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KRISLAI
Gaidukai Gieda.
Amerikoje Buvo Panašiai.
Kur Eina Vienuolynų 

Žemė ?
Laučkai Gaila Biednuome- 

nės. . .
F. Abeko Prakalbos.

Kaso R. Mizara

Darbo žmonių
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.00

Metams
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Ruoš kime vasari
nes pramogas “Lais
vei” pa reni t. Jos yra 
didele atrama šiam 
lietuviškos 1 i a u d ies 
dienraščiui.

Tūlas smetonlaižis rašo so
cialistų ir kunigu spaudoj 
“Kaip tas Įvyko?“, t. y., kaip 
buvo išvytas iš Lietuvos liau
dies neapkenčiamas Smetona.

Iškaneveikęs žydus ir kitus 
žmonės, tasai rašytojas puola
si prie Justo Paleckio ir jį 
bjaurioja visu uolumu. O kad 
labiau imponuoti, tai jis pa
skelbia Justą Paleckį nesveiko 
proto žmogumi!...

Kiekvienas protaująs žmo
gus, perskaitęs tuos plūdimus, 
siunčiamus Justo Paleckio ad
resu, tuojau pasakys, kad pa
minėtojo straipsnio rašytojas 
yra taip Įniršęs ant Lietuvos 
liaudies, kuri eina su Justo 
Paleckio vyriausybe Lietuvoje, 
kad dėl to pačiam rašytojui 
galvoje gaidukai pradėjo gie
doti. Ir dėl to jis griebiasi 
tokių kvailų, tokių negražių 
plepalų !

Labai gerai atsimename, 
kad Amerikos fašizmo šalinin
kai kadaise panašius šmeižtus 
siuntė adresu prezidento Roo- 
sevelto, kai pastarasis kovojo 
prieš ekonęminius rojalistus, 
prieš Wal\gatvę.

Pažangieji Amerikos žmo
nės tuomet tuos nešvarius 
šmeižikus smerkė nei kiek ne
švelniau, kaip šiandien pažan
gioji lietuvių visuomenė kad 
smerkia tokius gaivalus, kaip 
viršpaminėtasis smetonlaižis!

Įdūkusių, Įnirtusių smeton- 
laižių tūžimui dienos dar ne
pasibaigė. Jos tik prasidėjo.

Taigi sulauksime dar kvai
lesnių plepalų apie naują Lie
tuvą ir josios valstybės vyrus.

“Amerika“ praneša, kad 
Lietuvoje visi “vienuolynų ū- 
kiai atimti, o iš jų daug para
mos susilaukdavo varguome
nė. . .“

Neprotaująs žmogus, per
skaitęs paminėtąją žinią, gal 
gi ir apsiverks, panašiai, kaip 
apsiverkia kunigų leidžiamas 
laikraštis. Tai ne juokas: var
guomenė susilaukdavo iš vie
nuolynų dvarų paramos, o da
bar tuos dvarus valstybė iš 
vienuolių paėmė!

išeinaKalbant logiškai, 
taip: Jeigu biednuomenė susi
laukdavo paramos iš vienuo- 

. lynų dvarų, tai Ji susilaukdavo 
paramos ir iš dvarponių val
domų dvarų. Tik pagalvoki
me: kiek daug kumečių 
ruošė “turėdavo prdgos” 
kiai dirbti ir šiaip taip 
gyvybes išlaikyti!...

Bet kuris šitaip protautų, 
tas pasirodytų didžiausias ne
išmanėlis !

dva- 
sun- 
savo

Vienuolynų žemė, klebonijų 
žemė tapo atimta, tiesa. Betgi 
ji tapo atiduota kaip tik bied- 
nuomenei, kurios p. Laučka 
apgailestauja. Vadinasi, tai 
biednuomenei dabar nereikės 
prašytis kunigų, vienuolių ir 
dvarponių darbo, kad užsi
dirbti duonos kąsnį. Pati bied
nuomenė, gavusi žemės, ją 
dirbs ir jąja naudosis.

\ Kitais žodžiais: Lietuvoje 
šiuo metu daromi žygiai kuo- 
greičiausiai panaikinti bied- 
nuomenę, padarant visus Lie
tuvos žmones savo krašto
mininkais,—visus gražiai, lai
mingai gyvenančiais. .

Kurie yra tam priešingi, tie 
yra Lietuvos liaudies, lietuvių 

, tautos priešai.

sei
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14 Karinių Amerikos Laivų 
Išplaukė pas Anglus

Boston. — Devyni Ame
rikos kariniai laivai-naikin- 
tuvai, prikrauti amunicijos, 
slaptai išplaukė iš Bostono 
uosto, matomai, J Kanadą.

Iš Philadelphijos naktį 
pirmiau išplaukė keturi am
erikiniai naikintuvai, taip
gi, suprantama, į Kanadą. 
O iš ten jie bus nuplukdyti 
į Angliją.

Greitu laiku bus pervesti 
į anglų žinybą dar 36 tokie 
Amerikos kariniai laivai.
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Gudragalviai 'Taiso' 
Verstino Kareivia

vimo Bilių

Žada Šimtus Ameri 
kos Tankų Anglijai 

Per Kanadą
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Jungi Valstijų Kongresas 
Skiria dąr 5 Bil. Ginklam

Jungtinių Valstijų Armijos ir Laivyno Žurnalas Sako: Tik 
Aklas Nemato, kad Amerika Sparčiai Eina Linkui Karo

London. — Anglų laivy
nas bombardavo Italijos 
Dodecanese salas.

Socialistų Vadas Sako: 
“Rooseveltas iš Pasalę 

Tempia Mus Karan”
Akron, Ohio. — Ameri

kos socialistų kandidatas į 
prezidentus Norman Tho
mas,. kalbėdamas Šičia mi
tinge rugs. 5 d., pareiškė, 
kad Roosevelto politika gali 
“įvelt mus į karą Europoj, 
Azijoj ir Pietinėj Amerikoj 
net pirm prezidento rinki
mų.”

Norman Thomas teigė, 
kad užsieninė Roosevelto 
politika yr£ “pavojingai 
dviveidiška” ir kad jis “ga
li mus iš pasalų sučiupti už 
sprando ir įstumt į karą 
pro užpakalines duris.”

Socialistų kandidatas į 
prezidentus taipgi pabrėžė, 
kad Willkie, republikonų 
kandidatas, remia tokią pat 
politiką kaip ir prez. Roose- 
veltas, kas liečia karą ir 
įvedimą verstino kareiviavi
mo šioje šalyje.

Francuos Valdžia Leidžia 
Vienuoliams Mokytojau!

Vichy, Francija. — Pran
cūzų maršalo Petain valdžia 
panaikino 1901-1904 m. įsta
tymus, kurie uždraudė vie
nuoliams ir minyškoms būti 
mokytojais. Dabartinė val
džia pareiškė, kad ji siekia 
“sutartino ir taikaus sugy
venimo” su katalikų bažny
čia.

IŠTEISINTI PARAŠŲ RIN
KĖJAI KOMUNISTAM
Greensburg, Pa.—Teisė

jas išteisino 11 komunistų, 
kurie buvo suimti už pilie
čių parašų rinkimą komu
nistų kandidatam.

tu. Todėl šiandien ir kalbėto
jai turi puikios medžiagos 
apie ką kalbėti, o publikai 
yra nepaprastai daug ko pa
siklausyti.

Taigi, kur tik F. Abekas 
sakys prakalbas, lietuviai 
kviečiami atsilankyti Į jas ir 
išgirsti kalbėtoją.

Drg. F. Abekas, “Vilnies“ 
redaktorius, dabar pradėjo sa
vo prakalbų maršrutą. Jis sa
ko prakalbas ALDLD kuopų 
surengtuose masiniuose mitin
guose. Jis 'pervažiuos per 
daug rytinių lietuvių kolonijų.

Gyvenimas niekad nekunku
liavo naujais įvykiais, staig
menomis taip, kaip šiuo me-giau nąųjų narių!

O mūsų ALDLD kuopos, 
veikėjai ir visi nariai, privalo 
nepamiršti, kad šiemet sukan
ka lygiai 25-keri metai, kai 
organizacija gyvuoja.

Turime gauti jon juodau-

Washington. — Amerikos 
armijos vadai pritaria su
manymui perleist Kanadai 
kelis šimtus senesnių tan
kų; sako, kad šie tankai bū
tų vartojami “lavinimuisi.”

New Yorko miesto majo
ras La Guardia, pirminin
kas bendros Jungtinių Val- 
stijų-Kanados apsigynimo 
tarybos, pareiškė, rugp. 5 
d., kad Amerika galės siųst 
Kanadai, Anglijos imperi
jos daliai, daugius ir kitų 
karo pabūklų.

, Ottawa. — Kanados vy
riausybė patvirtino, kad ji 
veda derybas su Jungtinė
mis Valstijomis, norėdama 
gaut kelis šimtus senų ame
rikinių tankų.

Amerikos Draugiškumo 
Sutartys su Anglija, Ka

nadą ir Australija
Washington, rugs. 6.— 

Pranešama, kad Jungtinės 
Valstijos šiandien pasirašys 
atskiras politines sutartis 
su Anglija, Kanada ir Au
stralija. — Dvi pastarosios 
yra Anglijos pusiau-koloni- 
jos.

Šios sutartys sako, kad 
tik ramiu būdu per derybas 
turės būt sprendžiami bet 
kokie ginčai tarp Jungtinių 
Valstijų, Anglijos, Kanados 
ir Australijos.

Amerikos vyriausybė šiuo- 
mi nori pabrėžti savo drau
giškumą Anglijai ir jos im
perijos dalims.

Anglų Oficieriai Neužmoka 
Siuvėjam už Rūbus

London. — Anglijos Kos- 
tumeriškų Siuvėjų Sąjunga 
atsikreipė į karo ministęrį 
Anthony Edeną, kad jis pri
verstų oficierius užsimokė
ti siuvėjams už karinius 
drabužius-uniformas.

Pasirodo, kad ąnglų ofi
cieriai per kelis mėnesius 
buvo skolingi šimtui koštu- 
meriškų siuvyklų po tūks
tantį dolerių kiekvienai. Kai 
kurie atsiteisia, bet dauge
lis dar nepradėjo atsiteisti. 
Kitiem siuvėjam oficieriai 
skolingi mažesnes sumas pi
nigų.

KIEK VOKIEČIŲ LAKŪ
NAI UŽMUŠĖ ANGLŲ

London. — Anglų vyriau
sybė paskelbė, jog rugpjū
čio mėnesį vokiečių orlaiviai 
užmušė 1,075 Anglijos gy
ventojus ir sužeidė 1,261, 
neskaitant anglų lakūnų ir 
kitų kariškių.

ORAS. — 
būsią šilčiau.

Šį šeštadienį

Amerikos “Armijos ir 
Laivyno žurnalas” rašo: 
“Tik akli nemato, kad Jung
tinės Valstijos sparčiai eina 
linkui dalyvavimo Anglijos 
kare prieš Vokietiją.”

Amerikos Generolai pas 
Anglijos Karalių

London. — Su karalium 
Jurgiu kalbėjosi palociuje 
kariniai prezidento Roose- 
velto pasiuntiniai: Jungti
nių Valstijų armijos gene
rolas G. V. Strong, orlaivy- 
no generolas D. C. Emmons 
ir jurų laivyno admirolas 
R. L. Ghormley. Jie rugs. 
5 d. per pusvalandį tarėsi 
su karalium apie karo rei
kalus.

Washington. — Kongreso 
atstovų rūmas rugs. 5 d. 
priėmė prez. Roosevelto 
reikalavimą, ir nutarė pa
skirt $5,246,000,000 nepa
prastam Amerikos ginkla
vimui. Senatas jau pirmiau 
užgyrė tokį prezidento su
manymą*, tik su kai kuriais 
mažais skirtumais.

Už tuos pinigus- bus už
sakyta dar 18 tūkstančių 
karinių orlaivių, statoma 
antra diek didesnis karo 
laivynas, ir tt.

Vienučio j e sesijoje Jung
tinių Valstijų kongresas pa
skyrė 15 bilionų dolerių ka
riniams reikalams.

Anglija Gavo Milžinišką 
Daugybę Ginklų ir Amu

nicijoj iš Amerikos

Kongresmanai Nutarė Tuoj Suregistruot Tinkamus Armijai 
Vyrus, Bet Šaukt j Kariuomenę tik po 60 Dienų

FRANCIJA PRALEIDŽIA
JAPONUS PER JOS KOLO

NIJA UŽPULTI CHINIJA
Hanoi, Indo^China.—Fran

cijos maršalo Petaino val
džia jau sutiko praleist Ja
ponijos kariuomenę per 
francūzų koloniją Indo-Chi- 
ną. Tuo būdu, Japonai galės 
per šią koloniją;užpult Chi- 
nijos provinciją Yunnana, 
kuri rubežiuojasi su Indo- 
China.

Chinijos vyriausybė sa
ko: kai tik japonai įžengs 
į Indo-Chiną, tuoj ir chinų 
armija persimes per rube- 
žių atremt japonus.

EXTRA
Išvytas Rumunų Karalius

Bucharest, Rumunija, 
rugs. 6.—Pabėgo Rumuni
jos karalius Karolis. Jis nu
sigando 'kerštingų demons
tracijų, kurias suruošė, “ge- 
ležirtiai” gvardiečiai, rumu
niški haziai. Audringai de
monstruodami sostinėj e Bu- 
cbarefste ir kituose Rumuni
jos miestuose, jie šaukė: 
“šalin karalių Karolį! Areš- 
tuot jį! Atkeršyt jam už 
mūsų draugus, kuriuos jis 
nužudė!”

Pirm pasprukdamas, ka
ralius Karolis paliko rašte
lį, kad sostą jis paveda savo 
sūnui Michailui, 18 metų 
amžiaus. O Michailą žada 
globoti naujasis ’ naziškas 
ministeris pirmininkas An
tonescu, iki Michailas “baigs 
mokslą.”

Tą pačią dieną Michailas 
tapo prisiekdintas kaip nau
jasis Rumunijos karalius.

Karoįis pabėgęs laivu j 
Juodąją Jūrą, o iš ten, kaip 
pranešama, persikraustęs į 
Šveicariją.

New York. — Komitetas 
vardu “Remiant Angliją, 
Ginti Ameriką”, paskelbė, 
jog birželio ir liepos mėne
siais buvo iš Jungtinių Val
stijų nugabenta Anglijai 
pusė miliono karinių Lee- 
Enfield šautuvų, 80 tūks
tančių kulkasvaidžių, 750 
kanuplių ir kalnai šovinių.

Trumpu laiku po to, kai 
anglų armija pabėgo iš 
Flandrijos, šiaurinės Fran
cijos, tai laivais iš Ameri
kos buvo nugabenta į Ang
liją 100 tūkstančių tonų 
amerikinių ginklų, sprogi
mų ir kitokios amunicijos.

Amerikiniais šautuvais 
dabar yra apginkluota visas 
ketvirtadalis Anglijos armi
jos, 500 tūkstančių vyrų.
šaukia dąr Daugiau Ginklų 

Anglyąį iš Amerikos
Tas komitetas “Remiant 

Angliją, Ginti Ameriką” 
šaukia: Neužtenka, kad 
Amerika perleido 50 savo 
karinių laivų - naikintuvų: 
“Amerika turi duot Angli
jai porą desėtkų motorinių 
torpedlaivių, neribotą skai
čių toli skrendančių van- 
den-lėktuvų, dabar statomų 
.San Diego;” Amerika, gir
di, taip pat turi “siųst an
glam didžiuosius savo bom- 
.banešius; pervęst Anglijai 
bent tiek tankų, kiek bus 
Amerikoj pastatyta per ke
lias arčiausias • savaites; 
leist Anglijai lavinti jos la
kūnus amerikiniuose orlai
vių laukuose Texas valstijoj 
ir pietinėj Californijoj ir 
pasiųst Anglijai, dar 250 
tūkstančių karinių šautu
vų.”
. Wall Stryto milionieriai 
finansuoja šį komitetą “Re
miant Angliją, Ginti Ame
riką.”

Washington. — Jungtinių 
Valstijų kongreso atstovų 
rūmas rugs. 5 d. 185 bal
sais prieš 155 priėmė seka
mą pataisymą prie Burkes- 
Wadswortho sumanymo dė
lei verstino ėmimo į kariuo
menę:

Visi tinkamo amžiaus vy
rai turi būt tuojau suregis
truoti karinei tarnybai, bet 
per 60 dienų po suregistra- 
vimui jie dar nebus imami j 
kariuomenę. Valdžia turės 
smarkiai sušukt, kad vyrai 
nuo 18 iki 35 metu savo no
ru stotų į armiją, ir jeigu 
per tas 60 diemj įsirašys 
400,000 vyrų į kariuomenę, 
tai šiuo tarpu niekas nebus 
verstinai imamas į karei
vius. Bet jeigu per 60 dienų 
nesusidarys tiek liuosnorių,

tai valdžia verstinai pairus 
tiek vyrų, kad gaut 400,000 
naujos kariuomenės.

Toliau vėl bus šaukiama 
400,000 liuosnorių, o jeigu 
jų neužteks, tai ir vėl bus 
tas skaičius papildomas per 
verstiną ėmimą į kariuome
nę, ir tt.

Šio pataisymo įnešėjas 
ko n g r. Fish ir kiti jo rėmė
jai pripažino, kad čia yra 
tik mėginimas sušvelnint 
verstino kareiviavimo įsta
tymą. Nes “širdyse dauge
lio žmonių yra neapykanta 
prieš verstiną ėmimą į ka
riuomenę,” kaip sakė kon- 
gresmanas Fish.

Tuom pataisymu taipgi 
norima nustumt jaunų vyrų 
draftavimą į armiją iki po 
prezidento rinkimų.

i ■>.

R.

. London. — Anglijos val
džia pasiuntė Japonijai pa
stabą—nekliudyt Indo-Chi- 
nos, Francijos kolonijos.

munija, pagal Vokietijos ir 
Italijos įsakymą, buvo pri
versta perleist Vengrijai 

Riaušės prieš karalių Ka- apie pusę Transylvanijos 
rolį prasidėję po to, kai Ru- provincijos.

MEKSIKOS FAŠISTAS GE-
NER. ALMAZAN TIKISI

PARAMOS IŠ AMERIKOS

Lietuva, Latvija ir Esto 
nija Sudaro Vieną 

Karinę Sritį
Mexico City.—Fašisto ge

nerolo Almazano šalininkai 
čia paskleidė savo “mani
festą”, kad, girdi, Almaza
nas “išrinktas Meksikos 
prezidentu,” o ne A. Cama-j ~ __  _ ____
cho; todėl lapkričio 13 d. Respublikų: Lietuvos, Lat- 
Almazanas būsiąs įvesdiri- vijos ir Estonijos. Vyriau

siu šios srities komandie- 
J°g rium paskirtas generolas 

Aleksandras Loktionovas.
Sovietų Sąjunga, sukur

dama vieną bendrą karinę 
sritį iš tų trijų Socialistinių 
Respublikų, tuomi pabrėžia 
didžią strateginę jų svarbą.

Stockholm, Švedija.—Pra
nešama, kad Sovietų Sąjun
gos vyriausybe sudarė vie- 
,ną karinę sritį iš trijų nau- 
|jų Tarybinių Socialistinių

-t?

tas kaip prezidentas.
(Visos žinios rodė, f 

Camacho, remiamas prezi
dento Cardenaso valdžios, 
darbininkų ir valstiečių, bu
vo išrinktas prezidentu di
džia dauguma balsų.)

Meksikos vyriausybe už
ginčija girdus apie kruvi
nus mūšius tarp almazanis- 
tų ir valdžios jėgų.

Washington. — Genero
las Almazanas dabar lan
kosi Jungtinėse Valstijose; 
jis mielai priimamas ir vai
šinamas Amerikos turčių.

Vienas pranešimas New 
Yorko spaudai teigė, kad 
tai priklausys nuo Jungti
nių Valstijų, katras taps 
Meksikos prezidentu, Cama
cho ar Almazanas.

Vokiečių Orlaiviai Įnirtusiai 
Pleškina Angliją

London, rugs. 6.—Naktį 
ir dieną vokiečių orlaiviai 
šimtiniais būriais bombar
davo ir degino Londono 
priemiesčius7 ir 20 ar dau
giau kitų Anglijos miestų 
ir miestelių. Vien Londono 
srityjįe jie suardė bei sude
gino namus 32-juose aps- 
kričiuose.

Anglai sakosi nušovę 28 
vokiečių orlaivius.

London. — Anglijos mi
nisteris pirmininkas Chur
chill sakė seimui, kad An
glija “daugiau negu atsilai
ko kare prieš Vokietiją.”

O -

London, rugs. 6.—Anglų 
orlaiviai sėkmingai bom
bardavo vieną Berlyno elek
tros stotį ir padegė ten am
unicijos sandėlį, kaip sako 
anglų komanda.

Roma, rugs. 6.—Anglų 
orlaiviai vėl bombardavo 
Italijos miestą Turiną.

Philadelphia, Pa
“Laisvės” piknikas iŠ 

priežasties lietaus rugs. 1 
d., tapo nukeltas j rugsėjo 
22 d. (Sept. 22nd). Daug 
pridėjome darbo ir turėjo
me kaštų dėl pikniko; tai 
būtų perskaudu jį palikti 
kitiem metam. Tad rengia
me rugs. 22 d.

Visos artimos Philadel- 
phijai kolonijos privalo rū
pintis gerai išgarsinti šį 
pikniką ir įtraukti plačias 
mases žmonių.

Šį pirmadienį 9 d. rugsė
jo įvyks konferencija “Lai
svės” pikniko reikalu. Visi 
pažangiųjų organizacijų na
riai ir “Laisvės” skaityto
jai yra kviečiami dalyvauti 
šioje konferencijoje. Ji bus 
735 Fairmount Ave., prad
žia 8 v. v.

“L.” Pikniko Komisija.

U
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Jeigu Grigaičiai ir Michelsonai (o> be
je, p. Graigaitis, kuris atidarė savo laik
raščio špaltas anti-semitinei propagan
dai, turbūt pamiršo, kad jis yra vyras 
žydų tautybės moters!) šiandien plepa, 
būk Lietuvą užvaldė žydai, tai jie tą da
ro tik tam, kad ant anti-semitinės meš
kerės pasigauti sau vieną kitą tamsesnį 
šalininką.

Tarybinėje Lietuvos vyriausybėje ne
įeina nei vienas žydų tautybės žmogus. 
Visą vyriausybę sudaro lietuviai. Galėtų 
vyriausybėn įeiti ir žydų, nes jų Lietuvo
je gyvena apie 300,000. Ir tas padėties 
nepakeistų, nes Lietuvoje tautinis klau
simas jau yra išspręstas. Visos tautos 
yra lygios. Visos turi teisę ir pareigą 
bendrai kurti naują krašto gyvenimą— 
šviesesnį ir gražesnį gyvenimą..

O tie žmonės Amerikoje, kurie rėkia 
“žydai”, “žydai”, turi atsiminti, kad jie 
tuomi pasistato save į nazių eiles. Jie 
pasistato pažangiosios žmonijos priešais.

Lietuvos T. Mooney

Žydai, Žydai,—Bet Kaipgi 
Ištiktųjų Yra?

Pastaruoju metu lietuvių socialistų, 
fašistų ir kunigų spauda pradėjo smar
kiai šūkaloti apie žydus ir nuodinti savo 
skaitytojus anti-semitizmo nuodais.

Anti-semitizmas — pirmutinis požymis 
ir veiksnys nazizmo arba fašizmo. Tas, 
berods, jau yra aišku kiekvienam, net ir 
labai mažąi politįniai prasitrynusiam 
žmogui. Hiuęris Vokietijoje pradėjo sa
vo politinę karjerą anti-semitizmu. Hit
leris kalina, kankina ir šaudo žydus, kai
po tautą.

Panašiai yra ir su smetonininkais— 
‘ socialistais-fašistais, klerikalais. Jie, tie

sa, pirmiausiai niekina tik žydų tautą, 
o stambius kapitalistus žydus jie garbi
na. Atsimename, kaip'jie garbino tuos 
Amerikos kilusius iš Lietuvos žydus, ku- 

' riems Smetona užkabino medalius!
Kaune, kai ten viešpatavo Smetona, 

žydai kapitalistai buvo Smetonos šeimos 
geriausi bičiuliai. Pav. kapitalistai bro
liai Ilgovskiai su Smetoniene kazyriuo- 
davo, pas ją praleisdavo naktis. Žydai fa
brikantai ir bankininkai buvo stipriausi 
fašizmo ramsčiai Lietuvoje. Jie turėjo, 
pilniausią laisvę veiktiesiems buvo leis
ta savo visokias organizacijas palaikyti. 
Prieš tuos žydus niekas niekad nieko ne
sakė, nes “tautos vadui” jie reikalingi ir 
naudingi buvo.

Dabar kitaip. Kai įsikūrė naujoji Lie
tuva, pasikeitė visa padėtis. Naujoji vy
riausybė ėmė nagan visus liaudies prie
šus, nepaisydama, ar jis yra lietuvis, len
kas, žydas, rusas ar kokis kitas.

Nors mes jau apie tai rašėme, bet ver
ta ir šia proga priminti, kokių žingsnių 
naujoji vyriausybė ėmėsi prieš reakcines 
žydų organizacijas, kurios garbino sme
toninį fašizmą, kai jis buvo galioje. Štai 
“Liet. Aidas” (iš liepos 10 d.) rašo:

“Smetoninės p>iespaudos laikais buvo 
kurstomas antisemitizmas ir bet kokis 
pažangesnis žydų visuomenės judėjimas 
slopinamas visu žiaurumu. Tačiau tas 
ne kiek nekliudė veikti šovinistinei 
žydų buržuazijai. Broliai Ilgovskiai pui
kiai vertėsi stovėdami už Smetonos nu
garos. Reakcingos žydų organizacijos, 
skleidusios žydų šovinizmą, galėjo lais
vai veikti ir mulkinti žydų visuomenę. 
Dabar, kada imama žiūrėti darbo žmo
nių, o ne buržuazijos reikalų, dalis tų 
organizacijų pačios atsisakė veikti, o ki
ta dalis buvo vidaus reikalų ministerio 
nutarimu uždaryta.

“Nustojo veikusios šios žydų organiza
cijos: 1) Draugija Žydų “Mazhirei Ša
bus”, 2) Lietuvos Žydų Sionininkų Vals
tybininkų Draugija, 3) Lietuvos Bendrų-- 
jų Sionininkų Draugija, 4) Lietuvos Sio- 
nininkių Moterų Draugija, 5) Lietuvos 
Sionininkų jaunimo Draugija “Šomrija”, 
6) Draugija “Mizrachi”, 7) Palestinos 
Žydų Fondams—Pamatinio Palestinos 
Fondo (Keren Hajesod) ir Žydų Tauti
nio Fondo (Keren Kajemet Lejisroel)— 
Remti Draugija, 8) Hechaluco Organi
zacija Lietuvoje, 9) Lietuvos Žydų Tiky
binė Jaunimo Draugija “Tiferet-Bachu- 
rim”, 10) Žydų Tautinė Draugija “Be- 
tar”, 11) Lietuvos Sionininkų Organiza
cija ir 12) Žydų Draugija “Palestinos 
įtaiga.” ”

Kaip matome, buvo uždaryta net 12- 
ka žydų organizacijų, kurios laisvai gy
vavo prie Smetonos ir kurios Smetonos 
režimą rėmė. Vietoj jų įsikurs žydų dar
bo žmonių organizacijos, remiančios nau
jąją santvarką Lietuvoje.

Stasys Šimkus, Tallat-Kelpša, 
Gruodis...

Berods L. Pruseika nelabai senai ra
šė “Vilnyj”, kad Lietuvos inteligentija, 
Lietuvos intelektualai egzaminą išlai
kė. ’Kai jiems prisiėjo pasirinkti kelias, 
jie jį surado ir ėjo ne su smetonininkais, 
bet su liaudimi, su progresu; ėjo į tą 
pusę, kuri žada Lietuvos liaudžiai švie
sų rytojų.

Tai blivo pasakyta didelė tiesa. Ir tąjį 
faktą vis labiau ir labiau užfiksuoja 
nauji ateinantieji iš Lietuvos pranešimai, 
naujos žinios apie naujus įvykius.

Štai, kada buvo susirinkęs Liaudies 
Seimas ir paskelbė Lietuvą tarybų socia
listine respublika, į Seimo posėdį pradėjo 
eiti Lietuvos darbo žmonių atstovai su 
sveikinimais nuo darbininkų, nuo vals
tiečių, nuo tarnautojų, na, ir nuo me
nininkų, mokslininkų, mužikų—žodžiu, 
nuo Lietuvos intelektualų.'

Jų vardu buvo parašytas pareiškimas, 
kurį mes greitu laiku įtalpinsime “Lais
vėje”. Pranešimą Liaudies Seimo posė
dyje skaitė žymusis Lietuvos literatas— 
kritikas—Karsokas. O po pareiškimu, 
užginančiu Seimo žygį, sveikinančiu 
naująją Lietuvą, buvo parašai visos eilės 
pačių intelektualų. Mums pirmiausiai me
tasi į akis trijų žymiausių lietuvių muzikų- 
kompozitorių ir profesorių vardai: Šim
kus, Tallat-Kelpša, Gruodis. Paskui 
mums buvo įčlomu matyti vardus tokių 
vyrų, kaip prof. Šalčius, prof. Ivanaus
kas, prof. Biržiška ir visa -eile kitų žy
miausių Lietuvos vyrų.

Tas dar kartą patvirtina aukščiau mi
nėtą posakį: Taip, Lietuvos inteligentai, 
Lietuvos intelektualai savo egzaminą iš
laikė; jie nenuvylė Lietuvos darbo žmo
nių, lietuvių tautos,—savo brangios tė
vynės Lietuvos.

Linčiuoja ir Bučiuoja
• “Vilnis” rašo:

“Henry Wallace, demokratų kandida
tas į šalies vice-prezidentus, kalbėjo Chi- 
cagos negrams. Kiek drūtas jis bandė į- 
kalbėti negrams, kad jis ir jo partija yra 
negrų rasės draugai.

“Henry Wallace sakė, jog nėra tokio 
dalyko, kaip aukštesnė ir žemesnė rasė. 
Todėl negrų rasė yra lygi visoms kitoms. 
Jis kvietė atsisakyti nuo prietarų, kurie 
skirsto žmones į aukštesnes ir žemesnes 
rases ir visus žmones lygiai traktuoti.

“Žinoma, tos jo mintys yra teisingos ir 
tai, ką jis sakė apie reikalingumą išsiža
dėti prietarų yra teisybė.

“Bet tai tik žodžiai, o kokie demokratų 
partijos darbai negrų rasės atžvilgiu pie
tinėse valstijose? Kodėl jis nei vienu žo
deliu neprisiminė apie Wagnerio bilių 
prieš linčiuoto jus ir kodėl tą bilių pa
džiovė ant tvoros jo loėnos partijos poli
tikieriai, susidėję su reakciniais republi- 
konais? Juk linčiaus teismas yra bjau
riausias prietaras, kruvinas prietaras, 
kurio negali pakęsti jokia civilizuota 
valstybė. O Amerikoje linčiaus teismas 
vienval praktikuojama. Tą “instituciją” 
palaiko ne kas kitas, kaip demokratų 
partijos burbonai.

“Henry Wallace tą viską slepia ‘nuo 
visuomenės, ypač nuo negrų. Tai kokia 
patįeka iš jo žodžių, kurie nieko bendro 
neturi su tikrais demokratų darbais?

“O kaip su tuo faktu, kad milionai neg-

Kauno gatvėse pasirodė 
iki šiol nematyti žmonės. Jų 
galvos trumpai kirptos, vei
dai sumenkę, su peranksty- 
vomis raukšlėmis. Tai buvę 
smetoninio režimo aukos, 
liaudies kankiniai, neseniai 
laisvę atgavę. Jų tarpe ryš
kiai išsiskiria stambi, petin
ga figūra su pražilusia gal
va. To žmogaus žingsniai 
lėti ir atsargūs, užkalbintas 
jis atsako net tuoj, bet kiek 
pagalvojęs. Priėjęs prie 
kiosko pirkti papirosų jisai 
skaito centus kažkaip ne
rangiai, lyg pirmą kartą pi
nigą matydamas.

Tiesą kalbant, jis tikrai 
pirmąsyk turi savo rankose 
lietuvišką litą. Ir visą Lie
tuvos nepriklausomybę jis 
pirmą kartą mato. Kas jis 
toksai ir iš kur? Tai Pranas 
Zybertas, atsėdėjęs Lietu
vos plu tokia tų kalėjime 20 
(dvidešimt) metų! (be tri
jų mėnesių).

Mes esam skaitę knygose, 
jog caro kalėjimuose žmo
nės irgi sėdėjo po 20 metų. 
Mus šiurpas sukrėsdavo, 
bet mes labai nesistebėjom, 
nes carizmas tam ir buvo 
carizmas, kad liaudį kankin
tų. Be to, jis viešpatavo 
šimtmečiais.

Lietuviškai gi buržuazi
jai vos 20 metų amžiaus. Iš
eina, jinai nuo savo lopšio 
jau mokėjo parodyti žiau
rumą ir kerštingumą neblo
giau už carą.

Drg. P. Zybertas buvo 
suimtas 1920 metais. Tuo
met Armijos teismas nubau
dė jį mirties bausme. Jį kal
tino komunistiniu veikimu, 
ir todėl pasigailėjimo nebu
vo. Negana to, budeliai gei
dė šį žmogų ne tik nužudyti, 
bet ir pažeminti: jam buvo 
sufabrikuota dar viena by
la, esą jis dvarininką Pšer- 
dzeckį peršovęs. Nors tas 
pats dvarininkas teisme pa
liudijo, kad minimame už
puolime Zybertas nedalyva
vo, nors buvo liudininkų, 
mačiusiųjų jį užpuolimo me
tu kitur—vistiek drg. P. 
Zybertas buvo antrą sykį 
miriop pasmerktas! Teismas 
rėmėsi vieno provokato
riaus Igno Songailos (ir da
bar gyvenančio Šiaulių aps. 
Kuršėnų valse. Romučių 
kaim.) parodymais. Teismo 
pirmininkas sakė, kad jokių 
parodymų ir nereikalinga— 
užtenka to, kad P. Zyber
tas komunistas. Taigi “tei-
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singumas” buvo vien kerš
tu paremtas.

Drg. P. Zybertas padavė 
kasacijos skundą, kas žy
miai užtęsė sprendimo įvyk
dymą, o 1922 m. amnestija 
pakeitė mirties sprendimą 
amžinu kalėjimu. Išeina, 
liaudies engėjai ruošėsi am
žinai viešpatauti, jie nera
do mažiausio reikalo bent 
kartą pritaikyti kokią nors 
amnestiją.

Slinko metai po metų, gi
mė, augo ir subrendo nauja 
karta, pasaulio kapitaliz
mas, vos išėjęs iš karo ka
tastrofos, pergyveno savo 
s t a b i 1 i z a ei jos laikotarpį, 
ekonominę krizę ir vėl kri
to visuotinių skerdynių be
dugnėn; Lietuvos engėjai 
išaugo, paseno ir supuvo, 
vienoj šeštojoj pasaulio da
ly gimė ir išbujojo socia- 

1 lizmas,—o draugas P. Zy
bertas be keturių sienų, be 
dangaus sklypelio pro surū
dijusias grotas, be sargo 
uniformos nieko daugiau 
nematė... Jis, kaip Ameri
kos darbininkų vadas To
mas Mooney, kentė ir laukė. 
Nei jis pataikavo, nei mal
davo savo budelių — jis be
velijo mirti kalėjime, negu 
nusižeminti.

—Iš kur tiek jėgų ėmei? 
—klausiu sutikęs draugą 
Praną.

Jis žvelgia man akysna ir 
kiek palaukęs atsako:

—Iš įsitikinimo, kad tei
sus esu. Tikėjau, jog liau
dis laimės...

—Ir neapsirikai.
—Kaip matai, — šypsosi 

draugas.
—Daug, turbūt, kalėji

muose kruopų ‘teko suval
gyti?

—Paskęstų jose visi ma
no kankintojai...

Ir draugas Pranas užsi- 
mąsto.

—Gal vedei kalėjimiškų 
bausmių, statistiką? — per
traukiau tylą.

Draugas kiek pagalvojęs:
—Vedžiau, bet paskui vėl 

skaičių pamečiau. Gal kada 
prisiminsiu, susikaupęs. Vis 
dėlto iš karcerio ir kitokių 
bausmių susidarytų ne mė
nesiai, bet metai...

Daugiau Pranas nelinkęs 
tuo klausimu kalbėti. Jis 
ima pasakoti, kaip širdin
gai sutiko politinius kali
nius Šiaulių darbininkai ir 
visuomenė:

Wadi el Amar mieste, netoli Aleksandrijos, Aigipte, 
susirinkę gyventojai jieško griuvėsiuose aukų; griuvė
sių kalnų padarė Italijos bohrtbahešidi.

rų neturi pietinėse valstijose balsavimo 
teisių, kaip su taksais ant balsuotojų? 
KaiJ) su penkioliktu' amendmentu prie 
Jungtinių* Valstijų konstitucijos, kuris 
pavirto popiergaliu? Mr. Wallace apie 
tai nei Vienu žodžiu neprisiminė.

—Sunku man visą tai da- gandom... Dabar dirbsime 
bar papasakoti, nes labai iš visų jėgų tą darbą už ku- 
jaudinaus. rį' tū kentėjai

Po to, drg. Zybertas nu-į Nenorėdamas perdaug 
vyko į savo tėviškę Kuršė-' varginti savo bendrakalbio 
nūs (Šiaulių aps.). • aš'dar paklausiau: ką gal-

—Tenai taip pat buvo iš- voji, ką ketini, drauge?
kilmės: Susirinko KuršėnųI Jis vėl atsuko savo giliai 
visuomenė, atvyko Pavenčio i išvagotą veidą ir ramias 
cukraus fabriko darbinin- akis:
kai, atėjo apylinkės valstie
čiai. Seniai verkia, mane kiek tik pajėgsiu. Juk nau- 
pamatę, kaip vaikai. Aš net jas gyvenimas prasideda... 
guosti ir gėdinti juos pra-l •—Tu privalai pirma pa-

—Galvoju dirbti ir dirbti,

dėjau.
—Iš džiaugsmo, 

bėjau aš.
—Gal būt. Kiti 

no pažįstami lyg 
“Žinai, Praneli, 
nuteisė miriop,

— paste-

buvę ma-
teisinosi:
kai tave1

mes nusi-1

• —Tu privalai pirma pa
silsėti, drauge, įaugti gyve
nimam

Pranas nusišypsojo:
—Manai, drauge, aš esu 

jau taip pavargęs ar suse
nęs. Juk man tik 44 metai.

A. Maginskas.

Laiškas iš Laisvos Lietuvos
Hudsdnietis John Grigas 

gavo iš Lietuvos sekamą 
laišką, kurį, apleidę grynai 
asmenines vietas, patalpina
me:

Liepos 5, 1940 
Mielas Drauge: t

Jau visa savaitė kaip ga
vau nuo gerbiamo draugo 
laiškutį. Tas jūsų laiškutis 
ėjo iki manes lygiai du mė
nesiu. Visgi gavau, nors 
laiškas nepilnas, nebaigtas 
rašyti, gal smetoniniai auk
so bejieškodami ne viską 
rado legalu. Tas liudytų, 
kaip mus iki šioliai perse
kiojo tie niekšai, kurie pa
tys košės privirę su pagrei
tinimu, su sarmata išdūmė 
iš Lietuvos. Žlugus Smeto
nai, žlugo ir anų valdžia. 
Dabar su pagreitinimu vis
kas perorganizuojama, tve
riama 13-toji respublika 
Lietuva su socialistišk^is 
pagrindais, demokratiško
mis reformomis pilnoje to 
žodžio prasmėje. Žlugus 
smetonijadai, Lietuvos liau
dis susilaukė, pilno išlaisvi
nimo po trylikos metų sme
toninės vergijos,

Jūs būdami po dėdės Ša
mo skvernu darbuojatės vi
suomenės labui ir kaip ma
tyti iš laiško, darbuojatės 
nepailstamai. Laimė jums!

Sakote, tie pinigėliai, sių
sti į Rusiją per Hudsono 
paštą jau yra ant jūsų ran
kų. Tas rodo,, kad čia ir ne
maža reikėjo pridėti triūso- 
įrodymui ir suradimui tų 
įšalusių per tiek metų siųs
tų draugui dolerių. Kaip 
ten nebūtų, visgi Amerikos 
valdžia yra teisinga. Kuo
met įrodėt, kaip su tais pi
nigais yra, grąžino. Grąži
no pasitikėdami, net nerei
kalavo mano pasirašymo. O 
man jeigu būtų reikėję eiti 
pas notarą ir pas kitus ano 
režimo tvarkytojus, tai tų

dolerėlių būtų kažin ar už
tekę. Smetonos režimas taip 
mus išeikvojo. Jie žiūrėjo 
tik savo interesų, mums li
ko tik nugraužtas kauliu
kas ...

Šiemet pas mus didelės 
sausros, viskas išdžiūvo, 
man kaip ūkininkui tas la
bai apeina. Žiema buvo šal
ta, iššalo kviečiai. Lytaus 
nesant, prapuolė dobilai. Be 
lytaus neauga ir vasarojus. 
Bet šį laišką berašant jau 
lyja ir lyja gausiai, bet tik 
jau kiek per vėlai.

Viso labo,
Jūsų Fel. Laurinaitis.

TAI ESĄ PROPAGANDA- 
KAS ANGLŲ IŠMISLAS

Berlin. — Vokiečiai sako, 
kad jų submarinas netor- 
pedavo jokio laivo vežusio 
vaikus iš Anglijos į Kana
dą. Pranešimas apie tokio 
laivo torpedavimą tai esąs 
tik anglų valdžios išmistas; 
o tuom išmistu, girdi, An
glija nori gaut daugiau pri
jautimo] Jungtinėse Valsti
jose prieš Vokietiją.

Anglų pranešimas nepa
sakė to laivo vardo nei vie
tos, kur jis buvęs torpeduo
tas ir nuskandintas.

SIAUČIA MIRTINOS LI
GOS LENKIJOJE

Geneva, Šveicarija.—Vo
kiečių sveikatos direktorius 
dr. Wallborn paskelbė ra
portą Berlyne, kad tūkstan
čiai lenkų mirė nuo užkre
čiamų pavojingų ligų toje 
Lenkijos dalyje, kurią vo
kiečiai Valdo.

Vokiečių vyriausybė ati
tvėrė nuo visokio susisieki
mo su pasauliu tuos lenkų 
kaimus ir miestelius, kur 
siautė tokios ligos; ir sako, 
kad jų siautimas jau suval
domas.

Klausimai ir Atsakymai
rojaus Post ofiso ponai da 
to nepripažįsta. Mano drau
gė Amerikoj gimusi, bet ap
sivedė prieš 20 m. ne su 
Amerikos piliečiu. Detro- 
jaus ponai toki pikti ir jo
kių informacijų nedavė.
.Pasilieku su pagarba ju

mis. AČiu!
Anna Norkus.

Atsakymas:
Veikiausiai Detroite yra

Klausimas:
Gerbiama “Laisvės” 
Redakcija:

Šu šiuomi laiškeliu pra
šome jūsų atsakyti da mu- 
mi vieną klausimą. Ar tas 
buvo teisingas paskelbimas 
“Laisvėje”, kad prezidentas 
Rooseveltas 3 dieną liepos, 
1940, sūgrąžino Amerikoj 
gimusioms moterims pilie- 
tystę? Mano viena draugė
prašė, kad aš paklausčiaų,; natūralizacijos biuras (U. 
kokioj vietoj būtų galima . S. Naturalization . Bureau), 
gauti ta paliudijimą. Dėt-į Tai įstaiga, kuri rūpinasi 

ateiviams pilietinių popierų 
'išdavimu. Lai ta moteriškė 
i kreipiasi tenai ir gaus rei
kalingas informacijas. Arba 
gali pasiteirauti City Hali 
pas miesto klerką. Kas nors 
ten turi duoti jai informaci
jas. . -

“Todėl mes turime pagrindo daryti 
išvadą, kad jo prakalba buvo veidmai
niška.”

Išeina beveik taip, kad demokratų par
tija per rinkimus negrus bučiuoja, o po 
rinkinių juos linčiuoja!

«



I Kūrybos Dienas!

JUOZAS VELMIS ŽEMAITIS
Mes tikėjom—mūs dienos žydės.
Mūs gyvenimas ir ateitis!
Ir dabar—iš jausmų ir širdies 
Nyksta, nyksta juodoji naktis.
Po bjaurias klampynes ir raistus 
Bailiai šliaužioti jau gana!
Mes pakilsime drąsiai kartu 
J gražias kūrybos dienas!
Mūsų vėliavos kils ir augs!
Plieno gretos eis platyn!
Kaip žydėjimas žydro dangaus, 
Sužydės Lietuvos ateitis!------
Mes ne griauti, naikinti, o ne!
Mes—statyti, kovoti, laimėt!
Ir skambės čia jaunųjų daina
Po visas, visas žemes!-------
Tik drąsiau, drąsiau pirmyn!
Stiprūs žingsniai lai ugnį skels! 
Mums skausmai ir vargai svetimi. 
Balto džiaugsmo ir laimės take!. . .
Mes žinojom—mūs dienos žydės, 
Mūs gyvenimas ir ateitis!
Ir dabar—;iš jausmų ir širdies 
Nyksta, nyksta tamsioji naktis!. . .
Vilkaviškis.

LMS. C.K. PIRMININKO RAPORTAS
(Skaitytas 9-tam Suvažiavimui Rugpjūčio 

30 d., Brooklyne, N. Y.
Draugės ir Draugai Dailės Mylėtojai!
Suvažiavote Jūs čionai nevien tik manęs 

ar kitų mjjsų organizacijos darbininkų iš- 
klausimui. Tikiu, jūs atsivežėte nemenką 
bagažą savo originalių nuomonių, gerų su
manymų, patarimų mūsų visų organizacijos 
naudai.

Pirm, negu jūs pasirodysite su savo širdin
gais patarimais,; prašau išklausyti ir manęs, 
kaipo šios organizacijos darbininko, kurį jūs 
vadinate centro pirmininku. O taipgi ir kitų 
centrinių darbininkų—Sekretoriaus ir įvai
rių komisijų.
’ Aš savo pranešimą Jums pradėsiu nuo 
mūsų organizacijos apačių,—nub vienetų, 
kurios yra pagrindu mūsų organizacijos ir 
veiklos.

Mano noru ir pasimojimu buvo duoti šiam 
suvažiavimui smulkmeningą raportą apie 
mūsų organizacijos sudėtį, t. y., kiek ir ko
kių vienetų turime, kiek vyrų, moterų, čia- 
gimių bei ateivių, jų amžius ir t.t. Kreipiaus 
į mūsų chorus ir kitas vienetas, prašydamas 
reikalingų informacijų, bet ne visi chorai ar 
vienetai davė atsakymus. Per tai, supranta
ma, aš negalėjau priruošti tokį raportą, ko
kį buvau pasimojęs. Iš virš 30 Sąjungoje 
esančių vienetų, atsakymus teprisiuntė 14. 
Taigi, didesnė pusė apie save žinių duot 
paskūpėjo. žinoma, tai blogas reiškinys, ir 
ateityje to reiktų vengti.

Tačiau iš tų davinių, ką esu gavęs, galima 
daryti tam tikrų išvadų apie mūsų organi
zacijos sudėtį ir jos veiklą kultūros darbe.

Pavyzdžiui, per visas tas 14 vienetų narių 
skaičius siekia veik 5Q0, tai yra 490 viso. 
Tame skaičiuje yra 241 vyras ir 249 mote
rys. Čiagimių minėtam skaičiuj yra 340, o 
ateivių—150. Tas liudija, kad didelę dau
gumą mūsų organizacijos sudaro šioje šaly
je gimęs-augęs jaunimas, mūsų jaunesnėje 
karta. Chorų mokytojai veik visi yra jau
nesnės kartos, Amerikoje gimę-augę žmo
nės. Akyvaizdoje šių faktų, manau, mes jau 
turėtume pagalvoti, kad šios organizacijos 
vadovybė būtų sudaryta jau iš pačių jau- 
nesnėsės kartos mūsų draugų-gių. Apie tai 
turėtume gerai pagalvoti šiame suvažiavi
me, ir padaryti reikalingų žingsnių. Jeigu 
mūsų jaunesnieji draugai moka ir pajėgia 
varyti patį kultūros darbą, tai, manau, ir pa
čią organizaciją jie jau patys turėtų tvarky
ti. Kol kas mūsų jaunimas rodo gražaus pa
sišventimo dailės darbe, imdami dalyvumą 
dainavime bei vaidinimuose, bet pačios or
ganizacijos palaikymu jie nėra gana su
interesuoti,—jie tą darbą lyg ir palieka se
nesniems dirbėti. O tas, mano supratimu, 
nėra praktiška.

Pirmiausiai, mūsų vienetai—chorai ar ki
tos grupės—-turėtų iš savo tarpo išvystyti 
vietų veikėjus, suprantančius organizuotumo 
svarbą ir veikti organizuotai savo apylinkė
se, sudarydami apskričius, veikti daugiau 
centralizuotai. Veikiant tiktai lokaliai, ne
sirūpinant visa organizacija, pats darbas 
nebus našus. Kalbu taip.todėl, nes esu pri
sižiūrėjęs ir prityręs, kad nepaisymas or

Darbo Lietuvos Maršas

JUOZAS TURMONTAS

Vakar savo likimą mes perkalėm.
Vakar buvo krašte neramu.
O šiandien—įgalutiną pergalę 
Su išlaisvinto Darbo Seimu!
žengte marš! Į kovas sprendžiamąsias!
Ateities įstabios užkariauti!
Nėr' pasauly tvirtovių, kad masės 
Neįstengtų paimt ar sugriaut.
Marš, išdiętžiosios darbo kolonos!
Visos rasės ir tautos—išvien!
Plazda vėliavos, plazda raudonos—
Ir mes žinom, kam cįirbam šiandien.
Dirbam mes jau ne eksploatatoriams, 
Ne gėrikams šampano brangaus.
Dirbam tam, kad dangoraižių keteros 
Rėžtų erdvę lietuvių dangaus!
Liejam prakaitą tam, tam tik vargstam, 
Kad būtų liaudis soti ir šviesi.
Kad auksiniai rugiai verste verstų, 
Kad dirvonai suželtų visi.
Te žvaigždė Penkiakampė pašalina 
Dirbančios Lietuvos tamsumus.
Tegu partija Lenino-Stalino 
Socializmo keliu veda mus!

(Iš “L. A.”)

ganizacinės tvarkos, silpnina patį veikimą 
ir patį judėjimą.

Apskričiai

Lietuvių Meno Sąjunga turi savo 4 aps
kričius, kurių tikslas bendrinti ir stiprinti 
vienetų veiklą savo ribose. Čia apie juos 
ir noriu pakalbėti.

Pirmuoju apskričiu skaitome Čikagą su 
jos apylinke. Ten randasi 5 vienetai—4 
chorai ir 1 dramos grupė. Stipriausiais te
nykščiais chorais yra Laisvės Kanklių Miš
rus Choras (Čikagoje) ir Lietuvių Darbinin
kų Aidas (Roselande). Jiems mokytojauja 
sugabus mokytojas J. Kenstavičius. Kanklių 
Choras turi 78 narius; turi 63 rėmėjus arba 
garbės narius, kurie moka $5 į metus choro 
palaikymui. Ižde Kanklių Choras turi $565. 
Pasirodo, kad kaikurie chorai ižde turi daug 
daugiau pinigų, negu LMS centro iždas. Tas, 
suprantama, labai gražu. Lietuvių Darbinin
kų Aidas narių skaičium ir finansais už kan- 
kliečius menkesnis, bet jisai gražiai veikia. 
Apart dainų ir vaidinimų, jis gražiai pasi
rodo ir sporte: turi savo sporto grupes (vy
rų ir moterų). Veikia sykiu su LDS jaunuo- 
liais-sportininkais. Iš kitų tenykščių vienetų 
raportų nesu gavęs, tai apie juos nieko daug 
nei pasakyt negaliu.

Pats Pirmojo Apskričio komitetas bei val
dyba labai mažai apie savo veiklą centrą 
informuoja. Gaila, kad taip yra.

Antrasai LMS Apskritys randasi Mass, 
valstijoj — apie Bostoną. Ten apskritys pir
miau labai gražiai veikė. Ypač kai J. Suga- 
ris ten veikė ir vadovavo chorams1. Seniau 
ten gražiai darbavosi d. A. Vasaris, d. Jer- 
malayičiūtė ir eilė kitų draugų ir draugių. 
Bet virš metai, kaip pas juos choruose įvy
ko kokių tai nesusipratimėlių ir tas paken
kė pačiai kultūrinei veiklai. Labai negerai, 
kad tenykščiai mūsų veikėjai nesusitaria, 
Kaikurie to apskričio chorai pakriko, sako 
neturį kam vadovauti. Dabar, regis, tenai 
dalykai pradeda taisytis. Rodo gražaus pro
greso Worcesterio Aidas, kuriam vadovauja 
d. J. Karsokienė. Girdėjau, Lowelly, Haver- 
hill’y ir kitur pradeda Chorai ‘ atsigriebti. 
Pats Bostonas, kaip “sostinė/’ nerodo gyvu
mo. Kaikur Bostono apylinkėj organizuojasi 
moterų dainininkių grupės. Tai geras žen
klas. Apskričio valdyba mažai centrą infor
muoja. Net raporto iš savo veiklos heprisiun- 
tė. Na, o centro valdyba negi važiuos ten 
susirast informacijų.

Trečiasai Apskritys randasi Ne w York o ir 
New Jersey’s ribose. Į apskritį priklauso 4 
chorai, 1 dramos grupė, mišri dainininkų 
grupė (Aidbalsiai) ir 1 stygų orkestrą. Ap
skričio valdyba visuomet" gerai painformuoja 
centrą apie savo veiklą. Ypač, apskričio pir
mininkas G. Klimas. Apskrityje gražus su
tikimas.

Ketvirtas Apskritys yra Conn, valstijos 
ribose. Chorai randasi Hartforde, Waterbu
ry j, Torringtone. Neturiu žinių apie New 
Britain, bet ir ten nelabai senai gyvavo cho
relis. Gražiai gyvuoja Hartforde Laisvės 
Choras, vadovaujamas d. Vinco Visockio. 

Prie choro jie turi ir stygų orkestrą.

Gražiai gyvuoja Torringtono Aidas 
(Echo), kuris tik pereitą metą susitvėrė. 
Chorą dabar mokina Bronė Rasimavičiūtė, 
jauna, bet gabi draugė. Organizacines parei
gas labi gražiai eina Julė Budeliūtė, kuri 
taipgi yra jaunuolė, 18 metų, bet veikia kaip 
prityrusi veikėja.

Waterbury nuo senai gyvuoja Vilijos Cho
ras. Pastaruoju laiku mokytojom buvo K. 
Strižauskas (Straus). Drg. Strižauskas gabus 
žmogus, seniau daug veikęs netik Waterbu
ry, bet visame apskrityj. Dabar apie Vilijos 
Chorą pilnų žinių neturiu, — raporto n'epri- 
siuntė. Choras buvę pasižadėjęs dalyvauti 
Dainų Festivalyj, bet pastaromis dienomis 
gauta žinia, kad jis negalėsiąs pribūti. Wa
terburis yra didžiulė lietuvių kolonija, ten 
turėtų būt gera dirva išvystymui didelio ir 
gero choro. Apskričių valdyba turėtų patirti, 
kokios tenai randasi kliūtys.

Yra chorų, kurie dėl tolumo nėra susirišę 
su apskričiais. Pavyzdžiui, Clevelando, Bal- 
timorės, Philadelphijos, Detroit ir k.

Detroito Aidas turi 45 narius. Iš jų tik 7 
ateiviai. Mokytojas Walter Gugas, čiagimis. 
Choras veikia gražiai. Ižde turi $200. Cho
ro valdyba susideda vien iš jaunuolių. Jų 
darbšti sekretorė, Aida Liminsky, gražiai 
ko-operuoja su centru.

Lyros Choras, Baltimore, Md., narių turi 
32. Mokytojas Charles Granofsky (kitatau
tis). Choro sudėtis — čiagimių 19, ateivių 
13. Tvarka pavyzdinga. Sekretoriauja Ona 
Kučiauskaitė, gabi jaunuolė.

Lyros Choras, Cleveland, O., kiek man ži
noma, gyvuoja gražiai. Raporto nuo jų šį
kart nesu gavęs, tai ir jumš daug ką pasakyt 
negaliu.

Philadelphijos Lyra raporto neprisiuntė. 
Netiesioginiai sužinojau, kad choras veikia 
gražiai. Duokles centrui užsimoka ir nau
doja LMS išleistą medžiagą.

Mažai žinių nuo Liet. Darb. Choro iš Los 
Angeles, Cal. Metinių duoklių klausime jo 
rekordas Sąjungoje neblogas.

Tai tiek apie vienetus.
Pereito Suvažiavimo Mums Uždėtos: Pareigos

..... . ‘ . ■ .......... .... , - - ■ ...
Suvažiavimai mūsų organizacijos aukš

čiausia įstaiga. Suvažiavę mes darome per
žvalgas mūsų veikimo ir, jeigu matome pas 
mus ką taisytino—taisome, jeigu reikalinga 
kas pakeisti — keičiame. Suvažiavę vienetų 
atstovai nutiesia veikimui planą ir įpareigo
ja mus visus eiti nužymėtas pareigas, laiky
tis nustatytų ribų.

Vykdymui suvažiavimo nutarimų gyveni
mai!, ir viso LMS darbo gyvinimui yra pa
skirtas (suvažiavimo) Centro Komitetas, 
kuris skaitomas aukščiausiu organu tarp su
važiavimų.

Vėliausias Liet. Meno Sąjungos suvažiavi
mas įvyko rugpjūčio 14-16 dd., 1938 m., 
Pittsburgh’e, Pa. Jis priėmė sekamą mūsų 
organizacijai darbotvarkį arba programą:

1. Sutvarkyti ir suveiklinti Lietuvių Meno 
Sąjungą organizaciniai.

2. Gauti daugiau naujų narių, paskelbiant 
tam lenktynes-vajų.

3. Organizuoti visose didesnėse mūsų ko
lonijose dramos grupes pastoviais pamatais.

4. Organizuoti šokėjų grupes prie mūsų 
chorų arba atskirai, jeigu kur randasi tam 
medžiagos.

5. Dėti pastangas, kad LMS apskričiai, ar
ba tų apskričių ribose esantieji stipresni vie
netai, įsteigtų mokyklėles priruošimui-auklė- 
jimui naujų chorvedžių, dramos grupių ve
dėjų, šokių instruktorių.

6. Suruošti maršrutą organizavimui nau
jų -chorų,, įtraukiant į tą darbą apskričius*.

7. Išvystyti bendradarbiavimą bei ko-opė-,
ravimą su LDŠ Jaunuolių kuopomis bei jų 
grupėmis, kad sykiu, bendrai/ veikti meno 
plėtimo darbe. . . -

8. Paskatinti mūsų vienetus ruošti litera
tūriškus bei kultūriškus vakarus, skaitant 
juose referatus ar prelekcijas ir duodant dai
lės programėles.

Dabar pažvelgsime, kiek iš tų s-mo pri
sakymų “stojosi kūnu,’’ tai yra, kiek jų. li
kosi pravesta gyvenimam

1. Organizacinis susitvarkymas, f Tam rei
kalui nevilkinant buvo išleista suvažiavimo 
priimta naujoji LMS konstitucija-taisyklės 
lietuvių ir anglų kalbose. Ji buvo išsiuntinė
ta visiems mūsų vienetam. Sykiu-^buvo paste
bėta, kad vienetai perorganizuotų savo ko
mitetus sulyg naujos konstitucijos.reikalavi
mo. Taipgi pageidauta, kad valdybų adresai 
būtų prisiųsti Centro Sekretoriui.

Taigi, kiek liečia x Centro Komitfetą, tas, 
berods, atlikta neblogai, — suvažiavimo pri
sakymas išpildytas.

Tačiau, kiek liečia vienetus (apskričių, ir 
chorų valdybas), tai ne visi jie tai padarė.

(Tąsa ant 4-to puslapio)

Pagrindai Platesniam 
Kultūros Darbui 

_________________________

Šių metų rugpjūčio 30-31 dd. įvyko Lie
tuvių Meno Sąjungos dvimetinis suvažiavi
mas, Brooklyne, N. Y. Sąjungos suvažiavi
mas sekė Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 
suvažiavimą, kuris baigėsi rugpjūčio 29 d.

Greta su Lietuvų Meno Sąjungos suvažia
vimu buvo suruošta Dainų Festivalas (iškil
mė). Dainų Festivalas buvo dar tik pir
mas bandymas LMS istorijoj. Šis pirmas 
bandymas, daugiau tik eksperimentas, ne
buvo gana didelis ir platus. Jame dalyva
vo dar tik maža dalis LMS vienetų—chorų, 
orkestrų.

Vienok jau galima konstatuoti faktą, kad 
Festivalas pasisekė. Choruose, kurie dalyva
vo, pastebėtina pažanga muzikalume. Ma
tyt choruose pasišventimas, išjudinta ener
gija tobulėjimui, pažangai.- Iš pavienių cho
rų, reikia sakyti, Hartfordo Laisvės Choras, 
po vadovybe V. Visockio, gavo šilčiausio iš 
publikos priėmimo, šis choras ir įvairesnis, 
spalvingesnis. Laisvės Choro moteriški bal
sai buvo lietuvių liaudies kostiumuose. Jų 
mokytojas gerai pritaikė ir naudojo stygų 
orkestro balsus sykiu su vokaliais balsais. 
Tas darė gražaus įspūdžio žiūrėjimui ir 
klausymui.

Baltimorės Lyros Choras taip pat turėjo 
lietuvių liaudies, kostiumus. Sietynas—mote
rys pasipuošę baltai. " Tad, kaip matome, 
Festivalas jau patarnavo paspalvinimui, pa
gerinimui dainos meno.

Bet šio rašinėlio tikslas ne Festivalo įver- 
Į tinimas. Čia mes norime pabrėžti reikšmę 
l šio, devinto, LMS suvažiavimo, šis suvažia

vimas įvyko momentu, kuomet Lietuvoje tik 
ką įvykinta istorinis santvarkos perversmas. 
Lietuvos įvykiai materialiai nepalietė nei 
vieno LMS suvažiavimo delegato, bet dva
siniai juos palietė labai daug.

Suvažiavime buvo nujausta lyg kokos 
džiaugsmas, kad dabar atsidaro platesnis 
laukas mūsų meno-kultūros darbui. Suva
žiavimas pasisakė už susisiekimą ir bendra
darbiavimą su Lietuvos menininkais ir jų 
įstaigomis. Suvažiavime vyravo tas jaus
mas, kad, su dabartiniu perversmu Lietuvoj, 
atsidaro kultūros-meno rūmų durys, kurios 
iki šiol buvo prieš mus uždarytos. Ir su
važiavimas įgaliojo Centro Komitetą išnau
doti visas progas, surasti įvairius būdus, kad 
suartėti ir pasinaudoti Lietuvos menininkais, 
jų muzika, drama, literatūra ir t.t.

Kita iš svarbiausių mūsų problemų įsaky
ta C. K. nugalėti, tai neveiklumas. Neveik
lumas pasireiškia visur—viršūnėse ir apačio
se. Suvažiavime buvo nusiskundimų ir net 
laiškų dėl Centro neveiklumo. Pavyzdžiui, 
iš LKM Choro skaityta laiškas, kuriame sa
koma, kad net po 2 ir 3 mėnesius negalėjo 
sulaukti atsakymo iš Centro, šio neveiklu
mo gal dar daugiau yra žemesnėse vienutė
se, iš kurių Centras negali gauti atsakymų. 
Ta padėtis ilgiau neturi būt toleruojama. Su- 
veiklinimas Centro ir vienetų yra viena iš 
didžiausių naujo LMS Centro Komiteto pro
blemų.

Kelias Platesniam Darbui

Iki šiol Lietuvių Meno Sąjungos suvažia
vimai įvykdavo tuo pačiu laiku, kaip ir LDS 

, suvažiayimai.. Dažniausia baigusis LDS sei
mui/ įterpiama kur nors ir LMS suvažiavi
mas. Tuo būdu LMS suvažiavime daug de-' 
legatų dalyvauja, kurie būna delegatais ir 
LDS Seime. ‘ Na, ir. kas išeina ? Delegatai 
būna jau prįsisedėję LDS Seime ir nuvargę, 
kiti jų išvažiuoja ir nedalyvauja. Parengi
mų ruošia viena ir kita organizacija, ir visi 
vienos savaitės, laikotarpiu. , 

s t

Tuo būdu daugiausia nukenčia paskuti
niai rengėjai ir mitinguotojai—LMS. Nėra 
laiko nei noro plačiau gvildenti mūsų meno 
ir kultūros klausimus.

šis suvažiavimas padalė tam galą. Nu
tarta sekantis Lietuvių M'eno Sąjungos su
važiavimas šaukti atskirai nuo LDS Seimo. 
Jei, LDS sekantis Seimas įvyks už dviejų 
metų—1942 metais, tai LMS suvažiavimas 
turi įvykti 1941 arba 1943 metais. Ir tuomet 
LMS suvažiavimas bus galima turėti tikra 
to žodžio prasme meno it* kultūros suvažia
vimas. Toks suvažiavimas turės būt orga
nizuojamas kooperuojant su įvairiomis lietu
vių organizacijomis. Jis turi ir gali būt ma
sinis suvažiavimas.

Sąryšyje su numatomu LMS suvažiavimu 
bus galima ruošti ne tik Dainų -Festivalas, 
bet bus galima sujungti ir kitos mūsų liau
dies meno šakos—teatras, šokiai, tapyba, 
rankdarbiai. Prie šio suvažiavimo turėjo
me tris prelekcijas, būtent, Dr. A. Petrikos,

Didvyrio Mirtis M

Išaušo vasaros rytas. Sau
lutė lig neišdrįsdama pasi
rodyti, lig nujausdama kaž
ką baisaus, slėpėsi už de
besų. Tik mūsų giesminiu- J 
kai—paukšteliai kaip visuo
met, taip ir dabar, linksmai 
čiulbėjo.

Štai plentu sudundėjo ra- . 
tų bildesys ir į pulko rajo
ną įvažiavo dviem ratais 
sanitarinis vežimėlis. Iš 
vežimėlio išlipo jaunas, vos 
dvidešimties metų sulaukęs, 
išblyškusiu veidu jaunuolis.

Jis atrodė liūdnas ir su
simąstęs. Gal mintyse per
gyveno visas savo gyveni
mo kovas su liaudies engė- / 
jais. O gal liūdėjo, kad sa- / 
vo darbo vaisiais negalėj 
pasidžiaugti. Kad jo akys 
jau niekados neregės išlais
vintos Lietuvos.

Jis ramiai klausėsi jam 
skaitomo kaltinamojo akto 
—jo mirties sprendimo ir 
visai nenusigando. Jis savo 
paskutiniu atodūsiu kai 
mirtis -jam žiūrėjo į akis, 
drąsiai galvą pakėlęs tarei 
“Tūkstančiai jau mirė, da
bar aš mirsiu, bet mūsų idė
ja niekuomet nemirs.” Ir 
tvirtais žingsniais priėjo 
prie iškastos duobės.

Išsitiesė šautuvai. Kari- 
rininkas iškėlė kardą ir vėl 
'tiuleido. Trinktelėjo šautuvų ' 
salvė ir tas, kuris kovojo 
už mūsų teises, už šviesesnį 
rytojų, užmerkė akis amži
nai. Iš jo galvos ir krūtinės 
pasipylė kraujas ir įsisiurbė 
į tą taip daugelio mūsų brp- 
lių krauju sulaistytą žeme
lę. Į tą žemelę, dėl kurios 
jis taip narsiai kovojo, dėl 
kurios jis savo gyvybę pa
aukavo. Tat atsitiko su Ma
žeika Marijampolėje 1928 
m.
f Ilsėkis ramybėje, drąsus 

liaudies kovotojau. Tavo 
troškimai išsipildė. Tavo 
broliai ir sesės laisvai al
suoja. Liatuvos liaudis jau 
nusikratė savo pančių.

( Rojo.
(Iš “L. A.”)

Akron, Ohio
Ruošiasi prie Didelio 

Mitingo
Rugsėjo 11 dieną čionai yra 

šaukiamas masinis susirinki
mas Perkins School Auditoriu- 
me. Kalbėtoju pakviestas 
James W. Ford, Komunistų 
Partijos kandidatas į Jungti
nių Valstijų vice-prezidentus. 
Taipgi kalbės Ben Atkins, 
Akrono negrų darbininkų va
das ir kandidatas į valstijos 
gubernatoriaus padėjėjus, Ar-, 
nold Johnson, kandidatas į 
gubernatorius ir kiti.

Tikimasi daug publikos. '
Rep. j

■■ ■ < ■

St. Jasilionio ir David LeVifa; 
kitame suvažiavime bus gali
ma tokių prelekcijų duoti dau
giau.

Kas du ar trys metai turėti 
vieną didelį kultūrinį, meninį 
suvažiavimą, surištą su meno 
kūryba, išeis ant naudos visam 
mūsų judėjimui. Dabar tik 
reikia eiti darban su energija, 
su pasiryžimu vykinti LMS su
važiavimo tarimus.

V. Bovinas.

■hbkmHm
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(Tąsa)
Subatvakaris. Pasileidome miestan pa

žiūrėti, ką tokioj dienoj čia darbo žmo
nės veikia. Čia ir pats vidurys miesto. 
Čia tik šešios dienos atgal, kaip mums 
Amerikoj pranešė, įvyko skerdynės, kur 
šimtai buvę sužeista, ir du amerikonai, o 
daugelis užmušta. Gal juos šį vakarą lai
dos? Jeigu ir mus jau papjaus, tai pa
pjaus, dabar nebepabėgsi.

Einame, einame gatve, kur . žmonių 
pilna, o nei vienas mums nei sako, nei 
daro ko. Visi užsiėmę subatvakario dar
bais, kaip ir mūs New Yorke. Vieni eina 
krautuvesna valgių pirkti, kiti -drabu
žius neša prosinti, o dar kiti barbernes 
Užpildę, moterys tik varsto dailės salo
nų duris, kurių čia taip daug ir taip ge
rai atrodo, kaip ir bile mūsų mieste. To
kius darbus jie čia, matytis, dar labiau 
atlieka subatvakarį dėl šventadienio, nes 
“čizlerių” nėra, visos, mažos ir didelės, 
įstaigos, apart restaurantų, uždarytos 
šventą dieną. Kaip ir susivylėme, kad 
niekas nei nemėgina mūs pjauti, o dar 
atsiprašo mandagiai, jeigu kumštelėja 
praeidamas.

Apžiūrėjau gerokai žmonių sudėtį. 
Kiek galima atspėti, tai didžiuma azte- 
kai, tik sumiesčioninti. Toks pas juos tik 
skirtumas, kad jie mažesnio ūgio, kaip 
ir riebesni ir siauresnėm akim. Kitas pas 
jį apsiėjimas kaip ir bile žmogaus darbi
ninko, tik gal mandagesnis. Jų moterys 
gražume ir čia, sulyginus su newyorkie- 
tėm, negali pasigirti, bet tas ne viskas 
pasaulyje—protas naudingiau.

Nemažai žmonių matosi ir gryno ispa
niško kraujo, arba maišyto su indijonų,> 
tačiau jie mažumoj. O mažumoj todėl, 
kad iš Meksikos 20 milijonų gyventojų, 
virš 50 nuošimtis gryni aztekai-indijo
nai, kurių protėvių Korteso gaujos ne
pajėgė išnaikinti, apie 25-tas nuošimtis 
maišyto kraujo, likusieji apie 20-tas nuo
šimtis gryni ispanai, kurie, galimą drą
siai sakyti, ir yra tikrieji Meksikos val
dytojai. Dabar ne todėl, kad jie būt ko
kie uzurpatoriai, ale todėl, kad šiandien 
jie Meksikoj mokyčiausls elementas, o 
aztekai beveik visi beraščiai, kurie val
džioj ne ką galėtų daryti. Vienok dabar 
pastangos dedamos ir juos pralavinti. 
Naujų mokyklų laukuose galima paste
bėti bile kam.

Išėjęs iš hotelio sekmadienio rytą, prie 
durų radau kelis paaugusius vaikėzus ir 
porą užaugusių vyrų čeverykus švari
nant praeiviams, arba hotelio klijentams. 
Dalykas eina taip pat, kaip ir New Yor
ke sekmadienį, kur jaunuoliai taipgi 
Švarina praeiviams čeverykus. Tik šitie 
meksikiečiai nėra tokie nachalai, pliur
palai, špičbokai ir liurbiai, daugau nie
ko nežinanti, kaip tik apie bolės svai
dymą ginčytis, kaip newyorkieciai jų 
konterpartai.

Man besišvarinant čeverykus, ateina 
ir dar keli šių vyriokų pažįstami. Prade
da jie kalbinėtis ir prieina prie politikos. 
Ir labai greit pradėjo diskusuoti radika
lę politiką ir apie Europos įvykius. Vie
nas pareiškė, jog iš to konflikto gali dar
bininkai laimėti, sukildami ir nuversda- 
mi fašistus. Kiti dalinai sutinka, ir kas 
dar stebėtina, kad pareiškia, jog Meksi- 

. ka nuo to neliuosa. čia irgi darbininkai 
gali daug ko naujo padaryti.

Apie dvylikos metų jaunuolis, juokin
ga, sakosi ir jis stotų už darbininkus, jei
gu kas čia tokio įvyktų. Mano čeverykų 
švarinto j as, suaugęs vyras, patraukė jį 
per dantis, sakydamas, kad jis ne darbi
ninkas, ale komercijantas, savo bizny j 
esąs. Tada jaunuolis išpūtė savo rankos 
muskuliuką ir pakišo mano čeverykų 

\ švarintojui po nosia, sakydamas: 
A —Mirė, mirė! (Žiūrėk, žiūrėj!) 
\ Visi nusikvatojo ir vėl ramiai tęsė po
etinį pasikalbėjimą. Ištikrųjų, man la
bai buvo stebėtina, kad tokie žmonės taip 

-gabiai riša politinius klausimus, ko tarp 
mūs tokio stovio žmonių neesu niekada 
matęs. Ir visas kitas jų apsiėjimas su 
svetimais labai mandagus ir priimnus. 
Jeigu visi Meksikoj darbininkai tokie, 
tai jais tik galima pasidžiaugti, pasigė- 

x rėti. ,
Einame į dailės ir istorijos muziejus 

ir toliau miesto pažiūrėti, štai prie kam
po mūsų akims keistas reginys. Nei tai 
krautuvėlė, nei tai kepykla. Vietelė be 
lango. Kaip ir šinkstalis lango vietoj. Už

to šinkstalio didelė gelda ir pilna mink- 
lės, o ant šinkstalio, kuris ir neperšvarus, 
sudėti rutuliai tos minklės, jau apdžiūvę 
ir suaižėję. Apie trys moteriškės triūsia- 
si aplink tą viską.

—Kas tie, seniora?—klausiu iš tolo 
vienos.

—Turtillias,—ji atsakė.
—Ką su jomis veikiate?
—Kepame ir valgome,—ji vėl atsakė.
Sužinojau, kad tokia meksikiečių duo

na, padaryta iš grynų kukurūzų miltų. 
Kurie nori iškeptos, tie užsimoka 35 cen- 
tavus už kilo (2 svaru), o už tiek pat 
nekeptos 25 centavus.

Kaip ten nebūt, gal ir gera duona, bęt 
toks abejotinas švarumas tik labai iš
alkusį gali patraukti. Laimė jų, kad Me
ksikoj musių kaip ir nesimato, nors kitų 
vabalų ir daug. Kibą musės tik Lietuvos 
pilietės. ‘ •

Nuo čia eina labai plati gatvė link mie
sto centro ir dailės muziejaus. Pasiėmė
me taksį ir važiuojame. Ant šios gatvės 
daugumas teatrų.. Dar tik dešimta va
landa sekmadienio ryto, o mes jau ma
tome didžiausias eiles svieto prie kiekvie
no teatro. Nuvažiavę prie dailės muzie
jaus, kur irgi yra šalies užlaikomas te
atras rodymui geresnės rūšies lošimams, 
Ir čia negalime prisigrūsti prie durų. Ka
dangi mes į patį muziejų ėjome, tai ten 
žmonių neperdaug, vienok užtektinai ir 
ten.

Nors šių įstaigų lankytojai ne turčiai, 
tačiaus gan švariai ir gražiai apsirengę. 
Buvo ir tokių darbo žmonių, kurie tik 
švariomis “overalls” apsivilkę. Tokių 
pat matėsi ir gatvėse vaikštinėjant su 
moterėle ir vaikučiais, kaipo poilsio die
noj.

(Tąsa bus)

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

. Daugelis chorų dar ir dabar renkasi sau val
dybas pagal senąsias taisykles. Gi čikagiš- 
kis apskritys (I-mas) dar iki šiol nėra per
organizavęs savo komiteto, arba, teisingiau 
pasakius, komiteto visai neturi.

Reiškia, organizacinis persitvarkymas pas 
mus vis dar liekasi “problema.”

2. Vajus. Antras suvažiavimo nutarimas— 
turėt vajų naujų narių gavimui—likosi iš
pildytas, bet ne su tokiu pasimojimu, kaip 
suvažiavimo manyta. Cėntras tam dėjo visas 
pastangas: vienetams buvo išsiuntinėti tuo 
reikalu laiškai-paklausimai, reikalingi nuro
dymai. Nuolat buvo bubnyta spaudoj. Bet 9 
vienetai net atsakymo nedavė apie savo na
rių skaičių, be ko centras negali patirti va-

« jaus pasekmes. Kiti prisiuntė savo chorų na
rių skaičių, bet pačiame vajuje neėmė daly- 
vumo. Iš virš 30 chorų, vajuje dalyvavo tik 
10. Kiti nepasijudino. ,

Vajus visgi davė šiek tiek pasekmių: į 
LMS įsirašė 23 pavieniai nariai, chorai gavo 
130 narių ir gauta 4 nauji vienetai į S-gą. .

3. Pastovių dramos grupių organizavimas.
Tame darbe mažai pasivaryta. Prieš porą 
metų tupėjome 2 dramos grupes, o dabar 
randasi 5« • ’ 1» Į I1**1 {'• 1

4. Organizavimas šokėjų grupių prie cho
rų ar atskirai dar nėra išsijudinęs, nors ban
dymai kai kur daromi. Centras tame dalyke 
ir gi labai mažai nuveikęs.

5. Mokyklėlių klausimas. Centras tuo rei
kalu kreipėsi į apskričius, ragindamas juos 
vykdint suvažiavimo nutarimą—kurt moky
klėles priruošimui naujų jėgų. Apskričiai nu
siskundė finansiniais neišgalėjimais.

6. Maršruto reikalas. Maršruto neturėta. 
Nesirado tinkamų maršrutavimui žmonių. 
Kurie būtų tinkami — neturi laiko. Tiesa, 
3-čiojo apskričio ribose turėjo eilę prelekci- 
jų d. B. šalinaitė. Bet generalio maršruto 
neturėjome.

7. Santikiai su LDS jaunuolių organizacija. 
Santikiai • LMS su LDS Jaunimo organizaci
ja yra draugingi. Veikime ko-operuojame 
kiek galima, žinoma, LDS-čiai daugiau link
sta prie sporto, LMS-čiai \prie dailės. Bet 
daugelis jaunuolių, — vienos ir kitos organi
zacijos — mėgsta sportą ir dailę.

8. Literatūros vakarėliai. Jie kaikur pra
deda prigyti. Brooklyne buvo daromi bandy
mai ką nors skaityti-referuoti. Kuotnet prie 
skaitymo būna kas nors paįvairinančio .— 
dainų, muzikos, — tai sueidavo ir jaunimo. 
Šiaip, paskaitomis daugiau suinteresuoti sū- 
augesnieji.

Tai tiek apie pereito suvažiavimo uždėtas 
mums pareigas ir jų įgyvendinimą. Apie 
centro komiteto kitus darbus girdėsite iš 
specialių komisijų pranešimų, kaip tai: apie 
dramą — iš Dramos Komisijos, apie mužiku 
—iš Muzikos Komisijos, ir t.t

P. Balsys,
Liet. Meno S-gos Pirm.

...;.. *...... ' /
Iš LDS ir LMS Apskričiij Veiklos /

Daugeliui teko susipažinti 
su šių organizacijų darbais, 
rugpjūčio mėn. paskutinėj sa
vaitėj,—atsibuvusiais naciona
linis seimais.

D^ platesnio susipažinimo 
su Veikla ir svarba šių dviejų 
organizacijų, tai galima ge
riausiai padaryti tiktai prigu
lėdami ir lankydami jų paren
gimus, išgirsti plačiau apie at
liktus ir pasibrėžtus naujus 
darbus, kurių norima praves
ti ateityje.

Apskričiai darbuojasi apsi
brėžtoj teritorijoj, jų darbuo
tė yra taip pat svarbi, kaip ir 
nacionalis veikimas. Darbai,

kuriuos atskiros kuopos ar 
chorai negalėtų atlikta—ben
drai tas galima per apskričius. 
Siuntimui delegacijtynuo kuo
pų ar chorų į bendrą visuo
menišką darbą, taipgi priside
dant finansiniai, reikalinga ir 
visuomeniška parima, kurios 
naudai darbuojamės.

Todėl, kviečiame New Jer
sey ir apylinkės lietuvius at
silankyti ant virš minėtų orga
nizacijų parengimo, kuris 
įvyks rugsėjo 15, Sept., 1940, 
Vaičionio Darže, Cranford, N. 
J. Iš apgarsinimo sužinosite 
apie programą.

Zanavykas.

LICENSES
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wiiie, Liquor
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1462 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 760 
Macon St., Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed off the premises.

LOUIS BONELLI
760 Macon St. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1728 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 8515 
Quentin Rd., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

HENRY HARMELING
3515 Quentin Rd. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1692 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 2976 
Quentin Rd., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

ABRAHAM DAVIDOFF
2976 Quentin Rd., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1932 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 333 
Sumner Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

BENJAMIN BICKEL
333 Sumner Ave., Brooklyn, N. Y.

šeštadienis, Rugsėjo 7t 194d

NOTICE is hereby given that License No/ 
GB 11304 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 ot 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1838 
Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, Coun
ty of Kings, to be consumed off the premises, 

MAX CHINOWSKY
1838 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2918 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at ^82 
Gerrittsen Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

JOHN H. MURPHY
2882 Gerrittsen Ave., Brooklyn, N. Y,
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6908 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 161 
Meserole, Ave., Borough Of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises. 

LOUIS BRODSKY
161 Meserole Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License *No. 
EB 2624 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1792 
Pitkin Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

CARL SHAPIRO
1792 Pitkin Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2039 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverge Control Law at 214 
Bainbridge St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

DAVID ABER
214 Bainbridge St., Brooklyn, N. Y.

Hillside, N. J. Pittston, Pa.
Vieša Padėka

Šiuomi noriu padėkavoti vi
siems mano draugams,—pažįs
tamiems, kurie lankė mane, 
kuomet aš gulėjau ligoninėj ir 
padėjo lengviau praleisti va
landas kaipo ligonei. Taip pat 
dėkoju ir tiems draugams, ku
rie prisiuntė gėlių ir atviručių.

Helen Kudirkienė.

Šiuom laiku nesimato žinių 
ne tik iš Pittstono, bet ir iš 
Wilkes-Barre. Gal korespon
dentai aptingo. Pirmiau daž
nai rašinėdavo Požeminis po 
antgalviu “Anglies Dulkės”. 
Bet kaip tik Sovietų Sąjunga 
atidavė Lietuvai Vilnių, Pože
minis supyko ir nustojo raši
nėti. Dabar turėtų atsileisti.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2927 has been issued tp the undersigned 
to sell' beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 2766 
Pitkin Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

IDA RUBENSTEIN
D-B-A Crescent Kosher Delicatessen & Rest. 
.2766 Pitkin Ave., Brooklyn, N. Y.

Worcester, Mass.

Wilkes-Barre, Pa.
Rugpjūčio 9 dieną įvyko 

taikos mobilizacijos konferen
cija. Susirinko skaitlingai sve
čių ir delegatų. Matyt, buvo 
delegatų ir nuo unijų. Kalbė
tojai buvo trys, kurie nupiešė 
dalykus gerai. Sakė, jeigu ne- 
sidarbuosime, tai būsime į- 
traukti į karą.

Konferencijoj buvo priim
tos dvi rezoliucijos. Pasiųstos 
prezidentui Rooseveltui ir se
natoriams. Nutarta siusti tris 
delegatus į Taikos Kongresą 
Chicagoj rugpj. 31 d. Delega
tai ant vietos tapo išrinkti.

Atsišaukta į Wyomingo klo
nio visuomenę, kad paremtų 
finansiškai pasiuntimą delega
tų. Nutarta šaukti plačią kon
ferenciją rugsėjo 13 d., 8 vai. 
vakare, Eagle Svetainėje, 
Wilkes-Barre, Pa.

Delegatas.

Kai gyvas būdavo Juozas 
Vaškevičius (“Kunigo Gimi-' 
nė”) tankiai parašydavo į 
“Laisvę”.

M. Kalauskas. 
t

Nuo Red. Pastabas apie 
“TėVynę” apleidome, nesvar
bios.

Pittsburgh, Pa.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11449 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail und6r Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 176 
Smith St., Borough of Brooklyn, County or 
Kings, to be consumed off the premises.

MARGARET BARBIERI
176 Smith St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given thata License No. 
GB 11306 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 2334 
Coney Island Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JENNIE VASILE
D-B-A Larry’s Grocery & Delicatessen 

2334 Coney Island Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10604 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 560 
Morgan Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the promises.

JOHN BEHNKEN & WILLI WINKLER 
560 Morgan Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2492 has been issued to the undersigned 
to sell beer _ at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
206 DeKalb Ave., Borough of B'klyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

ANDREW SANTORO 
Adelphi Delicatessen

206 DeKalb Ave., Brooklyn, N. Y.

Dienraščio “Laisvės” 
Naudai

PIKNIKAS
Sekmadienį

Sept. 15 Rugsėjo
OLYMPIA PARK
WORCESTER, MASS, 

e
BUS ĮVAIRI PROGRAMA

NEIVIS ORKESTRĄ
GRIEŠ ŠOKIAMS

Visus kviečia ALDLD 11 ir 155 
Kuopų Rengėjai.

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų.

Rinkimų reikalais vietos Ko
munistų Partijos kandidatai 
kalbės per radio stotis. Seka
momis dienomis ir valandomis 
bus kalbama:

James Ford, kalbės pirma
dienį, rugsėjo 9, 7:15 vai. va
kare, iš stoties KQV. Iš tos 
pat KQV stoties ir taip iiat 
7:15 vai. vakare, sekamomis 
dienorriis kalbės kiti kalbėto
jai :

Močiutė Bloor, penktadienį, 
rugs. 13 d.; Elizabeth G. 
Flynn, penktadienį, rugsėjo 20 
d.; Carl Reeve, penktadienį, 
rugsėjo 27 dieną. Prašome pa
siklausyti. P.

• Manhattan Liquor Store
: 264 Grand St. Brooklyn, N. Y
e (Kampas Roebling St,)

• Tel. EVergreen 7-1645 License No. L. 886

• Tikrai Žinokit, Kad Perkant Sau Vy-
• nūs ir Likerius Reikia Pirkti Patin-
e karnoj Krautuvėj

• Manhattan Liquor Store

• Didžiausia ir žemiausiom kainom
• krautuvė Williamsburgh’e

DR CM'-'KUli CO

‘Special

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ RŪŠIŲ GĖRIMŲ

HILADELPHIJOS
DIDYSIS “LAISVES” PIKNIKAS

Rengia Philadelphijos Lietuvių Organizacijos dėl dienraščio “Laisvės”

Iš Priežasties Lietaus Perkeltas į
Rugsėjo 22 September

MIKOLAIČIO PARKE
$175 DOVANŲ PRIE ĮŽANGOS. PIRMA DOVANA $50.00

Penkios dovanos po $10 ir 15 dovanų po $5; viso dovanų 21
H--------------------------------------------------------------------- B

IŠ anksto perkant bilietą įžanga nuo 5č. iki 
25c. Perkant bilietą pikniko dienoje, 25c. kiek
vienam. Prašome įsigyti bilietus iš anksto.

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

&-------------------------------------------------------------------- P
Puiki dailės programa: Dainuos Aido Choras 
iš Brooklyn, Lyros Choras iš Philadelphijos, 

Moterų Birutės Choras iš Phila. ir Lyros 
Choras iš Baltimorės.

[į--------------------------------------------—------- ---------- B

R. MIZARA “LAISVĖS” REDAKTORIUS SAKYS PRAKALBĄ

STOTYS: Bušai išeis 10 vai. ryto iki 1 vai. po pietų nuo 
u

143 Pierce St., 735 tairmount Ave., prie Mitžikoš Salės Richmonde, ties 28th ir Poplar gatvių.
’s ,

Nuo City Line eis 10 vai. ryto iki 4 vai. po pietų.
....... ............... '____________ «___ ______ _________________ :______________________________________ _———------

KELRODIS: Važiuokite Frankford Ave, iki tilto; imkite gatvekarį 66 iki paskutinės stoties, nuo čia nuveš 
į pikniką. Automobiliais važiuokite Frankford Ave. iki City Line, pervažiuokite tiltą ir sukite po kairei, imkite 
Knights Rd. 2 kelią ir sėkite iškabas. Per Roosevelt Boule vardą: Atvykstant iš New Yorko ar iš kitur, važiuo
kite apie 14 mailių nuo Trenton, N. J., ir privažiuojant Roosevelt Kapines, pastebėsite iškabą: Lee Tire, sukite 
po kairei į Rd. No.’ 132. Pavažiuokite dpie 1*Ą mailės sekdami iškabas.
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Sulijo “Laisves” Pikniką Phila. Apylinkėj; 
Piknikas Nukeltas ant 22 Dienos Rugsėjo

Netikėtai smarkus lietus 
nakties laiku ir nuo pat ryto 
iki 2 vai. po pietų sugadino 
gerai prirengtą pikniką, turė
jusį įvykti 1 dieną rugsėjo, 
Mikolaičio parke. Mūsų vie
tinės organizacijos ir jaunuo
lių sportininkų grupė turi nu- 
samdę dar piknikui datas 22 
ir 29 dd. rugsėjo. Jaunuoliai 
savo datą atidavė dėl “Lais
vės” pikniko. Vadinasi, visais 
garais apielinkės kolonijos tu
ri pasidarbuot juo daugiausiai 
sutraukt publikos į pikniką.

šiemet būtų buvęs daug di
desnis piknikas už pereitus 
metus, nes vistiek suvažiavo 
vietinių žmonių ir iš koloni
jų apie 500 dalyvių. Lietus 
nustojo apie 2-rą vai. po pie
tų ir vėliaus pagiedrėjo. žmo
nės gražiai praleido laiką be 
muzikos ir programos. Busus 
atšaukėme iš visur, nes oras 
atrodė ilgalaikiai lietingas. Tą 
dieną ir parapijos rengė pik
niką tiksliai, kad pakenkti 
mūsų piknikui, bet Dievas vi
sus lygiai “pakorojo”; jie k'er- 
šindami griešijo, tai Dievas 
koronę uždavė, o kadangi pik
nikai visai arti vienas kito bu
vo rengiami, tai “Laisvės” 
piknikas irgi nukentėjo...

Y p a t ingai Philadelphijoje 
mes visą laiką sugyvenom su 
parapijomis gražiai, su arti
mo meile, pagodone, nesikiš
dami vieni į kitų reikalus. Jei 
dabar įvyko Lietuvoje pervers
mas su nuvertimu Smetonos 
valdžios ir atskyrimu šventos 
bažnyčios nuo valstybės, tai 
už tai nei mes, nei jūs nesa
me kalti. Tai Lietuvos žmo
nės tą padarė su pagelba So
vietų valstybės. Jei jūs dorie
ji katalikai pykstat dėlei at
skyrimo bažnyčios nuo valsty
bės, tai jūs lygiai turite pykti 
ir ant Jungtinių Valstijų. Juk 
žinote, kad šioje šalyje vals
tybė kunigams algų nemoka.

Nei mes amerikiečiai lietu
viai sugrąžinsim Lietuvoje 
Smetonos fašistinę valdžią, nei 
mes galėsime prašalinti dabar
tinę valdžią, jei ir eitume visi 
išvien; tai Lietuvos gyventojų 
dalykas, nes jie ten gyvena ir 
rūpinasi savo tėvynės reika
lais. Už tai jie ir žinojo ge
riau, kokią valdžią išsirinkti. 
Tai jų reikalas.

Dešimts prisakymų sako: 
neužvydėk, mylėk artimą sa
vo; neužmušk ir nesikeik. Mes 
vistiek visus parapijonus gerb
sime ir jokio blogo negeisime. 
Linkime jų piknikams geriau
sio pasisekimo.

Dar viena “organizacija” 
tulžį liejo, tai pasilikusios sklo 
kėlės mūČelninkai, keli sun
kaus darbo paprasti fabrikų 
darbininkai, kurie vaikščiojo 
po stubas ir daugiausiai po 
smukles (saliūnus) ir visur 
melavo, kad “Laisvės” pikni
kas yra nukeltas, kad “L.” 
piknikas bus užpultas kaipo 
“5-toji kolona” ir visų auto
mobilių numeriai paimti ir dar 
kas bus padaryta, žinoma, jie 
daugelį žmonių apgavo.

Kam jie tą darė? Darė dėl 
to, kad savo pikniką rengė 
Patersone ir norėjo įsivilioti į 
savo busą žmonių. Tai chuli
ganiškas buvo darbas tų nu
vargusių sklokos nekaltų žmo
nių, kurie kamuojasi patys 
prieš save. Ve kaip jie su 
žmonėmis diskusuoja: sako, 
jei Hitleris karą laimės, tai jis 
Smetoną sugrąžins vėlei ant 
buvusio sosto; o jei laimės An
glija, tai tada su Jungtinėmis 
Valstijomis užpuls Sovietų Są
jungą, ir sumušę vėlei Smeto
ną sugrąžins viešpatauti.

Jei jie to trokšta, kad Hit
leris laimėjęs Smetoną sugrą
žins, tai šioje šalyje tokius 
žmones skaito penktąja i kolo
na. O jei Anglijos agentai 
darbuojasi įtraukt šią šalį į 
karą, tai mes irgi juos lygiai 
priskaitom • prie 5-tosios kolo
nos.

Nepliaukškit apie 5-tąją ko
loną, nes jūs jai tarnaujat. 
Gaila tų nekultūringi? vyrų. 
Sarmata, nusenę vyrai!

Mes lygiai priešingi Hitle
rio ir Anglijos agentams ir 
juos priskaitom 5-tąjai kolo
nai. Iš lietuvių jokios organi
zacijos kitos nėra, kuri pri
klausytų prie 5-tos kolonos, 
kaip tik politiniai nusišpica- 
vusio Stilsono grupelė.

Veltus šių žmonių darbas 
mulkinti tamsesnius lietuvius, 
ypatingai tuos, kurie gauna iš 
Lietuvos nuo savo giminių laiš
kus su džiaugsmu: gavom že
mės; panaikino skolas; padidi
no algas; nupigino reikmenis; 
suteikė medikalę pakelbą ir 
įsteigė pilniausią laisvę ir 
žmoniškumą; džiaugiamės ne
tekę Smetonos valdžios! Šie 
laiškai uždarys burnas ir ku
nigams.

Beje, piknike buvo svečių iš 
toliau. Buvo S. Pečiulis iš Mer- 1 
lin, Pa. Buvo mašinų iš Balti- 
morės, Readingo, New Yorko, 
Trentono ir kitų miestų.

Turėsime nuostolių. Visi bu
dėkime ant 22 d. rugsėjo.

Koresp.

Montello, Mass.
Laidotuves ir Kitos Naujienos

Rugpjūčio 24 d. su bažnyti
nėmis apeigomis tapo palai
dotas seno amžiaus K. Bra- 
dauskas. Jis prigulėjo prie šv. 
Roko Pašalpinės Draugystės, 
šešiems draugystėms palydo
vams įnešus velionio kūną į 
bažnyčią, kunigas įsakė gra- 
boriui Warabow, kad palydė
to j ai nusiimtų draugystės žen
klelius, kur ant juodų aude
klų parašyta “In memoriam,” 
kryžius su švento Roko pa
veikslu ir draugystės vardas. 
Palydėtojai nenorėjo sukelti 
nesmagumų, nes kunigas nei
na mišių laikyti, tai pakilo ir 
išėjo lauk.

Ant rytojaus kunigas J. 
Švagždys per pamokslą pri
minė, “išėjo šuneliai.” Palydė
tojai tuomi yra labai užgauti.

Tai jau ne pirmas toks ku
nigo pasielgimas. Kaip jis sa
ko, jis uždėjo ant juodo lis- 
to šv. Roko Pašeipinę Draugy
stę, Piliečių Kliubą ir Kazi- 
mierinės Pašelpinį Kliubą. 
Matomai kunigas kasa pats 
sau duobę. Paliks parapija be 
vyrų.

Ona Mineikiutė buvo pas
kirta nuo Montellos lietuvių 
progresyviškų organizacijų 
važiuoti į Taikos Kongresą, 
Chicago, Ill., rugsėjo 1, 2, 
1940. Iš So. Bostono žinyčios 
kunigas prof. Kubilius su au- 
tomobilium turėjo nuvežti. Ne
žinia, iš kokios priežasties jis 
nevažiavo. Delegatai pasiliko 
namie.

Naujos Anglijos Moterų Ap- 
švietos Kliubo piknikas gerai 
pavyko. Atsibuvo Montello, 
Mass., rugpjūčio 24, 25 dieno
mis. Gerai buvo sutvarkyta 
rankų darbo paroda. Su lai
mėjimais, buvo dainų ir pra

įvairių kraštų laivų tarnautojai, pasilikę New Yorke 
ilgeshiam laikui, sudarė komitetą savo reikalams gint. 
Viršuje matosi jų ausirinkitaoas. —

KAIP PALAIKYT SVEIKATĄ 
— VYRAI IR MOTERYS —

į&Į ą Kraujo, Odos ir Nervų Ligos, Abelnas Silpnumas, 
' I Chroniški Skauduliai, Skilvio ir Mėšlažarnės ligos, 

Chroniški Reumatiški Nesveikumai, Nosies, Gerklės 
Ir Plaučių Ligos, Inkstų, Pūslės Nesveikumai ir kitos į Chroniškos Ligos Vyrų ir Moterų sek- aįįMffc 
mingai gydoma. Kreipkitės į Dr. Zins su 
Pasitikėjimu. ‘ ”

A Kraujo ir Slapumo Tyrimai,
PRIEINAMOS KAINOS

Atskiri pasitarimų kambariai Vyram ir Moterim 
IŠTYRIMAI DOVANAI

(Virš 28 m. Privatinės ir Ligoninėje Praktikos)

DR. L. ZINS

X-Rays

110 East 16 St., N. Y
Tarp Union Square ir Irving PI.

VALANDOS: 9 A. M.—8 P. M.;
Sekmadieniais: 9 A. M.—2 P. M.

kalbų. Prakalbą pasakė Dr. 
Pilka iš Boston, Mass. Kalbė
jo apie lietuviškas mokyklas, 
ir priminė apie Lietuvos da
bartinę santvarką. Sako, da
bar nieko negalima pasakyti, 
kaip ten yra. Sako, yra gau
tas laiškas iš Lietuvos, Bosto
ne, kuriame rašo, kad Lietuvo
je lietuvybę bus galima palai
kyti “tik su plieniniais nagais 
ir ragais.” (?—Red.). Tokius 
laiškus turėtų paduot visuome
nei peržiūrėt, o paskui duot į 
spaudą, taip, kaip “Laisvė” 
daro su gaunamais iš Lietuvos 
laiškais.

Su darbais čion ne kas. W. 
L. Douglas Co. darbininkams 
numušė algas nuo 5 ligi 10 
procentų. Bet darbo nė kiek 
nepadaugino. Kitos dirbtuvės 
irgi dirba silpnai.

Buvo vietiniam dienraštyj 
pranešta, kad Brockton Shoe 
kompanijos mažiausia “beti- 
no” ant armijos čeverykų. 
Manoma čion gaut dirbti mili
joną porų armijos čeverykų. 
Kad gautų, būt gerai.

Žolynas.

Worcester, Mass.
Mūsų Talentai Glūdi

Rugsėjo 1 d. teko būti Lie
tuvių Kongreso Naujos Angli
jos Distrikto piknike, Haver
hill, Mass. Ten bostonietis Ku
biliūnas dainavo naujoviškiau- 
sias daineles, t.y., kaip Sme
tona bėgo iš Lietuvos “Per 
Beržyną į Berlyną” ir tam pa
našias. Publika labai pamilo, 
net tris sykius iššaukė dau
giau dainuoti.

V. Andriulis, “Vilnies” re
daktorius, gerą prakalbą pa
sakė apie Lietuvos įvykius.

Nors diena buvo debesuota, 
bet piknikas buvo gražus.

Worcesteris turi nepalygi
namai gražesnę ir moderniš
ką lietuvių piknikam vietą 
Olympia Park, tik bėda su 
mumis, kad mūsų kažkurie ta
lentai glūdi sau kur ramiai. Aš 
norėčiau pabudinti dailinin
kus, kaip tai, J. Sabaliauską, 
V. Tumanį ir kitus. '' Reikia, 
kad jie šio Lietuvos liaudies 
džiugesio laikotarpyje išsiju
dintų į veikimą-dainavimą. Jei 
veikėm ir dainavom reikalau
dami Lietuvos liaudžiai lais
ves, tai kuomet ji (Lietuva) 
laisva, yra daugiau ir links
miau ką dainuoti. Ir garbės ir 
unaro reikėtų būti pilniem.

Daugeliui draugų labai pa
tartina perskaityti ką tik nau
jai išleistą brošiuraitę, L. Pru- 
seikos parašytą, “Teisybė apie 
Lietuvą.” Neims nei valandą 
laiko perskaityti. Pradėjęs, 
vargiai sustosi iki perskaitysi. 
Tai be galo svarbūs faktai ir 
tikra teisybė. Kaina tik 5, cen
tai. O gal ir vietinės Literatū
ros kuopos turi parsitrauku
sios platinimui. Kiekvienas 
gaukite perskaityti. Tai nepa
prastas dokumentas šiuo tar
pu.

D. J.

Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėje”.

So. Boston, Mass.
Lietuvių Radio Korp.

Programos:
šeštadienio, Sept. 7 progra

ma per stotį WORL, 920 kilo
cycles, 8:30 iki 9:00 vai. ry
te bus sekanti:

1— Kalbės Dr. Juozas Lap- 
džius-Seymour.

2— Muzika ir dainos.
Sekmadienio, Sept. 8 pro

grama per stotį WORL, 920 
kilocycles, 9:30 iki 10 :30 vai. 
ryte bus sekanti:

1— Juozo Strazdo orkestrą 
iš Jamaica Plains.

2— Dainininkė Rožė Merke- 
liūtė iš Dorchesterio

3— Dainininkės Rožė Mer- 
keliūtė ir Milda Anestaitė iš 
Dorchesterio.

Steponas Minkus, 
garsintojas.

Šveicarija Veiksianti prieš 
Anglų Orlaivius, Lekian

čius per Ją
Berlin. — Pranešama, 

kad Šveicarija jau kelis 
kartus protestavo Anglijai, 
kad anglų orlaiviai nakti
mis skraido per Šveicariją 
bombarduot Italiją. Angli
jos valdžia nedavė patenki
nančio atsakymo į Šveicari
jos protestus, šveicarų vy
riausybė, todėl, grasina at
šaukti savo atstovą iš An
glijos.

Paskutiniu laiku kas nak
tį po porą desėtkų Anglijos 
orlaivių perlekia per Švei
cariją bombarduot Italijos 
fabrikus ir kitas kariniai 
svarbias vietas. Šveicarų 
valdžia sako,..kad Anglija 
tuomi šiurkščiai laužo Švei
carijos bepusiškumą.

Šveicarai jau pradedą 
priešlėktuvinėmis kanuolė- 
mis šaudyti į anglų orlai
vius; žada pavartoti ir grei
tuosius savo lėktuvus, kad 
užkirst kelią tom anglų or
laivių kelionėm per Šveica
riją.

Šveicarija bijo, jeigu ji 
nemuš šalin anglų orlaivių, 

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

Smetonos valdžia “Laisvės” neįsileisdavo. Dabartinė val
džia sukriušino cenzūros retežius ir “Laisvė” 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 kaima^ .............................. . ..........................................................

Apskritys ..................................................................... ....................................

“LAISVE”
427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y.
----- . . —- < . ..  •......................- t

metų.

Perfekto ir mėlsvai-balti dai- 
mantai pakeičiami sulig pilnos 

kainos laike vienerių

Moterims ir vyrams setai pa- 
sidabinimui apkainuoti nuo $1

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

SVARBIOS KNYGOS
• KRIKŠČIONYBĖS TRAGIZMAS

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

93 puslapių.
KAINA 50 CENTŲ

• Lietuvių Kalbos Gramatika
Parašė Kun. Dr. Jonas Starkus

Mariampolės Kolegijos Profesorius 
KAINA $1.00

• DINGUS ROŽYTĖ
Parašė Pranulis

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

PUSLAPIŲ 82, KAINA 15c.

Aplankykite mūsų religijinių daiktų 
.departamentą, fe'ž mažus rank
pinigius palaikysime bilc daiktą

ROBERT LIPTON
JEWELER :: ĮSTEIGTA 1892 

701 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
Tarpe Graliam & Manhattan Avės. Tel. Stagg 2-217$

Priminkite šį skelbimą, tai gausite nuolaidą

tai vokiečiai ir italai galės 
įsiveržti į Šveicariją.

Jungtinių Valstijų skal
byklose dirba apie 215,000 
darbininkų. (1938 m. skait
linės.)

PRANEŠIMAHS KITUR
WILKES-BARRE, PA.

Shenandoah ir Scranton Apylinkėj
LDS 10 Apskr. rengia antrą me

tinę vakarienę, lapkričio 17 d., Pro
gresyvių Kliubo Svet., 325 E. Mar
ket St. Wilkes-Barre. Prašome apy
linkės kuopų priklausančios ir nepri
klausančios prie Apskričio nieko ne
rengti tą dieną. — Valdyba.

(210-211)

BALTIMORE, MD.
ALDLD 25 kp. susirinkimas įvyks 

rugsėjo 9 d., 7:30 v. v., ant antrų 
lubų, Liet. Svet., 853 Hollins St. 
Malonėkite dalyvauti, nes yra svar
bių dalykų apsvarstyt. — S. Mack, 
Pirm. (210-211)

WORCESTER, MASS.
ALDLD 155 kp., Moterų Skyriaus 

susirinkimas įvyks 9 d. rugsėjo, 7:30 
v. v. Liet. Svet., 29 Endicott St. 
Malonėkite skaitlingai dalyvauti, yra 
svarbių reikalų aptarti. — A. W. 
(210-211)

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
kalų aptarti. taipgi pasimokėkite 
duokles. — K. K. Sekr.

(208-210)

PHILADELPHIA, PA.
Pirmadienį, rugsėjo 9 d., šaukiam 

plačiausi visų darbininkiškų organi
zacijų, “L.” skaitytojų ir rėmėjų su
sirinkimą, 735 Fairmount i Avė., 8 v.

-.— U — M—

Dr. John Repshis
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard Street
kampas Inman Street 

Arti Central Skvero
CAMBRIDGE, MASS.

Tel.: TRObridge 6330
OFISO VALANDOS: 
2-4 ir 6-8 vakare 
Nekėliomis ir šventadieniais: 
10-12 ryte

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ^ ĮSTAIGA

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

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-8842

v. ‘-‘Laisvės” piknikas perkeltas J 22 
d. September, šiame susirinkime bus 
nauji plakatai. Iki piknikui lieka 
veik dvi su viršum savaitės laiko, tai 
labai mažai laiko lieka. Priešai de
moralizuoja publiką. Dėkim visi pas
tangas kuo daugiausia įtraukt publi
kos. Visi būkim šiame susirinkime.— 
Kom. (210-211)

WORCESTER, MASS.
Mass. Lietuvių Kongreso Draugi

jų Sąryšio, Worčesterio Skyriaus, 
metinis piknikas įvyks rugsėjo 8 d., 
Olympia Parke. Bus visokių skanių 
valgių ir gėrimų. Taipgi gera orkes
trą šokiams. Kviečiame dalyvauti. — 
Rengėjai. (208-210)

RPO
36-40 Stagg St Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y. 
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir P arė m Yra Skaniau^

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, senvl- 
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, Bupke ir Spice Cake, Stollen 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

Siunčiame duoną per paštą J kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime Informacijas apie svorį Ir kalnas.

VARPAS BAKERY 36-40 Stagg Street Brooklyn, N. Y.

ĮSIGYKITE DABAR! 
čia parodyta tik keli daiktai iš didelio sandelio.

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

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

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

sekmadienį, 8 d. rugsėjo, Peoples 
Cpntre, 158 Mercer St., 10 vaL ryte. 
Šis bus paskutinis susirinkimas ry
tais. Spalių mėnesio susirinkimas 
įvyks x2-rą vai. po pietų, šiame su
sirinkime bus duodamas raportas iš 
LDS 5-to Seimo. Dalyvaukite.

(208-210)

Riešiniai laikrodėliai 
Apkainuoti nuo $2.00 
Pilnai garantuoti
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Prieš Maliorius

Brooklyne Dabar Daroma 
Laivų Daugiau, Negu Darė

Mušeikos Atakavo 
Pikietus

Special is prokuroras Amen, 
sakoma, iššauksiąs dvi specia- 
les “grand džiūres” įkaitinti 
tūlus miesto valdininkus, kurie 
miesto plotme veikiančia rake- 
to pagelba esą nusukę ar lei
dę nusukti virš miliono dole-
rių pinigų.

Vietos 
tuotos 
vynai,

ir impor- 
degtines ir 

geriausių

Rugsėjo 5-tą, orlaiviu par
skridęs iš Washington© majo
ras LaGuardia padarė atgailą 
už savo griekelius prieš Tam- 
manę, kuriuos jis buvo papil
dęs Naujosios Dalybos laikais. 
Jis rekomendavo paskirt bu
vusį majorą James J. Walker, 
aiškų tammanietį, bešališku 
arbitartoriumi moteriškų ap
siaustų ir kostiumų industrijai. 
Tame darbe mokama $20,000 
per metus, darbas trims me
tams.

Tą vietą pirmiau užėmė Sol 
Rosenblatt, advokatas, buvęs 
NRA administratorius.

Rekomendacijos pas majorą 
prašęs David Dubinskis, Int. 
Ladies Garment Workers Uni
jos prezidentas.

Užklaustas, dėl ko jis re
komendavo Walkerį tai vietai, 
majoras atsakęs:

“Aš manau, kad New Yor
ke randasi tipiška padėtis. Jis 
turėtų ją suprast. Tam reikės 
daug laiko”. Nuosprendį jis 
salėsi padaręs būdamas “7,- 
000 pėdų ore”.

Streikuojanti malioriai gau
na širdingos paramos Gš visų 
bildingų amatų darbininkų. 
Jie pasiruošę net generaliam 
streikui, jei maliorių bosų or
ganizacija bandys naudoti 
streiklaužius prieš streikuo
jančius maliorius, priklausan
čius 9-to Distrikto Taryboje.

Jei toks streikas būtų iš
šauktas, jame dalyvautų apie 
125,000 bildingų darbininkų.

Apie gausimą pagelba iš ki
tų amatų, malioriai gavo ben
drą pranešimą nuo Thomas 
Murray, prezidento, ir Harry 
van Arsdale, vice-prezidento 
New Yorko Bildingų Taryboj, 
A F of L.

Malioriai Veikia

Vaikas Susižeidė Žaidžiant 
Bėgimą nuo Bombų

Trys berniukai žaidė “ata
kas iš oro”, kiekvienu kartu 
pasikeliant orlaiviui iš La
Guardia Orporto sprukdami 
už ventiliatoriaus bildinge 
prie East River Drive ir 82nd 
St. Vienas iš jų pataikė atva- 
ron ir, nukritęs 35 pėdas že
myn, tapo sunkiai sužeistas. 
Jo gyvybę išgelbėjo atvaros 
apačioje virš milžiniško vėdin- 
tuvo užtiestas dratinis 
kitaip vėdintuvas būtų 
varstęs.

— Jo draugų kliksmas
pė praeivių atydą, kurie ant 
greitųjų pašaukė nepaprastąją 
pagelbą ir ant virvės nuleistas 
su kopėčiomis policistas Ham
mond vaiką iškėlė.

Streikuojanti malioriai ne
sėdi rankas sudėję, bet veikia 
apsaugot savo darbus ir uniji
nes sąlygas. Pereitą ketvirta
dienį unijos streiko komitetas 
buvo iššaukęs streikierius į de
monstracijas 9-se strateginiuo
se punktuose Manhattane ir 
Bronxe. Dalyvavo 10,000 ma- 
liorių. Jie susirinko į streikie
rių centrus ir iš ten demons
tratyviai maršavo pro užstrei- 
kuotus darbus. Dviem tokiom 
maršuotojų grupėm susitikus 
prie-Grand Concourse ir 167th 
St., Bronxe, susidarė apie pus
ketvirto tūkstančio žmonių pa
radas.

Brooklyn© Navy Yard’e prie 
laivų statybos, kaip skelbia 
vietos spauda, dabar dirba ar
ti du syk tiek darbininkų, kiek 
dirbdavo pereito pasaulinio 
karo laiku, kada Amerika bu
vo kare. Tais laikais prie šios 
laivų statybai bazės darbų bū
davę daugiausia 8,700 darbi
ninkų, o dabar esama 15,475. 
Į šį skaičių įeina 800 WPA 
darbininkų ir 645 asmenys, 
nedirbanti viduje, bet gaunan
ti iš įstaigos algas.

Šiuo tarpu 'budavojama 35,- 
000 tonų įtalpos karo laivas 
North Carolina ir 45,000 to
nų Iowa. Jau paruošiama me
džiaga 45,000 ton. laivui Mis
souri, kurio plieninius grobus 
pradėsią stayti ateinančio sau
sio mėnesį.

Taipgi pertaisoma, ir patai
soma desėtkai senų karo laivų.

Kviečiame Svečiuosna

sietas, 
jį su-

atkrei-

Darbininkų Mokyklos 
. Rudeniniai Kursai

Darbo Mokykla, 35 E. 12th 
St., New Yorke, skelbia rude
niniams kursams registraciją 
prasidėjus. Kursuose dėstoma 
unijizmo teorija ir praktika, 
darbininkų judėjimo istorija 
ir kiti mokslai, reikalingi 
ruošt unijoms sėkmingus 
kėjus ir vadus.

pa- 
vei-

Trokmanų su Bosais 
Ginčas Nebaigtas

Streikierių masiniuose pikie- 
tuose dalyvauja ir jų moterys. 
Jos taipgi rūpinasi palaikymu 
kavinių visuose streikierių 
centruose.

Sugrąžino Regėjimą
Carl Whermann, 10 metų 

berniukas, grįžta džiaugsmin
gai į savo namus Juneau, Wis., 
newyorkiecio daktaro pagelba 
atgavęs regėjimą.

Vaikas ant vienos akies bu
vo apakęs prieš porą metų po 
suvalgymo obuolio, sulieto va
balams naikint nuodais. Kitos 
akies šviesa pradėjo greit ma
žėti nuo įvarginimo. Tėvai, at
eiviai iš Vokietijos, ant vietos 
daktarams negalint pagelbėt, 

'surinkę pinigų, išsiuntė vaiką 
Vokietijon. Ten daktarai stu
dijavę per 9 mėnesius ir, pini
gams išsibaigus, pasakę negalį 
pagelbėt.

Berniukui sugrįžus Ameri
kon, Dr. Max Goldsmidt, pa
bėgėlis iš Europos, paėmęs 
vaiką gydyt, ir po 3-jų mėne
sių vaikui sugrąžintas regėji
mas abiem akimis.

Mukt paskutinis jums pra
šymas ir priminimas yra—at
vykite į mūs rengiamą išvažia
vimą šį sekmadienį, rugsėjo 
8-tą, u z Jamaica esančioje gi
rioje, Springfield Bulvd, kur 
buvo maspethiečių pramoga 
pereitą pavasarį, čia rami, 
graži vieta pasilsėti-pasivaikš- 
čioti girioje ir gretimai esama
me parke, čia galėsite ir pa
sivaišinti, nes mes, kviesdamos 
jumis svečiuosna, vykstame ne 
tuščiomis, bet su pilna pintine 
karštų ir šaltų užkandžių ir 
gėrimų. Įžanga nemokama.

Nepamirškit Kelrodį
Girion įvažiavimas randasi 

iš Springfield Blvd, prie kurio 
iš vienos pustės yra naujasis 
Alley Pond Tarkas, iš kitos 
pusės giria. Girion įvažiuoti 
yra du keliukai—abu geri— 
prieš pat vidurį parko, ant 
viršukalnės. Prie keliukų, bus 
ženklai.

Mušeikų ir streiklaužių 
policija atakose ant Triangle 
Conduit & Cable Co. šapos 
pikietų prie Dry Harbor Rd. 
ir Cooper Ave., Glendale, 15 
asmenų sužeista ir keturi uni
jistai areštuota pereita ketvir
tadienį.

Susikirtimas įvyko streik
laužiams bandant prasimušt 
pro apie 250 pikietų, Int. Bro
therhood of Electrical Work
ers Lokalo 3-čio narių, susirin
kusių prie dirbtuvės vartų. 
Ataką pradėjo kompaniška 
sargyba, o tada, veik tuo pat 
kartu puolėsi prie vartų ir po
licija, matomai,'iš anksto pa
ruoštą bosų žinomam aktui. 
Neužilgo pribuvo dar 20 ra
dio karų, ir 2 trokai.

Iš nugabentų ligoninėn ke
turių vyrų, du buvo streiklau
žiai, kurie padavė šapos ant
rašą, kaipo savo. Reiškia, im
portuoti.

Aprašydama incidentą, ka
pitalistų spauda sako: “Darbi
ninkai ir pikietai mušėsi”. O 
tie “darbininkai” neturi nei ki
to antrašo, apart šapos.

Šapos- tikrieji darbininkai 
randasi streike jau nuo rug
pjūčio 1-mos. Tarpe jų yra ir 
lietuvių. Streikuoja už 80 cen
tų per valandą mokesties- ir už 
35 valandų savaitę, taipgi už 
naują sutartį unijinėmis sąly
gomis. Senoji unijos sutartis 
pasibaigė liepos 31-mą.

S. D.

Reakcininkams Darbo 
Partijoj Nevyksta

su REIKALAVIMAI
Reikalingas patyręs prosininkas 

(presser) prie vyrų švarkų (Good 
line mens’ coats). Prašome kreiptis 
pas S. Markowitz, 119 Greene St., 
New York City, N. Y. (210-212)

LeVANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

J. LeVANDA—E. LeVANDA 
Tėvas ir Sūnus Levandauskal

UNDERTAKERS

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. Stagg 2-0783 
NIGHT—IIAvemeyer 8-1158

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
Telefonas: Humboldt 2-7964

580 SUMMER AVENUE 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

BAR ir GRILL 
LIETUVIU RESTAURANAS 
Įdomiai {puošta lietuviška aludė 

ant Grand Street 
Rheingold -3xtra Dry Alus.

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės

ėlius. Kada būsi
te Brooklyne, už
eikite susipažinti.

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

426 SOUTH 5th STREET BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewes eleVėiterio ptotles Tel. Evergreen 4-9508

NOTARY 
PUBLIC

Telephone 
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS ‘
660 Grand Street Brooklyn, N. Y

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

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

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Rei-

Kaip buvo minėta, trokais 
prekių išvežiotojai buvo nusi
tarę pereitą antradienį skelbt 
streiką, bet majorui pasižadė
jus tarpininkaut atsiekimui su
tarties, unijistai buvo streiką 
atidėję savaitei ir pradėję de
rybas.

Pasirodo, tarpininkystė, ar 
netarpininkystė, bosai spiriasi 
nuo išpildymo darbininkų rei
kalavimų ir savaitei baigian
tis, penktadienį, dar nebuvo 
susitarta, streikui priežastis 
neprašalinta.

Mirė Bedarbių Veikėjas

i Spring-field Blvd, mašinomis 
pasiekiamas iš New* Yorko, 
Maspetho ir World’s Fair pu
sės 25-tu keliu, o iš Jamaikos 
—Hillside Ave., į kurią įva
žiuojama Queens Boulevard.

Traukiniais važiuoti BMT 
Jamaica linija iki Sutphin 
Blvd., arba Independent Ja
maica linija iki 169th St. (pas
kutinė stotis). Ir prie BMT 
ir prie Independent stočių im
kit Hillside busą No. 1, va
žiuot iki Springfield Blvd., iš
lipus eit po kairei į kalną iki 
viršūkalnio, kur po dešinei bus 
vidurys Alley Pond Parko, o 
po kairei mūsų išvažiavimo gi
raitė. Bušo fėras 5c.

Moterų Kliubo Komisija.

Morris Watson, Am. Darbo 
Partijos Progresyvių Komiteto 
pirmininkas skelbia, kad Rose- 
Dubinskio reakcinei klikai A- 
merikos Darbo Partijoj nepa
vyko planas susišaukti valsti
jos komitetą Uticoj šį šeštadie
nį tikslu nominųot prezidentą 
Roose veltą į „kandidatus tre
čiam terminui Darbo Partijos 
tikietu. Aukščiausio Teismo, 
Oswego j, teisėjas D. Page 
Morehouse pratęsė- , laikiną 
drausmę, išduotą teismo Cross 
pereitą savaitę Romoj.

Turime ir kambarių pernakvot 
arba savaitiniai iŠrandavot
JOSEPH ZEIDAT

Savininkas •
411 Grand St. Brooklyn

Iš senų 
n a u 
lūs 
sudarau
rikoniškais. 
kai u i esant ir 
P a didinu t o k i o 
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
Tel.: Glenmore 5-6191

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 Barberial

F. W. SHAUNS

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-8022

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

J. GARŠVA
Grabo'rius-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

(SHALINSKAS)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue
Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto

Tel. Virginia 7-4499

LWUVSK4
Lietuviui Rakandu Krautuve

Parduodame įvairius rakandus labai nužemintomis 
kainomis. Pasirinkimas didelis.

Bedroom and Parlor Sets, Studio Couches, Kitchen 
Sets, Dinette Sets, Matrasai ir Springsai

GRAND CHAIR CORPORATION
LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI

ANT. PETRAITIS, Biznio Vedėjas
409 ir 436 Grand St. Td. EV. 7-8451 Brooklyn, N. Y.

Max Adler, veikliai dalyva
vęs bedarbių judėjime nuo 
1931 metų, mirė pereitą ket
virtadienį. > Dar būdamas An
glijoj, jisai dalyvavęs priešfa- 
šistiniame judėjime, o čionai 
daug dirbęs organizavime al
kanųjų maršavimų. už pašal
pą ir viešuosius darbus. Dėl 
jo mirties Workers Alliance 
Pild. Taryba išleido pareiški
mą ir šaukimą narių masiniai 
dalyvaut jo laidotuvėse. '

PRANEŠIMAS
Paskutinis seno LMS centro 

komiteto posėdis įvyks sekma
dienį, 10 A. M., “Laisvėje”.

Sekr.

New Yorko Porto Viršeny
bė užgyrė federalės • valdžios 
planą statyti New Yorko por- 
te naujus Jaivų. budavojimo 
dokus.

GERIAUSIA DUONA
\SCH0LES BAKING O®

532 Grand Street, Brooklyn^^^
KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 

VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS.
Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgyda
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.
Pristatome į visas dalis—Brooklyn© ir apielinkes, į krautuves 

ir į. pavienius namus; taipgi siunčiam ir į kitus miestus.
Tel. EVeVgreen 4-8802. Sav. V. LUKOŠEVIČIUS

Lietuviui 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 karštjo vandenio sistemą. 
Maloniai suteikiame aprokaxjmus be jokio mokesčio.

I Unija Pasirašė Kontraktą
Mažmenomis (retail) Par

davinėtojų Unijos Lokalas 
1102 pasirašė sutartį su sam- 

. Sutartis pa- 
J liečia apie 10,000 darbininkų, 

samdomų aštuoniuose šimtuo
se įstaigų.

Kontrakte įrašyti 48 vai an- 
dų ‘savaitė vyrams ir 45 vai. 
moterims. Garantuojama 52 
savaitėms per metus darbas* su 
viena savaite atostogų su al
ga. Uždrausta padalinto šif- 
to darbas. Taipgi išgauta už
tikrinimas, kad bile kuris dar
bininkas, jei būtų išimtas iš 
darbo dėl karinės tarnybos, 
turi būti priimtas atgal dar-

dytojų. sąjunga.F"- - - -

Iššaukia N. Y. Gvardiečius 
Kariniams Pratimams

Didžiąjame New Yorke ir 
apylinkėse iššaukiama virš 
12,000 vyrų, Nacionalės Gvar
dijos narių, metams kariškų 
pratimų į pėstininkų, prieš-or- 
laivinių ir orlaivinių būrius. 
Jiems įsakyta susirinkt stoty
se rugsėjo 16-tą.

Urmu pardavinėjantieji deg
tinę turėjo mitingą viešbuty
je Edison rugsėjo 5-tą, kur 
tarėsi, kaip sulaikyt kainų ma
žinimą dėl lenktynių už kos- 
tumierius.

■ r

Su rugsėjo 1-ma visame mie
ste įvedama vienos rūšies (gra
de) pienas, panaikinama buvę 
A ir B rūšiavimas. Parduosią 
buvusiomis “Grade B 
mis.

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

Telefonas EVergreen 7-1661

kaino-

trokui
lllth

Susidūrus gaisragesių 
su keleiviniu auto prie 
St. ir Madison Ave., N. Y., 
du žmonės užmušta ir 10 su
žeista.

Senom geležim prekiautojas 
M. Palermo sulaikytas po $2,- 
000 kaucijos už pradėjimą ar
dyt L. I. gelžkelio apleistą 
Stewart liniją, kurią jis pirkęs 
už $50. Menama, kad jį apga
vo paprastas žulikas.

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

Sveikina LDS Seimo delegatus ir nori susipažinti su jais!

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

atsilankysite dažniau.
VISQKIOS DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS 

GERI STEIKAI IR KITI VALGIAI 
•

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

49 Ten Eyck Street Brooklyn, N. Y.
Tel. Evergreen 8-8520
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FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St — Brooklyn — “Laisves” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europlško Ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs, lietuviško 

namų darbo, kilbasal ir kepta paršiena; gaspadoriškal 
nuvirti kopūstai Ir barščiai.

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO

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




