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Krislai
Nešvari Burna.
Dienraščių Vajai. 
Reikia Paramos. 
Sugrįžo: 
Laukiame Kitų.

• Kaip ir buvo tikėtasi, Straz
das jau pasveikino Joną Bui
vydą, išmestą iš Komunistij 
Partijos už niekinimą ir šmei
žimą mūsii judėjimo, pasislė
pus po slapyvardžiu.

Strazdui nepavydime naujo 
talkininko, tegul žinosi. Lie
tuviškas priežodis sako: “Ati
tiko kirvis kotą.”

Keli metai atgal, kai Bui
vydas darbavosi komunistui 
eilėse, tas pats Strazdas jį 
pikčiausiu sutvėrimu 
o jo draugei davė 
“Chicagos ekspreso” 
Dabar susidraugavo.
d as, girdi, buvo suklydęs, da
bar gi sugrįžo “prie dvasios 
šventos”.. .

vadino, 
specialį 
vardą.
Buivy-

Tiek to. Strazdas turėtų 
tiktai pasidžiaugti Buivydo at
sivertimu ir palikti mus ra
mybėje. Deja, pasitikdamas 
naują rekrutą, jis atidarė sa
vo nešvarią bumą prieš mus 
iki ausų. Apart senų titulų, 
jis mus apdovanojo dar šiais: 
“centrabiuriški rainiai,’’ 
“ ‘Laisvės’ katinėliai,” “Stali
no pasternokai,” “staliniškos 
plytlaižės” ir tt.

Labai dėkui. Purvai prie 
mūsų neprilipo ir neprilips. 
TieR tik turime pasakyti: 
Strazdo ir Stilsono susiženiji- 
mas su socialistais davė jiems 
naujos inspiracijos plūstis ir 
koliotis.

Vyrai gražiai mokinasi nuo 
savo vado.

Spaliij mėnesis jau nebetoli. 
Tai bus “Laisves” ir “Vilnies” 
rugiapjūte.

Kai kurios kolonijos jau ge
rai pasiruošę darbui. Hartfor
do draugai ypatingai gražiai 
prisirengę dideliam darbui. 
Jų pryšakin atsistojo senas 
mūsų judėjimo veikėjas, bet 
dar pusėtinai jaunas amžiumi 
draugas Taraška. ’

Vėliname drg. Taraškos 
“vaiskui” geriausio pasiseki
mo. Lai Hartfordas laimės 
pirmą dovaną šiame “Laisvės” 
vajuje!

Drg. Prūseika rašo ii’ sako, 
kad “Vilnis” perkasi visą va
goną popierąs. Kaštuos pus
antro tūkstančio dolerių. Pra
šo išgalinči^s geros valios 
draugus ateiti vilniečiams tal
kon.

“Laisvės” įstaigos darbinin
kai jau atsiliepė. Beveik visi 
paaukojo po dolerinę.

Sugrįžo iš Ispanijos drg. 
Charles Young, lietuvis kovo
tojas, draugės Am ii i jos Jes- 
kevičiūtės gyvenimo sankelei- 
vis. Pusantrij metų karas, 
žinoma, jo sveikatą šiek tiek 
aplaužė. Charles turės gero
kai pailsėti. Tikimės, kad pa
ilsėjęs, kaip, kiti sugrįžę lie
tuviai kovotojai, jisai uoliai 
darbuosis mūsų revoliuciniam 
judėjime. z
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Alexandria, Aigiptas. — 
Manevruodami Viduržemio 
Jūroj, čia atplaukė 18 An
glijos karo laivų.

Jau 500 žmonių prarado 
gyvybę per dabartinius pot- 
vinius-audras Naujojoj An
glijoj ir New Yorko valsti
joj-

IŠPLĖŠĖ $3,000,000 Iš 
TRAUKINIO

Atžagareiviški Tarimai Am
erikonų Legiono

Laukiame sugrįžtant ir kitų 
lietuvių kovotojų. Dar du 
brooklyniškiu turime Ispani
joje, būtent, Vytautą Zablac- 
ką ir Balį Kilą. Kaip atrodo, 
tai ir jų neužilgo susilauksi
me, nes Ispanijos liaudies val
džia nutarė paliuosuoti visus 
užsienio kovotojus nuo karo 
pareigų.

LAIKRODŽIAI VALANDĄ 
ATGAL

Brooklyniškiai suruoš d. 
Young pasitikimą. Gražiai, 
draugiškai pasitiksme ir kitus 
kovotojus.

Atsteigimui normalio gyve
nimo, atsistojimui ant kojų iš 
naujo reikia visapusės mūsų 
paramos. Mes savo kovotojus 
ne tik pagerbsime, bet ir pa- 
remsime.

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $6.00 

Metams

CECUM MINIOS GINSIS NUO NAZIU
NAZIAI REIKALAUJA “IŠPJAUT ČE

CHOSLOVAKIJĄ KAIP APENDIKĄ”
Godesberg, Vokietija. — 

Pasikalbėjime su Anglijos 
ministerių pirm. Chamber- 
lainu, kaip pranešama, Hit
leris reikalavo pripažint 
jam “teisę” šitaip apsidirbt 
su Čechoslovakija:

Ne tik tuoj aus .prijungt 
Vokietijai “vokišką” Čecho
slovakijos ruožą su pusket
virto miliono gyventojų, bet 
atkirst nuo čechoslovakijos 
“vengriškus ir lenkiškus 
plotus” ir vienus atiduot 
Vengrijai, kitus Lenkijai.

Griežtai sumažint armiją 
likusioj Čechoslovakijos že
mėj ir įvest Vokietijos prie
žiūrą ant Čechoslovakijos 
santikių su kitomis šalimis.

Pripažint Vokietijai “tei
sę” prižiūrėt didžiuosius Če
choslovakijos ginklų ir amu
nicijos Skoda fabrikus, kad 
jie niekam negamintų karo 
pabūklų be Vokietijos užgy- 
rimo.

Priimt Vokietijos virše
nybę bendruose čechoslova
kijos politiniuose ir ūkio 
pramonės dalykuose.

Pašalint dabartinį Čęcho- 
slovakijos prezidentą Bene
šą kaipo “nepasitikimą” Vo-

Anglijos ministeris pirmi
ninkas Chamberlain abelnai 
sutikęs su Hitlerio reikala
vimais, ir jųdviejų nuomo
nės, esą, skyrėsi tik dėl to, 
kokiais būdais įvykdyt tuos 
Čechoslovakijos “pertvar
kymus.”

Pasikalbėjimų pertraukoj 
Chamberlain per radio atsi
šaukė į Čechoslovakiją ir jos 
nazius vokiečius ramiai lai
kytis, iki klausimas bus “iš-

Provokatoriški Nazių Gandai 
Prieš Čechoslovakiją

Berlin. — Nazių spauda 
pasakoja, kad Čechoslovaki
jos kareiviai šaudę kulkas- 
vaidžiais į vokiečius hitleri
ninkus, “apvaikščio jaučius 
pasiliuosavimą” nuo čecho
slovakijos, Weiperte, Gras- 
litze ir kituose Sudetų mies
tuose ir, girdi, “šešiolika vo
kiečių nukovę ir daugelį su- 
žeidę.”

Čech oslovakų kareiviai 
išvijo nazius iš tų miestų, 
kurie būk tai buvę užleisti 
hitlerininkam.

Valdiška Vokietijos'žinių 
agentūra skelbia, kad “39 
Sovietų lėktuvai” atskridę į 
dvi Čechoslovakijos orlaivių 
stovyklas.

Berlin. — “Angriff,” or
ganas Hitlerio propagandos 
ministerijos, vadina Čecho
slovakiją “sugedusiu apen- 
diku,” ir sako:

“Dienotvarkėje tėra tik 
vienas punktas—galutinai ir 

ką.”
Panašiai kalba ir kiti na- 

ziu laikraščiai Jr vadai, c

POTVINIUOSE IR AUDROSE 
ŽUVO 446 ŽMONES IR 
DAUGYBE NUOSAVYBES

New 
marių 
asme-

Mass., 
lietum

Mass., Conn, ir kitose 
Naujosios Anglijos valstijo
se ir New Yorko valstijoj 
per viesuliškas liūtis ir po- 
tvinius šiomis dienomis žuvo 
446 žmonės.

Long Islande, prie 
Yorko, potviniai su 
pakilimu pražudė 31 
nį.

Per Springfieldą, 
audra su tvanišku 
šėlo po 100 mylių per va
landą;- apsemtos didelės 
miesto dalys, ir 15 tūkstan
čių gyventojų apleido na
mus.

Hartforde,' Conn., tūks
tančiai žmonių pabėgo iš 
namų ir fabrikų į aukštes
nes vietas. Liūtys sustabdė 
traukinių ir automobilių ju
dėjimą.

Rhode Islande per šią 
gamtos rūstybę žuvo 223 
žmonės; Mass, valstijoj 108; 
Conn. 53; New Hampshire 
13.

Dideli plotai Providence 
miesto giliai užplūdo vande
niu ir vien tik jame žuvo 
61 asmuo.
tPlačiai išėjus iš krantų 

tylerrimac upė statė pavo
juj Lowellj, Lawrence’a ir 
HaVerhillį, Mass.

Cambridge, Mass., audra 
suardė šv. Jadvigos bažny
čią. Plačiai buvo apsemtos 
įvairios Bostono dalys.

Audros-potvinių nuosto
liai skaičiuojami keliais 
šimtais milionų dolerių.

Washington. — Šalies val
džia siunčia greitos pagel
bos nukentėjusiom nuo pot- 
viniu vietom.

Sovietai Pasiruošę Kolekty
viai Gint Čechoslovakiją
Maskva.— Sovietų Sąjun

ga yra pasiryžus gint Če
choslovakiją bendrai su ki
tomis demokratinėmis šali
mis, rašo “Pravda,” Sovie
tų Komunistų Partijos or
ganas, ir smerkia Anglijos 
ir Franci jos imperialistus, 
kurie parduoda Cechoslova- 
kijos nepriklausomybę.

a

Francuos Premjeras 
Atsisako Šaukt Seimą 
Dėl Čechoslovakijos
Paryžius. — Delegacijos 

nuo Franci jos komunistų, 
socialistų, respublikinių so
cialistų ir kitų darbininkiš
kų organizacijų atėjo pas 
ministerį pirmininką Dala- 
dierą ir stipriai reikalavo, 
kad jis tuoj aus sušauktų 
seimą. Sako, seimas turėtų 
tart savo žodį, ar jis sutin
ka laužyt Franci jos apsigy
nimo sutartį su Čechoslova
kija, ar jis užgiria Franci- 
jos ministerių kabineto ta
rimą pervest Vokietijai Če
choslovakijos “v o k i š kąjį” 
plotą.

Bet minister is pirminin
kas Daladier užreiškė, kad 
nešauksiąs nepaprastos sei
mo sesijos, iki būsiąs prak
tikoj išspręstas čechoslova
kijos klausimas.

Valdžia užginčija, kad 
trys jos ministerial norėję 
apleist savo vietas, nesutik
dami su išdavimu Čechoslo
vakijos.

NAZIU IR LENKŲ FAŠISTU 
BLOFAI SUMUŠTI

Praga, Čechoslovakija. — 
Vokietijos ir Lenkijos radio 
ir spauda buvo paskelbę 
tokius išmislus: kad Vokie
tijos policija “iškilmingai 
įžengė i Čechoslovakiją;” 
kąd naziai jau užėmė Eger, 
Asch, Falkenau ir kitus pa- 
sieninius Č e c h o slovakijos 
miestus; kad Lenkijos ka
riuomenė “triumfuojančiai” 
įmaršavo į Čechoslovakijos 
pasieninį miestą Tescheną, 
ir tt.

Bet New Yorko Times ko
respondentas Čechoslovaki- 
joj asmeniškai tyrinėjo tuos 
“žygius” ir atrado, kad tai 
tik nazių ir Lenkijos fašis
tų blofai.

Įvairiuose “vokiškuose” 
Čechoslovakijos miestuose 
naziai demonstravo ir ban
dė užimt valdžios įstaigas, 
bet čechęslovakų policija, 
net be armijos pagelbos, 
greitai juos suvaldė.

Visus Čechoslovakijos ru- 
bežius budriai saugoja ša
lies kariuomenė ir niekur 
nepraleidžia per sieną na
zių nei Lenkijos fašistų.

Marseilles, Franci j a.—še
ši ginkluoti plėšikai pagro
bė 3 miliopus dolerių auksu 
iš traukinio, ėjusio į pietinę 
Franciją; susimetė auksą į 
automobilitis ir paspruko.
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KATALIKAI, KOMUNISTAI, SOČI ALIS- Cecboslovaki jos Nariai i ir?

TAI IR KITI GINS SAVO ŠALĮ Pagrobė Komunistų ir
Socialistų Vadus

Praga, čechoslovakija. — 
Kada premjero M. Hodzos 
valdžia sutiko išpildyt An
glijos ir Franci jos reikala
vimą — atiduot Čechoslova
kijos vokišką Sudetų ruožą 
Vokietijai, darbininkai pa
skelbė visuotiną streiką 
Pragoj, Čechoslovakijos sos
tinėj. Tuoj aus susidarė gręs- 
minga 250,000 darbininkų ir

NAUJAS, “VISATAUTIS” 
ČECHOSLOVAKIJOS MI- 
N1STERIĮJ KABINETAS

Praga, Č e c h o s lovakija, 
rugs. 23. — Pasitraukus 
premjero Milano Hodzos 
valdžiai, susidarė naujas 
Čechoslovakijos ministerių 
kabinetas. Jo pirmininkas 
yrą generolas Jan Syrovy, 
viešų darbų ministeris gen. 
Fr. Nosal. Užsienio ir finan
sų senieji ministerial, K. 
Krofta ir J. Kalfus perėjo 
su tomis pat pareigomis į 
naująjį “visos tautos” mi
nisterių kabinetą.

Dabartinis ministeris pir
mininkas Syrovy, laike pa
saulinio karo, pabėgo iš 
Austro-Vengrijos ir įstojo 
į Rusijos armiją kovai prieš 
Vokietiją ir Austriją. Pas
kui jis tapo vadu Čechų Le
giono.

Po proletarinės revoliuci
jos Rusijoj jis su savo če- 
choslovakais atkreipė gink
lus prieš Sovietų valdžią, ir 
1919 m. buvo paskirtas Tal
kininkų (Sąjungininkų) ar
mijų vyriausiu komandie- 
rium Sibire, prieš Sovietus.

Bet ‘Vėliau, tapęs galva 
Čechoslovakijos armijos, ge
nerolas Syrovy draugiškai 
nusistatė linkui Sovietų Są
jungos, kelis kartus ją ap
lankė ir visada reiškė aukš
tą jiuomonę apie Sovietų 
armijos jėgą.

Los Angeles, Calif.—De
šiniųjų oficierių vadovauja
mas, suvažiavimas Ameri
konų Legiono užgyrę Dieso 
fašistuojančią t y r i n ėjimo 
komisiją, pareikalavo labiau 
suvaržyt ateivybę, depor- 
tuot Harry Bridges, CIO 
darbininkų vadą, ir nupeikė 
darbo ministeriją, kad ji
nai “pataikaujanti” CIO 
unijoms.

&

peror- 
vadai 

komu-
ėjo į

šiaip čechoslovakų demons
tracija.

Maršuodami gatvėmis ir 
apspisdami valdžios rūmus, 
jie smerkė pasidavirtią; bet 
labai nudžiugo, kai buvo 
paskelbta, jog atsistatydina 
M. Hodzos valdžia ir orga
nizuojamas naujas ministe
rių kabinetas su generolu 
Syrovy galvinyje.

“Tegyvuoja generolas Sy
rovy! Ginkime savo šalį!” 
šaukė minia: “Šalin Angli
ją!” (kuri paveikė Franci
ją, kad negintų Čechoslova
kijos.)

Čia jau darbininkų orga
nizacijų atstovai pareiškė, 
kad generalis streikas at
šaukiamas, nes darbo žmo
nės gaus progą gint savo 
kraštą.
Kovingi Pasižadėjimai Tau
tininkų, Katalikų, Komunis

tų, Socialistų ir Kt.
Paskelbus valdžios 

ganizavimą, tuojau 
katalikų, socialistų, 
nistų ir konservatų 
seimo rūmo balkoną ir sakė 
miniai kalbas, kur visi ,var
du savo partijų prižadėjo 
išvien gint savo šalį. Su to
kiu prižadu prisidėjo net 
cechų fašistų vadas Gadja. 
Nepasirodė tik žemvaldžių 
(agrarų) partijos atstovas.

Dešiniųjų cecho slovakų 
tautininkų partijos vadas 
užreiškė: “Nėra skirtumo 
tarp mano šalininkų ir ka
talikų ir komunistų, kai jie 
visi yra pasiryžę mirti už 
Čechoslovakijos nepriklau
somybę.” Ir didi minia 
griaustiniškais šauksmais ii 
delnų plojimais sveikino ši 
pareiškimą.

Katalikų tautinės partijos 
vada^ sakė: “Nelaukime pa- 
gelboš iš tų, kurie mus išda 
ve. Mūsų ateitis priklauso 
ne nuo to, ką mano Pary
žius ir Londonas, bet nuc 
to, ką darys pati Praga” 
(čechoslovakijos valdžia).

London, rugs. 23.—Inter
na t i o n al News Service. < 
Hearsto žinių agentūra, 
praneša, kad Vokietijos 
armija jau įsioriovė į “vo
kišką” Sudėti/ plotą čecho- 
slovakijoj; kad čechoslova- 
kų armija pastojo kelią na- 
zių kariuomenei ir kad jau 
verda ten karšti mūšiai.

2 vai. naktį iš šeštadienio 
į sekmadienį baigiasi “day
light saving” laikas rytinė
se valstijose. Atsukite tad 
laikrodžius vieną valandą 
atgal.

Kasdien Skaitykite 
“LAISVĘ” 

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

nes Japonijos.

Eger, Čechoslovakija. —* 
Naziai vokiečiai pagrobė 
eilę komunistų ir socialistų 
vadų ir net tuos vokiečius 
Čechoslovakijos poli ciniš
kus, kurie nebuvo šimtapro
centiniai hitlerieciai, ir prie
varta juos trokais išvežė į' 
Vokietiją, neva “dėl jų pa
čių saūgumo,”— kaip prane
ša Associated Press. Tie pa
grobti žmonės esą jau su
varyti į koncentracijos sto
vyklas Vokietijoj.

r

EXTRA!
SU KLIUVĘ CHAMBERS 

LAINO DERYBOS SU 
HITLERIU?

Godesberg, Vokietija, 
rugs. 23. — 500 tūks 
Vokietijos armijos su 
palei čechoslovakijos sieną,

Anglijos ministeris pir
mininkas Chamberlain laiš
ku iš savo viešbučio reika
lavo užtikrinimo, kad Hitle
ris nesiųs armijos į Čecho
slovakiją, iki baigsis^.dery
bos tarp Chamberlaino ir 
Hitlerio apie Čechoslovaki
jos likimą.

Praėjo kelios valandos, ir: 
Hitleris vis dar neatsake 
Chamberlainui.

London. — Anglų demon
stracijos prieš čechoslova
kijos pardavimą didėja.

SSRS GRĄSINA PANAI
KINT NEPUOLIMO SU

TARTĮ SU LENKIJA 

nešama, kad Sovietai pa
siuntė persergėjimą Lenki
jai, k: 
pasiųs
kiją, tai Sovietai tuojau pa
naikins savo nepuolimo su»| 
tartį su Lenkija.

FRANCIJA NEDUOS 
TI DAUGIAU NUOLAID 

KAZIAMS
Paryžius, rugs. 23 

Franci jos ministerial su 
ko liktis valdžioj tik toh 
sąlyga, kad Franci ja 
šinsis atkirtimui “ven 
kų ir lenkiškų” plotų 
Čechoslovakijos ir n 
Hitleriui daugiau jokių ni 
sileidimų, apart pripažir 
mo Vokietijai “vokiško” Č 
choslovakijos ruožo.

Iš naujo traukiama 
ei jos kariuomenė į Vo 
jos pasienius.

23. —/ Liaudiečiai nuvijo 
šistus 15 mylių atgal T< 
elio fronte.
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Litvinovas Apie Čechoslovakijos 
Pardavystę

Puikią kalbą Litvinovas, Sovietų Są
jungos užsienio reikalų liaudies komisa
ras, pasakė Tautų Sąjungos posėdyj tre-

• čiadienį. Nupiešęs tįjį buržuazinių de
mokratinių kraštų sukliurimą, atsisaky
mą ginti Ethiopijos, “pamiršimą” Aus
trijos, užsimerkimą prieš tai, kas darosi 
Ispanijoj ir Chinijoj, Litvinovas priėjo 
prie Čechoslovakijos reikalų.

Jis nurodė, kad Sovietai, pasižadėję 
ginti Čechoslovakiją, jei ją naziai (ar 
bile kas kitas) užpultų, nesikišo į josios 
vidujinius reikalus, palikdami juos iš
spręsti pačiai Pragos vyriausybei. Pasta
roji, sakė jis, puikiai žinojo, kad Sovie
tai bile valandą pildys savo pažadą, net 
nei neklausė, ką Sovietai darys.

Tačiau, sako kalbėtojas, “prieš kelias 
dienas pirm mano išvykimo iš Maskvos, 
Francijos vyriausybė pirmu kartu už
klausė mūs, ką mes darysime, jei ant 
Čechoslovakijos būtų padarytas užpuoli
mas. Aš atsakiau Francijos atstovai 
Maskvoje, varde savo vyriausybės, aiš
kiausiai ir nedvejojančiai: ‘Mes pasirįžę 
atlikt savo pareigas pagal sutartį (su 
Čechoslovakiją), ir sykiu su Francija pa
dėti čechijai tokiais būdais, kurie mums 
prieinamiausi. Mūsų karo departmentas 
(komisariatas) yra pasirengęs? turėti 
konferenciją su Francijos ir čechoslova
kijos karo ministerijų atstovais apsvars
tymui žingsnių, kokių reikalauja esama
sis momentas. Greta to, mes pageidautu- 
me, kad šis klausimas būtų iškeltas Tau
tų Sąjungoj, nors pagal jos įstatų 11-tą 

.straipsnį (kuris reikalauja bendro Są
jungos veikimo, kai karas išsiveržia ar 

.. gręsia išsiveržti), visųpirmiausiai, tam,
• kad sukelti visuomenės opiniją, ir, an

tra, kad patyrus nusistatymą tūlų kitų
• valstybių, kurių pasyve pagalba galėtų 

būti labai reikšminga!
“Mes sakėme toliau, kad reikalinga pa- 

< naudoti visos priemonės išvengimui gin
kluoto susikirtimo, o viena tų priemonių 
mes laikome' tuoj autinį pasitarimą tarp 
'didžiųjų Europos valstybių sudarymui 
bendro žygio.

“Tik dvi dienos atgal čechoslovakijos 
.valdžia formaliai užklausė Sovietų vai

zdžios, ar Sovietų Sąjunga pasirengus, 
pagal Sovietų su čechoslovakiją sutar
tį, tuojau duoti veiklios paramos čecho
slovakijai, jeigu Francija teiks panašios 
paramos čechoslovakijai. Į tai Sovietų 
valdžia atsakė teigiamai (t. y., kad ji yra 
pasirengusi padėti čechoslovakijai). Aš 
tikiu, kad jūs, ponai ir ponios, sutiksite, 
jog tai buvo atsakymas valstybės, są
žiningai vykdančios tarptautines sutar
tis ir ištikimai tarnaujančios Tautų Są
jungai.

“Ne Sovietų kaltė, jei jų pasiūlymas 
buvo atmestas. Aš esu įsitikinęs, kad jei- 

' ^u jis būtų buvęs priimtas, tąi būtų da
vęs pageidaujamųjų vaisių ir čechoslova- 

"kijai ir visai Europos taikai bendrai.
“Deja, tos valstybės (Anglija ir Fran

cija) padarė kitokius žingsnius, kurie ne
išvengiamai veda prie tokių pasidavimų; 
kurie anksčiau ar vėliau neišvengiamai 

. duos neapsakomai pragaištingų vaisių. ..
“Ponai ir ponios! Sovietų vyriausybė 

didžiuojasi tuo faktu, kad ji nesekė to
kiuos politikos (kokią parodė Anglija ir 
' Francija Ethiopijos, Austrijos, Ispanijos, 
,’Chinijos ir Čechoslovakijos klausimu.— 

a “L.” Red.), bet vienval ėjo sulyg Tautų 
Sąjungos nustatytais principais, kuriuos 
užgyrė beveik kiekviena pasaulyj tauta. 
Neigi Sovietai turi noro tų principų išsU 

| v žadėti ateityj. Ji yra įsitikinusi, jog esa-

■<?

mose sąlygose negalima elgtis kitaip, jei 
norima palaikyti tikroji taika ir tikrasis 
tarptautinis teisėtumas. Sovietų Sąjun
ga šaukiasi į kitų kraštų vyriausybes, 
kad ir jos sugrįžtų prie tokio nusista
tymo.”

Šitokis Sovietų nusistatymas čechoslo- 
vakijos ir bendrai taikos gynimo' klau
simu !

Litvinovo kalba parodo, kad Sovietai 
dėjo visas pastangas ginti Čechoslovaki- 
ją, bet jos talkininkė, Francija, Sovietus 
ir Čechoslovakiją pametė ir nuėjo su 
Chamberlainu ir Hitleriu.

Beje, dėlei tam tikrų priežasčių, Litvi
novas nepasakė to labai svarbaus fakto, 
kad Rumunija, kuri buvo sutikusi leisti 
Sovietų kariuomenės gabenimą į Čechiją,. 
kai pąmatė, kad Francija ir Anglija eina 
su Hitleriu, savo leidimą atšaukė. Jei So
vietų Sąjunga būtų norėjusi gelbėti Če
choslovakijai, vadinasi, ji būtų turėjusi 
kariauti pirmiau su Rumunija.

Tūli mano, kad Franci jos ir Anglijos 
vyriausybės, bijodamosjkad Sovietai nei
tų talkon čechoslovakijai, pareikalavo 
Rumunijos vyriausybę atšaukti savo duo
tąjį leidimą.

Žinoma, jei, nepaisydama visko, Čecho- 
slovakija būtų pasirįžusiai ėjusi ginti 
savo nepriklausomybės su ginklu ranko
je, tai Sovietų vyriausybė visais galimais 
būdais vistiek jai teiktų paramos,—pa
našiai, kaip ji teikia Ispanijos respubli
kai ir Chinijai.

Taigi, iš visų didžiųjų valstybių Euro
poje Sovietų Sąjunga kaip buvo, taip ir 
pasiliko ištikima taikos principams, prin
cipams tarptautinio teisėtumo!

Stambus Naujosios Dalybos 
Laimėjimas

Visi Naujosios Dalybos šalininkai 
džiaugsis tuo, kas atsitiko New Yorko 
mieste pereitą antradienį. Reakcininkas 
O’Connor, kuris kadaise buvo Naujosios 
Dalybos šalininku, bet vėliau atsidūrė 
reakcininkų liogeryj, gūvo saktį. Nomi
nacijose jis tapo supliektas. Supliekė jį 
James H. Fay, Naujosios Dalybos šali
ninkas. Tiesa, O’Connor dabar kandida
tuosiąs republikonų sąrašu, bet tai nie
ko: kiekvienas, kuris žino padėtį 16-ta- 
jam distrikte, New Yorke, yra įsitikinęs, 
kad Fay rinkimus laimės.

Svarbu pabrėžti ir tai, kad ir kitas 
pažangus kandidatas į kongresą, Marc- 
antonio, laimėjo nominacijas. Stipriai 
tikimasi, kad ir jis bus išrinktas.

Vadinasi, nors Naujoji Dalyba tūlose 
valstijose pralaimėjo, ji laimėjo New 
Yorke, užduodama didelį smūgį reakci
ninkams. Tenka žinoti, kad O’Connorą 
rėmė ne tik reakcininkai demokratai, 
bet ir republikonai—visos reakcinės 
jėgos.

Dabar reikia ruoštis prie rinkimų. 
Ruoštis turime Visais galimais būdais, 
kad neįsileidus nei vieno reakcininko į 
kongresą ir kitas vietas.

Kaip Bus Su Klaipėda?.
“Amerikai” rašo josios korespondentas 

Klaipėdoje sekamai:
“Šiandien, kai Hitleris Versalio sutar

ties pažemintą ir apkarpytą Vokietiją 
paruošė karui ir visą tautą uždegė kovos 
ir keršto troškimu, kai jam gražiai pavy
ko prisijungti Austriją ir baigia vykdyti 
savo planą Čechoslovakijos teritorijos už
grobime, viso pasaulio lietuvių, akys 
krypsta į Klaipėdos kraštą. Paskutinės 
žinios, kad Lietuvos valdžia paleidžia vi
sus nuteistus kalėti vokietininkus, kurie 
buvo prisidėję prie 1934 m. ruošiamo 
perversmo Klaipėdos krašte, kad jau vie
šuose seimelio posėdžiuose einheitslisti- 
ninkų atstovai drįsta reikalauti saugu-

■ mo policijos panaikinimo, karo stovio at
šaukimo ir kariuomenės iškėlimo iš 
Klaipėdos krašto, yra labai charakterin
gos šiuo metu. Visiems kyla abejingas 
klausimas, už ko čiups. vokiečiai pir
miausia, laimėję diplomatiniu keliu ar 
kruvina kova Sudetų sritį; ar jie norės 
iš lenkų atsiimti daug kartų didesnę už 
Klaipėdos teritoriją—Dancigo koridorių, 
ar stengsis pasigrobt Klaipėdos kraštą?”

Kad Hitleris griebsis už Klaipėdos, 
abejoti tenka labai mažai. Bet čia ne 
tame dalykas. Dalykas tame, kaip nuro
do paminėtas rašytojas, kad tautininkų

VISOMS LITERATŪROS DRAUGIJOS 
KUOPOMS IR NARIAMS

Draugės ir Draugai!
Pranešu jums visiems labai gerą žinią. Šių metų 

mūsų Draugijos 'knyga “ŪKANOS” jau sustatyta ir 
už savaitės-kitos ji bus gatava. Tai bus viena iš įdo
miausių apysakų iš Amerikos lietuvių gyvenimo.

“Ūkanos” bus atspausdinta ant specialiai gražios, 
lengvos ir akis negadinančios popieros. Popiera buvo 
brangesnė, kaip kitų knygų, bet centras dėjo pastan
gas, kad patenkinus visus narius. “Laisvės” spaustuvė 
darbą atliko greitai ir gražiai.

“ŪKANOS” bus viena iš didelių knygų, ji turės 350 
puslapių! “ŪKANOS” trauks kiekvieną skaitytoją jas 
skaityti tol, kol jis pabaigs.

Pasinaudojant ta proga, kad šiemet taip anksti kny
ga atspausdinta ir kuopoms bus išsiuntinėta, tai pra
šome visus narius pasidarbuoti—gauti naujų narių į 
Draugiją.

Kartu prašome visus, kurie dar nepasimokejote už 
1938 metus arba užvįlkę už 1937, kuo greičiausiai pa- 
simokėti duokles ir siųsti į centrą. Pagal narių užsi
mokėjimo skaičių centras ir išsiuntinėja kuopoms kny
gų kiekį. Paskui kiekviena atskira ekspedicija sudaro 
nereikalingas išlaidas.

“ŪKANOS” bus gražiai ir tvirtai apdarytos plonais 
popieriniais viršeliais. Bet jeigu rastųsi'tokių, kurie 
norėtų gauti knygą kiętais audeklo viršeliais, tai tuo- 
jaus turi sumokėti kuopoj už viršelius 25 centus ir 
greitai prisiųsti, nes kitaip visiems nariams bus iš
siuntinėtos knygos su minkštais viršeliais.

D. M. ŠOLOMSKAS,
ALDLD CK Sekretorius,

46 Ten Eyck St.,

S. Nemunaitis

Hitleriško Anti-Semi
tizmo Keliais

(Musų specialaus korespon
dento laiškas iš Kauno)
Iš abiejų Lietuvos pusių 

dvi groboniškos fašistinės 
valstybės ruošiasi praryt 
mūsų žemę. Lenkų ultima
tumas ir Klaipėdos neramu
mai galėjo į durniausią gal
vą įkalti t;ą.( paprastą tiesą, 
kad mažosios tautos yra 
pirmosios šovinizmo ir ra
sizmo aukos.

Virš Lietuvą kasdien 
skraido vokiečių lėktuvai: 
jie jieško kelių teutonų “jo
jimui į Rytus.”

Netoli Lietuvos ribų, prie 
Tilžės ir Gumbinės, vokie
čių “manevrai” grąsina vi
soms Pabaltos tautoms, ku
rios, anot hitlerininkų, “ne
turi teisės į gyvenimą.”

Bet Lietuvos fašistai mie
ga ramiai. Jie uždraudžia 
rašyt apie mūsų dangaus 
svečius, apie manevrus, 
vykstančius po mūsų nosim. 

.Jie išleido iš koncentracijos 
stovyklos visus per paskuti
nius neramumus suimtus 
Klaipėdos hitlerininkus, ir 
jų vietas užima Lietuvos 
laisvės kovotojai—antifašis
tai.

Lietuvai, vokiečių ir len
kų rasistinio imperializmo 
aukai, Lietuvai savųjų par- 
davikų politikai jos priešų 
malonei, Lietuvai grąsina- 
mai ir niekinamai fašistai 
surado naują priešą nr. 1— 
žydus.

Fašistams nerūpi Lietu
vos vargai ir gręsiantis jai 
svetimos okupacijos pavo
jus; vokiečių ir lenkų im
perialistų pavesti, jie nori

atkreipti tautos dėmesį nuo 
užsienio fašistų ruošiamos 
Lietuvos aneksijos, nuo sa
vųjų fašistų pardavikiškų 
darbų—į žydus.

Tik žydai grąsina Lietu
vai. Žydai—vienintelis Lie
tuvos rūpestis, vienintelė jos 
nelaimė—toks įspūdis gau
namas skaitant paskutinių 
savaičių fašistinę spaudą.

Žydų teisių naikinimas, 
žydų eliminacija iš krašto 
ekonomikos, dažnai atviras 
kiršinimas į priešžydiškus 
pogromus, visuomet buvo 
fašistų politikos tikslai. 
Bet per visą savo viešpata
vimo laikotarpį, fašistai 
stengėsi neužangažuot vie
šai valdžios į piešžydišką 
akciją, pravest antisemiti
nę kampaniją ūkiškų trustų 
bet organizacijų, fašistų 
draugijų, mokslo institutų 
ir vietos pareigūnų bei vei
kėjų rankomis. Pati valdžia 
ciniškai skelbdavosi kovo
jančia prieš antisemitizmą 
ir Smetonos pareiškimais 
apie “toleranciją” norėdavo 
uždengti visame krašte vyk
domą žydų naikinimą.

Tuo pačiu metu žydų 
spauda buvo priversta užty
lėti žydų .kančias — dar 
daugiau: jei užsienio žydų 
spaudoj būdavo paskelbtos 
žinios apie tikrą Lietuvos 
žydų padėtį, Lietuvos žydų 
laikraščiai būdavo tiesiogi
niu arba netiesioginiu būdu 
priversti paneigt tas žinias.

Dabar gi, matyt po fašis
tinės Italijos pasisukimo į 
valstybišką antisemitizmą, 
tautininkai nutarė imtis hit
lerininkų metodų: pereit į

niekuo neužmaskuotą žvė
rišką antisemitizmą.

Prieš savaitę “Lietuvos 
Aido” vyriausias redakto
rius ir fašistų valdžios ru- 
porius Vytautas Alantas 
paskelbė “Liet. Aide” begė
dišką straipsnį pilną šmeiž
tų ir kiršinimų prieš žydus, 
kuriame lietuvių tautai bu
vo statomas gyvybinis užda^ 
vinys: nebeįleist žydų į Lie
tuvos vasarvietes. Kad šitas 
straipsnis buvo simptoma- 
tiškas, rodo ta plati ofensy- 
va, kurią dabar pradeda pa
mažu varyti prieš žydus vi
sose srityse. Žydams vis mi
nima, kad jie krašte sveti
mi ir kad ne “provokuotų” 
lietuvių tautos. Kelių žydų 
kalbėjimas rusų kalba tam
pa didžiausia Lietuvos ne
laime ir visa fašistinė 
spauda šaukia apie žydų 
vedamą rusifikacijos darbą. 
Žydų sportininkų nebeįlei- 
džia į valstybės stadijoną, 
žydų šachmatininkus varo iš 
šachmatų sąjungos, nors 
jie iki šiol buvo beveik vie
ninteli meisteriai', kurie at
stovavo Lietuvai užsieny j. 
Lietuvos gydytojų žurnalas 
“Medicina”, užuot rašęs 
apie sveikatos dalykus, pil
nas šmeižtų prieš žydus. 
“Elta” nuolat teikia iš na- 
zių šaltinių daugybę infor
macijos apie “žydų pavojų” 
pasaulio, tautoms, ir reikia 
pabrėžti, kad panašias “El
tos” žinias spausdina ir 
“Lietuvos Žinios”, nors jokio 
privalumo skelbt kiekvieną 
“Eltos” teikiamą žinią nėr 
ir nors “L. Žinios” kitais at
vejais moka “Eltos” infor
macijas “apkarpyt.” Štai 
pav. š. m. 9-tą d. “Lietuvos 
Žinios” “Eltos” vardu rašė: 
“Italų laikraščiai pabrėžia 
tą pavojų, kuris atsiranda 
Vakarų Europos valstybėms 
dėl žydų antplūdžio ir iš
vardija tas priemones, ku
rių įvairiose valstybėse iki 
šiolei buvo imtasi užkirsti 
tam antplūdžiui kelią!” Per
lai! Galima lengvai įsivaiz
duoti kaip mūsų liaudis, jau 
dvylika metų laikoma fašis
tiniam obskurantizme, pa
mažu apnuodijama pavojin
gu antisemitizmo nuodu, 
kurį nuolat skleidžia visa 
spauda ir radijas. Po Vy
tauto Alanto straipsnio 
apie uždraudimą žydams 
eit į kurortus, Palangoj bu
vo paskleisti tūkstančiai at
sišaukimų į pogromą. “Muš- 
kime žydus!” šaukė Alanto 
kiršinami gaivalai. Taip su
šuks ne tik Palangoj tam
sūs elementai, kurie nuolat 
girdi apie “tas priemones, 
kurių iki šioliai buvo imtasi 
įvairiose valstybėse užkirs
ti žydų antplūdžiui kelią.”

Ekonominė kova prieš žy
dus eina kartu su kiršini- 
mu į pogromus. Žydų jau- 
nuomonei užkirstas kelias į 
svarbiausius u n i v e.rsiteto 
fakultetus. Pačiam universi
tete dažnai iškabi narni. 
“Sturmerio” plakatai. Prieš.

žydų amatininkus ruošia
mas lietuvių kalbos egzami
nų įstatymas, kuris faktinai 
atims žydų amatininkams * 
jų darbo teises. Mažieji žy
dų krautuvininkai vis smar
kiau prispaudžiami ir varo
mi į visišką pauperizaciją. 
Bet tuo pačiu metu fašistai 
neliečia žydų ir nežydų sin
dikatų, iš kurių. Tūbelis ir 
kiti ministerial ntiolat gau
na kyšius.

Prie sistematingo krašto 
ekonomikos “apvalymo” nuo 
žydų, kurį fašistai veda po 
šūkiu “savieji pas / savuo
sius”, dabar prisideda atvi
ras valstybinis antisemitiz
mas hitlerininkų pavyzdžiu. 
Žydų mažumai Lietuvoj, 
kuri per amžiui širdingai 
susigyveno su lietuviais da
bar gręsia didžiausi pavo
jai. Jos likimas artinasi 
prie Vokietijos ir Lenkijos 
žydų likimo.

Savo visišką bankrūtą, 
pardavikiško, t e r o r istinio 
supuvusio režimo bankrūtą, 
fašistai nori išgelbėti žydų 
galvų skaldymu. Lietuvos 
visuomenė turi pakelti savo 
balsą prieš šitą kruviną pro
vokaciją, o ypač turi būti 
informuojami apie žydų 
persekiojimus' Amerikos lie
tuviai bei “litvakai”, kurių 
protestų fašistai labiausia 
bijo. * $ * *

Mirusio kairiųjų lįaudi- 
ninkų bei liaudies fronto 
šalininko advokato Tornau 
laidotuvės virto didele Kau
no liaudies antifašistine de
monstracija. Laidotuvės pri
traukė didžiulę antifašistinę 
minią, kuri karščiausiai pri
tarė antifašistinėms kal
boms, pasakytoms prie mi
rusio kapo ir buvo labai ko
vingai,, r; nusiteikusi. Buvo 

I priimta priesaika kbvot 
prieš fašizmą iki galutinio 
laimėjimo.* * *

Paskutiniu metu jaučia
mas Lietuvoj tikras svetimų 
agentų bei šnipų antplūdis. 
Per vieną paskutinę savai
tę aplankė Lietuvą ir jos 
“tautiškus” “valstybės vy
rus” Danzigo senato spau
dos biuro šefas Fuchs, “Dan- 
ziger Verposten” redakto
rius Zarske, vokiečių tele
gramų biuro Varšavos at
stovas Berdojt, Varšavos 
burmistras Stažinskis su 
jo pavaduotoju- Tiškevi
čium, rusų baltagvardiečių 
veikėjas kunigaikštis Tru- 
b.eckoj, Klaipėdos Kraštą 
aplankė Sudetų vokiečių de
legacija ir dar įvairūs ne
prašyti svečiai atvyks pas 
mus artimiausiu laiku.

Mes norime fašistų val
džią paklausti: kokius rei
kalus ji turi su visais šitais 
šnipais ir Lietuvos priešų 
agentais ir ko fašistų sve
čiai jieško mūsų krašte?* * ,* 

Laidelis skandalas įvyko
(Tąsa ant 5 pusi.) '
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Klausimai ir Atsakymai
Klausimas:

Gal galėtumėte paduoti 
apytikres žinias apie tai, 
kiek pasauliniam kare ka
reivių buvo užmušta ir maž-

daug kiek kiekvieno karei
vio užmušimas kaštavo pa
sauliui? Iš anksto tariu 
ačiū.

vyriausybė jau dabar veda tokią politi
ką, kuri naudinga Hitleriui, o ne Lietu
vai. Ką gi reiškia paleidimas hitlerininkų 
iš kalėjimo? Hitlerininkus paleisdinėja, 
o lietuvius, kurie pasirįžę ginti Lietuvos 
nepriklausomybę, tebelaiko,* jų būklę 
sunkina, daro nežmoniška. Norint, kad 

Lietuva būtų atspari, reikalinga paliuo-

&

suoti iš kalėjimų visus Lietuvos piliečius, 
laikomus tik todėl, kad jie stoja už de
mokratijos atsteigimą. O hitlerininkai, 
nusižengę Lietuvos nepriklausomybei, 
privalo būti suimami ir baudžiami. Tik 
tokiu būdu Lietuva sustiprės. Tik tokiu 
būdu bus galima sutvirtinti jėgos gyni
mui krašto nepriklausomybės.

Atsakymas:
Abelnai apskaitoma, kad 

pasauliniam kare buvo už
mušta apie dešimts milionų 
kareivių. O kiekvieno ka
reivio užmušimas vidutiniai 
atsiėjo aštuonioliką tūks
tančių dolerių su viršum.'

I
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Laisvės Himnas
Jonas O vintas

Pabuski nors kartą jau, darbo minia, 
Ir trenk savo jungą—šalin, kraugeriai!
Eilėmis tvirtomis į ateitį ženkim,
Kur laisvės mums šviečia skaistūs spinduliai.
Tironams supylėm mes aukso aruodus, 
Bet alkstam kasdieną ir mirštam badu. 
Gana mums žudytis brolžudiškoj kovoj, 
Klausyt savanaudžių, klastingų “vadų.”
Ne ryt, bet šiandieną sau gerinkim būvį— 
Gana gert mūs kraują niekšingiems tranams! 
Todėl mes ir skelbiam žūtbūtinę .kovą
Naciams, fašistams ir jųjų tarnams.
Mes kovą laimėsim—mūsų milijonai, 
Mes ardami laukus maitinam visus;
Mes kalame ginklus ir statom tvirtoves, 
Tai kas pasipriešint prieš jėgą gal mūs.
Gana stabus garbint ir skurde gyventi, 
Saujelei dykūnų lankstytis vergais.
Už laisvę ir teisę gimtoj savo žemėj 
Mes stojam į kovą galingais arais!

Edmundas Steponaitis
(30 metų pomirtinės sukakties proga)

Jei mūsų nusmerkiantis nuosprendis gam
tai turėtų bent kiek reikšmės, mes dažnai nu- 
smerktume ją už jos begailestingus poelgius. 
Mes nusmelktume ją už paleistas dūkimui 
nepažabotas audras, už potvinius ir sausras, 
už perskaudžius šalčius ir karščius; mes nu
smelktume ją už atsiųstas šalnas, sunaikinan
čias ankstyvojo malonaus pavasario bebujo
jančius, bepradedančius žydėti žiedus; mes nu
smegtume ją už daugelį blogdarybių.

Bet mūsų sudėti apkaltinimai didžiulei gam
tai bereikšmis dalykas. Ji jaučiasi pertvirta, 
kad kreipti dėmesį į mūsų aimanas ir reikala
vimus; jos veidas prieš mūsų kaltinimus nė 
neparausta.

Jei man reikėtų apsklembti Edmundo Ste
ponaičio reikšmę lietuviuose prieš 30 metų at
gal; aš sakyčiau, kad jis buvo ankstyvojo pa
vasario dailusis bijūnas, išbujojęs grožės sie
kimo jausmais, belinkįs žmonijai eiti vien gro
žės takais. .

Steponaitis pamylo knygą, pamylo grožinę 
literatūrą, pamylo dvasinį peną labiau, negu 
peną, reikalingą kūnui. Lietuvių literatūra 30 
metų atgal, galima sakyti, buvo tik vystykluo
se, buvo tik kūdikis. Užtat Edmundas ėmėsi 
padėti tam kūdikiui augti. Ką rado gražaus 
sukurtą kitoj tautoj (rusuose), jis ėjo nešti 
tai ir lietuviams. Jis vertė eilėmis ir proza 
gražmenis Puškino, Kolcovo, Nekrasovo, Tol
stojaus ir kitų žymesnių rašytojų,
kalbą, tartum, kad nelikti rusams skolingų, 
Vertė Jono Biliūno “Liūdną Pasaką”, Jasiu.kai- 
čio “Senį” ir kt. - \

Knygos pamylimu, aišku, praplėtė jis ir sa
vo paties vaizduotę. Jis, be vertimų, parašė 
ir nuosavu originalių gražių dalykėlių eilėmis 
ir proza. Štai bent keletas jo darbo gražme
nų. y '

. Kad aš turėčiau tvirtą valią,
/ Kad širdį degintų ugnis,—
/ Kaip švelniai vesčiau aš į kelią .
\. Tuos, kur pakliuvo į usnis!...

Kad mane mūzos numylėtų, 
Kad duotų lyros akordus,— 
Su .kokia meile jie auklėtų 
žmogaus geruosius jautimus!. ..•

Geidė jis turėti tvirtą valią ir mūzos meilę, 
o artistišką Vaizduotę jis jau turėjo ir mokėjo 

\ją gražiai suderintą perduoti kitiems, kad ir 
kiti galėtų pasigrožėti, norp patys savomis aki
mis ir nebūtų to vaizdo matę. Imame 
paveikslėliu”.

Dailus mūs Nemunas pas Kauną, 
Kacį iškilmingai jį aplies 
Rausva varsa—varsa ugnies— 
Aušra. Paviršį melsvą, srauną 
Bučiuoja tyros oro lūpos...
Tada net girdisi, kaip _ 
Ant burės paukštis.. .Kaip ramu! 
Ant kranto pušys belinguoja 
Aukštas viršūnes,—lyg sapnuoja 
Senus laikus.. .Ir jaunumų 
Gegužės rytas mus bučiuoja.
Dailus mūs Nemunas pas Kauną, 
Kada apšviečia gelmėse 
Būrius žvaigždžių, kad vilnyse 
Mėnulio veidą tyliai plauna... 
žiūrėk, kaip jis apjuosia miestą!... 
Matai, kaip žvaigždės kelią riestą

O į rusų

“Du

Voriai gesina gilume?!.. .
Taip tyliai valtis besiūbuoja!...
Kaip saldžiai dainos jį liūliuoja!...
Kokis ramumas visame!...
Kaip puikiai viskas harmonuoja!
O štai rudens vaizdas:
Baigias rugsėjis. Liepai nuvyto.

. Dangų suspaudė migių sparnai, 
žemę nuo ryto lanko vien vėjas. 
Saulė aptingus šviečia šaltai.
Ore begirdis kregždžių gyvumas. 
Būriais sulėkę tarias garniai. ..
Vysta ramumas. Spindžias mūs širdys: 
Kažiko liūdno lauk nuolankiai. . .
Vakaras.. .Tylu. . .Skaistus mėnutis 
Nemunu plaukia žvaigždžių keliais. 
Bangos ramutės vos-vo^pakyla K 
Vėjo dvelkimo juoksmais tyliais.
Lyg sesuo brolį, debesys gaudos, 
Pinas sidabro ajškia šviesa, 
Narsto ir maudos miglose toli, 
Apvainikuotos skaisčia varsa.
O ve žiema:
Tylią naktį, šaltą žiemą
Kaip maloniai žvaigždės mirga!
Kaip švelniai apšviesdams .kiemą, 
Mėnuo žaidžia stogo žirgu!. ..
Sniegas tvyksi margumynais, 
Horizonte miglom pinas,— 
Taip skaisčiais atsiminimais 
Širdyje ramums vaidinas.

Visur jis mato arba bent stengiasi kitiems 
rodyti malonumą, grožę. Ir iš kitų rašytojų 
jis tą patį renka. Štai iš Leonido Afanasjevo:

Kaip tylu stojos ma|l širdy...
Liūdnumas dįla, silpsta skausmas... 
Taip, gęstant dienai, paupy
Nutyla keiksmas, geismas, jausmas...
Ir, rodos, lieja kaži,kas
Į širdį santaiką, ramumą. . .
Kaip mėnuo, Nemuno bangas
Bučiuodams, paskleidžia meilumą...
Iš N. P. Ogariovo: z
Kaip garsas, virpantis erdvybėj,
Kaip tekanti srovė greita,
Kaip blikstnti ugnis tamsybėj, 

Išnyks mūs gyvata.
Bet garsas gimė juk troškimais,
Srovė valia juk apimta,
Ugnis sublizgo įkvėpimais. ..

Ir štai kas gyvata!
A. Puškino “žiemos vakaras”:

aukštumoj, pačiame aukščiausiame žmogaus 
minčių pražydėjime, ko jis, be abejonės, būtų 
pasiekęs.

žvelgdamas žvirblio šeimą ir aukštai skra
jojantį vanagą, jis drąsino save:

Mes dar pakariausim!. ..
Koks menkutis mažmožis gali kitąsyk per

mainyti visą žmogų!
Liūdnų minčių apsiaustas ėjau aš vienąsyk 

vieškeliu.
Sunkūs jausmai slėgė mano krūtinę; nuliū

dimas skverbės manim
Aš pakėliau kalvą.. .Prieš mane tarp dviejų 

aukštų tuopų eilių, tiesėsi tolyn kelias.
Ir tuo keliu, dešimts žingsnių nuo manęs, 

visa—blizgančios vasaros saulytės išauksinta 
—šokinėjo žvirblių šeimyna, šokinėjo drąsiai, 
linksmai.

Labiausia vienas iš jų taip ir sukos šonu, 
šonu, išskėtęs snapą ir drąsiai čirkšdamas, 
tartum, ir velnias jam ne baisus! Karž./gisir 
tiek! V

O tuo tarpu aukštai, žydrumoje, skraidė va
nagas, kuriam, galbūt, lemta sudraskyti štai 
tą patį drąsuolį.

Aš pažiūrėjau, prasijuokiau, pasipurčiau— 
ir liūdnos mano mintys tuojau išnyko: drąsą, 
smagumą, norą gyventi pajutau.

Ir tegu ant manęs sukas mano vanagas... 
—Mes da pakariausim, po velnių!

(Steponaitis).
Taip, jis jautė norą ir drąsą pakariauti su 

vanagu grąsinančiu jo gyvybei. Bet jo vana
gas, įsikūnijęs smegenų ligos asmenyje, gniuš- 
telėjo Steponaitį ir... po karžygiui... 16 ir 
pusės metų jaunuolis — eik kapan!... Kaip 
žiauru!

Pūga miglom dangų traukia, 
Suka sniegą rateliu:
Tai, lyg žvėris, dūksta, kaukia, 
Tai pravirksta vaikeliu;
Tai, rūsti ir paslaptinga, 
Stogo šiaudus ji sukels;
Tai, lyg koks pakeleivingas, 
Ties langais mūs pasibels.
Mūs vargingoji grinčiutė
Ir nuliūdus, ir tamsi.
Ko gi tu, meili senute, 
Ties langais, liūdna, tyli? 
Ar ūžimais ten ant .kelio, 
Miela drauge, pavergta, 
Ar zirzėjimu vindelio 
Gyveni diena kita?
Išsigerkim,, aukso drauge,
Tylutytės praeities, 
Išsigerkim, kartu augę! 
Tenurimsta ant širdies! 
Padainuokie, kaip kielaitė 
Mėgo jūrą iš mažens;
Padainuokie, kaip mergaitė 
Ėjo sambrėškoj vandens.
Pūga miglom dangų traukia, 
Suka sniegą rateliu: 
Tai, lyg žvėris, dūksta, kaukia, 
Tai -pravirksta vaikeliu...
Išsigerkim, aukso drauge, 
Tylutytės praeities, 
Išsigerkim, kartu augę! 
Tenurimsta ant širdies!

Taip, Steponaitis suprato grožę ir grože 
gyveno. Jis grožėjosi Nemunu ir puošė jį savo 
minčių žiedais, kad ir .kiti, nematę Nemuno, 
galėtų juo grožėtis. Sakytum, gražus, bepra- 
žystąs bijūnas puošė Nemuno krantą.

Bet begailėstinga gamta atsiuntė tam be- 
pražystančiam žiedui 
trypiančią pavasario 
neteko išbujoti tiek,

Paliko Edmundo minties žiedų lapeliai—jo 
poros metų darbo pradinė kūryba. Bet ir toji, 
nors dar menkutė, kūryba įamžino Edmundą!

Kad raštai iš po jo plunksnos išeitų pilnoj 
grožėj, jis dėjo juosna visą uolumą, visą' rū
pestį. Jis perrašjnėjo ir taisė savo raštus po 
kelis kartus.
josi kitu laišku, 
kirčio reikale!

Pažvalgose aiškAus nusistatymo jis dar ne
buvo pasiekęs. Dar tik j ieškojo. Buvo į Tol
stojų palinkęs, susirašinėjo su juo, išvertė lie
tuvių kalbon jo knygelę “Kaip darbo žmonėms 
išsiliuosuoti”, tai, pagaliau, vėl nuo jo atšalo.

Steponaitis gimęs Sintautų miestelyje, dirbo 
Banaičio spaustuvėje, raidžių rinkėju, Kaune. 
Savo darbu buvęs dar. gi labai patenkintas, 
nes ir jo tikslas buvęs: pasiekti aukštesnį 
mokslą, bet darbininku pasilikti.

Prieš mirsiant, prašė savo namiškių paauko
ti arba parduoti jo daiktus naudai , rašytojų 
ar besimokin 
palikimas buvęs:

Ant Edmundo kapo pastatytas akmens pa
minklas, 1912 metais išleistas jo raštų rin
kinys, o dabar, minint 30 metų pomirtinę su
kaktį, ruošiama įsteigti jo vardo stipendija 
Lietuvos Universitete.

Tai, ką Steponaitis “suspėjo mums palikti, 
duoda jam vardą mūsų literatūroje. Jo raš
tai svarbūs mums, kaipo vienas iš pirmųjų 
naujojo mūsų literatūros periodo žodis. Jis 
buvo vienas iš pirmųjų mūsų jaunųjų rašyto
jų, kurie duoda nūn pradžia grynos literatū
ros sriovei, kurių visų pirmiausias tikslas jau 
nebe vien žadinimas tautos, visuomenės sąmo
nės, bet ir gaivinimas, tvėrimas pačios dailio
sios mūsų raštijos”, sako Liudas Gira, Stepo
naičio raštų rinkinio įvade.

Steponaitis mirė 1908 metais, rugpjūčio 
d.; palaidotas Sintautų kapinėse.

St. Jasilionis.

Jisįišsiųstas eiles laikraščiui vi- 
rašančiu pataisyti vieną žodį

čiųjų muzikos. Tik nekoks jo 
pusė vežimo knygų”...
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Rugsėjis, 1938

Dainavimo Mokslas'
Ar gali būti .kokie balso “redžistrai” ? 
(Skiriu tiems, kurie per laiškus statėte 

klausimus)
Jaunas nepatyręs dainavimo studentas tiki, 

ką jam “profesorius” sako. Šilta ar šalta, jis 
mokinasi dainuoti ir trokšta tapti garsiu dai-

žiaurią šalną, šalną be- 
žiedus... ir Steponaičiui 
kad pasirodyti pačioj

Daug Lenkiį Čechoslovakijos 
Kariu Perbėgę Lenkijon
Varšava. — Iš čechoslo

vakijos armijos perbėgo į 
Lenkiją daugis lenkų ka
reivių. Jie žada kariaut 
prieš Čechoslovakiją. Tiem 
pabėgėliam Lenkija įsteigė 
dvi stovyklas.

nininku. Studentas negali daugiau žinoti už 
“profesorių.” Todėl jis tiki, ką jam “profe
sorius” sako. Jeigu jis sakę, kad yra trys 
“registrai,” tai studentas turi tikėti, nes 
“profesorius” mokina studentą, o ne studen
tas “profesorių.”. Bet jeigu studentas būtų 
plačiau apsipažinęs per literatūrą apie daina
vimo mokslą, tai tokie “profesoriai” negalėtų 
jaunų mokinių suvedžioti.

Kur mes galėtumo rasti tokį dalyką, kaip 
balso “registras”? Mes turime vienus plau
čius, vieną dūsavimo dūdą, vieną galvą ir vie
ną burną. Tai kur tos “registros” ir jų orga
nai? Tai yra paikas išmislas ir rašytojų sa
paliojimas, o dainininkų, studentų nežinoji
mas. Tie, kurie tikite į balso perlaužimus — 
perėjimą iš registro į kitą registrą ir gerklės 
maininėjimą, jūs nežinote, ką jūs darote! Kas 
tiki į dvi ar tris registras, tas pasako, kad jo 
balsas dar tebėra gerklėje padalintas, sulaužy
tas į tris dalis, registras: krūtininį, gerklinį 
ir galvinį. Tokio dainininko nereikia girdėti 
dainuojant, jis pats pasako, kad jis nežino, 
kas yra dainavimo mokslas, technika, štai, ką 
Caruso, garsiausias ir žymiausias pasaulyj te
noras, pasakė: “no registers.” Teisingas, 
techniškas dainavimas negali turėti sulaužy
mų ir balso padalinimų į registrų skyrius. 
Aukšti ar žemi balso tonai, kvapas, turi atsi
mušti į vieną vietą, nes visų tonų kvapas iš
eina per tas pačias balso surėdymo plėves— 
stygas. Aukštus vidurinius ir žemutinius bal
so tonus — visus reikia registruoti į vieną 
vietą — galvą. Kas būtų, jeigu .kasierius tu
rėtų skirtingas registras dėl skirtingų pinigų: 
centų, penktukų, dešimtukų ir taip toliau. Jis 
taip nusivargintų, kaip tas dainininkas ar 
studentas, bandydamas vartoti tris registras 
dainavimo praktikoj. Nereikia tikėti tokių 
mokytojų pasakojimu. Tokie mokytojai nori 
padaryti savo — naują metodą. Nes tikreny
bėje jie patys nieko nežino apie balso tikrą 
nustatymą — techniką. Toks aiškinimas-moki- 
.nimas patenkina tik patį mokytoją, bet nau
dos, teisingo supratimo, mažai kas gaus. Būk 
tikras, kad tik galva yra tavo balso skambė
jimo registras. Kiekvienas balsas turi tik 
vieną registrą. Ir nėra jokių gerklinių ar krū
tininių perėjimų iš vieno balso į kitą. Vieno 
žmogaus registras turi daug balso tonų. Vi
sus balso tonus reikia pagaminti su kvapu, ne
varžant gerklės muskulų-plėvių. Kol daininin
kas tiki į tris apeivi registras, tol jo balsas 
bus- sulaužytas ta. a. Mikas Petrauskas var
todavo tokius “perėjimus-perlaužimus,’.’ iš že
mųjų tonų į aukštuosius — į “kitą registrą.” 
Bet jo teorija niekam nesuteikė didelio išlavi
nimo ir džiaugsmo. Jis pats neturėjo — nepa
žino dainavimo technikos, tai ir kitiems nega
lėjo suteikti. Dainavimo teorija be eksperi- 
mentalių patyrimų pasilieka dyka). Jeigu 
studentas ir kvapą tvarkys geriausiai, teisin
giausiai, natūraliai, bet dainuoti negalės, jei
gu jis tikės, kad jo balsas turi būti krūjJnėje, 
gerklėje ir galvoje. Kas gali eiti trimis ke
liais ir tuom pačiu kartu? Niekas! Taigi, kur 
stinga teisingo dainavimo mokslo pagrindo, 
ten vėliau pasirodo daugybė neaiškumų balso 
technikoje. Nepaprastai dingsta daug gerų 
balsų ir patys studentai nežino dėlko.
skirtingos ir klaidingos teorijos buvo pada
rytos skirtingų medicinos daktarų ir rašytojų. 
O balso “mokytojai” — nežinėliai — mėgina 
jas savo studentams įskiepyti. Pirmiau buvo 
manoma, rašoma, kad balsas eina iš gerklės, 
gomurio ir padaro gražų balso toną — skam
bėjimą. Bet kiti nustatė, kad dainavimo bal
sas skamba iš krūtinės. O treti pridėjo galvą 
ir sujungė visas tris į vieną. Taip sakant, iš 
trijų prastų .kiaušinių, iškepė ne labai ska^ 
nią patrovą. (Man .pačiam teko gana daug ros 
kaštavoti). Bet vėliau italų dainininkai savo 
patyrimais, eksperimentavimais pripažino, su
rado tik vieną galvinį balso skambėjimą. Todėl 
dabar ir yra vadinama italų geriausia — tei
singiausia metodą.

Komitetas J^fiko Petrausko 
Kūriniams Leisti jau galutinai 
suorganizuotas. Valdybon įeina 
šie visuomenės darbuotojai: K. • 
Petrikienė, pirmininku;. Kleo* j 
f as Jurgelionis, vice-pirminin- 
ku; Bronė šalinaitė, sekreto* 9 
rium; Dr. Jonas Kaškiaučius,. į. 
iždininku.

Kaip matome, valdybos pa- * 
reigas apsiėmė eiti plačiai žino
mi ir nuoširdūs Amerikos lietu- 
vių visuomenės veikėjai.

Linkime jiems geriausio pa
sisekimo jų kiltame darbe!

w i

Tos

Juozas žuvo

Miko Petrausko kūrinių iš- 
leichmui jau dabar turėtų būt 
rengiami vakarai, spektakliai. 
Brooklyno menininkai tam rei
kalui ruošia 
spalio 2 d., š. 
Programa 
komp. 
scenos 
rutė,”

speltaKų 
B r oo f lyne, 

vie: 
kūr

iš '

gražų 
m., 

susidės
M. Petrausko
vaizdų iš operetė^ “Bi- 
dainų, muzikos ir šoklų.

-------------- .Tūlas laikas atgal šiame sky- ■ 
riuje LMS centras kreipėsi į 
mūsų chorus ir atskirus asme
nis reikale operetės “Pepita.” 
Kadangi ši operetė buvo išleis
ta LMS II Apskričio, tai cen
tras to leidinio savo sandėly; 
ir neturi. Tačiau, kaikurie cho
rai prisiuntė užsakymus, nori 
ją vaidinti. Centras laiškais 
kreipėsi į LMS II Apskričio 
pirmininką ir raštininką, atsi- 
klausdamas, kur ir kaip gali
ma kalbamą operetę gauti (su
prantama, ne už dyką). Bet 
iki šiol dar jokio atsakymo ne
gauta.
<(LMS II Apskričio 
turėtų patirt, kas ten 
jų kai kuriais valdybos
riais...

i
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LMS VHI-tas suvažiavimas 
priėmė sekamą rezoliuciją:

“Kadangi mes, Lietuvių Me
no Sąjungos šio suvažiavimo 
delegatai, pripažįstame svarbi 
tinkamo ir efektyvio lietuvių 
meno plėtimo (išreiškimo), o 
tai galima tinkamai pravesti 
tik padidinus mūsų narių skai
čių— .

“Todėl nutariame, kad visi 
apskričiai, pavieniai chorai ir 
dramos grupės imtųsi iniciaty
vos skelbimui ir pravedimui 
kuogeriausio narių gavimui va
jaus.”

Apskričiai, chorai ir kitos 
mūsų vienetos šį suvažiavimo 
nutarimą nevilkinant 
vykdinti gyveniman.

turėtų

dalyva- 
lietuvių

Prabėgomis
(Iš Centro Raštinės)

Teatras yra priemonė žmo
nių auklėjimui, jų kultūrini
mui. Tačiau, ta priemonė mū
suose dar silpna, neišvystyta. 
Teatras pas mus, galima saky
ti, dar nesuorganizuotas, neturi 
pastovių organizacinių pamatų.

Pereitas Lietuvių Meno Są
jungos suvažiavimas nutarė, 
kad visose mūsų didesnėse ko
lonijose būtų tveriamos dramos 
grupės pastoviam darbui vai
dybos mene. • Iki šiol pas mus 
su dramos grupėmis buvo taip: 
norima suvaidinti veikalas — 
sudaroma vaidylų grupė; pa
baigta užsibrėžtas darbas — 
grupė vėl išsisklaidė.

Reikale mūsų chorų 
vimo Pasaulio Parodos 
dienos dainų programos pildy
me, LMS VIII suvažiavimas 
priėmė tokį nutarimą:

“Kadangi Lietuvių Meno Są
junga pripažįsta svarbą supa
žindinti pasaulį su Lietuvos ir 
jos žmonių praeities daipa ir 
drama; kadangi Pasaulio Pa
rodos komisija paskyrė dieną, 
kurioje mūsų tautos žmonės I 
galės parodyti savo meninius Į 
gabumus ir talentus,—-tad lai 
bus nutarta, kad LMS ragina 
savo chorus ir dramos grupes 
dalyvauti Pasaulio Parodoje 
lietuviams skiriamoj dienoje ir 
prisidėti su dainavimu bei Jciš 
tais meno kūriniais, jei toki 
būtų naudojama.”

Daugelis mūsų chorų jau pa- ■ 
sisakė už dalyvavimą lietuvių) 
dienos dainų programos pildy-Į 
me. Kiti chorai dar nėra galu-1 
tinai nusitarę, bet veikiausiu iri 
jie nepasiliks užpakalyje kitų.

Proncč. ’■ >
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A. Gilmanas

Prakapas tuojau mirė.
žiupsnelis keliones įspūdžių

Sainte Anne de Beauprė
(Pabaiga)

Taip kritikai sako, tačiaus taip ir atro
do, jog ši dalis paveikslo—naturališ- 
kiausia. Čia taip atrodo viskas gyva, kad 
net nesinori tikėti, jog tai viskas piešta 
ant drabužio. Iš kur žiūri, yra maži 
groteliai-tvorelė. Būnant taip natūralu, 
norisi tik šokt per tą tvorelę, ir eiti mie
stan ir pas arabus pasivaikščioti. Nors 
čia žem^ atrodo kaip ir pieskynas, pūs- 
tynė, tačiaus randasi keli dikčiai žali 
medžiai arti miesto sienos.

Nuo žiūrėtojo iki piešinio yra trisde
šimts penkios pėdos. Tas tarpas yra 
pripildytas, prirengtas ir sulietas su pie
šiniu, kad jokiu būdu nelavinta akia ne
žinosi, kur -piešinys prasideda. Pavyz
džiui, prie kryžiavojimo scenos tūlos fi
gūros yra skulptūruotos, ne ant piešinio, 
tačiaus taip gudriai ir natūraliai sujung
ti, kad jokios žymės tarp piešinio ir sta
tulų nesimato. Tas pat ir prie, arba 
prieš, arabų būdų, tarp tų būdų ir žiū
rėtojo, randasi leprosų gyvenimas, ant 
pieskų. Jie irgi padaryti atskirai nuo 
paveikslo, piešinio, iš statulų. Tačiaus 
ir čia tas pats naturališkumas: jokio 
skirtumo nesimato tarp piešinio ir'dirb
tinos scenos. 4

Iš kur žiūrėtojas matai panoramą, tą 
visą reginį, atrodo, kad esi ant gero kal
nelio, ar net ir kalno, iš kur gali matyti 
tiek daug aplink save. Tokią vietą ar
tistai ir pasirinko, kada kopijavęs med
žiagą būdami Jeruzolėj.

Nors viskas čia taip natūraliai pada
ryta, taip gyvai atrodo, kaip tikras da
lykas, tačiaus lai skaitytojas nemano, 
būk aš imu tą viską už tikrą pinigą. Kas 
yra žinoma istorijoj, jeigu tik dar yra 
kiek liekanų, patyręs artistas gali labai 
gerai atpiešti, kaip buvo net ir tūkstan
čiai metų atgal. Pavyzdžiui, dabar apie 
Jeruzolę jau nebėra žaliuojančių medžių, 
jei bet tik kurie tiksliai užlaikomi, ir ge
ros žolės nerasi. Taipgi ir ant Alyvų 
kalno vėjai smiltimis veselę kelia: visur 
dyka, be augmenų.

Taipgi ir Jeruzoles mieste tų puikių 
žydų karalių ir romėnų namų daug ne
bėra, vien tik griuvėsiai, arba tik dalis 
jų bestūkso. Miesto sienos irgi nebėra 
cielybėj. Viskas dingęs, tik palikti pėd
sakai. Tačiaus iš tų pėdsakų, iš istori
nių padavimų ir braižinių, jeigu tik no
rime, gerų artistų ir mechanikų pagelba, 
viską galime atsteigti, kaip tik buvo.

Vienok, kada prieiname prie kryžia
vo jimo scenos, mums rodosi falsifikaci
ja, apgavystė, nežiūrint, kaip artistas 
nebūt natūraliai ir gyvai atpiešęs. 
Nors ir yra atpiešta, kaip minėjau, kad 
net matai nukryžiavotus kaip ir krutant, 
tačiaus titrų prirodymų nėra, kad taip 
būt buvę. Krikščionių tikybos, kaip jau 
žinome, aiškintojai kaip nori, taip aiški
na apie tokį būk tai buvusį atsitikimą. 
Kaip matėme, jie ir tą nabagą Kristų 
ant kryžiaus taip kala, kaip katrie iš
mano arvįsivaizdiną. Matai, jog kiekvie
nas mėgina melą pritaikinti prie tikre
nybės. Istorija neparemia jų niekur 
šiame dalyke, kad.toks Kristus būt kada 
buvęs.

Nežiūrint, kokiam tikslui tas piešinys 
nebūt pieštas, tačiaus iš techniško atžvil
gio, ir žingeidumo dėlei, šis piešinys, jei
gu tik prieinama ir paranku, verta bile 
kam pamatyti.

Įeiti pažiūrėti šio piešinio, bilieto pirk
ti nereikia, tačiaus turi išsidirbę, neži
nau kodėl, gan gerą “triksą”, kuris atne
ša dar daugiau pelno, negu kitaip. Čia 
yra, taip sakant, niekniekių krautuvė. 
Einantis pažiūrėti piešinio, turi ką nors 
nusipirkti mažiausiai dvidešimt penkių 
centų vertės dalykėlį. Aš ko iš galvos 
neišėjau—tokio dalykėlio neradau: nusi
pirkau už $1.50. Tuos pačius daiktus 
galėtum nupirkti dešimtukinėj krautu
vėj už 35 centus. Nenoriu aš veltui nie
ko, tačiaus kam apgaudinėti?

Galima matyti, jog daug pinigų padė
ta pagaminimui šio piešinio, vienok ši
tokiu būdu jie išrinks keleriopai išlai
das, padarydami puikaus pinigo dėl 
duonos ir sviesto.

Dvi Aukos Dėl Nevykusios 
Meilės

Rugpjūčio mėn. 27 d., 7 v. 
ryto, Raseinių, apskrityj, Rau
donės valsčiuj, šandaravos 
miške Kazys Urna, 35 m. am
žiaus, gyventojas Paalsio I 
kaimo, dėl nepasisekusios mei
lės dviem revolverio šūviais 
nušovė Urbonaitienę Mari
joną, 29 metų amžiaus, gy
venusią ten pat, ir vienu šū
viu pats nusišovė. Savižudžiai 
namuose paliko raštelius, kad 
žudosi patys susitarę dėl mei
lės.

Išvažiuoja iš Kauno Franci jos 
Konsulas

Išvyko iš Kauno Franci jos 
konsulas p. H. Dumenil, ku
ris Kaune išbuvo apie viene
rius metus ir įgijo populiaru
mo. Be to, p. Dumenil yra 
didelis Lietuvos draugas. Kau
nan p. Dumenil buvo atkeltas 
iš Maskvos, ten jis Franci jos 
ambasadoj buvo konsularinio 
skyriaus vedėju, dabar iške
liamas į Helsinkį konsulu.

Begimdydama Mirė 13 Metų 
Mergaitė

Rugpjūčio 26 d. Vilkaviškio 
apskričio ligoninėj begimdy
dama mirė žaliosios valsčiaus 
gyventoja A—te. Ji turėjusi 
vos 13 metų.

New Kensington, Pa
Mirė Senas Kovotojas

Mirė Vincentas Virbickas 12 
d. rugpjūčio vietiniam ligonbu- 
tyj. Priežastis mirt'ies buvo vi
durių sukietėjimas arba persi
sukimas žarnos. 9 
pasijuto, kad kas 
prasto viduriuose, 
tą sykių naminių
nieko negelbėjo. Pašaukė gydy
toją, kuris lankė tris sykius tą 
pačią dieną ir vakare išvežė į 
ligonbutį. Tūojaus padarė ope
raciją. Surado, kad jau žarna 
trūkus.

d. rugpjūčio 
tokio nepa- 
Paėmė kele- 
vaistų, bet

LIETUVOS ŽINIOS
PANEVĖŽIO KRONIKA
Dėl Šiurkštaus Elgesio 

Nusižudė
Rugpjūčio 18 d. apie 14 vai. 

pil. šaučiūnas Ignotas 78 m. 
amž., gyv. Naujikų km., Pan
dėlio valse., savo klėty pasi
korė.

Šaučiūnas prieš metus apa
ko ir todėl visko negalėjo dir
bti. Šeima, atsitikus tai nelai
mei, pajuto naštą ir pradėjo 
tėvo neapkęsti, neprižiūrėti ir 
net šiurkščiai su juos elgtis. 
Vargšui seneliui jau ir taip 
gamtos skaudžiai nuskriaus
tam, šeimos šiurkštumas pasi
darė nepakenčiamas ir todėl 
pasikorė.

vai., dėl nežinomos priežas
ties užsidegė pil. Druskevi- 
čiaus Chaimo, gyv. Šimonių 
m. Kupiškio gatvėj, gyvena
mas namas, o ‘neužilgo nuo 
namo ir tvartas. Po pusan
tros valandos gaisras buvo 
užgesintas.

šeimininkas šiame name ne
gyveno, o jis buvo išnuomo
tas nuomininkams Jackui Jo
nui ir Rutkauskienei. Įtaria
ma, kad namą galėjęs pa
degti pats jo savininkas Drus- 
kevičius. Turtas buvęs ap
draustas apdraudos bendro
vėj “Lietuva” 4,000. litų su
mai.

Gronskaitė prieš kurį laiką 
buvo pastojusi ir nesenai ne- 
laiku gimdė. Spėjama, kad 
buvo padariusi abortą. Pa
gimdžiusi naujagimį nužudė ir 
sakė, kad jis gimęs negyvas. 
Bet vedant kvotą, viskas pa
aiškėjo ir matydama, kad ne
išsisuks, bijodama bausmės ir 
negarbės, nusižudė. palai-

trum- 
gyve-

2-joapskrityj nuo 
pradžios įsisteigė 

restauranai—vienas 
kitas Skudutiškyj,

Susižeidė Cirko Artistas
Rugp. 24 d. cirko “Aušra” 

artistas Romanauskas Juozas 
nuėjo į Nevėžį maudytis. Ra
dęs skautų prieplaukoj tram- 
plyną pamėgino nuo jo šokti į 
vandenį. Bet vandens buvo tik 
pusantro metro gilumo ir Ro- 
manauskas atsimušė į dugną 
ir sunkiai susižalojo į dugne 
buvusius akmenis galvą. Su
teikus medicinos pagalbą ir 

Uvus galvos žaizdas, ar
as nors vargingai, bet vai-

Nuostolių padaryta: Drus- 
kevičiui 800 litų, Jackui l,165vdėja. 
litų ir Rutkauskienei 500 litų. 
Kvota vedama.

UTENA
< Plečiasi Girtavimas

Utenos 
pusmečio 
nauji du 
Utenoj, o
dvi alkoholinės parduotuvės ir 
alaus urmo sandėlis Malėtuo- 
se.

Nors ir pirma buvo nemaža 
įvairių “knaipių,” bet pasku
tiniu laiku kasmet jų vis di-

. Kad gi tokiu tempu 
augtų kultūros įstaigos — ne
būtų kuo skųstis!

lei bedarbės nuo 1930 m., nega
lėdamas duoklių užsimokėt, ne
bepriklausė. Bet jis visada au
kaudavo kaip darbininkų reika
lam čia, Amerikoje, taip pat ir 
Lietuvos politiniam kaliniam, o 
ypatingai Ispanijos kovotojams.

Abudu su savo 'sandrauge 
Juliana skaitė dienraštį “Lais
vę” nuo 1917 m. iki šiol.

Velionis mirė dar tvirtas bū
damas. Taip gražiai atrodė, 
kaip 35 metų jaunuolis. Paliko 
moterį Juliana ir tris dukte
ris _L Marioną, Juliana ir Ade
lę 16 metų. Paliko ir. seselę 
Viktoriją Maskvoj.

Likos palaidotas 14 d. rug
pjūčio New. Kensingtono kapi
nėse. Į .kapus lydėjo šimtas, gal 
daugiau, automobilių. Laidotu
vėse dalyvavo beveik visi mūsų 
miestelio lietuviai. Daug buvo 
rusų draugų, italų, francųzų ir 
amerikonų. Mat, velionis gyve
no mūs miestelyj nuo 1914 m. 
ir su visais gražiai sugyveno. 
Užtat visi jo draugai stengėsi 
būt ant paskutinio atsisveikini
mo su Vincentu Virbicku.

Kadangi buvo laisvai laido
tas, ant kapų pasakė atsisveiki
nimo prakalbėlę “Vilnies” re
daktorius L. Pruseika.

Ilsėkis, drauge, Amerikos 
šaltoj žemelėj.

Vincentas Virbickas paėjo iš 
Anykščių miestelio, Kauno rėd.

C. Stashinsky.

apie sveikatą visiem naudinga. 
Bus gera proga draugam atva
žiuot iš visų Pittsburgho prie
miesčių. Taipgi prašom kitų 
draugijų minėtą dieną nieko 
nerengt ir visiem bendrai daly- 
vaut mūsų prakalbose ir ban- 
kiete.

Atydai LDS Trečio
Apskričio Delegatų 4

PITTSBURGH, PA.
Svarbus Pranešimas Visiem 
Pittsburgho ir Apielinkės 

Lietuviam
20 d. lapkričio dramos grupė 

rengiasi perstatyt juokingą ko
mediją “Pusseserė Salomėja”. 
Veikalas bus suvaidintas Lietu
vių Piliečių Svetainėj, South 
Side, Pittsbugh, Pt.

27 d. lapkričio bus nepapra
sta naujiena, štai kas bus: Ly
giai 2 vai. po pietų L. M. D. 
Svetainėj kalbės visų laukia
mas Dr. Kaškiaučius iš New
ark, N. J. y „

27 d. lapkričio (Nov.) tikrai 
turėsite progą išgirst jo kalbą 
apie sveikatą. Dienos laiku bus 
prakalbos, o vakare bankietas. 
Šį parengimą rengia ALDLD 
4-tas Apskritys ir visos Soho 
Pittsburgho draugijos.

Taigi, minėtą dieną visi ir 
visos nepamirškite taip svarbių 
prakalbų, nes sužinot ką nors

Šį sekmadienį, 25 d. rugsėjo, 
įvyks LDS Trečio Apskričio 
konferencija. Konfer e n c i j a 
įvyks People’s Centre, 158-60 
Mercer St., Jersey City, N. J. 
Pradžia 10 vai. ryte.

Važiuojant iš New Yorko ar 
N e war ko ’ Hudson Tubes, iš- 
lipkit ant Grove St. stoties. 
Išėję į viršų eikite po dešinei 
porą blokų ir ten rasite Mer
cer St.

A. Matulis. (223-224)

Parašė R. Mizara

d)

(4)

(5)

Siųskit užsakymus tuojau.

427 Lorlmęt* Street,

ALDLD 4-to Apskričio 
Pirm. E. K. Sliekienė.

(2)
(3)

Kas kovojo prieš lietuvos nepriklausomybę?
Kokią rolę vaidino, kam tarnavo Lietuvos 

katalikų dvasiškija, kai Lietuva buvo 
caro priespaudoj ? 

» t

Ką tuomet dare, 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, 
v 

Knygutės kaina tik 5 centai
Platintojams, imantiems nemažiau 10 knygelių, duoda me „po 

3 centus. Ir kunie kartu su užsisakymtr prisius pinigus, 
. nerokuosim persiuntimo kaštų.

Raštas aiškus, kalba lengva, populiari.

Brošiuroje gyvais faktais yra nurodyta:
Kas kovojo už lietuvos nepriklausomybę

Knygelė nedidelė, 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
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Angly Lėktuvai Užmušė Tris 
Arabus Vienybės Pokilyje
Jeruzalė. — Susitaikė du 

arabų sukilėlių vadai, A. R. 
H. Mohammed ir A. A. Ra- 
zik; susitarė, kad vienas 
Jbus vyriausias komandie- 
rius prieš žydus ir Angliją 
vienoj Palestinos dalyj, o 
kitas kitoj.

Susitaikymui atžymėt bu
vo suruošta puota atvirame 
ore ties EI Ghassania kai
mu, kur dalyvavo šimtai 
arabų. Bet pokilį užklupo 
pustuzinis Anglijos lėktuvų 
ir bombomis ir kulkasvai- 
džiais tris sukilėlius užmušė 
ir šešis sužeidė.

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
278 Harvard Street 
kampas Inman Street 

arti Central Skviro, 
CAMBRIDGE, MASS.

OFISO VALANDOS: 
2-4 ir 6-8 vakare 

Nerišliomis ir šventadieniais: 
10-12 ryte

wr NAUJOJE VIETOJE "’S

GERIAUSIA DUONA
\SCHOLES BAKING

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

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsij 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų, Jtūsų duoną valygyda^ 
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui. 
Pristatome į visas dalis—Brooklyn© ir apielinkės, į krautuvei 

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

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

cialist masiniam platinimui brošiūrą—

LIETUVOS LAISVES
DRAUGAI ir PRIEŠAI

• , Velionis Vincentas, po ope
racijos, nors sunkiai sirgo pas
kutines dvi dienas, bet kalbėjo 
daugiausia, kaip jisai būtų pa
laidotas. Prašė savo sandraugos 
Julianos ir dekterų.

Taipgi ir man sakė velionis 
Vincentas, kada aš atlankiau 
paskutinę dieną: “švoger, ne
pavelyk, kad, man mirus, ma
nęs ir mano idėjų nepažemin
tų. Aš noriu, kad bučiau 
dotas laisvai”.

O dabar norėčiau nors 
pai parašyt apie velionio
nimą. Velionis nebuvo lankęs 
mokyklos, buvo bemokslis, bet 
gerai suprato, kad pavergimas 
darbininkų tai yra darbinin
kam nelaisvė. Darbininkai turi 
organizuotis, kaip į politines, 
taip ir į apšvietos organizaci
jas.

Taigi, velionis dar jaunas 
būdamas Lietuvoj prigulėjo 
prie S.-D. P. ir kovojo sykiu su 
kitais draugais 1905-1906 mm., 
kad pagerint Lietuvos darbi
ninkų padėtį. Tuom pačiu sy
kiu kovojo ir prieš caro prie
spaudą. Kaipo kovotojas, turė
jo net perdaug nukentėt. Su
prato, kad jo gyvybei gręsia 
mirtis, tai 1907 m. su pagelba 
draugų, laimingai pasitraukė ir 
atvažiavo į Ameriką.

Kaipo kovotojas Vincentas 
tuo jaus įstojo į LSS ir veikė, 
aukaudamas dėl apšvietos Lie
tuvių darbininkų.

Mūsų miestelio lietuviams su
siorganizavus į ATLA 9 kuopą, 
velionis prisidėjo ‘ir tam darbe 
buvo pirmutinis. Vėliaus susi
tvėrė ir SLA 192 kuopa. Velio
nis ir čionai prisirašė, sakyda
mas, kad reikia prigulėt ir 
dirbt tol, kol liksis darbinin
kam naudingas. Ir kada buvo 
skilimas LSS, tai velionis stojo 
už komunistų programą ir per 
keletą metų prigulėjo. Vėliau 
pasitraukė ir nebuvo partijos 
nariu.

Taipgi priklausė prie ALD

Pažangiosios Bostono lietu
vių organizacijos rengia 
dienraščio “Laisvės” naudai

KONCERTĄ
žada sudaryti gerą progra
mą, taip kad kiekvienas at

silankęs turės malonaus 
pasitenkinimo.Prisigėrę Namines Degtinės 

Plytgaliu Užmušė Kaimyną
Rugpjūčio mėn. 25 d. Šakių- 

apskrityj, Plokščių valsčiuj, 
Dubiniškių kaime pas Praną 
Butkų buvo susirinkę kaimy
nai ir gėrė naminę degtinę. 
Begerdami susiginčijo. Apie 
19 vai. pradėjo skirstytis į na
mus. Pranas Butkus, pasikvie
tęs dar kitą kaimyną,? ėjo ap
žiūrėti trobesių, tačiau su sa
vim pasiėmė ir dvi plytas. 
Ties kampu klojimo rado su 
jais gėrusį Joną Suopį iš Pa- 
uzninkų kaimo. Butkus plytos 
smūgiu į galvą Suopį užmušė 
vietoje.

Rugpjūčio mėn. 25 d. Aly
taus apskrityj, Daugų vals
čiuj, Juozapavo kaime, 18 m. * K 'amžiaus Aldona Degėsytė, 
bešaudyįama montekristu į 
taikinius, pataikė 8 mętų am
žiaus Danieliui Prakapui į. 
galvą; nuo pataikiusio šūvioLD. per keliolika metų, bet dė-

Žmona Nuvarė Vyrą į Kapus
Sauginų k> Papilio valse, gy

veno Zinkai, kurie tarpusavy 
smarkiai nesugyveno, žmona 
visą laiką vyrą pjaudavo ir 
pjaudavo, kaip žmonės S>^o— 
“kaip medinis pjūklas.” Vyrui 
tas nepaliaujamas pjovimas į- 
griso ir rugpjūčio 19 d. 6 vai. 

fryto, nuėjęs į daržinę ir pasi
rišęs po balkiu virvę, pasikorė.

Zinkus buvo dar jaunas 38 
m. amžiaus vyras.

Įvyks- sekmadienį

Lapk. 6 Nov

Įtartinas Gaisras 
ugpjūčio 17 d., apie 17

Nors nekartą jau buvo ra
šyta spaudoj ir daug kas nu- 
kentėjo nuo panašių dalykų, 
bet iki šiol dar nesiimama jo
kių priemonių tokius blogu
mus pašalinti, bet laukiama 
daugiau aukų. Nors miesto 
galvos už gerą miesto tvarky
mą gavo nemažas premijas, 
bet gyventojai daug kur ken-

Nužudė Naujagimį ir Pati 
Nusižudė

Rugpj. 19 d. Vabalninke bu
vo tardoma pil. Gronskaitė 
Antosė, 25 m. amž., gyv. Lo
ginių km., Vabalninku valse. 
Gronskaitė slapta iš bonkutės 
išgėrė valyto karbolio mirtinai 
apsinuodydama. Dr. Vasiliū- 
nienė suteikė tuojau medicinos 
pagalbą, bet Gronskaitė ne
atgavusi sąmonės mirė.

i ... e.-- ■ L
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Rengėjai prašo šios apylin
kes organizacijų tą dieną 
nerengti ir jų narius kvie
čia dalyvauti šiame koncerte.

Koncertas Bus

Lietuvių Salėje
E ir kampas Silver Sts.
SOUTH BOSTON, MASS, i

Prašome visos apielinkės 
pirmeiviškosios lietuvių vi
suomenės įsitėmyti dieną ir 
vietą šio koitcerto ir stengtis 

\ jį pamatyti.

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

Brooklyn, N. Y.



Amerikos Istorijoj ir Sovietų Sąjungoj

Brooklyn, N. Y<

GARŠINKITES “LAISVĖJE

Atsikračius Anglijos monarchijos, Jungtinėm Vals
tijom ėmė 38 metus apsivalyti nuo šnipų.
• Kas buvo tie šnipai ir kaip J. V. valdžia nuo jų ap
sivalė, skaitykite Pruseikos knygoje.

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

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

/ pašto stampomis, 3c ar 5c vertes.

Tų knygą išleido dienraštis “Vilnis”

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—4 ir 6—8 ' , '

Nėra valandų sekmadieniais

šeštadienis, Rugs. 24, 1938

Šis Tas iš Užsienio Spaudos apie Lietuvą

Binghamton, N. Y

Brooklyn, N. Y.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

H

427 Lorimer St.

<>

jog

ClementVokietaitis

BEER, WINES & LIQUUORS 
WHOLESALE AND RETAIL

kompozitoriaus kūrybos 
turinti būti viso kultū- 
pasaulio nuosavybe.

■

Avė., 
Kings,

PHILADELPHIA, PA.
Sekmadienį, 25 d. rugsėjo įvyks 

LDS 5 kp. Hot Roast Beef piknikas 
Mikolaičio Sodne, Eddingtons. Pra
džia 10 vai. ryto. Šokiams gros pui
ki orkestrą. Kviečiame visus skait
lingai dalyvauti. Kelrodis: Automo
biliais važiuokite Frankford Ave. iki 
City Line. Sukite po kairei į 
Knights 2-d ir tėmykit po kairei 
pikniko vietą. Gatvekariu No. 66 
važiuokite iki City Line, o nuo čia 
nuveš į pikniką. (223-224)

lietuviškų paršelių 
stovinčių ant trumpų 

Vokiečiai liečia juos 
mi-

ta—nemažiau vertinga šio kel
tuvių 
dalis 
ringo

PHILADELPHIA, PA.
Ateinantį sekmadienį, rugsėjo 25 

d. įvyks LDS piknikas Mikolaičio 
ūkėje. Iš ryto nuo 9—10 vai. susi
rinkit draugai prie City Line, ku
rie neturit karų, būsit nuvesti. Ar- 
dysim “Laisvės” pikniko stąlus ir 
sukrausim Mikolaičio pastogėj. — 
Veik. Kom. Vald. (223-224)

EASTON, PA. 
Judžiai ir Prakalbos

Sekmadienį, 25 d. rugsėjo yra 
rengiamas labai svarbus susirinki
mas su judžiais ir prakalbomis. Bus 
rodomas puikus Sovietinis veikalas 
“Čapajev.” Kalbės pagarsėjusi vei
kėja ir prakalbininkė Elizabeth Gur
iy Flynn. Ji kalbės apie dabartinę 
situaciją Europoj, taipgi apie rinki
mus. Įvyks Vanderveer Svet., 9 ir 
Washington Sts., 8 vai. vak. Įžanga 
25c. Ruošia Komunistų Partija. Už- 
kviečiame visus. (223-224)

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

e

Telephone: E Vergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker 

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

do automobilius Ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 Bedford Avenue

Brooklyn, N. Y.

tion 76 of the Alcoholic 
trol Law at 664 Flatbush 
of Brooklyn, County of 
consumed on the premises.
NAVARBE DELICATESSEN and

Inc., 
664 Flatbush Ave.

NOTICE is hereby given that License 
No. EB3385 has been issued to the un
dersigned to sell beer, at retail under Sec

Beverage Con-
Borough 

to be

LUNCH

Lenkai Apie Lietuvos Pieno 
Ūkį

“Polska Zbrojna”
VIII 23, perspaude
raščio “Spolnotta”

No. 232, 
iš laik- 

straipsnį 
apie Lietuvos prekybos ben
droves. Laikraštyj rašoma, 
jog Lietuvoje pienas esąs va
dinamas “baltuoju auksu.” 
Jis tikrai esąs vertas to 
vardo, nes pieno produktai 
sudarą 20% viso Lietuvos 
valstybės eksporto. Tik geros 
ekonominės organizacijos dė
ka Lietuva turinti tokį biudžer- 
tą. Šis kraštas neturįs savo 
natūralinių turtų. Girdi, visą 
pramonės produktų importą 
Lietuva turinti padengti 
mes ūkio

ze- 
produktų eksportu.

pažymima, jog Lie- 
esanti išimtinai že- 
šalis, ir josios ūki-

Toliau 
tuva tai 
mes ūkio 
ninkas gyvenąs visiškai gerai.
Už tai jis esąs dėkingas įvai
rioms korporacijoms ir ben
drovėms, gerajam ūkiui. Pie
no bendrovės neleidžiančios 
skriausti ūkininkų.

Pirmaisiais nepriklausomy
bės metais, baigdamas rašo 
laikraštis, Lietuvoje buvusi tik 
viena pieno perdirbimo ben
drovė. šiandien jų esama 200.

Lietuviški Paršeliai Sukėlę

Gerai pasisekė Lietuvių Ko
munistų Frakcijos ir Liet. Li
teratūros Draugijos 20 kp. Mo
terų Skyriaus piknikas, įvykęs 
4 d. rugsėjo, Langdon Grove 
(Balčikonio darže). Diena pasi
taikė graži ir publikos atsilan
kė daug, vietinės ir iš toliau; 
serantoniečiai dd. J. Klikūnas, 
V. Valakai ir Vanagaitiene su 
dukterim Ona. Kaip vietinei 

'publikai, taip ir svečiams ta
riame širdingai ačiū už para
mą.

šiam piknikui buvo gerai 
rengtasi ir gauta nemažai pa
gelbės nuo dd. rėmėjų. Vieni 
automobilistai atvežė pilnas 
mašinas žmonių į parengimą, 

l.kiti važinėjo po 2, o dar kiti jr 
po 3 ar 4 syk. Iš tikrųjų, mes, 
komisija, nežinome nei kaip 
jums, draugai, atidėkavoti.

Buvo dd., kurios aukavo val
gomųjų daiktų vertės net iki 
$2. Pora biznierių, davę po 
bonką degtines, prašė jų vardų 
neskelbti. Aukojo valgiais: Pi
lipavičienė, J. M. Sadauskai, A. 
Žemaitienė, M. Bekerienė, A. 
Mikalojūnienė, A. Maldaikienė, 
M. žvirblienė, M. Kulbienė, O. 
Girnienė, Zmitraitės, J. K. Na- 
valinskienė. Likusius valgius 
draugūs išpirko už $4.

Tai matote, gerbiamieji, tu
rėjome gerų talkininkų-rėmėjų- 
aukotojų, per tai ir pelno liko 
$37. Padalinta pusiau abiem 
organizacijoms.

Rengimo komisija dar sykį 
taria širdingiausį ačių visiems 
už visokią paramą.

Abie j ii. Or g-jų Komisija.

hem, Pa. Bekeriai Krikščiukai 
atvežė daug duonos ir keiksų 
dovanų. Bevdik per visą dieną 
lietus lijo, bet Ratinio pataisy
ta’ruiminga pastogė visus sau
sai apsaugojo.

Alex Vyturis užkalbino ir 
paaiškino, kad jau 30 ypatų už
sirašė, kurie pirks kliubo Šerus. 
Sakau, tai užrašyk ir man.

Temstant, visi skirstėsi, gie
dodami visokias tautiškas dai
nas, nes visi buvo kliubiečių su
rengtum vaišėm patenkinti.

V. J. Stankus.

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

HITLERIŠKO ANTI-SEMI- 
TIZMO KELIAIS

(Tąsa iš antro puslp.) 
šiomis dienomis susisiekimo 
ministerijoj. Ministerija ne
senai buvo užmokėjusi dau
gelį milionų litų už Vokie
tijoj užsakytas automatri- 
cas. Na ir pavažiavo auto- 
matricos kelias savaites ir 
taip sugedo, kad reikėjo jas 
išmest. Toks negirdėtas mi
lionų eikvojimas už nieko 
nevertą hitlerininkų “erza
cų” šlamštą sukėlė plačioj 
visuomenėj tokį pasipiktini
mą, kad fašistų valdžia bu
vo priversta paskelbti spau
doj oficialų pranešimą apie 
visa reikalą.* * *

Lietuvos darbininkų nie
kintojas “Darbo Rūmų” pir
mininkas Šulaitis sugrįžo iš 
Vokietijos, kur jis buvo 
“Jėga per džiaugsmą” orga
nizacijos svečias. Jis viešai

pareiškė savo susižavėjimą 
Vokietijos darbininkų kan
kintojų “darbais.”

Šitas uolus Smetonos šuo 
ir darbo žmonių teisių min- 
džiotojas, buvusis esdekas 
Šulaitis dar turės
džiaugsmo per jėgą, 
Lietuvos liaudis savo 
vieną dieną parodys.* * $

“Drąsusis Maroko

mažai 
kai 

jėgą

kovų 
kapitonas, nors ir kuklus, 
be savo noro pasidarė sim
boliniu kovotoju už visą tai, 
kas Europoj atstovauja pa- 
sipriešinamajai jėgai prieš 
griaunamąsias jėgas ir kul
tūros vieningumo siekimui” 
—tokiais epitetais “Lietu
vos Aidas” apdovanoja Is
panijos skerdynių organiza
torių, savo krašto žvėrišką 
naikintoją, didžiausią visų 
amžių pardaviką—generolą 
Franką. x

Lietuvos fašistai patys ir

pageidautų tapti panašiais 
“simboliniais kovotojais” ir 
sulošt generolo Franko 
vaidmenį, naikinant svetimų ■ 
banditų pagelba savo tautos ’ 
laisvę.

Mes nenuilsime, kol jie' 
patys neturės tokio likimo,! 
kokį jie rengia lietuvių tau
tai.
Kaunas,
Rugpjūčio 21 d., 1938.

Nauja L. Pruseikos Knyga

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

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

Mfc

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

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

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

Easton, Pa

VARPO KEPTUVE
FRANK DOMIKAITISStreu-

RESTAURACIJA

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

L

NOTARY PUBLIC Tel. Stagg 2-5043

su-
l

Brooklyn, N. Y

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

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

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

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

Lietuvių Kuro Kompanija 
ĮDEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS 
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

417 Lorimer St Brooklyn “Laisvės” Name

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Graborius (Undertaker)
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335

CHARLES 
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP 
K. Degutis, Savininkas 

Gerai Patyrę Barberiai 
Prielankus Patarnavimas 

306 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y,

LIETUVIS ADVOKATAS 
50 Court Street 

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

168 GRAND STREET 
. Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

“Kurjer Wilenski” No. 232, 
VIII 25, rašydamas apie Ka
raliaučiaus mugę, keletą žo
džių tarė ir apie Lietuvos pa- 
vilijoną. Girdi, didžiausia sen
saciją mugėje sukėlusi portjė 
iškeptų 
šauniai 
kojyčių
pirštais. Susirenkančios 
nios žmonių. Visi žiūri į juos, 
kaip į kokį stebuklą.

Toliau rašo autorius,
jis nežinąs, kaip ilgai ši mi
nia stovėsianti prie išstatytų 
žalių obuolių ir prie kelių ka
pų kiaušinių, parvežtų iš Lie- 

- tuvos.
Taip pat didelį dėmesį su

kėlęs mažas fontanas, kurio 
dugne plaukioją keletas vė
žių. ■'

Baigdamas, straipsnio au
torius pažymi, jog ir Lenkija 
galėtų atsivežti daug daugiau 
vėžių, negu konservų dėžučių.

Lenkai Apie Čiurlionio 
Kūrybą

“Mysl Polska” Nr. 16, VIII 
15-31, atspaude straipsnį 
“Čiurlionis ir Lietuvių Muzi
ka,” kuriame, be ko kito, ra
šoma, jog dažnai atsitinką, 
kad genialūs me'no atstovai 
peraugą savo didžiu talentu 
ne tik artimiausią aplinkumą, 
bet taip pat ir visą epochą. 
Girdi, Lietuva,dar neseniai at
skirta nuo lenkų siena, tu
rinti muzikos srityje asmenį, 
kurį straipsnio autorius pri
skiria prie genijų. Tai esąs 
Mykolas Čiurlionis, apie kurį, 
atsižvelgiant į jo labai vertin
gą ir charakteringą kūrybą, 
esą labai maža žinių.

Toliau straipsnio autorius 
trumpai aprašo svarbiausius 
lietuvių muzikos bruožus, ki
taip sakant, atvaizduoja tą 
dirvą, kurioje vystėsi mūsų 
genialaus muziko talentai. •

Paminėjęs Čiurlionio biogra
fiją, autorius pažymi, jog šis 
menininkas nei’savo kompozi
cijos populiarumu, nei pelnu 
nesirūpinęs. Daugumas jo 
kūrybos likę rankraščiuose. 
Dėl to Čiurlionio muzika ne
santi gerai žinoma ne tik len
kams, bet taip pat ir visose 
vakarų valstybėse.

Tą spragą, girdi, kuo grei
čiausiai reikėtų užpildyti, nes 
ir jo kūrybos originalumas, ir 
pasaulinio masto šio muziko 
instrumentacija visiškai užsi
tarnaują didesnio dėmesio. Jo 
kūryba turėtų būti įtraukta į 
Europos koncertų repertuarą.

Girdi, dalis šio genijaus 
kūrybos esanti surinkta Kau
ne, Čiurlionio galerijoje, o ki-

Paskutinis Išvažiavimas
Rugsėjo 18 dieną Lietuvių 

Piliečių. Kliubas turėjo paskuti
nį šios vasaros išvažiavimą ant 
J. Ratinio ūkės. Jis turi paren
gęs tokiem išvažiavimam ir pik
nikam vietą su pastoge šokt. 
140 kliubiečių narių ir pašali
nių susimetė po 50 centų, prisi
pirko alaus ir užkandžių, be jo
kio pelno, ir baliavojo-linksmi- 
nosi per visą dieną.

Apie ketvirtą valandą kliubo 
pirmininkas Kastantas
kas pasilipo ant bačkutės ir pa
prašė publiką nusiraminti, nes 
kaip kas turės pakalbėt. Pir
mas kalbėjo kliubo sekretorius 
Alex Biga, pasakė, kad kliubas 
turi apie 140 narių, ir kad da
bartinė kliubo patalpa netinka
ma, reikalinga j ieškot naujos 
vietos. Antras kalbėjo Wm. Ab
romaitis. Jis pasakė, kad reikia 
pirkt kliubui namas ant Wal
nut streeto, iš kurio perdirbt į 
kliubo patalpą. Trečias kalbė
jo daktaras dentistas, jaunas 
vyras J. A. Milutis. Bet publi
ka vieni kitus štildė, tai negali
ma buvo išgirst, ką pasakė. Ke
tvirtas kalbėjo Stasys žansitis. 
Jis pasakė, kad kliubas stovi 
gerai, turi kapitalo $800. Penk
tas kalbėjo buvusis kliubo pre
zidentas Armonas. Jis pasakė, 
kad kliubas pardavos Šerus po 
$10 vieną, už kuriuos pirks 
naują patalpą. , šešta kalbėjo 
M. Meškauskienė (Meison), 
aplink mane sukilo lermas, 
nenugirdau, ką ji pasakė.

Komitetas, kuris tą puotą 
rengė ir daugiausiai pasidar
bavo, buvo kliubiečiai: Paul 
Klova, Charles Dibulskis, Sta
sys Urba, Jonas Gailius, Jonas 
Adomaitis, Z. Gailienė ir M. 
Mikalauskienė. Taipgi Viaduko 
Unikausko sutaisyta orkestrą 
šauniai pagriežė polką ir kito
niškus šokius.

Buvo daug svečių iš Bcthle-

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

Telefonas EVergrcen 7-1661

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

CHRONIŠKOS
LIGOS

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

Tyrimai Atliekami
Už Nebrangų Atlyginimą 

IŠTYRIMAS VELTUI

DR. ZINS
Įsisteigęs per 25 Metus

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

9 A. M- iki 8 P. M., o Sekmadienj 
9 A.’M. iki 3 P. M.

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

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

Rūgsti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, sen- 
vičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi 
kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas ska
niausių kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, CheėSe 
Cake, Coffee CakefButter Cake, Bunkė ir Spice Cake, Stollen, 
Doughnuts, Pies, Pastries Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

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

Varpas Bakery 36-42 Stagg Street
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LAISVE’

Pagelbėkit Čechoslovakijai! Visi Dalyvauki!
Madison Sq. Garden Mitinge Ryt, Rugs. 25!

------- a------------------------------------------------------------------------1---- —---- -------------------
Visi demokratijos mylėtojai

ir mažųjų šalių teisės gyvuot 
ir nepriklausomybės šalininkai 
šaukiami ateit pagelbon Če
choslovakijai, kuriai Hitlerio 
fašistai gręsia sunaikinimu.

Viso pasaulio demokratiniai 
nusistatę žmonės dabar suju
dę. Pačios Čechoslovariijos 

"liaudis šaukia šluot liaudies iš
davikus iš valdžios ir reikalau
ja ginklų, kad gint savo šalį. 
Anglijos liaudis reikalauja, 
kad Hitlerio agentai ir patai
kūnai pasitrauktų iš valdžios. 
Francijos liaudis irgi reikalau
ja savo valdžios daryt žings
nius suvaldyt fašizmą.

Amerikos liaudis taip pat tu
ri savo nusistatymą ir eile žy
mių jos atstovų tars savo žodį 
rytoj rengiamame Čechoslova
kijai remt masiniame mitinge, 
Madison Square Gardene, 
50th St. ir 8th Ave., New 
Yorke. Viena žymiųjų kalbė
tojų bus Dorothy Thompson, 
New Yorko Herald-Tribune 
kolumniste.

Kalbės Vojta Benes, Čecho- 
slovakijos prezidento brolis, 
kuris ką tik atvyko Į Jungt. 
Valstijas.

Minėkime, Čechoslovaki jos 
kritiška valanda dabar. Jei 
demokratinis pasaulis daleis 
Hitleriui sumėsinėt Čechoslo- 
vakija, Hitleris nenurims. Jo 
norai neturi ribų. Jam rūpi 
Vengrija, Rumunija, Jugosla
vija, Lenkija, Lietuva ir kitos 
mažosios valstybės. Tą fašiz
mo ryklę reikia sulaikyt da
bar. Išgelbėjimas Čechoslova-

Komunistu Partija 
Rems Darbiečius

Komunistų Partija paskel
bė ištraukianti visą savo kan
didatų sleitą New Yorko Ap
skrityje, pareikšdama, kad ji 
“širdingiausiai užgiria” Ame
rikos Darbo Partijos sleitą. 
Tokj pranešimą padarė Hen
ry G. Forbes, apskričio orga
nizacijos sekretorius, komunis
tų rinkimų mitinge Ilenning- 
ton Hali, 2nd St. ir Avė. B, 
New Yorke.

Forbes sako, kad nugalėji
mui reakcijos rinkimuose rei
kalinga visų progresyvių glau
džiausia vienybė ir kad Am. 
Darbo Partijos programa ir 
kandidatai yra ta programa ir 
tais kandidatais, aplink ku
riuos galima įvykdyti tokia 
vienybė. Dėlto KP “širdin
giausia rems ADP šiuose rin
kimuose.”

Jisai nurodė, kad rinkimų 
kampanijoj didžiausia komu
nistų ataka bus atsukta prieš 
kongresmanus Bruce Barton ir 
John J. O’Connor, republiko- 
nus, ir prieš tammanietį vals
tijos senatorių John J. Mc- 
Naboe, “kurie atstovauja už 
fašizmą nusiteikusius elemen
tus mūsų šalyje.”

Forbes taip pat pabrėžė, 
kad, paremdama Am. Darbo 
Partijos kandidatus, Komunis
tų Partija dar neatsižada sa
vo programos, sakydamas:

N. Y.- Unijistai Reikalauja 
Sulaikyt Dies Vedamą

Tyrinėjimą
Austin Hogan, Transporto 

Unijos New Yorko lokalo pre
zidentas, pasiuntė laišką vi
siems kongreso nariams, kad 
Dies Kongresinis Komitetas 
būtų “prašalintas ir’pabaus
tas” tuojau, kaip tik susirinks 
sekama kongreso sesija.

Hogan savo laiške kaltina 
Dies Komitetą turėjime tiesio
ginių ryšių su kompanijomis 
ir savo neva tyrinėjimais gelb
stint kompanijoms sunaikint 
Transporto Darbininkų Uniją.

Jo laiškas rašytas “vardan 
N. Y. Transporto Unijos Pild. 
Tarybos ir 55,000 narių.”

Šiandien Sugrįžta 10-ta 
Grupė Veteraną

___________ •

Rugsėjo 24-tą, .laivu Presi
dent Harding, sugrįžta iš Ispa
nijos dešimtoji grupė liuosno- 
rių amerikiečių, kurie kritiš
kiausiose Ispanijos respublikos 
dienose buvo nuvykę gint de
mokratiją nuo fašizmo. Dau
gelis iš jų panešė dideles žaiz
das, paaukojo savo sveikatą.

Grįžtančius kovotojus pasi
tiks Lincolno Brigados Drau
gų ir kitų organizacijų komi
tetai ir šiaip draugai.

Rengiasi Pamatyt 
Įdomij Spektaklį

Jau ilgas laikas, kaip meno 
mylėtojuose, Brooklyne, nebu
vo tokio entuziastiško rengi
mosi meno vakarui, kaip ren
giamasi į kompozitoriaus ML 
ko Petrausko pagerbimo iškil
mes.

Mikui Petrauskui pagerbt 
koncertas-spektaklis įvyks jau 
tik už savaitės, spalių 2 d., 3 
vai. po pietų, Labor Lyceum 
salėj. Bilieto kaina 50c.

Mikas Petrauskajs savo dar
bais yra didis ir brangus ne tik 
menininkams, bet ir visai <A- 
merikos lietuvių visuomenei. 
Paminėjimo programoj bus 
perstatyti keli iš geriausių ve
lionio kompozitoriaus kūrinių. 
Juos išpildys parinktinės meno 
spėkos, tad ši programa su
teiks dalyviams ilgai minėtiną 
įspūdį.

Bilietai šiai iškilmei labai 
gerai platinasi. Taip ir reikia. 
Dėkime visas pastangas, kad <j . . v, ...visi lietuviai apie šią puikią 
iškilmę sužinotų ir dalyvautų, 
o tam geriausiu užtikrinimu 
yra iš anksto parduotas bilie
tas. Turintieji bilietus, prašo
mi dar daugiau su jais pasi
darbuoti šią paskutinę savai
tę, o dalyvausiantieji—įsigyti 
juos sau ir savo šeimai.

N. M.

SUSTREIKAVO GRINDŲ 
ABLIUOTOJAI

AM. LIETUVIU KONGRESO 
POKILIS

šeštadienis, Rugs. 24, 1938

kijos reikš išgelbėjimą Lietu
vos ir kitą mažųjų valstybių 
gyvybės. Tad dabar momen
tas visiems suremt pečiais, nes 
vėliau gali būti per vėlu.

Dalyvaukime Čechoslovaki^ 
jai gint mitinge! Pareikškime 
savo simpatiją užpultai šaliai 
ir protestą užpuolikams!

Visi j Madison Sauare Gar
den rytoj, rugsėjo 25-tą, 3 vai. 
po piet!

Antanas Brazauskas Serga
Antanas Brazauskas (da

bar žinomas kaipo Andy 
Brown), žymus Brooklyno ris- 
tikas. pereitus du mėnesiu 
sunkiai serga ir guli Bellevue 
Hospital, Ward M-2, Fast 26th 
St. ir 1st Ave., New York.

Nors Brazauskas turi .Brook
lyne daug pažįstamu in gimi
nių, bet mažai kas amJnko. 
Po operacijos jaučiasi labai 
silpnas ir nusiskundžia, kad 
nuobodu ir liūdna. Būtu ge
rai. kad giminės ir pažįstami 
anlankvt" ir pralinksmintu: 
tas prigelbėtu greičiau pa
sveikt.

Antanas, po vardu Andy 
Brown, pereitus 15 metų ap
važiavo su ristynėmis visą 
Amerika (J. V.). Argentiną 
ir Meksiką ir dalyvavo su žy
miausiais ristikais. Jis davė 
pradžia nekuriems Brooklvno 
ristikams; vienu iš tų yra Juo
zas Komaras.

Ligonis valgyt mažai ką ga
li, tai meldžiu nieko nenešt, 
bet kvietkai yra pageidauja
mi.

Jonas Jakubauskas.

“Kuomet Komunistų Partija 
duos visokeriopą praktišką pa
ramą ADP kandidatams, ji 
ves švietimo kampaniją rem
damasi savo rinkimų platfor
ma, kuri, trumpoj sutraukoj, 
yra išreiškiama obalsiu, ‘dar
bų, saugumo, taikos, demo
kratijos, * ir, tolimesniame sie
kyje, socializmo.”

Am. Darbo Partijos para
mai, New Yorko Kom. Par
tija ištraukia savo, o rems 
darbiečius sekamus kandida
tus

Karpenteriu Brolijos Lokalas 
1663, New Yorke, paskelbė 
streiką visuose grindų dėjimo 
ir abliavimo darbuose. Albert 
Lakofsky, unijos finansų se
kretorius, sako, kad 25 nepri- 
gulmingi kontraktoriai pasiū
lė unijai sąlygas susitart, o 
kontraktorių orga n i z a c i j a 
šaukia susirinkimą svarstyt 
unijos reikalavimus.

T KONGRESĄ

Distr. KP Kand.
12. Paul Novick
13. M. Davidoff
14. David Green
15. Roy Hudson
16. H. C. Forbes
17. A. B. Magi!
17. George Lohr
19. H. Winston
20. A. Ribaudo
21. D. Watkins

ADP Kandidatai
S. Dickstein 
Eugene Connolly 
William Sirovich 
D. L. McDonough 
James H. Fay 
George Backer 
Martin G. Kyne 
Jos. Schlossberg 
Vito Marcantonio 
Joseph Garagan

I VALST. SEIMELĮ (ASSEMBLY)
Distr. KP Kand. ADP Kandidatai

1. Ed. Phillips
2. A. Marono
3. H. Levine
4. Geo. Renan
5. P. Rogers
6. R. Schulman
7. Rud. Ellis

Guiseppe Valicenti 
Salvatore Banano 
James* E. Burke 
David Zwerdling\ 
Arthur J. Hartley 
Meyer Goldberg 
Wm. T. Middleton

8. Carl Brodsky Samuel Feingold
9. James Warden George Horowitz

10. Rob. Herman Bella ^Dodd
11. John Crockett Samuel Blinken
12. Flor. Cooke Louis Tompka
13. Theo. Basset Thomas E. Stone
14. W. Howard Wm. P. Murray
15. Kay Kirkan Clifford McAvoy
16. Alex. Huller R. J. Wagner, Jr.
17. Jose Santiago Q. Garcia-Rivera
18. A. Marchini Jos. A. Boccra
19. Aoner Berry Mark E. Rivers
20. Mich. Wastila Anthony Guida
21. Audley Moore Wm. T. Andrews
22. Lawr. Ryan Wm. H. Miller
23. Henry Getzaff Samuel Hehdel

Gerai Dirba KP Vajuje
• _______

New Yorko Komunistų Par
tijos 29-tos Sekcijos 8-1 kuo
pa, kurios visi 38 nariai yra 
unijistai malioriai jau sukėlė 
$250 Komunistų Partijai šia
me finansiniame vajuje. Visa 
kuopos kvota yra $500.

Suėmė 5 vyrus, kaltinamus 
išvogus-išplėšus $47,780 vertės 
WPA užpirktų drabužių. -Vie
nas iš jų buvęs troko vairuo
tojo brolis, Tony Baressi.

J VALSTIJOS SENATĄ

Distr. KP Kand. ADP Kandidatai
12. Carl Petrino
13. Geo. Morris
14. Rob. Appel
15. L. G. Juno
16. J. J. Baliam
17. S. V. Veen
18. D. Cassidy
19. C, Phillips
20. J. McNichols

Jos. V. O’Leary 
Allen Taub 
Harry Greenberg 
H. L. Schwamm 
John F. Sullivan 

. Harold Baer
Victor S. Getner 
Fr. J. Rdddock 
Joseph Belsky

Miesto Sąmatų Taryba nu
balsavo skirti $7,282,000 
North Beach Orporte pastatyt 
tris baliūniniams orlaiviams 
pastolius ir prailgint nusilei
dimams kelią.

TROKMANŲ PALIAUBOS

Prekių išvežiptojų (teams
ters) streikas pertraukta iki 
pusiaunakčio šeštadienį, - su 
tuo supratimu, kad jeigu ne
bus išpildyta • darbininkų rei
kalavimai, unijos viršininkai 
tuojau sušauks masinį narių 
mitingą aptarimui sekamų 
žingsnių.

Lankėsi “Laisvėje”
Pereitą ketvirtadienį lankėsi 

“Laisvėj” M. Tuleikienė iš Še- 
nadorio. Ji atvyko Brookly- 
nan atlankyti savo sergančią 
seserį Lapinskienę, tai po
draug sustojo ir “Laisvės” 
įstaigoje.

Laikraščio News fotografui 
Jimmy Jemail nors kartą ne
reikėjo toli eiti jieškot įvairu
mų. Prie pat jo namų, kurie 
randasi 30 pėdų aukščiau jūrų 
paviršiaus, Point Lookout, L. 
L, audra atnešė 40 pėdų lai
vu ką.

Nauja Hineso byla prasidės 
lapkričio 14-tą. Reiškia, Tam- 
manė išvengia vėdinimo prieš 
rinkimus.

Mrs. Edna Elliott, 70 metų, 
kuri nuo viso svieto užsidarius 
gyvena 146 W. 88th St., N. 
Y., rasta apalpus dėl kraujo 
išsiliejimo' smegenyse. Aatsi- 
peikėjus, ji atsisakė eit ligo
ninėn.

Taipgi tą pačią dieną lankė
si serantonietis drg. Valukas.

Lietuvių Kooperatyvo 
Direktoriams

Pirmadienį, 26-tą rugsėjo, 
įvyks Lietuvių Kooperatyvės 
Spaudos Bendrovės direktorių 
susirinkimas. Pradžia 7:30 
vakare. - . J. N.

E. Roesling, Stuyvesant St., 
N. Y., sulaikytas po $500 
kaucija už mirtį 7 metų vai
ko, kuris mirė užgautas jo 
automobiliu.

Dewey patraukė teismiškon 
atsakomybėn 3 savininkus na
mų ant Houston St., kur dėl 
neužlaikymo įstatymiškai na
mų sudegė du žmonės.

Sarkis Hortian, kuris 
nužiūrėtas nužudyme 
Alice Dubossi, rastas 
skandinęs Hudson upėj,
Ii Dyckman St., New Yorke.

buvo 
Mrs. 
pasi- 
neto-

Irene Kennedy, per 10 metų 
dirbus dr. C. II. Konhhe^—ofi
se, 93 Halsey St., rasta nu- 

isinuodijus gasu. Daktaras ne- 
numatąs priežasties žudystei.

Policistas Joseph William
son, 7 Cypress Court, pasikorė 

! ant lovos Prospect Heights li- 
I gonbutyj, kur jis gulėjo po su. 
i žeidimo auto nelaimėj. Jis 
j tarnavo policistu nuo 1914 
metų.

“Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaityto tu-

Dr. Herman Mendlowitz
83 Metai Praktikos

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

Tel. Evergreen 7-1312

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd Street

Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėje”.

Tel. Vinrinia 7-4499

Barry P. Shalins
(šalinskas)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kastų. 
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.

Ispanijai Remt Savaitė
Šiaurių Amerikos Komite

tas Ispanijai Gelbėt skelbia 
Ispanijos Savaitę, per kurią 
bus sustiprinta^ rinkimas aukų 
pinigais, vaistais, maistu ir 
drabužiais. Savaitė prasidės 
rugsėjo 28-tą, baigsis spalių 
3-čią.
Amerikiečiai tikisi surinkt 4,- 

000 tonų dovanų Ispanijos liau- 
.diečiams. Po sukrovimo šios 
šalies liaudies dovanu, snecia- 
lis pašalnos laivas, kuriame 
telpa 5.000 tonu, niauks į 
Montreal, kur paims 1.000 to
nu kvieči”. suaukautu kana
diečiu farmeriu.

Komitetas kviečia visus Is
panijos draugus aktyviai daly
vauti rinkime atiku.

Amerikos Lietuviu Kongre
so Broklyno ir Apylinkės Sky
rius prašo visus Lietuvos liau
dies draugus ruoštis metinei 
skyriaus didžiajai pramogai, 
kuri bus lapkričio (Nov.) 19- 
tą, šeštadienio vakarą, Liet. 
Pil. Kliubo salėj.

Pokilis bus tokiu, kuriame 
galima gerai pasivaišinti ir 
daug ko pamatyti ir išgirsti. 
Bus viena iš geriausiu vakarie
nių, y prie vakarienes ir gra
ži programa. Visa tai bus la
bai gražiam tikslui — pelnas 
skiriamas Lietuvos liaudies 
naramai jos kovoje už demo
kratija ir išlaisvinimą antifa
šistiniu kaliniu. S. N.

REIKALAVIMAI
Reikalinga moterų išrinkti skudu

rus, turi būti patyrusios. Kreipkitės 
pas J. 0 Eisenberg & Son, 195 Ply
mouth St., Brooklyn, N. Y.

(222-227)
----------------- <7-------

Reikalinga mergina dirbti prie 
lengvo namų darbo. Rašykite ’ se
kančiu antrašu, pažymėdama kiek 
patyrimo turite prie tokio darbo, ir 
kiek algos reikalausite. Mrs. Eisen
berg, 71 Ocean Parkway, Brooklyn, 
N. Y. (222-2227)

Miko Petrausko Pagerbimui Spektaklis
Rengia Miko Petrausko Kūrinių Leidimui Komitetas

Įvyks Sekmadienį, Spalių 2 October
Pradžia 5 vai. po pietų. Įžanga 50c Asmeniui

MIRĖ
Mary Fedeczko. 44 motu 

amžiaus. 113 Ten Evck Walk. 
Brooklyne. mirė rugsėjo 15 d. 
Kūnas buvo pašarvotas grabo- 
riaus Bieliausko koplvčioi. Pa
laidota rugsėjo 19 d., Trejy
bės kapinėse.

Daniel Maseytchuck, 51 m. 
amžiaus, 52 Cook St., mirė 
.rugsėjo 17 d., Kings County 
ligoninėj. Kūnas buvo pašar
votas graboriaus Bieliausko 
koplyčioj. Palaidotas rugsėjo 
21 d., Alyvų kalnelio kapinė
se.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nosi graborius t Matthew P. 
Ballas (Bieliauskas).

Kviečia Vaiko Užmuščia
Paul Barreso. 15 metu vai

kas. 2500 McDonald Avė., 
pereita šeštadieni buvo už
gautas autnmobiliumi ir nalik- 
tas ant kelio. Jis mirti noužfl- 
o-o no nuvežimo lio'onbutin. 
Nolnirpps naliprto motina na- 
r!m]bė. kod ii kviečiu ližmn- 
šoia ateii i šermenis ir pažiū
rėt savo blo^o elgesio pasek
mes. Ji snl<o, kn<l ieio'U VFii- 
ruotoias b"1!1’ turėtos žmoniš
kumo. skubiai nuvežęs vaika 
ligonbutin. gal ios sūnelis 
šiandien tebebūtu gvvas.

Šeima yra bedarbiai. Dar 
prieš nelaimę, vaikas visą die
na šveitęs batus gatvėse ir iš 
$2.25 savo uždarbio, $2 ati
davęs motinai šeimos reika
lams.

Lovų Dirbėjai Gavo Sutartį
Pranešama, kad pasirašyta 

sutartis tarp United Furniture 
Workers, CIO, ir 20-ties lovų 
šapų savininkų. Derybose da
lyvavo ir Valstijos Tarpinin
kavimo Taryba. Gauna 40 
valandų 5* dienų darbo savai
tę, šeštadienius su alga ir lai
ką ir pusę už viršlaikiusj

Labor Lyceum

FELIKSAS MORKUS, 
baritonas, Birutės brolio rolėje

Salėj e, 949 Willoughby Ave..
BROOKLYN, N. Y.

MARIJONA STRUMSKIENC, 
sopranas, Birutės rolėj

STASYS KAŽEMftKAS, 
tenoras, Birutės brolio rolėj

Kūnas Central Park Zoo 
prižiūrėtojo H. P. Kinney ras
tas Hudson upėj netoli Al
pine, N. J. Jis buvo dingęs 
nuo laivo savaitė atgal.

Du vyrai įėjo sermėgų šapos 
raštinėn, 115 W. 27th St., N. 
Y. Savininkas su padėjėju 
rengė algas. Iš jų atimta $2,- 
300.

Bus suvaidinta 1-mas veiksmas gražiosios Miko Petrausko Operetės “BIRUTĖS.” To 
akto perstatyme dalyvaus artistai: Marijona Strumskienė, Birutės rolėje; Stasys Kažemė- 
kas, Birutės brolio rolėje; Feliksas Morkus, Birutės brolio rolėje. Juozas Sukackas, Sund- 
šteino rolėje; Pranas Pakalniškis, Lizdeikos rolėje; Jonas Valentis tėvūno rolėje.

Koncertinę programą duos: Nellie Statkevičiūtė, sopranas iš Philadelphijos; Vytautas 
Dvarackas, smuikininkas iš Newarko; Merginų šokikių Grupė iš Brooklyno, taipgi bus 
Vyrų Kvartetas, A. Klimaitė ir L. Kavaliauskaitė iš Brooklyno, duetas ir kiti įvairumai.

B. ŠALINAITĖ, Muzikos Dirigintė JONAS VALENTUS, Režisierius

“Aidbalsiai” Ensemblis ims dalyvumą scenoje irtinios rolėje

v, Šokiai Prie Jezavito Orkestros




