jo sušaudy
mas liekasi visai ne perdėtu 
dalyku. Juk tokie Tuchačev
skio žygiai, jeigu jie būtų 
buvę įvykdinti, būtų' pražu
dę šimtų tūkstančių gyvy
bes.

Bet štai “humanistiška- 
sai” “N.” rašytojas tų pa
ties straipsnio kitoje vietoje 
brauko ašaras:

“Tai bjaurus, kruvinas 
darbas. Nužudymas aštuo- 
nių kariuomenės aukšto 
rango karininkų, tarp jų ir 
jo (Stalino.—P.) mylimo 
Tuchačevskio...”

Išvada: nužudymas Tu
chačevskio yra bjaurus ir 
kruvinas darbas, nes jis, su 
pagalba dviejų valstybių 
kariškų jėgų, turėjo likti 
visos Rusijos karišku dik
tatorium, o laikui bėgant at
steigti Rusijoje ir monar
chiją.

Reiškia, “Naujienų” rašy
tojas nukalbėjo už grąžini
mą Rusijoje monarchijos!

ALYTUS
Už Gėlę Nubaudė 40 Litų

Miesto sode dabartiniu lai
ku kliombose ir pagal takus 
puikiai sužydo gėlės, kurios vi
lioja praeivį jas pakvėpinti, ar 
ranka paliesti. Alytietis K. S., 
taku praeidamas, ranka nu
braukė vieną žiedą, už tai 
m-to burmistras jį nubaudė 40 
lt. baudos.

Nubaustasis rengiasi skųstis.
Bešienaudamas Pasipjovė
Iš Simno atvykę žmonės pa

sakoja, kad šiomis dienomis 
tenai vieno kaimo jaunuolis iš
ėjęs šieno pjauti, kažin dėl 
ko labai nusiminė ir dalge pa
sipjovė. z"

Nukasamoj Gatvėj Pakilo 
Ore Mūras

Nukasant Vilniaus 
šukalnyj esą namai 
gana aukštai pakibę, 
aukštų namas, kuriame yra 
Ūkio bankas, atsidūrė net pa
vojuje, 
kartimis 
štangos, 
men ta.

Linai šiemet menkesni kaip 
pernai ir vertinami žemiau, ne
gu vidutiniai. Pietų ir vakarų 
Lietuvoje jie geresni, kaip 
šiaurės Lietuvos linų rajonuo
se.

Bulvės šiemet vertinamos 
kiek blogiau, kaip 
čiau yra geresnės, 
nes.

Runkeliai, kaip
taip ir cukriniai, vertinami že
miau vidutinių. Silpniausiai 
vertinami Pagėgių (2,3), Šiau
lių (2,5—2,7), Utenos, (2,6), 
Raseinių (2,6—2,7) ir Kėdai
nių (2,7—2,6) apskrityse.

Augalų gadintoją šiemet dėl 
šaltesnio oro žymiai mažiau 
kaip kitais metais. Kiek dau
giau žalos yra padarę spragės. 
Piktžolių laukuose labai gau
su, ypatingai usnių.
Kaimuose Pradėta Didelė Deg

tindarių Medžioklė

Marijampolė. — Paskutiniu 
laiku Marijampolės apylinkėje 
ir tolimesniuos kaimuos pra
dėta didelė degtindarių me
džioklė, kurios rezultatai yra 
gausūs. Per birželio mėn. Sim
no policija likvidavo net ke
lias degtindarių grupes, atim
dama visą eilę naminei deg
tinei varyti priemonių.

Iškrėsta Meksikoj Generolo 
Franco Agentūra

Mexico City. — Politinė 
policija padarė kratą rašti
nėje Tradicionalės Ispanų 
(fašistų) Falangos, veikian
čios generolo Franco nau
dai: užgrobė dokumentus ir 
suėmė penkis direktorius.

Paskui Falangos direk
toriai buvo^ paleisti su per
spėjimu, kad tokia svetim
šalių veikla laužo Meksikos 
konstituciją.

Ar visi Chesterio lietuviai 
žinote, kad busas rengiasi va
žiuoti į 6-to Apskričio “Lais
vės” pikniką rugsėjo 4 dieną? 
Būkite prisirengę, įsigykite bu_ 
so tikietus iš kalno. Tikietai 
tiktai 75c į abi puses ypatai. 
Busas išeis kaip 10:30 iš ryto, 
nuo Lietuvių Kliubo, 4th ir 
Upland Sts. Susirinkite visi 
laiku prie buso, kad nepalik
tu m et namie, nes busas apleis 
Chesterį laiku.

Taip pat yra pranešama, 
kad Chesteryj bile dieną įvyks 
aukų rinkimas Ispanijos liau- 
diečių karo nukentėjusiems. 
čia eis per stubas rinkimo ko
mitetas, rinks pinigus, drapa
nas, apsiavus, konservuotą 
maistą ir kitus daiktus.

Taip pat pereitame Lietuvių 
Darbininkų Literatūros Drau
gijos 30 kp. susirinkime liko 
nutarta ir išrinkta komitetas 
iš V. Gizausko ii’ P. Šlajaus, 
kad parinktų aukų tarpe lie
tuvių dėl Ispanijos liaudies; 
katrie lietuviai turite atlieka
mų drapanų, apavų, arba pi
nigais galite, malonėkite pa- 
aukot, kuomet komitetas ateis. 
Suaukoti daiktai bus pristaty
ti 124 W. 5th St. į I. W. O. 
namą. Iš čia bus vežiami tre
kais į New Yorką, į laivą, šis 
rinkimas aukų ruošiamas Am
erican Relief Ship for Spain.

Kp. Koresp.

JAPONIJOS DARBI
NINKAI dažnai tyčia gadi
na dirbamus ginklus ir amu
niciją, būdami priešingi Ja
ponijos karui Chinijoj, sako 
pabėgęs iš Japonijos į Chi- 
fiiją Aoyama, japonų demo
kratu vadas.

g-vę, vir-
pasiliko

Dviejų

Dabar jis paremtas 
ir pakabintas ant 

kol sutvirtins funda-

D R. J. J. KAŠK1AUČ1US
530 Summer Ave. Newark, N. J.

Tel.: Humboldt 2—7964

DARBININKŲ SVEIKATA i 
t

Fašistinis nykštukas Je
remiah F. Cross, buvęs 
New Yorko valstijos legijo- 
nierių komandierius, užsi
manė pakpmąnduoti New 
Yorko miesto majorą La-

Lietuvos Pasėlių Stovis
Kaunas. Oro sąlygos birže

lio mėn. augalams buvo mažai 
palankios. Pirmoje mėnesio 
pusėje trūko drėgmės, ypa
tingai vasariniams javams ir 
šakniavaisiams. Antroje mėne
sio pusėje gana dažnai paly- 
davo, todėl, nors oras buvo 
kiek ir vėsus, augalai pradėjo 
taisytis.

Rugiai pietų Lietuvoje su
žydėjo jau birželio 5—6 die
ną, o vakarų apskrityse 10 die
ną. žydėjimo sąlygos visur bu
vo geros. Nuo birželio 20 d. 
prasidėjo šienapjūtė. Sąlygos 
šienapjūtei nepalankios, nes 
dažnai lietūs trukdė džiovini
mą. Iki mėnesio pabaigos bu
vo suvežta tik nežymi šieno 
dalis. Kitiems lauko darbams 
sąlygos buvo visai geros.

Rugiai birželio mėn. gana 
žymiai pasitaisė ir bendrai 
Lietuvoje vertinami aukščiau, 
kaip vidutiniai. Tačiau vertini
mas atskirose apskrityse labai 
žymiai svyruoja, žemiau už vi
dutinius ir blogiausiai vertina
mi (2,7—2,8) rugiai Biržų ir 
Rokiškio apskrityse. Geriausia 
vertinami Vilkaviškio (4,0) ir 
Marijampolės (3,8) apskrity
se.

Žiem. kviečiai birželio mėn. 
taip pat labai pasitaisė Ir ver
tinami žymiai aukščiau, kaip 
vidutiniai. 'Aukščiausiai (3,9— 
3,6) vertinami pietų ir centro 
Lietuvoje, o be to Šiaulių ir 
Panevėžio ap. Silpnesnis verti
nimas Lietuvos rytuose.

Vasarojus, t. y. vasariniai 
javai ir ankštiniai augalai bir
želio mėn. taip pat yra page
rėję ir vertinami vidutiniai ar 
kiek aukščiau, kaip vidutiniai.

cap) 
kelio

Iš-

Patinęs Maišiukas Priekyj 
Kelio Girneles

Drauge gydytojau, atleiski
te, kad sugaišinsiu dalį jūsų 
brangaus laiko su savo asme
niniu reikalu.

Dirbant prie man nepripras
to darbo—kambarių dažymo, 
—reikia dažnai priklaupinėti. 
Ir nuo to man užtrynė kelį. 
Liepos mėn. 20 d. ūmai iškilo 
pusiau minkšta pūslė kiek že
miau kelio ropės (knee 
ir persimetė .ant viršaus 
ropės.

Nuėjau pas daktarą,
traukė apie porą uncijų krau
jo vietoj vandens. Skystis bu
vo gerokai tamsiai raudonas. 

ISako, buvęs pusiau sutirštėjęs. 
Tai buvo liepos 25 d.

Šiek-tiek kelis atslūgo, 
čiau antra savaitė baigiasi, 
progresas mažas, 
mano, kad vandenio maišiuke 
yra tas kraujas, ir už tai ne
ats] ūgsta. 
nereikės daryti operaciją ir 
išimti vandenio maišiukas.

Tikiu, klausimą suprasite. 
Dabar norėčiau žinoti apie tą 
operaciją, ar leist ją daryti 
ar ne ?

Dar X-spindulių nuotraukos 
nedarėme. Karštus kompre
sus su karčia ja druska patarė 
man daryt. Lauksiu atsaky
mo, už kurį iškalno ačiū.

Atsakymas
Apie didesnius narius yra iš 

lauko pusės maišiukai. Maišiu
kas—“bursa” yra tai gamtos 
priemonė nariui apsaugot nuo 
sužeidimo, 
ši u k as yra 
ropės arba 
lio sąnario.
turi kiekį slidaus glitaus skys-

bet 
Daktaras

Jis teigia, ar tik

Kaip tik toks mai- 
ir truputį žemiau 
girneles, prie ke- 
Maišiukas viduje

čio, lyg kokio tiršto aliejaus. 
Tą skystį gamina vidujinės ' 
maišiuko plėvės. Panašaus 
skysčio yra ir pačiuose na
riuose, kad kaulų galai ir ap
link juos kremzlės glūdžiai 
vaikščiotų, nenusitrintų, nenu
sidėvėtų.

Tai va Jums, Drauge, toks 
maišiukas ir padarė dabar ne
smagumo. Jūs dažnai klūpo- 
jot. Nuo klūpojimo galėtų su
sižeisti ir kelių nariai! Tai 
tiems nariams apsaugot gam
ta čia parūpino tuos maišiu
kus, kad jie pat pirma perim
tų smūgius. Nuo pakartojamų 
smūgių, priklaupinėjant, susi
jaudino Jums tas maišiukas, 
įsimetė į jį įdegimas, techniš
kai “bursitis”. Susidarė mai
šiuko viduje daugoka to gli
taus skysčio—ir jis nenori taip 
ūmai išsivaikščioti.

Jums gydytojas tikslingai 
darė. Su adata išpumpavo da
lį to skysčio. Bet jo ir vėl su
sidarė, nes sujaudintos plėvės 
daugiau jo iš savęs išsunkia. 
Vis viena, nelyginant, kaip no
syse susidaro daug gličių, kai 
turi slogą—nosų įdegimą. Ge
rai, kad dedate karštus kom
presus. Be to, dar ir iodo 
tinktūra galėtumėt tą vietą 
patepti kas diena. Dijatermi- 
ja būtų geriausis daiktas—pa
dėtų greičiau įdegimui pereiti 
ir patinimui išnykti.

Operacijos, kad visą tą mai
šiuką išpjauti, nepatarčiau da
ryti. Kam čia tokia radikal- 
iška priemonė, kad ten koĮdo 
blogo gedimo nėra? Galima 
būtų dą kartą su didesne ač|a- 
ta bandyti ištraukt dalį to 
skysčio. O paskui ir vėl koip-

poilsis keliui—ncbeklūpot, pa
vojaus nėra.

X

«



LAISVEšeštadienis, Rugpj. 20, 1938

i

i

Atsakymas Visiems
Gerbiami draugai-ės!

Aš negaliu visiems duoti atsakymus ir aiš
kinti per laiškus kaip yra tinkamiau mokytis 
dainuot. Atsakiau tik: J. žemai., Waterbury, 
Conn.; J. Anta., Grand Rapids, Mich., J. K., 
Haverhill, Mass, ir B. K., Detroit, Mich., nes 
jie buvo pirmieji. Bet vėliau mane laiškai nu
gąsdino ir susilaikiau nuo atsakinėjimo. Iš vi
so gavau 23 laiškus. Tai pasirodė per didelis 
darbas ir sudarytų man daug išlaidų.

Matyti, kad jūs visi skirtingai įsivaizdinate 
dainavimą. Bet kaip išmoksite, tai pamatysite, 
kad turėjo būti tik vienas supratimas-įsivaiz- 
dinimas.

Kai kurie skundžiatės, kad nuo dainavimo 
skauda gerklę. Tas parodo, kad jūs dainuojat 
iš gilumos gerklės. Vartokite “dvasią” dėl 
dainavimo ir tada jūs gerklė bus sveika. Bet 
jeigu jūs manote, kad jūsų gerklė turi stygas 
ir tos stygos turi tarnauti dainavimui, tai 
yra blogai, žmogaus balsas pasidaro tuo pa
čiu būdu, kaip ir paprastos-mechaniškos ma
šinos arba pučiamo instrumento balsas--kva- 
pas pasiekęs dantis ir išlaukinį orą išduoda 
balsą. Todėl yra reikalinga kvapo jiega, kad 
kvapas—plaučių oras—susitiktų išlaukinį orą 
tarp dantų ir lūpų. Jūsų balso tonai pasida
rys aiškūs-skambūs, kaip visą kvapą perkelsi
te iš gerklės prie dantų ir skambėjimą su
jungsite su galvos kiaušu. Tada jūs gerklė 
bus liuosa nuo skaudėjimo ir visų prjpotkų.

Sekite dienraštį “Laisvę.” Aš parašysiu 
tinkamų nurodymų, kaip reikia mokytis dai
nuoti ir kas yra dainavimas. Tiems, kurie 
skundžiatės pinigėlių klausimu ir mokytojų 
brangumu, aš negaliu pagelbėti. Mes visi mo
kinomės be didelių turtų ir parankumų—išle- 
pinimų.

žinoma, tas atima-išeikvoja be galo daug 
energijos. Kurie turite plačios skalės balsą, 
tai eikite pas dainavimo mokytojus ir parody
kit jiems tą balsą. Daug mokytojų pa j ieško 
gerų balsų ir mokina dykai. Gera “drąsa” 
yra reikalinga visur. Jeigu jūs balsai yra tin
kami dėl dainavimo mokslo, tai jūs “drąsa” 
pasitaisys.

Taip vienas iš jūsų man nusiskundė, kad 
jis neturįs drąsos. Bet jo balsas pilnas vi
sokio materijolo ir brilijantiško skambėjimo.

J. Žuronas.

Suplyšę Kailinėliai
—Prašau sėst, — tarė mokytojas savo mo

kiniams, kurie jau nuo seno buvo įpratinti 
įeinant mokytojui į klasę atsistoti. Po trupu
čio triukšmo, uždaromų suolų sukelto, klasėj 
pasidarė tylu. Mokiniai manė, jog ir šį kartą 
mokytojas, pridėjęs pirštus prie lūpų, sukosės, 
iš lėto atsisės, pabels pirštų galais į stalą ir 
pradės pamoką. Bet mokytojas nusišypsojo 
visiems į akis ir tarė:

—Šiandien pamokų nebus.
Tokias naujienas mokiniai paprastai sužino

davo iš anksto ir džiaugdamiesi ruošdavos kas 
namo, kas žaisti, kas į svečius, ši žinia užklu
po juos iš netyčių ir vertė spėliot, kas atsitiko.

—Tur būt, kas nors mirė, ar kita kokia ne
laimė atsitiko?

Bet vien mokytojo šypsena liudijo, kad nie
ko blogo nėra. Jis pakėlė aukštyn ranką ir 
perspėjo:

—Knygas palikite čia. Apsirenkit ir tylom 
visi išeikite kieman.

Tą patį mokytojas pareiškė ir kitose vidu
rinės mokyklos klasėse. Todėl bematant visa 
mokykla su neapsakomu savo triukšmu atsi
dūrė kieme. Po nuaidėjusios komandos rikiuo
tis mokiniai pora po poros stojo, ginčijosi, ku
ris didesnis ir šiaip taip, nors ir nelabai pa
vyzdingai, išsirikiavo. Priešais juos stovėjo 
mokytojai ir kiek tolėliau mokyklos rūmai.

—Žengte m...—buvo bepradedąs mokyto
jas, atsargos karininkas. Bet tuo tarpu ant 
prieangio laiptų pasirodė mokyklos vedėjo 
žmona, iškėlusi ranką. Lengva buvo suprasti, 
kad ji prašo tylos.

—Vyrai,—kreipėsi ji į išsirikiavusius,—kas 
pamiršot apsirengti?

Dešinėj rankoj, atsargiai dviem pirštais pa
ėmusi už apikaklės, ji laikė į priekį atkištus 
senus, suplyšusius kailinėlius.

—Na, apsivilkit, sušalsit!
Kai niekas į šiuos žodžius neatsiliepė, ji kai

linėlius kilstelėjo aukštyn ir dar garsiau sušu
ko:

—Kieno šis paltas?
Visų akys buvo atkreiptos į mokyklos vedė

jo žmoną. Bet niekas netaria nė žodžio. Tik 
kai ji dar kartą pasiūlė apsivilkt ir paklausė 
kieno paltas, kažkas iš būrio atsiliepė:

—Tai Gindrėno kailiniai, aš pažįstu.
—Gindrėnai! Tavo?
—Ne. Ne mano.
—Tad kodėl toks šaltis ir tu be palto?
—Aš iš namų taip atėjau.
—žiūrėk, nevaikščiok be palto, peršalsi ir 

susirgsi.
Gindrėnas, liesas 14 metų vyras, nebeatsilie

pė. Jam iš tiesų pasidarė šilta. Mokyklos ve
dėjo žmona susirūpinusi grįžo atgal į rūmus. 
Kartu su savim nusinešė ir kailinėlius. O mo
kiniai su mokytojais susitvarkę į eiles nužy
giavo paupin, kur prieš .kiek laiko šniokštė 
vanduo, kur dabar lygus, plynas kaip veidro
dis ledas. Šis nepaprastai gražus ledas nutrau
kė mokykloj pamokas, paskatino mokytojus 
padaryt mokiniams pramogą ir kaip dera pe
dagogams supažįndint jaunimą su ledo sportu.

Kai kiti važinėjosi, bėgiojo, šūkavo ir griu
vo ir kėlės, Gindrėnas, kiek pasidairęs, nuslin
ko į šalį. O iš ten vogčiomis grįžo atgal mo
kyklon. Jis gerokai apsidžiaugė pamatęs, kad 
jo kailinėliai susigūžę tebekabo koridoriaus 
.kampe. Juk juos kaip niekcno neprisipažintus 
galėjo išmesti į šiukšlyną. Paskubom jis apsi
vilko, pasiėmė iš klasės knygas ir išėjo namo.

Už miesto per lauką jis ėjo kieto gruodo 
keleliu. O vėjas tarsi tyčia erzindamas vaiką 
taršė išlindusias kailinėlių vilnas, vartė į šalis 
sustyrusius skvernus.

—Kas dabar bus? Vadins mane melagium? 
—galvojo eidamas. Jis grįžo namo taip an
ksti, kad net motina nustebusi paklausė:

—Pamokų nebuvo?
—Nebuvo!
Apie kailinėlius jis neužsiminė. Jis žinojo, 

kad šitie kailinėliai kadaise buvo dideli kaili
niai. Jie šildė tėvo pečius, gynė jį nuo šalčio 
ir gėrė jo prakaitą. Iš pradžių jie buvo min
kšti, raudoni, paskum pasidarė rudi, sustyro, 
susitraukė, juosta ir raukšlės paliko žymes, už
pakalis buvo išsėdėtas ir kažkaip į suplotą pūs
lę panašus. Kainiai vėjo pučiami, lietaus vil
gomi nyko, vaikų tampomi plyšo. Pagaliau 
vieną gražią dieną motina nuardė skylėtas ran
koves, nudraskė padalkas ir iš likučių pati pa
siuvo vaikams kailinėlius. Kad jie gražesni 
ir stipresni būtų, iš viršaus aptraukė milu. Tais 
kailinėliais vaikai pasikeisdami ir vilkėjo. Ga
nydami juos ant ežios patiesdavo. O dabar 
dieną apsivilkęs jais jis eina mokyklon, o nak
tį apsikloja, kad būtų šilčiau.

Kitą rytą mokyklon jis išsiskubė ankščiau 
negu paprastai. Jis norėjo pirmas ateiti. O 
pamokoms pasibaigus ilgai jis dėliojo savo 
knygas, vyniojo jas į popierį ir iš klasės išėjo 
tada, kai ji buvo tuščia. Tai vis dėl tų kaili
nėlių. Geriau tegul jų niekas nemato.

Ant lentos su kreida Gindrėnas braižė tri
kampį, pagelbines linijas ir ruošėsi įrodinėt te
oremą apie kampų sumą. Klasėj buvo visiš
kai tyku, o matematikos mokytojas, sunėręs 
rankas už nugaros, vaikščiojo iš vieno klasės 
galo kitan. Ties lenta jis stabteldavo ir kiek
vieną kartą ne tik briežinį, bet ir mokinį nuo 
galvos iki kojų permesdavo akimis.

—žinai ką, Gindrėnai?
—Ką?—atsisuko mokinys nuo lentos kiek 

nustebintas, nes paprastai mokytojo pirmas 
klausimas būdavo “Na, kaip?”

—Netvarkingas esi. Ateini klasėn apsivė
lęs, aplipęs vilnom. . .

Mokinio veidas staiga paraudo, jis žvilgte
rėjo į vieną savo petį į antrą ir ranka ėmė 
rinkti nuo švarko krislus.

—Ne klasėj, o namie reikia išsivalyti.
—Ponas mokytojau, aš namie valausi. Bet 

kad mano kailiniai tokie, kai tik juos nusivel
ki! vis palieka ant švarko vilnų.

Paskutiniuose suoluose kažkas suprunkštė, 
bet greit nutilo, nes mokytojas pasodinęs Gin- 
drėną į suolą prašneko į visą klasę.

—Mokykla jus moko ne tik matematikos ir 
kalbos, bet tvarkos, švaros ir darbštumo. Aš 
abejoju ar rastųsi tarp jūsų bent vienas, kuris 
nenorėtų būti ne tik išsilavinęs bet sveikas, 
stiprus ir gražus. Gindrėnas nėra išimtis ir 
už tik ką pasakytus savo žodžius aš jo labai 
atsiprašau.

Daugumas mokinių nė nesuprato, kodėl mo
kytojas tik ką Gindrėną išvadinęs apsileidėliu 
staiga ėmė jį ir atsiprašė, kas mokykloj beveik 
nepasitaiko. Juk iš tikrųjų Gindrėno drabu
žiai gan blogi, susidbvėję, sulopyti, o jo kaili
nėliai tiek negražūs, kad jis viešai jų neprisi
pažino. Tai gerai žino ir pats mokytojas.

Be to, kai mokiniai tarp savęs kalba apie na
mus, naujai nupirktas pačiūžas arba rogutes, 
Gindrėnas visada tyli. Jis greičiausia nė čiuož

ti nemoka. Laikrodėlio ant rankos jis taip 
pat neturi. Jis nesimpatiškas ir todėl mažai 
kas su juo draugauja. Reikia pripažinti, kad 
jis ne tik melagis, užsigynęs savo kailinių, bet 
ir akiplėša. Visą rudenį, net kai lietus lijo, 
vaikščiojo mokyklon be palto, o jei kas pa
klausdavo, kodėl be palto, jis atsakydavo:

—Aš šalčio nebijau.
Taip sprendė tie, kurie niekad nevilkėjo su

plyšusių kailinėlių.
O. Braja.

Nauja Muzikos 
Draugija

Sekmadienį, 1938, liepos 10 d. įvyko muzi
kos menininkų susirinkimas. Nebūdami paten
kinti su dabartine muzikos ir menininkų padė
tim tarp lietuvių Amerikoje ir suprasdami, 
kad užlaikymas to meno priklauso menininkų 
rankose, šio susirinkimo dalyviai vienbalsiai 
nutarė, kad reikia imti tinkamus žygius, kad 
patobulinus menininkų stovį ir kartu auklėji
mo būdą ir stiprybę lietuvių tautos kultūros 
tarp lietuvių Amerikoje. Taryba buvo paskir
ta ir valdyba išrinkta rūpintis tais dalykais: 
Francis Stanco, pirm.; R. Kurdinaitis, sekr.; 
p-lė Violeta Tamkiūtė, ižd.; K. R. Hoffmanas 
ir St. Kažemeikas tarybos nariai. Buvo nutar
ta veikti po šiuo vardu: Amerikos Lietuvių 
Muzikos Menininkų Draugija.

Būdami bendrai susidomėję muzikos meno 
reikalais ir būdami įnagininkai šį meną auk
lėti tarp lietuvių Amerikoje, taryba pripaži
no teisę ir reikalą visiem menininkam tverti 
draugiją, kad atsiekus žemiau pažymėtus 
tikslus.

TIKSLAI
1. Užtikrinti visiem menininkam, kad mu

Iš Lietuviu Meno Sąjungos Suvažiavimo
Priimta Nauja Konstitucija, Nutarta Organizuoti Kolonijose 
Liet. Liaudies Teatrai ir Šokių Grupės. Dalyvavo Daug Jaunimo

nutarta, kad jie būtų išleisti ir 
išsiuntinėti vienetams, kaipo 
suvažiavimo nurodymai, kaip 
vaduotis ir veikti meno srity
je. Ypatingai šiuose rapor
tuose gerai pabrėšta, kad nuo 
šio suvažiavimo reikės pradė
ti gyvesnis ir daugiau organi
zuotas meno veikimas.

Raportuose pabrėšta ir nu
tarta, kad iki šiol Meno Sąjun
ga negana kreipė domės į or
ganizacinę veiklą meno srity
je. Nutarta, kad būt suruoš
ta iš centro maršrutas meno 
reikalais, kad būtų išleista va
dovėliai ir patarimai, kaip or
ganizuoti ir veikti įvairiose 
meno grupėse.

Svarbiausia, tai nutarta pa
naikinti visi sektantizmo pasi
likimai. Nuo šio suvažiavimo 
mūsų chorai turės būtinai įsi
gyti ir naudoti lietuvių liau
dies kostiumas. Tokių kostiu
mų naudojimas padarys mūsų 
chorus daugiau lietuviškais ir 
įvairesnius.

Suvažiavimas' taip pat pasi
sakė už organizavimą pasto
vaus teatro. Tai reiškia, kad 
mūsų teatras būtų organizuo
jamas pastovios organizacijos 
pamatais. Prie to, liaudies šo
kių grupės taip pat nutarta 
organizuoti.

Šis suvažiavimas padarė aiš
kų tarimą, kaip Meno Sąjun
ga turi žiūrėti į Lietuvos tra
dicijas, istoriją, kalbą ir tt. 
Nutaria, kad amerikoniškas 
jaunimas reikia lavinti lietu
vių kalbos, kad visas Meno 
Sąjungos nusiteikimas būtų 
pakreiptas į lietuvių kalbą, 
istoriją, papročius. Jei tik ga
lima, kad būtų organizuojama 
lietuvių kalbos, literatūros, 
vaidybos mokyklėlės.

Suvažiavimo delegatai ne
buvo pasitenkinę, kad laiko 
taip mažai buvo suvažiavimui.

PITTSBURGH, Pa. — Lie
tuvių Meno Sąjungos suvažia
vimas įvyko Pittsburghe, sykiu 
su LDS suvažiavimu. Suvažia
vimo pirmininku išrinkta S. 
Juška iš Chicagos, suvažiavi
mo sekretorium—Karsokienė, 
Worcester!© Aido Choro mo
kytoja. Mandatų ir pasveiki
nimų komisiją sudarė Izabelė 
Yarmalavičiūtė, iš Norwoodo 
ir kelių chorų mokytoja; 
Aldona Klimaitė, taipgi chor
vede ir Petras Taras, Lietuvių 
Liaudies Teatro veikėjas Broo- 
klyne. Rezoliucijų ir reko
mendacijų komisiją sudarė 
jaunuoliai — P. Jesikėnas, W. 
Kubilius ir C. Strižauskas.

Reikia žymėti, kad šiame 
Lietuvių Meno Sąjungos suva
žiavime dalyvavo visi aktyviš- 
kiausi meno veikėjai, tarpe jų. 
buvo geras skaičius chorved
žių.

LMS suvažiavimas, palygi
nant su darbais, buvo labai su
glaustas, trumpas. Sekmadie
nio vakare atidaryta suvažia
vimas su koncertu. Koncer
tas buvo geras, .sėkmingas.

Gi visi LMS darbai reikėjo 
atlikti antradienio popietinėj 
sesijoj. Ir dar tą sesiją su
trumpino, tai paveikslų ėmi
mas ir LDS jaunuolių suvažia
vimo pradžia, kuris prasidėjo 
tą patį vakarą. ’Numatant to
kias aplinkybes, LMS Centro 
Komitetas turėjo viską labai 
glaudžiai priruošęs. Tad vi
sas suvažiavimas turėjo pasi
tenkinti patiektais raportais. 
Raportus davė B. šalinaitė, 
centro sekretorė; V. Bovinas, 
centro pirmininkas; A. Jeske- 
vičiutė, kuri nuo centro rapor
tavo už konstitucijos komisiją, 
jaunuolių klausimu ir Lietuvių 
Liaudies Teatro organizavimo 
klausimu.

Visi raportai buvo priimti ir\ 

zikos menas ir jos kultūra vystysis laisvai ir 
be jokių kliūčių; ir užtikrinti menininkams 
teisę reikalauti atlyginimo už pastangas.

2. Kad šios draugijos nariai viens kitam 
galėtų suteikti paramą per naudingus patari
mus; paremti viens kito muzikalinius sieki
mus; surasti galimybes per pasikalbėjimus ir 
kitokiais būdais pakelti muzikos pavyzdines 
taisykles; auklėti šiam menui tikrą brangini
mą; papuošti kultūrinį stovį tarp lietuvių 
Amerikoje.

3. Kad ši draugija būtybės keliu ir sąryšiais 
bus nesroviška, politiniais ar tikybiniais at
žvilgiais, bet pripažins nario teisę prisirašyti 
prie bet kokios srovės, politinės ar tikybinės, 
kokia jam patinka, bet tik jis nebandys suriš
ti draugiją su tokiais suvaržymais. Muzika, 
jei nelaisva, negali būti menas!

4. Turėti sąryšius su panašiomis svetimtau
čių draugijomis, tikslu platinti lietuvių tau
tos muziką tarp jų.

* * *
Šiai tarybai muzikos menas yra tokios svar

bios reikšmės ir dalykai dabar taip stovi, kad 
net ir atostogų metu netingėjome susirinkti 
pereitą liepos 31 d. šiame susirinkime turėjo
me garbės priimti į draugiją sekančius naujus 
narius: p. Valentiną Minkienę, Aldoną Lut- 
kiūtę, Antaną Raišį, ir Aleksandrą Vasiliaus
ką.

Kviečiam visus tikrus muzikos menininkus, 
kuriuos negalėjome pasiekti asmeniškai ar per 
laiškus, prisirašyti į šią draugiją. Malonėkite 
kreiptis pas sekretorių R. Kurdinaitį, 1403-A 
Greene Ave., Brooklyn, N. Y., bet kokiais rei
kalais.

Sekantis susirinkimas įvyks rugp. (Aug.) 
28 d., 8:00 vai. vak., K. R. Hoffmano namuo
se, 977 Jefferson Ave., Brooklyn, N. Y.

R. Kurdinaitis, sekr.

Tokiu būdu daugelis klausi-, 
mų, kaip tai veikalų, dainų 
operečių leidimas ir tinkamus 
mas negavo progos apkalbėti. 
Vienetų raportai taip pat rei
kėjo duoti labai suglaustai. 
Laiko neliko iš jų daryti iš
vadas. Praleista taip pat me
no organizacijų organizacinės 
problemos, kurios šiame suva
žiavime manyta gerai padis- 
kusuoti. Ypatingai nuo geros 
organizacinės tvarkos labai 
daug priklauso visa meno vei
kla. šiuo klausimu buvo ir 
raportas pagaminta, bet nebu
vo laiko jį skaityti ir apkalbė
ti.

Todėl delegatai nutarė, kad 
sekantis LMS suvažiavimas 
būtų šaukiamas dviem dienom 
laiko.

Suvažiavime dalyvavo did
žiuma jaunų menininkų. Buvo 
30 oficialių delegatų, nuo 25 
vienetų. Taip pat dalyvavo 
geras skaičius broliškų dele
gatų ir svečių. Priimta nauja, 
ir suvažiavimo pataisyta kon
stitucija. LMS CK buveinė 
palikta Brooklyne ir komitetas 
išrinkta iš tos apielinkės iš 13 
narių. Apie pusė narių yra 
amerikonai, jauni žmonės.

Reikia žymėti, kad Lietuvių 
Meno Sąjunga šiame suvažia
vime nutarė artimiau susirišti 
ii’ veikti su LDS Jaunimu, kad 
praplėtus meno ir kultūros 
platesnį veikimą. Tuo būdu į 
LMS CK ir komisijas įeis na
riai nuo LDS Jaunuolių komi
teto. Bendrai bus išdirbta pla
nai, kaip veikti del naudos 
abiejų organizacijų.

Ypatingai bus kreipta dau
giau domės į organizavimą te
atro grupių, dainų, prelekci- 
jų ir tt.

Kaip atrodo, tai šis LMS 
suvažiavimas padarė didelių 
permainų savo veikloje. Meno 
Sąjungos veikla darosi rimtes
nė ir daugiau reiškianti visų 
lietuvių judėjime.-

Aukų su pasveikinimais 
gauta apie 60 dol. Priimta re
zoliucijos už dalyvavimą Pa
saulio Parodoj (lietuvių die-

Iš Liet. Meno Sąjungos 
Suvažiavimo Koncerto

Pittsburgh, Pa.— Sekmadie
nį, rugpjūčio 14, 1938, Lietu
vių Mokslo Draugystės salėje, 
Pittsburghe, 9 v. v., įvyko Lie
tuvių Meno Sąjungos Suvažia
vimo koncertas. Nors oras buvo 
gerokai šiltas, vis vien žmonių 
prisirinko pilna salė. Tarp vie
tinių pittsburghiečių buvo ma
tyt didelis skaičius ir .LDS Sei
mo delegatų iš įvairių kolonijų.

Didesnę dalį programosypildė 
newyorkieciai. Tačiaus ant 
programos buvo ir keletas dai
nininkų iš kitų miestų — S. 
Kuzmickas iš Shenandoah, Pa., 
ir Isabelle Legmalis iš Nor
wood, Mass.

Programą atidarė vietinis 
veikėjas drg. G. Urbonas ir 
perstatė pakalbėti “Laisvės” 
redaktorių drg. R. Mizarą ir 
“Vilnies” red. drg. L. Pruseiką. 
Abudu kalbėtojai sveikino Lie
tuvių Meno Sąjungos suvažia
vimą ir, pabrėždami, pareiškė, 
kad lietuvių jaunimą galima 
suorganizuoti meno ir kultūros 
srityje ant progresyviškų pa
grindų. Publika su entuziastiš-' 
kais aplodismentais palydėjo 
kalbėtojų kalbas.

Toliau programą vedė drg. 
Sliekienė. Drg. S. Kuzmickas 
pradėjo koncertą, padainuoda
mas keletą liaudies kainų — 
“Oi, Kas,” ir “Lai Sau Rūstūs 
Vėjai ūžia.” Publikai labai pa
tiko Kuzmicko dainavimas, ir 
šaukė jį atgal, kad išgirsti ir 
daugiau. Jis publikos pageida
vimą patenkino su kitomis dai
nelėmis.

Po to sekė jaunuolė Isabellė 
Legmalis, kuri labai gražiai pa
dainavo ispanų kalboje keletą 
ispanų liaudies dainų. Reikia 
atiduoti šiai merginai didelis 
kreditas už jos gabumą artis
tiškoj srityje.

Drg. Amelia Jeskevičiūtė 
skaitė Julio Janonio poeziją 
“Tarp Siaučiančių Marių.’’ 
Skaityti jai vyko labai gerai.

Po poezijos skaitymo pasiro
dė ant estrados Brooklyn© gar
susis Aidbalsių Ensamblis, su
sidedantis iš sekančių jaunuo
lių : Barboros Bartašiunaitės, 
Mary Brown, Birutės Kalakau- 
skaitės, Aldonos Klimaitės, Al
donos Žilinskaitės, Vytauto 
Brundzos, Jono Gribo, Antano 
Noviko ir Juozo Sukacko. Po 
vadovyste B. šaknaitės, En
samblis padainavo ir pašoko 
keletą lietuvių liaudies dainų. 
Išsilavinę jaunuoliai padarė ne
išpasakytai gražų įspūdį ant 
publikos, kuri su dideliais ran
kų plojimais parodė savo pa
sitenkinimą.

Po to sekė LMS Centro Pir
mininko, drg. Vinco Bovino, 
pranešimas. Jis kalbėjo apie 
Lietuvių Meno Sąjungą, jos 
veikimą, ir svarbą Amerikos 
lietuvių tarpe. Jis pabrėžė me
no reikšmę lietuviuose, ir kodėl 
yra svarbu organizuoti chorus, 
liaudies teatrus ir mokyklas la
vinimui lietuvių jaunuolių 
Amerikoje.

Po pranešimo vėl pasirodė 
“Aidbalsiai,” kuriez šį kartą su
dainavo darbininkiškas dainas 
— “Komunaras”’ “Kalvių Dai-

(Tąsa ant 5-to pusi.)

noj). Pasisakyta prieš fašiz
mą, prieš kultūros naikinimą, 
už demokratiją. Taip pat re
zoliucija priimta, kad pa
skelbti vajų gavimui naujų 
narių į meno organizacijas— 
chorus, teatro grupes ir tt.

Reporteris.
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(Tąsa)
Su pašalpos klausimu turi daug keblumų kiekviena fraternalė 

organizacija. Apdraudos duoklės yra moksliniai nustatytos, pa
gal nario amžių. Bet nėra jokios moksliniai išdirbtos mokes
čių lentelės pašalpos skyriui. Todėl įvairios fraternalės organi
zacijos turi nustatę įvairias skirtingas mokestis į pašalpos sky
rių. Daugelyj fraternalių organizacijų mokestys į pašalpos 
skyrių yra peržemos, palyginus su sirgimų skaičiumi ir su tuo, 
kiek nariai išima pašalpomis, ir todėl anksčiau ar vėliau jos su
siduria su dideliu keblumu kas liečia pašalpos skyrių. Jeigu 
neapsižiūri anksčiau, tai vėliaus tenka imtis drastiškų prie
monių. Kol organizacija būna jauna, kol didžiuma narių jau
ni, mažai būna sirgimų, tai užtenka ir mažų duoklių. Bet visai 
kitaip būna didžiumai narių pasiekus 45 ir daugiau metų am
žiaus.

Mūsų Susivienijime pašalpos skyriaus nariai moka sekamas 
duokles: 35 centus į mėnesį už $6 į savaitę pašalpos; 65 centus 
už $9; 95 centus už $12; $1.35 už $15. Tokias pat duokles mo
ka jaunuoliai, nuo 16 iki 25 metų amžiaus, ir tokias pat duokles 
moka nariai apie 50 metų amžiaus. Tai didelė nelygybė. Labai 
retai jaunas žmogus serga. Bet žmogus apie 50 metų amžiaus 
jau dažniau serga įvairiomis ligomis.

Mūsų Susivienijimas tą mokesčių sistemą paėmė iš kitų lie
tuvių fraternalių organizacijų.

Kuomet organizacijos nariai būna jauno amžiaus, tai ir tokia 
mokesčių sisteiųa, tokiomis mažomis duoklėmis galima verstis. 
Bet ilgainiui, nariams senėjant, vis daugiau ir daugiau būna 
susirgimų. Tuomet reikia ką nors daryti.

Štai, pavyzdžiui, imkime Susivienijimą Lietuvių Amerikoj. 
Jau kiek metų atgal ta organizacija susidūrė su keblumais kas 
liečia pašalpos fondą: į metus išmokėdavo daugiau pašalpomis, 
negu nariai sumokėdavo duoklėmis į pašalpos fondą. Turėjo ką 
nors daryti ir padarė pakeitimus: pilnos pašalpos mokėjimą su
mažino nuo 141 dienų iki 72 dienų, tai yra, nustatė, kad narys, 
išėmęs pilną pašalpą už 72 dienas, daugiau pilnos pašalpos ne
gali gauti; taipgi pakėlė duokles po 5 centus ant nario į mėnesį 
pašalpos lėšoms. SLA pašalpos skyriaus nariai moka 5 centus į 
mėnesį daugiau, negu LDS nariai.

Imkime, pavyzdžiui, Lietuvių Rymo Katalikų Susivienijimą. 
Ta organizacija jau per eilę metų turi sunkumų su pašalpos fon
du. Turėjo nustatyti augštesnes duokles nariams. Dabar ten 
pašalpos skyriaus nariai moka į mėnesį sekamai: 50 centų už 
$6 į savaitę pašalpos; 75 centus už $9; $1.00 už $12. Pašalpą 
moka tik už 300 dienų: pilną pašalpą už 150 dienų.ir pusę pa
šalpos už 150 dienų. Narys, išėmęs pašalpą už 300 dienų, au
tomatiškai išsibraukia iš pašalpos skyriaus, sulig LRKS kons
titucijos. Taipgi pašalpos išmokėjimai nustatyta periodais: 
pirmam periode narys gauna pilną pašalpą ne daugiau kaip už 
90 dienų; antram periode ne daugiau kaip už 60 dienų; tre
čiam periode gauna pusę pašalpos ne daugiau kaip už 75 die
nas. 4-tam periode gauna nė daugiau kaip už 75 dienas. Tarp 
kiekvieno periodo turi praeiti metai ar daugiau laiko, ir tam 
laikotarpy narys negali gauti pašalpos, jeigu ir sirgtų.

Tuos pavyzdžius duodu, kad mes žinotume, kokia padėtis 
yra kitose fraternalėse organizacijose.

Dabar plačiau pažvelgtame į mūsų Susivienijimo pašalpos 
skyrių.

Pereitų dviejų metų (1936-37) patyrimai rodo, kad, ben
drai imant visus pašalpos skyriaus narius, iš kiekvieno šimto 
narių sirgo 8 nariai ir tie 8 nariai išėmė viso pašalpomis net 
70 nuošimčių pašalpos duoklių, ką per tą laiką sumokėjo 92 
nariai iš kiekvieno šimto. Vidutiniai ant kiekvieno sergančio 
nario pašalpomis reikia išmokėti apie $50. Ant kiekvieno 
pašalpos skyriaus nario per pereitus du metus iš sumokėtų 
duoklių liko vidutiniai po $3. Reiškia, tik 8 nariai iš kiekvie
no šimto išima pašalpomis beveik po $70 iš kiekvieno $100 
sumokėtų pinigų į pašalpos skyrių. O kas būtų, jeigu dau
giau negu aštuoni nariai -iš kiekvieno šimto sirgtų kas
met? Jeigu kasmet sirgtų dvylika narių iš kiekvieno šimto, 
tai neužtektų pašalpoms tų pinigų, ką visi pašalpos skyriaus 
nariai sumoka per vienerius metus laiko, štai, pavyzdžiui, 
imkime šių metų šešis mėnesius. Iš kiekvieno šimto narių jau 
sirgo šeši nariai. Jeigu per kitą šių metų pusmetį sirgs toks 
nuošimtis, tai šiais metais sirgusių narių bus 12-tas nuošimtis— 
bus dvylika sirgusių narių iš kiekvieno šimto. Tokiam atsiti
kime neužtektų tų pinigų, ką šiemet visi pašalpos skyriaus 
nariai sumokės į pašalpos fondą; reiktų dalį paimti iš sutaupy
tų pinigų.

Su 1 d. sausio šių metų pašalpos fonde buvo $55,467.30 per 
aštuonerius metus sutaupytų pinigų. Tai išeina po $9.04 ant . 
kiekvieno pašalpos skyriaus nario. Smulkiau statistinius da
vinius apie pašalpos fondą paduodu Seimo Darbų Programoj, 
kad kiekvienas Seimo dalyvis galėtų gerai susipažinti tuo 
klausimu.

Toliaus štai ką reikia pasakyti . Kaip kitose fraternalėse 
organizacijose, taip ir mūsų Susivienijime negalima visose 
kuopose pravesti gerą sergančių narių prižiūrėjimą. Dauge
lis narių, susirgę menka liga, serga ilgai. Kartais ant No. 1 
blankos daktaras pažymi, kad nario liga gali tęstis porą sa
vaičių, o narys serga porą ar daugiau mėnesių, ypač bedar
bės metu; daugelis moterų šeimininkių suserga menka liga ir 
serga ilgai. Mat, jos vistiek būdamos po pašalpa apsiruošia 
apie namus, ir gali taip ilgoką laiką sirginėti ir imti pašalpą. 
Reikia nepamiršti, kad daugelis žmonių priguli organizaci
joj biznišku išrokavimu ir nori kuodaugiausia gauti iš orga
nizacijos, mažai mokant į organizaciją. Didžiumoj kuopų 
valdybos nenori susipykti su sergančiais nariais. Rokuoja: 
Centras turi daug pinigų, tai tegul moka pašalpą. Aišku, 
jeigu kuopų valdybos geriau prižiūrėtų sergančius narius, tai 
menkesnėmis ligomis susirgusieji ilgai nebūtų po pašalpa.

Kitas dalykas, tai nariams senėjant ir abelnai susirgimų 
skaičius didėja. Daugelis LDS narių, kurie per praeitus sep
tynis metus nei karto nesirgo, šiemet jau serga įvairiomis li
gomis. Dėl to išmokėjimai iš pašalpos fondo didėja.

a Turiu pasakyt, kad vistiek mūsų pašalpos fondas geriau 
stovi, negu daugelio kitų fraternalių organizacijų, ir mes dar 
galėtum taip tęsti kiek metų.

(Bus daugiau)

izabeth, N. J
Maudynių Prūdas Vėl 

Atidarytas

“L.” reporterio spėjimas bu
vo teisingas, kad “Board of Re
creation” komisionieriai v ė 1 
bus priversti atidaryti maudy
nių prūdą.

Uždarymas maudynių prūdo 
pačiame vasaros karštyje su
kėlė tikrą revoliuciją Port da- 
lyj miesto. Ypač jaunimas, va
dovybėje Jaunųjų Komunistų 
Lygos James Caldwell Kliubo 
padalintomis atvirutėmis pra
dėjo bombarduoti komisionie- 
rius, reikalaujant tuo jautimo 
atidarymo maudynių prūdo.

Ir tas masinis protestas 
Board of Recreation komisio- 
nieriuš paveikė. Matosi iš to, 
kad jie turėjo šaukti specialį 
susirinkimą 9 dieną rugpjūčio 
ir po didelių ginčų, beveik 
vienbalsiai, apart vieno kieta
kakčio J. Hali, nutarė vėl ati
daryti maudynių prūdą be jo
kios restrikcijos.

Balsavęs prieš atidarymą 
maudynių, John Hall Board of 
Recreation susirinkime padarė 
bjaurų provokacinį pareiškimą 
nekuriems miesto padaužoms 
sukėlimui riaušių, sakydamas, 
kad vienas blokas nuo maudy
nių gal įvykti riaušės. Tai iš 
kur jis žino, kad gali įvykti 
riaušės vienas blokas nuo1 
“swimming pool?” Veikiausia H 
jis rengiasi tą padaryti.

Pažangieji piliečiai ir įvai
rios organizacijos turėtų pakel
ti galingą protestų bangą prieš 
tą provokacinį Hali pareiškimą.

Ir tas jau bandoma daryti, 
nes nepraėjo irwdiena nuo ati
darymo maudynių prūdo, kaip 
keli jaunuoliai negrai ir bal
tieji išėję iš maudynių rado iš
vogtus vieni draubužius, kiti 
batus, kiti kelnes su pinigais, 
o kiti marškinius. O visi tie 
daiktai buvo užrakinti ‘lockers’ 
po raktu ir visus raktus laiko 
tam tikras užveizda.

Ačiū Dainų Dienos 
Darbininkams

Bangos choro nariams, kurie 
taip sunkiai dirbo Lietuvių Me
no Sąjungos III Apskričio pik
nike, 7 dieną rugpjūčio, varde 
apskričio ačiuojame. Ypač Bie
liauskienei, Bunkauskienei ir 
Rimgailienei, pastaroji nebū
dama net choro narė puikiai 
sutvarkė visus valgius.
C.I.O. Unija Organizuoja Sin- 

gerio Dirbtuves Darbininkus

Pastarais laikais CIO unija 
pradėjo smarkiai organizuoti 
Singerio siuvamų mašinų dar
bininkus. Jau kelintu atveju 
prie dirbtuvės vartų tapo pada
linta CIO agitaciniai lapeliai. 
CIO organizatorius lanko šiuo 
reikalu visas masines organiza
cijas. Tai didelės svarbos dar
bas, nes jei Singerio dirbtuvių 
darbininkus pavyktų suorgani
zuoti į CIO uniją, tai visas 
darbo judėjimas' pakiltų, kaip 
ant mielių. Šiuo atveju galėtu
me išrinkti į miesto valdinin
kus pažangius žmones.

Draugai, kurie dirbate Sin
gerio dirbtuvėj, apgalvokite 
rai ir stokite į CIO uniją.

Kandidatai į Majorus

Rugsėjo mėnesį New Jersey 
valstijoj atsibus nominacijos 
viršininkų (primaries) į įvai
rias valdiškas įstaigas.

Šiemet turėsime eilę kandi
datų į miesto majorus. Vien 
tik įš demokratų partijos aspi- 
ruoja šie kandidatai: Joseph 
O’Brien, James T. Kirk, Wil
liam Runyon ir kiti.

Joseph Brophy, dabartinis 
majoras sako būk tai dėl biznio 
reikalų atsisakys statyti savo 
kandidatūrą.

Bet tokie pareiškimai daromi 
didesniam savęs išsigarsinimui. 
Nekurie politiniai zbitkininkai 
juokus krečia iš tokio Brophy 
pareiškimo, sakydami, kad Bro
phy šiuo atveju sulos Corriga- 
no aktą.

ge-

LAISVI šeštadienis, Rugpj. 20, 1938*

Hillside Vaikinas Nuskendo
Rugpjūčio 11 dieną jaunas 

vaikinas, Edgar Kirk, 15 metų 
amžiaus, gyvenęs 1233 Wood
ruff Ave., Hillside, N. J., besi
maudydamas Dreamland Swim
ming Pool su savo frentais kaž 
kokiu būdu prie daugelio žmo
nių visai nepastebėtas nusken
do.

Pagauti Jauni Vagišiai
Policija netikėtai 

jaunus plėšikus Niek Hruby ir 
Charles Zalechowskj bevagiant 
daiktus iš Mrs. Mary Povilaitis 
štoro po 363 Elizabeth Ave.
Lindeno Viršininkai Bus Trau

kiami Prie Atsakomybės

Lindeno valdininkų tyrinėji
mas per komisionierių Orlando 
H. Dey už įvairias padarytas 
suktybes tapo atidėtas ant 10 
dienų, kad davus progą Orlan
do Dey prirengti raportą aukš
tesniam teisėjui Clarence E. 
Case.

užklupo

Lindeno taxpayers organiza
cija per savo advokatą John J. 
Molton šiomis dienomis išleido 
pareiškimą, kad yra rengiami 
žygiai prieš kiekvieną Lindeno 
tarybos narį, kuris yra prisidė
jęs prie bereikalingo išeikvoji
mo miestavo iždo.

Reiškia, teismišku būdu bus 
reikalaujama grąžinti miesto 
iždo išeikvotus pinigus.

Taipgi taxpayers organizaci
ja .reikalauja, kad miesto advo
katui Lewis Winetzky, kuriam 
mokama metinė alga $6,000, 
būtų sustabdyta ekstra užmo
kestis už gynimą miesto valdi
ninkų ir dar pačiam būnant 
kaltininkų suole.

Netekome Jaunuolio

Rugpjūčio 12 dieną po sun
kios širdies ligos mirė Pranas 
Stasiulis, sulaukęs 16 metų am
žiaus. “L.” Reporteris.

Elizabeth, N. J
Piknikai ir Pasekmės

Šiemet piknikai nedavė gerų 
pasekmių. Priežastis — lietin
ga vasara ir piknikai rengiama 
netvarkiai. Pavyzdžiui ALDLD 
Antro Apskričio piknikas buvo 
surengtas tokioj dienoj, kada 
buvo trys piknikai netoli vienas 
kito, tai yra, ALDLD, Komu
nistų Partijos ir Brolių Drau
gijos. Ir kada publika pasidali
no į tris piknikus, tai supran
tama, kad nebuvo nei vieniems 
naudos.

Meno Sąjungos Trečio Aps
kričio buvo rengta — Dainų 
Diena, bet taip išėjo, kad blo
giau negali. Buvo garsinta, kad 
dainuos trys chorai, o pasiro- 

kad visų chorų nariai turė- 
susivienyti ir dainuoti kar
tai ir visa programa. Argi 
galima vadinti tą dainų die

na? Keli chorai priguli apskri- 
tyj, bet nepasirodė. Sietyno 
iCfioras buvo išvažiavęs į Wa
terbury. Tai rengėjų nesusi- 
tvarkymas. Reikėjo to išvengti.

LDS Apskričio piknikas, tai 
iŠ visų trijų buvo pasekmin- 
giausias. Dalyvavo apie 4Q0 
žmonių. Dalyvavo Aido ir Sie
tyno chorai ir drg. R. Mizara 
pasakė atatinkamą kalbą LDS 
reikalais, čia buvo atsilankęs 
ir profesorius Juozas Žilevičius. 
Jis kaip kompozitorius, turėjo 
progą susipažinti su chorais, jų 
vadais. Jis ragina lietuvių cho
rus dalyvauti Pasaulinėj Paro
doj, New Yorke, 1939 metais. 
Jis tarė kelis žodžius.

de, 
jo 
tu, 
tai

mirė 
West- 

16 d.

Rugpjūčio 12 dieną 
Pranas S. Stasiulis, 135 
field Ave. Palaidotas 
rugp. Jis mirė nuo širdies li
gos. Jis buvo dar tik 16 metų. 
Paliko nuliūdime tėvą, motiną, 
seseles—Julę ir Anna, ir brolį 
Adolfą. Reiškiu gilią užuojau
tą Stasiulių šeimai.

Ukrinus,

Užprenumeruok Dienraštį 
“Laisvę'’ Savo Draugams

Jersey City, N. J
Įvykiai

Rugpjūčio 7 d. šv. Jurgio 
Draugijos, Vyčių kuopos ir 
bažnytinio choro piknikas bu
vo mažutis. Daug mažesnis 
negu Laisvės Draugijos ir LDS 
133 kuopos, nesudarė nei vie
no pilno buvo. Teisybė, atvy
ko keletas mašinų ir 
daugiau 
nių, tai 
re.

Well,
turi būt lekcija, 
sudarai vieną sutartį su viena 
ar kita organizacija, tai nėra 
išrokavimo mėtytis į visas pu
ses, kur vėjas pučia. ; Tokis 
bėgiojimas nieko gero ir nie
kam nesuteikia. Reikia rimtu
mo ir konstruktyvio darbo. 
Pagalvokit!

biskis 
jaunimo. Tačiau se- 

tik vieną stalą suda-

šv. Jurgio Draugijai 
kad jeigu

Teisėjas Frank Romano 
smarkiai baudžia automobilių 
kerąvotojus. Vieną dieną nu-’ 
baudė keletą už netvarkų va
žiavimą, girtybę ir vogtais au
tomobiliais, bei neturėjimą 
laisnių važiavimui ant $1,200 
dolerių ir 210 dienų kalėjimo. 
Tačiau, reikia priminti, kad 
nepaisant didelių bausmių ir 
kalėjimo, automobilių nelai
mės nemažėja, bet su kiekvie
na diena didėja.

Teko aplankyti Hudson Co
unty senelių ligonbutį. Ligon- 
butyj nėra jaunų žmonių, 
ypatingai tuose apartmentuo- 
se, kuriuos teko aplankyti. 
Visi seneliai nuo 60 metų iki 
90 metų ir gal daugiau, tai 
gamtos nuskriausti ir kada tai 
buvę visuomenės žiedai, ku
rie gėrėjosi gamtos gražumu, 
gyvenimu ir buvo naudingi 
kapitalistų klasei. Dabar dau
gumas iš pasikalbėjimų išsi- 
reiškia, kad mirtis jiems būtų 
malonesnė negu tokis gyveni
mas, kuriems dienų dienas ir 
naktis reikia kankintis skaus
muose, tai nepagydomi žmo
nės ir gyvenimo nuskriausti.

Biznieriai

Jersey City nėra daug lie
tuvių biznierių. Tačiau reikia 
priminti, kad nekuriu niekuo
met nematai lietuvių parengi
muose. Pajieškome biznieriaus 
Mačionio, kur jisai randasi, 
gyvas, ar miręs? Mačionienė, 
jo moteris, matosi visur ir 
kiekvienam parengime. Ta
čiau patsai Mačionis esąs gy
vas miręs, niekur nesimato .

Žavišus netingi pribūti į pa
rengimus, paaukoti įvairiems 
darbininkų judėjimo reika
lams. Tačiau, kuomet atsilan
ko į piknikus, tai neturi muš
ti vyrų skrybėlių i 
moterų. Atsiminkie, 
kad gali nesmagumo 
ti.

ir vartyti 
drauguti, 
susilauk-

žmogus,žalgauskas geras 
ir kuomet neatsilanko į bent 
kokį parengimą, tai kiekvie
nas jį "atmena, todėl, kad ne
praleidžia nei vieno, kad kuo
mi jį. pavaišinus. Tankiai au
koja darbininkų judėjimo rei
kalams. Pagirtinas žmogus.

Barzdaskutis Gražis turi 
tankiau pasirodyti į progre
syvių organizacijų parengi
mus. Todėl, kad vyrų, kaip 
dievotų, taip ir bedievių, visų 
būna barzdos ir plaukai ap
žėlę ir reikalinga jūsų para
ma. Parama reikalinga ir pro
gresyvių organizacijų paren
gimams. Jūsų atsilankymas į 
progresyvių parengimus su
teiks jum patiem naudą. Jūsų 
kostumeriai jumis phžins, 
įvertins. Nepamirškite!

Bučeris Baublis nerangus 
žmogus. Jisai laukia pirkikų, 
kad jam atneštų 'grašį. Ta- 
čiaus į progresyvių parengi
mus, nesilanko, vienpusis 
žmogus ir tas negerai. Atmin- 
kie, Baublį, jeigu pas jumi at
silanko visi, tai ir jūs galite 
tuomi atsimokėti.

Numirus biznieriui Budrei- 
kai, kuris buvo pažangus žmo-

išskiriant Baublį ir Taleišą, ir 
jie turėtų būt “Laisvės” skai- 
tytojai.

K. Biuras.

kp NAUJOJE VIETOJE

PIKNIKAI

Naudai dienraščio Laisvės bus

PHILADELPHIA, PA

Puiki dailės programa ir gera orkestrą gros šokiams.

E. HARTFORD, CONN

žavišaus partneris Steve 
mieguistas. Jau kelinti metai 
niekur ir jokiame lietuvių pa
rengime jo nesimato, žmogus 
metais dar nėra senas.

gus, velionio motej’ls^psivedė 
su Plungiu. Jaunas biznierius 
dar nepasirodė jokiame šių 
miestų organizacijų ' parengi
me.

šeštadienį, Rugpjūčio 27 August
LIETUVIŲ PARKE 

UŽ LAKEWOOD
Piknikas prasidės 5-tą vai. po pietų ir tęsis per visą 

naktį. Bus chorų iš tolimų kolonijų.
ĮŽANGA 35c SU UŽKANDŽIAIS.

Stambios piniginės dovanos prie įžangos bilieto 

1-ma Dovana $50 Pinigais 
KITOS NEDAUG SMULKESNĖS

Mačionienė verta pagyrimo, 
kad kuomet atvyksta į pa
rengimą, kurių ji nei vieno ne
praleidžia, tai visuomet pare
mia organizaciją, nupirkdama 
gerą pluoštą įvairių laimėji
mo tikietukų.

Taleiša ir gi nuseno, nesi
mato jo parengimuose. Ta- 
čiaus jo moteris žavi leidė, 
lanko įvairius parengimus, nu
siperka įvairių organizacijų 
laimėjimo tikietukų. Bravo už 
tai. Visi čia suminėti biznie
riai yra “Laisvės” skaitytojai,

SOVIETAI DAVĖ CHI- 
NAM 600 TANKŲ ir 400 
naujų greitų lėktuvų, kaip 
rašo Japonijos laikraščiai, 
labai karščiuodamiesi prieš 
Sovietų Sąjungą.

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 

Nedeliomis ir šventadieniais: 
10-12 ryte

LWUVBK4
GERIAUSIA DUONA
^SCHOLES BAKING

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. iJIūsų duoną valygyda- 
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui. 
Pristatome į visas dalis—Brooklyn© ir apielinkės, į krautuves 

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

Dienraščio ‘Laisves Naudai

WATERBURY, CONN
Visos Connecticut Valstijos

NAKTINIS PIKNIKAS

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

MIKOLAIČIO PARKE
EDDINGTON, PA.

Sekmadienį, 4 Rugsejo-Sept

Spaudos Piknikas
Sekmadienį, Rugsėjo 11 September

LIETUVIŲ PARKE
Light House Grove, prie Glastonbury Kelio
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ALDLD REIKALAI
Rezoliucija Lietuvių Literatū

ros Draugijos Reikalais

Mes, Lietuvių Literatūros 
Draugijos 15-to Apskričio pus
metinės konferencijos, įvyku
sios liepos 17 d., Bedford, O., 
delegatai, apkalbėję mūsų drau
gijos praėjusį suvažiavimą lie
pos 1-2 dd., 1938, Brooklyn, N. 
Y., pilnai užginame jo nutari
mus ir pasižadame juos vykdy
ti gyveniman; toliau,

Kadangi dienraščio “Vilnies” 
spaustuvė spausdina mūsų 
draugijos knygas ir atspausdi
nus jas siunčia Brooklynan iš
siuntinėjimui kuopoms, taigi 
Chicagoje turint Centro Ko
mitetą, tos išlaidos būtų gali
ma šutau pinti, ir

Kadangi yra žinoma iš prity
rimo, kad asmenys vadovau
janti organizaciją per daugelį 
metų, nustojo autoriteto ir ne
kuriu narių pasitikėjimo; to
dėl,

Dėl gerovės mūsų organiza
cijos, kreipiame domės į kitus 
apskriČius ir narius, pradėti 
svarstyti ir darbuotis dėl per
kėlimo Lietuvių Literatūros 
Draugijos Centro Komiteto į 
Chicagą.

anti-fašistinius pol. kalinius- 
kovotojus už atsteigimą demo
kratijos Lietuvoje.
Demokratijos Gynimo Reikalu

Kadangi šioj šalyj ne juo
kais reakcinis-fašistinis ele
mentas žygiuoja į priekį ir mo- 
jasi prieš pažangą, demokrati
ją, ir nori grąžinti vergijos lai
kus; todėl

Mes 15-to Apskričio konfe
rencijos delegatai pasižadame 
kovoti prieš tąjį pavojų ir ra
giname organizacijas, profesio
nalus, smulkius biznierius ir 
visus demokratiją mylinčius 
žmones dėtis prie Darbo Ne- 
partijinės Lygos ir remti jos 
rekomenduojamus kandidatus į 
įvairias valstijos ir šalies vald- 
vietes.

Industriniu Klausimu

Užgiriame CIO darbuotę or
ganizavime darbininkų ir kovą 
prieš darbdavių šiuo atslūgimo 
laiku pasimojimą nukapoti al
gas. Taipgi, kartu pasmerkiame 
visus unijų skaldytojus, o ypa
tingai Auto Unijoj lovestonie- 
čius-trock. su Martinu prieša
kyje.

Moterų Klausimu

Moterų skyrius prie Lietuvių 
Literatūros Draugijos 15-to 
Apskričio pareiškia, kad dar
buosis ir ant toliaus apšvietos 
ir kultūros reikalais: 1) trauks 
moteris į Liet. Literatūros 
Draugiją; 2) veiks bendrai su 
kitom moterų organizacijom; 
3) gelbės Ispanijos liaudžiai 
kovoje su tarptautiniu fašizmu, 
ir 4) visuomet rems Lietuvos

Ispanijos Gynėjų Reikalu

Pilnai atjausdami Ispanijos 
gynėjus, linkolniečius vetera
nus, raginame visas mūsų aps. 
kuopas aukauti ir remti visom 
išgalėm grįžtančius iš Ispani
jos sužeistus kovotojus.

Rez. Komisija:
J. Rudis,
J. Kasparavičius,
A. Mockaitis ir 
Romandiene.

San Francisco, Calif.
Tom Mooney Mitingas ir 

Kiti Dalykai

Liepos 24 d., buvo piknikas 
pas draugus Gegutes, darže, 
Oak landė, bendrai rengia
mas A.L.D.L.D. kuopų. Nors 
nelabai skaitlingas buvo, vie
nok pasekmingas, pelno pada
rėm nemažai, $45.00. Laimėji
mo tikietukų parduota už 
$36.00 ir aukų surinkta dėl 
Ispanijos $8.00, tai reiškia, 
abelnai piknikas davė pelno 
$89.00. žinoma, tikietų dau
giausiai parduota ant tarptau- 
tiškų mitingų bei piknikų. Pi
nigai už tikietukus $35.00 per
duota Ispanijos gelbėjimo vie
tiniam komitetui. Tik nelabai 
buvo smagus piknikas, kadan
gi daržo savininkė draugė 
Gegutienė negalėjo dalyvauti 
piknike, nes ji buvo ligoninėj; 
jai padarė operaciją. Vienok 
draugė linkėjo geriausio pa
sisekimo piknikui ir davė dar
žą veltui. Dabar draugė jau 
sveiksta ir randasi savo na
muose; linkėtina greito pas- 
sveikimo, kad ir vėl galėtų 
kartu su mumis darbuotis.

Rugpjūčio 5 d. ALDLD lai
kė mėnesinį susirinkimą; spau
dos komisija išdavė raportą. 
Pasirodo, kad piknikas įvyks 
apie vidurį rugs. (Sept.) Taip
gi komisija atsišaukė, kad kas 
ką išgali paaukautų, kad dau
giau sukelt dėl paramos dar
bininkiškos spaudos. Nekurie 
draugai bei draugės jau pa
aukavo, kiti pasižadėjo. Dr- 
gė M. Rode aukavo gražią 
staltiesę rankų darbo, J. Kė
blinas labai seno gero vyno. 
J. Kazlauskas jau paaukavo 
kelis dalykėlius. Taipgi jau 
pradėjom platinti tikietus. Jau 
draugė Silkaitienė pardavė 
apie $8.00 vertės ir kitos drg. 
jau turi pardavę. Tai pasi
rodo, kad S. F. pradėjo dar
bą dėl spaudos pikniko. Taip
gi, mes kviečiam Oakland drg. 
bei drauges į draugiškas lenk
tynes pardavinėjime tikietu
kų, nes mes žinom, kad ir ten 
randas gerų pardavėjų, kaip 
tai draugė Jankauskienė, Ro

de ir Chaplikas. Tie visuomet 
ką nors pardavinėja ir turi 
geras pasekmes.

Buvo skaitytas atsišaukimas 
nuo Lietuvių Komiteto Gelbė
jimui Ispanijos Demokratijos, 
ir ant vietos draugai sumetė 
$2.50, taipgi minėtam susirin
kime nutarta paaukauti Liet. 
Pol. Kai. $5.00 ir I. L. D. vie
tiniam skyriui $5.00. Pakel
tas klausimas, kad parinkt 
kokių daiktų, kaip tai mais
to ar drapanų dėl Ispanijos 
nukentėjusių. Po apkalbėji
mui išrinkta komisija iš šių 
drg. V. Sutkienė, K. Silkai
tienė ir J. Kazlauskas.

Rugp. 6 d. L.D.S. kp. laikė 
mėnesinį susirinkimą. Padary
ta gerų tarimų. Skaitytas atsi
šaukimas nuo Ispanijos Gel
bėjimo Lietuvių Skyriaus iš 
Brooklyno. Kp. iš iždo paau
kavo $10. Kadangi minėtam 
piknike surinkta de^ Ispani
jos $8,00 ir ALDLD susirin
kime $2.50 ir $1.00 liko nuo 
tikietukų, tai vėl pasidarė 
$21.50. Tie pinigai pasiųsti 
per lietuvių skyrių. Tai pasi
rodo, kad nemaža sukelta į 
trumpą laiką iŠ tokio mažo 
būrelio lietuvių.

Rugp. 6-tą d. atsibuvo pra
kalbos, kurias surengė vieti
nis skyrius Medical Bureau 
Gelbėjimui Ispanijos Demo
kratijos. Vyriausiu kalbėtoju 
buvo Dr. Leo Eloesser. Jis tik 
ką sugrįžęs iš Ispanijos. Taip
gi kalbėjo Will Roger, jauna
sis, taip pat tik ką grįžo iš 
Ispanijos. Kaip vienas, taip ir 
antras kalbėjo labai gerai. 
Nurodinėjo, kad reikalinga 
greita pagelba. Tam tikslui 
sukelta daug pinigų, tik ne
labai gerai, kad pirmininkas 
susirinkusiems nepaskelbė su
mą. Nepaprastai buvo daug 
publikos, prisikimšus pilnutė
lė Scottish Rite Auditorium ir 
apie 500 grįžo, nes nebuvo 
vietos, ne tik atsisėst, bet ir 
atsistot. Sekamą dieną skai
čiau “Peoples World”, kad 
minėtas komitetas pasiuntė į 
New Yorką $12,500, kad su- 
pirkt reikalingiausių daiktų ir 
pasiųsti ant sekamo laivo.

Aug. 14-tą d., Civic Audi-

torium atsibuvo masinis mitin
gas dėl išliuosavimo Tom 
Mooney. Kalbėtojom buvo ko
vingas už darbininkų reikalus 
Montanos kongresmanas Jer
ry O,Connell. Jis nurodinėjo, 
už kokius kandidatus darbi
ninkai turėtų balsuot, rinkda
mi į valstijos urėdus ir kon- 
gresmanus. Jis sakė, kad tik 
progresyvius išrinkus priklau
so Tom Mooney paliuosavi- 
mas ir visų darbininkų ge
rovė. Jis taip pat sakė, kad 
jūs, išrinkdami progresyvius, 
sudaužysi! reakcijos mašiną, 
kuri įsigyvenus Calif, valsti
joj per amžius, nes dar čia 
niekuomet nebuvo išrinkti de
mokratai į valdiškas vietas. 
Jis sakė, kad šiuose rinkimuo- 

’se bus išrinkti: gubernatorius 
senatorius Olson, Lieutenant 
Governor Ellis E. Paterson ir 
Attorney General Wm. Mose
ley Jones, todėl gerbiamieji 
lietuviai, kurie balsuojat, pa
tartina už virš minėtus asme
nis balsuot. Juos užgyrė visos 
unijos. Taipgi, kalbėjo ir Har
ry Bridges. Jis vietos išnaudo
tojams jau taip įkirėjo, kad 
jie jau nežino nė kaip jį dau
giau šmeižt. Jį “raudonu” va
dint per gerai, nes jau viskas 
jiems paraudo per pastarąsias 
kelias dienas, tai geltonlapiuo- 
se nieko ir nesimato, kaip tik 
viskas paraudo, jau ir visi 
Hollywood aktoriai “raudo
ni,” visos unijos, ypač C.I.O., 
jau kitokių spalvų neliko. Bū
tu labai gerai, jei taip būtų, 
bet dar toli gražu kol taip 
bus. Buvo ir daugiau kalbėto
jų, net būtų per daug visus 
suminėt. Kongresmanas O. 
Connell labai geras kalbėto
jas, labai aiškiai išdėsto daly
kus, buvo prisiminęs ir apie 
Jersey City. Jis pridarė daug 
juokų; vienok sakė, mes netu
rim tokių vietų j ieškot, kaip 
Jersey City, mes turim čia pat 
Calif. West Wood ir tam pana
šias, ir ragino organizuotis 
prieš tuos fašistus, žodžiu sa
kant, prakalbos pavyko visais 
atžvilgiais. Aukų surinkta 
Tom Mooney ir Billing vedi
mui kovos už išliuosavimą 
apie $7,000. Tai gera parama, 
daugiausiai aukavo unijos. 
Vien tik Harry Bridges vado
vaujamas skyrius aukavo $3,- 
100, o kitos po $1,000 ir tam 
panašiai.

Rugpjūčio (Aug.) 15 d., pa
sipylė visa eilė streikų. Išėjo 
35-kių skalbyklų draiveriai ir 
keturių dešimtukinių krautu
vių klerkai. Streikas palietė 
suvirs 3,500 darbininkų. čia 
paduodu geltonlapių skaitli
nę, tikiu, kad bus didesnis 
skaičius. Kuo tas streikas už
sibaigs, tai laikas parodys, 
kol kas dar vis tariasi.

A. B.

Iš Liet. Meno Sąjungos 
Suvažiavimo Koncerto

LIETUVIŲ DARBININKU'
SUSIVIENIJIMO JAUNI

MO KONFERENCIJA i

(Tąsa iš 3-čio pusi.) 
na,” “Ne! Nei iColio Netiduo- 
sim šalelės Sovietijos,” ir 
“United Front Song.” Paskuti
nė daina buvo su gestikuliacijo
mis. Malonu klausyti buvo jų 
dainų. Ištikro, reikia džiaugtis, 
kad mūsų jaunuolių gyslose te
ka darbininkiškas kraujas, .ku
ris griežtai yra nusistatęs ko
voti prieš progreso priešus.

Amelia Jeskevičiūtė paskaitė 
dar dvi poezijas angliškai — 
“Soldiers from Spain” — S. 
Kornblatto parašyta ir: “Bet
ween the World and Me,” — 
Richard Wrighto parašyta.

Paskui padainavo keletą dai
nelių Aldona Klimaitė, kolora
tūra sopranas. Taip, kaip ir 
Brooklyne, jos lakštingalos bal
sas padaro gražų įspūdį, tai 
taip ir dabar ji sužavėjo publi
ką. Ištikro brooklyniečiai gali 
didžiuotis, kad jie turi tokią 
dainininkę.

Užbaigė programą “Aidbal- 
siai,” dainuodami operetines 
dainas.

Pertraukoj buvo renkamos 
aukos. Iš viso surinkta buvo 
$21 su centais. Visų, kurie au
kavo 50 centų ar daugiau, tų 
vardai vėliau tilps laikrąštyje.

Pasikalbant su koletu žmo
nių iš publikos po parengimo 
pasirodo, kad parengimas labai 
patenkino visus, kurie atsilan
kė. Ypatingas dalykas yra tas, 
kad šio viso parengimo stam
biausią programos dalį išpildė 
Amerikoj gimę ir augę lietu-Į 
viai jaunuoliai. Kreditas tiems 
jaunuoliams. Kreditas toms or
ganizacijoms, kurios išlavino 
tuos jaunuolius. Ir kreditas 
Lietuvių Meno Sąjungai, kad 
jai pavyko suburti visas šias 
spėkas po saVo vėliava.

Reporteris.

(Tąsa iš Lmo puslp.) 
mokinti apie LDS istoriją,1 
nes jaunuoliai mažai žino 
apie tai. , , Lietuvių kalbos 
mokinimas yra kitas svar< 
bus darbas, kurį LDS ture-i 
tų vesti. Taipgi reikia koo-i 
poruoti su Amerikos Jauni-' 
mo Kongresu ir lavinti jau-; 
nimą politiniais klausimais.

Drg. Sholomskas šį rapor
tą kultūriško veikimo rei
kalais išdavė vieton Albino! 
Kairu kščio, kuris į seimą 
negalėjo atvažiuoti.

Po to buvo iššaukta Akla 
Orman išduoti raportą apie 
sociali jaunuolių veikimą. 
Ji nušvietė, kaip šis veiki
mas yra vedamas jaunuolių 
kuopose ir davė nurodymų, 
kaip tokius socialius paren
gimus suruošti ir kaip šį 
veikimą vesti. Ragino kuo
pas platinti savo socialį vei
kimą, nes toks veikimas la
bai daug pagelbsti gavimui 
naujų narių; ir, sako, vykin- 
kim fraternalizmą gyveni
man.

Po šių raportų sesija pa
sidalino į dvi grupes dis- 
kusuoti raportus. Viena 
grupė diskusavo kultūrišką 
LDS veikimą, kita grupė 
diskusavo LDS sociali veiki
mą.

Reporteris.

Jei nori parduot—garsinius 
“Laisvėje.”

LICENSES
BEER, WINES & LIQUUORS 
WHOLESALE AND RETAIL

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 809 1 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor al retail under 
Section 132-A of the'Alcoholic Hever:|ge Con
trol Law at 219 Ilavemeyer Street, [Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on tiic premises.

DEEN’S BAR <& GRILL. INC.
219 Ilavemeyer St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10778 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1808A Fulton St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HANS U. GOLCIIERT 
1808A Fulton St., Brooklyn, N. Y.

PRANEŠIM IŠ KITUR
BRIDGEPORT, CONN.

LDS 74 kp. rengia draugišką išva
žiavimą, sekmadienį, rugp. 21 d., 
pas drg. Gladkauskus, 4 Kittery St., 
Milford, Conn. Pradžia 1 vai. p. p. 
Čionai bus kas naujo, drauges mote
rys atsineš “Lunch for Two” ir au
kauja rengėjams. Rengėjai parduoda 
ir tada pirkėjas ir aukautoja kartu 
tą “lunch” suvalgo, pašoka ir tl. 
Pirmu kartu tokis parengimas. 
Kviečiame visus atsilankyti. Kelro
dis: Devon Centre prie red light su
kite po tiesiai, .Naugatuck Ave. pri
važiavę krūmą beržų sukite ko kai
rei, vėliaus per tiltuką ūmai suki
te po tiesiai, pirma balta stuba. — 
Kom. (194-195)

H ARTFORD,CON N.
• Pirmadienį, rugp. 22 d., 7:30 v. v., 
57 Park St. įvyks svarbus susirinki
mas. Visi komunistų rėmėjai, “Lais
vės” skaitytojai ir ALDLD nariai 
kviečiami dalyvauti, bus ir svečių 
iš kito miesto, kurie daugiau nu
švies reikalingumą organizacinio 
darbo Bendro Fronto klausime, Ko
va Prieš Fašizmą už Demokratiją ir 
Taiką. Visi dalyvaukite. (194-196)

Atmetė Reikalavimą Išlais
vint Scottsboro Jaunuolius

MONTGOMERY, Alaba- 
ma. — Valstijos bausmių! 
dovanojimo komisija atme
tė advokatų ir dvasiškių 
reikalavimą paliuosuot iš 
kalėjimo penkis Scottsboro 
negrus jaunuolius, kurie 
buvo nuteisti pagal mela
gingus liudijimus ir kalti
nimus, būk jie užpuolę žagt 
dvi baltas kekšes tavorinia- 
me traukinyje 1931 m.

Keturis su jais tada bu
vusius scottsboriečius neg
rus jau pernai teismas ištei
sino.

Tik Laikinai Tegali Gyventi 
Šveicarijoj 1,000 žydų 

Pabėgėlių

Berne. — Šveicarijos val
džia tik laikinai leidžia gy
vent toj šalyj tūkstančiui 
žydų pabėgusių nuo nazių 
iš Vokietijos-Austrijos.

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

Philadelphijoje, kuris įvyks sekmadienį

Rugsėjo 4 September
Ant rytojaus bus Labor Day Šventė•

Busai iš Brooklyno Į Philadelphijos pikniką 
išeis iš sekamų vietų:

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

Busas išeis 8 vai. ryto

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

Busas išeis 8 vai. ryto

Nuo W. Zab i viskio Salės
61-38 56th Rd., Maspeth, L. L

Busas išeis 8 vai. ryto

Nuo “Laisvės” Salės
. 427 Lorimer Street, Brooklyn*

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

KELIONĖ I ABI PUSI $1.75

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

Nauja L. Pruseikos Knyga

IŠDAVIKAI
Amerikos Istorijoj ir Sovietų Sąjungoj

• • •

Atsikračius Anglijos monarchijos, Jungtinėm Vals
tijom ėmė 38 metus apsivalyti nuo šnipų.

Kas buvo tie šnipai ir kaip J. V. valdžia nuo jų ap
sivalė, skaitykite Pruseikos knygoje.

Dabar plienine šluota šluojama Japonijos, Vokietijos 
ir kitų šalių šnipai iš valdžios ir pramonės įstaigų So
vietų Sąjungoje. Apvaloma šalis nuo išdavikų.

Ar Sovietų Sąjungoje susekami šnipų—šalies išdavi
kų—vortinkliai tufi panašumo į buvusius Jungtinėse 
Valstijose, pasakys jums Prūseikos knyga.

į KAINA TIK 15c

Tuojau Įsigykite ją ir skaitykite. Mokestį galite prisiųsti U. S. A. 
pašto stampomis, 3c ar 5c vertes.

Tą knygą išleido dienraštis “Vilnis”

Ją galite nusipirkti iš “Laisvės.” Reikalaudami prisiųsti 
adresuokite:

LAISVE
427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y.

Telefonas: Humboldt 2-7964

Dr. J. J. Kaškiaučius
530 Summer Ave., arti Chester Ave.

NEWARK, N. J.

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

G ARSINKITES * LAISVĖJE’ ’
IPIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIM

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179
rMiMmiN

Fotografas
i j

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

Kiekvienas apšvietą bran
ginantis žmogus privalo bū
ti dalininku dienraščio “Lai
svės” bendrovės.

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

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

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, sen- 
vičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin 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 į kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kainas.

Varpas Bakery 36-42 Stagg Street Brooklyn, N. Y.
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NewYorto^^feyZlnios
Trys Tūkstančiai Dalyvavo Ben Leider’io 

Laidotuvių Procesijoj-Mitinge
Protestai Prieš 
Algų Kapojimą

Majoras Vyks Legiono 
Konvencijon

Du tūkstančiai newyorkie- j Nors didvyriškas lakūnas 
čių tylioj procesijoj palydėjo'Ben Leider krito kovoje, ta

čiau jo atmintis amžinai . gy
vens laisvės ir demokratijos 
mylėtojuose, kaip apie jį išsi
reiškė kalbėtojas Dr. Plotkin : 

“Ben Leider’is išvyko. Nar
siai jis kovojo, 
Bet jo kraujas 
kiečių kraujas 
kovos bangas, 
si išgelbėtas,
vest kovą pirmyn”.

Ben Leider’io, komunisto did
vyrio lakūno karstą iš geležin
kelio stoties į Carnegie Hall, 
kur jo pagarbai surengtame 
masiniame mitinge dalyvavo 
trys tūkstančiai newyorkiečių.

Ben Leider’io kūnas laivu 
Escambia iš Francijos parvež
tas į Bostoną, o iš ten trauki
niu, Lincolno Brigados vetera
nų garbės sargyboje parvež
tas į Grand Central stotį, kur 
minia pasitiko ir parlydėjo į 
minėjimo mitingą.

Ben Leider, lakūnas ir laik
raštininkas, vienas iš žymiau
sių Amerikos sparnuotų repor
terių, buvo vienu iš pirmųjų 
Amerikos liuosnorių gint Is
panijos demokratiją nuo fašiz
mo ir pirmas amerikietis lakū
nas padėjęs gyvybę toj kilnioj 
žygi uote j.

TĖVAI IR BROLIAI 
PROCESIJOJ

drąsiai mirė, 
ir kitų ameri- 
padėjo pasukt 
Madridas liko- 
Ispanija gali

Virš 500 rezoliucijų su rei
kalavimais atsaukt algų nuka- 
pojimą WPA darbininkams jau 
suplaukė WPA Mokytojų Uni
jos Lokalo 433-čio raštinėm 
Unija darbuojasi gaut neyor- 
kiečių masinę paramą prieš al
gų kapojimus. Rezoliucijas 
siunčia įvairios organizacijos ir 
įvairios grupės smulkių biznie
rių, kurie pajuto sumažėjimą 
pirkimo galios po nukapojimo

Tammanės Teisėjas Gelbėjęs Mobsterius
Kita 

raketo 
na irgi

Lokalas Smerkia Dies 
Komitetą

gavo 
teisė- 
sulai- 
viena c

Kritusio karžygio palydovų 
pirmose eilėse maršavo Jacob 
ir Anna Leider, jo tėvai, taip
gi William ir Max Leider, jo 
broliai.

Astuoni Lincolno Brigados 
veteranai sudarė garbės sar
gybą, o tuojau už velionio šei
mos narių sekė šimtas vetera
nų karo lauko uniformose. 
Priešakinėse eilėse maršavo 
veteranai Eugene Finick ir 
Joe Rosemarian, Ben Leiderio 
draugai, kurie sykiu su Leide- 
riu tarnavo orlaivininkų būry
je, Ispanijoj. Finick buvo su
žeistas ir sugrįžo iš Ispanijos 
pereito kovo mėnesį.

Procesijoj nešta daug gyvų 
gėlių vainikų, kuriuos atnešė 
grupės Amerikoj gyvenančių 
ispanų didvyriškam amerikie
čiui, padėjusiam galvą gyni
me jų gimtinės nuo pasaulinio 
fašizmo.

Nešini savo vėliavas marša
vo Lincolno Brigados Draugai, 
Ben Leiderio Jaunų Komunis
tų ir suaugusių 1 
kuopos, taipgi Ben Leiderio 
IWO kuopa, ir daugelis kitų 
grupių bei atskirų asmenų 
buvo šioje eisenoj.

PAGERBĖ KELERIOPAI
Ben Leideris pagerbta kele

riopai : kaipo didvyriškas kar- 
žygis, kaipo laikraštininkas ir 
kaipo unijistas. Kalbėjo Frank 
O’Flaherty, Lincolno Brigados 
veteranas; Dr. Benjamin Plot
kin, rabinas, kurį Hitleriukas 
Hague išvijo iš Jersey City už 
priešfašistinį veikimą; Carl 
Randau, Laikraštininkų Gildi
jos New Yorko skyriaus pre
zidentas; Boris Todrin, 
tas, autorius poemos 
Flight”, kuri pašvęsta 
Leider’iui; Jay 
korespondentas; 
Kent, Amerikos 
jos prezidentas.

tammaniečio “policy” 
boso Hines’o teismo die- 
baigėsi nelauktai dra

matiškai, kada distr. prokuro
ras Thomas E. Dewey 
nuo Aukščiausio Teismo 
jo Pecora patvarkymą 
kyt po $10,000 kaucija
buvusių savo liudininkų, neg
rą Tammanės rinkimų kapito
ną Hines’o distrikte.

Daugiausia sensacijos sukė
lė tas, kad Dewey kaltino, jog 
liudininką paveikė Hines’o gy
nėjų spėkos.

Prieš tai liudyta, kad Tam
manės teisėjas Frances Erwin, 
kuris dabar jau yra miręs, iš
laisvindavo areštuotus Dutch 
Schultz’o raketo narius.

Julius Williams, minimas 
liudininkas, kuris pirmiau bu
vo padėtas po $500 kaucija, 
kaipo kaltintojų liudininkas, 
tapo teisme areštuotas ir pa
dėtas po $10,000 kaucija, ka
da ūmai jis “prarado” atmin
tį Dewey’o padėjėjui Gelb’ui 
pradėjus jo klausinėt apie tai, 
kaip jis per Hines gavo darbą 
rakete.

Užkluptas aštriais klausi
mais ir savo pasirašytu pareiš
kimu, kurį jis pasirašė priren
giamajame kvotime, Williams 
pradėjo išsisukinėt ir galop 
aiškintis, būk jam “grąsinta” 
kalėjimu, jei nepasirašytų mi
nimo pareiškimo, kuriuomi į-

Keturi šimtai Eiseman Mag- 
nito Corp, darbininkų priėmė 
rezoliuciją, kurioj sako: “Mes 
pasmerkiame Dies Komiteto vi
są procedūrą ir toną.“ Darbi
ninkam nepatinka tonas, ku- 
riuomi Girdleris ir Frey puo
la CIO ir visą Naująją Dalybą. 
Darbininkai yra nariais Elek- 
tristų, Radio ir Mašinistų Uni
jos 1223 Lokalo.

KUMŠČIU UŽDIRBTI 
PINIGAI

čampio- 
nuotikis

sveria

Nežiūrint, kad šios valstijos 
Am. Legiono reakcinis virši
ninkas Cross neleido majorui 
LaGuardijai kalbėti šios val
stijos konvencijoj, įvykusioj 
Endicott, N. Y., tačiau Cross’o 
rankos pertrumpos pasiekt vi
są legioną. Majoras LaGuar
dia pranešė esąs pakviestas 
kalbėt nacionalėj legiono kon
vencijoj, kuri įvyks rugsėjo 
19-22, Los Angeles, Calif.

Majoras užsitarnavo Cross’o 
rūstybę, kada jis nepadėjo 
jam kandžiot ir persekiot ko
munistus ir visus pažangiuo
sius. Kaip žinia, Cross buvo 
užsimojęs išmest iš vietos 
Manhattan prezidento Isaacs 
paskirtą sau padėjėju S. W. 
Gerson’ą, dėlto, kad jis ko
munistas ir norėjo, kad ma
joras jam padėtų. LaGuar
dia visai ignoravo Cross’o rei
kalavimą.

LaGuardia patsai yra legio
nierius, du syk sužeistas karo 
laukų lakūnas. Priklauso 
New Yorko Lakūnų Poste. Jį 
konvencijon palydės legiono 
policijos posto delegacija.

“Laisvės” Reikalai
I

Kitur ir Vietiniai
Rugpjūčio 27 dieną water- 

Įburiečiai rengia vakarinį pik- 
jniką “Laisvės” naudai, 
terburiečiai visuomet skaitlin
gi atsilanko į “Laisvės” pikni
kus čia, Brooklyne. Tokiu bū
du mes, brooklyniečiai ir iš 
apylinkės, kad atsilygint wa- 
terburiečiams, turėtume skait
lingai nuvažiuot į Waterbury.

P. Kapickas, brooklynietis 
užeigos savininkas, jau turi 
suorganizavęs pilną automobi
lių keleivių. Ką kiti automo
bilistai manote?

Tai bus subatos vakaras. 
Na, o mes, gyvendami did-; 
miesčio tvankiame - dušniame j 
ore, savaitės pabaigoj kaip tik ; 
jieškome progų išvažiuoti kur 
į pajūrį ar laukus. Tai nuva
žiuokime į Waterbury, Conn., 
ir rasime kas mums reikalin
ga.

Waterburio lietuvių 
ninku organizacijų 
stovi prie Lake wood 
Čystas vanduo pasimaudyti. 
Ant kalnelio, gražiai įrengta 
šokiams svetainė. Kad ir šil- 
čiausiame ore tame parke bū
na vėsu. Taipgi visas parkas 
apsuptas gražia gamtine sce- 
nerija. šulinys šalto vandens.

Buvęs Waterburietis.

VAIKAI IŠREIKALAVO 
VĖDINTUVĄ

Wa-

darbi- 
p ark as 
Ežero.

Catherine Walsh, tarnaitė, 
1517 Washington Ave., Bronx, 
valydama langus 'iškrito nuo 3 
aukšto ir užsimušė.

ISPANIJOS LAIVUI 
UŽKRAUT AUKOS

Is- 
do- 
at- 
bū-

PAJIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKOJIMAI

Pajieškau gyvenimo drauges, be 
šeimynos. Vienam nuobodu gyventi. 
Aprašysiu viską per laišką. Adre
suoki!: P. O. Box 45, Basic Line, 
Mich. (195-197)

Policistams uždarius iš gais
rui gesint dūdos naudojamą 
vandenį, pereitą antradienį 
250 vaikų susėdo ant 21-mos 
gatvės, New Yorke, ir atsisa
kė judintis iš vietos, sulaiky
dami trafiką.

Čia pat prasidėjo rinkimas 
parašų reikalaut prūdo ir tuo
jau įtaisyt toj gatvėj šmirkšlę, 
po kuria vaikai galėtų vėdintis 
iki įsteigs prūdą. Kaip bema
tant surinko 500 parašų ir su 
jais Am. Darbo Partijos advo-

katas nuėjo pas majorą, ku- 
ris pažadėjo tuojau įtaisyt 
“shower”. Manoma tęst dar
buotę už prūdą.

Miesto Sąmatų Taryba suti
ko leist statybą džiovininkams - 
ligonbučio prie Queens Gen
eral Ligonbučio. Vien pama
tai lėšuosią apie $100,000.

Miestas išleis naujus bond- 
sus vertės $313,000 statybai 
Liaudies Mokyklos No. 213, 
Brooklyne, ir vertės $719,620 
bandsus šeimų santikių teis- 
mabučiui, New Yorke.

Dr. Herman Mendlowitz 
33 Metai Praktikos 

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

Tel. Evergreen 7-1312

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

NEDELIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd Street

Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėje”.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(šalinskas)

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

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

Woodhaven, L. L, N. Y.
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Mateušas Simon avi čius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Ilewcs eleveiterio stoties

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

Aš, Anastazija Diskevičiūtč, po 
vyru Šaltienė, pajieškau savo ' tikro 
mylimo brolio Kazimiero Diskevi- 
čiaus. Jisai dirbo Pittston, Pa., ir 
tenai apsivedė su Magdelena, po tė
vais nežinau pavardės. Vėliau išva
žiavo Lietuvon. Iš Lietuvos išvažia
vo j Argentiną, palikdamas pačią ir 
tris vaikus. Jo pati mirė iš rūpes
čio. Giniūnų kaimas, Prienai. Jo pas
kutinis Argentinos antrašas buvo se
kamas: Kazimieras Diskcvičius, Col- 
la, Entre Rias 2943, Santa Fe, Ro
sario de Republica Argentina. Taip 
pat pajieškau jo pusbrolių Kazimie
ro ir Jono Stakevičių iš Panemunės.

(193-195)

Dedama pastangos, kad 
panijai šelpt su amerikiečių 
vanomis siunčiamam laive, 
einantį mėnesį, žymi vieta
tų užkrauta maisto produktais, 
kadangi su virš du metus gi
nantieji savo šalį nuo užpuoli
kų ispanai negali pašvęst savo 
laiką išauginimui tiek maisto 
produktų, kiek reikalinga. Nei
gi gali suimt išaugintus vai
sius, nes fašistinės kiaulės 
bombomis išknisa daržus ir 
laukus, jos nepasitenkina naiki
nimais karo fronte.

Be mūsų pagelbos, ateinan
čią žiemą ispanams gręsia al
kis.

Amerikiečiai pasirįžę gelbėt 
ir aukos plaukia. Tačiau reikia 
daugiau maisto produktų. Abel- 
nai, dovanų jau sukrauta New 
Yorko sandėliuose sekamai: 
drabužių 430 tonų, batų 80 to
nų, kenuoto maisto 60 tonų, 
medikamentų 10 tonų, taipgi 
visokių kitų reikalingų dalykų.

Kenuotas pienas, žuvis, mė
sa yra reikalingiausi iš maisto

NOTARY PUBLIC Tel. Stagg 2-5043

Henry Armstrong, lengva
svoris kumštininkas, nugalėjo 
Lou Ambers pereitą trečiadie
nį įvykusiose kumštynėse.

Armstrong trečiu kartu iš 
eilės likosi pasauliniu 
nu. Tai pirmas toks 
kumštynių istorijoj. 

•» * > I- 
Abu kumštininkai

veik lygiai 134 svarus—Am
bers sveria ketvirčiu svaro 
daugiau.

Armstrong yra pirmas neg
ras su trejopu titulu, taipgi 
pirmas laimėjęs lengvasvorio 
kumštininko čampionatą nuo 
Joe Gans laikų.

Kumštynių rengėjai įplau
kų turėję apie $107,280.94. Iš 
tos sumos kumštynių laimėto
jui išmokėta $20,766.13. Am
bers gavo $33,860. Valstybei 
taksais $10,139.96. Valstijai 
taksais $5,549.51.

Kumštininkai, apart dole
rių, gavo ir skaudžių žaizdų, 
taipgi mėlynių, kurias ilgokai 
turės gydytis. Geriausia išė
jo kumštynių rengėjai, kurie produktų, 
be mėlynės ir brėžio susižėrė 
pusėtiną pluoštą dolerinių.

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

BROOKLYN, N. Y660 GRAND STREETBROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-3872

komunistų veliama Hines.
Dėl to liudininko tarp pro

kuroro ir Hines’o gynėjo įvy
ko pasikeitimų aštriais žod
žiais. Argumentuodamas su 
prokuroru, Hines’o gynėjas 
Stryker krimstelėjo prokuro
rą, pavadindamas Williarps’ą 
“jo liudininku”. Į tai Dewey 
atsikirto: “Taip, bet jis nėra 
mdno Tammanės distrikto ka
pitonu !”

Camille Monsanto, 48 metų, 
veikęs kontrolierium viename 
iš Schultz’o “policy” bankų, 
liudijo apie savo ir kitų areš
tuotų teismą prie buvusio tei
sėjo Erwin. Jis sakė, kad Er
win juos visus išlaisvino ir jie 
sugrįžo prie darbo rakete.

Gelb skaitė “džiūrei” to 
teismo užrašus, kad paremt 
Monsanto liūdymą.

Wilfred Brunder, 43 metų, 
“policy” bankierius, liudijo, 
kad jis buvo priverstas pasi
duot Schultz’o monopoliui po 
paliuosavimo iš kalėjimo, kur 
jis buvo padėtas už sukimą 
taksų.

Policistas Jacob Katz parė
mė Monsantos liūdymą, paro
dydamas areštuojant atimtus 
“slipsus”. Jis liudijo, kad mi
nėtas teisėjas jį ir kitus poli- 
cistus išbarė už minėtą areš
tą, o areštuotuosius paleido.

Leon Gomez, kuris buvo ar
eštuotas tuo pat laiku ir tame 
pat bildinge, tik su kita gru
pe, taipgi patvirtino Monsan
tos liūdymą.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

“įgriso” Nesaugumas— 
Pasikorė

poe- 
“The
Ben 

karoAllen, 
ir Rockwell 
Artistų Uni-

“Frey Suklups”
Max Perlow, Rakandų Dar

bininkų Unijos, CIO, pildančios 
tarybos narys ir lokalo 768-to 
manadžeris sako, kad John P. 
Frey’o liūdymas Dies Komite
tui yra “pastangos pridengt 
bankrutą savo vadovybės ir su
naikint CIO.“ Perlow sako, kad 
pirmiau naudojusieji raudonąjį 
baubą visi suklupo ir “ponas 
Frey taipgi suklups.”

Kermit Hurst, 25 metų, se
niau gyvenęs Floridoj, o da
bar turėjęs' kambarį YMCA, 
356 W. 34th St., N. Y., trum
pam raštelyje paliko sekamas 
informacijas:

“Neturiu draugų nei gimi
nių nei vieno, kas paisytų.

“Savaitę dirbu, kitai vėl nė
ra darbo.

‘’♦Įgriso man tas viskas“.
Jis rasta pasikoręs ant pai- 

pos maudynėj.

PENKTUKAS “PAGAVO“ 
PLĖŠIKĄ

Maisto kiekį padaugint, ti
kimasi, prisidės farmeriai. Sa
koma, .kad jie suaukaus 1,000 
tonų kviečių. Po farmas važi
nėja George Pershing, genero
lo Pershing’o brolis, agituoda
mas už aukas Ispanijai.

Lietuviai taipgi darbuojasi. 
Vieni renka po krautuves mais
tą ir kitokias ąukas, kiti patys 
gamina naujus arba aukoja jau 
padėvėtus drabužius. Dar kiti 
aukoja pinigais nupirkimui rei
kalingiausių daiktų, kuriuos 
komisija tikisi nupirkt urmo 
kainomis, kad jų pirks po daug 
vienu kartu.

Apie Brooklyno ir apylinkės 
lietuvių dovanas Ispanijai tan
kiai praneša pati Lietuvių Mo
terų Apšvietos Kliubo komisi
ja, kuri veda kampaniją už do
vanas Ispanijai. Z. D.

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Graborius (Undertaker)
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Ave.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335
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BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barberiai 
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Lietuviui Kuro Kompanija 
ĮDEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661
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FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

Kada važiuosite j Coney Is- 
land’ą, kada ne, tačiau būti
nai pasilikite liuosą laiką ten 
nuvykt rugsėjo 15-tą. Tą va
karą ten rengiama komunistų 
Partijos rinkimų masinis mi
tingas.

Maliorių 9-tos Tarybos 
stovai pradėjo derybas 
maliorių bosais dėl naujos 
tarties. Senoji baigiasi šio mė
nesio 25-tą.

at- 
su 

su-

Į Barbieri Restauraną, 126 
William St., įėjo du plėšikai ir_ 
atstatę revolverį įsakė atiduot 
pinigus. Pasigriebę $102 jie 
išbėgo. Du darbininkai išsi
vijo. Plėšikai būtų pabėgę, 
bet neturėjimas penktuko 
juos sulaikė prie subvės. Dar
bininkai juos pasivijo, pasekė 
į vagonus, o iš jų vėl į gatvę, 
į krautuvę ir areštuodino.

Ištyrus, pasirodė, kad jų re
volveris buvo tik žaislinis.

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisvės” Name
m.
66

MIRĖ
Anthony Cekauskas, 58 

amžiaus, gyveno po num. 
Grattan St., Brooklyne, mirė
šv. Katarinos Ligoninėje (St. 
Catherine’s Hospital) penkta
dienį, rugp. 19 d. Laidotuvės 
įvyks antradienį, rugp. 23-čią, 
Šv. Jono kapinėse. Kūnas pa
šarvotas po viršminėtu antra
šu.

Laidotuvėms rūpinasi gra
borius J. Garšva.

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.

GERIAUSIOS7 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 Vilai Vakaro

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