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Krislai
šventoji” Jadvyga. 7

Ir vėl Gieda iš Kepurės.
LDS Albumas.
Ką Daro Lietuvos 

Valdžia?
Ar Susitaikys?

Rašo A. B.

Kad kaip, tai lietuviams 
katalikams prisieis melstis 
už lenkę Jadvygą, kuri 
anais metais prisiviliojo lie
tuvį Jogailą ir prijungė 
Lietuvą prie Lenkijos.

Taip praneša Lietuvos 
spauda. Praneša, kad popie
žius ruošiasi Jadvygą pada
ryti šventąja. Jai titulas bū
siąs duotas toks: Lenkų ka
ralienė, Vavelio Ponia, Lie
tuvos Apaštale.”

Lietuviai katalikai turėtų 
užprotestuoti prieš šitą Ry
mo bažnyčios galvos pasi- 
mojimą. Gerai būtų, kad 
lietuviškos parapijos ir ka
talikiškos draugijos priimtų 
rezoliucijas prieš Romą.

Turėtų pakelti balsą ir 
katalikų spauda. Lauksi
me.. . "

* * *

Chicagos orakulas vėl 
kaltina Sovietus. Girdi, jie 
visai tyli, kai Hitleris jau 
beveik mėsinėja Čechoslova
kiją. Nė piršto, esą, nepa
judino jos apgynimui, nors 
apsigynimo sutartį su ja tu
ri padarę.

Betgi spauda praneša, 
kad Sovietų valdžia išreika
lavo iš Rumunijos praleisti 
Sovietų armiją patraukti 
Čechoslovakijai talkon, jei
gu ją užpultų Hitleris.

Tai ką tas reiškia? Ar tai 
nereiškia daugiau, kaip bur
žuazinių diplomatų garsios 
ir veidmainingos deklamaci
jos?

* * *

Poseiminis' “Tiesos” nu
meris tikrai nepaprastas. 
Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo nariai gavę jį pa
sidžiaugs ir pasididžiuos.

Šiame numeryje randame 
gražiai padarytus ir spal
vuotai atspausdintus ketu- 
rius puslapius paveikslų. 
Paveikslai iš LDS seimo. 
Labai daug jaunimo pa
veikslų.

LDS
gražiai atžymėjo šį seimą.

viršininkai labai
* * *

Vakar buvo Austrija. 
Šiandien yra Čechoslovaki- 
ja. Rytoj bus Lietuva! Tai 
Hitlerio politikos raidas. Tą 
visi mato ir žino.

Bet ką daro Lietuvos vai
zdžia apsaugojimui krašto 

nuo ateinančios hitlerinės 
pavietrės?

Nieko.
Bus taip, kaip šių metų 

kovo mėnesį, kai Lenkija 
pasimojo maršuoti į Kauną.

Kas pikčiausia, tai kad 
Lietuvos spauda šitą pavo
jų Lietuvai slepia nuo žmo
nių. Valdžios uždrausta. Ji 
turi tylėti. * * *,

Gal ir pavyks C.I.O. at
stovams Hillman ir Murray 
sugrąžinti taiką į automobi
listų uniją. Paskutinės ži
nios sako, kad jau einama 
prie susitarimo. Martinas 
jau nusileidžiąs ir j su
tinkąs, kad C. I. O. stovai 
išspręstų klausimą Išmestų
jų viršininkų. Jei 
tars, kad tie vnršįriinkai tu
ri būti sugrąžinti unijon ir 
į savo senas pozicijas, tai 
Martinas nebesipriešinsiąs.

Į Martiną, matyt, pavei
kė unijos nariai. Juk jų du 
trečdaliai pasisakė už C.I.O.

odą.

ORAS
Šiandien giedra ir šilčiau.

—N. Y. Oro Biuras.

planą, kuris aiškiai reikala
vo išmestųjų viršininkų su
grąžinimo.

■ A

jie nu

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $6.00 
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ANGLIJA PAAUKOJA HITLERIUI CECHOSLOVAKIJQ■X

Anglija “ant Sidabrinės Torielkos” Per
duoda Hitleriui Čechoslovakiją-Henlein, 
Išleidęs Išdavikišką Manifestą, Pabėgęs
Praga. — Čechoslovakijos 

vokiečių nazių galva, Kon
radas Henlein išleido mani
festą, kuriuom šaukia, kad 
Sudetų vokiečių apskričiai 
Čechoslovakijoj turi būt pri
jungti prie “tėvynės” Vo
kietijos.

Č e choslovakijos valdžia 
tad įsakė areštuot Henleiną 
kaip valstybės išdaviką; bet 
Henlein pasprukęs į Vokie
tiją automobiliu.

Bėgdamas pas Hitlerį, 
Henlein šaukė Čechoslovaki
jos naziams: “Dieve, lai
mink jus ir teisingą jūsų 
kovą!” (Bet pats išnešė sa
vo kudašių.)

Maskva. — Sovietų armi
jos laikraštis “Raudonoji

GEN. FRANCO BIJO, KAD 
JO NAZIAI IR ITALAI 
NEIŠVAŽIUOTŲ “NAMO”
Barcelona, Ispanija—Fa

šistai mėgino pradėt ofen- 
syvą prieš liaudiečius Gu- 
adalajaros fronte, nepertoli 
nuo Madrido, bet greit bu
vo sulaikyti ir atmušti. 
Šiaip visuose frontuose ko
va aptilus.

Hendaye, Franc. - Ispani
jos pasienis. — Fašistai bi
jo, kad jeigu kiltų Vokieti
jos karas prieš Čechoslova
kiją, tai galėtų būt atkaukti 
“namo” Vokietijos ir Itali
jos kariai, kovojantieji po 
generolo Franco vėliava. 
Nes j Hitlerio karą su Če- 
choslovakija ir ją remian
čiais ' demokratiniais kraš
tais, suprantama, įsiveltų ir

(O netekęs italų juod- 
marškinių ir- nazių, genero
las Franco turėtų pralai
mėt.)

Visuotinas Philadelphijos 
Taxi Vežikų Streikas

Philadelphia, Pa. — Jau 
keturios savaitės kaip strei
kuoja vežikai Geltonųjų 
Taxių Kompanijos. Dabar 
sustreikavo'ir šoferiai ma
žesnių, nepriklausomų kom
panijų.

Sustabdytas visas taxi- 
cabų judėjimas mieste.

“Nepriklausomieji” taxių 
savininkai iš pradžios grū
mojo laužyt streiką, bet pa
bijojo, ir pakeitė savo nusi- 
tarimą.

Streikui vadovauja Ame
rikos Darbo Federacijos 
unija; reikalauja ne ma
žiau kaip $30 įplaukų kiek
vienam taxi vežikui per sa
vaitę.

žvaigždė” rašo, kad Angli
jos valdžia tiesiog “ant si
dabrinės torielkos” paduoda 
Hitleriui Čechoslovakiją.

Praga. — Čechoslovakijos 
vokiečiai naziai tęsia gin
kluotus veiksmus prieš Če
choslovakijos valdžią; jie 
gavo iš Vokietijos kulkas- 
vaidžių ir kitokių ginklų 
daugiau negu buvo manyta. 
Čechoslovakijos vyriausybė, 
todėl, praplatino karo stovį, 
kuris jau apima du trečda
lius jos “vokiško ploto.”

Belgrad, Jugoslavija. — 
Šimtai žydų ir serbų siūlosi 
Čechoslovakijos atstovybei 
važiuot į Čechoslovakiją 
kariaut prieš Hitlerį.

Streikuoja 10,000 Auto. 
Darbininky; Prispirta 

Bosus prie Sienos
Detroit, Mich. — Jau ke

turios dienos kaip streikuo
ja 10,000 darbininkų prieš 
Briggs (auto.) Body kom
paniją. Reikalauja panai
kint naujai įvesta “praghrK 
nę” paskubą darbe, kurios 
“joks žmogus negali atlai- 
kyt.” Kiti streikierių reika
lavimai tai: sugrąžint dar
bininkų pirmininką dirbtu
vėje ir kitą darbininką, ku
riuos bosai išmetė todėl, 
kad jiedu smarkiausiai ko
vojo prieš nežmonišką pas
kubą; ir pilnai apmokėt dar
bininkam už sugaištą laiką 
šiame streike.

CIO Briggs Body darbi
ninkai pradėjo sėdėjimo 
streiku, bet paskui išėjo iš 
fabriko patalpų, kaip bosai, 
spiriami prie sienos, davė 
raštišką užtikrinimą, .kad 
nebandys dirbt su streiklau
žiais.

Dabar eina derybos dėlei 
streiko baigimo.

Chrysler ir kiti automo
bilių fabrikai yra priversti 
stabdyt gamybą, negaudami 
savo mašinoms viršų iš 
Briggs k o m p a n i j os per 
streiką prieš ją.

ĮVAIRIOS JAPONŲ KA
RO DUJOS PRIEŠ 

CHINUS

Ja-Hankow, Chinija. — 
ponai Yangtze upės fronte 
vartoja prieš chinus šitokias 
karines dujas: marinančias, 
ašarines, troškinančias, 
čiaudyt verčiančias ir ėdan
čias

AMERIKIEČIŲ LEGIONAS 
ŽADA PAGERBT NEW YOR- 

KO MAJORA LA GUARDIA
Los Angeles, Calif.—Ame

rikos Legiono (ex-kareivių) 
viršininkai, kaip pranešama, 
turi specialį garbės medalį, 
kuriuom bus apdovanotas 
New Yorko miesto majoras 
La Guardia, dalyvausiantis 
suvažiavime visos Ameri
kos Legionierių.

Įvairūs Legiono vadai sa
ko: Bus atmesti skundai L. 
Fairchildo ir kitų fašistuo- 
jančių legionierių iš New 
Yorko. Jie skundžia majorą 
La Guardią už tai, kad jis 
neišveja komunistą S. Ger- 
soną, kurį Isaacs, pirminin
kas Manhattan©, New Yor
ko centro, pasiskyrė sau se
kretorium.

Jack Cejnar, vienas Ame
rikos Legiono vadų, giria 
majoro La Guardijos pa
reiškimą, kad jis, niekad 
neskriaus piliečių dėl jų re
liginių ar politinių pažiūrų. 
Dauguma Legiono viršinin
kų supranta, kad prieš La 
Guardi ją išstoja ypač graf- 
teriai fašistiniai tammanie- 
čiai. -

EXTRA!
Chamberlaįn Remia Vokie
čių Apsisprendimo Balsavi- 

' mus čechoslovakijoj

Berlin, rugs. 16. — Nors 
turinys pasikalbėjimo tarp 
Anglijos ministerio pirmi
ninko Chamberlaino ir Hit
lerio yra slepiamas, bet su
prantama, kad Chamberlai- 
nas sutiko su Hitlerio reika
lavimu — padaryt visuoti
nus balsavimus Sudetų vo
kiečių plote Čechoslovakijoj, 
kad jie pasisakytų, ar nori 
priklausyt Č e c hoslovakijai 
ar prisijungt prie Vokieti
jos. Berlyne niekas neabejo
ja, kad tokie balsavimai iš
eitų Vokietijos naudai.

Anglijos Tarpininkas Perša 
čechoslovakijai Paliaubas 

su Naziais

Praga, rugs. 16. — Angli
jos tarpininkas lordas Run- 
ciman, išlėkdamas iš Čecho
slovakijos, atsišaukė, kad 
Čechoslovakijos valdžia ir 
jos vokiečiai-naziai padary
tų paliaubas, kol Anglijos 
ministeris p i r m i n i n kas 
Chamberlain derėsis su Hit
leriu.

So-3,000 čechoslovakijos 
cialdemokratų Pabėgo nuo

N azių-Galvažudžių

Praga, rugs. 16.—Iš Če
choslovakijos Sudetų vokie
čių ruožo perbėgo į šalies 
sostinę Pragą 3,000 vokiečių 
socialdemokratų, gelbėdami 
savo gyvybę nuo Sudetų hit
lerininkų.

m -------------------------- i

Angly Ministeris Pirmininkas Sutinka Per- 
vest Hitleriui “Vokišką” Čechoslovakijos 

Plotą Mainais už Sutartį prieš Sovietus
Berlin. — Atlėkęs pas 

Hitlerį į Berchtesgadeną, 
Anglijos ministeris pirmi
ninkas N. Chamberlain “la
bai draugiškai su juom kal
bėjosi per tris valandas,” 
kaip sako pats Chamberlai- 
nas. Jiedu tarėsi apie santi- 
kius tarp Vokietijęs ir Če
choslovakijos.

London, rugs. 16. — Par
skridęs nuo Hitlerio, Angli
jos ministeris pirmininkas 
Chamberlain pasikalbės su 
savo ministeriais ir vėl lėks 
pas Hitlerį, turbūt, sekan
čią savaitę.

Paryžius. — Anglijos mi
nisteris pirmininkas Cham
berlain savo pasikalbėjimu

Anglijos Kom. Partijos 
Suvažiavimas Reikalau

ja Liaudies Fronto
B i r m i n g h am, Anglija, 

rugsėjo 16.,—Atsidarė 16-tas 
suvažiavimas Anglijos Ko
munistų Partijos. Jos centro 
komiteto raportas kritikuo
ja Anglijos Darbo Partijos 
vadus, kad “jie atsisako net 
kalbėtis su Komunistų Par
tija apie leidimą jai prisi
dėt prie Darbo Partijos; bet 
tie vadai, ragožium versda
miesi, pataikauja Chamber- 
lainui (atžagareiviškam mi- 
nisteriui pirmininkui) ir 
siūlosi jam į bendradar
bius”.

Anglijos Kom. Partija pa
kartoja reikalavimą priimt 
ją į Darbo Partiją ir nuro
do reikalą atgaivint Liau
dies Fronto judėjimą.

Gilinai Atrausią Japonus nuo 
Hankowo dar 3 Mėnesius
Shanghai, rugs. 16.—Chi- 

nai kanuolėmis ir lėktuvais 
atmuša japonų pastangas 
užimt Wusueh miestą, nors 
japonai arti jo užkariavo 
Matową.

Japonų karininkai tikisi, 
kad iki spalių mėn. pasiek
sią Hankową, Chinijos lai
kinąją sostinę. Dabar japo
nams jau mažiau kaip 100 
mylių telieką iki Hankowo.

Chinai sakosi galėsią at
remt japonus nuo Hanko
wo, Wuchango ir Hanyan- 
go bent per tris mėnesius.

Japonai planuoja įsteigt 
neva “centralinę valdžią 
Chinijos respublikos,” su
jungiant visas tas vietas, 
kurias jie iki šiol užkaria
vo.

Pasak japonų, tai jie, gir
di, “sistematiškai” grumiąsi 
pirmyn abiem pusėm Yang
tze upės, toliau į vakarus. 

su Hitleriu -stengėsi pada
ryt pradžią bendrai konfe
rencijai Anglijos, Franci jos, 
Vokietijos ir Italijos. Pama
tinis jo tikslas yra panai
kint Čechoslovakijos-Fran- 
cijos-Sovietų Sąjungos tarp- 
savinio apsigynimo sutar
tis ir sudaryt prieš-sovietinį 
bloką Anglijos, Vokietijos, 
Francijos ir Italijos.

Visi supranta, kad Angli
jos ministeris pirmininkas 
N. Chamberlain sutinka pa- 
aukot Hitleriui vokiškąją 
Čechoslovakijos sritį, siek
damas sukurt keturių di
džiųjų Europos vakarinių 
valstybių santarvę prieš So
vietus.

ANGLIJOS LĖKTUVAI IR KA
REIVIAI IŠŽUDĖ 100 ARABU 

PALESTINOJE
Jeruzalė. — Ties Deirg- 

hassen kaimu, Palestinoj, 
trylika Anglijos bombininkų 
užpuolė didelį būrį ginkluo
tų arabų, ir oro bombomis 
ir kulkasvaidžiais išžudė 
apie šimtą jųjų.^Bėgančius 
arabus šaudė anglų kariuo
menė.

Daugiau kaip šimtas ara
bų liko užmušta ir keli šim
tai sužeista.

Arabų kova prieš žydus ir 
Angliją eina didyn. Ją gink
lais, pinigais ir propaganda 
remia Mussolinis ir Hitle
ris.

Anglija atsiunčia į Pales
tiną dar du pulkus savo rai
telių ir keturis batalionus 
pėstininkų; taipgi mobili
zuoja žydų jaunuolius prieš 
arabus.

35 UŽMUŠTI RIAUŠĖSE
PRIEŠ ISPANIJOS

FAŠISTUS

Tangier. — Daugelis žmo
nių Tetuane, Ispaniškoj 
Morokkoj, demons travo 
prieš generolą Franco, už 
Ispanijos respubliką. De
monstrantus žiauriai už
puolė policija. Įvyko kruvi
nas susikirtimas, ir 35 as
menys tapo nukauti iš abie
jų pusių. Policija tada suė
mė 400 žmonių kaip Ispa
nijos valdžios rėmėjus.

Apie Pusė Patersono Šilko 
Darbininkų Jau Laimėjo
Paterson, N. J. —Dauge

lis paprasto šilko fabrikan
tų pasirašė sutartįfsu CIO 
Audėjų Unija, ir apie 1,300 
streikierių jąu sugrįžo dar
ban. Dar keliolika šimtų 
streikuoja prieš nepasiduo
dantį Silk and Rayon Fab
rikantų Susivienijimą.

Kasdien Skaitykite 
“LAISVĘ” 

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

nės Japonijos

SPAUSTUVIŲ DARBININKŲ
UNIJA ATMETA FEDERACI

JOS DUOKLES PRIEŠ CIO ’
Birmingham, Alabama. — 

Dešinysis pirmininkas Ame
rikos Darbo Federacijos, 
Wm. Green karštai ragino 
suvažiavimą Tarptautinės 

kų Uni
jos na-J°s ,

rys turi mokėt po centą per / 
mėnesį Į Federacijos iždą 
kovai prieš CIO unijas.

Green savo kalboj net 
grąsino, kad gal nebus pri
imti šios unijos delegatai j 
ateinantį Darbo Federacijos 
suvažiavimą, jeigu jos na
riai reguliariai nemokės 
duoklių karui prieš CIO.

Bet nepaisant Greeno agL t; 
tacijos ir grūmojimų, suva
žiavimas vis tiek 138 dele
gatų balsais prieš 121 at
metė tokias duokles. Už spe
cialius mokesčius prieš CIO 
agitavo ir atgaleivis unijos 
pirmininkas Baker ir kiti 
viršininkai, bet visas jų 
darbas veltui nuėjo. <

Amerikos T a r p t a utinę 
Spaustuvininkų Unija turi 
80 tūkstančių narių. .

I

Čilės Naziai Rengiasi Naujam 
Sukilimui

Santiago, Chile. — Šalies: 
prezidentas A. Alessandri 
atmetė rezignaciją mi- 
nisterių kabineto. Sakg^kad 
jie turi liktis valdžioj iki 
galutinai bus sulaužytas ir. 
sunaikintas'nazių sąmoks-: 
las prieš Čilės respubliką.

Prezidentas A1 e s s andri 
primena ministeriams, kad 
nors pradinis nazių ginkluok 
tas sukilimas rugs. 5 d. bu* 
vo nuslopintas, bet jie ren
giasi naujam, gal dar dides
niam sukilimui. Jis pripa
žįsta, jog tiems minister 
riams- gręsia pavojus iš 
žmogžudiškų nazių pusės;, 
bet sako,' kad jie turi pasi- 
aukot respublikos išgany
mui. 'S

■
i 4
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Mokslinga Mergaitė Nusižudė 
•Kaip "Netikusi Gyventi”
Chicago, Ill. — N u si nuo* 

dijo Olga Nielsen, 16 metų 
mergaitė, gabi chemijos stu
dentė vidurinėj mokykloj. 
Nuodus pasigamino pati iŠ 
chemikalų savo mažiukėje 
naminėje laboratorijoje.

Mergaitė paliko raštelį, 
kad ji, girdi, “netinkanti gy
vent šiame pasaulyje. .M. to
dėl aš noriu išsisklaidyt į 
chemines daleles, iŠ kurių , 
aš susidedu.” %

Haberspirk, čechoslovakį- 
ja, rugs. 16. — Čia 4,000 
vokiečių nazių buvo užpuolę 
Čechoslovakų policiją ir val
džios įstaigas; bet jų sukili
mas tapo ištaškytas ir jų 
vadai suimti. Dar tebega
ruoja kraujai gatvėse ir ša
ligatviuose.
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Kas Vs To Išeis?
Šiuos žodžius rašant, Anglijos minis- 

terių pirmininkas Chamberlain tariasi 
.su Hitleriu Vokietijoj.
J;f Ką jiedu ten kalbasi, kokios tų pokal- 

...t>ių bus pasekmės, kol kas niekas nežino.
Vienas tačiau žinoma: ši Chamberlaino 

~ misija Vokietijon neduos gero demokra- 
*• tiniam pasauliui. Teisingai tūli Franci- 

jos laikraščiai sako, kad Chamberlaino 
nulėkimas tartis su Hitleriu yra žemiau- 
'sios rūšies nusilenkimu.

;M,._ Galima sau įsivaizduoti, kaip dabar 
jaučiasi nazių lyderis, kai pas jį lekia 

... .tartis premjeras tokios šalies, kaip An- 
.glija!

Mes sakome: ši misija demokratiniam 
^•'pasauliui gero neduos. Kodėl? Todėl, kad 

Chamberlainas, kaip visuomet, taip ir 
dabar, pataikaus fašistams ir norės pa- 

7 laikyti taiką Čechoslovakijos išlaidomis. 
,Veikiausiai po šio pasitarimo Čechoslo- 
yakijai bus išakyta dar daugiau nusi- 

.„.jeisti Hitleriui. O tai reikš Čechoslovaki- 
r.jai pradžią pabaigos.

Hitleriui suvaldyti reikia ne pas jį 
—lėfkti, ne prieš jį nusilenkti, bet tarti 
"•’griežtą žodį. Pasakyti jam, kad jei jis 

nori pradėti pasaulinį karą, jei jis nori 
pulti Čechoslovakiją, tai demokratinis 

/pasaulis jį taip pabaus, kad jis daugiau 
7'Valdyti nebenorės.
J/^Tik tokiu būdu su nenaudėliu galima 
.susikalbėti!

; Graži “Tiesa”
f 1 . I z

Tik ką išėjęs iš spaudos LDS organas 
?Tiesa” (rugsėjo 15 d.) daro labai gra- 

*\nžų įspūdį. Laikraštis 12-kos puslapių, iš 
sūkurių keturis užima LDS darbuotojų pa

veikslai; daugiausiai jaunimo. Šis sky- 
” rius atspausdintas rusva spalva. Tai be

ne tik bus pirmas tokis Amerikos lietu- 
/ vių leidinys.

“Tiesa” taipgi praneša, kad spalių 
’ men. 29 d. šaukiamas visos LDS Centro 

' Valdybos suvažiavimas. Kaip žinia, šiuo 
95^arpu CV susideda iš 9-nių narių.

Laikraštis kelia obalsį, kad per seka
muosius du metus LDS turi gauti 3,000 

'<~TKiujų narių. Pasak jo:
‘.‘L “LDS 4-tasis Seimas vienbalsiai pasi
lakė, kad iki 5-to Seimo, kuris įvyks už 

...dvejų metų, LDS turi pasiekti 10,000 
’-.narių skaitlinę. Visi delegatai, pasižadė

jo darbuotis ir kitus narius mobilizuoti, 
•ukad tą svarbų 
įvedus.

■'•nv“1^40 metai
''•jubilėjiniai' metai. Tais metais Brooklyne 

'•’’įVykstas Seimas taipgi bus jubilėjinis.
, Švęsime tais metais dešimtmetines su
kaktuves nuo susiorganizavimo Lietuvių 

. Darbininkų Susivienijimo. Kaip tada bus

tarimą gyveniman pra-

mūsų organizacijai bus

švenčia de- 
10,000 narių

8,000 narių, 
Dviejų metų

prakilnu ir garbinga minėti savo organi
zacijos gimtuves ir varduves—Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimas 
šimtmetines sukaktuvep su 
skaičiumi!

“Dabar LDS turi netoli 
tai dar trūksta virš 2,000.
bėgyj, suprantama, tam tikras skaičius 
narių mirs ir išsibrauks. Galima drąsiai 
sakyti, kad iki kito Seimo meš turime 
gauti mažiausia 3,000 naujų narių, kad 
LDS galėtų pasiekti 10,000 narių skaičių.

“Mes galime lengvai dviejų metų bė
gyj gauti 3,000 naujų narių. Jeigu tiktai 
3,000 senų narių gautų po vięną naują 
narį, tai ir turėsime minimą skaičių. O 
mūsų garsieji vajininkai juk visada gau
na po nemažą skaičių naujų narių.”

Thomas Wolfe
Pereitą ketvirtadienį Baltimorėje 

mirė žymus Amerikos novelistas, Tho
mas Wolfė. Jis turėjo 37 metus amžiaus 
ir buvo nepaprastai darbštus ir žausus.

Jo vyriausi veikalai buvo “Look Home
ward Angel” ir “Of Time and River.” 
Abu dideli veikalai, tačiau nepopuliariš- 
ki. Juos daugiausiai skaitė inteligentija.

Thomas Wolfe buvo skaitomas vienu 
pirmaeilių Amerikos rašytojų. Jis pra
dėjo rašyti jaunas ir per trumpą laiką 
spėjo gražiai pasižymėti.

Nors Wolfe nedalyvavo 
kam gyvenime, kaip daro, 
Upton Sinclair, Dreiser,
ir kiti, tačiau visvien gaila jauno rašy
tojo.

nu

visuomeniš- 
pavyzdžiui, 

Hemingway

Ar Čechoslovakija Gali Sutikti?
Vokietijos ir Italijos fašistai šiandien 

šaukia, reikalaudami duoti Čechoslovaki- 
jos vokiečiams plebiscitą. Plebiscitas 
reiškia balsavimą, per kurį tautinė ma
žuma pasisako, prie kurios šalies ji nori 
būti.

Čechoslovakija, aišku, tokio plebiscito 
vokiečiams duoti negali, kadangi tai 
reikštų jai mirtiną smūgį. Jei duos ple
biscitą vokiečiams, tai paskui to paties 
norės ir kitos tautinės mažurpos—slova- 
kai ir lenkai. Na/ o jeigu visos tautinės/ 
mažumos nuo Čechoslovakijos atsiskirtų,) 
tuomet nebeliktų pačios Čechoslovakijos/ 
Reikia žinoti, kad tarp tautinių mažu
mų randasi daug cechų, kurie, tokiam 
atsitikime, turėtų būti prijungti prie ki
tų kraštų.

Vadinasi, čechoslovakijos vyriausybė 
nieku būdu nesutiks su plebiscitu, jei jai 
rūpės išlaikymas savo krašto nepriklau
somybės. Iki šiol toji vyriausybė laikėsi 
stipriai. Ji sutiko duoti vokiečiams pla
čią autoųomiją, kuri užtenkamai paden
gia visus'tautinius vokiečių reikalavi- 

• mus.
Galimas daiktas, kad plebiscitą vokie

čiams duoti vers Anglijos valdžia, kuri 
visuomet mėgsta pataikauti fašistiniams 
kraštams. Ką tuomet Pragos vyriausybė 
darys, liekasi palaukti ir pamatyti.

Jų Liudytojas
Prieš tūlą laiką iš USA Komunistų 

Partijos tapo išmestas tūlas sutvėrimas, 
Edwin P. Banta. Jis buvo išmestas kaipo 
šnipas-provokatorius po to, kai jo dar
bai tapo ištirti.

Dabar tas pats Banta liudija Dieso ko
mitetui prieš komunistus.

Vadinas^ p. Diesas pradeda “obuoliau
ti” su provokatoriais. Nekokius kompa
nijomis, p. kongj'esmane pasirenki!

" Klausimai ir Atsakymai
Klausimas: tas. Kai kuopa išmeta narį

""/■' Kokia dabar yra Komunistų Partijos, tai dalykas tuoj 
-Fartijoje procedūra dėl baudi- eina i valstijos komitetų, ku- v. -I ... I

mo prasižengusių narių? Ko
kia įstaiga turi teisę narį is- 

aou .. . „ .. _ __
įmesti is partijos? Ką narys r. tVilr
.Juti daryti, jeigu jis nesutinka

"Z** tos įstaigos pasielgimu?
Skaitytojas.

Vadinasi, iš Komunistų Par
tijos išmesti narį nėra lengvas 
dalykas. Nario visos teisės pil- 

,v niąųsiai apsaugotos. Visa pro- 
1S cedura yra kuo demokratiš- 

au kiausia.
1S

Žodžiai ir Darbai
Pagirtinas dalykas, kad 

pažangioji lietuvių visuo
menė, kuri susispietusi ap
link dienraštį “Laisvę”, vel
tui nekalba. Jos žodžius se
ka darbai. Daug laiškų es
ame skaitę dienraštyje pasi
žadant remti “Laisvę”,, daug 
korespondencijų skaitėme, 
kur aprašoma, kaip organi
zacijų susirinkimuose svars
toma savo dienraščio reika
lai ir rūpinamasi jam ma
teriale parama. Daug įvy
ko vasarinių parengimų 
“Laisvės” naudai. Didieji 
parengimai gražiai pavyko. 
Juos lankė tūkstantinės ma
sės žmonių. Iš smulkesnių
jų parengimų keletą sulijo. 
Daugelis draugų gausiai pa
aukojo ir tokiais būdais jau 
baigiame pergyventi vasa
ros sezoną.

Visas sąskaitas (bilas) už 
popierą, mašineriją ir darbi
ninkam algas mūsų dienraš
tį, per visą vasarą užsimo-1 
kėjo pilnai ir į laiką. Fir
mose, iš kurių perkame me
džiagas, “Laisvės” kreditas 
geras.

Dabar vasarą jau baigia
me. Tiesa, dar turime stam
bių finansinių trūkumų, bet 
turime vilties, kad visi pe
čiais surėmę, kiek kas išga
lėdami primesime aukų ir tą 
patį galiuką vasaros sezono 
užbaigsime visai gerai.

Pas mus yra principai, 
kurie mus visus demokrati
niai, darbininkiškai nusista
čiusius žmones vienija-jun- 
gia. Savo idėjoms skleisti 
nesigailime nei darbo, nei 

/aukų. Todėl mes išlaikome 
savo dienraštį ir nepaisant 
sunkių laikų, vis dar mes jį 
pageriname turiniu ir tech
nika. Gi mūsų priešai-fa- 
šistai ir su abrakais iš Kau
no vos išstumia nublukusį 
lapuką. Pas juos išmestas 
iš “Tėvynės” redaktorius 
Vitaitis išgriaužė Tysliavą 
iš “Vienybės”. Vis tik del 
to abrako iš Kauno.

Pas jnus, kur yra idėja, 
principų branginimas, nėra 
vaidų. Nes nėra progos be- 
principiams e 1 e m e n t a ms 
skverbtis į mūsų įstaigas. 
Todėl dienraštis “Laisvė” 
pergali visas finansines 
kliūtis ir žengia pirmyn, 
nešdama apšvietą ir darbi
ninkiškai klasinį susiprati
mą vis į platesnes mases 
Amerikos lietuvių.

Pasiskaitykime keletą į- 
spūdingų laiškelių:

“Gerbiama ‘Laisvės’ Ad
ministracija. Prisiunčiu čio
nai money orderį $15.00, 
(penkiolikos dolerių), ku
riuos prašau pagal dzūkišką 
matematiką išdalinti: Už 
dienraščio ‘Laisvės’ prenu
meratą $3.00, del preso $2, 
Agitacijos Fondui $5.00, del 
Ispanijos kovotojų $5.00. 
Salud. A. Talandzevičius.”

“Gerb. P. Buknį: Aš pri
siunčiu už ‘Laisvę’ $5.50, 
‘Laisvei’ auką $1.50, Ispani
jai, $1.00, Liet, politiniam 
kaliniams, $1.00, Agitacijos 
Fondui $1.00. Iš viso kar
tu $10.00. Draugiškai, Jū
sų draugas, J. Rainys, Phi
ladelphia, Pa.” i

“Draugai: Prisiunčiu $13, 
už prenumeratas.
yra auka $1.00 ‘Laisvės'' 
mašinoms nuo drg. A. Bul
lott, iš Philadelphia, Pa. 
Drg. A. Bullott liuosnoriai 

I paaukavo ‘Laisvės’ sunkiai 
i padėčiai. Drg. A. Bullott 
yra smulkus biznierius. 
Phila. yra tik keletas biznie
rių kurie širdingai remia 
mūsų spaudą, mūsų judėji
mą.

Draugiškai, A. J. Siųith”.
Great Ne(ck, N. Y. Drau

ge Lideikienė padavė mums 
sekamą žinią:

Ona Klimaitienė, Ona 
Skridulienė, ir Ona Kundro- 
tienė, parengė Onines, ku
rios įvyko 24 d. liepos, July, 
Kasmočių salėje. Jos susi
kvietę savo draugus iš Broo- 
klyno, Flushingo, Port Wa- 
shingtono, ir Great Necko. 
Svečiai apdovanojo-Onas pi
niginėm dovanom, 0 Onos 
apdovanojo 
išmokėjimui 
type.

Dauginus
nuo ALDLD 200 kp., Hill-/ 
side, N. J. $2.50; nuo Frank 
Abrikis, Mt. Carmel, Pa. $2; 
C. Gradauskas, Methuen, 
Mass., $1.50; J. Villis, Nellis, 
W. Va., $1.50; O. Žilinskai
tė, Lawrence, Mass., $1.50; 
P. Ruseckienė, Scranton 
Pa., $1.50; Joe Kaculis, E 
Brewster, Mass., $1.34.

Can.; J. Rainard, Dorches
ter, Mass.; E. Navickas, 
Ansonia, Conn.; ir 25c John 
Kūgis, Cochesett, Mass.

Dėkuodami draugams už 
aukas, kuriu vardai aukš- 
čiau išspausdinti, norime 
priminti tą faktą, kad mūsų 
spauda be aukų negali pasi-

laikyti. Už $5.50 prenume
ratos metams, neapsimoka 
net už popierą. Todėl aukų 
visada reikėjo ir reikės. Aiš
ku, jog šis gražus daugelio 
pasirodymas su aukomis 
primins ir kitiems atsiminti 
savo dienraštį ir parems jį.

P. Buknys.

Kaip Mes Atmušėm
Japonus

Kapitonas Steženko
(Rašo Sovietų Raudonosios Armijos 
kapitonas, kuris visą laiką dalyvavo 

mūšiuose prie Chasan ežero.)

’ Sovietų Pasėto rajonas, 
yra patsai pietinis kraštas 
Tolimų Rytų Pajūrio, ma
žai žinomas vakarinėj da
ly.]’ Sovietų žemės, bet jis

Tarp jų yra labai svarbus. Ten susi- 
įeina rubežiai Sovietų Sąjun
gos, Mandžurijos ir Korė
jos.

Sovietų Sąjungos siena iš 
pietų į vakarus, pradžioj, 
eina išilgai Tumen — Ūla 
upę, atidalinant Sovietų že
mę nuo Korėjos. Už 25 ki
lometrų, Korėjos rubežius 
virsta j rubežių su Man- 
džurija ir atsitraukia nuo 
tos upės. Ten tarpe Sovietų 
žemės ir Korėjos yra kaip 
ir ilgas liežuvis Mandžuri
jos teritorijos.

Pasėto rajonas turi daug 
ežeru ir žemumu. Vieno 
ežero vardas paskutiniu lai
ku pasidarė žinomas visam 
pasauliui. Tai—Chasan eže
ras su esančiomis netoli jo 
Zaoziornaja (Changkufeng) 
ir Bezimenaja kalvomis, 
kur Sovietų pasienio sargai 
ir Pamario Pirmosios Armi
jos kareiviai bėgyj dvylikos 
dienų vedė griežtus mūšius 
prieš Japonus įsiveržėlius, 

, pasikėsinusius ant Sovietuauku gavome k . . ..---- Sąjungos teritorijos.
Kodėl Japonijos karinin

kai naujai avantiūrai pasi
rinko Chasan ežero sritį?

Atsakymo j šį klausimą 
reikia jieškoti charakteryje 
tos vietos ir ypatingose geo
grafinėse sąlygose Pasėto

tik 
ta- 
net 
pa-

“Laisvę” $2.2E
naujo Inter

’ rajono.
Chasan ežeras ir esančios

Po $1.00 aukojo sekami prie jo kalvos, arba sopkos, 
draugai: J. Vaivada, Roch- kaip jas čia Primoryj vadi- 
ester, N. Y.; J. D. Mardoas, na, yra viso tik 10 kilomet- 

Navar- rų (apie 7 amerikoniškos 
ir A. mylios) nuo Ramiojo Van-

Girardville, Pa.; F.
dauskas, Phila., Pa.,
Granickas, Worcester, Mass.! denyno krašto, o tiesiai oru 

Po 50c aukojo draugai:! 130 kilometrų nuo Vladi- 
Šuopis, Fayette City, j vostoko.

Jeigu prie Vladivostoko 
ir Man-

M
Pa.; Felix Birdix, Rockford,
Mich., A. Eglaitis, Montreal, Sovietų Sąjungos

'7^ Komunistų Partijos naujo
sios konstitucijos Skyr. X pa
ragrafai 2 ir 3 sako, kad par
tijos narį turi teisę bausti par
tijos kuopa, arba sekcijos, 
valstijos ir nacionalis komite-

į ris šitą kuopos pasielgimą ar- 
jba užgiria, arba atmeta, žino
ma, valstijos komitetas peržiū
ri skundą ir jeigu mato reika
lą, pasišaukia kaltinamąjį ir 
kaltintojus apklausinėjimui.

Jeigu narys nesutinka su 
kuopos, arba komiteto pasiel
gimu, jis turi teisę duoti ape
liaciją į partijoj? Nacionalį Ko
mitetą. O jeigu nesutinka ir 
su Naclonalio Komiteto nuta
rimu, jis turi teisę apeliuoti į 
būsimą partijos konvenciją.

Konsulai Pataria Savo 
Kraštų Piliečiam Apleist 

Vokietiją

Berlin. — Jungtinių Vals
tijų, konsulas patarė ameri
kiečiams turistams - kelei
viams grįžt nąmo iš Vokie
tijos,—atsižvelgiant į 
pavojų.

Panašius patarimus 
ir kitų šalių konsulai 
kraštų piliečiam.

karo

davė 
savo

'f

■1

Sėdi: Murray, Martin ir Hillman, su dviem kitais automobiliu darb. unijos oficia- 
lais. Murray ir Hillman nuvyko Detroitan sutaikyti tuos nesusipratimus, kuriuos 
Martinas iškėlė savo biurokratiškumu.

džurijos siena yra bent 70 
kilometrų nuo jūrų krašto, 
tai kuo toliau į pietus, tai 
vis daugiau ji artinasi prie 
Japoniškų Jūrų. Čia apylin
kė sudaro siaurą pamarį, 
kiaurai baluotą ir žemą, kur 
komunikacija galima 
kaip kuriais keliais ir 
kais. Toliau į šiaurės, 
iki Vladivostoko, visas
juris, taip pat yra žemas, 
kur ir nuo nelabai aukštų 
kalvų galima matyti aplin
kui platų plotą.

Tokiomis kalvomis, • duo
dančiomis progą apžvelgti 
Pasėto rajoną ir užlają, yra 
Zaoziornaja ir jos kaimin- 
ka Bezimenaja, kurių pat 
viršum eina Sovietų Sąjun
gos ir Japonijos pavergtos 
Mandžurijos siena, nustaty
ta Chančuko mieste- atsibu
vusiame Rusijos ir Chinijos 
susitarime 1886 metais.

Kaip Zaoziornaja, taip ir 
Bezimenaja sudaro viršūnę 
vieno ir to pat uolinio kal
nyno, kuris į Sovietų pusę 
nusileidžia tiesiai prie Cha
san ežero.
. Nors abi kalvos neaukš
tos (Zaoziornaja turi apie 
500 pėdų)$ bet vietoj, kur 
jas apsupa lygumos, aiškioj 
dienoj nuo- jų matomas vi
sas Sovietų pajūris. Sovie
tų pasienio sargai aiškiose 
dienose, kada išsisklaido la
bai * tankūs rūkai, per žiū
ronus tėmija ir pajūrį ir jo 
visų pakraščių salas, kurios 
tęsiasi iki Vladivostoko.

Jeigu japonai būtų pa
griebę ir savo rankose išlai
kę tas kalvas, tai jų apgin
klavimas, pastatymas ap
žvalgos įtaisų ir toli šau- 
3ančių kanuolių, būtų sutei- 

ę jiems progą ne tik tė- 
myti visą Sovietų pajūrį, 
bet ir laikyti jį po kanuolių 
ugnimi, kaip į vakarus, 
taip ir pietus nuo Pasėto 
užlajos. Kitais žodžiais, įsi
tvirtinę japonai ant tų kal
vų tiesiai sudarytų pavojų 
Sovietų geriausiai Pasėto 
užlajai ir visam pakraščiui.

Japonijos karininkai, pra
dėdami savo provokacinę 
avantiūrą manė, kad jiems 
ji pilniausiai pavyks. Jie pa
sitikėjo tuo, kad ypatingai 
ten Sovietams yra labai 
sunku veikti, labai sunku 
gintis Chasan ežero srityj. 
Jeigu eiti nuo Zaoziornaja 
ir Bezimenaja kalvų gilyn 
Sovietų teritorijon, tai tuo- 
jaus ant kelio guli Chasan 
ežeras, kuris yra nuo 4 iki 
5 kilometrų ilgio, išsitiesęs 
iš pietų į šiaurius, pasieniu. 
Jo abudu galai yra tik apie 
500 pėdų nuo rubežiaus. To
kiu būdu abi kalvos atskir
tos nuo Sovietų teritorijos 
ežeru, plačia vandens kliū
timi. Prieiti prie kalvų ga
lima tik per tuos siaurus 
ruožus pro ežero galus, 
kaip p^r kokius koridčrius, * 
kur taip arti Mandžurijos 
siena.

(Daugiau bus)
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LietuviųMeno Sąjungos
Visuomeninis Vaidmuo

kultūringas.
žmones auklėja, kultūrina ir idealizuo-

no šakomis, negali būt pilnai 
Menas 
ja.

I

sesijai. Tačiaus dėl laiko 
Todėl čia išspausdiname 
narių ir simpatikų.)

ir Svečiai! šiandien

Mūsų Meno Idėjinė Pakraipa 
norim, ar ne, bet turime pasakyti, kad

apima visą mū. 
Meno Sąjungos 
vęįk kiekvienoje 
Lietuvių Meno

Mes 
draugijoj, kurioj mes gyvename ir dirbame, 
kur visuomenėje nėra lygybės, ideologiniai 
mehas skiriasi į dvi aiškias srioves—reakcinę 
ir progresyvę. Lietuvių Meno Sąjunga laiko
si ir mano laikytis progresyvės srioves, ten
dencijos. ši tendencija pripažįsta, jog drau
gijos gyvenimas ir pati gamta keičiasi ir ga
lima keisti, žmonės, jų supratimai, tikybos, 
papročiai, būdai taip pat keičiasi. Progresyvė 
tendencija yra laisva, nevaržoma senomis tra
dicijomis, 
tenkinimo,

ir spal- 
gyveni-

apie žo-

(Šis pranešimas paruoštas Lietuvių Meno Sąjungos 
suvažiavimo atidaromąja! 
stokos nebuvo skaitytas.

pranešimą dėl LMS

Gerbiami Delegatai
prasideda Lietuvių Meno Sąjungos Suvažiavi
mas. Čia suvažiavę delegatai, ir jūs, svečiai, 
darysite peržvalgą, kainuosite mūsų darbus,— 
ką Lietuvių Meno Sąjunga nuveikė per pas
kutinius du metu, ką nenuveikė ir ką ji turės 
ateityje veikti.

Lietuvių Meno Sąjunga jau nuveikė daug 
kultūrinio darbo—jos darbai 
sų progresyviską judėjimą, 
chorai, teatro grupės randasi 
didesnėje lietuvių kolonijoj.
Sąjungos išleisti scenos veikalai visur vaidi
nama. Mūsų išleistos dainos skamba ne tik 
Atlantiko ir Pacificko pakraščiuose, . bet ir 
Kanadoj, Pietų Amerikoj, Lietuvoj ir kitur.

Tarpe Amerikos lietuvių ir kitur nėra to
kios nacionalės organizacijos, kuri statytų sau 
tikslą plėsti literatūrą, poeziją, auklėti dramą, 
organizuoti chorus, teatro grupes ir bendrai 
rūpintųsi kultūros pakėlimu tarpe Amerikos 
lietuvių. Ir šio suvažiavimo vyriausias ©bal
sis: Didesnis ir platesnis meno auklėjimas; 
daugiau naujų darbuotojų mūsų menui; dau
giau kultūrinės apšvietos visam mūsų judė
jimui.

• Meno Reikšmė Visuomenės . ir Tautos 
Gyvenime.

Kiekviena tauta, šalis, kuri neturi meno, sa
vos poezijos, literatūros, dramos, muzikos,— 
nėra kultūriška. Gyvenimas—nėra pilnas gy
venimas be meno. Sveikas žmogus gyvenime 
siekia grožės, džiaugsmo, laimės, laisvės. Im
kime naudojimo tikslais gamintus dirbinius, 
mes matysime, jog kiekvienam daiktui, prade
dant nuo geriamo puodelio, kibiro, iš kurio ge
riame, iki didžiausio namo, svetainės, kur 
mes susirinkimus laikome, pridėta ne tik rei
kalingas, naudojimo tikslais darbas, bet ir la
bai daug grožinio darbo, meninio darbo. 
Kiekvienas namas turi savą grožį, karbavimą, 
ornamentiką, architektūrą, spalvas. Kiekvie
nas žmogus save gražina drabužiais 
vomis. Menas yra kaip ir prigimtis 
me.

Vienok mes čia kalbėsime daugiau
džio meną — grožinę literatūrą, poeziją, mu
ziką, dramą, ši meno šaka yra labai artimai 
surišta su žmogaus visuomeniniu gyvenimu — 
idėjomis, kovomis, siekiais*, pykčiais, jaus
mais. Menas atspindi, vaizduoja ne tik žmo
gaus gyvenimo formas, bet ir ideologiją, po
litiką. Pačiame primityviam žmogaus gyveni
me buvo naudojama menas. Kuomet žmogus 
medžiojo, kariavo, ar dirbo žemę, visuomet 
himnas, šokis buvo pradžia ir pabaiga jo dar
bo, jo kovos. Prisiruošimui kovai, pasidrą- 
sinimui—buvo šokis. Po pasisekimui ar pra
laimėjimui—vėl šokis arba kitokis išsireiški
mas.

Ir dabartinėj mūsų gadynėj be meno, dainų, 
muzikos neapsieinama. Bažnyčia naudoja mu
ziką, spalvomis, paveikslais puošia bažnyčias. 
Kiekviena šalis turi savo himną. Kiekviena 
armija—savo maršą. Darbininkų klasė taip 
pat turi savo himną — Internacionalą. Mu
zika, daina tinka džiaugsmui ir nuliūdimui.

Vadinasi, meno visuomeninė reikšmė yra 
labai didelė ir vertinga. Menas gyvenimą pie
šia ir parodo vaizdais, o ne įrodo. Menas, 
iliustracijų paveikslai, labai daug prisideda 
ir prie istorijos pažinimo. Sakysime, istorija 
mums tik pasako, kad tūkstantis arba keli 
tūkstančiai metų atgal gyveno žmonės ir bu
vo miestai. Menas, kaip kad drama, grožinė 
literatūra, paišyba, tapyba mums ir parodo 
tuos žmones ir miestus. Meno kūriniuose mes 
matome paveikslus, pobūdžius, apsirengimus 
praeities žmonių ir jų gyvenimo formas.

Tačiaus menas ne tik sukuria vaizdus pra
eities ir dabarties gyvenimo, žodžio menas, 
kuris pasireiškia grožinėj literatūroj ir dra
moj—turi ir savo pasauliožiūrą, tikslą, auklė
ti visuomenę. Ypatingai jaunimui menas turi 
labai plačią dirvą auklėtis, žmogus negali iš
augti pilnai kultūringu, jei jis nestudijuos, 
nebus susipažinęs su menu, daila.

Kiekviena draugija turi savą ekonominę ir 
politinę struktūrą. Bet kiekviena kultūringa 
šalis, tauta turi ir savo literatūrą, poeziją, 
muziką, dramaturgiją, operą, architektūrą ir 
daug kitų meno šakų, žmogus, kuris nepai
so ir nesistengia susipažinti su minėtomis mė-

rasiu
van-

nėra

Ji gyvenime j ieško grožės, pasi- 
geresnio, . meilesnio gyvenimo. 

Progresyvė meno sriovė siekia tautų ir 
brolybės ir kovoja prieš karą, fašistinį 
dalizmą, išnaudojimą.

Progresyviš menininkų nusistatymas
siauras. Šiame Lietuvių Meno Sąjungos su
važiavime yra daroma žingsniai atsisakyti nuo 
paskutinių siaurumo liekanų ir atidaryti pla
tūs vartai didesniam kultūriniam augimui. 
Progresyviai meninir kai ’ su pagerbimu žiūri 
ir saugoja kūrinius Shakespearo, Goethės, 
Schillerio, Voltairo, Beethoveno, Wagnerio, 
Tolstojaus, Whitmano ir kitų. Mes norime ra
ginti jaunimą susipažinti su minėtais klasi
kais ir imtis meno srityje darbuotis.

LMS ir Mūsą Jaunimas
Ypatingai dabar, kuomet Lietuvių Meno 

Sąjungos narių sąstatas taip žymiai pasikeitė. 
Choruose ir teatro grupėse čia gimęs jauni
mas sudaro didžiumą. Ir šis jaunimas jau 
ne tas, kuris buvo 15-20 metų atgal—ateiviai 
kaimiečiai. Dabartinis jaunimas yra miesto 
jaunimas — darbininkai, studentai, profesi
onalai.

Dabartinis jaunimas turi tam tikro mo
kyklos pralavinimo. Jis 
gali auklėtis į artistus, 
dramaturgus, režisierius, 
vienas choras yra didelė 
augti nauji menininkai,
Bet reikia organizuotai, planingai toks auklė
jimo darbas pradėti ir tinkamai pravesti. 
Menas yra plati dirva kiekvienam jaunuoliui

Sekantis 
vadovau-

liaudies vargo. Ji skamba kaipo simbolis, 
šauksmas baudžiauninkės lietuvaitės, ši lie
tuvaitė dejuoja:

“Ei, varge, varge,
vargeli mano, 
kada aš tave, 
varge, išvargsiu.”

ši lietuvaitė, veikiausia baudžiauninkė, skun
džiasi, kad tas vargas visur eina su ja:

“O kad aš ėjau 
viešu keleliu, 
mano vargelis 
viduryj kelelio.”

Ji prašė jaunų bernelių, kad jie žirgais su
mindžiotų ir kardais sukapotų jos vargelį. 
Tačiaus jos vargas—

“Lapais lapojo, 
šakom šakojo, 
mano vargelis 
nieko nebojo.”

Liaudis tais laikais dar nesugebėjo rasti ge
resnę, sąmoningą išeitį iš vargo. Savo vadų 
neturėjo, savo herojų ji taip pat neturėjo, ku
rie būtų taip supratę savo reikalus, kaip kad 
šiandien suprantama. Todėl tūkstančiai tokių 
lietuvaičių savo vargų galą matė tik kapuose, 
mirtyje, kaip kad ši dainelė nurodo:

“Tada išvargsiu 
savo vargelį, 
kai aš nueisiu 
pas motinėlę.”

jos motinėlė jau “aukštam kalnelyj, nau- 
grabelyj.” Kitaip sakant, ji baigs var- 
kada nueis į kapus, numirs. Gyvenime

pilnas energijos ir 
aktorius, rašytojus, 
chorvedžius. Kiek- 
dirva, kur gali iš- 
nauji darbuotojai.

Sąjungos

ir suaugusiam auklėtis, tobulėti. 
LMS Komitetas turės organizuoti ir 
ti tokiam darbui.

Bet toks plėtimas Lietuvių Meno 
veiklos ir jaunimo auklėjimas kultūriniai turi
būt klausimu visų progresyvių žmonių ir mū
sų organizacijų. Jaunimo auklėjimas kultūri
niai yra ir jaunimo gelbėjimas, saugojimas nuo 
patekimo į- fašizmo įtaką ir sugedimo. Meno 
veikla, kultūrinis auklėjimas, sykiu yra auklė
jimas ir gerų šeimynos narių, piliečių. Tūks
tančiai jaunimu, kurie nedalyvauja kultūri- 
rinėse organizacijose, žūva, sugenda laiką 
leisdami gertuvėse, prie pūlteibelių, prie ka- 
zyrių.

>Tad jaunimo įtraukimas meno veiklon yra 
ir asmeniniai, šeimyniniai naudingas auklėji
mas. Todėl ir tėvų pareiga turi būt pratinti, 
raginti dar jaunus savo vaikus prie organi
zacijų, ypatingai prie meno veiklos. Taip mes 
galime prisidėti prie išauklėjimo geros naujos 
gentkartės. Meniškai pralavinti jaunuoliai ge
riau supras ir pagerbs savo tėvus ir tą kraš
tą, tą tautą, kuriai mes priklausome.

Meno Sąjunga ir Lietuvos Nepriklausomybė
Visuomet progresyviai menininkai stoja už 

savo ir kitų mažų tautų kultūrą, kalbą, meną 
ir nepriklausomybę. Ir dabar, kuomet Vokie
tijos, Italijos ir Ispanijos fašistai drasko, 
naikina kultūrą, atima mažų tautų laisvę, 
progresyviai menininkai kovoja prieš tą fašiz
mo barbarizmą. Pereitais metais įvyko Ame
rikos rašytojų ir artistų kongresai ir abu 
šie kongresai pasisakė prieš fašizmą, už Ispa
nijos valdžios rėmimą, prieš karą, šiais me
tais virš 400 Amerikos rašytojų davė savo 
parašus ir pareiškimus (savo išleistoje bro
šiūroje) prieš fašizmą.

Kuomet Lietuvos nepriklausomybei pasirodė 
pavojus iš Lenkijos ir Vokietijos pusės, tai 
mes, progresyviai, pirmi stojome ir stosime 
Lietuvos gynimo pusėn. Lietuvių Meno Sąjun
ga, kaipo kultūros ir meno organizacija, labai 
daug gali prisidėti prie lietuvybės auklėjimo 
ir palaikymo. Lietuvybės klausimas yra vie
nas iš svarbiųjų klausimų šiame Meno Są
jungos suvažiavime.

Palaikymas lietuvių kalbos, dainavimas 
liaudies dainų, vaidinimas veikalų yra auklė
jimas lietuvybės. Lietuvos liaudis turi būt 
pamatu mūsų menui. Paklausykite vienos to
kių liaudies dainų, kuri nupinta iš Lietuvos

O 
jam 
gus, 
vilties ši baudžiavos lietuvaitė neranda ’ ir
nemato. Mes norime, kad mūsų dainiai gel
bėtų šiom beviltėm lietuvaitėm pakilti. Tegul 
jie rodo ne kapinyną, bet viltingą, gražią at
eitį visai Lietuvos liaudžiai? Lai mūsų lie
tuvaitės dainuoja:

“Tada išvargsiu 
savo vargelį, 
kai aš paimsiu

• plieno kardelį.
Kai aš prakirsiu 
laisvėn takelį, 
tai sunaikinsiu 
savo vargelį.”

Mūsų menas turi kelti liaudyje norą gyven
ti, kovoti. Tai aišku, kad toks menas padės 
ir lietuvybei plėstis, jis stiprins Lietuvos lais
vę ir nepriklausomybę.

Lietuvi!} Meno Sąjungos Darbai Ateityje
Lietuvių Meno Sąjungos tikslas yra ne tik 

dainuoti ir vaizduoti Lietuvos gyvenimą, pra
eitį, bet ir plėsti meno, kultūros supratimą 
tokį, kuris yra demokratinis, kuris visus dar
bo žmones veda į vienybę prieš neteisybę. 
Ypatingai reikia auklėti daugiau meno kūrėjų.

Meno Sąjungos Centro Komitetas iki šiol 
daugiausia tik išleido dainas ir scenai vei
kalus, bet mažai veikė organizavimui apšvie
tos vakarų, lavinimosi mokyklėlių. Todėl mes 
kenčiame badą chorvedžių, režisierių, drama
turgų, muzikų, aktorių. Reikia operečių, bet 
nėra kam jas parašyti. Mes turime žmonių, 
kurie rašo knygas, bet jie negali rašyti ope
ras. Menas reikalauja specialiai lavintų jėgų.

Meno Sąjungos centre mes jau keli metai 
atgal pastebėjome šią stoką meno vądovų ir 
.kūrėjų, bet negalėjomo tinkamai pravesti gy- 
veniman, nes tai nepripažino ir nepastebėjo 
visi mūsų progresyviai žmonės ir organizaci
jos. Sėkmingas naujų menininkų auklėjimas 
galima bus padaryti sėkmingu tik tada, kai 
jį supras ir rems visas mūsų progresyvis ju
dėjimas.

Talentų lietuvių tarpe yra. Net maži ban
dymai jau padarė gerų sėkmių. Kiti kyla, 
pasirodo, patys savaimi, be pagelbos organi
zuoto judėjimo. Daugelyje mūsų kolonijų cho
rus vadovauja jaunos ir jauni, čiagimiai mo
kytojai.

Režisūroj pasirodo naujų jėgų. Muzikoj 
taip pat pasirodo viena kita žvaigždutė. Po
ezijoj kyla keli nauji mėgėjai. Bet toli gra
žu negana, kaip kad mūsų kultūrinis judė
jimas reikalauja ir pageidauja. Tad didžiu
lis mūsų darbas po šio suvažiavimo,—tai or
ganizuotas, planuotas lavinimas naujų vei
kėjų meno srityje. Bendras švietimas, jauni
mo įtraukimas meno darban turės rūpėti Lie- 

, tuvių Meno Sąjungos būsiančiam komitetui.
Mes turime meno veiklą praplėsti. Mūsų 

programos turi būt įvairesnės. Liaudies šo
kiai reikia įnešti mūsų programon. Mūsų 
scenai reikia daugiau spalvų—chorai, šokikų 
grupės turi naudoti Lietuvos liaudies kostiu
mus. Satyra, trumpi vaizdeliai, dialogai ir 
monologai, jei tinkamai parašyti ir suvaidin
ti,—paįvairina programą. Gyvojo laikraščio

forma mūsų scenai taip pat galima naudoti.
Prie to, LMS centras ir vienetai turi ruoš

ti apšvietos vakarų. Poezijos vakarai, litera
tūros bei knygų peržvalgos, paskaitos reikia 
imti kaipo būtinai reikalingą mūsų veiklos 
dalį.

Prie tokio, platesnio, meno darbo reikia 
daugiau' jėgų. Tas jėgas reikia gauti iš jau
nimo, iš profesionalų. Reikia pasiekti žmo
nes, kuriuos mes dar nepasiekėme iki šiol. 
Reikia lavinti technikiniai ir ideologiniai tos 
jėgos, kurias jau turime.

V. BOVINAS, LMS Pirmininkas.

Newark* N. J

. Prabėgomis
(Iš Centro Raštinės)

2.. 'Pereitą pirmadienį, rugs. 12 
d., LMS centro raštinėj lankėsi . 
du malonūs svečiai — V. Valu- 
kas iš 1
Žukas iš Elizabetho, N. J. Abu 
svečiai pasipirko meniškos 
amunicijos — dainų.

Jie yra seni LMS prieteliai. 
ir geri darbuotojai meno srity-y 
j e.

-

r
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Scranton, Pa., ir Vladas-^ į

LKM Choras iš Chicagos ap
siėmė dalyvauti Lietuvių Die
nos dainų programoje Pasaulię. 
Parodos metu, 1939 metais. S -

Pasirodo, kad kaikuriuds. 
mūsų chorus tolumas kelionės^ į
negązdina. j |

Sietyno Choras Demonstruos 6 Operas Kartu
Kas gi veikiama pas sietyniečius? Užsimo

ta labai daug. Apart kortų ir blynų vakarė
lio, kuris įvyks jau čia pat, rugsėjo 17 die
ną, dar turėsime nepaprastą koncertą 29 
spalio (Oct.). *

Tai bus kas tokio naujo, nematyto lig šiol 
mūsų parengimuose. Tai bus klasikinis vaka
ras, kuriame svečiai matys ir girdės, ko ne
matę ir negirdėję, šešių operų peržvalga ir 
labai skambių naujų talentų muzika, kurią 
duos įvairių tautų artistai menininkai.

Prie šio didelio darbo skubiai ruošiamasi 
visomis jėgomis. Visi draugės ir draugai sie- 
tyniečiai, kurie turėjot vasarą atostogų, mie
lai ir skubiai prašomi dalyvauti pamokose, 
nes ten reikia solisčių ir solistų apsčiai. Tu
rime naują solistą tenorą, gerbiamą Česnule
vičių su sūnumi. Sugrįžo skambi mūsų Ade
lė, sopranas. Dar mums reikia solistės lakš
tingalos Bičkauskienės, Onutės S. Anytos, 
Madelainės, Anelės, Lillian, kuri tik ką iš
tekėjo. Lihkim jai puikiausios laimės ir abiem 
dainuoti. O gi vyrų taip jau pasigendam, Ta
do, daktaro, Karlo Lary ir Walterio ir dar 
kitų.

Beje, būčiau ir pamiršęs pranešt, kad mū
sų geriausias altas, d. Stočkienė, jau sugrįžo 
iš svečių (Lietuvos) gerai pasilsėjus, tad 
energijos bus nestoka,

• šie visi talentai susiburs, tai bus skambiau-1' ‘tąklis. Šiam darbui didžiai 
sias Sietynas visoj Amerikoj.

Choro Reporteris.

A. Kuprinas

paprastu klasi- 
žmonės ir vaiz- 
tokie gyvi, kad

Rugpjūčio 25 d. Leningrade mirė žinomas 
rusų rašytojas Aleksandras Kuprinas.

Kuprinas tik neseniai buvo grįžęs į SSRS 
iš emigracijos, kur paskutiniais metais jam 
teko skurdžiai gyventi. Jis grįžo ligos kan
kinamas, visiškai nusilpęs.

—Noriu numirti tėvynėje, — pareiškė Ku
prinas pasitikusiems jį rašytojams.

Prieš didįjį karą Kuprinas buvo vienas iš 
labiausiai išgarsėjusių ano laikotarpio rusų 
rašytojų.

Jis žavėdavo skaitytojus savo gražiu bele
tristo talentu ir veikdavo juos idėjos pažan
gumu ir humanistine dvasia.

Kūprino veikalai parašyti- 
kiniu, “tolstojišku” stilium, jo 
dai taip meistriškai nupiešti, 
daro stiprų ir gilų įspūdį.

Kūprino biografija labai įdomi.
Jis gimė 1870 m. valdininko šeimoje, Pen- 

zos gubernijoje. Jo motina buvo totorių ku
nigaikščių kilmės.

Kūprino tėvai parinko sūnui karininko kar-' 
jerą. Baigęs kadetų korpusą ir Aleksandrovo 
karo mokyklą Maskvoje, tapo karininku.

Bet karo tarnyba nepatiko Kuprinui, ir jis 
tuojau su ja atsisveikino. Nutaręs pasirinkti 
tinkamesnę profesiją, Kuprinas išbandė įvai
rias. Studijavo odontologiją, tarnavo technikos 
.kontorose, kurį laiką buvo matininku, akto
rium, dainavo provincijos chore, dirbo kro
vėjo darbą, rinko kronikos žinias laikraš
čiams, rašė feljetonus ir tt.

Šitie bandymai davė daug medžiagos Kū
prino literatūrinei kūrybai. 1896 m. žurnale 
“Russkoje Bogatstvo” pasirodė pirmas Kūpri
no didesnis apsakymas “Molochas.”

Molochas—tai kraugeringas sirijiečių die
vas. šituo vardu Kuprinas pavadino kapita
lą, kurio aukomis tampa darbininkai ir inteli
gentai. “Molochas”—tai protestas prieš soci
alinę neteisybę ir darbo žmogaus išnaudoji
mą.

Literatūrinė kritika palankiai įvertino šitą 
Kūprino stambesnį kūrinį.

Netrukus Kuprinas parašė apsakymą “Nak
tinė Pamaina,” kuris taip pat buvo įdėtas rim-

(Tosa ant 4-to puslapio)
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Baltimorės choras Lyra ręh?* ' 
giasi sulošt komediją “Aš Nu- < 
miriau,” o iClevelando lyriečiai į 
— “Pusseserę Salomėją.” ,\.X’1

Tas juokingas komedijas į'iey į 
parsitraukė iš LMS

Linkime vieniems 
lyriečiams skaniai 
publiką.
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,k™p 
ir kitiem^ J
pri juokią

----------- • A;, j
šioje kolumnoje pora savai, j 

čių atgal buvo žymėta, kad, ir . 
Hartfordo Laisvės Choras nusi
tarė dalyvauti Lietuvių Dainos 
programos pildyme Pasaulio 
Parodoje New Yorke. Šių Žok • 
džių rašytojas tuomet bUvo 
klaidingai painformuotas ■ 
Laisvės Choras tokio, tarimo 
nėra padaręs.

Brooklyne sekančio mėnęsio 
pradžioje ruošiamas Miko Pet- Į 
rausko pagerbimui šaunus spek-

pastangų deda komp. B. 
naitė ir dramos artistas Jonas 
Valentiš. Juodu telkia visas ge-; 
riausias Brooklyno ir apielin-l 
kės meniškas jėgas, kad šis 
spektaklis būtų tikra pažiba. *

Visas pelnas nuo spektaklio i 
eis Miko Petrausko kūrihjų 
leidimui. < ■

Tai gražus darbas, gražiam 
tikslui! ,,

Drg. J. T. Visockis praneši, 
.kad jų miesto scenos mėgėjai 
žada pasirodyti su “Bosiene”*ir 
dar kitu veikalu. • ' tea *

Pasirodo, jog wilkesoS8y#e- 
čiai nenori apsileisti kitoms ko
lonijoms vaidyboje.

. « t
Naujai išrinktas LMS pirmi

ninkas d. Pranas Pakalniški? 
ima nagan chorų istorijos 
Šimo komisiją, kam ji i

1'■t.
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metų negalėjo užbaigt jai pfcS- ~ 
kirtą darbą.

Komisija iš savo pusės smar-, 
kiai gynėsi, kaltindama ;< v,2v ;:
chorų, kurie dar nėra prisiunt '
apie save jokios medžiagos, Kt 
misija sako: 
neiškepsi!”

Chorai, duokite medžiagos!

Be miltų duonc
' ■* i >3*

J

Brooklyniškis Liaudies Tesą 
ras smarkiai darbuojasi apii 
“Mirtų Vainiką” (Jurgio Žu 
lavskio triveiksmę dramą). Re 
žisorius J. Kačergis sako,ka< 
“Mirtų Vainikas” pinasi n
gai. Kartu jis nusiskundžia, 
kad į praktes nevisi ir nevisuo-; 
met sueina, kas trukdo gerai 
susimokinimui. .u?

LMS . Centras baigia paruoš* - į 
ti mimeografuotą brošiūra 
“LMS VIII Suvažiavimas?’ 
je bus daug medžiagos mūs 5 
chorų ir dramos ‘grupių studi 
joms rudens ir žiemos metu.x 5 .•

Prond
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Paraše R. Mizara

(4)

(5)

Siųskit užsakymus tuojau.

(2)
(3)

iesto
partija prieš

Uršulei, Los Angeles, Calif. 
Atleiskite, kad jūsų taip ilgos 
korespondencijos negalėsime 
sunaudoti. Smagu girdėt, kad 
draugės gerai darbuojatės.

Kas kovojo prieš lietuvosnepriklausomybę?
Kokią rolę vaidino, kam tarnavo Lietuvos 

katalikų dvasiškija, kai Lietuva buvo 
caro priespaudoj?

Ką tuomet darė, su kuo ėjo, dabartiniai 
“tautos vadai’*, kai Lietuvą slėgė cariz
mas ir kaizerizmas?

Kas kovoja už Lietuvos ir jos žmonių 
laisvę dabar?

Kiekvienam vasario 16 d. sukaktuvių minėjimo 
masiniam mitinge privalo būti ši brošiūra 

pardavinėjama.
Knygutės kaina tik 5 centai

Platintojams, imantiems nemažiau 10 knygelių, duodame po 
. 3 centus. Ir kurie kartu su užsisakymu prisius pinigus, 

nėrokuosiių persiuntimo kaštų.

Raštas aiškus, kalba lengva, populiari.

Brošiūroje gyvais faktais yra nurodyta:
) Kas kovojo už lietuvos nepriklausomybę

Knygele nedidele, bet pilna dokumentališkų citatų, pilna faktų, 
kurie reikalingi žinoti kiekvienam lietuviui.

ĮSIGYKIT ŠIĄ KNYGELĘ TUOJAU.
Literatūros platintojai: užsisakyti “Lietuvos Laisvės 

Draugai ir Priešai” masiniam platinimui

davė šliubą, sakė: 
tik pastovėjo 

atliko, į?

LAISVE

Philadelphia, PaA. Gilmanas žiupsnelis kelidnes įspūdžių

tą

REDAKCIJOS ATSAKYMAI

PITTSBURGH, PA

B

ų ū(W—250, 
Mes •pniladel-

3*Sainte Annę de Beauprė
Kaip kiekvienas, taip ir aš mėgstu pa

matyti naujas vietas ir svetimas šalis. 
Jeigu tik kada proga pasitaiko, tai vis 
mėginu kuo toliau ir į dar nebūtą vietą 
dasigauti. Per trumpą laiką negi toli 
galėsi nuvažiuoti, vienok, dabartiniu lai

šku būnant greitiem automobiliam, stebė
tinai daug žemės gali apsukti, kad ir per 
trumpą laiką, kad ir į vieną dieną.

Mums, newyorkieciams, svetima šalis 
Kanada arčiausia. Daug nesikraipant, 
bus apie kokie keturi šimtai mylių; labai 
lengvai galima pasiekti į dieną. Turint 
apie tris dienas laiko, galima turėti pil
ną-dieną laiko Kanadoj pasnapinėti dėl 
įvairumo.

Kaipo svetima šalis, Kanada manęs 
niekada netraukė. Mat, nežinau, iš ko
kios priežasties/ man Kanada visuomet 
atrodė, arba, geriau sakant, įsivaizdi
nau, kad ta šalis labai panaši Am. Suvie
nytoms Valstijoms kaip išvaizda, taip ir 
gyventojais. Bet tai būta mano apsirik
ta, ‘turiu prisipažinti. Galima drąsiai sa
kyti: Kur kita valdžia, tai kitokis ir gy
venimas ...

Taigi, kadangi ta šalis manęs netrau
kė, tai ne tos šalies ir važiavau pažiūrėti,- 
ale visai ko kito, į Sainte- Anne de Beau
pre, -kitais tikslais, apie ką vėliaus gero- 

vkai pakalbėsime.
‘ Kiek mes, New Yorko ir apielinkės 
gyventojai žinome, tai Suvienytų Valsti- 

! jų žemelė, per šimtus mylių aplink mus, 
dikčiai ir labai dikčiai susiraukšlėjus, 
kaip čebato aulas: kalnų-kalnelių galy
bės, tarp kurių, galima sakyti, gan mažai 
lygios žemės. Būnant taip kalnuotai že
mei čia, aš maniau, net buvau ir užsitik
rinęs, kad ir Kanada taip pat atrodė pa
naši į šią šalį.

• Koks didelis buvo mano nusistebėji
mas, kada pasiekiau Kanadą iš New Yor
ko valstijos. Laukų lygurnelis, .tai kaip 
nubraukti! Kiek tik tavo akys gali ma
tyti, lygūs-lygutėliai laukai, kur bandų 
~andėfcš galvijų ganosi. Labai panašu 
Jetuvai. Net ir krūmai, rodosi, matosi 
tei vienur, tai kitur lauko gale. Jeigu 

|kur būna ežeriukas ar upė, tai gan iš to- 
ITo.’matosi, kaip sidabrinė lėkštė.

Nors pradėjau jaustis esąs kaip savo 
gimtinėj Lietuvoj, tačiau sykiu ir piktu
mas paėmė. Pradėjau manyti sau, kad, 
visgi, anglų diplomatai Amerikos revo
liucionierius apgavo. Na, rodosi, kad 
taip ir būta. Važiuojant nuo pat New 
Yorko miesto iki Kanados rubežiaus, 
apie 'keturis šimtus mylių, važiuoji per 
kalnų kalnus, be užbaigos. Tūlose vieto
se Vien tik kalnai, gyventojų nėra, kaip, 

^pavyzdžiui, Adirondack kalnynai, kurie 
tęsiasi apie šimtą mylių. O kada priva
žiuoji Kanados rubežių, tai kaip kirviu 
nukirsta: kalnai pasibaigia, o prasideda 
ygūs lygutėliai laukai, kiek tik akys ap- 
aato.

Man, rodosi, ir matosi anglų diploma- 
ąį taikos konferencijoj besijuokianti į 
ankovę, sakydami: “Lai tie žiopleliai 
na tuos kalnus, kur velniai vaikus veda 
f vėjai veselę kelia; mes pasiimsime, kur 
uikios girios, kur puikios pievos, gany- 
bs, ir kur puikūs javų laukai galės bū- 
”♦> Kaip ten buvo, kaip nebuvo, ta- 
au taip atrodo.

i* Kanadoj ūkiai auga, o šiapus rube- 
iau&—nyksta. Nors Vermonto, New
dampsjiire ir Maine valstijos iš sykio 
nlvo gail dikčiai kolonizuojamos ūkiąis, 
ačiau šiandien jie jau mažinąs; jų ma- 
ėjlmas jau buvo pastebėtas dar pirm 
id šimtinečio. Jau tada tūli sakė, kad 
;o$ Valstijos bus tik vakacijoms geros 
iėl didmiesčių gyventojų. Tada taip tūli 
nūnė, o dabar jau gerokai tas pastebi
na ir taip pildos.

Mat, būnant kalnuotai žemei, laukai 
ibai maži ir dar akmenuoti. Prie pri- 
iltyvio žemės dirbimo tas ne taip labai 
enkė ūkininkauti. Bet dabar jau kiti 
dykai. Dabar ūkio žemės daugiąu dir- 
aitios mašinomis, kas reikalauja dides- 
ių ir patogesnių laukų. Iš tos priežas- 
es daugelis Naujosios Anglijos ūkinin- 

nusikraustė į vidurines valstijas, kur 
iė taipgi lygi.

\ Jinejau, kad įvažiavęs Kanadon jau- 
iąusi, kaip Lietuvoj esąs. Priežastis

buvo netik tame, kad ten lygūs laukai, 
ale, kad ir oras kitokis, negu pas mus; 
šaltesnis ir sausesnis, bent taip’jaučiasi. 
O kitas dalykas, tai kad oras atrodo’ty
resnis, be tokių miglų, prie kokių esame 
pripratę apie New Yorką. Apie New 
Yorką retai kada gali atskirti, kur žemė 
pasibaigia ir “dangus” prasideda; hori
zontas beveik visuomet miglotas. O ka- 
nadoj, kiek pastebėjau, tai panašiai, kaip 
ir Lietuvoj. Ten horizontas dažnai taip 
skaistus ir aiškus, kaip paišeliu užbrauk
tas.

Kaip sakiau, Kanadą iš New Yorko 
galima pasiekti į dieną. Tačiaus aš norė
jau atlikti daugiau, negu tiek, nes netu
rėjau daug laiko. Aš norėjau pasiekti 
patį Quebeca tą pat dieną, kuris randa
si nuo mano namų apie šeši šimtai mylių'. 
Taigi ir leidau, kiek kelias pavelijo. La
bai dažnai važiavau apie septynesdešimt 
mylių valandai. Taigi beveik ir nepaju
tau, kaip atsidūriau jau net už pat Mon- 
trealo, apie kokie penki šimtai mylių nuo 
namų.

Bet kada tiek daug beveik be sustoji
mo ir greit važiuoji, tai ir pavargsti. O 
kai pavargsti, tai automobilius pradeda 
valdyti tave, o ne tu jį. Nors dar vaka
ras buvo jaunokas, saulelė dar nenusilei
dus, tačiaus nutarėme nakvoti vieno far- 
merio “kebine”, prie pat, arba geriau sa
kant, ant kranto garsiosios St. Lawrence 
upės.

To nesu pastebėjęs Su v. Valstijose, ta
čiau kitose šalyse, įskaitant ir Kanadą, 
yra įsigyvenęs paprotys skusti keleivius. 
Kaip tik pervažiavome tiltą, į Montrealą, 
tuoj visi S. V. automobiliai buvo sustab
dyti trijų policistų. Iš sykio maniau, kad 
jie renka bilietukų galiukus, kuriuos gau
ni važiuodamas ant tilto, užsimokėjus 
35 centus, bet.kur tau! Jie pardavinėja 
tikietus į “policijos našlių ir našlaičių” 
balių! Čia mane, ištikrųjų, supykino, ir 
be jokių ceramonijų gan rūsčiai atsisa
kiau pirkti.' Bet tas niekis. Kiek pas
tebėjau, tai jie padarė nemažą biznį, nes 
pirkėjų radosi nemažai.

Mat, Suvienytose Valstijose yra įsigy
venęs paprotys pas daugelį, būk tai dik
čiai negudrus dalykas atsisakyti nuo bi
le policisto pageidavimo, kada važinėji 
automobiliu. Kanadiečiai, matytis, tą 
mūsiškių žmonių silpnybę žino gerai, tai 
ir šienaujasi.

(Bus daugiau)

A. Kuprinas
(Tąsa iš 3-čio pusi.)

tame žurnale “Mir Božij.” Talentingų apysa
kų serija plačiai atidarė rašytojui duris į li
teratūrines viršūnes. Ir Kuprinas jas pa
siekė, parašęs .1905 m. “Dvikovą” ir vėliau 
“Duobę.”

“Dvikova” buvo ne tiktai grožinės literatū
ros šedevras, bet ir dideles visuomenįpės 
reikšmės dokumentas, parodęs, kokia baudžia
va viešpatavo rusų kariuomenėje, kaip dva
siniai buvo supuvusi .karininkijos kasta ir 
kaip pavergtas “mužikas” kareivis. Kuprinas 
jau tuomet numatė tą rusų armijos tragedi
ją, kuri įvyko 1917 m., kai sukilęs vergas 
•kareivis “suvedė sąskaitas” su ponu karinin
ku. “Dvikovą” galėjo parašyti tik drąsus ra
šytojas pilietis. Tai buvo sensacija.

1910 m. pasirodė romanas “Duobė,” baltųjų 
• vergių—prostitučių—gyvenimo vaizdai, karš
tas protestas prieš socialines sąlygas, stumian
čias moterį į baisią kluoaką.

“Duobėje” pasireiškė didis Kūprino huma
nizmas.

Be šitų veikalų, Kuprinas parašė dar daug 
gražių apsakymų apsakymėlių įvairiomis te-v 
momis (“Olesia,” “Granatų žiedas,” “Izumru- 
das” ir kt.).

Prieš didįjį karą buvo išleista keliolika to
mų jo kūrinių.

Po 1917 m. spalių perversmo Kuprinas emi
gravo į Prancūziją ir apsigyveno Paryžiuje. 
Emigracijoj būdamas jis nieko žymesnio ne
sukūrė.

Gyveno vargingai, svajojo grįžti į tėvynę.
Pagaliau jo dukters, Sovietų artistės, pa

stangų dėka, jam buvo leista grįžti.
Kuprinas jau seniai užima garbingą vietą 

rusų literatūros panteone šalia A. Čechovo; 
Maksimo Gorkio ir kitų įžymių rašytojų.

Kuprinas mirė, turėdamas 68 metus am
žiaus. (“L. ž”)

Šeštadienis, Rugs. 17, 1938

Apie Philadelphijos Apylinkes 
“Laisvės” Pikniką

Prie šiemetinio “Laisvės” 
pikniko philadelphiečiams rei
kėjo sunkiai padirbėt netik 
prieš pikniką, bet ir įvykusioj 
pramogoj. Prie naujos vietos 
vis atsiranda ekstra įvairiau
sių darbų-darbelių.

Gąsdino mus iš vakaro oras, 
nakties oras, nes buvo apsi
niaukę ir protarpiais lynojo; 
na, mums prirengė jams buvo 
nesmagu jaustis, kuomet

lietus gali 
V eik visi 
nemiegojo 
mes rami-

phiečiai vėlei surengs “Lais
vės” pikniko darbininkams po- 
kilį. Taip ir reikėia.

Apie programą buvo rašy
ta, kuri buvo turtinga ir žmo
nės gėrėjosi. Nežinau kodėl 
aukavusi kompanija Stern gar
siakalbį pristatė negeriausį, 
kurį aukavo Ispanijos reika
lams. Prie programos trūko 
aukštos platformos.

Mūsų' draugės nemažai su
rinko Ispanijai aukų, kurios 
tilps vėliau. Tiek mes galime 
pasakyti, kad ši pramoga pa
vyko taip gerai, kaip ir visi 
“Laisvės” piknikai, rengiami 
Phil a d elphijos apylinkėje. 
Nors piknikas mažai ką buvo 
mažesnis, bet buvo ir kliūčių: 
bedarbė, apsunkinta komuni
kacija ir veikiausia kiek ati
traukė kunigų surengtas pik
nikas, nes jie irgi davė dova
nas ir ant pamokslų smerkė 
“L.” rengimą. Be to, ir pikni
kai atsibuvo netolimai vienas 
nuo kito. Vienok labai daug 
buvo katalikiško svieto “L.” 
piknike. Mes rengėjai dėkavo- 
jam visiems darbininkams, 
svečiams ir visiems kolonijų 
draugams už paramą, už pa- 
gelbą surengti šią * sėkmingą 
pramogą, kuri daug reiškia 
mūsų judėjimui.

■savo .kandidatus — demokratų 
partijos, Naujos Dalybos. Sako, 
nebėra tų durnių, kas atiduo
tų savo balsą už sandvičių arba 
stiklą alaus.

Kaip Kunigas M. Mulkina 
Savo Parapijonus

Aną dieną patikau savo seną 
pažįstamą, buvusį kadaise so
cialistą, paskiaus sandarietį, 
dabar kataliką. Mat, su pirma 
moteria persiskyrė, apsivedė su 
antra, karšta katalike.

Štai ką jis pasakojo draugiš
kai : turėjęs veseliją ir dvejas 
krikštynas. Jo podukra ženota 
su protestonu vyru per septy- 
nius metus ir gyvena sutikime, 
turi jau du vaiku.

Dabar kunigas M. pradėjo 
įkalbinėti jo moteriai, tai yra 
motinai, kad didžiausias prasi
žengimas, kai katalikų vaikai 
gyvena be bažnyčios šliubo, dar 
ir vaikų nekrikštija bažnyčioj. 
Motina, paklausydama kunigo, 
pradėjo įkalbėti jauniems žmo
nėms, kad eitų į bažnyčią imti 
šliubą ir krikštytų vaikus. Vai
kai, matydami, kad motinos ir 
kunigo kitaip negalės atsisaky
ti, pasidavė jų norui.

Tokiu būdu jis turėjęs iš
kelti veseliją ir krikštynas, nes 
jo žentas esąs bedarbis, nettL 
rojęs iš .ko sumokėti bažnyčiai 
reikalingos sumos pinigų už 
šliubą ir krikštą.* Vaikučiai 
vienas šešių metų, o antras 
dviejų ir pusės metų amžiaus.

Paklausus ar ir protestonui 
vyrui 
vyras 
teria

Ne
mo-

reikėjo.
ep.

Naziai Pagrobė 20 čecho- 
slovakų ir nusivarė juos į 
Vokietiją.

------------------------------ į --------------- 

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
278 Harvard Street 
kampas Inman Street 

arti Central SkvJro, 
CAMBRIDGE, MASS.

OFISO VALANDOS: 
2-4 ir 6-8 vakare 

Nedėliomis ir šventadieniais: 
10-12 ryte
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>-:y<visą mūsų darbą 
paversti niekais, 
rūpestingi draugai 
tą naktį. Vistiek
nomės vėjo pūtimu i^ vakarų, 
o ne iš šiaurryčių, kuris reiš
kia ilgą ir mizerną lietų. Sau
lei tekant, oras išsigiedrino ir 
per visą dieną buvo gražiau
sias. Dalyvavusieji katalikai 
sako: “Kad tiems bolševikams 
ir dievas padeda ...”

Atvažiavę draugai iš koloni
jų gyrė parką, kad jis gam
tiškai labai gražus, o juo la
biausiai jo apielinkės. Viskas, 
ko trūko ant parko, tai stalų. 
Rodos, pagaminom 100 savo 
prie Mikolaičio esančių ant 
parko — buvo apie 140 stalų; 
bet prie tokios minios truko; 
daugelis rūgo jo, ypač iš Balti- 
morės būrys žmonių.

žmonės ir perdaug saumy- 
liškai daro: susideda keletą 
stalų ir nedidoka grupė nau
dojasi, o kitiems reikėjo vaik
ščioti ir naudotis pieva. Mes 
jaučiam, kad prie “L.” pikniko 
reikalinga j 
tada užtektų
phiečiai ant tokių parkų neiš
galim. Visi turėtumėt atsimin
ti, kad mes kiekviena meta 
stengiamės surasti parką su 
visais patogumais žmonėms, 
bet negalima gauti, nors mes 
jų radom labai tinkamų, bet 
neranduoja dėl mūsų patogu
mų, tai kas tada /reikia dary
ti ?• Imam ten, kur galima su- 
rėngt. Darbininkai ir visi žmo
nės naudosis visais gamtos pa
togumais ir atostogomis tik 
tada, kada bus nuversta kapi
talo sistemos vergija, jos ne
kultūringi įstatymai, ir įsteig
ta santvarka panaši Sovietų 
respublikoms, tada bus laimin
ga žmonija visu kuo. Gi mes 
dirbam ta darbą. . .

Ant šios pramogos trūko 
nemažai darbininkų, nors bu
vo suregistruota virš "90 ir jų 
dirbo arti tiek. Tai buvo dide
lis pasiaukojimas draugų, ku
rie dirbo veik visose įstaigo
se.

Nors šios pramogos surengi
mas tenka philadelphiečiams, 
bet kolonijų draugai -turėtų 
kreipti daugiau atydos ir koo- 
peratyviai pagelbėti. Tiesa, iš 
kolonijų draugai pagelbsti ir 
labai daug pagelbsti, bet to 
neužtenka, jei mes norime tu
rėti sėkmingą pramogą. O pas 
mus ant vietos irgi sunku gau
ti nuolatinius draugus, visi 
mes jaučiajn užsivertę perdi- 
deliais darbais, vienok drau
gai dirba pasišventę ideologi
niai paremti mūsų spaudą, 
mūsų judėjimą, mūsų jtaip 
svarbų visos žmonijos darbą— 
darbininkų klasės bendrai ve
damą kovą prieš išnaudotojų 
klasės viešpatavimą.

Prie šio pikniko, reikia pa
žymėti, labai svarbius darbus 
buvo užėmę mūsų tūli jaunuo
liai. Prie vienos svarbios fi
nansinės vietos negalėjom 
gauti senesnio žmogaus tai ją 
užėmė jaunuolis Eddy Griciu- 
nas ir puikiai atliko darbą, o 
jo brolis pagelbėjo prie mais
to ; Albertas Merkis netik bu- 
davojo stalus, bet jis su Ro
bertu Bendoravičium puikiai 
tvarkė automobilius ir dirbo 
kitus darbus. Tai buvo sma
gu. Apart jų, dar daug ^jau
nuolių galėtu įsitraukti ir ne
tik pagelbėti “Laisvės” pikni
ke, bet ir ištisam veikime.

Aš manau, kad philadel-

Visko po Biskį iš Pittsburgh© 
Ir Apylinkės

Pradedant orui atvėst, north- 
aidiečių^ progresy vištkos drau

gijos yra nutarę surengti porą 
gerų parengimų, kaip tik bus 
pabaigtas taisyti LDS 160 kp. 
namas naujoj vietoj, 1320 Med
ley St. Namo komisija sako, 
kad namas bus pabaigtas apie 
šio mėnesio pabaigą. Reiškia, 
greitu laiku galės northsaidie- 
čiai pradėt daugiau darbuotis, 
turėdami vietą susirinkimams 
ir parengimams.

Duquesne Miesto Mayoras Iš
spyrė Slonių iš

Republikonų
rinkimus Pittsburgh, negalėda
ma sušaukti publikos klausytis 
jos senoviškų pasakaičių, pasi
ėmė pagelbon slonių (ele
phant), pavadino “Jumbo” ir 
pradėjo važinėti į miestus ir 
miestelius. Surengė dideles sor- 
kes su tuo dideliu gyvūnu ir 
sušaukė publiką pažiūrėti. Ta
da turi progą savo agitaciją 
varyti. Visur ėjo gerai.

Bet atvažiuoja su minėtu gy
vūnu ir į Duquesne, kur yra 
iCIO komiteto narys miesto ma
joru, Elmer F. Malloy. Majo
ras pasakė republikonams, kad 
išsinešdintų iš miesto su savo 
Jumbo. Jokio leidimo neduos 
tokiom sorkėm. Ir turėjo repu- 
blikonai išvažiuoti nieko nelai
mėję.

Dabar Pittsburgo didlapiai 
plūsta majorą, kad neleido 
soykes daryti. O darbininkai 
turi daug naudos, kada turi sa
vo žmogų, tokioje žvarbioje vie
toje. Negali visokie mulkintojai 
darbininkus mulkinti.

šio mėnesio 10 d. republiko- 
nai buvo surengę rinkimų agi
tacijai pikniką netoli Duques
ne, Kennywood Parke. Kaip 
jie sako, suvežė tris tonus mė
sos ir kitokio maisto daugybes. 
Keturiosdešimts busų vežė žmo
nes iš miestų'į parką per visą 
dieną. Kas tik norėjo, galėjo 
važiuoti.

Suvežė daugybę svieto. Varė 
visokią agitaciją, savo naudai 
ateinantiems rinkimams. Bet iš 
publikos buvo daug girdėtis 
šnekučiuojant: galima pavalgy
ti ir išsigert, bet atėjus balsa
vimo dienai, turime balsuoti už

GERIAUSIA DUONA
,SCHOLES BAKING

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

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškjp, kad mūsų 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų, Mūsų 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 j kitus miestu*.
Tel. Evergreen 7-8538 Sav. V. LUKOŠEVIČIUS

20-ties Mėty Lietuvos Nepriklausomybės Sukaktu
vėms Minėti Proga dienraštis “Laisvė” išleido spe- 

ciališką masiniam platinimui brošiūrą—

LIETUVOS LAISVES
DRAUGAI ir PRIEŠAI

427 Loriimer Street, Brooklyn, N. Y.



Amerikos Istorijoj ir Sovietų Sąjungoj

427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y

GARSINKITE^ “LAISVĖJE

1

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

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 Prūseikos knygoje.

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

Traukiu paveikslus familijų, ves-, 
i ir pavienio.

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

pašto stampomis, 3c ar 5c vertės.

Tą knygą išleido dienraštis “Vilnis

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.

Šeštadienis, Rugs. 17, 1938

Rochester, N. Y> So. Boston, Mass.
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greit atsišauk- 
ją žino, prašo- 
antrašu:

vakare
376 W.

kalbėjo
“Daily 

redakto- 
Susirin-

Sa- 
šna-

vakarą, 
pasimo-

tai būk 
advoka-

BRIDGEPORT, CONN.
LDS 74 kp. rengia draugišką 

važiavimą šį sekmadienį, 18 d. Sep
tember, pradžia 12 vai. dieną, pas 
Gladkauskus, 4 Kittery St., Milford, 
Conn. Moterų prašome nepamiršai 
“Lunch for Two.” Šis parengimas 
yra paskutinis šiuom sezonu, tad 
nepraleiskite jo neatlankę.

Kelrodis: Devon Centre prie red 
light sukite po tiesiai Naugatuck 
Ave., Milford Point Road sukite po 
kairei privažiavę Kittery St., sukite 
po tiesiai ir ten bus pirmoje baltoje 
stuboje. — Užkviečia Rengėjai.

11 dieną 
Hathaway, 
vyriausias

BINGHAMTON, N. Y.
Paskutinį šios vasaros pikniką 

rengia Amerikos Lietuvių Kongreso 
Binghamtono skyrius, sekmadienį, 
rugsėjo (Sept.) 18, 1938, Langdon 
Grove (Balčikonio Darže). Prasidės 
11 vai. ryto. Užkviečiame visus — 
senus ir jaunus — Binghamtono ir 
apielinkės lietuvius atsilankyti. Visi 
svečiai bus aptarnauti skaniais gėri
mais ir užkandžiais. Bus gera muzb 
ka šokiams! Širdingai kviečia visus f 
— Rengėjai. (217-218)

posakio, 
:• padafy- 

naujo 
bū-

“Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytoji}.

“United Skates’’ Pinigai Jail 
Netinkami

CLEVELAND, OHIO
Clevclando LDS jaunuolių kuopos 

201 ir 227 kviečia visus draugus 
ypatingai suaugusius / atsilankyti 
ant Olympiados išlaimėjimo bankie- 
to, kuris įvyks subatos vakare, 
Sept. 17, 1938 ant Liet. Darb. Sve
tainės

Bus 
gardi 
trofės 
lando
burghe per LDS Seimą. — Komite
tas. (217-218)

920 E. 79th St.
gera Lietuviška orkestrą, 
vakarienė ir apdovanojimas 

ir medalių, kuriuos Cleve-
Jaunuoliai laimėjo Pitts-

BEER, WINES & LIQUUORS
WHOLESALE AND RETAIL

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3371 lias been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at , 
553 Broadway, Borough of Brooklyn, County i 
of Kings, to be consumed on the premises.

JAMES GALLO
d-b-a Jimmy’s Bar—American & Italian Rest. 
553 Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10888 has been issued to the undersigned i 
to ■ sell beer at retail under Section 75 I 
of the Alcoholic Beverage Control Law at i 
332 Foster Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SOL PAKOWITZ
332 Foster Avenue, Brooklyn, N. Y.

ELIZABETH, N. J.
Pradedant nuo rugsėjo, (Septem

ber), 23, Bangos Choras laikys savo 
repeticijas kas penktadienį, o ne an
tradienį, kaip pirmiau. Visi choristai 
nepamirškite penktadienį, o ne an
tradienį. — Stanley Rengle, Pirm.

(218-220)

Dėl Mirties Stanislovo 
Kaminsko

d. rugsėjo (Sept.) šių metų mi
rė Stanislovas Kaminskas. Palaido
tas 6 d. rugsėjo. Jis sakydavosi, 
kad turįs seserį, esanti vedusi ir 
gyvenanti Boston, Mass, apielinkėjb. 
Velionis buvo aprašęs ant sesers 
vardo $1000 apdraudos (insurance). 
Taipgi dar gaus $500 asmenų sumo
kamos apdraudos.

Prašome jo sesers 
ti, arba jei kas apie 
me pranešti sekamu

Albinas Semėnas, R. D. 5, Wash
ington, Pa. ' (218-220)

Traukiu paveikslus f 
tuviįį kitokiu grupių
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu- tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atma^avoju 
įvairiem spalvom.

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

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

turėtų unijon stoti visi 
Mill dirbtuvės darbi- 
Kaip greitai būsite or

ganizuoti, taip greitai pasiju
site tvirtais. Nereikės bosų bi
jotis.

Stokite į CIO uniją!

LIETUVIS ADVOKATAS
50 Court Street

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

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

Rugsėjo 20 d. Komunistų 
Partijos lietuvių kuopa turės 
savo lavinimos vakarą ir bus 
rodoma judomi paveikslai. 
Filmos užvardinimas yra toks: 
“THRILLS and SPILLS”. Ga
na įdomi filmą, nepraleiskite 
nematę. Ateidami atsiveskit ir 
savo pažįstamus, kad sykiu! 
galėtų pamatyti paveikslus ir 
išklausyti lavinimosi 
iš ko galės daug ko 
kyti.

Prasidės 8:00 vai. 
kliubo kambariuose,
Broadway. įžangos nebus.

Streikuoja Dėl Darbininkų 
Atleidimo nuo Darbo

Bostono priemiestyj Revere 
sustreikavo auto-busų vežikai, 
todėl, kad kompanija paleido 
iš darbo du garadžiaus me
chanikus, primesdama jiems 
neatlikimą darbo.

Rugsėjo 13 d. unijos pre
zidentas William Menza su
šaukė unijos mitingą ir paaiš
kino, kad minėti darbininkai 
yra išmesti iš darbo vien del 
to, kad aktyviai dalyvavo kai
po unijos organizatoriai. Dar- 1 
bininkai išklausė prezidento 
pranešimą, nutarė taip ilgai 
streikuoti, iki kompanija ne
grąžins į darbą minėtų dviejų 
darbininkų.

įvairios Naujienos
Rugsėjo 

Clarence 
Wor.kerio”
rius, ir Otis A. Hood, 
kįmas įvyko Italų Kooperacijos 
Svetainėj, 110 Newbury St.

Drg. Hood yra Komunistų 
Partijos kandidatas į Massa
chusetts valstijos gubernato
rius ir jis pirmiausia kalbėjo 
šiame susirinkime. Jis taipgi 
yra K. P. šio distrikto pirmi
ninku. Jis ragino atiduoti bal
sus už demokratinio fronto 
kandidatus, o neduoti nei vieno 
balso už dabartinį gubernato
rių poną Hurley, kuris yra di
delis reakcionierius.

Drg. Hathaway kalbėjo šių 
dienų Europos klausimais. Nu
rodė, kad bile dieną gali kilti 
naujas karas, nes fašistinės ša
lys ruošia tokį karą. Hitleris 
daužosi nuo krašto į kraštą lig 
velnias po peklą, nori užgrobti 
Čechoslovakiją ir panaikinti 
ten demokratiją, uždėti ten fa
šistinį jungą, kaipo uždėjo Au
strijoje. Jis sakė, kad visos de
mokratines šalys turi susivie
nyti ir pasakyti Hitleriui: “Ne
kišk cavo purvino, kruvino 
snukio, nes gausi per jį”.

Sovietų Sąjunga ir Francija 
turi apsigynimo sutartį. Angli
ja irgi turėtų tą patį padaryti. 
Taipgi Hathaway ragino bal
suoti už pažangius kandidatus, 
už Naują Dalybą, kad apsaugo
ti šią šalį nuo

Pirmininkas 
liką aukų lėšų 
įmesta $10.75.
riame širdingai ačiū.

fašizmo.
atsišaukė į pu b 
padengimui.
Aukotojams

Su- 
ta-

pūdųAtsirado vienas trijų 
“milžinas” lietuvis drąsuolis ir 
pradėjo visokius nebūtus daik
tus išdarinėti. Ne tik laiškus 
Kliubo nariams siuntinėja, bet 
ir patį Kliubą pradėjo skusti. 
Kur tik sumano, ten bėga, viso
kius išmislus svaido.

Jei jis dar turi kiek sveiko 
proto, tai turėtų liautis tai da
ręs. Jis daro didelę gėdą tiems 
patiems katalikams. Kiti mano, 
kad gal visi tokie katalikai yra. 
Toks žmogus turėtų būti pra
šalintas i^ parapijos ir iš Kliu
bo. /

tei. Reikia pagirti tokį komisio- 
nierių, kuris supranta unijos 
klausimą ir stovį. Jis kvietė vi
sus darbininkus greičiau stoti į 
CIO uniją. Kvietė visus darbi
ninkus greičiau organizuotis.

Taigi, kurie girdėjot pono 
Gaivino kalbą, ilgiau nelaukite, 
bet tuojau išpildykite unijos 
kortas ir įstokite. Unijos rašti
nė randasi po num. 588 Essex 
Street.

Ypač 
Pacific

Į ninkai.

Nauja L. Pruseikos Knyga

Matyt, ponas Griffinas, mie
sto gaspadorius, nori būti Law
rence caruku. Dalykas štai ka
me. Miesto valdžia gavo nuo 
federalės valdžios $326,000. 
Miesto tarybos didžiuma nu- 

j balsavo, kad $30,000 būtų duo- 
I ta gatvių taisymui. Bet majo
ras nesiskaito su tuo tarimu ir 

Jnepasirašo. Tarybos didžiuma 
i nori, kad darbininkai gautų 
šiek tiek darbo, o majoras Grif- 

I finas .kažin kur tuos pinigus 
į nori padėti.

Darbininkai turėtų nepamir- 
! šti, kai ateis balsavimai, nes 
ponas Griffinas ir vėl girsis, 

i kad gerus darbus jis žmonėms 
atliko. L. K. Biuras.

Iš aludes savininko Charles 
Sabulo kostumeriai juokus kre
čia dėl jo laikino neapsižiūrėji
mo.

Tūlas negras, John Moore, 
jau nebejaunas amžiuje, 65 me
tų, ir gyvenąs po 119 Bond St., 
užsimanė išleisti “naujo tipo” 
pinigus. O kadangi būta, vikro 
žmogaus, tai, sulyg 
kas užmanyta, tas ir 
ta,” Išmainymui savo 
tipo” pinigų pavartojo šį 
dą:

Staigiai įėjęs į Charles 
bulo aludę, paprašė kvortą 
pso, padavė “dešimtdolerinę” ir 
gavęs $8.50 reštą pinigų, iš
dūmė laukan.

Kada John Moore išėjo lau
kan, tai Sabulas, apžiūrėjęs 
bumašką, rado ant vienos pu
sės šitokius užrašus: “Issued- 
by the United Skates of Ame
rica” at “Wishing Ton.” O ant 
kitos pusės bumaškos šitaip: 
“If you can pass this bill, you 
are a magician.” Kas lietuvių 
kalbon išvemtus reiškia: “Jeigu 
tu išduo&HŽitą bumašką kitam, 
tai būsi magiku.”

Bet šis šposas neilgai jam 
sekėsi, nes tapo areštuotas ir 
teisėjas nuteisė 60 dienų .kalė- 
jiman atpakūtavoti.
Naujiems Namams Federalė 
Valdžia Paskyrė $2,019,000

Paskutinėmis dienomis mie
sto valdininkai gavo žinią iš 
Washingtono, kad federalė val
džia su užgyrimu prezidento 
Roosevelto paskyrė Elizabethui 
paskolą ant $2,019,000 nau
jiems apartmentams, kurie, 
kaip numatoma, bus statomi 
Port dalyj miesto.

Saugokite Vaikus nuo Šunų

Rugsėjo 10 dieną “Elizabeth 
General Hospital,” po ilgų kan
čių iš priežasties šunies įkandi
mo, mirė graži 
metų mergaitė 
son, gyvenanti 
St.

Rugpjūčio 10
šuva įkando nelaimingai mer
gaitei J veidą, bet tėvai, iš 

5 priežasties nežinojimo, gydė 
i naminiu būdu, manydami, kad 
praeis. O tas buvo didžiausia 
klaida.

Savaitė atgal prieš jos mirtį, 
Irene^pradėjo keistokai elgtis. 
Tėvai pašaukė daktarą Hig
gins, kuris tuojaus pasiuntė 
Irenę į ligonbutį, bet, deja, bu
vo jau pervėlu.

Rugsėjo 11 dieną alderma- 
nas Galvin, policijos viršinin
kas, neblogą prakalbą pasakė 
per radio stotį WALJW. Visa 
kalba buvo pašvęsht CIO uni
jos organizavimui irjos darbuo-

geltoplaukė 4 
Irene Ander- 
po 205 First

dieną pasiutęs

Tas pats šuva įkando ir ki
tiems trims vaikams, kurie yra 
po daktarų priežiūra.

Labai gaila mergaites tėvų, 
kurie yra bedarbiai.
Ateinančios Nominacijos 

Būsianti Kandidatai j 
Valdvietes

Ateinančiose nominacijose* į 
miesto gaspadorių (majorą) iš 
demokratų partijos atsirado 
net trys kandidatai — James 
T. Kirk, Joseph A. O’Brien ir 
Joseph F. Sullivan.

James T. Kirk tapo užgirtas 
per reguliarę demokratų ma
šiną. Jis žinomas visiems Eli
zabeth© lietuviams, nes yra ad
vokatu kai kurių lietuviškų or
ganizacijų.

Bet, tiesą pasakius, nė vienas 
iš tų kandidatų neturi aiškios 
programos dėl miesto gyvento
jų.

Regu Ii arė 
varo plačią 
Kirk baisiai 
damas būti

demokratų mašina 
agitaciją, kad J. 

pasiaukojęs, sutik- 
kandidatu, nes jei

bus išrinktas majoru, 
bus priverstas paleisti 
tūros praktiką.

Keista, labai keista,
pasiaukavimas savęs, jei šiuo
se laikuose patapdamas majo
ru gaus metinę algą $6,500.

Bent taip nemano jo oponen
tai, kurie palaiko savo kandi
datūrą į miesto gaspadorius.

šioj apielinkėj Komunistų 
Partija stato savo kandidatus 
į valstijos seimelį, Henry Al
len, į Board of Chosen Free
holders. Renious Edwards, ir į 
valstijos senatorius William 
Norman.

Visų pažangių piliečių parei
ga ateinančiuose rinkimuose 
paduoti savo balsus už šiuos 
kandidatus.

Rugsėjo 8 dieną Aušros 
Draugijos susirinkime, kaipo 
vasaros laiku, narių dalyvavo 
gana mažai. Tas nelabai gerai 
iš pusės draugijos narių).

Geriausias puilktas, t ii tas, 
kad praeitą mėnesį neatsira
do nei vieno ligonio.

Į draugijos susirinkimą at
silankė Gudaitienė, kuri savo 
laiku grįžusi iš Sovietų Sąjun
gos negražiai pletkavojo apie 
tą šalį.

Ligi šiol ji pas mus mažai 
matosi, bet bėda atėjo pas mus. 
Mat, “L.” skaitytojai matėte, 
kad nesenai mirė Dorothy 
Zernoff, kurią Gudaitienė, pa- 
kavojo savo kaštais.

Kadangi Gudaitienė save 
skaito mažai turtinga, tai pa
prašė draugų padengti dalį iš
laidų. Atsirado keli geros va
lios draugai ir sumetė $3.30.

Lai būna šis įvykis pasarga 
Gudaitienės tipui prisirašyti į 
kokią nors organizaciją, tai ne
reikės individualiai prašinėti.

“L.” Reporteris.

CHRONIŠKOS
LIGOS

GYDOMOS
KRAUJO, ODOS, NERVŲ LI
GOS, BENDRAS SILPNUMAS ir 
NERVŲ IŠSISĖMIMAS, SLOGOJ, 
ir ĮSISENĖJĘ 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 nesupran 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 Ave. ir Irving, Place

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

Pavykęs Parengimas
Varde ALDLD 50 kp. 

pasidarbavimą draugių 
Duobienės, A. Duobienės ir B. 
Merkevičienės, rugsėjo 9 d. 
buvo surengtas draugiškas va
karėlis Ispanijos liaudiečiams 
kariams ant čokolado ir"ciga- 
retų.

Nors rėmėjų ir nebūva dau
giausia, tačiaus uždarbio su 
aukoms liko $26.30. Gedemino 
D-tė davė du mažuosius kam
barius veltui.

P. žirgulis aukavo 
maistui gaminti.

Pinigais aukavo: M. Dusei- 
ka $2; po $1.00: S. Kiarakis, 
J. Stanley, B. Černauskas, P. 
Anderson, J. Rudukas; po 50 
centų: K. Anderson, P. Bu- 
gailiškis, P. Kulis, A. Evans. P. 
Brown 30c. Po 25c.: J. Miller, 
M. Krivitza, P. žirgulis, Wi
gends, J. Brown, R. Braus; po 
10 centų: Daukas ir Ą. Duo- 
bienė; D. Valtukė, 15 centų. 
Varde liaudiečių didelis ačiųj 
visiems!

Rugsėjo 25 d. pas Joną 
Merkiavičių rengiami kugelio 
draugiški pietūs Ispanijos 
liaudiečių naudai. Užmokestis 
už pietus,, kas kiek išgalės. 
Turėsime ir muziką. Pradžia 
lygiai 12 vai. dieną. Kviečia
me visus, kas tik simpatizuo
jate tam tikslui.

Kad žinojus, ant kiek as
menų gaminti maisto, pagei
daujame užsiregistruoti seka
mose vietose: Gedemino sve
tainėje pas P. žirgulį, pas J. 
Merkiavičių, pas B. černauską, 
461 Remington St., E. Duobie- 
nę, 10'8 Weyl St. Visi pasi
matysime ant kugelio baliaus.

Simpatizatorius.

Amerikos Marininkai Skren
da Japonijos Lėktuvu

Shanghai, Chinija. — Ja
ponai paskolino lėktuvą, ku- 
riuom dvylika Amerikos 
marininkų nuskrido į Jung
tinių Valstijų šarvuotą lai
vą “M o n o c a c y,” esantį 
Yangtze upėj ties Kiukian- 
gu. Tie marininkai buvo 
pasiųsti pavaduot kai ku
riuos “Monocacy” jūrinin
kus, kuriem japonai taipgi 
paskolinsią lėktuvą.

Japonai , uždraudė tam 
laivui plaukt žemiau Kiu- 
kiango, linkon Shanghajaus.

Svarbi Knygutė Su Patarimais 
Kaip Patapti Piliečiu

Anglų kalboje yra išleista labai svarbi knygutė 
nurodymais,.kas reikalinga žinot, norint patapt 

Jungtinių Valstijų piliečiu.

su

Duodama paaiškinimai, kaip gali patapti piliečiais tie, 
kurie yra atvykę į šią salį dar prieš 1922 metus ir neat- 

simina laivo vardo, atvykimo dienos ir kitų 
reikalingų informacijų.

Duodama paaiškinimai, kaip yra su pilietybe, kada 
apsiveda ne pilietis vyrąs su piliete moteriške arba 

pilietė moteriškė su nepiliečiu vyru.

Informacijos, ką reikia daryti, kada pameta ar kokiu 
nors būdu sunaikina pirmas ar antras popieras. Nuro
doma, kur ir kaip kreiptis gavimui naujų pilietybės 

popierų bei liudijimų.
Brošiūra Yra Anglų Kalboje Užvardinta

HOW TO BECOME A CITIZEN
OF THE UNITED STATES

Ją išleido Foreign Language Information Service, Ine.
JĄ GALITE GAUTI Iš “LAISVĖS”

Knygute 64 puslapių, kaina 25c.

Mokestį galite prisiųsti 3c arba 5c U. S. A. pašto 
ženkleliai-stamps.

“LAISVE”, 427 LORIMER ST., BROOKLYN, N. Y.

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 Prūseikos knyga.

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

■S

36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y. 
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi
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Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, sen- 
vičiam duona, baltą duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi 
kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas ska
niausių kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese 
Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake, Stollen, 
Doughnuts, Pies, Pastries Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

Siunčiame duoną per paštą į kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svori ir kainas.

Varpas Bakery 36-42 Stagg Street Brooklyn, N. Y.
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NewWko*zMzfcr2inloi
Šiandien Viso Miesto Demonstracija 

Už Didesnę Pašalpą Bedarbiams

įskaitant jų šeimas, su- 
trečdalį šalies gyvento-

gyventojų padėtis New

Jau visiems žinoma, kad 
Amerikoje randasi milionai 
žmonių, kurie ne iš savo kal
tės neturi darbo. Tie bedar
biai, 
daro 
jų-

Tų
Yorke, kaip nurodo Workers 
Alliance, bedarbių organiza
cija, yra štai kokia :

Kūdikis gauna 17c. į dieną 
maistui.

Šeima gauna 15c. į mėnesį 
drabužiams..

Namų išlaidoms gauna po 
5c. į savaitę.

Gaunamomis rendomis gali 
pasirendavot tik gaisrinius 
slastus.

Daktarą ar dantistą gali 
šauktis tik labai nepaprastuo
se nuotikiuose, kuomet tan
kiausia, jau būna per vėlu.

Tą padėtį tyrinėjo guber-

natoriaus ir majoro paskirti 
komitetai, kurie pripažino, 
kad iš šalpos gyvenantieji 

j newyorkieciai gyvena 40 nuo
šimčių žemiau padoraus pra
gyvenimo ribų. Visos žymios 
valstijos ir miesto agentūros 
yra pasisakiusios už pagerini-

■ mą bedarbių sąlygų, tačiau 
atatinkami organai to nepada
ro. Vieton to, įvesta eilė blo-

I gumų: ilgesnis laukimas pa
šalpos, duoda mažiau drabu
žių, neduoda kraustymosi lėšų, 
ateiviai diskriminuojami.

Workers Alliance šaukiama
■ demonstracija prie šalpos Biu
ru centralinės raštinės 902į 4-
Broadway, N. Y., rugsėjo 17- 
tą, 11 vai. ryto, padės išgaut 
daugiau pašalpos ir prašalint 
blogumus. Bedarbiai tikisi vi
sų paramos šiai demonstraci
jai.

PASKYROS LABDARYBEI

Paskutinis Pranešimas Grand Strytas Dabar 
Jau Gražus

Įčiau saliūno ar krautuvės, bus 
! priverstas į ją pažiūrėti, na, 
:ir užeiti. !

Iš J. Garšvos Šeimos 
Sutik tuviu

Angly Kalba Lavintiem 
Ateiviams

Rengiantis prie ateinančių 
metų budžeto, visos įstaigos 
pateikia savo planus tų me
tų darbams ir numatomom iš
laidom padengt kreipiasi į 
Miesto Planavimo Komisiją. 
Toji apsvarsto, padaro savo 
pastabas ir priduoda Sąmatų 
Tarybai, kuri turi galutiną žo
dį užgyrime plano.

Jau buvo minėta, kad svei
katos komisionierius drg. Rice 
pareikalavo $2,223,000 sveika
tos įstaigų budavojimo reika
lams.

Tuo pat laiku, labdarybės 
komisionierius William Hod
son pareikalavo $2,032,000 
įsteigt naujus labdarybės cen
trus. Numatoma pinigai išleist 
sekamai:

Harlemo Labdarybės Cent
rui, kuris turėtų aptarnaut 
12,000 visuomenės pagelbos 
reikalingų asmenų ar grupių, 
$698,000.

New Yorko Centrui ant 
14th St. $357,000.

Centrui žemajame Brookly
ne $317,000.

Centrui East Nejy Yorke 
$327,000.

12,000 Susirinko 
Per Lietu

Smarkus lietus sugadino 
Brooklyno komunistų masinį 
mitingą Coney Island Velo
drome. Rizikuodami sušlapt, 
vis vien susirinko 12,000 pub
likos ir ilgai lūkuriavo, ma
nydami lietų praeisiant ir ga
lėsiant tęst mitingą.

Tiesa, mitingas ir buvo pra
dėtas ir I. Amter pasakė pir
mą prakalbą. Bet būriai lie
taus ateidinėjo vienas po ki
tam ir d. Browderis, kuris tu
rėjo būti vyriausiu vakaro kal
bėtoju, išėjęs ant estrados 
pranešė, kad “dėl palaikymo 
geros sveikatos, eikite namo, 
o mano prakalbą rasite ‘Daily 
Workeryj.” Jo prakalba til
po “D. W.” penktadienio lai
doj.

Tai jau antru kartu lietus 
komunistams atima progą tu
rėt gerą mitingą. Pernai toj 
pat vietoj rengtasis mitingas 
negalėjo nei prasidėt dėl di
delio lietaus.

padaryti

j Tarptautinio Darbininkų Ap- 
Isigynimo lietuvių 17-tos kuo
pos išvažiavimas jau čia pat, 
įvyksta sekmadienį, rugsėjo 

|18, Forest Parke. Gaspadinės 
!gamina skanius užkandžius ir 
tikisi susilaukti daug dalyvių 
šiAme išvažiavime. Todėl tu
rintieji liuoso laiko nepamirš
kite dalyvauti ir
TDA lietuvių 17-tos kuopos iš
važiavimą sėkmingu.

Amerikos darbininkai dar 
tik pradeda masiniai įsitrauk
ti į kovas prieš išnaudotojus. 
Tik pora metų, kaip suorgani
zuota Am. Darbo Partija, ku
ri parodo, kad Am. darbinin
kai pradėjo atsiskirti nuo po
niškų partijų i Tai jau žings
nis pirmyn, tačiau tas nereiš
kia visuotiną laimėjimą, dar 
reikės pergyventi visokių kovų 
ir areštų. Todėl remkime vi
sais galimais būdais TDA, ko
votojus ginančią organizaciją, 
kad atėjus laikui būtų prie ko 
šauktis.

Iki šiol mūsų Grand Strytas | 
(kuriame daugiausiai yra lie
tuviškų biznių) buvo akmeni
mis grįstas ir siauras. Pasta
ruoju laiku šią gatvę (dides
nę jos dalį) taisė WPA dar
bininkai : praplėtė ir išliejo 
asfaltu. Dabar Grand Strytas 
yra jau tikrai plati gatvė ir 
daug gražesnė.

Kadangi šalygatviai tapo 
susiaurinti, tai tūli biznieriai 
mano, kad ir jų biznis page
rės, nes žmogus, eidamas ar-

Gatvės taisymo tikslas—Pa
saulinė Paroda 1939. Mat, ti
kimasi, kad Grand Strytu la
bai daug žmonių iš New Yor- 
ko ir Brook lyno važiuos į pa
roda. *

Mrs. Dora Miller, 159th St., 
Jamaica, apsiskunde policijai, 
kad išėjo mėnesį išgyvenusi 
įnamė, o su ja ir $159 vertės 
kailių kalnieriai. Įnamė parda
vus kalnierius už $18. Jieško- 
ma pirkusiųjų.

Komisija.

MIRĖ .1

Saugokitės-—Suktos
šio mėnesio 12-tą, p. J. Gar

švos namuose, įvyko smagi 
pramogėlė, suruošta sugrįžtu- 
vėms jo šeimos, kuri lankėsi 
Lietuvoj. Ten svečiavosi p. 
Garšvienė su dukrele Anita ir 
sūneliu Juozu; patsai p. Gar
šva buvo likęsis namie, savo 
(laidotuvių direktoriaus) pa
reigose. Puotoje dalyvavo jųjų 
artimieji, ir pora kunigų, biz
nierių ir nemažai šiaip žmo
nių.

Kelione ir apsilankymu Lie
tuvoj šeima pasitenkinus, taip 
lygiai pasitenkinus ir mKWHia 
kelionės užbaiga—gražiom su
tiktuvėm.

New York o Miesto Kolegija 
skelbia specialius anglų kal
bos kursus lavintiems atei
viam. Klasės yra dieninės ir 
vakarinės. Dieninėms registra
cija šio mėn. 20 ir 21, nuo 2 
iki 3 :30 vai. po pietų, Rm. 826, 
23rd ir Lexington Ave., N. Y. 
Vakarinėms klasėms registra
cija tomis pat dienomis, nuo 
7 :30 iki 8 :30 vakaro, Rm. 222, 
139th St. ir Convent Ave. 
Abiejų klasių pam'okos prasi
dės šio mėn. 22-rą.

Pakvaišęs Brooklyn State 
Hospital darbininkas Ch. Cal
lahan pasivogė mirusių kūnus 
ir pasileido su ambulansu po 
miesto trafiką. Jis sudaužė 
vieną mašiną. Atsimušus į tra- 
fiko stulpą, tapo pagautas.

Rugsėjo 16-tą mirė Amelia 
Bočkus, 6,1 metų amžiaus, gy
venusi po, aritrašu 138-23 
Lloyd St., Jamaica, N. Y. Bus 
palaidota pirmadienį, rugsėjo 
19-tą, šv. Jono kapinėse. Pa
šarvota namie. Graboryste rū
pinasi graborius J. Garšva.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(Šulinskas)

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

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

Woodhaven, L. L, N. Y.

Dr. Herman Mendlowitz
S3 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. 28rd Street

Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėje”.

Kor.

Moteriška “Pagunda” 
Pas Beždžiones

Posėdis ir Praktikos
Lietuvių Liaudies Teatro 

valdybos posėdis įvyks sekan
tį nedėldieni, 18 rugs., lygiai 
10-tą vai. ryte, “Laisvės” pa
talpoje. Kviečiami 
meno mylėtojai bei 
vaidinimus.

ir šiaip

mylinti

Girdės Dodd Prakalbą
Prieš-Nazius Literatūros Ko

miteto pramogoj-vakarienėj ir 
šokiuose — kalbės Wm. E. 
Dodd, Jr., sūnus buvusio J. V. 
ambasadoriaus Vokietijoj. Jis 
papasakos Vokietijoj patirtus 
dalykus, kurie jį atvedė veik- 
lon prieš nazius. Jis dabar yra 
minėto amerikiečių komiteto 
pirmininku.

Pramoga bus rugsėjo 17-tos 
vakare, 7:30, Tavern-On-The- 
Green, 67th St. ir Central 
Park W., N. Y. Bilietas $1.50.

Keturi jauni bezdžioniukai 
paspruko iš žvėriukų ir pauk
ščių krautuvės, 215 Fulton St., 
ir pasileido stogais ir gaisri
niais laiptais.

Kada ant stogo jiems paro
dė gražią, jauną bezdžionai- 
tę, trys tos veislės “vyru
kai’* neatlaikė “pagundos”, 
greit atėjo į svečius ir pasida
vė pagaunami. Tačiau ketvir
tas keliavo nuo stogo 
go per porą valandų, 
rado vaisių krautuvę, 
ramybės, ėmė svaidyti 
į kostumerius 
Vienok bananų
neišgelbėjo nuo
bezdžioniuką pagavo.

ant sto
ką! su- 

Negavęs 
bananas

ir "gaudytojus, 
“amunicija” 

nelaisvės,

Norėjęs Pasigarsini
Gus Boell, bedarbis, areš

tuotas ant viršaus 700 pėdų 
aukščio Trylono, pastatyto 
Pasauliniuose Fėruose. Jis sa
kėsi norėjęs iš ten šokt para
šiutu ir pagarsėti, kad gaut 
darbą, bet parašiutui sulijus, 
pabijojęs.

Nori Užmiršt Narius
Lotte Lehman, Metropoli

tan "Operos dainininkė, ketvir
tadienį išsiėmė pirmas Ame
rikos pilietybės popieras ir 
jas iškėlus aukštyn pareiškė: 

f "Aš nebenoriu nieko atsiminti 
apie Vokietiją.” Jinai gimus 
Vokietijoj, o paskiau buvus 
Austrijos pilietė pagal vyrą. 
Fašizmui ir ten įsigalėjus, ji
nai pasiskubino atvažiuoti

> (jau 7-tu kartu) Amerikon ir 
\ tapt piliete.

reikalų 
mokintis 

nauji veikalai, nustatyti diena 
baigiamam mokintis veikalui 
“Mirtų Vainikui” ir daug kitų. 

Būkite!
* :(s %

Vaidintojai “Mirtų Vainiko” 
nepavėluokite ant praktikų, 
kurios prasidės lygiai 10-tą 
vai., nedėlioj ryte (rugs. 18).

Įsitėmykite!
Sekr., P. Baranauskas.

imui: pradėti Sporto Mėgėjams

Iš LLD 1 Kp. Susirinkimo
Lietuvių Literatūros Draugi

jos 1-mos kuopos susirinkimas, 
įvykęs užpereitą ketvirtadie
nį, buvo neskaitlingas. Bet mo
terys daugiau lankosi į susi
rinkimus, negu vyrai.

Centro sekretorius D. M. 
Šolomskas raportavo, kad šių 
metų knyga “ūkanos”, apy
saka, yra perduota spausdin
ti ir neužilgo bus dalinama 
nariams. Kiek teko sužinoti, 
tai bus viena iš puikiausių lie
tuvių kalboj išleistų apysakų. 
Todėl visi nariai malonėkite 
tuojau i užsimokėti duokles, 
kad galėtumėte gauti knygą.

Sekantis susirinkimas bus 
šaukiamas platus, su paminė
jimu 18-kos metų sukaktuvių 
nuo lenkų užgrobimo Vil
niaus, Lietuvos sostinės. Yra 
labai pageidaujama, kad kal
bėtojai draugijų susirinkimuo
se plačiau išaiškintų tokius 
svarbius įvykius.

Kuopos Korespondentas.
_____A____________

Iki šiol Brooklyne buvo 
^žai žinoma liet, futbolo grupe
lė.

Paskutiniu laiku įvyko jos 
persiorganizavimas ir šių me
tu rugsėjo 9 d., 8 vai. vak., 
Piliečiu Kliube, įvyko steigia
mas, iš naujų pagrindų, gene
ralinis susirinkimas. Dalyvavo 
didžiulis būrys jaunuolių, iš 
kurių matėsi sportinė energija.

Susirinkime buvo plačiai 
kalbėta apie sporto jėgų su
jungimą Brooklyno liet, jau
nime. Įvairių sportininkų kal
bos įnešė patarimus, kad su
jungti sporto jėgas, nežiūrint 
nei jokių politinių įsitikinimų. 
Todėl visi esate kviečiami į 
bendrą sportą. Sudarykime 
stiprią futbolo komandą ir pa- 
sirodykim viešai, ką mes ga
lime, žaidžiant.

Įsteigtoje komandoje ran
dasi nemažas skaičius, gerų 
žaidėjų, nes tą įrodė įvykusi 
treiniruotė, praėjusi sekma
dienį. Tad kas ta sporto šaka 
įdomaujate, prašome atsilan
kyti sekančioje praktikoje, 
kuri įvyks rugs. 18 d., 1 vai. 
p\.^ P- punktualiai, Queens 
Plaza aikštėje, (arti Queens- 
Boro tilto, Long Island). Pas
kutinė stotis “Queens Plaza”. 
Be to, bus tenai praktikinio 
pobūdžiu rungtynės su sve
timtaučiais.

Tad 
tui!

ma-

j talką bendram spdr-

Report.
Frank Brandhove, 28 m., 

buvęs kariškis, kaltinamas pa
bėgęs iš kariškos tarnybos su 
$1,400 valdiškų pinigų, kad 
pasivažinėt. Sulaikytas po $5,_ 
000 kaucijos.

S. Lent vairuojama ma-Mrs.
šina užšoko ant šaligatvio prie 
6th Avė. ir Pacific St., prie sie
nos pritrėškė dvi moteris ir 
sunkiai sužeidė.

Sveikatos komisionierius dr. 
John L. Rice įspėja motinas 
saugotis tūlos apgavikės, kuri 
po priedanga slaugės apgaudi
nėja moteris.

Ta moteriškė veikia Fort 
Greene - Bedford distrikte, 
Brooklyne. Ji esanti apie 50 
metų, apydiktė, žilstančiais 
plaukais, apie 5 pėdų 3 colių 
aukščio, daugiausia dėvinti 
tamsiais drabužiais, iškalbi.

Jinai užeinanti pas biednas 
motinas, tankiausia ateives, 
persistatydama Sveikatos De
partment© slauge, ► pasiūlanti 
joms apsaugą vaiku nuo rau
nu, difterijos, kokliušo ar ko 
kito, paliepdama vaikus atvest 
Sveikatos Centram Už savo 
“patarnavimą” dažniausia rei
kalaujanti $1. bot jei to ne
išgali mokėt, jinai esanti “nuo
laidi”, paimanti tik 50 ar 25 
centus. Visuomet išduodanti 
kvitą, po kuriuo pasirašanti 
“Wall.”

Pernai tokia moteriškė ope
ravo East Side j. Seniau buvo 
pasirodžius Bronxe. Tas buvo 
iškelta spaudoj ir jinai buvo 
dingus iki pereitą savaite vėl 
pasirodė Brooklvne. Galimas 
daiktas, kad dabar ii prasiša
lins iš minėtos sekcijos ir pa
sirodys kurioj nors kitoj, tad 
visur reikia jos dabotis.

Tėvai ir abelnai publika, 
pastebėję kur nors tokią “in
spektorę”, prašomi tuojaus 
pašaukt policiją.

Prie to, Sveikatos Depart- 
mentas perspėja, kad Vaiku 
Sveikatos Stotyse patarnavi
mas yra visai nemokamai 
tiems tėvams, kurie neišgali 
mokėt privatiškiems dakta
rams. Ir niekad niekas nemo
kėjo «už čiepijimą nuo raupu, 
'difterijos ar kitos panašios li
gos. Tad reikia žinot, kad 
bile kas, kuris siūlo tokius pa
tarnavimus iš Sveikatos Dep- 
to ir pareikalauja mokesties, 
yra sukčius ir juo greičiau 
bus suimtas, tuo sveikiau 
su omen ei.

Jis
Vi

New Yorko čechoslavai 
Prieš Hitlerį

šiame didmiestyje 
čiuojama gyvenant 
čechoslovakų. Apie 
skaičiaus gyvena 
Jų centras 241 E.

Pasikalbėjus su 
vienas išsireiškia,
Slovakija ginsim nuo Hitlerio 
iki paskutinio lašo kraujo.

apskai- 
100,000 
pusė to 

Yorkville j.
75th St.
jais, kiek- 

kad čecho-

Muštynėse prie Lorimer ir 
Broadway, ketvirtadienį, areš
tuota keturi ir du nubausti už
simokėti po $5. Kitų dviejų 
tardymas atidėta.

PARDAVIMAI
Bar ir Grill restauracija, labai 

geroje vietoje. Restauracija nauja. 
Kaina labai pigi. Priežastis parda
vimo yra savininko nesveikumas. 
Atsišaukite bile laiku šiuo antrašu: 
470 Union Ave., Brooklyn, N. Y.

(216-221)

TŠRANDAVOJIMAT
Pasirandavoja 5 kambariai 

derniškai įruošti. Pageidauju, 
rendauninkai prižiūrėtų 
sąlygų susitarsime 
Alex Sabutis, 258 Reid 
lyn, N. Y.

nį o- 
kad 

ir namą, dėl 
asmeniškai. 

Avė., Brook- 
(216-218)

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-3872

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
(Armakauskas)

Graborius (Undertaker)
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Ave.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4385

Mateušas Simonavičius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai, geriausių 
bravorų alus ir 

.Ėlius. Kada būsi
te Brooklyne, už
eikite susipažinti.

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras .kamba
rys, užėjimui su 
moterims. • Nedė
tomis atdaras 
nuo 1 valandos

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

♦

NOTARY PUBLIC Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y,

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

Lietuvių Kuro Kompanija 
ĮDEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS 
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

ra a* aa ra ra ra m m mmmma

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

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

ną; gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai.

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

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