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KRISLAI
Dar Galima laimėt. 
Pagerbė Kapsuką. 
Pagelbos Ranka. 
Meno Sąjunga.

Rašo A. B.

Darbo žmonių
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.00

Metams

Ruoš kime vasari
nes pramogas “Lais
vei” paremt Jos yra 
didelė atrama šiam 
lietuviškos 1 i a u d ies 
dienraščiui.

Verstino kareiviavimo bi- 
lius dabar svarstomas Kon
greso Atstovų Bute. Ir čia 
bus smarkiai persiimta. 
Kongresmanas Marcantonio 
ir kiti pasiruošę biliaus ne
praleisti. Jiems reikia masi
nės talkos.

Čia jau reikalas pačių 
žmonių. Šį rudenį bus kon- 
gresmanų rinkimas. Jie ne
galės neklausyti dabar liau
dies balso. Dauguma norės 
būti vėl išrinktais.

Tad reikia milžiniško ma
sinio bruzdėjimo. Tegul po
nai kongresmanai supranta, 
kad liaudis priešinga versti
nam kareiviavimui.

New Yorke šį trečiadienį 
ant Union Square šaukia
ma. masinė demonstracija 
prieš “draftą”. Kituose mie
stuose turėtų būti greičiau
siu laiku suruoštos demons
tracijos. Atidėliojimui laiko 
nebeliko.

Elta praneša: “Rugpjūčio 
9 dieną Lietuvos delegacija 
aplankė Vinco Mickevi
čiaus-Kapsuko kapą. Prezi
dentas Justas Paleckis tarė 
trumpą žodį, kuriame pri
minė svarbiausius velionies 
revoliucinės veiklos nuopel
nus kovojant dėl socialisti
nės Lietuvos. Po to ant ka
po buvo uždėtas gyvų gėlių 
vainikas, perrištas raudona 
juosta su užrašu: “Pirma
jam didžiajam kovotojui dėl 
Tarybų Lietuvos . draugui 
Kapsukui Mickevičiui—Lie
tuvos Tarybų Socialistinė 
Respublika.”

Virš 1,000 Taikos 
Delegatų Išmarša- 

vo į Washington^
Taikos Kongreso Dalyviai Pasižadėjo Suorganizuot 250,000 

Veiklių Kovotojų prieš Karą; Į Taikos Kongreso 
Vadovybę įėjo Desėtkai Žymių Amerikiečių

Chicago. — Trijų dienų 
kongrese Mobilizacijai dėlei 
Taikos šičia Chicagos Sta- 
diume dalyvavo apie 6,000 
delegatų iš įvairių Ameri
kos kampų ir virš 12,000 
svečių-pri tarėjų.

Daugiau kaip tūkstantis 
delegatų rugs. 2 d. išvažia
vo į Wašhingtoną specialiu 
traukiniu ir šimtais automo
bilių, demonstruot ten prieš 

į verstiną karinę tarnybą ir
prieš karą.

(Jie jau pasiekė 
ingtoną ir pradėjo 
demonstracijas.)

Taikos Kongresas 
pastovią organizaciją kovai 
prieš verstiną kareiviavimą 
ir kara. v

Wash- 
tokias

si! darė

ANGLAI IŠBLAŠKĖ
BANGAS VOKIEČIŲ

ORLAIVIŲ

Taikos Kongreso Masinis Mitin •.i

mą įvest verstiną kareivia
vimą, vadina tatai pavojum 
Amerikos laisvei ir sekimu 
Hitlerio pėdomis. Rezoliuci- 
cija pasižada demokratiniai 
gint šią šalį, bet reikalauja, 
kad Jungtinės Valstijos ne
sikištų į karą užsienyje.

Taikos Kongresas pasky
rė lapkričio 11 d. kaip ma
sinių išstojimų dieną už iš
laikymą Amerikos nuo ka
ro. Kongreso delegatai pa
sižadėjo suorganizuoti 250 
tūkstančių žmonių kaip vei
klių kovotojų už taiką.

Lietuvos žemės ūkio mi
nisteris Mickis lankėsi pas 
Sovietų Sąjungos žemės 
ūkio komisarą Benediktovą. 
Elta sako: “Žemės ūkio ko- 
misarijatas pažadėjo netru
kus Lietuvoje įsteigti trak
torininkams kursus, atsiųs
ti instruktorių, o kiek vė
liau įsteigti ir kelioliką sto
čių, iš kurių Lietuvos vals
tiečiai bus aprūpinami ma
šinomis ir traktoriais.”

Vietoje sunykusio kuino, 
medinio arklo ir medinių 
akėčių, neužilgo Lietuvoje 
žemę ars ir akės traktoriai, 
javus pjaus ir kuls moder
niškos mašinos.

Ateina galas Lietuvos val
stiečio sunkaus darbo jun- 

.^gui ir vargams.

Po Tietuvių Darbininkų 
Susivienijimo seimo, tam 
pačiam Brooklyne buvo lai
komas Lietuvių Meno Są
jungos suvažiavimas. Tiesa, 
Suvažiavimas buvo neskait
lingas, atstovauta tiktai 
apie pusė Sąjungos vienetų, 
tačiau suvažiavimas buvo 
vaisingas darbais. Dabar 
lai visos meno spėkos lei
džiasi darban suvažikvimo 
gerus tarimus pravesti gy
venimam

TELEGRAMA “LAISVEI”
Chicago. — Taikos Kon

gresas baigėsi rugsėjo 2 d. 
Atstovai buvo nuo 40 vals
tijų, viso 5,633 deelgatai. Iš
rinkta komitetas iš 35 žmo
nių. Taikos Kongreso dele
gacija vyksta Washingto- 
nan protestuot prieš versti
ną karinę tarnybą, šeštadie
nį Taikos Kongreso sesijoje 
buvo 18 tūkstančių žmonių.

ST. BUTKUS.

Rumunija Norinti, Kad 
įvyktų Karas Tarp Vo

kiečių ir Sovietų

Meno Sąjungos 'vaidmenis 
labai didelis ir svarbus. Juk 
tai mūsų jaunimo kultūri
nis judėjimas. Tie Chorai, 
tos dramos grupės, tos sty
gų orkestros, tie liaudies te
atrai tai veikla, kuria mes 
visi didžiuojamės. ‘

O reikia pripažinti, kad 
Meno Sąjungos reikalai ne 
vienoj kolonijoj iki šiol bu- 

y vo gana apleisti. Pav.,- Mas-
” sachusetts Valstijoj keletas

Taikos Kongreso komite
to pirmininku vėl išrinktas 
kunigas John B. Thompson, 
veiklus kovotojas už taiką. 
Į vice-pirmininkus išrinkti 
šie žymūs žmonės:

Paul Robeson, pasauliniai 
garsus dainininkas, negrų 
vadas; Reid Robinson, Me
talų Kasyklų, Liejyklų ir Fa
brikų darbininkų Unijpos 
(CIO) pirm.; Vito Marcan- 
tonio, kovingas kongresma- 
nas; Theodore Dreiser, gar
sus amerikiečių rašytojas; 
Marion Briggs, Y. W.C. A. 
veikėja, ir kt.

Į Taikos Kongreso tary
bą tapo išrinkti poetas Carl 
Sandburg, parašęs ir ge
riausią Lincolno biografiją; 
profesorius Franz Boaz; 
rašytojas Oscar Amerin- 
ger; prof. W. Rautens- 
trauch, ir 76 kiti atsižymė
ję intelektualai, profesiona
lai, da^bo unijų vadai, Ne- 
partijinės Darbo Lygos vei
kėjai ir įvairūs visuomeni
ninkai.

Taikos Kongresas vienbal
siai priėmė rezoliuciją pa
siųst prezidentui Roosevel- 
tui ir kongreso atstovų rū
mo pirmininkui. Rezoliucija 
smerkia valdžios pasineši-

Belgrad, Jugoslavija. — 
Čionaitiniai diplomatai įžiū
ri, kad Rumunijos valdžia 
stengiasi, .sukurstyti karą 
tarp Vokietijos ir Sovietų 
Sąjungos. Rumunų valdovai 
tikisi, kad jeigu vokiečiai 
laimėtų prieš Sovietus, ,tai 
Rumunija atgautų Šiaurinę 
Bukoviną 'ir Bessarabiją 
nuo Sov. Sąjungos ir pusę 
Transylvanijos nuo Vengri
jos.—Šis Transylvanijos plo
tas paskutinėmis dienomis 
perleistas Vengrijai pagal 
Vokietijos ir Italijos reika
lavimą.

Rumunija dar nedavė So
vietam patenkinančio atsa
kymo į jų protestą dėl to, 
kad Rumunijos kariai šau
dė per sieną į Sovietų pusę 
ir rumunų lakūnai skraidė 
virš Sovietų žemės.

Vokiečiai Saugosią Rumunų 
Rubežių nuo Sovietų

Bucharest, Rumunija, 
rugsėjo 3.—Pranešama, kad 
vokiečiai atsiųs keli 
tonizuotas divizijas s 
mijos saugot Rumu 
bežių su Sovietais.

o
i jos rti-

3.—Ru- 
būriai

Bucharest, rugs, 
munai teigia, kad 
ginkluotų vengrų, įsiveržę į 
Rumunijos provinciją Tran- 
sylvaniją, žiauriai plėšia 
žmones.

Naziai Gal Prakiš, Jei Neiš
keis Armiją j Angliją

gražių chorų yra mirę. Vi
sai nepateisinama situacija 
So. Bostone. Gražiai gyva
vęs ir veikęs choras nebesu
sirenka. Turėtų būti tuojau 
atgaivintas.

Ką sakote jūs, So. Bosto
no menininkai?

Washington, rugs. 3.— 
Aukšti Amerikos karininkai 
sako, kad jeigu vokiečiai šį 
mėnesį neiškeis savo armiją 
į Angliją ir nekirs anglam 
jmušinančio smūgio,
Anglija galės sumuš t Vo
kietiją.

ORAS. — balinai 
niaukę; šiltoka.

ANGLŲ PRANEŠIMAS:
London, rugs. 3.—Vokie

čių orlaiviai vėl šimtiniais 
būriais atskrido bombar- 
duot anglų prieplaukas, lėk
tuvų stovyklas ir fabrikus 
piet - rytiniame Anglijos 
kampe.

Anglų priešorlaivinės ka- 
nuolės ir greitieji lėktuvai 
vakar išblaškė kelias ban
gas vokiečių orlaivių. Ang
lų lėktuvai nukirto žemyn 
38 vokiečių bombanešius, o 
priešorlaivinės kanuolės — 
keturis. Vokiečiai gi nušovė 
13 anglų lėktuvų.

Tris kartus šimtas vokie
čių orlaivių mėgino užpult 
Londoną, ir kiekvieną sykį 
jie buvo nuvyti šalin.

Vokiečių bombininkai su
naikino eilę namų piet-ryti- 
niame Anglijos pakraštyje 
ir vidurinėje Anglijoje, ir 
užmušė vieną kūdikį ir vie
ną suaugusį žmogų.

Žygiuose prieš Angliją 
per dieną dalyvavo apie 700 
vokiečių orlaivių.

Vokiečiai Sakosi Nušovę • 
86 Anglą Lėktuvus

VOKJEč. PRANEŠIMAS:
Berlin, rugs.(3. ■— Naktį 

vokiečių orlaiviai bombarda
vo anglų prieplaukas Liver
pool!, Bristolį, Chathamą ir 
Swanseą, o dieną bombomis 
ardė ir degino anglų lėktu
vų stovyklas šiose vietose: 
Addington, Kenley, Biggin 
Hill, arti Londono, ir Det- 
ling, Hawkings ir Lymphe.

Oro kovose Anglijoj vo
kiečiai” nušovė 86 anglų lėk
tuvus, o iš savo pusės pra
rado 23 orlaivius.

Vokiečių propagandos 
ministeris Joseph Goebbels 
užreiškė, kad “jau prisiarti
na griežtoji valanda” vokie
čiams apsidirbti su Anglija. 
Kai kurie nazių valdininkai 
ssiko, kad vokiečiai sulaužy
sią anglų oro jėgas per po
rą savaičių.

Kiti vokiečiai abejoja apie 
tokią greitą pergalę ir nu
rodo, kad anglai yra kieti 
kovotojai.

Worcester, Mass.
Svarbus Pranešimas—šau
kiamas Extra Susirinkimas

Šį ketvirtadienį, rugsėjo- 
September 5 d. yra šaukia
mas extra susirinkimas 
ALDLD U-tos ir 155-tos 
kuopų ir “Laisvės” skaity
tojų. Susirinkimas įvyks po 
num. 29 Endicott St.; pra
sidės 7:30 valandą vakare.

Katalikiškiem tautinin
kams išardžius Worceste- 
rio Lietuvių Politinį Sąry

 

šį, liko jų nedėldienis pėsu- 

 

vartotas piknikui rug^-Sep- 

 

tember 15 d., Olympia Par
ke.

Pasikalbėjus su nekuriais 
draugais, aš permainiau tą 
dieną dėl “Laisvės” spau
dos pikniko. Todėl, ateikit į 
viršminėtą susirinkimą; pa- 
siskirstysime darbais ir pa
darysime pikniką pasekmin-
John J. žalimas.

gas Pasisekė; Žmonių Buvo 
Pilnas Chicagos Stadiumas 

---------------- -------------- ‘ 0----------------------------------------------------------

000; Kongresas nepasisekė.” 
“Times” rašė: “Chicagos 
Stadiumas užpildytas; buvo 
apie 22,000 žmonių.” Tas 
pats “Times”, tik tris va
landas vėliau, kitoj laidoj 
įdėjo 2 colių žinutę ir sako: 
“Kongresas nepasisekė, ne- 

; daug žmonių buvo.”
Iš šių melų virtinės išei

na štai kas: veikiausiai 
I “Times” reporteris, kuris 

, gavo vėjo 
nuo boso ir paskui “klaidą” 
atitaisė.

Šis mažas incidentas aiš- < 
kiai pasako, kad reakcionie
riai apsvaigo iš nusistebėji
mo, kad taip Chicagos gy
ventojai sukilo prieš karą, 
tai dabar negali susitarti 
meluodami.

Abelnai, reikia pasakyti, 
kad tai buvo vienas iš did
žiausių mitingų. Stadiumas 
buvo pripildytas.

Tokios minios žmonių su
ėjimas man parodo tikrąją 
Amerikos liaudies išraišką 
ir valią. O toji išraiška, tas 
liaudies troškimas yra: iš
laikyti Ameriką nuo karo; 
kovoti, kad konskripcija bū
tų atmušta; kovoti ir apgin
ti Amerikos demokratiją.

(Tąsa ant 4-to pusi.)

Minios
Savo Protestą prieš Verstiną Karinę Tarnybą ir prieš 

Pasimojimą ant Amerikiečių Pilietinių Teisių

Susirinko Išklausyti Svarbių Prakalbų, Pareikšti

(Nuo Mūsų,Korespondento)
Chicago. — Pereitą šeš

tadienį, rugpjūčio 31, prasi
dėjo Taikos Kongresas, ku
rio sesijos tik vėlai vakar 
pasibaigė. Apie patį Kon
gresą, jo sesijas ir nuveik
tus ir užsibrėžtus darbus 
teks plačiau parašyti vėliau. 
Dabar noriu nors trumpai 
pasakyti apie patį masinį 
mitingą, kuris įvyko šešta
dienio vakare, kaip 8 valan-

Mitingas buvo nepapras
tai reikšmingas, gausus ge-

Sovietai ir Vokietija 
Pasirašė Sutartį 

Dėlei Rubežių
Maskva. — Praeitą penk

tadienį Sovietų įgaliotiniai 
pasirašė Berlyne sutartį su 
Vokietija kas liečia naujus 
rubežius tarp tų dviejų ša
lių. ši sutartis padaryta pa
grindais pirmesnės neka- 
riavimo sutarties, kurią Vo
kietija ir Sovietų Sąjunga 
pasirašė pernai rugs. 28 d.

Pakilo Darbai Socialistinėje 
Estonijoje

1
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rais kalbėtojais, o kas link
smiausia matyti, kad Ame
rikos žmonės jau atbunda 
ir pradeda rūpintis, kad jų i 
reikalai nebūtų visiškai pa-; 
neigti per reakcionierius.

Didžiulis Chicagos Sta-
diumas, kuris, sako, talpina Para^ teisybę,
apie 25,000 žmonių, buvo 
pilnutėlis.

Čia noriu priminti vieną 
dalyką, kaip kapitalistinė 
spauda nesusitaria 
dama..

Nedėlios ryte 
“Tribune”: “Buvo

meluo

skaitau
vos 11,-

Naziai Ragina Vokie
čius Šalintis Kitų 
Tautų Kaip ‘Negrynų

Tallinn, Estonija. — Au
dyklos Socialistinėje Sovie
tinėje Estonijoje pradeda 
dirbti visąis garais. Gauna 
darbus šimtai audėjų ir ver
pėjų, kurie pirmiau ilgą lai-Į 
ką buvo bedarbiai.

Berlin. — Nazių laikraš
tis “Neues Volk” rašo, jog 
kai vokiečiai užkariauja 
svetimus kraštus ir sueina 
su skirtingomis tautomis, 
tai turi ypač stengtis išlai
kyt savo tautos grynumą. 
Sako:

“Kiekvienas vokietys ir 
kiekviena vokietė turi lai
kyt sau pareigą vengt ar
timų ryšių su svetimomis 
tautomis, ypač laikytis nuo
šaliai nuo slavų. Kiekvienas 
susiartinimas su žemesnės 
tautos žmonėmis yra nusi
dėjimas prieš mūsų tautos 
ateitį.”

Anglų Lakūnai Bombardavo 
Didžiausių Italų Uosta 
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Nauja Baisi Oro Kova

Amerikos Valdžios Skolini
mai Fabrikantams

Washington. — Jungtinių 
Valstijų vyriausybė išskoli- 
no jau 283 milionus dolerių 
fabrikantams, kad jie pa
statytų naujus fabrikus 
ginklam ir amunicijai dirb
ti.

SUNAIKINTA 1,500 VO
KIEČIŲ ORLAIVIŲ? 
London. — Anot anglų 

komandos, tai jie per pus
trečio mėnesio sunaikinę 
1,500 vokiečių orlaivių ir 
apie 750 pavojingai sužeidę.

Roma. — Italų komanda 
praneša, kad jų orlaiviai 
vėl sėkmingai bombardavo 
anglų salą-tvirtovę .Maltą.

London. — Vokiečių sub- 
marinas nuskandino anglų 
laivą “Penzance”, 1,025 to
nų. ---- -—i-

Scotland, Conn. — 
Garvin, 58 metų, ir 
Shimenski, 18 metų, 
pažino policijai, kad
dinamitu nužudė Garvino 
tėvą, 84 metų amžiaus.

London, rugs. 3.—Įvyko 
baisi anglų lėktuvų kova su 
200 Vokietijos orlaivių, at
skridusių bombarduot Lon
doną metinėje sukaktyje 
nūo karo pradžios. Anglai 
nušovė žemyn 10 vokiečių 
orlaivių, o kitus privertė 
pabėgti.

Anglą Orlaiviai Pleškino 
Vokiečią-ltalą Fabrikus

Anglai Praneša:
London. — Anglų orlai

viai, nuskrisdami iki 1,200 
mylių, naktį pleškino Vo
kietijos ir Italijos lėktuvų 
fabrikus, gazolino sandė
lius, ginklų ir amunicijos 
fabrikus, prieplaukas ir ki
tus karinius taikiklius. An
glų orlaiviai, tarp kitko, 
bombardavo didįjį Italijos 
orlaivių fabriką Fiat Turi
ne ir Marelli Magneto fab
riką ties Milanu, ir ardė bei 
degino vokiečių fabrikus 
Muniche. Jie taipgi atakąvo 
karinius vokiečių punktus 
Belgijoj, Holandijoj ir šiau
rinėj Franci jo j.

Be to, anglų orlaiviai 
bombardavo Italijos lėktu
vų stovyklą saloje Sardini
joje.

Roma, rugs. 3. — Anglų 
lėktuvai bombardavo Ge
noa, didžiausią Italijos prie
plauką ir kelis kitus svar
bius punktus šiaurinėje Ita
lijoje.

Italai sako, kad jų orlai
viai sužeidė kelis Anglijos 
karinius laivus Viduržemio 
Jūroj, žuvo 3 italų orlai
viai.

Sovietų Ūkininkų Urminis 
-Darbas Kanalui Padidint

Maskva. — 15 tūkstančių 
kolektyvių Dagestano ūki
ninkų metėsi j darbą papla- 
tint Dzeržinskio kanalą ir 
pailgint jį dar 16 kilometrų. 
Šio kanalo vanduo vartoja
mas laukams drėkinti. Ko
lektyviai farmeriai žada už
baigt tą darbą per 30 dienų. 
Kanalas iki šiol buvo 77 ki
lometrų ilgio, pravestas per 
stepus-dykūmas srityje Ka
spijos Jūrose. .

Paplatinus ir pailginus 
kanalą, drėkinant jo vande
niu žemę, susidarys tiek 
naujų laukų, kad jie duos 
po 260 tūkstančių centnerių 
grūdų per metus; be to, bus 
gauta 50 tūkstančių ketvir
tainių hektarų ganyklų gal
vijams per žiemą.

Gausus Sovietų Derlius
Maskva. — Sovietų radio 

sekmadienį paskelbė, jog 
šiemet numatoma žymiai 
didesnis grūdų derlius So
vietų Sąjungoj negu pernai.
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Fordas Nesiskaito su Įstatymais
Jau senai Nacionalė įDarbo Santykių 

Taryba pripažino Fordą kaltu persekio
jime savo darbininkų, kurie įstoja į 
United Automobile Workers uniją. Ta
čiau Fordas su tuo nuosprendžiu nesis
kaito. Jis atsišaukė į teismus ir nori Ta
rybos nuosprendį panaikinti. Vėl jis ga
lės kelioliką mėnesių savo darbininkus 
vergais laikyti.

Automobilistų unija ir vėl kreipiasi 
prie darbo Tarybos užtarimo. Šį, sykį 
Fordas išmetė iv darbo 20 darbininkų 
už priklausymą unijai. Įstatymai Fordui 
nieko nereiškia, 
man jis neis.
žmogelis šitaip spjautų į Darbo Tary
bos patvarkymus ir Kongreso nutarimus.

Paregėsite kas bus, jeigu verstinas ka
reiviavimas bus įvestas. Kas nuo karei
viavimo slapstysis, to lauks rusti gaus
me. Ceremonijų nebus. Sugaus, ras kal
tu ir varys į kalėjimą prie sunkių darbų.

jų laužymą kąlėji- 
ita, jeigu paprastas 
,ulų i Darbo Tary-

KAIP TIE ŽMONES VARTOSI!
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Bėgimas nuo Mirties
New Jersey valstijoj birželio ir liepos 

mėnesiuose buvo išduota 8,638 leidimai 
apsivedimui. Tai beveik tiek pat, kiek 
buvo išduota per visus penkius mėnesius 
pirmiau.

Kodėl jauni vyrai suskubo tuoktis? Ar 
vasaros karščiai meiliškus jų jausmus 
padilgino? Nieko panašaus. Jie bijo ka
ro, bijo verstino kareiviavimo, bijo mir
ties. Jie mano, kad ženočių neims ka
riuomenėn—bent pradžioje.

Taip buvo 1917 metais. O kai paaiškė
jo, kad pačios neužtenka, kad reikia kū
dikio išsisukimui nuo karo, tai kiekviena 
jauna moteris tuojau tapo nėščia. Kūdi
kiai veisėsi iš “prievartos”—tėvai sten
gėsi išsigelbėti nuo mirties.

Nei pykti ant tų jaunų vyrų, nei juos 
pajuokti neapsimoka. Geriau be meilės 
žmona, geriau be reikalo kūdikis, negu 
šešių pėdų duobė ir nejaukus karstas.

Programa, Kurią Alkanieji Supras
Bedarbių organizacijos Workers Alli

ance penktoji konvencija priėmė seka
mus reikalavimus valdžiai:

1. Vieši darbai visiems, kurie negali 
gauti darbo privatinėje industrijoje. O 
tokių nūnai yra dešimts milionų.

2. Tinkama' socialė apsauga, užtikri
nant sveiką ir žmonišką pragyvenimą vi
siems, kurie dirbti nebegali.

3. Senatvės sulaukęs pavienis turiįau- 
ti $60 pensijos per mėnesį, bTvedusieji, 
vyras ir moteris, abudu turi gauti $90.

4. Valdžia turi paskirti ir išleisti pen- 
kius bilionus dolerių naujų namų staty
mui, idant iššlavus iš visų Amerikos 
kampų lušnynus.
> 5. Bedarbių apdrauda turi būt praplės
ta, idant nustojęs darbo darbininkas 
gautų apdraudą per 26 savaites.

Tegul dabar visi bedarbiai šitą prog
ramą apsvarsto ir už ją kovoja.

Beje, valdžia elgiasi visai negražiai, 
stačiai piktai prieš bedarbius. Štai pabė
gęs Workers' Alliance prezidentas Lasser 
gavo keletą pasekėjų ir suor izavo sa
vo “bedarbių” judėjimą. Vietoj pasmerk

 

ti šitą ardymo darbą, rezfidentas Roo- 
seveltas Lasserio organižačiją užgyrė.

Kova Kongrese
Kongreso Atstovų Butas pradeda svar

styti verstino kareiviavimo bilių. Biliui 
opozicija bus smarki, didelė. Atsiranda 
nemažai demokratų ir republikonų, ku
rie išeina prieš verstiną kareiviavimą. 
Tačiau tų abiejų partijų šulai kovoja už 
bilių. Jie taip šoka, kaip prezidentas 
Rooseveltas griežia. Gi Rooseveltas užsi
spyręs draftą įvesti.

Į Atstovų Buto narius gali paveikti 
plačiosios liaudies masės. Didysis Taikos 
Mobilizacijos Kongresas kalbėjo varde 
kelių milionų žmonių ir pasisakė prieš 
draftą. Tiesiai iš Taikos Kongreso de
legacija išvyko Washingtonan padaryti 
spaudimą ant kongresmanų, jog jie bal
suotų ir kovotų prieš draftą.

Turėtų subrusti visos organizuotos 
masės. Ypatingai unijos turėtų siųsti 
kongresmanams reikalavimus balsuoti 
prieš draftą.

Labai laiku ir vietoj pakėlė balsą C.I. 
O. prezidentas John L. Lewis. Jis šaukia 
prieš draftą, prieš karą, prieš militariz- 
mą ir už taiką.

kad būt 
kaliniai 

kad būt 
seimas 

valdžia

Kai Reikėjo, tai Nebuvo^
Visai ramiai praėjo Darbo Diena. Pra

ėjo nepaprastai, neleistinai ramiai. Pa
prastai būdavo darbo unijos ruošia de
monstracijas. Džiaugiasi laimėjimais, 
kalba apie tolimesnius darbus.

Šiemet gi tokių demonstracijų nesigir
dėjo. Didžiosios unijos visai tylėjo, nėjo 
į gatves, nestatė bosams jokių reikalavi
mų. , i • ! ■ V ' ' ij: ( )

Tai žingsnis atgal. Juk kaip tik šiemet 
reikėjo organizuotiems darbininkams iš
silieti į gatves ir parodyti savo vieningu
mą. Ir ekonominiam krizyje tebeskęsta 
kraštas ir karo pavojus kabo visiems ant 
galvų. Šitoje valandoje tylėjimas reiškia 
visišką atsidavimą toms spėkoms, kurios 
palaiko krizį ir kurios traukia Jungtines 
Valstijas į imperialistinį karą.

Laikraščių Darbininkai
Kiekvienas buržuazinis didlapis yra 

didžiulis fabrikas, su tūkstančias darb- 
nnkų. Spaustuvių darbininkai organi
zuoti, į amatines unijas, kurios priklau
so prie Amerikos Darbo Federacijos.

Redakcijų ir ofisų darbininkui orga
nizuoja Amerikinė Laikraštininkų Gildi
ja. Bosams Gildija labai nepatinka.

Prieš kelioliką mėnesių New York 
“Times” bosai išmetė keletą darbininkų 
už prigulėjimą Gildijai. Šiomis dienomis 
Nacionalė D*hrbo Santykių Taryba to 
didlapio leidėjus pripažino kaltais, juos 
pasmerkė ir pareikalavo darbininkus su
grąžinti atgal.

Šis darbininkų laimėjimas paakstino 
silpnesnius dvasioje, mažiau sąmoningus 
klasiniai, skubintis po Gildijos vėliava. 
Prieš Kelias dienas “Times’o” ofisų dar
bininkai balsavo unijos klausimą. Už Gil
diją balsavo 418, o prieš tik 198. “Time- 
s’o” leidėjai turės Gildiją pripažinti.

Nauja Įstaiga .Lietuvoje
Elta praneša sekamą:

Steigiamo Liaudies Kovų Muziejaus 
organizatorius Julius Butėnas išleido at
sišaukimą į laisvosios Lietuvos TSR sū
nus ir dukras, pirmiausia į revoliucinių 
kovų avangardą—Lietuvos Kompartiją, į 
buv. politinius kalinius, tikruosius tų ko
vų vadovus ir dalyvius, prašydamas rin
kti ir siųsti Liaudies Kovų Muziejui; 1) 
įvairių laikų legaliąją ir nelegaliąją revo
liucinę literatūrą, atsišaukimus, plakatus, 
laikraščius, leidinius; 2) fotografijas, 
ypač sušaudytųjų, nukankintųjų kalėji
muose; 3) kurių neitas galima rasti fo
tografijų, tai bent pranešti vardus ir pa
vardes ir svarbesnius iš gyvenimo duo
menis, žuvimo ar mirimo datoms; 4) 
siųsti ar bent pranešti, kur yra stambes
nių eksponatų, kaip buv. slaptos spaus
tuvės ar jų įrengimai, rotatoriai, šafiro- 
grafai, raš. mašinėlės ir kt.; 5) įvairius 
tos rūšies laiškus, rankraščius. Medžia
gą siųsti šiuo adresu: ' Kaunas, Kauno 
Valstybinis Kultūros Muziejus, Putvins
kio—Liaudies Kovų Muziejui.

20 Naujų Sovietinės Orlaivi-1 kystg? rekordų į Paryžių
ninkystės Rekordų užregistruot Tarptautinėj 

Lakūnų Sąjungoj.
Tarp tų rekordų yra didelio 

sovietinio vanden-lėktuvo iš-> • Maskva. — Pasiųsta 20 
naujų sovietinės orlaivinin- kilimas 30,000 pėdų aukš-

tyn ir modelinis lėktuvas su 
motoru pagamintu iš įtemp
tų gumos juostelių. Šis gu
minis motoras išnešė mode
linį lėktuvą į orą tokiu grei
čiu, kaip 69 mylios per va

Rodos, kaip šiandien prisi
meni, kaip apie 5 metai tam 
atgal buvo sušauktas • visuoti
nas .lietuvių kongresas Cleve
land, Ohio. Į tą kongresą at
vyko delegatų veik iš visos 
plačios Amerikos ir tas kon
gresas atstovavo apie 80 tūks
tančių Amerikos organizuotų 
lietuvių, atstovaujančių bent 
kelias sroves. Nepadarysiu 
klaidos sakydamas, kad tame 
kongrese svarbią rolę vaidino 
socialistų menševikų srovė. So
cialistų srovės vadai sudarė 
didžiumą rezoliucijų komisijos 
ir sakė kalbas: Grigaitis, Mi- 
chelsonas, Jurgelionis, Mont- 
vydas ir eilė kitų, atžymėdami 
Lietuvos žmonių priespaudą ir 
sunkias gyvenimo aplinkybes 

j po Smetonos fašistine prie
spauda. Jie pagamino rezoliu
cijas, reikalaujančias, 
paliuosuoti politiniai 
iš Lietuvos kalėjimų,, 
sušauktas visuotinas 
Lietuvoj ir išrinkta
pačių žmonių visuotinu balsa
vimu. žodžiu, kad būt atsteig- 
ta Lietuvoj demokratija ir bū
tų šiokia bei tokia laisvė dėl 
Lietuvos žmonių. Tame kon
grese Grigaitis, Michelsonas ir 
kiti menševikų vadai ragino 
kongreso delegatus, kad ne 
tik kongreso delegatai priimtų 
jų siūlomas rezoliucijas, bet ir 
sugrįžę į kolonijas pravestų 
tuos reikalavimus, tuos pro
testus, kad Smetonos režimas 
išgirstų tą stiprų balsų, tuos 
reikalavimus ir skaitytųąi su 
jais. Ar Smetonos fašistinė 
diktatūra skaitėsi su tomis re
zoliucijomis ir reikalavimais, 
tą paliksim, čia man svarbu 
pasakyt, koki tie reikalauto
jai buvo ir yra veidmainiai. 
Rašančiam šiuos žodžius teko, 
dalyvauti tame kongrese ir be
siklausant socialistų menševi
kų tų audringų ir gražių kal
bų prieš Lietuvos Smetonos fa
šistinę diktatūrą už Lietuvos 
žmonių laisvę atėjo nedvejo- 
tina mintis i galvą. Koks čia 
kipšas pasidarė? Nejaugi tie 
žmonės toki, kaip Grigaitis, 
Michelsonas ir kiti, kurie dau
giau 15 metų niekino Rusijos 
darbininkų revoliucijos laimė
jimus, virto gerais prieteliais 
Lietuvos darbo žmonių ? Ma
nau sau, sėdėdamas ir klau
sydamas. Na, kad dabar im
tų ir įvyktų Lietuvoj tokios 
permainos, kokių reikalauja 
tie spykeriaį, tai ar (jie nesi
gailėtų ? Ar neverktų ? Nors iš 
manęs prastas- pranašas, ta- 
čiaus visai nesigailiu, kad aš 
taip blogai maniau apie tokius 
“išlaisvintojus” kaip Grigaitis, 
Michelsonas ir jų tipo kitus 
užtarėjus, nes iš tikrųjų labai 
gerai tada maniau apie juos, 
kad jie yra viso labo vilkai 
avies kailyje. Nes kaip tik įvy
ko Lietuvoj perversmas, kaip 
tik politiniai kaliniai liko iš
laisvinti, ką jie reikalavo 5 
metai atgal tame kongrese, 
kaip tik bežemiam ir mažaže
miam yra dalinamos žemės ir 
valstiečiai nebus daugiau ka
linami, prieš ką jie tada pro
testavo kongrese; kaip Lietu
voje yra žodžio ir susirinki
mų laisvė, ko jie tada reika
lavo per rezoliucijas tame 
kongrese, žodžiu tas viskas 
įvyko ir dar daugiau, ko Gri
gaitis, Michelsonas ir kiti 
menševikų vadai reikalavo ta
me visuotiname Amerikos Lie
tuvių Kongrese, per rezoliuci
jas iš Smetonos fašistinės dik
tatūros. Na, ir žiūrėkit, kas 
dabar pasidarė, \kuomet toji 
Smetonos diktatūra nugriuvo 1 
Baisus skandalas.. Tie patys 
menševikai pradėjo šaukti, 
rėkt, kaip devyni tuzinai kačių 
su prispaustomis uodegomis. 
Organizuojamas bendras fron
tas kovai prieš pasiliuosavimą 
Lietuvos buvusių pavergtų, 
prispaustų žmonių. Kartu su 

. tomis srovėmis, prieš kuriuos 
patys* pirmiau neva kovojo. 
Tai dabar liausimas jiems, 
kada jie buvo veidmainiai? 
Ar tada, kada nešė protesto

rezoliucijas prieš tą smetonU 
nę valdžią tame kongrese, ar 
dabar, kada toji žiauri bru- 
tališka valdžia liko likviduota 
ir tie patys menševikai grau
džias ašaras lieja?

Aiškiai ir nedvejotinai gali
ma sakyti, kad jie tame kon
grese veidmainiavo, kad bu
vo ir yra veidmainiais ir jie 
yra prisiplakėliai apgavikai 
tikrojo darbininkų pasiliuosa- 
vimo. Mat, jie gerai žinojo, 
kad tos rezoliucijos, tie šū
kiai . prieš Smetonos režimą 
mažai ką gelbės, kad smeto- 
nininkai su jom mažai ką skai
tysis. Jie buvo vilkai įlindę į 
avino kailį ir jie tik demons
travo, kad pasirodyt darbo 
žmonėms, kad va, ir mes su ju
mis. Jie tą darė tiksliai, kad 
pasigauti daugiau' pasekėjų ir 
būt stipresniais ilgesniam lai
kui smetonlaižiais, kuo jie pa
sirodė dabar tikroj šviesoj. 
Reikia pripažint, kad sacial- 
pardavikai gudrią veidmainių 
rolę lošė ir lošia visoje jų at
siradimo istorijoje, tol, kol yra 
tamsaus, nesusipratusio, nepa
žįstančio savo klasės reikalų 
svieto. Bet ateis laikai, kad 
tos masės darbo žmonių galų

landą, kaip kad praneša 
United Press.
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maišti-
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prieš Lie- 
diktatūrą, 
Amerikos 
dabar su

eišneštų 
nakčia.

ętus tų skrynių— 
I juodų— 
daugiau pirštų,

ir ma- 
ūkinin-

Mn* *

brol, 
šiandien negalėsi pasimaty
ti. Užimtas tiek, kad ir pa-

Pronce.

gale pažins tuos veidmainius 
ir jie turės padaryti atskaitą 
iš savo darbų. Aš visai nesi
stebiu, kad toki menševikai 
kaip Grigaitis, Michelsonas 
taip vartosi, nes jų jau tokia 
gyvenimo karjera. Bet paim
kim tą nusidėvėjusį politikie
rių Stasiulevičių-Stilsoną. Kas 
galėjo manyti, kad tas žmo
gus, kuris savo, didesnę dalį 
gyvenimo mito iŠ darbo žmo
nių triūso, kuris ėjo su dar
bininkų judėjimu per daug 
metų ir nesuklupja net ir ta
da, kada tas judėjimas pergy
veno sunkias aplinkybes iš re
akcijos pusės. Jis buvo darbi
ninkų judėjime žmogus ir 
spjaudė tokiem Michelsonam 
ir Grigaičiam ant barzdų už 
jų kreivą politiką ir veidmai
nystę, bet .dabar tą viską pats 
nulaižo. Jis kovojo 
tuvos Srų^tonos 
prieš Lietuvos ir 
klerikalizmą, bet
tais pačiais smetonininkais ir 
klerikalais nuo vienų pagrin
dų įpuolęs į desperaciją .plūs
ta tą judėjimą ir eina su tais 
jo paties išniekintais ponais. 
Lietuviai darbininkai turi pa
žinti tą renegatą labiau, ne
gu pirmesnius, nes jis yra pa
vojingesnis.

Senas Philadelphietis.

Prie Liaudies Prezidento Durų
Prisimenam. Dar neseni 

tie laikai, kada buvusįjį, pa
bėgusį prezidentą ir vieno
kia ir kitokia spauda aukš
tino, pasakojo apie jį maž
ne legendas. Senų moksli
ninkų, filosofų raštais apr 
sivertęs Smetona, esą, sė- 
męs išminties, tik kaip ma
tom, užmiršo, ad filosofai 
geriau išgėrė nūtodų, negu 
bėgo nuo pareigų.\ žodžiu, 

 

apmokamoje spaud&j-e visai 
tautai ‘ buvo peystatomas 
kaip mūsų tautos išrinkta
sis, išminčius, išgelbėtojas, 
be* to, dUrgį-darbingiausias 
žmogus. Dabar Smetona pa
aiškėjo net tiems, kurie 
propagandos ir visokių “pū
timų” dėka buvo dalinai ši
tam patikėję.

Einu prezidentūrom Po
licininkas nebe tas. Pasa
kau pas ką einu—ramiai 
praleidžia, nors esu be mo
derniško kaklairaišio ir ki
tokių kultūringų priemo
nių. ’

Prezidentūros laukiama
jam kabo Stulginskio, Gri-

niškai” išrinktasis viršaitis 
ūkininką ilgai laiko už du
rų, o šis besėdėdamas, be
sidairydamas pagaliau per
skaito dešimt kart keistą 
konstituciją. Ir įstringa jo 
galvon vienas sakinys: prieš 
įstatymus visi lygūs. Šitas 
melagingas sakinys jam pri
duoda drąsos. Beldžiasi j 
duris. Viršaitis liepia pa
laukti. Ir nuo šios minutės 
prasideda ūkininko kry
žiaus keliai. Užsispyręs, 
konstitucijos raide “apsi
šarvavęs” ūkininkas ei
na nuo viršaičio iki pat 
prezidento ir jokio išsigel
bėjimo neranda. Preziden
tūros sodelyj jį suima ir ati
duoda teismui kaip 
ninką.

Dabar, pamaniau, 
no romano herojus
kas gali drąsiai šičia ateiti. 
Niekas jojo neareštuotų, 
niekas neišaiškintų, kad 
prieš įstatymus visi piliečiai 
“lygūs.”

Ateina dr. Karosas. Sė
dim nedidukiame kambarė
lyje. Telefonas be perstojo 

L yzia.
—Kaip gi dabar jaučiasi 

žurnalistų žmonės?
—Laisvė,—sakau.
—Su Prezidentu,

niaus atvaizdai. Kabo taipJyje- 
pat paveikšlki, vaizduoją’'zyzi
gamtą. Tylu. Laukiu drau
go Karoso. Prisimenu norė
jęs rašyti. romaną “Jieškau 
teisybės”. Smulkus ūkinin
kėlis susipyksta su savo 
apylinkės ponais. “Moder-

■r

į į

Vašingtono žemėj, 
Baltajam Name, 
Mačiau juodas skrynes,— 
Mačiau jas sapne.

Tų skrynių daugybė, 
Pilkų ir juodų, 
Ir pilnos prikrautoj 
Pirštų antspaudų.

Niūrus sargas sergsti, 
Kad jąsias iš čia 
Kai kas 
Dieną a

Pro kr; 
Pilkų i 
Mačiau 
Negu antspaudų.

Jų skaičiuš vis augo, 
Lyg medžių rniške, 
Ir klausė viens kito: 
“Kam esam mes čia?

“Kam šitie paveikslai 
“Juodi, paišini?
“Ar mes kuom nedori? 
“Neištikimi?.

Pas Advokatą
—Ką aš galiu padaryti 

vaikui, kuris išmušė mano 
kambario langą?

—Vaikui jūs nieko nega
lit padaryt, tačiau jūs gali
te reikalauti atlyginimo iš 
jo tėvo.

—Puiku. Štai penkių littR 
sąskaita. Tamstos sūnus iš
mušė langą.

—Gerai. Kadangi už pa
tarimą esate skolingas 10 
litų, tai prašau atiduoti li
kusius penkis. •

—Žinai, seneli, tu tikrai 
nepateksi į dangų.

—O kodėl ne, mažyti?
—Kad, seneli, storų ange

lų nėra.

valgyti laiko neturi.
Saujom ima iš portfelio 

laiškus ir deda į stalčius.
—Sveikinimai ? 1
—O kaip gi. Kasdien tie

siog pundais gaunam? Iš 
visų Lietuvos užkampėlių...

Ir šiandien nepietausim
Šnekamės su drg. Karo

su apie šių dienų nuotaikas. 
Prisimenam “verandą”, ben
drus pažįstamus. '

—Visokiausių smulkme
nėlių žmonių gyveniniu bū
na ir buvo, tačiau n 
yra toks laikas, kad mūsų 
inteligentija turi prisidėti 
prie naujojo gyvenimo kū
rybos pirmoji. Inteligentai, 
darbo inteligentai turi at
pirkti savo tūlą lepšiškumą 
ir klaideles.

Į kambarį įeina preziden
tūros aukštas pareigūnas. 
Energingas, atvirą, veido 
vyras.

—Ar šiandien galėsiu iš
eiti pietų?—klausia jis.

—Kažin... Po pusvalan
džio bus. posėdis.

Buvo lygiai 3 vai.
—Tokiu būdu paprašysiu, 

kad pakeptų kiaušinienės. 
Užkąsim ir baigta.

—Prezidento tur būt
šiandien nepamatysiu.

—Ne, broly t. Netrukdy- 
kim jo. Dirba jis dieną nak-

Drg. Karosas^ atsisveiki
no.

—Prezidento vardu galiu 
visiems pasakyti: dirbkit 
vyrai, neklausykit provoka
cinių kalbų ir viskas bus 
gerai. Iki pasimatymo.

Vadinasi, nereikia liau
dies prezidentui reklamos. 
Pakankamai jį reklamuoja 
darbas, darbas, darbas.

Mes su juo, su mūsų liau
dies Prezidentu!

J. Ripka.

“JuJ< daugybę metų 
“Jiems buvom geri, 
“Kai krovėme turtus, 
“Patys alkani...
“Dabar, kai netekom 
“Mes jau pajėgų,— 
“Priskaityti tapom 
“Prie negeistinų.

. “Šitos juodos skrynios,
\ “Ir tie atvaizdai,

“Tik gėdą mums lemia!— 
“Ar tu tą matai?...

Tie nusiskundimai, 
Skaudūs klausimai, 
Užrūstino sargą, 
Kurs buvo tenai.
Jo veidas pajuodo, 
Iškilo žandai...
Akys kai chimeros,— 
Šaudė lyg žaibai.
• # • • • •
Nubudau sujudęs... 
Tai buvo naktis.

. Krūtinėje jilakė 
Pažeista širdis.
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Kai*as neša darbo žmonėms žaizdas, 
mirtį ir širdgėlą, karo taksus ir skurdą, 
sunaikinimą organizacijų ir asmens teisių. 
Mes, darbo žmonės, nenorime karo. Pra- 
neškim apie tai savo kongresmanams!

Lietuvių Literatūros Draugijos vajus 
prasidėjo vasario 1-mą, naujus narius ga
lime įrašyt su $1 mokesties už visus 
šiuos, metus. Gera proga gaut moterų na
rių ir sutvert moterų kuopas bei kliubus.

ma

Lietuvos Moterys Aprašo ’ 
Buvusią Savo Padėtį

Įsisteigus naujajai, laisvai 
Lietuvai ir darbininkės bei 
apie jas rašančios moterys 
įgavo drąsos atvirai, viešai iš
sireikšti apie įvairias moterų 
problemas, vargus. Jos imasi 
nurodinėti ir išeitį, nors ir ne 
visada tie jų rodomi keliai iš
vestų jas iš tų vargų.

Jau įsisteigus liaudiškai 
Lietuvos vyriausybei, vilkaviš- 
kietė Manė Jasiūnienė Lietu
vos spaudoj rašė :

“Moterų pilna dirbtuvėse, 
fabrikuose, įmonėse. Tik dar- 
bininkiij moterų reikalai ir

saugota įstatymais. Su darbo 
moterimi nesielgs darbdaviai, 
kaip su daiktu, bet skaitysis, 
kaip su sau lygia asmenybe. 
Jų turtai bei užimamos vietos 
neimponuos darbo moteriai 
savo galybe, nes toji galybė 
jau dabar sutriuškinta am
žiams. Moteris, stojusi į dar
bą, žinos, kad ji vien tik su
tartam darbui yra samdoma 
ir už ‘darbo gavimo malonę’ 
neturi niekam atsiteisti savo 
dora”.

Nežiūrint aiškios neapykan
tos keleriopai išnaudojantiems

darbo sąlygos daug kuo ski
riasi nuo tose pačiose sąlygo-* 
se gyvenančių ir dirbančių 
vyrų.

Darbininkės moters darbo 
valandas atidirbusios dirbtu
vėse ar fabrikuose, grįžusios 
turi atlikti visus namų ruošos 
darbus. O tie materialiniai ne- 
datekliai, tie rūsių ir palėpių 
butai, visai ardo sveikatą. 
Joms svetimas yra poilsis, 
joms svetima knyga bei laik
raštis. Daug kartų buvo kel
ta balsas dėl darbininkų ’butų 
nehigieniškumo, bet kas jo pa
klausė? Kas stengėsi darbi
ninkus išvesti iš urvų ?”

Labai įdomiai taip pat nu
šviečiama buvusių valdžioje 
smetonininkų dvigubas mergi
nų išnaudojimas ir jų dorovės 
puldymas. Apie tai Jasiūnie
nė rašo:

“Neretai moteris skurdo ver
čiama gavusi darbo fabrike, 
dirbtuvėje arba asmeniniame 
patarnavime už jį kompensuo
davo savo morale. Mūsų vy
rai, tiek buvo apsamanoję luo
bais, tiek buvo iš savo sąži
nių išnaikinę žmoniškumo 
jausmus, kad jie drįso mote
rims šalia darbo, siūlyti pre
kiauti dora. Daugelis įmonių 
savininkų, fabrikų tarnautojų, 
darbų vedėjų bei darbų pri
žiūrėtojų duodavo suprasti 
moterims, jei jos pasipriešins 
jų įgeidžiams, turės atsisvei
kinti su darbu. Moteris, ma
tydama savo ir savo šeimos 
egzistenciją tik per darbą, bū
davo priversta sutikti su niek
šiškomis pasiūlomis. šitoks 
moterų moralės ir doros grio
vimas eina per fabrikus, įmo
nes ir asrųęninius patarnavi
mus. . Nebuvo tokio įstatymo, 
kuris visapusiškai būtų gynęs 
moterų teises, nebuvo pareigū
nų, kurie būtų rūpinęsi šio 
žalingo reiškinio pašalinimu. 
Kas jį galėjo pašalinti, kad 
patys įstatymų leidėjai ir vyk
dytojai vyrai vertėsi tokiais 
pat darbeliais. Jie vertė su 
jais lankyti karčiamas ir iš
tvirkauti savo įstaigų pavaldi
nes, jie, pasislėpę nuo žmonų, 
stengėsi už pinigus įsigyti sa
vo namų tarnaičių prielanku
mo. Kas galėjo rūpintis mo
terų moralės pakėlimu, kad vi
si, kiek tik įstengdami, sten
gėsi klampinti jas į dumbly
ną. Ilgus šimtmečius už men
ką atlyginimą buvo išnaudoja
mos moterys, kaip darbo jėga, 
ir darbdavių grasinimais atlei
dimu iš darbo, buvo verčiamos 
prekiauti savimi”.

Tas pačių moterų parody
mas, kokion padėtin smetoni- 
ninkai statė moterų dorą yra 
itin įdomus akyvaizdoje Ame
rikos smetonininkų riksmo, 
būk dabar Lietuvos mergaičių 
dorovei atėjęs galas.

Tačiau Lietuvos moterys, 
kaip tik priešingai, laisvoj 
Lietuvoj įmato sau lygybę, 
įmato užtikrinimą doram gy
venimui. Apie tai toji pati M. 
J. rašo:

“Dabar atėjo tam galas. 
Kiekviena moteris nuo šitokių 
iškrypėlių išnaudojimo bus ap-

moteris, straipsnelio autorė, 
vienok, pasiūlo klaidingą išei
tį išnaudojimui prašalinti. Ji 
rašo :

“Tam pasiekti reikalinga: 
kad tas sritis, kurios liečia iš
imtinai moterų profesijas, jų 
darbą, auklėjimą bei moky
mą turi tvarkyti ir prižiūrėti 
tik moterys. Mes turime pa
žangių teisininkių, pedagogių, 
gydytojų ir 1.1. Jas reikalinga 
įleisti į valdymo aparatą. Jos 
daug ką mūsų moterų padė
tyje patobulins ir pakeis. Už
tenka vieniems vyrams ‘kara
liauti’ visose žmonių tvarkymo 
srityse ir leisti įstatymus, tik 
jų interesus ginančius.

Mo^ys pageidautų, kad 
darbo inspekcijose, jei ne pa
tys darbo inspektoriai, tai 
bent jų padėjėjai būtų mote
rys. Naujai įsteigtoje Darbo 
Ministerijoje (bent ministerio 
pavaduotoja) turėtų būti mo
teris. Darbo rūmuose darbi
ninkių reikalų tvarkymui tu
rėtų būti moteris.

Darbininkė moteris, kreip
damasi į įstaigą su skundu 
arba patarimo jieškodama, 
neturi susidurti su kietaspran
džiu, jos reikalų nesuprantan
čiu, vyru, bet su kilnia moters 
siela, kuri būtų darbo moterų 
reikalų tvarkytoja, patarėja ir
gynėja.

Moterys iš liaudies vyriausy
bės laukia moterų interesų ti
kro supratimo ir įvertinimo”,

Smetoniškos beteisės ir tam
sos gadynėj, žinoma, sunku 
buvo ir tikėtis, kad mažiau ar 
net ir vidutiniai prasisiekusi 
visuomenės reikalų pažinime 
moteris suprastų, jog išeitis 
glūdi ne nepasitikėjime mo
terų vyrais ar vyrų moterimis, 
ne vyrų ar moterų “karaliavi
me”, bet sistemoj, sulyg ku
rios valdomasi. Gyvenime 
mes esame mačiusios šimtus 
pavyzdžių, kur moterys gali 
būti lygiai žiaurios, lygiai ne
teisingos, kaip ir žiauriausis, 
neteisingiausis vyras, tad pa
statymas moterų visose įstai
gose bei įmonėse, kur moterys 
turi reikalų, neišrištų proble
mos. Dėlto laikraščio redak
cija teisingai pastebi: ’

“Manė Jasiūnienė savo 
Straipsnyje parašė daug tei
sybės. Tačiau būtų naivu ma
nyti, kad visoms darbo mo
terims padarytoms skriaudoms 
pašalinti reikėtų pasodinti mo
teris darbo inspekcijose, dar
bo ministerijoje ir darbo rū
muose. Moters išnaudojimas 
ir niekinimas buvo senosios 
plutokratinės santvarkos pa
darinys. Darbo Lietuvoje mo
teris yra lygiateisis visuome
nės narys. Ji atgauna pilną 
savo vertę ir jai atsiveria pla
čios durys į visas darbo sritis, 
į mokslą, į visuomeninį bei po
litinį darbą. Darbo Lietuvoje 
moteris visur dirbs lygiomis 
teisėmis su vyru, ne tik įmo
nėse, bet ir valdžios aparate, 
visuomeniniame bei moksli
niame darbe ir t.t. Jos teises 
apgins liaudies įstatymai ir 
naujoji darbo visuomenė”.

Trečias
~ "'w."Tr.:.. , "i",i, ■ m

puslapis

JIEVA TAMULYNIuTĖ, 
LDS Įstatų Komisijos narė, se
kretoriaus pagelbininkė Sei

me, maspethietė.

Lošė Našles
Chicagoj jaunos merginos- 

moterys suruošė apylinkių pa- 
radus-pikietus, kuriuose jos 
maršavo užsidengusios veidus 
juodais šydrais ir nešė iškabas 
su užrašais: “Aš nenoriu tap
ti aukso žvaigždės našle!” 
“Atmeskime konskripciją! Vi
si į Taikos Mobilizaciją Chi- 
cagos Stadiume rugpjūčio 31 
ir rugsėjo 1-2 dienomis!”

KATRINA ŽUKAUSKIENĖ, 
LDS Seimo Rezoliucijų Komi

sijos narė, iš Newark, N. J.

Moterys Džiaugiasi 
Pakaitom Lietuvoj

Brooklyno Lietuvių Moterų 
Apšvietos Kliubas pasiuntė 
naujajai Lietuvos vyriausybei 
sekamą pasveikinimą:

Su didžiausiu susidomėjimu 
ir džiaugsmu sekame naujo
sios vyriausybės Lietuvoj įvyk
dytas permainas, atnešusias 
visai liaudžiai ir ypatingai 
moterims niekad pirmiau ne
turėtas teises ir progas.

Sveikatos ministerio dr. Ko
gano žodžiai, kad: “praėjo 
laikai, kai kaimo ar miesto 
moterys buvo priverstos gim-
dyti bobučių pagalba; mes tu
rime pasiekti to, kad jos gim
dytų gerai įrengtose ligoninė
se,” iššaukia mumyse džiaugs
mą. Liaudies sveikatos aprū
pinimas, nemokamas, visiems 
prieinamas mokslas, galimybė 
dirbt ir lygių uždarbių už ly
gų darbą, pakels mūs sesučių 
ekonominį gerbūvį ir kultūri
nį lygį.

Mums graudu prisiminti, 
kad mūsų mylimos motinos 
neturėjo tos laimės. Joms be 
laiko pakirto sveikatą nebuvi
mas reikiamos priežiūros Ly
tiškuose gyvenimo perioduose, 
dėl rūpesties apie alkstančius, 
beteisius, bemokslius vaikus, 
vos 5-6 metų sulaukus išblaš
komus po kumetynus, buo- 
žynus ir miestų laužynus ver
gaut kitiems už trupinius.

Prašome perduot mūsų lai
mingoms sesėms Lietuvoje 
mūsų širdingus linkėjimus ir 
paprašykite, kad jos mums 
teiktų nuolatinių žinių apie sa
vo atsiekimus, kurie bus mūs 
džiaugsmu ir akstinu taipgi 
kilti darbais.

Lai gyvuoja Tarybų Lietu
va ir jos išlaisvintoja Soc. So
vietinių Respublikų Sąjunga! 
(Pasirašo kliubo valdyba)

N.

SUSIPAŽINKIM SU KALIFORNIEČIAIS
Rašo MARIJONA BALTULIONIŪTĖ

Kadangi mums dažnai ten
ka girdėti apie . vieną kitą 
draugą bei draugę gyvenan
čią rytinėse valstijose bei ar
čiaus Chicagos, y kur mūsų 
dienraščiai randasi, tačiau 
mums mažiaus tenka girdėti 
apie mūsų draugus gyvenan
čius tolimuose vakaruose bei 
Pacifiko pakraštyje, tuo bū
du norisi nors trumpais bruo
žais supažindinti “L.”, skaity
tojus su kaliforniečiais.

šiuo kartu paliesiu tik los- 
angeliečius bei apylinkę, ka
dangi apie san-franciskiečius 
anksčiau biskį minėjau ir at
eityje gal daugiau apie juos 
pakalbėsime.

Tūlas laikas tam atgal te
ko dalyvauti pasadeniečių, 
mūsų gerų draugų, Povilo ir 
Julės Pupių - Rufų šaunioj 
puotojf^ai buvo atžymėjimas 
jų 25 metų ženybinio gyvenų 
mo sukakties.

Turiu pažymėti, kad tai bu
vo nepaprasta puota ir nepa
prastai gražus draugų-gių bū
rys joje dalyvavo. Veikiau
sia, žmogus niekur kitur taip 
smagiai nesijausi, kaip besu 
linksminančių draugių-gų bei 
pažįstamų būryje. Be to, Čia, 
Pasadenos miestelio, nepa
prasta aplinkuma, stebėtinai 
graži gamta dar daugiau žmo
gaus jausmus tenkina. Į kurią 
pusę nepažvelgsi, kur tik akį 
mesi, visur viliojanti gražūs 
vaizdai. Minimą miestelį puo
šia puikiausi sodai, gėlės įr 
milžinai kalnai, štai Čia pat 

matosi ir tartum visai užgulęs

laiko kalbamą miestelį garsus 
aukštas Kalifornijos observa
torijos kalnas Mt. Wilson, Mt. 
Lowe ir keli kiti. Ypatingai 
kuomet Kalifornijos įkaisti 
saulutė apiberia virš minimus 
milžinus kalnus savo gausiais 
spinduliais, tad žmogui savo 
akia nemačiusiam sunku būt 
įsivaizduoti jų spalvas ir gro
žį.

Kalbamam miestely gyvena 
ir garsus rasėj as Upton Sin
clair, kurio daug raštų yra iš
versta ir į lietuvių kalbą, kaip 
tai: “Raistas”, “Karalius Ang
lis,” “Aliejus” ir kiti.

Pasadenos miestelyj gyvena 
tik kelios lietusių šeimos. Kal
bamas miestelis randasi- nuo 
Los? Angeles už apie 18 mylių.

Na, reikia grįžti prie paža
dėtos temos.

Tėmijant aukščiau minėtos 
puotos dalyvius, mano akys 
dažnai nuskrisdavo link mū
sų šeimininkės Julės Pupienės. 
Ot, sakau sau su pasigėrėji
mu, nors mūsų Julia, su sa
vo draugo pagelba, išauklėjo 
dvi gražias dukreles, bet šian
dien dar jinai pati žydi kaip 
rožė. Esanti pačiame gyveni
mo žydėjime, gyva, graži ir 
energinga moteriškė, Juo la
biau įdomu, kad minima mo
teriškė yra sunkiai dirbus vi
są savo gyvenimą. Kadangi, 
kaip ir tūkstančiai mūsų šei
mininkių motinų, d irta kitur 
ir pačios savo namų ruošą bei 
kitus šeimos reikalus atlieka, 
tvarko. Tuo būdu ir virš mi- 
(Tąsa ant ketvirto puslapio)

M. K. SUKACKIENĖ, 
LDS Seimo Komisijų Komisi
jos narė, LMS Suvažiavimo 

pirmininkė, worcesteriete.

Motina
Parašė L Gulbis

Vertė Julius Janonis

Saulė .kepino be gailesčio. 
Aš ėjau dulkėtu keliu pagal 
žalias ganyklas, pagal tyliai 
plaukiančius javų laukus ir il
gėdamos žiūrėjau į tolimą 
mišką, kame medžių pavėsyje 
viliąusi atvėsinti prakaituotą 
kaktą. Sunkus pailsimas spau
dė pečius, kojos, lyg nenoro
mis, brido pilkuoju smėliu; 
bet aplink buvo vien laukai ir 
lig miško buvo da gerokas ga
las. .

Lyg suvystyta žydriau mir
gančiai! audeklai! ir pusiau
dienio karščio liūliuojama, 
snaudė žemė, ir saulė loc be
protė kietai suspaudusi laikė 
ją savo liepsnotame prieglobs
tyje.

Per keletą šimtų žingsnių 
prieš save pamačiau aš kokią 
tai žmogystą—brendančią pa
laidu kelio smėliu moterį. Dėl 
tolumo sunku buvo spręsti 
apie jos išvaizdą, bet ją apsu
pąs pilkas dulkių debesys aiš
kiai liudijo, kad ji skubi. Ji 
irgi ėjo į miško pusę.

Galiuką paėjęs, pastebėjau 
porą piemenų, kurie juokda
mies žiūrėjo į jau praėjusią 
pro juos moterį. Gyvuliai ra
miai ganėsi žalioje pievoje.

Priėjęs prie jų aš paklau
siau, ko jie taip juokėsi ir kas 
ta, taip skubančioji, moterė:

“Beprotė”,—atsakė vienas 
iš jų. “Ji gyvena Purvuose ir 
kasdien bėga į mišką. . . Miš
ke nušovė jos sūnų. . . Ji pa
liko beprote—ir net da ir da
bar kasdieną bėga tą kelioli
ka verstų į sūnaus kapą.”

Aš ėjau tolyn.
Moterė, bekalbant man su 

piemenimis, pražuvo iš akių, 
tik toli pas mišką ties keliu 
stovėjo dulkių debesys. Ap
linkui buvo laukai ir pievos, 
viršui karšta pusiaudienio sau
lė, ir vis artinosi žaliasis miš
kas. ‘

Galų gale aš pasukau iš ke
lio medžių pavėsyn. Krūtinė, 
loc po sunkaus darbo, alsavo 
giliai, ir aš nuėmęs kepurę, 
klausiausi slaptingos eglių 
kalbos.

Netoįi prie vienos iš pušių 
pamačiau pirma manęs ėjusią 
moterį. Ji, kietai apkabinusi 
storą medžio liemenį ir pri
glaudusi prie jo savo puspli
kę, nuvargusią krūtinę, kalbė
jo ką tai pati su savim... Pa
laidi sidabriniai plaukų pluoš
tai kabojo ant. pečių, bet vei
do negalima buvo matyti.

Aš perstojau ėjęs. Giliai 
krūtinėje pabudo skausmas 
ir lyg aštriais nagais draskė 
spėjusias jau užgyti širdies 
žaizdas ir iš akių tryško jai 
ašaros. Ką taip kalbėjo ši li
kimo persekiojama moterė? 
Tai žino tik sena pušis, kurią 
kietai apkabinusios laikė dre
bančios rankos.

Tol ji pasakojo nebyliam 
medžiui savo begalinius skau
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Moterys ir Jaunimas LDS
Seimo Darbuose

Kur 
tvarkosi 
kur nariai turi lygias teises be 
skirtumo pažiūrų ar įsitikini
mų, ten ir moterims netenka 
skųstis beteise ar užgujimu. 
Tas su džiaugftmu galima pa
sakyti apie Lietuvių Darbinin
kų Susivienijimą—LDS.

Šiomis dienomis įvykusiame 
LDS J u b i 1 ėj i n i ame Seime, 
Brooklyne, teko prisižiūrėti, 
kaip drąsiai, energingai ir su- 
gabiai moterys dalyvavo Sei
mo darbuose. Abelnai, pažan
giųjų Amerikos lietuvių sei
muose moterys delegatės nėra 
naujiena, juo labiau tas pasa
kytina apie šį LDS Seimą, nes 
iš 126 reguliarių delegatų ir 
Centro Valdybos virš 40 bu
vo moterys. Toks pat ar dar 
didesnis nuošimtis jaunų mer- 
gaičių-moterų buvo LDS Jau
nimo Konferencijoj.

Neigi dėl kokio privilegi- 
gijuotumo ar specialio patai
kavimo moterims jos čion bu
vo atsiųstos. Išsikalbėjus su 
delegacijomis sužinai, kad vie
na pasidarbavusi narių gavi
me, kita esanti pavyzdingu fi- 
nansieriumi—finansų sekreto
re, trečia—įvairiuose darbuo
se darbeliuose nuolat veikian
ti, tarsi kokia šeimininkė apie 
savo šeimyną be paliovos be
sirūpinanti. Nariai jas myli, 
jomis pasitiki ir joms paveda 
taip svarbios organizacijos at
eitimi rūpintis, ją spręsti Sei
me.

Seime jos irgi nesnaudžia. 
Visa eilė jų dalyvauja disku
sijose. Įvairių šeiminių ir pa
stovių komisijų sąstatuose ma
tome Jievą Tamulyniūtę, Ma
rijoną Sakalienę, Oną Kačer- 
gienę, Anna 'Ząlner, Marijo
ną Sukackienę,^ Katrmą žu- 
kauskiėnę, Uršulę Palevičįe- 
nę, A. Deikienę, Konst. Ajbe- 
kienę.

Greta vyresniųjų, matome 
jaunuoles Frances Yurgeliūtę, 
Aldą Ormanienę, Elvirą Stri-

organizacija ar šalis 
pilnai demokratiškai,

Binghamton, N. Y.
Moterų Skyriaus Narėms
LLD 20 kuopos Moterų Sky

riaus susirinkimas įvyks penk
tadienį, rugs. 6-tą dieną; pas 
drg. K. Juozapaitienę, 32 
Lake Avė. Pradžia 7:30 vai. 
vakare.

Visos Moterų Skyriaus na
rės esate kviečiamos dalyvau
ti šiame susirinkime, nes tu
rime daug svarbių reikalų at
likti. Taipgi - išgirsime rapor
tą iš atsibuvusio išvažiavimo, 
o tas svarbu žinoti visoms na
rėms.

Manau, kad draugės pasirū
pinsime dalyvauti šiame susi
rinkime, o dėl padidinimo 
Moterų Skyriaus narių skai
čiaus atsivesim ir naujų narių 
prirašyti , prie Moterų Sky
riaus.

Moterų Skyriaus Sekretorė,
O. G.

Berlin. — Vokiečių sub- 
marinas paskandino naujo
viškų Anglijos keleivinį lai
vą “Dunvegan Castle,” 15,- 
000 tonų, kuris buvo gink
luotas kaip pagalbinis šar
vuotlaivis,

smus ir kančias . . . Gal šaukė 
ji iš gilaus kapo savo sūnų, 
žadėdama savo ašaromis ir pa
bučiavimais nuplauti jo mir
tingas žaiz.das.—Bet gal jos 
virpančios lūpos keikė, baįsiai 
keikė visus tuos, kurių rankos 
apšlakstytos jos sūnaus krau
ju...

Gal,..

peikienę, Olgą šukytę, Birūtą 
Galinauskaitę, Helen Kaunai- 
tę, Aidą Balsytę, Mary šim- 
kaitę, Bekevičaitę ir kitas ben
drose Seimo sesijose, ir daug 
jaunų moterų veikliai daly
vaujant LDS Jaunimo Konfe
rencijoj ir sportuose.

Kalbant apie jaunuoles, ma
lonu išsitarti, jog visas LDS 
jaunimas yra pažiba Ameri
kos lietuvių gyvenime. Tie, 
kurie nematė LDS Jaunimp 
Konferencijos, daug nustojo. 
Rimti darbuose, pilni smagaus 
jumoro ir gyvumo pertrauko
se, organizaciniai pasiryžę ir 
tolerantingi kitų pažiūroms ir 
siekiams, jie užtikrina .LDS 
bu jo j imą ir tuomi sukelia 
mumyse nesuvaldomą džiaugs
mą ir pasididžiavimą savo vai
kais.

žiūrint į amerikietišką ir sy
kiu taip lietuvišką Am. lietu
vių jaunimą, prisiminė buvu
sio moterų susivienijimo kuo
pų ir esamų moterų kliubų^pa- 
stangos palaikyti Ateities žie
do mokyklėles. Tas /kartais 
vykdavo, o kitada .pasekmės 
atrodydavo beviltėmisr.

Prisiminus apie tai, drau
gė sako: “To norėjom, bet 
ne visuomet tikėjomės. Būda
vo, ‘kalėdojam’ po stubas mo
kinių, suvedam ir kantriai 
juos bovijam su pyragaičiais 
ir arbatėlėmis, kad apsipras
tų, mokytųsi. Bet tik mokyto
jas nusisuks, jam ar viens ki
tam kreida zigzagų ant nu
garos prirašo. Mums, varge 
augusioms, vaikystėje pasenu
sioms, kartais atrodydavo, 
kad tie žaibingi vaikai nie
kad žmonėms nebūsią. O pa
žiūrėk į juos dabar, ar never
ta buvo dirbti?”

Ne visi, bet daug jaunimo 
yra buvę auklėtiniais vaikų 
mokyklėlių, kurioms mes pa- 
šventėm daug valandų, tačiau 

įjos buvo vertingiausiomis iš 
: vertingųjų mūs gyvenime.

A-a.
L

MARIJONA SAKALIENĖ, 
LDS Nepaprastos Pagelbos 
Komisijos nare, iš Chicago, Ill.

Vokiečiai Nusmerkė Tris 
Norvegus Mirti

Oslo, Norvegija.—Vokie
čių kayo teismas nusmerkė 
mirt/Norvegijos pulkinin
ką Lundą ir du jo dranu- 

! gus. Teismas atrado, kad jie 
Bergene šnipinėję anglų 
naudai prieš Vokietijų. Ket
virtas norvegas už tai nu
teistas 5 metus kalėti.

Išplėšė $50,000 Aukso

Port of Spain, Trinidad. 
—Vagys nupielavo pašto 
užraktus ir pasigrobė 50 
tūkstančių dolerių aukso, 
kuris buvo skirtas gabent į 
Francūziškų Guiana.
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Iš Brooklyno į Meksikos Sostinę ir Atgal
(Keliones Įspūdžiai)

s - ——-^= A. Gilmanas , ■ - ..... —
(Tąsa)B

Persikankinus per apie kokias 20 my
lių tų dangoraižių, privažiavome klonį ir 
miestelį vadinamą Tamazunchale. Visu 
amerikiečiai ištaria “Tomas and Char
lie.” Kiek čia kelias pilnas žmonelių-indi- 
jonų einant su prekėmis miestan! Visi 
ir visokiais būdais ką nors neša. Tūli 
jų neša ant nugaros malkų naštą, o jo 
asiliukas vėl su kokiais tai ryšuliais pas
kui eina. Moterys neša krepšį ar ryšulį 
ant galvos, dažnai vaikutį persisvėrę ant 
nugaros ir rankose ryšulėlį kitą. Neša 

- ir vaikučiai ryšulius, net, rodosi, už save 
didesnius. Kaip jie ištveria, negalima nei 
suprasti, ypatingai jų moterėlės.

Turėjau ir juoko iš tų vargšų. Rytme- 
tyj tuose kalnuose daug debesų ir lyja, 
ai/ba miglota, kaip jau debesy turi būti, 
priešais iš tolo matai ateina keliu du. 
Žinai, kad žmogus ir asilas, tik negali 
išskirti, katras žmogus, katras asilas, 
per miglą. Mat, žmoneliai čia maži, o dar 
pasilenkęs neša naštą. Jo didelės skrybė
lės kraštai linguoja, taipgi ir asilo au
sys, tai ištolo per miglą atrodo arba du 
asilai, arba žmonės. Tik išvysti tikrą 
vaizdą arti privažiavęs.

Yra sakoma, jog tūli tų žmonelių ei
na net kelias dienas, kol pasiekia miestą, 
su prekėmis. Ir tas labai galimas daiktas, 
nes, kaip minėjau, Meksikoj miestai re
tai, o pėsčias nedaug tenueisi per dieną.

Pirma įvažiuosiant Meksikon, tūli ma
ne gązdino, būk meksikonai tokie netei
singi, kad jeigu pamato amerikietį atva
žiuojant, tai meta vištą ar ką kitą ant 
kelio, kad suvažinėtai, o paskui prikim
ba ir išreikalauja valdžios pagalba dide
lius pinigus, o jei ne,-tai automobilį at
ima.

Kaip tik ir turėjau su vištomis bėdos, 
tik antraip, ne kaip baugino. Įvažiavus į 
Tamazunchale, radome pilną gatvę atei
nančių miestan išlaukiečių su įvairiais 
ryšuliais ir asilais, taipgi vištų, kalakutų. 
Žmonės ena pakraščiu, bet tie paukštpa- 
laikiai visai nepaiso amerikono nei jo au
tomobilio. Žioplinėjo viduriu kelio, nors 
tu jam pašnypšk. Pasisuko jaunuolis ko
kios penkiolikos metų ir pamatė, kad aš 
stoviu ir negaliu važiuoti dėl paukščių. 
Kad jau jis pradės tuos paukščius, pa- 

; griebęs, svaidyti kalnan, tai net jų*plunk
snos laksto. Kada kelias jau buvo liue
sas, jam padėkavojau, o jis pamojo ran
ka ir atsakė, kad nėr už ką. Tai tau jų 
ir neteisingumas, kad norėjai.

Šis klonis dikčiai puikus, turi labai srau
nią upę, ir daug įrengimų dėl vakacinin- 
kų iš Amerikos. Tik ne mums čia buvo 
būtį, nes ne to atvažiavome. Lipome iš 
klonio į dar aukštesnius kalnus.
a Važiavome, važiavome tais nesvietiško 
aukštumo kalnais, nebežinau nei kiek. 
Įsikyrėjo, atsibodo ir taip privargau be- 
sivingiuodamas, kad nebegaliu toliatl nei 
važiuoti. Ir aukštumas neišpasakytas, 
iškyli net 8 tūkstančius pėdų į erdvę, už 
debesių, o paskui leidiesi žemyn, idant 
vėl pradėjus tokią pat kelionę aukštyn. 
Ir kelias nėra, kad sau tiesiai liptum kal
nan, ale kaip kokiais laiptais, kitaip ir 
būti negalėtų. Apie 50 pėdų pakopi aukš
tyn, tiek pat žemyn, vėl tiek aukštyn ir 
vėl tiek žemyn, kaip kokiomis jūrų ban
gomis. O čia pakalnėn, kaip kokia skra- 
džia žemė, nei apačios nesimato, tik juo
da giluma, kai kur dar ir vanduo.

Per tokį lingavimą ir vingiavimą, ma
no draugė kad jau susirgo, tai ko vidu
rių neišvėmė. O kaip ant tyčių, ten kur 
kalnų viršūnėse, debesiuose, sustojome 
ir nusipirkome pas indijonką kokio tai 
nematyto geltono frukto, kurį ji ir su
valgė. Tas dar didesnę peklą pas ją su
kėlė ir maniau, kad turėsiu nabašninką 
ant rankų.

Vargais negalais, pasiekėme kitą klo
nį ir miestą, puikitfe, lygius, raudonus, 
kai nudažytus, laukus, kur apsistojome 
papietauti ir atsigauti. Kuomet iš padan
gės pradedi matyti klony bile miestą ar 

' miestelį, reginys stebėtinai gražus, ypa
tingai, kada namai balti, o jų stogai 
raudoni, ir dar viduryj didelė balta baž
nyčia.

Ir šiame mieste turistų vietos užima 
pirmą vietą, kiek tai išvaizda liečia. Vie
non ir užėjome pietauti. Savininkė vieną 
kitą žodį angliškai suprato, ale jos už
augęs sūnus, lankęs Amerikoj mokyklą,

kalbėjo, kaip reikia. Vieta ištaisyta, kaip 
ir 'bile restaurantas bile svieto daly, ir 
gėrimo šinkstalis. Mes vieni ten ir tebu
vome.

Ant sienos, prie mūs stalo) pakabintas 
pilkos lapės dailus kailiukas. Paklausiu 
jaunuolio, iš kur gautas. O jis sako, šiuo
se kalnuose esą pas juos lapių, levų ma
žosios rūšies, laukinių, kačių-tigrų, bež
džionių ir kitų įvairių žvėrių ir žvėrelių, 
kuriuos dažnai indi jonai nušauna ir jų 
kailiukus pardavinėja.

Dabar dasiprotėjau, iš kur mes tą nak
tį raiste girdėjome visokius balsus ir 
šnibždėjimus, ir ką galėjome sutikti...

Laukiame pagaminant “steiko”. Ėmė 
geras 20 minučių. Visą tą laiką indijonė- 
aztekė stovėjo prie pat durų, kalakutą'' 
po pažasčia laikydama ir nei žodžio ne
tardama. Man nusibodo j on žiūrėti, kaip 
į stovylą, nieko neveikiančią. Paklausiau 
jaunuolio, ko ji ten taip stovi. Jis atsakė, 
jog ji norinti tą kalakutą parduoti. Ir 
tuoj jaunuolis sušuko į ją:

—No quere hoy!
Ji vistiek stovi ir nei kruta, nei sako 

ką. Tada jis vėl suriko:
—No quere, digo! (Nereik, sakau!)
Tada moterėlė, skara užsigobus, kaip 

ir Lietuvoj, pakėlė akis aukštyn ir nuėjo 
prie kitos turistų vietos.

Įeina dikto sudėjimo vyras, pilkom ir 
dailiai išprosintom kelinėm, žalsvais 
marškiniais, skersu ir biskį šviesesniu 
kaklaryšiu, šviesiai pilka dideliais kraš
tais skrybėle, ir rudai baltais čeverykais. 
Juodi pakirpti ūseliai ir švariai nuskus
tas veidas. Paskui jį įsekė du lieso, bet 
stipraus sudėjimo vyrai, panašūs “kau- 
boisams” Amerikoj, su paslėptais revol
veriais prie šono.

Tuoj sukruto prie jo ir r es tau ranto sa
vininkė ir jos sūnus patarnauti jam, vis 
tik prie kiekvieno žodžio sakydami se
nior, senior. Jo .pavardės nenugirdau. Jis 
nusipirko saują cigarų, įsidėjo kišeniun 
ir išėjo, o tie du išsekė paskui jį. Iš visko 
buvo galima ^matyti, jog tai didelis ponas 
ir jo ypato^ apsaugotų j ai, kas ir ponams 
nelabai reikalingi šitose šalyse.

Įeina ir kitas labai panašiai apsirengęs, 
kaip ir buvusis, ale tik be palydovų, o su 
gitara rankoj nešinas. Jis pasisveikino su 
jaunuoliu ir atsisėdo prie šinkstalio. Nu
žiūrėjau, kad jis gal galėtų uždainuoti 
ar paskambinti. Paklausiau jo, ar galė
tų. O, mielu noru, atsakė, ir pradėjo.

Neprofesionalas jis nei dainininkas, nei 
gitaros skambintojas, ale taip puikiai 
sužavėjo jis savo meksikiečių liaudiško
mis ir kitomis romantiškomis dainomis, 
kad ištikrųjų reikėjo gėrėtis. Už tai jam 
nupirkau ir alaus ir vyno gerti, o jis la
bai nuolankiai padėkavojo ir dar norin- 
giau padainavo ir paskambino.

Aš maniau, kad aš jam teisingai atsi
lyginau, bet paskiau susipratau, jog tai 
buvo mano kiaulystė. Turėjau jam ne 
gerti už tai pirkti, ale pesą numesti, ku
ris tik vertas 20 Amerikos centų, ale ten 
tiek, kiek čia doleris, o dydis, kaip gera 
sidabrinė ripka. Jam daug būt geresnis 
ir naudingesnis atlyginimas. Tikiuosi, jog 
kiti turistai tokios kiaulystės nepadarys 
jam.

Pavalgėm labai diržingo “steiko” ir at
sigėrėme Meksikos skanaus alaus. Kal
bant apie alų, Meksikos alus gan skanus 
ir lygus gerume bile geram alui. Jo kai
na už geros mieros bonką 30 centavų, ar
ba apie 6 Amerikos centai. Ir kas ste
bėtina, tai kad Meksikoj alų gali pirkti 
bile kur, net ir vaikai pardavinėja, o nei 
girtų ir nei kriminalistų dėl to nematė
me nei vieno, ką norėtų mums tūli geri 
Amerikos blaivininkai įpasakoti ir už
drausti alų daryti ir gerti. Nemažai jo 
ten ir išgėrėme, vietoj jų prasto vandens.

Restauranto jaunuolis papasakojo, jog 
dar turėsime apie 25 mylias kalnų ir dar 
aukštesnių. Tas kaip ir depresino mus. 
Kalnai, ne kalnai, turime pasiekti vietą. 
Vėl pradėjome lipti kalnuosna, iš kur 
dabar matėsi visas raudonosios žemės 
klonis, jaučiais ariamas ir akėjamas. 
Aišku, tas plotas, šimtai hektarų, ne pa
prastiems indijonams-aztekams priklau
so, čia jau turtuolio žemė. Gal ji ir pri
klausė tam dailiam ponui, /

I

(Tąsa bus)

Taikos Kongreso Masinis Mitingas Pasise
kė; Žmonių Buvo Pilnas Chicagos Stadium

(Tąsa nuo 1 puslapio)
Masinį mitingą atidarė kun. 

William C. Anderson, su pri
taikyta religine malda.

Stipriu ir gražiu* balsu, ly
rišku sopranu gražiai sudai
navo Agatha Lewis. Minia 
žmonių griausmingai jai plo
jo.

Perskaityta keletas sveiki
nimo telegramų nuo kelių se
natorių ir šiaip pavienių vi
suomenininkų.

Vakarui pirmininkavo Dr. 
John B. Thompson.

Einant prie kalbėtojų bus 
vietoje pasakyti, kad neatvyko 
kalbėti senatoriai Clark ir 

zNye. Jie atsisakė visai prieš 
mitingą ir prisiuntė pasiteisi
nimo telegramas. Pasiteisini
mai, kaip pasirodo, labai men
ki. Girdi, jie nematą kaip to- 
kis Kongresas galėtų ką gero 
Amerikai padaryti.

Well, dabar jie ir kiti' pa
matys, kad šis milžiniškasis 
mitingas yra dar tik pradžia 
viso darbo, kad Amerikos ša
lis būtų išgelbėta nuo įsivėli
mo karan.

Bet jų atsisakymas nė kiek 
nesudemoralizavo Kongreso.

Vakare kalbėjo Reid Ro
binson, prezidentas Internatio
nal Union of Mine and Smel
ter Workers. Jis savo kalba 
sukėlė didelį entuziazmą pu
blikoje ir iššaukė didelį del
nų plojimą. Jis pareiškė: “Iš 
šio Kongreso lai išauga di
džiule armija gynimui Ameri
kos demokratijos ir civilių 
laisvių”.

>Antras kalbėjo jaunuolis, 
Jack McMichaell, Jaunimo 
Kongreso pirmininkas. Labai 
puikiai ir faktais paremta sa
vo kalba jis nušvietė jauni
mo gyvenimą, jo troškimus ir 
kokia ateitis jų laukia. Jis 
pareiškė tą tiesą, kad šian
dien Amerikos jaunimas prie
šingas karui ir abelnai dabar
tinėm valdžios užmačiom iš
rauti -juos iš gyvenimo, per
blokšti juos dar tik pradedant 
gyventi. 1

“Amerikos jaunimas nesi
gailės savo kraujo ir gyvybės 
paaukoti apgynimui šios ša
lies, bet niekada nesutiks eiti 
ginti svetimos šalies imperia
lizmo”, pareiškė kalbėtojas.

Pertraukoje kalbų, garsus 
ir visų mylimas dainininkas 
Paul Robeson sudainavo Ame
rikos Baladę, pritariant di
džiuliam chorui. Jo balsas ir 
gražumas dainos melodijų už
žavėjo minią žmonių ir turė
jo antru kartu išeiti dainuoti. 
Publika sveikino jį delnų plo
jimu.

Paskui dar kalbėjo Joseph 
Curran, prezidentas Maritime 
Workers Unijos, Dr. Francis 
Townsend ir John P. Davis, 
sekr. Negrų Nacionalio Kon
greso. Jie savo kalbose išreiš
kė pasidžiaugimą, kad liau
dyje cementuojasi vienybė vie
nam dideliam tikslui: išlaiky
ti Ameriką nuo karo, kovoti 
prieš konskripciją, apginti ci- 
viles laisves.

Iš vakaro buvo pranešta, 
kad susidėjus aplinkybėm 
kongresmanas Vito Marcanto- 
riio labai skubinasi pribūti 
masinin mitingan. Jo laukta 
su dideliu .nekantrumu. Jau 
atėjo ir 11:30 vai. nakties ir. 
dar nesimato jo.

Ir koks buvo didelis entu
ziazmas, kada jis pasirodė es
tradoje, ant kurios buvo dau
gelis žmonių ir sveikino jį. 
Sveikino jį visa minia, visas 
Stadiumas! Manyta, kad jis 
negalės1 pradėti kalbėti,—di
delis šaukimas Ura! Lai gy
vuoja Amerikos demokratija! 
Lai gyyuoja vadas veikimo už 
taiką!

Marčantonio — nedidelis 
žmogus, bet didelis širdimi ir 
protu, didelis veikėjas už ci- 
viles laisves, už gerovę Ame
rikai. Tai vyras, valdininkas, 
kuris nepabijojo reakcionierių 
g'rąsinimų ir atvyko prieš šią 
didelę publiką kalbėti.

Sunku buvo, jam kalbėti. 
Kiekvienas jo sakinys lydėtas

delnų plojimais. Jis savo trum
poj bet ugningoj kalboj pa
reiškė :

“Nenuleiskite rankų! Dabar 
vęikimo ir kovos pradžia su
laikyti karinius isterikus, kad 
jie nejveltų Ameriką karan! 
Veikite greitai, veikite šią
nakt pat,—siųskite savo kon- 
gresmanam ir senatoriam pro
testų telegramas ir pareiškite

savo galingu balsu, kad esate 
priešingi kons kripei jai, biliam, 
kurie atsukti prieš Amerikos 
liaudį!”

Tuomi jis savo kalbą bai
gė. Dar ilgai tęsėsi sveikini
mas jo ir delnų plojimas.

Tai taip praėjo tas garsu
sis ir reikšmingas Taikos Kon
greso masinis mitingas iš ku
rio, aišku, išplauks labai ga
lingas ir daug lemiantis Ame
rikos liaudies balsas prieš ka
rinius isterikus, prieš pasimo- 
jėlius ant civilių laisvių.

St. Butkus.

Susipažinkim Su Kaliforniečiais
 IH----------------------------------------------

(Tąsa nuo 3-čio pusi.)
nima draugė viena iš tų tūks
tančių. Tačiau jinai, apart sa
vo sunkių šeimos asmeninių 
pareigų, reikalų, daug darba
vosi ir visuomeniniuose reika
luose, ypač tarptautiniame 
veikime, kadangi minima 
draugė gerai vartoja anglų 
kalbą. Nors jinai yra atvykus 
iš Lietuvos, bet kaipo sugabi 
moteriškė ir didžiumoje gy
veno tarpe svetimtaučių, tat iš
moko kalbą. Taipgi josios’ 
draugas P. Pupis yra geras 
nuoširdus darbuotojas, veikė
jas. Vienu žodžiu, dd. Pupiai 
—-puikūs žmonės ir nuo savęs 
norisi jiems palinkėti ilgų me
tų, sveikatos ir dar su dides
ne energija mestis į darbą.

Antras brolis Jonas Pupis 
su žmona, taipgi pasadenie- 
čiai, irgi puikūs, geri žmonės 
ir nuolatiniai darbininkų kla
sės rėmėjai ir darbuotojai. Be

to, Petravičiai irgi Pasadenos 
gyventojai taip pat puikūs, 
apsišvietę, geri žmonės ir geri 
progresyvio judėjimo rėmėjai. 

(Bus daugiau)

VILNIUS. — Vilniuje vyks
ta socialistinė kūryba ne tik 
žemės reformos, bet ir pre
kybos bei pramonės įmonių 
nacionalizavimo pavidalu. Ne
seniai įkurta. Vilniuje Pramo
nės Ministerijos atstovybė, ku
ri rūpinasi visų pramonės įmo
nių žaliava, kreditais ir t.t. 
Vilniuje yra devynios lentpjū
vės. Kai kurios lentpjūvės jau 
yra gavusios paramą mišku. 
Jos pradeda darbą pilnu tem
pu. Stengiamasi išjudinti ir 
kitas lentpjūves, kad jos ga
lėtų duoti darbo kuo dides
niam darbininkų skaičiui.

Iš viso Vilniuje veikia apie 
2,700 prekybos įmonių, iš ku
rių yra apie 450 pirmos ir 
antros rūšies, šių įmonių me
tinė apyvarta 1939 m. siekė 
ligi 150 milijonų litų.

Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėje”.

SVARBIOS KNYGOS
• KRIKŠČIONYBĖS TRAGIZMAS

Parašė Kun. Povilas Jakas. Jis nurodo, kaip krikš
čionybė daro skerspaines progresui ir pažangai. 

93 puslapių.
KAINA 50 CENTŲ

KAUNAS.—Rugpjūčio 3 d. 
Valstybinė Nacionalizavimo Ko
misija nutarė laikyti nacionali
zuotais dar šiuos bankus: 1) 
Vilniaus miesto taupomąją ka
są, 2 U Panevėžio pirklių savi
tarpi^ kredito draugiją, 3) Pa
nevėžio savitarpinės paskolos 
draugiją, 4) Tauragės komer
cijos savitarpinio kredito drau
giją, 5) kiaulių shvitarpinio 
kredito prekybos draugiją, 6) 
Utenos savitarpinio kredito dr- 
ją, 7) Vilniaus žemės banką, 8) 
Vilniaus miesto kredito draugi
ją, 9) Krašto ūkio banką—Vil
niaus skyrių, 10) Lenkų banką 
—Vilniaus skyrių, 11) Vilniaus 
privatinį prekybos banką, 12) 
Valstybės žemės ūkio banką— 
Vilniaus sk., 13) Darbo drau
gijų sąjungos banką—Vilniaus 
sk., 14) Varšuvos prekybos 
banką—Vilniaus sk., 15) žemės 
ūkio • draugijų centralinę ka
są—Vilniaus sk., 16) Koopera
tinių draugijų banką A, B — 
Vilniaus sk., 17) Banko namai 
Kleck ir Levin Vilniuje, 18) 
Banko namai Ryndanski ir 
Kaufmans Vilniuje.

• Lietuvių Kalbos Gramatika
Paraše Kun. Dr. Jonas Starkus

Mariampolės Kolegijos Profesorius
KAINA $1.00

• DINGUS ROŽYTE
Paraše Pranulis

Gražių eilių kūrinys. Tik dabar išleido dienraštis 
“Laisvė.” —**

PUSLAPIŲ 32, KAINA 15c.

“LAISVĖ”
427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y.

Užsakykite “Laisvę” į Lietuvą
Lietuvos žmonės labai mėgo skaityti “Laisvę,” bet 

Smetonos valdžia “Laisvės” neįsileisdavo. Dabartinė val
džia sukriušino cenzūros retežius ir “Laisvę” jau eina į 
Lietuvą. Užrašykite ją savo draugams ir giminėms. 
“Laisvės” kaina į Lietuvą $8.00 metams, $4.00 pusei 
metų. Antrašą, kam užrašote, prašome rašyti sekamai:

Vardas .............................................................................................................

Paštas .............................................................................................................

Gatvė ar kaimas .............................. _........................................................

Apskritys ....................................... ;............................................. —

Prašome aiškiai įrašyti antrašą į čia paduotą blanku- 
tę ir prisiųsti kartu su mokestim “Laisvės” Administra
cijai, 427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

MOKYKLOS BAIGIMO PROGA
APDOVANOKITE JA

Puikiausia berniukui ar mergaitei dovana — taUnmijas Remington Type- 
writeris. Artinasi mokyklų baigimo sezonasGraduations. Apdovanokite 

savo jaunuolius gražia, nauja Remington Typewriter ^mašinėlė.

ŠTAI JUMS PASIRINKIMAS:

, Remette Portable Typewriter
(Educational Keyboard No. 3410)

I

Junior Deluxe Portable

Remington Model No. 5 Deluxe

Remington Model No. 1 Deluxe

Deluxe Noiseless Portable

$49.50
$59.50
$67.50Tuojau užsisakykite per “Laisvę,” 

nes “Laisvė” savo skaitytojams
.• duoda didelę nuolaidą. *

Parašykite “Laisvės” Administracijai klausdami informacijų, t prisiusime jums 
cirkuliarą, kuris plačiai aprašo kiekvieną mašiną.

“LAISVES” ADMINISTRACIJA
427 LORIMER ST. BROOKLYN, N. Y.
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Detroit, Mich.
Iš LLD 52 Kuopos Veikimo
Rugp. 11 d. kuopa laikė re- 

guliarį susirinkimą. Narių da
lyvavo nedaug, bet buvo per
leista gerų tarimų, organiza
cijos ir progresyvio veikimo 
reikale. Organizatorius J. Ba
ronas pridavė 10 naujų apli
kacijų ir visos liko priimtos.

Iš ALD Kongreso vietinio 
skyriaus pranešė, kad valdyba 
nutarė surengti Detroite pra
kalbas reikale Lietuvoje įsistei- 
gimo Sovietų valdžios. Vieta ir 
laikas prakalbų bus paskelbta 
dienraščiuose. Prakalbos De
troite būtinai reikalingos, kad 
supažindinus lietuvių visuome
nę su naujais įvykiais Lietu
voj. Yra Detroite lietuvių, ku
rie skaito “Naujienas,” “Ke
leivį” ir kitus Lietuvos naujos 
valdžios priešų laikraščius, ku
rie atsilankys į prakalbas per
sitikrins, kad Lietuva yra lai
sva, Sovietų santvarka Lietu
vos žmonės džiaugiasi. Kurie 
nori sužinoti apie Lietuvą tei
singas žinias, tai būtinai reik 
užsirašyti “Laisvę” arba “Vil
nį”, kuriose randasi . kores
pondencijų iš Lietuvos, pačių 
Lietuvos korespondentų apra
šymai.

LLD organizacijos 25 metų 
jubilėjinis paminėjimas nuo 
šios kultūros įstaigos susior- 
ganizavimo įvyks October 27 d. 
finų svetainėj. Prirengime šio 
pokilio darbuojas Detroito at
sižymėję veikėjai: p. Krakai- 
tis, J. Baronas ir J. J. Butkus, 
taipgi ir nekurie kiti draugai. 
Komisija pranešė, kad šis po- 
kilis bus taip įvairus, kokio 
Detroito publikai teks pirmu 
sykiu matyti, o atsilankę pa
tys persitikrinsit.

Buvo plačiai kalbama apie 
taikos suvažiavimą Chicagoj, 
kuris atsibus Aug. 31 ir 1-2 
Sept, dienomis. Nutarta pasių
sti delegatą į taikos suvažiavi
mą.

Sept. 1 d. ant Beechnut 
Grove daržo įvyks Kuopos 
piknikas. Detroito lietuvių pu
blika turės progą baigianties 
vasaros sezonui pasilinksminti, 
praleisti smagiai laiką. Bus 
gera muzika dėl šokių, už
kandžių, visokių gardumynų 
bus iki valiai, tai būtinai daly- 
vaukit.

Sept, mėnesį įvyks balsavi
mai į įvairias valdžios įstai
gas. Visi, kurie tik galit bal
suoti, būtinai dalyvaukit bal
savimuose. Mūsų visų pąreiga 
balsuoti už pažangius žmones, 
kurie darbuojas, kad Amerika 
nebūtų įtraukta į imperialisti
nį karą. Nepamirškit balsuoti 
už senatorių Stanley Novak, 
kuris bus ant blankos (balsa
vimo baloto) ant Michigan 
valstijos senatoriaus, tai vie
nas, kuris sąžiningai atstovau
ja darbo žmonių reikalus.

Aug. 18 d. LLD 52 ir LDS 
21 kuopos Westsides ir abi 
kuopos Eastsidės turėjo eks
kursiją — išvažiavimą laivu 
ežeru (Lake Erie) ant Put-in- 
Bay. Iš ryto atrodė, kad bus 
lietaus ir buvo pradėję lyti, 
bet publika į tai nekreipė aty- 
dos, norinčių važiuoti buvo 
tiek daug, kad visiems nebuvo 

vietos ant laivo, daug turėjo 
grąžinti tikietus. Lietuvių va
žiavo gražus būrys. Jaunimo, 
Aido Choro narių, buvo daug. 
Laivas važiavo 4 vai. iki Put 
in Bay. Vanduo buvo tykus, 
kelionė buvo labai patogi. 
Grįžtant namo buvo vėjuota, 
laivą pradėjo supti, vaikščioti 
ant laivo nebuvo patogu, bet 
jautės publika smagiai, šis iš
važiavimas pilnai nusisekė. 
Organizacijoms liks pelno.

Kp. Koresp. J. B.

Easton, Pa.
LDS 51 Kp.t Piknikas

LDS 51 kp. piknikas buvo 
surengtas rugpjūčio 25 d.,
Pleasant Grove parke. Tai bu
vo vienas iš smagiausių pikni
kų, tiktai diena pasitaikė la
bai šalta, apsiniaukus, o vė
liau lietus gadino kaip ren
gėjų, taip publikos ūpą. Ta- 
čiaus visi linksminosi gana 
smagiai ir žmonių buvo nema
žai, atsižvengiant į blogą orą. 
Kadangi piknikas buvo reng
tas bendrai su ukrainų IWO 
kuopa, tai ir ukrainų dalyvavo 
gražus būrelis ir visi labai 
draugiškai praleido sekmadie
nį. r

Buvo atvykę dd. Drillingai 
iš Bethlehem, Pa., čiela maši
na draugų iš Elizabeth, N. J., 
tarpe jų radosi buvusi easton- 
ietė d. Makutienienė, smarku
sis “Laisvės” vajininkas d. 
Stripeika, d. Barkauskienė, d. 
Arlauskas iš Linden, N. J. ir 
viena draugė iš Bayonne, N. 
J. (Atsiprašau, bet. pavardę 
pamiršau.) Taipgi, nors trum
pai, bet su mumis dalyvavo ir 
tolimas svečias iš Chica- 
gos, žymus darbuotojas savo 
kolonijoj d. S. Tilvikas. Jis su 
mūsiškiu d. Leonu Tilviku iš
vyko, kaipo delegatai į LDS 
seimą.

Manome, kad pelno biskis 
liks. Tik atsiprašome labai ne
kuriu, kad negalėjo pikniko 
vietą surasti, nes nurodymai 
buvo klaidingi. Vieton važiuo
ti visą laiką keliu No. 611, pa
siekus Martin’s Creek reikėjo 
niekur nesisukti, bet važiuoti 
tiesiai, tai keliu No. 712. Teko 
nugirsti, kad prisėjo nekuriem 
draugam klaidžioti. Todėl la
bai atsiprašome už padarytą 
klaidą. O dalyvavusiems dide
lis ačių, kad nepagailėjo at
vykti ir sykiu su mumis pasi
linksminti.

Literatūros Draugijos 13 Kp.
Rengiasi prie Jubilėjaus

Kadangi šįmet sukanka 25 
metai nuo įsisteigimo mūsų or
ganizacijos, tad ir mūsų kuo
pa buvo viena iš tų pirmųjų, 
kuriuos buvo sutvertos 1915 
metais. Mūs kuopa yra nuta
rus rengti ką tokio iškilmingo, 
kad tinkamai apvaikščiojus si
dabrinį jubilėjų. Manoma 
rengti kokią vakarienę su pra
kalbom ir šokiais ir tam dar
bui jau yra išrinkta komisija.

Peržiūrėjus senus protoko
lus surandame, kad pirmai
siais Eastono kuopos įsteigė
jais buvo dd. V. J. Stankus, 
Kulaitis, Jurgis Jankauskas, 
Suzana Tarvydaitė, Malkaitis 
ir penki kiti, nekurįe^iš jų jau

Minersville, Pa.
“Laisvės” Pikniko Pasekmes

Abelnai imant, šiuos metus 
prie pikniko rengtasi su pilnu 
atsidavimu; agitacija už pik
niką ėjo pasekmingai ir tikė
tasi sulaukti daug svečių ir sa
vųjų skaitlingo dalyvavimo, iš 
ko galėsim sukelti stiprią pa
ramą dienraščiui “Laisvei”. 
Bet štai, kita nelaimė, gam
tos nepalankumas, mūsų pla
nams pakenkė. Vietoje gied
rios dienos, beveik visą dieną 
lijo, tas vietinę publiką bau
gino iš namų judintis; na, o 
svečiams iš toliau taip pat ne
buvo drąsu apleisti namus. 
Tad beveik iki 3-čiai valandai 
rengėjai manė, kad reikės pa
sitenkinti tik darbu veltui pa
dėtu prie surengimo ir pada
rytu nuostoliu del apskričio.

Apie tą laiką truputį lyg 
prasiblaivė ir pradėjo tai vie
na, tai kita mašina pasirody
ti su svečiais ir truputį lyg nu
puolė tas pesimizmas rengė
jams, kad mes visiškai nelai
mingi šiame parengime.

Pasirodė svečiai gana iš to
li; iš Baltimorės, Md., 2 maši
nos, draugai Paserskiai su 
dviem dukrelėms, P. Pivariū- 
nas su motere, ir A. žemai
čiai ir jų dukrelė. Iš Pittston, 
Pa., d. Valinčius su dukrele ir 
3 draugai, atsiveežė Vitkūną, 
Graželiūną ir Klazevičių. Iš 
Newark, N. J. žilioniai ir Zei- 
kai; iš Beadingo, Wilkes Bar
re, Nanticoke, būdamas prie 
darbo, neturėjau progos visų 
svečių vardus paimti, todėl ne
galiu paminėti. Tai tik iš to
limesniu vietų svečiai. Bet iš 
mūs artimesnių vietų, kaip tai: 
Ashland, Girardville, Shenan
doah, Mahanoy City ir Coal
dale, Gilberton ir Shaft dd. 
Paųliukoniai, pribuvo draugas 
Vailionis su mašinom ir atsi
vežė draugų. Tai pažangieji 
žmonės, kurie įvertina liau
dies dienraščio svarbą progre
suojančiai žmonijai. Tai vidu
rinė klasė, kuri susideda iš 
smulkiųjų verslių ir pritaria 
progresyvių darbininkų klasi
niame supratime žengimui pir
myn! Kas kita su minersvil- 
liečiais biznieriais, jie nutolę 
nuo progresuojančių darbinin
kų; todėl, kad toji dalis dar
bininkų neganėtinai rėmė jų 
“biznį”, ypatingai “tavernių”. 
Bet nekreipia dųmės į tuos 
darbininkus, kurie, šios apy
linkės juodoj industrijoj ka- 

mirę, kiti išvažintiję į kitas da
lis Amerikos. Būtų labai ma
lonu, kad tie draugai pagelbė
tų mums su mūsų iškilme, nes 
jie, kaipo mūsų prakilnios or
ganizacijos veteranai, daug 
mums gali suteikti žinių ir 
daug kuomi pagelbėti, kad 
mūsų sidabrinis jubilėjus bū
tų tikrai gražiai ir draugiškai 
paminėtas. Manau, kad tie 
draugai neatsisakys su rengi
mo <komisija kooperuoti. Pa
rengimas įvyks apie galą rug
sėjo arba spalio mėnesy. 
Smulkmenos bus praneštos vė
liau. Iškalno širdingai kviečia
me Eastono ir apielinkės lie
tuvius dalyvauti su mumis.

Eugenija.
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sykių, pergyvena krizį. Tas 
krizis ir verčia darbininkus 
kovoti už gyvasties palaiky
mą; jis atsiliepia ir ant viduri
nės klasės verslių, pablogini
mo apyvartos, kada darbinin
kai neturi už ką jų apyvartos 
reikmenis išpirkti, čia darbi
ninkai priversti išeiti į kovą 
su savo išnaudotojais ir jų 
kovos laimėjimas - pagerina 
būvį ir vidurinės klasės. Bet 
tos kovos vedimui darbinin
kams būtinai reikalinga turėti 
ir metodos proto tobulinimui. 
Tos metodos ir yra darbinin
kų pačių palaikoma literatū
ra—jų pačių palaikomi dien
raščiai. Todėl, mes ir šaukia
mės į pažangiąją visuomenę 
lietuvių tam svarbiam užda
viny ateit į pagelbą ne tik 
mums, bet ir jums patiems, 
jeigu jūs suprastumėt, kas jūs 
gerbūvį sunkina ?

Ot, šičia turiu prisiminti la
bai nesmagiai jaučiantis, kad 
mūs minersvilliečiai versliai 
nepasirodė nė vienas šiame 
parengime, kaipo ignoruoda
mi, kad mes jiems* “biznį” ga
diname ! Bet mums yra gerai 
žinoma, kad tose įstaigose, 
kur darbininkams protą tem
dina, jie linksmai dalyvauja 
ir neskūpėtinai aukoja—reiš
kia, pritaria ne progresui, bet 
regresui!

Tiek to, bet mes turim ir 
pritariančių žmonių. Draugė 
P. Jurevičienė iškepė gražų 
keksą (pyragą) ir paaukojo, 
kitos moterys padarė tikietu- 
kus po 5c ir surinko $4.55. 
Garbė joms, ypatingai A. Ar- 
bašiauskienei, kuri labai gabi 
tame darbe'.

Prie pabaigos negalima pra
leisti netarus padėkos žodį šio 
sezono parengimo gaspado- 
riams ir gaspadinėms, kurie 
be jokio atsisakymo turėjo at
likti visus darbus, nori ar ne
nori. Tai yra gaspacl orius ir 
pagelbininkas Potinskas ir Pe
čiulis. Gaspadinės buvo Shem- 
berienė, Pečiulienė ir Agur- 
kienė. Darbininkai: V. čiudi- 
nis, ■ V. Razminas. Kurie būti
nai turėjo sunkiai dirbti vi
suose parengimuose ir be jo
kio atsisakymo, nes mūs or
ganizacijos šią vasarą susirin
kimų krizį pergyveno, kad į 
kuopų šaukiamus susirinkimus 
narių mažai lankėsi. Todėl, 
kiek atėjo į susirinkimą, tai 
turėjo visi užsiimti darbu be 
išsikalbėjimo parengime. To
dėl, šios vasaros sezono pa
rengimų gaspadoriams, gaspa
dinėms ir darbininkams pri
klauso tart pagarbos žodis už 
jų nuovargį dėl visuomenės 
labo.

Politiniu žvilgsniu visa svar
ba atlikta pasekmingai, tą 
pranešė kiti korespondentai. 
Pelno liko dienraščiui “Lais
vei” $24.25 nuo parengimo.

Atsilankiusiems svečiams ir 
publikai tariu' širdingai ačiū !

J. Ramanauskas.

Meksikos Atžagareiviai Mė
gina Pasinaudot Trockio 

Nužudymu, Sako Komunistai
Mexico City. — Meksikos 

Komunistų Partijos Politi
nis Biuras išleido pareiški
mų, atsakydamas tiems, ku
rie bando kaltint komunis
tus ir Sovietų Sąjungų už 
Trockio nužudymų.

Meksikos Kom. Partija 
pabrėžia, jog Komunistų 
Partija yra griežtai nusis
tačius prieš asmeniškų tero
rų ir žudymų. Ji nurodo, 
kad dabar visokie atžaga
reiviai, reakcionieriai, polK 
ei jos rateliai ir įvairūs prie
šai darbininkų judėjimo 
stengiasi išnaudot Trockio 
nužudymų savo kurstymams 
prieš Meksikos Komunistų 
Partijų, prieš revoliucinius 
to krašto darbininkus ir 
valstiečius, prieš Komunis
tų Internacionalų ir prieš 
Sovietų Sųjungų.

Meksikos Komunistų Par
tijos Politinis Biuras pažy
mi, kad milžiniška daugu
ma Meksikos darbo žmonių 

7 Eenlto puslapi

atmeta tų elementų varomų 
propagandų prieš komunis
tus ir prieš Sovietus.

Naujausi Oro Mūšiai 
Vokiečių su Anglais
London, rugpj. 30. — Vėl 

vokiečių bombanešiai ata
kavo Londonu, Anglijos sos
tinę. Vokiečių lakūnai mėtė 
kaukiančias bombas.

kalų aptarti, taipgi paslmokėkite 
duokles. — K. K. Sekr.

(208-210)

WORCESTER, MASS.
.Mass. Liet. Kong. Drg. Sąryšio 

susirinkimas įvyks rugsėjo 5 d., 7:30 
v. v., 29 Endicott St. Visi Draugijų 
atstovai dalyvaukite. — J. M. Lu
kas, Pirm. (208-209)

JERSEY CITY, N. J.
LDS 133 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, 8 d. rugsėjo, Peoples 
Centre, 158 Mercer St., 10 vai. ryte, 
šis bus paskutinis susirinkimą® ry
tais. Spalių mėnesio susirinkimas 
įvyks 2-rą vai. po pietų. Šiame su
sirinkime bus duodamas raportas iš 
LDS 5-to Seimo. Dalyvaukite.

(208-210)

VARPO KEPTUVĖH

Berlin, rugp. 30. — Vo
kiečių bombininkai taip pa
degė Liverpoolį, didį Angli
jos prieplaukos miestų, kad 
jis skęsta liepsnose.

Italai Oro Bombomis Suga
dinę Suezo Kanalą

Roma, rugpj. 30. — Pa
sak italų komandos, tai jų 
lakūnai bombomis žymiai 
sugadinę anglų laivam 
įplaukimo žiotis iš Vidurže
mio Jūros į Suezo kanalų.

Washington. — Jungtinių 
Valstijų senatas dauguma 
balsų nutarė skirt 5 bilionus 
dolerių nepaprastam Ameri
kos ginklavimui.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
WORCESTER, MASS.

Mass. Lietuvių Kongreso Draugi
jų Sąryšio, Worcesterio Skyriaus, 
metinis piknikas įvyks rugsėjo 8 d., 
Olympia Parke. Bus visokių skanių 
valgių ii’ gėrimų. Taipgi gera orkes
trą šokiams. Kviečiame dalyvauti. — 
Rengėjai. (208-210)

36-40 Stagg St Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y. 
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

WORCESTER, MASS.
ALDLD, Moterų 155 kp. rankdar

bių kliubas rengia balių 6 d. rugsė
jo, 7:30 v. v., 29 Endicott St. Bus 
nepaprastai įvairus. Parašome daly
vauti. — A. W. (208-209)

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.

RICHMOND HILL—E. N. Y.
Ketvirtadienį, 5 d. rugsėjo, 8 v. v. 

Logan Inn Patalpoj, kampas Logan 
ir Atlantic Avė., įvyks kuopos susi
rinkimas. Bus išduotas raportas iš 
suvažiavimo. Todėl visi nariai daly
vaukite — A. Bieliauskienė. Sekr.

(208-209)

Siunčiame duoną per paštą J kitus ndesnis, specialiai greitai pristato.
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svori Ir kaina*.

VARPAS BAKERY 36-40 Stagg Street Brooklyn, N. Y.
__________ ________________ ________________ ________ t________

NASHUA, N. H.
LLD 42 kp. ir LDS 128 kp. ben

dras susirinkimas įvyks rugsėjo 7 d., 
7 v. v., O’Donnell Hall, 20 High St. 
Abiejų kuopų nariai dalyvaukite, peš 
yra svarbių reikalų aptarti. — J. 
Egeris, Sekr. (208-210)

WORCESTER, MASS.
Aido Choro repeticijos įvyks rug

sėjo 4 d., 7:30 v. v. Visi nariai ir 
dailės mylėtojai dalyvaukite. Aido 
Choras rengiasi prie didelio darbo 
lošime muzikos ir dainų. Reikia dau
giau spėkų dėl šitokio darbo, kvie
čiame jaunimą dalyvauti.

SCRANTON, PA.
ALDLE 39 kp. susirinkimas įvyks 

pas dd. Gluoksni'us, trečiadienį, 4 d. 
rugsėjo 8 v. v. 1256 Diamond Avė. 
Prašome draugų dalyvauti, nes turi
me daug svarbių dalykų aptarti.

Org.
(207-209)

WILKES-BARRE, PA.
LLD 43 kp. susirinkimas įvyks 8 

d. rugsėjo, 7 v. v., IWO Svet., 252 
E. Market St. Malonėkite atsilanky
ti ir naujų narių atsivesti.

(206-208)

: ĮSIGYKITE DABAR
• žemiau parodyta tik keli iš mūsų didelio sandelio

šios rūšies daiktų
• YOUR OLD WA¥<H vi

" |7 J EWE L

BĮMž®

ŽIEDAI

nuo $1.50 augštyn 
Daimantai 

Melsvi-balti ir perfekto

Daugybė kitų daiktų ir • 
daiktelių sau reikalin
gų rasite mūsų didelė- • 
j e krautuvėje. Užeikite • 
pamatyti.

HARRISON—KEARNY, N. J.
LLD 136 kp. susirinkimas įvyks 

penktadienį, rugsėjo 6 d., '7.30 v. v., 
15-17 Ann St. Nariai esame kviečia
mi dalyvauti, nes bus svarbių rei-

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
Telefonas: Humboldt 2-7984

580 SUMMER AVENUE 
ft 

Arti Chester Avenue
NEWARK, N. J.

ROBERT:
LIPTON • 

JEWELER •
Įsteigta 1892 J

701 GRAND STREET^
BROOKLYN, N. Y. J

Tarpe •
Graliam & Manhattan Avė*. •

Tel. Stagg 2-2173 į e
Priminkite ŠĮ skelbimą ir gausite nuolaidą I •

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

K®’

LeVANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated
•

J. LeVANDA—E. LeVANDA
Tėvas ir Sūnus Levandauskal

UNDERTAKERS
•

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Tel. Stagg 2-0788
NIGHT—HAvemeyer 8-1158

fi

KAIP PALAIKYT SVEIKATA
— VYRAI IR MOTERYS —

Kraujo, Odos ir Nervų Ligos, Abelnas Silpnumas, 
Chroniški Skauduliai, Skilvio ir Mėšlažarnės ligos, 
Chroniški Reumatiški Nesveikumai, Nosies, Gerklės 
ir Plaučių Ligos, Inkstų, Pūslės Nesveikumai ir kitos 
Chroniškos Ligos Vyrų ir Moterų sėk
mingai gydoma. Kreipkitės į Dr. Zins su 
Pasitikėjimu.

Kraujo ir Šlapumo Tyrimai, 
PRIEINAMOS KAINOS

Atskiri pasitarimų kambariai Vyram ir Moterim 
IŠTYRIMAI DOVANAI

(Virš 5$ m. Privatinės ir Ligoninėje Praktikos)

DR. L. ZINS
IK) East 16 St., N. Y

Tarp Union Square ir Irving PI.
VALANDOS: 9 A. JVf.—8 P. M.;

Sekmadieniais: 9 A. M.—2 P. M.

X-Rays
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Trečiadienis, Rugsėjo 4, 1940Šeštas puslapis

660 Grand Street

Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga 'TfJi

nas automobilius komisijos ir sąrą.

LIETUVIU MENO SĄJUNGOS SUVAŽIAVIMAS
Tel. Virginia 7-4499

wwywwy ww vwwy yyyy wwywwyyw yywwwwyw mm mm

ir impor- 
degtinės ir 

geriausių

BROOKLYN, N. Y.
Tel. Evergreen 4-9508 .

Kiekvieną subatą 
karsta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterims. Nedė- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

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

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

Iš senų 
n a u jus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais.
kalui esant ir 
padidinu- tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 

Kamp. Broadway ir Stone Ave., 
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

stočių BMT Line
Te!.: Glenrtiore 5-6191

Lietuviu Rakandų Krautuve
Parduodame įvairius rakandus labai nužemintomis 

kainomis. Pasirinkimas didelis.
Bedroom and Parlor Sets, Studio Couches, Kitchen 

Sets, Dinette Sets, Matrasai ir Springsai
GRAND CHĄIR CORPORATION

LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI
ANT. PETRAITIS, Biznio Vedėjas

409 ir 436 Grand St. Tei. ev. 7-8451 Brooklyn, N. Y.

(SHALINSKAS)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue 

' Opposite Forest Paukway
WOODHAVEN, N. Y.

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europlftko ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs, lietuviško 

namų darbo, kllbasal ir kepta paršiena; gaspadorlškal 
nuvirti kopūstai ir barščiai.

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO

J. GARŠVA
Grabolrius-Undertaker

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Išbalzamuoja ir laidoja ant vi
sokių kapinių; parsamdo auto
mobilius ir karietas veselijom, 

krikštynom, kitkam.
231 BEDFORD AVE., 

BROOKLYN, N. Y.
Telephone: EVergreen 8-9770

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

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei-

TRU-EMBER FUEL CO., INC.
485 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Telefonas EVergreen 7-1661

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. — Brooklyn — “Laisvės” Name

CHARLES’
UP-TO-DATE

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

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.
Brooklyn, N. Y. '

Gerai Patyrę Barberiai

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS ’

NewYorto^^g^ZIhloi
Maliorių Streikas

f

PARDAVIMAI

Am-

RANDAVOJIMAI

N.

TEN EYCK BEER GARDEN
J. TURAUSKAS, Savininkas. J. BALAŽENTIS, Manager

Sveikina LDS Seimo delegatus ir nori susipažinti su jais!

...................■

URM*

sve- 
šios

akro 
Shore, 
kelias', 
Veltui

Stakovas, J. žu- 
Kazakevičius. 
pertrauka pie

tį u- 
lijo, 
pik- 
pir- 
vie-

suplanavę 
Nepaisant 
Darbinin- 
Meno Są- 
ir daugė

tai kr aštis 
karštai už-

60 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tei. Triangle 6-8622

dožą 
kai- 
Sar- 

nusi-

tinkamos, 
galės at- 

jas visiems 
centro ko-

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

oficialiai 
o kiti 

bus dar

an-
ir

ve
jos

pikniko 
nebuvo 

bilietukai 
nes jie palikti

Mano 
ūkžemė, 200x200, ant 
Bay Shore, L. I. $195. 
gera žemė ir geras ti- 
maudymosi vieta. ,Vie-

Taipgi neteko sueiti hart- 
fordiečių, apart keletos, o tie 
šaunaus
Stygų Orkestros dalyviai buvo
labai skaitlingi.

Parsiduoda Bar ir Grill (aludė), 
277 Grand St., su pilnais gėrimų 
laisniais. Biznis išdirbtas per 7 me
tus. Kas nupirks, galės padaryt ge
rą pragyvenimą. Priežastis pardavi
mo —turiu du bizniu ir kitas daly
kas, tai moteris nesveikuoja. Dėl 
daugiau informacijų prašome kreip
tis pas A. Yench, 174 Roebling St. 
Brooklyn, N. Y. (Barber Shop).

(206-208)

Pasirandavoja vienas kambarys 
vyrui. Ant antrų lubų. Prašome 
kreiptis: 112 Shephard Ave., Cyp
ress Hills apylinkėj, tarpe Cleveland 
St. ir Norwood Ave. stočių ant Ja
maica linijos. (205-210)

Laisvės Choro ir

LIETUVIŲ RESTAURANAS
Įdomiai (puošta lietuviška aludė 

ant Grand Street 
Rheingold *?xtra Dry Alus.

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės

GRAŽIAI ĮRUOŠTA VIEŠA UŽEIGA 
čia užėję tikrai jausitės patekę į tinkamą vietą ir 

atsilankysite dažniau.
VISOKIOS DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS 

GERI STEIK AI IR KITI VALGIAI

---------------------a----- -------- ...... , ,

Pirmas geras žingsnis prie piliety
bės, tai nusipirkimas žemės, 
vieno 
South 
Geras 
tūlas.
na valanda privažiuoti. Sutartis — 
$1.00 j savaitę. Nuvažiuokite Šian
dien arba rašykite <M. Frederick, 
Sunrise Highway at Babylon and 
Bay Shore, L. I.

sesiją renkasi
iš kitur

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau fornišiuoto kambario 

pas lietuvius. Pageidaujama, kad bū
tų West New Yorko dalyje. Malonė
kite rašyti sekamu antrašu: Wm. 
Klingo, 475 W. 57th St., New York 
City, N. Y. Room 54. (206-208)

Turime ir kambarių pernakvot 
arba savaitiniai išrandavot
JOSEPH ZEIDAT

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

bet atėjus raportams,
streiklaužiai pastatyti

Nacionaliame Moterų
Kliube, 3 W.

fii vieta yra skersai gatvės nuo “Laisvės”, ant kampo 
Lorimer ir Ten Eyck Streets

49 Ten Eyclc Street Brooklyn, N. Y. :
Tel. EVergreen 8-8620

REIKALAVIMAI
Reikalingas bartenderis, dirbti 

aludėj. Valandos nuo 10 v. ryto iki 
8 v. v. Nedėliom nereikia dirbti. Dėl 
daugiau informacijų prašome kreip
tis: 234 Cleveland St., (East New 
York) Brooklyn, N. Y. Prie Fulton 
St. Telefonas: Applegate 7-9718.

(206-208)

šalinaitė, o pianu veda — 
Žilinskaitė.

Jasilionis.

Philadelphijoj “Laisves” 
Piknikas Nukeltas

vienas iš Brooklyno.
Apie tą laiką debesys 

persiskyrė, pradėjo švisti, su
stojo lietus, apie trečią valan
dą gerai išsiblaivė. Nors ofi
cialiai “Laisvės” piknikas bu
vo nukeltas, bet apie tai žmo
nės nežinojo. Pradėjo atvykti 
iš Philadelphijos ir jos apylin
kės. Paskui atvažiavo pilnas 
busas svečių iš Baltimorės, 

' mašinų iš 
pikniką buvo daug. I Brooklyno, rodosi penkios ma

šinos iš Eastono, pasirodė Rea
ding© svečių ir greitai jau bu
vo apie 100 automobilių.

Kadangi “Laisvės” pikni
kui viskas jau buvo suvežta į 
parką—gėrimai ir maistas, tai 

' rengėjai stojo darban ir ap
tarnavo publiką. Dėka tam, 
jokių nuostolių nebus, nes vi
sas maistas išėjo, daug par
duota alaus ir sodės. Saulė po 
savaitės lietaus parodė savo 
veidą ir pusėtinai šildė. Publi
ka linksminosi ir dainavo. Vie
ni apgailestavo, kad 
piknikas nukeltas, 
džiaugėsi, kad jiems 
kitas piknikas.

Reiškia, oficialiai 
nelaikyta, programa 
pili d omą, įžangos 
nekolektuoti, 
ant rugsėjo 29 dienos, bet ke
li šimtai svečių gražiai lai
ką praleido.

Phila draugai sakė, kad 
jiems vieniems retai pasitaiko 
tokis skaitlingas piknikas, 
kaip dabar susidarė.

Todėl, prašome visus ir vi
sas atsiminti, kad dienraščio 
“Laisvės” piknikas atsibus Ed
dington, Pa., rugsėjo (Sep
tember) 29 dieną, sekmadienį, 
ir rengkitės prie jo. Manom A, 
kad šiemet ruduo bus gražus, 
saulėtas, gamta atsimokės gra
žumu už nelabai pastovią va- 

D. M. š.

Nedėlioj, rugsėjo 1 dieną, 
turėjo įvykti didysis “Laisvės” 
dienraščio piknikas Philadel- 
phijos priemiestyj Eddingtone. 
Iš Brooklyno buvo 
vykti 7 ar 8 busai. 
atsibuvusių Lietuvių 
kų Susivienijimo ir 
jungos suvažiavimų
lio parengimų, kurie nemažai 
kainavo progresyvei visuome
nei, bet pasiryžusių važiuoti į j daugiau atvažiavo 
“Laisvės” į 
Nors lietus lijo, oras visai bu- Į 
vo netinkamas piknikui, bet 
tiek prisirinko į busų išvyki
mo punktus, kad mažiausiai 
penki busai būtų buvę.

Bet tuo kartu gauta iš Phi-' 
ladelphijos vienas po kitam 
telefono pranešimai, kad ten j 
lietus taip lyja, kad negalima 
nosį iškišti ir jokiu būdu pik
nikas negalima rengti, nes 
parke pastogės mažai. Dar 
daugiau, baisūs lietūs dalyje 
New Jersey valstijos už plovė 
kelius ir net sugadino tiltus. 
Todėl, piknikas prisiėjo nukel
ti. Philadelphijos pikniko ren
gėjai nutarė, kad “Laisvės” 
pikniką nukelti į sekmadienį, 
rugsėjo (September) 29 die
ną. Piknikas atsibus tame pat 
Mikolaičio Parke. Įžangos bi
lietukai bus geri tie patys. 
Tada bus ten ir dovanų gavi
mas prie tų pat įžangos bilie
tukų, kurie buvo pagaminti 
dėl rugsėjo 1 dienos. Todėl, 
laikykite tuos pat bilietukus, 
arba kas pardavinės, tai pir
kite, jie bus geri rugsėjo 29

Aš privatiniu automobilium 
vistiek važiavau į pikniką, nes 
išvykau pirm Brooklyne gavo 
pranešima, kad piknikas 
keltas. Visu keliu labai 
lijo nepertraukiančiai. Į 
niko vietą atvykome apie 
mą valandą, tai buvo tik

(Pabaiga) 
šeštadienio rytas, rugpjūčio 

31 d. Ruošiamas Dainų Festi- 
valas sudomino dainos mėgė
jus. Prieš atidarant Suvažia
vimo rytinę sesiją, jau pasi
rodo svečiai net porą šimtų 
mylių kelionę padarę — tai 
binghamtonietė A. Tvariionie- 
nė su Antanu ir Elena Pagie- 

, galais.
Pirmininkė Sukackienė ati

daro trečią sesiją. Padaroma 
delegatų vardošaukis.

Pakviečiamas St. Jasilionis 
skaityti referatą apie grožinės 
literatūros reikšmę. Referen
tas plačiomis išvadomis ir žy
mių autoritetų pareiškimais 
dėsto labai didelę grožinės li
teratūros reikšmę žmonijos 
gyvenime.

L. Kavaliauskaitė duoda ra
portą iš Centro Komiteto dai
nų ir operečių leidime. Ji pa- 

’•žymi, kad Sąjungos Centras 
ruošia’ dajnų rinkinį ir opere
tę “Kaminkrėtį ir Malūninin
ką”. Bėdos yra, ji sako, su 
jaunais poetais ir kompozito
riais, kad jie pradinius savo 
kūrinius peraukštai vertina. 
Jei Centro Komitetui pasiro
do tie kūrinėliai persilpni ir 
jis neima jų išleisti, tai auto
riai mano, kad centras juos 
neigia, jų kūrinius “perdaug, 
cenzūruoja”. )

Atvyksta Philadelphijos 
Choro delegacija ir raportuo
ja apie savo veiklą. Jų cho
ras, nors narių skaitliumi ne
didelis, veikia gerai. Be dai
navimo, jis mokinasi ir lietu- 

’ vių liaudies šokius.
Diskusijose apie meno viene

tų veiklą ir jaučiamus trū
kumus, paaiški, kad chorai, 
be LMS išleistų dainų, dainuo
ja ir savo dainas, šiame at
vejyje centro' komitetas pra- 
So, kad visi vienetai, naudoją

savas dainas, atsiųstų po vie
ną jų kopiją j Centrą. Jei tos 
dainos pasirodys 
centro komitetas 
spausdinti 'ir duoti 
chorams. Be to,
mitetas siūlo daugiau naudotis 
tomis dainomis, kurios yra su
žymėtos kataloge. O jų tenai 
yra daug; galimas didelis pa
sirinkimas. «

Rezoliucijų komisija siūlo 
patiektą ateities veikimo pla
ną. Rez, priimta.

J Centro Komitetą tampa 
išrinkti šie asmenys: J. E.’ 
Gužas, P. Pakalniškis, W. Ku
bilius, A. Žilinskaitė, P. Bal
sys, V. Bovinas, A. Jeskevičiū- 
tė, L. Kavaliauskaitė, G. Kli
mas, A. Rainienė, A. Bernotai
tė, V. Visockis ir Dr. J. J. 
Kaškiaučius. Alternatais iš
rinkti : O. Lukauskaitė, A. Kli- 
maitė, K. Žukauskienė, N. Pa
kalniškis, M. 
kauskas ir J.

Padaroma 
turns.

J ketvirtą
daug atvažiavusio 
jaunimo ir suaugesnių žmo
nių. Tai vis dalyviai Dainų 
Festivalo .programoje. Be jų, 
aišku, daugiausiai ir šiaip 
čiai, -besidomį popietine 
dienos sesija.

žymus muzikas David 
Vita interpretuoja romantiki- 
nę muziką, piano skambinimu 
ir žodžiais. Jis pavyzdžius 
ima iš žymiųjų klasikų: Bee- 
thoveno, Mendelsohno, Shu- 
manno, Liszto, Chopeno ir ki
tų. Jo prelekcija klausoma di
džiausiu dėmesiu. •

Daugiau Tolimų n v« dveciy

Lietuvių Išvažiavimas 
Long Island Girion

Šiuomi Liet. Meno S-gos Su
važiavimas ir baigiamas.

Po to, prasideda dainų prak
tika, prisiruošimas bendram 
dainavimui vakare, čia vado
vauja žymioji dirigentė Br.

Maliorių 9-to Distrikto Ta
rybos streikas prieš bosų or
ganizaciją — Master Painters 
Association — įžengė jau an
trą savaitę. Nors atskirų bo
sų jau nemažai susitaikė, ta
čiau bosų sąjunga spiriasi nuo 
sutarties.

Pradedant rugsėjo 3-čia, 
streikan prisidėjo ir Brookly- 
no malioriai, organizuoti 18- 
to ir 28-to distriktų tarybos- 
na. Naujai išėjo streikan per 
6,000 darbininkų, tad viso 
streiko laukė randasi 18,000 
maliorių.

New Yorko, Bronx ir Rich
mond malioriai streikuoja 
tra savaitė, Brooklyn© 
Queens malioriai vis dar 
dė derybas su bosais, bet
nutrūko pereitą penktadienį.

Darbo Šventės proga, praei
tą pirmadienį, ir streikieriai 
noiMtfo atsikvėpti, buvo veik 
nuo visų bildingų atėmę pikie- 
tus, 
kad 
dirbti
Respublikonių
51st St., N. Y. unijistai pasiun
tė pikietus ir prikalbino ten 
atėjusius maliorius mesti dar
bą, v

švenčių proga pasinaudo
dami, a p 1 a n k ė “Laisvės” 
spaustuvę draugai J. ir V. 
Grigai iš Hudson, Mass. Sve
čiai paliko $1 “Laisvės” rei
kalams. Jie aplankė Pasaulio 
Parodą, taipgi savo sūnų Dr. 
J. E. Grigas, Bether, Conn., 
ir dukterį Anelę Grigas, kuri 
dirba ligoninėj, Plainfield, N. 
Jersey.

Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo ir Liet. Meno Sąjun
gos šeiminių iškilmių proga, 
apart pirmiau minėtų, lankė
si baltimorieciai: Ona Ku- 
čiauskaitė, Jasaitis, Meškys, 
Stanley Mack, John Lekavi
čius, John Shadinas, Leonard 
Deltuva, Albert J. Juškevi
čius, Virginia Ekewise, Mil
dred Deltuva, Ruth Paserskis 
ir, regis, tūli kiti, kadangi bu
vo atvykęs visas Lyros Cho
ras, kuris buvo skaitlingas. 
Gaila, kad kitų neteko asme
niškai sueiti ir sužinoti jų var
dus.

Ateinantį sekmadienį, rug
sėjo 8-tą, įvyks Šaunus drau
giškas išvažiavimas Long Is
land girioje, priešais naująjį 
Alley Pond Parką. Giraitė pri
važiuojama mašinomis 25-tu 
keliu — atvažiuojant nuo 
Flushing sukt po dešinei, d 
nuo Jamaica sukt po kairei. 
Taipgi privažiuojama BMT 
arba Independent Jamaica li
nijomis iki galo, ten prie sto
ties imt Hillside busą ir va
žiuot iki Springfield Blvd. Iš
lipus, eit po kairei į kalną 
apie tiek tolio, kiek reikėda
vo eit į Forest Pk. rengiamus 
išvažiavimus. Lėšuoja du fė- 
rai. Prie įsisukimo girion bus 
ženklai.

Išvažiavimą rengia Lietuvių 
Motorų Apšvietos Kliubas, tad 
galite būt tikri, jog čia rasite 
skanių, namie gamintų, už
kandžių : jei karštas oras — 
šaltų “salads,” o jei vėsus — 
karštų kepsnių ir kavos, taip
gi alaus. Įžanga nemokama. 
Atvažiuokite iš ryto ir praleis
kite dieną gražioje girioje.

Pastaba — jei lytų, pažmo- 
nys bus “Laisvės” salėj.

Rengėjos.

NOTARY 
PUBLIC t».cMB

Telephone
STagg 2-5043

Brooklyn, N.
Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo- 
dąmos mylimiems pašarvoti dovanai

Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas bus 
užtikrintas ir už prieinamą kainą.

Demonstracija už Taiką 
Gauna Daug . Pritarimo

Masės taiką mylinčių new- 
yorkiečių, kaip skelbia angliš
kas progresyvių 
“Daily Worker,”
giria komunistų šaukiamąją 
demonstraciją prieš verstiną 
kareiviavimą.

Demonstracijos rengėjai, 
per Israel Amterį, New Yorko 
Valstijos Komunistų Rinkimų 
Komiteto pirmininką, gavę 
daug telefonu pranešimų ir 
laiškų, užginančių demonstra
cijos šaukimą, taipgi daug as
menų atsilankę raštinėn, 35 E. 
12th St., N. Y., kad padėt pa
skleisi lapelių apie demon
straciją, kuri įvyks rugsėjo 4- 
tos popiečio 5-tą valandą, tuo
jau po darbo, Union Square,

mas visus joje dalyvauti, 
teris pareiškęs:

“Washingtonas atkreips aty- 
dą į mūs demonstraciją. Lai 
aikštė būna perpildyta, šian
dien peršveriama pačios mūsų 
šalies likimas. Mes galime nu
sverti svarstykles savo naudai, 
Mes dar galime priversti kon- 
skripcijos bilių atmest kongre
se. Lai žmonės plaukia kai 
galinga upė į Union Square šj 
trečiadienį!. . . ”

F. W. SHAUNS

Veteranas Pažįsta Karą

Vienas iš pasisiūliusių tal
kon garsinti demonstraciją 
prieš verstiną kareiviavimą 
buvo pereito pasaulinio karo 
veteranas. Jis . piktai pareiš
kęs :

“Jie draftavo mane 1917 
metais. Aš pasitikėjau prezi
dentu Wilsonu. Aš tikėjausi 
esąs paimtas kariauti už de
mokratiją. Bet aš net darbo 
negaliu gauti. Mano šeima 
yra ant pašalpos. Tai yra man 
atlyginimas už ėjimą karan. 
Bankieriai suėmė pinigus. Šis 
irgi y*ra bankierių karas. Da
bar jie nori mano sūnaus7 
kraujo turtuoliams. Aš jums 
sakau, aš nenoriu, kad tas at
sitiktų”. ,

Tai pasakęs veteranas pa
siėmęs pundą demonstracijos 
šaukimo lapelių ir išėjęs juos 
paskleisti savo apylinkėj.

Motinos Troško .Taikos

Daug tokių sveikinimų atė
ję nuo motinų, kurioms gelbė
jimas sūnų yra didžiausiu die
nos klausimu. Daug sveikini
mų ir daug talkininkų atėję 
iš visokių amatų ir politinių 
pažiūrų *bei religinių įsitikini
mų žmonių, kadangi visi dar
bo žmonės skaudžiai nuken
tėtų dėl verstino kareiviavimo 
bei šalies įtraukiiųo karan. žo
džiu, susidomėjimas demons
tracija prieš verstiną kareivia
vimą labai didelis.

Kalbėdamas apie svarbą to
kios demonstracijos, raginda-

Dvilypės Vestuvės
šeštadienį, 31 d. rugpjūčio, 

Apreiškimo parap. bažnyčioj 
ėmė šliūbą dvi seserys: Geno
vaitė ir Olga Gėrusikiūtės, gy
venusios 18 Stagg St., Brook
lyne. Genovaitė apsivedė su 
Osvaldu Bagdonu, Olga su 
K. Puščium.

Šių dvilypių vestuvių poki- 
lis įvyko Central Palace sve
tainėj, dalyvaujant būreliui gi
minių ir artimųjų draugų.

Linkėtina abiem porom ilgo 
ir laimingo šeimyninio gyveni
mo. Rep.

įdomi Atmintinė
Kas nors iš Pasaulio Paro

dos bus parsivežęs gerą 
čiaudulio visai šeimynai, 
po atmintinę—souvenir, 
gai vieton pykt, smagiai
juokę, kada pastebėję dingus 
mažytę bonkutę, kurioj telpa 
du gramai čiaudulingų “rag
weed” dulkių.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

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 aprokatlmus be jokio mokesčio.




