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Kasdien Skaitykite 
“LAISVĘ” 

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

nės Japonijos.

Krislai
Kas Ta Artimo Meilė? 
šnekos ir Darbai.
Virto “Aniuolu.”
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“Komunizmas priešinasi 
ir artimo meilei,” sako Chi-\ 
cagos “Draugas”. O maga
ryčioms dar priduria: “Ko
munistai netiki brolybei, 
kuri yra paremta artimo 
meile.”

Iš tiesų komunistai netiki 
nei tokiai artimo meilei, nei 
brolybei, kokią praktikuoja 
“Draugas” ir visa kunigų 
spauda, kurioje 
dienelė taip ir ' 
plūdimas komunistų 
pažangių žmonių.

Komunistai gi tikinčių 
žmonių neplūsta. Jie net tu
ri jiems savo dešinę ranką 
ištiesę ir kviečia kovon už/ 
gerovę ir socialinį teisingu
mą.

Gal mums “Draugas” pa-* 
aiškintų: Kodėl plūdimasi^ 
jam yra artimo meilė ir bro
lybė, o kvietimas prie kil
naus darbo yra paneigimai 
artimo meilės ir brolybės^

“Tėvynės” redaktorius K. 
Jurgelionis pasakė, kad lie
tuviškumas galimas ir be 
lietuvių kalbos. Smetonos 
atstovas p. Žadeikis visai 
nuneigia tą mintį.

Jurgelionis turėjo mintyje 
mūsų amerikinį lietuvių 
jaunimą. Antra karta lietu
viškai kalbėti jau nebemo
kės, bet svarbu, kad ji ne
pamirštų lietuvybės, 
kilmės, savo liaudies 
cijų. __ __

Ir eina diskusijos, 
ma, padiskusuoti galima. 
Bet kas iš to, jeigu nieko 
nedarysime, idant palaikyti 
mūsų jaunime ir lietuvių 
kalbą ir lietuviškumą?

Mes stojame ir už lietu
vių kalbą ir už lietuvišku
mą, paremtą gražiomis lie
tuvių liaudies tradicijomis 
ir žmoniškumu. Mes ir dar
buojamės toje linkmėje. 
Kaip tik pažangiųjų žmonių 
suorganizuotame jaunime 
jūs rasite daugiausia ir lie
tuvių kalbą mokančių, ir 
lietuviškumo prisilaikančių 
jaunuolių.

Kurie netikite tam, atei
kite į mūsų koncertus, iš
girskite jaunimą lietuviškai 
dainuojant. Pasižiūrėkite į 
mūsų skaitlingus jaunimo 
chorus. Susipažinkite su ke
letu desėtkų Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimo jau
nimo kuopų.

kas miela į 
kunkuliuoja j v 
listų ir visipv

savo 
tradi-

Žino-

zidento Roosevelto, 
nesenai sakė, jog 
priešingas pažangių 

_____  likonų išrinkimui į kongre-
Jei jau kur glūdi išlaiky- j są. 

mas lietuvių kalbos ir lietu
viškumo, tai šitoje komunis
tinės, pažangiosios srovės 
veikloje. Tuomi gi negali di
džiuotis nei socialistai, nei 
sandariečiai, nei klerikalai.

Ar žinote, kad ponas Vi- 
taitis, atsisėdęs Tysliavos 
vieton prie “Vienybės”, jau 
moko “Tėvynę” bepartyviš- 
kumo. “Fraternalės neparti
nės organizacijos organas 
užkemšamas partine propa
ganda prieš Lietuvą”, gieda 
Stasys. Ir klausia: “kažin ar 
ilgai SLA nariai toleruos 
tokią padėtį? Nepartinės 
fraternalės organ izacijos 
organas neprivalo tarnauti 
jokiai partinei organizaci
jai.”

Vienas aišku: SLA nariai 
nebegrąžins Vitaičio prie 
“Tėvynės” smetohizmu juos 
maitinti.

(Tąsa 2-ram ppsl.)

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $6.00 
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Roma Remia Hitle
rio Karinę Užmačią 
Prieš Čechoslaviją
ursto Čechoslovakus Nepa- 
sitikėt SSRS ir Francija
Roma. — Italijos užsienio 

reikalų ministerija per sa
vo organą “Informazione 
Diplomatica” pareiškia, kad 
Italija šimtaprocentiniai pa
laiko Vokietijos pus'ę prieš 
Čechoslovakiją. Mussolinio 
valdžia šneka, kad Čechoslo
vakija jau būtų priėmus 
hitlerininkų reikalavimus 
kas liečia pilniausią savival
dybę Sudetam vokiečiam- 
naziam Čechoslovakijos ri
bose, bet, girdi, Sovietų Są
junga ir Francija kūrstan- mu. Tautininkų Partija pa
čios čechoslovakus nepasi- taria, kad Pietinė 
duot.

“Informazione Diplomati
ca” gąsdina Čechoslovakiją, 
kad jinai nepasitikėtų kari
ne parama iš Francijos ir 
Sovietų pusės, jeigu Hitle
ris “turėtų” užpult Čecho
slovakiją.

DRĄSOS CHEMIKALAS
Columbus, Ohio. — Yale j Graiką Fašistai Slegia 

universitetu mokslininkai i* •• i
parodė Amerikos Psicholo- VISOS KClIglJflS, ApOft
Universiteto mokslininkai 

gų Draugijos suvažiavimui, 
kad tūla “vyriškų skystimų 
liauka”, pagaminta iš au
galų, įšvirkšta į kraują, pa
naikina nuoyargį pas vyrus, 
augina jų raumenis ir net 
baikščiausius vyrus padaro 
drąsiais.

U. S. A. Ministeris Pritaria 
Pažangiem Republikonam
Washington. — “Demo

kratas atžagareivis yra la
bai panašus j republikoną 
atžagareivį,” pareiškė Ame
rikos vidaus ministeris H. 
L. Ickes.

Ickes praveda mintį pre- 
kuris 
nebus 
repu-

5 MALDININKAI UŽMUŠ
TI, 100 SUŽEISTA

Orhan, Francija.—Begrįž- 
tant maldininkam - piligri
mam iš Josselino garsios 
senos bažnyčios, jų trauki
nys iššoko iš bėgių ir 5 ta
po užmušti ir bent 100 su
žeisti.

Barcelona, Ispanija.—Re- 
spublikiečiai stengiasi at
griebti nuo fašistų miestą 
Cabeza ,del Buey, pietiniai- 
vakariniame fronte, ir per 
dieną paleido daugiau kaip 
tūkstantį artilerijos šovinių 
į fašistų pozicijas dviejuose 
nedideliuose kalnuose prie 
to miesto.

Washington. — Per pas
kutinius 8 mėnesius paga
minta 1,547,776 automobiliai 
Jungtinėse Valstijose.
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A 1** * 11 * * i China? Išmušė Japo-Anglija, ir Ginkluojasi
Cape Town, Pietų Afrika. 

—Ęietinės Afrikos, Angli
jos kolonijos, karo ministe
ris O. Pirow pareikalavo, 
kad vietinis seimas paskir
tų 30 milionų dolerių apsi
ginklavimo reikalams per 
trejus metus. Sako, reikėsią 
137,000 nuolatinės armijos 
ir 1,000 karinių lakūnų; 
taip pat turėsią būt pasta
tyta eilė pajūrio tvirtovių, 
kurios bus. apginkluotos 9 
iki 15 colių šovinių kanuo- 
lėmis.

Pietinės Afrikos Tautinin
kų Partija išleido pareiš
kimą, kur sako, kad “Ang
lija jau nėra tokia kariškai 
galinga šalis, kaip praeity
je”; todėl Pietinė Afrika 
pati turi rūpintis apsigyni-

Afrika 
išanksto nežadėtų kariaut 
išvien su Anglija bet ko
kiuose karuose.

London. — Anglijos val
džia persergėjo Hitlerį, kad 
jeigu jis peršiurkščiai elgsis 
su Čechoslovakija, tai galės 
ir Angliją įvelt į karą.

Stačiatikiy
Athenai, Graikija. — Fa

šistiniai Graikijos diktato
riai baudžia kalėjimu 2 iki 
6 mėnesių tuos, kurie kalba 
už bet kokią kitą religiją, 
apart stačiatikių (pravosla
vų).

Graiku valdžia varo mo
kyklų vaikus į stačiatikių- 
pravoslavų bažnytines mo
kyklas sekmadieniais. Kata
likų ir protestonų vaikai 
taip pat siunčiami j stačia
tikių bažnyčių pamaldas. 
Jeigu jie nori eit j savo re
ligijų bažnyčias, tai turi pir
ma gaut valdišką leidimą.

Fašistinė diktatūra įsakė, 
kad našlaičiai bei tėvų pa- 
mesti vaikai tegali būt auk- sjun^ į frontą, kai kurie at-
lėjami tik stačiatikių įstai
gose. Uždrausta bet kokia 
literatūra, kuri skelbia nuo
mones priešingas stačiatikių 
bažnyčiai.

Nesenai fašistinė vyriau
sybė neleido išlipti iš laivo 
keliem Amerikos katalikų 
kunigam ir vienam protes- 
tonui, kurie norėjo apvaži- 
nėt Graikiją.

Žydų religija Graikijoj 
viešai niekinama ir perse
kiojama.

Amsterdam, Holandija.— 
Karalienė Wilhelmina pa
krikštijo naują Holandijos 
motorinį .keleivinį laivą 
“Oranje”, 20,000 tonų 
pos.

įtal-

ORAS
Šiandien šilčiau.—N. 

Oro Biuras.
Vakar temperatūra 60.

mis iš Strateginio 
Miesto Kwangtsi

Nukovė 1,000 Japonų; Pa
grobė 40 Jų Kanuolių

Hankow, Chinija. — Ja
ponai buvo užkariavę Kwa
ngtsi, strateginį miestą, bet 
po 12 valandų chinai išmu
šė juos iš to miesto; nuko
vė 1,000 japonų ir pagrobė 
40 jų kanuolių.

Kwangtsi yra svarbiau
sia chinų tvirtuma užkirsti 
kelią japonam toliau į va
karus linkon Hankowo, Chi- 
nijos laikinosios sostinės.

Shanghai. — Japonų ofi- 
cieriai atsiliepia su aukš
čiausia pagarba apie chinų 
žūtbūtinę narsą, nors jie 
pasakoja, būk “visa tai bū
sią veltui.”

Japonų komandieriai skel
bia, kad nuo rugpjūčio 19 
iki rugsėjo 6 d. chinai už
mušę bei sužeidę tik 2,300 
Japonijos karių; bet japo
nai pasakoja, būk jie tuo 
laiku “nukovę 22,000 chinų.”

LIAUDŪEČIAI ATGRIEBĖ 
EBRO KALNUS, KURIUOS 
FAŠISTAI BUVO UŽĖMĘ

Barcelona, Ispanija. — 
Trisdešimt itališkų kanuo
lių batarejų, tuzinai tankų 
ir desėtkai tūkstančių ka
reivių šturmavo liaudieęius 
vakarinėj pusėje Ebro upės, 
ir buvo užėmę kalnelius 
num. 356 ir 467. Bet liau- 
diečiai paskui greit vėl at
griebė šias pozicijas ir skau
džiai atmušė fašistus nuo 
kalnelio 387.

žuvo Tūkstančiai Fašistų
Tūkstančiai fašistų liko 

nukauta tuose mūšiuose, be 
jokio jiem laimėjimo. Tūli 
gen. Franco batalionai buvo 
beveik visai sunaikinti; o 
kada komandieriai perorga
nizavo jų likučius ir vėl 

sisakė eiti, ir už tai tapo 
nubausti.

Oro kovose liaūdiečių la
kūnai nukirto tris, didelius 
Vokietijos orlaivius, o iš sa
vo pusės neprarado nė vie
no.

Anglą Darbo Unijos su 
Francija ir Sovietais 

Prieš Fašistus
Blackpool, Anglija.—Kon

gresas Anglijos Darbo Uni
jų, atstovaujantis 5 milio- 
nus darbininkų, beveik vien
balsiai pareikalavo, kad val
džia sušauktų seimą, kuris 
turėtų pasisakyti, kaip žiū
ri į Vokietijos grūmojimus 
Čechoslovakijai.

Anglijos Unijų Kongreso 
rezoliucija reikalauja, kad 
Anglija veiktų išvien su
Francija ir Sovietais dėlei publikai.

Roosevelt Neduoda Pinigų 
Dies’o “Tyrinėjimams”
Washington. — Preziden

tas Rooseveltas nieko neat
sako į laišką kongresmano 
Dieso, reikalaujantį duot 
daugiau pinigų tyrinėt 
“prieš-amerikinius judėji
mus.”

Dies, fašistuojantis gal
va kongresinės komisi
jos, neva tyrinėjančios hit
lerininkų ir komunistų vei
kimą, sukvietė prieš komu
nistus liudyt kompanijų šni
pus, streiklaužius, vagis ir 
kitokius padaužas. Tie “liu
dininkai” pasakojo, būk ir 
Shirley Temple, mažytė ju
damų paveikslų aktorė, 
esanti užkrėsta komunizmu. 
Iš to viešai juokėsi ir pats 
prez. Rooseveltas.

ANGLIJA—TAI NAZIŲ 
ATSPARA PRIEŠ 
ČECHOSLOVAKIJĄ

Maskva. — Sovietų spau
da rašo, kad hitlerininkai 
taip smarkauja prieš Čecho- 
slovakiją todėl, kad jie ti
kisi, jog Anglija palaikys jų 
pusę.

Sovietai Atmeta Siūly
mą Statyt Franco ant 
Lygią su Respublika
London. — Tarptautinės 

“bepusiškumo” k o m i s i jos 
pirmininkas, anglas lordas 
Plymouth norėjo siųst sa
viškį delegatą pas generolą 
Franco ir pas Ispanijos res
publikos valdžią, kad išaiš
kintų jiem Anglijos planą 
kas liečia atšaukimą sve
timšalių kareivių iš abiejų 
pusių.

Sovietų atstovas komisi
joj tam pasipriešino; sako, 
tokio delegato siuntimas pas 
Franco ir respublikiečius 
tai reikštų pripažinimą fa
šistam lygybės su respubli
ka, nors generolas Franco 
atmetė minimą Anglijos 
planą, o respublikos valdžia 
bendrai jį priėmė.

Bet Sovietai nesipriešin
tų, jei generolas Franco at
siųstų savo įgaliotinį, o res
publika—savo į Londoną, 
paaiškint fašistų ir respub- 
likiečių nusistatymą tuom 
klausimu.

RŪPINASI ŽYDŲ APGY
VENDINIMU ETHI- 

OPIJOJ
New York. — Buvęs tei

sėjas H. J. Reit kreipiasi į 
Italijos atstovus Amerikoj, 
norėdamas padėt tremia
miem iš Italijos žydam ap- 
sigyvent Ėthiopijoj.

Washington. — Pašali
niuose WPA darbuose Ame
rikoj dabar dirba 3,066,963 

čechoslovakijos apgynimo 
ir taikos išlaikymo. Rezo
liucija taip pat šaukia pra
leist ginklus Ispanijos res-

Hitleris Nori Daugiau 
Negu Savivaldybės Na- 
ziams Čechoslovakijoj

a

General Motors Šaukia At
gal 24,000 Darbininkų

.Flint, Michigan. — Gene
ral Motors Automobilių 
korporacija šaukia ateinan
tį pirmadienį 24,000 darbi
ninkų atgal į darbą Buick, 
Chevrolet, Fisher Body ir

Nuremberg, Vokietija 
Hitleris liepė K. Henleinui, 
Čechoslovakijos nazių gal
vai,. panaujint derybas su 
Čechoslovakų valdžia, bet 
atmest jos pasiūlymą, ža- 

A. C. Spark Plug fabrikuo-: dantį Sudetam naziam-vo- 
se. • kiečiam savivaldybę tik pa-

Nuo pirmadienio taip pat gal jų dnuguma atskiruose 
bus pradėta General Motors apskriciuose.. Hitleriu įsakė 
liejyklos darbai Saginaw ir čechoslovakijos nazių va- 
auto. dalių darbai Bay City. (an} reikalaut ne tik pilnos 
Abiejose šiose vietose būsią savivaldybės, bet ir dau- 
sugrąžinta darban per 3,000. ^iau- 
žmonių.

Korporacijos
- V.... V. | . V. . 

daugiau parduoda automo-' įos rasistų aam 
bilių ir biznis gerėja abel- darni prijungt •----------------------------- ' /N/An h rx nl rvTvn Ir1, i nnai.

Krumau mieste, Čechoslo- 
viršininkai' vakijoj, demonstravo 4,000 

sako, kad paskutiniu laiku nazių, dainuodami Vokieti*? 
rinnrrion taq v»/4nnrJn oni-nyvin. ' JOS fašistų daiU< .S ii S8Uk" 

_; (“vokiškas” 
Čechoslovakijosnalis Vokie

tijai; sužeidė tris čechoslo- 
SAN FRANCISCO STREI-' vak^ policininkus.
KAS PRIEŠ KRAUTUVES 

KAIP MŪRAS

San Francisco, Calif.—35 
departmentinės krautuvės 
iki šiol tegavo tik kelis de- 
sėtkus streiklaužių prieš 8 
tūkstančius streikierių, mer
ginų ir vyrų. Streikieriai 
priklauso Amerikos Darbo 
Federacijai, bet juos 
riai remia CIO unijos.

Per susikirtimą su 
bais, policija areštavo 
kis streikierius.

stip-

ske- 
pen-

Lotynų Amerikos Darbininkai 
Sveikina Čechoslovakiją
Mexico City. — Lotynų 

Amerikos Darbininkų Kon
gresas, pagal įnešimą L. 
Jouhaux’o, Francijos darbi
ninkų vado, pasiuntė svei
kinimo ir padrąsinimo kab- 
legramą Č e c h o s lovakijai, 
“kuriai dabar gręsia užpuo
limo pavojus iš Hitlerio pu
sės.”

TYRINĖJIMAI PRIEŠ 
JERSEY CITY HITLE- 
RIUKĄ NESUSTABDYTI

Washington. — Spaudoj 
buvo paskelbta, būk Ameri
kos teisingumo ministerija 
netyrinės, kaip Jersey City 
majoras, ‘hitleriukas’ Frank 
Hague slopina žodžio ir su
sirinkimų laisvę ir unijų bei 
streikų teisę.

Teisingumo ministerija 
dabar praneša, kad dar nė
ra nutarus, ar toliau tyri
nėt Hague’o fašistinius žin
gsnius ar ne.

Monteagle, Tenn. — High
lander Folk vidurinės mo
kyklos profesorius dr. J. 
Dombrowski 
krikščioniški 
pietinėse valstijose yra di
džiausi priešai CIO ir Dar
bo Federacijos unijų.

sako, kad 
evangelistai

&

s

Kruvinos Nazių Demonstra
cijos Čechoslovakijoj

v

Freiwalde, ČechoslovakL 
joj, gatvėmis maršavo 4,000 
vokiecių-nazių, staugdami; 
“Pražūtis žydams! Tegy
vuoja Hitleris!”

Du vokiečiai naziai, Če- 
choslovakijos muitinių val
dininkai, persirengę “darbi
ninkais,” neva norinčiais 
pereit per sieną Vokietijon 
darbų j ieškot, pasd^e 
valdininką Rybą ir 
pė jį į Vokietijos pusę.,^ ,

London. — Anglijos/ mi
nisteris pirmininkas N> 
Chamberlain ir karinio or
iai vyno ministeris Wood, 
kaip pranešama, sutiktų 
leist Hitleriui apsidirbt su 
čechoslovakija.

EXTRA!
Boston, Mass. — 1,000 

Sukniasiuvių Unijos streif 
kierių laimėjo 35 valandų 
darbo savaitę (vietoj buvu
sių 48 vai.) ir algos priedus 
nuo 20 iki 40 procentų.

Maskva. — Japonija laiko 
400,000 armiją Manchukuo 
krašte, prirengtą karui 
prieš Sovietus.

Philadelphia, Pa.—Philco 
Radio—Batarejų kompanija 
pasirašė sutartį su CIO uni 
ja po 4 mėnesių streiko.

Nazių Išmistas apie Vokie
čių “Mėsinej’imą” čechoslo

vakijoj

Maerisch-Ostrau. — Lai
ke nazių ermyderio, vienas 
Čechoslovakijos policininkas 
atsitiktinai kirto bizūnu ir 
vienam vokįečiui-naziui, Če
choslovakijos seimo atsto-f 
vui, kuris užpuolė mušt vie
ną cechą.

Iš to Vokietijos naziai iš
pučia didelį burbulą, būk 
“Čechoslovakija mėsinėjan- 
ti vokiečius seimo atstovus.”

J
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Amerikietis Lietuvis Apie 
Sovietų Sąjungą

Su Pirmyn Choru nuvykęs į Lietuvą, 
amerikietis Albertas Jokšas aplankė ir 
Sovietų Sąjungą. Jis daugiausiai buvo 
Leningrade ir Maskvoj. Sugrįžęs iš ten, 
pasikalbėjime su “L. Žinių” korespon
dentu, p. Jokšas, be kitko pareiškė:

“Įvažiuojant į Sovietų Sąjungą asme
ninis apžiūrėjimas prie sienos gana grie
žtas. Bet turiu pasakyti, kad toli gražu 
ne vienodas. PaV., mano daiktus peržiū
rėjo, bet manęs nekratė. Tuo tarpu toje 
pat kūpėjo važiavo moteris, kurią ap- 
kratė smarkiai ir net laiškus paėmė. Juos 
žadėję grąžinti Maskvoje, jei juose nieko 
pavojinga nebus rasta.

“Mano pirmasis įspūdis, įvažiavus į 
Rusiją, buvo neblogas. Toks jis liko ir 
per visą mano buvimo laiką. Visai tokių 
nemalonių ir sensacingų dalykų, apie ku
riuos rašo Amerikos spauda, man neteko 
matyti ir man atrodo, kad jų nėra. Aš 
mielai sutikčiau kokius du-tris metus Ru
sijoj pagyventi, jei ten gaučiau už savo 
darbą tokį atlyginimą, kaip Amerikoj.”

Jis nenorėtų ten apsigyventi dar ir dėl 
to, kad “ten nėra ‘mįslės’ laisvės”. Žino
ma, toks .-pasakymas mažai ką pasako, 

, nes yra visokių “mįslių.” Fašistinė” mįs
lė”, aišku, ten suvaržyta, bet dėlto pil
niausiai galima “mislyti” anti-fašistine 
“mįsle.” Tiek dėlto. Svarbu pabrėžti tai, 
kad p. Jokšas suranda, jog tų “nemalo
nių ir sensacingų dalykų”, apie kuriuos 
rašo tūli amerikinių buržuazinių laikraš
čių korespondentai, Sovietuose nėra.

Ponas Jokšas sako toliau:
“Būdamas Leningrade ir Maskvoje 

mačiau labai daug žmonių. Leningrade 
.pilni parkai, geležinkelio stotys, užeigų 
namai. Man pasakojo, kad esą suvažiavę 
iš tolimesnių ir artimesnių apylinkių kol- * 
chozininkai, kurie pardavę gausų derlių, 
turį daug pinigų ir norį mieste pasipirkti 
įvairių dalykų. Visų mano matytų žmo
nių apsirengimas buvo gana paprastas, 
ne madnas, kaip Amerikoje arba čia Lie
tuvoj. Bet turiu pasakyti, kad taip buvo 
apsirengę visi ir ponų, poniškai apsiren
gusių, neteko matyti. Bet taip pat visų 
drabužiai švarūs, nesudriskę. švaros la- 

' bai dabojama ir miestų gatvės švarios.
“Man keičiant dolerius, už dolerį davė 

po penkis sovietų rublius. Todėl nors ir 
• turėjau truputį dolerių, bet perdaug ne
galėjau švaistytis, nes daug išeitų.

“Leningrade ir Maskvoje mačiau daug 
.krautuvių ir krautuvėse visko yra, tik 
r man buvo brangu. Maskvoje mačiau to- 
-kių gražių krautuvių, kad ir Paryžius 
‘galėtų pavydėti. Kiek pastebėjau, Mask
voje visko galima lengviau ir pigiau gau
ti, negu Leningrade. Čia prie pigesnių 
■daiktų krautuvių dar teko matyt “uode- 
,gas”. Maisto krautuvėse matyti daug 
įvairių maisto dalykų, bet man sakė, kad 
yra ir turgaviečių, kur kaimiečiai ir kol- 
chozininkai suvežą savo gaminius ir ten 
parduoda. Bet ten dažnai esą brangiau, 
negu kooperatyvuose.” 

č Žmonių, pasak p. Jokšos, visur prisi
grūdę. Restoranai pilni. Parkai pilni; 
sunku gauti vietos. Ten pat jis žymi:
f “Bet man* teko kalbėtis su vienu lietu
viu Maskvoje, kuris sakė, kad butų dar 
•trūkstą. Tik jei tokiu tempu bus stato
ma, tai per du metu Maskvoje butų ne- 

‘ betruks. Priemiesčiuose griaunami medi- 
■' niai ir mūriniai maži namai, o jų vietoje 
statomi didžiuliai, kur sutelpa 10 kartų 
daugiau gyventojų. Namus daug kur taip 
pat stato mašinomis, kaip Amerikoj, to
dėl pastato greit. Ir dieną ir naktį girdėti

kalimas ir gręžimas...”
. Dar toliau:

“Tramvajų ir troleibusų—labai daug, 
visi jie beveik nauji, bet vis pilni ke
liaujančių, sunku į vidų patekti. Tramva
jum viena linija iki galo reikia mokėti* 
20 kap. Kartais prie sustojimo vietų čia 
sustoja “uodegos”. Ir man patinka: kas 
anksčiau atėjo, tas pirmas. Nepatinka 
man, kaip čia Kaune mačiau prie stadi- 
jono,—grūdosi visi- ir jokios eilės nepai
so. Katras stipresnis, tas ir pirmesnis.

“Buvau nuėjęs ir į “metro”. Labai gra
žus. Už Paryžiaus ir Berlyno gražesnis. 
Kiekviena stotis vis kitokia: tai iš balto 
marmuro, tai iš granito, tai iš plieno. 
Išpuošta labai. Atrodo, tik ponams vaikš
čioti, o vaikšto paprasti darbininkai. 
Kiekvienoj stotyj yra bufetas.

“Traukiniai labai pilni žmonių ir vago
nai ne tokie liuksusiniai, kaip Amerikoj. 
Į vagonus lipa, kiek tik kas kur gali. 
Nežiūri, ar bus kur atsisėsti, ar ne.

• Labai daug žmonių skrenda lėktuvais. 
Pav., iš Maskvos į Odesą ir atgal lėktu
vu kainuoja kelionė 311 rublių.

“Jau minėtas lietuvis man pasakojo, 
kad paprastas darbininkas, nemokąs spe
cialybės, per mėnesį uždirba 200—300 
rub. Kurie moka kokius amatus, tie už
dirba daugiau. Iš visų specialistų blo
giausia uždirba įvairūs medžio darbi
ninkai—apie 500—600 rub. per mėnesį. 
Metalistai uždirbą apie 800—1,000 rub. 
Bet apskritai, kas daugiau dirba, tas 
daugiau ir uždirba. Man sakė taip, kad 
anksčiau, prie caro, darbininkai labai 
blogai gyvenę, tai dabar jiems esą visai 
gerai. Bet Amerikos darbininkas, kuris 
turi darbo, gyvena geriau.”

Šitaip kalba apie Sovietų Sąjungą 
žmogus, nuvykęs ten pasižiūrėti. Jis nėra 
partinis. Jis, matyt, vyko ten pilnas 
prietarčių prieš Sovietų Sąjungą, nes 
buržuazinė spauda į jį, jam esant Ame
rikoje, negalėjo nepaveikti. Tačiau, pa
buvojęs ten tūlą laiką, p. Jokšas pasa
koja apie Sovietus labai palankiai ir gra
žiai. i

“Mūsų Vilniaus jausmais žaisti 
nevalia...”

Skaitydami “Mūsų Vilnių”, randame 
sekamą pareiškimą: “Mūsų Vilniaus jau
niais žaisti nevalia.” Taip turėtų būti. 
Deja, toli gražu nėra. .

Vilniaus Vadavimo ’Sąjungos skyriai, 
suorganizuoti neva Vilniaus vadavimui, 
tikrumoj dirba fašistinės propagandos 
darbą.

Štai geras pavyzdis. Montrealiuj, Ka
nadoj, veikia VVS skyrius. Ką jis nuvei
kė tiems tikslams, kuriuos turi įsidėjusi 
Sąjunga, katros vardą skyrius nešioja? 
Ogi štai ką: aną dieną suruošė Brookly- 
no fašistų dienraščio naudai pikniką.

Paminėtas skyrius, prisidengęs gražiu 
obalsiu, “vaduokime Vilnių”, vaduoja iš 
krizio fašistinį laikraštį.

Jei Vilniaus Vadavimo Sąjungos vir
šytoms apeitų Vilniaus vadavimas, tai 
jie tokį Montrealio skyriaus veiksmą vie
šai pasmerktų. Esame tikri, kad jie to 
nepadarys.

Komunistų f arti ja Anglijoj
Anglijos Komunistų Partija auga. 

1935 metais ji turėjo 6,500 narių; 1937 
metais—12,250, o šiemet, liepos pradžio
je, jau turi 15,570 narių. Jaunųjų ko
munistų organizacija dabar turi 4,000 
narių. Jaunųjų komunistų organas išsi
platina skaičiuje 20,000 kopijų. Komunis
tų Partijos dienraštis “Daily Worker” 
platinasi masiniai. Pirmiau jis buvo 
spausdinamas tik Londone, dabar jo ko
pijos išeina ir Škotijoj.

Komunistų Partija išleido į metus 6,- 
000,000 lapelių, 17 brošiūrų. Brošiūrų 
bendras tiražas siekia 300,000 kopijų. 
Vien Londone išplatino virš 40,000 bro
šiūrų.

Anglijos Komunistų Partija turi 54 
atstovus įvairiose valdžios įstaigose. Jų 
darbuotės pagelbai sudaryta specialiai 
biurai. Aukų Komunistų Partijos dar
buotei šiemet veik du kartus tiek su
plaukė, kaip’pirmiau. Bendro Fronto rei
kalai 'gerai pastatyti su demokratinėmis 
partijomis. •

Šį mėnesį įvyks partijos suvažiavimas.

AISV®

Kongresmanas Jerry O’Connell kalbėjo San Francisco mieste, Tom Mooney 
mitinge, kur buvo surinkta $6,000 kovai už išlaisvinimą to darbininkų vado. 

Paveiksle matome mitingo estradą.

“Tėvynės” Redaktoriaus Klaidingas
Aiškinimas

SLA organas “Tėvynė” 
33 numeryj rašo, kad SLA 
įstojimas yra pigesnis už 
kitų draugijų. “Niekur ki
tur negalima įstoti be pen
kių dolerių. O pas mus pen
kių šimtų dolerių apdrau- 
dos įstojimo mokesčiu rei
kia tik $2.50”.

Minimo laikraščio redak
torius čia -kaip tik ir pasa
ko netiesą, tvirtindamas, 
būk “niekur kitur negali
ma įstoti be penkių dole
rių”. Lietuvių Darbininkų 
Susivienijiman kaip tik ir 
galima prisirašyti su ma
žesniu įstojimu, (xrajaus 
laiku esti visai /numažintas 
įstojimas.

o 4

To paties laikraščio 34 
numeryj rašoma: “Pašalpa 
ligoje mūsų. Susivienijime 
yra pigesnė negu kur ki
tur.” Čia ir vėl SLA orga
no redaktorius prasilenkia 
su tiesa. Lietuvių Darbinin
kų Susivienijime pašalpos 
mokestys yra pigesnės ne
gu SLA. Čia paduodame 
vieną pavyzdėlį:

SLA nariai, priklausą 
pirmam pašalpos laipsny j, 
moka į mėnesį— 

. Pašalpos mokesčių 30c.
Pašalpos lėšų 10c.

Viso 40c
LDS nariai, priklausą pir

mam pašalpos laipsnyj, mo
ka į mėnesį—

■ Pašalpos mokesčių 30c.
Pašalpos lėšų 5c.

1 Viso 35c.
Čia galime “Tėvynės” re

daktoriui suteikti dar vieną 
palyginimą. Nariai, prisira
šę 20 m. amžiaus į pirmą ap- 
draudos ir pašalpos laips
nius, moka į mėnesį seka
mai:

SLA
Apdraudos 18c.
Pašalpos 30c.
Paš. lėšų 10c.
SLA lėšų 15c.

Viso 73c.
LDS

Apdraudos 15c.
Pašalpos 30c.
Pašalpos lėšų 5c.

LDS lėšų ’ 15c.

Viso 1 65c.
Dar vienas palyginimas.
Nariai prisirašę 20 metų 

amžiaus ant $1,000 apdrau-

Palyginkit!

SLA LDS
Apdraudos 1.13c. 99c.
Pašalpos 30c. 30c.
Pašalpos lėšų 10c. 5c.
Sus. lėšų 15c. 15c.

Viso $1.68 1.49
LDS narys, tokiu būdu, 

moka 19 centų mažiau į mė
nesį arba $2.28 mažiau į 
metus. Per 10 metų jis ma
žiau sumoka $22.80.

LDS nariai mokėdami to
kias mokestis, taipgi turi 
teisę prie piniginės vertės. 
Po trijų ar daugiau metų, 
jeigu aplinkybės priverčia 
kai kuriuos : pasitraukti iš 
LDS, tai jie gauna tam tik
rą sumą pinigų. Išbuvę 10 
metų jie gauna net $62 pi
niginės vertės (“cash sur
render value”).

Tuo pačiu sykiu SLA na
riai, mokėdami viršuj pa
minėtas mokestis, išsibrauk- 
dami iš organizacijos nieko 
negauna. v

SLA, tiesa, turi kitą pini
ginės vertės išmokėjimo- 
lentelę, kurios duoklės betgi 
daug augštesnės už LDS, 
o atmokė j imas palyginamai 
mažesnis. SLA narys, prisi
rašęs 20 metų amžiaus, mo
kėdamas už $1,000 apdrau
dos $1.38 į mėnesį, už 10 
metų turi teisę gauti atgal 
$43. Tuo pačiu sykiu LDS 
narys, tų pačių metų už 
$1,000 mokėdamas 99 centus 
į mėnesį, turi teisę gauti at
gal $62. Tai didelis skirtu
mas.

SLA organo redaktorius, 
taigi, negali pasigirti, kad 
SLA yra žemesnės mokes
tys už kitų panašių organi
zacijų.

LDS Narys X.

Areštuota Mergina Vairuo
toja Automobilio, Kuriame 

žuvo Ex-Karalaitis

Miami, Ęlorida. — Areš
tuota naktinių kliubų “ciga- 
retų mergaitė” Mildreda 
Gaydon, kuri, vairuodama 
automobilį, kirto juo į stul
pą ir taip užmušė vėžinamą 
savo “frentą”, grafą Cova- 
dongą, buvusį Ispanijos sos
to įpėdinį.

London. — “Financial Ti
mes” pranešė, kad generolas 
Franco rengiasi pasitraukt 
iš fašistų karo vadovybės. 
Bet Franco atstovas Pary-

dos ir $6 pašalpos moka į— žiu j e tatai užginčija.

Kadangi mūsų tėvynės 
Lietuvos sostinėj Kaune yra 
ponijos perteklius, tad vy
riausybė retkarčiais vieną- 
kitą ponaitį pasiunčia į pro
vinciją, būk tai įspūdžių 
parinkti, tai valstiečius var
ge suraminti ar panašiai.

Vienas tokis ponaitis, ap
lankęs nelaimingą Dzūkijos 
kraštą, aną dien “Liet. Ži
niose” apart kitko rašė, kad 
dzūkai darbo dienai ribų ne
turi, nei laikrodžio, nei jo
kių valandų jie nepaiso; po 
ilgos dienos sunkaus darbo 
sugrįžę savo bakūžėn, radę 
šeimininkės pašutintų bul
vių, išsivertę jas iš puodo 
ant stalo, pavalgę • ir ėję 
miegoti. Bet čia dar mažas 
berniukas pradėjęs gailiai 
verkt, nes jam per dieną 
begelbstint pjauti rugius, 
subadę rugienos kojukes ir 
su kruvinoms kojoms vai
kas verkdamas turėjo eiti 
kur nors ant tvarto ar klo
jime gult; ant rytojaus dar 
prie tamsos visi turėjo kel
tis ir vėl prie to paties įtem
pto darbo. Kitas dzūkas 
jam pasakojęs, kad vien 
ūkės gaminiais Dzūkijoje 
verstis neįmanoma, žemė— 
smiltynai, nederlinga, kai 
kurie javai visai nebeauga, 
mokestys aukštos ir tt.

Tai čia vienas vaizdas, 
nors trumpas, bet labai 
daug tiesos pasakyta.

čia Kitas Vaizdas
Kitoj vietoj tos pačios 

“Lietuvos Žinios” pažymi, 
kaip Lietuvos aukštų valdi
ninkų žmonos ir šiaip aukš
tos kategorijos damos, toj 
pačioj skurdo šalyj Lietu
voj, gyvena prabangoj; va
žiuoja Palangoj vasarot, or
gijų kelti. Ten sako:

“Kai kurios damos, žie
mos ir pavasario mėnesiais 
kasdien pusę paros išbūda- 
mos Kauno kavinėse, rody
damos savo paskutinės Ma
dos drabužius, atvyksta Pa- 
langon pademonstruoti pa- 
žiamų, kostiumų,’ kurpaičių 
etc. Yra ir tokių vasaro
tojų, kurios ištisomis savai
tėmis neįbrenda į jūrą, smė
lyj sėdi skėčius issiskleidu- 
sios, saulės bijo, bet kasdien 
jos keičia kepuraites, pažia- 
mas, o nagai (rankų ir ko
jų) nulakuoti tokia spalva, 
kokios spalvos tą dieną ap
siauna kurpaitėmis.

“Po pietų suknios keičia
mos, vasarotojos skuba į 
restoranus arba Nimerzatę. 
Ten šoka, pluša ir grįžta į
vilą, labiau nuvargusios, ne

gu rugius būtų rišus.
“Tos rūšies vasarotojas 

šiemet ištiko smūgis: į pa
jūrio restoraną neįleidžia 
a p s i v i Ikusias maudymosi 
kostiumais...”

Tokios damos turi tar
nus ir tarnaites, kurie ne 
tik ką, bet ir tuos nagus tu
ri joms nulakuoti, apauti, 
aprengti, tartum kokį inva
lidą. Tarp tokių damų ir 
aukštų valdininkų kaip kar
tais įvyksta nesusipratimų: 
kartais apsimainoma pačio
mis; kartais piniguotas ti
pas, išbandęs gyvenimo sal
dybes su savo įsimylėta tar
naite, prasišalina nuo savo 
tikros žmonos ir vaikų. Lie
tuvos dabartinė bajorija- 
valdininkija pralenkia Ame
rikos milionierius lėbavime, 
bei orgijų kėlime.

Dzūkelis.

Kam Gi Tie Restoranai 
Būtų?

—Žinai, brangioji, jei tu 
dar neišvirei pietų, tai aš 
einu į restoraną.

—Na ar tu negali palauk
ti dešimt minučių?

—Ar tada jau bus gatavi?
—Ne, bet aš kartu galėsiu 

su tavim eiti.

Ponia skrybėlių salione iš
vartė visas skrybėles ir ne
rado sau tinkamos.

—Gal šita poniai patiks,- 
paklausė ją pardavėja, ro
dydama naują skrybėlę.

—Nepatinka, nes aš ne
mačiau, kad tokią skrybė
lę kas nors dėvėtų!

—Kaip tamstai atrodo ši
ta?...

—Ta tai jau visiškai ne
patinka: dabar visos mote
rys tokias skrybėles dėvi.

Fizikoje yra taip, kad— 
dviejų kūnų (trynimasis) 
akcija — pagimdo reakciją. 
O dabartinis trynimasis 
(vienybiečių) Tysliavos su 
Vitaičiu, gali pagimdyt 
frakciją. Dzūkelis.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1 puls.)

Buvęs griežtu partijiniu 
ir daug metų vedęs “Tėvy
nę”' nešvarioje partijinėje 
dvasioje, ponas Vitaitis vir
to nepartijiniu aniuolu! Iš 
to gražiai nusijuoks visos 
lietuviškos katės.

Sekmadienį Hartforde 
įvyks Connecticut valstijos 
spaudos piknikas. Visi dien
raščio “Laisvės” prieteliai 
ir draugai ir visi tos apylin
kės lietuviai turėtų dalyvau
ti tame iškilmingame pa- 
žmonyje.

Gražus darbas, gražiam 
tikslui.

Anglija Priverčia čechoslo- 
vakiją Daryt Nusileidimų 

Naziams

Ęraga, Čechoslovakija. — 
Įvairių demokratinių parti
jų vadai išsirąiškia, kad tai 
Anglijos pūtimas pavėjui 
Hitleriui.verčia Čechoslova- 
kijos valdžią daryt pavojin
gų šaliai nusileidimų Sude
tam vokiečiam-naziam.
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Didis A ktorius - Režisie
rius K. S. Stanislavskis

žemiau telpąs straipsnis yra V,. Ka
čalovo, Maskvos Dailės Teatro artisto. 
Jis tilpo Maskvos “Izviestijose.” Į lie
tuvių kalba vertimas “L. žinių.”

“L.” Red.

Pasistengsiu paprastai 
mūsų tarpe,

atsi- 
ir jį

buvosusitikimas 
pastatyti Ostrovs- 

Aš atvykau į Maskvą iš

Dabar labai sunku man sukaupti mintis. 
Norisi kalbėti apie svarbiausią ir, gali būti, 
vertingiausią, apie mus palikusį Stanislavs
kį. Bet kaip parinkti, kas svarbiausia ir 
kas vertingiausia šioje asmenybėje? Sta
nislavskis savyje jungė didžiulį meninin
ką ir didžiulį žmogų. Kas yra vertingiau ir 
brangiau jame: ar artistinis jo genijus, ar 
žmoniška jo širdis ir žmoniška mintis? Da
bar visokiu atveju tame susivokti negaliu, 
bet manau, kad ir ateityje nesugebėsiu ti
krai susivokti.
minti jį, dirbusį ir kūrusį 
su mumis gyvenusį.

Pirmasis mano su juo 
1900 m. Buvo ruošiama 
kio “Snieguolė.
Kazanės, kame tarnavau teatre aktorium. 
Kalbų apie Dailės Teatrą ir jo įkūrėjus— 
K. S. Stanislavskį ir V. I. Nemirovįčių-Dan- 
čenką—trupės tarpe buvo daug. Buvo kal
bama, kad nors Maskvos Dailės Teatras ir 
neturįs “tikrų” aktorių, tačiau vis dėlto jis 
turi daug pasisekimo priežasčių, nes labai 
jau talentingi jo vadovai—režisieriai Stani
slavskis ir Nemirovičius-Dančenka. Be ko 
kita, apie Stanislavskį didžiai pagiriamai 
buvo kalbama dėl jo parodymo “meno ir 
literatūros” scenoje tokių veikalų, kaip 
“Uriel Akosta,” “Nuskendęs Varpas,” “Ha- 
nele” ir kt., kame Stanislavskis save pa
reiškė ir kaip režisierius ir kaip svarbiųjų 
rolių vykdytojas.

Man pačiam ligi 1900 m. neteko matyti 
nei jo scenoje, nei jo pastatymo. “Snieguo
lėje” jis pats nevaidino, o dirbo tiktai kaip 
režisierius. Pirmame pasikalbėjime teatre, 
kai Stanislavskis mums, spektaklio daly
viams, aiškino savo pastatymo planą, jis 
mane nustebino staigmeniškumu, \ turtingu
mu ir žvilgesiu savo režisieriškos fantazijos. 
Pjesę, žinoma, aš jau žinojau, tačiau tas 
aiškinimas man atidengė tokius nelauktus 
grožius’, kurių aš ir dabar negaliu be jaudi
nimosi prisiminti.

Sekantis bendras darbas—“Trys Sese
rys” Čechovo, kame Stanislavskis ne tiktai 
režisavo, bet ir buvo pulkininko Veršinino 
rolės pildytojas. Čia aš pamačiau, kaip Sta
nislavskis dirba jau kaip aktorius savo rolę. 
Jis iškart mane užbūrė ir kaip nepaprastas 
aktorius, jau tada naudojosi didele techni
ka ir meistriškumu. Tokios savybės, kaip 
paprastumas ir nuoširdumas, dar ryškiau 
pasireiškia sekančioje jo rolėje—(Ibseno) 
d r. štokmano rolėje.

Ryškesnio ir gilesnio įspūdžio man nie
kas iš matytų, ilgame mano aktoriaus gy
venime, aktorių nepadarė.

žinoma, tai buvo didžiausia iš to, ką aš 
teatre esu matęs. Man rodos, kad čia svar
biausia veikė būtent tai, kad Stanislavskiui 
visų geriausia jo sielos, visos jo asmenybės 
pasisekė įdėti į šį vaizdą, štokmanas—ko-< 
•votojas, idėjos entuziastas, visuomenininkas 
—herojus, jokio ir niekame kompromiso, di
delės minties žmogus, didelės valios ir di
džio ryžtingumo, milžiniškos žmonių meilės, 
visas pakilęs prieš atgyventą, rutinišką, me
lagingą,—taigi ir yra Stanislavskio žmoniš
koji esmė. Ir šią esmę jis įdėjo į štokmaną. 
Ir todėl štokmanas buvo toks nepaprastai 
įtikinąs ir patraukiąs.

Priešas bet kurio banalumo, bukumo, ri
botumo, savęs aukštinimo, Stanislavskis su 
įgimtu jam jautrumu pertiekdavo nepa
prastai ryškiai ir paprastai ir visa neigiama, 
kas rišdavo jo dėmesį. Ir todėl jam taip 
pasisekdavo, todėl taip turtingai mokėjo jis 
stebėti ir duoti neigiamus scenos vaizdus. 
Šiuo atžvilgiu nuostabiausiu jo kūriniu bu
vo generolo Krutickio, Ostrovskio pjesėje 
“Kiekviename Gudruolyje Pakanka Papras
tumo”, vaizdas. \

Iš juokingo jis iš tikrųjų mokėjo ir mėgo 
pasijuokti. Jumoro atžvilgiu jis turėjo eilę 
puikių rolių. Reikia tik prisiminti Moljero 
tariamąjį ligonį. O “Viešbučio Savininkės” 
kavalierius, o Turgenevo “Provincialkos” 
grovas Liubinas! Kokie visi tai šedevrai! 
Ir tuo pat metu kokia nepaprasta šilima,

žmoniškumu sušildyti toki neužmirštami 
vaizdai, kaip, pavyzdžiui, “Dėdė Vania” 
daktaras Astrovas arba grovas šabelskis—šis 
apgailėtinas, nusmukęs, bet jaudinąs senis. 
O kokia ekspresija, žvilgesys, temperamen
tas, jėga ir nesusilaikymas jo nusigėrusiame 
basiake Satine Gorkio “Dugne”! Ir palygin
ti jau nesenai kokiomis spalvomis jėgos ir 
tvirtybės sužvilgė'jo jo šuiskis “Care Fio
dore.”

Koks didžiulis Stanislavskis aktorius ir 
koks platus jo diapazonas! Ir dažnai buvo 
galvoj mintis: kiek gi dar tokių ir, gal būt, 
dar didesnių rolių būtų sukūręs Stanislavskis . 
—aktorius, jeigu jis nebūtų tapęs didžiu 
režisierium!

Stanislavskyje — režisieriuje didingi ne 
tiktai nuostabūs jo išmislai ir statytojo 
tazija. Didi jo įkvėpta mintis, kuri ir 
darė jį didžiausiu režisierium—scenos 
kytoju, mokytoju ir auklėtoju aktorių, 
kame Stanislavskio geniališkumas.
apie tai kalbėti, net gi pabandyti plaiiau 
paliesti šitą aš dabar neturiu jėgų. Tačiau 
artimiausiomis dienomis aš, pagal savo jė
gas, pasistengsiu atsiliepti ir dėl šito. Pa
sistengsiu nors mažame laipsnyje patiekti 
savo įspūdžius apie nepakartojamus geni- 
ališkai esmingus scenos mokytojo įspūdžius.

fan- 
pa- 
mo- 
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Pradėti

LMS Sekretorės 
Raportas

Aštuntam Lietuvių Meno Sąjungos Suvažiavi
mui, rugp. 14-16 dd., 1938, Pittsburgh, Pa.

Gerbiamieji Draugai Menininkai!
Pradėsiu su šiuo klausimu: Ar jūs niekuo

met nepagalvojot, koki būtų prasti mūsų pa
rengimai, jei juose nebūtų jokių pamaitinimų, 
jeigu nebūtų solistų, chorų, dainininkų, šoki
kų, arba lošėjų grupių? Atvirai sakant, jeigu 
neturėtume visų viršminėtų spėkų, tai vargiai 
turėtume ir organizacijų,—nes meninis veiki
mas labai daug gelbsti sujungti, sufraternali- 
zuoti žmones.

Iki taip vadinamos “recesijos” arba nedarbo 
laikų, buvo dažnai girdėta, kad platesnės ma
sės žmonių neįvertina meno, jo nesupranta. 
Obalsis tada buvo “Menas Menui,” ir šitie va
dinami “menininkai” (įvairių teatrų savinin
kai) palaikė vien dėl savęs tam tikrą kiekį te
atrų ant Broadway, New Yorke, ir daugiau 
dar vienur ar kitur. Operų buvo kokios trys— 
New Yorke, Chicagoje, ir viena Kalifornijoj. 
Kadangi šių teatrų ir operų kainos buvo ne
prieinamos, tai plačiosios žmonių minios turė
jo pasitenkinti su judžiais, su prastesniais vo
deviliais, su “jazz’o” dainomis, ir tam pana
šiai.

Bet kada jau pradžioje 1935 metų po WPA 
buvo įvesta taip vadinama “Federal Four Arts 
Program,” jau žymiai pamatėm pasikeitimą. 
Buvo suorganizuota visokių orkestrų, simfoni
jų, chorų, dainininkų grupių, lošėjų grupių, 
piešėjų ir skulptorių grupių. Nors buvo labai 
daug skerspainių ir skerspainiuotojų (red 
tape) įsteigimui tų grupių, bet jų eilėse vis 
atsirasdavo kovotojų, kurie mokėjo stoti už 
savo teises.

Ar žmonės lankė šiuos WPA parengimus? 
Statistikai parodo, kad iki balandžio mėnesio, 
1937 metų suvirš 50,000,000 žmonių lankėsi 
vien tik ant koncertų! žmonėms patiko šitie 
meniniai parengimai, ir ne vien dėl to, kad 
daugelis iš jų buvo be įžangos, nes jie sutiko 
ir užsimokėti. Darbininkai interesavosi tuomi, 
nes galėjo matyti gerus veikalus ir girdėti ge
rą muziką už labai prieinamą kainą. Reiškia, 
turint progą ir darbininkai įvertina aukštes
nes formas meno.

Kadangi matom, kad menas yra svarbus da
lykas, būtinai turime praplėsti meninį veikimą 
savo organizacijose. O tas būtų lengva, jei 
visos mūsų lietuviškos organizacijos bendra
darbiautų, kooperuotų su Lietuvių Meno 
junga. v

Sąjungos darbas ėjo sulig aplinkybių ir 
lygy, bet vis gi davė gerų pasekmių. Jau
penkioliką metų Meno Sąjunga aprūpina savo 
vienetus veikalais, operetėmis, dainomis. Išlei
džia taip pat ir poezijos, ir paskaitų. Meno Są
junga rūpinasi ir auklėjimu meninių spėkų, ir 
abelnu apšvietus reikalu.

Dabartinis valdybos sąstatas yra sekamas:
Pirmininkas—V. Bovinas,
Sekretorė—B. šalinaitė, 
Iždininkė—M. Sinkevičiūtė.
Kiti nariai: A. Jeskevičiūtė, A. Klimaitė, A. 

Rainienė, Pranas Balsys, Juozas Sukackas, 
Pranas Pakalniškis, Nikodemas Pakalniškis,

Są-

su
per

B. Šalinaitė

Suvažiavimo turė-

Meno Sąjungai? 
priklauso 32 cho-

Jurgis Nalivaika, ir J. Juška.
Abelnai imant, šioji valdyba dirbo gan sun

kiai, ir didžiuma lankėsi ant kiekvieno posė
džio ; o posėdžių nuo pereito 

' jom net dvidešimt tris.
Kas priklauso Lietuvių 

Šiuo tarpu Meno Sąjungai
rai, 2 teatro kuopos, 13 Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo kuopų, 22 Lietuvių Literatūros 
Draugijos kuopos ir trys pavieni nariai. Vie
netų iš viso — 69.

Mūsų vienetai randasi ne vien tik Suvieny
tose Valstijose, bet ir Pietų Amerikoje, ir Ka
nadoj.

Pinigų ižde yra $115.70. Vienetai skolingi 
centrui $111.18 už kūrinius ir $280 duoklėmis. 
Negerai, kad vienetai užvelka mokestis per il
gą laiką. Jų valdybos pasikeičia ir vėliau la
bai sunku surasti, kas užsakymus davė dėl 
tūlų dainų ir veikalų. Blogai daro ir tie drau
gai, kurie savo vardu, o ne savo organizacijos 
vardu parsitraukia kūrinius. Pavyzdžiui: ne
senai parašiau vienam' draugui ir prašiau pa
siteirauti savo mieste, kodėl tūlas žmogus ne
užsimokėjo už jam prisiųstus veikalus. Drau
gas man davė žinot, kad tas žmogus nuėjo prie 
reakcinės organizacijos ir nuo jo dabar nega
lima iškolektuoti. Jeigu būtų tas žmogus už
sakęs tuos kūrinius varde savo organizacijos, 
tai mes žinotume, kur kreiptis ir žinotumėm 
galutinai, kas yra atsakomingas. žinoma, or
ganizacija turi būti atsakomjnga ir draugai, 
kurie užsako kūrinius tatai turi padaryti orga
nizacijos vardu.

Su duoklėmis. turime taip pat daug nesma
gumų. Draugai turėtų suprasti, kad beveik 
tik vien duoklės ir užlaiko Meno Sąjungą, nes 
savo kūrinius centras parduoda maždaug 
“cost price” (be pelno). Tad reikia dėti visas 
pastangas, kad duoklės įiūtų prisiųstos regu
liariai. Jeigu vienetai stovi blogai finansihiai, 
tai jie turėtų surengti kokį parengimą sukė
limui finansų. Patartina ir specialius paren
gimus surengti vien tik dėl Meno Sąjungos 
naudos, nes pelnas nuo tokių vakarų daug pa
gelbėtų padidinti skaičių mūsų leidinių. O tik
renybėj labai maža dalis mūsų vienetų kreipia 
į tai atydos. Chicagos ir Brooklyno apielin- 
kėse apskričiai pasidarbavo mūsų labui; o iš 
pavienių vienetų, tik ^Hartfordas ir Montrealis 
pasidarbavo dėl Meno Sąjungos iždo pakėlimo.

Už 1937 metus dar 21 vienetą neatsiteisė; 
iš jų: dešimts yra chorai, aštuonios ALDLD 
kuopos, ir 4 LDS kuopos. Veik visi chorai yra 
užsimokėję iki »37-tų metų, apart sekamų: 
Dainos Choras, New Haven, Conn., yra skolin
gas nuo senai; Lyros Choras, Stoughton, 
Mass., taip pat nuo senai. Lyros Choras, Ke
nosha, Wis., yra skolingas už du metu — 1935 
ir 1936. Sekamos ALDLD kuopos yra sko
lingos už 1936 ir 1937 metus: Newark, N. J., 
5 kp-; Philadelphia, Pa., 10 kp.; Shenandoah, 
Pa, 17 kp.; Scranton, Pa., 39 kp.; Hartford, 
Conn., 68 kp.; Rockford, Ill., 70 kp.; Ham
tramck, Mich., l$8 kp.; už 1937 metus: Wor
cester, Mass., 11 kp.; Waterbury, Conn., 28 
kp.; Detroit, Mich., 52 kp.; Linden, N. J., 165 
kp.; Rochester, N. Y., 50 kp. O LDS kuopos 
skolingos Meno Sąjungai yra sekamos: uždu 
metu (1936, 1937) — Brooklyn, N. Y., 1 kp.; 
Rochester, N. Y., 11 kp.; Maspeth, N. Y., 14 
kp.; Bayonne, N. J., 26 kp.; Wheeling, W. 
Va., 84 kp.; už vieną metą (1937) — Newark, 
N. J., 8 kp.; E. St. Louis, III., 92 kp.; Pater
son, N. J., 123 kp., ir Linden, N. J., 135 kp.

Kitas dalykas, kuris apsunkina Centrą, tai 
dainų nevisuomet išperkama tiek, kad galėtų 
jų leidimas apsimokėti. Kai kurie chorai, gavę 
Vieną kopiją, nusikopijuoja kitas kopijas, o 
Centro lentynos pasilieka pripildytos dainų. 
Turime suvirš 15,000 ekzempliorių dainų. Dai-

nas chorai turėtų pirkti nuo Centro, o ne nu- ' 
kopijuot jas. Vienur ar kitur išgirsime cho- 
riečius išsireiškiant, būtent, kad jie visvien 
gaidų arba natų nesupranta, tai kam tas gai
das pirkti. Sako, užtenka jiem žodžių lapelis. 
Ale, draugai klysta. Jie ateina į chorą muzi
koje ir dainoje prasilavinti, o ®atsiekimui to, 
jie turi stengtis pramokti, kaip naudoti dai
nas, ir abelnai, muzikos įrankius. Kiekvienas 
choro narys būtinai turėtų savo rankose lai
kyti dainos lapelį, nors natų ir nesupranta, su 
mokytojo pagelba, gali jis pramokti savo bal
są sekti. Kitas blogas dalykas, tai sekamas: 
nusikopijuodami dainas, kiti chorai atskirus 
balsus atskirai nukopijuoja; pavyzdžiui: te
noras turi vien savo tenoro dalį; sopranas, tik 
soprano ir tt. šita metodą nukopijavimo yra 
labai senoviška ir turėtų būt naikinama. Visi 
balsai privalo būtį atspausdinti ant vieno lapo 
ir kiekvienas dainininkas turi išmokti ne vien 
tik savo balsą sekti, bet ir tėmyti, kaip kiti 
balsai harmonizuojasi su juo. L. M. S. dainos 
yra taip atspausdintos.

Meno Sąjunga išleido nuo pereito suvažiavi
mo dešimts dainų: Dainelę Pinsiu, Kur Dingo 
Tie Laikai, Mes Jaunosios Jėgos, Paimsiu 
Lyrą Aš, Rankpelnio Kanklės, Sėdėk, širmas 
žirgas, žengiam Mes, Oi, Kad Mūsų Nemunas, 
Jeigu Karas Rytoj. Be to, esame padarę iš 
Meno Sąjungos išleistų dainų net du rinkiniu 

^r-vieną dėl solo dainų, o antrą dėl grupių. Iš
leido dvi operetes, “Kavos Kantatą” ir “Mei
lės Nuskriausta.” šitos operetės nedavė pagei
daujamų pasekmių. Viena, jos pertrumpos, 
užima tik valandėlę; o antra, nėra jose kalba
mų rolių—viskas eina su muzika, kaip kad ir 
operoje. Bet jų muzika yra labai graži, nors 

' ir yra pusėtinai sunki, ypač “Kavos Kantata,” 
kuri yra parašyta garsaus kompozitoriaus J. 
S. Bach’o, taip vadinamo “Muzikos Tėvo”. Ma
no manymu, mūsų chorai neturėtų pasilikti 
taip konservatyviški. Jie turėtų karts nuo kar
to bandyti sunkesnius dalykus perstatyti, ži
noma, yra daug sunkiau lošti ir dainuoti sy- 

1 kiu, bet kadangi mūsų chorai užsiima lavini
mosi darbu, jie turėtų susimo.kinti vieną kitą, 
tokį veikalėlį. •*

Bėda su didžiuma mūsų chorų ta, kad jie 
visuomet galvoja vien tik kaip padaryti dau
giau finansų, o labai mažai rūpinasi su ap- 
švietos ir auklėjimo klausimais, žinoma, be fi
nansų toli ir nenužengsi, bet reikia atsiminti 
taip pat, kad gerai išlavinta, ištobulinta grupė 
niekuomet neatneš nuostolių. Operečių išleidi
mo klausimas yra mūsų didžioji problema. Vi
sos tinkamesnės, moderniškesnės operetės yra 
padengtos “copyright”; o tas kainuotų per
daug nupirkti. Q daugiausia jų visai negalima 
nupirkti, nes autoriai gauna “royalties” (atly
ginimus) už kiekvieną perstatymą; o tas jiem 
daugiau nąudos atneša, negu pardavimas. Iš 
senesnių operečių, be copyright, parašytų 100 
metų ar kiek atgal, yra labai sunku surasti 
tinkamų. O kita problema, tai suradimas tin
kamo vertėjo, kuris ir muziką ir kalbos gra
matiką žinotų. Iš mūsų žymesnių literatų var
giai galim sulaukti tiek pasidarbavimo, nes 
Meno Sąjunga nėra turtinga, o tokiam darbui 
reikėtų daug pinigų. Telieka viena išeitis—tai. 
rašymas originalių operečių. Bet ir čia vėl 
problema—mūsų rašytojai .kol kas nėra už- 
interesuoti rašyti libretus dėl operečių! Jeigu 
pasisektų gauti libretus, tai kompozitorių ne
trūktų. Turime Amerikoje keletą jų: Juozas 
Žilevičius, kuris yra parašęs porą dainų Meno 
Sąjungai; D. Zdaniūtė, kuri parašė muziką 
operetei “Vestuvės Pušyne”; C. . Granofskis, 
Baltimorės choro mokytojas, kuris nesenai pa
rašė dainą savo.chorui; V. Žukas, A. Kvedarą, 
B. šalinaitė. Draugai literatai, rašykite libre
tus, ir operečių.klausimas bus išrištas!

Su veikalais turime truputį geresnių pa
sekmių. « Pereitą metą turėjome Veikalų 
Rašymo Kontestą.
gauta 4 veikalai. Pagal teisėjų sprendimą, 
tačiau, nė vienas netiko gauti pirmą dova
ną. Nusprendimas buvo padarytas duoti tik 
vieną dovaną—antrą ($25). Ją laimėjo vei
kalo “Pusseserė Salomėja 
nauskas. Kitus 
ti” ir “Išdykusi 
pirkti, pataisyti 

’ Kiti žymesni
kalai yra sekami: 
“Gyvieji Nabašninkai,” 
pavykusi Komedija,” 
“Kontrolis,” ir “Aš Numiriau, 
buvo pavesta pririiošti vieną veikalą apie 
baudžiavos laikus. Dar ne pilnai užbaigtas 
darbas, bet artimoj ateityj bus gatavas. 
Manom padaryti iš to veikalo operetę.

(Tąsa ant 4-to puslp.)

Iš LMS Centro
Pastogės
Prof. Žilevičius pranešė LMS 

centrui, kad mūsų chorų įsire- 
gist.ravimas dalyvauti Lietuvių 
Dienoje (Pasaulinėj Parodoje), 
yra prailginamas iki šio mėne
sio 30 dienai. Mūsų chorai pra
šomi tai įsitėmyti.

Dailės Choras iš Grand Ra
pids, Mich., apsiėmė dainuoti 
Lietuvių Dienoje ruošiamoje 
programoje, kuri įvyks rugsėjo 
10 d., 1939 m. Choro sekreto
rė Violeta Matulaitytė rašo:

“You have our utmost
operation in this project be
cause we want to 
Lithuanian brothers and 
a helping hand. We are 
it.”

Fine, Violet!

Pasekmės neprastos —

autorius Z. Ja- 
du veikalu (“Vis Pamoky- 
Pati”) Centras nutarė nu- 

ir išleisti.
išleisti arba atnaujinti vei- 

Kometos Laukimas,” 
Gaila Ūsų,” “Ne- 
Vargšas Tadas,” 

Komisijai

lend
sisters
all for

ir DePhiladelphijos “Lyra 
troito “Aidas” taip pat sutinka 
dalyvauti Liet. Dainų progra
moje.

Kas seka?

M. D. Palevičius iš De-Dr.
troit, Mich., prisidėjo prie Ko
miteto Miko Petrausko Kūri
niams leisti ir prisiuntė minė
tam tikslui $5. Dr. Palevičius 
rašo: “Vėliau—bus daugiau.”

Kas jį paseks?

Centro Sekretorė B. šalinai
tė šių žodžių rašytojui pranešė, 
kad ji kalbėjosi su kaikuriais 
Baltimorės Lyros Choro na- 
riaiik. Ji sako :

“Jie myli savo chorą, mėgsta 
dainas ir pasitenkinę savo mo- 
kytojumi. Jų mokytojas — 
Charles Granofsky — vokietis 
jaunuolis, baigęs Peabody Kon
servatoriją, yra laC'.i simpatiš
kas. Jis prižadėjo kooperuoti su 
mūsų menininkais ir bendra
darbiauti “Lit.-Meno” skyriuje. 
Nors choras savo amžiumi dar 
jaunas, bet jau gerai ir sutar
tinai dainuoja. Tai graži pra
džia.

“Matyt ir berniukų prie cho
ro. Tai sveikas baltimoriečiy 
žingsnis! Kuomet pas mus ne- 
visur yra vaikų chorai, tai yra 
labai svarbu mažuosius * pri
traukti sykiu su suaugusiais ir 
sykiu juos lavinti dainoje. Sy
kiu su suaugesniais jie bedai
nuodami pramoks draugijinio 
veikimo.”

CO-
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Phila. Chorui ir merginų 
grupei vadovavo xNellie Statke- 
vičiūtė. Ji nevien uik lavina sa
vo grupes, bet sugebė prie vie
nos kitos dainelės 1 ir žodžius 
pritaikinti. Ji prisiuntė LMS 
Sekretorei gražias jos sukurtas 
eiles “Mes Jaunos Mergelės,” 
kurios gan skambios ir 
kos.

Be to, ji yra žymi 
Broo.klyniečiai sako ją
savo koncerte labai greitoje 
ateityje.

soliste, 
turėsią
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Daugelis labai gražiai kalba i 
apie Philadelphijoj “Laisvės” • 
piknike pasirodžiusius mūsų 
chorus — brooklyniškį “Aidą,” ? 
Newarko “Sietyną” ir Eliza- I 
betho “Bangą.” Sakoma, jie vi- į 
si labai gerai pasirodė.

Tuom pačiu sykiu daugelis 
choriečių nusiskundė, kad Phi
ladelphijoj platforma buvusi / | 
taip ankšta, kad dainininkai /. 
turėjo būt susigrūdę kaip sil- M 
kės statinėj.
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Zinaida Ordžonikidze Verte A. Ramutis

BOLŠEVIKO KELIAS »
(Puslapiai iš Atsiminimų apie Sergo Ordžonikidzę)

(Tąsa)
Tai sulaikė tolimesnį baltųjų lenkų 

puolimą ir užtvirtino frontą pagal Be
rezina.

Stalino Plano Sudaužyti Denikiną 
Realizavimas

1919 metų spalio mėnesyje Leninas ir 
Stalinas pasiuntė Sergo latvių divizijos 
priešakyje į naują, atsakomingą kovos 
vietą — į pietų frontą. Geriausios De- 
nikino oficierių divizijos — Aleksejevo, 
Drozdovo, Kornilovo, Markovo — žygia
vo į Maskvą. Dar birželio 30 dieną bal
tieji užėmė Caryciną ir sutvirtino savo 
viešpatavimą visoje Dono srities terito
rijoje. Tuo pat metu Denikinas pagro
bė kairiojo kranto Ukrainą, tame skai
čiuje Charkovą ir Krymą. Tai buvo an
trasis Antantos žygis prieš Sovietų Ru
siją—14 valstybių žygis.

Stalinas rašė:
“Šis žygis buvo taip pat kombinuotas, 

nes jis numatė bendrą Denikino, Lenki
jos ir Judeničio (Kolčakas buvo jau at
mestas) puolimą. Žygio centras šiuo 
kartu yra pietuose, Denikino rajone.”

Spalio mėnesyje baltieji paėmė Voro
nežą, Orio). Priešakinės Denikino ar
mijos dalys artinosi prie Tūlos, grąsin- 
damos revoliucijos centrui—Maskvai.

Mirtino revoliucijai pavojaus momentu 
Leninas ir Rusijos komunistų (bolševi
kų) partijos Centro komitetas siunčia 
Staliną vadovauti baltųjų armijų sudau
žymui svarbiausiam, pietų, fronte.

Apie šį periodą K. E. Vorošilovas ra- v — se:
“Reikia gelbėti padėtį. Ir pietų fron- 

tan CK siunčia kaip Revoliucinio kari
nio sovieto narį draugą Staliną. Dabar 
jau nėra reikalo slėpti, kad prieš savo 
paskyrimą draugas Stalinas pastatė 
Centro komitetui tris svarbiausias są
lygas: 1) Trockis neturi kištis į pietų 
fronto reikalus ir neturi pereiti už jam 
nubrėžtos linijos, 2) iš pietų fronto turi 
būti tučtuojau atšaukta visa eilė darbi
ninkų, kuriuos draugas Stalinas skaitė 
netinkamais atstatyti padėtį kariuome- 
nėjė ir 3) pietų frontan turi būti tuč
tuojau pasiųsti nauji darbininkai, pa
rinkti draugo Stalino, kurie šį uždavinį 
galėjo išpildyti. Šios sąlygos buvo pilnai 
išpildytos.”

Stalinas nuvažiavo pietų frontan. Jis 
kategoriškai atmetė seną Denikino su
daužymo planą, kurį buvo išdirbus vy
riausioji vadovybė priešakyje su Troc- 
kiu. Šis planas numatė puolimą kairiuo
ju sparnu nuo Carycino į Novorosijską 
per Dono stepes ir kazokų stanicas.

“Šis beprotiškas (numatomas) žygis 
priešininkų tarpe, nesant absoliučiai ke
lių, gręsia mums pilnu žlugimu,” rašė 
Stalinas rašte Leninui.

Vietoj plano, kurį pakeitė gyvenimas, 
Stalinas išdirbo raudonųjų puolimo pla
ną per proletarinį Charkovą — Donec
ko baseiną į Rostovą.

Strateginis didžiojo Stalino planas už
tikrino revoliucijos laimėjimą.

14 armijos revoliucinis karinis sovie
tas visą laiką palaikė ryšius su pietų 
fronto štabu, Sergo pats susirišo su Sta
linu ir tiesioginiai su Maskva, su Leni
nu. Leninas atsidėjęs sekė ruošimąsi 
puolimui. Spalio 15 dieną Sergo eili
niam laiške iš Sergijevsko kaimo rašė 
Leninui:

“Brangus Vladimirai Iljičiau! Šian
dien aš maniau užvažiuoti Maskvon kele- 
tai valandų, bet nutariau, kad geriau 
greičiau į armiją. Aš dabar paskirtas į 
14 armijos revoliucinį karinį sovietą. 
Visgi nutariau pasidalinti su jumis tais 
labai nemaloniais įspūdžiais, kuriuos aš 
gavau prisižiūrėdamas per tas dvi die
nas vietinių armijų štabuose. Kažkas 
netikėtina, kažkas bęsirubežiuojančio su 
pardavyste. Kažkokia lengvabūdiška 
pažiūra į darbą, absoliutus momento 
rimtumo nesupratimas. Štabuose jokio 
tvarkos šešėlio, fronto štabas—tai bala
ganas. Stalinas tik pradeda įvesti tvar
ką. Tarp dalių sudarė ūpą, kad Sovietų 

• valdžios reikalai pralošti, visvien nieko 
nepadarysi. 14 armijoj koks nors niek
šas Šuba, vadinąs save anarchistu, už

puldinėja ant mūsų štabų, areštuoja 
juos, paima gurguoles, o brigados vadą 
siunčia frontan savo priežiūroj, kad at
statytų padėtį. 13. armijoj padėtis ne 
geresnė. Aplamai tai, ką čia girdi ir 
matai,—kažkas anekdotiška. Kur gi ta 
tvarka, disciplina ir reguliari Trockio 
armija? Kaip gi jis prileido prie tokios 
suirutės? Tai tiesiog neįmanoma. Ir, 
pagaliau, Vladimirai Iljičiau, iš kur tai 
paėmė, kad Sokolnikovas tinka vadovau
ti armijai? Nejaugi ko nors protinges- 
nio mūsų kariniai vadovai negali su
galvoti? Skaudu ir už armiją ir už ša
lį. Nejaugi, kad neužgauti Sokolnikovo 
savimeilės, reikia duoti jam pažaisti su 
ištisa armija? Bet pakaks, nevarginsiu 
jūsų daugiau. Gal būt, ir šito nerei
kėtų, bet negaliu priversti savęs tylėti. 
Momentas be galo atsakomingas ir pa
vojingas. Baigiu, brangus Vladimirai 
Iljičiau.

“Stipriai, stipriai spaudžiu jūsų ran
kas. " “Jūsų, Sergo.”

(Bus daugiau)

LMS Sekretores
Raportas

(Tąsa iš 3-čio puslp.)
Veikalų Katalogas buvo šiais metais at

spausdintas. Dainų Katalogas pradėtas ir 
greitai bus išsiuntinėtas.

Dar apie dainas, reikia pažymėti, ;kad 
Centras nuo draugo Lekavičiaus iš Pitts- 
burgho papirko 340 kopijų įvairių dainų dėl 
chorų, solistų, šokių, ir tt. Užmokėta $38.

Septintame LMS Suvažiavime buvo nutar
ta organizuot apskričių ribose mokyklėles 
lavinimui režisierių ir chorvedžių. Bet kol 
kas tuom reikalu rūpinasi tik Trečias Ap
skritis. Jis vis dar užlaiko chorvedžių mo
kyklėlę; ir pasekmės yra geros. Mokyklėlės 
nariai arba jau mokina chorus, arba veikia 
juose kaipo pagelbininkai. Iniciatyva šio 
apskričio buvo pasiųsta drauge Amelija 
Jes*kevičiūtė į dramos mokyklą ir Marė 
Brown—į šokių mokyklą. Būtų gerai, jei
gu kiti apskričiai panašiai veiktų.

Kadangi LMS apima plačiąsias lietuvių 
mases Amerikoje, turėtumėm duoti direkty
vas, o tos direktyvos turėtų būti pravestos 
visų pirma per mūsų apskričius. Iki šiol 
nebuvo palaikyta tamprių ryšių su apskri- 
čiais, ir už tai organizacijos kenčia, ir dar
bas nesiplečia. Kuo gyvesni mūsų apskri
čiai, tuo gyvesnis bus mūsų veikimas. Po 
vadovyste Centro, apskričiai turėtų stengtis 
įtraukti daugiau jaunuolių į meno veikimą. 
Tarpe jaunuolių yra vietomis perdaug nu
krypimo vien tik į sportą, o permažai į 
meną. Norėtum (Jaugiau į tai kreipti aty- 
dos, nes LMS narių didžiuma yra jauni
mas. Buvo įvestas tūlam laikui Kultūros 
puslapis (“Culture and Progress”) “Laisvės” 
Jaunuolių Skyriuje, bet kadangi nebuvo iš 
jaunuolių kas apsiimtų vesti tą darbą, tai 
greitai ir dingo tas skyrius. Mano manymu, 
būtinai reikėtų įvesti vieną dalį anglų kal
boj kur nors Literatūros ir Meno puslapyj.

Apšvietos klausime. Jau per dvi žiemas 
buvo rengiamos paskaitos Brooklyne. Seka
mos paskaitos buvo duotos: Tapyba, Dainos, 
Veikalai—Realizmas ir Kritika, Drama ant 
Broadway, Puškinas ir Jo Kūryba, Mikas 
Petrauskas, Julius Janonis, Shakespearas, 
Dr. Vincas Kudirka, ir Jakštas-Dambraus- 
kas.

Turėta taip pat ir “lavinimosi vakarėliai,” 
kuriuose buvo apdiskusuojami mūsų leidi
niai. šitie vakarėliai buvo gan populiariški. 
Centras turėjo ir Miko Petrausko Paminėji
mo Vakarą, ir Juliaus Janonio Vakarą. 
Abu šie parengimai buvo labai sėkmingi. 
Centras surinko Janonio vakare $50 ir pa
siuntė Janonio motinai.

Naujausias ir svarbiausias dabar Centro už
siėmimas yra, tai įsteigimas Mikui Petrauskui 
paminklo. Tuomi rūpinasi tam tikslui susida
ręs komitetas po vardu: KOMITETAS MIKO 
PETRAUSKO KŪRINIAMS LEISTI. Aukų 
komitetas gavo arti $120, iš tų $100 nuo LDS, 
o $16.25 nuo L. M. S. IlI-čio Apskričio, dar 
SLA seime buvo paskirta kita auka $50. Tai 
tik pradžia. Besiartinant rudenio sezonui, vi
sos mūsų organizacijos turėtų prisidėt prie šio 
darbo. Kiekviena vienetą būtinai turi surengti 
Miko Petrausko Vakarą, kad pagelbėjus sukė
limui tam svarbiam tikslui finansų. Mikas 
-Petrauskas buvo pažangus žmogus—mokino 
mūsų chorus ir pagamino mum gan daug ir 
darbininkiškų dainų. Tarpe Amerikos lietuviu 
Petrauskas buvo gausiausias, kompozitorius ir 
jo įamžinimui reikia dėti visas pastangas.

Centras taip pat užsiėmė ir kitu dideliu 
darbu, tai yra, organizuoti visus mūsų cho
rus dalyvauti Pasaulinėje Parodoje. Lietuvių 
Diena įvyks rugsėjo 10 d., 1939, ir bendrai 
su kitų sriovių chorais, mūsų chorai turi da
lyvauti išpildymui lietuviškų liaudies dainų 
programos. Mūsų obalsis turi būt: “LMS Cho
rai—Pasaulinėje Parodoje!” (“LMS Choruses, 
On to the World’s Fair!”)

Centras parūpino ir naują konstitucijai 
projektą, kurią šiame suvažiavime bus apdis- 
kusuotas ir priimtas. Bus atspausdinta lietuvių 
ir anglų kalbomis ir greitai išsiuntinėta. Visi 
vienetai, ją aplaikę, išstudijuokite, kad galė
tumėt toliau veikti pagal konstituciją.

Chorų istorijos klausimas. L.M.S. Centras

ateityje planuoja išleisti istoriją visų mūsų 
chorų, šiam tikslui reikalinga labai daug me
džiagos. Tą darbą gali geriausiai atlikti patys 
chorai, nes pas juos randasi protokolų knygos. 
Nors po keletą sykių chorai buvo prašyti pri
siųsti tą medžiagą, ir tam tikros blankos buvo 
jiem pasiųstos, bet kol kas labai mažai atsaky
mų tegavome. Taigi, chorai, nesnauskite, su
rinkit savo choro istorijos medžiagą ir pri- 
siųskit į Centrą. Pageidaujam ir visokių pro
gramų, apgarsinimų, “show cards,” paveikslų 
—senų ir naujų, mokytojų paveikslų, jų bio
grafijų ir tt.

Tai tiek tegaliu pasakyti apie mūsų nuveik
tus ir užsibrėžtus darbus ateičiai.

B. šalinaitė.

Barcelona, Ispanija.—Re- 
spublikiečiai nukirto žemyn 
du Italijos lėktuvus pįeti- 
niai-vakariniame Estrema- 
duros fronte.

New York, rugs. 8.-—Pro 
kardinolo Hayes kūną St. 
Patrick katedroj per dieną 
praėjo 100 tūkstančių žmo
nių. Gailisi kardinolo ir žy
dų rabinai.

Užprenumeruok Dienraštį 
“Laisvę” Savo Draugams

Montello, Mass.
Lankėsi su Prakalba Robert 

E. Minor
Rugpjūčio 27 d., Lietuvių 

Tautiškam Name, Komunistų 
Partijos vietinis skyrius turėjo 
prakalbas.

Pasiklausyti prakalbų pu
blikos suėjo apie 50 ypatų.

Kalbėtojas nesenai sugrįžęs 
iš Ispanijos, kur išbuvo apie 
du metu korespondentu loja- 
listų karo fronte. Papasakojo 
apie lojalistų kovas su fašis
tais ir pažymėjo, kad Liau
dies Armija kovą laimė, fa
šistai bus sumušti. Tuomi su
sirinkusieji nusidžiaugė.

Po to kalbėjo apie Jung
tinių Valstijų Komunistų Par
tijos 1938 metų rinkimų’ plat
formą, ragindamas balsuoti 
už komunistų kandidatus.

Buvo daug klausimų, į ku
riuos kalbėtojas teisingai at
sakinėjo.

Aukų surinkta $6 su cen
tais.

Drg. R. E. Minor darė pa
stabą rengėjams, kad prastai 
išgarsino prakalbas. Sako, pa- 
sistengkite geriau prakalbas 
išgarsinti, kuomet kalbės drg. 
A. Bimba, spalių 14 d.

Reikia pažymėti, kad minėtą 
vakarą buvo labai nepatogus 
oras: šturmas su lietum ir 
žaibais; taipgi penktadienio ir 
šeštadienio vakarais sunku 
mūsų darbininkišką publiką 
atkviesti iš pasilinksminimo 
vietų. Kiti sako, “tegu ame
rikonai eina,—jie daugiau at
silikę nuo darbininkiško judė
jimo.”

Nežiūrint to, spalių 14 d., 
kuomet čia lankysis su prakal
ba drg. A. Bimba, mėginsim 
geriau išgarsinti. Yra mano
ma, kad publikos bus pilna 
svetainė.

ja darbininkus verstinai ver
tė prigulėti prie apdraudos 
nuo ligos ir susižeidimų. Mo
kestis buvo mažiausiai 25c į 
mėnesį, o paskui—50c ir do
leris. Kurie daugiau mokėjo, 
laike sirgimo daugiau • gavo 
pašalpos. Dabar, pereitą mė
nesį, darbininkai sužinojo, kad 
Insurance Co. suspenduoja 
visų darbininkų apsidraudimą 
ir neatsako už jų ligas ir su- 
sižeidimus. Daugumas darbi
ninkų tuomi likos užpykinti. 
Dabar kitos apdraudos kom
panijos agentas vaikščioja po 
dirbtuvę, rašinėdamas prie in- 
šiurino, bet kaip mačiau, nie
kas nesirašo; vadinas, darbi
ninkai jau tokiais “inšiurinais”’ 
nepasitiki.

Pereito mėnesio pabaigoj 
staiga mirė M. Corin, sulau
kęs 69 metų. Buvo laisvų pa
žiūrų žmogus—skaitė “Kelei
vį.” Nors buvo laisvas, bet 
darbininkiškam judėjime nie
kur nedalyvavo. Skaitė ir an
glišką spaudą. Jis sykį man 

■ pareiškė: “Esu pusė airi- 
šiaus; dabar gyvenu iš pir
miau sutaupintų centų.” Pali
ko nuliūdime moterį ir 4 šei
mynos nariui

Devynių chorų kontesto di
dysis piknikas jau visai netoli. 
Jis įvyks Montelloj, Tautiško 
Namo Parke, rugsėjo 17-18 
dd. Piknike dalyvaus ir drg. 
A. Bimba iš Brooklyno. Vi
sų kolonijų darbininkai, pro
fesionalai ir biznieriai, prašo
mi skaitlingai dalyvauti.

Šaka.

Douglas Shoe Co. insurance 
suspendavo darbininkų sirgi
mo ir šusižeidimo polisus. Mi
nėtai kompanijai dirbo apie 
1,400 darbininkų.

Per daugelį metų kompani

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 

Nedčliomis ir šventadieniais: 
10-12 ryte

• Dienraščio “Laisves” Metinis •

| KONCERTAS į
J BROOKLYNE JAU ARTINASI J• ) •
• Bus •

• Lapkričio 13 November •
• • ♦
• Ruošiama šaunus programas, kuris greit bus • 

paskelbtas dienraštyje •

Toje pat priprastojo vietoje. *

LABOR LYCEUM SALEJE •
WILLOUGHBY AVE. BROOKLYN, N. Y. •

•
Programas prasidės 3 valandą po pietų. •

Šokiai prasidės 7 vai. vakare. ♦

• ••••••••••«•«••••••••••••••

• 949
• •

p®- 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. \)Iūsų duoną valygyda- 
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui. 
Pristatome į visas dalis—Brooklyno ir apielinkės, į krautuves 

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

į Connecticut Valstijos Lietuvių
SPAUDOS PIKNIKAS

j»HI —-MM —— MII — MN—— MH — l»—— IMI — M — M—— IIK —• — IMI— M —-IMI—— 011 —— M — — *1 — HR — IW — Oi — M — RS — «• • —Ui— ■— m— ■> — MM —■ —M — M—■ — ■— •

Rengia Literatūros Draugijos, Lietuvių Meno Sąjungos, ir Liet. Darbininkų Susivienijimo Apskričiai

Įvyks Sekmadienį, 11 Rugsėjo (September)
LIETUVIŲ DARŽE (LIGHT HOUSE GROVE) E. HARTFORD, CONN.

PROGRAMĄ PILDYS:
1) Ispanų Jaunuolių Dramatiškas Choras, iš New Britain, Conn., vaidins įdomius vaizdus, 

su muzika, dainomis, šokiais, iš dabartinių didžiųjų kovų Ispanijoj.
2) Choras Daina, iš New Haven, Conn., vadovystėje, J. Latvio.
3) Laisves Choras, iš Hartford, Conn., vadovystėje, V. Visockio.
4) Laisvės Choro Stygų Orkestrą, iš Hartford, vado v. V. Visockio,
5) D. M. šolomskas ir K. Michelsonas, iš New Yorko, pasakys prakalbas.

Visokiais gėrimais ir valgiais visi pikniko svečiai bus aprūpinti, Galima primint, kad visos Conn, 
valstijos rūpestingiausios šeimininkės ruošia šiąme piknike šeimininkių stalą, kur bus galima pasirink
ti gardžiausiai paruoštų, įvairiausių valgių. , 

Šokiai tęsis visą popietį, gros geriausia 
orkestrą lietuv. ir amerikoniškus šokius

įŽĄ^GA 25c.

Prasidės 11 vai. dieną ir tęsis iki vėlumai
y . t ‘X '' ' • • »

nakties. Kviečiame skaitlingai dalyvauti
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(/ Lietuvių Kongreso Bostono Apskričio 
Piknikas Puikiai Pavyko

Hartford, Conn.

Piknike dalyvavo apie 5,000 
svieto. Kalbėjo: Jurgelionis, 
“Tėvynės” redaktorius; F. J. 
Bagočius; S. Michelsonas; Otis 
Hood, Komunistų Partijos 
pirmininkas; vienas kongres- 
manas, Roosevelto Naujosios 
Dalybos rėmėjas, kurio vardo 
nepasiėmiau, ir drg. Kaspa
ras, kovotojas, tik ką sugrį
žęs iš Ispanijos kovos lauko. 
Dainavo Aido Choras iš Wor- 
cesterio, v a d o v a u jamas J. 
Karsokienės: dainavo žavė- 
jančiai. Dainavo ir South 
Bostono Laisvės Choras, veda
mas I. Jarmolovich; dainavo 
gražiai. Taipgi buvo ir gra
žuolių kontestas.

Piknikas buvo draugiškas ir 
gyvas. Jaunimo buvo labai 
daug ir linksmai šoko po mu
zika Bunio Jr. Orkestros.

Rep.

Lietuvių Kongreso Bostono 
Apskričio Piknike Maynard, 
Mass., Rugs. 5, Laimėjo Do
vanas prie Įžangos Tikietų

Šie Asmenys:
1. $50, A. Balkus, 804 Wa- 

burn St., Wilmington, Mass., 
Ser. 1629 No. 25.

2. $25, Peter Neprauskas, 
318 Parkway, Chelsea, Mass., 
Ser. 46 No. 25.

3. $15, Mrs. G. Hill, 67 
Thomas Park, So. Boston, Ser. 
1474 No. 9.

4. $5, Edward L. Murpluj, 
22 Tremont St., Maynard, 
Mass., Ser. 70 No. 15.

5. $5, John Talacka, 104 
Gold St., Randolph, Mass.,

Ser. 245 No. 8.
6. $5, Valentina Minkienė, 

73 Farragaut Rd., So. Boston, 
Ser. 253 No. 17.

7. $5, Eldred E. Hajward, 
Buagwater, Cool Yard, Ser. 
379 No. 14.

8. $5, Stanley Mertzic, So. 
Barre, Mass., Ser. 81 No. 23.

9. $5, Martin Guffu, 231 
B St., So. Boston, Ser. 234 No. 
20.

10. $5, Y. Krapavicky, 32 
Newbury St., Auburn, Mey 
Ser. 27 No. 5.

11. $5, Stella Lakstutienė, 
71 School St., Hudson, Mass., 
Ser. 76 No. 10.

12. $5, Mr. John Baronas, 
14 Norwood St., Fitchburg, 
Mass., Ser. 63 No. 17.

13. $5, Y. Niaura, 9 East
ern Ave., Dedham, Mass., Ser. 
13 No. 9.

14. $5, M. Paplauskienė, 
29 Water St., Hudson, Mass., 
Ser. 55 No. 18.

15. $5, P. F. C. P., 15 Es
sex St., Boston, Ser. 268 No. 
10.

Septyni iš laimingųjų jau 
atsiėmė dovanas ant pikniko, 
o astuoni dar turi progų, atsi
šaukti ir dovanos bus pasiųs
tos. Kreipkitės pas komisijos 
narį, J. Grybas, 1190 Wash
ington St., Norwood, Mass.

Sykiu su laiškučiu prisiųskit 
ir tikieto galiuką dėl geresnio 
patikrinimo.

Lietuvių Kongreso 
Bostono Apskričio 
Komisijos Narys,

J. Grybas.

Įspūdžiai iš Susirinkimų
Rugpjūčio 26 d. Laisvės Sty

gų Orkestrą turėjo susirinki
mą, kuriame dalyvavo apie 16 
jaunuolių ir sykiu mokytojas 
drg. V. Visockis.

Pakeltus klausimus gvildeno 
šaltai. Paaiškėjo iš jų išsireiš
kimų, kad laikysis Liet. Meno 
Sąjungos nurodymų..

Buvo delegatai nuo Laisvės 
Choro, kurie raportavo, kad 
choro nutarimu arba pageidavi
mu yra, kad orkestrą perkeistų 
vardą — vieton “Laisvės Sty
gų Orkestrą,” kad vadintųsi 
Laisvės Choro Orkestrą.

Išklausę delegatų .kalbų, po 
apkalbėjimui, paliko tą patį 
vardą iki gaus iš Liet. Meno 
Sąjungos patarimų.

Nutarė rengti trumpoj atei
tyje gražų koncertą, kuris susi
dės iš dainų, muzikos ir kitų 
įvairių pamarginimų. Mokyto
jas pasižadėjo dėti geriausias 
spėkas dėl sumokinimo progra
mos.

Rugpjūčio 29 d. Laisvės 
Choras turėjo ekstra susirinki
mą dėl apkalbėjimo kaslink da
lyvavimo bendrai su visais 
Amerikos Lietuvių Chorais 
Liet. Dienoje Pasauliniuos Pe
ruose ateinančiais metais. Pla

PHTSBURGHO IR APIELINKES ŽINIOS
Rugpjūčio 31 d. Kom. Par

tijos miesto taryba laikė savo 
susirinkimą. Sušaukti buvo 
kuopų atstovai, organizatoriai 
ir sekretoriai. Ten pat išrink
tas miesto tarybos komitetas 
iš darbščių ir energingų drau
gu-

Susirinkimas buvo įdomus 
ir konstruktyvus. Paskirta 
kvota $2,500 sukelt Daily 
Workeriui. Lietuviams paskir
ta sukelt tam tikslui $100.

Plačiai kalbėta apie KP ra
dio valandą. Jis bus rugsėjo 
13 d., 6:30 vakare, iš stoties 
WWSW. Tęsis 15 minučių.

Susirinkimas pageidauja, 
kad radio valandos metu tu
rėti privatines sueigas draugų 
gyvenamuose kambariuose, 
sukviečiant’ten KP šalininkus, 
kur būtų galima užkandžiau
jant, besiklausant radio kal
bos, sykiu plačiau pasikalbė
ti apie lapkričio rinkimus.

Pitsburgho miestas dabar 
žymi savo 150 metų jubilėjų. 
Atsidarė rugsėjo 2 d., 8 . vai. 
ryte, su bažnyčių varpų gau
dimu, fabrikų sirenomis ir pa
trankų trenksmais. Po kiek 
laiko prasidėjo paradas; ėjo 
senoviškais militariškais aprė- 
dalais pasipuošę paraduoto- 
jai: kariai, ugnagesiai, sani
tarai ir policija, lydimi dau
gybės triūborių.

Įvairūs sendaikčiai, kaip tai 
senovės patrankos, šautuvai ir 
kitokie pabūklai išstatyti 
South ir North Parkuose. I 
žėdną dieną bus ten kas nors 
vis naujo išstatoma bei rodo
ma.

Toje pačioje dienoje po pie
tų čion orlaiviu atskrido la
kūnas Douglas Corrigan, ku
ris valdiškais automobiliais 
buvo apvežiotas geresnėmis 
miesto gatvėmis.

Šis jubilėjus tęsis viso 23 
dienas.

Rugpjūčio 21 d. įvyko lie
tuvių radio valandos vedėjo 
P. Dargio piknikas, žmonių 
buvo apie porą tūkstančių. 
Svečių buvo iš visų apielinki-

nių miestelių. Turėta ir pro
grama. Rinkta lietuvaitė gra
žuolė. Išrinkta Soho . dalies 
Julė Sargotaitė, kaip “Miss 
Pittsburgh Lithuanian.”

" • • *
Nesenai čia pasimirė stam

bus nejudinamojo turto (real 
estate) verslininkas K. Vas-. 
norius, brolis kun. J. Vasno- 
riaus iš McKees Rocks. Prie 
laidojimo buvo net 12 kuni
gų. Mat, biznis . . .

D. P. L.

Nuo Redakcijos. Iš prie
žasties Darbo Dienos, pereito 
pirmadienio “Laisvė” neišėjo 
ir, tuo pačiu sykiu, kai ku
rie raštai bent kiek užtruko. 
Iš draugo šios korespondenci
jos teko vieną kitą dalyką iš
mesti, kaip jau “pasenusį.”

Prie progoj, prašome drau
go stengtis savo rašteliuose vi
suomet pažymėt žmonių var
dus ir pavardes-taip, kaip tie 
žmonės vadinasi.

Roman Gonzales Pena, 
buvęs Asturijos mainie- 
rys, o dabar teisingumo 
ministeris Ispanijos liau

dies valdžioj.

čiai apdiskusavus, pasirodė, 
kad negalės iš finansiško atžvil
gio, kadangi tas atsieitų apie 
$300. O antra, choristai nepa
sitenkinę, kad nebus duodama 
Meno Sąjungos chorams atski
rai padainuoti.

Nutarė vienbalsiai pasikvies
ti Liet. Meno Sąjungos pirm, 
drg. V. Boviną dėl paaiškinimo 
arba nustatymo taktikos dabar
tiniam momente mūsų darbi
ninkiškoje dailės veikloje.

Tą darbą pavedė raštininkui 
drg. J. Kazlauskui.
Atkreipkite Atydą į šį Didžiau

sią Rengiamą Pikniką.
Rugpjūčio 30 d. atsibuvo pa

vyzdingas susirinkimas rengia
mojo pikniko dėl darbininkiš
kos spaudos, kuris įvyks rugsė
jo 11 d., Liet. Sąryšio Darže, 
Hartford, Conn.

Nors šį pikniką rengia visos 
Conn, valstijos progresyviškos 
draugijos, bet hartfordiškiai 
daugiausia rūpinasi surengimu.

Viso buvo susirinkusiųjų 
apie 20 ypatų, kur visi tarėsi 
su nuoširdumu išdirbimui ge
riausių planų, kaip daugiau pa
darius pelno skiriamam tikslui 
ir patenkinus susirinkusius sve
čius.

Likosi išrinktos tam gerai 
patyrusios ypatos, kurios rū
pinsis viso biznio reikalais.

Buvo išduotas raportas ren
giamojo šeimininkių stalo. Iš 
draugių moterų raporto paaiš
kėjo, kad jau turi nemažai pa
sižadėjusių aukuoti įvairių na
muos pagamintų valgių. Šeimi
ninkių stalo tvarkymui likosi 
išrinkta tam gerai patyrusi 
draugė V. Kazluvienė.

Kurios dar draugės nesate 
prisidėjusios prie šeimininkių 
stalo, tai prašyčiau prisidėti,' 
kadangi darb. spauda yra ge
riausiu darbininkų draugu, 
kuri rūpinasi lygiai visais dar
bininkais.

Taigi gerbiamieji “Laisvės” 
skaitytojai, pamatę šį praneši
mą, imkitės visi už darbo!

Kurie dar neturite apgarsini
mų — ateikite Laisvės Cho
ro svetainėn, ten rasite apgar
sinimus. Pagelbėkite komisijai 
juos išplatinti.

žinote, darbininkai ir darbi
ninkės, kad mus “Laisvė,” “Vil
nis” ir kiti darbininkiški laik
raščiai aplanko diena iš dienos, 
pranešdami visas pasaulines ži
nias ir sykiu kovodami už mū
sų visų būklės pagerinimą.

Mūsų visų yra priedermė 
nors sykį į metus neužmiršti 
paremti finansiškai ir tuo pa
tim sykiu praleisti linksmai lai
kas.

Programą tėmykite apgarsi
nimuose.

Plakatuose nėra pažymė
ta kas link busų ėjimo.

Bušai bus. Išeis kaip 1 vai. 
po pietų. Stotis: 57 Park St.

Kainuos tik 20c į abi pusi. 
Nemunas.

Fašistai Panaujino Ofensyvą 
Teruel-Sagunto Fronte

Hendaye, Franc.—Ispani
jos pasienis.—Fašistai iš 
naujo pradėjo ofensyvą Te
ruel-Sagunto fronte, ties Vi- 
ver, už 34 mylių į šiaurių 
vakarus nuo Valencijos, ir 
staigiais užpuolimais iš pra
džios atėmė kelias liaudie- 
čių pozicijas. Bet liaudiečiai 
kontr-atakavo ir greit at
griebė tas pozicijas.•

Liaudiečių artilerija ir 
oro bombos pataikė į kelias 
batarejas fašistų kanuolių.

Cairo, Aigiptas. — Bus 
nugriautas 600 metų senu
mo bazaras ir jo vietoj pa
statytas naujoviškas.

Daily Worker Redaktorius iš New 
Yorko ir Otis A. Hood, Mass kandi
datas į gubernatoriaus vietą. Įvyks 
Lietuvių Ūkėsų Svet., 41 Berkeley 
Street. Nepraleiskite progos, išgirs
kime visi šias prakalbas, kuriose bus 
aiškinama rinkimas į valdvietes, ir 
taip pat šių dienų pasaulinė padėtis.

(211-212)

WORCESTER, MASS.
Sekmadienį, rugsėjo 11 d. įvyks 

Worcesterio suvienytų draugijų sma
gus piknikas. Turėsime skanių val
gių, smagios muzikos, gražių dovanų,! 
o Aido Ch. sudainuos puikių dainų, i 
Visi worcesteriečiai ir apylinkių lie-: 
tuviai yra kviečiami į Olympia Par-! 
ką 11 d. rugsėjo. (211-212)

WORCESTER, MASS.
Pirmadienį, rugsėjo 12 d. įvyksta 

svarbios prakalbos Eagles Svet., 695 
Main St., todėl ALDLD moterų su
sirinkimas nukeltas į antradienį, 
rugsėjo 13-tą. Kviečiam visas nares 
ir pašalines į šį svarbų susirinkimą.

(211-213)

EASTON, PA.
ALDLD 13 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, 11 d. rugsėjo, Žydų 
Svet., (YMHA) kampas 6th ir Ferry 
Sts. Pradžia 2 vai. po pietų. Visi na
riai būkite laiku ir naujų narių at
siveskite. (211-212)

Nauja L. Pruseikos Knyga
■ ■ I

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 stainpomis, 3c ar 5c vertes.

LICENSES
BEER, WINES & LIQUUORS
WHOLESALE AND RETAIL

NOTICE is hereby given that License 
No. GB10851 has been issued to the un
dersigned to sell beer at retail under Sec
tion 75 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 181 1’atchen Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

CHARLES E. II. LAUBER 
181 Patchen Ave. Brooklyn, N. Y.

HUDSON, MASS.
Piknikas įvyks sekmadienį, rugsė

jo 11 d., 11 vai. ryto. Šis piknikas 
rengiamas naudai J. Sakalauskui, 
sugrįžusio iš Ispanijos karo lauko. 
Bendrai' rengia ALDLD 103 kp., 
LDS 66 kp. ir H. L. Piliečių Kliu- 
bas. Bus Portugalų Kliubo Parke, 
River St., Hudsone. Turėsime ska
nių valgių ir gėrimų. Puiki svetainė 
šokiams, per visą dieną linksmins 
Linksmybės Orkestrą iš Brightono. 
Kalbės J. Sakalauskas. Kviečiame
visus\skaitlingai dalyvauti. (210-212)

Tą knygą išleido dienraštis “Vilnis”

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

LAISVE
427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y.

PRANEŠIMAI Iš KITUR
WATERBURY, CONN.

Lietuvių Literatūros Draugijos 28 
kuopos narių mėnesinis susirinkimas 
įvyks rugsėjo 13, 774.Bank St., 7:30 
vai. vakare. Visi draugės ir draugai 
nariai pribūkit. Didieji vasaros karš
čiai jau praėjo. Šiuo kart nė per- 

i šilta, nė peršalta. Tad kviečiam vi
sus susirinkt. — Kp. Sekr. JŽ.

(212-214)

' DETROIT, MICH.
Prieš rinkimus yra rengiamas di

delis piknikas Lietuvių Progresyvių 
organizacijų. Įvyks 11 d. rugsėjo, 12 
vai. po pietų. Bus gerų kalbėtojų. 
Kalbės sekanti:. Gubernatorius 
Frank Murphy, kongresm. George 
Sadowsky, Patrick H. O’Brien, se
natorius Diggs, Stanley Nowick. 
Taip pat turėsime ir mūsų vadovų 
kurie pasakys apie darbininkų padė
tį. Turėsime ir gražią programą. 
Aštuonių kavalkų orkestrą grieš šo
kiams. Prie įžangos bus duodama 10 
dolerių dovanų laimėti. Įžanga 25c 
asmeniui. Kviečiame visus dalyvau-
ti. (Pikniko vieta?—Adm.).

(210-212)

CLEVELAND, OHIO
LDS 55 ir 44 kpp. didelis piknikas 

įvyks sekmadienį, rugsėjo 11 d. Ma
chu tos darže prie Fernwood, pra
džia 10 vai. ryto, tikietai 10c su pri
zais 830.00 cash. Turėsime įvairių 
valgių, gėrimų ir gerą muziką šo
kiams. Lietui užėjus, piknikas įvyks 
Liet. Darb. Svet., 920 E. 79th St. — 
Rengimo Komitetas.

EASTON, PA.
Am. Lietuvių Kongreso Skyriaus 

Komitetas šaukia svarbų susirinki
mą sekmadienį, 11 d. rugsėjo, Žydų 
svetainėje, kampas 6th ir Ferry 
gatv. Pradžia 4 vai. p. p. Visus 
kviečiame ateiti ir išklausyti rapor
tą iš Amerikos Liet. Kongreso su
važiavimo, kuris įvyko 25 d. birže
lio Scrantone. Iš raporto matysite 
kokių svarbių darbų yra pasibriežę 
atlikt Amerikos Lietuviai dūlei Lie
tuvos reikalų gynimo. — Kom.

(211-212)

WILKES-BARRE, PA.
LDS 7 kp. susirinkimas įvyks 11 

d. rugsėjo, sekmadienio popietį, 2-rą 
vai., B. Potcliūno svet., 53 Bank St. 
Visi nariai pribūkite susirinkime už
simokėti duokles, kad neliktumėt 
suspenduoti ar išbraukti. Taipgi iš
girsite iš pikniko parengimo komisi
jos raportą. Taipgi yra svarbių kuo
pos ir draugijos klausimų, kurie 
reikalinga bendro narių nutarimo. 

Į Pasistengkite atsivesti naujų narių 
įrašyti į kuopą. — J. V. S. Fin. 
Sek. (211-212)

HARTFORD, CONN.
Laisvės Choro ir Laisvės Stygų Or

kestros Nariams Svarbus 
Pranešimas.

Rugsėjo 10 d., 7 v. v., 57 Park St. 
įvyks nepaprastas susirinkimas, ku
riame dalyvaus Meno Sąjungos pir
mininkas drg. V. Bovinas. Jis yra 
plačiai susipažinęs-? su daile, kaip tai 
chorais, orkestromis ir kitomis gru
pėmis, tai, vat, ir mumis supažin
dins kaip mes turimp jas organizuo
ti, o suorganizavus kokioj taktikoj 
ir disciplinoj palaikyti. Turėsime ir 
trumpą choro pamoką su orkestrą, 
prisirengimui prie pikniko, kuris 
įvyks 11 d. rugsėjo Lietuvių Efctrže, 
E. Hartforde.

Ekstra Telegrama!
Connecticut valstijos lietuviai ge

rai’ visi žinote, kad yra rengiamas 
nepaprastas piknikas dėl darbinin
kiškos spaudos, įvyks 11 d. rugsėjo, 
Lietuvių Darže, Sta. 24, E. Hart
ford, Conn. Jeigu pasitaikytų ir lie
tus, tai ir tas nesulaikytų, piknikas 
vistiek įvyks. — Komisija.

(211-212)

LAWRENCE, MASS.
Masinis Mitingas

Sekmadienį, rugsėjo 11 d., 2 vai. 
P- P- įvyks masinis mitingas. Kalbė
tojais bus: Clarence A. Hathaway,

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWĄĘK, N. J.
VALANDOS: 2—4 ir 6—8

Nėra valandų sekmadieniais

GARŠINKITCS “LAISVĖJE”

SCRANTON, PA.
ALDLD 39 kp. susirinkimas įvyks 

12 d. rugsėjo, pirmadienį, 7 vai. vak. 
pas drg. Proleikus, 401 Electric St. 
Malonėkite visi dalyvauti. — Kp. 
pirm. F. M. Indrulis. (210-212)

MAHANOY CITY, PA.
LDS 104 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, 11 d. rugsėjo, A. Apo- 
niko namuose, 411 E. Pine St., 2 
v. po pietų. Visi nariai prašomi da
lyvauti, nes yra naujų reikalų. •— 
B. V.. (210-212)

GARDNER, MASS.
Lietuvių Am. Piliečių Kliubas 

rengia pikniką, kuris įvyks ateinan
tį šeštadienį ir sekmadienį, 10 ir 11 
dd. rugsėjo. Muzika bus per dvi die
nas, vieta prie W. Broadway Ežero 
— Lietuvių Parke. Kviečiame visus 
vietinius ir iš apylinkės dalyvauti, 
nes gal bus šis paskutinis piknikas 
šiame vasaros sezone. — Kom.

(210-212)

SHENANDOAH, PA.
LDS 34 kp. mėnesinis susirinki

mas įvyks sekmadienį, rugsėjo 11 d., 
2 vai. po pietų, “Sweet’s Hali.” Ma
lonėkite visi nariai dalyvaut ir pa- 
simokėti užvilktas duokles, taip pat 
išgirsite delegatų raportą iš Seimo. 
— S. Kuzmickas, Sekr.

(210-212)

CHRONIŠKOS 

LIGOS

GYDOMOS
KRAUJO, ODOS, NERVŲ LI
GOS, BENDRAS SILPNUMAS ir 
NERVŲ IŠSISĖMIMAS, SLOGOS 
ir ĮSISENĖJŲ SKAUDULIAI 
SKILVIO ir ŽARNŲ LIGOS, HE- 
MORROIDAI ir kiti MEŠLAŽAR- 
NES NESVEIKUMAI varginan
tieji skausmais ir nepatogumais, 
INKSTŲ ir PŪSLES ligos. Stai
gios ir chroniškos ligos VYRŲ ir 
MOTERŲ gydomos su patenki
nančiomis ir greitomis pasekmė
mis. Jeigu turite kokį nesveiku
mą, kurio n e s U p r a n tate, pasi
klauskite manęs su pasitikėjimu, 
ir jūsų liga bus jums išaiškinta.
X-Spinduliai, Kraujo ir Šlapimo 

Tyrimai Atliekami 
Už Nebrangų Atlyginimą
' IŠTYRIMAS VELTUI

DR. ZINS
Įsisteigęs per 25 Metus

110 East 16th St., N. Y.
Tarp 4th Avė. ir Irving Place

9 A. M. iki 8 P. M., o Sekmadienį 
9 A. M. iki 3 P. M.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves* 
'tuvių, kitokiu grupių ir pavienių.
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ii 
padidinu toki< 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
Įvairiem spalvom.

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

BROOKLYN, N. Y.

Kiekvienas apšvietą bran
ginantis žmogus privalo bū
ti dalininku dienraščio “Lai
sves” bendroves. Tek: Glenmore 5-6191

VARPO KEPTUVEU’

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 į kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, sutelksime informacijas apie svorį ir kainas.

Varpas Bakery 36-42 Stagg Street Brooklyn, N. Y.
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šeštadienis, Rugs. 10, 1936

Rytoj Spaudos Piknikas 
Ulmer Parke

Sekmadienį, rugsėjo 11-tą, 
So. Brooklyno lietuvių ir kitų 
tautų organizacijos rengia mil
žinišką pikfr\ką 
spaudos nau 
.visiems 
ke, prie 25th Avė., Brooklyne. 
Privažiavimas BMT West End 
traukiniu.

Są pažangiosios 
i. Piknikas bus 
žinomam Ulmer Par

Anksčiau, pavasarį, tos ko
lonijos organizacijos bendrai 
surengė pikniką saviems rei
kalams. Jos turėjo nepapras
tai didelį pikniką ir puikų 
pelną, kurį pasidalino sulyg 
kiekvienos organizacijos pasi
darbavimo. šiame piknike 
pelnytą uždarbį, sulyg kiek
vienos tautybės pasidarbavi
mo, padalins tų tautų spau
dai.

Bus įdomi programa ir ge
rą orkestrą šokiams.

Southbrooklyniečiai kviečia 
viso Brooklyn© ir apylinkių 
lietuvius skaitlingai dalyvauti 
jų- piknike — smagiai pasi
linksminti 
spaudą.

ir paremti savo 
Bilietai gaunami 
raštinėj; jų kaina

40c.

Kardinolo Haves Kūnas 
Pasiliko Katedroj

Po trijų dienų išgulėjimo 
katedroj, kardinolo Patrick 
Hayes kūnas, penktadienį, su 
bronziniu karstu, padėtas’ ir 
uždarytas siauram akmens 
kape katedroj, po didžiuoju 
altorium, kur jau pirmiau su
dėta kūnai keturiu kitų aukš
tų katalikų bažnyčios viršinin
kų ir paruošta vieta kelioli
kai kitų. Jis ten pasiliks, kol 
katedra gyvuos.

Per tris dienas šermenų ka
tedroj ir vieną namie, apro- 
kuoiama, praėję šimtai tūks
tančių liūdėtoji!, katalikų mal
dininkų ir šiaip žiūrėtojų iš 
Įvairių gyvenimo sričių ir ti
kybų. Vieni iš jų ėjo atiduot 
pagarbą, kiti pamatyt nepa
prastu apeigų, kuriose dalv- 
vavo katalikų bažnyčios aukš
tuomenė iš plačios Amerikos 
ir tūkstančiai Įvairiu laipsniu 
ir ordinų kunigu ir vienuolių. 
Jie patys vieni užėmė katedrą 
iškilmių metu. Paprastiems 
maldininkams beteko tik pra
eiti ir sekundai kluptelti prie 
karsto.

Kardinolui Hayes mirus, 
New Yorko archidiecezijos ad
ministratoriumi paskirtas vys- 
kūpas Stephen J. Donahue.

PRAŠĖ APSAUGOT PIENĄ

Pieno Vartotojų Apsaugos 
Komitetas prašė Sveikatos De- 
partmento viešai tirt Įvežimą 
miestan rūgusio pieno, kad 
apsaugot publiką nuo “per
dirbto pieno.”

Į Pamatykit Save Judyje ir 
Pasveįkinkit Sugrįžusį

Lietuvį Kovotoją

Pasibaigė Maliorių 
Streikas

švietos Kliube. Jinai išbuvo 
Lietuvoje 15 mėnesių. Mote^ 
rys ir menininkai tikisi ją si* 
energija grįšiant prie laukian
čio darbo. Rep.

“Mirtoj Vainiko” Praktikos— ---- : saugotojos, idant nepakenkus
žuvelėms, nusprendė šampaną 

" išgerti, o vardodavį atžymėt
k tyru vandenėliu. Laivas pava-
* dinta jų dukrelės ir augintinio 

vardais—Ruth-Albert. Sūnus;
ir sociali© sau- Algirdas, nors dar tik tryli-1 

kos metų amžiaus, bet jau be
veik su tėvu lygus ir miltų 
maišą veik su viena ranka pa
kelia, pasilieka laivo “kapi
tonu.”

Pirmadienio ryto aštuntą 
valandą “kapitonas” išplaukė 
atgal į New Yorko prieplau
ką. Balčiūnas su savo nau
juoju laivu tikisi daug žuvau
ti ir, be abejo, ne vienas 
brooklynietis turės progos kar
tu su juomi meškerę įmesti.

Naujiem “kapitonam” lin
kiu gero pasisekimo “naviga
cijoj.” Dabar Balčiūno kaimy
nai sako, kažin ką jis vėl 
pradės budavoti, nes juk jo 
žemaitiškas būdas neleis jam 

j ilgai ilsėtis. Bet. aš tikiu, kad 
vasarą žuvys, o rudenį grybai ' 
ji laikys arti prie jau išbuda- 
votų. Žmoniukė.

iNedėlioj, rugsėjo 11 d., ly- 
i gini 10-tą vai. ryte, įvyks Lie
tuvių Liaudies Teatro. “Mirtų 

l°|Vainiko” vaidintojų 
"Laisvės” svetainėj.

Dalyvaukime visi

praktikos
Morris Užgyrė Waldmano 

Kandidatūrą
Miesto Tarybos prezidentas 

Newbold Morris užgyrė Louis 
Waldmano kandidatūrą Į 
Kings County teisėjus. Pa
reiškimą jis padarė sąryšyje 
su Waldmano kampanija būt 
nominuotu republikonų parti
jos tik i etų.

kompensacijos i) 
gurno kasas.

Samdytojai norėjo nukapot 
algas ir po užsibaigimo seno
jo kontrakto buvo pasitraukę 
iš derybų, bet malioriai sa
vo solidarumu parodė, kad jie 
nepriims algų kapojimo. Ir 
.jie laimėjo. Viena savaitė 
streiko apgynė jų algas.

aktoriai.
P. B.

SUGRĮŽO Iš LIETUVOSgeno-Brooklyno maliorių 
ralis streikas pasibaigė pereitą 
ketvirtadienį, bosams sutikus 
atnaujint senąjį kontraktą su 

Visi
malioriai sugrįžo darban.

Sutartyje pasilieka mokes-

šį vakarą, rugsėjo 10 d., 
“Laisvės” salėj bus smagi pra
moga pasitikimui jauno drau
go Juozo Sakalausko, kuris 
nesenai sugrįžo iš Ispanijos ir 18-jo Distrikto Taryba, 
šiuo tarpu randasi New Yor-. 
ke, gydosi karo fronte sužeis
tą ranką. Neužilgo jis išvyks

Veikia Prieš Embargo

Antra savaitė, kaip sugrį
žo iš Lietuvos Julia Stankai- 
tienė, veikėja mene, lošėja 
režisieriaus Juškos grupėje, 
taipgi veikli narė Moterų Ap-

namo i Worcester, Mass., tad tis $11.20 už 7 valandų dar- 
ši gal vienintelė proga susiei
ti jį ir išgirsti apie jo patyri
mus Ispanijoj.

Vakare bus trumpa progra
ma su judžiais. Ignas Banase- 
vičius pasižadėjo parodyti 
“Laisvės” pikniko ir Taikos 
Parado judžius, kuriuos jis 
pats nutraukė-pagamino. Taip
gi bus užkandžių ir gėrimų. 
Įžanga nemokamai. Visi kvie
čiami dalyvauti. Komisija.

bo dieną, 35 valandų savaite, 
50 nuošimčių darbininkų sam
dymas per uniją, o kitus leista 
bosams patiems pasirinkt, bet 
ir tie turi būt samdomi iš uni- 
jistų, taipgi pasilieka unija 
teisę skirt stevardą prie kiek
vieno darbo.

Nauja ypatybe sutartyje 
yra teisė unijai peržiūrėt sam
dytojų knygas sučekiavimui 
išmokėjimo algų ir mokesčių į

šešios dešimtys Amerikinės 
Lygos Taikai ir Demokratijai 
skyrių visame didmiestyje pla
nuoja specialę kampaniją už 
nuėmimą embargo lojalistų Is
panijai ir paramą veteranais. 
Kampaniją ves tarp 9-tos ir 
18-tos šio menesio. Kiekvie
na kuopa surengs pramogą, 
kurion
nors atneš Ispanijai. Visose 
dalyvaus sugrįžę veteranai.

įžangai kiekvienas ką____

BRR... ŠALTA!
Taip nesenai spirginti karš

čiais, brooklyniečiai ketvirtadie
nio naktį atbudo barškindami 
dantimis ir ne vienas, snaudi- 
nėdamas, pradėjo raustis po 
skrynias kaldrų. Temperatūra 
buvo nupuolus iki 54 ketvirta
dienį ir dar žemiau penktadie
nio rytą. Šiuo laiku tokio šalčio 
nebuvę per 22 metus.

Paskutinis Išvažiavimas
Paskutinis šio sezono drau

giškas išvažiavimas į Forest 
Parką įvyks šį sekmadienį, 
rugsėjo 11-tą. Jį rengia LDS 
1-ma kuopa ir kviečia visus 
savo narius, taipgi draugus ir 
rėmėjus atsilankyti ir su kuo- 
piečiais linksmai praleisti die
ną paskutinėj pramogoj atvi
rame ore. Kuopos rūpestingos 
šeimininkės pasirengusios sve
čius pasitikti su užkandžiais 
ir gėrimais, karštais ar šaltais, 
sulyg oro patvarkymo.

Forest Parko piknikų vieta 
randasi netoli BMT Jamaica 
linijos Forest Parkway stoties.

Kom.

Brooklyniečiu Sveikata
Tarp vaikų pasklido kok

liušas (whooping cough) ; 
per savaitę susirgo 98 ir mi
rė 4. Tai viena iš pavojin
giausių kūdikystės ligų ir ji 
reikalauja rimtos atydos. Ją 
suvaldyt padėtų neleidimas 
sveikų vaikų prie sergančių.

Plaučių uždegimu susirgo 
58 ir 28 mirė. Serganti šal
čiais privalo apsižiūrėt.

Mirimų nuo visokių priežas
čių buvo 438, iš tų 2 žuvo 
auto nelaimėse, viso šiais 
tais 171.

Gimė per savaitę 871.

me-

būk

Laivo Kapitonai

SUSIRINKIMAI
C. BROOKLYN, N. Y.

ALDLD 24 kp. susirinkimas įvyks 
pirmadienį, rugsėjo 12-tą d., 8 v. v., 
79 Hudson Ave. Visi nariai dalyvau
kite.

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.
Priei Forest Parkway

Woodhaven, L. L, N. Y.

Dr. Herman Mendlowitz
83 Metai Praktikos 

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

Tel. Evergreen 7-1312
OFISO VALANDOS

Nuo 1—3 dieną ir nuo 7—8 vak. 
NEDELIOMIS

Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd Street

(212-213)

Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėje”.

Pasklidus girdams, 
Gųeta Garbo grįžtanti laivu 
Stavangefjord, prie 58th St., 
susirinko būrys žingeiduolių, 
bet aktorės nesulaukė.

Milžiniškas Piknikas
Rengia Bendrai Lietuviai, Rusai, Ukrainai, Lenkai 

ir kitos tautos

Bus Sekmadienį, September 11
šis piknikas bus

ULMER PARKE
Pradžioj 25th Avė. Brooklyn, N. Y.

Parkas atdaras 10 A. M. Įžanga 40c.

Šis piknikas yra rengiamas aukščiau minėtų tautų progresyvių or
ganizacijų spaudos naudai. Tad kiekvieno apšvietą mylinčio žmo
gaus būtinas reikalas dalyvauti šiame piknike.

GERA ORKESTRĄ ŠOKIAMS
TAIPGI BUS PUIKI IR ĮDOMI PROGRAMA

Bilietus Galite Gaut “Laisvės” Ofise.

Tai tykus žemaitis, pats 
mažai kalba, tankiai nusišyp
so ir ant tuščių kalbų tik ran
ka pamoja, žemaičių patar
lė sako : “Kas daug kalba— 
mažai ką įdomaus pasako.” 
Tai šventa tiesa; mažai kal
banti turi progos daugiau 
mąstyti.

Brooklyniečiam gerai žino
mas Antanas Balčiūnas,
po Kepyklos savininkas, pats 
išbūdavo j o ant Stagg Stryto 
modernišką kepyklą, iš kurios 
kas dieną aštuoniais trokais 
vežioja lietuvišką duoną ir 
pyragus. Užbaigus kepyklos 
budavojimo darbą, Balčiūnas 
pradėjo mąstyti apie vasarna
mį. Vaikučiams augant ir pa- leiviai

mieste,” sako ji.
Tie “biznio” reikalai 

Balčiūną užimtu per dvi 
ras ir ištisą žiemą, bet 
dienį, prieš Labor Day, 
teiravos, ar važiuos į ‘ 
Point, Balčiūnas išdavė 
paslaptį,
šį kartą važiuoju laivu, ne 
automobilium.” Vienuoliktą 
valandą ryto, būrys Balčiūnų 
draugų, su laivo “kūma” Sut-

GREAT NECK, N. Y.
laikė I ALDLD 72 kp. ir TDA 48 kp. 

bendras susirinkimas Įvyks pirma
dienį, 12 d. rugsėjo, 8 vai. vak. Kas- 
močių Svet. Abiejų Draugijų nariai 
prašomi visi dalyvauti, nes turime 
užsilikusių daug svarbių reikalų ap- I 

įtarti. Taipgi kviečiame naujų narių
visą : ateiti}. — Drg. F. K. ir F. L.

Taip, važiuoju, bet

vasa- 
šešta- 
pasi-

Var-

PARDAVIMAI
j. Parsiduoda 45 akrų ūke Princeton, 
i N. J. apylinkėj. Viskas geroj tvar
koj. Del daugiau informacijų prašo
me rašyti laišku

kiūte, nešina puokštę gėlių ir matyt J. Augulį, 
bonką šampano, dviem auto- iBrooklyn’ N- Y-

Mateušas Simonavičius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA 1/

arba asmeniškai
29 Stagg St., 

' (211-213)

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

Kiekvieną subatą 
karšta vakariene. 
Atskiras .kamba. 
rys, užčjimui su 
moterims. Nedė- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

mobiliais trauke j prieplauka, BRANDA VO.IIMAI 
ir pirmą 
Flushing 
į Rocky 
rytą, dar prieš aštuonias, ke- 

pasiekė savo destinaci-

valandą po pietų, iš 
bay, 
Point.

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

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

Pasirandavoja fornišiuotas kam- 
laivtl išplaukė ! barys su visais moderniniais įtaisy- 

Sekmadienio ma*s> arti lietuviu restauracijų ir 
• prie geros komunikacijų. Kreipkitės 
po numeriu 406 S. 3rd St., kampas 
Union Avc., Brooklyn, N. Y. NOTARY PUBLIC Tel. Stagg 2-5043

4

Iš kairės i dešinę— 
Ruth, Balčiūnų du
krelė; Algirdas, Bal
čiūnų sūnus; Albertas, 
Balčiūnų augintinis. 
Ruth-Albert vardais 
pavadintas laivas. 
Algirdas paskirta jo 
“kapitonu.”

Keleiviams naktis

Puiki Užeiga
Puikiausia lietuvių užeiga Brook- 

lyno yra po numeriu 406 So. 3rd St., 
kampas Union Avė. Čia gausite viso
kių gėrimų, degtinių ir alaus, taip
gi gausite Įvairių valgių. Vieta yra 
pačiame lietuvių centre. (21.1-213)

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Sales del Balių. Koncertų. Ran
kiotu. Vestuvių. Susirinkimu ir 
tt. Puikus steičius su naujausiais 
Įtaisymais. Keturios boliij alleys.

KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 2-8872

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Puikiai Įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

teko 
pripratusiem j praleisti Smithtown prieplau- 

ir pirmu 
kartu keliaujant, laivo “kapi
tonas” pabijojo toliaus plauk
ti.

Užklausus, kaip sekėsi ke
lionė, “kapitonas” aiškino, 
kad “išplaukus į platų vande
nyną, kuomet bangos pasida
rė drąsesnės, silpnesnės šir-

čiam su žmona, kaip ir vi- ją. 
šiem lietuviam,
gamtos grožėmis gėrėtis, va-jkoje, nes sutemus 
saros karštose dienose norisi 
pabėgti iš triukšmingo miesto 
ir pakvėpuoti tyru oru. Bal
čiūnas nuperka gausiai gamtos 
apdovanotame pajūryj, Rocky 
Pt,., L. L, žemės plotą ir pra
deda planus vasarnamiui. Ėmė 
kelis metus, kol Balčiūno va
sarnamis pradėjo žavėt kiek- dies svečiams teko skubėti prie 

didelis, denio krašto. Šiaip viskas vy
sti ko "kuogėriausiai.”

Susirinkusieji svečiai tikrai

pabudavoti tokį ]),uikų laivą ! 
su visokiais patogumais. Lai
vas 26 pėdų ilgio, platus de
nis, ruimingas kabinetas su

vieno praeivio akį: 
devynių kambarių namas, 
visokiais modemiškais pato
gumais, pradedant nuo elek- stebėjosi Balčiūno gabumais 
tros pečiaus ir šaldytuvo, iki 
ant stogo saulės ir* lašų mau
dynės. Aplink namą apsodin
ta vaismedžiai, gausus gely-
nas ir įtaisyta žuvims prūdas, dviem plačiom ir dviem siau- 
Geresnės vasarai poilsio vietos resnėm lovom, pečius, 
ir tikėtis negalima. Bet. . . sykla ir persirengimui kam- 
pastarąsias dvi vasaras Bal- barys. Lengvai gali sutalpinti 
čiūnų kaimynai pasigedo pa- apie 20 keleivių, 
ties savininko: ne vienas klau
sia p. Balčiūnienės, kodėl Bal- saroja Rocky Point’e, tai laivo 
čiūnas taip retai atvažiuoja | krikštines iškilmes nuspręsta 
pasimaudyti ir pagrybauti ? j atlikti kartu su šeima. Bet 
“Biznio reikalai laiko jį moterys, tos amžių gyvybės

p ra li

Kadangi Balčiūno šeima va-

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
* Graborius (Undertaker

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

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 Bedford Avenue

Brooklyn, N. Y.

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barberlai 
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Stephen Aromiskis
(Annakauskas)

Graborius (Undertaker)
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Ave.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4336

t
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Lietuviui Kuro Kompanija 
ĮDEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir įd€s 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

i M ą/i ivi imi ąąrą rą ąą rą rjį .imįmiui m mmm.

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisvės” 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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