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Atstovaus ? 
Laivas Jau

KRISLAI
Prancūziškasis Smetona.
“Reynaudo Sundukas”.
Sugrąžinkite Smetoną ant

Sosto, tai 
Kniauks. 

Ka Jie Čia♦

Ar Lietuvos

f

Tuojau, kai Francija nusi
tarė pasiduoti Vokietijai, bu- 
vusis josios premjeras Rey
naud pasileido bėgti Ispani
jon, o iš ten per Portugaliją 
—Amerikon.

Jis važiavo automobiliam 
su savo sugulove, grafiene de 
Portes. Bevažiuojant, auto
mobilius apsivertė ir grafienė 
buvo užmušta. Reynaud tapo 
sunkiai sužeistas ir suimtas.

Tas tai dar nieko.
Bet kitame automobiliuje 

paskui Reynaud vyko jo se
kretoriai, gabeną su savimi 
ypatingą sunduką — skrynią

Sekretoriai tapo suimti ant 
Ispanijos Francijos sienos. At
idarius mysterišką sunduką, 
jame rasta 20 milijonų frankų 

daug aukso ir 
grafienei

popieriniais, 
brangių žemčiūgų, 
pt įklausiusių!

Apie tai rašo žymieji ko-j 
lumnistai Washingtone, Drew 
Pearson ir Robert S. Allen.

►

Taigi Reynaud darė visai 
panašiai, kaip “tautos vadas” 
Smetona. Bėgdamas, jis pir
miausiai grobė pinigus, auksą.

Kiek milijonų litų Smetona 
iš Lietuvos išsigabeno, kol kas 
nėra patirta, žinoma tik tiek, 
kad jis išsivežė jy daug. Da
bar jis ir jo visi sėbrai, pa
sprukusieji su juo, tebeūliavo- 
ja Vokietijoje ir sako Ameri
kos lietuvių kunigams, fašis
tams, socialistams ir trockis- 
tams:

—Šmeižkite naująją Lietu-i 
vą, prašykite Hitlerio, kad jis 
paskelbtų Lietuvai karą ir su
grąžintų mane atgal ant sos
to. Kai aš pasigrobtus Lietu-; 
vos pinigus prašvilpsiu ir su
grįšiu atgal ant sosto, kuria-; Baltimore, Md. — Čionai- 
me sėdėjau per arti 14-ką me-ltinės unijos ir kitos orga- 
tų, tuomet ir vėl šalį plėšiu, I 
žmones engsiu ir jums po tru- 
pinį-kitą numesiu.

Na, prašomieji Smetonos 
pakalikai Amerikoje ir dar
buojasi. Jie šmeižia naująją 
Lietuvą ir tuos, kurie ją gina. 
Jie sukaitę dirba, kad sugrą
žinti Lietuvon “tautos vadą.”

Bet tuščios jų pastangos. 
Tuščia “tautos vado” viltis 
kada nors valdyti Lietuvą! 
Kaip saulė niekad netekės iš 
vakarų, taip Lietuvoje niekad 
negrįš fašizmas.

Taigi žinokite tą, ponai iš 
“N a u j i e n y”, “Vienybės”, 
“Draugo”, “Darbininko” ir ki
ti!

Chicagoje, p. 
p. Bielskis Los

kad pasilieka.

“Keleivis” džiaugiasi:
“...pasilieka savo vietose 

ir visi Lietuvos konsulai Ame
rikoje: p. Budrys New Yorke, 
p. Daužvardis 
Šalna Boston, 
Angeles”.

Na, tai kas,
Ką gi jie atstovauja?

Jie atstovauja Smetoną, pa
bėgusį su Lietuvos auksu Vo
kietijon. Bet jie neatstovauja 
lietuvių, tautos, Lietuvos res
publikos.

Kas gi dabar su jais skai
tysis? Kas šiandien skaitosi 
su tokiais Bachmetjevais ? !

Kas gi pagaliau atsitiko su 
tuo Lietuvos laivu, kuris buvo 
nupirktas Amerikoje prieš ke
letą menesių ?

Kur jis dabar?
Girdėjome, kad tas laivas 

buvo Bostono uoste. Sakoma, 
už jį buvo užmokėta arti pusė 
šimto tūkstančių dolerių. Už
mokėta grynais pinigais. Už
mokėta pinigais, išsunktais iš 
Lietuvos darbo žmonių prakai
to ir kraujo.

Kadaise šitų žodžių rašyto-

Darbo Žmonių
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.00

Metams

Anglai ir Vokiečiai
Sakosi Laimėję Di

delį Orlaivių Mūšį
Vokiečiai Skelbia, kad Jie Nušovę Žemyn 34 Anglų Lėktu

vus, o Anglai Sakosi Nukirtę 53-70 Priešo Lėktuvų
London, rugp. 9.—Dar ir 

šiandien trūksta tikru skai
tlinių kas liečia anglų lai
mėjimus bei vokiečių nuos
tolius didžioje oro kovoje, 
kuri siautė vakar virš An
glų Kanalo, jūrų siaurumos.

Anglų oro ministerija 
i pranešė, kad jie nušovę že
myn bent 53 vokiečių orlai
vius, o iš savo pusės anglai 
praradę 16 lėktuvų. Paskui 
anglų valdininkai 
kad anglai nukirtę žemyn 
70 vokiečių orlaivių. Sako
ma, kad oro kautynėse per 
dieną dalyvavę 800 orlaivių 
iš abiejų pusių.

Vokiečių lėktuvai atakavo 
prekinius anglų laivus, ku
riuos lydėjo Anglijos kari-

skelbė,

Unijos ir Kt. Organizacijos Išrinko dar 
Šimtus Delegatą į Kovos už Taiką Kongre
są, Kuris Įvyks Chicagoj Rugp. 31-Rugs. 2

nizacijos išrinko 100 dele
gatų į Mobilizavimosi už 
Taiką Kongresą, kuris 
įvyks Chicagoje rugp. 31— 
rugsėjo 2 d.

Brooklyn, N. Y.—Brook- 
lyniečių darbo unijos, mo
kytojų uniją ir įvairios ki
tos draugijos jau išrinko 
135 delegatus į Kongresą

Anglija Ištraukia Savo 
Kariuomenę iš Chinijos

London, rugp. 9.—Anglija 
ištraukia visą savo kariuo
menę iš Shanghajaus ir iš 
kitų Chinijos miestų, kur 
anglai turėjo savivaldiškas 
savo kloonijas tų miestų da
lyse. Anglų kariuomenė iš 
ten siunčiama į frontą prieš 
italus.

jui sakė vienas gan žymus as
muo :

—Pamatysit, smetonininkai 
tą laivą čia parduos ir gautus 
už jį pinigus—prašvilps. Lie
tuvai špyga teks. . .

Atrodo, kad panašiai ir ga
li būti. Ar nevertėtų Ameri
kos lietuvių visuomenei tuo 
klausimu tarti savo žodį?!

“Keleivis” rodo rūpesčio, 
būk “Laisvės” į Lietuvą neįlei- 
sią.

Kam sirgti kito liga? Ar ne
geriau rūpintis savo bizneliu ? 
“Laisvės” reikalą išrišo patys 
laisviečiai veik per trisdešimts 
metų, jie mokės tatai padaryti 
ir ateityj.

Kai “Keleivį” 
leido Lietuvon, 
nieko nesakėme.

Dabar Lietuva yra nauja. 
Ją “Keleivis” prakeikė. Jis už 
tai turės suvesti sąskaitas su 
savo skaitytojais.

Smetona įsi- 
mes niekad
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niai laivai. Anglapsako, kad 
vokiečiu bombininkai nus
kandino vieną Anglijos lai
vą ir kelis sunkiai sužeidė, c

Vokiečiai Sakosi Nuskandi
nę 15 Anglijos Laivų

Berlin. — Vokiečių ko
manda teigia, kad ketvirta
dienio kautynėse vokiečių 
orlaiviai ir greitieji torped- 
laiviai nuskandinę 15 preki
nių Anglijos laivų, tarp ku
rių buvo ir vienas žibalinis 
laivas, viso 72,000 tonų įtal
pos.

Vokiečiai per dieną nu
kirtę žemyn 34 anglų orlai
vius, o iš savo pusės prara
dę tiktai tris lėktuvus. Nei 
vienas vokiečių torpedlaivis 
nenukentėjęs.

kovai už taiką, kuris atsida
rys Chicagoj paskutinę die
ną šio mėnesio ir baigsis 
rugsėjo 2 d.

New York. — Pagal iki 
šiol gautas žinias, tai tūks
tančiai delegatų nuo darbo 
unijų, kultūrinių ir pašai
piųjų organizacijų dalyvaus 
taikos Kongrese Chicagoje.

Eksplozijos Užmušė 
42 Italą Amunicijos 

' Fabrikuose
Roma. — Eksplozija Tia- 

tenzos amunicijos fabrike, 
kanuolių šovinių skyriuje, 
arti Genoa, užmušė 39 dar
bininkus ir sužeidė šimtus 
kitų. Sprogimas aparadė ir 
artimas kareivines (kazer- 

i Lecco, Italija, rugp. 9.— 
Čionaitiniame a m u n i ei jos 
fabrike įvyko sprogimas, 
kuris užmušė tris darbinin
kus ir sužeidė šešis.

Italijos valdžia tyrinėja, 
dėl kokių priežasčių įvyko 
tiedu sprogimai amunicijos 
fabrikuose.

Japonai Prašo Laukan Ame
rikos Karius iš Chinijos
Shanghai. — Japonų val

dininkai pareiškė, kad ir 
Amerikos marininkai turė
sią pasitraukt iš Shangha
jaus ir iš šiaurinės Chinijos 
miestų.

ORAS. — Šį šeštadienį 
apsiniaukę ir šilta.

JUNGTINĖS VALSU 
JOS NORI SOVIETŲ 

DRAUGIŠKUMO
Washington. — “Jungti

nės Valstijos stengiasi su- 
megst draugiškesnius ry
šius su Sovietų Rusija,” 
kaip pranešė Associated 
Press, amerikonų žinių 
agentūra rugp. 8 d.: “Tai 
būsią todėl, kad’ Amerikai 
daro neramumą japonai, 
kurie siekia sukurt naują 
‘Didžiąją Rytų 
planuoja užimt 
Rytinę Indiją.

Veikiantysis 
valstybės ministeris S. Wel
les du kartu per savaitę il
gai ir draugiškai kalbėjosi 
su Sovietų ambasadorium 
Umanskiu apie santikių ge
rinimą tarp šių dviejų šalių.

Aziją,’” ir 
Holandišką

Amerikos

Areštuotas, kad Skleidė 
Amerikos Konstituci

jos Laisvių Skyrių
McKeesport, Pa. — Šio 

miesto valdyba neseniai iš
leido vietinį įstatymą, ku- 
riuom uždraudė skleist bet 
kokius lapelius pirma, negu 
jie bus priduoti miesto ma
jorui percenzūruot.

Vyras vardu Andrew No
vak praeitą ketvirtadienį 
dalino gatvėse lapelius, ku
riuose buvo išspausdintas 
Amerikos Konstitucijos sky
rius vadinamas “Bill of 
Rights”, kur yra užtikrina
ma laisvė religijos, 
dos, susirinkimų ir 
pilietinės teisės.

Už tai jis tapo areštuotas 
ir turėjo užsistatyti 10 do
lerių parankos, kad jį iki 
teismo paleistų.

Rugp. 16 d. įvyks Pitts- 
burghę suvažiavimas orga
nizacijos K o n s t i tucinėms 
Teisėms Ginti. Jis, be kit
ko, svarstys ir teismiškus 
žingsnius, kuriais galima 
būtų panaįkinti tokius vie
tinius įstatymus kaip Mc- 
Keesporto, kaipo priešingus 
Jungtinių Valstijų Konsti-

spau- 
kitos

KARINIAI AMERIKOS 
PELNAGR0BIA1

Washington. — Federalis 
prisiekdintųjų teismas tyri
nėja sąmokslus Amerikos 
kompanijų, kurioms valdžia 
užsako statyt orlaivius, tan
kus, laivus ir kitus karo pa
būklus. Įtaria, kad jos turi 
padariusios sąmokslą api
plėšt valdžią, reikalaudamos 
perbrangių apmokėjimų ir 
trukdydamos karo reikme
nų gamybą.

Kai kurios kompanijos 
zturi iš Vokietijos patentus 
lengviem, stipriem meta
lam, kurie reikalingi kari
niams orlaiviams; kitos am
erikinės kompanijos turi vo
kiečių patentus stiklams- 
taikiniams, kurie reikalin
gi lėktuvams ir kanuolėms. 
Šios kompanijos, girdi, pa
gal sutartis su vokiečiais, 
tiksliai siaurina karo įran
kių dirbimą Amerikos val
džiai.

Senatas Užgyrė Mili
cijos Ėmimą j Vers
tiną Karinę Tarnybą

“Daily Worker” Įspėja, kad Prezidentas Galėtų Pavartot 
Miliciją Žygiam prieš Pietinę ir Centralinę Ameriką

Washington. — Jungtinių 
Valstijų senatas 71 balsu 
prieš 7 priėmė prezidento 
Roosevelto reikalavimą duo
ti jam teisę paimt valsti
jų miliciją į veiklią karinę 
lavybą ir tarnybą vieniems 
metams, ir reikalo esant, 
pasiųst miliciją į bile šalį 
Centralinėje ir Pietinėje 
Amerikoje.

“Daily Workerio” kores
pondentas rašo, kad jeigu ir 
kongreso atstovų rūmas nu
tars duot prezidentui teisę 
taip plačiai vartot miliciją, 
tai, girdi, milicija galės būt 
panaudota žygiams prieš 
respublikas Centralinėje ir 
Pietinėje Amerikoje. Sena
torius Vandenberg sakė, 
jog žemlapiai rodo, kad ir

Lietuvos Laivas “Kretinga” ir Latvijos ir 
Estonijos Laivai Iškėlė Raudonąsias 
Sovietines Vėliavas Leningrado Uoste

Maskva.—Lietuvos laivas 
“Kretinga”, septyni Estoni
jos laivai ir Latvijos laivas 
“Everona”, atplaukę į Le
ningrado uostą, iškėlė sovie
tines raudonąsias vėliavas, 
rugp. 7 d.

Bestovint šių naujų so
vietinių respublikų laivam 
Leningrado p r i e p 1 aukoje, 
politinis skyrius Sovietų

Anglai vėl Prašo 
“Seną” Naikintuvą 

Iš Amerikos
London. — Anglijos lai

vyno ministerija per savo 
atstovą pareiškė spaudai, 
kad Jungtinės Valstijos tu
rėtų kuo greičiausiai par
duot 50 iki 100 savo karinių 
laivų-naikintuvų Anglijai. 
Tai vadinami “nusenę” nai
kintuvai, užsilikę nuo pra
eito pasaulinio karo.

Jeigu Angliją gautų tuos 
naikintuvus iš Amerikos, 
tai, girdi, anglai geriau ga
lėtų apgint ne tik savo, bet 
ir “Jungtinių Valstijų lais
vę.”
Tvirtina, kad Anglą Laivy

nas Nepaklius į Vokiečių 
Rankas

Tas Anglijos laivyno val
dininkas sakė: Kai kurie 
amerikiečiai bijo, kad ne
pakliūtų į vokiečių rankas 
Anglijos karo laivynas ir 
tie kariniai Amerikos lai
vai, kuriuos anglai iš jos 
pirktų.

Jis užtikrino, kad anglai 
“neatiduos priešui jokių ka
rinių laivų.” 

dalis sovietinio Sibiro ran
dasi vadinamoje amerikinė
je srityje; tai, esą, toks kon
greso tarimas galėtų gręst 
ir Sovietam.

Senatorius Adams buvo 
įnešęs apribojantį- pataisy
mą—leist prezidentui var- 
tot miliciją kaip kariuome
nę tiktai pačiose Jungtinė
se Valstijose ir jom pri
klausomose žemėse. Ir šis 
pataisymas liko sumuštas 
tik vieno balso dauguma. 
Už pataisymą balsavo 38 
senatoriai, o prieš jį 39.

Senatoriai ir kongresma- 
nai gauna daugius telegra
mų ir laiškų, protestuojan
čių prieš įvedimą verstinos 
karinės tarnybos.

Baltijos Marininkystės Ta
rybos pristatė tų laivų jū
rininkams laikraščių ir po
litinės literatūros lietuvių, 
latvių ir estonų kalbomis.

Latvijos laivo kapitonas 
Kūpi kalbėjo susirinkime 
latvių jūrininkų savame lai
ve ir pareiškė:

“Mes, latviai jūrininkai, 
su pasididžiavimu plaukio
sime per jūras po mūsų so
vietine vėliava ir dirbsime 
naudai socialistinės tėvy
nės.”

ITALŲ KARINIAI 
PRANEŠIMAI

Roma, rugp. 9.—Italų lėk
tuvai nušovė žemyn penkis 
anglų orlaivius, o anglai 
nukirto tiktai du italų lėk
tuvus oro mūšyje virš Libi
jos, kaip teigia italų ko
manda.

Italų kariuomenė maršuo- 
ja prieš Bulharą ir Berberą, 
Angliškoje Somalijoje, Ry- 

Anglaitinėje Afrikoje, 
traukiasi atgal.

VOKIEČIŲ KARINIAI 
PRANEŠIMAI

Berlin, rugp. 9.—Vokiečių 
komanda sako, kad vaka
rykščio ję oro kovoje vokie
čiai sunaikino 49 anglų lėk
tuvus ir 12 baražo baliūnų. 
Per dieną vokiečių lėktuvai 
ir torpedlaiviai nuskandinę 
15 Anglijos laivų ir pavo
jingai sužeidė 13. Vokiečiai 
praradę 12 savo lėktuvų.

Vokiečių orlaiviai penkta- 
nį bombardavo anglų lėktu
vų ir ginklų fabrikus, orlai
vių stovyklas ir prieplau
kas.

.u

R u o š kime vasari
nes pramogas “Lais
vei” paremt. Jos yra 
didele atrama šiam 
lietuviškos 1 i a u d ies 
dienraščiui.
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AMERIKOJ PASTATO 
MA 900 LĖKTUVU 

PER MĖNESĮ
Washington. — Orlaivių 

fabrikai Jungtinėse Valsti
jose dabartiniu laiku pasta
to apie 9 šimtus karinių lėk
tuvų kas mėnesį tai 10,800 
per metus; o po ateinančių 
naujų metų jau pastatys po 
15 šimtų tokių lėktuvų kas 
mėnesį, arba 18 tūkstančių 
karo lėktuvų per metus. 
Tokius skaitmenis per ra
dio paskelbė Wm. S. Knud
sen, narys Šalies Pataria
mosios Apsigynimo Komisi
jos. Žymi dalis tų lėktuvų 
yra gaminama Anglijai.’

Šių metų pradžioj orlai
vių fabrikuose Amerikoj 
dirbo 56,800 darbininkų, o 
dabar jau apie 75,000.

Didelės Estonų Demons
tracijos dėl Priėmimo 

Į Sovietų Sąjungą
Tallinn, Estonija.—Šiame 

mieste ketvirtadienį demon
stravo 70,000 žmonių, ap
vaikščiodami priėmimą Es- 
tonijos Socialistinės Respu
blikos į Sovietų Sąjungą.

Tuo tikslu -įvyko didelės 
demonstracijos taipgi Nar^ 
voje ir kituose Eštonijos 
miestuose.

Nuo 2 vai. dieną buvo su
stabdyti darbai fabrikuose 
ir dirbtuvėse, kad žmonės 
galėtų dalyvauti demonstra
cijose.

ANGLŲ KARINIAI 
PRANEŠIMAI

London, rugp. 9.—Vokie
čių orlaiviai šiandien vėl 
bombardavo visas Anglijos 
dalis. Anglai nukirto žemyn 
du Vokietijos orlaivius.

Anglų komanda sako, kad 
vakar vokiečiai nuskandino 
tik tris prekinius Anglijos 
laivus ir kelis sužeidė.

Anglijos orlaiviai sėkmin
gai bombardavo vokiečių ži
balo sandėlius ir prieplau-

Cairo, Egiptas, rugp. 9.— 
Anglų komanda teigia, kad 
jie per dieną Libijoj, Itali
jos kolonijoj, nušovė žemyn 
15 italų' orlaivių, o savo pra
rado tik du orlaivius. Iki 
šiol anglai vien toje srityje 
sunaikino 135 italų orlai
vius. -į

INDIJA NEPASITIKI
ANGLŲ PRIŽADAIS

• j 
M

London. — Anglijos vy
riausybė žadėjo Indijai po 
karo duot net platesnę sa
vivaldybę negu kad turi Ka
nada, jeigu Indija pilnai 
rems Angliją šiame kare.

i

Bombay, Indija.—Indėnų 
laikraščiai ir vadai reika
lauja, kad Anglija tuo jaus 
duotų tautinę laisvę Indijai. 
Jie netiki tokiais Anglijos 
prižadais, kurie būsią įvyk
dyti tik po karo.
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Žemės Reforma Lietuvoje
Mūsų korespondentas pranešė mums 

telegrama iš Lietuvos, kad iki š. m. rug
sėjo mėnesio 1 dienos Lietuvoje bus pra
vesta žemės reforma. Kiekvienas beže
mis ir mažažemis gaus žemės. Iš turin
čiųjų virš 30 hektarų žemės ūkį, bus ati
mama ir duodama neturintiems arba la
bai mažai turintiesiems.

Naujoji Lietuvos vyriausybė žemės re
formą skubina pravesti tam, kad valstie
čiai, gavę žemės, galėtų ją išarti ir už
sėti žiemkenčiais javais.

Prieš tūlą laiką vienas fašistų “Vieny
bės” bendradarbis (p. Bukšnaitis) pa
skelbė, jog, girdi, Suvalkijoje didelė ūki- 
nų^kų, dauguma turi po 80 ir 100 margų 
zčmeš. Todėl, girdi, jie žemės reformos 
būsią nuskriausti. Jie buvę “pilni ūki
ninkai,” o dabar pasiliksią “nepilnais.”

Tą p. Bukšnaičio teigimą į dulkes pa
verčia L. Jonikas savo straipsnyje, til
pusiam “Vilnyje” (iš rugpj. 3 d.). Jis 
sumuša fašistų laikraščio bendradarbio 
“argumentus” paimtais iš pačių smeto- 
nininkų statistikų faktais.

Štai, ką sako L. Jonikas:

. “paimsime paties Tautos vado’ statis
tikas apie Suvalkų krašto ūkius. Pasi
naudosime smetoninės finansų minis
terijos išleistu “Lietuvos Statistikos Met
raščiu, 1935 m.”

“Ant puslapių 60 ir 61 minimam met- 
raštyj Smetonos ministerija paduoda 
kiek ir kokių ūkių 1935 metais radosi 
Lietuvoje, kiekviename apskrityje. Ka
dangi mudu su p. Bukšnaičiu užintere- 
suoti daugiausiai Suvalkų kraštu, tai pa
vyzdžiu paimsime porą to krašto apskri
čių, būtent: Marijampolės ir Vilkaviškio.

“Marijampolės apskrityje 1935 metais 
radosi šitokis ūkių skaičius.

Nuo 1 iki 2 hektarų... 803
Nuo 2 iki 5 hektarų. .2,072
Nuo 5 iki 8 hektarų. .2,181
Nuo 8 iki 10 hektarų 1,367
Nuo 10 iki 12 hektarų 1,132
Nuo 12 iki 15 hektarų 1,121
Nuo 15 iki 20 hektarų 1,458
Nuo 20 iki 30 hektarų 1,315
Nuo 30 iki 50 hektarų 587
Nuo 50 iki 100 hektarų 144
Viršaus 100 hektarų 23

“Taigi, ponai smetonlaižiai, štai jūsų 
pačių “vado” statistikos kas liečia Suval
kijos krašto, didžiausio apskričio ūkius. 
Iš 12,203 ūkių Marijampolės apskrity j tik 
754 teturi daugiau negu 30 hektarų!

“Tai tiek apie Marijampolės apskričio 
ūkius. Turėkite biskutuką kantrybės, pa
žvelgsime dar į vieną tų “stambiųjų 
ūkių” apskritį—Vilkaviškio.

“Vilkaviškio apskrityje ūkiai dalinosi 
sekamai: z

Nuo 1 iki 2 hektarų 495
Nuo 2 iki 5 hektarų 1,367
Nuo 5 iki 8 hektarų 1,919
Nuo 8 iki 10 hektarų 1,496
Nuo 10 iki 12 hektarų 750
Nuo 12 iki 15 hektarų 647
Nuo 15 iki 20 hektarų 741
Nuo 20 iki 30 hektarų 952
Nuo 30 iki 50 hektarų 585
Nuo 50 iki 100 hektarų 169
Viršaus 100 hektarų 26

“Taigi, ir šiame apskrityje matome pa- , 
našią proporciją: iš 9*,147 ūkių Vilkaviš
kio apskrityje tik 778 teturi daugiaus 
negu 30 hektarų.”

1 . . .=
rodo, kad 11935 metais* visoj Lietuvoj— 
be Klaipėdbš" krašto /ir Vilniaus sričių— 
žemės ūkijftbuvo 274,815«\Iš to skaičiaus 
247,340 vaKtiečiai neturėjo nei po 30 
hektarų. j®k 27,475 buožės turėjo po 
daugiau k^fp 30 hektarų. Vadinasi, 10 
iš šimto.

• Prie to reikia pridėti dargi bežemius: 
grintelninkiiš, kumečius Mr kitus lauko 
darbininkiją kurie niekp|neturėjo ir ne
turi. Dabarįir šitie žmęųės gaus žemės 
ir kitokios^ągalbos iš tarybinės vyriau
sybės. Jię,? pradės žmonišką buitį. Jie 
nors kartą-.savo gyvenime pasijus žmo
nėmis!

Štai, kodėl fašistai, kunigai, socialistai 
ir trockistai taip dūksta prieš naująją 
Lietuvą, prieš naująją Lietuvos vyriau
sybę. Jiems gaila buožių, dvarponių, 
klioštorių, fabrikų ir bankininkų. Jiems 
gaila jų “tautos vado”, pas kurį visi Lie
tuvos darbo žmonių priešai gyveno kaip 
rojuje!

Tegu jie‘dūksta. Žemės-reforma Lietu
voje bus pravesta, nepaisant nieko. Žmo
nių gyvenimas gerės. Kultūra plėsis. 
Naujajai Lietuvai yra lemta gyvuoti!t

Sakoj kad tai Hitlerizmas 
Amerikoje

Senatoriai Johnson iš Colorado, Tho
mas iš Idaho, Lundeen iš Minnesota ir 
dar eilė senatorių ir kongresmanų pa
skelbė, kad dabartiniu taikos metu Am
erikoje įvedimas verstino kareiviavimo 
yra niekas kitas, kaip hitlerinės karo 
metodos, kad tai naikinimas garbingų 
Amerikos laisvės tradicijų, kad tai pa
sikėsinimas ant demokratijos principų. 
Jie sako, kad Penkta Kolona remia tą 
verstino kareiviavimo bilių. Senatoriai 
nurodo, kad karo organizatoriai, ginklų 
ir amunicijos karaliai yra užpakalyje bi- 
liaus, reikalaujančio verstino kareiviavi
mo.

Tuo pačiu kartu ir garsusis unijų or
ganizatorius John L. Lewis, kalbėdamas 
Denver mieste, griežtai pasmerkė abi ka
pitalistines partijas ir verstiną karei
viavimo bilių, kurį jis palygino prie fa
šizmo metodų. Reiškia, vis daugiau Ame
rikoj žmonių išstoja prieš tuos žygius, 
kurie mūsų šalį stumia į karą.

Dėlto Amerikos liaudyj reiškiasi vis 
didesnis ir didesnis pasipriešinimas vers
tinam kareiviavimui.

Tam tikslui Amerikos žmonės šaukia 
Taikos Kongresą, įvyksiantį rugpjūčio 31 
ir rugsėjo! dd. Čikagoje. Jie ten pareikš 
savo vieningą balsą už taiką, prieš ver
stiną kareiviavimą.

.Toliau L. Jonikas suima skaitlines ben
drai ir pačių smetonininkų faktais pa-

Rumunija Bus Priversta 
Atsiskaityti

Rumunija buvo dirbtinai sudaryta 
pasaulinių imperialistų, kad ji būtų di
delė, skaitlinga gyventojais, stipri ir tar
nautų, kaipo nuolatinis-kapitalizmo sar
gas prieš Sovietų Sąjungą, prieš sovietiz
mo idėjas.

Tai buvo valstybė, kurioj rumunai su
darė tik apie 40 procentų jos gyventojų. 
Pavergtos tautos buvo bjauriai išnaudo
jamos. Jos nepakentė pamotės—Rumu
nijos, jos laukė savo politinio ir ekono
minio išsilaisvinimo.

Sovietų Sąjunga jau atsiėmė Bessara- 
biją ir-šiaurinę Bukoviną. Dabar Bulga
rija nori nuo Rumunijos atsiimti savo 
Dobrudžo provinciją. Vengrija reikalau
ja Banato, Transylvanijos ir kitų savo 
plotų. Jugoslavija tik laukia progos, kad 
pareikalauti kas jai priklauso. Taigi, Ru
munija gali likti tik tokia, kokia ji buvo, 
kokia turi būti. Bet jeigu prisieis prie 
karo, tai gali būti dar ir apkarpyta. Ne
paisant, kad ji yra didesnė už Vengriją 
ir Bulgariją, jeigu karas kiltų, tai nėra 
abejonės, kad Rumuniją iš vidaus sumuš
tų pavergtas tautos.

Dabar ji^veda derybas su Bulgarija 
dėl Dobružhs, kuri turi 7,500 ketvirtai- 
niškų amerikoniškų myliųGr apie 600,000 
bulgarų. Rumunijos svetimų kraštų gro- 
bonys jaui sutinka Dobįųdžą perduoti 
Bulgarijai,^ kad savo visas jėgas sukon
centravus jprieš Vengriją, kurios daug 
didesnius p/otus turi pavergę, kur apie 
4,000,000 vengrų prispaudę. Bet vargiai, 
kas iš tų jų .planų išeisi Atrodo, kad ji 
turės su Vengrija atsiskaityti. Vengrija 
reikalaujamam tikro ploto tuojau grą
žinti, o kit^r leisti gyventojams nubal
suoti, su kuria šalimi jie-nori būti.

Lietuva Naujo Gyvenimo 
j Išvakarėse

Paskutiniai istorinės reik
šmės įvykiaji Lietuvoje su
kėlė čia įvairių pakraipų
spaudoje (ypač, “patrioti
nėje”) tiesiog nepaprastą 
nesusivaldymą, b e p r a s mį 
kolioj imąsi, ir net pagaliau, 
•nevengta niekinti ir šmeiž
ti dabartinės liaudies vy
riausybės narių, žodžiu, vi
sa tai yra! bloga ir “išdavi
kiška”, kaį tik turi bendro 
ką nors, /ir prisidėjo prie 
nusikratymo, žiaurios sme
toninės diktatūros. Taip 
“didingai” byloja toji spau
da.

Žinoma, tokie ir panašūs 
reiškiniai yra beprasmiški 
ir nekultūringi ir yra did
žiai smerktini. Tačiau to vi
so galima buvo tikėtis ir 
laukti,’nes dabar jų tarpe 
sąmyšis...

Dabar, kad Lietuvos poli
tinis ir ekonominis gyveni
mas pasuko teisingu keliu, 
ir tas įvyko Lietuvos liau
dies ir plačiųjų darbo ma
sių noru ir laisvu valios pa
reiškimu, tai jau reikia 
skaitytis su pačiu faktu, ir 
jau nėra jėgos, kuri galė
tų sutrukdyti pradėtą kurti 
gražesnį, teisingesnį Lietu
vos gyvenimą. Pažangi ir 
sąmoninga lietuvių-ameri- 
kiečių visuomenės dalis gali 
būti rami, kad daugiau nie
kados Lietuvos liaudis ir 
plačiosios darbo masės nesi
leis uždėti retežiu ant ran
kų, ir nebus beteisiais ver
gais, nes šiandien—Lietuva 
jau nebe švogerių žemė, o 
tų, kurie ją aria ir akėja...

Šiandien blaškosi visi tie 
įpuolę beviltiškon despera- 
cijon ne todėl, kad jie tik
rai nuoširdžiai mylėjo savo 
kraštą ir jo liaudį, ir buvo 
jautrūs jos begaliniu! var
gui ir kančioms... Ne! Ir 
dar kartą ne! O dėlto, kad 
žlugo toji politinė santvar
ka, kurioje turėjo puikiau
sių progų įvairūs sukčiai, 
vagys kyšininkai, dangsty
damiesi patriotizmo ir tau
tiškumo skraiste, kurti sau 
siaurą asmenišką gerovę, 
tačiau kitiems sakant, kad 
tas viskas daroma dėl tau
tos ir tėvynės labo... Ga
limas daiktas, kad jie visi 
su giliu skausmu širdyje ir 
ašaromis akyse gailisi tų 
“gerųjų laikų” kada tėvy
nės ir tautos vardu buvo 
galima taip šauniai gyven
ti ir ūžti...

Taipgi nepaslaptis, kad 
ne vienas ir čia tariamasis 
“veikėjas” ir tam tikroji 
spauda irgi buvo duosniai 
remiama Lietuvos iždo pini
gais, idant propaguotų lie- 
tuvių-amerikiečių visuome
nėje “tautos vado” kilnią-

sias mintis ir jo “idealiz
mą”... Taip. Tragiško liki
mo susilaukė toji beširdiš-
kai žiauri smetoninė dikta
tūra, ir ji žlugo amžinai. 
Pats “tautos vadas” užsie
nyje su savo sėbrais jaučia
si “saugus”... pasigrobęs 
liaudies uždirbtus pinigus. 
Bet vieną galima tvirtinti, 
kad tie tikrieji tautos ir 
valstybės išdavikai į Lietu
vos žemę daugiau kojos ne- 
įkels.

Dabar,—Lietuva būdama 
Tarybinė Socialistinė Res-

*** "T   r

publika, Sovietų Sąjungoje, 
turės plačiausių galimumų 
kurti geresnį gyvenimą ki
tokiais tvarkymosi pagrin/ 

. dais, ir kartu galės tinkamą 
linkme ugdyti savo tautinę 
kultūrą ir gerinti visų jos 
piliečių materialinę padėtį.

Toii išsilaisvinimo kova, 
įkuria laimėjo Lietuvos liau- 
!dis ir plačiosios darbo ma
išės, ir giliai džiaugiasi tuo 
i laimėjimu, pavyko tik dėka 
mums draugingos Raudono
sios Armijos. Už tai Lietu
vos liaudis ir lietuvių tau
ta «yra ir bus nuoširdžiai dė
kinga Sovietų Sąjungos va
dui Stalinui ir Raudonajai 
Armijai, kol tik lietuvių 
tauta gyvens šioje žemėje.

Audronis.
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programos. Ateivių Registravi- 
>mo Įstatymas buvo priimtas, 
idant Jungt. Valstijos galėtų 
spręsti, kiek ištikro yra ateivių 
šioj šalyj, kokie ir kur jie ran
dasi. Registravimas, su pirštų 
antspaudos nuėmimu apsaugos 
įstatymus užlaikančius ateivius. 
Visi rekordai bus laikomi slap
tybėj ir konfidenciališkai, ir be 
žinios ir sutikimo komisionie- 
riaus ir generalinio prokuroro 
niekas negalės juos matyti.

Kuomet prezidentas pasirašė 
po įstatymu, p. Harrison sakė, 
jis padarė pareiškimą, kuriame 
jis prašė visų kuo pilniausiai 
kooperuoti , su nepiliečių regis- 
truotojais. Įstatymo tikslas esąs 
apsaugoti tuos nepiliečius, gy
venančius šioj šaly, kurie yra 
ištikimi šios šalies principams. 
Jis sakė, kad dauguma šios ša
lies ateivių yra asmenys, kurie

Ateivių Registravimas
Prasidės Rugpjūčio 27 d.

Ear J G. Harrison, Jungt. Val
stijų Teisingumo Departamen
to Ateivių Registravimo Direk
torius, ką tik pranešė, kad ne
piliečių registravimas ir pirštų- 
aptspaudų huėmimas prasidės 
antradienį, rugpjūčio 27-tą die
ną ir baigsis gruodžio 26 d., 
1940 m.

Regyje keturių mėnesių visi 
ateiviai Jungt. Valstijose, 14 
metų amžiaus ir daugiau, pri
valo registruotis ir pasiduoti 
pirštų-antspaudos nuėmimui. 
Tėvai ii* legaliai globėjai nepi
liečių, jaunesnių kaip 14 metų 
amžiaus, turės nueiti paštan už
registruoti savo globojamus as
menis. šių jaunų nepiliečių 
pirštų antspaudos nebus ima
mos. .Bet sulaukę 14 metų am
žiaus, jie patys turės nueiti į 
paštą užsiregistravimui, ir pir
štų antspaudos nuėmimui. Atei
vių Registravimo Įstatymas už
deda bausmę iš $1,000 ir šešių 
mėnesių kalėjimo ant tų, kurie 
neužsiregistruos.

Registravimą atliks pirmos 
ir antros klesos paštai, kaip ir 
apskrities svarbiausio miesto 
paštai, nepaisant klesos. Už 
dviejų savaičių bus galima gau
ti “sample forms,” su klausi
mais, kokie bus statomi regis
truojamiems nepiliečiams. Tos 
formos taipgi turės smulkme
niškas informacijas apie regis
travimą.

Direktorius Harrison prime
na ateiviams, kad nereik mokė
ti jokių pinigų už šitas “sample 
forms,” nereik mokėti nei už 
užsiregistravimą nei už pirštų 
antspaudos nuėmimą. “Jau ga
vome raportų, kad sukčiai pra
dėjo lupti pinigus nuo ateivių.” 

“Lig šiol šitie sukčiai siūlo, 
už mokestį, nuimti ateivių pir
štų antspaudas. Atsiminkime, 
kad tik tinkamas pašto darbi
ninkas galės nuimti pirštų 
antspaudas ir tą darys tik kuo
met ateivis ateis registruotis. 
Antroj vietoj, nereik už tai mo
kėti jokių pinigų. Toliaus, re
gistravimas dar nepradėtas ir 
tik prasidės su rugpjūčio 27-ta 
diena. Mes tik prašome, kad vi
si kuo pilniausiai su mumis ko
operuotų šiame dalyke.”

atvyko Čion todėl, kad jie tikė
jo į Amerikos demokratijos 
principus, jiems priklauso ir jie 
gaus pilną įstatymo apsaugą.

A. Reg. D., 
Ivtrn., Natur. Service.

Direktorius Harrison sakė—j 
“Šitas registravimas ir pirštų I 
antspaudų nuėmimas neneša jo-! 
kios gėdos. Tūkstančiai pilie
čių kasmet pasiduoda pirštų 
antspaudų nuėmimui. Visų 
Jungt. Valstijų armijos ii’ lai
vyno narių pirštų antspaudos 
imamos. Kadangi pirštų ant
spaudos nuėmimas yra vienin
telis tikro identifikavimo bū
das, tai Jungt. Valstijos priė
mė jį kaipo dalį registravimo

Vokiečiu Submarinas Sunai-v

kino Graikijos Laivą
Belfast, Šiaur. Airija. — 

Netoli nuo čia vokiečių sub
marinas sunaikino Graiki
jos laivą “Pindos”, 4,360 to
nų, kuris vežė grūdus iš Ar- 
gentines į Angliją. Trys jo t 
jūrininkai žuvo; 29 išgelbė
ti.

Laiškas Iš Francijos
Liepos 15, 1940 
Montlucon, Franci j a.

Gerbiami Draugai 
Laisviečiai!

Francijai tenka pergy
venti tragingą laikotarpį, 
kuris dar galutinai nesibai
gė. Vokiečiai nugalėjo ją ir 
užplovė šalį. Montlucon mie
stas yra viduryj Francijos. 
Laikinas rubežius dabar 
vietomis 50 kilometrų ats- 
toj. Vokiečiai atvažiuoja 
pas mus reikmenų pasipirk
ti. Prancūzai neapkenčia 
vokiečių, kaip tik pamato jų 
kareivius, tai tuojau apsto
ja. Kaip kada turi policija 
įsimaišyti, kad neįvyktų su
sirėmimų. Francuzai juos 
šaukia:

—“Booš!”
Tarpe ateivių yra didelis 

sujudimas, ypatingai suju
dę lenkai, nes jie laukė, kad 
Franci j a ir Anglija nugalės 
Vokietiją, paskui Sovietus 
ir Lenkija bus dar didesnė, 
kaip buvo. Jie atvirai kal
ba, kad jiems turi prigulėti 
Lietuva. Su jais ginčytis 
nebuvo daug galima, nes jie 
turėjo didelį Francijos val
džios pritarimą, ir jei ko, 
tai galėjo įskųsti ir įmesti į 
kalėjimą. Tarpe lietuvių ir 
lenkų nuolatos vyravo ne
sutikimas. Mes ALDLD na
riai aiškinome ir lenkams

darbininkams jų reikalus.
Kas dėl lietuvių, gyve

nančių Francijoj, tai nuo 
tos dienos, kaip Lietuva pa
sirašė su Sovietų Sąjunga 
bendro apsigynimo sutartį, 
tai mes jautėme, kad Lietu
va ir jos laisvė saugi. So
vietų Sąjunga yra milžiniš
ka šalis ir neįveikiama jėga. 
Daugelis lietuvių rengėsi ir 
kalbėjo, kad jie grįž atgal į 
Lietuvą, vis laukė permainų 
į gerąją pusę, manėme, kad 
Lietuvos valdžia su Vilniaus 
atgavimu, pati padarys di
delius istorinius žygius, at
sisakys nuo reakcijos ir fa
šizmo kelio, įvykins lietu
vių tautos vieningumą. Bet 
pasirodė, kad tos visos mū
sų viltys buvo bergždžios. 
Smetonos valdžia nepaleido 
politinių kalinių, nepanaiki
no koncentracijos logeritį, o 
dar naujus steigė. Taip tau
tininkų lyderiai ir priartino 
savo negarbingą galą. Nors 
francūziški laikraščiai ma-- , 
žai apie Lietuvą rašo, bet ♦ 
vis vien mes sužinojome 
apie griežtas permainas 
Lietuvoj.

Ir štai, kada gavau “Lais
vės” laidą nuo birželio 27 
dienos, kuri daug duoda ži
nių apie Lietuvą, tai tas 
“Laisvės” numeris eina per 
visu lietuviu rankas. Visi

v

Anglijos naikintuvas greitai nešasi’ nuo bombos, Į vokiečių paleistos, Angį. Kanale.

skaito ir džiaugiasi. Beje, 
{negaliu dar dabar atsinau- 
ijinti “L.”, žinote kodėl — 
i karas. Nepriima pinigų. Lie- 
i tuviai pagavo ūpą ir rengia- 
’ si kaip galima greičiau 
grįžti į savo tėvynę, kad 
dirbti dėl socializmo tvar
kos. ■ • .*

Francijoj fabrikai ir dirb
tuvės stovi nuo birželio 19 

! dienos. Tūkstančiai darbi- 
i ninku be darbo. Didelis var- 
gas ir sujudimas. Bus jieš- 

i koma išeities...
Kaip žinot, mūsų ALDLD 

kuopos dalis narių gyvena 
Vichy mieste. Ten dabar at
sikraustė ir Francijos vai- , 
džia. Mūsų nariai juokauja:, 
“Pas ALDLD kuopą už 
įnamius!”

Viso gero,

i /



Per Beržyną į Berlyną
Tiesus kelias per beržyną 
Bėgt Smetonai į Berlyną;
Saugot savo galvą pliką, 
Kito kelio jam nelikp.
Su gauja vagių fašistų,
Kur gi jie kitur įlystų?
Kad išgelbėt savo “blyną”— 
Marš Berlynan per beržyną.
Daugel metų išnaudoję 
Vargšą Lietuvos artoją, 
Smurtininkai liauno ponai 
Bėgo sykiu su Smetona.
O kas liko tai jau Miko—
Mūsų brolio darbininko:
Žemė, duona ir liuosybė, 
Liaudies valdžia ir lygybė.
Atsikračius parazitų,
Džiaugsmas Lietuvoj paplito, 
Tik fašistai nugalėti 
Viską keikia susirietę.

X. ir X.

MARK TWAINO JUOKAS IR TRAGIZMAS
Rašo A. Venclova

“Kunigaikščių Miestas”
Vėliausias Bernardo Brazdžionies eilėraš

čių rinkinys, “Kaunigaikščių Miestas”, iš
leistas Sakalo, teko ir man perskaityti. Im
damas knygą į ranką, tikėjausi rasti joje 
daugiau, negu radau, žinodamas, kad Braz
džionis yra jau ne pradinis poetas, nes jo 
eilėraščių išleisti net keturi rinkiniai, o šis 
jau penktas,—tariausi, džiugu bus susipažin
ti su jo kūryba. Bet knygą perskaitęs ir už- 
vožęs, to džiaugsmo nepajutau.

Ką Brazdžionis apdainuoja, kur jis stovi, 
kokie jo palinkimai, kam jis tarnauja? (Aha, 
kai kam pasirodys, kad jau per daug ka
mantinėju, ypač klausdamas: kam jis tar
nauja? Juk kai kas lengvai atsakys, kad 
aukštai iškilęs poetas niekam netarnauja, jis 
savo kūrybą skaito “menas menui”!)

* * Kad atsakyti į klausimus, reikia spręsti 
iš jo poezijos. Perskaitęs tik šį vieną eilė
raščių rinkini, o kitų keturių nematęs, ne
galėsiu palyginti, kur Brazdžionis stovėjo 
pirmiau, kurlink jis žvelgė ir iš kur sėmėsi 
įkvėpimo. Dabar, išrodo, jis neturi pastolio, 
neturi kelio, nežino idėjų,—jis dar kaip ir 
vėjo blaškomas lapelis—kur nukrinta, ten 
pasapnuoja ir pasimeldžia...

žinant, kad Smetonos viešpatavimo lai
kotarpy Lietuvos grožinės literattų-os kū
rėjams buvo sunku kvėpuoti, buvo lūpos su
rakintos pasisakyti savo jausmus, drįstum 
daleisti, kad ir Brazdžionis dėl tokios aplin
kumos nepasirodė, kur stovįs. Tačiau ži
nant kitus poetus ir rašytojus toje pat Lietu
voje, mokėjusius gyventi darbo liaudies 
jausmais ir mokėjusius, tiek, kiek galima, 
savo ir liaudies jausmus pareikšti, išvada 
prašosi savaime: Brazdžionies kelias ne tas, 

f kuriuo eina rašytojas Venclova, Cvirka, Sa
lomėja Neris, vilnietė Ona Miciūtė ir ilga ei
lė kitų.

“Kunigaikščių Mieste” Brazdžionis ap
dainuoja Lietuvos sostinę Vilnių.

Senųjų kunigaikščių, tėvų sosto mieste, 
Tau Lietuvai per amžius buvo lemta šviesti. 
Visos tautos skausmais ir meile išaugintas, 
Kaip perlas nuo vagių, nuo svetimųjų gintas, 

, Kaip deimantas brangus krūtinėj tu spindė
jai,

Nebaisūs buvo tau kruša, lietūs ir vėjai,— 
Spindėk ir šviesk ir vėl iš pančių išvaduotas, 
Visų žvaigždžių žiedais mūs žygiams vaini

kuotas. \
Išrodo, kad poetas džiaugiasi išvaduotu 

Vilniumi iš po lenkų pagrobimo. Bet jis ne
drįsta pasakyti, kas ir kaip jį išvadavo. Jis 
tik dūsauja prie Vilniaus Aušros Vartų' 

r žvaigždėtosios šventovės ir lyg maldoje ta- 
& ria:

Tesaugo mūs laukus vėl mūsų geras Die- , 
vas...

Kai Vilnius buvo lenkų naguose, tai Braz
džioniui ir Dievas, matyt, buvo nebe mūsų. 
Tik kai Vilnius perėjo lietuviams, tai ir 
Dievas pasidarė “vėl mūsų”. Ir te jis Saugo 
mūsų laukus. Tai mums nereikės saugoti, 
rūpintis!

Pas Brazdžionį nėra rįžtingumo, nėra jė
gos, dinamikos, nėra siekinių. Jis mato, kad 
visi piligrimai visuose keliuose ne ko nors 
siekia, o tik “artyn, artyn vis prie mirties 
atverto slenksčio” slenka. Nes:

, Dulkė Dievo rankoj,
žemė, tu esi, 

Dulkės mūsų dienos, 
dulkės mes visi. . r*

žemiau talpiname Lietuvos rašytojo 
Ant. Venclovos (dabartinio švietimo 
ministerio) trumpą biografiją žymaus 
Amerikos humoristo Mark Twain, šie
met, mat, sukako lygiai 30 metų, kai 
tasai žymusis rašytojas mirė. Mūsų 
skaitytojams bus įdomu sužinoti, kaip 
Lietuvos rašytojai įvertina šį rašytoją. 
Straipsnis tilpo “Liet, žiniose”.—“L.” 
Red. •

“Du tikrus genijus sukūre Amerika—Ed
garą Po (Poe) ir Marką Tveną (Twain)”, 
kartą pareiškė Bernard šou. Iš pirmo žvilgs
nio atrodo, kad šiuodu rašytojai visais at
žvilgiais be galo skirtingi. Juk Edgaro Po 
kūryba—tai kažkas tamsaus, baisaus, katas
trofiško, tai įtemptų nervų poezija, tragiz
mas ligi haliucinacijų, fantastika ligi bepro
tybes. Tuo tarpu Marko Tveno kūryba— ’ 
šviesi ir giedra, pilna humoro, lengvutė, net 
jo satyroje nėra to pykčio, kurio, tiek daug, 
pay., Plauto, Moljero komedijose ir Svifto 
“Gūlivcre”.

O tuo tarpu maža kas ligi Marko Tveno 
mirties težinojo, kiek tragizmo slepiasi po 
šio žmogaus kasdieninio optimizmo ir links
mybės kauke. Tik po jo mirties išspausdinta 
autobiografija ir užrašų knygutės bei kai 
kurie kūriniai, kuriuos gyvas būdamas jis 
nuo visų slėpė, atskleidė bent kraštelį tos 
užuodangos, kuri dengia didelę šio genia
laus juoko meisterio dvasios tragediją.

Prieš trisdešimt metų (1910 m. balandžio 
21 d.) mirė Markas Tvenas, tačiau tik šian
dien ima ryškėti tikrasis jo, kaip žmogaus 
ir rašytojo, veidas. M. Tvenas buvo labiau
siai gerbiamas ir aukštinamas tų, kurių jis 
visomis savo galiomis neapkentė ir niekino.

Tikroji Marko Tveno pavardė—Samuel 
Klemens. Gimė jis 1835 m. mažame Ame
rikos miestelyj—Misouri—Raiveryje. Jo tė
vas buvo svajotojas, ilgai tuščiai vargęs prie 
“perpetuum mobile” išradimo. Mažasis Ša
mas augo nykioj, vargingoj aplinkoj kaip 
įspūdingas kūdikis, iš kurio ypač motina, 
vaikui turėjusi didelės įtakos, norėjo pada
ryti “turtingą ir gerbiamą žmogų”. Vaikas 
paūgėjęs darosi raidžių rinkėju ir Mississip- 
pės laivininku. Vėliau M. Tvenas keliauja į 
Nevada kaip aukso jięškotojas, nusprendęs 
grįžti iš ten su dideliais lobiais. Tačiau jo 
sumanymas nepavyksta, ir jis darosi men
kas žurnalistas, bet šios profesijos jis neap
kenčia tiek, jog galvoja net apie nusižudy
mą, tik nusišauti nedrįsta. M. Tvenas virsta 
rašytoju, visame pasaulyje pagarsėdamas 
romanu “šokanti varlė”. Toliau jis keliauja 
į Rytus, parašo romaną “Kvailiukai užsie
nyje” ir uždirba už jį 300 tūkst. dolerių.

Netrukus M. Tvenas veda turtingo Elmi- 
ros anglies pirklio dukterį ir, kaip sako vie
nas jo biografas, dabar jam “motinos pan- 
taplį pakeičia žmonos pantaplis”. Jo žmo
na, išaugusi didelėj prabangoj, labai ribota 
asmenybė, liguista ir be galo religinga, o 
jis—Amerikos Vakarų žmogus, labai gabus, 
bet be jokios išviršinės kultūros, nemokąs 
net prie stalo vartoti peilio ir šakučių. M. 
Tvenas drauge su žmona gavo didelį kraitį, 
nes jis buvo įrodęs ir pats mokąs uždirbti 
dolerių. Tveno žmona, moteris be jokių 
intelektualinių i reikalavimų, miesčionė blo
giausia to žodžio prasme, dabar, kaip kadai-

Pažanga ir naujas rytas šio poeto nevilio
ja. Darbas, kolektyve jėga, vertingiausi gy
venimo pabūklai—lyg ir nežinomi. “Tikiu, 
kad tu, o, Dieve... sielai saulės amžių, ir 
vergui laisvę duodi už vieną atdūsį. .” sa
ko Brazdžionis.

Tai ko daugiau bereikia? Atsidūsėkite, 
vergai, ir būsite laisvi! Taip poetas Braz
džionis jums pasako. Bet juk jūs esate taip 
sunkiai pavergti, kad nė atsidūsti negalite, 
užtat ir laisvės nuo Dievo negaunate. Jums 
kitas poetas, ne Bernardas Brazdžionis, pa
tars sugniaužti kumščius, įtempti, kad ir 
pajungtus, savo raumenis ir sutraukyti pa
vergimo grandis! Ir jūs tatai padarysite!

Gyvenimas Brazdžioniui atrodo-—sapnas. 
Bet jis ir sapne kalba ne vien sau. Jis ra
šo eilėraščius, leidžia juos knygose, kad ir 
kiti skaitytų.

Reikia tikėtis, kad naujoji Lietuva, mil
žiniškos statyboj sūkury ir didelių pasirįži- 
mų mostais išbudins poetą Brazdžionį. Tada 
gal jis pradės kalbėti apie, darbą ir duoną, 
apie vergo pakilimą ne maldos atdūsiu, bet 
kolektyve' jėga, pasiryžimu! Jo įstojimas į 
gerą kelią yra lauktinas!

St. Jas-nis. 

se motina, ima diriguoti ir diktuoti kiekvie
ną Marko Tveno žodį ir poelgį. Tarp kitko, 
ji pagimdo dvi dukteris, kurios neblogiau 
už motiną tretinio j a savo tėvą.

“Ką šios trys moterys padarė didžiajam 
Amerikos humoristui,—savo knygoje “Auk
so grandinė” rašo E. Sinkleris,—tai priklau
so prie labiausiai sudrebinančių kultūros is
torijos puslapių. Jos skaitydavo visus jo 
darbus ir koreguodavo juos pagal Elmiros. 
miestelio miesčionių standartą.' Jos išbrauk-; 
davo daugybę jo reikšmingiausių idėjų ir 
kliudydavo baigti svarbiausius veikalus. Jei
gu jis parašydavo ką nors banalaus arba 
konvencionalaus, jos krisdavo jam ant kak
lo ir padėdavo išleisti už tai pelnytus pi
nigus. Jeigu jis pasakydavo apie Ameriką 
teisybę arba išreikšdavo pats savo pažiūras, 
jos priversdavo jį savo kūrinį sudeginti arba 
paslėpti lagamino apačioje. Savo tobuliausią 
kūrinį “lluklebery Finą” jis rašė pasislėpęs, 
fftivogtomis valandomis, per daugelį metų”.

M. Tvenas negalėjo savo kūryboje būti 
laisvas. Viena, ko iš jo buvo reikalaujama, 
tai to, kad jis neatsiliktų, kaldamas dolerius, 
nuo savo uošvio, anglies pirklio. Steigia jis 
savo leidyklą, spausdina visokį kitų parašy
tą bulvarinį šlamštą, savo pinigus sukiša į 
gobšias visokių ultra “išradėjų” rankas (iš
radėjai—jo silpnybė). Jis praranda savo ir 
savo žmonos turtą, nemaža prie to prisidė
jus ir garsiajam “Standard-Oil” kompanijos 
veikėjui H. II. Rodžersui.

M. Tvenas, tas prislėgtas, pavergtas, lau
žomas genijus atviriau pasisako tik tarp 
eilučių, kur eilinis skaitytojas nelengvai pa
gauna tikrąsias jo mintis ir pažiūras. Savo 
sielą, savo neapykantą miesčionijai, klerika
lizmui, viduriniam ir aukštajam .Amerikos 
lobstančiam ir kvailėjančiam luomui jis įde
da savo nuoširdžiausios knygos “lluklebery 
Fino” puslapiuose.

M. Tvenas nekentė viso to vidutiniškumo, 
išviršinio šventumo, apsimestinio pamaldu
mo ir fariziejizmo, kurio tiek daug buvo jo 
aplinkoj. Ir jis buvo priverstas gyventi dvi
gubą gyvenimą. Jis rašo dvigubus laiškus— 
vieną tokį, kokį jis pats nori, o kitą tokį, 
kokio iš jo reikalauja oficialumas. Yra li
kęs visas pluoštas jo “nepasiųstų laiškų”, 
kurie sudaro keisčiausią ir rečiausią reiškinį 
literatūros istorijoje. Kai jis būdavo įsiutęs, 
pasipiktinęs, savo jausmą išliedavo laiške, 
kurio neišsiųsdavo, o išsiųsdavo mandagų, 
veidmainingą, oficialų laišką, kad “būtų vis
kas tvarkoj”.

M. Tvenas sukūrė “Karo malda”, aštria 
satyrą prieš krikščioniškus papročius: “čia 
aš pasakiau visą tiesą,” kalbėjo jis savo 
draugams ir liūdnai pridėjo: “Šiame pa
saulyje tik mirusieji tegali kalbėti tiesą. 
Malda galės būti išspausdinta tik po mano 
mirties. Aš turiu išlaikyti savo šeimą ir ne
galiu sau leisti tokios prabangos”. *

M. Tvenas puikiai jautė tragediją savo 
kaip rašytojo, priversto rašyti ne tai, ko 
reikalauja jo sąžinė ir garbingumas prieš 
patį save, bet tai, ko iš jo reikalauja smulk
meniška, kvaila ir tuščia aplinka. Jis sun
kiai kentėjo ir drebančia ranka rašė: “Aš 
save žeminu—verčiu save būti juokdariu. 
Tai baisu. Aš nebegaliu to daugiau pakęsti”.

M. Tvenui neužteko drąsos, pasirįžimo ir 
vyriškumo sutraukyti tiems šeimos ir visuo
menės pančiams, kurie jį rišo, kurie žudė 
kolosalų jo talentą. Viduje jis virė kaip ka
tilas, ir iš jo kartkartėmis, nelyginant karš
to garo kamuoliai, veržėsi toki posakiai: 
“Prakeikta ir nuparkusi žmonių giminė”. Jis 
grimzdo į pesimizmą, į visos žmonijos civili
zacijos ir kultūros panieką, į visišką nusivy
limą visa kuo: “Mano nuomone,—rašė jis,— 
mūsų civilizacija yra nusidėvėjusi, vargin
ga, pilna tuštybės, žiaurumo, begėdiškumo, 
smulkmeniškumo ir veidmainystės. Aš ne
apkenčiu netgi žodžio skambėjimo, nes jis 
išreiškia melą”.

Tartum norėdamas pasiteisinti pats prieš 
save, jis sukūrė liūdną filosofiją: “žmogus 
tėra mašina ir negali veikti kitaip negu 
veikia”. Tačiau ir to jis nedrįso išspausdin
ti. “Ar aš esu garbingas žmogus?” rašo jis 
vienam Stavo draugui: “Duodu garbės žodį 
(privatų*), kad ne. Jau keletas metų aš lai
kau knygą, kurią, elgdamasis pagal sąžinę, 
turėčiau išspausdinti. Ją išleisti mano pa
reiga. Esu atlikęs daug sunkių uždavinių, 
bet tai prašoksta mano jėgas”.

Tuo tarpu M. Tvenas visiems atrodė lai
mingiausias pasaulyje žmogus. Apie ketu
riasdešimt metų jis buvo pats garsiausias, 
labiausiai gerbiamas, brangiausiai apmoka
mas Amerikos rašytojas. Iš tikrųjų visa 

siela nekęsdamas bukaprotiškų savo gerbė
jų, mėgstančių dirbtinį amerikonišką “op
timizmą” ir banalumą, jis visą laiką prieš 
juos vaidino pajacą, cirko klauną, kuris už 
pinigus juokina žiūrovus. Už savo kiaune 
darbą uždirbdavo didžiules sumas. Milijo
nieriai buvo jo draugai. Jis buvo stiprus, 
energingas, be galo darbingas'žmogus. Ir 
vis dėlto jis savo visuomenėje buvo gal būt 
daug nelaimingesnis už gatvės elgetą.

M. Tvenas buvo pasidaręs be galo auto
ritetingu žmogum. Ištikus nelaimei ar svar
biam reikalui, į jį kreipdavos jaunesnieji 
rašytojai, prašydami jo užtarimo ar para
mos. M. Tvenas dalyką iš karto puikiai su
prasdavo, bet kada reikėjo viešo jo pasisa
kymo ar žygio, jis tam nesirįždavo.

Būdingas šiuo atžvilgiu M. Tveno poelgis 
iškilo aikštėn, Maksimai Gorkiui lankantis 
Amerikoje. Kaip žinome, M. Gorkis Ameri
kon buvo nuvažiavęs prieš Didįjį karą agi
tuoti prieš carizmą ir rinkti aukų revoliuci
niam judėjimui. Caro agentai, kaip galėda
mi, veikė prieš Gorkį ir siundė prieš jį re
akcinę Amerikos spaudą. M. Gorkio, tada 
jau plačiai pasaulyje žinomo rašytojo, gar
bei, buvo surengtas banketas, kurį sutiko 
globoti M. Tvenas ir Uiljamas Din Havelsas. 
Tačiau kilo skandalas (mat, Gorkis gyveno 
su moterimi, kuri nebuvo jo žmona!), ir abi 
Amerikos literatūros žvaigždės, anot E. Sin- 
klerio, “įtraukė uodegas ir pabėgo”.

M. Tvenas plačiausiai žinomas kaip trum
pų humoreskų, kurių turinys imtas iš kas
dieninio gyvenimo, autorius. Jo humoras ne
išsemiamas, jo sukuriamų juokingų situaci
jų ir personažų įvairumas tikrai nuostabus. 
Tačiau nė kiek ne mažiau žinomi ir jo pui
kūs romanai iš jaunuomenės ir vaikų gyveni
mo: “Tomo Sojerio nuotykiai” (187G) ir 
“lluklebery Fino nuotykiai” 1885). Tai ro
manai pažįstami ir mūsų skaitytojams, gal 
būt gražiausi iš visų pasaulinės literatūros 
kūrinių, parašytų apie vaikus.

Ne mažiau garsūs ir kiti M. Tveno ro
manai iš Amerikos praeities—“Gyvenimas 
ant Mississippės”, “Pergyventa”, “Janki iš 
Konektikuto karaliaus Arturo dvare” ir kt. 
M. Tvenas, kurį daug kas laiko jo dienų 
Amerikos gyvenimo vaizduotojų, iš tikrųjų 
bėgo nuo to gyvenimo į praeitį, vengdamas 
rodyti jo negeroves. Jis vaizdavo ne tik 
Amerikos praeitį, bet ir Anglijos—romane 
“Princas ir elgeta” ir Prancūzijos—“Džoa- 
noj Ark”, ir Austrijos—“Paslaptingame ne
pažįstamajame”. Tik čia, o ne savo humo-

(Tąsa ant 4-to pusi.)

Nukritusi Žvaigžde

Miko Petrausko Kūrinių 
Pirmasis Leidinys Jau 

Atspausdintas

Palengva, vakarų link nukrito šviesi 
žvaigždė ir akiemirksnyje užgęso juosta, ku
rią ji krisdama paliko.

DR. A. PETRIKĄ
Jis duos svarbesnius ruožus 

iš Broniaus Vargšo-Laucevi- 
čiaus gyveninio ir jo kūrybos. 
Tai bus LMS suvažiavime, ku
ris įvyks rugpj. 30-31 dienomis 
Brooklyne.

Nukrito. . .
Nukrito, užgęso ir jau niekados nebeži

bės, niekados nebemirguliuos padangėje.
Juk taip pat žūva aidas, taip pat žūva 

sekundos, valandos, mętai ir jau niekados, 
kaip ir nukritusioji žvaigždė, nebesugrįš.

...Juk ir gyvenimas, lyginai kaip toji 
žvaigždė, sužiba ir. . . nukrinka—pražūva. 
Greitai ir atsiminimų juosta užgęsta, ir gy
vybė nebesugrįš niekados.

Brangios turi būti valandos, naudingai 
turi būti suvartotas į amžinasį einantis lai
kas, idant šviesioji juosta, nukritus žvaigž
dei, ilgiau šviestų padangėje.

Br.. Vargšas.

Smagu pranešti dainų mėgė
jams, kad Komiteto pastango
mis, pirmasis Miko Petrausko 
Dainų sąsiuvinys jau atspaus
dintas ir yra prenumerato
riams siuntinėjamas. Sąsiuvi- ' 
nyje telpa 22 dainos ir trum
poje sutraukoje velionies Mi
ko Petrausko biografija. Lei
dinio veršelį gražiai puošia 
Albino Kairiūkščio piešinys. 
Atspausdintas ant geros po- 
pieros.

Komitetas, kuris rūpinos šio 
dainų rinkinio išleidimu, jau
čiasi jog savo triūsu visuome
nės nesu vi Is. Leidinys išėjo 
kiek suvėluotai, bet tam buvo 
rimtų priežasčių; tikimės, jog 
dėlei suvėlavimo, prenumera
toriai Komiteto nekaltins.

Komitetui Miko Petrausko 
kūriniams leisti tenka dar 
kartą kreiptis į velionies Pe
trausko darbų vertintojus iij 
dainų mėgėjus, kad veikiai, 
įsigytumėt po leidinio kopiją, 
nes, viena, tik vienas tūkstan
tis kopijų spausdintas, todėl 
gali pritrūkti; antra, sten
giantis veikalo išleidimą pa
skubėti, teko paskolos už
traukti. Jeigu Komiteto pa
stangos ras visuomenėje nuo
širdaus pritarimo, Komitetas 
ne tik galės lengvai išlyginti 
sąskaitas, bet veikiai pradės 
rūpintis antru leidiniu.

Leidinio kopija—vienas do
leris. Užsakymus siųskit Ko
miteto sekretorės, B. Šalinai- 
tės antrašu, 427 Lorimer St.*,---- —į.
Brooklyn, N. Y.

Komitetas.

Faktai Apie LMS 
Dainų Festivals

Ryšyj su Lietuvių Meno Są- 
! jungos IX suvažiavimu, kuris 
i įvyks šio mėn. 30-31 dd., 
I Brooklyne, mūsų menininkai 
bei menininkės turės ir dainų 
festivalį (iškilmę). Tai bus 
suvažiavimui užsibaigus, rug
pjūčio 31 d. vakare, didžiulėj 
Labor Lyceum Salėje, Brook
lyn, N. Y.

Anądien suėjau D. Festiva
lio rengimo komisijos narę 
komp. B. šalinaitę ir, negalė
damas nuslėpti savo smalsu
mą, užklausiau:

—Kaip einasi prisiruošimo 
darbas Dainų Festivaliui ?

—F-i-n-e! — užakcentavo 
kompozitorė.

—O kas, ir iš kur ims da- 
iyvumą programos pildyme? 
— paklausiau.

—štai “kas, ir iš kur”—ma
loniai šypsodama tarė ji, pra
skleisdama užrašų knygelę.— 
Klausykit. Bus šie LMS cho
rai: Aidas, Brooklyn, N. Y.; 
Sietynas, Newark, N. J.; Ban
ga, Elizabeth, N. J.; Pirmyn, 
Great Neck, N. Y.; Laisvės 
Ch., Hartford, Conn.; Vilija, 
Waterbury, Conn.; Lyra, Bal
timore, Md. ir Clevelando Ly
ra. Dalyvaus ir brooklyniškis 
mišrus ensamblis Aidbalsiai; 
o iš Worcester (Mašs.), ma
nome, pribus aidiečių moterų 
dainininkių grupė. Be to, tu
rėsime dvi šaunias orkestras— 
Laisvės Stygų Orkestrą iš 
Hartfordo ir Lietuvių Stygų 
Orkestrą iš Brooklyn©.

—O kokis tikslas tokio aps
taus menininkų sąskridžio,— 
kuom tą motyvuojate?—pa
klausiau.

—Norime, kad mūsų chorai 
bent sykį suvažiuotų krūvon 
ir bendrai pademonstruotų sa-

(Tąsa ant 4-to pusi.)

/



Ketvirtas Puslapis • šėštadienis, Rugpj. 10, 1940
' i — ii

Pasigailėkime Protiškų Ligonių

turinys

vis lojo 
ko jie

“Tėvynės” Nr. 30 ant pas
kutinio puslapio yra patalpin
tas propagandos rašinys dide
lėmis raidėmis ir juodais rė
mais apvestas, kurio 
skamba šitaip:

“Tie šuneliai, kurie 
už Maskvą, atsiekė, 
taip labai norėjo.

“Amžina gėda jų vardams 
ir jų šuniškai giminei...”

Ir taip beveik perdėm tas 
propagandos rašinys yra pa
dabintas tokiais “lietuviškais” 
perlais, kaip tai, “judesius”, 
“kraugeriui įudošiui”, “ne
šios judošiaus dėmę” ir t.t.

Tas rašinys aiškiai parodo, 
ant kiek yra kultūringi “Tė
vynės” redaktoriai ir kokios 
kultūros jie mokina SLA na
rius, 
kėtis 
rusių

patiko

Užkvietimaš Visiems Lietuviams
valdžiai, bet kalbėtojas is ki
to pikniko smerkia dabartinę 
Lietuvos valdžią. Dar reporte
ris pridūrė, girdi, abiejuose 
piknikuose muzika ta pati, šo
kiai tie patys, bet politiniai 
įsitikinimai 
well. . .

sios pasaulyje darbininkų ša
lies—Sovietų Sųjungos. Neuž
ilgo pradėsime gauti iš Lietu
vos nuo savo brolių ir sese
rų laiškus su linksmais svei
kinimais, o ne ašaromis aplais
tytus.

Dar girdėjau kelias senu
tes besikalbančias tarp savęs: 
Nors mums ne per daug yra 
žinoma Sovietų Sąjunga, bet 
vis tiek bus geriau, negu po 
tuo prakeiktu Smetonos reži
mu.

Visas piknikas tęsėsi iki pa
baigai gražioje nuotaikoje.

Po tam ant rytojaus vieti
nėje anglų spaudoje reporte
ris rašo, ką,d jis klausęs per 
garsiakalbį kalbant iš abiejų 
piknikų. Girdi, vienas užgi- 
ria Lietuvos dabartinę san
tvarką, dar ir pasveikinimo 
telegramą pasiuntė Lietuvos

skaitytojas, kad be pašalinės 
šiokios ar tokios paramos vien 
iš prenumeratorių dienraštis 
negalėtų pasilaikyti. O mes 
darbininkai be savo spaudos 
neprieitume prie klasinio su
sipratimo. Apie savd reikalus 
mes galime rimtai pasitarti tik 
šitokiuose parengimuose. Už 
tai ir kviečiame skaitlingai 
dalyvauti visus šios apylinkės 
lietuvius. Ne tik laiką links
mai praleisime, bet ir rimtai 
pasitarsime apie viską.

J. Ramanauskas.

Mes turėtume jaustis, kad 
šiuo momentu išeivijos lietu
viai pergyvenam svarbiausią 
istorinį momentą. Mūsų lūkes
tis, mūsų darbuotė tęsėsi per 
58 metus, kada išlaukinėj pu
sėj mūsų brangios Lietuvos pir
mas kultūrinis švyturys pasiro
dė ! Mes išeiviai per tą visą 
laiką neužsnūdom amžinai le- 
targos miegu, bet vis kėlėm, 
vis budinom iš tautinio apsnū
dimo savo brolius užsienyj, 
idant jie nepaskęstų amžinai 
svetimtaučių jūros vilnyse! 
Taip pat dejom visas pastan
gas, kuom galint ir kaip ga
lint pagelbėti Lietuvos kovo
tojams už tautinį atbudimą,— 
vėliau už kultūrinį ir proletari
nį liaudies pakilimą, kuris bu
vo labai toli atsilikęs.

Išeivijai, kuri susidėjo di
džiumoj iš proletarų ir vals
tiečių jaunimo, atkeliavusio į 
šią šalį laimės jieškoti,—pavy
ko pažengti pirmyn kultūri
niai ir progresyviai; pavyko 
išauklėti stiprią spaudą, kuri 
tarnauja visai lietuvių liau
džiai.- Mes išauklėjom stiprią 
ALDLD kultūrinę organizaci
ją, kuri neša dvasinį peną lie
tuviams darbininkams. Po at
gavimui nepriklausomybės Lie
tuvai mes tikėjomės savo lite
ratūra pasiekti nuvargusią Lie
tuvos liaudį. Bet kruvinojo 
fašizmo režimas užkirto mums 
kelią atlikti tą prakilnią už
duotį !

Bet šianeįien, prie naujosios 
socialinės santvarkos mes ga
lim tai atlikti. Kaip tai links
ma !. . .

Ir kodėl tomis linksmomis 
Lietuvos liaudies valandomis 
ir mes amerikiečiai negalime 
linksmintis ir didžiuotis? Juk 
ir mes laukėm permainų va
landos! šitokio džiaugsmo pa
reiškimas turi didesnę svar
bą, kada didesnė grupė dar
bininku susiburia. Tuomet ir 
tamsiųjų palėpių apuokai ne
drįsta pasirodyti giedroje. O 
mūsų apylinkėj būtų galima 
tai atsiekti, jeigu tik progre
syvių organizacijų viršūnės 
daugiau kreiptų domės į tai.

Gera Proga “Laisvės” 
Piknike!

Piknikas rengiamas ALDLD 
9-to apskr., dienraščio “Lais
vės” finansiniam parėmimui. 
Piknikas įvyks rugpjūčio 18 
d., Marlin Parke.

Gerai turėtų suprasti kiek
vienas ALDLD narys ir “L.”

maži kaimynai jai vėlina blo
go. šitą turėjo žinoti tie lie
tuviški diplomatai Amerikoje, 
kad melų skleidimas prieš jų 
didelį kaimyną reiškia jiems 
pavojų, o ne kam kitam. Bet 
ir šitie lietuviški diplomatai 
pasirodė protiški ligoniai. Jie 
nepajėgė permatyti, kad jų 
neprigulmybėi nuo darbo grę- 
sia pavojus. O rodos, 
Amerikoje tų lietuviškų 
matų buvo pilna, kaip 
ir avinais jie pasiliko.

Rodos, I ' 
kuris tik sveikai protauja, 
no, kad melais ir 
m a is savo kaimyno 
dinsi, ir anksčiau 
kaimynas j i e š kos 
idant savo gerą vardą apsau lei, tai galėsite būti tikri, kad 
gojus. Taigi, tą turime ir Ru-' Lietuvos durys jums bus už- 
sijai pripažinti. Šitą turėjo ži- | darytos, pinigų ant laivakor- 
noti smetonininkai. Reikėjo! čių nereikės praleisti ir su 
sustabdyti melus- ir šmeižtusi Vilniaus reikalais nereikės 
prieš Sovietų Sąjungą ir gal i galvų klapatyti.
smetonininkų karalystė dar ir1 W. G. Lasky.

protiš- 
nežino-

dabar tebebūtų su jumis. Tai
gi, jūsų pačių- žodžiais ta
riant, reikėjo neloti ant Ru
sijos, jeigu jums taip 
smetoniška karalystė.

Vyručiai, jūs esate 
kai taip silpni, jog nė 
te, kad esate supliekti.

Nenusiminkite, tautiški me- 
tavotojai, kad jūsų lojimas 
padarė daug blogo dėl sauja- 
lės smetonininkų. Susiraminki
te. Lietuviška patarlė sako, 
kad nėra to blogo, kur nebū
tų ir gero. Taip ir čionais. Jū
sų lojimas padarė blogo Sme- 

1 tonai ir jo diplomatams, ku- 
.. . . „ Iriu tėra keli šimtai, bet pa-kiekvienas žmogus, , 1 _ ... ’ ...... . . .. dare gero keliems milionamssveikai protauja, zi- T . , , .. . ... Lietuvos gyventoju,bjaurioji-1 

nenugąs-j Aš patariu jums ir toliau 
ar vėliau i neklausyti komunistų ir dary- 

išeities, j kite taip, kaip darėte iki šio-

čion 
diplo-j 
avinų, i

iš tokių protiškai sugve- 
redaktorių ? c
nieko būčiau nesakęs už 

pasirodymą tokio nekultūrin
go straipsnio “Tėvynėje”, jei
gu ją būtų j redagavęs Vitaitis 
arba Bajoras, šitie vyrukai' 
jau seniai pasirodė, kad jie 
nieko nesupranta apie nieką ir 
tik vaduojasi saumyliste. Bet 
aš niekados nesitikėjau šitokioj 
nekultūringumo ir šitokios j 
silpnaprotystės iš Jurgelionio.' 
kad jis patsai save taip paže
mintų, prilygindamas 
prie šunų giminės. Rodos, nei: 
didžiausias Jurgelionio prie-, 
šas nebūtų galėjęs jį taipH 
bjauriai pažeminti, kaip jis •! 
pats pasižemino. Dar nelabai 
seniai Jurgelionis savo raštuo- j 
se parodė, kad jis buvo kan-j 
didat. į kunigaikščius Lietuvo-' 
je. Nejaugi visi tie saumyliai,: 
kurie save vokuoja karališkos 
giminės, priguli prie šunų 
veislės ?

Aš visgi nenoriu su Jurge
lioniu sutikti, kad tie visi žmo
nės, kurie yra daug pasidar
bavę, kad Smetoną su jo išrū
gomis išvyti iš Lietuvos, būtų 
šunų veislės. Mano : 
jie yra tokie pat žmonės, kaip 
-ir- visi mes. Aš kalbu apie 
smetonininkus. Jie verti “pa- kija Liublino ir kitomis sutar- 
sigailėjimo”. O prie to darbo timis, 
prisidėjo ir pats Jurgelionis. Į dovų vasalu. 
Jis “Tėvynėje” vienu kartu ma išdidusių 
patalpino tris provokatoriškus jorų, neteko 
laiškus prieš Rusiją. Šliupo; somybės. 
laiškas rodė špygą Rusijai per i 
kišenių. Kiti du laiškai tai bu- * I
vo tiesiog veidrodis RusijaiI 
(aš taip pastebėjau per “Lais
vę” savo rašinyje). Ten buvo o 
Rusija niekinama ir apvagina- j 
ma, kad tik kuo <" 
ją pažeminus amerikiečių buvo traktuojami 
akyse. O Rusija juk buvo Lie- • kaip ir lenkai, 
tuvai labai draugiška ‘ir Vii-' laikais neskyrė 
nių net per du kartu Lietuvai 1 tautybės, 
atidavė. O kiek -tokių laiškų <’ 
tilpo “Keleivyje”, 
se”, “Vienybėje”

Keletas Minčių dėl Rusų ir Lietuvių 
Tautų Santikių
ir lietuviai 

gyveno. Di- 
ir Lietuvos 
laiką gimi-

Praeityje rusai 
į labai draugingai 
1 džiosios Maskvos save ’I kunigaikščiai visą
i niavosi. Ypač labai artimi ir 
(širdingi santikiai tarp tų dvie- 
j jų tautų buvo Algirdo, Kęstu
čio, Vytauto laikais.

Tie draugiški santikiai kiek 
susigadino, kada Lietuva susi- 

' dėjo su Lenkija ir priėmė ka
talikų tikėjimą.

Pravoslavu ir katalikų dva- 
I sininkai tarp savęs smaugėsi, 
riejosi ir per tai dvi didelės 
slavu tautos: rusai ir lenkai 
pasidarė priešais. 
Vytauto, Jogailos 
lietuviai prievarta tapo kata
likais, susijungė

vesnieji lietuviai nukentėjo.
Mūsų liaudis, kartu su ru

sų liaudimi kovojo 1904—5 
metais su caro agentais dėl 
laisvės ir teisių. 1914—17 me
tais daug mūsų tautos sūnų 
praliejo kraują ir gyvybes pa
aukojo už rusų ir lietuvių tau
tos laisvę. Rusų tauta caro 
jungą nusimetė ii; tapo laisva, 
mes taip pat atgavome nepri
klausomybę.

Nuo 1920 metų lietuviai ir 
rusai gyvena 
iki šio laiko
žimas trukdė nuoširdumą. Da
bar, atsikratę jo ir atgavę lais
vę, galėsime tas dvi tautas dar 
glaudžiau suartinti, laimėti 
nuoširdumą ir geriausią ateitį.

St. Skeberdis.
Kaunas—

mai balsuoti, pasirinks teisin
gą kelią, kuriuo turės eiti.

Piknike kalbėtoju buvo Jo
nas Gasiūnas iš Brooklyno. 
Trumpoje savo kalboje jis 
nušvietė Lietuvos liaudies at
liktą darbą ir nurodė, kad 
šiandien Lietuvos žmonėms 
yra atviras kelias prie išvys
tymo apšvietos ir kultūros. 
Pabaigus jam kalbėti, publi
ka smarkiai plojo rankomis. 
Po tam buvo perskaitytas pa
sveikinimas nuo pikniko nau
jai Lietuvos valdžiai. Pasvei
kinimas "priimtas vienbalsiai. 
Buvo balsuojamas rankų pa
kėlimu. Prieš nesimatė nei 
vienos rankos pakeliant.

Po tam 
programa, 
dalyvavo, 
dainų. 
Choras 
Cnoras 
Choras
nuolių Choras iš New Haveno. 
Po tam padainavo visi kartu. 
Nors programa gana užsitęsė, 
bet publika gražiai klausėsi 
iki pabaigos. Po programos 
draugai sustoję grupėmis kal
bėjosi apie Lietuvos naują 
santvarką. Girėjosi iš publi
kos: šiandien, broliai lietuviai, 
pasilinksminkime, svarbiausia 
žinia pasiekė mus, kad mūsų 
broliai ir seserys Lietuvoje 
yra jau dalininkais didžiau-

iš

iš

prasidėjo dainų 
Visi chorai, kurie 

padainavo po porą 
dalyvavo Laisvės 
Hartfordo, Aido 

Torringtono, Vilijos 
Waterburio ir Jau-

skirtingi. Oh,

Waterburietis.

Pasveikinimas Lietuvos 
Vyriausybei

Justas Paleckis, 
Kaunas, Lietuva.

Lietuvių Meno Sąjungos 
Dainų Dienoje rugpjūčio 4 
dieną, Waterbury, Conn., su
sirinkę apie 2,000 lietuvių, 
sveikiname Lietuvos Sovietinę 
Socialistinę Respubliką ir de
mokratiniai išrinktą naują sei
mą. Linkini Lietuvos liaudžiai 
didžiausių pasisekimų ekono
miniai ir politiniai.

Pirmin. C. Šaliūnas.

draugingai, tik
A. Smetonos re-

Oį^GERIflUSIfl DUONA zį

<»\SCHOLE$ BAKING IQ
532 Grand Street, Brooklyn 

"" KEPAME TIKRA LIETUVIŠKĄ DUONA 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—Brooklyno ir apielinkės, i krautuves 

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

Pasauline Paroda
Jūsų Namuose

Lenkija Buvo

25 ir daugiau—

šiuom antrašu:

Brooklyn, N. Y427 Lorimer Sttautai per

PHILADELPHIJOS IK APYLINKES ATYDAI

DIDYSIS “LAISVES” PIKNIKAS
i Rengia Philadelphijos Lietuvių Organizacijos dėl dienraščio “Laisvės”'

R. MIZARA “LAISVĖS” REDAKTORIUS SAKYS, PRAKALBĄ

mu-

mūsų chorų

Kadangi 
laikais ir

VYRAMS 
DALYKUS

—Tokį patvarkymų padarė 
LMS C. K.-tas. Manoma, kad

5

3

Puiki dailės programa: Dainuos Aldo Cho
ras iš Brooklyn, Lyros Choras iš Phila
delphijos, Moterų Birutės Choras iš Phila. 

Ir Lyros Choras iš Baltimorės.

Iš anksto perkant bilietų įžanga nuo 5c 
iki 25c. Perkant bilietų pikniko dienoje, 
25c kiekvienam. Prašome Įsigyti bilietus 

, iš anksto.

. $175 DOVANŲ PRIE ĮŽANGOS. PIRMA DOVANA $50.00 
Penkios dovanos po $10 ir 15 dovanų po $5; viso dovanų 21

pasidarė Lenkijos val- 
Lenkija, valdo- 

ir ištvirkusių ba- 
savo nepriklau-

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

turėsite Pasaulinę Parodą savo namuose.

ALBUMO KAINA 25c KNYGA

Paskilbusią Knygą
PATARIMAI

APIE LYTIES
Dar galit pas mane gaut

Tai turininga D-ro Robinsono 
knyga apie svarbiausius lyties 

veiksnius ir lytinę higieną.
Kaina buvo $2.00; dabar 

parduodu už $1.00
Reikalavimus adresuokit:

J. BARKUS
46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N. Y.

Kartu su
Padalinta ir Lietuva

Dalį Lietuvos paėmė Rusija, 
Klaipėdos kraštą ir Rytprū

sius — vokiečiai. Lietuviai, 
daugiausia ‘ patekę Rusijos carų valdžion, 

vienodai 
nes senesniais 

tikybos nuo

su Lenkija,
14 V VO, MV4V11Į .

supratimu, Itai nu0 to laiko lr rusl) su 1,e’ 
į tuviais geri santikiai pairo.

Lietuva, susijungusi su Len-

Jeigu lietuviai nebūtų susi- 
“Naujieno- dėję su lenkais, tai iš rusų tau- 

ir katalikiš- tos nebūtų turėję praeityje 
kuose laikraščiuose. Ir nė kar- į tiek daug nemalonumų. Spau- 
tą nemačiau, kad koks norsjdos uždraudimas ir Muravjo- 
Lietuvos konsulas būtų užpro- vo laikai, tai vis lenkų pada- 
testavęs prieš tokių melų tai- ras. Tie skaudūs smūgiai buvo 
pinimą prieš Lietuvos didįjj padaryti lietuvių 
kaimyną. Reiškia, jie sutiko su i nesusipratimą. Po 1863 metų 
melų skelbimu. Tai buvo aiš- sukilimo, pralaimėję kovą, ba
kus faktai Rusijai, kad jos ajerai pabėgo, o nekalti akty-

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

rištiniuose apsakymėliuose, M. Tvenas duo
da daugiau laisvės savo pasipiktinimui, sa
tyrai, įtūžimui, perkeldamas į praeitį savo 
amžiaus gyvenimo žaizdas.

Markas Tvenas pasaulinėje literatūroje 

 

lieka JY liks vienas įdomiausių ir mėgsta- 
ių rašytojų. Tačiau tai, ką jis davė, 

tėra nuotrupos, iškraipytos smulkmenos to, 
ką galėjo duoti šis genialusis humoristas. Ji
sai savo paties neatsparaus būdo ir aplinkos 
auka. Jo pavyzdys rodo, koks be galo 
kenksmingas rašytojui bijojimas tiesos, pri
sitaikymas prie “publikos skonio ir reikala
vimų”. Ligi šiol dar galima rasti M. Tveno

Liet. Meno Sąjungos—bu joji
mu i ir progresui.

—Kas ir kokiais sumetimais 
patvarkė, kad D. Festivalio 
programoje dalyvaujantieji 
chorai dainuotų dvi daini LM 
Sąjungos laidos, o vieną— bi
le laidos?

FAKTAI APIE LMS DAI
NŲ FESTIVALĄ

(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 
vo atsiekimus dainos bei 
zikos mene. Be to, mūsų cho
rų mokytojai ir nariai turės 
progos sueiti į artimesnes pa
žintis ir pasidalinti savo žino
jimais bei patyrimais. Tas rei
kalinga mūsų organizacijos—

Vengrija Reikalauja Sau 
Didžiumos Transilvanijos

Budapest, Vengrija. — 
Vengrų valdžia pranešė Ru
munijai, kad Rumunija turi 
perleisti Vengrijai tris ket
virtadalius Transylvanijos 
provincijos. Jeigu Rumuni
ja to nepadarys, tai vengrai 
turėsią pavartoti ginklą.— 
Rumunijos provincija Tran- 
sylvanija daugiausiai veng
rų apgyventa.

Sofija, Bulgarija. — Ru
munų valdžia atidėlioja de
rybas dėlei Dobrudžos per
vedimo Bulgarijai.

Washington. — Įsakyta 
ginklų ir amunicijos fabri
kam Amerikoje dirbti 6 die
nas per savaitę per visas 24 
valandas kasdien.

biografų, kurie temato tik jo klauno kaukę, 
linksmą ir amerikoniškai optimistišką. Ta
čiau tikrasis M. Tveno veidas, vienas tra
giškiausių pasaulinės literatūros istorijoje, 
vis labiau aiškėja, įsigilinant į šio didžiojo 
rašytojo gyvenimą ir tą kūrybos dalį, kuri 
buvo giliai slepiama, jam gyvam esant, ir 
kuri tik mūsų laikais vis labiau iškyla į sau
lės šviesą. Tačiau tikrasis M. Tvenas pasau
liui kaip reikiant paaiškės, tur būt dar tik 
po 70 metų. Mat, jo paties parašyta išpa
žintis pagal testamentą užrakinta šimtui 
metų (30 metų jau praėjo) plieniniame sei
fe. “Aš rašau iš kapo. Tik ta sąlyga žmo
gus gali būti ligi tam tikro laipsnio atviras”, 
rašė M. Tvenas savo nepilnos, jau paskelb
tos autobiografijos antraštiniame puslapyje.

Badaus Belgai, jei Amerika 
Jiems Nepagelbes, Sako 

Ambasadorius
London. — Amerikos am

basadorius Belgijai, John 
Cudahy šaukia prezidento 
Roosevelto valdžią skubiai 
siųst maisto belgams. Sako, 
be Amerikos pagalbos grę- 
sia badas aštuoniom milio- 
nam belgų šį rudenį ir žie
ma.

Kas liečia vokiečių armi
jos elgimąsi Belgijoj, tai 
ambasadorius viešai parei
škė, kad vokiečiai ten elgia
si “geriau; negu andai am
erikonai.”

Bet suprantama, kad An
glijos palaikoma blokada 

! nepraleis Belgijai maisto iš 
Amerikos.

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 
Nedėliomis ir šventadieniais: 
10-12 ryte

mūsų organizacijos iškilmėj 
pirmenybė turi priklausot mū
sų pačių išleistoms dainoms. 
Be to, šios iškilmės proga ga
lėsime daryti palyginimą, kaip 
mūsų chorai sudainuoja savo 
laidos bei svetimų laidų dai
nas. Mūsų pačių leidiniai maž 
daug taikomi 
standardui.

Waterbury, Conn.
Mūsų Naujienos

Rugpjūčio -4 dieną įvyko iš 
eilės dvyliktas metinis Dainų 
Dienos piknikas, kurį suren
gė Lietuvių Meno Sąjungos 
Conn, apskritis. Diena buvo 
labai graži, todėl ir lietuvių 
prisirinko Lakewood parkas 
pilnutėlis, nors tą pačią dieną 
buvo ir Lietuvių Rymo Kata
likų apskričio piknikas tiktai 
pusė mylios atstumui. Mūsų 
piknikas buvo labai didelis, 
nes šiandien visuomenė su
pranta, kad reikia remti pro- 
gresyvį judėjimą, Šiandien aiš
ku visiems, jog teisingai bu- 

' vo įrodomą, kad Lietuvos 
Proncė. I liaudis, gavus laišvę. nevaržo-

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

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

GERA NUOLAIDA KAINOJE PLATINTOJAMS

Platintojams, kurie ims nuo 10 iki 24 egzempliorių, 
kaina po 2oc už egzempliorių, nu.) 
po 15c už kopijų.

Prašome tuoj aus siųsti užsakymus

Įvyks “| Rugsėjo 
Nedėlioję A Sept.

MIKOLAIČIO PARKE
EDDINGTON, PA.

STOTYS: Bušai eis nuo 10 vai. ryto iki 1 vai. po piet iš miesto:
143 Pierce Street ir 735 Fairmount Ave.

Nuo City Line busai eis nuo 10 vai, ryto iki 4-tos valandos po pietų.
Kelrodis: Važiuokite Frankford Ave. iki tilto; imkite gatvekarį 66 iki paskutinės sto

ties, nuo čia nuveš į pikniką. Automobiliais: važiuokite Frankford Ave. iki City Line, per
važiuokite tiltą ir sukite po kairei, imkite Knights Rd. 2 kelią ir sekite iškabas. Per Roo
sevelt Boulevardų: Atvykstant iš New Yorko ar. iš kitur, važiuokite apie 14 mailių nuo 
Trenton, N. J. ir privažiuojant Roosevelt Kapines, pastebėsite iškabą: Lee Tire, sukite po 
kairei į Rd. No. 132, Pavažiuokite apie XV2 mailes sekdami iškabas.
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Mokykla ir Darbas
Kuomet atvykai į šią šalį, 

tamsta tikėjai rasti geresnį gy
venimą sau ir savo vaikams. 
Kaip visi tėvai, taip ir tamsta 
stengeisi duoti vaikams visas 
tas progas, kurių pats neturė
jai. Amerika buvo žinoma kai
po progų šalis, šiandien viskas 
keičiasi ir tų progų ne tiek 
daug matyti. Teisybė, kad 
mūsų vaikai gali įgyti moks
lo. Kai kui 
kyklas taip 
tymas jiems 
Kiti stoja į 
klas, lanko
sitetus, ir amatų mokyklas.

Kaip tamsta manai apie 
švietimą tavo vaikų? Ar juosi 
sulaiko nuo darbo ir i 
jimo prie šeimos užlaikymo? 
Ar tamsta, pilnai

ti išmintingai pasirinkti ama- sakė,
tus. Gal mokykloj randasi kur kųi

norėjau paklaustų 
tikėlis uždirbai tuos

toks ekspertas? Jeigu nėr, ir pinigus,Jbet, sako, nedrįsau”.
tamstai tokios informacijos 
yra reikalingos, parašykite 
mums. Mes patarsime kur 
kreiptis.

Apšvieta ir darbas yra svar
biausi daiktai vaiko ir mergai- 

mes pa
in ech a-

tės gyvenime. Jeigu 
ž ,v st a m e pasekmių gą 
niką ar gydytoją,

ic apleidžia mo-', 
greitai, kaip įsta-1, 
pavėlina apleisti.i 
aukštesnes moky- 
kolegijas, univer-

ar ką kitą, 
mes turime 
tų amatų 

svarstyk ši- 
rimtai

i siekti. Išmintingai
Į'tą klausimą, apkalbėk
su vaikais ir jieškok kuoge- 
riausių patarimų apie tai.

FLIS.

pl isi(16. Los Angeles, Calif
Rugpjūčio 4 dieną turėjome 

įvertinda-j LDLD 115 kp. susirinkimą 
mas apšvieta, nori, kad jie už- parke po medžiais.

Tarp keleto gerų 
i vienas žymėtina, tai 
I surengti išvažiavimą 
mui kiek
darbininkiškos spaudos.

mokyklą ?baigtų vidutinę
aukštesnę m o k y k 1 ą ?

Apie šitą dalyką daug kny
gų rašoma.

tarimų, 
nutarta 
su kėli-

nors paramos dėl
Ne lengva nutarti, kaip ap-

na-
gy-

Šalia j įsėdėdamas tautiško 
nusistatymo, bet geras žmo
gus, 3 jjaetai tam atgal lan
kęsis Lietuvoje, atsiliepė. Sa
ko, ne V’įęno ūkininko ūkė bu
vo parduota iš varžytinių iki 
jis pabitdavojo tą bažnyčią. 
Sako, buvau Lietuvoje, 
prisižiūrėjau į tą visą.

Los Angeles lietuviai 
tų saugotis, kad ir čia jis ne

ri o r s už 
perėju- 

Tokių 
susitikti 

atbėgusių

______  . s*
NOTICE is hereby givchi that License No. 
GB 1101 has been issue/1 to the undersigned 
to sell beer at retail! under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
648 Manhattan Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. CATHERINK WATROBSKI

Baran’s hood Store
Brooklyn, N. Y.

Baran’s hood
648 Manhattan Avė., N.

PRANEŠIMAI IS KITUR
WORCESTER, MASS.

Aido Choro išvažiavimas įvyks 
rugpjūčio 11 d. Busas išeis nuo 29 
Endicott St., 8 vai. ryto. Choro na
riai prašomi būti laiku, bus ir vie
tos pašaliniams. — (187-188)

Two Bridges Rd., Fairfield, N. J. 
Bus gera muzika. Bušai išvažiuos 
11 vai. ryto nuo Liberty Hali, 329 
B’way. Važiuojant automobiliais, im
kite Route 23 to 6 iki Two Bridges 
Rd. ir sukite po kairei, ten rasite 
pikniko vietą. Įžanga j parką 35c.— 
Rengėjai. (186-188)

Lietuvių Svet., 29 Endicott St. Ma
lonėkite dalyvauti, yra svarbių rei
kalų aptarti. — A. W. (186-188)

gerai

turė-

pradėtų budavoti ką 
“savo” pinigus, tik 
sius per jūsų kišenę, 
daugelis galima bus 
dabar iš' Lietuvos 
geradarių.

Nuskriaudę mūsų brolius 
Lietuvoje, turi neštis į kitas 
šalis, nes Lietuvos žmonės ne
begalėjo pakęst tokių skriau
dų ir paniekinimo. R-KA.

siveikti su vaikų švietimu. Bet į Buvo pusėtinas būrelis 
turime suprasti vieną dalyką,' rių susirinkę ir viską gana 
kad mažai šalių pasaulyje siū-Į vai svarstė. Turbūt todėl, kad 
lo tokių švietimo progų bied- 
nam vaikui ar mergaitei. Pra
dėkime nuo pradžios.

čia įstatymai reikalauja iki 
kada vaikai privalo lankyti 
mokyklą. Tai labai išmintin
gi įstatymai. Mokykloje vai
kas išmoksta apie jo šalį, jos 
žmones, ir kaip joje gyventi. 
Jis mokykloje sueina su kitais 
vaikais, kurių tėvai paeina iš 
svetimų šalių ir jis draugiškai! 
su jais elgiasi. Jis moka skai
tyti, rašyti, rokuoti, be ko 
šiandien žmonės negali apsiei
ti, ir be ko negali gauti ir 
laikyti gerus darbus. Apart to, 
jis dar išmoksta kokį amatą, 
arba kiek nors apie elektriką, 
metalinį darbą, knygvedystę, 
ir daug kitų daiktų.

Sunku tėvams spręsti, ką 
daryti, kai vaikai sulaukia 14 
metus. Ar juos ant tolinus 
leisti mokintis, ar pavėlinti 
jiems rasti darbo ar išmokti 
kokį amatą? Jeigu tik šeima 
gali be vaiko pagelbos apsiei
ti, ir jeigu vaikas nori, tai ge
riausia yra jam užbaigti jo 
mokslą. Nėra tiek daug dar
bų jauniems vaikams ir mer
gaitėms, ir jeigu nors jie ir 
randa darbą, tai tas darbas 
jiems jokio gero neatneša. Jie 
per mažai uždirba. Tiek daug 
vaikų vėliaus rūgoja už moky
klos apleidimą, kad negalima 
per stipriai nurodyti tėvams, 
koks svarbus yra mokslas šioj 
šalyj.

Šiandien jeigu vyras nori 
tapti policistu mūsų mieste 
nuo jo reikalaujama užbaigi
mas aukštesnės mokyklos. Ir 
daug profesijų šiandien reika
lauja užbaigimą aukštesnės 
mokyklos.

Jeigu tavo vaikas nesiima 
už mokslo ir pats nori apleisti 
mokyklą, nuo to jį nesulaikyk, 
nes jokio gero neatneš. Jis ty
čia nesimokins. Tai ką su juo 
galima daryti? Nieks nesimo
kins to, kas jiems nepatinka. 
Kartais vaikams mokytoja ne
patinka, ir todėl jie nori su
stot. Lai tėvas pirmiau gerai 
apsvarsto dalyką, pirm, negu 
pavėlina vaikui sustot. Tegul 
jis randa darbą, jeigu už 
trumpo laiko darbas jam ne
patinka, ar jis neranda darbo, 
tai tegul vėl eina į mokyklą. 
Jis tada geriaus imasi už moks
lo.

Bet kaip su vaiku, kuris 
ri mokintis, bet nežino, ką 
kintis? Tas priklauso nuo 
čio vaiko, prie ko jis turi 
linkimą. Kas tokį vaiką inte
resuoja, koki yra jo gabumai? 
Gal jis nori lankyti amatų 
mokyklą, ar to amato darbi
ninkai greitai gauna darbus? 
Yra sunkus klausimas ir ne
lengva nei tėvam, nei vaikam 
atsakyti. Rimtai pasikalbėk su 
tavo vaiku ar mergaite apie 
tai. Bet nebandyk priversti 
juos manyti kaip tamsta ma
nai. Kas interesuoja tėvus, ne 
visada interesuoja vaikus. Ge
riausi tėvai daro klaidas.

Daugumoj miestų yra eks
pertų, kurie išlavinti pagelbė-

lauke, tarpe medžių ir pievų.
Gyvenant Los Angelėje mes

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer. Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2082 has been issued to I be undersigned 
to sell beer at retail 
of the Alcoholic Beverage 
3705 Flatlands Ave.. 
County of Kings, to 
premises.

HARRY 
3705 Flatlands Ave.,

under Section 107 
Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

no- 
mo- 
pa- 
pa-

gaiš, pasišnekam, kada esti 
koks nors parengimas arba 
susirinkimas.

Taip ir šiame susirinkime, 
tarp kitų visų gerų draugų, 
susitikom su Babičiais, tik ką 
sugrįžusiais iš vakacijų. Bu
vo nuvykę pas sūnų į Panama 
City (Canal Zone).

Daug keistų dalykų Babi- 
čius papasakojo apie tą šaliu- 
kę, kontroliuojamą per Suvie
nytas Valstijas.

Sako, kada įvažiavom į Pa
namą, tai matėm pačiam biz
nio centre vaikus net iki 10 
metų ar senesnius bėgiojant 
visai nuogus. Negalėjom, sa
ko, tikėti, manėm, kad mums 
kas vaidenas.

Su vargi m as darbininkų ne
žmoniškas. Daugelyje vietų 
namukai iš paimu šakų būdos, 
kur jokių rakandų neturi, gu
li ir valgo ant žemės. Daržo
vių ir vaisių visai nesimato. O 
jei kur yra, tai kainos visai 
neprieinamos.

žmonės padalinti į klases. 
Katrie uždirba daugiau, tie 
priklauso auksinei klasei, o 
katrie mažiau, tai sidabrinei, 
ir visur yra skiriami, net ir 
pašte langučiai atskiri dėl au
ksinės ir sidabrinės klasės 
žmonių.

Aš klausiu draugą Babičių, 
kaip jie gali sukontroliuoti. 
Sako, žmonės tenai pinigų 
mažai mato, daugiausia gauna 
kvitą iš darbo vietos, na, ir su 
kvitą perka. Tokiu būdu, ypa
tingai žemesnė klasė perka su 
kvitom sidabriniame skyriuje.

Kelių visai mažai yra. Vie
ną sykį, sako, buvom nuva
žiavę 70 mylių, tai toliausia, 
ką galima buvo nuvažiuot ir 
tai kada susitinki iš prieš at
važiuojant, tai vienas turi iš
sukti į šalį, kad prasilenkus. 
Tai, sakau, tau ir Panama, ka
tra tokią svarbią rolę lošia 
mūsų šalyje, ir žinoma po vi
są platų pasaulį, nes toks pui
kus kanalas eina per tą 
liukę. 1

sa-

ke-Los Angeles lietuvių yra 
lėtas šimtų, daugiausia laisvi 
žmonės, visuomet sugyvena 
gražioj taikoj. Bet dabar at
sirado kunigas. Tai jau ketvir
tas per paskutinius 10 metų. 
Visi mėgino susisukti išnau
dojimo lizdą. Bet vis nepavy
ko, nes čia lietuviai 
apsišvietę žmonės ir 
tas reiškia. Bet šis 
pasakė, kad jis būtų
gas, jei jis nesutvertų sau liz
do, kur galėtų meluot mažiau 
susipratusiem žmonėm. Matyt, 
kunigas bagotas, 
gražiu karu, būk tai 
iš Lietuvos atvažiavęs 
pluoštu pinigų.

Viena labai tikinti
vienam susirinkime sakė, kad 
jai kunigėlis pasakojęs, kaip 
jis išbudavojęs Lietuvoj dide
lę bažnyčią su davatkų namu 
už savo pinigus. Tai moteris

daugiau 
žino, ką 
kunigas 

ne kuni-

važinėja 
neseniai
su geru

moteris

LONDON
<• Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2174 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
340 Wilson Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to 
premises.

HEN NY
340 Wilson Ave.,

hereby

retail
Beverage

Borough
be consumed off

HEISE
Brooklyn, N.

the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2701 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
7001 13th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed oft 
premises.

7001

sell beer at
the Alcoholic

I 13th Avenue,
of Kings,

VI CTO R SCHON W ETTER
13th Ave., Brooklyn,

the

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 18 11 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail 
of the Alcoholic Beverage 
1834 Flathush Ave., 
County of Kings, to 
premises.

DOMINICK 
1834 Flatbush- Ave..

under Section 107 
Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
he consumed off the

C1NCOTTA
Brooklyn, N. Y.

given that License No.NOTICE . _____  _____
GB 2520 has been issued to the undersigned 
to sell 
of the Alcoholic 
7617 
County < 
premises.

7617- -13

beer at retail under Section 107 
Beverage Control Law at 
.. Borough of Brooklyn, 

of Kings, to be consumed off the

FRANK TREGDE
Ave., Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No.NOTICE . ..
GB 11271 has been issued to the undersigned 

retail under Section 107 
Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

to sell beer at 
of the Alcoholic 
184 Parkside Ave., 
County of Kings, to 
premises.

HYMAN 
184 Parkside Ave.,

FECHTER
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2175 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
11)33 Rockaway P’kway, Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

DAVID SHIFFMAN
1933 Rockaway P’kway. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2063 has been 
to 
of the Alcoholic 
181* Patchen Av< 
County of Kings, to 
premises.

CHARLES E.
181 Patchen Ave.,

hereby given that
issued to the undersigned 

beer at retail under Section 107 
Beverage Control Law at 
., Borough of Brooklyn, 

be consumed off the

NOTICE 
G B 
to 
of

II. LAUBER
Brooklyn. N. Y.

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned

sell beer at retail under Section 107 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
Greenpoint Ave., Borough of Brooklyn, 

County of Kings, to hi' consumed off the 
premises.

HELEN PIETRASZKO
95 Greenpoint Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE
GB 6839 has been issued to the undersigned 
to 
of 
165 Greenpoint Ave., 
County of Kings, to 
premises.

CHARLES 
165 Greenpoint Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2618 has been issued to the undersigned 
to sell 
of the 
7802 - 
County 
premises. 

7802 13

given that License No.
...2.. ___ i

sell beer at retail under Section 107
the Alcoholic Beverage Control Law at

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

SWIERSK1
Brooklyn, N.

hereby given

NOTICE 
GB 2580 
to sell 
of the Alcoholic 
151 Franklin 
County of 
premises.

N.

beer at retail under Section 107 
Alcoholic Beverage Control Law at

13th Ave., Borough of Brooklyn, 
of Kings, to be consumed on the

SAVOY TAVERN. INC.
Ave., Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned 

beer at retail under Section 107 
Beverage Control Law at

St., Borough of Brooklyn. 
Kings, to be consumed off the

JOSEPH SCHNEIDER 
151 Franklin St., Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11311 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1715 Sheepshead Bay Rd., Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be 
premises.

S, MOYLAN, 
1715 Sheepshead Bay Rd.,

NOTICE i . .
GB 2345 has been issued to the ^undersigned 
to sell beer at 
of the Alcoholic 

’350 Irving 
County Of 
premises.

350 Irving

NOTICE is hereby given that License 
GB 2803 has i been issued to the undersigned 
to sell beer’ at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law. at 
117 Greenpointq Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN SZELIGOWSKI
117 Greenpoirjt' Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is heįreby given that License No. 
GB 6865 has* bęen issued to the undersigned 
to sell beer -~nt retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
525 Throop Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kii|gs, to >be consumed off the 
premises.

MORRIS LIEBOWITZ
525 Throop Ąve., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is h^heby given that License No. 
GB 1465 has been issued to the undersigned 
to sell beer *■ at retail under Section 10.7 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
169 Calyer f \St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to he consumed off 
premises.

ANDREW SCHELLE
169 Calyer . St., Brooklyn, N.

NOTICE is • hereby given that License
GB 2263 has'ibeen issued to the undersigned 
to sell beer-* .at retail under Section 107 
of the AlcphbĮic Beverage Control Law at 
161 Franklirpę St., Borough of Brooklyn, 
County of Kfjigs, to be consumed off the 
premises.

SilMAURlCE EGAN
161 Franklin*f6t., Brooklyn, N, Y.

consumed off the

INC.
Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No,

retail under Section 107 
Beverage Control Law at 

Avenue. Borough of Brooklyn, 
Kings, to bo consumed off

CHARLES MOSER 
Ave., Brooklyn, N.

the

No.

the

No.

BALTIMORE, MD.
ALDLD 25 kp. susirinkimas jvyks 

rugpjūčio 12 d., 8 v. v. Lietuvių 
Svet., trečių lubųf 853 Hollins St. 
Prašome narių dalyvauti susirinki
me, yra svarbių reikalų aptarti ir 
taipgi atsiveskite ii* naujų narių. — 
Valdyba. (186-188)

that License No.
I 

ider Section 107 
Beverage Control Law at 
, Borough of Brooklyn, 

Io he consumed off the

is hereby given ......
has been isstied to the undersigned 
eei- at

of the Alcoholic
141 Rogers Ave
County of Kings, 
premises,

GEOR
I Joyce’s Quality

NOTICE
GB 1133

.1 11 Kog

NOTICE
EB 836

non

Beverage Control 
e, Borough of 1 

tu be consumed
565 Blake Avei
County of King 
premises.

NATHAN GRUNSTADT
565 Blake Ave., Brooklyn,

N.

No.

Brooklyn.
I on the

N. Y.

NOTICE is hereby giver, that License No. 
GB 10973 has been issued to the undersigned 
to sell bcei’ at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
25 Driggs 
County of 
premises.

beer at retail under Section 
Alcoholic Beverage Control Law

Avenue, Borough of Brooklyn,
Kings, to be consumed off the

(yrro
(Otto’s I

25 Driggs Ave..

NOTICE is hereb 
EB 2006 has been 
to sell beer at 
of the Alcoholic 
146 Franklin St., 
County of Kings, 
premises.

JOSEPH 
146 Krankliu St.,

KOPP 
licatessen)

Brooklyn, N. Y.

/ell that License No. 
cd to the undersigned 
I under Section 107 

Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
to be consumed on the

NOTICE
EB 528

is hereby 
has been 
beer at 

of the Alcoholic 
77 Engert 
County of 
premises.

77 Engert

NOTICE is 
EB 650 ha: 
to 
of the Alcoholic 
378 Weirfiekl 
County < 
premises.
378 Weirfield'

Avė., 
Kings,

CHARLES

I A. BUTLER
Brooklyn, N. Y.

given that. License No. 
issued to the undersigned 

I under Section 107 
Control JLaw at

i of Brooklyn, 
lie consumed on the

Beverage <
Borough 

to

BINDERT
Brooklyn, N. Y.

-en that License No. 
ii to the undersigned 

beer at retail under Section 107
? Beverage Control Law at 
St., Borough of Brooklyn, 

Kings, to he consumed on the

JOSEPH WACHTER
St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7695 has been issued to the undersigned 
to sell beer .wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 178 Sheffield Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ROSE SCHIX
178 .Sheffield Ave

hereby

Brooklyn, N .Y

EASTON, PA.
LDS 51 kuopos susirftikimas įvyks 

sekmadienį, 11 d. rupgpjūčio, Y. M. 
II. A. Svetainėje, Walnut ir Ferry 
Sts., kaip 12:30 vai. po pietų. Visit 
nariai kviečiami dalyvauti, nes bus 
labai svarbus susirinkimas. Prie to 

prie ] 
kurį kuopa rengia 25 d. 

Pleasant. Grove. Būkite 
(187-188)

WORCESTER, MASS.
ALDLD Moterų 155 kp. susirinki

mas įvyks rugpjūčio 12 d., 7:30 v. v.

reikia gerai prisirengti 
ko 
pjūčio, 

Sekr.

nes
Prie

pikni-
rug-

EASTON, PA.
13 kp. susirinkimas jvyks 

sekmadienį, 11 d. rugpjūčio, Y. M. 
II. A. Svetainėje, 2:30 vai. po pie
tų. Visi nariai būtinai dalyvaukite ir 
naujų atsiveskite. Bus daug kas 
naujo ir svarbaus svarstoma. Tai
pogi prisirengimas prie mūsų jubi- 
lėjinio apvaikščiojimo, kurį nutarėm 
surengti šį rudenį, 
būti

LLD

Kviečiame visus 
laiku. — V. J. S. Sekr.

BAYONNE, N. J.
LDS 26 kp. bendrai su vietine 

1WO kp. rengia pikniką, sekmadie
nį, 11 d. rugpjūčio. Krums Parke,

Gaukite ‘‘Laisvei” naujų 
skaitytojų.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-8622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7170

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 kaimas

Apskritys

Prašome aiškiai įrašyti antrašą į čia paduotą blanku- 
ir prisiųsti kartu su mokestini “Laisvės” Administra-tę

cijai, 427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

Minersville-Shenandoah

SU PROGRAMA
Dienraščio “Laisvės” Naudai

Rengia ALDLD 9-tas Apskritys

Įvyks 18 dienų Rugp.-August
Bus labai gražioje vietoje j

MAR LIN PARK
MINERSVILLE, PA.

Tikimės ir svietelio daug suplauks iš arti ir toli, myli
mu svečių ir draugų su kuriais kiekvienam bus malonu 
susitikti!

Tik pamislykite; “Laisves” dienraščio piknikas, kuris 
visai letuvių liaudžiai ištikimai tarnauja, kasgi galėtų 
būti priešingas jame dalyvauti, gal tik tas,* kuris savo 
asmeniškos vertės nepažįsta.

Programa bus puiki!—Shenandoah’rio Mainierių 
Kvartetas, žavins publiką savo gabumu. Gerai žino
mas solistas, minersvillietis Vincas Baranauskas, ža
vins publiką su savo maloniu balsu. Iš Brooklyno da

lyvauja dainininkė Lillian Kavaliauskaitė.
Kalbėtojas bus Jonas Gasiūnas, LDS organo “Tiesos” re

daktorius, iš Brooklyno, kuris aiškins dabartinę 
padėtį Lietuvos.

Kaip matot, programa bus gana žingeidi, tad iš anks- 
kviečiame svečius, draugus iš apylinkės ir tolimų vietųto

dalyvauti. ■ ---------------------
Piknikas prasidės anksti rytą ir tęsis iki vėlai nakties.

. Taipgi bus skanių valgių ir gėrimų.
Parko patogumą nereikia girti, pats už save atsako.

KELRODIS: Pervažiavus Pottsvillę miestą Route 209 
apačia tilto, reikia sukt po dešinei, atvažiavus iš vakarų 
pusės tuom pačiu keliu iki tiltui, reikia sukt po kairei ir 
tuo privažiuosite Mar Lin. RENGĖJAI

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

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

Siunčiame duoną per paštą J kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svor) ir kainas.

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

ĮSIGYKITE DABAR
Žemiau parodyta tik keli iš mūsų didelio sandėlio 

šios rūšies daiktų.
Visokiausių Rūšių

ŽIEDAI
Your old WATCH

TRADE IT IN FOR A ’

I7JEWEL

Bulovai
nuo $1.50 augštyn 

Daimantai 
Melsvi-balti ir perfekto

Daugybė kitų daiktų ir • 
daiktelių sau reikalin- • 
gų rasite mūsų didelė- * 
je krautuvėje. Užeikite • 
pamatyti. 9

ROBERT
LIPTON :

JEWELER •
Įsteigta 1892 J

701 GRAND STREET •
BROOKLYN, N. Y. *

Tarpe •
Graham & Manhattan Avės. •

Nį$y Tel. Stagg 2-2173 9
Priminkite šį skelbimą ir gausite nuolaidą •

KAIP PALAIKYT SVEIKATĄ
_ VYRAI IR MOTERYS —

Ą Kraujo, Odos ir Nervų Ligos, Abelnas Silpnumas, 
' 1 Chroniški Skauduliai, Skilvio ir Mėšlažarnės ligos, 

Chroniški Reumatiški Nesveikumai, Nosies, Gerklės 
ir Plaučių Ligos, Inkstų, Pūslės Nesveikumai ir kitos 

K Chroniškos Ligos Vyrų ir Moterų sek- 
min£ai gydoma. Kreipkitės į Dr. Zins su 
Pasitikėjimu. Atskiri pasitarimų 

tTL bariai Vyram ir Moterim
Laboratorija, Kraujo ir šlapumo Tyrimai, X-Rays 

IŠTYRIMAI DOVANAI

DR. L. ZINS K
110 East 16th St, N. Y. L

(Virš 28 m. Privatinės ir Ligoninėje Praktikos)
Tarp Union Sq. ir Irving Pl. L^n 

VALANDOS: 9 A. M.-8 P. M.; Sek- M 
madieniais: 9 A. M.-2 P. M. ’’

kam-



Šeštas puslapis šeštadienis, Rugpj. 10, f940

NwYorto^Mz^ZInto
a
Laisvės” Ekskursijas LDS 5-to Seimo Žinios

Reikalu

F. W. SHALINS

Tel. Virginia 7-4499

MIRĖ

H

Rendauninkai Laimėjo 9

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

Įžanga

Svečias
Sekretorius.

r»r>

Tolimi SvečiaiŠį Pirmadienį

a

vedėja, taip pat ener- 
darbuotoja LDS jauni-

Mrs. Gustafson, 32 m., 1052 
70th St., nusižudė nušokdama 
75 pėdas nuo Riverside Dri-

580 SUMMER AVENUE 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

be LDS 
plataus 

bendrai.

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

Prašome visų iš anksto pla
tinusių traukinio bilietus greit 
atsiteisti, nes ekskursijos ko
misija nori užbaigti ta reika
lą ir priruošti raportą.

tai visus LDS 
ir kitus gerus

lankė-
Centro 
Petru- 
čionai

Gręžimas Battery-Brooklyn 
Tunelio prasidėsiąs už poros 
savaičių, kaip skelbia Tunelių 
Viršenybės komisionierius Frie- 
dmanas.

nes
pa

ir

ti, taipgi iš anksto su tikietais 
apsirūpinti, ypatingai vaka-

Puikiai pavyko mūsų dien
raščio ekskursija pereitą sek
madienį į Hopatcong ežerą. 
Dėkojame visiems tikietų pla
tintojams ir d a 1 y v a vusiems 
ekskursijoje. Tai yra didelė 
moralė ir materiale 
dienraščiui.

Trijų metų vaikutis mirti
nai užsigavo iškritęs pro lan
gą nuo 3-čio aukšto 989 Ams
terdam Ave., N. Y.

Nupuolus ant Brooklyn Til
to BMT stoties gražmenai, 
važiuotė tiltu buvo sulaikyta 
virs pusvalandį. Niekas neuž
gauta.

Harlem upėj rastas kūnas 
C. Femandez’o, dingusio iš 
namų Long Island City perei
tą šeštadienį.

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

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

pasitarimą, 
prisiruošimo 

darbas pravesti, 
svarbus, tad vi-

SUSIRINKIMAI
LMS Centro Komiteto mitin

gas įvyks šį sekmadienį, 10 a. 
m. Visi nariai privalo būti, nes 
paveikslai bus nutraukti.

Sekr.

Maželienė, energinga

J. LeVANDA—E. LeVANDA 
Tėvas ir Sūnus Levandauskal

UNDERTAKERS

ir šiemet 
smagaus 

jurgiečiai

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA

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

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-3842

Conolly, Am.
N. Y. Apskri-

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau Elzbietos Barišitės, po 

pirmu vyru Papauricnė. Kas žinote, 
kur ji randasi prašau pranešti, arba 
teguį pati atsišaukia. Turiu svarbų 
reikalą iš Lietuvos. J. Yasiunas, 577 
Crescent St., Brooklyn, N. Y.

(187-189)

EAST NEW YORK-RICH. HILL
ALDLD 185 kp. ir LDS 13 kp. 

rengia metinę vakarienę, 7 d. gruo
džio, Buzelio Svet., Crescent St. ir 
Atlantic Avė. ’Prašome kitų org. tą 
dieną nieko nerengti. — Kom.

(187-189)

East Upėj prie 22nd St. ras
tas prigėręs asmuo pažintas 
kaipo M. J. Regan, 45 m., 
158 E. 46th St., N. Y.

LeVANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

(SHALINSKAS)

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

Eugene P.
Darbo Partijos 
čio pirmininkas, paskelbdamas
Marcantonio nominaciją, sa
ko :

Apie 40 m. moteriškė, užsire
gistravusi St. George viešbutyje 
kaipo “Miss R. Best, iš Long 
Beach,” užsimušė nukritus ar 
nušokus nuo 22-ro aukšto.

antonio. Nepaprastai 
pastovus ir teisingas 
už Amerikos liaudies 
Amerikos Darbo Partijos na
riai teisėtai didžiuojasi juomi, 
ir užtikrina jo išrinkimą šį

“Ištikimųjų mums smagu vėl 
nominuoti kongresmaną Marc- 

d ras u s, 
kovose 

gerovę.

darbininkas dirbti 
ne svarbus, tiktai kad 
ir geras žmogus. Mo- 
susitarimą. Prašome 

sekančiu antrašu: I.

gynė- 
Marc- 
nomi- 
iš 20-

d i strik to, New

programų darbą, 
narių norėtų pa- 
be blankos, labai 

mes. Tačiaus,

REIKALAVIMAI
Reikalingas 

ūkėje, amžius 
būtų teisingas 
kestis pagal 
kreiptis
Bartkus, McDonough, N. Y.

(187-189)

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto

W CMHM (XihmilCCO

> .Z..—
—

Senatorius ir Kongresmanas 
Kalbės Mitinge už Taiką

Marcantonio Darbiečiii 
Vėl Nominuotas

rienės, nes tuom palengvinsit 
g a s p a d inėms suplanavimą, 
kiek maisto gaminti. Vakarie
nė neįmanoma tinkamai su
ruošti, nežinant kiek svečių 
ateis jos valgyti. Tikietus įsi
gykite nuo jų platintojų, ar
ba atsikreipkite pas rengimo 
komitetą: 427 Lorimer Street, 
Brooklyn, N. Y.

Paskilbęs* Amerikos išlaiky
mo taikoj šalininkas, 
ir abelnai liaudies teisių 
jas kongresmanas Vito 
antonio darbiečių vėl 
nuotas į kongresmanus 
to kongresinio 
Yorke.

Viso Brooklyno organizacijų 
mobilizuotei už taiką rengia- 
m a s m i 1 ž i n i š k a s m asi
nis mitingas, kurin gauta toki 
žymūs kalbėtojai, kokių dar 
iki Šiol joks tuo klausimu mi
tingas nėra turėjęs. Tarpe jų 
randasi Jungtinių Valstijų se
natorius Nye iš North Dako- 
tos, taipgi J. V. kongresmanas 
Vito Marcantonio.

Mitingas bus rugpjūčio 14- 
tą, Coney Island Velodrome, 
kuris talpina keliolika tūks
tančių publikos.

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
Lietuvių Darbininkų Susi

vienijimo Penktas Seimas jau 
arti. Jis Įvyks šio mėnesio pa
skutinėje savaitėje. Jau daug 
delegatų Į jį išvyko, o kiti 

į ruošiasi; mes irgi ruoškimės
parama prje seįmo su padidinta ener- 

I gija, kad atvykusius svečius- 
delegatus tinkamai priėmus.

Komitetas Priruošimui LDS 
Penkto Seimo, susideda iš vie
tinių LDS kuopų atstovų ir 
LDS Trečio Apskričio, darbą 
pradėjo su kovo 12-ta šių me-

Sekantis didelis mūsų dien- tų. Jis atliko daug prirengia- 
raščio naudai parengimas, tai mųjų darbų, bet Seimo Įvyki- 
Philadelphi jos piknikas. Jis
įvyks sekmadienį, prieš Labor 
Day, 1 d. rugsėjo-September. 
Brooklynas jau turi pasisam
dęs 8 Husus. Bilietas $1.75 į 
abi pusi.

Bušai eis iš Central Brook
lyno, Ridgewoodo, East New 
Yorko, Maspetho ir Williams- 
burgho.

“LAISVĖS” ADMINISTR.

nimas neįmanomas 
kuopų narių, be 
Brooklyno lietuvių
Todėl mes pageidaujame jūsų
talkos-kooperacijos, kad tin
kamai šeiminį programą Įgy
vendinus ir turėjus sėkmingą. 
Kaip mes galime padėti? 
daug kas klausėte mūs. Trum
pai galima atsakyti štai ką: 
mes turėsime eilę šeiminių pa
rengimų. Į kuriuos prašome 
gausiai lankytis; mes turėsi- 

| me delegatus apnakvinti, tai
T .. . ... . _ reikės butu, tad turinčius vie-J. Martmkaitis mirė rugpj u-1 , , . - . , ,

v. r ... 'tos labai prašytume, kad sti-čio 5 d. Paliko nubudime sa-i .. _ ’ __ .................. . . . . v -teiktumėte. Justi visu žiniai,vo moterį, tris dukteris, zen-l . . . ‘ v. ‘ v. . . kas ir kur įvyks, čia pažymėtus, ir anūkus. . . .. _ .. ,~ ,, . ... sime, prašome isitemyti.Draugas Martinkaitis ilgus ’ ‘
metus išdirbo pas lietuviškus 
kontraktorius. ir jau daug me
tų buvo “Laisvės” rėmėjas ir 
skaitytojas.

Buvo palaidotas Cypress 
Hills kapinėse rugpjūčio 8 d

Nakvynės

Kaip visi žinome, kad mes 
turėsime daug svečių delega
tų apnakvinti, 
kuopų narius
brooklyniečius labai prašome, 
kas turite vietos, kad praneš
tumėte dabar specialiai nak
vynių komisijai apie tai. Jau 
laikas suregistruoti, kad atsi
tikime galėtume žinoti, kiek ir 
kur delegatai galės būti pri
imti.

Nakvynių užregistravimo vi
sais reikalais meldžiame kreip
tis: Pranė šešclgytė, 427 Lo
rimer St., arba šaukite: EVer- 
gre'en 7-3529.

Pasveikinimai

Morgano parduotoji karo 
reikalams jo privatiška jachta 
-jūrėmis plaukiojantis palo- 
cius, kurio statyba lėšavus 
$2,000,000, išplaukė iš Hobo
ken porto Anglijos karo tar
nybon.

BAR ir GRILL 
LIETUVIU RESTAURANAS 
Įdomiai (puošta lietuviška aludė 

ant Grand Street 
Rheingold -sxtra Dry Alus.

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės

Turime ir kambarių pernakvot 
arba' savaitiniai išrandavot
JOSEPH ZEIDAT

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

Fred F. French Co., savi
ninkai pusiau publiškų Kni
ckerbocker Village apartmen- 

-----tų, New Yorke, norėjo išvary
ti progresyvius rendauninkus 
pirmam kontraktui pasibai
gus. Rendauninku Lyga užve
dė teisme bylą. Rugpjūčio 7-tą

Parengimai

Mūsų LDS Seimo programa 
susidės iš įvairių sporto sky
rių, kurių čia neminėsiu, 
jaunuoliai tuo rūpinasi, iš

' silinksminimo vakarėlių 
į šaunios vakarienės.

Sekmadienį, rugpjūčio 
tą, bus delegatų sutiktuvių 
vakarėlis su šokiais, Lietuvių 
Piliečių Kliube, 280 Union 
Ave., Brooklyn, N. Y. Įžanga 
25 centai; prasidės 7:30 vai. 
vakaro;

Pirmadienį, rugpjūčio 26-tą, 
bus Central 

Manhattan 
vakaro.

LDS Penkto Seimo sveikini
mai jau ateina dabar nuo mū
sų apskričio kuopų. Jie bus 
Įdėti j šeimini programą,’ o 
bendrą sutrauką paskelbsime 
kartu prieš pat seimą. Dabar 
čia noriu priminti visiems, kas 
gavote blankas pasveikinimus 
rinkti, kad tuojaus grąžintu
mėte, kaip ant blankų nuro
dyta, nes mes jau turime duo
ti Į spaudą 
Jei kas iš 
sveikinti ir 
Įvertinsime
draugai, malonėkite tą greit 
atlikti dėl aukščiau nurodytų 
taisyklių. Sveikinimus siųski
te sekamai: J. E. Gužas, 427 
Lorimer St., Brooklyn, N .Y.

Susirinkimas
šeiminis balius
Palace, 16-18
Ave., prasidės 8 vai. 

byla buvo išspręsta N. Y. Vai-, Įžanga 35 centai; 
stijos Vyriausiam Teisme. Tei-i i 
sėjas Felix C. Bevenga patvar-jtą, 
kė, kad firma turi rendaunin- 
kams kontraktus

Ketvirtadienį, rugpjūčio 29- 
, šeiminis bankietas išleidi

mui delegatų, irgi Central Pa- 
atnaujint, o lace, kaip 8 vai. vakaro. Va- 

jiems pasipriešinus, tada namų karienės tikietas $1.25. Nuo- 
komisionierius Weinfield turi; širdžiai prašome Į visus pa- 
teisę Įsikišti ir priversti atnau- rengimus skaitlingai atsilanky- 
jint kontraktą.

E. Gulick, 39 m., Consoli
dated Edison Co. darbininkas, į 
palietęs didįjį elektros perleis- 
tuvą ir per jį perbėgus 2,200 
voltų elektros srovė, tačiau iš
liko gyvas tik dikčiai apdegė.

šio pirmadienio vakarą, 
rugpjūčio 12-tą. visi kviečiami 

Į atsilankyti' Į savitarpinio švie
timosi vakarą, kuriame bus 
gvildenami-diskusuojami svar
biausieji pastarųjų poros sa
vaičių Įvykiai Lietuvoje, pa
sauline plotme, ir Amerikoje.

Įvadinę kalbą pasakys R. 
MizaYa. Jisai taipgi yra pa
sižadėjęs nušviesti reikšmę 
kunigo Balkūno “revoliucijos”. 
Mizara pats buvo nuvykęs Į 
visų smetonininkų bendrai 
šauktą mitingą ir išklausė ku
nigo prakalbos-šauksmo “re- 
voliucijon”.

Pradžia 7:30 vai. vakare. 
Bus “L.” salėj, 419 Lorimer 
St. Įžanga nemokama.

Rengėjai.

A. Foldera, 78th Sti, Ozone 
Pk., sulaikytas be kaucijos už 
laikymą revolverio, kuriuofni 
jis grąsinęs nušaut savo žmo-lve aukštumos prie 133rd St., 
ną. N. Y. Jos nervai buvę sukri-

i kę po gimdymo prieš šešetą 
savaičių. Liko du kūdikiai ir 

i vyras.

Pora vyrų sulaikyti teismui 
kaltinimu bandę pavogti iš 
moteriškės vaiko vežimėlin 
pasidėtą piniginę. Jie parodę 
krautuvės langan, kad at- 
kreipt jos atydą, o tuo tarpu 
čiupę piniginę ir leidęsi bėgt.

Seimo Priruošimui Komite
to susirinkimas įvyks antra
dienį, rugpjūčio 13-ta, 8 vai. 
vakaro, 427 Lorimer St. Visi 
LDS kuopų ir LDS 3-čio Aps
kričio atstovai susirinkite, tu
rėsime svarbų 
kaip galutinai 
prie seimo 
Susirinkimas 
si būkime.

Pereitą ketvirtadienį 
si “Laisvėje” ir LDS 
įstaigose John ir Ann 
tis iš Chicagos. Jiedu
atvyko atostbgomis apsilanky
ti pas Petručio pusbrolį Joną 
Ormaną, LDS Jaunimo sekre
torių, taipgi pamatyti metro
polio Įdomybes. Pakelėje lan
kėsi pas tetą S. Ormanienę ir 
šeimą, Pittsburghe. Sustojo 
pas Joną-Aldą Ormanus, Rid- 
gewoode.

Petručiai -yra pavyzdingi 
Amerikos lietuviai, abu veik
liai dalyvauja jaunimo ir su
augusių lietuvių judėjime. Jo
nas yra geras sportininkas ir 
chicagiečių LDS ’sporto direk
torius, taipgi dienraščio “Vil
nies” direktorių tarybos na
rys. Ann Petrutienė-šimkiūtė 
yra prasisiekus muzikė, Lie
tuvių Moterų Kultūros Kliubo 
Choro 
ginga 
me.

M.
darbuotoja visame Brooklyno 
lietuvių pažangiajame judėji
me, pastaruoju laiku nesvei- 
kuoja, jau virš savaitė iš namų 
negali išeiti. Daktarai visas 
bėdas prirokuoją tonsiliams, 
tad gal prisieis juos prašalinti.

Linkime greitai pasveikti.

Conolly pareiškė, kad Luigi 
Antonini’o išstojimas prieš 
Marcantonio išstatant tūla Jo- 
seph Piscitello neduos pasek
mių. Jis sako, kad pažangie
ji darbieciai tą iššaukimą pri
ima ir jie parodys, kad “po
nas Antonini nekalba varde 
Amerikos Darbo Partijos” ir 
kad jis “ypatingai nemylimas 
italų liaudies 20-me kongresi
niame distrikte”.

Rytoj Įvyks Jurginės 
Metinis Piknikas

Šv. Jurgio Draugijos 63- 
čias metinis piknikas įvyks jau 
rytoj, sekmadienį, rugpjūčio 
11-tą, Dexter Parke. Prasidės 
nuo 2:30 po pietų ir tęsis iki 
vėlybų išnakčių. šokiams 
grieš Navicko ir Kaizos orkes- 
tros, viena amerikoniškus, ki
ta lietuviškus,, šokius. 
40c.

Kaip visada, taip 
tikimasi skaitlingo ir 
pikniko, kadangi 
patys yra skaitlingi, o prie to 
juos remia ir kiti, jų pramo
gose dalyvauja ir nepriklau
santi draugijoj visokių pažiū
ru žmonės. C- K

Rugpjūčio 8 dieną aplankė 
“Laisvės” įstaigą Jonas Saba
liauskas, jaunas ir energingas 
vyras. Iš amato Sabaliauskas 
yra mašinistas, gyvena New
ington, Conn. New Yorke sve
čiavosi tris dienas. Jis čia ap
lankė daug svarbių įstaigų. 
Apžiūrėjęs “Laisvės” maši
neriją aukojo $2 dienraščio 
palaikymui. /

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

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei-

Iš senų 
n a u jus 
lūs ir 

L sudarau 
Grikoniškais, 
kąlui esant ir 
p a d i dinų tokio 

rdydžio, 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

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

E 
5 
E

Lietuvių Rakandų 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. tci 7-8451 Brooklyn, N. Y.

NOTARY 
PUBLIC

i 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.

Mateušas Simonavičius
Gražiai įrengta Susiėjimams įstaiga

ir impor- 
degtinės ir 

geriausių

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

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

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

BROOKLYN, N. Y.
Tel. Evergreen 4-9508
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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 aprokatjmus be jokio mokesčio.

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

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

• > (Kampas Roebling St.)

• Tel. EVergręen 7-1645 License No. L. 888
• Į{ -----------------
• Tikrai Žinokit, Kad Perkant Sau Vy-
• nūs ir Likerius Reikia Pirkti Patin-
• ^karnoj Krautuvėj

I Manhattan Liquor Store
"Special

Telefonas EVergreen 7-1661
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FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. — Brooklyn — “Laisvės” Name

• Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuve Williamsburgh’e

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ RŪŠIŲ GĖRIMŲ

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

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

ĄTDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO

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