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KRISLAI
Dreba Tas žmogus, 

Dreba!
“Draugas” Apie Browde- 

rio Areštą.
Ruošiasi Karui.
Tik Pagalvokite, Kur

Bandoma Šalis Nuvest!
Rašo R. Mizara

Iš Rygos buvo paskelbta, 
būk Vokietija grąžinsianti 
Lietuvai Klaipėdą apie pu
sei šimto metų. Jeigu tai 
būtų žinia teisinga, tai 
kiekvienas lietuvis galėtų 
tuo tik pasidžiaugti.

Bet “Vienybės” redakto
rių ir ši žinia nugąsdino. 
Girdi, jeigu taip būtų, tuo
met Sovietai labiau įsisti
printų ...

Ka tik Lietuva šiuo metu 
gaus, tai p. Vitaičiui naujas 
dieglys šone atsiras. Jis vis 
kartos: iš to tik Sovietai 
sustiprės.

—o—
Rašydamas apie Browde- 

rio areštą, “Draugas” daro 
tokią išvadą:

“Tuo tarpu galima tiek'jos, raštiškai pareikalavo, 
pasakyti, kad šis įvykis kad USA generalis proku- 
(areštas) pasako, jog šio'roras Frank Murphy pa- 
krašto komunistai turi trauktų į teismą Amerikie- 
slaptų susisiekimų su Mas- čių Sąjungą (Lygą) dėlei 
kva.” - lm ” ’ *” ™

Tikrumoj gi dalykai yra 
visai ne toki, kokiais 
“Draugas” juos perstato. 
Amerikoj yra žmonių (dau-

Taikos ir Demokratijos. Fa- 
šistuojantis Diesas sako, 
kad ši Sąjunga esanti “a- 
gentūra tarnaujanti sveti
mai šaliai” (būk tai Sovie- 

giausiaLžymV‘filmų akto? ^m). Todėl, anot Kęso, Ji- 
rių ir šiaip turčių), kurie 7 7. 7
važinėja Europoj svetimais teisdarystes ministerijoj 
vardais tik todėl, kad neno- ‘ - . . ..
ri nereikalingos publikaci- ^as, pagal Amei ikos Jsta- 
jos. Bet tų žmonių niekas tymus> bet^ jinai neuzsire- 
neareštavo ir neareštuoja, |^jstravo; už^tai,girdi, rei-

Jeigu Browderis kada 
nors važiavo Europon po 
svetimu vardu, tai 
kiaušiai darė tais 
sumetimais.

—o—
Taigi jo areštas 

skandalas, kurį tam tikra 
spauda kelia besidžiaugda
ma, parodo nieko daugiau, 
kaip tik tą: Browderis tapo 
areštuotas ne todėl, kad jis 
prieš keletą metų yra važia
vęs kur nors po svetimu 
vardu, bet todėl, kad jis yra 
komunistas, kad jis yra ko
munistų vadas.

—o—
Mes jau buvome rašę, 

kad Amerikos reakcininkai 
šiuo metu ruošia šią šalį 
europiniam karui. Jiems, 
todėl, svarbu pirmiausiai 
sunaikinti komunistinį ju
dėjimą, kuris griežtai stoja 
prieš įsivėlimą į karą. Jei
gu jiems pavyks komunisti
nį judėjimą įvaryt palėpin, 
tuomet ims už čiuprų kitus. 
Teks ir kairesniems socia
listams, teks ir liberalams. 
Teks ir darbo unijoms.

Va, kodėl mes esame prie
šingi tom ablavom, kurios 
dabar pradedamos ant ko
munistų.

jis vei- 
pačiais

ir tasai

Tik pagalvokite apie kitą 
dalyką. Dieso komitetas pa
skelbė daug vardų tų žmo
nių, kurie dirba valdžioje ir 
kurie priklauso Demokrati
jai ir Taikai Ginti Sąjungai. 
Koks čia gali būti tų žmo
nių nusikaltimas?! Ar A- 
merikos pilietis šiandien 
jau negali pasakyti žodžio 
už taiką? Ar kriminalyštė 
yra pasakyti žodį ir dar
buotis už demokratiją?!

Jeigu tas viskas yra kri- 
minalystė, tai kur gi mūsų 
valdovai nori šią šalį mb 
vesti?

Lietuvos Armija Jau Vilniuje
Dies Reikalauja Iš
draskyt Taikos, De
mokratijos Sąjungą

Washington. — Martin
Dies, pirmininkas kongres- 
manų tyrinėjančios komisi-

1 nai turėjo užsiregistruot 
i, 

“kaipo svetimos šalies agen-

i; už tai, girdi, rei
kią ją traukt tiesom

Bet tikrumoj Amerikie
čių Sąjunga dėlei Taikos ir 
Demokratijos jokiais ry
šiais nėra susirišus nei su 
Sovietais, nei su Amerikos 
Komunistų Partija, nors 
prie tos Sąjungos ir pri
klauso kai kurie komunis
tai, —kaip kad liudijo Die
so komisijai dr. Harry F. 
Ward’as, Sąjungos pirmi
ninkas, kuris yra profeso
rius Union Teologinės Se
minarijos New Yorke.

Ko gi tad Diesas siekia, 
reikalaudamas teisti ir iš
draskyti tą demokratiškai 
pažangią organizaciją? Jis 
nori nuslopint bet kokį 
priešingą karui judėjimą, 
kad Amerikos kapitalistai 
be kliūčių galėtų įvelt šią 
šalį į karą, jeigu kada jiem 
tatai atrodys naudinga.

O Amerikos valdžia vis 
labiau pritaria Diesui, me
džiotojui “raudonųjų” bau
bų. Pats generalis šalies 

«prokuroras Frank Murphy 
jau kelis kartus paskutiniu 
laiku sveikino Diesą už, esą, 
“naudingą” Dieso komisijos 
darbą, nors Diesas atvejų 
atvejais terliojo Naujosios 
Dalybos valdžią.

Gyvename gadynėje, ku
rioje darosi geru tik tas 
žmogus, kuris pasisako už 
imperialistinį karą, dabar 
vedamą Europoje. Šauk tu 
už karą, agituok žmones, 
kad jie jį remtų, — būsi pa
vyzdingas piliėtis. Pasakyk 
žodį prieš karą,—tu jau ne
geras, tu jau “Hitlerio 
agentas.”

Kur link Šitaip eidami 
nueisime?! Kur tas žmoniš
kumas, ta kultūra, apie ku
rią tiek- daug tūli žmonės 
mėgsta kalbėti?!

Daugelis Bedarbių Gavo 
Darbus Rugsėjyj

Washington. — Valdiškas 
darbų suradimo biuras rug
sėjo mėnesį įstatė į priva
čius darbus daugiau kaip 
287,000 bedarbių. Čia dar 
nep r isk aitoma gavusieji 
darbus įvairiais kitais ke
liais, visose Jungtinėse Val
stijose.

Netikėta Dovana Žmo
nėm, Kurie Priglaudė 

Negrų Kūdikius
London. — Bekrausiant 

vaikus iš Londono, nuo na- 
zių oro bombų, buvo su bal
tais vaikais nusiųsta į vie
ną miestelį ir du maži ne- 
grukai, mergaitė ir berniu
kas. Miestelio žmonės grei
tai davė prieglaudą savo 
namuose baltiesiems vai
kams, bet niekas nepriėmė 

pats vaikų patalpinimo vir
šininkas, turėjo paimt į sa
vo namus tuos negrukus; ir 
jie patiko viršininko žmo
nai.

Perrengdama tuos vaiku
čius migdyti, viršininko 
žmona atrado laiškutį pri
segtą prie mergaitės apati
nės suknelės. Laiškutyje bu
vo įdėta du šimtai dolerių 
bumaškomis ir parašyta:

“Šie pinigai yra paskirti 
tai moteriai, kuri šiąnakt 
nurengs mano kūdikius. 
Dėkui, kad aprūpinate juos. 
Dieve, laimink jus.”

VYRIAUSIO SOVIETO 
SESIJA ANTRADIENĮ 
Maskva. — Pašauktas 

Vyriausias Sovietas (sei
mas) susirinkt į nepapras
tą sesiją spalių 31 d., antra
dienį. Vyriausias Sovietas 
yra aukščiausia valdžios 
įstaiga Sovietų Sąjungoje.

Galima Susitart su So
vietais, Sako Suomi

jos Ministeris
Helsinki, Suomija. — Už

sieninis Suomijos (Finijos) 
ministeris V. Tąnner, sugrį
žęs iš Maskvos, sako: “Ma
nau, kad mes galime susi
tart su Sovietais... Dery
bos jau biskį pažengė pir
myn. Bet mes nesiskubinsi
me, kaip kad kiti kraštai”

ORAS.—Šilta, su lietum.

■s

LIETUVOS KARIUOME 
NĖ ĮMARŠAVO I 
VILNIAUS MIESTĄ

Kaunas, spal. 27. — Buvo 
numatoma, kad Lietuvos 
armija tik šį šeštadienį 
įžengs į senąją Lietuvos so
stinę Vilnių; bet jinai jau 
penktadienį, spalių 27 d., 
įmaršavo į Vilnių, kaip į 
tikrąjį lietuvių sostamiestį,

ANGLIJOS MINISTERIS GRASINA KRIOŠINT 
PRIEŠINGUS KARUI ŽMONES INDIJOJ

London. — Anglų minis
teris Sir Samuel Hoare už
reiškė seime, kad Anglija 
kietai ir be ceremonijų slo
pins Indijos žmones, jeigu 
jie atsisakys padėt Anglijai 
kariaut prieš Vokietiją. 
Mat, Indijos Kongreso Par
tija išleido pareiškimą, kad 
Anglija turi duot Indijai 
plačią savivaldybę ir demo
kratiją, nelaukiant, kol bus 
karas laimėtas ar baigtas; 
o jeigu Anglija greitu laiku 
to neduos indam, tai jie 
stabdys bet kokią Indijos 
paramą Anglijai šiame ka
re.

Kongreso Partija liepė 
pasitraukt iš vietų val
džioms aštuonių Indijos 
piovincijų, protestuojant,

Anglija Teisina Sovietus, kad Jie Atsiė
mė nuo Lenkijos, Kas Jiems Priklausė iš
London. — Anglijos sei

mo aukštajame rūme lor
das Listowel sakė, kad An
glija pasižadėjo gint Len
kiją tik nuo Vokietijos, o ne 
nuo ko kito. Tam pasaky
mui pritarė užsieninis An
glijos ministeris lordas Ha
lifax. ‘į

Halifax tvirtino, kad su 
tuom sutinka ir buvusioji ir 
dabartinė Lenkijos valdžia 
(nors dar tik kelios dienos 
atgal popierinė naujoji Len
kijos “valdžia” Paryžiuje 
užreiškė, kad jinai reika
lauja sugrąžint Lenkijai vi
sas buvusias “jos” žemes, 
ir užprotestavo prieš Vil
niaus pervedimą Lietuvai).

Anglijos ministeris pirmi
ninkas, Chamberlain, kal
bėdamas seime, taip pat tei
gė, kad Sovietai turėjo už
imt rytinę “Lenkijos” dalį 
(tai yra buvusius sovieti
nius ukrainų ir baltarusių 
plotus), kaipo apsaugą 
prieš Hitlerį.

Chamberlainas jau šio 
mėnesio pradžioj pripažino, 
kad Sovietų Raudonoji Ar
mija atėjo tiktai iki tikrojo

tautos istorines

Rooseveltas Tvirtina, 
Kad Amerika ir To
liau V engsianti Karo

pervedė Lie tu
su aplinkinėmis

lopšį mūsų
galybės.

(Sovietai
vai Vilnių 
sritimis pagal tarpusavio 
pagalbos sutartį tarp tų
dviejų šalių.) 

kad Anglija neduoda indam 
laisvės. Tų provincijų val
džios yra rankose Kongre
so Partijos žmonių. Angli
jos gi pataikūnai turi vie
tines valdžias tiktai trijų 
Indijos provincijų. Bet An
glija yra davus galutiną 
valią savo karaliaus vieti
ninkui Indijoj atmest visus 
nepatinkamus Anglijai ta
rimus Indijos provincijų 
seimelių.

Anglijos valdžia buvo ža
dėjus tik po karo ir laips
niškai suteikt Indijai šiokių 
tokių demokratinių laisvių. 
Bet dabar Anglijos minis- 
teris Samuel Hoare grūmo
ja, kad jeigu indai nepadės 
jai kariauti, tai ir po karo 
negaus jokių laisvių.

da- 
su- 
da- 
tai

Lenkijos rubežiaus, kuris 
buvo nužymėtas lordo Cur- 
zono, laike Versailles tarp
tautinės konferencijos.

(Taip Anglijos valdovai 
dabar kalba, bet ką jie 
rytų, jeigu talkininkai 
kriušintų Vokietiją ir 
eitų iki Sovietų sienos; 
kitas klausimas.)

‘Bepusiškai’ Rumunijai 
Anglija Atsiuntė Du

Laivus Tanky
Bucharest, Rumunija. — 

Du Anglijos laivai atgabeno 
Rumunijai, kiek tik pakėlė, 
tankų. O tiedu laivai, vie
nas ir kitas, gali vežt po 
10 tūkstančių tonų. Tankai 
tapo iškrauti Constanzoj, 
rumuniškame Juodųjų Ma
rių uoste. Anglija bargan 
davė tankus Rumunijai.

Andai Anglija išvien su 
Franci j a pasižadėjo gint 
Rumuniją kaip silpną be- 
pusišką šalį. (O dabar An
glija stengiasi įtraukt Ru
muniją į talkininkų karo 
ratą.)

S

Anglai Radę Sudužusį 
Nazię Submariną

London. — Anglijos lai
vyno ministerija skelbia, 
kad atrasta “griovėsiai vie
no vokiečių submarino” ant 
smėlių-seklumų a u d r inga
me D o ver i o sąsiauryje. Ne
sako, ar rado gyvų ar ne
gyvų submarino jūreivių.

Praleist USA Ginklus 
Kariautojam tai Stum

tų Šią Šalį Karan
Maskva. — Raudonosios 

Armijos laikraštis “Raudo
noji žvaigždė” rašo, kad 
jeigu Jungtinių Valstijų 
kongresas nutars pardavi- 
nėt ginklus kariaujančioms dė pavojus demokratijai iš 
šalims, tuomi pastūmės Am
eriką linkon įsitraukimo į 
Europos karą.

“Raudonoji žvaigždė” su
pranta, kad Anglijos ir 
Franci jos imperialistai pra
kaituodami darbavosi, idant 
Amerikos senatoriai ir kon- 
gresmanai nutartų praleist 
ginklus kariaujantiem kraš
tam, kas reiškia tik Angli
jai ir Francijai, bet ne Vo
kietijai. Nes per Anglijos 
blokadą Vokietija negali 
gaut karo reikmenų 
Jungtinių Valstijų.

VOKIEČIAI VAROSI “NA
MO” AMERIKOS LAIVĄ

Maskva, spal. 27. — Visi 
41-nas jūrininkas kontra- 
bandiško Amerikos laivo 
“City of Flint” tebėra gy
vi ir sveiki tame laive, kaip 
sužinojo Amerikos ambasa
da Maskvoje. — Vokietijos 
šarvuotlaivis “Deutschland” 
užklupo šį amerikinį laivą 
vandenyne ir atsivarė jį į 
Sovietų prieplauką Mur
manską, šiaurėj. Sovietų 
vyriausybė ištyrė “City of 
Flint” krovinius ir atrado, 
kad jis gabeno kariškos kon
trabandos daiktus Anglijai.

Amerikos valdžia reikala
vo, kad Sovietai pervestų tą 
laivą amerikiečiams jo jū
rininkams, bet negavo atsa
kymo iš Sovietų.

Berlin, spal. 27. — Sovie
tai, pagal tarptautines tei
ses, leido Vokietijos jūrei
viams patiems išplukdyt 
amerikinį kontrabandos lai
vą “City of Flint” iš Mur
mansko prieplaukos. Vokie-

Ruoškime rudeni* 
nes pramogas “Lais
ves” paramai. Jos 
yra didele atrama 
šiam lietuviškos liau
dies dienraščiui.

ir.... ;■■■■ , i irfffr

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas, kalbėda
mas per radio, taip sakant, 
mušėsi į krūtinę, kad Ame
rika laikosi ir laikysis be- 
pusiškumo kas liečia Euro
pos karą. Jis smerkė tuos 
kalbėtojus ir rašytojus, ku
rie įspėja, kad gresią pavo
jus, jog amerikiečių motinų 
berniukai bus siunčiami į 
Europos karo laukus.

Tokius išgąstingus per
sergėjimus Rooseveltas va
dino “aršiausiomis apga
vystėmis istorijoj.” Jis tvir
tino, kad, girdi, joks atsa- 
komingas valdininkas Ame
rikoj, nuo didžiausio iki 
mažiausio, nėra parodęs in
tencijos siųst Amerikos mo
tinų sūnus Europon ka
riauti.

Prez. Rooseveltas nuro- 

dviejų pusių, pirmiausia, iš 
tų, kurie reikalauja pergrei- 
tai dalykus pataisyt. (Čia 
jis visai be reikalo ir be lo
giškos prasmės suvertė į tą 
pačią krūvą “komunizmą, 
nazizmą ir fašizmą.”)

Antras pavojus, sakė pre
zidentas, tai pareina iš tų 
privačių biznierių arba vie
nos ar kitos mokslo šakos 
specialistų, kurie teigia, 
būk galima esą taip sparčiai 
pertvarkyt plačiąją visuo
menę, kaip kad jie pertvar
ko dalykus (palygint siau-* 
ruošė) bizniuose ir užsiėmi
muose.

Rooseveltas ragino laiky
tis demokratijos, nors ji 
kartais atrodo negana grei
ta ir gremėzdiška. Libera
lą, demokratiškai pažangų 
asmenį, jisai vadino tokiu 
žmogum, “kuris vartoja sa
vo kojas ir rankas taip, 
kaip sako jo galva.”

USA SENATAS UŽGYRĖ 
KARO NUODŲ PARDA

VINĖJIMĄ

Washington, spal. 27. — 
Pranešama, kad senatas 
šiandien ar rytoj nutars 
praleist karo pabūklus ka- 
riaujančiom šalim Europoj.

Amerikos senatorių dau
guma atmetė įneštą patai
symą uždraust pardavinėji
mą bent nuodingų dujų ii 
“skystosios” karo ugnies. ' 

čiai jūreiviai dabar plaukią 
su. tuom laivu į “vieną Vo- 
kietfps uostą.” Jie leidžia 
am(* t kiečiams jūrininkams 
“išteįVt iš to laivo, kada ir 
kur tik šie norės.”
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Dabar japonų atstovas Chinijoj ponas 
Kato jau sako, kad “Japonija padare di
džiausią klaidą, pradėdama karą prieš 
Chiniją.” Jis patsai mato, kaip vis labiau 
jungiasi Chinijos liaudis prieš japonus. 
Kato sako, kad pirmiau Japonija turėjo 
“Chinijoj draugų,” o dabar jų visai ma
žai liko. Yra išdavikų, bet jų chinai visai 
neklauso, kitus net žudo.

Japonijos armija susidūrė su nenuga
lima Chinijos armija. Japonija ilgai ruo
šėsi prie naujos ofensyvos ir pagaliau, 
apie mėnesis laiko atgal pradėjo ją prieš 
Changshą, bet ofensyva baigėsi dideliu 
susmukimu. Chinų armija darosi galin
gesnė. Chinų orlaiviai jau dažnai puola 
japonus. Associated Press praneša, kad 
Chinija vis daugiau perkasi orlaivių ir 
tankų iš Sovietų Sąjungos. Sako, kad 
apie 500 rusų specialistų savo liuosa va
lia atvyko gelbėti chinams—mokyti juos 
orlaivininkystės.

LAISVE

Po garsiaja Londono Westminster Abbey įruoštas senoviškas rusis, kuriame 
bus galima slėptis nuo lakūnų bombų.

Hooveris R a g i n a Pra
leist “Apsigynimo” 

Ginklus Kariautojam

Michael Quill
Michael Quill—jaunas, talentingas ir 

pilnas energijos veikėjas. Jis suorgani
zavo New Yorko miesto transportacijos 
darbininkų uniją. Jis yra tos unijos pre
zidentas. Jį nariai labai myli ir gerbia.

Prieš du metu Quill buvo išrinktas į 
New Yorko miesto tarybą. Išrinko jį 
Bronxo balsuotojai-piliečiai. Jis buvo 
Amerikos Darbo Partijos kandidatas. 
Miesto taryboje M. Quill parodė didelės 
iniciatyvos ir energijos žmonių teisėms 
ginti ir kovoti už jų gražesnį gyvenimą.

Bet štai prasideda Europoje imperia
listinis karas, sukurtas Hitlerio, Cham- 
berlaino ir Daladiero. Quill, sakydamas 
vienam susirinkime kalbą, pabrėžė, kad 
Amerikos darbo žmonės neturi remti tos 
skerdynės, nes ji yra suruošta plėšikų. 
Jis ragino žmones kovoti už taiką ir da
ryti viską, kad mūsų kraštas nebūtų į 
tą karą įtrauktas.

Atsiminė ir Ispanijos Kovotojus
Linkui Ispanijos liaudies kovų begėdiš

kiausią rolę suvaidino Anglija ir Fran
ci j a. Jos ne tik leido Vokietijos ir Itali
jos fašistams žudyti to krašto gyvento
jus, nugalėti liaudies valdžią, bet karo 
pabaigoj ir pačios prisidėjo prie fašistų.

Dabar Franci jos veidmainiška buržu
azija atsiminė kelis šimtus tūkstančių Is
panijos pabėgėlių. Virš 50,000 ispanų pa
bėgėlių pasiuntė į Francijos fabrikus 
dirbti. Dar apie 100,000 ruošiasi pastaty
ti prie darbų fabrikuose ir kelių taisymo.

Laisvoji Sakykla
Neužilgo Lietuvoje Užviešpa

taus Tikroji Laisvė 
ir Gerbūvis

A. L. Graičūnas

mūsų “mandra- 
rėkaudavo ir net

Šis jo pareiškimas sukėlė kačių kon
certą Amerikos Darbo Partijos biuro
kratuose, kuriais yra socialistai. Jie, 
mat, tąjį karą remia, jį palaiko. Jie veda 

'-’propagandą (kol kas ne atvirą), kad ir 
Amerika įsiveltų į tąjį karą. Jie paruošė 
specialią rezoliuciją, smerkiančią komu
nistus, kam šie kovoja už taiką. Beje, 
toje rezoliucijoj socialistai pareiškė, kad 
kiekvienas Amerikos Darbo Partijos na
rys, kuris išdrįs pasakyti, kad tas karas 
yra imperialistinis, turi būti išmestas iš 
ADP eilių!

Na, ir tie ponai pastatė Mikui Quillui 
ultimatumą: jei nori, kad mes tave už- 
girtum kandidatu į miesto tarybą, tai 
būtinai turi padaryti du dalyku: (1) sa
kyti, kad tas karas yra neimperialistinis, 
(2) prakeikti komunistus.

Bet Quill yra pažangus žmogus. Jis 
pareiškė, jog tokių dalykų jis nedarysiąs. 
Tuomet ADP biurokratai išmetė Quillą 
iš savo eilių!

Pagalvokit, kokių priemonių socialis
tai griebiasi kovoti su kitaip manančiais 
žmonėmis!

Bet energingasis Quill’as tų ponų ne
paisė. Jis stojo darban. Jis sako kalbas, 
aiškindamas savo poziciją. O jo šalinin
kai, pažangūs žmonės, sudarė specialį 

c komitetą, kuris darbuosis Quill’o į mies
to tarybą išrinkimui.

Šį komitetą sudaro apie 150 darbo 
unijų lokalų. Tai milžiniška jėga. Į pir
mininkus įeina toki žymūs žmonės, kaip 
Elmer Brown, zecerių unijos prezidentas 
New Yorke, ir Haywood, CIO direkto
rius New Yorko apylinkėje.

Taigi reikia tikėtis, kad Bronxo pi
liečiai Miką Quill’ą išrinks į miesto tary
bą antru kartu ir tuomi bus užduotas 

t didelis smūgis socialistams į karą kurs
tytojams.

Chinijos Spėkos Auga
*

Japonijos imperialistai manė, kad 
' jiems £aras su Chinija, tai bus tik pa

prastas piknikas. Jie tikėjo sumušti Chi
niją į trumpą laiką; jų manymu, karas 
turėjo baigtis į kokius du-tris mėnesius, 
visišku japonų laimėjimu. O dabar jau 

į treti metai. Japonija užėmė apie vieną 
ešimtadalį Chinijos, užėmė didelius 
liestus ir prieplaukas, bet jai nepavyko 
mnaikinti Chinijos armiją.

Pasmerkė Anglijos Blokadą
Anglijos imperialistai kare prieš Vo

kietiją griebiasi visokių provokacijų, kad 
tik įtraukus ir kitas šalis karan. Tuo 
kartu šaukdami prieš Vokietijos hitleri
ninkus, slėpdami karo tikslus neva po 
tikslais nuvertimo hitlerizmo, imasi bar
bariškiausių priemonių ir būdų.

Rugsėjo 6 dieną Anglija paskelbė, kad 
prie karo kontrabandos bus priskaito- 
mi toki dalykai, kaip kuras, popiera, 
medvilnė, galvijams pašaras, drabužiai, 
duona, mėsa, sviestas, cukrus ir įvairūs 
žaliadaikčiai. Reiškia, viskas yra karo 
medžiaga ir Anglija pastos kelią tų daly
kų pristatymui į Vokietiją, arba ir taip 
trukdys jūroj neutrališkų valstybių lai
vus, jeigu jos karo laivyno komandie- 
riai manys, kad ta medžiaga per kitas 
šalis gali pasiekti Vokietiją.

Sovietų Sąjungos valdžia įteikė Angli
jos atstovui notą ir griežtai atmetė šiuos 
Anglijos planus, nes tai yra besąlyginis 
laužymas tarptautinių jūrininkystės ir 
prekybos teisių, nustatytų tarptautinėj 
konferencijoj vasario 26 d., 1909 metais. 
Sovietai sako, kad niekas neleido ir ne
leis Anglijai padaryti naujų jūrininkys
tės patvarkymų ir užkrauti kitoms ša
lims. Iš kitos pusės, Sovietai laiko tokį 
nusistatymą, kuris nori priversti kariau
jančios šalies senelius, vaikus ir moteris 
badauti iš priežasties blokados, nežmo-' 
niškų žygių, lygių tam, kaip priešo or
laiviai bombarduoja civilius žmones. Or
laiviai staigiai juos žudo, o Anglijos pla
nuojama blokada atkreipta laipsniškai 
juos žudyti!

Anglija rugsėjo 11 dieną paskelbė, kad 
neutrališkų valstybių prekybos laivai su 
įvairiomis prekėmis, nepaisant, kur jie 
plaukia, turi pirma atvykti į tam tikras 
Anglijos paskirtas prieplaukas, kur an
glai apžiūrės ar ten nėra karo kontra
bandos.

Sovietų Sąjunga griežtai pareiškė, kad 
ir šis Anglijos žygis yra neteisingas, lau
žąs tarptautines jūrininkystės teises, ku
rios buvo nustatytos tarptautinėse kon
ferencijose vasario 26, 1909 metais ir ge
gužes 6 dieną, 1913 metais. Sovietai pa
reiškė :

“Sovietų Sąjunga nepriims tą Anglijos 
patvarkymą, nes jos prekybos laivai yra 
valstybės nuosavybė, ir todėl ji netole
ruos, jeigu Anglija po prievarta bandys 

/ Sovietų laivus varyti j jos nužymėtas 
prieplaukas.”

Sovietų Sąjunga tokiu būdu pasmerkė 
Anglijos, gengsterizmą ant jūrų, laužy
mą tarptautinių susitarimų, kurie yra vi
soms šalims lygiai privalomi.

Rašo Dr.

Neseniai
pypkiai
bardavo piktai, — sakydami,
kad mes, amerikiečiai, netu
rime tiesos kištis į Motulės 
Lietuvos tvarkymo būdus. 
Ypač tankiai pakartodavo ne
sikišimo zaunas po perversmo, 
po 1926 m., kada iš po patil
tės didvyriai, susitarę su kari
ninkais, nakties laiku su gin
klu rankoje nuvertė teisėtą 
valdžią. Pragėrę Vilnijos ir 
Klaipėdos kraštus, paskelbė 
Ginklų Fondan rinkliavą. Mū
sų ponai generolai, tieji iš po 
patiltės didvyriai, parako dū
mų neragavę, bet pripratę 
prie “kleboniškos,” nepasiten
kino įplaukomis aukų į Gin
klų Fondą — pradėjo derėtis 
su galingesnėmis valstybėmis 
už motulės Lietuvos odą. Kas 
daugiau pasiūlys? Noriai jie 
parduotų Motulę Lietuvą nau- 
jon vergijon, bile jie viešpa
tauti ant toliaus galėtų. Bet 
čia nelaimė. Sovietų Sąjunga 
išvadavo iš po Lenkijos ver
govės Vilniaus kraštą ir įstei
gė žmonių Tarybą. Ir kaip 
dabar išrodo, tai Vilniaus 
krašto žmonių Taryba išva
duos kaimietį, prasčioką, dar
bininką iš po vergovės Kauno 
satrapų! Jau tieji Kauno dė
lės pakankamai iščiulpė kai
miečio - prasčioko - darbinin
ko kraujo. Laikas jau jiems 
pasakyti gana. Laikas jau 
mūrinių namų ir centro dva
rų valdytojus pasiųsti Archan
gelsko ar Sibiro tundrose me
džių kirsti ir malkų skaldyti. 
Ir lai sau prisimena kunigų 
išmokytą jaunatvės1 dienose 
giesmelę: “Eik, Adomai, iš Ro
jaus, pažink procią artojaus!” 
Kada kirsdami mišką ir mal
kas skaldydami prablaivės, 
tada bus galima atgal sugrą
žinti Lietuvon; tik jau ne į 
mūrinius namus ir ne į centro 
dvarus įsileisti, o po šiaudi
ne pastoge į pirkelę . Nes mū
riniuose namuose ir centro 
dvaruose bus apgyvendinti 
vargšai našlaičiai ir pamesti
nukai su jų motinomis.

Senas aušrininkas-varpinin- 
kas Dr. Jonas šliupas su skau
dančiais jausmais nusiskundė 
mums, amerikiečiams, kad jie, 
tieji aušrininkai - varpininkai, 
ne satrapų valdžios pageida
vo ir troško atgimusioje Lie
tuvoje matyti, bet lygiateisius 
piličius, kuri didžiuotųsi, 
džiaugtųsi atgimusia Motule 
Lietuva ir alsuotų pilna lais
ve! Neveltui amerikiečiai pa
dovanojo Motules Lietuvos 
vaikams Laisvės Varpą ir ant 
jo šono užrašė sekančius žo
džius: “Tas laisvės nevertas, 
kas negina jos!”

Iš po patiltės išlindę did
vyriai ir su ginklu rankose, 
nakties laiku nuvertė žmonių 
rinktą, teisėtą valdžią. Atsi
stoję pryšakin per 13 metų 
engė ir skriaudė, kuriuos tik 
galėjo. Ir šiandien, kada 
griūva ant jų galvų atsako
mybė už neteisėtą sauvaliavi
mą, atsistoję ir ištempę krū
tines rėkia, bliauna,

pamiršti praeitį ir eiti jiems 
pagelbon, nes Lietuva pavo
juje!. . .

Taip, pavojuje, — mes tai 
matom; bet kur dingo D-ro 
Jono šliupo 19 punktų? Dėlko 
ponai satrapai tųjų 19 punk
tų neįgyvendina? Ir dar jie, 
tieji veidmainiai, ant toliaus 
nori apgaudinėti Motulės Lie
tuvos nuskriaustus vaikus. 
Nesulauksite! Nei nepasijusi- 
te, kaip būsite išgabenti į Ar
changelsko ar Sibiro tundras 
medžių kirsti ir malkų skal
dyti. Tada tik Lietuvoje už
viešpataus tikroji laisvė ir 
gerbūvis.

Red. Pastaba. —— Mes ma
nome, kad šiandien, kai Lietu
va padarė apsigynimo sutartį 
su Sovietų Sąjunga, Lietuvos 
istorijoj atsivertė naujas la
pas, prasidėjo naujas gyveni
mas. Todėl mūsų pareiga vi
sais galimais būdais padėti 
Lietuvai kultūriniai ir ekono
miniai, — palaikyti su Lie
tuvos žmoųėmis juo glaudes
nius ryšius ir neužilgo Lietu
vos žmonės susilauks gražes-

šaukiar nio ir skaistesnio gyvenimo.

New York. — Buvęs pre
zidentas H. Hooveris siūlė, 
kad Amerika nepardavinė
tų kariaujančiom šalim tik 
užpuolimo ginklų, tokių, 
kaip bombiniai orlaiviai, jų 
bombos, submarinai, nuo
dingos dujos ir panašių. 
Bet Hooveris piršo, kad 
Jungtinių Valstijų kongre
sas nutartų pardavinėti ka
riautojam “a p s i g y n imo” 
ginklus, tokius kaip prieš- 
orlaivinės kanuolės, dujo
kaukės (priešgesinės mas- 
kos), greitieji-vijimosi lėk
tuvai, kariniai švyturiai ir 
kiti.

Šie “apsigynimo” pabūk
lai, anot Hooverio, tai sau
gotų nekarinius gyventojus, 
ypač moteris ir vaikus.

Hooveris, per radio kal
bėdamas neva dėlei žmoniš
kumo, taip pat užtarė bu
vusiąją ponų Lenkiją, “ap
gailestavo” Baltijos kraštų 
ir pliovojo prieš Sovietų 
Sąjungą.

Vokiečių Kapitalas Bi
jo Komunizmo, Vis tiek 

Kas Laimės Karą

PASAUUNES ŽINIOS
Anglai Nežino, dėl Ko Ka- Amerikos Renegatas Tapo 
riauja, Sako H. G. Wells Anglijos Oficierium

London. — žinomas An
glijos rašytojas H. G. Wells 
savo laiške “London Times” 
reikalauja, kad valdžia aiš
kiai pasakytų, dėl ko jinai 
veda karą. Nes dabar dau
gelis anglų nežino, kodėl 
jie siunčiami į karo fron
tą.

London.— Kermitui Roo- 
seveltui, sūnui velionio 
Jungtinių Valstijų prezi-Į 
dento Theodoro Roosevelto 
Amerika pasidarė jau 
gana gera.”

ne-
Todėl jis pa

neigė savo tėvynę ir tapo

Berlin. — Kapitalistai bi
jo, kad komunizmas Vokie
tijoj būsiąs neišvengiamas 
vis tiek, ar Vokietija laimės 
karą ar pralaimės,—kaip 
rašo žinomas amerikonas 
žurnalistas Oswald Gar
rison Villard, demokra tas- 
liberalas.

Daugelis nazių nepaten
kinti, kad jų Vokietija pa
darė nekariavimo ir preky
bos sutartį su Sovietais, 
sako Villard. Bet Hitlerio 
valdžia nurodo, kad jinai 
negalėjo dviem frontais ka
riaut vienu sykiu—ir su 
Anglija - Franci ja ir su So
vietais.

Ale Vokietijos žmonės 
abelnai dabar “labai gerbia 
Rusiją,” rašo tas ameriko
nų žurnalistas.

Roose velto žmona Kalba 
Kaip Gera Demokratė

4

Paskalai apie Sovietų Neva 
“Ultimatumą Švedijai”

London, spal. 26. — An
glų laikraščiai išspausdino 
paskalus, būk Sovietai “ul- 
timatiškai reikalausią,” kad 
Švedija ’ leistų Sovietam 
įsteigt Raudonojo Laivyno 
stovyklas Goeteborge ir Ka- 
riskronoj, Švedijos uostuo
se.

(Šiem girdam nėra nė 
mažiausio patvirtinimo.)

Anglų armijos koman-l 
dieriai, džiaugdamiesi su
gavę tokią amerikonišką 
“žuvį,” dabar padarė Ker- 
mitą Rooseveltą .majoru, 
vyresniuoju oficierium An
glijos armijos.

Dominican Respublikėiė Pri
ima Šimtus Pabėgėlių

Jono Gasiuno Prakalbų Maršrutas
J. Gasiunas, “Tiesos” redaktorius, išvyksta su prakal

bų maršrutu lapkričio 1 d. Jis maršrutuos Wilkes Barre 
apielinkėj. Kalbės svarbiais dienos klausimais: apie karą, 
Sovietų ir Lietuvos sutartį, Vilniaus atvadavimą. Kalbės 
šiose vietose:

Lapkr. 1, Liet. Prog. Kliube, 325 E. Market St., Wilkes 
Barre, Pa. Pradžia 3 vai. po piet. Vakare toj pačioj vie
toj LDS 10 apskr. bankiete.

Lap. 2, M. Vidors svet., Front St., Hanover, Pa. 7 v. v.
Lap. 3, Lietuvių svet., Binghamton, N. Y., 7:30 v. v.
Lapk, 4, Lietuvių svet., 134 W. Market St., Scranton, 

Pa., 7:30 valandą vakaro.
Lapkričio 5, A. Stravinsko svet., 42 Ferry St., Ply

mouth, Pa., 2 vai. įio piet, o vakare—Pittston, Pa.

Washington. —’ Domini
can respublikos pasiuntinys 
pranešė, kad jo šalis priima 
500 pabėgėlių šeimynų iš 
Vokietijos ir nereikalauja 
jokių mokesčių už tų žmo
nių įsileidimą.

Dominican valdžia laikys 
juos kolonistais, , ne imi
grantais; o iš imigrantų 
reikalaujama po $500. Žada 
duot pabėgėliam visokias 
darbo progas ir pagelbėt 
įsisteigt ūkiuose ir kito
kiuose užsiėmimuose.

Dominicari r e s p u b 1 i ka 
(Haiti’je) yra mažiukė ir 
turi tik biskį daugiau kaip 
milioną gyventojų.

Stockholm. — Švedijos 
seimas nubalsavo pirkt ša
liai 102 karinių lėktuvų už 
apie $8,58Q,.OOO,

New York. — Prezidento 
Roosevelto žmona, kalbėda
ma apie bėgamuosius šios 
dienos klausimus, Waldorf- 
Astoria viešbutyje, užreiš- 
kė: “Aš nebijau susitikt ko
munistą ir kalbėtis su 
juom.” Jinai sakė, jog tie, 
kurie dabar šaukia “paža- 
bot raudonuosius,” gali ir 
patys netekt laisvės ir likt 
pažaboti.

R o o s e v e 1 tienės kalbos 
klausėsi 5,000 žmonių.

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas

Aš pribuvau Amerikon 
metais nelegališkai.1920

Bet savo įvažiavimą legali
zavusi 1937 metais. 1935 
aš persiskyriaus su savo vy
ru, kuris buvo šios šalies 
pilietis. Kaip dabar su ma
nimi yra: ar aš esu pilietė?

Atsakymas
Ne, jūs neesate šios šalies 

pilietė. Jūs turite išsiimti 
taip vadinamas paskutines 
popieras. Pirmųjų popierų 
imtis jums nereikės.

Amerikinis Komitetas 
Gynimui Ateivių.
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Alavo Akys
Tos pačios, vienodos

Nejudamos 
Alavo akys.

Vargas, skurdas, žudynės—
Jos įsmeigtos j vieną tašką

Šaltos, 
Atrodo lyg apakusios

Bet viską mato. 
Paėmiau šakes

Ir dūriau.
Pasipylė kibirkštys, 
Sutirpo šakės. . . 
Ir vėl tos pačios

Šaltos
Vienodos
Alavo akys— 

žiūri.
Zigmas Tureika.

Vilnija.

Lietuvių Vaizbos
Vadovas

Brooklyno lietuviai verslininkai (biznie
riai) yra įsisteigę savo vaizbos būtą (Cham
ber of Commerce), šiemet jie išleido Di
džiojo New Yorko apylinkės lietuvių vers
lininkų, profesionalų ir visuomeninių įstaigų 
surašą. Jį pavadino Lietuvių Vaizbos Vado
vas. Knygelė iš 40 puslapių, dydžio 6X9, 
kaina 25c.

Antgalvis nelabai atatinka tikrenybei. 
Verslininkam nėra jokių nurodymų bei pa
mokinimų apie verslą. Sudėta keliolika biz
nių paskelbimų, alfabetiškai telefonai ir 
paduota surašai organizdcijų, saikai, svo
riai, matai (ilgio-pločio-aukščio mieros).

Nemažai matyt netobulumų ir netikslumų. 
Pažymi, kad New Yorko kolonijoje esą apie 
80,000 lietuvių. Kalbama tiek apie Didžio
jo New Yorko apylinkę. Labai storai perdė
ta, kuone padvigubintai. Padavime ameriko
niškų švenčių pasakyta: “November — pa
skutinį ketvirtadienį Dėkų Diena.” O su šiais 
metais prez. Rooseveltas Dėkų Dienos šven
tę atkėlė į ketvirtą ketvirtadienį lapkričio 
mėnesyje, šiemet ji bus lapkričio 23-čią. 
Apie tai buvo daug kalbama spaudoje ir 
per radio. Paduodami chorus, leidėjai šios 
informacijų knygelės užsimerkė ir prasilen
kė pro Aido Chorą, kuris yra seniausias, di
džiausias ir stipriausiai pasilaikąs liaudies 
choras Brooklyne. Jie sumini tautininkų 
chorus, kurie nepastovūs, merdėjanti, o stip
riausią chorą panorėjo užmiršti. Ko tada 
vertos tokios informacijos apie Didžiojo 
New Yorko lietuvius, kada slepiami faktai?

\ Techniškai knygutė padaryta taip pras
tai, kad graudu pažiūrėti. Puslapiavimo dar
bas visai ne spaustuvininko, spauda vietom 
balta, vietom tirštai sulieta. Raidės kaip 
žiurkių apgraužtos, kai kur vardai neišskai
tomi. Matyt, spaustuvei rūpėjo ne tai, kad 
tinkamai darbą atlikti, ale kad daugiau už
dirbti.

Sumanymas leisti tokį vadovėlį yra geras 
dalykas. Jei būtų atydžiai ir bešališkai ap
dirbtas, jis galėtų būt naudingas lietuvių 
tarpsaviniams susisiekimams.

P. Buknys.

Conn. Valst. Menininkai 
Ruošias Veiklai

Matėme spaudoje apie LMS IV Apskri- 
/ čio nuveiktus darbus iš pačios konferencijos 

raportų ir kai kurias nuomones apie pačių 
menininkų veiklą. Tie draugai, kurie rašė 
apie 4-tą apskritį, neperdėjo žymėdami, kad 
Conn, valstijoje meno darbas našus ir vie
netų skaičius nemenkas. Pati apskričio kon
ferencija atsižymėjo gyvumu. Joje išrinktas 
naujas komitetas irgi rodo gyvumą, ruošias 

' darbams, kuriuos konferencija jam pervedė 
atlikti iki sekančiai konferencijai.

Laikytam apskričio komiteto posėdyje 
spalio 18 d. Waterbury mieste, matėsi na- 

* rių pasiryžimas plėsti meną ir kultūrinį ju
dėjimą. Nors jauni komiteto nariai amžiumi, 
bet gana rimti svarstymuose veiklos ir su
pratime meno ir kultūros reikšmės. Komite- 

V tas jaučia, kad būtinai reikia sutvert dau
giau vienetų, .chorų šioje valstijoje, o tas 

V nebus sunku pravesti, jei ir vėl bus tokia 
šilta, draugiška kooperacija tarpe komiteto

ir vienetų narių. Atmename, kaip neseniai 
dd. hartfordiečiai daug prigelbėjo meno 
plėtotėje. Tikimės ir vėl iš jų tam pačiam 
darbe daug paramos, t.y. iš tokių draugų, 
kaip Pilkauskas, Visockis ir kiti, o C. Sholū- 
nas turi akį ant Meriden, hartfordiečiai ant 
Manchester. Jei taip, reikės talkos ir iš wa- 
terburiečių. • (

Dar daugiau: komitetas nujaučia, kad 
tarpe menininkų dabar labai pavyzdingas 
draugiškumas, bet jis gali būti dar šiltesnis. 
Prieg tam, reikia pravesti kultūrinis darbas 
tarpe menininkų, o tam reiktų įsteigti bule- 
tiną, bent protarpiais jį išleidžiant. Jei pa
sirodytų, kad jis neša naudą, leisti tankiau. 
Apie tai gal tarsis komitetas su vienetais.

Pas choriečius daugelyj vietų į naujus na
rius nekoks atsinešimas, o labiausiai į tuos, 
kurie ateina stoti į chorą, todėl komitetas 
nuo savęs duoda patarimą choram išrinkti 
tam spedialę komisiją, kurios užduotis būtų 
priimti naujus narius kaip priguli ir juos 
draugingai supažindinti su visa choro šei
ma—nariais. Tai sveikas patarimas.

Apskričiui programų sutvarkymui dides
niuose parengimuose ateinantiem metam 
nuskirtas jaunas vedėjas J. P. Latvis. Jam 
pavesta pasiskirt komisiją iš bent kurio 
choro prirengimui naujoviškos programos bū

simam koncerte Hartforde. Jis su tokiu ko
miteto pasiūlymu pilnai sutiko. Tad 'lauksi
me naujesnių atžymėjimų dailės srityje 4-to 
apskričio parengimuose. J. P. Latvis dikčiai 
nusimano apie dainuškų sutaisymą, tokiu 
būdu reikia tikėtis, kad jis sutaisys ką nau
jo dėl visų chorų.

Posėdyje nugirsta, kad Daina Choras pa
ėmęs naują jauną asmenį chorui vadovauti, 
nes Latvis susirado kitoj kolonijoj darbą, 
jam būtų persunkti į New Haveną ir Tor- 
ringtoną nuvykti abu choru vadovauti. Tor- 
ringtone grupė jaunimo buvusiam senam 
chore norį, kad juos, kaipo grupę, užkvies
tų Echo Choras ir priimtų į savo tarpą. Ka
dangi jie tuomet yra pasirodę nedirbę iš 
širdies dėl buvusio choro, tai palikta pa
ties Echo Choro nuožiūrai juos priimti taip, 
kaip bus geriausiai. Echo Choras, kaip ir 
visi chorai,, priima visus lietuvius į savo tar
pą, bet grupėmis, kurie Jaunimo Chorą yra 
palaidoję ir jo turtą panaudoję, į tokius 
žiūrima kitaip. Jei jie duos pažadą to dau
giau nedaryti, tai Echo Choras juos su mie
lu noru, kad ir sykiu visus, priims. Bet jei 
ne, tai kitas klausimas.

Laimingo pasisekimo naujam komitetui jo 
darbuotėje.

Juozas.

Sulūžęs Juokas
* Vlada Rusokaitė

— ...rinkis, Celiute! Arba aš, arba jie!
Netikėti žodžiai apskrieja pušyną ir su

byrėję aidu kažkur pakampėmis nusislapsto. 
Celina stabteli. Jos širdy kažkas baimingai 
susigūžia, tarytum ji pati norėtų ten pasi
slėpti, bet dabar neberanda sau vietos.

Štai koks jis! Neatsakyti jam nė žodžio! 
Užsėsti dviratį ir tik porą kartų smarkiau 
pasukti nuo ano kalnelio. . . Ar vytus ?. . .

Bet medžių liemenys vakaro saulėj keis
tai siūbuoja ir raitosi, o jos kojos įaugo že
mėn. Ji girdi, kaip kalba už ją kurčias, vi
sai svetimas balsas:

—Nesijaučiu tau nusikaltus, Andriau. Tu 
pats pagalvok, argi aš galėjau iš ten pa
bėgti, arba juos,visus išprašyti už durų? 
Juk mano svečiai. .. O pagaliau — darau, 
kas man patinka. Nesu dar ištekėjus!...

Ir staiga jos galvoj švysteli: dabar jis 
nueis ir jau niekad negrįš.

—Andriau, tu žinai, kuomi tu man esi!
Baimės pagauta ji beveik sušunka. Ant 

tamsios rankų odos ima kristi karštos svili
nančios ašaros. Nejaukioj tyloj jos virsta 
garsiais dūžiais ir Celinai atrodo, kad visas 
miškas tų dūžių prisipildo. Jį neryžtingai 
pasilenkia prie dviračio.

Ar sulaikys ją?
—Na, neverk, žiūrėk, akys bus negražios. 

Sėsk, pasikalbėsim.—Andrius patiesia ant 
samanų apsiaustą ir pritraukia merginą prie 
savęs.

Pasakyk, mano Celiutė? Mano?
—Tavo. Tiktai tavo bet tu mane taip 

kankini visuomet. . .—<ji pažiūri jam tiesiai 
į veidą.

—Neverk. Mano Celiutė... Ot, štai, nu
bučiuosiu tau paskutinę ašarą...

Rusvi miško pakraščiai išlėto tąmsumon 
nuskendo. 

* * *
Sugrįžus miestan Celina nesuspėjo įspū

džiais atsikvėpti. Ją tuoj darbu apkrovė.
—Čia reikia atydžiai korektą padaryti. 

Jūs, berods, žadėjote į N. su paskaita iš
vykti. Jau ten viskas paruošta.

—Taip, taip, žinau, šeštadienį galėsiu iš
važiuoti. Ar eisite dabar su manim į spaus
tuvę ?

—Reikia.
—Panele Celina, šeštadienį turėjome į te

atrą . . .
Celina šypteli. Ach, tie amžini palydo

vai !
—Ai’ negalima atidėti?
—Galima. . . Bet po šių atostogų, rodos, 

įvairiomis priemonėmis vengiama mūsų 
kompanijos.

“Palydovas” nevikriai padeda Celinai ap
sivilkti paltą. Jo skrybėlė išslysta jam iš 
rankų ir nurieda pastalėn. Pakėlęs jis at
sargiai ją nuvalo rankove tarytum sakyda
mas.—Nauja brangi skrybėlė — ir sunkiai 
atsidūsta.

—Iš spaustuvės palydėsiu jus namo. Ge
rai ?

—Kad dar dviem valandom mieste už
truksiu. Turiu čia pamokas, lotynų... Di
delis nemokša ir kasdien tenka su juo ge
rokai pasėdėti.

— Ar negaila jums, panele, sveikatos? 
Įsisuktumėte geriau pas Juozą bendradar
biauti. Ten didelio proto nereikia, o kaip 
jūs — tai visiškai jokių sunkumų nebūtų. 
Tuščia jos, tos idėjos! Reikia gyventi. O 
ten gerai moka.

Eidamas gatve jis aukštai kiloja savo 
naują ir brangią skrybėlę:

—Tų pažįstamų! lyg iš maišo pratrūko! 
Ten, žinot, nuėjo mūsų profesoriaus duktė. 
Buvau vakar pas juos vakarienės. . . Gal 
egzaminas pavyks.

Celina prisiminė nepabaigusi perrašinėti 
seminarijos darbo. Iš visų pasąmonės už
kampių ėmė lįsti smulkūs kasdieniški rū
pesniai. šiandien už korepeticijas turėjo at
lyginimą gauti. Nežinia, kiek ? Kažkaip 
nesmagu derėtis. Butas neapmokėtas, švie
sa, motina serga. . . Reiks vėl daktarą 
kviesti. Taip norėtųsi nors kartą žmoniš
kus pietus suvalgyti. '

Ir už mokslą universitete mokėti! »
Ji pasijuto staiga alkana ir labai nu

vargusi.
Ir vėl pritrūks pinigų.
Išėjusi iš spaustuvės ji atsisveikino drau

gus. Visas popietis praslinko jai ketvirtą
ją lotynišką linksniuotę belinksniuojant.

Vakare po paskaitų ji turėjo tik vieną 
vienintelį norą: pasilsėti.

Tokios -dienos savaitėj dažnai pasitaiky
davo. Jos buvo trumpos, susmulkintos va
landomis, minutėmis, kurias reikėjo stropiai 
saugoti, kad nepaspruktų tuščios.

Bet laikas ne tik dienomis bėgo. Celina 
savo dėžutėn įsidėjo jau trečią laišką.—Tai 
jis. Tas mielas Andrius! Kaip juokingai 
jis netno.ka rašyti! Sakiniai iškaišioti pagra
žinimais. . . ir taip daug žodžių. . . Jis sten
giasi būtinai imponuoti, žinoma, tas dar ne
sumažina žmogaus vertės, nors... Kartą 
Celina susitiko savo dar gimnazijos laikų 
draugę; nežiūrint šilto oro, ji dėvėjo storą 
sunkų kailį ir išraudusi vos bekvėpavo.

—Susimildama’, ar negalėtum lengviau 
apsivilkti ? ! Juk pavasariu dvelkia! — pa
sveikino Celina juokdamasi.

—Netrukus žada mus atlankyti vyro 
draugas. Nutarėm abudu priimti svetį 
įspūdingai, na. . . ir. . . kad neatrodytų, 
jog neturiu netgi kailių... Supranti? Ma
no *vyras sako: visuomet reikia “faire un 
effet.”

Bet Andriaus laiškai primindavo Celinai 
visą virtinę nuskambėjusių .šviesių dienų...

Ne, Andrius buvo visuomet paprastas ir 
nuoširdus. Iš* mylimų žmonių dažnai per
daug reikalaujame—teisino ji.

* * *
Celina turėjo būrį artimųjų žmonių, ku

rių tarpe laisvai galėjo būti savimi. Keletas 
universiteto studenčių ir studentų šeštadie
nio vakarais rinkdavosi nedideliam jau
kiam kambarėlyj poilsio. Skambėjo tuomet 
nerūpestingas sutartinis juokas^ Mes jauni! 
Kartais pusvalandžiai eilėraščiais ąr muzi
ka nuplaukdavo, kartais įkaitusiais disku
sijų, žodžiais.

—Taip gini Bernardą Shaw?
—Klausykite, pasakysiu jums, ką rašo

apie jį Kotrina Mansfield ! I
—Taip, ji gana pastabi ir originali.
—Štai: “Savo Butlerio*)” kritikoj jis yra 

puikus. Nušviečia jį tikrai, aiškiai, be jokių 
dvejojimų. Bet pas jį nėra įkvėpimo!... I

Jo kūrybą galima palyginti prie uždaro
mų vartų trukšmo, kuris ausyse skamba, 
kada viskas pasibaigia. Shaw gali būti vis
kuo, tiktai ne artistu. Ar nepastebėjote, kad 
jo kūriniai skaitant atrodo paviršutiniški? 
Kartais gali būti labai įdomūs, bet žmogus 
juokiasi visuomet iš jų, o niekuomet su jais. 
Ir su proza visiškai taip pat. Galima netgi 
sutikti su Shaw, bet jis rašo visuomet prieš, 
o niekuomet už. Jis yra panašus į portijerą 
literatūros namuose: sėdi už didelio stiklinio 
lango, viską mato, viską žino, apžiūrinėja 
laiškus, šluoja koridorių, bet nedalyvauja 
gyvenime, kuris šalia jo vyksta!

—Labai tiksliai pastebėta!
—Visai ne! Tuojaus įrodysiu...
Ir mažas kambarėlis virpėjo kupinas ais

tringų šūkių, susižavėjimų, protestų. Po to
kių vakarų Celina jausdavosi patenkinta. 
Tai buvo jos gyvenimas. Argi galima atei
tyje vien namų ruoša apsiriboti!

Tos pačios nuomonės tvirtai taikėsi Celi
nos kolegos, bet vienas jų už poros mėne
sių vedę jaunutę savo šeimininkų tarnaitę. 
Jo buvusi sužadėtinė, humanistinio fakulte
to studentė persikėlė į kito miesto univer
sitetą.

—Negaliu, Celiute, šiomis gatvėmis vaikš
čioti; per skaudu. Jos man primena negrą
žinamą jaunystę ir neįvykusią laimę. Tu 
žinai, ką jis man pasakė? “Paprasta mer
gaitė gerbs mane ir klausys, o tu reikalau
tum, kritikuotum mane ir aš , nesijausčiau 
‘namų galva.’ O čia dar sunkios materiąlės 
sąlygos. . . Tokiai mergaitei nereiks tarnai
tės samdyti, pati viską padarys.”

—Bet juk ir tu visa darai pači! Atsime-' 
pi, tetai susirgus, tris mėnesius pas ją šei
mininkavai. O kokia tvarka buvo! Net 
kvepėjo švarumu. Ir paskaitas lankydavai 
ir valgį visai šeimynai gamindavai...

Tuomet rodos ir egzaminą paruošei. . .
—Jis irgi atsimena. Bet matai, vyras...
Celina laukė pavasario. Atvažiuos An

drius. Jis ne toks. “Mano žmona bus inte
ligentiška, išsilavinusi moteris, ž m o n a- 
draugė.” Taip jis kalbėdavo. Celina kiek
vieną žodį atminė.

O pavasaris artėjo...
S * _ • *

Jau tik mėnuo.
Pora savaičių. . .
Jau tik kelios dienos!. .
Paskutinis Andriaus laiškas, kaip vėjas 

įsisuko į Celinos darbotvarkę ir sumaišė va
landas. Kiekviena jos kambario kertelė at
rodė paslaptingai besišypsanti ir belūku- 
riuojanti kažko džiūgaus ir nepaprasto. Štai 
kiekvienu momentu gali pabarškinti į duris 
pažįstama brangi ranka.

—Ar čia gyvena panelė Celina?...
—Taip. Čia. — Celinos motina nustebusi 

žiūri į augalotą tvirtą žmogų, kuris turi pil
kas nedideles akis.

—Celiute, čia pas tave ponas!...
Celina nedrįsta krustelti. Tai jis. Ar čia 

iškart ąteis? Ne, juk reikia nusivilkti ap
siaustas. . . Apsvaigusi kiek, ji atsikelia nuo 
stalo ir pamažu'“veria duris į prieškambarį, 
žinojau, kad ateisi... Laukiau.

—Celiute, mano miela maža mergyte!
Jis nuoširdžiai pagriebia abi jos ištiestas 

rankas.
—Andriau, kokia laimė!
Celina jau tiek kartų mėgino įsivaizdinti 

jų dviejų susitikimą. Eidama gatve ji su 
pasigerėjimu merkėsi prieš saulę vos besu
laikydama skaidrų besiveržiantį juoką. Jis 
pavergė ją. Rodėsi, šypsotis į nepažįstamus 
praeivius yra kasdienis, visai nenuostabus 
reiškinys.

žmonės nešė gatvėmis pražydusių gėlių 
pluokštes, maži vaikai rusvais apvaliais 
veideliais juokėsi į saulę. Ir Celina džiūga
vo.

Eidama tą dieną namo ir nesitikėjo sve
čio, bet prieškambary kabėjo pažįstama ke
purė, o motina virtuvėj persiėmusi ruošė 
ankstyvą vakarienę.

—Yra ? !—Celina kambarin bėgte įbėgo. 
Andrius sėdėjo prie rašomojo stalo ir var
tė knygas.

—Andriau! Andriuti! Tu šiandien ?!. .'
Jis neskubėdamas atsistojo ir padavęs 

ranką garsiai pasakė:
—Labą dieną, panele! *

(Tosa ant 4-to puslapio)

Iš Įvykusios LMS II-ro Aps
kričio Konferencijos

Spalio 8 d. So. Bostono Lie
tuvių Piliečių Kliube įvyko 
Lietuvių Meno Sąjungos An. 
trojo Apskričio konferencija. 
Buvusi 1939 metų konferen
cijos sekretorė, žinoma, para
šė detališkai apie konferenci
ją. Aš gi noriu pareikšti tik 
apie kai kuriuos diskusuotus 
klausimus ir šiaip apie pačią 
konferenciją.

Komiteto Raportas

Iš jo paaiškėjo, kad iš komi
teto pusės buvo pilnai peikti
nas apsileidimas. Ypatingai 
pirmininkas nei suvažiavime 
nedalyvavo, nei raporto nepri- 
siuntė, neigi matė reikalo nors 
raštu pranešti nedalyvavimo 
priežastį. Nei kiek ne geriau 
pasielgė southbostoniečiai me- 
nininkai-choristai. čia kon
ferencija sušaukta jų pačių, 
namuose, suvažiavę delegatai 
atidarė konferenciją, iššau
kiama atstovai. So. Bostono 
nesiranda nei vienas. Tęsiasi 
konferencija, paaiški, kad So. 
Bostono draugams yra palik
ta tūlos pareigos nuo seniau, 
bet vis da niekas iš jų nepasi
rodo. Sėdim jų kliube, dar
buojamės prie jų stalo ir lau
kiam iki pasirodys “šeiminin
kai” bostoniečiai. Ir nors ne
smagu svietui pasakyti, bet 
So. Bostono menininkai dele
gato neprisiuntė. Kodėl ?

Iš pranešimų pasirodė, kad 
Gardnerio choras stovi pirmoj 
vietoj, Worcesteris antroj. Ki
tos kolonijos šiuo tarpu riša 
mokytojų klausimus ir rengia
si prie pastovesnio veikimo.

Iš Diskusijų

Apkalbant meno reikalus- 
problemas, pasireiškia įvairių 
nuomonių. Jaunuoliai, kurie 
pageidauja veikti meno dir
voj, nusiskundė, kad didžiu
moj jaunimas nenori imti at
sakomybės rimtesniam darbe, 
stoka entuziazmo, patyrimo. 
Pastebėta seniem darbuoto
jam, kad jie nesupažindino ir 
nesupažindina jaunimo su 
lietuvių kultūra, tradicijomis, 
praeitimi. Manau, kad tai 
rimta, teisinga pastaba.
Perrinktas Apskričio Komite

tas ir Pavesta Jam Vy- 
kint Tarimus %

Palikta komitetui finansų 
klausimą sutvarkyt ir surengt 
koncertą 9 d. gruodžio, Wor- 
cesteryj. Darbas pradėtas ir 
prašom visų kooperacijos.

Kolonijų draugai choristai, 
tuojau imkitės darbo, rengki- 
tės dalyvauti programoj. Jei
gu negalima visam chorui 
prisirengti, tai reikia sudaryt 
prieinamą mažesnę grupę, ku
ri gali pasirodyti su daino
mis ar trumpu vaidinimu. 
Pradėkim darbą energingai, o 
pasekmės bus geros. S.

TREČDALIS ESTONIJOS 
VOKIEČIŲ JAU IŠPLAU

KĖ f VOKIETIJĄ

Berlin. — Jau išplaukė 
4,900 vokiečių iš Estonijos 
į Vokietiją. Tai būtų apie 
trečdalis visų Estonijoj gy- / 
venusių vokiečių. Tik kai 
kurie jų yra Vokietijos pi- ; 
liečiai, o didelė dauguma jų 
yra ainiai vokiečių per šim
tus metų gyvenusių tame 
krašte, buvusių Rusijos val
diniais, paskui Estonijos pi
liečiais.
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KĄ MAČIAU IR PATYRIAI J
LIETUVOJE

====-- ■ = P. Baranauskas       -  s— ;.=

(Tąsa)
Ir vėl žmogaus akys pasriuvo ašaro

mis; gerklėj kaž kas pradėjo kirstis ir 
vėl valandžiukę turėjo palaukti.

Kiek palaukęs tęsė:
—Jeigu tuos pinigus nūnai turėtau, 

kuriuos praleidau mokslinimui sūnaus! 
Tai va, būtų dviem mergaitėm gražus 
pasogas. O dabar, va, matai ponuli, 
mergaitės sveikos... Dzievui dėkui ra- 
zumnos, nesitūso kap kitos kur nors vė
lai po veseilias, ar po vakaruškas... bet 
kad nėra pasogo, tai ir sėdzi namie... 
Anais čėsais radosi čia žmonės, ir daik
telis buvo neblogas, bet kap užsiprovojo 
dzviejų tūkstančių, tai visas parėtkas ir 
sugedo... O iš kur tu, žmogus, tuos tūk
stančius čia iškasi!... Oi, Dzievuliau, už 
ruskio tai buvo visai kitas parėtkas... 
būdavo ir tas javas buvo brangesnis, ir 
dar pro šoną tekdavo kur užsidzirbcie, 
o dabar!... Nuveži, va, bekoną turgun, 
tai atėję ponai badzic, badzic su viso
kiom špilkom; suranda visokių brokų, 
tai šnipukas neriestas, tai šerscis negar
biniuota, tai juodų lopinukų kur randa. 
Sakau, augini, tą bekoną, prižiūri, kap 
savo locną vaiką, ir visciek ponstva tau 
išbrokuoja...

Pažįstamasis J. pakvietė mane į stubą; 
stuboje ant stalo žyburiavo maža lempu- 
kė, ir šalę stovėjo didelis puodas su šu
tintam bulvėm, ir didelis bliūdas rūkš- 
taus pieno... Tai buvo priruošta pilna, 
tipiška-dzūkiška vakarienė. Taipgi apie 
lempukę, tarytum avilyje, dūzgė galy
bė mušiu, v

Susitikus ir pasisveikinus su kitais 
jų šeimos nariais, viena jų duktė pakal
bino mane į “kitą galą,” kur mes pasi
kalbėjome, pakol kiti namiškiai pavaka
rieniavo, o tuomet atsisveikinęs visus, 
leidausi savais keliais.

Leidimai Gegužinėms ir Vakarėliams
Gegužines gali ruošti tik šaulių Są

jungos skyriai, kuopelės, Jaunalietuviai; 
kitos organizacijos ruošti jokių su įžan
gomis parengimų, bei šokių negali, nors 
ištikrųjų kitokių organizacijų nei nėra 
Lietuvoje, apart kai kurių katalikiškų, 
kurios taip pat turi gauti bile parengi- 
mėliui iš apskrities viršininko ar iš kitos 
įstaigos tam tikrą leidimą.

Būna tokių atsitikimų, kad Šaulių su
ruoštoje gegužinėje kaimiečiai neina— 
ignoruoja. Kadangi kaimiečių didelis 
procentas yra nusistatę prieš dabartinę 
valdžią, o kad Šaulių Sąjunga yra val
džios padaras, todėl kaimiečiai, kad ir 
neorganizuotai, bet suprasdami, ir širdy
je jausdami, kad jie yra dabartinės val
džios niekas daugiau, kaip tik vergai, 
kuriais ir pasilaiko minima vyriausybė; 
todėl kur jau yra vertinos pareigos, kur 
gręsia kalėjimas, ar kitokios pabaudos—

tai jie tas kad ir nenoromis pildo, bet 
kur sutinka tokius atsitikimus, kur nėra 
verstinumo—ten ignoruoja.

Merkinės apylinkėj yra keletas kaimų, 
kuriuose negalima susirinkti net papras
tais nedėlių vakarais pasišokti, pasilinks
minti. Turi gauti net paprastam vaka
rėliui, kaimo jaunimui pasišokti, leidimą. 
O tas leidimas gaunamas tik už kelių sa
vaičių nuo padavimo prašymo, kaip jau 
Lietuvoj įprasta, kad ūkininko ir kaimie
čio reikalai paskutinėje vietoje.

Gudakiemio kaimas, Merkinės v., ilgą 
I laiką negalėjo gauti visiškai leidimo, 

nes to kaimo jaunimas buvo įtariamas 
šiokiam-tokiam politiniam veikime, ta- 
čiaus nedavimą leidimo apskrities vir
šininkas motyvavo tuo, būk tai kada ten 
buvę kokių tai muštynių.

Bloga ūkininkų Būklė
Kokį tiktai produktą ūkininkai paga

mina, viskas pigu. Bet kas jiems reikia 
pirti—tie produktai pašėlusiai brangūs. 
Parvažiavus buvo stebėtina, kad čia ne 
tik mažažemiai ūkininkėliai susilaukia 
varžytinių, bet taip lygiai dasigyvena 
iki varžytinių net ir buvę dvarininkėliai. 
Štai 11-ką metų atgal, išvažiuojant į 
Ameriką, palikau stamboką dvarininkėlį 
Netiesų kaime, Galkauską. Jis norėjo 
vaikus leisti į mokslą, norėjo šiokias to
kias mašinas naujesnes įsigyti, norėjo 
moderniškiau gyventi ir tt.

(Bus daugiau)

Sulūžęs Juokas
(Tąsa nuo 3-čio pusi.)

—Panele? Kodėl taip keistai kreipiesi į 
mane ? Andriau!

—Tss... motina gali išgirsti. Nepritinka, 
kad mes taip “per tu.” Neatrašei man į 
paskutinį laišką? Aš to ir tikėjausi, tu mo
ki... Persirengsi ir eisim 'į kavinę. Visa 
mūsų biurokratija atvažiavusi. Norėčiau, 
kad tave pamatytų. Tegul pakramto lūpas.

Celina pasijuto staiga, tarytum patekusi 
nereikalingai į svetimus namus. Štai žmo
gus, kurio ji kažkodėl tiek mėnesių ilgėjosi. 
Juk juodu susitikę dabar turėjo pasikalbėti 
dėl savo sutuoktuvių. Ši mintis juokingai 
išsiskyrė iš smagenų ir-pakibo kažkur erd
vėje.

Ji paprašė svetį sėstis ir ėmė jam pasa
koti paskutinius teatro įspūdžius.

Per vakarienę ji stebėjo Andrių abejingai, 
lyg nuvargusi žiūrėtų į ekraną.

—Gavusi diplomą trenksi tą filozofiją. 
Kam ji? Svarbu tik turėti aukštas išsila
vinimas. Visvien užmirši visa...

Iš sąmonės gilumos išlėto kilo baugi są
voka: ji nustojo didelės savo gyvenimo da
lies. Širdy kurčiai skambėjo praūžusios lai
mės aidas.

Celina staiga atsistojo ir pasakė:
—Netekėsiu už tavęs, Andriau! Mudviem 

ne pakeliui.
Vilnius.
♦ Kritika Fcsting Joncso knygos “Life of Samuel Butler.”

Lenkijos ponai, bėgdami iš Vilniaus, paliko sudau
žytų orlaivių. Juos dabar tiria Raud. Armijos vyrai.

Linkėtina, kad minėta pramo
ga pavyktų pilnoje to žodžio 
prasmėje.

Konferencijos Dalyve.

Pasaka apie Armėnų Norą 
Atsimest nuo Sovietą

Maskva. — Užsieninėje 
spaudoje buvo paskleisti 
girdai, būk Sovietinė Armė
nija reikalaujanti atsimest 
nuo Sovietų Sąjungos ir 
prisidėt prie Turkijos.

Bet net užsieniniai diplo
matai Maskvoje laiko tuos 
girdus tiktai naujomis po
litinėmis pasakomis.

Turkai Užginčija Girdus 
Apie SSRS “Reikalavimus”

Istanbul, Turkija. — Už
sieniuose buvo paskleista 
gandai, būk Sovietai reika
laują, kad Turkija užleistų 
jiem savo rytinę provinciją 
Karsą ir leistų Sovietam 
įsisteigt karo laivyno sto
vyklą Sinope.

Turkijos valdininkai už
ginčija tuos gandus kaip iš- 
m i si u s.

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

A

Hudson, Mass.
Spalio 12 buvo dingęs K. 

Kraučiūnas. Bet kur, tai nie
kas nežinojo. Po keturių die
nų bejieškant per radio ir 
laikraščius, buvo rastas savo 
skiepe pasikoręs.

K. Kraučiūnas buvo čia gi
męs ir augęs. Turėjo 28 me
tus. Buvo vedęs su Lakščiū- 
te penki metai atgal ir sugy
veno labai gražiai. Sako, du 
metai atgal besimaudydamas 
užsigavo ir iš to pradėjo ne
kaip jaustis. Vaikščiojo nusi
minęs. Bet dirbo iki tam lai
kui.

Gaila. Paliko jauną moterį 
ir du mažu vaikučiu. Taipgi 
paliko savo senus tėvelius, 
brolį ir dvi seseris. Kaip vie
no, taip ir kito tėvai yra seni 
Hudsono gyventojai, priklauso 
prie vietinių draugijų.

K. Kraučiūnas tapo palaido
tas spalio 19 d., su visomis 
bažnytinėmis ceremonijomis, 
Šv. Mikolo kapinėse.

Ilsėkis, jaunas Kraučiūnai, 
dar nelaiku atsigulęs šioj šal
toj žemelėj, palikęs savo jau
ną ir gražią šeimynėlę ant 
šios ašarų pakalnės.

Hudsonietis.

NAUJAS ILGAS KANA
LAS SOVIETUOSE

Maskva. — Kasama 50 
mylių ilgio kanalas į šiau
rius nuo Baku, sovietiniame 
Azerbaidžane. Kanalas bus 
vartojamas laukam ir dar
žam drėkinti bei laistyti.

10 tūkstančių valstiečių 
dirba kanalo pravedimo 
darbus, ir jis - kitąmet bus 
užbaigtas.

Binghamton, N. T.
Amerikos Lietuvių Kongre

so vietinis skyrius laikė savo 
konferenciją spalio 20-tą die
ną. Konferencijoje dalyvavo 
visų Kongresui priklausančių 
draugijų atstovai. Kas labai 
gerai.

Konferencijos šaukimo tik
slas bene buvo tas, kad išdis
kutuoti laiškus, kurie buvo 
atsiųsti. Vienas, tai nuo Gri
gaičio grupės išrinktos specia- 
lės komisijos, kuriame kalba
ma apie Kongreso likvidavi
mą ir prašantis atsiųsti visus 
pinigus, jeigu Kongreso sky
rius jų turi. Ir antras nuo 
Centro Sekretoriaus Jonikio, 
kuriame aiškina Grigaičio už
sispyrimą likviduoti Kongresą. 
Paskiau sekė diskusijos. Dis
kusijose veik visi atstovai ėmė 
balsą ir išsireiškė savo nuo
monę ar likviduoti, ar palai
kyti ir ant toliau Kongreso 
skyrių. Po plačių diskusijų, 8 
balsais prieš 4 nutarta Kon
greso skyrius palaikyti ir ant 
toliau. Tada broliai socialistai 
pareiškė, kad jie ištraukia sa
vo atstovybę iš Kongreso sky
riaus, pamatuodami, kad “jau 
Lietuvos nėra, žuvo,” ir jie ne
bemato reikalo ilgiau palaiky
ti savo atstovybę Kongrese.

Tokis brolių socialistų pasi
elgimas yra apgailėtinas. Jie 
pasirįžo suardyti tokį gražų ir 
svarbų darbą.

Didžiuma balsų nutarta pa
rašyti atatinkamą rezoliuciją 
dabartinės Kongreso eigos 
klausimu.

Taipgi nutarta trumpoje 
ateityje surengti kokią pra
mogą kaipo išreiškimą džiaug
smo dėl atgavimo Vilniaus.

LAISVES KONCERTAS
Laikas ruoštis “Laisvės” koncertui, kuris įvyks

Lapkričio 12 November
Jau tik trys savaitės tebeliko iki koncerto

♦

Ištisa koncerto programa bus sekama:

ANTANAS BANYS, BASAS 
/

Tai žymiausias Amerikos lietuvių dainininkas, kuris da
bar dainuoja amerikoniškoje scenoje. Didžiojo New Yor- 

ko apylinkės lietuviai jį girdės “Laisvės” koncerte 
12 dieną lapkričio.

ANTANAS BANYS
Puikiausias Amerikos lietuvių basas, operų dainininkas.

BIRUTA RAMOŠKAITĖ
Jauna gražaus talento dainininkė, sopranas, kuri dabar 

lanko konservatoriją New Yorko mieste.
MARGARET ČESNAVIČIUTĖ

Sopranas, pasižymėjusi dainininkė ir operų artistė.

ALEKSANDRAS VASILIAUSKAS
Puikus ,tenoras, koncertų ir radio dainininkas.

RUSŲ ŠOKIKŲ GRUPĖ
Tai ta pati kuri pernai sukėlė daug ovacijų 

savo puikiu pasirodymu.

RUSŲ BALALAIKŲ ORKESTRĄ 
Visi gerai išsilavinę muzikantai

BROOKLYNO AIDO CHORAS
Kuris atidarys programą gražiom liaudies dainom.

Ir šiemet koncernas L_<$

LABOR LYCEUM SALEJE
949 WILLOUGHBY AVE. BROOKLYN, N. Y.Per 9 Dienas Anglai Sunai

kinę 16 Nazių Lėktuvų
London. — Anglijos vy

riausybė praneša, kad per 
devynias dienas anglai su
naikinę šešioliką Vokietijos 
lėktuvų, per susikirtimus su 
jais Škotijoj ir virš Šiauri
nės Jūros.

Anglam nukirtus kai ku
riuos nazių lėktuvus į ma
rias, tūli lakūnai išsigelbė
jo guminėmis, sulanksto
momis valtimis. Paskui ka
riniai Anglijos laivai nuė
mė tuos lakūnus nuo van
dens ir paėmė į nelaisvę.

Paryžius. — Nuolatiniai 
lietūs permerkė franėūzų ir 
anglų apkasus karo fronte. 
Sušilt, francūzų kareiviams 
duodama karšto vyno; an
glų kareiviai gauna dides
nę porciją degtinės; o vo
kiečiai, sakoma, tegauną 
tiktai arbatos.

BAUDŽIAVOS NUOTAKOS
PERSTATYS LIAUDIES TEATRAS IR AIDO CHORAS

VADOVYSTĖJE V. BOVINO

Sekmadieni, Spaliu 29 October, 1939
Pradžia 3:30 vai. po pietų Po perstatymui šokiai

NEW NATIONAL HALL
261-267 DRIGGS AVENUE BROOKLYN, NEW YORK

Draugės ir Draugai! “Baudžiavos Nuotakos” yra penkių veiksmų drama su dai
nomis, kuri vaizduoja baudžiavos laikų dvarokų ir baudžiauninkų gyvenimą-vargus 
ir kovas. Tai labai žingeidus istorinis veikalas, tat visi ir visos rengkitės pamatyti.
ĮŽANGA $1.00 ir 75c VIEN TIK ŠOKIAMS 50c

~G ŠOKIAI PO PERSTATYMUI
Skaitykite platesnius aprašymus Vietinėse žiniose

NAUJOJE VIETOJE

NAUJOJ VIETOJ KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ 
DUONĄ IR VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS.

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

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

iįh1' ■.! IIII i
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Easton, Pa.
Apiplėšė Buvusį Miesto 

Majorą
Daktaras Roberts, buvęs 

Eastono miesto majoras, ku
ris užlaiko ofisą ant Wash
ington St., tapo apiplėštas ofi
se trečiadienį, 18 d. spalio. 
Dar gana anksti vakare, apie 
7 valandą, jo pacientų priėmi
mo kambarys buvo tuščias, 
kada įėjo naujas “pacientas.” 
Šis, nieko nelaukdamas, paki
šo buvusiam majorui revolve
rį į pašonę ir liepdamas tylė
ti, “nes bus blogai,” paliepė 
atiduoti piniginę, kurioj, kaip 
sakoma, buvo stambi suma pi
nigų. Daktaras Roberts atida
vė, o “pacientas” spruko per 
duris, sėdo į automobilių, ku
riame laukė jo sėbrai, ir nu
dūmė savais keliais.

Už dienos kitos net Phila- 
delphijoj tapo suimti du vyru
kai, būtent, David Frasco, 44 
metų amžiaus, kuris savais 
laikais gyveno Eastone ir dir
bo pas majorą, ir Alfredo Du- 
sano, 41 metų amžiaus. Dar 
jieškomas trečias, tai tas, ku
ris faktinai darė apiplėšimą, 
bet kol kas nesurastas. Suim
tieji piktadarystėj neprisipa
žįsta. Jie laikomi be kaucijos 
iki atsidarys kriminalinio 
teismo naujas terminas ir bus 
teisiami, kaipo plėšikai ir už
puolikai.

Dies Komiteto Narys Puolė 
x Komunistus

Spalio 19 d. vietinis Rotary
Kliubas, kuriame priklauso 
visa Eastono “smetona,” turė
jo platų susirinkimą Hotel 
Easton. Vyriausiu garbės sve
čiu buvo užkviestas Kongres- 
manas Starnes, iš Alabamos. 
•Jis yra veikliu nariu Dies Ko
miteto ir todėl daugiausia kal
bėjo apie to komiteto darbuo
tę. Savo kalba ponas Starnes 
pasirodė labai dideliu nežine- 
liu bei naiviu, nes nuolat kar
tojo tuos pačius melus, kurie 
vartojami paties pono Dies ir 
jo liudininkų. Ranka numojęs 
ant tokių anti-amerikinių gru
pių, kaip German-American 
Bund, Silver Shirts, Italų 
Blackshirts ir kitokių, jis ma
tė didžiausį “pavojų” iš Ko
munistų Partijos. Jis daug 
plepėjo apie “Maskvos auk
są,” apie komunistų darbuo
tę viduje unijų ir pridūrė, kad 
komunistai dabar rengiasi 
prie generalio streiko ir tuo- 
mi “mano nuversti mūsų 
tvarką.” Jis karštai atakavo 
jaunimo organizacijas,'kolegi
jas ir mokyklas “kaipo raudo
nųjų guštas” ir tt. žinoma, 
baigdamas jis agitavo, kad 
Dies komitetas gautų gausiai 
paramos savo darbui tęsti ir 
toliau “kovoti prieš raudonąjį 
pavojų.”

Kadangi publika susidėjo iš 
“augštesnės” sferos, tai ponai 
ir poniutės karštai pritarė to 
kongresmano sapaliojimams.

Skaudi Nelaimė d. Šlapikui
Mūsų gabų vajininką, LLD 

13 kp. organizatorių d. J. šla
piką patiko nemaloni nelaimė 
sekmadienį, 22 d. spalio. Eida
mas sklepan, kažkaip išsisuko 
koją, kuri taip sutino, kad 
reikėjo net ligoninėn vežti. 
Ten tapo nuimtas X-ray at
vaizdas ir surasta, kad kaulas 
yra skilęs. Dabar d. šlapikas

parvežtas į savo namus, 1129 
Butler St. ir ten laukia pa
sveikimo. Koja įdėta į cimen- 
tą ir užims nemažai laiko, 
kol draugas «galės tinkamai 
vaikščioti.

Mes linkiame d. šlapikui 
greito pasveikimo.

Eugenija.

Perth Amboy, N. J.—Mi
rė jau penktas naujagimis 
kūdikis, pritroškintas garu 
iš sugedusio radiatoriaus 
Generalėje Ligoninėje.

PRANEŠIMAI Iš KITUR
HILLSIDE, N. J.

LLD ir LDS kuopos vengią pui
kią vakarienę, 5 d. lapkričio, 400 
Bloy St. Pradžia 6 vai. vakaro, va
karienė 7:30 vai. Kviečiame visus 
atsilankyti, smagiai praleisti laiką. 
-—Kom.

WILKES-BARRE, PA.
LLD 43 kp. rengia vištų vakarie

nę, kuri įvyks spalių 31 d., pas B. 
Radzevičių, 9 Carbon Lane. Pelnas 
skiriamas Daily Workeriui. Prašome 
vietinius ir iš apylinkės dalyvauti ir 
linksmai laiką praleisti. (254-256)

LICENSES
BEER,, WIN[ES & LIQUORS 

WHOLESALE & RETAIL
NOTICE is hereby given that License No. 
RL2896 has been issued to the undersigned 
A> sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 132A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 1436-1'138 Myrtle Ave., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

EMMA HOERZBACHER 
Adm. Bratwurst Glocklc

1'136-1438 Myrtle Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW431 has been issued to the under
signed to sell beer and wine at retail 
under Section 132A of the Alcoholic Bever
age Control I^iw at 269 Wilson Avenue, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

R. DOERZBACHER 
Bcirosc Tavern

269 Wilson Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL3174 has been issued to the undersigned 
to sell ' beer, Wine and liquor at retail 
under Section 132A of the Alcoholic Bever-' 
age Control Law at 244 Nassau Avenue, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

AUGUST GERKE
244 Nassau Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL7668 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 132A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 1150 Flabush Ave., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.
JOHN J. O'BARN & ALFRED BALKE 

Dorchester Restaurant
1150 Flatbush Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL74003 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 132A of the Alcoholic Bever- 1 
age Control Law at 299 Wyckoff Avenue, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

GEORGE JETTER
299 Wyckoff Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Incense No. 
RL3431 has been issued to the undersigned 

retail 
Bever- 
Street, 
Kings,

to sell beer, 
under Section 
age 
Borough 
to

wine and liquor at 
132A of the Alcoholic 

Law at 52 Meserole 
Brooklyn, County of 

on the premises.

52

Control
of 

be consumed
ARTHUR KELLER

Twentieth Century Tavern
Mescrolc St. Brooklyn,

Century
N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL7627 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at 
under Section 132A of the Alcoholic 
age Control 
Borough of
to be consumed on 
BROOKLYN FINNISH 

Inc.
Brooklyn,

Law at 764—40th
Brooklyn, County of 

the premises.
SOCIALIST

764—40th St.

Bevcr- 
Strect, 
Kings,

CLUB

N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL3275 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at 
under Section 132A of the Alcoholic 
age Control Law at 225 Franklin 
Borough of Brooklyn, County of 
to be consumed on the premises.

NICHOLAS KRASNAHIRA 
225 Franklin St. Brooklyn,

retail 
Bever- 
Street, 
Kings,

N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL3771 has been issued to the undersigned 
to sell beer, 
under Section 
age Control 
Borough of 
to be ---- ....

518 Grand St

wine and liquor at 
132A of the Alcoholic 
Law at 518 Gland 
Brooklyn, County of 

consumed on the premises.
STANLEY MASSULIS 

Brooklyn,

retail 
Bever- 
Street, 
Kings,

N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL3669 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 132A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 477 Rogers Avenue, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

JOSEPH DeMAYO
477 Rogers Ave. Brooklyn, N. Y.

PITTSBURGH, PA.
SLA 40 kp. rengia Maskaradų 

Balių, spalių 31 d. pradžia 8 v. v., 
L.M.D. Svet., 142 Orr St. Bus duo
damos dovanos už gražiausi kostiu
mą. Pirma dovana $5, o kitos ketu
rios bus mažesnės ęiovanos. Grieš 
Eddie Stern Orkestrą. Įžanga 35c. 
Kviečia Rengėjai. (254-256)

MONTELLO, MASS.
Vaikų Žiburėlio mokykla atsida

rys, spalių 28 d. Pamokos prasidės 
9:30 ryto. Tėvai rūpinkitės, kad jū
sų vaikai lankytų lietuvišką moky
klą, pramoktų lietuviškai kalbėti, 
rašyti ir skaityti. — Kom.

(252-253)

SHENANDOAH, PA.
ALDLD 17 kp. svarbus susirinki

mas įvyks sekmadienį, spalių 29 d., 
2-rą vai. po pietų, LDS kambariuo
se. Visi nariai ir narės stengkitės 
dalyvauti, yra daug svarbių dalykų, 
Centro viršininkų balsavimas ir kiti 
būtini tarimai, taipgi būtinai reikia 
užsimokėti duokles. — K. Motuzą.

(252-253)

PHILADELPHIA, PA.
Penktadienį, šeštadienį ir sekma

dienį, spalių 27, 28 ir 29 dd. įvyks 
didelis bazaras, Broad ir Girard 
Ave. (Broad St. Mansion). Bazaro 
pelnas bus skiriamas kareiviams, 
kurie dalyvavo Ispanijoj. Įžanga 15 
centų. Bus gražių dalykų pirkimui 
ir taip pat turėsime- gražią progra
mą. Todėl kviečiame visus dalyvau
ti ir paremti sužeistus kareivius. — 
Kom. (251-253)

MONTELLO, MASS.
ALDLD Komitetas rengs per visą 

žiemos sezoną debatus sekmadie
niais. Liet. Taut. Namo Svetainėj. 
Yra kviečiami jaunuoliai ir suaugu
sieji dalyvauti debatuose. Debatai 
įvyks kiekvieną sekmadienį, 2-rą v. 
po pietų. — A. Sauka.

(252-253)

WORCESTER, MASS.
Lietuvių Politinio Sąryšio mėne

sinis susirinkimas įvyks spalių 27 
d., 7:30 vai. vakaro, Piliečių Kliu- 
bo Svet., 12 Vernon St. Visi Drau
gijų atstovai dalyvaukite, dalyvaus 
kandidatai ant Miesto Majoro ir ki
ti. Kalbėsime svarbius dalykus. — 
J. J. G. (252-253)

HARTFORD, CONN.
šeštadienį, spalių 28 d. yra ren

giamas balius darbininkiškos spau
dos naudai. Bus Laisvės Choro 
5>vet., 57 Park St. 8 vai. vakaro. 
Gera orkestrą šokiams. Turėsime 
užkandžių ir gėrimų. Lietuviai kvie
čiami dalyvauti. Įžanga 25c.

(251-253)

CHESTER, PA.
ALDLD 30 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, spalių 29 d., 2:30 vai. 
po pietų, Lietuvių Kliub'e, 4th ir Up
land gatvių. Visi nariai dalyvaukite, 
nes bus renkami delegatai į 6-to 
Apskr. konferenciją. — Sekr.

((252-253)

Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėje”.

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

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

426 South 5th Street
Blokas nuo Hewes elevelterlo stoties

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

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

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
278 Harvard Street 
kampas Inman Street 

arti Central Skrftro, 
CAMBRIDGE, MASS.

OFISO VALANDOS: 
2-4 ir 6-8 vakare 

Nedėliomis ir šventadieniais i 
10-12 ryte

“Gaukite -‘Laisvei’’ Naujų 
Skaitytoji.

CHARLES’
UP-TO-DATE

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

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 
BROOKLYN, N. Y. 

Gerai Patryę Barberiai

Namų Rakandų Krautuve

Divonai-Uždangai-Linolijos
Vėliausios Mados Kambarių Rakandai

Virtuvei, Miegamajam Kambariui
• Gyvenamajam Kambariui ir Valgomajam Kambariui

301 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Telefonas
EVergreen 7-6673

NOTICE is hereby given that License No. 
RL3382 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 132A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 2888 Atlantic Avenue, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

HELEN CHIBOWSKI
2888 Atlantic Ave. z Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL3860 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 132A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 1751 Bedford Avenue, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises. ,

BALLFIELD TAVERN CORP.
1751. Bedford Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL3886 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 132A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 1168 Liberty Avenue, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises. 1

MORRIS SCHWARTZ I
1168 Liberty Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB11337 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 137A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 78 Montague Street. 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

LEO SPRINGER
78 Montague St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL2765 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section ■ 132A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 73 Grand Street, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

ANTHONY TAUTKUS
73 Grand St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL7412 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 132A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 85 Hudson Avenue, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

ANTHONY TUTLES
85 Hudson Ave. Brooklyn, N. Y.

BAR ir GRILL
Lietuvių Restaurantas 

millnCXV Gaminam valgius ir 
m t u r im e Amerikos

Išdirbinio ir impor- 
tuotų degtinių, vi- 

. L šokių vynų ir gero
lUqnor#

Savininkas

Joseph Zeidat 
411 Grand Street 

BROOKLYN, N. Y.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker) 

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

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 BEDFORD AVENUE 

Brooklyn, N. Y.

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

LeVANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated v
J. LeVANDA E. LeVANDA
(Tėvas ir sūnus Levandauskai)

UNDERTAKER

337 UNION AVE.
BROOKLYN, N. Y.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS b

50 Court Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-3622

168 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

FOTOGRAFAS

512

pavienių 
padarau 
krajavus 
paveiks- 
su ame-

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

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

JONAS STOKES
Marion St., kamp, Broadway 

ir Stone Ave., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMTLine, 

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

NOTICE is hereby given (hat License No. t 
RL3714 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 132A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 777-779-781 Sterling Pl., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

JEREMIAH LAWLOR & 
NICHOLAS LAWLOR 

777-779-781 Sterling Pl., Brooklyn, N. Y.

Odos, Kraujo ir Nervų Ligos Gydomos
Abelnas Silpnumas, Chroniški Skauduliai, Skilvio ir 
žarnų ligos, Hemorrhoidal (sėdynės kraujavimai) ir 
kiti Mėšlažarnės nesveikumai, Inkstų ir Pūslės vargai 
ir kitos staigios ir chroniškos ligos. Gydoma Vyrai ir 
Moterys. Jeigu turite nesveikumą, 
te, kreipkitės su pasitikėjimu į Dr.

išaiškint jūsų sveikatos stovį be 
jūsų pusės.

kurio nesupranta- 
Zins. Leiskite man 
jokios prievolės

Ištyrimas dovanai.

ir šlapimo

BARRY P. SHALINS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
VESTIE E. DAVIS

Licensed Mgr.

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

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.

NAUJAUSIOS
VYRŲ IR

SIŪTAI ir

Tyrimai, X-SpinduHai

HO EAST 16 ST., NEW YORK, N. Y. 
Tarp Union Sq. ir Irving Pl. 

VALANDOS 10 A.M.-8 P.M.—Sekmadieniais 10-2.

Daroma Kraujo 
išaiškint jūsų sveikatos stovį be jokios prievoles iš

RUDENS MADOS
JAUNŲ VYRŲ
OVERKOTAI
madų ir dėl kokybės drabužio

Tel. Virginia 7-4499
i

Siūtai ir Overkotai Vyram ir Jauniem Vyram

NARINS SONS

Jūsų atsilankymas j mūsų krautuvę įtikins jus, jog mūsų 
drabužiai yra puikiausios rūšies.

Restauracija; Amerikinio ir Europinio Stiliaus Valgiai 
Konjakai, Šampanai, Degtines, Vynai ir Alus

Puiki salė baliam, banketam ir kitokiem pokiliam 

PUIKUS PARKAS PIKNIKAM LAIKYTI

Jei jūs esate patiklus del
tai jūs turėtumėte atsilankyti į mūsų krautuvę.
Mes turimo sizų pritaikymui visokio nuaugimo žmonėm.

Virš 30 metų patyrimas rinkimuose vilnonių grabužių 
ir pritaikymu modelių.

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

91 STEAMBOAT ROAD, GREAT NECK, N. Y

O VIENATINIS LIETUVIŠKAS

KABARETAS

PARAMOUNT CABARET

Oficlalis 
vardas

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

STEAMBOAT INN«

JOSEPHINE ir ANTANO KASMOČIŲ
GRAŽUS PAVILJONAS

Vertes $22.50 už $16.50
Vertes $25.00 už $19.50
Vertės $30.00 už $22.50

670 Grand St., corner Manhattan Ave
Brooklyn, N. Y

VARPO KEPTUVE

STANLEY MISUNAS
Savininkas

/

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

Alus ir Valgiai

473 Grand St. Brooklyn, N. Y,
Prie R. K. O. Republic Teatro

ft 
ft 
ft 
» 
ft 
ft 
ft 
ft 
ft 
ft 
ft 
ft 
ft

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

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

VARPAS BAKERY 3642 Stagg Street Brooklyn, N. Y. 
~ SKELBKITES ' ’ LAISVĖJE’ ’”
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Dėlko Visiems Reikėtų Pamatyt 
“Baudžiavos Nuotakas”

Skaitlingi Komunistu 
Masiniai Mitingai

Civilių Laisvių Unija

Mrs. J. Schuchman, akuše
rė, areštuota kaltinant už 
mirtį Mrs.’B. Kearney, 29 m., 
Jamaica. Sakoma, ji mirus 
pasekmėj aborcijos.

Nedaug veikalų mes, lietu
viai, tegalime perstatyti. Gi 
už perstatomuosius keletą per 
metus galime būti dėkingi sa
vo pasiaukojusiems meninin
kams. Jie pašvęsdami nuo die
nos darbo atlikusius liuoslai- 
kius ne tik už savo darbą ne
gauna jokio atlyginimo, bet 
tankiai patys nemažai lėšų 
paneša įsitaisymui kostiumų ir 
kitų reikmenų, be kurių vaidi
nimas neišeitų kaip reikiant ir 
•kuriems paties teatro pajamos 
neduoda gana ištekliaus.

Kam miela lietuvių teatras, 
vien atžvilgiu kooperacijos su 
menininkais reikėtų dalyvaut, 
tą puikų darbą paremt.

Tačiau šiame teatre yra 
daug daugiau, negu koopera
cijos klausimas. Veikalas yra 
istorinis. Tokių veikalų pama
tymui kitataučių teatruose į- 
žangos imamos iki virš .$2, ka
dangi juose, apart mintį gai
vinančio ir jausmus glostančio 
meno, pasimokiname, vaizdais 
įgyjame neužmirštamas pamo-' 
kas iš savo prosenuolių gyve
nimo.

Kadangi veikalą perstato 
Aido Choras ir Lietuvių Liau
dies Teatras, dvi atsakingiau
sios Brooklyno lietuvių meno 
grupės, tad užtikrinta, kad* at
silankiusieji pamatyt “Bau
džiavos Nuotakas” šį sekma
dienį, spalių 29-tą, keleriopai 
naudingai praleis popietį. 
Pradžia 3:30 po pietų.

Kelrodys į “Budžiavos 
Nuotakas”

bus“Baudžiavos Nuotakos 
vaidinama rytoj,New National 
Hali, 261-267 Driggs Ave., 
Brooklyne-Greenpoint (lietu
viai vadina Greenpontčj).

Independent subway reikia 
išlipt Greenpoint Ave. stotyje. 
14th St. line subway išsėst ant 
Lorimer stoties ir imt Lorimer 
arba Union Avė. karą.

Gatvękariais: Crosstown,,
Union Ave., Lorimer St. ir 
Graham Ave. reikia išsėst 
ant Driggs ir Manhattan Avė.

Pribūkit laiku.
Rengėjai.

Gyventojai Reikalavo 
Palikt “Elevated”

Virš 200 vyrų ir moterų, 
Bronx gyventojų, atvyko į 
Tranzito Komisijos Posėdį, 
270 Madison Ave., N. Y., pe
reitą ketvirtadienį, protestuot 
prieš Sąmatų Tarybos pasiūly
mą nugriaut 2-ros Avė. aukš
tąjį gelžkelį. Jie sako, miesto 

□gražinimas savo keliu, bet 
mes turime parvažiuot namo. 
Jie argumentuoja, kad jiems 
pertoli, perilgai imtų pasiekt 
namus kitomis linijomis.

Jų priešakyje radosi ir dar- 
biečių kandidatas į Miesto 
Tarybą Michael J. Quill. Jis, 
kaipo Transporto Darbininkų 
Unijos prezidentas, už paliki
mą linijos stojo daugiausia iš 
to atžvilgio, kad nugriovus li
niją 2,800 darbininkų netektų 
darbų.

DIREKTORIŲ ATYDAI

Pirmadienį, 30 d. spalių, 
7:30 vai. vakaro, “Laisvės” 
raštinėj įvyks Liet. Koop. Ben
drovės Direktorių susirinki
mas. Taipgi kviečiami ir alter- 
natai dalyvauti.

A. Balčiūnas, Pirm.

Atidarė Dresiy Siuvyklą
T. žurauskienė su duktere 

Ona šiomis dienomis atidarė 
dresių siuvimo šapukę po No. 
409 Lorimer St., tarpe Stagg 
ir Ten Eyck gatvių. Jos ne 
tik siuva dreses ant užsaky
mo, bet ant vietos parduoda 
visokios rūšies dresėm aude
klus (materijas).

Daug Reiškia Amerikos 
Pasportas

Ne tik lietuviai, bet ir visi 
kiti važinėją Europoj patyrė, 
kaip daug ten reiškia pasiro
dymas amerikiečiu.

Ketvirtadienį, laivu Rotter
dam, sugrįžo aktorė Luise 
Rainer, pirmu kartu Europoj 
važinėjusi su amerikietišku 
pasportu po tapimo šios šalies 
piliete. Ji sako:

“Jūs turėtumėt pamatyt, ką 
reiškia Amerikos pasas Euro
poj. Tartum, kad aš keliau
čiau su kokiu diplomatišku 
pasu.”

Užsiregistravo Mažiau ' 
Balsuotojų

Šiemet visame didžiajame 
New Yorke užsiregistravo bal
suot 2,064,759 piliečiai. Tai 
yra 369,217 mažiau, negu 
pereitą rudenį, bet 96,890 
daugiau 1935 metų registraci
jos. Einant Rinkimų Tarybos 
pereitą ketvirtadienį paskelb
tais daviniais, pagal apskri- 
čius balsuotojų šiuose rinki
muose bus sekamai:

Manhattan
Bronx 
Kings 
Queens 
Richmond

508,457
395,917
730,140
374,633

58,612

LAISVĖS STOVYLOS 
GIMTADIENIS

Apvaikščiojant Laisves Sto- 
vylos 53-čią sukaktį, šeštadie
nį, spalių 28-tą, 11:15 ryto, 
bus specialė radio programa iš 
miestavos stoties WNYC, kur 
kalbės George Gordon Battle, 
žymus advokatas, ir Leonard 
Covello, profesorius.

WPA UNIJOS PIKIETUOS 
WPA RAŠTINĘ

Kovoje sulaikyt algų kapo
jimus ir masinius atleidinėji
mus iš WPA projektų, ketu
rios projektų darbininkų uni
jos rengia demonstraciją ir 
masinį pikietą. Demonstracija 
bus šiandien, spalių 28-tą, 10 
vai. ryto, prie 62nd St. ir Co
lumbus Ave.

Morris Watson, Laikrašti
ninkų Gildijos narys, bus vie
nu iš keletos kalbėtojų.

Po mitingui, po 30 pikietų 
bus pastatyta- prie įėjimų į 
centralinę WPA raštinę, 70 
Columbus Ave. Pikietai bus 
mainomi kas 5 minutės. Neš 
15-kos pėdų iškabas.

Demonstraciją ir pikietą su
šaukė bendrai Workers Al
liance, Mokytojų Unijos Loka- 
las 453, United American Art
ists ir United Federal Work
ers.

Mrs. Celia Cohen, 32 m., 
teismatbutin į kvotimus atvež 
ta ambulansu. Ji kaltinama už 
nušovimą 14 metų sūnaus. 
Sūnų ir save ji pašovė atvykus 
iš Georgia valstijos po„ suirusio 
šeimyninio gyvenimo.

korrtu- 
atviro 
Grand

Civilių Laisvių Unijos New 
Yorko Komitetas pasiuntė 
Kings ir Queens apskričių še
rifams laiškus, kuriuose nuro
do, kad jų planai tūkstančius 
vyrų ir moterų padaryt “de- 
putais” (šnipais) yra . “pavo
jingi, nereikalingi ir abejotinu 
tikslu.” Tų “deputų’ tikslas 
esąs knisinėt ir pranešinėt 
apie “sabotažą ir maištininkiš- 
kus veiksnius.”

Tim Holmes, negras 
nistų vadas, kalbėjo 
oro mitinge prie kampo 
St. Ext. ir Havemeyer St., pe
reito trečiadienio vakarą. Susi
rinko per 500 entuziastiškos 
publikos. Daugelis jo kalbos 
vietų, ypatingai pareiškimas, 
kad Sovietai atidavė kaimie
čiams žemes Baltrusijoj ir 
Ukrainoj, taipgi atidavė Lietu
vai Vilnių buvo nutraukta au
dringais aplodismentais.

Amerikos liaudis, pasirodo, 
suprantą ir įvertina tą faktą, 
kad Sovietai nedaleido tas sri- į 
tis pasigrobti naziams, bet at-' 
vadavo ir atidavė tikriesiems 
jų savininkams. Bet užtai pyk
sta, prieš Sovietus piestu stoja 
visokio plauko reakcininkai, 
kurie norėjo, kad tuos kraštus 
užvaldytų Hitleris.

Reikia priminti, kad 'komu
nistai apie savaitė atgal ant to 
kampo turėjo prakalbas su 
Bob Minor; tada irgi turėjo 
per 500 publikos. Kiek anks
čiau surengė prakalbas Grand 
Paradise salėj. 
Hathaway ; 
blikos.

Lietuviai 
turėjo eilę 
mitingų, 
mitingas, su Peter V. Cacch- 
ione, komunistų kandidatu į 
Miesto Tarybos narius, kaipo 
vyriausiu kalbėtoju;- taipgi 
D. M. šolomsku, surengta 
spalių 27-tos vakarą, Liet. 
Am. Pil. Kliubo salėj.

Sekamas ir, gal būt, pasku
tinis priešrinkiminis Williams- 
burgo-Greenpointės komunistų 
mitingas įvyks penktadienį, yra 2S m. amžiaus, blondinas, mėly- 
lapkričio (Kov.) 3-čią, Grand, nos akys. 5 pėdų ir 10!/2 
Paradise Ballroom,- kampas 
Grand ir Havemeyer Sts., 
Brooklyne. Įžanga nemokama.

Šiame mitinge pasižadėjo 
kalbėt advokatas Carl Brod
sky, New Yorko Valstijos ko
munistų rinkimų kampanijos 
vedėjas, ir Audley Moore, žy
mi negrė komunistų veikėja, 
taipgi vietinės sekcijos pirmi
ninkas James Martin. Kalbės 
apie ateinančių rinkimų svar
bą, apie juose dalyvaujančius 
kandidatus ir jų programas, 
taipgi apie pasaulinę padėtį.

Brodskis, kaipo advokatas, 
be abejo plačiai išaiškins apie 
Browderio areštą ir kaip 
atsiliepia į kitų Amerikos 
ventojų teises.

Unija nurodo, kad pastaty
mas nelavintų, nespecializuo
tų, nežinančių įstatymų žmo
nių sekiojimui kitų yra ir ne
atsakantis ir žalingas civilems 
laisvėms žingsnis.

RANDAVOJIMA1
Pasirandavqja 5 kambariai, be ši

lumos. Visi šviesūs. Ronda žema. 
Kreipkitės po antrašu 435 Lincoln 
Ave., Brooklyn, N. Y. (City Line 
Section, prie Grant Ave.) Galima 
atsišaukti bile kada. (254-256)

PAJIEŠKOJIMAI
Ten kalbėjo 

turėta per 600 pu-

komunistai irgi 
sėkmingų masinių 

Paskiausis lietuvių

Kaltina “Fikseriais”

tas 
gy-

N.

Ketvirtadienį Fe d erai i am e
Bildinge suimta du “bondsma- 
nai” (kaucijų užstatinėtojai) 
G. Polakoff ir W. Albert, kal
tinimais, kad jie bandę papir
kinėjimu išgaut numažinimą 
kaucijų tūlam Kaftonui, nar
kotikų pirkliui. Jisai juos išda
vęs. 

—————y--■■—. ....

Vaikų Diena Parodoj
Penktadienis buvo vaikų 

diena Pasaulio Parodoj, su 
specialėmis vaikams ceremo
nijomis ir 5 centų įžanga bile 
kada per visą dieną. Iš moky
klų vaikai paleista grupėmis, 
bet nesiųsta ištisos mokyklos, 
o tik tie, kurie turėjo specia
lius tėvų leidimus.

Antra grupė, 185 šeimynos 
susikraustė į naujus Queens- 
bridge apartmentus. Pirmoj 
grupėj buvo 85 šeimynos.

Iš skiepo apartmentan be
siskverbiąs gasas anksti ket
virtadienio rytą apsvaigino 
kelioliką gyventojų, 1774 
Townsend Ave., N. Y. Visi iš
gelbėta.

SCHOOL DAYS
<• GRU E N

Amerikos Pirmas Puikiausias 
Riešinis Laikrodėlis

Jie bus laiku mokyklon... ir lai
ku pietų ... jei jūs suteiksite jiems 
pirmąjį riešinį laikrodėlį vieną iš 
jaudinančių naujų GRUENS. Visi 
naujausių stilių ... pasitikiami ir 
akuratni. Nuo $24.75 ir aukštyn.

LAUREL ... 15 jewel GRUEN. Yellow 
gold filled, Guildite back . . $24.75 

ittiiiiiiii.

CHIEF ... 15.jewel GRUEN. Yellow 
gold filled case, Guildite .back, $24.75

Su šiuoin skelbimu gausite nuolaidą.

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

206 WEST FRONT STREET

Įsteigta jiuo 1892 metų
701 Grand St., Brooklyn, N. Y, 
tarpe Graham ir Manhattan Avės.

Tel.: Stagg 2-2178

JOSEPH PETER ROMANOSKI
Pajieškau savo vyro, kurio išvaiz

dą čia matote. Jis gyveno po antra
šu 319 Beech St., Mt. Carmel, Pa., 
dabar nežinau kur jis randasi. Jis

colių 
aukščio. Jis paliko mane ir mažą 
sūnų. Kas žinote kur jis randasi, 
prašau pranešti man. Už pranešimą 
duosiu $10.00. Mrs. Elizabeth Ro- 
manoski, 2509 Edgemont St., Phi
ladelphia, Pa.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-3842

EKSPERTAI TAISYME

Dr. B. Bagdasaroff
200—2nd Avė., tarpe 12 ir 13 Sts.

Valandos: 11-1; 5-8; Ncdčlioj: 11-1 
New York City

Staigios ir chroniškos kraujo ir odos 
ligos gydomos.

Daroma Kraujo ir Šlapimo Tyrimą
Tel. Algonquin 4-8294

DrJ.J.Kaškiaučius
Telefonas: Humboldt 2-7964

530 SUMMER AVENUE, 
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

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

(Kampas Roebling St.)

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

Tildai Žinokit, Kad Perkant Sau Vynus 
ir Likerius Reikia Pirkti Patinkamo) i

Krautuvėj. <

Manhattan Liquor Store k

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuve Williamsburgh’e

ii
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DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ RŪŠIŲ GfiRIMŲ

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME

MASTER-KRAFT OIL BURNERS 
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

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

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

Telefoną* E Ve r green 7-1661

IGNAS SUTKUS
Naujoje Gražioje Vietoje

492 GRAND ST. KAMPAS HOOPER ST.
p| Tik šiomis dienomis Ignas Sutkus 
Įj perkele savo taverną į naują vietą

Puiki Restauracija
Visokių gėrimų, degtinių, konjakų ir skanaus 

alaus pas Sutkų yra didelis sandėlis.

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

Office Phone 
EVergreen 8-1090

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

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

Open Day and Night

RHEA
Managed by &

TEITELBAUM

| i Vapor Room,
V I Room, 'Large

Artesian Water, Restaurant, Barber
333mI Shop, Sleeping Accomodations. GUL**

Admission 50c, day & night, Saturday night 75c

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

Special Rates per Week
LADIES’ DAYS

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

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

Sun. all day and night

FRANK DOMIKAITIS
REST AERACIJA

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name 
4* 4* 4*

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs, 

lietuviško namų darbo, kilbasai ir kepta parsiena; 
gaspadoriskai nuvirti kopūstai ir barščiai.

Atdara Nuo Anksti Ryto Ud Vėlai Vakaro 
4* 41

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

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

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

FURMAT CO. Inc
Dealers in

Furniture and. Bedding

Matrosai Yra Mūšy Specialumas
Pamatykite kaip jie yra daromi mūsų dirbtuvėje.

Mes taipgi perdirbam matrasus už žemiausias kainas.
VISOKIŲ RŪŠIŲ DAIKTAI LOVOM

SVEČIŲ KAMBARIAM SOFKOS 
(Studio Couches)

Lovom springsai ir kitoki daiktai reikalingi prie lovų.

445 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
Priešais Republic Teatrą 

EVergreen 4-7911
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