
Krislai
Ne Taip Smarkiai!
M. Avietėnaites Misija. 
Ką Ji Dabar Mano? 
šiandien Waterbury j.

Rašo R. Mizara

Naujasis “Vienybes” re
daktorius'pradėjo savo dar
bą smarkiu komunistų ko- 
liojimu. Panašiai tąjį darbą
kadaise buvo pradėjęs ir p. 
Tysliava. Nepavydėtinas li
kimas.

P-nas Vitaitis kolioja 
ypačiai šitų žodžių rašyto
ją, kam jis pasakė, kad Vi
taitis išėdė iš darbo Tys- 
liavą. Bet juk tai yra fak
tas. Argi neaišku, kad Tys
liava buvo priverstas duoti 
rezignaciją dėlto, kad jam 
nebuvo išmokėta pasiliku
sios algos? Argi neaišku, 
kad jis paskui kreipėsi pas 
direktorius ir tąją rezigna
ciją atšaukė? Argi nežino
mas tas faktas, kad p. Tre
čiokas, dar prieš Tysliavos 
rezignacijos įteikimą, turė
jo užtikrinimą iš p. Vitaičio, 
kad pastarasis užims ano 
vietą, jei tik Trečiokui kaip 
nors pavyks Tysliavą pa
leisti?! Argi šitaip būtų ga
lėjęs pasielgti geras idėjos 
draugas, jei jam rūpėtų idė
ja?

Jeigu taip, tai ko jūs, vy
rai, daugiau norite?!

Vitaitis prašo, kad mes 
nesikištum į “Vienybės” rei
kalus. O kada mes į juos ki- 
šomės? Kiek tai liečia fa
šistų organą, tai mes laiko
mės to seno lietuviško po
sakio: Ne mūsų bulvės, ne 
mūsų kiaulės. Kaip pasiklo
si!, ponai, taip ir išsimiego
sit.

Kaip skaitytojai skaitė 
vakar dienos. “Laisvėje”, į 
Ameriką atvyko Medelainė 
Avietėnaitė. Tai buvusioji 
amerikietė ir buvusioji li
beralė. Kadaise ji redagavo 
“Amerikos Lietuvį”, kai jį 
leido mirusis Mikas Palta- 
navičia.

Sakoma, ji vyko čion slap
ta, nenorėjusi, kad apie ją 
spaudoj būtų rašyta. Bet 
nebepajėgė slaptumo išlai
kyti. Ji čia tarsis dėl Pa
saulio Parodoj steigimo lie
tuviško pavilijono.

P-lė Avietėnaitė dirba už
sienio reikalų ministerijos 
spaudos biuro viršininke.

P-lė Avietėnaitė išvyko iš 
Amerikos prieš kokią 18-ką 
ar daugiau metų. Paliko ji 
čia demokratinę santvarką 
ir tokią rado. Lietuvoje gi 
ji rado demokratinę san
tvarką, o dabar ten viešpa
tauja fašistinė santvarka.

Įdomu, kaip dabar jai čia 
dalykai atrodys? Ar ir ji 
tebemanys, kaip tūli kiti bu
vusieji liberalai mano, kad 
Amerikos žmonėms demo
kratinė santvarka turėti ge
rai, o Lietuvos žmonės dar 
prie to “nepribrendę”? Bū
tų įdomu išgirsti jos nuomo
nė.

Šiandien, rugpjūčio 27 d., 
Waterburyj įvyks dienraš
čio “Laisvės” naudai meti
nis piknikas. Bus įdomi pro
grama. Suvažiuos iš plačios 
apylinkės žmonių. Iš Brook- 
lyno taipgi nupyškės keli 
automobiliai svečių.

Prašome draugus ir drau
ges dalyvauti piknike kuo- 
skai tingiausiai, t * » • . ••

Kitą sekmadienį Phila- 
delphijoj įvyks
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Amerikos Kapitonas Netyčia 
Priėmęs Laivan Keturis

Fašistų Šnipus
Barcelona, Ispanija. — Po 

antram perklausinėjimui, 
respublikos vyriausybė ištei
sino amerikoną kapitoną 
Hiramą Taftą, kuris į pre
kinį laivą “Wisconsin” pri
ėmė Marseille, Francijoj, 
du vokiečius ir du italus 
kaip “darbininkus.”

Tuos “darbininkus” poli
cija Barcelonoj sulaikė, kaip 
Hitlerio, Mussolinio ir ge
nerolo Franco karinius šni
pus.

Kapitonas Taft pasiaiški
no, kad jis atsiklausė Ame
rikos konsulo, ar tie asme
nys nėra kriminalistai; o 
kai konsulatas nerado jų 
vardų kriminalistų sąraše, 
tai laivo vyriausias mašinis
tas Geras Coutavas ir pri
ėmė juos darban.

Ispanijos vyriausybė turi 
parodymų, kad trys jų bu
vo deportuoti iš Jungtinių 
Valstijų kaip piktadariai 
bei gengsteriai.

Hitleriškas Jersey City Ma
joras rengiasi veikt išvien 
su republikonais ir naziais 
prieš Naujosios Dalybos 
kandidatus ateinančiuose 
rinkimuose.

Arabai Tęs Kovą prieš Žydus 
Palestinoj per Žiemą

Jeruzalė. — Palestinos 
arabų vadai nusprendė tęst 
ginkluotą kovą prieš žydus 
ir anglus per žiemą, o ru
denį naikint orindžių surin
kimą ir gabenimą. Orindžių 
biznis abelnai yra žydų ran
kose.

Arabai Jenine nušovė An
glijos komisionierių antri
ninką W. S. Moffattą.

EXTRA!
Ebro Fronte, Ispanijoj, fa
šistai šiek tiek laimi, bet la
bai mažai. Kruviniausiuose 
mūšiuose per keletą dienų 
čia buvo nukauta bei su
žeista 30,000 kareivių iš 
abiejų pusių.
Estremaduros fronte Ispa
nijos respublikiečiai atėmė 
8 miestelius ir kaimus iš 
fašistų.

Belgija Gaudys ir Deportuos 
Slaptus Ateivius

Brussels, Belgija. — Šalies 
valdžia liepė policijai iš- 
gaudyt ir deportuot visus 
slapta atvykusius svetimša
lius. Sako, kad paskutiniais 
laikais ypač daug žydų ne
teisėtai suplaukę Belgijon iš 
Vokietijos.

“Laisvės” piknikas. Nerei
kia nei aiškinti, kad ten šie
met bus daugiau svečių, ne
gu kada nors. '

O mūsų dienraščiui pa
rama šiuo tarpu labai rei- 

didžiulis \ kalinga.

ANGLIJOS VALDŽIA REIKALAUJA 
“TIKROS SAVIVALDYBES” NAZIAMS 
VOKIEČIAMS ČECH0SL0VAK1J0JE

Naziai per Radio ir Laikraščius Kursto Vokietijos ir 
Čechoslovakijos Vokiečius prieš Čechoslovakiją

London, rugp. 26.—Angli
jos valdžia “patarė” savo 
tarpininkui lordui Runci- 
manui Čechoslovakijoj rei
kalauti, kad Čechoslovakija 
duotų tikrą savivaldybę vo
kiečiam naziam toje šalyje. 
Pagal Anglijos planą, tai 
Sudetų vokiečių ruožas Če
choslovakijoj turėtų būt jų 
pačių valdomas abelnai vi
same kame, ir tik karo ir 
užsienių reikalais tie naziai 
vokiečiai turėtų klausyt Če
choslovakijos.

Čechoslovakijos vyriausy
bė ketino duot savo vokie
čiam tokią vietinę savival-

Fašistai Užėmė Ebro 
Kalvą; Liaudiečiai Ve

jas Vakaruose
Barcelona, Ispanija.—Fa

šistai neatlaidžiomis atako
mis užėmė Valle de Villa- 
bert kalvą, vakariniame šo
ne Ebro upės.

Vakariniai - pietinėj Is
panijoj liaudiečiai sukirto 
fašistus-.į vakarus nuo vZu- 
jar upes, atmetė juos 10 
mylių atgal f-pagrobė daugį 
fašistų kareivių, ginklų ir 
amunicijos.

D. Federacijos Vadą Prieka
biai prieš Darbo Komisiją
Buffalo, N. Y.—Dešinieji 

vadai suvažiavime New 
Yorko valstijos Darbo Fe
deracijos pervarė rezoliuci
ją, kuri smerkia Šalies Dar
bo Santikių Komisiją už tai, 
kad jinai, girdi, “palaikan
ti CIO unijų pusę” prieš 
Amerikos Darbo Federaci
jos unijas. Tai rezoliucijai 
priešinosi nemažas skaičius 
delegatų, ypač iš New Yor
ko miesto.
Prekybos Rūmas Reikalau
ja “Taisyt” Darbo Santikių 

Įstatymą
Washington. — Jungtinių 

Valstijų Prekybos Rūmas, 
lizdas stambių reakcinių ka
pitalistų, reikalauja, kad 
kongresas sekamo j sesijoj 
“pataisytų” Šalies Darbo 
Santikių Įstatymą (taip, 
kad jis tarnautų samdyto
jams prieš unijinius darbi
ninkus).

Atlantic City, N. J.—Am
erikos Darbo Federacijos 
pildančioji taryba čia nus
prendė remt šalies valdžią 
kas liečia demokratijos ap
saugojimą ir pastangas da
romas išvengt karo.

žydų Užtaisyta Bomba Jaf- 
foj, Palestinoj, užmušė 16 
arabų ir sužeidė 30. 

dybę, kokią turi gubernijos; 
bet Anglijos , valdžia sako, 
jog tai “permaža.”
čechoslovakija Protestuoja 

prieš Hitlerio Varomus
Kurstymus

Praha, Čechoslovakija.— 
Vokiečiai naziai skleidžia 
lapelius Čechoslovakijoj e, 
šaukdami saviškius nieko 
nepirkti iš cechų krautuvių.

Čechoslovakijos valdžia 
užprotestavo, kad Vokieti
jos hitlerininkų radio ir lai
kraščiai diena iš dienos ne- 
atlaidžiai kursto Čechoslo
vakijos ir Vokietijos nazius 
prieš Čechoslovakų valdžią.

Chinija Protestuoja T. 
Lygai, Kad Japonai Ka
riauja Nuodą Dujomis

Geneva. — Chinijos dele
gatas Tautų Lygos taryboj, 
Hoo Chi-tsai įteikė protes
tą, kad japonai jau daugme- 
nrškai vartoja mirtinas nuo
dų dujas kare su chinais. 
Jis nurodė, jog japonai to
kiomis du jumis išnuodijo du 
chinų batalionus Juichango 
srityj, į vakarus nuo Kiu- 
kiango. Jie pasinaudojo vė
ju, kuris pūtė stačiai ant 
chinų.

Po dujų atakos išliko gy
vi tik du chinų oficieriai ir 
du kareiviai, bet ir jie su
žeisti tais nuodais.

Aukštieji Holmesburg, Pa., 
Kalėjimo Viršininkai taip 
pat būsią areštuoti už mir
tiną sukepinimą keturių ka
liniu. V

čechoslovakijos Vengrai 
Fašistai veikia sykiu su vo
kiečiais naziais, reikalauda
mi sau “tikros savivaldy
bės”.
Per 2 Valandas Pastatoma 
Tvirtovė iš Naujo Cemento

Washington. — čia per 
24 valandas buvo iš cemenT 
to pastatyta ir visai išdžiū
vo tvirtovė (pill box) 20 pė
dų ilgio, 12 pd. pločio ir 9 
pėdų aukščio.

Aukštieji Amerikos ofi
cieriai užgyrė tokio greitai 
džiūstančio cemento naudo
jimą karo lauke.

Receptą greitai džiūstan- 
Čiam cementui išrado new- 
yorkietis Kari P. Billner. 
Jis sako, jog tokią tvirto vė
lę iš šio cemento galima pa
statyti per dvi valandas vi
sai gatavą naudojimui.

ORAS
Šiandien giedra ir viduti

niai šilta.

Gen. Franco Atakuos Trekus, | 
Vežančius Gazoliną iš

Francijos į Ispaniją
Perpignan, Francija.—Is

panijos fašistų galva Fran
co per radio persergėjo, kad 
jo lėktuvai bombarduos ir 
kulkasvaidžiais šaudys tro- 
kus, kurie veža gazoliną iš 
Francijos į Ispanijos respu
blika, v

Francija laisvai praleid
žia gazoliną į Ispaniją; sa
ko, kad tarptautinė bepusiš- 
kumo komisija neuždraudė 
gabent ten gazoliną.

Per dieną šiuo laiku yra 
pervežama apie 100 trokų 
gazolino į Ispanijos respu
bliką.

Francijos vyriausybė, ta
čiau, perspėja trokų veži
kus ir primena, jog fašistų 
orlaiviai bombomis ir kul
kasvaidžiais jau kelis fran- 
cūzus trokininkus užmušė 
ir per 100 sužeidė, beve
žant jiem tik orindžius iš 
Ispanijos į Franci ją.

Padaužos — žmogžudės

Fairfield, 111.—Padaužos 
moterys-keleivės Jeane Bro
oks, 23 metų, ir Beula Ho- 
neycuttt, 25 metų, areštuo
tos prisipažino, kad “viena 
iš jų” nušovė turtingą far- 
merį Felixa Shannoną, 56 
metų; bet viena ir kita su
verčia kaičią ant savo drau
ges.

Dar Keli Būsią Areštuoti 
Už 4 Kalinių Nužudymą
Philadelphia, Pa., rugp. 

26.—Būsią areštuoti dar 3 
iki 5 sargybinių, kad jie pa
leido smarkiausiai įkaitintą 
garą į radiatorius, uždarė 
langus ir taip mirtinai su
šutino keturis vadus kalinių 
bado streiko Holmesburg 
kalėjime, už 14 mylių nuo 
Philadelphijos City Hali. 
Kada jie taip kepino kali
nius, oras lauke buvo apie 
90 laipsnių karščio.

Sargybiniai taip gyvus 
kepino 23 kalinius baudžia
majame skyriuje kalėjimo. 
Devyniolika kalinių išliko 
tik pusgyviai ir dabar ran
dasi ligoninėje. Yra nuro
dymų, kad pirm kepinimo 
sargybiniai žvėriškai mušė 
tuos kalinius.

Kambarys, kur bado 
streikieriai buvo taip šuti
nami, yra žemutis, tik 4 pė
dų pločio ir 50 pėdų ilgio, 
ir palei visą jo vieną sieną 
sustatyti aukšti gariniai ra
diatoriai.

Klausinėjamas apie inkvi- 
zitorišką žudynę, kalėjimo 
superintendentas Mills sakė, 
jog tas urvas buvo tiksliai 
ir pastatytas kaipo “kepin- 
tuvas.”

Amerikiečių Sąjunga Ka
lėjimų Reikalais ragina mir- 
čia bausti sargybinius, kurie 
taip baisiai nužudė keturis 
kalinius. Sako, ši nuožmybė 
duoda pagrindą diktato
riams fašistinių kraštų nu-

J. L LEWIS PATIEKĖ TAIKOS PLANĄ 
DĖLEI VIENYBĖS ATSTEIGIMO JUNG

TINĖJ AUTO. DARBININKŲ UNIJOJ
Trockistas H. Martin, Unijos Pirmininkas, Reikalauja 

“Daugiau Laiko” Apsvarstyt Planą su Saviške Taryba
Washington. — CIO uni

jų generalis prezidentas 
John L. Lewis išdirbo pla
ną, r. pagal kurį turėtų būt 
atsteigta vienybė Jungtinėj 
Automobilių Darbininkų 
Unijoj. Jo planas reikalau
ja, kad Homer Martin, troc- 
kistas-lovestonietis unijos 
pirmininkas, sugrąžintų į 
atsakomybės vietas visus 
vice-prezidentus ir kitus ta
riamus “raudonuosius” vir
šininkus, kuriuos Martinas 
išbraukė bei suspendavo.

Kitas punktas Lewiso pla
no sako, kad viskas Jungti
nėje Automobilių Darbinin
kų Unijoje turėtų pasilikti 
tokioje padėtyje, kurį buvo 
tuoj po praeito/unijos su
važiavimo. O apeinantis su
važiavimas tui^tų spręst1’ 
visokius skufidus bei gin
čus kaip iš Martino, taip iš 
vadinamos “komunistinės”

Japony Lakūnai Šaudy
sią ir USA, Francijos 
ir Anglijos Lėktuvus
Shanghai. — Japonijos 

valdžia nežada saugumo net 
Anglijos, Francijos ir Ame
rikos keleiviniams lėktu
vams, kurie skraidys tarp 
pietinės ir vidurinės Chini
jos. Sako, kad japonų la
kūnai “galį per klaidą” 
bombarduoti bei šaudyt ir 
tų šalių pasažyrinius orlai
vius.

Žuvo 14 iš 17-kos asmenų 
buvusių chiniškai-ameriki- 
niame lėktuve, kurį japonų 
lakūnai kulkasvaidžiais šau
dė ne tik ore, bet ir jam 
nusileidus ant vandens prie 
Macao. Dauguma jų pas
kendo su lėktuvu. Tarp žu
vusių yra trys chinės mote
rys ir du vaikai. Gyvi išli
ko tik amerikietis lakūnas 
H. L. Woods ir du chinai.

Šią žmogžudystę japonai 
teisina tuom, kad orlaivis 
priklausė Chinų Nacionalės 
Orlaivininkystės Korporaci
jai, kurioj 51 procentas Še
rų priguli Chinijos vald
žiai. Amerikiečiai turi 45 
procentus tos korporacijos 
Šerų.

rodyt žvėriškumus, kurie 
dedasi demokratinėj Ame
rikoj.

Bet Philadelphijos apskri
ties antrininkas prokuroras 
Boyle ir koroneris Hersch 
taip suka bylą prieš žmog
žudžius, kad jie kuo men
kiausiai tebūtų nubausti.

Boyle pasakoja, būk ka
liniai “be priežasties” strei
kavę prieš vienodą, blogą 
maistą.

Kasdien Skaitykite 
“LAISVĘ” 

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

nės Japonijos.

pusės.
Tuo tarpu, iki sekančio 

suvažiavimo niekas iš unijos 
viršininkų bei atstovų netu
rėtų kelt klausimų ar dis
kusijų, kas liečia santikius 
tarp martiniečių ir vadina
mų “raudonųjų”.

Paskutinis plano posmas 
siūlo, kad jeigu abidvi pu
sės priims jį, tai vieni ir 
kiti turėtų kylančius po to 
ginčus pavest spręst CIO 
valdybai iki ateinančio uni
jos suvažiavimo.

Lewis pareiškė, kad jis 
yra tikras, jog milžiniška 
dauguma unijos narių pa
rems šį taikos planą.

Bet H. Martin, trockinis 
galva Jungtinės Automobi
lių Darbininkų unijos, pa
reikalavo “daugiau laiko”, 
kad jis su savo pildančiąja 
taryba galėtų šį planą ap
svarstyti.

Naujos Hitleno Lauko 
Kanuolės Pataikysian

čios už 30 Mylių
Berlin. — Hitleris suren- 

i ge net šaunesnį' karinį pa
radą atsilankiusiam Veng
rijos diktatoriui Horthy’ui 
negu andai Mussoliniui. Ka
riniai įvairių kraštų atsto
vybių nariai ypač stebėjosi 
keturiomis nazių naujomis 
didžiomis lauko kanuolėmis. 
Jų ilgis būsiąs 40 iki 50 pė
dų; iš jų galima tiksliai nu- 
taikyt šūvius už 17 mylių, 
bet francūzai karininkai 
sprendė, kad šių kanuolių 
šoviniai pasieksią taikiklius 
už 30 mylių. Joms naudoti
nas specialis parakas yra 
laikomas didelėje slaptybė
je.

Tos dičkės kanuolės buvo 
specialiais trokais vežamos 
penkiomis dalimis, kurias 
galima per dvi valandas su- 
budavoti į vieną, ir jau pra
dėt veikt. Jos šaudysiančios 
didesniais, kaip 10 colių sto
rio šoviniais.

Parade maršavo 16,000 
pėstininkų, 750 raitelių, 690 
karinių trokų, 412 tankų ir 
šarvuotų automobilių, ir kt.

Vienas to nazių parado 
tikslas buvo įtikinti Veng
riją Vokietijos galingumu ir 
reikalu palaikyti vieną fron
tą su Hitleriu; antras tikslas 
—tai kad Vengrija imtų Vo
kietijos ginklus mainais už 
didelį daugį lauko ūkio pro
duktų, kuriuos naziai pirko, 
bet iki šiol už juos neužmo
kėjo.

Su Horthy ir Hitleriu pa
radą stebėjo eilė Vengrijos 
ir Vokietijos aukščiausių 
karininkų.
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Ją Liudytojas—Vagis!
Juokingesnės burleskinės komedijos 

turbūt nei joki politikieriai nebūtų ga
lėję suruošti, kokią suruošė J. V. kon- 
gresmaninis, vadovaujamas Dieso ko
mitetas “komunistams tyrinėti.” Supras
kit: vienu jo liudytoju prieš komunizmą 
buvo streiklaužis Matthews, o kitu—va
gis ir plėšikas A. L Halpernas. Pastara
sis yra dezertyras iš Ispanijos respubli
kos armijos. Jon įstojo kaipo savanoris. 
Paskui pabėgo ir pradėjo pliaukšti apie 
komunistus.

Dabar paaiški, kad tasai žmogus, bū
damas Washingtone, pavogė iš vienos 
moteriškės brangų laikrodėlį, o Bostone 
—pavogė pinigus iš Žydų Tautinio Fon
do rinkliavų dėžutės, ją atplėšdamas.

daug visur įrengta specialių skyrių mo
tinoms ir vaikams. Jei motina, išeidama 
dirbti ar taip kur su reikalais neturi kur 
savo vaiko palikti, lengvai jis tam laikui 
priglaudžiamas specialiose vietose.

“Žalumynų Maskvoje nematyti, už tat 
turima didelių parkų*: po 300, 600 ha. plo
to. Parkų lankytojams sudaroma specia
li programa. Parkuose groja, šoka, aiš
kinami įvairiausi, vidaus ir užsienio po
litikos klausimai ir kt. Centrinį apie 
300 ha ploto parką kasdien aplanko apie 
300,000 žmonių. Tik tarnautojų (progra
mos atlikinėtojų ir kitų) šis parkas turi 
apie 3,000.

“Gatvės Maskvoje daugiausia asfal
tuojamos, šaligatviai cementinėmis plyto
mis iškloti, gatvės dažnai laistomos, dul
kių nedaug. Apskritai, Maskva, ypatin
gai tai pasakytina apie miesto centrą, 
yra švarus ir tvarkingas miestas, visur 
jaučiama tvarka ir griežta drausmė.”

Kada apie socializmo krašto sostinę 
priversti šitaip kalbėti net gi jo prie
šai, tai, galima suprasti, kaip Maskva 
progresuoja, ir kaip progresuoja visa 

.Sovietų Sąjunga!

Laiškas iš Ispanijos
Brangūs Laisviečiai!

Dabar šito balamūto ir ablavuko jieš- > 
ko federates valdžios agentai.

Pasirodo, kad kiekvienas savanoris liu
dytojas prieš komunistus yra ką nors 
pikto papildęs!

Jau dabar daugiau negu aišku, kad mi
nėtas kongresinis komitetas, sudarytas 
iš reakcininkų veda tuos neva tyrinėji
mus ne tam, kad demokratiją apsaugoti, 
kaip jis skelbiasi, o tam, kad kompro
mituoti prezidentą Roose velta ir jo po
litiką.

Kauno Burmistras Merkys 
Apie Maskvą

Aną dieną mes padavėme ištrauką iš 
rašytojo P. Cvirkos įspūdžių Maskvoje 
apie tąjį miestą, į kurį šiandien viso pa
saulio akys nukreiptos. Maskvoje šią va
sarą lankėsi ir Kauno burmistras, p. 
Merkys, kuris, sugrįžęs, patiekė savo 
įspūdžius “L. Aide.” Pirmasis skaito
mas kairiųjų pažiūrų žmogus, o Merkys 
—dešiniųjų, fašistinių, tačiau abiejų nuo
monės dėl Maskvos pilnai supuola. Bur
mistras Merkys sako:

“Teko susipažinti ir naująja Maskvos 
statyba. Buvo parodytas statomasis met
ro,—tai labai kolosalūs vertės, didelės 
dailės dalykas: viskas iš įvairiausių kra
štų marmuro, daug individualios daili
ninkų kūrybos; parodytas Maskvos Vol
gos kanalas, kuris vietomis tokio platu
mo, kaip mūsų Nemunas, juo laisvai 
plauko jūros lavai, parodyti keli moder- 

' ’ niniai įrengti fabrikai, prie fabrikų 
įrengti visi darbininkams reikalingi pa
togumai: kirpyklos, valgyklos, skaityk
los ir tt. Teko aplankyti vieną ligoninę 
su per 2,000 lovų. Teko aplankyti net ir 

... vieną, netoli Maskvos esantį, kolchozą. 

.„ Tai 450 ha. ūkis, daugiausiai besiverčiąs 
• daržininkyste, sodininkyste, bitininkys- 
- te (bityno vedėju yra vienas bu v. popas) 
”ir panašiomis ūkio šakomis. Ūkyje dirba 

‘ apie 300 žmonių, o pragyvena apie 1,200. 
;• Ūkis atrodo pavyzdingai.

“Pati Maskva dabar yra labai išaugu
si. Su prieškarine sunku ją jau ir ly
ginti. Iš prieš karą buvusių apie 700,000 
gyventojų miesto dabar ji yra išaugusi 
iki 4 mil. gyventojų didmiesčio. Statyba 
visose miesto dalyse nepaprastai didelė. 
Tik vien naujų mokyklų per metus Mas

kvoje pastatoma nuo 70 iki 100. Mokyk- 
los gerai išplanuotos, tačiau įrengiamos 
ne liuksusiniai, o gana kukliai. Labai 

"daug statoma, bet nemaža ir griaunama. 
' Yra nugriaunami ištisi namų kvartalai, 

kurių vietoje tiesiamos naujos gatvės ar 
įrengiamos aikštės. Butų stoka, nors sta- 

... tyba ir milžiniška, yra didelė, bet jos 
buvimą pateisina toks didelis miesto iš
augimas. Labai didelis gatvėse judėjimas. 
Labai daug matyti gatvėse sunkvežimių 
ir taip automobilių. Kas dar būdinga,—

“Šviesos” No. 3-čias
Šiomis dienomis išėjo iš spaudos ALD 

LD bertaininio žurnalo “Šviesos” nume
ris 3-čias (už liepos, rugpjūčio ir rugsė
jo mėnesius). Kaip pirmesnieji nume
riai, taip ir šis kupinas gerų ir įdomių 
straipsnių. Be kitko, šiame žurnalo nu
meryje telpa: A. Bimbos—“‘Šviesa’ ir 
Jos Ateitis”; l)r. A. Petrikos—“A. Jakš- 
tas-Dambrauskas”; A. Ramučio—“Did
žiųjų Laimėjimų Šalis”; A. Ragėno— 
“Lietuvoje 1937 Metais”; Dr. J. J. Kaš- 
kiaučiaus—“Didis Liaudies Dainius” 
(Nekrasovas); Krivūles—“Lietuvos Fa
šizmo Keliai”; J. E. Gužo—“Kitas Gy
vybės Pasaulis”; A. Klimovo—“Istorija 
Aukštyn Kojom,” ir kt. Be to, telpa kny
gų apžvalga, ir dailiosios literatūros ga
balėlių.

Kuris neperskaitys šito “Šviesos” nu
merio, daug praras. Todėl patariame jį 
įsigyti ir skaityti. Literatūros Draugi
jos nariai žurnalą gauna veltui.

Dar Apie Hitlerininkus 
Klaipėdos Krašte

Lietuvos Komunistų Partijos Centro 
Komiteto organas “Tiesa” (iš liepos mėn. 
15 d.) rašo:

“Birželio 21 d. Vokietijos ir Klaipėdos 
hitlerininkai atvykusio iš Vokietijos 
“Preusen” laivo proga sukėlė riaušes 
Klaipėdos mieste, per kurias nuo vokie
čių policijos kulkų žuvo lietuvis Kontau- 
tas ir buvo visa eilė sunkiai sužeistų. 
Hitlerininkai daužė lietuvius, vokiečių 
autonominė policija juos šaudė ir kišo į 
kalėjimą, o Klaipėdos krašto direkto
rija pareiškė, kad tikrieji įvykių kalti
ninkai esą... lietuviai.

“Kiekvienas Lietuvos pilietis supranta, 
kad birželio 21 d. įvykiai visa savo eiga 
panašūs į Čechoslovakijos hitlerininkų 
provokacijas ir kad jos buvo diriguotos 
iš tos pačios vietos—Berlyno. Bet Lietu
vos fašistai, kaip hitlerininkų pataikū
nai, šitos paprasčiausios tiesos negali 
pripažinti: Vieton pakelti alermą prieš 
hitlerininkų provokacijas, lietuviški fa
šistai dargi meilinasi prie Vokietijos, ku
ri, girdi, “suprato tikrą padėtį ir jokiu 
žygiu neprisidėjo prie padėties pablogini
mo (iš “Mūsų krašto” liepos 14 d.). Ir 
kiti lietuviškų fašistų laikraščiai rūpi
nosi nušviesti Klaipėdos riaušes ne iš tik
rų šaltinių, o iš vokiečių laikraščių, iš
kraipančių įvykių eigą.

“Hitlerininkų riaušės Klaipėdoj dar 
kartą įrodo, jog tikrieji “gražaus lietu
viško pajūrio” šeiminjnkai yra hitlerinin
kai, o jiems šeimininkais likti padėjo 
Lietuvos fašistų valdžia savo pataikavi
mu hitlerinei Vokietijai ir teroru prieš 
Klaipėdos darbo žmones ir visą Lietuvą. 
Lietuviai Klaipėdos krašte randasi po
sūnio padėtyj. Klaipėdos magistratas ne
duoda lietuviams darbininkams darbo 
prie viešųjų darbų, jiems netaikomi ir 
kiti socialiniai įstatymai. Lietuviai moka 
už kambarį 50% brangiau, negu vokie
čiai. Rinkimams į Seimelį artėjant, direk
torija atėmė iš 3,000 lietuvių pasus, t. y. 
rinkimų teisę. Įgyti Klaipėdos krašto pi
lietybę neįmanoma, nes neskaitant 6 mė-

Gerokai pasveikęs iš po 
sunkios ligos ir turėdamas 
gražaus laiko, skubu jums 
parašyti nuo savęs šį laiš
ką.

Kartu jus visus sveikinu 
pažangiame ir atsakominga- 
me darbe leidžiant darbi
ninkijos gerovei lietuvių 
progresyvūs minties įdomų 
ir svarbų dienraštį “Lais
vę”, kuri pas mus, Ispani
joje, yra nuolatinis mūsų 
svečias lietuvių kovotojų 
šeimoje prieš žiaurųjį fa
šizmą. c.

Taip pat mumis aplanko 
ir kiti tos pačios krypties 
lietuvių amerikiečių laikraš
čiai; gauname ir kanadie
čių draugų. “Liaudies Bal
są.” Į “Laisvę” mes žiūri
me kaip į didelį Ispanijos 
demokratijos gynėją; taip 
pat matome, kaip mūsų 
dienraščio vadovai ir dar
buotojai deda dideles pas
tangas mums padėti. Dėka 
sumanių ir nuoširdžių rū
pintojų, pagalbą daugelis 
mūsų gavo—tai materialinę 
ir moralinę paramą, už ką 
mes, lietuviai kovotojai, esa
me širdingai dėkingi.

Aš taip pat šiuo atžvilgiu 
negaliu nusiskųsti: nesijau
čiu apleistu; rūpestingų 
draugų pastangomis, gaunu 
nemokamai iš draugų ame
rikiečių įvairiausių laikraš
čių, žurnalų ir knygų, kas, 
savaimi suprantama, yra la
bai brangintinu dalyku. Ga
vau taip pat prieš kurį lai
ką didoką siuntinį, kuriame 
suradau anglų kalba rašte
lį, iš kurio sužinojau, kad 
esu gavęs dovaną iš vienos 
nežinomos moteries, siųstą 
balandžio 12 d. š. m.

Nuomonė iš mano pusės 
apie šią rūpestingą draugę 
kuogeriausia—jai tariu šir
dingai ačiū! Kas svarbiau
sia, kad šiame siuntinyj bu
vo tas, kas mums, liaudies 
kareiviams, yra labai bran
gintinu dalyku. Ypač did-

1938. VIII. 9. [žiausia laimė esti rasti ką 
nors iš rūkymo. Gavęs siun
tinį, pasidalinau su keletą 
esamų lietuvių mano daly-
je, gi cigaretus, kaipo nerū
kantis, bet suprantantis sa
vo draugų norą, išdalinau 
visiems savo Ševčenko (uk
rainiečių poeto vardo) kuo
pos kareiviams, kurie labai 
stebisi, kad lietuviai tarp 
savęs taip solidarūs, reikale 
vienas kitam padeda.

Rūkymo problema pas 
mus Ispanijoje yra svarbi, 
bet ji atidėliojama, todėl 
šios rūšies dovanų visi nuo
latos laukia nuo savo bičiu
liu kituose kraštuose.

Rūkantiems skanus dū
melis nutraukti sunkiose 
karo sąlygose, tai didžiau
sias malonumas ir geriau
sias vaistas įtemptiems ner
vams nuraminti. Maisto at
žvilgiu kol kas skųstis ne
galima—esame sotūs, bet 
kąsnelis ka nors iš sotesnio 
ir gardesnio suvalgyti taip 
pat esti ne pro šalį...

Rašydamas šį laišką jums, 
draugai laisviečiai, turiu 
omenyje, kad jūsų draugiš
kos pastangos ir geri norai 
ir ateityje nesumažės, tę
siant pradėtą žygį už arti
mo meilę ir gerovę.

Mes gi, kovotojai prieš 
tarptautinį žiaurųjį fašiz
mą Ispanijoje, už laisvę, tai
ką ir gerovę žmonijai, kar
tu su Ispanijos ir kitų tau
tybių broliais ir seserimis, 
dėsime pastangas mūsų pa
siaukojimus paversti į kon
krečius vaisius.

Turiu jums, draugai, pra
nešti, kad pas' mus dabar 
jaunoje Ispanijos respubli
koje kovoti prieš minimą 
priešą einasi neblogai. Iš 
spaudos davinių tą jūs ge
rai žinote. Pati padėtis
daug kuom pagerėjo. Ir 
užfrontėse masių tvirtas pa
siryžimas laimėti pakilo iki 
didžiausio laipsnio. Žinant 
ir matant Ispanijos liaudies 
pasiryžimą, meilę savo kraš
tui ir gyvenimui, žinant jų 
ugningą būdą,—drąsiai ga

liu tvirtinti, kad anksčiau 
ar vėliau ši liaudis parodys 
visam pasauliui savo troš
kimų valią. Gi Vokietijos, 
Italijos ir kitų šalių inter- 
ventai turės su visa savo 
manta nešdintis skubiai į 
ten, iš kur neprašyti atėjo 
svetimų gerovių grobti ir 
nekaltų žmonių žudyti.

Kol kas žiauri kova Is
panijoje galės užtrukti kiek 
ilgiau. Reikės dar daug di
džio pasiaukavimo, kol kova 
galutinai bus laimėta už 
žmonišką gyvenimą, už tai
ką, laisvę ir demokratiją 
žmonijai.

Šioje kovoje, kaip matosi, 
viso pasaulio pažangieji 
darbo žmonės duoda savo 
solidarią visokeriopišką pa
ramą. Juo daugiau tos pa
ramos, tuo greitesnis bus 
laimėjimas visų bendro tiks
lo darbo masėms visame pa
saulyje !

Tiek tai iš mūsų kovos 
prieš žmonijos priešą — fa
šizmą.

Apie save asmeniškai tu
riu pranešti, kad einasi pa
tenkinamai, tik jaučiuos iš 
po sunkios ligos smarkiai 
nusilpęs. Du menesiu teko 
pasirgti. Pet tą laiką buvau 
visai atitolęs nuo gyvojo 
pasaulio ir negalėjau ką 
nors svarbesnio į spaudą iš 
Ispanijos gyvenimo parašy
ti, kas, mano manymu, būtų 
galėję būt įdomu jūsų pa
žangiems ir susipratusiems 
skaitytojams. Savo laiku 
esu rašęs jūsų laikraščiui šį 
bei tą iš Ispanijos kovų lau
ko ir vidaus padėtį, bet vei
kiausia jūs nesate gavę, nes 
nieko nesu skaitęs iš savo 
darbo pastangų, nors pasku
tiniu laiku labai punktualiai 
skaičiau jūsų leidžiamą laik
raštį.

Spauda, mano manymu, 
yra darbininkijos galingu 
ginklu kovoj su įvairiausiais 
darbo žmonių priešais ir 
parsidavėliais, kurie šiuose 
prieš fašizmą kruvinuose 
karo laikuose spraudžiasi 
visokiais būdais į pažangias, 
už laisvę ir gyvenimą ko-
vo jaučias o r g a n i z a ei jas, 
dengdamiesi įvairiaspalvė
mis kaukėmis ir varo ten

savo pardavikišką ir . pra
gaištingą darbą, kad tik 
gauti iš savo ponų daugiau 
judošiško pinigo, prekiau
jant dorų žmonių ašaromis 
ir nelaimėmis. Progresyvė 
ir populiare spauda su su
maniais darbuotojais visa
da sugebės nuplėšti nuo vi
sokių gyvenimo atmatų jų 
gudrybių kaukes. Kiekvieno 
susipratusio ir kultūringo 
darbo žmogaus būtina ir ne
atidėliojama pareiga palai
kyti kiek tik išgalint savo 
spaudą. Vieni joje raštais 
bendradarbiauja, kiti ją pla
tina, treti ją finansijiiai re
mia. Mūsų tikrą ir kovingą 
spaudą visuomet kapitalis
tinėse šalyse reakcija per
sekioja, piniguočių kišenės 
dėl jos uždaros. Kas belieka 
daryt šios spaudos -vedė
jams, kad tas ginklas išlai
kyt mūsų rankose? Ji (mū
sų spauda) šaukiasi į pla- 
č i u o s i u s darbo žmonių 
sluoksnius. Jos šauksmas 
turi būt širdingai išklausy
tas. Kiekvienas šiam reika
lui duotas skatikas duos di
delę, neįkainuojamą naudą.

“Laisvę” dienraštį iš jos 
skilčių sprendžiu reikalinga 
skubios visuomeninės para
mos. Todėl savo vardu, kaip 
didžiausias p a ž a n gios-de- 
mokratiškos spaudos gerbė
jas ir palaikytojas, šaukiu 
plačiąją Lietuvos tautiečių 
darbo žmonių išeiviją Ame
rikoje rimtai susirūpinti 
kasdieninių reikalų gynėju 
—“Laisve” ir kitais mūsų 
laikraščiais. Remkime kiek 
išgalėdami. Mes gi, kovo
jantieji lietuviai prieš žiau
rųjį fašizmą Ispanijoje, ne
galėdami remti finansiškai, 
stengsimės paremti bent 
raštais. Neužmirškite ir tai, 
kad mūsų spauda augtų 
skaitytojų skaičium ir tvir
tėtu savo turiniu... v

B a i g d a m as, brangūs 
draugai, šį savo laišką iš Is
panijos karo padangių, lin
kiu jums visiems dar tvir
tesnio pasiryžimo darbuotis 
pažangiųjų masių kovos ju
dėjime, linkiu dar didesnio 
patyrimo jūsų darbe už tie- 

•są, laisvę ir gyvenimą dar
bo žmonijai.

Delegatė j Pasaulio Jaunimo Taikos Kongresą, panele Yang-Huimin, 21 metų 
amžiaus. Ji yra pasižymėjusi pagalba Chinijos kovotojams prieš neprietelius 

japonus.

nėšių, kuriuos reikia išgyventi Klaipėdos 
krašte, dar reikia mažiausiai uždirbti 30 
litų į savaitę, gi lietuviam darbininkam 
visur moka trečdaliu ir net ant pusės 
mažiau, negu vokiečiams. Direktorija vi
saip skatina hitlerininkų veikimą, pas
kirdama hitlerininkus į atsakomingiau- 
sias vietas. Taip, pavyzdžiui, Smetonos 
išleistą iš kalėjimo stambų hitlerininkų 
veikėją Neumaną paskyrė krašto veteri
narijos įstaigos vedėju, o Bertulaitį— ' 
banko direktorium su 1,000 algos mėne
siui.

“Šitie faktai rodo, kad hitlerininkai 
yra Klaipėdos krašto šeimininkai, kurie

yra pasiruošę nuvalyti kelią Hitlerio žy
giui į Klaipėdą. O Lietuvos fašistų val
džia, pataikaudama hitlerinei Vokietijai 
ir dar paskutiniu laiku vesdama slaptas 
derybas su Rybentropu, ruošia Klaipė
dos kraštui, o podraug ir visai Lietuvai 
Austrijos likimą. Išlaikyti Klaipėdą nuo 
Hitlerio užpuolimo gali tik demokrati
nė Lietuva, suteikusi Klaipėdos ir visos 
Lietuvos liaudžiai laisves. Apginti Lietu
vą' ir Klaipėdą nuo Hitlerio pagrobimo 
gali tik tvirta, nuosekli kova prieš fa
šistinius agresorius ir jų agentus šalies 
viduj, o ne laižanti Hitlerio batus Sme
tonos Mirono valdžia.”

Su pagarba,
Našta ras, 

Barcelona, Ispanija.

Piktadaris Nušovė 2 Dakta
rus ir 2 Kitus Žmones
San Jose, Costa Rica.— 

Kai Beltran Cortes buvo 
kalėjime už policininko nu
žudymą, daktarai M. Canas 
ir C. M. Echandi dovanai 
padarė jam rankos operaci
ją, bet jis buvo nepatenkin
tas ta operacija; tai, galop, 
baigęs bausmę, nuėjo į tų 
daktarų ofisą ir nušovė 
abudu. O kai policija sten
gėsi jį bėgantį sulaikyti, jis 
revolverio šūviais sužeidė 
vieną policininką ir nušovė 
pasitaikiusį kanadietį H. 
Maynardą.

žmogžudis tapo suimtas, 
o kalėjimas, kur jis dabar 
randasi, yra apstatytas po
licija, nes įnirtusi minia bu
vo apgulus kalėjimą: norėjo 
išplėšti žmogžudį ir nulyn- 
čiuoti.

Draugijų Komisijos žino
kite, jog “Laisvės'” spaustu
vė geriausia padaro viso
kius spaudos darbus. Taip
gi daro vertimus iš-anglų 
kalbos į lietuvių ir iš lietu
vių i anglų.

B
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Gamta ir Vargdienis

žemiau telpa pirmosios Jovaro eilės, rašytos 1903 
m., liepos mėn. 30 d. Kaip žinia, šiemet sukanka 35 
metai nuo to laiko, kai Jovaras pradėjo rašyti eiles. 
Ta proga čia įtalpiname pirmąjį poeto literatūrinį 
darbelį. — “L.” Red.

Gamta brangioji, visų gyvybe! 
Mane tu skaudi ir persekioji... 
Gamta gražioji, visų gerybe! 
Kodėl po kojų dagius man kloji?. ..

Kitiems tu meilės pini vainiką, 
Saldybėj plauko jų linksmos dienos, 
O man vargdieniui jau nieks neliko; 
Tik karčias kančias—aš kenčiu vienas. ..

Tu man neduodi laimingo laiko 
Ir nieko gero tu man neteiki... 
Man sielos kančių nieks neišvaiko, 
Ar jau ant amžių mane prakeiki?...

Didžiausiais skausmais man širdį varstai, 
Ramiai gyventi tu man neduodi, 
Tik nuliūdimais krūtinę pjaustai. . . 
Ar taip be galo bus amžiai juodi?...

O kam daleidai ant žemės gimti? 
Dėlko aš vargšas kasdien vaitoju?... 
Negal man niekad širdis nurimti, 
Vargų prispaustas skausmuos vaitoju. . .

Gamta—motutė! Aš tavo sūnus!
O kam tu leidi man tiek kentėti ?...
Tu man tik siunti žaibus—perkūnus...
Turiu aš vienas kasdien liūdėti...

Krūtinė mano skausmais sužeista, 
Vargų kartybe mane užleidai... 
Širdies kančiose net protas svaigsta, 
šaukiuos pagelbos—mane apleidai...

—Perdaug, sūneli!—gamta atsako— 
Manęs nekaltink, kad tave skaudžia, 
Kad aug erškėčiai ant tavo tako, 
Tai veltui liūdnas skundimas siaudžia.

.tu ženk, vaikuti, į šviesų kelią, 
Ten puikią laimę gal tu atrasi; 
Nešauk taip skurdžiai, o gers sūneli, 
Kas taip mylėtų, o kur-gi rasi!

Aš vien gerybes ant žemės leidau, 
žiedais, lapeliais pasaulį klojau, 
Visiems gėlaites po kojų svaidau, 
Kas ko norėjo, visad žinojau.

O ko-gi stinga tau, miels vargdieni?
To nėr pasauly, ko neturėčiau, 
Iš kur tau būtų vargai tik vieni, 
Tavęs tik vieno ar neregėčiau ?!...

—Kalbi teisybę—vargdienis sako— 
Gal kas ir plauko tvane linksmybių, 
Skin meilės žiedus ant liuoso tako 
Ir dienas leidžia saldžių ramybių;

Tiktai tos laimės ne man paskirtos, 
Yra didikai, ką joms naudojas, 
Nuo viso mielo tik aš atskirtas, 
Tik mano akys vien ašaroj as. ..

Gamta:
' —Tu eik, vaikuti, prie mokslo tiesiai, 
Per vargo jūras prieisi šviesą, 
Nueik kur žiba saulutė šviesiai, 
Atrasi saldžią lygybės tiesą.

Vargdienis:
—Manęs likimas neleidžia eiti, 

Tamsybės jėga užstoja kelią, 
Tiktai turtingas gal mokslus eiti, 
Mane tik ugdo tėvų grįtelė...

Lietuvių Meno Sąjungos 
Suvažiavimui Praėjus
Neilgas, bet darbais gausus buvo Lietuvių 

Meno Sąjungos suvažiavimas, šiame suvažia
vime daugiausia kalbėjo centras, o mažiau ei
liniai nariai, chorai. Dėlei to pasidarė didelis 
trūkumas. Tačiaus kitaip nebuvo galima pada-., 
ryti. LMS suvažiavimas šaukta, kaip ir pir- 
miaus, sykiu su LDS seimu. Todėl nebuvo 
duota daugiau laiko LMS suvažiavimui.

šis Lietuvių Meno Sąjungos suvažiavimas 
kiip pat buvo daugiau idėjinis, negu techniki
nis. Iki šiol dar vis nebuvo aišku, kaip mes 
turime atsinešti į tokį klausimą, kaip chorų 
bei kitų grupių pasirėdymas lietuviškais kos
tiumais, kuomet pasirodo ant scenos, šiame 
suvažiavime šis klausimas išaiškinta ir nutar
ta, jog ne tik galima, bet ir reikalinga naudoti 
lietuviški kostiumai.

Taipgi ore kabojo klausimas lietuvių kal
bos. Mūsų nusiteikimas buvo daugiau neutra
lus. Mes niekuomet neneigėm lietuvių kalbą, 
bet ir nebuvo daug dėta pastangų, kad auklėti, 
raginti čia gimusį jaunimą lavintis lietuvių 
kalbos. Meno Sąjunga šiuo klausimu buvo be 
pozicijos, šiame suvažiavime nutarta, kad 
Lietuvių Meno Sąjunga, kaipo kultūrinė orga
nizacija, pasisako už auklėjimą, plėtimą lietu
vių kalbos tarpe Amerikos lietuvių jaunimo.

Pačiame meno darbe, vaidinant veikalus, 
skaitant eiles, dainuojant dainas lietuvių kal
boje jaunimas mokosi mūsų kalbos. Pačiam 
jaunimui, kuris turi plačią anglų kalbą, mokė
jimas, žinojimas bent ir visai mažos tautos 
kalbos, yra labai naudingas. Tad šis tarimas 
turi ir didelės kultūrinės reikšmės.

Labai svarbūs tarimai, tai organizavimas 
pastovios organizacijos pamatais mūsų teatro. 
Jei padaryti mūsų teatrą kultūriškesniu, tai 
negana dabartinės, iki šiol buvusios metodos. 
Kokia ta metodą buvo? Mūsų vaidyba buvo 
nemokslinė, įvairių organizacijų komisijų ran
kose, nepažįstančių teatro techniką. Reikia 
veikalo—išrinko organizacija komisiją. Ta ko
misija renka veikalą, aktorius ir vaidina. Su
vaidinus veikalą—pasibaigia ir teatras. Ši 
metodą, neturėjimas tinkamos org. dar
bui, kuris reikalauja daug specialumo, trukdė 
mūsų teatro augimą. Nuo šio suvažiavimo 
mūsų teatras turi būt organizuojamas pasto
vios organizacijos pamatais. Teatro organiza
cija turi veikti nuolatiniai, turi surasti naujų 
būdų teatro repertuaro praturtinimui. Teat
ras turi išlavinti ir išauklėti naujų jėgų.

Liaudies šokių mes dar neturime. Suvažia
vime pabrėšta, kad liaudies šokiai būtinai rei
kia organizuoti. Kitos tautos ir organizacijos 
jau senai turi išau.klėję šokių grupes. Med
žiaga pas mus yra šokių organizavimui.

Šiame suvažiavime padaryta artimi ryšiai su 
LDS jaunimu. Tai reiškia didesnį veikimą 
kultūriniai, meniniai, abiejose organizacijose. 
Mes atsisakome nuo siaurumo ir pasisakome 
už platesnį veikimą meno ir kultūros srityje. 
Tačiau mūsų organizacija pasilieka progresy- 
viška, apimanti darbininkus, studentus, pro
fesionalus, menininkus, kurie žiūri į geresnę 
ateitį. Suvažiavimas pasisakė prieš fašizmą 
ir kultūros naikinimą. Pabrėštinai reikia pa
sakyti, kad nuo šio suvažiavimo Lietuvių Me
no Sąjunga daugiau turės kreipti domės į or
ganizavimo reikalus, rengimą kultūrinių ir 
apšvietos vakarų. LMS CK turės teikti dau
giau ir daugiau nurodymų, organizacinių ii’ 
medžiaginių patarimų vienetams, negu iki šiol. 
Centras turi palikti širdžia viso meninio ir 
kultūrinio judėjimo. Iki 
giausia davė tik dainas, 
organizavo. Nuo dabar 
šviesti ir organizuoti.

Chorai, kurie dabar yra silpni, neveikia dė
lei stokos organizacinių ir mokinimo priemo
nių, turi būt atgaivinti. Centras turės teikti 
pagalbą silpniem chorams. Organizavimas ir 
lavinimas naujų meno jėgų turi būt mūsų die- 
notvarkyj. Jei pažvelgsime plačiau, kaip da
bar organizuojasi Amerikos rašytojai, artistai, 
aktoriai, jaunimas, tai matysime, jog mes sto
vime užpakalyj.

Mūsų chorai turi būt didesni. Suvažiavimas 
nutarė skelbti vajų mūsų chorų padidinimui ir 
organiząyimui teatro organizacijų. Tas vajus 
turės būts gerai pravesta. Sekančiais metais 
įvyksta Pasaulio Paroda New Yorke. Parodo
je paskirta lietuviam diena. Lietuvių Dienoje 
dalyvaus visi Amerikoj gyvuojanti lietuvių 
chorai—dalyvaus ir LMS chorai. Reikia jau 
galvoti ir rengtis, kad geriau mūsų chorai ga
lėtų pasirodyti Pasaulio Parodoj.

šiol LMS CK dau- 
leidinius, bet mažai 
LMS centras turės

Gamta:
—Eik, sūnau mano, prieš prispaudėjus, 

Su proto ginklu, tik ne su baime!
AŠ jums atsiųsiu audruotus vėjus, 
Vargdieniai rasit puikiausią laimę!

Vargdienis :
—O motin mano, gamta gražiausia! 

Vargdienius—brolius padėk sukelti; 
Atsiųsk tu audrą nors kodidžiausią 
Ir darbo žmones padėk prikelti...

Ak. aš vargdienis, nelaimių vaikas... 
Uitemdė priešai liuosybių šviesą;
Vtittti tuf žūti brangiausias laikas...

> O priefai, priešai pamynė tiesą!...
- Jovaras.

W. VII. 30.

Trumpai pakartojus, tai šiame LMS suva
žiavime padaryta šie tarimai:

Priimta nauja konstitucija.
Dalyvauti Pasaulio Parodoj.
Organizuoti šokikių-kų grupes.
Naudoti lietuviškus liaudies kostiumus.

Organizuoti Lietuvių Liaudies Teatro pa-

mi trijų metų bėgyje. Išsislapstei—tavo lai
mė ! Atvirai Kalbant

1.
2.

4
5

stovias organizacijas.
6. LMS CK turi išleisti nurodymus ir pata

rimus, kaip organizuoti ir veikti įvairiose me
no šakose.

7. Veikti daugiau kultūriniai, lavinti dau
giau meno veikėjų.

8. Bendrai veikti su LDS jaunimo kuopomis 
praplėtimui meno veiklos.

9. Lavinti jaunimą lietuvių kalbos.
10. Padaryti meno repertuarą įvairesniu.
Suvažiavimo tarimai neturi pasilikti tik ant 

popieros. Reikia leistis darban, kad mūsų su
važiavimo tarimai būtų pravesti gyveniman.

V. Bovinas, LMS iCK Pirm.

Bet užtat Baltrus buvo vienu iš statėjų dar 
ir šiandien stovinčios Gižų bažnyčios, 
grafienės garbei buvo statoma, 
ju vergų pastatomas vaitas, 
teisėju būdavo, 
bažnyčia statoma,
ga, o tas arklelis, traukdamas prikrautą ak
menų vežimą, to nežino.
už tą atsako 48-mis rykštėmis ant savo tvir
to kūno.

kuri 
Prižiūrėto- 

žinoma, jis ir 
Šventai” ypatai “šventa”
“šventinti” vietą reikalin-

Eretikas Baltrus

Ir Aš Vergo Ainys
ANŪKĖ

Kaip kiekvienos dienos įspūdžiai vakarop 
baigiasi vaizdais, taip ir aš savo tėvuko nors 
ir tolimą praeitį kiek galėdama bandžiau su
žinoti iš dar gyvenančio jo sūnaus Vinco.

Kiek galint savo prosenių žilą praeitį žinoti, 
kiekvienam jaunuoliui pravartu.

Taip, tai buvo 140 metų tam atgal. Netoli 
nuo Vilkaviškio, Bestogių dvare, feodalo 
Kulboko valdomame, vienoje vergų šeimoje 
gimė sveikas, tvirtas berniukas, kuriam var
das suteikta Baltrukas.

Jo tėvams - vergams neilgai teko juomi 
džiaugtis, kaip vieną gražų pavasario vakarą, 
Baltrukui bežaidžiant kartu su kitais vaikais, 
pasidabojo juomi feodalas Vilkalokis-Kulvie- 
tis. Kadangi vergų savininkui nepadarius 
skriaudos, mainais už vergo sūnų Baltruką 
palieka kartu su savim turėtą šunį. Muckį.

Taip Baltrukas augo naujoje vietoje, paro
dydamas didelius gabumus medžio išdirbys- 
tėje ir tvirtus kūno raumenis, jo sudėtį.

Paaugus Baltrukas buvo pristatytas prie 
bačkų dirbėjo, Gižų dvare, kur jis praleido 
didesnę savo gyvenimo dalį. Kuomet jam su
kako 19 metų, feodalas Vilkalokis-Kulvietis 
parinko jam už žmoną daugeliu 
nę paukščių prižiūrėtoją Marę.

Nesirandant bažnyčios toje 
dvarininkas pats atliko vedybos

metų auges-

pirmą 
įstaty-

zmona

apylinkėje,> 
pareigas už 

brangią .kainą, pasiimdamas jaunąją 
naktį nakvoti. (Tais laikais panašūs 
mai viešpatavo plačiai Europoje.)

Tuo kartu, nors vieną naktį jaunoji
gyveno name, aprūpintam dideliu sodu, kurio 
gale radosi vergų buveinė — lindynės, sujung
tos su arklydėmis. Bet tas gražusis upeliukas, 
sėmęs Rausvės vandenį, kad pernešus dvaro 
dirbtiniu ežeran, toli nesiekė vergų linksmini
mui.

Pažvelgus kiton pusėn dvaro, ramiai subū
rę šakomis, tyliai glūdėjo Šimtamečiai ąžuo
lai, slėpdami savo tarp^žiaurų vergų kanki
nimo pabūklą, ilgą suolą, padarytą iš 6 colių 
storumo lentos, kur guldydavo nuplakti ver
gą. Gretimai stovėjo du ąžuolai, prie kurių 
kabojo medinės kabės, vienoje pusėje sudėti 
rankas, kitoje virve aptraukta priveržti prie 
medžio.

Žmogaus rankos esti plačiai išskėstos prie 
tam skirtos lentos, kuri randasi prie medžio, 
mediniais įrankiais prispausta. Antra lenta 
uždedama ant viršaus pirmosios, kad rankas 
nebūtų galima ištraukti.

Taip, rankas ištraukti negalima, bet iš
trauktos ašaros ir kraujas vergų gražiai ugdė 
tuos istorinius ąžuolus. Gaila, kad šiandien jų 
negalima matyti jaunąjai kartai. Kaip būtų 
svarbu, įdomu matyti tasai dirbtinis ęžeras, 
grįstas skaldytais akmenimis, suneštais vergų 
pūslėtomis rankomis, ir tas vandentekis, var
tojamas prileidimui vandens, darytas išimti
nai iš medžio rankų darbu.

Visam tam darbui buvo naudojama daug 
vergų spėkų ir daugybė darbo valandų. Ne
mažai rykščių sunaikinta už nepaklusnumą.

Vergas Baltrus irgi nebuvo liuosu nuo to. 
Tiesa, jam nebuvo žinoma kareivio tarnyste, 
kuri siekė 25 metus kiekvienam jaunuoliui, 
patekusiam kariuomenėn. “Nepatekti” buvo 
nelengva, nes prievarta vergai buvo gaudo-

Bet šį kartą vaitui komedija virsta tragedi
ja. Iš pradžių eisena ta pati. (Reikia pažy
mėti, jogei plakimas atviram miške pasidarė 
perdaug apylinkės gyventojams girdimu, tai 
kad sumažinus vergų kerštą, perkeliama trio- 
bėsin-valdvietėn.) Tas pats prieangis krauju 
margintomis sienomis. Keturių vyrų, sulau
kusių auką, darbas prasideda. Vienas užgula 
pečius, kitas kojas, du stovinti rankose laiko 
karštam vandenyje mirkytas rykštes. Kerta 
visai neatsižvelgdami į vergo padėtį, tik ret
karčiais pažiūri į vaitą, kada jis, prie stalo 
sėdėdamas, išdidžiai pasakys:

“Gana!”
Bet Baltrus šį sykį pasakė—
Gana!!
Būdamas ištikimu ir nuolaidžių vergu, slė

pė savyje nesuvaldomą keršto jausmą vergijos - 
savininkams. Rykščių kirčiams iššaukus pir
mąjį kraujo plūdimą, tasai kerštas išaugo į 
nesuvaldomą. Jo vergiška spėka, trenkusi ša
lin jį laikiusius du vyrus, ir tabokmalio pa
tekimas jo rankosna iššaukia mirtiną smūgį 
vaitui-teisėjui, suskaldydamas galvą. Vaitas 
vietoje miršta.

Nei atsisveikinti negaudamas su žmona ir 
trimis kūdikiais, Baltrus traukia tamsių miš
kų linkmėn, kur ten jo laukia dešimtys, o 
gal šimtai panašių prasikaltėlių. Tabokma- 
lis (sunkus medžio gabalas, vartojamas bu
vo trynimui tabako) vienatiniu jo apgynėju 
liko.

Tik dabar man paaiškėjo, ką reiškia tos vi
sos legendos apie “razbaininkus,” gyvenan
čius senovės miškuose. Kiek daug apie juos 
priskaityta sėdint mokslo suole! Tos legendos 
man labai patiko. Nei ant minutės laiko ne
pagalvota, jogei vienu iš tų “razbaininkų,” 
kurie plėšė-vogė, kad palaikius savo gyvybę, 
buvo mano tėvukas Baltrus ištisus septyne
rius metus.

Dvarponių žiaurumas kasdieną didino šių 
“razbaininkų” skaičių miškuose ir dar dides
nę neapykantą jų likusiose skurde šeimose.

Ir štai 1863 metai!
Kaip sunku buvo suprasti miškų lindynėse 

gyvenantiems vergams žinia, jogei ’jie laisvi, 
daugiau ne vergai. Be bausmės gali grįžti 
prie saviškių namuosna.

Grįžta Baltrus su būriu savo draugų, žmo
na mirusi. Kūdikiai išsklaidyti. Bet Gižų 
bažnyčia gatava. Ir po kiek laiko toje pat 
bažnyčioje veda sau antrą žmoną. “Skra
džiai į žemę (Baltraus priežodis), kiek ši 
bažnyčia man skaudžių, valandų 
kusi!”

Taip Baltrus pradeda gyventi 
baudžiauninko” gyvenimą sklype,
durnas siekia 3 dešimtines, pačiam gale ponų 
laukų, vadinamam Nebūtkaimiu, .kur susitel
kia ir daugumas tos rūšies gyventojų.

Ir sūnui Juozui grįžus iš kariuomenės, ku
rioje jam teko 12 metų tarnauti, pavedama 
ši ūkė, o Baltraus antrai žmonai mirus, ves
damas trečią, Onutę, persikelia ant didesnio 
žemės sklypo, gulinčio gale Gižų kaimo, šil- 
kalniu vadinamo.

yra sutei-

nuosavo 
kurio di-

darbo namuose tėvu- 
amžiaus, nuėjo šalton

bet savomis kovomis

Namų statyba pirmoji problema jam prieš 
akis. Jis dėl to nenusimena, nes neveizint jo 
amžiaus, pergyventi įvykiai daug drąsos yra 
jam suteikę. Savo rankomis jis pasistato 
namus.

Ir taip šiuose rankų 
kas, sulaukęs 97 metų 
Gižų kapų žemelėn.

Tolima tai praeitis,
už buitį tampriai rišasi su dabartinėmis. 
Bet linksma man tas prisiminti, jogei esu 
kovingo vergo anūkė,—vergo, kuris tais lai
kais nenuolaidžiavo ponams, bet aštriai kovo
jo prieš juos.

Lai nekaltai pralietas tėvuko kraujas virs
ta dar aštresniu kerštu tiems, kas šiandien 
laiko prispaudę taip garbingą senovės Lie
tuvos bočių praeitį!

1936 m. LMS CK išsiuntinė
jo visiems savo chorams 
klausimų blankas, prašydar 
suteikti žinių iš chorų prae? 
ir dabartinio gyvavimo. ’ 
buvo padaryta tuo tikslu, 
turėjus mūsų chorų gyvavl 
istoriją. Atsakymų buvo ] 
šyta į kokį porą desėtkų kla 
mų. Manyta, kad atsakym 
ims 2-3 mėnesiai laiko. Bet 
praėjo 2 metai, o mūsų kai 
rie chorai dar iki šiol nėra 
vę atsakymų.

Kaip tokį tų chorų elgesį'pa
vadint? Atvirai tenka pasakyt: 
APSILEIDIMAS.

Į klausimus yra atsakę šie 
chorai:

1.
ton,

2.
ton,

Aušros Choras, Bingham-

Laisvės Choras, So. Bos- 
Mass.
Liet. Darb. Aidas, Chicago,

III.
4.

rence, Mass.
5. Lyros Choras, Shenandoah, 

Pa.
6. Laisvės Choras, Hartford, 

Conn.
7. Li uosy bes Choras, Wauke

gan, Ill.
8. Lyros Choras, Gardner, 

Mass.
9.

Neck,
10.

Choras, Norwood, Mass.
Iš viso rūpestingumo 

dė tik 10 chorų. O kur dar vfirš 
20 jų? „J -

Liaudies Choras, Law-

Pirmyn Choras,

Liet. Lavinimosi

Great

Ratelio

teparo-

Visi LMS chorai, kurių čia i 
vardai nesuminėti, DAR NĖRA j 
davę atsakymų į paklausimus, j 
Jie tą turi padaryt nevilkinant.; 
Kiekvienas nuoširdus choro na
rys arba choro komiteto narys 
nedelsiant turi paraginti savo 
chorą atlikti savo pareigą. Pa
rodykime, jog mums rūpi musų 
organizacijos reikalai!

LMS CK sekretorė B.' šali- 
naitė šių žodžių rašytojui pra
nešė, kad ji panaujinujsi tų 
klausimų blankų išsiuntinėjimą. 
Gavusieji chorai tas blankas, 
bent jau dabar atlikite savo r*** 
reigą—išpildykite jas ir gi 
žinkite Centrui. Nelaukite *7* 
Liaukime”.

žymėtina, kad tarpe daug< 
kitų (mažų kolonijų chorų 
du metu “nepaslinko” atsak 
į klausimus didžiulis Worc< 
terio Choras, Chicagos Kank 
ir Brooklyno Aidas. Blogas 
vyzdis.. .

Drg. Stasys Jasilionis p 
siuntė LMS Centrui įdomią j 
skaitą “Povilas Višinskis”. I 
čiai rašoma apie P. Višins 
asmenybę ir jo plačios de: 
kratybės idealus, šią pask: 
mūsų chorai ir kiti vienetai j 
nuo Centro panuomuoti tūl 
laikui ir paskaityti savo kol< 
joje. Tai būtų gražus kulte 
darbas.

Liaudies Teatras iš Chica 
III., prisidėjo prie LMS. Sv 
name!

Atvirai kalbant, norėtų, 
ausį pasakyti New Haveno 
rui “Daina” ir Bridgep< 
Jaunuolių Chorui štai .kas: 'in
dei jūs neįstojate į Lietuj 
Meno Sąjungą? Tai viešas p- 
klausimas. >e

--------  n, 
Pereitos laidos “Lit. ir >s.

(Tąsa ant 5-to pusi.)



Zinaida Ordžonikidze Vertė A. Ramutis

BOLŠEVIKO KELIAS .
I

(Puslapiai iš Atsiminimų apie Sergo Ordžonikidzę)

(Tąsa)
—O aš iš tikrųjų buvau kaip beprotis. 

Jan norėjos visus bučiuoti. Aš buvau 
įasirengęs mestis ant kaklo kiekvienam 
jutiktam. Tikrai, j aku tas turėjo pamato 
pamanyti, kad aš iš proto išsikrausčiau.

Sergo pasiūlė man pervažiuoti į Ja- 
;• ,ską. Aš negalėjau šito padaryti, nes 

inosi pavasaris, o su juo—ekzaminai. 
kėjo baigti mokslą mokykloje.
les išėjom gatvėn. Sergo užsakė pašto 
,yje perkinkomuosius arklius ir tą pa- 
akarą išvažiavo Jakutskan.

Jakutskas
akutskan Sergo atvažiavo susiorga- 
ivusio čia “visuomenės saugumo ko- 
eto’ iškilmingo posėdžio dieną. G. I. 
rovskis, kaip buvęs IV Valstybės Dū

mos narys, buvo paskirtas Laikinosios 
vyriausybės komisaru.

Draugai pranešė Sergo, kad jis išrink
tas “visuomenės saugumo komiteto” na
riu ir Jakutijos sovieto vykdomojo ko-; 
miteto nariu.

Tremtiniai negalėjo išvažiuoti iš Ja- 
kutsko, nes pavasarį buvo baisiai blogi 
keliai. Reikėjo laukti vasaros. Sergo ne
kartą kartojo, kad pasilikusį laiką bol
ševikams reikia išnaudoti neturtingų 
pusiau proletarinių vietos gyventojų or
ganizavimui.

Eserai tremtinių buožių-skapų (religi
nė sekta) įtakoje iškėlė obalsį suorgani
zuoji kaimo ūkininkų sąjungą. Priešin
gai jiems bolševikai kovojo už žemės 
ūkio darbininkų, daugumoje jaku tų, or
ganizavimą.

Sergo sulošė didelę rolę kovoje su ese
rais ir menševikais. Tuo metu jis buvo 
užsiėmęs medicinos darbininkų organi
zavimu. Tačiau jis nepaliko be dėmesio 
ir žemės ūkio darbininkų organizaciją. 
Tarp ištremtų bolševikų ir vietos gyven
tojų Sergo turėjo didžiulį autoritetą.

Ilgą kovą bolševikams teko išlaikyti 
kaime Marche. Ten pas buožes-skapus 
L«Lwlyo jakutai. Jie alkani dirbo nuo 
t-feiuifi5 tamsos: 
ifų ĮS 
J-Bjd Į

: Trumpų Jakutijos 
sąlygose tai reiškė, kad jiems pa- 

avo nusnūsti tik dvi-tris valandas 
p Skapai maitino juos bjauriai— 
, gira ir garsūs batviniai, nuo ku

rtindavo pilvai.
ftsnr';utai bernai buvo begaliniai užgui- 

2 bijojo savo šeimininkų skapų, dre- 
prieš policininkus. Reikėjo didelio 
trumo ir atkaklumo, kad revoliuci- 
šauksmai daeitų iki jų širdžių. Bet 

s JSergo buvo pilna šito patvarumo, 
s vadovavo kovai su eserine kaimo
Įninku sąjunga.
Tuo pat metu Sergo nepaliko savo fel- 
•io darbo. Miesto ligoninė, kur jis dir- 

buvo Jakutsko pakraštyje, prieš ka- 
.mą. Gyveno jis mažučiam, švariai pa- 
Itintam kambariuke. Įrengtas jis bu- 
labiau negu kukliai: stalas, kareiviška

ir taburetė. Kada aš užeidavau pas 
.go, jis būdavo priverstas sėstis ant 
ielangio.
Aš po senovei gyvenau Pokrovske. 
s mane buvo karštas laikas—iš Ja- 
tsko ėmė nuolat važinėti revizoriai, 
•tyti, suuostė, kad parapinės mokyklos 
kytoja ėmė dažnai susitikinėti su 
mtiniais. Kartą pas mane užvažiavo 
įhiriejus. Jis buvo labai nepatenkintas, 
d mano mokiniai blogai sveikinosi ir 
nojosi. Jis padarė man aštrią pasta- 
ir paliko atatinkamą užrašą žurnale, 
•ergo dažnai siuntinėjo man iš Jakuts- 
laiškus. 17 kovo aš gavau iš jo šitokį 
ką:
...Iki dvyliktos valandos dienos dir- 
'igoninėj, o likusį laiką pašvenčiu ki- 

mėgiamam darbui.
Mes—politiniai tremtiniai — manom 
amdyti atskirą garlaivį su barža ir 

važiuoti gegužės 17—20 dieną...” 
Laiško gale buvo prierašas: “Aš taip 
įvargęs, kad vos valdau plunksną.” 
Dvi savaitės po to Sergo rašė, kad 
kutske atsidarė suvažiavimas, kuria- 
i jam reikia dalyvauti. Jakutijos bol- 
/ikų organizacija jau senai numatė su- 
ikti Jakutijos biednuomenės suvažia

vimą. Pasiruošimas šitam suvažiavimui 
užėmė labai daug laiko.

Jakutų suvažiavimas! Pirmą kartą 
šios tautos istorijoj juos sukvietė suva- 
žiaviman! Didelis sunkumas buvo tas, 
kad pranešimą reikėjo padaryti jakutų 
kalba. Pakelti Jakutijos mases—reiškė 
patraukti bolševikų pusėn skaitlingiausią 
srities tautelę.

Bolševikai naikino Jakutijos biednuo- 
menės vergiją. Jie išrišo labai svarbų 
klausimą apie panaikinimą biedniokų 
skolų. Nuo valstiečių buvo nuimta ilga
metė mokesčių našta.

Vienok praktiškas šito pravedimas iš
šaukė smarkų tojonų ir jų gynėjų—val
dininkų, eserų ir menševikų—pasiprieši
nimą.

Viename mitinge caro valdininkai ėmė 
šaukti, kad bolševikai pakerta valstybin
gumo ir dievo bei caro įvestos tvarkos 
pamatus.

Sergo šiame mitinge pasakė ugningą 
kalbą prieš caro valdininkus, eserus ir 
menševikus. Jis kalbėjo, kad valdininkai 
paklusniai tarnauja išnaudotojų klasėms 
ir nenori tarnauti liaudžiai.

Jis kaltino juos bukaprotiškume, pa
čiuose nedoriausiuose poelgiuose. Kyši- 
ninkystė—šis charakteringas caro valdi
ninkų aparato bruožas — Sergo buvo 
aštriai iškritikuota.

Iš vietų pasigirdo šauksmai:
—Neduokit jam kalbėti!
—Šalin!
—Laukan jį!
Sergo piktai šūkterėjo:
—Visi caro valdininkai—kyšininkai!
Neapsakomas triukšmas pakilo salėje. 

Valdininkai, eserai ir menševikai ėmė 
skverbtis prie tribūnos, jie ėmė reika
lauti, kad pirmininkas atimtų žodį Ser
go. Kaž kas isteriškai šūkterėjo:

—Jis nemoka elgtis susirinkime!
Jam pritarė kaž kieno spiegiantis bal

sas:
—Tokiems žmonėms nereikia duoti 

laisvės!...
Atsiliepdamas Sergo šūkterėjo:
—Tarp jūsų nėra nė vieno doro!... 

Kas neėmė kyšių—išeik čionai! Aš tvir
tinu, visi jūs—kyšininkai.

Valdininkai demonstratyviai išėjo' iš 
salės: jie suprato, kad bolševikiškas pre
zidiumas jų neparems.

Sergo rašė man viename,savo laiškų: 
“Valdininkai nupieš tau tavo Sergo ne
labai malonioj išvaizdoj,—aš juos viena
me “visuomenės saugumo komiteto” su
sirinkime išvadinau šnipais ir kyšinin
kais. Jie pakėlė triukšmą, tačiau nieko 
neišėjo.. .”

Po šito mitingo eserai pareikalavo, 
kad būtų sušauktas ypatingo teismo po
sėdis, kuris buvo prie Laikinosios vyriau
sybės komisaro. Tame posėdyje jie pasta
tė klausimą apie komisaro pakeitimą. 
Bolševikų organizacija su tuo sutikę, nes 
visą darbo centrą bolševikai pernešė į 
darbininkų, valstiečių ir kareivių atsto
vų sovietą.

Visa, kas buvo geriausio tarp sovieto 
narių, visi labiausiai revoliucingi elemen-' 
tai buvo suvienyti aplink bolševistinę 
frakciją.

Prieš sovietą atsistojo klausimas apie 
pašalinimą nuo valdžios gubernatoriaus, 
policijos viršininko, apskrities viršinin
ko ir kitų valdininkų, kurie čia paliko 
savo vietose po carizmo nuvertimo. Bol
ševikai siūlė pašalinti gubernatorių ir 
tuo pat metu užgrobt kareivines. Eserai 
buvo prieš šitas revoliucines priemones.

Bolševikai kalbėjo:
—Revoliucija yra revoliucija!
Atsakydami į tai eserai pareikšdavo:
—O kas bus, jei revoliucija nelaimės? 

Tada mus visus čia išžudys, išskers, iš
karstys ...

Bolševikų organizacija išleido lapelius 
su kreipimusi į kareivius. Tie lapeliai 
buvo atspausdinti spaustuvėje. Netrukus 
kareivinėse bolševikai paskelbė, kad gu
bernatoriaus valdžia nuversta ir paskel
bė vietinio “visuomenes saugumo komi
teto” valdžią.

(Bus daugiau)
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Massachusetts Valstijos Balsuotojams
Šį metą Komunistų Parti

jos Naujosios Anglijos distrik- 
tas nedalyvaus rinkimų nomi
nacijose — primaries. Prie
žastis tame, kad nėra aiškių 
kandidatų, kurie stovėtų už 
Naująją Dalybą. Distriktas tik 
viešai išėjo, kad nebūtų nomi
nuotas dabartinis gubernato
rius Hurley ir republikonų 
kandidatai.' Artimoj ateityj 
apie Hurley parašysiu atskirą 
straipsnį.

Kas liečia distriktą ir war- 
dus, tai distriktas palieka 
vienetams ant vietos išsispręst. 
Jeigu kur randasi progresyvis 
kandidatas, tai vietines kuo
pos apkalbėję gali tokį kan
didatą paremti.

Reikia pasakyti, kad dis
triktas gana smarkiai rengia
si prie lapkričio rinkimų. Jau 
dabar turi išleidęs kelis šim
tus atsišaukimų į balsuotojus 
ir jie yra išdalinti Partijos' 
nariams, kad juos prieš rinki
mus paskleistų. Yra nusam
dytų radio valandų. Manoma, 
kad bus nemažiau kaip 40 
bažnyčių, kur bus pasakyta 
prakalbos. Taipgi bus suruoš
ta du masiniai mitingai ir vie
nas masinis b an k i etas, kuria
me, rodosi, ir drg. Tosteris 
dalyvaus.

Kaip matome, draugai, dis
triktas platų barą užėmė prieš 
lapkričio rinkimus. Mūsų vi
sų pareiga dirbti kiek išgalim, 
kad tik būtų išrinkta kuo de
mokratiškiausi k an d i d at a i.
Mes neturim laukti paskuti
nių dienų, bet dabar šaukti 
savo susirinkimus ir žiūrėti, ar 
užtektinai turim literatūros. 
Jei pasirodytų, kad jos per 
mažai, tai dabar laikas kreip
tis j distrikto raštinę ir jos 
gauti. Jei neparanku ypatiš- 
kai, tai rašykite 15 Essex St., 
Boston, Mass.

Prieš rinkimus fašistai siun
čia šniūkštus per stabas, kad 
sudemoralizavus darbininkus. 
Tie Šniukštos aršiausius reak-
cininkus darbininkam persta- 
to kaip angelus, bile vargšas
atiduotų savo balsą už juos. 
Kaip visuomet, taip ir šį me
tą politikieriai lenda į mūsų
parengimus, kad tik save ge
naus išreklamuot. Mūsų par
eiga dalyvauti viešuose pa
rengimuose ir pereiti per dar-
bininkų stubas, kad darbinin
kai būtų pilnai painformuoti 
apie kandidatų tinkamumą į 
valdvietes.

Jeigu kuris valdininkas kan
didatuoja ant antro termino, 
gaukite faktus apie jo nuveik
tus darbus iš distrikto rašti
nės. Tuomet jūs patys apie 
tokį kandidatą turėsit nuovo
ką ir kitiems galėsit perstaty
ti jo praeities darbuotę ir ar 
jis vertas rinkti kitam termi
nui.

Šis darbas neturi užgulti 
vien tik Partijos narius, bet 
jis turi būt atliktas plačiau
siai visos progresyvės visuo
menės. šitam darbui turi būt 
įtraukta visi, kurie gauną pa
šalpą, — kiekvienas WPA 
darbininkas turi darbuotis, 
kad laimėtų Naujosios Daly
bos kandidatai, stoją už pra
tęsimą viešų darbų ir teikimą 
bedarbiams pašalpos.

Išsijudinkime visi į darbą! 
Jau atėjo valanda! Lai būna 
mūsų balsas smūgiu fašizmui! 
Lai mūsų balsas atidaro pla
čiausias duris į demokratinį 
gyvenimą!

Jaunutis.
I------------------------------------------- -

Gubernatoriškos Algos N. 
Y. Valstijos Darbo Federa

cijos Vadams
Buffalo, N. Y.—Valstijos 

Darbo Federacijos suvažia
vimas, pagal vadų ragini
mus, pakėlė algas tos orga
nizacijos pirmininkui Mea- 
ny’ui ir sekretoriui J. O’Ha- 
nonui nuo 8 iki 10 tūkstan
čių dolerių per metus.

Waterbury, Conn.
Waterburyje liko apvogta 

lietuvių šv. Juozapo parapijos 
bažnyčia; kiek ko išvogė bei 
dingo, dar neteko tikrai suži
noti, bet gana to, kad vo
gimas įvykdytas, ir reik pa- 
bėžti, kad nei dievas, nei an
gelai sargai nieko negalėjo 
apsaugoti; matyt, angelai bu
vo užmigę.

Taip, tai labai didelė para
pija yra Waterburio lietuvių, 
ogi tų visokių pamaldų tai 
galybių galybės, kad kaip tik 
pritraukus daugiau žmonių 
prie bažnyčios, kad tik dau
giau aukų, gi po pamaldų 
parapi jonai dar taipgi nėra 
visai liuosi, čia jiems jau siū
lo eiti į piknikus, kurių pel
nas eina į žinomas rankas, 
bet ką gi parapijonys gauna 
iš to ?

“Klausutis”

Waterbury yra vienas toks 
asmuo, kuris dažnai rašo į 
“Amerikos Lietuvį,” net gana 
ilgus politikos editorijalus, 
pasirašo “Klausutis.” -Jis nu
duoda, kad daug žino politi
koje ir nori, kad su jo poli
tika kas skaitytųsi. Deja, at
sirado vienas, kuris ii’ pagnai
bė “Klausutį” per tą patį or
ganą, į kurį jis taip myli ra
šyti, taigi jo daug metų poli
tika nuėjo vėjais.

Visi, Kas Tik Gali
Reikia žinoti, kad šiais lai-

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
278 Harvard Street 
kampas Inman Street 

arti Central Skvero, 
CAMBRIDGE, MASS.

OFISO VALANDOS: 
2-4 ir 6-8 vakare 

Nedėliomis ir šventadieniais: 
10-12 ryte

kais “Laisvei” labai reikalin
ga bile kokia parama, ir mo
rališka ir medžiagiška ir ki
tokia, taigi rugpjūčio (Aug.) 
27 d. draugai laisviečiai ir ki
ti suruoš labai smagų nakti
nį pasilinksminimą. Per visą 
naktį bus linksma ir gražu, 
po mėnesiena praleisti laikas, 
taip pat, tuo pačiu bus šokti 
nešilta, bet vėsu, taip kaip 
naktį, oh, tai jau proga šo
kikams. Teko girdėti, kad 
bus ir newhaveniečių ir kitų 
tolimesnių apielinkių žmonių. 
Manau, kad nepasiliks nei vie
no namie ta vakarą, o kad 
kur eiti, tai visi gerai kelią 
žino į puikią vietą už Lake
wood, Lietuvių Parką. Bilie
tai jau platinami ir daug iš
siplatino, tad, drauge, neatsi- 
lik ir tu neįsigijęs bilieto. Vi
si, kas tik gali, į pikniką, į 
Lietuvių Parką!

Kas Waterbury Daugiau?
Jau daugelio bedarbių pa-

šalpiniai čekiai išsibaigė, dar
bų dar negauna, valgyti netu
ri ko, rendos už butus nemo-' 
ketos, krautuvėse bargo daug, 
krautuvės jau nenori kredi
tuoti daugiau, vaikučiai prašo 
valgyti, nėra ką jiems duoti, 
gražiais žodžiais vaikučių, ku
rie alkani, negali juk ^nutildy
ti, reikia- pamaitinti. -Tas ri
ša galvą ne vieno bedarbio, 
tas riša ir kiekvieną, su tuo 
nemiega gal ramiai ir miesto 
ponai, nes jie gerai žino, jei
gu alkanos minios įsisiūbuos, 
tai ir jiem neramu ir riestai 
gali būti. Tas klausimas gal 
vienas iš tų, kuris šiandien yra 
minimas tarp daugelio bedar
bių, ką mes darysime rytoj ?

Juozelis.

Buffalo, N. Y.—Valstijos 
Darbo Federacijos suvažia
vimas priėmė rezoliuciją 
paliuosuot Tomą Mooney ir 
W. K. Billingsą iš kalėjimo.

PIRMUTINIS N. J. LIETUVIU RADIO VALANDOS

Įvyks Sekmadienį

Rugsėjo (Sept.) 4-tą, 1938
OLD CIDER MILL GROVE
Vaux Hall Rd., Union, N. J. •

Šokiams Grieš Radio Orkestrą
Pradžia 12 v. vidurdieny Įžanga 35 Centai

Maloniai kviečiame skaitlingai atsilankyti, čia 
išgirsite nauju dainų. Prie to dalyvaus Sportai: 

Kumštynių, Ristynių ir Akrobatų.

4 lietuviai akrobatai -dalyvavę Olympic Čampionate Vokietijoj 
BABE CADOCK—garsus lietuvis ristikas iš New Haven, Conn. 
JUSTIN SIRUTIS—iš Brooklyno, New Yorko Universiteto smarkiai !

kylantis kumštininkas.
ANTANAS KUNDROTAS- pirmasis lietuvis drūtuolis.
EDDIE HOGAN—žymus amerikietis, lietuvis kumštininkas 
EDDIE BENSON—National Guard Champ.
JOE PASKE—Kumštininkas iš Brooklyno.
JONAS JOKUBAUSKAS—iš Brooklyno, Sporto Vedėjas.

Prie to, yra vieta po atviru oru bolių paristi.

KELRODIS --Iš Ncwarko: busas No. 10, nuo Penn Sta. (Market St.) 
per Hillside, priveža prie pat parko vartų. Springfield Ave. gatveka- 
rais ar busais, davažiavę iki Irvington Centre, (5 corners), čia išlipę, 
imkite Union-Vaux Hall Road busą ant kampo Clinton Avė. išlipkite 
ant Vaux Hall Road, ir po kairei už pusę bloko- parkas.

Connecticut Valstijos Lietuvių Atydai

NAKTINIS PIKNIKAS
RENGIA WATERBURY LIETUVUJ ORGANIZACIJOS

DIENRAŠČIO “LAISVES’’ NAUDAI
Prasidės 4-tą vai. šeštadieni popietyje i r tęsis iki 4-los vai. sekmadienio ryto.

LIETUVIŲ PARKE, WATERBURY, CONN.
(Už LAKEWOOD EŽERO)

MERRYMAKERS ORKESTRĄ GROS ŠOKIAM 
r, 
<1

EMILIJA RUDOKAITĖ

TALENTAI Iš BOSTONO

Emilija Rudokaitė 
kuri linksmins publiką 

šiame piknike

Ignas Kubiliūnas
Puikus dainininkas—komikas 

dalyvaus programoje

Panelė Žukauskaitė 
dainuos ir pianu akompanuos 

kitiem solistam.

IGNAS KUBILIŪNAS

Taipgi dainuos Bridgewater Jaunuolių Choras. Tai tolimas svečias iš Massa
chusetts valstijos. Dainuos ir Choras Daina iš New Haveno. Tai bus puiki programa, 
nepraleiskite jos nepamatę.

Piknikas Bus Rugp* 27 Aug*
Daug svečių bus iš kitų miestų. Daugiausia iš Brooklyn, N. Y., Montello, Mass, ir iš kitur.

——----------------------------------------------------------- ---—— ' t j i ♦ t u. Įk

Įžanga 35c asmeniui ir prie to bus duodama užkandžiai,
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EASTON, PA.
ĮVAIRIOS ŽINIOS

Ši vasara buvo gana “sun
ki” organizacijoms su pikni
kais, nes, kaip jau buvo atžy
mėta, netekome parankios vie
tos. Prisėjo laikyti piknikus 
arba tolokai nuo miesto bei 
Racket parko krūmuose. Ne
žiūrint to, piknikų buvo, kad 
ir rečiau. Pastaruoju laiku 
įvyko Workers Alliance pik
nikas gana pasekmingas. Lie
tuvių Piliečių Kliubo laikytas 
piknikas ant Ratinio farmos 
irgi buvo gana šaunus. Gi 
pereitą nedėldienį laikė savo 
pikniką LDS 51 kuopa, kuris 
pasisekė neblogai.

Pažymėtina tas, kad paren
gimų klausime tarpe visų or
ganizacijų ir narių yra geras 
susiklausymas ir kooperacija. 
Vieni pas kitus skaitlingai at
silanko ir paremia. Pagirtinas 
dalykas. Taip ir turi būti. 
Dar reikia dadurti, toj koope
racija ir susiklausymas tarpe 
organizacijų neturėtų apsiru- 
bežiuoti vien tik ant parengi
mų, bet taipgi bendrai dar
buotis už bent kokį progresą, 
paliečiantį darbininkų būklę 
ir abelnai visuomenę.

Unijų klausime šioj apylin
kėj reikalai stovi vidutiniai, 
didžiuma darbininkų organi
zuoti. Vieni priklauso prie 
A. F. of L., gi kiti prie CIO, 
bet tarpe tų dviejų unijų nėra 
jokių požymių tarpusavinės 
kovos. Kaip Federacijos, taip 
CIO lokalai susiję į Central 
Labor Union ir per šią įstaigą 
veda visus vietos ir visos apy
linkės unijų reikalus ir kovas 
su darbdaviais. Paskutiniais 
laikais aštrių susirėmimų su 
darbdaviais nebuvo, daugiau
sia tai ėjo atnaujinimai kon
traktų, padarytų pereitais me
tais. Nors tuose kontraktuo
se yra nemaža trūkumų kas 
liečia darbininkų pusės, ta- 
čiaus, atsižvelgiant į nedarbą, 
buvo sunkoka pastatyti bosam 
ryškesnių reikalavimų ir juos 
laimėti, žinoma, ir nekuriu 
vadų silpnybės pasireiškė, 
ypatingai šilko pramonėj. Au
dėjai priversti dirbti su šird
perša. Dirbti ant šešių bei 
astuonių nudėvėtų staklių už 
penkiolika ir tankiai mažiau 
dolerių į savaitę — reikia aps
čiai turėti kantrybės.

Politiniame fronte atmos
fera gana įtempta. Kaip abel- 
noj šalyj, taip ir kiekviename 
mieste, republikonai su reak
ciniais demokratais dirba su
šilę, idant kaip nors nunaki- 
nus “niūdylerius” ir sugrąži
nus Hooverio laikus. Šioj 
apylinkėj irgi eina kol kas už
kulisinis darbas, jieškojimas 
bent kokių įsivėlimų į graf- 
tus ir tt. Kartas nuo karto 
spaudoj išsiverčia burbulėlis, 
paskui vėl tyku; mat, dar ne
prisirengę. Dedama daug vil
ties ant Ilarrisburgo, ten įvel
tas pats gubernatorius Earle. 
Laukiama pasėkų iš Ilarris
burgo. Iš kitos pusės progre
syviai, liberalai ir unijos mo
bilizuoja spėkas lapkričio 
rinkimams už “new deal” 
sleitą, Earle-Jones demokra
tinį sleitą. Vedama propagan
da už tai, steigiama komite
tai. Non-Partisan League 
taipgi nestato savų kandida
tų, bet stoja bend ran frontan 
su prezidento Roosevelto pa
sekėjais ir vis vienu tikslu, 
kad nugalėjus reakciją. Ko
munistų Partijos nusistatymas 
šiais rinkimais tokis pat, kaip 
buvo prezidento rinkimuose 
1936 metais: “to defeat re
action at all costs” (nugalėt 
reakciją, nepaisant kaštų), 
reiškia, dirbti, kooperuoti ben
drai su visais progresyviais.

Šiuo klausimu mes lietuviai 
neprivalome atsilikti nuo pro
gresyvių. Visos lietuviškos or
ganizacijos turėtume koope
ruoti bendrai ir dėti pastan

gas, kad nei vienas mūsų bal
sas nebūtų atiduotas už reak
cinius kandidatus lapkričio 
rinkimuose.

ALDLD 13 kp. pereitame 
susirinkime diskusavo apie bū
simus rinkimus ir priėjo prie 
išvados, kad reikalinga susi
siekti su kitomis organizaci
jomis dėl bendro veikimo. Pa
skirta komitetas tam reikalui. 
Būtų gerai, kad ir kitos orga
nizacijos panašiai padarytų. 
Paskui suėjus komitetams 
daiktan galima būtų sureng
ti prakalbas rinkimų klausi
mu ir tt.

Dar prisiminus piknikus. 
Eina smarki mobilizacija į 
“Laisvės” pikniką, kurį Phi- 
ladelphiečiai rengia Edding
ton, Pa. Busas jau užsakytas 
ir kaip pasirodo, jei kurie 
nepasiskubins užsiregistruoti 
pas komisijos narius, vėliau 
vietos negaus. Tad nelaukite 

,'paskutinės dienos. Veik kiek
vienais metais eastoniečiai iš 
“Laisvės” pikniko grįžta su 
pirmu praizu. Pereitais me
tais pirmą praizą parsivežė d. 
Malkaitis, visą šimtinę. Be 
abejo, ir šiais metais tą pa
darysime. Darbintas.

LICENSES
BEER, WINES & LIQUUORS
WHOLESALE AND RETAIL

NOTICE is hereby given that License No. 
EB623 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
459 Stone Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

IKE CHESSIN
459 Stone Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2261 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
78 — 6th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed on the 
premises.
B. and T. COEFEE SHOP and REST., Inc. 

78—6th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB4506 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 234 
Irving Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BERTHA GEFFKEN
234 Irving Ave, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Incense No. 
GB10814 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1414 Avenue U, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

RALPH LIPTON and RITA LIPTON 
(d-b-a Naborhood Grocers)

1414 Avenue U, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB10748 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
158 E. 32nd Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

AVADIS MELKONIAN and 
STEVE MELKONIAN

158 E. 32nd St., ^Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB3348 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 39 
Wallabout Market, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JULIUS PAGANO and 
RALPH BRANDOEINO 
Piccadilly Luncheonette

39 Wallabout Market, Broqklyn, N. Y.

Užprenumeruok Dienraštį 
“Laisvę" Savo Draugams
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Saugokitės Lyties Ligų!
DIDĖJA susirūpinimas ly

ties ligomis, nes jos dabar la
bai platinasi.

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

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

Patarimai Vyrams apie 
Lyties Dalykus

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

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

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

ĮDEKITE j konvertą popierinį do
lerį ir savo aiškų adresą, ir greitai 
gausite knygą.

LAIŠKĄ adresuokite taip: 
JOHN BARKUS 

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

Ši knyga yra ir “Laisves” knygyne.
1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM

ATVIRAI KALBANT

(Tąsa iš 3-čio pusi.) 
nas” skyriuje tilpo naujai susi
tvėrusios Brooklyne “Amerikos 
Lietuvių Muzikos Menininkų 
Dr-jos” a t s i r ekomendavimas. 
šios naujos organizacijos valdy- 
bon įeina šie lietuviuose žinomi 
menininkai: Francis Stanco 
(Pranas Stankūnas), R. Kurdi- 
naitis, Violeta Tamkiūtė, K. R. 
Hoffmanas ir St. Kažemeikas.

Kad lietuviai menininkai tu
ri turėt savo organizaciją,—tai 
aišku. Tik nesuprantama, kam 
būtinai reikia naujos organiza
cijos, kuomet jau turime stipro
ką ir gerai išpopuliarintą Lie
tuvių Meno Sąjungą? Nejaugi 
naujos organizacijos tikslai bus 
daug kuom skirtingi nuo LMS? 
Mažu mums tai ALMMD. pa-1 
aiškintų ?

Proncė.

PRANEŠIMAI IS KITUR
BINGHAMTON, N. Y.
Komunistų Partijos Viešas 

Susirinkimas
Komunistų Partija, kas antrą pir

madienį laiko viešus susirinkimus, 
kuriuose būna diskusuojami įvairūs 
klausimai. Šį pirmadienį, rugp. 29-tą
dieną busiančiame susirinkime bus 
diskusuojama ’ Jungtinių Valstijų 
Konstitucija. Tad prašome visus lie
tuvius skaitlingai dalyvauti šiame 
susirinkimo ir susipažinti su J. V. 
Konstitucija, nes tai yra labai svar
bu.

Šis susirinkimas įvyks Lietuvių 
Svetainėje, 315 Clinton St. Pradžia 
8 vai. vakaro. — Komunistų Partija. 

(200-201)

YOUNGSTOWN, OHIO
Sekmadienį, rugsėjo 11 d. įvyks 

piknikas naudai “La Donna Italia- 
na,” italų moterų laikraštis. Prasi
dės 12 vai. dieną iki 12 vai. nakties, 
Berkley Giraitėj. Važiuokite Albert 
St. busu ir išlipkite ant Kimmel St. 
Turėsime gerą orkestrą, bingo, ir 
laimėjimų. Galėsite dvi dovanas lai
mėti. — Eleanor Johnjulio.

(201-202)

HARTFORD, CONN.
Spaudos pikniko komisija ir visi 

apsiėmę dirbti draugai ir draugės 
kviečiami būtinai dalyvauti susirin
kime, antradienį, rugp. 30 d., 7:30 
vai. va k. Laisves Choro svet., 57 
Park St. Taipgi kviečiamo ir negalė
jusius apsiimti į komisiją bei darbi
ninkus, bet galinčius prisidėti prie 
pikniko. Ypatingai kviečiame šeimi
ninkes, kurios ruošia įvairių valgių 
stalą piknikui. — A. T. (201-203)

BINGHAMTON, N. Y.
LDS Jaunimo 223 kp. piknikas 

įvyks šeštadienį, rugp. 27 d., Balči
konio Darže. Prasidės 1 vai. p, p. ir 
tęsis iki rytui. Šiame piknike daly
vaus sugrįžę delegatai iš LDS Seimo 
ir sportininkai laimėję medalius 
Olympiadoj. Muzika-užkandžiai-gėri- 
mai! Kviečia Komisija. (200-201)

CLEVELAND, OHIO
Paskutinis ir didelis Lyros Choro 

piknikas įvyks sekmadienį, rugs. 4 
d. prieš Labor Day, Machutos Dar
že, prie Green Rd. Pradžia 10 vai. 
ryto ir tęsis iki vėlai nakties. Mes 
turėsime gerą muziką ir skanių šal
tų valgių ir gėrimų. Prie įžangos bi
lieto bus laimėjimai. Todėl kviečia
me visus vietinius ir iš apylinkes 
dalyvauti šiame piknike, bus dvi 
dienos, švente, tai ant rytojaus ga
lėsite pasilsėti. (201-202)

BINGHAMTON, N. Y.
Prašome Dalyvauti Mūsų Piknike
Komunistų Partijos Lietuvių Sky

rius ir Lietuvių Literatūros Draugi
jos 20 kp. Moterų Skyrius rengia 
pikniką, kuris įvyks sekmadienį, 
rugs. 4-tą dieną, visiem gerai žino
moje vietojo Langdon Grove (Bal
čikonio gražiame daržo), Langdon, 
N. Y. Pradžia 12-tą valandą dieną.

Šis piknikas bene bus paskutinis 
šiame sezone, tad prašomo netik vi
sus vietos lietuvius dalyvauti šiame 
piknike, bet ir apylinkes kolonijų

draugus, būtent: Scrantono, Wilkes- 
Barre, Pittstono, Shanendoah, Ro
chester ir kitų kolonijų draugus. O 
mes rengėjai, duodame žodį, kad bu
simo prisirengę patenkinti visus da
lyvius, kaip valgiais, taip ir gori
mais. Bus duodami pietūs namie ga
minti) dešrų su kopūstais ir tiktai 
už 25c. Taipgi bus ir gera muzika 
šokiams. Širdingiausiai užprašome 
visus. — Rengimo Komisija.

BALTIMORE, MD.
Sekmadienį, 28 d. rugpjūčio, 8 va

landą vakaro, nuo City Hall Plaza 
kalbūs tūlų šalių ambasadoriai, bus 
miesto majoras ir kalbės jaunuoliai 
delegatai iš Lenkijos, Estijos, Opini
jos ir kitų šalių, kurie nesenai baigė 
pasaulinį jaunuolių kongresą Vassar 
Kolegijoj, Poughkeepsie, New Yorko 
valstijoj. Ateikite visi masiniai. A.2.

YOUNGSTOWN, OHIO
Komunistų Partijos piknikas įvyks 

sekmadienį, rugsėjo 11 d., Pleasant 
Valley. Bus daug gerų kalbėtojų. 
Kalbės ir Andrew Onda, Cleveland© 
darbininkų vadas. (201-202)

PITTSBURGH, PA.
Bendro fronto organizacijos ren

gia masinį pikniką, sekmadienį, rug
sėjo 4 d., Locust Grove, Homestead. 
Bus gera programa. Kalbūs (arpe 
kitų kalbėtojų ir močiute Ella 
Bloor, kuri tik atšventė 76-tų metų 
sukaktuves. (201-202)

NAUJOJE VIETOJE

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

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

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

LAISVĖS’PIKNIKAS
PHILADELl’HIJO.Į

Didysis piknikas, kurį kas metai rengia Philadelphijos lietuvių organizacijos 
dienraščio “Laisves” naudai, šiemet bus

Sekmadienį, 4-tą Rugsėjo ■ September
Dviejų Dienų Šventėje. Ant Rytojaus Labor Day

MIKOLAIČIO PARKE
E D D I N G T O N, P A.

Bus Nepaprastai Gražus Programas, Kuriame Dalyvaus Net 5 Chorai:

AIDO CHORAS iš Brooklyn, N. Y.
SIĘTYNO CHORAS iš Newark, N. J.
BANGOS CHORAS iš Elizabeth, N. J.
LYROS CHORAS iš Baltimore, Md., ir
LYROS CHORAS iš Philadelphijos

Tiek daug chorų iš tolimų miestų, kiek daug jaunimo privažiuos su chorais. O kiek pri
važiuos busais? Vien tik iš Brooklyno atvažiuos 6 busai. Kiek suvažiuos iš Baltimorės, 
iš Newarko, iš Pennsylvanijos mainų srities miestų ir iš kitur

ŠOKIAM GROS GERA ORKESTRĄ
Kalbės Rojus Mizara “Laisvės” Redaktorius

Dideles pinigines dovanos bus duodamos prie įžangos bilieto:
l-ma $50, 2-ra $25, 5-kios po $10 ir 10-tis po $5

Iš anksto įsigykite įžangos bilietus ir naudokitės dovanų proga. Bilietų pla- 
tintojai darbuokites. Kur tik eidami, ką tik sutikdami siūlykite bilietus.

Nauja L. Pruseikos Knyga

IŠDAVIKAI
Amerikos Istorijoj ir Sovietų Sąjungoj

• e •
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 turi panašumo į buvusius Jungtinėse 
Valstijose, pasakys jums Pruseikos knyga.

KAINA TIK 15c
Tuojau įsigykite ją ir skaitykite. Mokestį galite prisiųsti U. S. A. 

pašto stampomis, 3c ar 5c vertės.

Tą knygą išleido dienraštis “Vilnis”

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

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

GARS1NK1TES "LAISVĖJE”

ClementVokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

Traukiu paveikslus famiUjų, 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.

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

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

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

VARPO KEPTUVĖ' 4

36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y.
Varpo Keptuvės 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 i kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorj ir kainas.

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



šeštadienis, Rugp. 27, 1938

NewWko^a^Zmio* Važiuojantiems į 
Waterbury

60-tas Metinis 60-tas Metinis

Rainio Žudeikas Sulai
kė be Kaucijos

31 metų, 
ir Joseph 

Varet St., 
A. Blanch field, 
Teisme, sulaikė

St.
Paul Lanzisearą 

190 Middleton 
Leviną, 27 m., 
teisėjas James 
Kriminaliniame
be kaucijos iki Grand Jury tei
smo už mirtinai subadymą Vin
co Rainio, liepos 30 d.

Vincas ir Edvardas Rainiai, 
261 Hewes St., buvo užeigoj 44 
Scholes St., kada iškilo su anais 
barnis. Edvardas pamatęs 
anuos švaistantis peiliais pra
dėjęs bėgti, bet atsigrįžęs bro
lio ir pamatęs brolį gulint krau
juose. Vincas minė nuo žaizdų 
Kings County ligonbutyje. Ed
vardas irgi buvo sužeistu, ta
čiau išliko gyvu.

SUMUŠĖ UŽ PRISIPAŽINIMĄ 
ESANT KALTAIS

SEPTYNIS KALTINA 
KAILIŲ RAKETE

Sulaikė Deportavimą 
Dviejų Veteraną

Federalin Teisman pereitą 
ketvirtadienį buvo pašauktas 
Eli Stahl, du jo sūnūs ir žen
tas, kaltinami esą dalininkais 
tūlos grupės, parduodančios 
degtinę, padarytą iš batų ir 
drabužių valymui naudojamų 
medžiagų. Kaltinamieji prisipa
žino kaltais.

Vos tik spėjus jiems išeit į 
tarpdurį, pasigirdo šauksmas: 
“Gelbėkite!” Teismo sargams ir,on 10th Path, 
kitiems subėgus, prisipažinusie- 
ji rasta užpulti keturių mušei
kų, kurie spėjo pabėgt. Išduoti 
varantai jų areštui.

ti trys policistai, 
raketo sukty- 
pasipelnyt par- 
pirkliams vog-

ra-Du policistai pastebėjo 
portuotos vogta mašinos nume
rius ir areštavo John Mormon, 
216 Miller Ave., ir Ray West- 
over, 743 Quincy St.

HINES IR SCHULTZ SUSITIKDAVĘ IR 
CONNECTICUT VALSTIJOJE

Distrikto prokuroras Tho
mas E. Dewey ketvirtadienį 
visus teismabučio dalyvius 
nustebino savo nauju liudi
ninku. Prieš pat užsidarant 
sesijai, jis paprašė teisėjo 
Pecoros leist perstatyt liudi
ninką, kuris išlaukęs visą die
ną ir kurio liūdymas imsiąs 
tik kelis momentus. Teisėjas 
leido. Prokuroras jį atvedė 
teismabutin.

Naujojo liudininko pasiro
dymas išblaškė visą per die
ną buvusį ramumą. Mat, pro
kuroras ir kaltinamųjų advo
katai tęsė klausinėjimą ir 
perklausinėjimą George Wein- 
bergo, kuris išbuvo liūdininko 
kėdėj nuo pereito antradienio 
ir savo parodymus apie ra- 
ketierių mokesčius Tammanės 
tūzui Hines už apsaugą nuo 
policijos ir teisdarybės buvo 
išpasakojęs pirmiau. Jis ket
virtadienį nieko naujo nebe
pasakė, tik pakartojo seniau 
pasakytus parodymus. Hines’o 
gynėjų viltis, kad Weinbergas 
per ilgą klausinėjimą suklup
siąs ir jo liūdymas nebetek
siąs svarumo, neišsipildė.

Pašauktas liudyt Dudley 
Broth well jodinėjimo akademi
jos sav. iš Fairview, Conn., ku 
ris ten užlaiko arklydę jodinėji
mo mėgėjams. Brothwell pa
rodė į Hines kaipo į asmenį, 
kurį jis matė sykiu su Schul
tz’u ir kalbėjosi su juo Schul
tz’o draugovėje 1935 metų va
sarą.

Liūdymas sukėlė tikrą sen
saciją, kadangi jis ne tik pa
tvirtino Weinbergo liūdymą, 
jog Hines buvo ne tik rake
to dalyviu su Schultz’u, bet 
kad jis žinojo ir 
slapstymosi vietą 
port, Conn., kuomet 
policijos jieškomas.

“Koks jūsų užsiėmimas?” 
paklausė prokuroras liudinin
ko.

“Užlaikau jodinėjimo aka
demiją Fairview, už penkių 
mylių nuo Bridgeport, Conn.,” 
atsakė liudininkas.

“Kaip ilgai esate tame biz
nyje ?”

“Keturiolika metų.”
Po to prokuroras klausė 

liūdininko, ar jis galėtų pa
rodyt Schultz’o paveikslą. 
Liūdininkas parodė paveikslą 
ir paliudijo, kad Schultz’as jo 
arklydėj turėjo arklį 1935 
metų vasarą.

Po to Dewey klausė, ar jis 
galėtų pažint paveikslą kito 
vyro, kurį jis matė su Schul
tz’u. Liūdininkas greit parodė 
paveikslą, pridėdamas, kad jis 
jį matęs su dviem jam nežino
momis moteriškėmis.

Tada Dewey paprašė liūdi-

Schultz’o 
Bridge- 

jis buvo

ninko atsistot ir pasidairyt, 
ar kartais nepamatys vyrą, 
kurį jis pažino antrąjame pa
veiksle. Brothwell atsistojo ir 
atsargiai peržiūrinėjo esamų
jų veidus, galop sustodamas 
ir rodydamas į Hines pasakė :

“Va jis, tenai, su raudonu 
kaklaraiščiu.”

Tada prokuroras paprašė 
jį prieit artyn ir gerai prisi- 
žiūrėt iš arčiau, kad nepada
rius klaidos, 
ėjo arčiau 
tikrai tas 
jis matė 
įstaigoj.

Matomai, Hines’o advokatas 
visai nenumatė šio liudininko, 
tad liudininko neperklausinė- 
jo. Tačiau išsireiškė, kad jis 
norėsiąs jį perklausinėt kada 
vėliau.

Pereitą savaitę buvo areštuo- 
du civiliai ir 

kaltinami kailių 
bėse. Jie norėję 
duodami kailių
tu£ kailius ir paskui grasinda
mi areštu už priėmimą vogtų 
daiktų, kada atėjo laikas gaut 
tuos kailius.

Suokalbyje įtariami civiliai: 
Nathan Krapes, 46, 13 Bright- 

IGuh r«u'n, Brooklyne, ir 
Sam Davis, 36 m., 795 E. 151st 
St., Bronx, ir policistai: Ed
ward Schondelmeier, Josep 
Balkin ir Oviwer P. Swank, 
ketvirtadienį įvykusiame kvoti
me kaltais neprisipažino, tačiau 
sulaikyti po 
kiekvienas.

Sąryšyje su 
ketvirtadienį, 
tuoti pirmiau buvę detektyvais, 
o dabar paprastais gatvės sar- 
gais-policistais Arthur M. Ri
ordan ir Frederick Damrau. 
Jie esą viršminėtu būdu išgavę 
iš Harry Slomowitz, 108 
raine St., $500.

Skunde sakoma, kad 
aukščiau minėtieji pereitų 
tų pavasarį išgavę iš tos 
mos $4,270 už pristatysimus 
kailius, bet jų nepristatę, o pa
reikalavus pristatyt jie pagra
sinę areštu.

Gynimo 
išgauta 
Patter-

Amerikos Ateivių 
Komiteto pastangomis 
per teisėją Robert P. 
son patvarkymas, kuris sulai
ko nuo tuojautinio deportavi
mo Hugo Herman Kopling ir 
Juan Molina, abu pirmiaus 
gyvenę šioje šalyje ir abu tar
navę Tarptautinėj Brigadoj su 
Ispanijos 
Molina,

$5,000 kaucija

ta pačia byla, 
Brooklyne areš-

Liaudies Armija, 
ispanas, bandė čion 
slapuku ant laivo 
,liepos 30, šių metų, 
bandė sugrįžt šį mė-

41 metų, Vokieti- 
gimęs iš lietuvių 
Prūsijoj, gyveno

Valstijose nuo

Lor-

visi 
me- 
fir-

Penkios Mergaitės Imitavo 
Shirley Temple Pikiete

Liudininkas pri- 
ir paantrino, kąd 
pats žmogus, kurį 
su Schultz’u savo

Veteranas Nusižudė
Albert Barbell, 48 metų, 

4805 Church Ave., liguistas 
pasaulinio karo veteranas, nu
sižudė pereitą ketvirtadienį 
iššokdamas pro langą nuo 13- 
to aukšto Maiden Lane Bil
dingo, 170 Broadway, New 
Yorke. Kūnas nukrito gatvėn 
ir daugelis pėstininkų vos tik 
išvengė užgavimo.

Barbell sirgęs neišgydoma 
liga. Priedams prisidėjus ki
ta nelaimė. Jis pereitą pir
madienį turėjęs būt teisme už 
pardavinėjimą priemonių ap
saugai nuo nėštumo, kuomi jis 
dasidirbdavęs biskį pinigų 
prie gaunamos pašalpos. Tuo 
reikalu jis buvo atėjęs pas 
advokatą Solomon ir jo padė
jėjui Katzmanui nuėjus prie 
telefono, klijentas pasinaudo
jo

Prie Federalio Bildingo, Fo
ley Square, kur Dies sub-ko- 
mitetas turi savo patalpą, per
eitą ketvirtadienį praeinanti 
publika galėjo pamanyt, kad 
jai vaidinasi, čia vaikščiojo 5 
gražios mergaitės, pasirėdžiu
sios gražius garbinius su ribi- 
nukais ir apsivilkusios kojinai
tėmis, visai panašiai į garsiąją 
judžių žvaigždutę Shirley 
Temple.

Penkios “Shirley Temples” 
nešė iškabas, kuriose sakoma: 
“Tut, tut, Mr. Dies, Shirley 
Temple is not subversive.”

Mergaitės norėjo įteikt Dies 
sub-komitetui 6 raudonais sti
klais akinius, bet jų neleido į 
bildingą. Tai buvo atsakymui 
į Dies komiteto “atradimus,” 
būk mažoji ir visų mylima ak
torė esanti komunistų išnaudo
jama saviems tikslams. Pikie- 
tės atstovavo Jaunųjų Komu
nistų Lygą.

Atstovaus Brooklynietes 
Gražuolių Konteste

proga iššokt pro langą.

Brooklyniečiu Sveikata
Plaučių uždegimais perei

tą savaitę susirgo 46, keturio
lika mažiau, negu pirmesnę 
savaitę. Sveikatos komisio- 
nierius dr. Rice pataria neuž- 
leist šalčių, nes iš jų gali iš- 
sivystyt plaučių uždegimai.

šeši susirgo difterija, kuri 
taip pat galėtų būt visai su
valdyta, jei kiekvienas kūdi
kis po sulaukimo 9 mėnesių 
amžiaus būtų nuo jos apsau
gotas čiepijimu.

Mirė 
čių 380. 
2.

Gimė

nuo visokių priežas-
Auto nelaimėse žuvo

per savaitę 788.

Walter Crane, buvęs bondsų 
pardavinėtojas, nusižudė, nu
šoko nuo 14-to aukšto 15 
Park Row Bildingo.

Barbara Beach, 287-A Hart 
St., išrinkta gražiausia Brook
lyno plaukike gražuolėms pa
rinkt konteste, 
George. Ji vyks 
Bathing Beauty 
nantį mėnesį.

viešbutyje St. 
į Atlantic-'City 
Pageant atei-

Kalnuose Rado Mirtį
Joseph Caggiano, 21 m., che

mijos studentas iš Long Island 
City, nuvyko su draugais va- 
kacijų į Naująją Angliją. Ne
toli nuo Randolph, N. H., jis 
norėjo pereit kalnus, bet užėjus 
audrai su ledais ir sniegu, mirė 
kalnuose nuo peršalimo pirm, 
negu pribuvo pagelba. Tėvai 
pargabeno jo kūną į L. I. City.

Brooklyno Vaikų Muziejaus 
darbai būsią išstatyti Pasauli
nės Parodos šios Valstijos 
švietimo Departmento bildin- 
ge. Jiems paves čielą kamba
rį.

Santo Zimmardi, 27 m., 661 
Hicks St., sulaikytas po $1,500 
kaucijos dėl nusipirkimo $165 
vertės žiedo už $1. Jis sakosi 
nežinojęs, kad žiedas vogtas.

Harding 
Kopling 
nesį.

Kopling, 
jos pilietis, 
tėvų Rytų 
Jungtinėse
1927, tankiai išplaukdamas ir 
sugrįždamas Amerikos lai
vais. Jis sugrįžo pereitą mė
nesį kaipo konsularis kelei
vis, bet buvo sulaikytas dėl 
neturėjimo vizos.

Molina yra neoficialiai ve
dęs Amerikos pilietę ir patė
vis trim Amerikoj gimusiom 
vaikam.

nėto 
ving

abiejų gynimą veda 
komiteto advokatas 
Schwab.

mi-
Ir-

Kalinių Alkio Streikas 
Tęsęsis 30 Valandų

Nuteistų už šeimos neužlai- 
kymą kalinių, Brooklyne, al
kio streikas tęsęsis per 30 va
landų pora savaičių atgal, kada 
sargai atsisakė jleist kaliniams

Sekantį šeštadienį, 27 d. rug
pjūčio, Waterbury, Conn., bus 
didelis naktinis piknikas. Pra
sidės 4 vai. po pietų ir baigsis 
4 vai. sekmadienio rytą. Bus 
daug svečių iš Bostono, Mon
tello, Worcester, Brooklyno ir 
iš kitų miestų.

Iš Brooklyno važiuojantiems 
į tą pikniką kelionė $1.50 į abi 
pusi. Išvažiuosime šeštadienį 1 
vai. po pietų. Grįšime kaip su
sitarsime. Tuojau užsisakykite 
vietas mašinose. Galite užsisa
kyti “Laisvės” ofise.

Tas piknikas bus- “Laisvės” 
naudai. Tad norintieji pasima
tyti su “Laisvės” rėmėjais Con
necticut valstijoje, važiuokite į 
tą pikniką.

Fulton St., su- 
ir nuėjo pa- 

Radęs tik $6, 
atgal, šaky d a- 
tiek neapsimo- 

Paskui 
savinin-

PERMAŽAS GROBIS
William Lambeck, 267 Ber

keley PI., atėjo j skrybėlinę 
krautuvę, 427 
rišo savininką 
imt pinigus, 
jis metė juos 
mas, kad su
ka pradėt savaitę, 
jiedu išsikalbėjo su 
k u, jis jį atrišo ir ramiai išė
jo. Būtų viskas taip ir pa
sibaigę, bet plėšikas užmiršo 
krautuvėj savo dokumentus, 
kurių sugrįžus jis tapo areš
tuotas.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Workers Alliance, bedarbių tary
ba, ir W. P. A. rusų lokalas 60 kvie
čia visus narius lietuvius dalyvauti 
pirmadienį, 29 d. rugp. jų susirinki
me, 56 Manhattan Avė. Viso didžio
jo New Yorko miesto Centralinis or
ganizatorius drg. J. Benton daly
vaus. Jis duos platų paaiškinimą ir 
naudingus būdus dėl organizacijos.— 
Kom. (201-202)

Maspeth ir Betts Avės.
Grieš dvi

bet

Antra

Pradžia

—R engi a—
LIETUVIŲ DRAUGYSTĖ ŠV. JURGIO

įvyks Sekmadienį, Rugpjūčio 28 August
KLASČIAUS CLINTON PARKE

Maspeth, L. I.
Orkestros, nevien Lietuviškus ir Amerikoniškus šokius, 
surinktų iš viso pasaulio, vėliausios mados šoklus, 

tai Draugystės nario 
PROF. KAIZOS ORKESTRĄ

Jaunuolių Orkestrą vadovaujant BILL KAKAKTIN 
linksmins jaunus ir suaugusius.

2 vai. po pietų Įžanga 40 centų

Dr. Herman Mendlowitz
33 Metai Praktikos

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

Tel. Evergreen 7-1312

OFISO VALANDOS
Nuo 1—3 dienų 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”.

t

Tel. Virginia 7-4499

Barry P, Shalins
(šalinskas)

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

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

Woodhaven, L. L, N. Y.

Mateušas Simonavičius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

si
!

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

STREET

PARDAVIMAI
Parsiduoda valgykla (Diner). Sa

vininkas atsitraukia nuo biznio. Ra- 
: A. Baier, 

59-81 — 58th Rd., Maspeth, N. Y. 
(201-203)

vaisių, kaip pasakoja S. Meyer,. gykite sekančiu antrašu:
824 Sutter Ave., tuo laiku 
vęs kalėjime. Išlaukiniam 
šauliui tuomet buvo Sakyta, 
toks streikas bandyta, bet 
pravesta.

Užmušęs Netyčia

bu- 
pa- 
kad
ne

Richard J. Byrne, 30 metų, 
328 W. 11th St., New Yor
ke, IRT darbininkas, ketvir
tadienio rytą susibaręs su Jo
seph Esrandeque, 60 metų 
darbininku ir jam sudavęs 
buteliu, nuo ko užgautasis pa
sirodė sunkiai sužeistu. Byrne 
paspruko Philadelphijon ir 
ten neramus vaikščiojęs po 
gatves. Tačiau kada pama
tęs, jog jo užgautasis mirė, 
jis nuėjo policijos stotin ir pa
prašė jį areštuot ir grąžint 
teismui už žudystę.

MIRĖ
Ona Preikšienė, 67 metų, 

1009 Broadway, Brooklyne, 
mirė rugpjūčio 24 dieną, na
mie. Sirgo vėžiu, dėl kurio iš
gulėjo namie 2 mėnesiu. Pa
šarvota namuose. Laidos 27 
rugpjūčio, šv. Trejybės Ka
pinėse. Iš namu išlydės 9 vai. 
ryto.

Velionė paėjo iš Virbalio,— 
duktė Viktorijos Bieleckiūtės 
ir Vinco Akucevičių. Liko nu
liūdime vyras Pranas, sūnus 
Jonas, dvi dukterys—Marijo
ną ir Ona. .

Laidotuvėm rūpinasi grabo- 
rius Juozas LeVanda-Levan- 
dauskas.

H. Gorman, krautuvininką, 
31-85 Steinway Ave., Astori- 
joj, du ginkluoti vaikėzai su
rišo su telefono viela ir išsi
nešė $50.' Jį paliuosavo tele
fonų kompanijos technikas, 
atvykęs pažiūrėt, kas atsitiko 
su telefonu.

“Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytojų.

Parsiduoda saldainių krautuve, ga
lima daryti gerą pragyvenimą. Sa
vininkas atsitraukia todėl, kad svei
kata silpna. Dėl daugiau informaci
jų kreipkitės po sekančiu antrašu: 
15 Scholes St., Brooklyn, N. Y.

(201-203)

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-3872

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Graborius (Undertaker)
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335

CHARLES 
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Gerai Patyrę Barberiai 
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y. 

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Telephone: E Vergreen 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.

j

Tel. Stagg 2-5043NOTARY PUBLIC

MATTHEW P. BALLAS

BROOKLYN, N. Y.660 GRAND STREET

Puikiai Įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

(BIELIAUSKAS)

LA1SNIUOTAS GRABORIUS

426 SOUTH 5th
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

Lietuvių Kuro Kompanija 
ĮDEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS 
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

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

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

FRANK DOMIKAITIS
5 RESTAURACIJA

417 Lorimer St. Brooklyn Laisves” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

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

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

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