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KRISLAI
Šiandien.
20 ir 25 Metai.
Melo Ekspertas.
Kas Buvo Sekretorium?

Rašo R. Mizara.

Ruoškime išvažia
vimus - piknikus 
“L a i s vės” paramai 
Jie yra didelė atrama 
šiam lietuviškoš liau
dies dienraščiui.

šiandien sukanka lygiai 
20 metų kai “Laisvė” pra
dėjo eiti dienraščiu. Tai ge
rokas laikotarpis. Smulkiau 
apie tai skaitykit viduri
niuose šios “Laisvės” laidos 
puslapiuose.

Prieš 20 metų buvo daug 
žmonių, kurie netikėjo, kad 
“Laisvė” galės išeidinėti 
dienraščiu per 20 metų. Tik 

geriausi optimistai 
jog taip bus.
20 metų gyvavimo 

dienraštis, tačiau,

manė,
Po 

mūsų 
šiandien yra stipresnis ne
gu jis buvo tuomet.

* # *
Brooklyniečiams reikia ir 

tas įsitėmyti: šiemet suka
ko lygiai 25-ri metai, kai 
“Laisvė” a t s i k r austė į 
Brooklyną iš Bostono.

Vadinasi, Brooklyn© žmo
nės minės dvigubą “Lais
vės” jubilėjų.

To dubeltavo jubilėjaus 
apvainikavimas įvyks rug
sėjo 24 dieną bankiete, kurį 
laisviečiai ruošia Brookly
ne.

Prašome visus draugus ir 
prietelius dalyvauti. Susi
rinkę visi pasidžiaugsime 
savo darbo vaisiais, pasi
džiaugsime tuo, ką per tą 
laikotarpį nuveikėme politi
kos, kultūros ir apšvietos 
srityj. * * *

“Naujienose” skaitome:
1 “Ben Gitlow, kuris per il

gus metus buvo Amerikos 
komunistų partijos genera
linis sekretorius. ..”

Melagis — gan stiprus 
žodis. Bet negalima tuo žo
džiu nepavadinti “Naujie
nų” redaktorius, kuomet 
jis per akis meluoja!

Gitlowas niekad nėra bu
vęs Amerikos Komunistų 
Partijos generalinis sekre
torius. 

. * * *
Bet tik tuo Grigaitis ne

pasitenkina. Ten pat jis dar 
kartą tą patį melą pakarto
ja: “Iki 1929 m. jisai buvo 
komunistų partijos genera
linis sekretorius” (“N. iš 
rugs. 12 d. š. m.).

Tik visai nesenai tas pats 
, redaktorius rašė, kad tuo

met generalinis sekretorius 
buvo Lovestonas. Dabar ta
sai melagius ton vieton de
da Gitlovą. Rytoj gal būt 
jis sakysis, kad pats buvo 
kada tai komunistų parti
jos sekretorius.

* * *
Tikrumoj gi buvo taip: 

generaliniu USA Komunis
tų Partijos sekretorium bu
vo Ruthenbergas, kol jis 
gyveno. Paskui tūlą laiką 
sekretoriaus pareigas ėjo 
Lovestonas. 1929 metais Lo
vestonas ir Gitlovas buvo iš 
Komunistų Partijos išmesti. 
Nuo to laiko generalinio 
sekretoriaus pareigas eina 
Earl Browderis.

Lovestonas dabar peršasi 
socialistams į vienybę. O 
Gitlovas jau senai įstojo į 
Socialistų eiles ir ten būda
mas patapo Dieso šnipu. Jo 
pareigos lengvos: meluoti 
apie komunistus, CIO ir 
Roosevelto administraciją; 
tarnauti Amerikos reakci
ninkams.

raa

LIETUVOS VALDŽIA REIKALAUJANTI VILNIAUSV

B

LENKIJA PRAŠO, KAD ANGLIJA DUO
TŲ GERESNES PAGELBOS PRIEŠ 

VOKIETIJOS KARO MAŠINĄ

Lenkų Karo Frontai 
Jau Esą Iškrikę

Lenkam Ypatingai Reikia 
Oro Jėgų, Sako Lenkijos 
Ambasadorius Londone

Nuteisė Universiteto Pre
zidentą Kaip Sukčių

LIETUVOS ATSTOVAI DERISI SU NAZIAIS
Berlin, rugs. 15. — Pranešama, kad Lietuvos atsto- 
derisi su-Vokietijos valdžia ir reikalauja sugrąžintvai

Lietuvai Vilnių.

AMERIKA PERSERGEJA KARIAUJAM 
ČIUS KRAŠTUS, KAD JINAI GINS 

SAVO PREKYBOS TEISES
--------------------------------------------------------- B 

Anglija Varys Vokiečius 
Nepiliečius j Stovyklas

London. — Lenkijos am
basadorius Anglijai, grafas 
Ed. Raczynskis prašė, kad 
Anglija duotų tinkamesnės 
pagelbos Lenkijai prieš Vo
kietiją. Raczynskis sakė, 
kad Lenkijai ypač reikia 
tinkamų oro jėgų (lėktuvų 
ir lakūnų). Jis priminė An
glijos valdžiai, kad vokie
čiai turi kur kas geresnius 
karo pabūklus, kaip ore, 
taip ir ant žemės; todėl jie 
gali taip daužyt ir ardyt 
Lenkiją, nors lenkų kariuo
menė gina savo kraštą su 
dideliu pasiaukojimu.

New Orleans, Louisiana. 
—Teismas atrado kaltu pro
fesorių J. M. Smithą, kad, 
jis būdamas prezidentu šios 
valstijos universiteto, nusu
ko nuo įstaigos $75,000. Su 
prof. Smithu dalyvavo suk
tybėse ir'trys jo sėbrai po
litikieriai, gaudami dalį nu
suktų pinigų.

Pagal įstatymus, kiekvie
nas gali būt už tai įkalintas 
iki penkių metų ir pinigi
niai nubaustas i\<i $5,000.

SOVIETAI NESIŪLO SKALDYT LENKIJĄ
Berlin, rugs. 15. — Vokiečių valdžia užginčijo pa

skleistus užsieninėje spaudoje girdus, būk Sovietai ta- 
riąsi su Hitleriu apie ukrainiškų ir baltarusiškų Lenkijos 
dalių prijungimą prie Sovietų Sąjungos.

Vokietijos valdžia taipgi užginčija gandus, būk So
vietai norį, kad iš ukrainiškų ir baltarusiškų Lenkijos 
plotų būtų sudarytos atskiros valstybės arba viena val
stybė.

Visai nebuvo jokių pasitarimų su Sovietų atstovais 
kas liečia Lenkijos ukrainus ar baltarusius,—užreiškia 
Vokietijos valdžia,—Sovietai nesiūlė Vokietijai jokio pa
našaus plano.

Priešų Submarinas Kana
dos Pakraščiuose?

Kanados žvejai sako, kad 
matę kokį tai svetimą, laivą 
panašų į submariną. Val
džia spėja, kad tai vokiečių 
submarinas, ir daro ablavą 
prieš jį.

Vokietija Nekariaus Gesais 
Ir Bakterijomis, jeigu...
London. — Vokiečių vai-, 

džia pranešė Anglijai, kad 
Vokietija nevartos nuodin
gų gesų (dujų) ir užkrečia
mų ligų bakterijų kare, jei
gu ir Vokietijos priešai ne-, 
naudos tokių gesų ir bak
terijų kaip karo įrankių.

London. — Pranešama, 
jog praeitą savaitę įvyko 
du darbininkų streikai prieš 
Opel didžius fabrikus Rues- 
selsheime, Vokietijoj. Na
ziai areštavo veiklesnius 
streikierius.

17 
pietų, 

Chapel

Norwood, Mass.
Koncertas ir Prakalbos

Sekmadienį, September 
d., 3-čią valandą po 
Finų Svetainėje, 37
Ct., įvyks koncertas ir labai 
svarbios prakalbos. Kalbės 
vienas i§ žymesnių Komunistų 
Partijos vadų, draugas Phil 
Frankfield. Aiškins Sovietų- 
Vokietijos sutarties reikšmę ir 
apie dabar einantį karą. Nor
wood© ir apylinkės lietuviai 
pasinaudokim šia puikia pro
ga. Kiekvienas atsilankęs 
įgausim aiškų supratimą apie 
opiausius šių dienų iškilusius 
klausimus. Taipgi pasiklausy
sim gražios muzikos ir dainų. 
Nedėlioj, visi ir 
Svetainėn, kaip 
dą po pietų.

visos Finų 
3-čią valan-

Reporteris.

Štai kodėl tasai Čikagos 
filosofas taip bando dabar 
Gitlovą garbinti!

Itfefcial

FrancūzŲ Valdžia Lėta 
Prieš Nazius, o Smar
ki prieš Komunistus
Paryžius. — Pranešimas 

darbininkiškai A m e r i kos 
spaudai iš Franci jos pažy
mi, kad Francija iki šiol 
tik labai mažai tekariauja 
prieš Vokietiją.

Bet Francijos valdžia 
areštuoja vis daugiau ko
munistų. Be kitų, nuteista 
54-rių metų amžiaus komu
nistė Lydia Courtillet 10 
mėnesių kalėti ir 2,000 fran
kų pabaudos užsimokėt tik 
už tai, kad policija rado pas 
ją komunistinių lapelių.

GERAS LENKIJOS DERLIUS 
TEKSIĄS VOKIEČIŲ 

ARMIJAI
Varšava. — šiemet Len

kijoj užderėjo 500 milionų 
bušelių rugių, kviečių ir ki
tų grūdų ir 1,000 milionų 
bušelių bulvių, kaip skai
čiuoja lenkų valdžia. Fak- 
tinai visas derlius buvo 
nuo laukų suimtas apie tą 
laiką, kada vokiečiai įsiver
žė į Lenkiją.

Tuom derlium labai pasi
naudos naziai, jeigu jiem 
pavyks užkariaut visą Len
kiją.

Graikijos Valdžia Liepia 
Valgyt Tik Seną Duoną 
Athenai, Graikija.—Grai

kų valdžia uždraudė žmo
nėms valgyt šviežiai iškep
tą duoną. Sako, kad švie
žios duonos žmogus per
daug suvalgo. O dabar rei
kią taupyt maistą, atsižvel
giant į karo pavojų.

Vilnius. — Sakoma, kad 
vokiečiai oro bombomis už
mušę 60 ligonių vienoje len
kų ligoninėje arti Varša
vos.

oiUs. — Giedra, šilčiau.

SSRS NESIKIš Į NAZIŲ-LENKŲ KARĄ
Maskva, rugs. 15. — Sovietai neturi jokios intencijos 

kištis į karą tarp Vokietijos ir Lenkijos, kaip rašo “Iz- 
viestija,” Sovietų vyriausybės organas. Nė vienu žodžiu 
nėra minimas toks dalykas kaip vadinamas Lenkijos 
“padalinimas” tarp Vokietijos ir Sovietų (apie kurį tiek 
pripliaupė kapitalistinė Amerikos spauda).

NAZIAI SUARDĘ LENKŲ KARO FRONTUS
Paryžius. — Francūzų laikraščiai ir daugelis politikų 

pripažįsta, kad vokiečiai faktinai jau “suardę lenkų ka
ro frontus,” ir dabar einą tiktai vietiniai mūšiai kur 
papuolę.

NAZIAI ŠTURMUOJA LIETUVIŲ BRASTĄ
Berlin, rugs. 15. — Naziai praneša, kad jie susprog

dinę ir užėmę išlaukines tvirtumas Brest-Litovsko (Lie
tuvių Brastos), už apie 100 mylių į rytų šiaurius nuo 
Varšavos. Bet lenkai dar ginasi iš pačios centralinės to 
miesto tvirtovės.

Naziai ketina su vyt lenkų armijas į Pripetės-Pinsko 
didžiąsias balas-pelkes, jeigu lenkai nepasiduos.

LENKAI ATMUŠĘ NAZIUS VARšAVOJ
Varšava, rugs. 15. — Lenkai sako, kad jie atmušę 

vokiečius Varšavos priemiesčiuose (nors vokiečiai tvir
tina, kad jie apsupę Varšavą iš visų pusių). v

NaZių orlaiviai bombardavo dabartinį laikinąjį Len
kijos valdžios centrą Zaleszczyki, arti Rumunijos rubė- 
žiaus.

NAZIŲ APSUPTAS LWOWAS DAR GINASI
Varšava, rugs. 15. — Lenkai praneša, kad jie dar 

tebegina didmiestį Lwową, kuris, pagal pranešimus iš 
Rumunijos, jau vakar buvęs vokiečių “paimtas.”

Naziai mėto iš orlaivių lapelius lenkų ir ukrainų kal
bomis, šaukdami Lwową pasiduot.

(Naziai sako, kad jie esą apsupę tą miestą iš visų 
šonų.)

“NIEKO NAUJO VAKARŲ FRONTE”
Paryžius, rugs. 15. — Francūzų komandieriai sako, 

kad jie vėl pirmyn pasivarę arčiau Saarbruecken miesto.
t

Berlin, rugs. 15. — Vokiečiai praneša, kad jie didžio
siomis kanuolėmis atmušę francūzų mėginimus arčiau 
prieiti prie Saarbrueckeno, ir francūzai esą “dar toli” 
nuo to miesto.

z Paryžius, rugs. 15.—Dar labai mažas francūzų ka
riuomenės skaičius teveikia prieš vokiečius. Kol kas abel- 
nai eina tiktai kanuolių persišaudymai tarp Francijos ir 
Vokietijos tvirtovių, kaip kad valdiškai pranešama iš 
Paryžiaus. ■ ,

/B u cha rest, Rumunija, 
rugs. 15. — Pranešama, 
kad Lenkija dviem trauki
niais atvežė savo auksų 
saugesniam jo laikymui Ru
munijoj.

Berlin. — Nazių valdžia 
uždare 15 universitetų; tau
po lėšas ir ima studentus 
karan. Dabar Vokietijoj' te
lieka tik 5 atdari studen
tam universitetai.

London.— Anglijoj dabar 
yra apie 50 tūkstančių su
brendusių vokiečių, neturin
čių Anglijos pilietybės. Tam 
tikri valdininkai kamanti
nėja visus tokius vokiečius 
ir vokietes virš 16 metų am
žiaus. Kurie pasirodys pa
lankūs naziams arba prie
šingi Anglijai, tai bus su
varyti į koncentracijos sto
vyklas iki karo pabaigai.

Jiems jau statoma 
centracijos stovyklos 
riose Anglijos dalyse.

Pastaba Anglijai, Kuri Stab
do Amerikos Laivus ir Gro

bia Jų Krovinius

kon- 
įvai-

Nukautas Dar Tiktai 
Vienas Prancūzas per 
Karą Vakarų Fronte
Paryžius. — Per karą su 

vokiečiais iki šiol buvo už
muštas dar tik vienas fran- 
cūzas, ir tai ne kariškis, o 
vieno laikraščio fotografis- 
tas.

Francūzų valdžia prane
ša, jog ketvirtadienį šią 
savaitę francūzai dar pir
mą kartą suėmė vokiečių į 
nelaisvę (bet nepasako,

(Iš to irgi sprendžiama, 
kad Francija dar rimtai ne
kariauja prieš nazius.)'

VOKIEČIŲ SUBMARINAI 
NUSKANDINO DAR DU 

ANGLIJOS LAIVUS

Tai na- 
šiol pa- 
18 An-

London.— Vokietijos sub- 
marinai per dieną nuskan
dino dar du prekinius An
glijos laivus į vakarus nuo 
Airijos ir Anglijos. Arčiau 
pasitaikę Norvegijos ir Ho- 
landijos laivai išgelbėjo vi
sus žmones iš skandinamų
jų laivų. Vardai šių laivų 
buvo “British-Influence” ir 
“Vancouver City.” 
zių submarinai iki 
siuntė dugnan jau 
glijos laivų iš viso.
Vokiečiai Duoda Progą Iš

sigelbėt žmonėms
Vokiečių submarinai pir

ma mušė po kelis kanuolių 
šūvius, netaikydami į pa
čius Anglijos laivus, o tik 
persergėdami, kad tie lavai 
bus skandinami. Po to, sub- 
marinu komandieriai davė 
laiko žmonėms iš laivų su
sėst į gelbėjimosi valtis ir 
nusileist ant vandens, ir tik 
tada vokiečiai torpedavo ir 
nuskandino tuos laivus.
Naziai Mėgina Mandagiai 

, Elgtis
Pirmiau skandinamo An-

London. — Anglijos karo 
laivai sulaikė jau kelis pre
kinius Amerikos laivus ir 
iškrėtė juos. Anglai užgro
bė krovinį vieno amerikinio 
laivo, plaukusio į Hambur
gą, Vokietiją. Tai buvo ne
karinių daiktų krovinys, bet 
Anglijai pasirodė, kad ir 
toks krovinys tarnautų Vo
kietijai ilgiau tęsti karą.

Washington. — Amerikos^ 
valstybės ministeris Hull 
perse rgėjo kariaujančias 
Europos šalis, kad Jungti
nės Valstijos “visais tinka
mais p r a k t iškaiš būdais 
gins savo prekybos teises,” 
pagal senuosius tarptauti
nius įstatymus. Tuo būdu 
ministeris Hull netiesiogi
niai užprotestavo Anglijai 
prieš stabdymą Amerikos 
prekinių laivų ir prieš gro
bimą nekarinių tų laivų 
krovinių.

Veiki antysis ministeris 
Jungtinių Valstijų karo lai
vyno, Charles Edison per- ' 
spėjo kariaujančius kraš
tus, kad jie nemėgintų sa- • 
vo submarinais skandint 
prekinių Amerikos ' laivų. 
Jeigu jie skandintų tokius 
amerikinius laivus, tatai ga
lėtų “karčiai atsirūgt” tiem 
kraštam.

Valstybės ministeris Hull 
priminė kariaujančioms ša
lims, kad Amerika, pagal 
savo bepusiškumo įstatymą, 
jau ir taip apriboja savo 
piliečių biznio teises karo 
srityse.

Ima Jūrininkų Lavonus iš 
USA Submarino “Squaluso”

Portsmouth, N. H. — Čia 
imami laukan jūrininkų la
vonai iš Amerikos submari
no “Squalus’o,” kuris buvo 
nuskendęs gegužės 23 d. Da
bar jis nuo jūros dugno vir
šun iškeltas ir atitemptas į 
prieplauką.

Šiame submarine žuvo 26 
jūrininkai. Iš jo nugrimz- 
dusio buvo išgelbėti 33.

■ ■ ... .... ....... . ' ■—
glijos prekinio laivo “Fir- 
by” jūrininkams vokiečiai 
davė devynis kepalus duo
nos. Kai vokiečiai mušė 
tam laivui sustabdymo ir 
persergėjimo šūvius, tuomi 
sužeidė ir keturis jūrinin
kus. Todėl vokiečiai davė 
aprišalų ir vaistų žaizdoms 
aptaisyti. Visi “Firby” žmo
nės susėda į gelbėjimosi 
valtis ir paskui buvo paim
ti kitų laivų.
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20 Metų Sunkaus Darbo
Šiandien sukako lygiai 20 metų, kai 

“Laisvė” patapo dienraščiu ir kasdien 
tarnauja Amerikos lietuvių visuomenei.

Kas nusimano kiek tiek apie laikraš
tiją, tai puikiai žino, jog išlaikyti dien
raštis yra didelis ir sunkus darbas, rei
kalingas daug triūso, pasiaukojimo ir 
energijos. Ypatingai sunku išlaikyti lie
tuvių kalboj dienraštis.

O betgi laisviečiai ištesėjo savo dien
raštį leisti per 20 metų! Ir įdomu tas: 
šiandien mūsų dienraštis gyvuoja geriau 
negu 1919 metais, kai tik jis pradėjo eiti. 
Šiandien “Laisvė” išeidinėja didesnė ir 
įdomesnė. Šiandien josios spaustuvė mo- 
derniškesnė. Šiandien ji pasiekia plates
nes Amerikos lietuviu mases!

Ir jeigu mūsų dienraštis gyvuoja gra
žiai, jeigu jis švenčia savo 20 metų gy
vavimo sukaktį, tai dėka priklauso mums 
visiems: tiek tiems darbininkams, kurie 
dirba “Laisvėje,” tiek josios skaityto
jams ir rėmėjams; ypačiai didelis kre
ditas priklauso nenuilstantiems dienraš
čio platintojams, vajininkams.

Jeigu, su didelėm pastangom mes dien
raštį'išlaikėm per 20 metų, tai, nėra abe
jojimo, mes jį išlaikysime dar nemažiau 
20 metų. Gerų norų, pastangų ir ener
gijos juk pas mus netrūksta.

Taigi, besidžiaugdami *20 metų dien
raščio gyvavimo sukaktimi, draugai ir 
prieteliai laisviečiai, stokime į didesnį ir 
uolesnį darbą savo dienraščiui stiprinti 
ir platinti!

k

dienraščio numery j randame redakcijos 
straipsnį (rašytą d. V. Paukščio, tų lai
kų ątsakomingojo “Laisvės” redakto
riaus), kurį čia ir paduodame:

DARBAS PRADĖTAS
Sunkus ir ’reikalaujantis daug triūso 

darbas pradėtas — “Laisvė” paversta 
dienraščiu. Šitą darbą mes pradėjome 
ne iš savo liuoso noro, ne dėl kokių ten 
išrokavimų, bet verčiami gyvenimo ap
linkybių. Jau čieli metai, kaip daugelis 
sąjungiečių reikalavo leisti “Laisvę” kas
dien. Jau pereitame Kooperacijos meti
niame suvažiavime buvo kalbama apie 
dienraštį, bet klausimas likosi atidėtas. 
Pusmetiniame suvažiavime galutinai nu
tarta leisti “Laisvę” dienraščiu.

Nutarimas gyveniman įvykdytas, dar
bas pradėtas.

Dabar gal daugelis paklaus, ar mes, 
šitą darbą pradėję, tesėsime išlaikyti?

Į tokius klausimus mes privalome sta
čiai, be mikčiojimo, be jokių užtėplioji- 
mų pasakyti: mes darbą pradėjome, mes 
išpildome didžiumos—kelių tūkstančių— 
norus, mes dirbsime, kiek pajėgsime, bet 
dienraščio pasilaikymas, jo platinimasis 
ir augimas priklausys ne nuo mūs, kelių 
redakcijoj ir spaustuvėj dirbančių dar
bininkų, bet nuo visų tų, kurių mes no
rus, kurių mes pageidavimus išpildome. 
Mes, pradėdami dienraštį leisti, užsidė- 
jome ant savęs didesnę, sunkesnę naštą. 
Mums, kaipo darbininkams, ramiau bu
vo, kuomet “Laisvę” leidome du sykiu 
savaitėje. Vienok mes dirbame ne dėl 
savo ypatiškos naudos, ne dėl savo ki
šenių papildymo, į)et dėl visuomenės la
bo, dėl pasaulio proletariato labo, todėl 
privalome taip elgtis, kaip ta dalis vi
suomenės, kurią mes atstovaujame, pa
geidauja. Ji pageidavo dienraščio, mes 
jai teikiame. Bet ji pati privalo prisi
dėti ir prie palaikymo to dienraščio.

Kada “Laisvę” leido keliolika draugų, 
kada keletas draugų turėjo didesnius 
Šerus, tuomet gal buvo pamato primesti 
jiems biznį. Dabar to nėra. Prie Koo
peracijos priklauso šimtai draugų ir kuo
pų bei draugijų. Šėrininkai pelnu nesi- 
dalina. Didžiųjų šėrininkų jau nėr,a—jie 
likviduoti.' Dalis jų" net prie KoojįeraCi- 
jos nepriklauso, o kurie prik'ldiiso, tai 
savo šėrus jau paaukojo Komunistų Są
jungai; jie dirba tik už algas ir, galima 
sakyti, mažesnes algas, negu kad didžiu
ma paprastų darbininkų uždirba. To
dėl niekas neprivalo prikaišioti biznišku- 
mo, niekas neprivalo pasakyti: tai jų 
biznis, lai jie viskuo rūpinasi.

Ne, draugai, ne “jie,” bet visi pri-

Erškėčiuotas Kelias
“Laisvė” Bendrovė mini 

dvidešimties metų jubilėjų, 
kaip “Laisvė” patapo dien
raščiu. Kokią rolę “Laisvė” 
sulošė darbininkų judėji
me, čia neminėsiu, nes ma
nau tą užduotį atliks dir-

V. Paukštys, 
pirmutinis atsakomingasis 

dienraščio “Laisvės” 
redaktorius.

Va-
Ne-

M.
Da-

bantie ji prie ‘Laisvės’ drau
gai. Aš čia nors trumpai 
pažymėsiu ką kitą. ✓

“Laisvė” tapo įkurta pa
vasarį 1911 metais Bostone. 
Jos įkūrėjais buvo: J. 
latka, J. Neviackas, A. 
viackas, P. Naudžius, 
Mizara ir J. Undžius.
bar prie “Laisvės” jau nėra 
nei vieno jos pirmųjų kūrė
ju.

ICokiais sumetimais “Lai
svė” buvo kuriama — irgi 
nenagrinėsiu. Gal kaip ku
rie kūrėjų tikėjosi gerą 
pragyvenimą pasidaryti ar 
savo idėjas skleisti — neži
nau. Redaktorium buvo nu
samdytas A. Montvidas. Vė
liau jį pa.kęijtė L. Pruseika. 
Tik tiek žinau, kad ilgą lai
ką kūrėjai dirbo be algų ir 
nežinojo nei valandų, nei 
dienų.

Ką “Laisvė” Rašė prieš 20 Metų
Rugsėjo mėnesio 12 d., 1919, “Laisvės” 

laidoj surandame redakcijos straipsnį, 
kuriame sakoma:

“Jeigu netikėtų kliūčių nepasitaikys, 
tai 16 d. rugsėjo “Laisvės” numeris jau 
skaitysis pirmu ^dienraščio numeriu. Prie 
dabartinių aplinkybių, prie dabartinės 

*- reakcijos dienraštį leisti labai sunku. Jei
gu pirmiaus su dienraščiais ne kaip se
kėsi, tai dabar jau aplinkybės dar sun
kesnės, dar vargingesnės.- Vienok mes 
drįstame pradėti ir drįstame pradėti to
dėl, kad už savo pečių matome minias.

• Juk ne mes, bet minios reikalauja dien
raščio; juk ne mes, bet minios dienraštį , 
palaikys. Mes tik minių reikalavimą iš- 
pildome. Jeigu kas giriasi turįs už savo . 
pečių kelioliką biznierių, tai mes galime 
pasigirti, kad turime kelis šimtus drau
gysčių bei kuopų, kurios gvarantuoja 
dienraščio ateitį.”

Ten pat toliau:
“Taip mes pradedame tą sunkų dar

bą, o jūs, draugai ir draugės, privalote 
ateiti mums talkon, nes čia visų bendras 
darbas.”

Rugsėjo 16 d. atėjo. Tą dieną pasiro
dė pirmas dienraščio numeris, 8 puslapių 
numeris, jjiti numeriai buvo tik keturių 
puslapių per ilgoką laiką. Pirmajam
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Žada Atsteigti Čechoslova- 
kijos Nepriklausomybę

London. — Anglijos mi- 
nisteris pirmininkas Cham- 
berlainas seime- žadėjo su
grąžint čechoslovakam ne
priklausomybę po to, kai

Teisybė, iki šiol mes gavome iš daugelio 
draugų ir kuopų pasižadėjimus remti 
dienraštį. Daugeelis jau ir prisidėjo su 
parama. Iš visų prisidėjusių bene bus 
stambiausia parama daktaro J. J. Kaš- 
kiaučiaus iš Newark, N. J. Nuo jo ga
vome sekantį “receptą”:
“Gerb. “L.” Vedėjai!1'

“Nors jau vėlokai, prisiunčiu Referen
dumo blanką. Savo šėrus už $25.00 pa
vedu LSS. Nuoširdžiai linkėdamas, kad 
“Laisvė” taptų dienraščiu, noriu aš šia
me prakilniame darbe savo draugus ir 
jų užmanymą tinkamai paremti: pri
siunčiu čekį $100.00, kaipo auką mūsų 
dienraščio fondam ' .

“Visada draugingas,
Dr. J. J. Kaškiaučius.”

Gaunant tokius “receptus,” tuojaus 
prisideda daugiau energijos, daugiau 
“sveikatos,” nes matosi, kad mūsų dar
bą remia draugai ir remia gana gau
siai. Jeigu atsiranda draugų, kurie au
koja mūsų pradėtam darbui šimtines, tai 
mes esame drąsūs, kad “Laisvė” dien
raštis gyvuos.

“Laisvė” dienraštis kaip ėjo, taip ir eis 
tuo pačiu keliu; kaip kovojo, taip ir ko
vos su visais darbo žmonių klesos prie
šais ir su falšyvais socialistais, kurie 
daugiau rūpinasi buržuazijos, o ne dar
bininkų reikalais.

“Laisvės” Redakcija.

Anglija ir Franci j a sumu- 
šiančios Vokietiją.

(Bet pats Chamberlainas 
pirmas išdavė Čechoslova- 
kiją Hitleriui Muniche.)

“Gaukite “LaisveP Naujų 
Skaitytojų.

Vokiečiai iš Oro Bombar
duoja Visą Lenkiją"

London, rugs. 14. — Vo
kietijos orlaiviai bombar
duoja Lenkijos miestus ir 
pozicijas jau iki pat Sovie
tų rubežiaus.

P 
»v

Juozas Undžius, 
ilgai dirbęs “Laisvės” admini

stratorium ; dabar gyvena 
Lietuvoj.

Rodosi, liepos mėnesį 
1912 metais, eidamas iš 
dirbtuvės, užėjau į “Įuaisvę” 
ir radau didelį sumišimą. 
Mat, tuom laiku Lawrence, 
Mass., buvo taip vadinamas 
didysis streikas. Kaip kurie 

' ir lietuvių bandė streikie- 
riams kenkti; jų tarpe buvo 
ir vietinis Ramanauskas. 
“Laisvė,” rašydama apie 
streiką ir darbdavių agen
tus, pavadino Ramanauską 
juodąšimčiu. Jis tą žodį iš
vertė “juodrankiu” ir suda
rė prieš “Laisvės” leidėjus 
kriminalę bylą. Visi laisvie- 
čiai tapo areštuoti ir padė
ti po $1,000 kaucijos kiek
vienas. Šioj suirutėj jie pra
šė mane nors vakarais pa
dirbėti, kad galėtų laiku 
laikraštį išleisti. Nuo šio 
laiko ir7 p as i 1 ikau 
“Laisvės” dirbti.

Tai buvo pirmas ir

prie

lis pasikėsinimas “Laisvę” 
pasmaugti. Byla buvo sun
ki. Leidėjai, kaip minėjau, 
dirbo veik be algų. Pinigų 
nebuvo, o čia reikia bylinė
tis. Ramanauskas tikėjosi 
“Laisvę” pasmaugti, todėl 
teisėjo žentą advokatu nu
sisamdę. Reikėjo prieš jo 
kazyrą statyti didesnę ka- 
zyrą, kad laimėjus. Laisvie
čiai nusisamdę advokatą, 
gerą prokuroro bičiulį. Ka
dangi kaucija buvo didelė, 
tai mūsų advokatas nurodė, 
kad čia jau ne paprasto tei
sėjo dalykas ir byla turi ei
ti į aukštesnį teismą — 
Grand Jury.

Byla buvo atimta iš tei
sėjo ir perkelta į Grand 
Jury. Pirm pasieks iant 
Grand Jury, turi peržiūrėti 
prokuroras. Čia buvo pripa- 
rodyta, kad vertimas su- 
klastuotas ir todėl prokuro
ras bylą panaikino—neleido 
į Grand Jury.

Nors ši byla buvo laimė
ta ir skundėjui užduotas 
geras smūgis, vienok leidė
jams ji sunkiai finansiniai 
atsiliepė. Juk jau man pra
dėjus dirbti, savaitę išdir
bus ir sulaukus šeštadienio, 
dažnai užtekdavo trijų dole
rių, o jeigu kada gaudavo
me po šešius dolerius, xtai 
jau rodėsi gera alga!

Taip tęsėsi pusėtinai il
gai. Pirmieji jos įkūrėjai, 
pritrūkę kantrybės, vienas 
po kitam pradėjo bėgti. Jų 
vietų užpildymui reikėjo 
naujų j ieškoti.

Daug sykių buvome susi
rinkę 1 svarstyti, ką daryti, 
ir ne sykį buvome išsireiš- 
kę: uždarykime duris ir ei
kime kiekvienas savais ke
liais. Bet paskui vėl: O ką 
žmonės pasakys? Ką skai
tytoj ai pasakys?

Taip bevargstant ir koyo- 
jant išgelbėti “Laisvės” gy
vybę, sumanyta leisti du sy
kiu į-savaitę ir, pagaliaus, 
nutarta keltis į Brooklyną.

Nutarta—padaryta. Pra
džioje 1914 metų persikelta 
į Brooklyną. Persikėlus į 
čia tapo perorganizuota 
bendrovė kooperatyvo pa
matais. Vieton kelių ypatų, 
kaipv pirmiau buvo, prie 
bendrovės sutraukta plačios 
darbininkų minios. Paleng
va dalykai pradėjo gerėti. 
Bet štai užeina pasaulinis 
karas ir 1917 metais įsive
lia į tą karą Jungtinės 
Valstijos. Čia vėl nauja sun
kenybė, naujos bėdos. Re
daktorius drg. L. Prūseika 
pasitraukia iš “Laisvės.” 
Tuo tarpu valdžia patvar
ko, kad visų politinių ir ka
rą liečiančių žinių ir straips
nių vertimai turi būt pri
duoti cenzūrai. Trūksta 
atatinkamų darbininkų. Re
dakcijoj reikia dirbti neap
sakomai ilgai. O mūsų prie
šai, matydami, kad “Lais
vė” kyla ir platinasi, pra
dėjo prie jos kibti visais 
galimais būdais, kad tik pa
smaugus. Kur gali, samdo 
advokatus ir traukia teis
man; kur negali teismiškai 
prikibti—skundžia valdžiai. 
-Tikslas visų vienas — pa
smaugti “Laisvę.”

Kiekvienas supranta, jei
gu gavai nuo advokato laiš
ką, tai irgi turi eiti pas ad
vokatą ir jau be išlaidų ne
apsieisi.

Skundams ir byloms buvo
dide-1 vartojami įvairūs būdai.

jau gauname
kad

Sykį žmogus atsiuntė ap
mokamą pranešimą, kad jo 
žmona su kitu pabėgo. Na, 
kas čia tokio, paprastas A- 
merikoj dalykas ir “Laisvė” 
tą pranešimą įdėjo. Už po
ros savaičių
nuo advokato laiška, 
mus traukia teisman, nes 
apšmeižėme tą porelę, nes 
juodu, kaip balandėliai, gy
vena kuopuikiausiai, o mes 
paskelbėme, kad žmona su 
kitu pabėgo.

Panašių ir kitokių atsiti
kimų buvo galybė.

Nepaisant priešų pastan
gų “Laisvę” pasmaugti, ji 
vis’ didėjo ir plėtėsi. 1919 
metais, pusmetiniame šėri- 
ninkų suvažiavime tapo nu
tarta “Laisvę” leisti dien
raščiu taip greit, kaip tik 
administracija sutvarkys 
techniškus dalykus.

Čia vėl susidurta su sto
ka redakcinių jėgų. Su fi
nansais draugai greitai pri
buvo pagelbon ir reikalinga 
suma tapo sukelta. Bet su 
redakcinėmis jėgomis buvo 
sunkiau, todėl ir dienraštis 
negalėjo būti pilnai tobulas.

stryčio tūlas pilietis, kuli 
dar. bylos nelaimėjęs nuva
žiuoja pas Abraomą*į sve
čius. Ir daugybė kitokių 
skundų. Užsimano skųsti 
ir Zabulionis, apsivogęs 
draugijose. Užsimano $100,- 
000 gauti šnipas Pilėnas. 
Pagaliaus, Pilėno pėdomis 
paseka ir kunigas Petkus, 
jis irgi net mašną pasisiu
vo, į kurią galėtų sutalpinti 
$100,000. Gavęs tą sumą 
manė jau amžiną atilsį už 
“Laisvės” dūšelę giedoti.

Bet visos “Laisvės” prie
šų pastangos nuėjo veltui. 
Susipratę darbininkai gynė 
“Laisvės” gyvybę, kiek tik 
galėjo. Ir šiandien “Lais
vė” švenčia savo jubilėjų.

Nors jos kelionė buvo labai 
sunki, nors jai reikėjo žy
giuoti erškėčiais užžėlusiais 
takais, bet ji viską pergalė
jo. Ir dabar lai jai būna 
lengvesnė ir smagesnė ke
lionė prie antro tokio ju- 
bilėjaus! V. Paukštys.

Klausiniai ir Atsakymai

-Drg. T. Lisajus
Jis karštai stojo už leidimą 
“Laisves” dienraščiu ir skolino 
$2,000 nusipirkimui reikalin

gos mašinerijos.

Klausimas
Gerbiama, “Laisvės” Re

dakcija: Malonėkite duoti 
atsakymą dienraštyje “Lai
svėje.” Rugp. 31 d. “Darbi
ninkas (No. 67) rašo, būk 
Sovietų Sąjunga New Yor- 
ko Pasaulinėje Parodoje už 
pastatymą jos p a v i 1 iono 
esanti kontraktoriams sko
linga $141,812. Ir už tai 
kontraktoriai patraukę So
vietų Sąjungą į teismą. Ar 
“Darbininkas” rašo melus, 
ar yra kita priežastis? Iš 
kalno tariu ačiū.

‘ Atsakymas
Berods per radio buvo 

paskelbta gandai, būk tūli 
kontraktoriai traukią So
vietų Sąjungą teisman. Bu
vo net ir tų kontraktorių 
vardai paminėti. Bet už die
nos ar už kitos tie patys 
kontraktoriai griežtai už
ginčijo tuos gandus. Jie pa
reiškė, kad Sovietų Sąjun-

Pradėjus dienraštį 
vėl pasipylė naujos 
vėl naujos išlaidos, 
džia iš Montello, Mass., biz
nierius; skundžia iš Brook- 
lyno tūlas svetimtautis ad
vokatas; skundžia iš Great 
Necko tūlas policistas; | ga yra pilnai atsiteisus už 
skundžia Brooklyno Grand-! visus darbus.

leisti, 
bylos, 
Skun-

□

0

PRAŠOME ĮSITĖMYTl
Kurią iš “Laisvės” skaitytojų, aplaikėte pra

nešimus, kad jūsų prenumerata paisibaigė pra
šome tuojau užsimokėti. Nes plečiantis europi
niam karui už popierą i?' kitas medžiagas pradė
jo labai kilti kainos. Todėl be mokesčio “Lais
vės” ilgai negalime siuntinėti. Kuriems yra pra
nešta, lead prenumerata pasibaigė ir negausime 
žinios per savaitę laiko nuo pasiuntimo praneši
mo, būsime priversti sulaikyti dienraščio siunti
nėjimą..

Kylant kainom ant visko, neišvengiamai turės 
pakilti kaina ir už “Laisvę.” Dabar užsimokėda
mi už “Laisvę” visiems metams pasinaudosite 
dar žema kainu. Tad, tuojaūs užsimokėkite vi
siems metams.

Prašome visų “Laisvės” agentų tuojau aplan
kyti skaitytojus, kurių prenumerata jau yra pa
sibaigusi ir prašyti greit atsinaujinti. Iš po va
saros daugelis yra užsilikę su užsimokėjimu. 
Lankydami senus skaitytojus agentai turi rū
pintis gavimu naujų skaitytojų-

“Laisvė” savo bitas kompanijom, iš kurių per
ka medžiagos turi užsimokėti į laiką. Tad ir ji 
yra verčiama prašyti savo skaitytojų,, kad jai 
užsimokėtų ilgai nelaukdami.

Mokesti už prenumeratas siųskite'.
“LAISVĖS” ADMINISTRACIJA

427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.
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Trečias puslapis
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EAiSVt šeštadienis, Rugs. 16, 1939

, Mano Įspūdžiai
Pereito šeštadienio popiety, rugs. 9 d., įvy

ko Amerikos Liet. Moterų poseiminis koncer
tas. Jis įvyko puošnioje Brooklyno Muziejaus 
patalpoje, Brooklyne, N. Y.

žinodamas, jog bus duota graži ir kultū
ringa programa, išsirengiau anksti, kad nesu
vėluoti .. .

Lygiai 2-trą vai. po pietų apleidau Williams- 
burgą, tą Brooklyno dalį, kuri primena seną 
kelmyną.

Sėdau į vieną kadriliuojančių Lorimer gatve 
tramvajų, ir už pusės valandos—aš jau puoš
nioje Eastern Parkway alėjoje.

Brooklyno Muziejus dar tolokai, reikia mo
sikuoti pėsčiam kokį 10 skersgatvių. Bet tai 
kas? Tokia alėja žmogus galėtum eit kelis 
syk tiek be nuovargio. Gatvė plati, abiejose 
pusėse po dvi juostas kelio automobiliams, ku
rie slenka it kokios flotilijos; per vidurį ir pa
kraščiais—platūs trotuarai pėstininkams. Vi
sur gražūs medžiai, sodyklėliai, suolai poilsiui. 
Namai irgi skirtingi: aukšci, angos išpuoštos, 
prieš-angiuose žaliuoja, kai aksomas, žalia 
trumpa žolelė. Čia jau nematysi į pūvančius 
kelmus panašių namų, nėra už tų namų skur
džiais apgyventų namelių, nėra priraizgyta 
tarpe namų šniūrų ir virvagalių, kurių tiek 
daug mūsų garsiam (disonansų aidija!) Wil- 

‘liamsburge.
Štai ir Brooklyno Muziejus. Tai didelis ir 

gražus pastatas. Jis įtrauktas giliau nuo šali
gatvio, apdabintas takais ir darželiais. Už jo 
—puikus botanikos daržas. Bet. . . žvalgytis 
nėra kada,—bijaus pavėluoti.

Štai, jau ir puošnaus, erdvingo muziejaus 
viduje. Susirandu, kur mūsų moters seimavo- 
ja. Praveri.au svetainės duris, bet pritilpt ne
galiu—-kupina žmonių, šiaip taip įkišau tik 
savo “abrozą,” kad matyt, kas dedasi. Pir
mininkė baigė seimo uždarymo kalbą. Baigta.

Įsakymas duotas, visiems keltis į aukštutinę 
patalpą-svetainę, kur 4 vai. prasidės koncertas. 
Čia jau ir mano laimikis: paskutiniuoju įsi
spraudęs vidun, pirmuoju gaunu išeit. Su 
pirmuoju būriu patekau į keltuvą, kuris savo 
dydžiu panašus lietuviškai svetainiukei. Su
ėjom ir kylam. • ,

Koncertui vieta. Skulptūros Aikštė (Sculp
ture Court.) Mūsų šeimininkės susėdo pusvai- 
nikio formoj arti pakeltos estrados, o svečiai- 
sudarė tolimesnes eiles. Estrados šalyse, už 
žalsvų palų, programos pildytojai bei pildyto- 
jos laukė išmušant 4-tą valandą.

Tylu, kaip .šventykloj. Jei kurie ir kalbasi, 
tai jų kalbos nedrumsčia kitų ramybės.

—O, kaip būtų gražu, kad lietuviai visuomet 
taip ramiai užsilaikytų tokiuose parengimuose, 
kaip čionai,—kalbasi šalę manęs sėdinti du 
pusamžiai vyrai.

Lygiai 4-rios. Estradoje pasirodo patalpos 
atstovas. . Jis praneša, kieno šis sanbūris su
ruoštas ir kas bus daroma. Paveda moterų 
komitetui vadovybę.

Anglų ir lietuvių kalbose trumpai pakal
ba Elena Jeskevičiūtė ir perstato Mrs. Leland 
Stowe (po tėvais buvusią Birutę Bernotaitę) 
tarti kelis įžangos žodžius.

Mrs. Leland Stowe intelektuale moteris; iš 
profesijos daktarė. Ji išreiškė pasitenkinimą 
ir džiaugsmą, kad lietuviai įstengia, taip kul
tūringai pasirodyti:

Komp. B. šalinaitė paskelbė, kad programa 
prasideda.

Estradon sueina Sietyno (Choras iš Newark, 
N. J. Diriguojant komp. B. šalinaitei, pianu 
palydint Mildredai Jamisoniutei, “Sietynas” 
vienu išėjimu sudainavo šias dainas: “Lais
vės Daina” (muz. J. Žilevičiaus), “Pasakyk, 
mergele” (muz. J. Žilevičiaus), “Kur giria 
žaliuoja” (muz. J. Gudavičiaus), “Užmik, už
mik” (muz. J. Brahms) ir “Anoj pusėj eže
ro” (muz. J. Žilevičiaus).

Publika Sietyno Chorą karštai priėmė ir 
reiškė aplodismentais padėką už taip gražų su- 
dainavimą, Ir yra kuo gėrėtis: Choras nedi- 
dūkas, bet kaip jis harmoningai dainuoja!

Pijanistė Aldona Žilinskaitė davė gražų pi- 
jano solo, paskambindama Reinhold’o “Promp- 
tu in C sharp minor.”

Panelės: Daukantaitė, Waitelis, Makutėnai- 
tė ir Milčiūtė, pasipuošusios lietuvių tautiniais 
rūbais, šauniai pašoko “Klumpakojį,” “Aguo
nėlę,’* ir “Kepurinę.” Jų šokimas priminė dru
gelių lapsėjimą pievoje.

Penktas numeris—Birutę Ramoškaitė, so
pranas. Birutė profesionalė dainininkė. Jos 
vien tik pasirodymas pasako, kad ji estrados 
paukštutė. Ji išėjo dainuot be kokių ten es
tradinių papuošalų, paprastučiai. Rodės, ką 
ji tokia, į statulukę panaši, gali kuom nors

Komp. B. Šalinaitė
Ji suorganizavo ir vadovavo 

Am. Liet. Moterų Poseiminį 
Koncertą.

pasirodyti. Bet kaip sudainavo “Chanson pro- 
vencale”1 (francūziškai), tai prisiėjo nusiste
bėti ! Man prisiminė lakštingalė, kuri irgi ne 
dėvi puošnių plunksnų, o savo balsu džiugina 
žmones.

Birutė sudainavo dar ir šias daineles: “Kur 
bakūžė samanota” (S. Šimkaus), “Neverki, 
matuše” (Žilevičiaus) ir “Tarantella” (itališ
kai).

Programą užbaigė Sietyno Choras su kan
tata “ I hear America singing.” Tai sunkus 
vokaliai-muzikalis šmotas. Bet Sietynas jį 
išpildė pagirtinai4~^jarbė Sietynui ir jo mo
kytojai komp. B./Šąli narte i!

Publikos užsilaikymasy buvo toks ramus- 
ramutis, kad uodo zvimbimas svetainėje būt 
buvęs galima girdėt\/ v

Gero įspūdžio darė ųT^taš, kad nedainuota 
vien tik lietuviškai. Gražu, kad tokioje kul
tūringoje vietoje, kur buvo ir kitų tautų klau- 
sovų, įpinta angliškai, francūziškai ir net ita
liškai. Tas liudija mūsų meninių jėgų kultū
ringumą. : * Proncė.
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‘Europa iš Automobilio’
“Europa iš Automobilio”—tai Vinco Užda

vinio kelionės įspūdžiai ir nuotikiai; virš 300 
puslakščių knyga, išleista Kaune, 1934 m.

žmonės domisi pasauliu. Retai rasi žmogų, 
kuris pasitenkintų žinojimu tik tos mažos 
apielinkės, .kurioje jis gyvena. Jei jis pats ne
gali pereiti bent kiek platesnio žemės krašto, 
tai jis mėgsta bent pasiklausyti pasakojimų 
to, kuris ėjo, kuris matė, patyrė, parsivežė 
žinių.

Vincas Uždavinys — vienas tų geidaujan
čių pažinti pasaulį, vienas tų norinčių ke
liauti ir savo kelionės įspūdžius pasakoti ki
tiems. Tai jau ne pirma jo tos rūšies knyga 
išėjusi iš spaudos. Pirma bet gi man teko per
skaityti—perskaityti, jieškant ko tai didelio, 
gražaus, plačiai apimančio, atskleidžiančio, 
kupino naujų nematytų vaizdų. Bet perskaitęs, 
jauti truputį nusivylimo apimtas, neradęs tiek 
daug, kiek tikėjaisi. Ot, tiesiog jauti norą pa
sakyti, kad toks skystutis raportažas ne kny
gai tiko, bet tik laikraščio skiltims.

žinoma, kalbėti apie knygą ir pasakyti, kad 
joje aprašyti Uždavinio įspūdžiai yra skystu
čiai ir tuomi visą kalbą baigti, būtų permažai 
pasakyta. Pravartu prisiminti kai ką ir dau
giau. Pravartu pažiūrėti, ar Uždavinys su
geba savo įspūdžius perduoti kitam asmeniui, 
ar jis apart matytų vaizdų ir nuotikių duoda 
skaitytojui daugiau ką nors, o - jei duoda, tai 
ką?

Visų pirma, pastabu, kad autorius davęs 
knygai vardą “Europa iš Automobilio,” •skai
tytojui duoda savo įspūdžių tik iš penkių Eu
ropos šalių, būtent: Vokietijos, Čekoslovakijos, 
Austrijos, Vengrijos ir Pietų Slavijos. Tai tik 
dalis Europos, o'ne Europa. Gi pati autoriaus 
nuotaika vietomis dvelkia besaikiu religingu
mu, o vietomis ir... antisemitizmu.
- “—Viešpatie, dangaus ir žemės Kūrėjau, 
čia, tarp kalnų ir mėlynių, tarp vandens ir 
šlamančių girių Alpių pakalnėse, vingiuotame 
upės slėnio kelyje, šviesios saulės kaitinamas, 
tarpeklių vėjo glostomas ir bučiuojamas, toli 
nuo savo gimtojo krašto, bet toj pačioj myli- 
ihoj žemėj aš, menkas žmogus, didžiuliu 
džiaugsmu krūtinėje, garbinu y Tave, lenkiuos 
per džiaugsmą, .kylu tdo džiaugsmu aukščiau 
už ten matomas, tolimas, mėlynas viršukal
nes ir visai arti tavęs esu.. . ” poteriauja Už
davinys. “Skirk, Viešpatie, žmogui amžiną 
sielos džiaugsmą jo krūtinėn, heleisk įsilieti 
jo širdin nei vienai liūdesio bangai, neleisk 
nusiminimo lašams užkrėsti žmogaus krūti

nės,—ir nė vienas žmogus nebus pasmerktas, 
visi bus geri, visi garbins Tave savo džiaugs
mu, išnyks iš žemės kalėjimai ir ginklai, už
ges kančių ugnys mirusiems skirtos, neberei
kalingi bus mokytojai ir baudėjai, nebebus 
priešų ir skriaudėjų,—visi bus lygūs, laimin
gi, bus išspręstos visos sunkios ir painios pro
blemos, kurios ilgus amžius žmones kankino ir 
žudė. . .” (psl. 290-91).

Aha, tai šitoks autoriaus jausmų susikuopi- 
mas, tai šitokia jo pakilusi nuotaika, tai ši
toks išsprendimas painių ir komplikuotų gyve
nimo problemų. Sakytum, perdaug vaikiška, 
—bet juk tai kalba suaugęs žmogus; suaugęs, 
gyvenimą patyręs, nemaža matęs ir skaitęs, 
ir jautęs, o pasiryžęs rišti gyvenimo proble
mas jau atgyvenusias metodais, metodais, ku
rie per tūkstančius metų neįstengė išrišti pai
nių gyvenimo problemų, neįstengė sumažinti 
skriaudų ir kančių plačioje žmonijoje. Sakyti 
“perdaug vaikiška,” jau bus ne vietoje. Pri
sieina sakyti perdaug davatkiška. . .

Vengrijos sostinėj, Lietuvos Konsulate se
kretoriauja mergina Veisaitė. Uždaviniui ir jo 
bendrakeleiviui parūpo ’tos merginos tautybė. 
Veisaitė, tai lyg ir žydiška pavardė. Kaip čia 
ištirti, ar ji ne žydė? Šį klausimą svarstė jie
du bent kelis kartus, kol galų gale, susidarę 
progą pokalbyje, užklausė ją. Gavę patikrini
mą, kad ji esanti tikriausia lietuvė, aprimo. 
Na, o jeigu ji būtų buvusi ne lietuvė, o žydė 
arba vokietė, bet ištikimai dirbanti Lietuvos 
įstaigai ir šaliai, ką tada Uždavinys būtų da
ręs? Gal būtų daręs žygius pamainyti ją? 
Bet ar tai nuosakus, pateisinamas jo žygis 
būtų buvęs? žinoma, kad ne. Juk tikro lie
tuvio, velijančio Lietuvai gero, linkėjimas tu
rėtų būti: gauti kuodaugiausia Lietuvos rė
mėjų įvairiose tautose, gauti žmonių, kurie 
ištikimai dirba Lietuvai!

Uždavinys savo kelionės įspūdžius daugely
je atvejų lygina su savo pergyventais nuoti- 
kiais Lietuvoj. Viename palyginime jis liečia 
Kaišiadorių viešbutį, kuriame “lova krypuoja, 
geležys šonus bado,” bet jis visgi šiaip taip 
užmiega. (Pastabu, kad ir geležimis badomas, 
o užmiega!) Tik kada bemiegodamas ištroško 
ir, žinodamas, kad ant stalo vandens nėra, o 
skambučio, kad ką nors pasišaukti, taip pat 
nėra, jis ėmęs rėkti: “gerti, gerti noriu.” Už 
sienelės miegojusi šeimininkė žydė išgirdo ir 
atnešė stiklą vandens. Tais laikais Kaišiado- 
ryje po vidurnakčio elektra nedegė, tai stiklas 
vandens paduotas jam patamsyje. Ir taip jis 
kliukterėjęs pusę stiklinės. Bet tas vanduo 
“staiga mane supurtė,” sakosi rašytojas, “ir 
aš negalėjau baigti.” Užsižiebęs degtuką, pa
stebėjo, kad vanduo baltas. Į paklausimą, ko
dėl jam paduota nešvari stiklinė, žydė tyli. 
Jis, betirdamas, nuėjęs""virtuvėn, randa ant 
žemės greta du kibiru: vienas švaraus van
dens, kitas su muilinomis pamazgomis... 
Mat, užsimiegojusi šeimininkė, patamsy ap
graibiusi stiklinę ir kibirą, vieton švaraus 
vandens, pasėmusi ir atnešusi pamazgų. Ir 
jis šitaip pagirdytas, tris dienas jokio darbo 
dirbti negalėjęs, tris dienas buvęs ligonis, 
spiaudęs ir spiaudęs. . . Tai, vadinasi, tas įvy
ko tik dėl to, kad šeimininkė žyde buvusi. 
Toks jau sentimentas dvelkia.

Na, o lietuvei ar negalėtų tokia klaida pa
sitaikyti? žinoma, kad galėtų, net ir pačiai 
Uždavinio žmonai galėtų, jei ji neturėtų ži
burio pasišvietimui, ir jei nežinotų katras "ki
biras su tyru vandeniu, o katras su pamaz
gomis.

Ar sugeba Uždavinys parodyti kitam asme
niui matytą savo akimis įvairumą?. Atrodo, 
kad ne labai. Jis rado labai daug įvairumo 
Zagrebo rinkoje, bet tą įvairumą jis parodo 
tik pačiu žodžiu įvairumas. Viename knygos 
puslakštyje (272) jis net, 11 kartų sako šį 
žodį, bet skaitytojas kaip nematai; taip nema
tai to įvairumo. “Buvo čia sukrauti įvairių 
įvairiausi chorvatiški divonėliai, įvairių įvai
riausiai išausti, išsiuvinėti...” ir t.t.

Jei knygos autorius kitame savo veikale yra 
pasakęs , apie muziejus, jog “galima gimti tarp 
laukinių ir tik užtenka tą muziejų (vokiečių 
muziejų Miunchene) išstudijuoti — pasidarysi 
kultūringiausių žmogumi,” tai kalbamoj kny
goj jis atsiliepia sekamai: “ne per daug nusi
manome galerijose ir, kad nesant kam mums 
tinkamai eksponatus paaiškinti, , mums dau
giausia paveikslai bus vienas į kitą panašūs, 
ir viena galerija ar muziejus bus kopija ki
to.” Ir todėl muziejų jiedu nelankė šioje savo 
kelionėje. Išeitų, tarytum pirmesnį savo aukš
tą' muziejų vertinimą paneigtų tas pats auto
rius.

Bendrai tariant, Uždavinio knyga nėra tas 
bešališkas rodytojas keliautojo pastebėtų įspū
džių; ne daug ji ir svarbos teturi. Keliautojų

Nauji Raštai
“Dingus Rožytė.” Parašė Pranulis. Išleido 

dienraštis “Laisve,” Brooklyn, N. Y. Turi 31 
pusi.; kaina 15c.

“Dingus Rožytė”—tai gyvenančio Amerikoj 
jauno poeto Pranulio eilėraščių rinkinėlis. Jį 
sudaro 14 eilėraščių.

“Dingusios Rožytės” autorius dar jaunas ir 
kaip žmogus, ir kaip poetas. Jo atskirus kū
rinėlius—eilėraščius ir trumpas apysakaites— 
daugeliui mūsų jau teko pastebėti (ir jais gė
rėtis!) Amerikos pažangiosios srovės spaudo
je; bet kaip rinkinys, tai šis—“Dingus Rožy
tė”—pirmutinis.

Nors šis d. Pranulio eilėraščių rinkinėlis 
yra pirmuoju, bet jį negalima priskaityt prie 
taip vadinamo “pirmos pradžios” darbo, šia
me kūrinėlyj matome ir jaučiame jo autoriaus 
poetinę jėgą ir reikalingą išsilavinimą. Kas 
svarbiausia — tai kad jo poezija nėra ab
straktinė, nėra “ne šios žemės” poezija, kokia 
dažnai mus maitina “aukšti” poetai. Jo poe
zijoje jaučiame gyvenimą, ji su gyvenimu. 
Pavyz., jo liūdesys dėl Lietuvos, išreikštas ei- 
lėraštyj “Norėjau paklaust”—liūdesys kiek
vieno jautrios sielos lietuvio. Ir kuris jš mūs 
nenorėtų sykiu su Pranuliu paklausti:

. . .Ką mano sesutės beveikia \ 
Po darbo sunkaus vakarais?

Prabėgomis
PARAMA LIET. MENO 

SĄJUNGAI
Atsilankiusioms iš įvairių 

j vietų į Am. Liet. Mot. Seimą 
dainininkėms - solistėms, LMS 
C. Sekretorė B. šalinaitė parda
vė joms dainų vertės arti 7-nių, 
dol. Dainininkės stebėjosi, kad 
LMS sandėlyj randasi tiek 
daug visokių dainų.

AUKOS MOT. SEIME
ALDLD 141 kp., Philadel

phia, Pa., per d. Šmitienę, $1;
ALDLD 10 kp., Philadelphia, 

Pa., per A. šapranauskienę, $2.
ALDLD 155 kp., (Moterų 

Skyrius), Worcester, Mass.,^, 
per H. K. Sukackienę, $5,.

ALDLD 155 kp., Worcester, 
Mass., met. duoklių už 1938 
m., $5.

Aido Choras, Worcester, 
Mass., pelnas nuo parengimo 
$8 ir parinkta $1.85. ~

ALDLD 33 kp., Pittsburgh, 
Pa., per d. Sliekienę, auka, $2.

Virš suminėtos sumos aplai- 
kytos laike mot. seimo nuo at
stovių.

PRISIŲSTOS AUKOS.
LDS 41 kp., Grand Ra

pids, Mich., per A. Daukšą, 
$2.55.

L. P. Kliubas, Hudson, Mass., 
aukojo $10.

ALDLD 236 kp., Washing
ton, Pa., per M. Janavičienę, 
$2.

ALDLD 43 kp., Wilkes Bar
re, Pa., per S. K., $2.50. —-

ALDLD 25 kp, Baltimore,
Md., per J. Jasaitį, $2.

Draugas J. A. Pilky, iš Hart
ford, Conn, dd. F. Ramanaus- 
ko-Dagiliūtės priešvedybiniam 
bankiete surinko LMS paramai 
ir prisiuntė $10.78.

Sulaukiant tokios gražios pa
ramos, LMS greitai išsiris iš 
finansinio krizio.

Varde LMS tariu visoms ir 
visiems širdingą AČIŪ!

P. Balsys,
LMS pirm.

Gal jos tebelaisto darželį 
Augina žalias rūteles?
Gal jos tebeaudžia drobelę, 
Dainuoja linksmas daineles?
Ką veikia jaunieji broleliai?
Gal juodbėrius šeria lakius?
Gal ruošia dirvą purenti?
O gal jau galanda dalgius?
Ką veikia senasis tėtušis, 
šaltosios žiemos vakarais?
Ar pasakas sako prie krosnio, 
Didžiuojas senaisiais laikais?

Jaunasai mūsų poetas daug ko nori žinot.
Jis nori žinot—

Ar klaimo kraigan ant akėčių
’ Sugrįžta tie patys-gandrai ?

1 Ar beržas pakluony tebverkia, 
Kai vėjas jam taršo kasas?

Arba:
Kai varškia sodai apkekėja 
Ir snaudžia po žydriu dangum, 
Ar vis dar raiboji gegutė 
Kukuoja linksmai tarp šakų?

Nerimsta jaunoji siela, guodžiasi:
Tiek daug aš norėjau paklausti!
Norėjau paklaust, ar žinai, 
Kad protarpiuos’ žydinčių sodų 
Tebstūkso baisieji namai?
Namai su urvais požeminiais, 
Apaugusiais kerpėm šlapiom;
Urvai, iš kurių neišeina

> Kankinamo balsas skaudus. *
Šis mūsų jaunasai poetas nekalba apie pa

sakiškas deives, neskrajoja po dausas ir kitas 
“aukštybes.” Jam rūpi vargo sesutės, broleliai, 
senasai tėvelis; jam rūpi jo tautos žmonės, jų 
pilkasai gyvenimas su jų gyvenimo aplinkuma.

Jis mato savo matušę-Lietuvą verkiančią, jis 
ją ramina:
Neverki, Brangioji Matuše, kad mūsų liaudis 

Sukaustyta plieno retežiais tvirtai;
Kad plyšta nuo skausmo ištroškusi laisvės šir

dis,
Kad debesys dengia erdvyną tirštai. 

Tikėki, pavasarį Nemunas laužys ledus,
Erdvyną nušvies gi pirmieji žaibai;

Retežius sutraukys galingasis darbo sūnus, 
Tuomet Tu, Matuše, alsuosi laisvai.

Kiekvienas grožinės literatūros mylėtojas 
“Dingusioj Rožytėj” ras sau malonaus pasiten
kinimo. .

* * *
“Lietuvių Tautinio Atbudimo Pionieriai“

Parašė Dr. A. Pgtrika. Am. Liet. Darb. Lite
ratūros lėidinys Nr. 44-tas. “Laisvės” spau- 

-da. Kaina nepažymėta.
Ši 318 pusi, knyga supažindina mus su visa 

eile lietuvių tautinio atbudimo pionierių ir
 (Tąsa ant 5-to pusi.)

pokalbiai pakartojami ir dažnai visai neturį 
svarbos, skiedžia ir taip skystutį raportažą. 
Tendencinė kryptis yra priešinga pažangaus

'lietuvio protavimui. St, Jas-nis.

Baltimore, Md.
Veikla Lyros Chore

Choro mėnesinis susirinki
mas, įvykęs rugs. 8 d., Lietu
vių Svetainėje, padėjo pagrindą 
pastatymui veikalo - operetės 
“Nebaigta Kova.” Darbas yra 
didelis ir sunkus. Todėl reikia 
visų spėkų netik mūsų choro 
narių, bet ir pašalinių draugų 
bei draugių.

Taipgi mūsų dainuojanti šei
mynėlė — Lyros Choras — pa
augo trim gan jaunučiais na
riais. Bet metai juos užaugins, 
o praktika — darbo pamokins. 
Tie nariai yra šie: V. Skadi- 
niūtė, K. Paserskiūtė ir A. 
Juškauskas.

Dėl geresnio sutvarkymo dai
nų, kiekviena dalis choro narių 
turės savo prižiūrėtoją, kad 
dainos būtų laiku prieš prak
tikas ^išdalintos ir po praktikų 
visos tvarkoj o sugrąžintos d. J. 
Jasaičiui. Todėl dar kartą ver-' 
ta pažymėti visiems nariams, 
jog prie šių d-gų jie turi kreip
tis viršminėtam reikale. Sopra
nų dalis — O. Juškauskienė, 
alto, O. Kučiauskaitė; tenorų— 
J. Jasaitis, basų — S. MeŠkys.

Choro praktikos įvyksta 
kiekvieną antradienį, Lietuvių 
Svetainėj, 8 vai. vakaro. Todėl, 
kam sąlygoš leidžia ir jaučiasi 
tinkami papildyti savo balsais 
mūsų grupę — nepamirškite, 
kad mes jūsų laukiame!

Korespondentė, I

Praveri.au


I

SveikinaSvarbu Įsteigti Amerikos 
Lietuvių Archyvą

Lietuvių spaudoje Amerikoje 
' vėl atsiranda mąstymai sukūri

mui Amerikos Lietuvių Archy
vo istoriniais žvilgsniais. Tą 
sumanymą šį kartą prikėlė iš 
numirusių “Vienybės“ redakto- 
rius, S. E. Vitaitis.

Kiek reikalingas yra lietuvių 
Amerikoje archyvas, negalima 
įsivaizduoti nepradėjus rinkti 
medžiagą apie bile kokią dalį 
lietuvių gyvenimo šioje šalyje. 
Jau suvirs metai laiko, kaip 
mūsų WPA Rašytojų Projektas 

- —Nation-Wide Lithuanian Pro
ject—Chicagoje, renka infor
macijas istorinei knygai cine- 
matiškai atvaizduojant lietuvių 
gyvenimą Amerikoje, ale vis 
atsiranda naujų medžiagos šal
tinių. Iš to darbo gavau patyri
mų, kurie gal pagelbės gyviau 
nupiešti archyvo reikalingumą.

Amerikonas, arba jaunas 
amerikonas-lietuvis, nemokantis 
gerai lietuvių kalbos, norėda- 

~ mas giliau susipažinti su lietu
viais Amerikoje, j ieško infor
macijos amerikoniškose srityse. 
Pasirinkimas ten mažas. Apra
šymai trumpi ir semiami iš ke
lių originalių apysakų. Tad, vė
lesni raštai, tai tik pakartoji
mai senų minčių, kurios ir ori
ginaluose buvo .pilnos klaidų. 
Tokia padėtis, žinoma, neduoda 
įsidomėjusiu! jieškotojui tikrą, 
gyvą paveikslą lietuvių gyveni
mo praeityje ir
knyga stengsis atvaizduoti šį 
gyvenimą nuo pradžios laikų 
iki šios dienos ir atitaisyti daugi l)eJ( 
amerikonų rašytojų klaidingų (^e’ 
nuomonių lietuvius Ameri-| . en, 
koje.
reikalingas lietuvių ir, Ameri
kos kultūros darbas, tikiuosi, ne 
tik amerikonų kalboje, bet ir 
lietuviškai.

Rinkimas medžiagos lietuvių 
tarpe — tai ilgas ir - kartais 

—bergždžias darbas. Seni spau
dos komplektai išblaškyti arba 
visai prapuolę. Rasdamas kom
plektus, turi vartyti šimtus la
pų, kol išsirenki tinkamą me

or- 
ap-

sitetai pabirtų.
Lietuvių Amerikoje yra 

ganizacijų, kurios galėtų 
imti archyviską darbą. Ameri
kos Lietuvių Kongresas galėtų 
bendrai įsteigti Archyvo Cent
rą. žinoma, yra ir kitokių bū
dų pradėti ir vesti tokį veiki
mą.

Svarbiausia yra suprasti rei
kalingumą nuolatinio archyvo. 
Jo įsteigimas būtų kultūrin
giausias žingsnis Amerikos lie
tuvių gyvenime. Archyvos Cen
tras būtu tvirtovė, kur lietuviu 4. 7 4.
kultūros pėdsakai Amerikoje 
būtų nuolatiniai p rezervuoti. 
Tai būtų šaltinis ne tik lioįuvių 
Amerikoje istorijos, bet ir pa
čios Amerikos istorijos dalis.

A. A. Stelmokas, Vadas 
Nation-Wide Lith. Project, 
Illinois Writers’ Project, 

Chicago, Illinois.

Strazdui Prastai 
“Šukuojasi”

Brooklyn© lietuvių socialistų 
prakalbose užpereitą penkta
dienį Strazdas “kukavo“ apie 
komunistų 
“Kukavo“ iš 
pu).

“kukavo 
“nepastovu mą. 
notų (iš iškai

dabar. Mūsų posmo kažkaip

r . ' '
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Sovietų parašiutistai masiniai leidžiasi žemyn iš pa
dangių ties Tušino orlaivių stotim (airportu).

fa-

nc- 
de- 
fa-

NAUJIENA NEWARKUI!CIO New , Jersey valstijos 
metinė konvencija buvo lai
koma šiomis dienomis Jersey 
City. Miesto administracija 
sveikino suvažiavusius dele
gatus. Skaitytojam ~yra žino
ma, kokis miesto administra
cijos buvo nusistatymas prieš- 
CIO—areštai, deportacija, ne
leidimas organizuoti neorga
nizuotus, lapelių dalinimas 
griežtai buvo uždraustas, pi- 
kieto linija nedaugiau, kaip 
du žmonės ir be jokių iška
bų. Dabargi, miesto adminis
tracijai teismą pralaimėjus, 
kitaip jau kalbama.

Perskaitykit

“šviesos“ num. už liepos, 
rugpjūčio ir rugsėjo mėnesius 
būtinai perskaitykit A. Bim
bos straipsnį “Kas Vėją Sėja, 
Tas Audrą Pjaus“. Tame 
straipsnyje drg. Bimba fak
tais prirodo, kaip per šimtme
čius katalikai buvo persekio
jami šioje šalyje. Tai atsaky-1 
mas klerikalų rašytojams, ku
rie per savo spaudą kursto 
šios šalies administraciją per
sekioti komunistus.

GERBIAMIEJI! LANKYKITE

Geo. Kaminsko ir Sūny 
drabužių krautuvę, nes dabar 
pats laikas. Jau gavome rude
niui 2,000 naujų vilnonių ir ne- 
vilnonių blankietų. Jie yra viso
kių kainų nuo $1.00 iki $15.00.

Geo. Kaminskas
' Taipgi turime visokių kaldrų:'vatinių, vilnonių ir plunks

ninių. Padarytos šilko ir nešilko viršais. Didelis pasirin
kimas kortinų ir lovom užtiesalų (bed spreads). Yardais 
kortinų ir vilnonių audimu didžiausias pasirinkimas.

turimo puikų sandėlį gatavų drabužių vyninis, moterims ir vaikams, 
visokiems reikalap*^.

Prašome įsitėmyt vardą ir antrašą:

Geo. Kaminskas ir Sūnai
152 FERRY ST. Cor. Adams St. NEWARK, N. J.

dėti dainuojant Sietyno Chorą 
vadovybėj Šalinaitės. Sietynas 
atsižymėjo, dainavo sutarti
nai, puikiai. Sietyno Choras, 
galiu drąsiai sakyti, pralenkia 
visus kitus šioje- apylinkėje 
chorus.

Bendras Veikimas PASAULINĘ PARODĄ
Lietuvių Įstaiga prie čsfflTH WINEy* 

Pasaulinių Ferų

Fairview Restaurant & Bar

Jersey, City su Bayonnės 
progresyvėm organizacijom 
turi bendrą talką parengimų 
ruošime, šį rudenį vėliai abi 
LDS kuopos turės bendrą pra
mogą. Bendri parengimai duo
da keliaropai didesnę naudą 
organizacijom, ir patiem ren
gėjam suteikia didesnį pasiry
žimą toliau darbuotis. Maži 
parengimai nupuldo ūpą. Ge
ras veikimas, parengimai, sti
prina pačią organizaciją, išsi- 
garsina, priduodami energi
jos, pasiryžimo ir iš senų pa
daro jaunus veikime.

K. Biuras.

AND

komunistai ir deda pastangas 
ją apgint, kai ją užpuola 
ši z m as.

O kad Sovietų Sąjunga 
galėjo su buržuazinėmis 
mokratinėmis šalimis prieš
šizmą susitart, tai no jos kal
tė. Tų šalių vadai pasirodė 
esanti ne mažesniais Sovietų 
duobkasiais už fašistus.

nenuostabu, k a d 
šios tiesos “nesu- 
Taipgi nenuostabu,

Visai

Ramoškaitė gera daininin
kė; sužavėjo klausytojus.

Lietuviški šokiai vieni išėjo 
geriau, kiti biskį silpniau.

Reikia nepamiršti stebėtiną 
publikos ramų užsilaikymą! 
Lietuvių tarpe retenybe. . .

Užgyrė

Thomas Paine Jaunuolių 
Kliubas savo susirinkame už
gyrė Sovietų Sąjungos pada
rytą sutartį su Vokietija. Jau
nuoliai savo rezoliucijoj pasa
ko, kad padaryta nepuolimo 
sutartis Sovietų Sąjungos su 
Vokietija pasitarnauja taikai. 
Vietos spauda jaunuolių tari
mą atžymėjo ; tai’ gal bus pir
ma organizacija Jersey City, 
tokią rezoliuciją priėmus.

VALILIONIS ir MARCINKEVIČIUS
Savininkai

Geri Steikai ir Kitoki Valgiai 
Degtines, Vynai ir Alus

vieno
‘ * n eiš k u k a vo,” būtent, 

Tu-
ėmė ir 
apie savo “pastovumą.“

• jis kadaise socialistų 
po Grigaičio sparnu.
pasidarė nevigadna, 

Tai bus atlikta vienas Jsplžisnojo h susilipdė 
vo nepriklausomą lizdą 
“žinias.“ Kai kvaraba

'-j “žinių“ lizdą, tai “pri- 
jsikukavo“ prie komunistų — 
prie “Vilnies.” Iš “Vilnios“ 
išskridęs, nutūpė “Naujojoj 
Gadynėj” gelbėt ją nuo vie

nybės su komunistais. O kai 
čia jį nuda užpuolė, tai “pri-i 
si kukavo“ vėl prie socialistų

I ir pradėjo čirškėt vėl iš Gri- 
džiagą. Iš visokių kampų atsi-į?aicl° no^l\.

Kai 
tai 
sa-

pranta.

jog nors Anglija ir Franci j a 
ir yra kaltos už pardavimą 
Čechoslovakijos, bet Sovietų 
Sąjunga yra daug kaltesnė 
už “pardavimą“ Lenkijos.

Bet kad Varšuvos valdonai 
nuo Sovietų Sąjungos pa
geliuos griežtai atsisakė ir kad 
dabar Varšava Maskvai del 
Sovietų-Vokietijos nepuolimo 
sutarties priekaištų nedaro,— 
tatai Strazdas paslepia. Juk 

Strazdo) Sov. 
pirma 

ją nuo

Vieta mašinom pastatyt. Ai .įstaiga 
yra skersai gatvę nuo Marine bu- 
dinko, arti Corona entrance j fėrus.

110-62 Corona Ave.

CORONA, L. L, N. Y.
Portsmouth, N. H., rugs. 

14. — Jau iškeltas viršun 
nuo jūros dugno Amerikos 
submarihas “Squalus” su 
lavonais 26 prigėrusių jūri
ninkų.

Telephone: Havemeyer 9-9115 
----- , t_____________ __

[ IGNAS SUTKUS
š Naujoje Gražioje Vietoje
į 492 GRAND ST. KAMPAS HOOPER ST.

g Tik šiomis dienomis Ignas Sutkus 
į: jj perkėlė savo taverną į naują vietą 

Įi JlL Puiki Restauracija
į Visokių gėrimų, degtinių, konjakų ir skanaus
j alaus pas Sutkų yra didelis sandėlis.

. i nejaugi (sulyg 
Sąjunga turėjo 
ją sumušt, kad 
tijos apgint?

Kur nors pripažint 
nistams tiesą, kur nors 

' pas komunistus ką nors ge- 
i ro, — tai būtų prieš Strazdų 
į principą, jie likusį savo gy
venimą pašventė tik tam, 
kad cit prieš viską, ką tik 
komunistai daro; kad eit su 
visais, kas tik prieš komunis
tus.

Lenki-
Vokie-

RUDENS MADOS
JAUNŲ VYRŲ

OVERKOTAI
madų ir dėl1 kokybės drabužio,

komu- 
matyt

NAUJAUSIOS
VYRŲ IR

SIŪTAI ir

Kas čia jį “sukukuos“ “pa
stovume“. . .

Strazdas iškarpomis įrodi-J 
nėjo, kad pereitame pasauli-j 
niame kare komunistai (pra
džioj besivaidinę kairiaisiais 
socialistais) atsisakė gint bur
žuazinę demokratiją. Tai vie
nas “griekas.“

>. Dabar komunistai stoja už i 
gynimą buržuazinės demo-; 
kratijos. Tai Strazdas su-1 
čirškė , kitu komunistų “grio-1 
ku.“ iI

Komunistai negynė buržua-1 
zinės demokratijos — buvo Į 
negerai. Dabar jie tą demo- j 
kratiją gina — vėl negerai. 
Ką , tik komunistai daro — 
Strazdui vis “ku-kū.”

Kodėl gi kairieji socialistai 
pereitame pasauliniame kare 
nešoko į ugnį už buržuazinę 

dokumentų ir įvairių raštų tu- demokratiją, o dabar jie (jau 
komunistai) karštai stoja už 
gynimą jos?

Pastarojo karo metu dar ne
buvo demokratiją naikinančio 
fašizmo. Tais laikais net 
monarchinėse valstybėse de
mokratijos buvo, teisės orga
nizuotis į unijas ir partijas 
žmonės turėjo. To karo me
tu tokio pavojaus demokrati
jai, kokio yra šiandien, ne
buvo. Karas ėjo grynai už 
rinkas, už teritorijas, o ne už 
demokratiją. (Demokratijos 
ir despotizmo buvo abiejose 
pusėse.) Dabar gi fašizmas, 
nors taipgi kuria ugnį už te
ritorijas, sykiu visur naikina 
ir demokratiją. Todėl komu
nistai ir stoja už demokra
tijos gynimą. Jie darė viską, 
kad sudarius Z demokratinių’ 
valstybių bloką su Sovdetų Są
junga prieš demokrąjlją nai
kinantį fašizmą. Kad ir bur
žuazinėj, demokratijoj žmo
nija turi progos ruoštis prie 
geresnės santvarkos,

randa knygelių, lapelių apie po
litiką, tikybą, draugijas, jubilie
jus ir apie ką tik lietuviai vei
kė vienu ar kitu laiku. Reikia 
atydžiai j ieškoti, rankioti, skai
tyti tuos raštus, kol pasirodo 
veikimų teisybės, nupiešiančios 
paveikslus lietuvių krutėjimo 
Amerikoje. Randi patempimus 
visokių rašymų, o xkur rasti 
tuos aprašymus, tai tik dvasios 
dingusių veikėjų gali žinoti.

Bile kam nusistačius ‘steigti 
Lietuvių Archyvą 

darbas toks: (1) Rinkti ir tau
pyti visokius komplektus, 
tus ir tuos daiktus, kaipo 
veikslus, fotografijas, ir 

I kurie atvaizduoja lietuvių 
venimą Amerikoje; (2) 
rengti gerą bibliografiją 
dabar visai nėrži), kuri sudėsty
tų laikraščių, knygų, žurnalų,

PKĄ .
//Amerikos

ras-
pa-

gy-
PrL
(ko

tinius temiškomis dalimis, nes 
krūva neorganizuotos medžia
gos nesiskolina greitam ir pa- «
rankiam sujieškojimui dalinių 
faktų; (3) Vesti ryšius su 
Amerikos Viešais Knygynais 
tuose miestuose, kur gyvena pu
sėtinai lietuvių,’ pateikiant pa
tarimus ir informacijas, apie 
būdus ir vietas priėjimui prie 
medžiagos apie lietuvius Ame
rikoje; tokius ryšiui ir su uni
versitetų knygynais būtų ge-
rai užmegzti.

Kaip paprasta tarpe lietuvių, 
toks darbas būtų vedamas,or
ganizacijos jėgomis. Organiza
cija tam tikslui sukurta, arba 
susijungusios organizacijos ga
lėtų ne tik atlikti viršminėtus 

... jnmktus, bet ir pritraukti rašy- 
kurie galutinai parašytų 

klttlkiras istorijas Amerikos lie- 
Į tuvių dramos, laikraščių, mu- 
L fcikos, o r g a nizacijų augimo, 
Lxjfcrbuotes, frakcijų karų, ir tt. 
įjTai būtų rimtas apšvietos dar- 

kurj ir Amerikos univer-
-

K—d—s.

Jersey City, N. J
Iš Susirinkimo

10 d. rugsėjo įvyko Lietu
vių Darbininkų Susivienijimo 
133 kuopos susirinkimas. Na
rių dalyvavo nedidelis skai
čius. Tacitus iš raportų ir ta
rimų yra pavyzdingas. Įsira
šė nauja narė, draugės Ona 
žalkauskienė. Pikhiko komisi
ja pranešė, kad pelno liko 
$55.30. Taip pat pažymėjo, 
kad yra tarptautinis komite
tas, kuris rūpinsis paimti par
ką, kitiem metam metiniam 
piknikui. Nusitarta šiais -'me
tais turėti du parengimu, ■—■ 
vieną Bayonnėj, su LDS 26 
kuopa, ir kitą, koncertą, Jer-

City bendrai su ukrainais.
Su Katalikais

■Jei jūs esate patiklus del 
tai jūs turėtumėte atsilankyti j mūsų krautuvę.
Mes turimo sizų pritaikymui visokio nuaugimo žmonom.

/

Virš 30 metų patyrimas rinkimuose vilnonių drabužių 
ir pritaikymu modelių.

Mūsų kainos yra labai prieinamos todėl, kad mes cash perkame 
drabužį dideliais kiekiais.

Siūtai ir Overkotai Vyram ir Jauniem Vyram 
$16.50 
$19.50

Vertes

Vertes

Vertės

sey

rugsėjo 2 parapijos, Jer- 
City 'ir Bayonnės, turėjosey 

laivu ekskursiją į Rye Beach, 
N. Y. Dalyvavo apie 600 žmo
nių. Sakoma, laive gali tilpti 
900 žmonių ir manė pilnai 
pripildyti, tačiaus trečdalio 
žmonių trūko; nuotaika buvo 
gera apart poros, kurie neuž
silaikė taip, kaip turėjo užsi
laikyti. Parapijonų buvo iš 
Newarl^o, Elizabeth, Harrison 
ir kitų apylinkių.

Sietyno Choras
Liet./ moterų užbaigtuvėse 

seimo Brooklyne, teko gir-

$22.50
$25.00

$30.00

uz

už

už
Jūsų atsilankymas j mūsų krautuvę įtikins jus, jog mūsų 

drabužiai yra puikiausios rūšies.

NARINS SONS
670 Grand St., corner Manhattan Ave

’ Brooklyn, N. Y.

PAINTERS & CARPENTERS
Lietuviai Malioriai ir Dailydės

Taisome namus ir maliavojame iš vidaus ir iš lauko. 
Puikiausiai sulyg vėliausios estetikos dekoruojame ma

liavom arba išpopieruojame kambarius.

KLAUSKITE MŪSŲ APROKAVIMO
Reikale namų taisymo, maliavojimo ar popieravimo

> klauskite mūsų aprokavinio

A. Balčiūnas
321 Chauncey Street 

Brooklyn, N. Y.

P. Bieliauskas
1062 Glenmore Avenue 

East New York
Telefonas Foxcroft 9-6901

REPUBLIC BAR & GRILL
492 Grand St., Brooklyn, N. Y.

VU VW tfW MV HU W MM VU W MM MM MM MM VU Ifli MM

Pasaulinė Paroda
Jūsų Namuose

New Yorko Pasaulinės Parodos ir New Yorko miesto 
Paveikslų Albumas. Didelio formato knyga, 9X12, iš 
56 puslapių, spalvuotos spaudos viršeliais, blizgančiai 
baltos ir aukštos rūšies popieros. Įsigiję šj albumą 

turėsite Pasaulinę Parodą savo namuose.

ALBUMO KAINA 25c KNYGA

Turiningas svarbiais paveikslais iš New Yorko mies-. 
to ir iš Pasaulinės Parodos. Gausus šaltinis įvairių in
formacijų, svarbus kūrinys turėti savo namų knygy
ne kiekvienam lietuviškai kalbančiam žmogui.

Norėdami įsigyti tik po vieną egzempliorių mokes
tį galite prisiųsti pašto ženkleliais (USA) postai 
stamps. Mokestį prašome prisiųsti kartu su užsaky
mais.

GERA NUOLAIDA KAINOJE PLATINTOJAMS

Platintojams, kurie ims nuo 10 iki 
kaina po 2oc už egzempliorių, nuo 
po 15c už kopiją.

Prašome tuojaus siųsti užsakymus

24 egzempliorių,
25 ir daugiau—

šiuom antrašu:

5 9

todėl

-T—r—-■ ' _________ ________



šeštadienis, Rugs. 16, 1939 HAISKI

Meno Skyriaus Dalis
(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 

tąja gadyne, kurioje jie gyveno ir veikė.
Toje didžiulėj ir gražioj knygoj įtalpinta 

mūsų kruopštaus literato Dr. A. Petrikos vie
šai skaitytų ar spaudoje jau tilpusių paskaitų 
ciklas. Kūrinyj nagrinėjama gyvenimas ir 
darbai šių Lietuvos tautinio atbudimo pionie
rių: Dr. Vinco Kudirkos, Povilo Višinskio, Ga
brielės Petkevičaitės-Bitės, Jono Biliūno, že
maitės, Lazdynų Pelėdos ir Šatrijos Raganos.

Dr. A. Petriką, kaip literatas, jau seniai yra 
gražiai užsirekomendavęs Amerikos lietuvių 
visuomenėje savo objektingumu ir populiaru- 

i mu. Todėl ir šis stambusis jo kūrinys skaity
tojų nesu vi Is. Proncė.

Chicago] e
Rugs. 8 d., įvyko kankliečių mėn. susirinki

mas. Dalyvavo gražus būrys choristų, kuriems 
apeina LKM Choro reįkalai. Valdyba nusi
skundė, kad kankliečiai ne visi dalyvavo K. 
P. 20-ties m. sukakties minėjimo masiniam 
mitinge, tai negalima buvo išstoti su dainomis. 
Peiktina.

Rugs. 3 d. kankliečiai lankėsi Rockforde, 
III., ir dainavo ten “Vilnies” piknike. Vado
vaujant mok. J Kenstavičiui, sudainuota 3 
dainos. Baigiant programą, trys chorai ben
drai sudainavo Amerikos himną ir “Interna
cionalą”. Publika teikė aplodismentų.

Kankliečiai sutiko dalyvauti rugs. 24 d. L. 
D. Aido Choro piknike ir sudainuoti ten ke
letą dainų. Taipgi gautas pakvietimas nuo 
Teisybės Mylėtojų Draugijos pildyti progra
mą sausio 7 d., 1940 m.

Sukaktuv i ų K once r tas
Lapkričio mėnesyj sukanka lygiai 20 metų 

nuo įsikūrimo LKM (Choro. Pirmuoju choro 
mokytoju buvo drg. J. Katilius. Atsiskyrus 
nuo choro Pirmyn, pirmu kartu dainavo North 
Sidėj, Naujų Metų pasitikimo bankiete. Sūdai-

navo “Revoliucijos himną” ir “Nors audros 
Ūžia.”

Atžymėjimui savo gyvavimo sukakties, kan- 
kliečiai rengiasi turėt jubiliejinį koncertą lap
kričio 19 d., š. m. Apart muzikalūs progra
mos, bus padaryta peržvalga iš LKM Choro 
praeities darbų. Bus sukviesti žymesni bu
vusieji darbuotojai chore ir vaidyboj, būtent: 
P. Daudoris iš Waukegan, A. šidiškiūte, M. 
Shultz’ienė, V. Tarutį, A. Dočkienę, A. Kens- 
tavičienę, M. Shimkus, P. Sadauską ir kt.

Operete “Ubagas Karalius”
šiomis dienomis J. Steponaitis išvertė kan- 

kliečiams virš minėtą operetę, kuri manoma 
suvaidint ateinantį pavasarį. Drg. J. Katilius 
jau baigia dainas spausdinti. Helen White su 
pagelba savo draugių atspausdino kompletus 
dėl aktorių. Choro mok. d. J. Kenstavičius 
jau pradėjo dainas mokyti. Greitoj ateityj 
bus surinkti aktoriai ir tuomet pas kankliečius 
prasidės tikra darbymetė.

Nors “Valkatų Karalius” kankliečiams ap- 
seis apie $500.00 pastatyti, bet jie pasitiki sa
vo jėgomis. Jie mano gauti paramos nuo Chi- 
cagos ir apylinkės lietuvių visuomenės tam 
gražiam dailės darbui.
LKM Ch. Pamokos

Kadangi pas mus
daugiau darbo, tai ir choristai turi labiau 
susidomėti visais bėgančiais reikalais—choro 
pamokas lankyti, kurios įvyksta antradienio 
vakarais, Hollywood svetainėje. Pradžia 8 vai. 
vakare.

Pirm, negu pradėsime mokintis naują opere
tę, tai kviečiami visi dailę mėgstanti vaikinai 
ir merginos prisirašyt prie LKM Choro ir kar
tu rengtis prie metinio koncerto.

LKM (Chore yra pasikeitęs choristų sąstatas, 
tai reikalinga dėl choro nauja klišė (cut), kad 
reikale, visuomet turėt choro atvaizdą. Tuo 
tikslu, choriečiai vyks pas fotografą rugsėjo 
24 d., iš ryto nutraukimui choro atvaizdo. To
dėl į tą trumpą laiką mums būtinai reikalinga 
įtraukti į chorą iki 80 narių. Visi kanklie- 
čiai, prie darbo! J. D. Benclokaitis.

ir Paveikslą Traukimas 
prasideda kas kart vis

beriamas, Daladier, Hitle
ris ir Mussolinis padėjo tai
kai tvirtus pamatus, kad jie 
“izoliavo” Sovietus ir Eu
ropoj bus taika. “Laisvės” 
tiesa, o jos priešų prana
šystės už tvoros.

Kada Anglijos ir Franci- 
jos buržuazija padėjo Ita
lijos ir Vokietijos fašistams 
pribaigti smaugti Ispanijos 
liaudies respubliką, tai tą 
atliko po obalsiu taikoj. Jie 
šaukė: “Baigsis karas Ispa
nijoj ir užviešpataus Euro
poj taika!” “Laisvė” rašė, 
kad kaip greitai Hitleris ir 
Mussolinis užbaigs karą. Is
panijoj, taip greitai jie pra
dės pulti kitas šalis. “Lais
vės” dėsniai pilniausiai pa
sitvirtino. Vos liovėsi ka- 
nuolės baubę Ispanijoj, kaip 
Hitleris užpuolė ir dabaigė 
vergti Čechoslovakiją, ate-" 
mė nuo Lietuvos Klaipėdą,

Binghamton, N. Y.

'Laisves’ Tiesos Kelias
Mūsu dienraštis “Laisvė” 

mini dvidešimts 
kaktį ir kartu 
penkių metų 
Brooklyne. Tai 
jubilėjus! Lietuvių pažan- i 
gioji liaudis gali pasi
džiaugti, kad iš savaitraš
čio “Laisvę” išauklėjo į du 
kart savaitraštį ir paskui į 
galingą, stiprų dienraštį! 
Pamenu, kokis džiaugsmas 
buvo, kada pradėjome leis
ti “Laisvę” kasdieną! Kiek
vieną dieną ateina “Lais
vė,” atneša tau naujas, ti
kras žinias. Tais laikais 
gyvenau Philadelphijoj. Tai 
buvo tik keturių puslapių 
“Laisvė.” Vėliau pradėjo 
leisti vieną laidą šešių pus
lapių. Oh, kaip laukdavo
me padidinto numerio!

Dirbome visi, dienraštis 
stiprėjo. Pradėjo eiti tris 
kartus šešių puslapių ir tris 
keturių į savaitę. Vėliau 
virto šešių puslapių, o da
bar ne vien penktadieniais, 
bet ir taip labai tankiai iš-, 
eina aštuonių puslapių.^ 
Reiškia, mūsų dienraštis iš
augo nuo savaitraščio į du 

. kart savaitinį, dienraštį, 
paskui laipsniškai augo 
puslapių skaičiumi, stiprėjo 

-ir gerėjo.
Prie dienraščio “Laisvės” 

išauklėjimo ir sustiprinimo 
daug darbo pridėjo Ameri
kos Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Draugijos na
riai, kuopos, apskričiai ir 
veikėjai! Kiekvienoj dides
nėj lietuvių kolonijoj gy
vuoja mūsų didžiulės orga
nizacijos kuopa arba ir ke
lios. Retai kuriame susirin
kime nekeliami spaudos ir 
dienraščio ^Laisvės” klausi
mai. Šimtai draugių ir 
draugų rūpinasi prenume
ratomis ir parengimais. 
“Laisvė” yra oficialis orga
nas tos didžiulės lietuvių 
kultūros ir apšvietos orga
nizacijos. ALDLD remia

metų su- 
dvidešimts 
gyvavimą 

dubeltavas

“Laisvę,” gi dienraštis ge
riausiai aptarnauja organi
zaciją, kaipo bendras švie
tėjas ir organizatorius. Aš 
linkiu, kad ateityj dar su 
didesne energija Literatū
ros Draugijos narės ir na
riai darbuotųsi dienraščiui 
“Laisvei,” nes tai mūsų rei
kalų gynėjas, tai teisingas 
kelio rodytojas.

Jeigu mes pažvelgsime 
atgal, ’tai matysime, kad 
kaip dienraštis “Laisvė” da
lykus aiškino, tai taip ir 
buvo. Čia priminsiu tik ke
lis klausimus, norstjų buvo 
šimtai ir tūkstančiai.

Kada įsikūrė Sovietų val
džia Rusijoj, dienraštis 
“Laisvė” mokino, kad ji ap
sigins nuo kontr-revoliuci- 
jos ir pasaulio imperialistų 
intervencijos, kad Sovietai 
išbudavos naują, laimingą, 
gražią darbo žmonių tvar
ką. Priešai pranašavo So-

vietams mirtį. Šaukė: “Ką 
padarys tamsūs rusai, bur
liokai, mužikai? Nieko!” 
Jie visi apsiriko! Rusų liau
dis nužengė kultūroj, pro
grese, išbūdavo jo galingą 
industriją; jos orlaiviai už
kariavo Šiaurių Polių, jos 
orlaiviai skraido per šiau
rių ledynus, Sovietų jėga iš
augo. Hitleris šaukė, kad 
jis niekados nesiskaitys su 
Sovietais, kad tokio dalyko, 
kaip “Sovietų Sąjunga, nė
ra, kad tai tik geografinis 
supratimas.” O štai turėjo 
prikąsti liežuvį ir prašyti 
taikaus sugyvenimo. Reiš
kia, ne priešų pranašystės 
išsipildė, bet “Laisvės,” ku
ri numatė, kur gyvenimas 
eis, kas įvyks.

/ į

Kada Chamberlainas ir 
Daladier išdavė Čechoslova- 
kiją Hitleriui, “Laisvė” ra
šė, kad Hitleriui to neuž
teks, kad jis puls ir kitas 
šalis, kad nusileidimas tik 
daugiau padrąsina Hitlerį. 
“Laisvės” priešai garbino 

1 Munichą, sakė, kad Cham-

naują Pasaulinį Karą.
Užtenka šių kelių primi

nimų. Visada gyvenimas 
patvirtino tą, ką nurodė 
dienraštis “Laisvė.” “Lais
vės” buvo tiesa todėl, kad 
jos redakcija ir bendradar
biai į pasaulį ir įvykius žiū
ri marksizmo-leninizmo-sta- 
linizmo akimis, kad redak
toriai nerašo nuo ausies, 
bet stengiasi gyvenimą pa
žinti, dalykus kuo geriau
siai suprasti ir padaryti 
atatinkamas išvadas. Kas 
skaitė “Laisvę,” tam nebu
vo “perkūnas iš giedro dan
gaus” ir ant Lenkijos už
puolimas, nes ^Laisvė” dar
1938 metais, kada Lenkijos 
ponų valdžia padėjo Hitle
riui smaugti Čechoslovaki
ją, jau tada nurodė, kad
1939 metais Hitleris užpuls 
Lenkiją.

Minint dvidešimts metų 
dienraščio “Laisvėsu"sukak- 
tį, padarykime prižadą, kad 
su padvigubinta energija 
dirbsime, ją platinsime, su
prasdami, kad “Laisvė” yra 
mūsų visų bendras švietė
jas, organizatorius, propa
gandistas ir geriausias ke
lio rodytojas.

Spaudos platinimas labai 
svarbus darbas. Leninas 
mokino:

“Tam ir reikalingas mums 
geras marksistinis laikraš
tis, kad plėsti susipratimą 
plačiųjų masių, kad pagel
bėjus joms dalykus pa
žinti.”

“Laisvė” tokiu laikraščiu 
yra. “Laisvė” turėtų ras
tis kiekvieno lietuvio na
muose! Su “Laisve” pir-

Iš “Laisves” Pikniko /■
Literatūros Draugijos 20 

kuopos suruoštas / “Laisvės” 
naudai piknikas, rugsėjo 10 
d., buvo truputį menkesnis, 
negu tikėtasi, žymiai pakenkė 
oras, nes nuo ryto iki geram 
popiečiui apsiniaukęs dangus 
grąsino lietum. Vėliau nušvi
to, bet Jr tai neilgam. Užėjus 
audra su lietum, sutrukdė be- 
sismaginimą tų, kurie jau bu
vo piknikan atvykę, o sulaikė 
namie tuos, kurie dar nebu
vo išsiskubinę. Nors po audrai 
ir vėl pasirodė giedra ir sau
lė, bet svečių jau maža kas 
beatvyko. Vakarop atšalo 
oras. Be to, ne maža lietuvių 
buvo išvykę tą dieną Pasauli
nei! Parodon, ir į kokią .tai 
“clambake.”

Nežiūrint visų tų nepalan- 
.kumų, gražus būrys tikrų 
“Laisvės” rėmėjų dalyvavo 
piknike ir draugingai links
minosi. Lazauskų šeima net 
iš New Jersey buvo atvykus 
pasimatyt su binghamtonie- 
čiais.

Prie įžangos tikietų buvo 
skirtas laimėjimas “Laisvės” 
prenumeratos vieniems me
tams. Laimėjo Jonas Kra
sauskas.

Minėtina, kad šį pikniką 
parėmė Endwell Bakery, M. 
Bekerienė, H. ž u k i e n ė ,

myn į kovą prieš kapitalis
tinę išnaudojimo tvarką, 
už naują, laisvą, laimingą, 
malonų darbo žmonių gyve
nimą!

D. M. šolomskas,
ALDLD CK Sekr.

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
278 Harvard Street 
kampas Inman Street 

arti Central Skvero, 
CAMBRIDGE, MASS.

OFISO VALANDOS: 
2-4 ir 6-8 vakare 

Nedėliomis ir šventadieniais i 
10-12 ryte

WIENER’S
Maliavų Krautuve

Visokios medžiagos prie namų 
dabinimų.

WALL PAPER
Sanitas

Main Store
1672 BROADWAY

Brooklyn, N. Y.
FOxcroft 9-4610

Branch
65-03 GRAND AVE.

Maspeth, L. I.
IIAvemcycr 8-2370

P. Jasilioniene, M. žvirblienė, 
U. šimoliūnienė ir A. Pagie- 
gala — vieni padovanodami 
kai ką iš maisto, kiti — lai
mėjimui daiktus; gi T. Bag
donienė davė “cash” 50 cen
tų. Darbininkais buvo: A. 
Pagiegala, F. žiburis, S. Ja- 
silionis, L. Tvarijonas, P. Mi
kei ajūnas, A. Bagdonas, H.

žukienė, M. žvirblienė ir P. 
Jasilionienė. Nuoširdi padė
ka priklauso rėmėjams, vi
siems svečiams ir darbinin
kams. Atskyrus “L.” prenu
meratai $5.50, gryno pelno 
dar liko 16 dolerių su cen
tais. Kai iš tokio mažo pik
niko, tai galima pasidžiaugti 
ir su tiek ! J.

Manhattan Liquor Store
264 Grand St. Brooklyn, N. Y

(Kampas Roebling St.)

Tel. E Vergreen 7-10(45 License No. L. 886

Tikrai Žinokit, Kad Perkant Sau Vynus^ 
ir Likerius Reikia Pirkti Patinkamoj

Krautuvėj. ftj

Manhattan Liquor Store O

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuve Williamsburgh’e

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS. VISOKIŲ RŪŠIŲ GftRIMŲ

NAUJOJE VIETOJE

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

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

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

Lietuvių Kuro Kompanija" 
ĮDEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)
• • •

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

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

Telefonas EVergrsen 7-1661

Jungtinės Automobilių Darbininkų Unijos (CIO) nariai balsuoja, kurie nu
galėjo reakcininkų H. Martin’ą.

Phone APplegate 7-8889

M. Berger
MALIAVOS

Sienom Popiera
Aliejai ir Varnišiai

2659 Pitkin Ave.
Brooklyn, N. Y.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 2-3842

JOSEPHINE ir ANTANO KASM0Č1Ų
GRAŽUS PAVILJONAS

Puiki salė baliam, banketam ir kitokiem pokiliam 

PUIKUS PARKAS PIKNIKAM LAIKYTI
Restauracija; Amerikinio ir Europinio Stiliaus Valgiai

. Konjakai, Šampanai, Degtines, Vynai ir Alus
Oficialia 
vardas STEAMBOAT INN

A .

91 STEAMBOAT ROAD, GREAT NECK, N. Y.



Po Dvidešimties Metų
Taip dar, rodos, neseniai “Laisvę,” kuri kasdien nu- 

rinkomės ir svarstėme, ką šviečia jiems įvykių eigą,
darysime: Paliesime “Lais
vę” eiti d 
ar leisime 
vojome ir

Ne visi 
nuomonės, 
labai dideli entuziastai dien
raščio, o kiti siūlėme palu- 

’ keti, gal, girdi, neišlaikysi
me, pasimosime ir neiššau
sime ...

Bet pasimojome ir iššo
vėme. Tai buvo lygiai dvi
dešimt metų atgal.

Kaip nesvietiškai greitai 
tas laikas bėga!

Šiandien pas nieką nebe
kyla abejonė dėl dienraščio 
reikalingumo, šiandien lais- 
viečių armija siekia nuo 
Kalifornijos iki Maine.

D i e n r aščio “Laisvės” 
v a i dmuo nepavaduojamas. 
Be savo ištikimo ir įtakin
go dienraščio Amerikos lie
tuvių liaudis neturėtų kel
rodžio, kuris dabar jai taip 
būtinai reikalingas. Tiesa, 
dabar dar sunku pasakyti, 
kur link šis naujas karas 
vystysis. Jis gali virst ant
ruoju pasauliniu karu, ku
riame gal vėl supleškės ka
pitalistinė sistema gerokoj 
pasaulio dalyje. Bet gali 
i m p e r ialistiniai plėšikai, 
Chamberlaino v a d ovybėje, 
vieni kitiems nusileidimus 
padaryti, vieni kitų apeti
tus nors dalinai pasotinti ir 
susitaikyti. Kaip ten nebū
tų, Amerikos lietuviai gali 
didžiuotis, kad jie turi

i syxiu savaitėj, 
dienraščiu? Gal- 
diskusavome.
buvome vienos 
Vieni buvome

išryškina svarbiuosius die
nos klausimus ir nušviečia 
kelius į ateitį.

“Laisvė” ir “Vilnis” yra 
du galingi Amerikos lietu
vių švietėjai ir organizato
riai. Jų šaknys giliai suleis
tos į plačiausias mases. Ma
sėms jie ištikimai tarnauja, 
o masės juos nuoširdžiau
siai remia. Tiktai todėl mū
sų dienraščiai galėjo nesu
klupti po didžiojo ekonomi
nio krizio našta. Tiktai to
dėl šiandien jie atsistoję 
ant tvirtų kojų.

Nepaisant visų audrų ir 
grūmojimų, mes į ateitį žiū
rime optimistiškai. Tos idė
jos, kairias mes, komunisti
nis judėjimas, skelbiame ir 
giname, laimės. Jos jau lai
mi. Viskas, ką pamatinio 
mes iki šiol sakėme apie 
žmonijos reikalus, apie šią 
karų ir revoliucijų gadynę, 
apie fašizmą ir jo krimina- 
lystes, pilniausiai išsipildė. 
Tai palengvina darbo žmo
nėms suprasti mūsų pro
gramą ir mūsų idėjas. Mi- 
lionais jie įsitikina, jog tik 
komunizmo kelias išves juos 
iš kapitalistinės vergijos, iš
gelbės juos iš fašistinio 
barbarizmo į naują ir malo
nų gyvenimą.

Šitose lietuvių darbo žmo
nių pastangose mūsų dien
raštis ir visa komunistinė 
spauda buvo ir pasileka jų 
nepavaduojamas įrankis.

Dienraščio “Laisvės” Įstaiga. Spausdinimo mašinos randasi skiepe; raštine, 
raidžių rinkimui mašinos ir kompozitavimo rūmas yra ant pirmų lubų; 
ant antrų lubų salė, ant trečių Liet. Darb. Susivienijimo Centro raštinė. 

Redakcijos budinko ir garadžių čia nematyt.

as Apie “Laisves” 
Darbininkus

Pittston, Pa. Wilkes Barre, Pa. CHARLES’

Sukakties Proga
Šiandien suėina lygiai 20 

metų, kai “Laisvė” _ eina 
dienraščiu. Mes džiaugia
mės tąja sukakčia.

Žmonijos gyvenimo isto
rijoje 20 metų yra visai 
trumputėliu laikot a r p i u , 
dulkelyte didžioje laiko jū
roje. Bet, kai paimi 20 me
tų laikotarpį ir palygini jį 
su žmogaus gyvenimu, tai 
gaunasi kas tai tokio ne
menko, stambaus. Mat, 
žmogaus gyveniman 20-čių 
metų telpa nedaug...

Minint ir džiaugiantis 
dienraščio “Laisvės” 20-ties 
metų sukakčia, aš džiau- 

’ ' giuos 20-ties metų sukakčia 
mūsų visų intensyvaus dar-

Rastis ar gimti yra prie
žastis; gyventi ar gyvuoti 
yra tikslas. Dien. “Lais
vė” irgi negimė be priežas
ties, be tikslo. Tam buvo*raštis “Laisvė” gimė 
objektyvės sąlygos, kurios 
privertė “Laisvę” tapti 
dienraščiu. Lietuvių darbi
ninkų klasinis sąmonėjimas 
ir darbininkų judėjimo di-„ 
dėjimas abelnai lietuviuose 
iššaukė būtiną reikalą įsi
gyt dienraštį. Tą jautė ir

mes
kul
nies

Daug rašome apie įvai
rias įstaigas ir draugijas, 
bei jų veikėjus, bet retai 
teprisimename .apie tuos 
“vargo peles,” kurie reda
guoja, tvarko ir spausdina 
mūsų “Laisvę,” knygas, pla
katus ir kitokius spaudos 
darbus. Dienraščio “Lais
vės” 20 metinių sukaktuvių 
proga norisi pasakyti kele
tas žodžių apie tuos darbi
ninkus, kurie šiuo metu dir
ba “Laisvėje.”

Redakcijos Darbininkai:
J. Barkus dirba “Laisvė

je” nuo 1918 metų.
R. Mizara—nuo 1919 m.
V. Tauras—nuo 1922 m.
A. Bimba—nuo 1923.
D. M. šolomskas — nuo 

1931. (Jis pusę laiko dirba 
redakcijoj ir pusę ALDLD.)

S. Sasna—nuo 1933.
Walter Kubilius (angliš

ko skyriaus vedėjas)—nuo 
1937.

Ilgai “Laisvės” spaustu
vėje dirbo d. J. Valatka, 
puikus technikas; dabar jis 
dirba “Vilnies” spaustuvėje 
Čikagoje.

Kai kam gal būt atrodys, 
kad “Laisvėje” perdaug 
darbininkų dirba. Bet rei
kia' žinoti, kad mūsų dien
raščio spaustuvė, be kitko, 
spau‘sdina “Tiesą” ir “Švie
są.”

Tai šitiek galima trum
pai pasakyti apie “Laisvės” 
personalą. Ndrs.

LENKAI BĖGA IŠ LW0W0; 
NAZIAI SULAUŽĖ LENKŲ 

FRONTĄ 4-se VIETOSE

U suprato anų laikų mūsų ju
dėjimui vadovaujanti drau
gai, tą jautė ir suprato pa
žangių darbininkųžangių darbininkų masės. 
Visi supratome tuomet, kad 
kovoje prieš visokias pa
tamsių jėgas lietuviams 

< darbininkams būtinai reika
lingas dienraštis. Ir “Lais
vė” padaryta tuom dienraš-

'Dienraštis “Laisvė” jau 
gyvuoja 20 metų. Jau 20 
metų, kaip “Laisvė” diena

mainius ir žmonių mulkin
tojus.

Tos kovos vaisiai dideli, 
milžiniški.

Turėdami dienraštį, 
auklėjomės klasiniai ir 
tūriniai. Jeigu dabar
turime stiprias pašalpos ir 
kultūros organizacijas, jei
gu turime daugybę mūsų 
sumanių veikėjų ir organi
zatorių, būrius gerų ko
respondentų ir neblogai 
plunksną vartojančių žmo
nių, — vis tai ačiū tam, kad 
mes turėjome dienraštį 
“Laisvę.” Net antrojo mūsų 
dienraščio (“Vilnies”) atsi
radimas daug priklausė nuo 
dienraščio “Laisvės,”-r- ji 
prirengė “Vilniai” dirvą.

Kas padarė “Laisvę” dien
raščiu ir išlaikė jį 20-ties 
metų laikotarpyje? Nė vie
nas negalime pasakyti “aš.” 
Tai būtų neteisybė. . Dien- 

ačiu 
mūsų visų pastangoms, in
tensyviam darbui ir pasi
aukojimui. “Laisvė” gyvuo
ja ne vien dėka jos geros 
vadovybės — Administraci
jos ir Redakcijos. Jos gy
vybę palaikė ir palaiko 
šimtai dalininkų (šėrinin- 
kų), desėtkai koresponden
tų - bendradarbių, daugybė 
jos platintojų, rėmėjų ir 
skaitytojų. Ir tik kolekty
viai, prisidedaht kas kuom 
galėdami, mes savo dien
raštį “Laisvę” išlaikėme 20 
metų ir toliau pajėgsime iš
laikyti. /

Todėl ši mūsų dienraščio 
“Laisvės” 20-ties metų su
kaktis mums yra taip mie
la, kad ji yra sukakčia mū
sų visų /intensyvaus darbo!

Lai gyvuoja dienraštis 
“Laisvė” ir mūsų visų vie
ningumas ! P. Balsys.

Administracijos 
Darbininkai:

P. Buknys—nuo 1925
Maryte Sinkevičiūte 

nuo 1934.
Lilija Kavai iauskaitė- 

Bunkienė—nuo 1935.
Raidžių Rinkėjai- 

Linotypistai:
Petras Baranauskas — 

nuo 1930 m.
Pr. Pakalniškis — nuo 

1931.
V. Zablackas — nuo 1931.
V. Rudaitis—nuo 1936.
St Večkys (J. Kuodis)— 

“Laisvės” redakcijoj tuo
met, kai ji pradėjo eiti dien
raščiu. Paskui pora atvejų 
buvo nuo “Laisvės”. pasi
traukęs; dabar dirba lino- 
typistu.
Kiti Spaustuvės Darbinin- 

kai-Technikai:
P. šolomskas i—nuo 1919.
J. Visockis—nuo 1928.
J. Kuraitis—nuo 1933.
Ch. Kvarenas—nuo 1934.
A. Dobinis—nuo
J. Dainius—nuo 

. Jurg. Zablackas 
1936.

Dauguma “L.”

m.

1936.
1937'.
— nuo

spaustu
vės technikų dirba ne tik 
spaustuvėje, o veikia ir or
ganizacijose; keletas jų už
siima ir literatūriniu dar
bu.

Visi personalo nariai su
gyvena gražiai, draugiškai. 
Iškilusiem nesusipratimam 
spręsti jie sušaukia mitin
gus ir ten klausimus išriša.

..

IŠ Mūsų Veikimo
Rugsėjo 3, ALDLD 12 kp. 

turėjo pikniką. Publikos atsi
lankė nedaug. Gal pabūgo 
lietaus. Apylinkėje lijo net du 
syk, o piknike nė lašąs nenu- 
puolė. Tik gązdino.

Rugs. 5 d. turėjo įvykti tos 
pačios kuopos susirinkimas, 
bet neįvyko; tik komisija su
ėjusi padarė apyskaitą iš per
eito pikniko. Pelno liko ne
daug—$3.48.

Dėl nepavykusio pikniko 
kaltinama sekretorius, būk jis 
ne gana garsinęs. Mano su
pratimu, bėda ne sekretoriuje, 
o bedarbėje. Tą sako “Laisvė
je” ir Kunigo Giminė.'Iš šal
pos gyvenantis bedarbis gau
na labai skrumną dalį, vos 
šiaip taip praminta, tai pik- 
nikaut neišgali. O bedarbių 
čionai labai daug.

Lwow, Lenkija. — Vokie
čių kariuomenė jau pasiekė 
priemiesčius Lwowo (Lem- 
bergą), trečio didžiausio 
miesto Lenkijoj.

Ne tik civiliai gyventojai, 
bet ir Lenkijos kariuomenė 
bėga nuo Lwowo toliau į ry
tus.

Pranešama, kad naziai 
“suardę lenkų frontą ketu
riose vietose.”

Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėje”.

Dabar mainieriai mainas 
vadina katorga. Bet ir į jas 
senesniam sunku patekti. Mai- 
nose dabar labai mažai se
nesnių, kaip 35 metų amžiaus.

Būdavo, nueini mainose 
darbo jieškot, tai klausdavo 
ką moki dirbt: esi mainierys, 
leiberis, vežikas ir t.p. O da
bar paprašius darbo, tai pir
mas paklausimas: kaip senas 
ir ar sveikas. Pasakysi, kad 
esi virš 40 metų — “no job.” 
Dabar mainose iš senesnių 
matysi tik tokius, kurie yra 
kokiais užveizdomis, arba tų 
užveizdų švogeriai.

Senas Mainierys.
Nuo Redakcijos. Draugo 

kritiką prieš K. G. nedėjome, 
nes manome, kad judu savo 
nuomonių skirtumus lengvai 
galite išrišt suėję asmeniškai. 
Plačiąjai visuomenei tokie 
ginčai būtų neįdomūs ir ne
naudingi.

Paryžius Priruoštas kad 
Ir “Tūkstančiui Gaisrų”

, Paryžius. -7- Šis miestas 
paėmė tarnybon keturis 
kartus daugiau ugniagesių 
negu iki šiol turėjo. Sako
ma, jog Paryžius dabar tu
rįs ąana ugniagesių gesint 
kad ir “tūkstantį gaisrų.” 
Paryžiečiam atrodo, kad 
jeigu vokiečių lėktuvai pra
dėtų daugmeniškai bombar- 
duot Paryžių, tai galėtų 
padaryt iki tūkstančio gais
rų per vieną tokį žygį.

Gerb. “Laisvės” Redakcija!
Nors aš neesu jūsų laikraš

čio skaitytojas, bet gal duosit 
inan progą išsireikšt^avo min
tis apie ką aš tankiai mislinu.

Prieš kiek metų atgal, čia, 
mūsų mieste, gyvavo lietuviš
kų organizacijų sąryšis, kurio 
tikslas buvo sutvarkyti orga
nizacijų parengimus žiemą ir 
vasarą, kad nebūtų mūsų tų 
draugiškų organizacijų du pa
rengimai tą pačią dieną. Ma
no manymu, tai buvo geras 
dalykai kurio mums reikia ir 
dabar.

Man labai nepatiko šios va
saros mūsų organizacijų vei
kla, nes tą pačią dieną turė
jom keletą piknikų, po du tą 
pačią dieną, žmogus ir su ge
riausiais norais negali daly- 
vaut kitos organizacijos pik
nike, kada tą pačią dieną bū
na, kaip mes sakom, mūsų 
piknikas. Tai yra gana blo
gas dalykas,—mes netik kad 
negalim dalyvaut mums arti
mos organizacijos rengiamam 
piknike ir pare’mt juos, bet 
mes kitą sykį net pykstam 
vieni ant kitų, sakydami, kad 
“jūs mums užbėgot už akių.” 
Tad kodėl neatgaivinti buvu
sio draugijų sąryšio?

Beje, kiek aš atmenu, kur 
nors dar turi rastis ir nema
žas iždas to buvusio sąryšio. 
Todėl aš norėčiau, kad buvu
sio sąryšio valdyba sušauktų 
visus organizacijų atstovus 
(kuriuos turit savo knygose) 
į susirinkimą, tai gal mums 
pavyktų atgaivinti tą sąryšį. 
O jeigu tas mums nepavyktų, 
tai nors sutvarkysim tą mū
sų buvusį iždą.

Vienas iš Atstovų.

Berlin. — Naziai pasako
ja, kad lenkai supjaustę ir 
kitaip sužaloję daugelį vo
kiečių Lenkijos gyventojų.

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas
Prielankus Patarnavimas
306 Union Avenue

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 
' BROOKLYN, N. Y. 
Gerai Patrye Barberiai

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-8622

168 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių

•
Iš senų padarau 
lūs i r krajavus 
n a u jus paveiks- 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
p a d i d inu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

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

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

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 BEDFORD AVENUE 

Brooklyn, N. Y.

FRANK DOMIKAITIS

417 Lorimer St Brooklyn “Laisvės” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs, 

lietuviško namų darbo, kilbasai ir kepta paršiena; 
gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai.

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro 
4* *£’ •$*

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

CONN. VALSTIJOS SPAUDOS
k

Rengia Conn, valstijos LLD, LDS ir LMS Apskričiai

Įvyks Sekmadienį Rugs.-Sept. 17,1939
Lietuviui Parke - Light House Grove, Hartford, Conn.

Programą pildys Connecticut valstijos darbininkiški chorai:
Vilijos Choras, Waterbury, Conn.

A Laisves Choras, Hartford, Conn.
Trumpai pakalbės D. M. šolomskas, iš Brooklyno

Jaunuolių Echo Choras, Torrington, Conn.
Daina Choras, New Haven, Conn.
Laisves Stygų Orkestrą, Hartford, Conn.

Kviečiami visi, Conn, valstijos ir tolimesnių vietų lietuviai atvykti skaitlingai į darbininkiškų 
laikraščių paramai pikniką. Ypatingai, “Laisvės,” “Vilnies” skaitytojai, rėmėjai, ne vien patys atvy
kite, bet ir kitus raginkite, kad atvyktų. Įžanga 25 centai asmeniui. Prasidės 12 vai. dieną

GĖRIMŲ, VALGIŲ BES ĮVAIRIŲ IR APSČIAI
Važiuojanti automobiliais ir turinti Vietos pasiimti norinčiu važiuoti, taipgi norinti važiuoti ir neturinti kaip nuvažiuoti, susirinkite 

prie: Humphrey ir Wallace Sts., New Haven, 12 Vai.; Liet. Švet., Beechwood Ave., Torrington, 1 vai.; 407 Lafayette St., Bridgeport, 
12:80 val.; 774 Bank St., Waterbury, 12:80 val.; 57 Park St., Hartford, 1 val.

KELRODIS: Pikniko vieta randasi East Hartforde; iš E. ^Hartfordo imkite No. 15, kelią, link Glastonbury, 
davažiavę stotį 24 rasite iškabas, nurodančias kur sukti,, ir važiuoti iki pikniko vietos.
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EAISft Septintas puslapis

Cleveland, Ohio
Tarp Lietuvių

CIevelando lietuviai, “Lais
vės” ir “Vilnies“ skaitytojai, 
išsireiškia, kad jiem CIevelan
do korespondentų skyrius pa
tinka. Jis esąs įvairus ir visi 
dalykai aprašoma teisingai. 
Sako, labiausia patinka, kad 
“randasi daug koresponden
tų ir jie apie dalykus nerašo 
perdaug smulkmeniškai, bet 
ima dalyką aprašyti objekty
viai. Tai mums CIevelando 
Skyrius patinka. Mes iš to
kių korespondencijų turime 
naudos ir patraukimo CIeve
lando Skyrių skaityti.“

Pora skaitytojų išsireiškė, 
kad jiem labiau patiktų, jei 
dienraščiuose tokių skyrių 
(kaip CIevelando ir Detroito) 
nebūtų. Sako, jei įvykiai bū
na penktadienį, šeštadienį ir 
sekmadienį, tai koresponden
tas įvykius jei ir aprašo, bet 
redakciją pasiekia pervėlai. 
Tuomet įvykio žinia į CIeve
lando Skyrių telpa daugiau 
kaip už savaitės laiko, ji bū
na pasenus. Sako, dienraščiai 
būtų daug įvairesni, jei kiek
vienam numeryj nors kiek bū
tų to miesto žinių, tai ir skai
tytojai kiekvieną numerį dau
giau vartytų ir skaitytų.

Tūli skaitytojai išsireiškia, 
kad jie politika mažai inte
resuojasi, jie skaito tiktai sa
vo miesto žinias. Sako, “kai 
žinome, katrą dieną dienraš- 
tyj telpa mūsų miesto žinios, 
tai to numerio ir laukiame, 
kuomet skaitome tą numerį, 
katram būna mūsų miesto ži
nios, tuomet tame numeryje 
tenka ir daugiau kas pasiskai
tyti, — tą numerį ir čėdome, 
bo ir kiti, katrie neturi dien
raščio, nori tą numerį pasi
skaityti. Jei kiekvienam nu
mery būtų mūsų miesto ži
nios, tai, kasdien vartant dien
raštį, pasidarytų patraukimas 
ir daugiau ^aš laikrašty pa
siskaityti.“

Su katrais skaitytojais man 
tenka kalbėtis, tai pasirodo, 
kad kiti daugiau> myli skai
tyti, kiti — mažiau. Bet jų 
visų išsireiškimai kasi in k dar
bininkiškų laikraščių geri. Jei 
katrie ir mažiau skaito ir ma
žiau interesuojasi aukštesne 
politika, bet jie gerai supran
ta darbininkiškų laikraščių 
svarbą. Jie “Vilnį” ir “Lais
vę“ įvertina, brangina ir rei
kale remia. Rimtesni tautinin
kai ir katalikai taipgi darbi
ninkiškus laikraščius daugiau 
įvertina, negu Karpiaus lei
džiamą fašistuojančia “Dir
vą.“ Jie sako, kad “Dirvai“ 
nepritinka vadintis tautiška 
todėl, kad ji ne lietuvių ir ne 
Lietuvos darbininkų reikalus 
gina, iš kurių susideda lietu
vių tauta, spėka palaikymui 
tautos. “Dirva“ gina tų rei
kalus, katrie lietuviam darbi
ninkam varžo laisvės žodį ir

dėl, kad ne iš tų, kurie Lie
tuvos liaudį išnaudoja, susida
ro tauta, bet iš liaudies, kuri 
viską padirba. A. M. B.

Binghamton, N. Y. Uždraudė Gabent USA Gin
klus į Kanadą

Shenandoah, Pa.
Mes Varomės Pirmyn

Daug rašoma iš visų koloni
jų apie LDS vajų ir jo eigą. 
O iš mūsų apylinkės nieko ne
girdėti, rodos, kad jau čia 
nieko nėra veikiama tame 
reikale. Bet taip nėra; she- 
handoriečiai visuomet gerai 
darbuojasi—ir šiame vajuje 
gerai varosi. Laikytame kuo
pos susirinkime mūsų vajįnin
kąs F. Cižauskas pranešė, kad 
yra gavęs 9 naujus narius šį 
mėnesį ir yra pasiskyręs dar 
du syk tiek gauti, kol vajus 
užsibaigs. Tai matot, draugai, 

'jei mūsų vajininkas gavo tiek 
daug narių, o mes negalim nei 
po vieną gauti! Gal mes per 
mažai darbuojamės tam rei
kalui. Bet aš manau, jei mes 
visi stengsimės, tai vis nors 
po vieną narį gausim laike 
vajaus.

Mūsų apylinkėj yra daug 
čia gimusio lietuviško jauni
mo, kuris da nėra įtrauktas 
nei į jokias draugystes, tai 
draugai pradėjo stengtis juos 
gauti į LDS. čia gimęs jauni
mas nelabai uoli įstoti į mū
sų draugystes, sakydami, jog 
jie nieko negali mitinguose iš
sireikšti ir, be to, suaugusieji 
nelabai nori skaitytis su jų su
manymais. O didžiausia prie
žastis yra, jog visi mitingai 
yra laikomi lietuvių kalboje. 
Tą svarbą matydami, mūsų 
draugai nutarė suorganizuoti 
LDS jaunuolių anglišką kuo
pą. Pasidarbavus draugam J. 
Kučinskui ir S. Kuzmickui, 
buvo sušauktas jaunuolių mi
tingas rugs. 10 d. Susirinko 
apie 10 narių ir buvo įsteigta 
jaunuolių kuopa. Draugas J. 
Kučinskas pasakė trumpą 
kalba. Po to buvo išrinkta 
kuopos valdyba iš šių draugų :

Pirmininkas, A. Stanke.
Vice - pirmininkas, Jonas 

Vinkleris.
Nutarimų rašt., Vincas Pa- 

causkas.
Finansų Seki’., V. Kuzmic- 

kienė.
Iždininkas, A. Usekas.
Duoklių rink., S. Kučyns- 

kas ir L. Motuzą.
Organizatorius, A. Kuzmic

kas.
Org. pagelbininkas, Juozas 

Vinkleris.
Kuopos daktaras, Dr. Sta- 

nulionis.
Kuopos korespondentas į 

“Tiesos” anglišką skyrių—L. 
Motuzą.

Buvo nutarta laikyti mitin
gus pirmą sekmadienį kiek
vieno menesio, 2 valandą po 
pietų, 151/2 E. Center St.

Ateinantis susirinkimas bus 
spalio 1 dieną. Tai, draugai

Missouri Universiteto stu
dentas Napoleonas Tvarijo- 
nas, H. žukienės augintinis, 
susituokė. Mergelę jis susira
do universitete, kilusią iš Flo
ridos valstijos. Atostogų laik/ 
susituokė ir važiuojant atgal 
į universitetą, užsuko į Bing- 
hamtoną apsilankyti pas gimi
nes. čia ant greitųjų II. Ža
kienė suruošė jiedviem ban- 
kietuką, sukviesdama nemažą 
būrį Napoleono giminių ir 
draugų. Jaunavedžiai tapo 
apdovanoti gražiomis dovano
mis ir palinkėta jicip /gražaus 
gyvenimo.

Kad priduoti bankietukui 
visuomeninės svarbos, papra
šyta paremti Kompartijos fi
nansinį vajų ir parinkta aukų. 
Aukojo: jaunavedžiai Tvari- 
jonai $5.00; Nellie Schwab— 
$1; M. žvirblienė — 50c; S. 
Jasilionis, L. šimoliūnas, L. 
Tvarijonas, J. A. Kaminskas, 
U. šimoliūnienė. K. Woiciek, 
Anna Becker, B. Zmitraitė, 
Neal Klapp, Victoria Woiciek, 
O. Kireilienė ir Jos. Mcnaly— 
po 25c; II. žukienė—20c; V. 
Zmitraitė — 15c; Win. Pun- 
dis—10c ir Mildred McDo
nald — 5c. Viso sudėta $10. 
Pinigai įteikti vietos komite
tui. • J.

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas uždraudė 
vežt ginklus, lėktuvus ir 
amuniciją iš Jungtinių Val
stijų į Kanadą, kaip tik 
Kanados valdžia paskelbė 
karą prieš Vokietiją. Taip 
prezidentas padarė pagal 
Amerikos bepusiškumo įsta
tymą. Šis įstatymas reika
lauja nepraleist iš Ameri
kos ginklų ir amunicijos 
o f i c i a 1 iai kariaujantiem 
kraštam.

Estate o f 

BARRY P. SHAUNS 
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME 
VESTIE E. DAVIS 

Licensed Mgr.

84-02 Jamaica Ave. 
Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

*
Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

|Q VIENATINIS LIETUVIŠKAS

KABARETAS

Hudson, Mass.
Iš Mūsų Veikimo

Rugs. 5 d. įvyko ALDLD 
103 kp. susirinkimas. Narių 
dalyvavo mažai, ypač vyrų. 
Neskaitlingam susirinkimui 
esant, tai nedaug kas ir nu
tarta. žymėtina tik kai kurių 
komisijų raportai. Pranešta, 
kad mūsų kuopa -gražiai parė
mė Klaipėdos pabėgėlius ir 
Liet, politkalinius. Buvusio 
pikniko pelną —$60— pada
linta pusiau. Dar buvo paau
kota porą dolerių ir moterų 
reikalams. - f';

Buvo svarstyta apie užvilk
tas kai kurių kuopos narių 
metines duokles. Tas reikalas 
paliktas kp. fin. sekr.

Draugai, mūsų prievolė ne
vilkinant pasimokėti metines 
duokles artimiausiam sekan
čiame susirinkime, jeigu nori
me gauti šių metų ALDLD lai
dos knygą.

Man rodos, kai kurie drau
gai neblogai dirba, tai ko jie 
laukia? Anksčiau pasimokėsi 
—būsi garbingas narys. Atli
kite savo pareigą greitoj atei
tyj !

Mirė Kun. Murphy
Nuo mirties nėra liuosas nė 

vienas, nežiūrint kas tu\ bū
tum : biednas.ar bagotas, dak
taras ar'kunigas. Atgyvenai— 
ir važiuok. . .

Taip ir vietos katalikų kun. 
Murphy, išgyvenęs - kunigavęs 
Hudsone 11 metų, sulaukęs 

apie 57 metų amžiaus, mirė.

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

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
WORCESTER, MASS.

Sekmadienį, 17 d. rugsėjo, 'Olym
pia Parke įvyks Aido Choro gražus 
piknikas. Kviečiam vietos ir apylin
kės dailės kultūros mylėtojus daly
vauti piknike. Bus gražus muzikalis 
programas ir skanūs užkandžiai.

LOWELL, MASS.
Sekmadienį, rugsėjo 17 d. Darbi

ninkų Kliubas rengia paskutinį šio 
sezono pikniką. Įvyks Švedo Parke, 
Cobble Stone Inn, Westford, Mass. 3 
mailės už No. Chelmsfordo važiuo
jant Groton Rd. Apart skanių už
kandžių ir gėrimų, bus gera muzika 
ir skardžios lietuviškos dainos. Da
lyvaukite visi piknikų mylėtojai. 
Čia turėsime daug naujienų iš Eu
ropos vėliausių žinių, todėl galėsime 
netik dainuoti?* linksmintis, bet ii* 
padiskusuoti. — J. M. Karsonas. 
(217-218)

PHILADELPHIA, l’A.
LLD 10 kp. susirinkimas neįvyko 

pripuolamoj dienoj, nes buvo ameri
koniška šventė, todėl dabar susi
rinkimas įvyks 18 d. rugsėjo, 8 vai. 
vak., Liaudies Name. Visi draugai 
kviečiami dalyvauti ir užsimokėti 
duokles ir atsiveskite į kuopą naujų 
narių. Bus taip pat išduotas labai 
svarbus raportas iš Liet. Moterų 
seimo. — Sckr. (216-218)

WASHINGTON, PA.
LLD 236 kp. ruošia pikniką 17 d. 

rugsėjo. Įvyks pas Janavičius ant 
ūkės. Visį kviečiami dalyvauti, pra
leisti smagiai laiką. — Kom. 
(216-218) P
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NOTARY 
PUBLIC

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

Office Phone 
EVcrgreen 8-1090

STANLEY MISUNAS 
Savininkas

Muzika ir Floor Show kiekvieną 
penktadienį ir šeštadienį 
Degtinės, Konjakai, Vynai, 

Alus ir Valgiai

PARAMOUNT CABARET
473 Grand St. Brooklyn, N.

Prie R. K. O. Republic Teatro

Telephone
STagg 2-5043s

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street Brooklyn, N. Y,

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

Russian & Turkish Baths, Inc.
29-31 Morrell Street Brooklyn, N. Y.

Telefonas: Humboldt 2-7964

Dr.J.J.Kaškiaučius
530 SUMMER-AVENUE, 

Arti Chestnut Avenue
NEWARK, N. J.

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

Lietuviu Restaurantas 
BAR ir GRILL »

Gaminam valgius ir 
gį Aį t u x im e Amerikos 
■tDLO išdirbinio ir impor- 

' ■TCčmI tuotų degtinių, vi- 
. šoklų vynų ir gero
LtqnOVi) alaus-

Savininkas

Joseph Zeidat
411 Grand Street

BROOKLYN, N. Y.

Tai rūšis, kurios ilgai laukėte ... 
tokioje formoje, kurios populiariš- 
kumas padarė naują rekordą! Ne
praleiskite progos įsigyti Amerikos 
puikiausią stalui sidabrinį setą... 
garsų per apie šimtą metų... už 
pusę kainos. Setas susideda iš 8 ka- 
valkų kiekvieno: peilių, šakučių, gar
dumynam ir sriubai lėkščių ir sriu
bai šaukštų ir šaltiem valgiam šaku
čių; sviestui peilis, 16 arbatinių ir 
cukrui šaukštukų.

Puiki medinė dėžutė apsaugai nuo 
aptraukime duodama prie to.

šaltiem valgiam šakutės, sviesto 
užtepimui ir po vieną naudojamieji 
kavalkai už pusę kainos—duodami 
tik ribuotu skaičium.

Duodame sąlygas išmokėjimui.

Robert Lipton
Įsteigta nuo 1892 metų 

701 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

tarpe Graham ir Manhattan Avės.
Tel.: Stagg 2-2173 

EKSPERTAI taisyme

RHEA
Managed by

TEITELBAUM

Open Day and Night

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

Vapor Room,
Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber
Shop, Sleeping Accomodations.

Admission 50c, day & night, Saturday night 75c
Special Rates per Week

LADIES’ DAYS
Mon. and Tues, from 12 a. m. to 
11 p. m. After 11 p. m. for gents

GENTS’ DAYS
Wed., Thurs., Fri., Sat. and 

Sun. all day and night

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

r k

juos išnaudodama silpnina 
lietuviu tautą. “Dirvai” la
biau pritiktų vadintis prieš- 
tautišku laikraščiu, nes ji ne 
tautai nori gerovės, bet tiems, 
kurie lietuvius darbininkus 
visokiais būdais engia.

Sumaninge^ni tautininkai ir 
katalikai išsireiškia, kad 
“Laisvę“ ir “Vilnį“ vadinti 
darbininkiškais laikraščiais 
pritinka todėl, kad jie visų 
darbininkų reikalus gina; jie 
visur lietuvius darbininkus 
kviečia vienytis ir kovoti prieš 
visus darbo žmonių išnaudoto
jus ir karų kurstytojus. Sa
ko, kuomet darbininkuose bus 
vienybė, tuomet nebus karų 
ir visos tautos gyvens sutiki
me, ir nebus darbininkai iš
naudojami, jų gyvenimas ge
rės, kultūra bujos, visos tau
tos bus stiprios ir nesiras, kas 
stengtųsi tautas pavergti. Sa
ko, jei “Dirva” teisingai va
dinasi “tautišku laikraščiu,“ 
tai ji turėtų stoti darbininkų 
pusėn ir jų reikalus ginti to-

jaunuoliai, nepamirškit—atei
kit ir atsiveskit nors po vieną 
naują narį. Mitingai bus lai
komi anglų kalboje, - tad visi 
galėsit išsireikšti savo mintį 
ir nieks jūsų netrukdys, nes 
mes būsim savistovė kuopa.

A. K.

Chamberlain Kariausiąs iki 
Hitlerizmo Nušlavimo

■ / •
London. — Anglijos *mi- 

nisteris pirmininkas N. 
Chamberlainas užreiškė sei
me, kAd Anglija tol kariau
sianti, iki būsiąs panaikin
tas hitlerizmas Vokietijoj.

Sakoma, buvęs neblogas kuni
gas,—gražiai sugyvendavęs su 
flkirapijonais, kai ką ir sušelp
davęs.

Pirm čion ątvyksiant, šis 
dvasiškis yrą gyvenęs . Bosto
ne. Kuomet Sacco ir Vanzetti 
buvo nUsmerkti sudeginimui, 
tai velionis Murphy norėjo 
jiems įkalbėti išpažintį. Bet 
tas jam nepavyko.

Barbute.

L1C E,N S E S
NOTICE is hereby given that License 'No. 
Gill 1195 has been issued to' the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
849 Marcy Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JULIUS FOLICK and IDA BLOCK 
849 Marcy Ave. Brooklyn, N. Y.

London, rugs. 14. — An
glijos karalius Jurgis VI 
priėmė sugrįžusį iš užsienio 
savo brolį, buvusį Anglijos 
karalių Edwardą,’ dabartinį 
kunigaikštį- Windsora.

NOTICE is hereby given that License No. 
Glf5154 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage ^Control Law at 
78 Montague (Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.

MORRIS GOLDBERG
78 Montague St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB2622 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
388 Ridgewood Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings to be consumed on the 
premises.

HERMAN MEYERDIERKS
388 Ridgewood Ave. Brooklyn, N. Y.

Kita krautuvo randasi 
PLAINFIELD, N. J. po antrašu: 

206 WEST FRONT STREET 
Atsineškite šį skelbimą ir gaukite 

nuolaidą.

Chroniškos Ligos Gydomos
KRAUJO, QDOS IR NERVŲ LIGOS, ABELNAS 
SILPNUMAS, SKILVIO IR ŽARNŲ LIGOS, HE- 
MORRHOIDAI, (KRAUJAVIMAI) IR KITI MEŠ- 
LAŽARNfiS NESVEIKUMAI, INKSTŲ IR PŪS
LĖS vargai ir kitos Chroniškos Vyrų ir Moterų 
Ligos sėkmingai gydomos. Kreipkitės i Dr. Zins su 
pasitikėjimu. Leiskite man išaiškint jūsų sveikatos 
stovį be jokios jum prievolės. Daromi Kraujo ir 
Šlapimo Tyrimai, X-Spinduliai. Prieinami atlygi

nimai. Sąlygos jums pagal išgalią. IŠTYRIMAS DOVANAI

T¥l> I 7TTVQ (Praktikuojąs jau UIV. JLu ZjJLllO 27 Metus)

110 East 16 St., N. Y. Tarp 4-th Avė. ir Irving PI.
K Valandos 10 A. M. iki 8 P. M. Sekmad. 10 iki 2

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, senvi- 
čiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi ke
pama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausių 
kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake, 
Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake, Stollen, 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

Siunčiame duoną per paštą J kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime Informacijas apie svorį ir kaina*

VARPAS BAKERY 3642 Stags Street Broeklm N. Y.

, SKELBK1TES “LAISVĖJE”

■Mm
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NeH'Yorto^ė^^Zinioi
Rabinas Smerkia Chara- 

berlaino Politiką
JaunŲjy Komunistę 
“Field Day” N. Yorke

Iš Pasitarimo Dėl Len
kijos Pabėgėlių

Trys Laivai Atvežė Pabė
gėlius iš Vokietijos

vių Tautinio Atbudimo Pionie
riai.”

šiame susirinkime dalyvavo 
ir B. P. Shalins (šalinskas) 
su žmona 
kultūrinės 
riai. Mūsų
linksmai pasitiko 
narius.

Gaisras Coney Island

kaipo didžiosios 
organizacijos na- 
kuopiečiai labai 

naujuosius

Pereitą ketvirtadienį su
pleškėjo Tylou’s Steeplechase 
ir kartu daugybė kitų mažes
nių krautuvių ir krautuvėlių

Coney Islande. Apskaitoma, 
kad nuostolių bus padaryta 
už $350,000. Begesinant gais
rą, astuoni ugniagesiai tapo 
sužeisti arba pritroškinti. Ta
čiau nei vienas nėra pavojin
gai sužeistas.

, žymus liberalas ir įtakingas 
žydų rabinas Herbert S. Gold
stein už hitlerizmo ir fašizmo 
įsigalėjimą kaltina Anglijos 
diplomatiją, ypatingai Cham- 
berlainą. Jis sako, kad Cham- 
berlaino politika “nuraminti” 
Hitlerį pagelbėjo fašistams 
taip sustiprėti, jog jie dabar 
grūmoja visam pasauliui.

Sekmadienį, rugsėjo 17 d., 
New Yorke Rice Stadiume į- 
vyks labai didelis sporto są- 
skridis. Jį ruošia New York o 
Jaunųjų Komunistų Lyga. Są- 
skridyje dalyvaus net 267 at
letai. Lyga kviečia newyor- 
kiečius dalyvauti šioje jauni
mo sporto “Field Day.”

Spekuliuoja Ant 
Cukraus

Marketų Departmentas pra
neša, kad jis paleido darban 50 
inspektorių patirti cukraus pa
dėtį New Yorko mieste.' Kodėl 
cukrus taip brangsta: ar pri
trūko cukraus, ar kuri kita 
priežastis atsirado? Tyrinėtojai 
surado, jog priviso daugybė 
spekuliantų, kurie supirkinėja 
cukrų ir paskui plėšia 
žmonių aukštas kainas.

nuo

Svečiai-Viešnios
irPagaliaus atvyko svečių 

iš Rochester, N. Y. Draugai 
Juozas Druseikis su žmona ir 
sūnum ir Jonas Stančikas šį 
ketvirtadienį atvažiavo pama
tyt Pasaulinės Parodos. Jie 
pirmiausia aplankė “Laisvės” 
įstaigą. Drg. Druseikis, vėlin
damas dienraščiui pasisekimo, 
paaukojo $3, o drg. ’Stančikas 
$2.00.

Iš Dorchester, Mass, atva
žiavo drg. K. Kalašius. Aplan
kė “Laisvės” įstaigą, užsimo- 

- kėjo metams prenumeratą ir 
paaukojo 50c. Jis mano Netf 
Yorke pasisvečiuot keletą 
nų ir aplankyti Pasaulinę 
rodą.

die- 
Pa-

U r-Brooklynietė, Petronėlė 
baitienė, (“Laisvės” kaimyn- 
ka) užėjo į “Laisvės” admini
straciją ir pranešė, kad pas ją 
lankėsi svečių iš Norwoodo. 
Tai buvo Krasauskai su du
krele Betty ir jos d-gė Ame
lija iš Norwood, Mass. Jie 
viešėjo visą savaitę, dalyvavo 
Pasaulinėj Parodoj ir aplankė 
žymesnes vietas New Yorke. 
Krasauskai jau antrą sykį 
viešėjo Brooklyne. Liepos mė
nesį buvę atvažiavę su nor- 
woodiečiais dd. Navickais, c

Šį kartą drg. Krasauskienė 
su drg. Sarapiene atstovavo 
savo miestą Moterų Seime, 
kuris įvyko pereitą savaitę. 
Svečiai jau išvyko namon.

Vėl Mažins Įžangą į Parodą

Pažebokit Pelnagrobius 
ir Spekuliantus

Komunistų Partijos New 
York valstijos pirmininkas ir 
komunistų kandidatas į mie
sto tarybą Israel Amter rei
kalauja, kad valdžia darytų 
žygius prieš maisto kainų ki
limą. Tokį reikalavimą jis pa
siuntė Washingtonan ir Alba
ny. Tegul fecleralė ir valstijos 
valdžia paima nagan peln'a- 
grobius ir spekuliantus.

Maisto kainų kėlimas yra 
nepateisinamas, sako d. Am
ter i s.

Įvyko konferencija-pasitari- 
mas dėl gelbėjimo Lenkijos 
pabėgėlių nuo karo ir dėl at
statymo demokratinės Lenki
jos (Bet kada ta konferencija 
įvyko? —• Red.). Komitetas 
susideda iš įvairių Pabaltijos 
tautų atstovų ir amerikonų. 
Todėl ir mes lietuviai turime 
prisidėti prie to judėjimo. Ši
toje valandoje užmirškime vi
sus praeities ginčus ir stokime 
prie svarbaus bendro darbo.

Pradėkime daugiau rūpintis 
karo nuteriotos Lenkijos rei
kalais.

Yra milionai nuo karo pa
bėgėlių, kurie yra palikę be 
duonos, be pastogės ir be dra
panų. Ateina žiema. Nuo šal
čių pradės kilti visokios ligos 
ir tuos žmones be pasigailėji
mo šluos. Reikia jiems ir me- 
dikališkos pagelbos.

Visos lietuvių organizacijos 
malonėsite išrinkti atstovus į 
plačią tuo reikalu konferen
ciją, kuri įvyks spalių 2 d., 7 
vai. vakare, ant Grand St., 
Lenkų Sakalų svetainėje.

Kaimietis.

Ketvirtadienį į New Yorką 
pribuvo trys laivai su pabėgė
liais. Laivas “Stadendam” at
vežė 1,641 pabėgėlį, laivas 
“Pres. Monroe” atvežė 204, 
o laivas “Oslofjord” atvežė 530. 
Beveik visi jie yra pabėgėliai iš 
Vokietijos, daugiausia žydai ir 
vokiečiai.

Visi šitie 
kirtu laiku. 
“Aquitania”
nepribuvo. Jis gabena 1,633 
bėgė! i ų.

Ir/kas gi nesidžiaugtų, kad 
mūsų 
tikrai

Tai
Bet

kuopa nors lėtai, bet 
— auga.
vis smagios naujienos.
pas mus yra ir nesma

gių naujienų.
Mūsų kuopietė 

sunkokai serga, 
porą daktarų.

Nebetoli Jubilėjinis Dienraščio Bankietas
Ar jau visi esate apsirūpinę 

tikietais dėl dienraščio “Lais
vės” jubiliejinio bankieto? Lai
ko mažai beliko. Tik viena gera 
savaitė. Kaip žinote, bankietas 
įvyks rugsėjo 24 d., Ideal Ball
room, 151 Knickerbocker 
prie pat Flushing Ave. \ 

Kad šis bankietas bus 
prastas, tai Brooklyn©
viams nereikia aiškinti. Specia
liai yra pakviestas ir atvažiuo
ja bankiete dalyvauti L. Pru- 
seika. šiame bankiete dalyvaus 
taipgi pirmas dienraščio “Lais
vės” vyriausias redaktorius ir Jersey valstijos: Newarko, Eli- 
veteranas V. Paukštys. zabetho, Bayonnės, Patersono,

Mūsų veikėjas ir dainininkas Jersey City ir kitų punktų.
S. Kuzmickas iš Shenandoah, Patariame tikietus įsigyti iš 
Pa. palinksmins dainomis ban- anksto.

Avė.,

nepa- 
lietu-

Namy Rakandų Krautuve

laivai pribuvo pas- 
Bet anglų laivas 

turėjo pribūti,

MASPETH, N. Y

bet
pa-

kieto gausią publiką. Dainuos ir 
mūsų mylima vietinė daininin
kė Aldona Klimaitė.

O po vakarienės bus šokiai j 
prie šaunios George 
čiaus orkestros.

Rugsėjo 14 d. įvyko ALD- 
LD 138 kuopos mėnesinis susi
rinkimas.

Susirinkimas buvo neskait
lingas, bet mitingauta ilgokai. 
Dalykas, mat, tame: Maspe- 
tho darbininkiškos organiza- 

| cijos nuo senai rengėsi prie 
savo rudeninio parengimo. Bet 
šiame susirinkime po praneši
mo vakaro rengimo kom., pa
aiškėjo, kad ir dienraščio 
“Laisvės” metinis koncertas 
įvyksta tą pačią dieną, kaip 
ir Maspetho. Todėl ilgai kal
bėta ir planuota, kaip išvengt, 
kad šie du dideli parengimai 
nesupultų toj pačioj dienoj.

Baigiantis susirinkimui na
riai pasidalino gautas iš AL-' 
DLD Centro knygas: “Lietu-

d. Ūsiene 
Turėjo jau 
Zablackienė 

jau antras mėnuo k£ip serga.
Bet ji jau po biskį taisosi.

Draugas Kalvaitis, duoda
mas raportą apie kelionę į 
Philadelphijos “Laisvės” pik
niką, džiaugėsi, kad šiemet 
maspetiečiam buvo paskirtas 
geras busas ir turėjo smagią 
kelionę. Jis daugiausia dirbo 
šio buso suorganizavimui. 
Prie šio darbo taipgi daug 
prisidėjo draugai Cedronai, 
Laukaičiai ir kiti.

Kalvaitis labai
Jis yra 

bet

Draugas 
daug dirba kuopoje, 
šios kuopos pirmininkas, 
taipgi dalyvauja visada ir į- 
vairiose komisijose.

Daugiau tokių draugų—gy
vesnis bus veikimas.

Koresp.

PARDAVIMAI
Parsiduoda namų rakandai: keletas 
krėslų, siuvamoji mašina, dvi kamo- 
dės, elektrikinis prosas ir kiti reik- 
menai. Kaina prieinama. Dėl dau
giau informacijų kreipkitės pas: Pe
tras Skrinska, 276 Wythe Ave., 
kampas Metropolitan Ave., Brook
lyn, N. Y. (216-218)

Kazakevi- ♦J*"1

I livonai-Uždangai-Linolijos
Vėliausios Mados Kambarių Rakandai

4

Virtuvei, Miegamajam Kambariui
Gyvenamajam Kambariui ir Valgomajam Kambariui

3(11 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Telefonas
EVergreen 7-6673

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

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

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba- * 
rys, užėjimui su 
moterimis. Nede- 
liomis a H a r a s 
nuo 1 valandos

426 South 5th Street
Blokas nuo Hewes elevelterlo stoties

Brooklyn, N. Y?
Tel. Evergreen 4-9508 

4

bankietą 
šokius 40

kad šis 
jubilėjinis

Įžanga tokia: Į 
$1.25, o vien tik į 
centų.

Norime priminti, 
dienraščio “Laisvės”
bankietas nėra vien tik Brook
lyn© lietuviams. Mes tikimės 
skaitlingo būrio svečių iš New

Ligoninės ir Mokyklos Stovi 
Pirmoje Vietoje

Majoras LaGuardia reika
lauja, kad Miesto Planavimo 
Komisija pirmon vieton pasta
tytų ligoninių ir mokyklų rei
kalus. Nepakankamai N. Yor- 
kas turi žmonėms prieinamų 
ligoninių. Nepakankamai dar 
yra ir mokyklų. Mokyklose 
susikimšimas nesvietiškas.

Malioriai už Rooseveltą
Brotherhood of Painters 

Lokalas 905 pasisakė už tai, 
kad Rooseveltas kandidatuotų 
trečiu kartu į prezidentus. Tik 
apie jį šiandien gali Amerikos 

j žmonės susivienyti ir nugalėti 
—rv---- ------j.- darbi*

Roose-

Pasaulinės Parodos viršylos 
praneša, kad už savaitės laiko 
bus žymiai sumažinta įžanga į 
Parodą. Bet sumažinimas palies reakciją. Organizuoti 
tik tuos, kurie vyks į parodą po ninkai pilnai pasitiki 
8 vai. vakare. Tiems įžangos velto sąžiniškumu ir liberališ- 
tebus 40 centų. kurnu. Iki šiol jis jų nesuvylė.

Geras Literatūros D-jos Kuopos Mitingas
Ketvirtadienio vakare įvyko 

Lietuvių Literatūros Draugijos 
1 kuopos mėnesinis sbsirinki- 
mas. Narių atsilankė pusėtinai 
gerai. Mat, šiame susirinkime 
nariai gavo naują knygą 
“Lietuvių Tautinio Atbudimo 
Pionieriai.” Gavo visi, kurie 
buvo susirinkime ir kurie yra 
pasimokėję duokles. /

Susirinkimas išrinko komisi
ją nueiti pas vietos kongres- 
moną ir reikalauti, kad jis 
balsuotų prieš tuos bilius, ku
rie įnešti į Kongresą ir\kurie

nukreipti prieš ateivių teises.
Susirinkimui pranešta, kad 

Pirmoji kuopa ruošia didelę 
vakarienę lapkričio 19 d., 
“Laisvės” svetainėje. Tikietai 
jau gatavi ir tapo išdalinti na
riams platinti. Įžanga į vaka
rienę bus vienas doleris ypa- 
tai.

Užbaigus organizacijos rei
kalus, Draugijos sekretorius 
drg. šolomskas gana plačiai 
kalbėjo apie dabartinę situa
ciją Europoje.

Kam Tie Sutvėrimai 
Reikalingi?

Queens pavieto reakcionie
riai ruošiasi "terorui prieš žmo
nes. štai pavieto šerifas Fitzge
rald praneša, kad jis prisiegdi- 
no 1,200 “specialių šerifų,” da
vė jiems specialius ženklus ir 
įpareigojo gaudyti “šnipus.” 
Tartum nebeužtenka policijos. 
Aišku kaip diena, kad šitie su
tvėrimai bus panaudoti terori
zavimui žmonių, kurie nusitei
kę prieš republikonų viešpata
vimą Queens paviete.

Lietuvių Komunistą Mitingas
Pirmadienį, rugsėjo 18 d., 

“Laisvės” svetainėj, įvyks Lie
tuvių Komunistų Kuopos susi
rinkimas. Pradžia 8 vai. vaka
re. Visi lietuviai komunistai 

”kviečiami dalyvauti. Taipgi 
gali dalyvauti ir simpatikai. 
Susirinkime bus išduotas pla
tus raportas iš Komunistų 
Partijos Centro plenumo ir 
aptariami kiti svarbūs klausi
mai. Valdyba.

(218-219)i

Dar Kartą Užkviečiam
Kas norit išgirsti d. P. Ba

ranausko įspūdžių iš Lietuvos, 
tai būkit “Laisvės” svetainėj, 
.‘19 Lorimer St*, šio geštadid- 
:iio vakarą, 7:30 vai. Bara
nauskas išvažiavo iš Lietuvos 
tik prasidedant karui, tai bus 
įdomu išgirst, kaip* tas buvo 

I jaučiama Lietuvoje, ir-tt. Bū-
Rep. | kit visi! Reng.

BANKIETASv

20 METU

v

L. PRŲSEIKA
Ilgus metus buvęs “Laisvės 

redaktorium, dalyvauja 
šiame bankiete.

KAIP “LAISVĖ” EINA DIENRAŠČIU

Įvyks Sekmadienį

lugsėjo 24 Sept
Prasidės 6 Valandą Vakare

Įžanga $1.25 Asmeniui

George Kazakevičiaus
ORKESTRĄ

Po Vakarienei Bus Šokiai
Vien Tik šokiam 40c

Šokiai Prasidės 8 Vai. Vakare

4

V. PAUKŠTYS, vienas iš 
“Laisvės” įsteigėjų ir pir
masis vyriausias dienraščio 
“Laisvės” redaktorius irgi 
dalyvauja šiame bankiete. 
Bus ir daugiau “Laisvės” 
veteranų.

Bus

_________________ _____ _________ _ Aldona Klimaitė
Dainuos solus šiame “Laisvės” 

bankiete.

Jubiliejinis i4Laisves” Bankietas
IDEAL B AI LROOM

151 Knickerbocker Ave. Brooklyn, N. Y
Kampas Flushing Ave., Ridgewood^

Gera vakariene ir prie valgio bus duodama alaus kiek tik kas norės 
Puiki dailės programa, kurią išpildys Aid. Klimaitė ir S. Kuzmickas.

Bus daug svečių iš kitų miestų.

S. Kuzmickas, baritonas
Iš Shenandoah, Pa. dainuos Jubi
liejiniame bankiete. Jis yra vie

nas iš sėkmingųjų “Laisvės" 
platintojų.

Skaitlingai dalyvaukite šiame bankiete. Sveikinkime savo dienraštį 20 metų jubiliejum. Užtikrin- 
kim jam ilgų metų gyvavimą. RENGĖJAI.




