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terų lygybė?

Antanas Smetona išdūmė jl?aut užtikrinimą iš Angli- 
Vokietiją, tai Lietuvoje pla- P,os. !* ,^° le'-ĮJ9s’ Ka^A ^0S

Washington. — Komisija 
vadovaujama buvusio prezi
dento Hooverio stengiasi iš-

ley, kaip specialį tėmytoją 
Anglijos laivyno karinių 
veiksmu. 4.
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Washington. — Praneša- 
ministerija ma, kad prezidentas Roose- 

tyrinėsianti veltas pasiuntė į Londoną 
pelnininkus Amerikos karo laivyno ad

mirolą Robertą L. Ghorm-

dvi šalys praleistų iš Ame
rikos maistą šelpti 18 milio- 

ntZiduZo’ žmoniU> kuriem gręsia 
’ badas Holandijoj, Belgijoj, 

j ir Norvegijoj.

- - - * , Fašistų valdomoj Ispani-
mirdamas nepaliko nei cen- J°j gręsia jiems _ sušaudy
to, tai kunigas nė pažiūrėt mas. Tarp pabėgėlių yra ir 
į jo karstą nesutinka. (4,000 sužeistų kariautojų už 

Tai kur čia sūnų ir dūk-Į Ispanijos respubliką.

KRISLAI
Argi Taip?
Matot, Kada Pripažino.\
Pasikėlę Sparnus.
Turtai ir Gerovė.
Gyvens ir Kovos.

Rašo A. B.

So. Bostono “Darbininke” 
(rugpj. 9 d.) skaitau:

• “Kurie priklauso prie ka
talikų bažnyčios, kokios jie 
bebūtų kilmės ar kalbos, lai 
žino, kad jie visi viešpaties 
namuose... turi lygias sū
nų ir dukterų teises”.

Bet tai ne tiesa. Atsime
name, kaip senoje Lietuvo
je viešpaties namuose ponai 
ir ponios prie pat altoriaus 
turėdavo gražiai įtaisytas 
vietas sėdėti, kai paprastie
ji žmoneliai, kaip silkės bač
koje, būdavo susikimšę.

Arba, jeigu vienas bažny
čios sūnus palieka daug’

“Naujienose” rugpj. 8 d.i 
randu sekamą:

“Reikia nebijoti pažvelgti^ 
tiesai į akis. Kai Maskvos 
komisarai privertė Merkio 
kabinetą atsistatydinti ir

PABĖGĖLIAI FRANCI- 
JOJ SIUNČIAMI į 
FRANCO NAGUS

Mexico City—Šičia gau
ta žinia, kad francūzų ir 
vokiečių valdovai Franci joj 
siunčia atgal į Ispaniją vi
sus Ispanijos respublikie- 
čius-liaudiečius, kurie buvo 
pabėgę nuo fašistinio Ispa- 

bažnyčiai pinigų, tai būna njj°s diktatoriaus generolo 
iškilmingai kunigo palaido-’ Franco.
tas. O kuris gyveno varge, Fašistų valdomoj Ispani-

čiai pasklido ne nusiminimo, 
bet džiaugsmo nuotaika- 
Žmonės lengviau i______,
pajutę, kad tautininkų sau-A ... . 
valiavimo gadynė pasibaigė yenR1J°J 
ir daugiaus nebegrįš.”

Taip mes teigėme iš pat 
•pradžios. O “Naujienos”’ 
tvirtino, būk Lietuvos žmo
nės buvę griežtai priešingi Washington. — Anglijos 
perversmui, būk jie demon-, valdžia žada išleist 200 mi- 
stravę Kauno gatvėse dan-| 
tis sukandę prieš komunis
tus ir tt. Mus vadino išga
momis ir parsidavėliais, kai 
mes nebijojome tiesai pažiū
rėti į akis, i

Kokią iš to išvadą daro 
“Naujienos”, “pažvelgusio^ 
tiesai į akis?” Ar jos pri
pažįsta Lietuvos žmonių va
lią ir džiaugsmą?

Nieko panašaus. Jos šau
kia smetonininkus, klerika
lus, sandariečius, socialistus 
bendron kovon už sugrąži
nimą Lietuvoje išnaudotojų 
viešpatavimo.

O kas tam jų bendram 
frontui turėtų vadovauti?) 
Ogi Smetonos agentai. Taip 
sako “Naujienos.” Klausy
kite : i

“Lietuvos valstybę užsie
niuose tuo tarpu atstovauja 
jos pasiuntiniai ir konsu
lai, z Lietuvos išeivija gali 
su jais kooperuoti.”

Vadinasi, visas tas jU 
bendras frontas, vadovybėjje 
Žadeikio, Budrio ir Dauž- 
vardžio, darbuosis sugrąžą- 
nimui Lietuvon smetonizmd.

Tai šitaip “Naujienoš’v 
žvelgia tiesai į akis.

Daug pažangių lietuvių 
jau pasiruošę važiuoti Lie
tuvon, pamatyti savo gimti
nį kraštą. Laukia tik karo 
pabaigos. Tai gražus jų 
troškimas.

Kiti mano trenkti Ameri
ką ir važiuoti Lietuvon pa
stoviai apsigyventi. Nerei
kėtų skubintis. Nereikėtų 
bėgti. Čia mūsų šalis. Su ja 
sugyvenome. Geriausias sa
vo gyvenimo dienas čionai 
praleidome. Sveikatą savo 
Čia išliejome.

O Amerika didelė, graži,

Darbo žmonių
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.00

Metams

Hooverio Komisija Badau
jantiems Maitinti

Anglija Nori Gaut 400 Tan- 
i kų iš Jungtinių Valstijų

lionų dolerių pirkimui tan
kų iš Jungtinių Valstijų. Už 
tuos pinigus Amerika, kaip 
sakoma, galėtų pastatyt 4,- 
000 tankų Anglijai; tankai 
būtų po 25 iki 35 tonų įtal
pos.

Patariamoji Šalies Gyni
mo Komisija reikalauja 
skirt 16 milionų dolerių 
Chryslerio automobilių kor
poracijai pastatyt didžiulį 
tankų fabriką.

Italai Apie Savo Karo 
Veiksmus prieš Anglus

Roma. — Italų komanda 
teigia, kad jie oro bombo
mis pavojingai sužeidę An
glijos karo laivą “Resolu
tion.”

Šiaurinėje Afrikoje italų 
orlaiviai bombardavo ang
lų geležinkelio stotį Hersoj 
Matruh.

Rytinėje Afrikoje italai 
atėmė iš anglų Adueiną ir iš 
oro bombardavo įvairias an
glų pozicijas.

turtinga šalis. Jos gyvento
jai, kurių dalimi ir mes at
eiviai esame, niekur nepa
bėgs. Jie kovos, tuos turtus 
laimės sau ir susikurs rojiš
ką gyvenimą.

Aš bijau ir ve ko: Kai ku
rie tikisi sugrįžę Lietuvon 
ponais būti.

Žinau vieną prietelių, ku
ris turi labai gerą užsiėmi
mą, padaro labai daug pini
gų (per šimtą dolerių į sa
vaitę), turi puikų automobi
lių. Ir jis pasikėlęs sparnus 
skristi Lietuvon “for good.” 
Tą puikų automobilių su 
savim irgi pasiimsiąs.

Well...

Kompanijos Stengiasi Išveržt Kuo Di
džiausių Pelnų iš Amerikos Valdžios 

Už Karo Reikmenų Gaminimų
Washington. — Jungti

nių Valstijų kongresas bir
želio mėnesį šiemet paskyrė 
400 milionų dolerių kari
niams šios šalies orlaiviams. 
Už tuos pinigus turėjo būt 
tuojau statoma 4 tūkstan
čiai tokių orlaivių. Bet lėk
tuvų kompanijos, per sep
tynias savaites po to pasi
rašė sutartis su valdžia pa
statyti Amerikai tik 33 ka
rinius orlaivius iš viso. To
kį raportą išdavė Jungtinių 
Valstijų karo ministeris 
Stimson rugpjūčio 9 d.

Kompanijos atsisakė sta
tyti valdžiai tūkstančius ka
ro orlaivių tol, kol šalies 
kongresas daugiau numuš 
taksus nuo jų pelnų. O ka
ro ministeris Stimson pra
eitą penktadienį pats ragi
no kongresą tuojau išleisti 
įstatymą, kuriu om būtų dar 
numušti tom kompanijom 
taksai ir taip užtikrinti di
desni jom pelnai.

Tačiau orlaivių kompani-

JAPONU LAKŪNAI VĖL 
DAUGMENIŠKAI ŽUDĖ .

NEKARINIUS CHINUS
Chungking, Chinija. — 

Šimtas Japonijos orlaivių 
vėl bombardavo šį miestą, 
laikinąją Chinijos sostinę, 
ir. išžudė bei pavojingai su
žeidė tūkstantį , nekariškių 
chinų. Japonijos bombinin- 
kai, be kitkorsunaikino am
erikonų methodistų misijos 
mokyklą.

London. — Anglų orlai
viai bombardavo vokiečius 
ir Anglijos saloje Guernsey, 
kurią jie yra atėmę iš anglų.

Vokiečiai Viso Sunaikinę Pu
santro Tūkstančio Prie

šų Lėktuvų
Berlin. — Vokiečių ko

manda skelbia, kad vokie
čiai nuo karo pradžios iki 
šiol sunaikinę 1,500 priešų 
orlaivių.

Praeitą šeštadienį vokie
čiai nukirto žemyn du An
glijos lėktuvus; anglai tąip-< 
gi nušovė du Vokietijos lėk
tuvus.

Anglų ir Vokiečių Bombarda
vimai iį-Oro.

London. — Anglai teigia, 
kad jų lėktuvai vėl kartoti
nai bombardavo vokiečių 
gazolino ir žibalo sandėlius 
Holandijoj, amunicijos fa
brikus Ludwigshavene ir 
Cologne, geležinkelių cent
rus ir lėktuvų stovyklas ir 
Hamburgo prieplaukas.

Anglai pripažino, kad vo
kiečiai nuskandino anglų 
submariną “Odiną.”

ORAS.—Vidutiniai šilta.
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Nuo Birželio Mėnesio Fabrikantai Sutiko Pastatyti Amerikai 
Tik 33 Karinius Orlaivius; Jie Laukia, kol Kongresas

Griežtai Ni^muš Taksus nuo Fabrikantų Pelnų
jos per pirmąjį 1940 pus
metį gavo daugiau pelnų, 
negu bet kada pirmiau. 
Taip antai, pelnai Curtiss- 
Wright lėktuvų kompanijos 
per tą pusmetį buvo 35 
procentais aukštesni, negu 
pernai per tą patį pusmetį. 
O balandžio, gegužės ir bir
želio mėnesiais Amerikos 
orlaivių kompanijom įplau
kė 125 procentai daugiau 
pelnų, negu pernai tais pa
čiais mėnesiais.

Negana pasiūlymų dar 
sumažint taksus orlaivių 
kompanijom. Valdiška Fi
nansų Atsteigimo Korpora
cija dabar sumanė paskolint 
200 milionų dolerių tom 
kompanijom, kad jos galė
tų dasistatyti naujų fabri
kų. Bet, nežiūrint siūlomos 
paskolos, šios kompanijos

reikalauja, kad valdžia dar 
numuštų jom tiek taksų, 
kiek kaštuos naujų fabrikų 
dastatymas.

“Daily Worker” rašo: “Iš 
darbininkų bus reikalauja
ma, kad jie dar labiau pasi
aukotų šaliai ginti.” Bet 
kompanijos užmiršta savo 
patriotizmą ir žiūri tik pel
nų.

“Pati Jungtinių Valstijų 
armija panaikino 40 valan
dų darbo savaitę arsena
luose ir įvedė 48 valandų 
darbo savaitę. Tai tiesa, kad 
šiuo tarpu bus mokama pu
santro sykio tiek už virš
valandžių darbą, bet greitu 
laiku, be abejo, bus pakel
tas šauksmas, kad darbi
ninkai daugiau pasiaukotų, 
ir dirbtų 48 valandas už 40 
valandų algą.

LIETUVOS LIAUDIS ENTUZIASTIŠKAI 
DIRBA, NET LENKTYNIUOJA, KAIP SA
KO KAUNO KABLEGRAMA “LAISVEI"

• r ■ '

(Kąblegrama “Laisvei”)
Kaunas, Rugpjūčio 10.

Lietuvos seimo delegacijos laukiama grįžtant iš Mask
vos šį sekmadienį.

Baigiamas Darbėnų-šventosios geležinkelis.
Visame krašte nepaprastai sparčiai eina žemės valstie

čiams dalinimo darbai. Tam talkininkauja komunistinio 
jaunimo, valstiečių, darbo inteligentų savanorių brigados.

Įmonių darbininkai pradeda Stachanovo (greitadar- 
bių) pavyzdžiu gamybos lenktynes visoje šalyje.

Viešpataują nepaprastai geras žmonių ūpas, *noras 
dirbti socialistinei tėvynei.

JAPONIJA PYKSTA 
PRIEŠ AMERIKĄ

SUNAIKINTA 15 ITALŲ 
ORLAIVIŲ

Tokio. — Japonų valdovai 
pykstat kad Jungtinės Val
stijos Sulaikė orlaivinio ga
zolino-pardavinėjimą Japo
nijai, Uęt pardavinėja jį So
vietams.

Cairo, E'gyptas. — Anglų 
lėktuvai bombardavo italų 
laivus Tobruk prieplaukoje 
ir sunaikino penkiolika Ita- 

Mobilizuokitės taikai; sumuokite verstiną kareiviavimą
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“Teisdarystės 
nudavė, kad ji 
monopolinius 
karinėje pramonėje. Bet jos
valdininkas Thurman Ar
nold, persekiodamas darbo 
unijas, tuo pačiu laiku pa
reiškia, kad jis jau netyri
nės gumos monopolistų. Pa
tarėjų Komisija Šaliai Gin
ti prašė netyrinėt jų. O šios 
komisijos narys yra ir Sid
ney Hillman” (pirmininkas 
Amalgameitų Siuvėjų Uni
jos). Savaitė pirmiau Ar
noldas atšaukė bylą prieš 
žibalo trustą, taip pat pa
gal prašymą Patarėjų Ko
misijos Šaliai Ginti, ir Hill- 
manas vėl kalbėjo, kad dar
bininkai turi pasiaukoti. O 
Robertas Wattas, atstovas 
Williamo Greeno, kalbėda
mas Massachusetts Valsti
jos Darbo Federacijai, pa
darė prižadą, kad darbinin
kai nedalyvaus ir jokiuose 
teisėtuose streikuose.”

SMETO NOS ATSTOVYBĖ 
BERLYNE NEŽINANTI APIE 

VALDŽIOS PERMAINĄ
Berlin. — Kazys Škirpa 

ir kiti nariai Lietuvos bu
vusios pasiuntinybės atme
tė Sovietų reikalavimą per- 
vest tą pasiuntinybę atva
žiavusiems Sovietų atsto
vams. Smetonos atstovybės 
sekretotrius Kuzminskas 
pareiškė, kad jis dar netu
rįs tikrų žinių apie vyriau
sybės permainą Lietuvoj. 
Sako, kad tik vokiečių poli
cija tegalėtų priverst juos 
apleist Smetonos atstovybę.

Senatorius Wheeler Reika
lauja Visuotino Balsavimo 

Dėl Kareiviavimo
Washington. — Senato

rius Wheeler, priešingas 
įvedimui verstino kareivia
vimo, reikalauja, kad tas 
klausimas būtų pavestas pa
tiems Jungtinių Valstijų pi
liečiams išspręst per visuo
tiną balsavimą.

Vokiečių Pranešimai apie 
Savo Karo Žygius

gink- 
laivą,

bom-

Berlin. — Vokiečių sub- 
marinas paskandino 
luotą prekinį anglų 
8,700 tonų įtalpos.

Vokiečių lėktuvai 
bardavo Anglijos ginklų ir 
amunicijos fabrikus, prie
plaukas, laivastatyklas ir 
kitus kariškai svarbius pun
ktus. Sako, kad padarę daug 
nuostolių anglams.

London. — Lietuvos, Lat
vijos ir Estonijos vyriausy
bės įsakė visiem iki šiol bu- 
vusiem šių kraštų atstovam 
ir konsulam uzžsieniuose pa
sitraukt iš vietų.

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

KOKIA BUVO MISIJA 
ROOSEVELTO PASIUN

TINIO ANGLIJOJE?

Hyde Park, N. Y.—Pre
zidentas Rooseveltas buvo 
slaptai pasiuntęs į Angliją 
tūlą poną vadinamą Willia- 
mą J. Donovaną. Šis ponas 
sugrįžo ir išdavė preziden
tui raportą; bet raportas 
slepiamas nuo amerikiečių 
publikos.

London. — Anglų laikraš
tis “Daily Herald” rašė, kad 
Donovano atsilankymas į 
Angliją yra “didžiai pa
sekmingas” ir kad tas jo at
silankymas “labai giliai pa
veiks Amerikos nusistaty
mą kas liečia karą.”

I

Malioriai Streikuos, Jei 
Bosai Nesitars

Trijų apskričių—Manhat
tan, Bronx ir Richmond—ma
lioriai, 'organizuoti 9-to Dis- 
trikto Tarybon, pareikalavo iš 
bosų naujos sutarties ir tuo 
pat kartu pasiruošia streikui, 
kuris bus skelbiamas, jei bo
sai nepasirašys naujos sutar
ties lig šio mėnesio 25-tos.

Malioriai reikalauja pakė
limo algų nuo $1.50 iki $1.75 
per valandą, kas, kaip aiški
no unija, reikalinga prilygti 
vertei senosios skalės ano kon
trakto darymo laiku. Senoji 
skalė dabar nebeatitinkanti 
dėl pakilimo pragyvenimo 
reikmenų.

Taip pat reikalauja numa
žinimo valandų nuo 35 iki 30 
per savaitę. Tokias valandas 
jau gavę elektristai, vandens 
suvedėjai, tinkuotojai ir kiti 
bildingų statyboj esamų ama
tų darbininkai. Taipgi griež
tai reikalaujama samdyt per 
uniją 50% visų darbininkų, ir 
trijų dienų, 18-kos valandų 
darbo gruodžio, sausio, vasa
rio ir kovo mėnesiais.

t

Išsiuntinėjo Drafto 
Rezoliuciją

Newyorkieciu Teisėms Ginti 
Konferencija išsiuntinėjo virš 
tūkstančiai vietinių unijų ir 
kitų organizacijų kopijas re
zoliucijos prieš draftą, ragin
dama ir jas pasisakyt tuo 
klausimu.

Konferencijoj, kur ta rezo
liucija buvo priimta, dalyvavo 
600 delegatų nuo virš 200 or
ganizacijų, kurių tūlos turi 
desėtkus tūkštančių narių sa
vo eilėse.

Harlan McIntosh, .32 m., ra
šytojas, įbruko rankon taksi- 
ko vežikui raštu, pats greitai 
užbėgo ant 5 aukštų namo 
stogo ir iš ten sušukęs praei
viui “pasitrauk”, nušoko ir už
simušė ant šaligatvio, 60 W. 
8th St., N. Y.
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Policistas Henry Brooks, As
toria, sulaikytas po $2,000 
kaucija už pašovimą žmonos 
šeimyniniame barnyje. Jinai 
nuo pereito šeštadienio guli 
neatgavus sąmonės.
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gus didžiausius plotus Sovietų šalies, 
Vengrijos ir Bulgarijos. Rumunijoj tik 
apie 40% gyventojų sudarė rumunai. 
Kitų tautų žmonės buvo baisiai pavergti. 
Sovietai atsiėmė Bessarabiją ir Šiaurinę 
Bukoviną. Vengrija reikalauja nema
žiau, kaip 75% Transylvanijos; kuri yra 
labai didelė. Ji reikalauja likusioj dalyj 
pravesti balsavimus. Bulgarija reikalau
ja Dobružos. Pietų Bukovinos gyventojai 
reikalauja vienytis su Sovietų Ukraina.

i Jugoslavija nori atgauti savo plotus.
Rumunijos valdonai dūksta. Piktumą 

išlieja prieš žydų tautą. Nori apgauti 
Bulgariją, žada jai atiduoti Pietinę Dob- 
rudžą po to, kaip kviečius nuims. Bulga
rija sako, kad tada ji reikalaus ir Šiau
rinės Dobrudžos. Vengrija atisako to
liau laukti. Štai, kodėl Rumunijos kara
lius ir jo reakcinė valdžia siunta.

Kova už Taiką -- Kova
už Ameriką

Kažin kaip 
už taiką 

surišti su 
išdavyste, 
taiką, tas

Taikos Mobilizacijos 
Kongresas

Kitas labai rimtas ir stip
rus taikos balso pasidrąsini- 
mo požymis pasirodė formo
je šaukiamo Nepaprasto 
Kongreso Taikos Mobilizaci-

lyginti už fabrike nukirstą 
ranką. Nors liaudies minis
trai verste užversti daug 
svarbesnėmis valstybei ir 
tautai problemomis, bet 
stengiasi kuo greičiausiai, 
2Smetonos ministrai ir liau

raudonuo- Jai: Kongresas įvyks Chica-

Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the 

Act of March 3, 1879.
t

“Milionierius Pemetė Dešimtuką”

Mes Jos Nematome
“Keleivis” cituoja “Laisvės” (gegužės 

mėn. 12 d., 1939 m.) tūpusį Lietuvos Ko
munistų Partijos atsišaukimą, kuriame 
buvo pasakyta:

“Kovodami dėl pagrindinės Lietuvos 
nepriklausomybės išsaugojimo, privalom 
praktiškai remti ir stiprinti visos šalies 
ginkluotąsias pajėgas. Mes kviečiame sto
ti j Šiaulių Sąjungą. Mes reikalaujame 
sudaryti visas sąlygas, kad reikiamu 
momentu galima būtų apginkluoti visus 
galinčius nešioti ginklą piliečius.

“Mes kviečiame visomis išgalėmis rem
ti ginklų fondą.”

“Keleivio” bendradarbis pažymi, jog 
tas ginklų fondas, buvęs “Smetonos fon
das.”

Kaip ten nebūtų, bet mes nematome 
Lietuvos komunistų pareiškime jokios 
veidmainystės, kokią mato “Keleivis”. 
Lietuvos komunistai rėmė ginklų fondą, 
rėmė Lietuvos nepriklausomybę ir Lietu
vos nepriklausomybė buvo išsaugota: ne
pagrobė jos nei Lenkija, neigi Vokietija.

Dabar, kai Lietuva, konstituciniu ir 
demokratiniu būdu, pasiskelbė tarybine 
ir susijungė su Sovietų Sąjunga, tai jo
sios laisvė, josios likimas yra užtikrin
tas tūkstantį kartų daugiau, negu buvo 
prie Smetonos.

Kad Lietuvos darbininkų politika lin
kui ginklų fondo rėmimo buvo teisinga, 
ta tą paliudija patsai gyvenimas: tie 
ginklai, kuriais buvb apginkluota Lietu
vos kariuomenė, pateko Liaudies Kariuo- 
unenei. Kai Liaudies Kariuomenė susi
vienys su Raudonąja Armija, tuomet jie, 
ginklai, bus pervesti Raudonajai Armi
jai, kuri gins visą Sovietų Sąjungą po
draug ir Lietuvą.

Taigi Lietuvos darbininkai, kurie rė
mė ginklų fondą, neapsigavo. Apsigavo 
darbo žmonų priešai, kurie manė, būk 
Lietuvos kariuomenės ginklą bus gali
ma atsukti prieš Sovietų Sąjungą.

Anglija leido fašistinei Italijai užka
riauti Ethiopiją, o dabar italai iš Ethio- 
pijos jau baigia užkariauti Angljos kolo
niją Somalilandą. Bet kapitalistinė spau
da, ypatingai “Daily News” ramina. Ji 
rašo: “Anglijai netekimas Somalilando, 
tai tiek reiškia, kaip milionieriui pame
timas dešimtuko.” Tai skaitytojų apgau
dinėjimas! Somalilandas yra labai svar
bi Anglijai kolonija. Jokiame atsitikime 
geruoju ji neperduotų jos priešams.

Į Reakcija ir Žydai Rumunijoj
į Rumunijos bajorai, kapitalistai ir

dvarponiai, savo šalies darbininkų ir val- 
, | stiečių pavergėjai, kitų tautų prispaudė

jai, galutinai nusimaskavo.
. K Rumunija priėmė naują įstatymą prieš 

žydų tautą. Žydus padalino į tris gru
pes. Rumunijoj žydų gyvena apie 750,- 
000. Ir tas turės žymiai atsiliepti į visą 
šalį.

Į pirmą kategoriją įskaito tuos žydų 
tautos žmones, kurie seniau gyveno Ru
munijoj ir su ginklu rankoj kariavo už 
jos ponus. Jeigu iš šios grupės žydų 
tautos žmogus turi valdžioj darbą, arba 
kokį biznį, tai jie neva ten galės pasilikti. 

I W 'Veikiausiai, neoficialiai iš ten jie bus iš
ėsti. Bet ir iš šios grupės nauji žydai ne
gali gauti nei valdžios darbų, nei imtis 

LB. biznio.
Antra ir trečia grupė, tai tų plotų žy- 

dų tautos žmonės, kuriuos Rumunija pa
vergė po 1914-1918 metų karo. Šiems 
žydams uždrausta valdžios darbai ir bent 
kokiose visuomeniškose įstaigose. Jie pa
varomi iš profesijų. Jiems atimta teisė 

ę turėti kavinę, pardavinėti tabaką krau
tuvėlę, užlaikyti judžių teatrą ir kitokios 

% įstaigos. Žydams uždrausta įsigyti že- 
z mės, o jeigu kurie turi žemės, namus, tai 

bus atimta. Jiems atimta teisė armijoj 
tarnauti ir priklausyti prie organizaci
jų. Tai hitleripiai įstatymai!

Kodėl taip Rumunijos valdonai pasiu
to? Todėlu^ad'Rumunija buvo pavėr-

Vi/fys Dėl Sovietų Prekybos
Po to, kai Maskvoj buvo pasirašyta 

tarpe Jungt. Valstijų ir Sovietų Sąjun
gos prekybos sutartis, kai ten kietai bu
vo pastebėta, kad Amerikos nedrauginga 
politika kenkia tarpe šių dviejų šalių 
prekybai, o tas, žinoma, gali privesti prie 
to, kad Sovietų Sąjunga ne tik nepirks^ 
metus už $75,000,000 tavorų, bet net $40,- 
000,000, tai ir Amerikoj susirūpinta.

Valstybės sekretoriaus pagelbininkas, 
ponas Sumner Welles pareiškė, kad jis 
turi viltį, kad “tarpe abiejų šalių preky
ba padidės, kad ji vystysis abiejų pusių 
naudai..” Ponas Welles dvi valandas ta
rėsi su Sovietų Sąjungos atstovu Wash
ingtone Konstantinu Umanskiu. Mano
ma, kad tai buvo kalbėtasi apie pagerini
mą santykių ir prekybos reikalų. Visa tai 
labai gerai. Jeigu Amerikoj liausis truk
dę prekybai su Sovietų Sąjunga, tai iš to 
abi pusės laimės. Daugiau Sovietai pirks, 
daugiau Amerika pelnys, daugiau Ame
rikoj žmonių turės darbų, nes dabar, yra 
apie 12,000,000 bedarbių.

Kaipo draugingumo žygis buvo ir ki
tas, kada Jūrininkystės Komisija leido, 
kad du Amerikos žibalo laivai “Vacum” 
ir “China Arrow” vežtų Amerikos gazo
liną į Sovietų Tolimųjų Rytų prieplau
kas.

Bet tuo pat kartu vėl naujas nesusi
pratimas, kada, Amerikos valdžiai reika
laujant, Rio de Janeiro, Brazilijos prie
plaukoj, buvo sulaikytas buvęs Latvijos 
laivas “Ciltvaria”, kuris buvo gavęs įsa
kymą iš Sovietų Sąjungos valdžiosz tuo
jau grįžti į Sovietų prieplauką—Mur
manską. Jį sulaikė todėl, kad jis buvo 
apsiėmęs atgabenti į Baltimorę geležies 
rūdos ir kapitonas nenorėjo jos vežti, o 
buvo pasirengęs grįžti į Murmanską.

Ką Finijos Ponai Nori Atsiekti?
Kasdien iš Finliandijos ateina žinių, 

kad auga reakcija ir teroras prieš tuos 
piliečius, kurie nori, kad Finliandija gra
žiai sugyventų su Sovietų Sąjunga.

Finliandijoj yra susitvėrus finų Drau
gija Draugiškumui su Soyietų Sąjunga 
Palaikyti. Finliandijos valdonai užpuolė 
jos narius, mušė, daužė vyrus ir moteris. 
Uždraudė bent kokius susirinkimus. Ir 
to dar negana. Dabar visus tuos, kurie 
trokšta draugiško sugyvenimo su SSSR, 
meta iš darbų. Policija brutališkai juos 
daužo. Reikalauja, kad finai pasitrauktų 
iš tos draugijos ir stotų į fašistų “Schu- 
tcorps” organizaciją, kuri provokuoja 
karą prieš Sovietus.

Kaip ilgai tą galės pakęst Finliandijos 
darbo liaudis ir visi, kam brangi laisvė? 
Kaip ilgai tą galės pakęsti ir Sovietu 
Sąjunga, kuri mato, kad Finliandijos 
valdžia ne tik nesilaiko taikos sutarties, 
nepravedė nustatytoj vietoj gelžkelio, 
puola taikos šalininkus, bet ji atvirai 
rengiasi paversti tą kraštą į užsienio im
perialistų bazę karui prieš Sovietų Są- 
jungę?- ; i|

Prieš keletą savaičių tai
kos balsas buvo labai pris
lėgtas. Mažai kas drįso apie 
taiką kalbėti, 
vien kalbėjimas 
buvo bandomas 
kokia tai šalies 
Kas prabilo už 
buvo paskelbtas
j u. Taip išrodė, jog tik vieni 
komunistai šioje didelėje ša
lyje tetrokšta taikos ir už ją 
tekalba.

Šiandien situacija pusėti
nai pasikeitus — pasikei
tus gerojon pusėn. Taikos 
balsas pasidarė drąsesnis ir 
garsesnis. Apart “raudonų
jų”, atsirado ir šiaip žmo
nių, kurie susirūpino taikos 
reikalais. Už taiką prabilo 
tokios stambios darbininkų 
judėjimo figūros, kaip John 
L. Lewis, tokios didelės po
litinės “fišės”, kaip senato
rius Wheeler.

Prieš Konskripciją s *•
Kovos už taiką viena for

ma dabar susikristalizavo 
kovoje prieš įvedimą versti
no kareiviavimo, prieš taip 
vadinamą Burke - Wads
worth Conscription Bill. Iš 
karto buvo manyta, kad šis 
bilius pereis Kongresą nė 
lapei nesulojus prieš. Bet 
ačiū piliečių pabudimui lai
ku ir išsiliejusiai bangai 
protestų, bilius užkliuvo Se
nato Bute. Atsirado grupė 
senatorių, kurie atsisakė 
šokti pagal administracijos 
muziką. Jie pamatė, kad šis 
bilius hitlerizuoja Jungtines 
Valstijas. Jie išėjo prieš bi- 
lių. Toj opozicijoje randa
me senatorius Norris, John
son, LaFollette, Nye, Whee
ler ir kitus.

Dabar aišku, kad jeigu 
bilius ir praeis, tai nepraeis 
be atkaklaus pasipriešini
mo. Minėti senatoriai žino, 
kad su jų pozicija stovi 96 
nuoš. Amerikos gyventojų. 
Žmonės nenori konskripci- 
jos, nei karo.

Judėjimas prieš Burke- 
Wadsworth Bill pasidarė 
toks platus, jog ir Amerikos 
Darbo Federacijos preziden
tas ponas Green turėjo nu
lipti nuo tvoros ir pasisaky
ti, kur jis stovi. Tiesa, gana 
vėlai, tik pajutęs didžiausį 
organizuotų darbininkų pa
sipriešinimą pas t a n goms 
Ameriką s u h i 11 e rizuoti, 
William Green viešai pa
smerkė minėtą bilių.

Vis tiek gerai, vis tiek 
naujas stiprus balsas prieš 
militarizmą. Greeno išstoji
mas prieš Burke - Wads
worth Bill paskatins Ameri
kos Darbo Federacijos uni
jas energingiau trauktis 
kovon už taiką.

goję, rugpjūčio 31, rugs. 1-2 
dd. Kongresas šaukiamas 
labai plačiu maštabu. Var
giai bus toks miestas, kuris 
nebus Kongrese atstovauja
mas. Iš pranešimų matome, 
kad darbo unijos šimtais 
renka atstovus ir siųs Chi- 
cagon pridėti savo balsą už 
taiką.

Džiugu, jog taikos judėji
mas auga. Jis gali virsti to
kia audra, prieš kurią ne
drįs politikieriai ir liaudies 
priešai mūsų žemę traukti į 
europinę skerdynę. Mes ne
turime jokio reikalo kišti 
savo pirštus į šį europinį

gaisrą. Mums brangus mū
sų jaunimas. Mums bran
gios mūsų gyvybės. Šitaip 
pradeda drąsiai sakyti žmo
nių masės Washingtono vir
šytoms.

• Vienas dalykas turėtų
būti aiškus visiems, būtent be jokių apsunkinimų, iš- 
tas, kad kova už taįką yra'spręsti žmonių prašymus, 
kova už mūsų krašto gero- Daugelis liaudies ministrų 
vę. Iš sykio tai nebuvo aiš- temiega vos valandą, kitą, 
ku daugeliui. Komercinės daugeliui jų ir visai neten- 
spaudos propaganda taip ka pramigti, tačiau kiek* 
paveikė, jog patriotais ir'vienas jų ištikimai, su visa 
krašto gerovės šalininkais energija, su tauriu pasi- 
buvo perstatyti tie, kurie šventimu vykdo liaudies va- 
kalba ir darbuojasi už ka-dią ir prisiimtas didžiai at- 
rą. Ta spauda mokėjo grei-’ sakomingas pareigas. / 
tai pakrikštyti vienuš taikos i 
šalininkus “Maskvos agen
tais”, o kitus — “Berlyno 
agentais”. Ji ir dabar, žino
ma, tų purvų nesigaili.

Jeigu kam prilimpa išda
vikų ir svetimų dievų agen
tų vardas, tai jis prilimpa 
karo šalininkams. Kam yra 
prie širdies tikrieji intere
sai Amerikos, kaipo tautos, 
tas negali gailėtis energijos 
kovai už išgelbėjimą Ame
rikos nuo karo.

Tie, kurie šiokiu ar tokiu 
būdu buvo sužaloti, nūs- A 
kriausti, paniekinti, apspar- 
dyti smetonišku batu, ras 
teisybę pas liaudies minis
trus.

Tesibeldžia laisvosios Lie
tuvos liaudis į savo išrink
tųjų duris, nes už tų durų 
jau sėdi teisingumas!

Priėjo Liepto Galą
Išspruko auka iš Lietu

vos plėšrūnų nagų. Lietu
voje laisvė pražydėjo. Liau
dis ten krykštauja džiaugs
mu. Džiaugsmui galo nėra,

Smetonos Ministerial ir 
Liaudies Ministerial

Smetonos valdžios apara
tas per ilgus metus išdirbo 
klasiškai biurokratišką sis
temą. Į atsakomingiausias 
vietas buvo sodinami žmo
nės be iniciatyvos, minkš- 
tastuburiai, bailiai, pataikū
nai, moraliniai susmukę, ne- 
pasižymintieji jokiais suge
bėjimais, išskyrus 'sugebėji
mą marijonetiškai lanksty
ti stuburkaulį prieš “va
dus”, ’laižyti Smetonienei 
ranką ir'niekur neparodyti 
savo nuomonės. Mat, inicia
tyva, visas tautos protas, 
pagal gilų kaikurių smeto- 
nininkų ir paties Smetonos 
įsitikinimus, glūdėjo tik 
“tautos vado” galvoje. Šioji 
“galva,” tikriau pasakius 
makaulė, pasižymėjo vienu 
visiems sukčiams ir niek
šams būdingu bruožu: val
dyti ir apgaudinėti tautą 
bus lengviau, jei visas val
džios aparato vietas užims 
bailiai ir paklusnūs avinai. 
To Smetona pasiekė visu 
šimtu procentų.

Suprantama, kad šitokie 
smetoniški avinai, susodinti 
į ministerijas ir kitas įstai
gas, apsistatę save (vėl pa
gal smetonišką sistemą!) 
žemesnės veislės avinais. 
Šių avinų bandos nurezgė 
tokį biurokratijos tinklą, 
jog be aukštų rekomendaci
jų, be įtakingų^ damų rašte
lių, be jaunalietuviškų ak- 
selbantų tik labai maža dale
lė liaudies žmonių tepatek-] 
davo pas ponus ministrus. 
Dažnai gyvybinius piliečio 
prašymus ponas ministras 
lengva ranka nublokšdavo į 
stalčių, o imdavosi kuo skuJ 
blausiai tvarkyti kokio nors 
spekulianto prašymą. Mat, 
Smetonos ministrai gerai ži-

karto 
judri, 

to žo-

Petras Cvirka
priespaudos ir smetoniškai 
—skučiško teroro režimas 
ir kai prie valdžios stojo pa
čios lietuvių tautos pasirink
tųjų liaudies ministrų eilė, 
valdžios aparate iš 
ėmė reikštis sveika, 
demokratiška, pilna, 
džio prasme, tvarka.

Pas įvaikius ministrus 
kasdien eilių eilės lankyto
jų. Laukiamuose ministrų 
kambariuose, m i n i s t erijų 
koridoriuose tirštai prigū
žėję žmonių. Tačiau tų vi
sų laukiančiųjų veiduose 
jau spindi ne paklusnus ra
mumas, o atsigaunanti drą
sa, džiaugsmas ir viltis.

Štai, pas vieną ministrą 
atėjusi moteriškė skundžia
si, kad jai neišmokėjo darb
davys penkių litų, pas tre
čią prašosi jaunuolis stipen
dijos į Maskvą teatro stu-. 
dijoms, senelis nori,- kad bū
tų padaryti žygiai jam at-

Jungtinės Valstijos 
Praleidžia Orlaiviui 
Gazoliną Sovietams
Washington. — Valdiška t 

Amerikos Marinin kystės 
Komisija davė leidimą 
dviem žibaliniam laivam 
amerikonų kompanijų ga
bent orlaivinį gazoliną į So
vietų Sąjungą.

Sulaiko žibalą ir Naują 
Geležį Japonam

Tą pačią dieną valdiškoji 
Amerikos komisija atmetė 
japonų prašymą leist dviem 
amerikiniam laivam vežt ži
balą Dieselio inžinam ir 
naują plieną į Japoniją.

80,000 Žmonių Lavinama 
Karo Amatų Amerikoje ,

---------------------------------

Washington. — Sidney 
Hillman, pirmininkas Amal- 
gameitų Siuvėjų Unijos, na
rys Patarėjų Tarybos Šaliai 
Gint, pranešė rugp. 8 d., 
jog dabar 80 tūkstančių 
žmonių mokinasi amatinėse 
mokyklose darbų, kurie rei
kalingi kariškai pramonei.

Mokint darbininkus tokių 
amatų tai yra dalis prezi
dento Roosevelto progra
mos Amerikai ginti.

Klausimai ir Atsakymai
Dažnai be tame dalyke pa
tyrusio advokatė patarimo 
patento žmogus negali iš
gauti. Geriausia kreipkitės 
tiesiai į patentų ofisą Wash- 
ingtonan ir prašykite infor
macijų. Jie veikiausia nu
rodys, kaip ir ką turite da
ryti ir kiek tas viskas jums

Klausimas
Gerbiama “Laisvės” Re

dakcija: Gal ir man duosite 
atsakymą į mano klausimus. 
Šitai ką aš norėčiau žinoti. 
Pirmas klausimas: Aš turiu 
tokį medicinos išradimą. 
Kaip gauti patentą? Ar aš 
galiu jį valdžiai parduoti?
Gal aš ką gaučiau už tai? kaštuos. Adresas toks: 
Tik aš nežinau, kur ir kaip United States Patent Of- 
jį pasiųsti. Aj’ man reikia fice, Washington, D. C. 
siųsti sykiu ir tos liekars- 
tos sempalis? Jei taip, tai]trą klausimą. Sovietų Są- 
koks būna adresas? junga turi bendrą vėliavą

O čia antras klausimas: i su tam tikru herbu, ant ku- 
Kaip dabar bus, ar Lietuva ;rio yra surašytos visos są- 
tebeturės savo vėliavą ir j junginės respublikos. Vadi-* 
savus pinigus ir armiją, ■ naši, nuo dabar ant tos So-

; bendrosios

Dabar kas liečia jūsų an-

K—JI 1 IV vVl 1 Vz O CA JL JL dJL 4J1 j • • • •

no j o, kad patenkinus spėkų- kaip ji prisidėjo prie So vie- vietų Sąjungos
ilianto reikalą, galima tikė- tų^ Sąjungos? Ar Lietuvos vėliavos skambės vardas ir 
tis ir padoraus kyšio. O iš

nes ji pati patapo valdovu • eilinio žmogelio kągi peši
D": to nenuostabu, kad aziu.

Smetonos ministrų ir direk- “Laisvę 
torių stalčiai virto amžinai 
palaidotų piliečių prašymų 
ir maldavimų kapinynu. 
Tuose stalčiuos^ gulėjo liau
dies ašaros, nenubaustos, 
akis badančios, neteisybės ir 
skriaudos.

Šiandien, kai šauniosios, 
mums draugingos, Sovietų 
Sąjungos armijos dėka jau

savo krašto: Jos niekas ten’ Dėl to 
neišnaudos.

Už tą laisvę, kurią Lietu
vos liaudis atgavo, garbė 
tenka raudonarmiečiams.

Sykiu su Lietuvos liaudi
mi ir mes, amerikiečiai, lie
tuviai džiaugiamės. Džiau
giamės su visa laisva Lietu
va ir trokštame, kad laisvė 
darbo žmonėms prašvistų 
visame pasaulyje.

% vėliava bus visai panaikin- Lietuvos, 
vilta? Aš to nesuprantu. Mel-, 

paaiškinti per j 
Už ką sakau iš 

kalno ačiū. Aš esu “Laisvės” 
skaitytojas ir ją skaitau 
kasdien.

“L.” Skaitytojas A. K.
Atsakymas

Turime prisipažinti, kad 
apie tuos patentus mes la
bai mažai tenusimanome, vietų Sąjungoje tėra vienos 
Žinome tik tiek, kad išga- rūšies pinigai. Taigi, ir Lie- 
vimas patento surištas su tuvoje turės būti įvestas 

amžiams pašalintas liaudies įvairiomis c e r e m onijomis. dabartinis Sov. Sąj. pinigas

Po tam kiekviena sąjun
ginė respublika turi dar sa
vo vėliavą su tam tikim 
herbu. Vadinasi, socialistinė 
Lietuva turės savo vėliavą. 
Lietuvos seimas, priimda
mas naują Lietuvai konsti
tuciją, nustatys taipgi Lie
tuvos vėliavą ir herbą.

Dėl pinigų, tai visoje So-

•<

H. S.
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Mažųjų Šalių Nepriklausomybe
Rašo J. Baltrušaitis 

keliauninkams ta daugybė 
Europos sienų, su jų vizo
mis, pasportais ir tt.
2—Mažųjų šalių nepriklaus

“Šis laikraštis nurodinėjo 
aiškiai, pasakydamas, kad 
tos visos valstybės „susidė
tų ir sudarytų panašiai kaip 
Amerikos Jungtinės Valsty
bės, arba kad mažesnės val
stybės prisidėtų prie didžių
jų valstybių, kur reikštų! 
mažųjų valstybių visiškas 
nuo žemėlapio išnykimas.”

Toliaus “Vienybė” teigia, 
kad Hitleris, Stalinas ir 
Mussolinis “galbūt tikrai iš
klausė šio laikraščio nuomo-• M mu. c-

Tikrai sakaht, tai ne to 
dienraščio nuomonė, o visų 
Amerikos ir kitų didžiųjų! 
politikierių ir inteligentų. 
Esu girdėjęs porą tokių in
teligentų, universiteto žmo-į 
nių, sakant, kad geriau bū-

Amerikiečiams turistams 
baisiai įsipyko mažųjų vals
tybių papročiai, muitai, ta- 
možnčs, vizos.

Tos šalelės tik ir darė 
biznį daugiausia iš turistų, 
kolei jų kapitalistai da ne
sugebėjo vietos pramones 
išvystyti savo didžiajam 
bizniui. Tų valstybėlių vy
rai rūpinosi ištaisyti kelius, 
kad turistams būtų smagu 
važinėti savo automobiliais. 
Jie rūpinosi ir šalį “pagra
žinti”. Tuo tikslu jie ėjo iki 
pragaištingai kvailybei; pa
vyzdžiui imkime Lietuvos 
smetoninės valdžios įsaky
mus, kad palei vieškelius 
turi būt nugriautos kaimie
čių senos triobos, panaikin
ti šiaudiniai stogai, turi būt 
pastatytos naujos, moder
niškos triobos, dengtos ble- 
ke arba koklėmis; jos turi 
būt apsodintos gražiais me
džiais. ,

Amerikiečiai daugiausiai tų žmonėms, jeigu mažosios Ji bus , Sovietų Sąjungoje, 
pasipelnė iš 1-jo pasaulinio 
karo. Taip kalba visas pa
saulis ir tai tiesa. Pirm ka
ro mes turėjom 2,348 milio- 
nierius. Per karą pasidarė 
naujais milionieriais 4,316 
biznierių. Taigi per trejus 
metus mes išviso turėjom 
jau 6,664 milionierius.

Šitie ponai mėgo važinėt 
po pasaulį; ypatingai jie 
norėjo pamatyt pirmojo pa
saulinio karo centrą — Eu
ropą. Jiems visai nerūpėjo, 
ar ten pakelėje bus naujos 
triobos, ar senos. Jie Ame

rikoj da ir šiandien mato 
palei vieškelius senų lūšnų, 
apgriuvusių “barnes” i 
kių, apleistų dirvonų, 
krūmokšliai netiksliai 
augę, nesodinti.

Am. lietuviai, pavažinėję 
po Liet., sugrįžę aimanuo
davo tarp saviškių, kad ten 
bankai nepatarnauja greitai, 
kad vežėjai ir krautuvinin
kai padidina kainas, kada 
pamato, kad jų “kostume- 
ris” yra amerikietis. Buvo 
daug blogiau, kuomet seni 
amerikonai sugrįžę iš Euro
pos kelionių ėmė pasakot 
apie ten esamas blogybes. 
Tai jau tiesiok didelė politi
ka iš to darėsi. Jie pradeda 
nuo to, kad beveik nėra kur 
išsitiesti su automobilium: 
tuojaus kordonas, muitai, 
krėtimas daiktų dėl muitų, 
vaikščiojimas iš ofiso į ofi
są ir kitos painios. Pava
žiavai valandą, kitą ir vėl 
siena, kita valstybė, bet pai
nia beveik ta pati pasikar
toja: muitai, nauji mokes
čiai ir tt. Tos mažos vals
tybės turi būt panaikintos, 
—sakydavo tie turistai. Esą, 
jos turėtų būt pridėtos prie 
didžiųjų šalių. Pagalios, vi
sa Europa turėtų būt taip, 
kaip Amerikos Jungtinės 
Valstybės.

Daugelis dienraščių tąsias 
turistų nuomones pakarto
davo. O kai kurie sistema- 
tiškai rašyti apie tai pradė
jo-

Apie tai primena pati 
•karščiausia Lietuvos smeto
ninės nepriklausomybės ša
lininkė “Vienybė”. Liepos 
17 dieną ji įdėjo Vyšniaus 
straipsinį “Kaip manyta, 
taip ir padaryta.” Sako, 
kad New Yorko dienraštis 
“The Daily News” kiek me
tų atgal savo editorialuose 
ir žemėlapiuose nurodinėjo 
sekamus dalykus dėlei Eu
ropos labo ir gerovės.” (Pa
staruosius žodžius atžymiu 
aš). Girdi, tasai dienraštis 
įrodinėjo, kiek daug keblu
mų ir neparankumų sudaro

ir ny-
, kur

su-

mybės metų tik apie penke-Įnai. Ji būtų buvus išbrauk
iąs metus Lietuva jautėsi i ta iš žemėlapio, jeigu būtų 
nepriklausoma. Į tų penke-i 
rių metų peri j odą įeina tas 
laikas, kada Klaipėdos na- 
ziai smogikai-teroristai bu
vo areštuojami, teisiami, į 
kalėjimus vedami. Kaip il
gai buvo šita “tikra” vals
tybės n e p r i k 1 a usomybė ? 
Neužilgo smetoniška val
džia pradėjo teismo nuos
prendžius naikinti, nazius iš 
kalėjimų paleisti. Tai kur 
čia ta nepriklausomybė? 
Tuo laiku savus valdinius 
labiau pradėjo grūsti į ka
lėjimus — dešimtį metų 
prie sunkiųjų darbų jaunuo
lius ir jaunuoles už tai, kad 
jie skaitė radę gatvėje la
pelį apie buržujų tvarkos 
ištvirkimą.

Viena nepriklausomybės 
dalis tiktai tegalima ma
žoms šalims. Tai diplomatiš
koji dalis. Josios gali turėti 
savo atstovus, legatus, pa
siuntinius, konsulus, gene- 
ralius konsulus, vice-konsu- 
lus visose kitose pasaulio 
šalyse. Tai tik tiek viso la
bo reiškia ta mažų šalių ne
priklausomybė. Tokios ne
priklausomybės norėjo pir
mosios Jungtinės Valstybės 
Amerikoje. Bet didesni po
litikai matė tokio dalyko ne- 
praktiškumą. Visų susijun
gusių valstybių bendroji
valdžia tegali turėt santi-'bamas žemes. O kurie jas 
kius su svetimomis šalimis.! turi, tai valdžia atims, bet

Lietuva Sovietų Sąjungo
je bus tautiškai, kultūriškai 
nepriklausoma, bet politiš
kai, diplomatiškai bus taip, 
kaip Jungtinėse Valstybėse 
Amerikoje yra Pennsylva-
nija, Illinois ir kitos valsty- sipirkimą. O kurie neturės 
bes (states). Ji neturės dip- pinigų, tokie bus verstinai 
lomatiškų pasiuntinių ki- pastatyti į viešus darbus, 
tose šalyse. Tai ir viskas.1 atsidirbti už tai, kad jie ne- 
Bet ji bus žemėlapyje amži- kareiviauja.

Lenkijos siena Šiaurėje bu- neseniai Tysliava įdėjo į sa
vo tai Latvijos - Lietuvos vo žurnalą to žemėlapio pa- 
siena. Lietuvos jau visai ne-1 veiksliuką, kurį vargiai kas 
buvo! Vokietija, atsiėmus tesuprato.
Klaipėdą, padarė su Lietu-

'va sutartį, sulyg kuria visa'jo pamest
Minėtas profesorius turė- 

s u v a ž i a vimą, 
Lietuvos manta, ūkio pro-'grįšt į savo šalį, nes karas 
dūktai turėjo būt siunčiami 
vien tik Vokietijai už tokias 
mašinas, kokias vokiečiai 

žemės paviršiuje “svetimąs ias “ noi ės duoti Lietu- 
idėjas”, komunizmą). O da-|va.L jen^1Ja> tiuputį . pn- Lietuva,, 
bar jau iš čia pradėti nega-!miau’ P° P^iuntimui 
Įima. “Pradžia” jau daugi 
toliau į vakarus nusistum- 
tų, jeigu didžiosios valsty- 

i bės tą bombardavimą išnau- 
jo pradėtų. Nepriklausoma 
ir labai neutrališka Lietu
va būtų buvus tiesiog karo 
lauku. O dabar karo laukas 
nustumtas i vakarus nuo 
Lietuvos.

Liaudies tarybų (sovietų) 
Lietuva nebus nutrinta nuo 
žemėlapio. “Vienybė 

i leivis” ir kiti 
laikraščiai rašo 
apie Lietuvos 
nuo žemėlapių 

■ tautos “sutrynimą”.

Buferių Pareiga
Iš tų buferių turėjo ka

da nors didžiosios valstybės 
pradėti bombarduoti Sovie
tų Sąjungą (kad išnaikinus

patekus kokiais nors “rasis
tų” kapitalistų valstybei.

Žiaurūs Rumunijos Įsa
kymai prieš Žydusten prasidėjo. Lenkija žuvo. 

Blogas likimas mažos nepri
klausomos šalies, kuri jau
tėsi “didelė.” Mažesnė šalis, 

nekeldama nosį 
peraukštai ilgiau galėjo 

įtūkst. kareivių prieš Lietu-’girtis nepriklausomybe. Bet 
vą, padarė biznio sutartį su tokių šalelių nepriklauso- 
ja. Bet metams praėjus, mybė visada yra su sąlyga, 
(štai ką “Vienybės” redakto-^fa sąlyga nuo jų nepriklau
sius Kruze parašė:

“Kai Lietuva sudarė pre- 
| kybos sutartį su Lenkija, 
buvo suprasta, kad jeigu 
Lietuva Lenkijoje pirks, sa
kysime, už vieną milioną li
tų, tai Lenkija Lietuvoje 
pirks prekių ir produktų už 
tokią pat sumą. Dabar pa
aiškėjo, kad iki birželio 1 d. į ji eitų į glėbį kitai šaliai, 
Lietuvos pirkliai Lenkijoje nepriklausomybės tuoj išsi
pirko prekių už 3,500,000, o žadėtų, kad tik nepakliuvus 
lenkai Lietuvoje pirko pre
kių tik už 1,000,000 litu. Va- 
dinasi, skirtumas yra 
500,000 litų.” 
liep., 1939).

Lenkijos politikai vadino
si viena didžiųjų valstybių, 

publika.” Aš turiu keletą O buvo tik didelė šlėktų 
angliškų žemėlapių, išleistų, kiaulė su ragais. Praėjo tik 
Amerikos pusiau valdiškos į kelios savaitės nuo tų “fis- 
draugijos National Geogra
phic Society. Tenai pažymė
ta kiekviena tautinė res-

se. Tą sąlygą pastato didė- 
sės šalys.

Kokia Tų šalelių Ne
priklausomybė?

Mažos šalelės nepriklau
somybė reiškia norėjimą ne
priklausyti tiktai vienai ku- 

, riai nors šaliai. Tuo tarpu
”, “Ke

bu ržuazi jos 
nesąmones 
nutrynimą 

ir lietuvių

valstybės paliautų nepri- tai ji bus, pasaulio žemėla- 
klausomai gyvenusios ir pri- Piuose pažymėta:.
si 
biu. v

Mažosios valstybes nie
kuomet ir nėra tikrai ne
priklausomos. Jos turi link
ti prie didesnio savo “kai
myno.”

Jų vadinamas “neutrališ- — ------ -
kūmas” taip pat navatnas. | viet Republic. 
Jų vadai politikieriai 
kiai linksta tai prie vienos,!
tai prie kitos didžiosios vai- pažymėta: 
stybės, žiūrint į tai, iš kur 
vėjas pučia, ir da drįsta 
skelbtis, jog jie saugoją tik
ra savo šalies neutralumą, y v

Vienas amerikietis rašy
tojas, matomai ekonomistiŠ- 
kai nusiteikęs, anais metais 
rašė apie diplomatinių mi
sijų, atstovybių, ambasadų 
išlaidumą. Kiekvienos ša
lies atstovybė turi pasiro
dyti, kokia ji didelė, una- 
ringa, turtinga. Parengia 
diplomatiškus pietus. Vie
nas vakaras lėšuoja keletą, 
ar keliolika tūkstančių do
lerių. Į mažų valstybių dipl. 
pietus retai kada atvyksta 
patys didžiausi didžiųjų 
valstybių diplomatai; jie pa
siunčia antraeilius diploma
tus. Bet ir tie paskui šaipo
si iš tų “mažiukų” pastangų.

Amerikos istorikai neuž
miršta, kaip kitados į Jung
tinių Valstybių diplomatus 
žiūrėjo didėsės valstybės. 
Amerika pradžioje buvo 
maža, turėjo apie tris mi- 
lionus gyventojų. Franci jos 
karaliaus palociuje apspito 
Amerikos pasiuntinį Frank
liną rojališki diplomatai ir 
jų pačios ir stebeilijo taip 
navatniai, koks čia dabar 
tas naujas diplomatas!

Kad Amerika turėjo kur 
plėstis, skėstis, tai ji dabar 
—didelė valstybė. Ji, vadi
nas, turėjo pagrindą savo 
nepriklausomybei. O Euro
poje mažosios valstybės, 
ypač atsiradusios po pasau- 

I linio karo neturėjo pagrin- 
, do.

Suomija^, Estija, Latvija, 
Lietuva ir Lenkija buvo su
tvertos ne kaipo tikros vals
tybes, bet kaipo tarpvalsty
binės šalys — “buferiai”

V V* VI ’ VZ 
idetų prie didžiųjų valsty- Socialistinių Sovietų Res-i

“Lietuvos

na: “Ukrainian Socialist So- 
Tikrai gali- 

aiš- me sakyt, kad Lietuva an
gliškuose žemėlapiuose bus 

y “Lithuanian So
cialist Soviet Republic.”

Įdomu, kad “Vienybė” 
peržvelgdama minėtą “Dai
ly News” sako: “nurodinė
jo sekamus dalykus dėlei 
Europos labo ir gerovės.” 
Išrodo, kad mūsų tautinin
kai jau patys teigia, jog 
Europai bus “labas ir gero
vė,” jeigu mažosios valsty
bės paliaus vadintis nepri
klausomomis, prisidės prie 
didžiųjų. Tokia idėja ir pas 
juos ne nauja, bet iki šiol 
jos nepaskelbdavo. Kada 
Rusijoj kilo revoliucija, tai 
mūsų tautininkai, kunigai 
ir dešinieji socialistai atsi
metė nuo Rusijos, pasaky
dami, kad Lietuva nepri
klausoma. Tautininkai ir 
kunigai tuoj aus paskelbė, 
kad “nepriklausoma Lietu
va amžinais ir tvirtais ry
šiais surišta su Vokietija.” 
Tik keturi socialdemokratai 

. nesutiko su tais amžinais 
ryšiais, nors ir neveikė nie
ko prieš tai; jie nesutiko 
ypač dėl to, kad anie norė- 

; jo Lietuvą padaryt vokiška 
karalyste su “karalium” 
Urachu. Vėliaus (1921-22 
m.) vadai rišo Lietuvą prie 
Lenkijos, aiškindami, kad 
negalį priešintis Tautų Są
jungai, kuri to norinti. Pa
skui palinko prie Anglijos. 
Anglų tauta, anot Smetonos, 
rimta tauta, ištverminga. 
Bekonai! Bekonai per kele
tą metų darė Lietuvai “ne
priklausomybę”. Paskui Vo
kietija, už Klaipėdą, ėmė 
Lietuvą boikotuot, sabota- 
žuot. Jos exportą į Angliją 
ir Čekoslovakiją visai su
pūdė, pasmardino vagonuo
se. Lietuva būtų tuoj aus 
e k o n o m i škai susmukus. 
Smetoniniai lietuv - lenkiai

2>-
(“Vien.” 15

kališkų” metų pabaigos, 
lenkas profesorius žemėla
pių mokslininkas, atvyko į 
Washingtoną, į pasaulio ge- 
odetų suvažiavimą ir paro
dė, kad lenkai turį geriau
sią militarišką žemėlapį, 
kur Lenkijos šiaurinė sie
na eina pro pat Latviją.

Tai va, kas nubraukė Lie
tuvą nuo žemėlapio! “Lais
vė” apie tai rašė, įdėjo ilgą 
mano straipsnį apie tai. Ki
ti laikraščiai tylėjo. Tik

į anos nepageidaujamos ša
lies glėbį. Apie mažų šalelių 
sąlyginę nepriklausomybę ir 
politikos būdą gal būtume 
ir nesužinoję taip gerai, jei
gu ne Lietuva. Lietuva vie
na mažųjų, ir mes ją, kaipo 
lietuviai, žinojom, pažino
jom iš visų pusių ir kiaurai 
perdėm! Taigi mūsų socio- 
logiškoms studijoms labai 
geras pliusas.

Sakoma dabar: Lietuva 
neteko n e priklausomybės. 
Kokios nepriklausomybės ? 
Ji, kaipo kitų šalių “bufe
ris”, vienpusių (vien tik ka
pitalistinių) didžiųjų šalių 
padirbtas savais išrokavi- 
mais ir savoms užgaidoms, 
tikrai ne lietuvių garbei ir 
gerovei, negalėjo būt savis- 
tovė-nepriklausoma. Iš va
dinamų 22-jų nepriklauso-

Bucharest, Rumunija.— 
Rumunų ministerių kabine
tas paskelbė sekamus įsaky
mus prieš žydus:

Žydai paskirstomi į tris 
rūšis. Pirmai rūšiai pri
klauso tie, kurie karo fron
te kovojo už Rumuniją; 
prie šios rūšies priskaitomi 
taip pat jų vaikai ir kiti ai
niai. Tokiem žydam palie
kamos kai kurios krikščio
nių teisės. Jie, be kitko, ga
li pasilaikyti turimose val
diškose vietose, bet nuo šiol 
ir pirmosios rūšies • žydai«< 
nebus skiriami į jokią val
džios vietą.

Antros ir trečios rūšies 
žydai pašalinami iš visų 
valdviečių ir iš profesijų, 
kurios turi ryšio su vyriau
sybe. Jiems uždrausta tu
rėti ar vesti valgyklas, ta
bako krautuves, judamųjų 
paveikslų teatrus ir užginta 
įvairūs kiti bizniai, c-

Uždrausta visiem žydam 
, turėti farmas ar kitas dir

duos už jas atlyginimą vai- ’ 
štybiniais bonais.

Antros ir trečios rūšies 
žydai nebus priimami į ka
riuomenę, bet už tai turės 
mokėt valdžiai nustatytą at-

DIDYSIS CONN, VALSTIJOS SPAUDOS

PIKNIKAS
Įvyks Sekmai!., 1 Rugsejo-Sept. 1940

LIETUVIŲ PARKE
Lighthouse Grove East Hartford, Conn

RENGIA LLD, LDS ir LMS APSKRIČIAI

Programos išpildyme dalyvaus LMS Conn, valstijos apskričio cho
rai. Drg. A. Bimba iš Brooklyn, N. Y. pasakys prakalbą apie naujas 

permainas Lietuvoj ir Lietuvos valdžioj.

Šokiams gros Laisvės Stygų Orkestros narių sudaryta orkestrą.
Gros lietuviškus ir amerikoniškus šokius

Prie šeimininkių stalo bus galima pasirinkti įvairiausių val
gių, kuriuos pagamins visos Connecticut valstijos šeimi
ninkes ir suvęš ant šio pikniko.

BUS ĮVAIRIŲ GĖRIMŲ

r

tarpe kapitaližmo ir komu- vėl kreipėsi į Lenkiją. Bet 
nizmo.

Dabar jau didžiųjų šalių 
rašytojai daro pastabas, 
kad tie buferiai padarė blo
giau, negu kad būtų jų vi
sai nebuvę! Mat, didžiuma 
tų buferių nuėjo tiesiog į 
Sovietų Sąjungą, o kita da
lis palinko prie jos—noroms 
nenoroms (Suomija).

ta ant šlėktų vištos kojos 
vos bepastovėdama, jokio 
biznio negalėjo padaryti su 
Lietuva. Lietuvą išgelbėjo 
nuo ekonominio susmukimo 
Sovietų Sąjunga, kuri tada 
ypač pradėjo daugiau iš 
Lietuvos pirkti, negu jai 
parduoti. Tada lenkai jau 
padarė naują žemėlapį, kur

Visi Connecticut valstijos lietuviai prašomi patys daly
vauti šiame piknike ir kviesti kitus, kad dalyvautų, nes visas 
pelnas nuo jo yra* skiriamas lietuvių darbininkiškos spaudos 
paramai, kuri paduoda aiškiausias ir teisingiausias žinias 
apie darbininkų reikalus, kuri teisingiausiai perstato per
mainas Lietuvoj ir džiuginančiai užtaria Lietuvos biednuo- 
menę, darbo žmones, kuriem prašvito laisve ir palengvini
mas gyvenime.

Ant šio pikniko bus daugelis svečių iš Bostono, Worces- 
terio, Hudsono, Montellos ir iš daugelio kitų žymių pirmei
viškų lietuvių kolonijų. *

A. BIMBA, “Laisvės” Redaktorius

KELRODIS: Per Hartford ir East Hartford važiuojant, važiuokit num. 15 keliu 
link Glastonbury, prie stoties 24 sukit po dešinei. Per Glastonbury važiuojanti, važiuo
kit link East Hartford, prie stoties 24 suki po kairei. Nuo stoties 24 iki pikųiko vietai 
bus iškabinti nurodymai.
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Kultūrinis Gyvenimas
(Feljetonas)

Žemiau telpąs feljetonas yra paimtas 
iš “L. Ž.” Jis gražiai pajuokia senuo
sius Lietuvos viešpačius, kurie, nusi- 
duodami esą kultūros plėtėjais, nieko 
apie kultūrą neišmano. Naujoje Lietu
voje bus kitaip. Išlaisvinta Lietuvos 
liaudis plės savo kultūrą tokiu spartu
mu, kaip niekad josios istorijoj nebu
vo.—“L.” Red.
Taigi, ot, jeigu imti kalbėti apie mūsų 

kultūrinį gyvenimą, tai mes tuoj ir susis- 
kaldysime į du priešingiausius frontus. 
Vieni susiriesdami tvirtina, kad mūsų 
kultūrinis gyvenimas visai apmiręs, kad 
snūduriuoja, ir, taip sakant, jokio kultū
rinio gyvenimo nėra. Kiti vėl visą gerklę 
laido rėkdami, kad mūsų kultūra žydėte 
žydi, kad mes, maždaug, tos rūšies feno
menai ir, apskritai, visokiais šuoliais žen
giame į priekį.

Aš pats iš prigimimo linksmas pesi
mistas, todėl į entuziazmą įpulti niekuo
met neįstengiu, tačiau, jeigu man reiktų 
pasirinkti frontą, aš visuomet stočiau j 
antrąjį, nesgi tvirtinti, kad mūsų kultūri
nis gyvenimas apmiręs, tiesiog—tvirtinti 
nei šį nei tą. Mūsų kultūrinis gyvenimas 
labai intensyviai kultyvuojamas, ir tatai

griebdamas tokių jau aiškiai visiems ži
nomų faktų, kaip pastaroji mūsų daili
ninkų laikraštinė bei užkulisinė veikla, 
arba, kaip vieno teatro režisieriaus per
bėgimas į feljetonininkų draugiją.

Sakysim, knygų leidėjai... (Na, jie 
niekuomet nebuvo ir nebus patenkinti! 
Jie visuomet dejuos, kad sunku verstis, 
ir tvirtins, kad reikia mažinti honora
rus.) Knygų leidėjai nuolat skundžiasi, 
kad šviesioji visuomenė knygų neskai
tanti ir tt.

Tuo tarpu tatai yra gryna neteisybė. 
Štai jums akivaizdžiausia iliustracija.

Turiu pažįstamą notarą Burbulį. Su
sitinku jį Duonelaičio gatvėje, pasisvei
kinu. Jis paima mane gražiai po ranka 
ir šypsosi:

—Ponas Migla, man šiandien labai ma
loni diena, ir aš džiaugiuosi susitikęs 
tamstą, su kuriuo, tikrai žinau, galėsiu 
pasidalyti savo džiaugsmu.

—Žinoma, pone Burbuli. Juk kaip mes 
gražiai pasikalbėdavome anais laikais!...

—Mielas drauge! Užvakar man rango
vai įteikė mano namelio raktus, o šian
dien aš jau persikraustęs, susitvarkęs, 
įsikūręs, taip sakant...

—Sveikinu. Sveikinu naują namų sa
vininką. Labui malonu.

—Einam. Aprodysiu, apžiūrėsi.
Ir Burbulis nusitempė mane į savo 

naująjį trijų aukštų namą. Antrajame 
aukšte jis pats įsikūręs su visa savo šei
ma. Butas tikrai liuksusinis. Ir visi bal
dai nauji, ir veidrodžiai per visą sieną, 
ir kilimai... Vedžioja mane Burbulis iš 
kambario į kambarį, o aš atsistebėti ne
galiu ir komplimentų sakyt nespėju.

Žavu! Tikrai žavu, notare!
—Bet palauk! Aš tau dar neparodžiau 

savo šventenybės, aš tau dar neparodžiau 
savo pasididžiavimo, kas ir tave, kai]) 
plunksnos žmogų, tikrai turėtų sužavėti. 
Štai!

Ir Burbulis staigiu mostu atidarė suve
riamas didelio kambario duris. Kambario 
vidury stovėjo naujitelaitis raudonojo 
medžio rašomasis stalas, o pasieniais ėjo 
tokio pat raudonojo medžio spintos, stik
linėmis durimis nuo lubų iki žemės.

—Puikus jūsų darbo kabinetas!—sušu
kau.

—Suklydai. Suklydai. Kabinetą aš pa-

silikau pirmajam aukšte... Kas gi čia 
leis klijentus? Čia mano šventovė—mano 
biblioteka.

—Biblioteka?!
Tikrai susižavėjau. Tokios pagarbos, 

tokio liuksuso knygai dar niekur nebu
vau matęs. Visas spintas pravėriau, vi
sas lentynas iššniukštinėjau ir sakau šei
mininkui notarui:

—Sakėt viską jau persikraustę, bet 
knygų tai dar ir neparvežėt?

—Knygų?—sumirksėjo mano pažįsta
mas notaras.—Knygų, matai, aš dar ne
turiu, nepirkau iki šiolei, bet...

Ir jis pradėjo man aiškinti, kaip jis 
brangina knygą ir koks didelis knygos 
vaidmuo mūsų kultūriniam gyvenimui 
pakelti. Taigi, mielieji, argi šitokio fak
to akivaizdoje galėčiau dėtis su tais 
niurzlomis, kurie aiškina, kad mūsų kul
tūrinis gyvenimas merdi. Aišku, kad ne! 
Jokiu būdu ne!

Arba imkime kad ir kitą kultūrinio 
gyvenimo sritį, imkime teatrą.

Sėdžiu vieną sykį operoje “Karmen”, o 
greta manęs—senyvas, apyplikis, riebus 
ponas. Kaip jis žavėjosi scenoje vykstan
čiu veiksmu ir orkestro garsais! Apsaky
ti neįmanoma. Jis ir į priekį lenkėsi, ir 
pro priešaiš sėdinčiojo petį žvelgė, ir lū
pomis čiaupsėjo. Tiesa, jis dar visą laiką 
nykštį aplink nykštį suko, bet tatai, kaip 
vėliau teko patirti,—jo labai senas įprati
mas, kuriuo jis niekaip negali nusikra
tyti.

Aš tiesiog žavėjausi tokiu meno gerbė
ju, tiesiog per pertrauką norėjau ranką 
paspausti... Ir, žinoma, būčiau tai pa
daręs, jei tas ponas nebūtų atrodęs toks 
orus ir neprieinamas.

Kitą dieną tas ponas nuėjo pas teatro 
direktorių ir taip jam tarė:

—Pone direktoriau, vakar aš buvau 
“Karmen” operoje...

—Kaip malonu! Kaip malonu,—džiau
gėsi direktorius.

Sakysim, visas orkestras 
trys smuikininkai ilsisi 
kur pačią didžiąją dūdą 
papūs ir nustoja, ir šluos- 
Taip negalima. Turi būti

—Atleiskit, kaip patiko?
—Šiaip—tvarka. Nieko. Labai gražiai 

kai kurie dainininkai dainuoja. Ir«-diri
gentas pakankamai dirba. Tik jūs vis tik
tai, kad būtų tvarka, turėtumėt daugiau 
prižiūrėti ir... reikalauti, pasakyčiau. 
Štai, man teko pastebėti kad, sakysim, 
choro dainininkai ne viši dainuoja: sa
kysim, kai vieni užrėkia, kiti, aiškiai ma
tyti, tyli, arba atvirkščiai—kartais kai 
tylėjusieji uždainuoja, tai šie prityla. 
Taip neturi būti. Algos visiems moka
mos, ir visi turi lygiai dirbti. Kitaip ne
bus tvarkos. Ir orkestre pastebėjau pa
našių dalykų, 
groja, o kokie 
sau, arba tas, 
pučia,—papūs, 
tosi prakaitą.
tvarka. Algos juk visiems mokamos...

—Sutvarkysim, sutvarkysim, pone, — 
lankstosi teatro direktorius, atsisveikin
damas šį lankytoją.

Po šitokių pavyzdžių aš ir noriu pasa
kyti tiems inzliams, kurie tvirtina, kad 
mūsų kultūrinis gyvenimas visai apmi
ręs: “Ar jūs, ponai, nematote šiuose at
sitikimuose didžiulės meilės menui? Ar 
jūs nematote, kaip didžiai rūpinamasi 
mūsų kultūros gyvenimu? Ar jūs nema
tote, kokių skaisčių mes asmenybių tu
rime? Jei j£s nematote, trumpa man su 
jumis kalba.—jūs nieko nematote.”

Aš iš prigimimo linksmas pesimistas, 
todėl j entuziazmą įpulti neįstengiu, bet 
apie kultūrinį gyvenimą turiu savo nuo
monę ir ją pasakiau.

A. Migla.

Žinios iš 18-tos Gatvės 
Apielinkės

Važiuojant pro šalį gatve- 
kariu, užtėmijau, kad dienr. 
“Naujienų“ priekis namo at- 
remontuojaihas bei pagražina
mas, iš priekio dideli langai 
įdėti, o durys bebus ’ vienos 
šiaurinėj namo dalyj. Per ei
les metų puošėsi broliškumo, 
raudona spalva, o dabar, ne
žinia, ar laikinai, ar galutinai 
numaliavota pilkšva spalva, o 
mano nuomone, kad jiems tik
tų geltona išdavikų judošių 
spalva, nes jie savo elgesiais 
tai nuo proletarų užsitarnavo.

Nedėldienį, 4 d. rugpj. Sol-

cliers Field Grant parke buvo 
surengtas taikos susirinkimas, 
be kitų kalbėtojų svarbiausis 
kalbėjo Col. Lindbergh, kuris 
patarė daryt pastangas ne
siųst jaunuolių į užjūrį, bet 
būti prisirengusiais, apsigink
luoti.

Žmonių buvo apie 20,000. 
Įžanga liuosa, nes tas laukas 
priklauso parkų valdybai, 
nors jo gavime tūla organiza
cija su advokatu priešakyj, 
buvo išėmusi (injunction), bet 
teismas pavėlino ir jokių ke
blumų ir nemalonumų neįvy- j 
ko. L.

Tokio, rugp. 9.—Japonijos 
laikraščiai ir dešinieji val
dininkai reikalauja paskelbt 
karą prieš Angliją.

Hudson, Mass

tas į smetonininkų sąryšį. Bet 
besikalbant su juom pasiro
dė, kad jisai pilnai sutinka su 
nauja dabartine Lietuvos val
džia. Tik sako, tie rusai mai
šosi. Mat, šito dalyko Jonas 
nesupranta: jeigu ne rusai, 
tai Smetonos režimas ir po 
šiai dienai būtų.

Vėliaus suėjom J. Navicką 
iš Norwoodo ir tas tą pačią 
giesmę gieda. Bet kada jam 
buvo tinkamai atsakyta ir tas 
sutinka su dabartine Lietuvos 
valdžia ir su jos visais page
rinimais. Tik visa beda, kad 
nebaigėm diskusijų, nutęsė iš
sigert jo kolega.

Vakare, apie 6-tą vai., pra
sidėjo prakalbos. Pirmiausia 
kalbėjo Mockus. Jo kalbos 
neverta minėt dėlto, kad tik 
rėkė, kiek tik galėjo ant bol
ševikų. Antras kalbėjo advo
katas F. Bagočius. Jo pirmie
ji žodžiai buvo: Broliai ir Se
sės. Mūsų tėvų žemėj Lietu
voj vaikšto svetimos kojos.

Supraskite, kas yra sveti
mos kojos. Ragino organizuo
tis, kad atrėmus bolševikus 
Lietuvoje.

Turėjo pasigaminęs protes
to rezoliuciją prieš dabartinę 
Lietuvos valdžią. Baigdamas, 
perskaitė ir sako, “kas sutin
kat,' pakelkit ranką“. Pakelia, 
bet mažai. Sako, “kas prieš.” 
Irgi pakelia apie keli desėt- 
kai, bet pripažino tik penkis. 
Ponas Bagočius suriko: “Da
bar važiuokit į Maskvą.“

Trečias kalbėjo Matijoška. 
Tas pienburnis nieko gero ne
pasakė, tik plūdos, kad net iš 
publikos pasipylė balsai: “Kal
bėk švariai prieš publiką, čia 
tau ne Lietuva visaip niekint“.

Paskutinis kalbėjo apdrau- 
dos agentas Nemaksy. Šis pa
sakė geriausia. Sako : mes ne- 
žiūrėkim Lietuvos, bet organ i- 
zuokimės visi, kad sutvertu
me čionai kitą Lietuvą Ameri
koje.

Čia kaip kam buvo džiaugs
mo, ^bet kartu ir nusiminimo. 
Taip ir užbaigė prakalbas be 
vertės.

Cleveland, Ohio
Corlett Apielinkėj 

šios apielinkės mūsų spau-Iš
doj žinių jau seniai buvo ne
matyt. Mat, čia nėra kores
pondentų, kas tankiau rašinė
tų įvykius, nors įvykių yra ir 
būtų kas rašinėti, jei šios ko
lonijos draugai, ar draugės, 
mokanti rašyti, pradėtų raši
nėti. Man šiuom tarpu tenka 
gražiai svečiuotis pas draugus 
Laurušaičius ir su kitais šios 
kolonijos veikėjais kalbėtis, 
tai čia nors trumpai tenka pa
rašyti, kas praeitą mėnesį šio
je apielinkėj įvyko ir kas atei
tyje kalbama įvykinti.

Pasekmingi Parengimai
Corletto LLD 57 kp. ir mo

terų LDS 138 kp. liepos 14 
d. įvyko bendras piknikas 
Chagrin Falls, Ohio, Viktorija 
Grove parke, čia tenka pa
žymėti, kad kokį tiktai cbrle- 
ttiečiai rengia parengimą, tai

Piknike Buvęs.

Minersville, Pa.
Iš Moterų Veikimo

Moterų Kultūros Kliubas 
laikytam susirinkime rugpjū
čio 7 dieną, pas draugę O. 
Merčaitienę, tarpe kitų svar
biu uždaviniu dienos klausi
mu, paėmė ant apkalbėjimo 
Taikos Kongreso svarbą, ku
ris yra šaukiamas Chicago, 
111., 31 d. rugpjūčio ir 1-2 d. 
rugsėjo. Rado už svarbiausią 
užduotį paremti su pasveikini
mu ir auka $5 padengimui lė
šų Kongreso surengimo. Taip 
pat nutarė išnešti protesto re
zoliucijas prieš norėjimą šią 
šalį. įvelti į europinį karą ir 
prieš verstiną ėmimą kariuo
menėn. Moterys tikisi, kad jų 
reikalavimus kongresas 
skelbs Jungtinių Valstijų 
čiąjai visuomenei.

Rezoliucija
Mes, Mineęsvillės lietuvės 

moterys, Kultūros Kliubo na
rės, sveikindamos Taikos Kon
gresą, skiriame auką $5 
dengimui lėšų.

1) Mes reikalaujam, 
Kongresas ko stipriausiai
vėtų už išlaikymą šios šalies 
nuo europinės skerdynės.

2) Mes protestuojame prieš 
verstiną ėmimą jaunuolių ka
riuomenėn, kol šitai šaliai ne- 
gręsia karo pavojus iš lauko.

3) Mes sutinkam šios šalies 
laisvę ir demokratines teises 
ginti, kad ir iki paskutiniam 
kraujo lašui, jei kas norėtų 
pavergti.
- Sekr. O. Šembbrienė.

r. . ,visuomet turi geras pasekmes. 
Netiktai, kad jiems patiems 
sekasi darbuotis, bet jiems ir 
gamta patarnauja. Nors šią 
vasarą iki liepos 13 d. vis bu
vo lietingos dienos, bet kuo
met corlettiečiai turėjo pik
niką, tai diena buvo labai gie
dri ir publikos susirinko labai 
daug ir visi gražiai pasilinks
mino ir tyru oru pakvėpavo.

Rengimo komisija sako, kad 
nuo šio pikniko pelno bus $30, 
tai abiem kuopom po $15.

Man teko girdėti nuo vi- 
durmiesčio draugų toksai išsi
reiškimas: Sako, gal corlettie
čiai turi kokį stebuklingą ka
bliuką, kad kokį tiktai rengia 
parengimą, tai vis pritraukia 
daug publikos ir turi gražaus 
pelno. Kadangi Corletto kuo
pų draugai ir draugės man la
bai pažįstami 
man tenka būti 
rinkimuose, tai 
statymą. Tai 
draugam turiu
Corletto kuopų draugai taip 
pat, kaip ir vidurmiesčio, į 
stebuklus netiki ir stebuklin
go kabliuko neturi. Corlettie- 
čių tarpusavis nusistatymas la
bai draugiškas, jie tarpe savęs 
neturi jokių ypatiškumų. Jie 
savo kuopų susirinkimus lan
ko skaitlingai. O jei nutarė 
kokį nors parengimą rengti, 
tai visi iš anksto pradeda rū
pintis ir visi kaip bitės dar
buotis, kad patraukti publiką 
ir iš parengimo turėti pelno. 
Nuo corlettiečių pavyzdį rei
kia imti ir kitom kuopom.
Turės Draugišką Išvažiavimą

Corletto LLD ir moterų LDS 
kuopų veikėjai .kalba, kad šią 
vasarą dar reikia parengti 
abiejų kuopų vienas 
kas 
k’p. 
kad 
šios

ir retkarčiais 
jų kuopų susi- 
žinau jų nusi- 

vidurmiesčio 
pasakyti, kad

draugiš- 
LLD 57 
kalbėti, 

parengti

pa-

pa-

kad 
sto-

išvažiavimas. O 
draugai pradeda 
šį rudenį reikia 
kolonijos LLD 57 kp. 10

metų jos gyvavimo sukaktį at- 
žymėjimui per 10 m. jos vei
kimo. Ant kiek man žinoma, 
tai šios kolonijos kuopa kas 
metas turėjo po ketvertą pa-

Liepos 28 d. įvyko ALS An
tro Apskričio metinis piknikas 
Lake Chauncey Parke, West
boro, Mass.

Kaip Visuose kituose pikni
kuose, taip ir šiame piknike 
buvo matytis visokių pažiūrų 
žmonių, čia teko sueit su ke
letu profesijonalų, kurie yra 
nuoširdūs mūsų darbininkiškos 
spaudos rėmėjai ir su jais pa- 

jsikalbėjau apie šių dienų per
mainas Lietuvoje. Vienas su 
šypsą sako: Atėjo laikas, kad 
ir Lietuvos saulutė visiems ly
giai pradėjo šviesti.

Suėjau tą patį So. Bostono

J?

■ -

rengimų ir su labai maža iš-, 
imčia, visi buvo pasekmingi ir 
nemažai padarė finansų. Tai 
ir reikia, kad kuopa paminė
tų savo 10 m. darbuotės su
kaktį ir pažymėti, kad visuo
menė žinotų, ką kuopa su tais 
finansais parėmė, 
tiečiai taip mano, 
įvykins.

Linkiu kuopai tą 
sėkmingai įvykinti.

Svečiai Corlette
Šiuom tarpu iš rytinių vals

tijų pas draugus Laurušaičius 
svečiavosi J. Graibus su žmo
na ir jų du sūnūs, J. Graibus 
su žmona ir B. Graibus. Visi 
iš Long Island, N. Y. Su Grai- 
bais sykiu svečiavosi Elzbie
ta Kukėnienė iš N. J., Lauru- 
šaitienės puseserė, o Topilia 
Graibienė, Laurušaičių duktė, 
čia tenka pažymėti, kad Grai
bai anksčiau gyveno Clevelan- 
de ir buvo šios kolonijos dar
bininkų judėjime veiklūs drau
gai. Jų sūnus J. Graibus ir 
jo žmona nuo pat kūdikystės 
dienų prigulėjo prie Ateities 
žiedo Vaikų Draugijėlės. O 
paaugus Topilia buvo gabi 
dainininkė, solistė ir pianistė 
Lyros Chore. Vėliaus su Topi
lės Laurušaičiūtės pagelba ta
po suorganizuota Ateities žie
do Vaikų Draugijėlės kuopelė 
Corlette. Tuomet Topilė mo
kino vaikučius dainuoti ir loš
ti. Vėliau, kuomet visi paau
go, nuėjo prie suaugusių Ly
ros Choro darbuotis. A. Kukė
nienė taipgi draugiška, pažan
gi moteris. Ji “Laisvės” skai
tytoja, darbininkų judėjimo 
simpatikė ir jo rėmėja. Visi 
rytinių valstijų svečiai Cleve- 
lande turi daug giminių ir la
bai daug draugų. Draugai 
Laurušaičiai svečiams surengė
šaunią parę, kurioj dalyvavo | tuos, kurie, girdi, “liežuvau
ju giminės ir artimi draugai, ja kavinėse ir kaf e te rijose.”

Jei corlet- 
tai jie ir

sumanymą

Tad svečiai turėjo gražų pa- 
žmonį liepos 27 d. O liepos 28 
d. visi dalyvavo darbininkų 
spaudos piknike, kur buvo 
graži proga visiems pasilinks
minti ir su visais savo senais 
draugais ir draugėmis pasima
tyti ir pasidalint mintimis. Sve
čiai rugpj. 3 d. išvažiavo į 
savo miestus prie darbų.

“Vilnies” Piknike
Per draugų Laurušaičių ir 

Petrauskų pastangas—teko ir 
man sykiu su rytinių valstijų 
draugais gražiai pasisvečiuoti 
ir sykiu su visais dalyvauti 
darbininkų spaudos piknike. 
Buvo labai gražus pažmonys. 
“Vilnies” piknikas buvo skait
lingas ir linksmas. Kalbėtojas 
buvo F. Abekas, “Vilnies” re
daktorius. Kokioj temoj Abe
kas kalbėjo, čia neminėsiu, to
dėl, kad kiti korespondentai 
žadėjo paminėti. Abeko kal
ba visiems patiko.

Programoj buvo ir gražių 
žaislų, čia tiktai išreiškiu, kad 
man ir rytinių valstijų sve
čiams “Vilnies” naudai pikni
kas labai patiko. Patiko ir vi
sų clevelandiečių draugišku
mas. A. M. B.

Rumunija Medžioja Žydus 
Laikraštininkus

Bucharest, Rumunija. — 
Rumunų policija suėmė sep
tyniolika žydų laikraštinin
kų ir penkis kitus ir sugrū
do juos į koncentracijos 
stovyklą. Policininkų virši
ninkai sako, kad tie laik
raštininkai, daugiausia ko
respondentai žydų buvusių 
laikraščių, “skleidė gąsdi
nančius paskalus.” Policija 
ketina sumedžioti ir visus

Pasauline Paroda 
Jūsų Namuose

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

turėsite Pasaulinę Parodą savo namuose.

ALBUMO KAINA 25c KNYGA 
r

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 egzemplioiių, nu.) 25 ir daugiau— 
po 15c už kopiją.

Prašome tuojąus siųsti užsakymus šiuom antrašu:

427 Lorimer St Brooklyn, N. Y<

PHILADELPHIJOS IR APYLINKES ATYDAI

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

Įvyks “1 Rugsėjo 
Nedėlioję JL Sept.

MIKOLAIČIO PARKE
EDDINGTON, PA.

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

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

iš anksto.

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

ir Lyros Choras iš Baltimorės.

R. MIZARA “LAISVĖS” REDAKTORIUS SAKYS PRAKALBĄ

J. Krukonį, kuris tapo įtrauk-1 kijos biznį su Vokietija.

JLSmŠuil • /J

Turky Prekybos Sutartis 
Su Vokiečiais

Istanbul, Turkija. — Tur
kų seimas užgyrė naują 
prekybos sutartį su Vokie
tija. Ši sutartis didina Tur-

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

v

•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 paskutines sto

ties, nuo čia nuveš j 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 Boulevard^: 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 lVs mailes sekdami iškabas.
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Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

Užsakykite “Laisvę” j Lietuvę

Torrington, Conn. Chester, Pa
Vardas

Paštas

Gatvė ar kaimas

Apskritys ....

Detroit. Mich

3

MINERSVILLE, PA

Y.
3No.

at-

re-

Echo Choras.

' i

ir svietelio daug suplauks iš arti ir toli, myli- 
ir draugę su kuriais kiekvienam bus malonu

dar 
negu

I

50 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-3622

Galėsite 
laukinio 

baseball”, 
bowling.”

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

piknikas bus 
ir gražesnis,

pa-
Pa-

sell beer at
the Alcoholic

Blake Avenue,
of Kings,

NATHAN GERNSTADT
Blake Ave., Brooklyn,

CHARLES
Greenpoint Ave.,

Beverage < 
Borough 

to

County of

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

GB 2082 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 
of the Alcoholic Beverage Control. Law 
3705 Flatlands Ave., 
County of Kings, to 
premises.

HARRY
3705 Flatlands Ave.,

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1101 has been issued 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.

CATHERINE WATROBSKI 
Baran’s Food Store

618 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 836 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
565 Blake Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises. 

565

FRANK TREGDE
Ave., Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No.. . . .. . . ( 
retail under Section 107 
Beverage Control Law at

Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the

HYMAN FECHTER
Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11331 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law. at 
141 Rogers Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to he consumed off the 
premises.

GEORGE J. JOYCE
(Joyce’s Quality Grocery & Delicatessen) 

141 Rogers Ave., Brooklyn, N. Y.
beer at 

Alcoholic 
13th 

of
premises.

7802—13

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10973 has been issued to the undersigned 
to sell beer tit retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 

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

OTTO KOPP 
(Otto’s Delicatessen)

Ave., Brooklyn,

NOTICE is hereby' given that License No. 
GB 2377 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
95 Greenpoint Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HELEN PIETRASZKO 
95 Greenpoint Ave., Brooklyn,

BINDER'!'
Brooklyn, N. Y.

■en that License No. 
ued to the undersigned 
ail under Section 107 

Beverage Control Law at 
., Borough of Brooklyn, 

to be consumed on the

is hereby given 
has been 
beer at 

the Alcoholic 
Engert Ave., 

Kings, 

CHARLES

of Brooklyn, 
be consumed off the

HEISE
Brooklyn, N. Y.

License No.
’„ned >

.Section 107
Law at I

Brooklyn,
the

has been issued to the undersigned 
beer at retail under Section 107

under 107 
nt 

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

SWIERSKT
Brooklyn, N. Y.

hereby given

retail under 
Beverage Control

Pirmadienis, Rugpj. 12, 1940' Penktas pūBlaplI

Pakvietimas Visiems į Connecticut 
Valstijos Spaudos Pikniką

Conn, valstijos LLD, LDS ir 
LMS apskričių rengiamas pik
nikas darbininkiškos spaudos 
paramai įvyks sekmadienį, 
rugsėjo (September) 1 d., Lie
tuvių parke — Lighthouse 
Grove, East Hartford, Conn.

Visos Conn, valstijos LLD ir 
LDS kuopos ir LMS chorai yra 
pakviesti laiškais prisidėti prie 

. šio pikniko, išgarsinti jį savo 
kolonijose ir suorganizuoti sa
vo kolonijų lietuvius atvažiavi
mui į pikniką.

Visos šeimininkės taipgi yra 
pakviestos ir kviečiamos bent 
ką atvešti šeimininkių stalui, 
kurį ruošia Hartfordo šeimi
ninkės ir tikisi puikios pagel
bės iš kitų kolonijų šeiminin
kių. Kad pagelbos susilauksi
me, parodo praėjusių metų 
piknikas, kur puikiai pasirodė 
kitų kolonijų šeimininkės, at- 
vešdamos įvairių valgių.

vo j e, priešai neriasi iš kailio, 
kad ponų ir kunigų naštą Lie
tuvos darbo žmonės nusikratė. 
Kunigija, ponijos palaikytojai 
ir visokį dykaduoniai dirba 
dienas ir naktis, kad suorga
nizuoti lietuvius Amerikoje ir 
kitur prieš Lietuvos darbo 
žmonių valdžią ir prieš Sovie
tų Sąjungą, kad vėl sugrąžin
ti į Lietuvą Smetoną, kad vėl 
atiduoti Lietuvos valdžią ku
nigams ir saujalei ponų.

Mes, Conn, valstijos lietu
viai, parodykime, kad kunigų 
ir ponų pastangos suorgani
zuoti mus prieš Lietuvos dar
bo žmones nepavyks jiems. O 
mes tą parodysime skaitlin
giausiai dalyvaudami spaudos 
piknike, kuriame bus apsvars
tyti Lietuvos klausimai ir pa
remta Amerikos lietuvių spau
da, kuri visuomet stojo už Lie
tuvos darbo liaudies reikalus 
ir dabar veda agitaciją, rašo, 
šviečia, aiškina Amerikos lie
tuviams, kad nesiduotų suve
džioti save, kad kunigija, Lie
tuvos ponų agentai, negalėtų

Įžangos tikietelius turime 
atspausdinę ir išsiuntinėję į 
visas* kolonijas. Dar sykį kvie
čiame visus gerai pasidarbuo
ti, kad kuo daugiausia jų iš-1 suorganizuoti Amerikos lietu- 
parduoti kiekvienoj kolonijoj. 
Prie įžangos tikietų bus duo
damos trys dovanos—po pen
kis dolerius grynais pinigais.

Taipgi kviečiame Conn, 
valstijos ir apielinkių visus 
“Laisvės” skaitytojus, ir visus 
lietuvius rengtis dalyvauti šia
me piknike, kalbinti kitus, 
kad dalyvautų kuo skaitlin
giausia.

Lietuvos darbo žmonių, ne
turtingųjų mūsų brolių Lietu-i Spaudos Pikniko Komisija.

vius darbininkus ir panaudo- 
į ti juos atsteigimui ponų val
džios Lietuvoj.

Padarykime šį spaudos pik
niką demonstracija už Lietu- 

' vos darbo žmonių laisvę. Pa
rodykime savo vieningumą. 
Lietuvos darbo žmonių priešai 
lai pamato, kad jų viltis grą
žinti Smetonos ir kunigijos 

■ viešpatavimą Lietuvoj jau pa
sibaigė !

tik paminėdavo, jog sveikata 
jo nepergeriausia. žinoma, 
daugiau rašyti negalėjo, nes 
laiškai cenzūruojami. Praeitą 
rudenį Juozas susirgo jau pa
vojingai ir liko paguldytas 
kalėjimo ligoninėj. Laiško 
man daugiau nebeparašė. Se
suo, kuri gyvena Lietuvoj, ir 
Kom. Partijos draugai dėjo di
deles pastangas, kad sergantį 
išėmus laisvėn gydymui. Bet 
visos jų pastangos buvo veltui. 
Ir taip vargšelis ir pasimirė 
kalėjimo ligoninėj 10 dienų 
anksčiau prieš Lietuvoj išmu- 
šant laisvai valandai, tai valan
čiai, kurios dėlei jis tiek dirbo 
ir kurios laukė, t

Kauno darbininku butą vis- 
| kas prirengta dėl iškilmingų 
j laidotuvių, bet žiauri kalėji- 
! mo vyriausybė patvarkė taip, 
kad nei kūno neišdavė. Palai
dojo anksti ryte ir pasakė 
“pasivėlinot.” Vienok Partijos 
draugų pastangomis bus pas
tatytas Juozui gražus pamink
las ant jo kapo, su jo fotogra
fija ir eilėraščiu. Jo darbai 
nebus užmirštim Lietuvos dar
bininkijai.

(Tą viską aprašo sesuo, ku
ri gyvena Lietuvoj.)

Liekuosi liūdinti, M. Ginai- 
tienė-Gareliutė.

Jo taipgi liūdi sesers Ona, 
Benigna ir brolis Steponas.

Rumunija Žada Perleist Že
mių Vengram ir Bulgaram

NOTICE is hereby given that License ixu. 
EB 2006 has been issued to the undersigned 
to sell beer al retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
146 Franklin St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOSEPH A.
116 Franklin St.,

NOTICE 
EB 528 
to sell 
of 
77 
County of 
premises.

77 Engert

NOTICE i
EB 650 has been 
lo sell beer at 
of the Alcoholic 
378 Weirfield St 
County of Kings, 
premises.

JOSEPH WACHTER
378 Weirfield 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 SCHLOSS
178 Sheffield Ave., . Brooklyn, N ,Y.

Beverage
Borough 
to be

BUTLER 
Brooklyn, N. Y.

that License No. 
issued to the undersigned.

1 under Section 107 
Control Law at 
i of Brooklyn,

be consumed on the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6839 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 
of the Alcoholic Beverage Control Law 
165 Greenpoint Ave., 
County of Kings, to 
premises.__ .

165

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2803 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
117 Greenpoint Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

JOHN SZELIGOWSKI 
117 Greenpoint Ave., _ Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6865 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
525 Throop Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MORRIS L1EBOWITZ
525 Throop Ave., * Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby Riven that License No. 
GB 1465 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under 
of 
169 Calyer St., Borough of 
County of Kings, to 
premises.

ANDREW 
169 Calyer St:,

NOTICE 
GB 
to

beer at retail under Section 107 
Alcoholic Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

SCHELLE
Brooklyn. N. Y.

given that License No. 
2263 has been issued to the undersigned 
sell beer at retail under Section 107 
the Alcoholic Beverage Control Law at 

161 Franklin St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MAURICE EGAN
161 Franklin St., Brooklyn, N. Y.

retail under Section 107 
Beverage Control Law at 

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

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

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

beer at retail under Section 107 
Alcoholic Beverage Control Law at 

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

JOSEPH SCHNEIDER 
St.,

hereby given that

NOTICE 
GB 2580 

sell 
the . 

151 r... 
County 
premises.

151 Franklin St., Brooklyn, N. Y.

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

NOTICE
GB 2315 has been issued to the undersigned 
to sell beer i.t, 
of the Alcoholic 
.">50 Irving 
County of

__ „ , to be consumed ...............

S. MOYLAN, INC.
Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No.
......................................................................... i
beer at retail under Section 107 

Beverage Control Law at 
Avenue. Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

CHARLES MOSER
Ave., Brooklyn, N. Y.

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

Draugai ir Draugės :
Torringtono Echo choras ir 

šį mVtą rengia milžinišką pik
niką, ir taip pat kviečia visus 
iš artimų ir tolimų kolonijų 
atvykti į šį antrą metinį pa
rengimą.

Piknikas įvyks sekmadienį, 
18 d., gražiame D. 
Parke, Torrington,

rugpjūčio 
O. W. 
Conn.

O šitas 
didesnis
praeitą metą. Bus pilna val
gių ir gėrimų visiems. Galėsi
te pasišokti prie geros orkes
tras, kuri grieš angliškus ir 
lietuviškus šokius, 
pasilinksminti prie 
sporto, kaip 
“horseshoes,” ir

Programoj dainuos visi Con
necticut valstijos LMS chorai, 
ir grieš Stygų Orkestrą. Kal
bės D. M. Šolomskas, ALDLD 
sekretorius, ir P. Pakalniškis, 
abu iš Brooklyn, N. Y. Jie aiš
kins apie įvykusius rinkimus 
Lietuvoj ir kitais svarbiais 
klausimais.

Kelrodis į Pikniką: Atva
žiuojant iš Waterburio, dava- 
žiavę į Torringtono Centrą, 
imkite gatvę po dešinei, East 
Main St. Pavažiuokite apie 
2*4 mylias iki patėmysite 
ženklą “Airport”. Ten važiuo
kite į kairę. Rasite pikniko pa
garsinimus, rodant kur pikni
kas.

Atvažiavę iš Hartford nuo 
State Road Conn. 4—apie 21/2 
mylios nuo Torringtono, 
tėmysit ženklą “Airport”, 
imkite tiesiai kelią.

Taigi, kviečiame visus
vykti į Torringtoną šį sekma
dienį— pasilinksminsite, pasi
šoksite ir pasiklausysite gerų 
kalbėtojų.

Vengrų Prekybos Pasiunti
niai Atvyko į Maskvą

Rugpjūčio 4 d. įvyko ALD
LD 30 kuopos susirinkimas. 
Susirinkimas nutarė surengti 
busą į Philadelphijos “Lais
vės” pikniką rugsėjo 1 d. Ta
po išrinkti buso rengėjai. No
rintieji dalyvauti “Laisvės” 
piknike, įsigykite buso tikie- 
tus iš anksto. Nelaukite pas
kutinės dieąos. Tuomi padėsi
te buso rengėjams darbą len
gviau atlikti.

Taip pat kuopos susirinki
mas išrinko 3 darbininkus 
“Laisvės” piknike dirbti. Dau
giau a*pie kuopos nutarimus 
šioje korespondencijoj nera
šysiu, nes nėra tokios svarbos.

P. š.

Bucharest, Rumunija. — 
Dar pirmą kartą rumunų 
valdžia pasisakė viešai, kad 
jinai užleis kai kurias “sa
vo” žemes Vengrijai ir Bul
garijai. Tos žemės yra 
Transylvanijos provincija ir 
Pietinė Dobrudžia.

Rumunų ministeris pirmi
ninkas lon Gigurtu sakė, 
jog tai padarys pagal Vo-

vengt karo su vengrais ir 
bulgarais. Užtat, pasak jo, 
Vokietija prižada saugot 
'Rumuniją nuo Sovietų.

Ion Gigurtu tvirtino, kad 
Rumunija “buvo” ir bus 
draugiška Vokietijai.

Italai Užėmė Tris Anglų 
Miestus Somalijoje

London, rugp. 9.—Anglų 
vyriausybė pripažįsta, jog 
italai užėmė Zeilą, Fargeisa 
ir Oadweiną miestus, vieš
kelių mazgus, Angliškoje 
Somalijoje, Rytinėje Afri
koje.

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:

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čiclų 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 mlesrus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kainas.

VARPAS BAKERY 36-40 Stagg Street Brooklyn. N. L

Minersville-Shenandoah

SU PROGRAMA

ĮSIGYKITE DABAR
Žemiau parodyta tik keli iš mūsų didelio sandelio 

šios rūšies daiktų.
Visokiausių Rūšių

ŽIEDAI
YOUR OLD WAYCH

TRADE IT IN FOR A '

jy JEWEL
BulovąI

nuo $1.50 augštyn 
Daimantai 

Melsvi-balti ir perfekto

Maskva. — čia atskrido 
Vengrijos delegacija tartis 
su Sovietais dėlei prekybos 
sutarties su jais. Vengrų 
delegatus pasitiko pirminin
kas Sovietų užsieninės pre
kybos Krutikov ir kiti So
vietų vyriausybės atstovai.

Liūdna Žinia iŠ Lietuvos
Noriu pasidalinti liūdesiu 

su draugais, pažįstamais ir 
“Laisvės” skaitytojais. Gal 
kiek širdžiai palengvės, kurią 
skausmas suspaudė sužinojus, 
jog brangus ‘ mano brolis, 
Juozas Garelis (politkalinys), 
smetoninių nukankintas, pasi
mirė 4-tą dieną birželio šių 
metų sulaukęs 39 metus am
žiaus. širdį baisiai skauda, jog 
mylimas brolis turėjo skirtis 
su pasauliu dar jaunuose me
tuose ir tokiose baisiose ap
linkybėse, bet dar daugiau 

’dėl to, jog jam nebeteko savo 
akimis matyti Lietuvos liaudį 
laisvą, dėl kurios jis tiek daug 
dirbo ir perkentėjo.

Kalėjime Juozui teko išbū
ti apie šešis metus. Pirmu sy
kiu dar 1931 m. vasario mėn. 
buvo areštuotas kaipo žymus 
Komunistų Partijos darbuoto
jas ir nuteistas šešiems me
tams Kauno sunkiųjų darbų 
kalėjiman. Bet išsėdėjęs apie 
2 metus jis pateko į tuos, ką 
buvo išmainyti su Sovietais ant 
kunigų. Jau ir tuomet Juozas 
išėjo su sukoneveikta sveika
ta ir apie metus laiko gydėsi 
Sov. Sąjungos ligoninėj. Pasi
taisius sveikatai, 1935 metais 
slaptai grįžo Kaunan ir tęsė 
antifašistinį darbą tolyn. Bet 
neilgai teko dirbti, nes 1936 
metais ir vėl buvo areštuotas 
ir tų pačių metų spalio mėn. 
nuteistas jau ant aštuonių me
tų. Savo laiškuose man brolis

WHOLESALE AND RETAIL
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hcieby given that License No.

107 
at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

LONDON
Brooklyn, N. Y.

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

11 ENNY
340 Wilson Ave.,

NOTICE is hereby given that
GB 2701 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under 
of the Alcoholic Beverage Control 
7001—13th Avenue, Borough of 
County of Rings, to be consumed off 
premises.

VICTOR SCHONWETTER 
7001 — 13th Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
GB 1841 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1834 Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

DOMINICK CINCOTTA
1834 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2520 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
7617 — 13 Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

I ------------ - ----- -------
7617—13

NOTICE
GB 11271 has been issued to the undersigned 
to sell beer at 
of the Alcoholic 
184 Parkside Ave.,

premises.

184 Parkside Ave.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2475 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1933 Rockaway P'kway, Borough of B’klyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 206 ’
to sell beer at retail under Section 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
181 Patchen Ave., 
County of Kings, 1 
prerriises.

CHARLES
181 Patchen Ave.,

to

E.

Brooklyn,
consumed off the

LAUBER
Brooklyn, N. Y.

Borough of 
be

. H.

Dienraščio “Laisvės” Naudai
Rengia ALDLD 9-tas Apskritys

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

MAR LIN PARK x

Tikimės
my svečių
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 “Tiesos1 

daktorius, iš Brooklyno, kuris aiškins dabartinę 
padėtį Lietuvos.

Kaip matot, programa bus gana žingeidi, tad iš anks
to kviečiame svečius, draugus iš apylinkės ir tolimų vietų 
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 
I apkčia tilto, reikia sukt po dešinei, atvažiavus iš vakarų 
> pusės tuom pačiu keliu iki tiltui, reikia sukt po kairei ir 
P tuo privažiuosite Mar Lin. RENGĖJAI

Daugybe kitų daiktų ir 
daikteliu sau reikalin- •r
gų rasite mūsų didelė
je krautuvėje. Užeikite 
pamatyti.

ROBERT
LIPTON 

J E W E L E R 
įsteigta 1892 

701 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y. 

Tarpo
Graham & Manhattan Avės. 

Tel. Stagg 2-2173
Priminkite Si skelbimą ir gausite nuolaidą

KAIP PALAIKYT SVEIKATĄ
— VYRAI IR MOTERYS —

Kraujo, Odos ir Nervų Ligos, Abolnas Silpnumas, 
Chroniški Skauduliai, Skilvio ir Mešlažarnės ligos, 
Chroniški Reumatiški Nesveikumai, Nosies, Gerklės 
ir Plaučių Ligos, Inkstų, Pūslės Nesveikumai ir kitos 
Chroniškos Ligos Vyrų ir Moterų sėk
mingai gydoma. Kreipkitės j Dr. Zins su 
Pasitikėjimu. Atskiri pasitarimų kam

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

IŠTYRIMAI DOVANAI

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

(Virš 28 m. Privatinės ir Ligoninėje Praktikos) 
Tarp Union Sq. ir Irving PI.

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



R.

Tel. Virginia 7-4499nu-

Ame-

1-ma kuopa

Išvažiavimas Puikiai PavykoMoterims

19

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

išvažiavimas pu-

Kliubo, 168

Mikolai čio Parke, Eddington, Pa Telefonas EVergreen 7-1661

uj

0
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Pirmadienis, Rugpj. 12,

NOTARY
PUBLIC

ta
va
sai!

ir 
tą

rinkėjų 
surinko :

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

580 SUMMER AVENUE 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

Telephone
STagg 2-5043

ir impor- 
degtinės ir 

geriausių

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

$2.05. 
nume-

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Hewes eleveiterlo stoties

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

kerštauti vie- 
lietuviškam 

Už šį įvykį S. K. 
atsilyginti suteik- 

spaudos darbo

Kiekvieną subatą 
karšta vakariene. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterims. Nedė
tomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai. '

tūlose jau 
dar svarsty- 
jau išrinku-

žeman-
Smul- 

$16.70.

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

rengia metinę vakarienę, 7 d. gruo
džio, Buzelio Svet., Crescent St. 
Atlantic Ave. Prašome kitų org. 
dienų nieko nerengti. — Kęm.

z (187-189)

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau Elzbietos Barišitės, po 

pirmu vyru Papaurienė.1 Kas žinote, 
kur ji randasi prašau pranešti, arba 
tegul pati atsišaukia. Turiu svarbų 
reikalą iš Lietuvos. J. Yasiunas, 577 
Crescent St., Brooklyn, N. Y.

(187-189)

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. Stagg 2-0783
NIGHT—HA vemeyer 8-1158

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

J. LeVANDA—E. LeVANDA 
Tėvas ir Sūnus Levandauskal

UNDERTAKERS

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-8842

BAR ir GRILL 
LIETUVIU RESTAURANAS 
Įdomiai jpuošta lietuviška aludė 

ant Grand Street 
Rheingold *xtra Dry Alus.

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės

J. GARŠVA 
Grabo'rius-Undertaker

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

krikštynom, kitkam. (
231 BEDFORD AVE., 

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

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

(SHALINSKAS)

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

Turime ir kambarių pernakvot 
arba savaitiniai išrandavot
JOSEPH ZEIDAT

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

Moterų Apšvietos Kliubo 
susirinkime, • rugpjūčio 15-tos 
vakarą, 419 Lorimer Street, 
svarstysim Taikos Kongreso 
klausimą. Visos būkite. Kvie
čiame ir ne nares.

Valdyba.

LeVANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

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

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

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARQ

REIKALAVIMAI
Reikalingas darbininkas dirbti 

ūkėje, amžius ne svarbus, tiktai kad 
būtų teisingas ir geras žmogus. Mo
kestis pagal susitarimą. Prašome 
kreiptis sekančiu antrašu: I. J. 
Bartkus, McDonough. N. Y.

(187-189)

660 Grand Street Brooklyn, N. Y
Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

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

Iš senų padarau 
n a u jus paveiks
lus ir krajavus 

t sudarau' su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
p a d i dinų tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

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

stočių BMT Line
Tel.: Glenmore 5-6191
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CHARLES’
UP-TO-DATE

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

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

Gerai Patyrę Barberiai

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka- • 

mai visose dalyse miesto

sestas puslapis

NewYorto^/MMiZInioi
Du Tūkstančiai Pikietų prie 

Golding Firmos
Urmo Parduotuvių ir San

dėlių Darbininkų Unijos boka
lo 65-to iššauktame masinia
me pikiete prie u žst reik notos 
Golding Bros, firmos, Broad
way ir Pearl St., N. Y., perei
tą penktadienį susirinko per 
2,000 pikietų. Buvo ir būriai 
pėsčios ir raitos policijos, bet 
pikietas praėjo ramiai.

Lokalas turi 6,500 narių, 
tad toks skaitlingas išstojimas 
pikietan ' darbo dieną rodo 
aukštą narių unijinį susipra
timą ir pasiryžimą gint savo 
reikalus.

Pikietui vadovavo Arthur 
Osman, kovingas lokalo pre
zidentas, ir David Livingston, 
lokalo organizacinis direkto
rius, kuriam ateinantį trečia
dienį įsakyta pasiduoti kalė j i- 
man dešimčiai dienų už pa
našų dalyvumą pikieto de
monstracijoj liep. 18, kada pi
kietas buvo policijos išvaiky
tas ir grupė’ narių areštuoti.

Lietuviai Vyks Taikos 
Kongresai!

Nacionalio visos mūsų ša
lies Taikos Kongreso šaukėjai 
neaplenkė ir lietuvių. Kaip 
girdėti, eilėj organizacijų gau
ta kvietimai ir 
svarstyta. Kitose 
sime. Kai kurios 
sios delegatus.

Liet. Lit. D-jos
didžiausia Brooklyne, delega
tą jau išrinkus. Menama, kad 
iš Williamsburgho - Ridgewoo- 
do susidarys mažiausia 5 de
legatai. Jau gauta ir geras 
automobilistas, kinis sutikęs 
nuvežt ir parvežt už $10, pa
aukaudamas tam tikslui savo 
laiką.

Taikos Komitetas, kurio vie
tinio skyriaus centras randa
si 33 Lee Avė., laiške dien
raščiui prašo paskelbt visuo
menės žiniai, kad visos taikos 
palaikymu suinteresuotos or
ganizacijos, jeigu dėl kokių 
priežasčių nėra gavusios pa
kvietimų kongresan, kreiptųsi 
į komitetą gauti mandatus ir 
platesnių informacijų ar lite
ratūros. Taipgi prašo tas or
ganizacijas. kurios negalės 
pasiųsti delegatų, nors finan
siniai paremti Taikos Kongre
są ir jo darbą už taiką.

Kongresas įvyks rugpjūčio 
31 ir rugsėjo 1 ir 2-rą, Chi
cago j.

Trūkus ašiai paskutinio va
gono BMT subvės traukinyje 
netoli 36th St. stoties, lengvai 
sužeista 6 žmonės, penktadie
nį. Tūkstančiai dėlto pavėlino 
į darbą.

Šį Vakarą Aiškins Vėliausius 
Svarbius Įvykius; Ateikite!

Dabartiniais laikais įvyksta 
daugybė visokių svarbių per
mainų, be kurių nuodugnaus 
išnagrinėjimo sunku ir vaduo
tis. Dėlto nuolatos reikia 
rėti savitarpinio lavinimosi 
karai, kad įgyti teisingą ir 
naudingą pasaulėžiūrą.

Pirmadienio vakarą, rug
pjūčio 12-tą, vėliausių įvykių 
Lietuvoj, šioj šalyje ir pašau-

line plotme reikšmę aiškins 
Mizara. Jisai taip pat plačiai 
nušvies, koks tas smetoninin- 
kų, trockistų, kunigų ir socia
listu bendras frontas ir kokia 
ta kunigo Balkūno abiejų 
kumščių “revoliucija”.

Pradžia 7:30 vai. vakaro. 
Įžanga nemokama. Visi-visos 
kviečiami atsilankyt.

Rengėjai.

Didžįausis Taikos Šalininkių 
Sąskridis šį Trečiadienį

Trečiadienis, rugpjūčio 14- 
ta, brooklyniečiams bus bene 
didžiausia taikos šventė, di
džiausia demonstracija už tai
kos palaikymą, kokia kada 
yra buvusi šiame mieste.

Pažvelgus į organizacijų I 
mobilizuotę, atrodo, kad di
dysis Coney Islando Velodro
mas, talpinąs keliolika tūks
tančių publikos, gali pasidary
ti perankštas. Daug darbo 
unijų, bažnytinių, pašalpos iri 
kultūros organizacijų 
ko organizuotai
Masės neorganizuotu 
mylėtojų irgi mobilizuojasi. 
Kur tik pasisuksi, visur tik 
ir kalbama apie tą mitingą.

Mitingas bus ne vien tik 
svarbus, bet ir įdomus. Jame 
vyriausiais kalbėtojais bus J. 
V. senatorius Nye, iš North 
Dakota, kuris jau seniai, dar 
taikos laikais darbavosi, kad

atimt iš karo pelnus. Jis 
rodinėdavo, kad panaikinus 
pelnus, pasinaikintų ta baisi 
industrialistų propaganda už 
karą, kuri brukte bruka šalį 
karan.

Kitu kalbėtoju bus kongres- 
manas Vito Marcantonio, ku
ris nepaisydamas karo šalinin
kų didžiausių atakų Jungtinių 
Valstijų Kongrese balsavo 
prieš milžiniškas paskyras ka
rui, sakydamas, kad atėmimas 

pasisa- iš žmonių geresnių gyvenimo 
dalyvauti, sąlygų ir pavertimas šalies mi- 

taikos i litariška kempe stumia šią ša
lį i karą, yra šalies nenaudai.

Įdomu išgirsti, ką toki vy
rai pasakys šiub svarbiu mo
mentu. Taiogi kalbės žymūs 
mokvtojų, elektristu, transpor
tininku. studentu ir kitų uni
jų vadai. Bus ir dainų pro
grama.

Taikos Mylėtojas.

Waldmanas Išėjo iš 
Darbo Partijos

, šenagvar- 
advokatas, 
vadu Am. 

išėjo iš jos 
Aš remsiu 

Taipgi jis išei-

Louis Waldman, 
dietis socialistas 
buvęs dešiniųjų 
Darbo Partijoj, i 
pareikšdamas: “.
Rooseveltą”.
nąs ir dėlto, kad nenorįs būt 
vienoj “partijoj su komunis
tais”.

Waldmanas norėjo būt iš
rinktas teisėju, bet prakišo. 
Laukė majorą jį paskirsiant 
teisėju, ir to negavo, tad ir iš
dūlino sau, pasakęs, kad nie
ko bendro nebeturėsiąs su Am. 
Darbo Partija.

Dariaus-Girėno Paminklui 
' Aukos, ir Pranešimas.

Važiuokite j “Laisvės” 
Pikniką Busais

Paskutinis šiuom Sezonu “Laisvės” naudai 
piknikas įvyks

Rugsėjo 1 September

šį Pikniką Rengia

PHILADELPHIJOS
LIETUVIŲ ORGANIZACIJOS

Tai didysis Lietuvių sąskridis, gražus pasimatymas su 
daugeliu pažįstamų

BROOKLYNAS PASISAMDĖ 8 BUSUS

Tuojau užsisakykite bilietus važiuoti busais į “Lais
vės” pikniką, Philadelphijoje. Bušai išeis iš šių vietų: 
Williamsburgh, Central Brooklyn, East New York, 
Ridgewood ir Maspeth.

Sveikatos Kultūros Draugi
jos, Brooklyno skyriaus, auto
buso išvažiavimo rengimo ko
mitetas labai apgailestauja, 
kad nepatėmijo, jog tą pačią 
dieną, rugpjūčio 4-tą, š. m., 
buvo surengtas “Laisvės” išva
žiavimas, kada jie surengė sa
vo išvažiavimą į Birutės Dar
žą, White Sulphur Springs, 
N. Y. Jeigu būtų patėmyta, 
tai savo išvažiavimo būtų ne
rengta tą pačią dieną. Tas bu
vo padaryta per neapsižiūrė
jimą rengimo komiteto. Tiesa, 
atidėti nebuvo galimybės, nes 
antras Sveikatos Kultūros 
Draugijos išvažiavimas į Wa
terbury, Conn., turi įvykti šio 
mėnesio 18 d. Sveikatos Kul
tūros Draugija nenori niekam 
pakenkti arba 
nam ar kitam 
laikraščiui. 
D. bandys 
dama nors 
“Laisvei”.

Atsibuvęs
sėtinai pavyko, nes beveik pil
nai pripildė vieną didelį busą 
žmonių. Taipgi išvažiavime 
turėjo dailų programą, dainų 
ir prakalbų. Dainavo Sveika
tos Kultūros Draugijos kvar
tetas, po vadovyste D-ro La- 
bano, kalbėjo P. Baltrėnas, 
natūralistas ir sveikatos mo
kytojas, kuris vadovauja svei
katos skyriui Birutės Darže. 
Taipgi kalbėjo akinių pritaiki
nimo daktaras ir naturopati- 
jos mėgėjas Charles Labanas 
ir kiti svečiai,

Po programo svečiai žaidė 
ir linksminosi, kurie norėjo, 
tai gavo pasivalgyti naturalio 
maisto pietus ir vakarienę. 
Visi svečiai labai smagiai pra
leido laiką ant tyro oro ir die
nai baigiantis, apie vakarą, 
linksmai dainuodami grįžo na
mo. Keletas svečių pasiliko 
turėti atostogas Birutės Darže, 
ant ilgesnio laiko. Visiems va
žiavusiems rengimo komitetas 
taria nuoširdų ačiū.

Išvažiavimo Rengimo 
Komitetas.

J. Velička, 
$2.92. Sykiu

M. Daskin, 48 m., pavojin
gai sužeistas IRT traukinio po 
juomi nukritus ar nušokus 
prie 149th St., Bronxe.

lig geriausių išgalių, arba 
kaip nurodyta pačiose aukų 
rinkimo blankose. Ir ant ku
rių yra pažymėtas laikas iki 
birželio 1 ir 15, dienomis, tai 
prašome ant tų blankų parink
ti aukų ir išpirkti čekį ar Mo
ney Orderį vardu DARIUS- 
GIR'ĖN AS MONUMENT 
FUND ir siųskite paminklo 
Komiteto iždininkui, antra- 
šuojant: Mr. John Spurga, 
Port Jefferson Station, Long- 
Island, N. Y. Aukų siuntėjas 
gaus nuo iždininko kvitą už 
pasiųstą sumą, taipgi draugi
jos ir pavieniai asmenys, au
koję nemažiaus penkių dole
rių irgi gaus tokią kvitą. Be 
to, visos aukos skelbiamos net 
keliuose laikraščiuose ir, bū
nant progai, per radio.

Iždininkas yra po užstatu ir 
tinkamai atlieka savo parei
gas; gautus pinigus deda ban- 
kan po kontrole savo ir dvie
jų iždo globėjų vardais ir ži
nioje viso komiteto. Kurių au
kos dar nepaskelbtos, tai yra 
pas rinkėją ir renka daugiau, 
teikitės palaukti iki bus at
siųstos iždininkui.

Tad laukiame visuomenės 
malonios paramos pastatymui 
paminklo Brooklyne pirmiems 
lietuviams lakūnams nugalėju
siems Atlanto vandenyną, Da
riui ir Girėnui.

Paminklo Statymo 
Fondo Komitetas.

(Atsiųsta per adv. St. Brie
dį, fin. sekretorių).

šiuomi teikiame iš eilės gau
tų aukų dvyliktą paskelbimą 
sulig liepos 22 d., 1940 metų, 
atsiųstą nuo Fondo Komiteto 
iždininko p. J. Spurgos.

Lietuvių Progresyvių Kliu- 
bas, Wilkes-Barre, Penna., 
per Joną Andriušį atsiuntė 
aukų ir laišką: “Kovo 30 d., 
šių metų buvo išrinkti iš mū
sų Kliubo du nariai rinkti au
kas dėl pagelbėjimo pastatyti 
paminklą Dariui ir Girėnui. 
Prašau atsiųsti kvitas dėl 
draugijų ir asmenų, kurie au
kojo. čia paduodu 
vardus ir kiek kuris
Antanas Ambrozaitis surinko: 
nuo Lietuvių Progresyvių Kliu- 
'bo $5; Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje 115 kuopa $5. Ki
ti aukojo po 50c.: J. J. Šiau
čiūnas, George Krizenockis, 
Jonas Jurkaitis, Izidorius Ka
rolius, Anna Sulat, Marė Rat
kevičienė, Dr. C. J. Ratkevi
čius, A. Ambrozaitis. Smulkių 
$1.85. Frank Baldauskas su
rinko : aukojo po 50c—V. 
Grabauskas, Fr. Baldauskas, 
S. Eimutis. Smulkių 
Kartu $19.40. Blankų 
riai 266-267.

Susivienijimo Lietuvių
rikoje 297 kuopos, Greenfield, 
Mass., susirinkime liepos 14 
d., aukojo A. Dėdinas 50c. ir 
surinko nuo narių smulkiais 
$1.75. Sykiu $2.25. Blankos 
numeris 489. Ir laiške sako: 
“Turiu garbės pranešti jums 
reikale mūsų didvyrių lakūnų 
Dariaus-Girėno paminklo sta
tymo, kame prisidedame su 
maža auka ir prašonhe praneš
ti, kad priėmėte”.

Mičiulis ir Kairis, vyriškų 
drabužių siuvyklos savininkai, 
114 Forest St.,. Brooklyn, N. 
Y., aukojo $5,. Mičiulio ir Kai- 
rio dirbtuvės darbininkai, per 
čermaną J. Palionį aukojo: po 
$1—O. Baniulienė, Zeikuvie- 
nė, Palionis. Po 50c.—V. Ur
bonas, J. Radus, N. Skužienė, 
Barkauskienė, Kasper, 
tauskas, Gudišauskas. 
kių $10.20. Kartu 
Blankos numeris 310.

Kasper ir Karol siuvyklos 
darbininkai, 347 Lorimer St., 
Brooklyn, N. Y., per čermaną 
V. Daubarą aukojo: V. Dau
baras ir Bubnelis po $1 ; Yan- 
kuvienė 50c. Smulkių $1.35. 
Sykiu $3.85. Blanka pamesta, 
numeris 311.

Dariaus-Girėno žuvimo sep
tynių metų sukakties minėji
mo prakalbose, liepos 19 d., 
1940 m., Brooklyne, N. Y. per 
J. Kairį ir S. Petkienę aukojo: 
V. Kasperaitė, V. Kasperaitis 
po $1.50; M. Slaiderienė, M. 
Slaider po $1. Po 50c.: J. šal
tis, A. Velička, A. Misevičius, 
adv. S. Bredes, J. Andriuške
vičius, Misevičius, 
Briedis. Smulkių 
$11.92.

Lietuvių Atletų
Marcy Avenue, Brooklyn, N. 
Y., per A. žarnauską duota 
Fondo Komiteto prakalbose 
liepos 19 d., Brooklyne, $10. 
Susivienijimo Lietuvių Ameri
koje 38 kuopa, Brooklyn, N. 
Y., per sekretorių A. šaulį pri
siuntė $2.50.

Virš pažymėtų aukų gauta 
nuo draugijų, kuopų ir pavie
nių asmenų viso $71.72. ši ma
loni skaitlinė teikia mums vi
siems energijos toliau darbuo
tis užbrėžtam tikslui—pastaty
mui paminklo mūsų transat
lantinio skridimo žuvusiems 
lakūnams Dariui ir Girėnui. 
Visiems šios gausios sumos tei
kėjams ir pasidarbavusiems 
varde mūsų kilnaus siekio l 
reiškiame širdingiausią padė
ką. Nes tik su jūsų gerais no
rais ir bendrom pastangom 
bus galima atsiekti šį garbin
gą užmanymą. Taipgi kviečia
me visus lietuvius, draugijas 
ir pavienius asmenis New 
Yorko ir kitų valstijų pravesti 
savo kolonijose rinkliavas su-
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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. npe| j?v 7-8451 Brooklyn, N. Y.
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MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

laisniuotAs graborius

Mateušas Simona vi čius
iUzF Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

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 aproka\.mus be jokio mokesčio.

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA
417 Lorimer St. — Brooklyn — “Laisves” Name




