
Naujosios Lietuvos priešai 
skelbia, būk, girdi, dabar Lie-* 
tuvoje būsianti panaikinta lie
tuvių kalba, žinoma, tai yra 
didžiausias melas. Bet jie, ži
nodami, kad tai yra melas, 
skelbia kaipo tiesą !

Elta gi praneša, kad rug
pjūčio 3 d. Aukščiausio SSSR 
Sovieto (parlamento) posėdy
je visi Lietuvos delegatai kal
bėjo lietuviškai.

“Pirmą kartą didžiosios pa
saulio darbo žmonių tėvynės 
sostinės vyriausios valdžios rū
muose nuskambėjo lietuvių 
kalba ir nuskambėjo laisvai, 
aiškiai, drąsiai, atvirai, lygiai 
su kitų SSSR laisvųjų tautų 
kalbomis...”, sako praneši
mas.

Vadinasi, lietuvių kalbos 
laisvas žodis skamba ir skam
bės ne tik Kaune, Vilniuje, 
Alytuje, Marijampolėje, Tel
šiuose, Trakuose, Švenčionyse 
ir kitur, bet ir Maskvoje!

Ta pati Elta praneša:
“Lietuvos STR Liaudies Sei

mo delegacija po istorinės 
rugpjūčio 3 d. apsilankė Le
nino mauzolėjuje, kur padė
kos ženklui padėjo gyvų gėlių 
vainiką. Kaune vykstančiai 
šimtatūkstantinei d ž i augsmo 
manifestacijai drg. Paleckis ir 
gen. Vitkauskas per Maskvos 
radiją, pasakė kalbas. . .”

Apie tą patį laiką, kai ge
nerolas Vincas Vitkauskas dė
jo gyvų gėlių vainiką prie Le
nino karsto, kai jis per Mas
kvos radiją sakė kauniečiams 
džiaugsmingą kalbą, tai nau
josios Lietuvos priešai Ameri
koje skelbė, būk gen. Vitkaus
kas jau esąs beveik likviduo
tas !

Ak, jūs siaurapročiai, siau
rapročiai .' i

O dabar paskaitykite se
kantį :

“iŠ Alytaus pranešama, kad 
Sovietų Sąjungos Aukščiausios 
Tarybos suvažiavimui pagerb
ti, dirbantieji prie kareivinių 
statybos mūrininkai vieną die
ną nuo ryto iki pietų pertrau
kos padėjo į sienas po 1,700 
plytų kiekvienas, o per visą 
darbo dieną—po 3,000 plytų. 
Iki šiol Lietuvoje mūrininkai 
padėdavo vidutiniškai 800— 
1,000 per darbo dieną. . . ”

Taigi dzūkai mūrininkai pa
sirodė gerais, sugabiais ir da
lykus permatančiais vyrais, 
puikiais stachanoviečiais. Ir 
čia tą atžymėjau ne todėl, kad 
esu dzūkų patrijotas, bet to
dėl, idant parodžius, jog Dzū
kijos žmonės nėra atsilikę, 
kaip daugelis mano.

Šiandien, šeštadienį, Brook
lyne prasideda LDS jaunimo 
priešseiminės sporto rungty
nės. Jos tęsis ir rytoj, sekma
dienį. O sekmadienio vakarą 
Piliečių Kliubo salėje Penkto
jo LDS Seimo delegatai susi
rinks į susipažinimo pažmonį.

Vadinasi, Seimo išvakarės 
jau čia. Brooklyniečiai turės 
daug svečių per visą savaitę. 
Svečiai pradės suvažiuoti šeš
tadienį ir sekmadienį.

Labai svarbu, kad šeiminiai 
parengimai būtį pasekmingi.

Svarbu, kad Brooklyn© lie
tuvių visuomenė gražiai įver
tintų ir mūsų jaunimą, mūsų 
sportininkus, atsilankydama į 
jų rungtynes - turnamentus.

Svarbu, kad visi delegatai, 
suvažiavę iš kitų miestų į LDS 
Seimą, gautų pas mus šiltą 
priėmimą.

Svarbiausia: nakvynės. Ku
rie tik galite, priimkite sve
čius pernakvoti.

O kitą sekmadienį — rug
sėjo mėn. 1 d.—visi trauksime 
į Philadelphiją, “Laisvės” pik
nikam

To įvykio taipgi neprivalo
me užmiršti. Philadelphiečiai 
mūs lauks.

KRISLAI
Viskas Lietuviškai.
Dar Apie Gen. Vitkauską.
Alytaus Mūrininkai.
LDS Seimo Išvakarėse.

Rašo R. Mizara

Darbo Žmonių
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.00

Metams
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AMERIKOS VALDŽIA DUODA 78 MI-
LIONUS DOL. ORLAIVIŲ KOMPANIJOM
$1 Rendos už Valdžios Lėšo

mis Pastatytus Fabrikus
Washington. — Valdiškų 

paskolų administratorius 
Jesse Jones rugp. 22 d. už- 
gyrė 78 milionus ir 500 do
lerių paskolos amerikinėms 
orlaivių kompanijoms. Už 
tai jos žadėjo gerint maši
neriją kariškiem orlaiviam 
dirbti, didinti tokių orlaivių 
fabrikus ir naujus statyti.

(Valdžia reikalauja tiktai 
vieno dolerio rendos-nuo- 
mos už tuos fabrikus, kurie 
jos “skolintais” pinigais pa
statomi dirbimui karo pa
būklų Amerikai.)

Minimas paskolas iš Am-, 
erikos valdžios dabar gavo 
šios . orlaivių kompanijos: 
Boeing, Curtiss-Wright ir 
Bendix.

Curtiss kompanijos pelnai 
labai pakilo, bet ji dauge
liui savo mechanikų temo
ka tik 55 centus per valan
dą. *

Rumunija Sugrąžina 
Bulgarijai Derlingą

' Pietinę Dobrudją
Bucharest, Rumunija. Ru

munų valdžia sutiko sugrą
žinti Bulgarijai Pietinę Do
brudją, derlingą žemės ruo
žtą, 40 mylių pločio, nuo 
Dunojaus upės iki Juodo
sios Juros.

Dobrudją buvo 1913 me
tais atimta nuo Bulgarijos 
ir prijungta Rumunijai.

Ypač Sovietų Sąjunga 
reikalavo sugrąžint Dobru
dją Bulgarijai.

Rumunija vis dar nesu
tinka perleist savo provin
ciją Transylvaniją Vengri
jai. Transylvanija yra dau
giausia vengrų gyvenama.
Japonai Sako, Amerika No

ri Prijungt Sau JKanadą
Tokio. — Japonų laikraš

čiai rašo, kad Jungtinės 
Valstijos tik neva daro 
tarpsavinio apsigynimo su
tartį su Kanada, bet iš tik
ro turi viltį ją užimti, kai 
“sugriūtų” Anglijos imperi
ja, jeigu vokiečiai laimėtų 
karą.

Angly Kanuolės Šaudė Vo
kiečius per Jūry Siaurumą

Berlin, rugp. 23.—Didžio
sios anglų kanuolės taipgi 
bombardavo vokiečių pozici
jas Franci jos pakraštyje, 
skersai jūrų siaurumos, va
dinamos Anglišku Kanalu; 
bet jokių nuostolių nepada
rė vokiečiams, kaip teigia 
vokiečių komanda.

Vokiečiai sako, kad jie 
turį kanuolių, kuriomis iš 
Franci jos galės bombarduo
ti Londoną, stovintį' už 90 
mylių nuo šiaurinio Franci- 
jos kranto.

Siauriausia vandens vieta 
tarp Franci jos ir Anglijos 
yra apie 22 mylios.

Vokiečiai Jau Leidžia Italam 
Užpult Graikiją

Athenai, Graikija. — Be- 
pusiškų kraštų diplomatai 
Graikijoje sako, kad Vokie
tija jau sutiko leist Itali
jai pradėt karo veiksmus 
prieš Graikiją.

Jeigu Italija užimtų Grai
kijos salas ir prieplaukas, 
tai italų lėktuvam ir karo 
laivam būtų daug arčiau ir 
parankiau veikt prieš Sue- 
zo kanalą, kuris yra anglų 
valdomas.

Italijos Valdžia Atima Visas 
Geležines Tvoras

Roma. — Italijos valdžia 
įsakė gyventojams nuimt 
visas savo geležines tvoras 
ir vartus ir pristatyt juos 
karo ministerijai pirm šių, 
metų pabaigos. Geležis rei
kalinga ginklams ir amuni
cijai.

Laivas “American Le
gion” Jau Perplaukė 
Pavojingus Vandenis
Washington. — “Ameri

can Legion”, amerikinis lai
vas, gabendamas namo apie 
900 amerikiečių iš Petsamo 
prieplaukos, Suomijos, pa
siekė 1,500 mylių į vakarus 
nuo Škotijos. Taigi jis jau 
perplaukė pavojingus van
denis į šiaurę nuo Škotijos, 
kuriuose jam buvo pavojus 
nuo Anglijos bei Vokietijos 
minų.

Tarp “American Legion” 
keleivių yra nemažai ir lie
tuvių amerikiečių. Kiti jo 
keleiviai grįžta iš įvairių ki
tų Europos kraštų.

Senatorius Bone kritika
vo prez. Rooseveltą, kad 
prezidentas skyrė pavojin
gą kelią tam laivui grįžti. 
Sen. Bone sakė, kad jeigu 
laivas būtų užplaukęs ant 
minos ir likęs sudraskytas, 
tai “jau ir turėtume karą 
su Vokietija.”

Kiti kritikai nurodė, jog 
amerikiečiai Europoje galė
jo saugiai per Vokietiją, 
Franci ją ir Ispaniją pasiek
ti Portugalijos prieplau
kas, o iš ten Amerikos lai
vas būtų galėjęs be pavo
jaus pargabent juos į Jung
tines Valstijas. Kodėl, tad, 
girdi, prez. Rooseveltas 
siuntė laivą “American Le
gion” per pavojingus šiau
rinius vandenis į Petsamo 
ir atgal?

Anglai Nuskandino 2 Italy 
Submarinu ir Naikintuvą
Cairo, Egiptas, rugp. 23. 

—Anglai praneša, kad jų 
orlaiviai bombomis nuskan
dino du Italijos submarinus 
ir vieną naikintuvą vienoje 
Libijos prieplaukoje.

ANGLŲ ORLAIVIAI DEGINO 
GAZOLINO DIRBYKLAS 

VOKIETIJOJ
London, rugp. 23.—Ang

lai praneša, kad jų orlai
viai naktį sėkmingai bom
bardavo ir degino vokiečių 
gazolino dirbyklas Magde
burge ir Hanoveryj ir ata
kavo įvairius, fabrikus ir 
orlaivių stovyklas Vokieti
joj ir šiaurinėj Franci jo j. 
Be kitko, jie padegę vokie
čių lėktuvų stotį Abbeville, 
Franci jo j. Šiupse žygiuose 
anglai praradę tik vieną sa
vo orlaivį.

Jau trečia haktis paeiliui 
nuo 10 valandos buvo už
darytos visos; radio stotys 
Vokietijoj. Nes anglų lakū
nai, pasinaudodami radio 
bangomis, galėtų geriau su
rast Vokietijos miestus, ku
riuose jie norį bombarduot 
kariškai svarbius punktus.

Beskraidant anglų orlai
viams virš Vokietijos, ledais 
apšalo jų sparnai ir todėl 
jie turėjo greičiau grįžti na
mo.

NEW YORKO MIESTO TARNAUTOJA SUVEDĖ TROCKĮ Į 
ARTIMA DRAUGYSTĘ SU JO ŽMOGŽUDŽIU JACKSONU
Brooklyn, N. Y.—Tai bro- 

oklynietė vietinės valdžios 
tarnautoja Sylvia Ageloff 
suvedė į artimą draugišku
mą su Trockiu savo mylėti
ni Franką Jacksoną (Dre- 
schdą), kuris, pagaliaus, ir 
užmušė Trockį, kaip rašo 
amerikoniška /New Yorko 
spauda.

Pasirodo, kad Sylvia Age
loff tarnavo New Yorko 
labdąrybių skyriuje, kaipo 
tyrinėtoja pašalpinių bedar
bių, ir gavo $1,500 algos 
per metus.

Ji susipažinus New Yor
ke su Jacksonu, kuris šičia 
darbavosi išvien su kitais 
Trockio sekėjais. Jos sesuo 
Rutha pirmiaus buvo Troc-

VOKIEČIAI APIE SAVO 
KAUTYNES SU ANGLAIS

Berlin, rugp. 23.—Vokie
čių komanda skelbia štai

Žvalgybiniai mūsų orlai
viai sėkmingai atakavo 15 
lėktuvų , stočių Anglijoj, 
daugelį fabrikų ir geležin
kelių. Mūsų bombos pataikė 
į anglų fabrikus Skegness, 
Great Yarmouth, Witney, 
Coventry ir Bournemouth. *

Vokiečių lakūnai vyku
siai bombardavo Southamp- 
tono ir Bridlingtono prie
plaukas, anglų lėktuvų fab
riką į pietų rytus nuo Lon
dono ir ginklų fabriką arti 
Brightono; mūsiškiai orlai
viai taipgi labai pavojingai 
sužeidė bombomis vieną iš 
prekinių Anglijos laivų, ku
riuos lydėjo anglų karo lai
vai.

Anglų bombininkai šiau
rinėje Vokietijoje mažai 
nuostolių tepadarė.

Vokiečiai nuošvė 7 anglų 
orlaivius; anglai Sunaikino

ALBANAI KALTINA GRAI
KUS KAIP TARIAMUS 
ALBANŲ ŽMOGVAGIUS

Tirana, Albanija.—Alba
nų laikraščiai pasakoja, kad 
Graikijos’ žandarai ir par
tizanai, persimesdami per 
sieną į Albaniją, pagrobė 
žymiausią albanų intelektu
alą Šėlimą Skiakną ir dau
gelį kitų albanų. Graikų vy
riausybė, girdi, taip pat su
medžiojo ir į kalėjimus su
grūdo daugelį albanų tau
tininkų gyvenančių pasie- 
ninėse Graikijos provincijo
se Pinduse ir Giamurijoj. O 
pasak albanų spaudos tai 
šios dvi provincijos yra 
daugiau albaniškos negu 
graikiškos.

United Press, amerikonų 
žinių agentūra, sako, kad 
tai pagal Mussolinio palie
pimą albanų laikraščiai 
spaudina tokius kerštingus 
skundus prieš Graikiją. To
kiais rašymais Italija nori 
pateisinti savo planuojamą 
karo žygį per Albaniją 
prieš Graikiją.

kio sekretorė.
Sausio mėnesį šiemet Syl

via išgavo;, pasiliuosavimą. 
trims mehesihins nuo bedar
bių šelpimo tarnybos. Sakė, 
kad jai reikią operacijos 
dėlei veido kiaurymių užde
gimo.

Atgal į tarnybą ji sugrį- • 
žo kovo mėnesį, o vasarą 
vėl atsidūrė Meksikoj pas 
politinį savo vadą Trockį ir 
pas Jacksoną.

Dabar ji Meksikoj laiko
ma po areštu ir kvočiama 
policijos kaipo liudininkė. 
Jackson tebeguli ligoninėje 
po policijos sargyba. Polici
ja kamantinėja jį apie jo 
praeitį ir apie priežastis, 
kodėl jis nužudė Trockį.

ITALŲ PRANEŠIMAI APIE 
JŲ KARO ŽYGIUS

Roma, rugp. 23.—Italų 
orlaiviai tris kartus bom
bardavo anglus Alexandre- 
ttoj ir kituose punktuose 
Egipte.

Italijos bombininkai ata
kavo karinius taikiklius Gi
braltare, anglų tvirtoviška- 
me mieste-uoloje prie van
dens sąsmaugos tarp Atlan
to Vandenyno ir Vidurže
mio Jūros. Žuvo vienas ita
lų orlaivis.

Rytinėje dalyje Vidurže
mio Jūros, italų orlaiviai 
daugelį kartų pataikė bom
bomis į du Anglijos šar
vuotlaivius. Visi italų orlai
viai po tų mūšių sveiki su
grįžo namo.

Rytinje Afrikoje eritrie- 
čiai Italijos kareiviai nušo
vė žemyn vieną > Anglijos 
orlaivį.

New York. — šeši gink
luoti plėšikai 3:00 vai. penk
tadienio ryte apiplėšė trau
kinį Marble stotyje ir visi 
paspruko* Sakoma, kad ma
žai telaimėjo.

VOKIEČIU KANUOLĖS IŠ FRANCUOS 
BOMBARDAVO PIETINĘ ANGLIJĄ

Vokiečiu Šoviniai Nepataikė j Anglų Laivus; bet Vokiečiai 
Sako, kad Jie Kol Kas Darė Tiktai Pratimus

London. — Didžiosios vo
kiečių kanuolės nuo Fran
ci jos krantų rugp. 22 d. 
bombardavo septynioliką 
prekinių Anglijos laivų, be
plaukiant jiems Anglišku 
Kanalu. Vokiečių kanuolių 
šoviniai krito gana arti 
Anglijos laivų, plaukusių už 
20 mylių nuo Franci jos 
krantų; bet nei vienas vo
kiečių šovinys nepataikė į 
jokį anglų laivą, nors vokie
čiai paleido apie 100 šovi
nių.

Paskui vokiečių orlaiviai 
atakavo tuos anglų laivus, 
bet anglų lėktuvai nukirto 
žemyn vieną vokiečių orlai
vį, o kitus jų orlaivius ša
lin nuvijo. ,

Vakare didžiosios vokie
čių kanuolės nuo Franci jos bar turi savo rankose nau- 
krantų, per jūrų siaurumą jus ginklus, ir Anglija grei- 
—Angliškąjį Kanalą, bom- tai pajus šių ginklų veiki- 
bardavo pietinį Anglijos pa- mą,” kaip sako vokiečių ko- 
kraštį ir sunaikino vieną mandieriai.mandieriai.

Italai Griežtai Reikalau- Eilė Senatorių ir Advo- 
ja, kad Graikija Atmes-' 

ty Angly Pagelbą
London, rugp. 23.—Anglų 

spauda rašo, kad Italija pa- 
.siuntė Graikijai ultimatu
mą, kuriame griežtai reika
lauja, kad Graikija per 24 
valandas turi atmest An
glijos žadėtą karinę pagal
bą Graikijai. Jeigu Graiki
ja tuojaus to nepadarys, 
tai, girdi, Italija pradės ka
ro veiksmus prieš Graikiją.

Jau Prasidėję Mūšiai Grai
kijos Srityje

Athenai, Graikija, rugp. 
23.—Graikų karalius Jurgis 
ant greitųjų naktį sušaukė 
savo ministerius pasitarti, 
ką Graikija turės daryti, 
kuomet Italija jai taip grū
moja.

Neoficialiai pranešama, 
kad Italijos ir. Anglijos ka
ro laivai plaukioja netoli 
Graikijos salos Kretos. Jau 
įvykęs ten smarkus mūšis 
tarp italų orlaivię ir ang
lų karinio laivo.

London. — Anglų vald
žios atstovas rugp. 22 d. 
pareiškė, kad jeigu Italija 
užpuls Graikiją, o graikai 
ginsis, tai Anglijos orlai
viai ir karo laivai tu o jaus 
atskubės į talką Graikijai.

LaGuardia Paskirtas Į Ame- 
rikos-Kanados Gynėjus

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas paskyrė 
New Yorko majorą LaGu- 
ardią kaip vieną iš penkių 
amerikonų komisijos narių, 
kurie veiks bendrai su Ka
nados komisija iš tiek pat 
narių dėlei Jungtinių Vals
tijų ir Kanados bendro kari
nio apsigynimo.

bažnyčią ir eilę namų. Taip 
sako anglų komanda.

Ruoš kime vasari
nes pramogas “Lais
vei” paremt. Jos yra 
didelė atrama šiam 
lietuviškos liaudies 
dienraščiui.

Vokiečių Kanuolės dar tik 
Praktikavosi, Sako 

Vokiečiai
Berlin. — Vokiečių ko

manda teigia, kad iš tikrų
jų, tai vokiečių kanuolės iš 
Franci jos dar nebombarda
vo anglų laivų Angliškame 
Kanale nei pietinės Angli
jos anapus jo. Vokiečiai tik 
darę pratimus, kaip ir kur 
pataikyt savo kanuolių šo
viniais. Bet vokiečiai jau 
yra priruošę didžiąsias sa
vo kanuolės visu smarkumu 
bombarduot Angliją ir už
kirst kelią anglų laivams 
per jūrų siaurumą—Angliš
kąjį Kanalą. “Vokiečiai da-

katai Smerkia Verstiną 
Kareiviavimą

Washington. — Pas sena
torių Wheelerį atsilankė 100 
narių iš Advokatų Komisi
jos, kuri darbuojasi išlaiky
ti Jungtines Valstijas nuo 
karo. Pasitarime su advo
katais taipgi dalyvavo sena
toriai Nye, Clark, McCur- 
ran, priešininkai verstinos 
karinės tarnybos.

Senatorius Nye ypač 
smerkė kaipo veidmainišką 
pataisymą Maloney’o, kuris 
reikalauja tik iki po nau
jų metų atidėt išleidimą įs
tatymo dėlei verstino karei
viavimo. Maloney, mat, spė
ja, kad jeigu toks įstatymas 
būtų išleistas pirm prezi
dento rinkimų, tai jis pa
kenktų Roosevelto išrinki
mui.

Senatorius Norris smerkė 
sumanymus įvest verstiną 
karinę tarnybą Amerikoje 
kaipo pasimojimus įkurt 
hitlerinę diktatūrą Jungti
nėse Valstijose.

Vokiečių Orlaiviai Smarkiai 
Bombardavo Londoną

London, rugp. 23.—Desėt- 
kai vokiečių orlaivių naktį 
ir paryčiais bombardavo 
artimus Londono priemies
čius ir skraidė per patį Lon
dono centrą; suardė kai ku
riuos valdiškus ir privačius 
namus, tūlas krautuves ’ ir 
judamųjų paveikslų teatrą; 
bent' kelis žmones užmušė 
ir sužeidė Londono srityje. 
Vokiečių lėktuvai 
bombardavo įvairias 
Anglijos dalis.

įįfiiį

taipgi 
kitas

ORAS. — Dalinai 
niaukę.
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nizmu ir norėjo sulaikyti darbo žmonių 
kovą prieš išnaudotojų priespaudą.

“Jau anksčiau buvo uždarytas bul
varinis laikraštis “10 Centų”, uolus žval
gybos tarnas, kuris visaip šmeižė Lietu
vos liaudį, komunistus, Sovietų Sąjungą, 
vedė chuliganišką antisemitinę kampani
ją ir maitino savo skaitytojus žemiau
sia kriminalistine kronika bei pornogra-

Kaip Lietuva Buvo Priimta į Sovietų 
Sąjungos Tautų Šeimą

Kaunas. Rugpjūčio 3 die-'jos). Lietuvos Seimo įgalio-ivai! Gudijos Socialistinės 
na pradedant 1940 metais'tosios delegacijos 1 °™''4— 13 \
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Canada and Brazil, six months -........... $3.00

Entered as second class matter March 11, 1924, at 
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“Keleivis” už Pogromišką Taktiką
/ “Keleivis” įtalpino tūlo fašisto (Jan- 

/ kausko) raštą, kuriame jis agituoja “iš- 
I vemti” (matyti, rašinio autorius yra la

bai kultūriškas ir didele gerkle vyras) 
i iš visų organizacijų komunistus, neįsi- 
\ leisti pastarųjų į savo namus ir su jais 
\nesisveikinti.

Turint galvoj, kad fašistai ir jų sėb
rai socialistai ir kunigai vadiną komu
nistu kiekvieną žmogų, kuris pritaria 
naująjai Lietuvai, tai nesunku įmatyti, 
kur tie žmonės yra pasiryžę eiti. Jie yra 
pasirįžę pogromiškai pulti visus pažan
giuosius lietuvius. Jei tik jie turėtų ga
lios, tai šiandien pažangiuosius lietuvius 
jie iššaudytų arba į kalėjimus sukištų— 
tik todėl, kad šie mano kitaip, negu fa- 
šistai-socialistai-kunigai.

Spausdindamas tokius raštus, “Ke
leivis” virsta atviru fašistų laikraščiu. 
Visais galimais būdais jis laižosi prie 
reakcijos. Bet jis turi vieną dalyką at
siminti: Franci ją.

Francijoj socialistai kaip tik elgėsi pa
našiai: Blumas ir Ko. susidėjo su reak
cininkais ir pradėjo kryžiaus karą prieš 
komunistus. Juos šaudė, juos kalino. Ar 
tuomi Francijos reakcininkai su socialis- 

• tų talka komunistus išnaikino? Ne! Jie 
tik padarė tai, kad Francijos pažangio
sios jėgos buvo sutriuškintos, o reakci
ninkai—su kuriais Blumas sėbravosi, 
Franci ją išdavė Hitleriui. Na, ir šian
dien Franci j a tapo fašistinė—ir toji da
lis, kur dar nėra Hitlerio okupuota. Šian
dien ten verda reakcija, smaugdama vis
ką. Pradėjo kovą prieš žydus ir net prieš 
kairesniuosius socialistus.

Štai, kur link veda tas viskas, ką “Ke
leivis” ir jo bendradarbis Amerikai siū
lo!

Vieną dalyką Michelsonas turi žinoti: 
jokia reakcija komunistų nesunaikins. 
Lietuvoje buvo dėta dideliausių pastan
gų juos sunaikint, bet matome, kas išėjo: 
patys naikintojai turėjo nešdintis iš val
džios, kaip šeškai. O tas judėjimas, kurį 
spjaudė ir engė fašistai, socialistai ir ku
nigai, paėmė viršų.

Taigi gali “Keleivio” redaktorius da
ryti visokius bendrus frontus su fašis
tais ir kunigais, su visokiais Jankaus
kais, bet jis savo tikslo nepasieks!

Uždaryti Laikraščiai Lietuvoje
“Lietuvos Aidas” (iš birželio 30 d.) 

rašo:
“Vidaus reikalų ministerio įsakymu bu

vo uždaryta visa eilė dienraščių ir kitų 
periodinių leidinių, kurie ilgą laiką vedė 
antisovietinę propagandą, kovojo prieš 
Lietuvos liaudį arba skleidė pornografi
ją

“Šis vidaus reikalų ministerio įsaky
mas yra teisinga priemonė prieš visus 
reakcinius laikraščius, kurie ištikimai 
tarnavo Smetonoms ir Skučams, visaip 
stengėsi apnuodyti liaudies mases šovi-

“Dabar uždaryta lenkų šovinistų laik
raštis “Kurjer .Wilenski”. Tai buvo len
kų dvarininkų ir baltagvardiečių orga
nas, kuris vedė šlykščią sutriuškintos pil- 
sudskinės reakcijos propagandą, skleidė 
lenkų masėse neapykantą prieš Lietuvos 
liaudį ir Sovietų Sąjungą ir svajojo apie 
imperialistinės, poniškos Lenkijos atsta
tymą.

“Uždarytas taip pat smetonininkų len
kų kalba leidžiamas laikraštis “Nowe 
Slowo”. Šis žvalgybinis laikraštukas, Lie
tuvos liaudies pinigais leidžiamas, turė
jo sulaikyti lenkų liaudies mases nuo ko
vos su lenkiškąja reakcija, neprileist 
prie lenkų, lietuvių ir žydų darbo žmo
nių susitelkimo į bendrą kovą prieš ben
drą priešą, prievarta sulietuvinti lenkų 
liaudies mases ir paversti jas paklusniu 
Lietuvos plutokratijos tarnu.

“Uždarytas žydų laikraštis “Dos Vort”, 
visų juodžiausias ir reakcingiausias žy
dų baltagvardiečių dienraštis. ‘ Per ilgus 
metus laikraštis “Dos Vort” negirdėtu 
būdu kiršino prieš Sovietų Sąjungą ir 
skleidė apie socializmo šalį ir jos vadus 
šlykščiausius melus. Jis vedė aršiausią 
kovą prieš Lietuvos liaudį ir komunis
tus, skleidė žydų tarpe šovinizmą, neapy
kantą lietuvių darbo masėms ir viso
kiomis provokacijomis stengėsi neprileis
ti prie lietuvių ir žydų masių susiartini
mo. Šitas šovinistinis, reakcinis, pažan
giosios žydų visuomenės neapkenčiamas 
dienraštis, dabar gavo teisingą atpildą.

“Be “Dos Vort”, uždarytas dar žydų 
savaitraštis “Der Moment”, žabotinski- 
ninkų organas, pogromiško šovinizmo 
laikraštukas, uolus žvalgybos tarnas, 
šuniškai ištikimas smetoniškai plutokra- 
tijai, aršus Lietuvos liaudies ir Sovietų 
Sąjungos priešas.

“ ‘Lakas’ ilgą laiką buvo gan pažangus 
ir populiarus darbo žmonių laikraštis. 
Jis vienintelis iš lietuvių laikraščių ra
šydavo tiesą apie Sovietų Sąjungą ir bu
vo opozicingai nusiteikęs prieš Smeto
nos režimą.

“Paleckį suėmus, šio laikraščio leidė
jai buvo pakviesti į žvalgybą ir ten buvo 
susitarta paverst “Laiką”, kuris buvo 
darbo žmonių plačiai skaitomas, žvalgy
bos laikraščiu. Tai buvo būdingas sme
toniškų provokatorių darbo metodų pa- 
vyzdis. Po to “Laikas” pradėjo šlykščiau
sią kampaniją prieš Lietuvos liaudį ir 
Sovietų Sąjungą, nuolat kiršindavo prieš 
komunistus, skleisdavo visokias žvalgy
bos provokacijas ir vedė antisemitinę agi
taciją.

“Uždarytas taip pat savaitraštis “Dar
bas”, kuris nuolat šmeižė ir provokavo 
darbo liaudį, skaldė darbininkų mases, 
kiršino jas prieš žydų darbininkus ir 
stengėsi paversti jas išnaudotojų įrankiu.

“Pagaliau dar uždarytas savaitraštis 
“Sekmadienis” už pornografišką, nedo
rovingą ir tvirkinantį turinį. “Sekmadie
nis” stengdavosi erzinti žemiausius savo 
skaitytojų seksualinius instinktus, sklei
dė darbininkų tarpe pornografijos nuo
dus ir už tai buvo smetonininkų remia
mas.

“Visas šitas šlamštas dabar iššluotas. 
Liaudies Lietuvoje nėra ir negali būti 
daugiau vietos šovinistinei, reakcinei ir 
pornografinei spaudai. Mūsų išlaisvin
tos tėvynės spauda turi daugybę didžių 
uždavinių : tarnauti darbo liaudžiai, kelti 
jų sąmoningumą, kovoti dėl broliško vi
sų mūsų krašte gyvenančių tautybių su
sigyvenimo, demaskuoti liaudies prie
šus, kelti darbo masių iniciatyvą, aktin
gai prisidėti prie laisvosios Lietuvos kū
rimo darbo.”

pasidaro žymiausioji data 
naujosios Lietuvos istorijo
je. Tą dieną SSSR Aukš
čiausios Tarybos VII sesijos 
posėdyje Sovietų Rūmuose 
Maskvoje buvo ištarti šie 
žodžiai: “Sovietų Socialisti
nių Respublikų Sąjungos 
Aukščiausioji Taryba nus
prendė patenkinti Lietuvos moję 
Liaudies Seimo įgaliotos ’ 
delegacijos prašymą Socia
listinės Tarybų Lietuvos 
Respubliką priimti pilnatei
siu nariu į Sovietų Respub
likų Sąjungą.”

SSSR Aukščiausios Tary
bos sesijos posėdžiai prasi
dėjo rugpjūčio 1 d. Lietu
vos Liaudies Seimo įgalio
toji delegacija, iškilmingai 
iš Kauno išlydėta, išvyko į 
Maskvą dar liepos 30 d., kur 
buvo nepaprastai nuošir
džiai sutikta. Lietuvos pri
ėmimo klausimas buvo pa
statytas trečiuoju SSSR 
Aukščiausios Tarybos dar
bų tvarkos punktu, kuris 
buvo svarstomas trečiajame 
iš eilės Aukšč. Tarybos po
sėdyje. Posėdžiui prasidė
jus,. į milžinišką posėdžių 
salę įėjo Lietuvos STR de
legacija, kurios priešakyje, 
ėjo Justas Paleckis, 
nešdamas raudono aksomo 
su auksu apsiuvinėtais 
kraštais, penkiakampe žvab 
gžde ir Lenino-Stalino pa
veikslais vėliavą, kurios 
apačioje auksu įrašytas vi
so pasaulio darbo žmonių 
kovos šūkis: “Visų šalių 
proletarai, vienykitės!” Pa
skui vėliavą, antras delega
cijos narys,; drg. Šumaus
kas nešė gražiai 
auksiniais rėmais 
ir Stalino baltu 
padabintą Lietuvos 
Liaudies Seimo deklaraciją. 
Audringoms ovacijoms ir 
sveikinimų šūkiams nenutil
siant, delegacija, kurios su
dėtyje dauguma laisvės ko
vų veteranų, kaip Stasė 
Vaineikienė, Liudas Ado- 
mauskis ir kiti, nors ir jau
nesni, bet jau patyrę per
sekiojimų ir sėdėję kalėji
muose — praėjo pro prezi- 
dijumą ir prisiartino prie 
tribūnos. Ovacijoms nutilus, 
Aukščiausios Tarybos pir
mininkas duoda žodį dele
gacijos vadovui drg. Justui 
Paleckiui, kuris peržvelgęs 
Lietuvos darbo liaudies ilgų 
metų kovas ir siekimus, pa
sibaigusius triumfaliniu lai
mėjimu, perskaitė Lietuvos 
Liaudies Seimo 1940 m. lie
pos 21 d. priimtą Lietuvos 
įstojimo į Sovietų Socialisti
nių Respublikų Sąjungos 
sąstatą deklaraciją, pareik
šdamas: “Leiskite man 
įteikti Lietuvos Liaudies 
Seimo deklaraciją (ovaci-'

vardu Sovietų Respublikos Vy- 
deklaraciją įteikiau. Toji riausios Tarybos Prezidiu- 
Lietuvos Liaudies Seimo de- mas ir Gudijos komunistų 
klaracija yra Lietuvos liau- (bolševikų) partijos Cen- 
dies norų ir minčių įkūniji- tro Komitetas. įneša pasiū-

Socialistinės Sovietų Res
publikos sritis, turinčias lie
tuvi^ gyventojų daugumą. 
3) Prašyti Gudijos Socialis
tinės Sovietų Respublikos 
Vyriausiąją Tarybą ir są
junginės Lietuvos Socialisti
nės Tarybų Respublikos Vy
riausiąją Tarybą, patiekti 
Socialistinių Sovietų Res
publikų Sąjungos Aukščiau-

uiet> nuui 11 pvumji- .. t . i si ai ai Tarvbai ansvarstvtimas. Ji išreiškia nepalau-1 lymą prijungti prie Lietu- siąjai l ai ynai apsvarstyti 
žiamą darbo liaudies valių vos Socialistinės Tarybų Re-
kurti naują laimingą gyve- spublikos Švenčionių sritį ir Gudijos Socialistines Sovie- 
nima vieningoje Didžiosios turinčius lietuvių gyvento-tlJ Respublikos ir sąjungi- 
Sovietų Sąjungos tautų šei- ių daugumą Astravos, Vy- “es Lietuvos Socialistines 
moję.” J. Paleckiui baigus džių, Varanavo, Rodunės,
kalbėti, pirmininkas pakvie- Adutiškio rajonus, esančius i 4) 1 ravesti pagal Socia- 
tė Lietuvos įgaliotus dele- dabar Gudijos SSR Vileikos hstinių Respublikų Sąjun- 
gacijos narius užimti vietą ir Baranavičių apskrityse, gos Konstitucijos 34, 35 str.
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nės Lietuvos Socialistinės

Kaip Vokiečiu Oficierius Pa
spruko iš Žardžio Kanadoj

Ontario, Canada. — Iš 
koncentracijos s t o v y k 16s 
pabėgo vienas vokiečių ka
rininkas. Anglai buvo paė
mę jį į nelaisvę Francijos 
fronte ir su kitais imtiniais 
persiuntę į Kanadą.

Tas vokiečių oficierius iš
sikasė 50 jardų ilgio urvą

II,,,.,..

išrašytą, 
papuoštą 
bareljefu 

STR

po užtvaru koncentracijos 
žardžio, ir per jį išlindo lau
kan. Sakoma, kad jis buvo 
susitaręs su kokia “penkto
sios kolonos” hitlerininke; 
tai, girdi, jinai paėmė tą vo
kiečių oficierių į automobilį 
ir nežinia kur nuvežė.

Buvo padaryta krata 
koncentracijos stovykloje ir 
atrasta lubose vienos patal
pos stipins radio perduotu-

...... nu ii ...

vas. Vadinasi, šis oficierius, 
o gal ir kiti vokiečiai be
laisviai per radio kalbėda
vosi su savo patronais Ka
nadoje.

Roma, ' rųgp. 21.—Italai 
praneša, kad • jų lėktuvai 
“gana sėkmingai” bombar
davę Anglijos karo lai
vus ir nukirtę žemyn 7 an
glų orlaivius. ĮJOS

MM*

atstovų rinkimą į Aukščiau
siąją Socialistinių Sovietų 
Respublikų Sąjungos Tary
bą nuo sąjunginės Lietuvos 
Socialistinės Tarybų Res
publikos. 5) Pavesti Aukš
čiausios Socialistinių Sovie
tų Respublikų Sąjungos Ta
rybos Prezidiumui paskirti 
rinkimų dieną. Balsuojama 
už įstatymo visumą. Balsa
vimas vykdomas rūmais, at
skirai. Pirma balsuoja Tau
tybių Tarybos atstovai. Kas 
už įstatymo priėmimą, pra
šau pakelti rankas. Prašau 
nuleisti. Kas prieš? Kas su
silaiko? Nėra. Toliau bal
suoja Sąjungos Tarybų at
stovai. Kas už įstatymo pri
ėmimą? Prašau nuleisti. 
Kas prieš? Susilaiko? Nėra. 
Vadinasi, draugai atstovai, 
įstatymas dėl Lietuvos So
cialistinės Tarybų Respub
likos priėmimo į Sovietų Są
jungą Vyriausios Tarybos 
priimamas vienu balsu. (II- 
gi, nenutrūkstami aplodis
mentai ir šūkiai “ura”).

Aukščiausios Tarybos nariui (Nepaprastai smarkūs ap- 
tarpe (ilgos griausmingos lodismentai ir “valio!”, 
---- • • •------^»U“Ura!” šauksmai).

Toliau, perskaitęs įnešta 
Aukščiausiai SSSR Tarybai 
apsvarstyti įstatymo pro
jektą apie Lietuvos Socia
listinės Tarybų Respublikos 
priėmimą į Sovietų Sąjun
gos sudėtį, drg. Ponomaren
ko pareiškė:

“Draugai, Sovietų Sąjun
gos tautos karštai sveikina 
naujos broliškos sąjunginės 
Lietuvos Socialistines Tary
bų Respublikos gimimą. 
Šiandien lietuvių tauta įei
na į didžiąją Sovietų Sąjun
gos tautų šeimą. Nuo šios 
dienos ir laisvosios Lietuvos 
liaudžiai sužvilgs Stalino 
Konstitucijos saulė. Dabar 
Lietuvos Respublika, ginda
masi nuo bet kurio pasikė
sinimo, galės remtis visos 
mūsų Sąjungos 193 milijonų 
gyventojų galybe, darbinin-. 
kų ir valstiečių Raudonąja 
Armija ir karo laivynu. 
Nuo šios dienos Lietuvos 
liaudis eis drauge su visa 
Sovietų tauta naujų laimė
jimų ir pasiekimų mūsų tė
vynės garbės ir galybės ke
liu. Vieningoje laimingoje 
šeimoje lietuvių tauta, drau
ge su visomis Sovietų Są
jungos tautomis, vadovau
jama komunistų (bolševikų) 
partijos ir didžiojo genia
laus vado Stalino, gyvens 
laimingą pilną gyvenimą. 
(Ilgi aplodismentai).

Pagaliau pirmininkas įne
šė tokį pasiūlymą:

Išklausiusi Lietuvos Liau
dies Seimo įgaliotos komisi
jos pareiškimą Aukščiausio
ji Socialistinių Sovietų Re
spublikų Sąjungos Taryba 
nutaria: 1) Patenkinti Lie
tuvos Seimo prašymą ir pri
imti Lietuvos Socialistinę 
Tarybų Respubliką į Socia
listinių Sovietų Respublikų 
Sąjungą kaip pilnateisę Są
junginę Socialistinę Sovie
tų Respubliką. 2) Priimti 
Gudijos Socialistinės Sovie
tų Respublikos Vyriausios 
Tarybos pasiūlymą perleisti 
Lietuvos Socialistinės Tary
bų Respublikos sudėtin 
Švenčionių sritį ir Vidžių, 
Rodūnės, Adutiškio, Astra- 
mos ir Varanavos, Gudijos —Ir ant jos būti pagautai 

— - .. .. ................................   į Labai apsimoka,
: Ir aš, jeigu būčiau kuoja, 

Krūtinč paplavoką.—
j O jau negražiam berniokui 

Atsako mergytė:
i—Blogas tavo paplavokas, 
I Aš tau ne žuvytė.
—O jei net ir kuoja būčiau, 

Tai tu nedžiūgautum,
Ir su tokiu paplavoku 

Manęs nesugautum.— 
žodžiu, jei gražus žvejoja,

Gražiai akim šaudo, 
.Toks ir žuvis ir mergytes

Iš karto sugaudo.
O jau negražiam žvejoti 

Yra tikras griekas;
Nepradingsta paplavokas, 

Neprarytas sliekas.
Vladas šiupelis.

ovacijos ir sveikinimai). Po 
to kalbėjo delegacijos narys 
valstietis drg. Petrauskas, 
vaizdžiai nušviesdamas Lie
tuvos mažažemių, bežemių 
ir kitų darbo valstiečių var
gus ir pareikšdamas jog 
šiandien tam viskam atėjo 
galas. Baigdamas savo kal
bą, jis kreipėsi į visas 
SSSR tautas, prašydamas 
padėti socialistinei Lietu
vai atlikti tuos didžius dar
bus, kuriuos ji yra pasiry
žusi nudirbti. Iš eilės, Salo
mėja Neris perskaitė savo 
parašytą ir gražiai aukso 
raidėmis ir juostomis pa
puoštą poemos apie Staliną 
tekstą. Dar apie Lietuvos 
valstiečių gyvenimą pasakė 
kalbą drg. Mickis ir pasku
tinis gavo žodį vadinamasis 
Lietuvos Thomas Mooney— 
drg. Pranas Zibertas. Auk
ščiausios Tarybos deputatai, 
išgirdę, kad drg. Zibertas 
iškalėjo už veikimą liaudies 
gerovei 20 metų, pagerbė jį 
atsistojimu. Visi Lietuvos 
delegacijos nariai kalbėjo 
lietuViškai. Pirmą kartą di
džiosios pasaulio darbo 
žmonių tėvynės sostinės vy
riausios valdžios rūmuose 
nuskambėjo lietuvių kalba 
ir nuskambėjo laisvai, aiš
kiai, drąsiai, atvirai, lygiai 
su kitų SSSR laisvųjų tautų 
kalbomis. Delegatų kalbas 
išvertė į rusų kalbą drg. 
Vicas, Sniečkus, Cvirka ir 
Šumauskas, o Salomėjos Ne
ris eilėraštį, skirtą vadui, 
mokytojui, draugui, lietuvių 
tautos išvaduotojui, didžia
jam Stalinui rusų vertime 
padeklamavo Zinkevičius.

Po to, Gudijos (Bieloru- 
sijos) SSR atstovas drg. 
Ponomarenko, pasakęs ilgą 
karštą kalbą apie Lietuvos 
darbo liaudies senų troški
mų įsikūnijimą, išreikštą 
Lietuvos Liaudies Seimo 
prašyme į Aukščiausią SSS 
R Tarybą priimti Lietuvą į 
Sovietų Sąjungos sudėtį 
kaip sąjunginę respubliką 
tais pačiais pagrindais,, kaip 
į Sovietų Sąjungą įeina Gu
dijos, Ukrainos ir kt. sąjun
ginės • respublikos, — toliau 
pareiškė: “Draugai atsto-

PAPLAVOKAS
(Meškeriotojų polkutė)

Vos pavasariui atėjus, 
Einame žvejoti, 

Upėje gražių žuvyčių
Pasimeškerioti.

Naują rišame kabliuką, 
Taisom paplavoką;

Sakom, gal sugausim kuoją 
Arba ešerioką.

Ir berniokas kur mergytei, 
Pamilęs žvejybą,

Meškeriodams prie upelės 
Į pašonę žnyba.

Sako: “Mėgstu gaudyt žuvį, 
Tu mano patieka!...

Jau pasnėrė paplavokas, 
Kuoja ryja slieką.

Aišku, jei gražus berniokas, 
Atsako mergytė:

—Pupa, man labai patinka 
Tavo meškerytė.

>

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų.

■ ■' ■ "-4 J
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Prancūzijos Kareivis
Ėjai be džiaugsmo ir paniuręs 
iš gryčios tėviškės gimtos.
Tik melsvos akys priekin žiūri, 
širdis tik plaka nuolatos.
Ruduo auksinis. Vėjas šaltas, 
ir gervės skrieja jau ratu.
Vaidenas kryžius. . . kryžius baltas 
pilkiems didvyriams, kaip ir tu.
Ne gėlės puošė .plačią gatvę, 
ne džiaugsmo dainos plaukė čia. 
Kai tu ėjai žudyt jaunatvę, . 
Paryžių apgaubė kančia.
Ruduo nuo liepų auksą gnybė, 
purvynan krito jau žiedai.
Kur laisvė, meilė ir brolybė, 
kur dingo gražūs pažadai?
Naktis sutemo. Ir mėnulis 
graudžiai pravirko spinduliais, 
kad apkasuos lavonai guli 
veidais išblyškusiais, tyliais.
Melsvi spinksojo žiburėliai, 
čia miestas turto ir skriaudos.
O laisvės vėliavas juk kėlė 
sukilus liaudis kitados.
Kiekvienas skersgatvis alsavo 
vilties ir džiaugsmo spinduliais, 
ir gal paniurę akys tavo 
pasaulį naują dar atskleis:

Kazys Jakubėnas.

Lietuviui Literatūra 
Rusų Kalboje

Lietuvių Tarybų Socialistinės Respublikos 
įsijungimo į Sovietų Sąjungą dienai “Gosti- 
lizdat” išleido Liudo Giros eilėraščių rinki
nį, redaguotą Leviko. Rinkinio tiražas yra 
5,000 egzempliorių. Atskiru leidiniu taip 
pat išleista Salomėjos Neries “Poema apie 
Staliną’’. “Literaturnaja Gazieta” paskuti
niame numeryje paskirta išimtinai daug vie
tos lietuvių ir kitų naujai į Sovietų Sąjungą 
įstojusių respublikų literatūroms. Iš lietu
vių rašytojų laikraštyje išspausdinta Salo
mėjos Neries “Poema apie Staliną”. Justo 
Paleckio, Liudo Giros, K. Korsako, A. Venc
lovos ir P. Cvirkos straipsniai bei atsiliepi
mai. Lietuviu literatūrai Sovietu literatū
riniai sluoksniai ir spauda rodo ypatingą dė
mesį.

L.M.S. IX-tas Suva- 
žiavimas '

Devintasai Lietuvių Meno Sąjungos suva
žiavimas įvyks rugp. 30-31 dd., Am. Liet. 
Piliečių Kliubo salėje, 280 Union Avę., 
Brooklyn, N. Y.

Suvažiavimas prasidės penktadienio ryte,

Tėvyne
Tėvyne brangioji, 

žemė numylėta:
štai ašaroms džiaugsmo

Tau veidą mazgojam,
Kad' eibė piktybių 

Liko apgalėta. . .
Tą pergalę tavo 

Pagerbti sustojam':
Sveikiname tave

Angoje liuosybės,
Armijai Raudonai

Mūsų dėką teikiam. . .
Dėlei tavo gero

Visoms spėkoms veikiam—
Nublokšti grandiniai 

Baisios neteisybės. . .

"W IENAS
<* F

Akakijus Cereteli ir Gruzija
Rašo J. Baldžius

Per šimtmečius-amžius 
Vilkai kančių naštą!...

Per daugybę metų
Nakties tamsa siautė. . .

Prietarai ir burtai
Gaubė visą kraštą,

O liaudis ant dugno
Tą sunkumą jautė:

Po našta vergijos
Raižėsi, vaitojo,

Kuomet parazitai
Jųjų kraują gėrė,

O patys sau rojų 
Tavo žemėj tvėrė.

Dabar laisvi žmonės 
Tam kelią pastojo.

Tėvyne brangioji, 
Retežiai jau trūksta!. ..

Dangus apsiniaukęs
Staiga prasiblaivo,

O gale tamsybės
Jau sklaidosi-slūgsta

Ir mes atsidūrę
Ant liuosybės laivo—

Sveikiname dieną
Naujosios gadynės,

. Kurioj žmogus žmogų
Išnaudot nustoja,

Kur užguitas vergas 
žmogumi pastoja,

Kur skirtinga buitis 
Visai nauja pynės. . .

Tėvyne brangioji!
Šios pergalės šventė:

Neša mums linksmybę
Ir džiaugsmą ir viltį...

Ir tiems, ką kovojo, 
Ir tiems, kurie kentė. . .

Ir tiems, ką iŠ. dugno
Negalės pakilti. . .

Ir tiems, ką tikėjo, 
Kad ateis šios dienos,

Kurios sunaikino
Liekanas vergijos, , .

Ir steigia tvirtovę
Beklasės draugijos—

Į gružus pavirto 
Senos tvarkos sienos!...

K. Garkauskas.

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
L. M. S. IX-tame suvažiavimo jis 
mums papasakos apie meno svarbą.

lygiai 10 valandą; vienetų atstovai ir tie, 
kurie esate suinteresuoti šiuo svarbiu mūsų 
organizacijos įvykiu,—prašomi būti laiku.

žemiau talpiname suvažiavimo darbų ei
gą (dienotvarkį).

Sesija I-ma
1. Suvažiavimo atidarymui kalba-pasveiki- 

nimas nuo vietinio Aido Choro.
2. SuvažiaVimo atidarymas.

STASYS JASILIONIS
Drg. Jasilionis duos paskaitą apie 
grožinę literatūrą. Tai bus L.M.S. 
Suvažiavime, rugp. 31, Brooklyne.

3. Svečių kalbos ir sveikinimai.
4. Prezidiumo rinkimas.
5. LMS, Centro Komiteto raportai: a) 

Pirmininko, b) Sekretoriaus.
6. Diskusijos. Tarimai.

Sesija 2-ra
1. Dr. A. Petrikos referatas apie Br. 

Vargšo nuoveikalius literatūros ir dramos 
srityje.

2. Dr. Kaškiaučiaus kalba apie mūsų kul
tūrinę veiklą.

3. LMS Apšvietos Komisijos pranešimas.
4. LMS Dramos Komisijos pranešimas.
5. Diskusijos. Tarimai.

Šią vasarą ne tik visoje Gruzijoje, bet ir 
Sovietų Sąjungoje minimos didžiausio 19 
amžiaus gruzinų tautos lyriko Akakijaus 
Cereteli šimto metų sukaktuvės. Norint su
prasti Cereteli svorį ir reikšmę gruzinų lite
ratūrai, turime trumpai dilbtelėti į gruzinų 
tautos praeitį, kuri yra ir labai ilga ir pilna 
kovų dėl savo kultūros.

Patys gruzinai save vadina kartveli, o 
turkai vadina juos gurdži. šis turkiškas var
das gurdži ir pateko rusų kalbon, išvirsda- 
mas rusų kalboje Gruzija ir gruzinai. Dabar 
Gruzija yra autonominė socialistinė respub
lika, ploto 69,000 kv. km. su beveik trimis 
milijonais gyventojų. Gruzija yra ne tik 
graži vyrų ir moterų šalis, bet ji yra saulės, 
gražios Kaukazo gamtos, žavingų landšaftų 
ir istorinių paminklų kraštas.

Gruzinų istorija labai sena ir siekia net 
XII a. pr. Kr., tuomet jie gyveno toliau nuo 
Kaukazo į pietus, tarp Armėnijos ir Juodo
sios jūros. Gruzinai nėra indoeuropiečių kil
mės tauta, savo kalba jie priklauso kartveli 
kalbų grupei, kuri, pagal lingvistą Marą, su
daro šaką jaf etinių kalbų grupės. Apie gru
zinus, kaip apie gabius ir darbščius, rašė 
chaldijo-semitai savo senajam šv. rašto tes
tamente, persai, graikai ir romėnai. Jie gy
venę paskiromis giminėmis, kurios bendrai 
dirbusios žemę ir naudojusios jos vaisiais, 
gruzinais, be to, gerai mokėję apdirbti me
talus ir savo metalo gaminiais garsėję net 
iki senovės Egipto. Ilgainiui gruzinus tautų 
judėjimo banga stūmė toliau į šiaurę, palei 
Kaukazą, ir jau Kristaus laikais . gruzinai 
gyveno vakarinėje Užkaukazės dalyje. Po
litiškai tuomet Gruzija buvo suskilusi dviem 
stambiom dalim, kurių viena buvo Kolchidė. 
o antroji Iberija. Romėnų karo vadas Pom- 
pėjus, besivydamas Mitridatą, nukariavo 
Iberija ir Kolchidę, nuo to laiko prasideda 
Romos kultūros ir religijos įtaka Gruzinams. 
Vėliau, kai Romos imperija ėmė silpti, o 
Persijos valstybė sasanidų laikais kilti, pra
sidėjo Persijos varžybos su Bizantija dėl 
Gruzijos; tos varžybos baigėsi visos Gruzi
jos prijungimu prie Persijos. Vėliau, kai iš
kilo arabai su savo karinga Mahometo reli
gija, kai .prasidėjo arabų ekspansija ir nu
kariavimai, tuomet ir Gruzija'pakliuvo ara
bų globon, kurion arabų kalifas atsiuntė sa
vo emirą prižiūrėti tvarkos ir išrinkti duok
lę. Arabams silpstant, prasidėjo separatinis 
ir tautinis gruzinų judėjimas, kur daug ener
gijos parodė abchazų valdovai, įsigalėję vi
durinėje Gruzijoje, o paskui ėmė jungti ir 
likusias gruzinų žemes, ir nuo 10 iki 13 am
žiaus Gruzija buvo vėl nepriklausoma vals
tybė. Prasidėjo kova su feodalais, kuriems 
smūgį sudavė karalius Dovydas, įvesdamas 
nuolatinę samdomą kariuomenę (50,000 vy
rų), kuri karalių išlaisvino nuo feodalų pa
ramos. Aplaužęs feodalams ragus, Dovydas 
pradėjo plėsti savo valstybės ribas, steigti 
mokyklas, tiesti kelius, statyti tiltus, kelti 
pramonę ir ūkį. Didelės galybės Gruzija pa
siekė Tamaros valdymo metu (1184-1212 
m.), tuomet Gruzijai priklausė visas Kauka
zas, o jos kariuomene pasiekdavo net toli
mas Persijos sritis. Valdovės Tamaros lai
kais visi Gruzijos feodalai susitarę paskel
bė streiką, reikalaudami atšaukti karaliaus 
skiriamus valdininkus ir aprėžti karaliaus 
valdžią. Tamara, staiga šio streiko užklup
ta, nusileido ir ėjo su feodalais kompromisų.

Vidaus kultūra Tamaros laikais buvo 
aukštai pakilusi, jos metu gyveno ir rašė 
didžiausias gruzinų poetas šota Rustaveli. 
Tamara, norėdama įgyti liaudies simpatijų 
prieš feodalus kovai, darė daug reformų: 
panaikino mirties bausmę, fizines bausmes, 
rūpinos ne tik meno, bet ir ūkio reikalais.

Netrukus po Tamaros mirties mongolų ant
plūdis užliejo ir Gruziją, ir 1221 m. Gruzi
jos sumuštoji kariuomenė traukėsi į kalnus, 
o Gruzija pateko mongolų valdžion. Mon
golai, tiesa, nekliudė Gruzijos administraci
jos, paliko net ir sostą, bet visokiais būdais 
čiulpe kraštą ūkiškai: duoklėmis, mokes
čiais, karių mobilizacijomis. Per šimtą metų 
mongolai tiek Gruziją nualino, kad ji atro
dė visai nuskurdusių žmonių kraštas, suny
ko menas, mokslas, literatūra, verslai.

Dar labiau Gruziją nuteriojo Timuro 
(Tamurlano) žygis, kuris trumpu laiku su
naikino, sugriovė visa, kas šimtais metų bu
vo kurta ir statyta. Timuro įsakymu buvo su
griauta bažnyčios, vienuolynai, miestai, pi
lys, kraštas atrodė lyg po maro epidemijos. 
Atstatyti sugriautą Gruziją mėgino karalius 
Aleksandras, bet netrukus Europon įsiveržė 
turkai, kurie, paėmę Konstantinopolį, ėmė 
smarkiai grasinti Gruzijos saugumui. Dabar 
Gruzija buvo spaudžiama dviejų priešinin
kų : totorių ir turkų. Spaudimo neatlaikyda
ma ėmė byrėti smulkiomis dalimis, kurių 
vieną po kitos nukariavo tai turkai, tai per
sai, palikdami jų administraciją, karaliukus, 
bet pašalindami sevo emirus, vizirus.

Toje Gruzijos dalyje, kuri pateko Pensi
jon, buvo planingai persų naikinama. Nuo 
Persijos šacho Abaso laikų prasidėjo masi
nis gruzinų tautos teroras: per 100,000 gru
zinų šeimų buvo iškelti Persijon, o jų vieton 
sodinami persai kolonistai. Kentėjo, supran
tama, labiausiai gruzinų liaudis, nes aristo
kratai lengvai ėmė pasiduoti čia persų, čia 
turkų įtakai ir daugelis jų pamiršo ir gim
tąją gruzinų kalbą. Dalis gruzinų inteligen
tijos ėmėsi nors silpnų priemonių gelbėti 
gruzinų kalbą ir kultūrą: vertė, rašė gruzi
nų kalba literatūrinius veikalus; rinko, kodi
fikavo ir leido senus gruzinų teisės doku
mentus, rašė gruzinų kalbos gramatikas ir 
žodynus. Nuo karaliaus Vachtango VI lai
kų (18* am?.) gruzinų tautinis judėjimas 
vėl ima stiprėti ir net plisti, bet čia vėl gra
so negerovėmis-.Rusijos imperija.

Paskutiniųjų dviejų Gruzijos valdovų : 
• Teimuraso 11 ir Iraklijaus II perijodas buvo 

tarpas paskutinių pastangų sustiprinti Gru
zijos valstybę ir, tiesa, Iraklijui nuo 1760 
m. pavyksta vėl veik visas Gruzijos žemes 
surinkti vienon valstybėm Iraklijus daug rū
pinosi kariniu krašto sustiprinimu, statė pi
lis, tiesė strateginius kelius, bet nieko neda
rė gruzinų valstiečiams. Rusijos carienės Ko
trynos spaudžiamas Iraklijus pasiduoda Ru
sijos globon ir nuo 1783 m. atsisako sava
rankės valstybės politikos, užu tokias nuo
laidas Rusija' buvo pažadėjusi padėti Gru
zijai. Bet tuo metu, kai Persijos šachas, ne
galėdamas priversti Iraklijaus sutarties su 
Rusija nutraukti, paskelbė Gruzijai karą, tai 
Maskva Gruziją paliko jos pačios likimui. 
Nelygioje kovoje Gruzija buvo sumušta, Ira
klijus nepergyveno tos nelaimės--—mirė. Jo 
įpjdinis Jurgis XII mėgino dar sykį gelbėti 
Gruziją ir vėl susideda su Maskva prieš Per
siją, bet cąrienė Kotryna užu pagalbą parei-' 
kalavo tbkios kompensacijos, kurios ir nuo
laidus Jurgis negalėjo duoti. Maskva nus
prendė baigti faršą Gruzijos karalių politi
kos ir 1801 m. dekretu Gruzija buvo pri
jungta prie Rusijos imperijos.. Kitais metais 
generolas Kuoringas sušaukė Tiflisan gru
zinų diduomenę prisiekti Rusijos ištikimybei, 
susirinkusius apsupo kariuomenė ir jėga pri
vertė prisiekti, tuos, kurie atsisakė, suėmė

(Tąsa ant 4-to pusi.)

Sesija 3-čia ,
1. St. Jasilionio paskaita apie grožinę li

teratūra.
2. LMS Muzikos Komisijos raportas.
3. Diskusijos ir tarimai. \
4. Suvažiavimo Organizacinės Komisijos 

sumanymai bei pasiūlymai: a) rezoliucijos, 
b) Centro Komiteto rinkimas, c) sekančiam 
LMS suvažiavimui vietos nuskyrimas.

5. Diskusijos. Tarimai.
Sesija 4-ta

1. Chorų mokytojų pranešimai ir nuomo
nės.

2. Muzikologisto David N. LeVita resitaci- 
jos-pasakojimai apie romanticistinį periodą.

3. Suvažiavimo uždarymas.
Pranas Balsys,

t Liet. Meno Sąjungos Pirm.

M

Draugams ,
Retežiams žvangant, lagerių etapuos, 
atšvęsdavot gegužį užu štąngų, 
už tai, kad ruošėte liaudies kenkėjui kapą, 
kad skelbėte teisybės žodį, liaudžiai brangų.
Mes nekalbėsim apie tai, ką esate iškentę— 
tik draugiškai paspausim jums rankas.
Dabar bendroji mūsų švenčių šventė, 
diena, atvėrusi kalėjimų angas.
O vis tiktai todėl mums laivė žydi 
ir liaudis jos šalnoms pakąst neleis, 
kad jūs tvirtai tikėjot tankų žygį 
suskurdusios tėvynės vieškeliais.
Nebegirdėsime daugiau* retežių bildesio, 
nebematysime važiuojančių į lagerius etapų. 
Gana vergaut! Liaudis sulaukė poilsio; 
fašizmui jūs supylėt kapą.

K. Kakalius.
(Iš “Darb. žodis”)

Torrington, Conn.
Pasitaikė proga būti ir Šių 

metų Aido Choro piknike, gra-^ 
žiam darže. Choriečiai ir sim- 
patikai kalbėjo, kad publikos 
neatsilankė tiek daug, kiek bu
vę pereitame. Tačiaus, atsižvel
giant į orą, tai žmonių dar bu- * < 
vo gana daug ne vien iš vietos, 
bet ir iš plačios apylinkės. Mat, 
lietus protarpiais lijo, o vaka
rop vos spėjus programą už
baigti gana smarkiai sukarŠė. 
Spėjus įžengti į daržą suradome 
dd. iš Hartfordo, besidalinant 
mintimis su jais prasidėjo pub
likos daugėjimas. Įdomu buvo ; 
išgirsti, ką torringtonieČiai ma
no apie Lietuvos naują tvarką. 
Malonu buvo girdėti, kad jų 
mintys nesuklaidintos, išskyrus 
vieną, kitą. Kai kurie jų mano, 
kad Lietuvą gal būt Hitleris pa
grobęs, kaip padarė su Klaipė
da, tai daug geriau esą padary
ta prisidedant prie Sovietų Są? 
jungos, nes tuomi išvengiama 
karo. Tai tikra tiesa.

Atsirado skaitančių “Kelei
vį,” ale jie jo nusistatymą la
bai smerkia ir kai kurie sakė*' 
atsisveikinsią su juomi, tegul U 
jis sveikas .keliauja pas fašis- J >, 
tus, nes jo “darbininkiškumas” ' ! 
supuola su fašizmu. “Laisvę’*'\? 
visi myli, daugelis ją gaudo iš 
rankų skaitančių, todėl, kad ji 
iš Lietuvos ir visų pasaulio 
kampų paduoda teisingas ži
nias, o <kas geriausiai žmonėms 
patinka, tai iš Lietuvos tele
gramos ir kitos žinios. Besidali
nant mintimis, prisiartino po
vakaris, tuoj ir programa pra- 
sidėjo. Dainuojant Aido Cho
rui, vad., Bronei Rasins iš Wa
terbury. Malonu matyt atsiran
dant daugiau gabių vedėjų. Lai
svės Stygų Orchestra, o einant 
prie pabaigos ir Laisvės Cho
ras, abu iš Hartford’o, perda
vė gražių meliodijų, vadovau
jant V. Visockiui. Buvo ir 
trumpa prakalbėlė, kelis žo
džius pasakė C. Crasnitskis, ta
čiaus iš publikos jausta nepasi
tenkinimas, kad apsiėmę d. D. 
M. šolomskas ir Pakalniškis 
pakalbėti nepribuvo. Mat, šio
mis dienomis, esant tiek daug 
naujienų, ypatingai Lietuvoje, 
tai neveltui norėjos visiem iš
girsti ką draugai pasakys. Per 
visą pikniko laiką viens kito 
klausinėjo — “kur mūs kalbėto
jai?”

Mano manymu — kas, kas, 
bet d. šolomskas turėtų torring- 
toniečiam atsimokėti greit, kaip 
galima. Jis galėtų pasiskirt sek
madienį ir atvykus pasakyti ten . 
prakalbą iš Lietuvos naujų įvy
kių, nes čia žmonės tuom labai 
susidomėjo.

Beje, daug torringtoniečių 
bus “Laisvės” naudai rengia
mame piknike 1 d. rugsėjo, 
Lietuvių darže, Hartforde. Ten 
kalbės d. A. Bimba iš Brobkly- 
no, N. Y. Jis be abejo kalbės 
apie Lietuvą. Torringtoniečiam 
dar yra graži proga išgirst ge
rą prakalbą j tik jie privalo 
daug žmonių organizuot ir da- 
lyvaut piknike. Svečias.

Elizabeth, N. J.
Busas į Philadelphijos pik

niką, kuris įvyks 1 d. rugsėjo 
(September), Eddington, Pa., 
išeis nuo 408 Court St., 10 vai. 
ryte. Bilietas $165.

Prašome išanksto įsigyti bi
lietus. Kliubas yra atdaras 
kas vakarą, užeikite į kliubą 
ir užsiregistruokite.

Berlin, rugp. 22.—Vokie
čiai sakosi vakar nukirtę 
žemyn 7 anglų orlaivius, o 
iš savo ptisės praradę tik 
tris. f t
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Iš Brooklyn© į Meksikos Sostinę ir Atgal
(Kelionės Įspūdžiai)

— A. Gilmanas —------ . . .....
(Tąsa)

Tiesa, Ispanijos imperialistams su 
Kortesu priešaky pasisekė naujo pasau
lio civilizaciją išrauti net iš pat šaknų, 
užmušti jų kultūrą ir net ir kalbą, ne
paliekant nieko nei istorijai. Tačiau jie 
didelę keršto sėklą prieš save pasėjo li
kusiuose aztekuose, kuri juose augo per 
tris šimtus metų. Užaugus, nuvertė Is
panijos imperializmą, kuriai nebeįkelti 
daugiau savo kojos Meksikos žemėn.

Kortesas grįžo Ispanijon pas karalių 
su daugybe aukso ir naujų žemių užka
riavimu. Jis norėjo kokio ten didelio ir 
labai garbingo titulo iš karaliaus. Tas 
vilkino per tris metus ir nieko gero Kor
tesui nedavė. Supykęs, jis grįžo atgal 
Meksikon, tur būt vėl mėsinėt, ale kelio
nėj, Sevilėj, susirgo vidurių užkietėjimu 
ir, po pačių popiežių išspaviedojimo už 
grjekus, pasimirė.

Per tris šimtus metų Ispanija valdė 
Meksiką ir ją ispanino ir katalikino. Ka
dangi Meksikoj likusieji Korteso kariai 
neturėjo savo moterų, tai buvo pageidau
jama, idant jie vestų gražesnes aztekes ir 
taip ispanintų jų tautą. Ir iš vėliau atvy
kusių ispanų buvo valdžios pageidauja
ma tas daryti, kad tik greičiau išnyktų 
aztekai ir išdygtų nauja Ispanija, kur Is
panijos imperialistams būt nauja ir už- 

. tikrinta pelno dirva. Bet išnaudotojas 
yra menkas pervertejas vienos tautos į 
kitą, kaip pamatysime vėliau.

Kada karaliaus Ferdinando VII Ispa
nija pasidavė Napoleonui Bonapartui, 
Meksikoj įvyko sukilimas prieš savo im
perialistus. Jų sukilimas jau senai buvo 
rengtas po vadovyste tūlo kunigo Miguel 
Hidalgo iš Dolores. Sukilimas dar buvo 
nepribrendęs, bet valdžiai susekus jų 
planus, ilgiau nebuvo laukta. Hidalgo sa
vo bažnyčios varpą pradėjo nesvietiškai 
skambinti, kol tik pastarasis plyšo. Su
ėjo ir subėgo daugybės priešvaldiečių. 
Hidalgo į minią prakalbėjo:

—Vaikai mano, šiandie mums atėjo 
naujas pateikimas. Ar jūs prisirengę jį 
priimti? Ar jūs norėsite būti liuosi? Ar 
jūs dėsite pastangas, idant atliuosavus 
savo šalį nuo neapkenčiamų ispanų, ku
rie atplėšė nuo jūsų protėvių trys šimtai

metų atgal?
Visa minia atsiliepė: “Lai gyvuoja Ne

priklausomybė! Lai gyvuoja Amerika! 
Šalin Bloga Valdžia!”

Į šešias savaites susirinkę net 80 tūks
tančių į sukilėlių armiją, su šakėm, dal
giais, kirviais ir kitais įrankiais, kas ką 
turėjo. Po kelių pasisekimų, sukilėliai 
pradėjo krikti, daugelis galvas paguldę, 
neišlaikydami prieš gerai išlavintą armi
ją ir artileriją, kurios jie neturėjo. Už 
šešių mėnesių tapo suimtas ir pats suki
lėlių vadas Hidalgo. Jam buvo siūlomas 
atleidimas, bet jis atsakė:

—Atleidimas, tamstos Ekscelencija, tik 
kriminalistams, o ne savo šalies gynė
jams.

Jis buvo valdžios nužudytas 1811 me
tais.

Tas varpas, kuriuo! Hidalgo skambino 
prie sukilimo, dabar yra įmūrytas Mek
sikos sostinėj Nacijonaliam Palociuj, kur 
kas metai šalies prezidentas sukilimo su
kaktuvėse stovi prie varpo, skambina jį 
ir šaukia minion, kaip Hidalgo šaukė į 
savo apdriskusius pasekėjus kovoti už 
laisvę.

Kritus Hidalgui, kitas kunigas pasiė
mė sukilimo vadovybę ir vedė kovą toliau 
už laisvę nuo Ispanijos imperialistų. Jis 
ne tik nemažiau, ale dar daugiau pa
gelbėjo meksikiečiams žengti link pasi- 
liuosavimo iš po imperialistų. Jis, Jose- 
Maria Morelos, 1813 metais sušaukė kon
gresą ir paskelbė Meksikos nepriklauso
mybę.

Bet, Napoleonui susmukus Francijoj, 
i Ispanijos karalius Ferdinandas VII vėl 

įgavo galią ir sukriušino Meksikos ne
priklausomybę, įsteigdamas inkviziciją, 
kartuves, plakimo stulpus, katorgas ir vi
sas kitas karališkas-popiežiškas priemo
nes nepaklusnius suvaldyti. * Sukilėlius 
malšino bjauriausiu būdu, kardami, šau
dydami ir degindami netik suaugusius ir 
sveikus vyrus, ale vaikam sukilėlių ir 
moterims ir sužeistiems ligonbučiuose 
nebuvo ramybės. Būrys po. būrio buvo 
atsiųsta karaliaus šviežios armijos žudyti 
visus, kurie tik kiek pasirodė Bourbonų 
veislei neištikimi. Net ir tie, kurie nie
kam nesipriešino, neliko nepaliesti kara-

liškos įsiutusios prieš liaudį ugnies. La
bai trumpam laikui tuomi Ispanijos im
perialistams pasisekė laisves jieškotojus 
nuslopinti, sušaudant Morelosą. Bandi
tizmas, piešimas, išnaudojimas ir perse
kiojimas meksikiečių vėl prasidėjo pla
čiausiai.

Sukilimas tarp atsiųstų kareivių Mek
sikoj Ferdinandų privertė atsteigti 1812 
metų konstitucijų. Tuomi dikčiai nepasi
tenkino didžiosios bažnyčios galvos. Jie

suokalbį padarė įsisteigti meksikonišką 
karalių, tūlą Iturbide,. kuris jų ir buvo 
apkarūnavotas gausiausioj puikybėj kai
po Meksikos imperatorius.

Po devynių mėnesių Iturbide turėjo 
nešti savo kudašių lauk iš Meksikos. Me
tus pabuvęs,' išalkęs, grįžo prie ėdžių, ale 
tapo sukilėlių sučiuptas ir pasiųstas pas 
“aukščiausią.”

(Tąsa bus)

Minersville, Pa rezoliucij^ su mūs reikalavi
mais.

Laisvės” didy- 
praėjo, pa- 
istorinę žy- 
nusistatyme 
darbininkų,

Rugpjūčio 19 d. rašau links
mą žinią, kad 
sis piknikas jau 
likdamas svarbią 
mę politiniame 
progresuojančių
iš ko turime didžiuotis.

Iš gamtinės pusės, t. y., ne
pastovumo oro, lytus paken
kė dėl tolimų svečių atsilan
kymo ; bet visgi turiu pasaky
ti, kad atsilankė gana skait
lingai ir iš tolimų vietų. Apie 
pilnas skaitlines, kiek ir iš kur, 
teks vėliau pranešti per spau
dą, kaip turėsiu visus rekor
dus pavykusio “Laisvės” pik
niko. šiuom kartu skubinu 
pranešti tik svarbiausias ži
nias su kuriom negalima ilgai 
laukti.

Netikėtai mus angliakasius, 
juodosios industrijos kapitalo 
vergus, aplankė jaunuolis Mi- 
chelsonas iš Brooklyn, N. Y. ir 
pasakė žingeidžią prakalbą iš 
šiandieninės situacijos viso pa
saulio, kaip imperializmas ka
ro liepsnose nori paskandyti 
visą progresuojančią žmoniją. 
Jo kalba publika labai užsiin
teresavo. Tapo priimta rezo
liucija vienbalsiai, pasiųsti pa
sveikinimą su auka $5 paden
gimui lėšų Taikos Kongresui, 
auka nuo 9-to Apskričio ALD- 
LD. J. Ramanauskas.

yra žinoma, ką 
europinis karas 

metais, kiek jau-

visą liaudį iš mažos grupės 
fašistinių engėjų dvarponių ir 
buožių.

Darbininkų priešai visų rū
šių šioj šalyj grupuojasi į vie
ną bendrą frontą pulti Lietu
vos liaudies valdžią, teisėtai ir 
legaliai balsavimu visos liau
dies išrinktą, geidžia atgal 
grąžinti ant sosto A. Smetoną 
priešą Lietuvos liaudies. Tai 
mes čia susirinkę į šį pikniką 
darbininkai ir pažangioji pu
blika, pritarianti darbininkam, 
sveikiname naują Lietuvos so
cialistinę Respubliką, įstoju
sią į didžiąją šeimą SSSR, į

naują pasaulį, kur nėra išnau
dojimų žmogaus žmogumi!

Mes sveikiname Lietuvos 
valdžią, kuri, priešakyje su 
piliečiu Justu Paleckiu šį di
džiausią darbą atliko Lietuvos 
istorijoj, paliuosuojant iš kalė
jimų politinius kalinius ir visą 
liaudį be kraujo lašo pralto- 
jimo!

Mes pasižadam, sulig išgale, 
remti Jūsų steigiamą kultūrinį 
fondą ir tariame širdingai ačiū 
Jūsų didžiajam kaimynui— 
SSSR ir Raudonajai armijai už 
paliuosavimą iš fašizmo ver
guvės Lietuvos liaudį.

Už rezoliuciją balsavo virš 
500—prieš nesirado. Po rezo
liucijomis pasirašo programos 
vedėja, K. Navaras.

Cairo, Egiptas, rugp. 22.
Anglų orlaiviai 
bombomis į italų 
sandelius* Libijoj 
prieplauką Tobruk.

pataikė 
gazolino • • • n’ l jų

Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėje”.

rin-

pa-
pu-

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

ir d|jo kalėjiman ar trėmė Sibiran. Visą 
administracijos aparatą pasiėmė rusai, gru
zinams nepaliko nieko. Na, o į tokį tolimą 
kampą važiavo visokios Rusijos administra
cijos atmatos, kurios centre nebetiko. Prasi
dėjo gruzinų tautos naikinimas ir teroras. 
Rusijos carų teroras buvo toks aršus, kad 
net didžiausi Rusijos šalininkai Gruzijoj at
lyžo ir sakė, kad visų gruzinų vienintelė vil
tis atgauti, atkovoti Gruzijos nepriklauso
mybę.

Visas 19 amžius, kuriame gyveno, veikė 
ir rašė Akakijus Cereteli, buvo atkakli gru
zinų kova dėl savo kultūrinių ir politinių tei
sių. šioji kova buvo kartas nuo karto lydima 
sukilimų (1804, 1812, 1819, 1832, 1905), ku
riuos rusai žiauriai numalšindavo, o po kiek
vieno tokio numalšinimo sekdavo politiniai, 
kultūriniai ir religiniai (panaikintas buvo 
Gruzijos bažnyčios viršininkas katalikas) su
varžymai. Rusija, norėdama palaužti atkak
lumą gruzinų dvarininkų, lengvai skolino 
jiems pinigus per Tifliso banką, o kada jų 
dvarai jau būdavo praskolinti, tai juos leng
vai pažabodavo rusų carizmo pavadžiu. 
Gruzijos inteligentija tiek Rusijos imperijos 
atveju, tiek vidaus gyvenimo pusėje 19-to 
amžiaus suskilo į dvi grupes, kurių vienai, 
konservatyvinei grupei vadovavo rusofilai 
ir Hija čaučavadze, o antrai—liberalirfei 
grupei vadovavo ką tik baigę* mokslus Ru
sijoj Akakijus Cereteli.

Abi šios srovės kuriam laikui spietėsi apie 
vienintelį gruzinų kalba laikraštį “Ciskari” 
(“Aušra”), įsteigtą 1852 m., tačiau juo to
lyn, juo sunkiau buvo besutilpti šiame laik
rašty ir energingasis L čaučavadze įsteigia 
liberalinį laikraštį 1863 m. vardu “Sakart- 
velos Moambe” (“Gruzijos žinios”), šiame 
laikraštyj buvo spausdinama daugumas 
čaučavadzes ir Cereteli kūrinių. Rusų na
rodnikų įtakoje abu šie gruzinų didieji ra
šytojai : čaučavadze ir Cereteli per savo 
laikraštį veda plačią kovą už panaikinimą 
baudžiavos (netrukus caro Aleksandro II ji 
buvo panaikinta), už kultūrines laisves, ap
rūpinimą gruzinų baudžiauninkų žeme, nors 
Gruzijos bajorai 1863 m. 539 balsais prieš 
15 buvo nutarę paleisti baudžiauninkus be 
žemės.

Nors Gruzijos bajorai buvo smulkūs, bet 
jų buvo daug ir visi jie valdė per 70 nuoš. 
visos Gruzijos žemės. Paleistiems baudžiau
ninkams žemė buvo duodama išpirktinai, 
bet išpirkimas buvo nelengvas, nes iki 1910 
m. vos 45 nuoš. valstiečių tebuvo sumokėję 
už savo žemę. Gruzija buvo reikalinga pla
čių reformų tiek ūkio, tiek kultūros srityse, 
tų reikalaujamų reformų avangarde ir buvo 
nenuilstamas liaudies gynėjas rašytojas Ce- 
reteli. Aristokratiškos kilmės, plataus hori
zonto, gilaus proto ir jautrios sielos jis ge
rai suprato, jog visas gruzinų tautos kelias 
buvo sunkus, skurdus ir nelaimingas. Sveti
mų valstybių valdoma ir teriojama, toji pa
sakiškai graži Gruzija skriaudžiama ir pik
tai eksploatuojama šalis. Gruzinų rašytojai 
ir kiti savo liaudį mylį inteligentai skubiai 
ėmės didelio liaudies ir krašto švietimo dar
bo, dygo nauji laikraščiai (Droeba, Sasapli 
Gazeta, Mnatobi,’ Hvoli ir k.), viešos, slaptos 
liaudiškos ir liaudies reikalams ginti orga
nizacijos. Akakijus Cereteli buvo ne tik ta
lentingas rašytojas, publicistas, lyrikas, bet 
jis didelę dalį savo energijos skyrė gruzinų 
liaudies švietimui bei organizavimui.

ALDLD 9-to Apskričio rezo
liucija šitokio turinio:

Marlyn, Pa., rugpjūčio 18 
d., 1940 m., ALDLD 9-to Aps
kričio, Marlyn parke pareng
tam piknike, susirinkęs būrys 
lietuvių iš visos apylinkės 
skaičiuje virš 500, nutarė pa
siųsti pasveikinimą su auka 
$5 rengiamo Taikos Kongreso 
lėšų padengimui, kuris įvyks 
rugpjūčio 31 ir rugsėjo 1-2 
dienomis Chicagoje ir priduot

Rezoliucija

1) Mes stojam už taiką; 
mes priešingi visokiai varomai 
agitacijai Jungtines Valstijas 
įvelti į Europinį imperialisti
nį karą. Mes reikalaujame, 
kad šita šalis stovėtų neutralč 
nuo Europos karo.

2) Gerai 
mums davė 
1914-1918
nuolių nekaltai išžudė: kiek 
paliko sužalotais, niekur ne
tinkamais. Todėl mes pareiš- 
kiam savo protestą prieš siun
timą milionų jaunų vyrų už
kloti savo kūnais Europos lau
kus vien dėl pasaulinio impe
rializmo nepasidalinimo 
komis!. . .

3) Mes nematom jokio 
vojaus šiai šaliai iš lauko
sės, kad karas gręstų šiuom 
laiku. Todėl mes ir priešingi 
prie jo rengtis.

4) Mes visuomet stovim už 
šios šalies laisvę, už pilną de
mokratiją, kurią suteikė pirm- 
takūnai didvyriai tradicinės 
praeities, iš Anglijos verguvės 
paliuosuodami! Už tą laisvę, 
demokratiją, visuomet pasiža
dam stoti apgint iki paskuti
niam lašui kraujo—iš kur ne- 
gręstų pavojus, iš vidaus ar iš 
lauko šios šalies laisvei ir de
mokratijai.

5) Mes griežtai priešingi 
pravedimui įstatymo ramiu 
laiku prievarta visuotiniam 
ėmimui kariuomenėn.

Rezoliucija priimta vienbal
siai.

Pasveikinimo Naujos Lietuvos 
Valdžios Rezoliucija

Kadangi visokių rūšių iš
naudotojai darbininkų išstoja 
prieš dabartinę Lietuvos val
džią, kuri įžengė į naujo pa
saulio istoriją, paliuosuodama

DIDYSIS CONN. VALSTIJOS

Spaudos Piknikas
Įvyks Sekmadienį, 1 Rugsėjo (Sept.)

LIETUVIŲ PARKE
Lighthouse Cįrove East Hartford, Conn.

Rengia LLD, LDS ir LMS Apskričiai

Programos išpildyme dalyvaus LMS Conn, valstijos ap
skričio chorai. Drg. A. Bimba iš Brooklyn, N. Y., pasakys 

prakalbą apie naujas permainas Lietuvoje ir 
Lietuvos valdžioj.

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

Prie šeimininkių stalo bus galima pasirinkti įvairiausių valgių, ku
riuos pagamins visos Connecticut valstijos šeimininkės ir 

suveš ant Šio pikniko.

-..... -............- bus įvairių gėrimų —.... —
Visi Connecticut valstijos lietuviai prašomi patys dalyvauti Šiame 

piknike ir kviesti kitus, kad dalyvautų, nes visas pelnas nuo jo yra 
skiriamas lietuvių pažangios spaudos paramai, kuri paduoda aiš
kiausias ir teisingiausias žinias apie darbininkų reikalus, kuri tei
singiausiai perstato permainas Lietuvoje ir džiuginančiai užtaria 
Lietuvos biednuomenę, darbo žmones, .kuriem prašvito laisvė ir pa
lengvinimas gyvenime.

Šiame piknike bus daugelis svečių iš Bostono, Worcesterio, 
Hudsono, Montellos ir iš daugelio kitų žymių pirmeiviškų lietuvių 
kolonijų.

KELRODIS: Per Hartford ir East Hartford važiuojant, važiuo
kit num. 15 keliu link Glastonbury, prie stoties 24 sukit po dešinei. 
Per Glastonbury važiuojanti, važiuokit link East Hartford, prie sto
ties 24 sukit po kairei. Nuo stoties 24 iki pikniko vietai bus .iška
binti nurodymai.

IR APYLINKES LIETUVIŲ ATYDAI

DIDYSIS “LAISVES” PIKNIKAS
Rengia Philadelphijos Lietuvių Organizacijos del dienraščio “Laisves”

1 dieną Rugsėjo-September

Odessa - Poetų, Rašyto
jui ir Muzikų Gimtinė 
Neseniai išėjusi iš spaudos SSSR knyga 

“Senoji ir Naujoji Odesa” patiekia žymiųjų 
odesiečių sąrašų. Tame sąraše randame gar
sius SSSR.rašytojus: Eduardą Bagrickį, Iliją 
Ilfą, Eugenijų Petrovą, Valentiną Katajevą, S. 
Kirsanova, Levą Slaviną, K. Paustovskį, Vie- 
rą Inber, V.* Oliošą, S. Gechtą ir kitus. Po jų 
eina tarptautinių muzikos konkursų lauretai: 
D. Oistrachas, Emilis Gilelsas, J. Žakas, B. 
Goldšteinas ir kt. Odesa didžiuojasi .garsiuoju 
savo mokslininku, gamtos reformatorium, Tro
finiu Lysenko.

Aukščiau minėtoje knygoje patiekti įdomūs 
duomenys apie Odesos praeitį. XIII amž., nu
galėję totorius, turkai įsitvirtino jų vietoje ir 
dabartinės Odesos vietoje pastatė tvirtovę 
Chadžei-bei. 1789 m. rusų kariuomenės būrys 
antpuoliu paėmė turkų tvirtovę. Po penkerių 
metų, pagal Ekaterinos II reskriptą, buvo pa
dėti naujojo miesto pagrindai. Miestas buvo 
pavadintas Odesa, pagal senovės graikų fakto
riją Odesos, kuri, kaip spėjama, prieš daugy
bę amžių stovėjo šioje vietoje.

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

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

0 0 0

0

. Iš anksto perkant bilietą įžanga nuo 5c. iki 

25c. Perkant bilietą pikniko dienoje, 25c. kiek
vienam. Prašome įsigyti bilietus iš anksto.

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

Motery Birutės Choras iš Phila. ir Lyros 
Choras iš Baltimorės,

s o
R. MIZARA “LAISVĖS” REDAKTORIUS SAKYS PRAKALBĄ

STOTYS: Bušai eis nuo 10 valandos ryto iki 1 valandai po pietų iš miesto:

143 Pierce Street ir 735 Fairmount Ave.
Nuo City Line busai eis nuo 10 vai. ryto iki 4-tos valandos po piety.

KELRODIS: Važiuokite Frankford Ave. iki tilto; imkite gątvekarį 66 iki paskutinės stoties, nuo čia nuveš 
į pikniką. Automobiliais važiuokite Frankford Ave. iki City Line, pervažiuokite tiltą ir sukite po kairei, imkite 
Knights Rd. 2 kelią ir sekite iškabas. Per Roosevelt Boulevąrdą: Atvykstant iš New Yorko ar iš kitur, važiuo
kite apie 14 mailių nuo Trenton, N. J., ir privažiuojant Roosevelt Kapines, pastebėsite iškabą: Lee Tire, sukite 
po kairei į Rd. No. 132. Pavažiuokite apie lj/2 mailės sekdami iškabas.
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Chicagos Žinios
Iš LDS Chicagos Kp. Narių 

Prieš-Seiminio Susirinkimo 
Penktadienį vakare “Vil

nies” name įvyko LDS Chica
gos kp. narių susirinkimas. 
Beveik visi delegatai susirin
kime dalyvavo. Apskričio pir
mininkas St. Juška atidarė su
sirinkimą ir paaiškino, kad 
transportacijos komitetas ap- 
klausinėjo į seimą nuvažiavi
mo būdus ir priėjo išvadą, jog 
pigiausia nuvažiuoti, tai auto
mobiliais. Komitetas turėjo 
užtektinai apklausęs automo
bilių. Tereikėjo tik galutinai 
susitarti. Numatyta vienam 
keliauninkui mokėti už nuva
žiavimą ir parvažiavimą apie 
$15. Tačiau patys delegatai 
galutinai susitars su vežėjais.

I seimą važiuos šie draugai 
su automobiliais ir jie nuveš 
kitus: St. Juška, K. Markū
nas, F. Abekas, ir V. Andriu
lis. Delegatai pasirinko, ku
riam kokiu laiku patogiau iš
važiuoti. Beveik visi išvažiuos 
penktadienį. Vieni jų ryte, o 
kiti vakare.

Chicagoj yra 10 suaugusių 
LDS kuopų ir 6 kuopos čiagi- 
mių, jaunuolių. Beveik visos 
kuopos siunčia delegatus. 
Kaip kurios net po tris ir dau
giau. Viso iš suaugusių kuo
pų yra apie 20 delegatų ir iš 
jaunimo kuopų 10 delegatų.

Chicagoj ir apylinkėj smar
kiai išaugo, išbujojo LDS kuo
pos. Mūsų apskrityje priklau
so netoli ketvirta dalis Susi
vienijimo narių.

Jaunas Lietuvis Nejudomo 
Turto Agentas

Brighton Parko apylinkėj, 
kur pusėtinai daug lietuvių 
gyvena, kiek laiko atgal ati
darė nejudomo turto agentiją 
—real estate biznį—Shulmis- 
tras Realty Co., 4016 Archer 
avė.

Jaunas lietuvis, nejudomo 
turto agentas, ne tik patar
nauja visokiuose biznio perva- 
duose, bet parduoda pinigų 
perlaidas ir priima už gesą ir 
elektrą pinigus.

Taipgi, dėl palengvinimo 
lietuviams išsiimti pilietines 
popieras, Shulmistras pagel
bės tame reikale, kurie tik 
prie jo kreipsis.

Shulmistras Realty Co. raš
tinėj atidaryta rugpjūčio 21 
d. 8 vai. vakare anglų kalbos 
pamokos dėl pilietinių popie- 
rų. Kurie norite pasimokinti, 
tai galite kreiptis aukščiau 
nurodytu adresu. S. P.

Sklandytojų Kontestas
Nuo šeštadienio iki Labor 

Day įvyks Vidurvakarinių 
Valstijų sklandytojų kontes
tas, surengtas C. Y. O. Vieta 
—Lewis School of Aeronau
tics, netoli Lockport, Illinois. 
Sklandytuvai, tai be motoro 
orlaiviai.

Geriausia pasižymėjęs sklan
dyme bus apdovanotas $2,000.

Numatyta, kad bus vienas, 
iš didžiausių sklandytojų šisai 
sąskridis.
MOTIEJUS ŠOLOMSKAS PA

SITRAUKĖ IŠ “VILNIES”

Jis Išvažiavo į Detroitą; Ten 
Mano Apsistoti

Motiejus Šolomskas, kuris 
per tris metus buvo “Vilnies’/ 
angliško skyriaus redaktorius 
ir plačiai veikė tarp jaunimo, 
pasitraukė nuo laikraštinio 
darbo. Jau senai daktaras pa
tarė jam pakeisti kontoros 
darbą, nes to reikalauja svei
kata. Bet manė, kad susveiks 
ir vis atidėliojo. Dabar nu
sprendė pakeisti darbo sąly
gas.

Veiklus ir pasižymėjęs gabu
mais jaunas lietuvis išvyko į 
Detroitą. Mano ten apsistoti.

Prie “Vilnies” angliško sky
riaus stoja dirbti Franas Ku
činskas, energingas ir pasižy
mėjęs darbininkų judėjime 
amerikietis. Jis, žinoma, daly
vaus ir lietuvių jaunimo judė
jime Chicagoje. Rep.

Nušovė Unijos Buvusį
Viršininką

Iš pasalų, nežinomi užpuo

likai penktadienio vakare, ties 
78th st. ir Ashland avė., nu
šovė maliavotojų unijos buvu
sį viršininką William D. 
Schaaf.

Užpuolikai suvarė į W. D. 
Schaaf penkias kulkas. Jis nu
vežtas į ligoninę numirė. Po
licija neturi liudininkų, kas 
būtų matę įvykį, žmonės ra
do buvusį viršininką pašautą.

Per 9 metus nušovė 7 ma
liavotojų unijos viršininkus. 
Prieš du metu, 1938 metais, 
rugpjūčio 8 d., nušovė J. G. 
Dungan.

W. D. Schaaf yra auka ma
liavotojų unijoj gengsterinės 
kovos, kuri eina nuo senų lai
kų.

Padidėjo Trokų Nelaimės

Chicagos Saugumo Komite
to daviniais, per šių metų pir
mutinius šešius mėnesius trokų 
nelaimių padaugėjo 23 nuo
šimčiais.

Buvo nustatyta, kad ant mi- 
liono mylių kelio būdavo 47 
nelaimės. Imant atydon ir 
tuos rekordus, ir lyginant su 
nelaimių įvykimais šių metų 
pirmam pusmetyje, matosi 15 
nuošimčių aksidentų padaugė
jimas.

Kuo tą galima išaiškinti? 
Veikiausia bus, kad perdaug 
nuvargsta vairuotojai, važiuo
ją nepatogiose aplinkybėse, ir 
natūralu, dėl to daugiau pasi
taiko nelaimių.

Baigia Kasti Subves

Chicagos subvių komisionie- 
rius Philip Harrington rapor
tuoja, kad jau 80 nuošimčių 
darbo atlikta pravedimui sub
vių.

Vienos subvės kryptis, kuri 
bus 12 mylių ilgio, teliko iš
kasti tik 7,289 pėdos. Subvių 
viršininkas optimistiškas dar
bo pasisekimais. Jis mano, 
kad iki šių metų pabaigai sub
vių, tai yra, tunelių iškasimas 
ir išcementavimas bus už
baigta.

Vadinasi, $46,000,000 pože
minių kelių statyba vyksta 
sėkmingai ir greit. Numato, 
jog 1941 metais nekurtais tu
neliais pradės traukiniai va
žiuoti.
Paskutinė Plyta į Federalius 

Namus
Federalių namų projektas 

Ida B. Wells, prie 37th st. ir 
Cottage Grove avė., eina prie 
užbaigimo, kas liečia pačių 
namų pastatymą. Pereitą sa
vaitę, figuratyviai kalbant, 
įdėjo į pastatus paskutinę ply
tą. Dabar teliko įrengti.

Ida B. Wells federalių na
mų projektas atsieis $9,500,- 
000.

Rinks Negrų Gražuolę

Jau kelinta savaitė Colise
um salėj, Wabash avė. ir 15th 
st., eina Negrų Nacionalė pa
roda. Daug įdomių ekspona
tų išstatyta iš industrinio, iš 
žemės ūkio ir kultūrinio gy
venimo.

Rugpjūčio 26 d. bus negrų 
gražuolės rinkimas. Gražuolė 
vadinsis “Miss Bronze Ameri
ca.”
Įsteigė Komitetą Pabėgėliam 

Vaikam Globoti

Europos einantis karas ver
čia tėvus rūpintis išsiuntimu 
vaikų. Amerikiečių tarpe atsi
rado nemažai tokių, kurie pri
ima vaikus auginti. Kad iš 
Europos pabėgusių vaikų glo
bojimą tinkamai sutvarkyti, 
tai įsikūrė komitetas: Komi
tetas Europos Vaikų Priežiū
rai. Jo raštinė 343 S. Dear
born st. Mrs. Ruth Musgrave 
ves vaikų globojimo reikalus.

Žmonės, kurte nori priimti 
karo pabėgėlius vaikus auklė
ti, turi užsimokėti $138, arba 
įmokėti bent $63, bet šią pas
tarąją sumą įmokėjusieji turi 
patys vaiką iš prieplaukos pa
siimti.
Tūkstančiai Delegatų Suva

žiuos į Taikos Kongresą
Pearl Hart, Ateivių Teisių 

Gynimo .Komiteto vica-pirmu.

ninkė, pareiškė, kad augant 
karo isterijai ateivių persekio
jimas didėja. Akyvaizdoje to 
visi demokratiją mylinti žmo
nės ir patys ateiviai turi gru
puotis didesnei veiklai dėl iš
laikymo šios šalies nuo karo 
ir demokratijos apgynimui.

s

Ateivių registracijos aktas 
ir pasiūlyti biliai prieš atei
vius, jeigu jie taptų įstatymais, 
padarytų sveturgimius dalinai 
belaisviais.

Pearl Hart savo aplinkrašty
je žymi, kad ji pasiuntė var
de komiteto laiškus senato
riam Lucas ir Slattery, kad 
jie balsuotų prieš konskrip- 
cijos Burke-Wadsworth bilių.

Rugpjūčio 31 ir rugsėjo 1- 
2 dd. tūkstančiai delegatų su
važiuos iš plačios šalies. Ko
miteto apskaičiavimu rugpjū
čio 31 dieną Chicagos Stadiu- 
me, 1800 W. Madison st., da
lyvaus apie 20,000 delegatų ir 
abelnai publikos.

Tik Kelios Dienos 
Prisirengimui

Daug lietuvių organizacijų 
jau išrinko delegatus. Kurios 
turės susirinkimus, dar išrinks. 
Bet yra daug tokių organizaci
jų, kurios neturės susirinkimų. 
O reikia, kad ir jos būtų at
stovautos Taikos Kongrese. 
Tų organizacijų komitetų pa
reiga pasiųsti delegatus arba 
patiems dalyvauti kongrese.

Buvęs Kareivis.

Seattle, Wash.
3 d. rugpjūčio ALDLD 161 

kuopa turėjo surengus pikni
ką prie Lake Geneva bendrai 
su ALDLD 132 kuopa iš Ta- 
comos. Oras pasitaikė gražus 
ir šiltas, kurie atsilankė, turė
jo gerus laikus, galėjo gerai 
pasimaudyti, pasišokti, o ku
rte norėjo, galėjo ir išsigerti.

žmonių buvo neperdaug iš 
priežasties, kad buvo šeštadie
nis, tai dauguma turi dirbti, 
nes dabartiniu laiku, kurie 
dirba, tai turi dirbti ir šešta
dieniais.

Turim tart ačiū draugams 
iš Portland, Ore., ir Oregon 
City, kurie taip skaitlingai at
silankė ant mūsų pikniko ir 
sušelpė mus.

Draugai oregoniečiai yra 
svetingi ir draugiški dėl mūs. 
Kitą metą mes mėginsim jiem 
atsilyginti — nuvažiuosim ant 
jų rengiamo pikniko.

Taipgi tariam ačiū drg. Ur
bonui iš Portland, kuris mus 
palinksmino pagrajydamas ant 
armonikos lietuviškus šokius. 
Publika buvo labai užganėdin
ta.

Nors žmonių buvo neper
daug, bet pelno vis biskis liko 
kuopoms.

Rugpjūčio 9 d. kuopos su
sirinkime nutarta paaukoti 
“Laisvei” $5, “Vilniai” $5 ir 
kitiems darbininkų reikalams 
$10, tai kiek uždirbom, tiek 
ir paaukavom, nes pinigai bū
dami pas kuopos iždininką jo
kios naudos neatneša.

Aš manau, kad ir Tjacomos 
kuopa kiek paskirs dėl mūsų 
laikraščių. Būtų ir daugiau ką 
galima pagelbėti mūsų spau
dai, jeigu visi veiktų išvien. 
Bet dabar vieni nenori lanky
tis mūsų parengimuose, kad 
Lietuva tapo nauja, socialis- 
tiška respublika. Nekurie labai 
nusiminė, kad jų Smetona ne
teko šiltos vietelės, jie gaili, 
kad tam “didvyriui” gali pri
sieiti sau duoną užsidirbti.

O kiti apgailestauja, kad iš 
jų tėviškės atims kelias pė
das žemės ir atiduos beže
miams. O dar kiti apgailestau
ja ir kunigėlių, nes tokie gar
sūs žmonės turės sau duonelę 
užsidirbti, kurie iš savo jau
nystės dienelių nežinojo, kas 
darbas yra. Jie manė, kad taip 
turi būt, kad jie yra didesni 
už tą, kuris jiems duoną už
dirbo. Bet tas viskas persimai
nė į trumpą laiką.

Lai būna obalsis: “Kas ne
dirba, tas ir nevalgo”. .

Visiems, kurie dirbo ant 
pikniko ir bendram komitetui 
varde 161 kuopos tariu šir
dingai ačiū už bendrą veikimą 

_ir_ draugiškumą.

Rochester, N. Y.
Sekmadienį, rugpj. 25 d., 

1:30 vai. po pietų, Ral. Simo' 
lo, komunistų kandidatas 38 
kongresinio distrikto, kalbės 
per radio stotį: W. S. A. Y. 
Paskui bus kalbos rugsėjo 8 ir 
spalių 27 dd., iš tos pat sto-

ties.
I. Amter per radio tą pat 

stotį kalbės iš Rochester rug
sėjo 29 d. ir EI. C. Flynn spa
lių 13 d.

Žinąs.

tiesiai per East Rochester iki pikni
ko vietos. Matysite pikniko nurody
mo ženklus. Rengėjai kviečia visos 
apylinkės lietuvius. — 167 kuopos 
narys.
narys. (198-200)

GRĘAT NECK, N. Y.
Lietuvių Am. Piliečių Kliubas ren

gia pikniką-šokius sekmadieni, rug
pjūčio 25-tą, A. J. Kasmočių sve
tainėj ir parke, 91 Steamboat Rd. 
Pradžia 4 vai. po pietų, šokiams 
gros Geo. Kazakevičiaus orkestrą. 
Įžanga suaugusiems 35c, vaikams 
20c. Bus $5 dovana, skanių valgių ir 
įvairių gėrimų. — Komisija.

(199-200)

LICENSES
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2881 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 651 
Manhattan Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

. TILLIE SHAPIRO
651 Manhattan Ave. x Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 470 has been issued to the undersigned 
to Sell beer at retail, under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
131 Tompkins Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOSEPH GOODMAN
131 Tompkins Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 782 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 45!) 
Stone Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

IKE CHESSIN and ABE LIFSHITZ 
459 Stone Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 995 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail, under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 407 Court Street,' Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed on 
the premises.

CARMELO NEMIA
407 Court Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 753 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2414 Ralph Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

DAVID B. COSTELLO
241 I Ralph Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11389 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1796 Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

IRVING BRATSK I ER 
d-b-a Better Dairy

1796 Flatbušh Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2353 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control I,aw at 1648 
11th Avenue; Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

ELFRIEDE SAVARESE
1648 11th Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
11257 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1734 
Coney Island Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ARTHUR RIVELES
1734 Coney Island Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11031 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 132 
Buffalo Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

' MAX PILL1NGER
(Max's Buffalo Food Center)

132 Buffalo Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Incense No. 
GB 11061 has been issued to the undersigned i 
to sell beer at retail, under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1009 Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, 

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

NATHAN SPIN DELL & 
SAMUEL SPINDELI. 

(Tilden Dairy)
1009 Flatbush Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1625 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2293 Bedford Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SARAH BRAUNSTEIN
2293 Bedford Ave. Brooklyn, N. _Y.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
EASTON, PA.

LDS 51 Kp. Piknikas
LDS 51 kuopa rengia pikniką 

bendrai su ukrainų IWO kuopa sek
madienį, rugpjūčiu 25 d., Plegsant 
Grove Parke, ant kelio 611, kelios 
mylios už Martin’s Greek. Kviečia
me iš apylinkes ir ik toliau daly
vauti, nes vieta labai graži ir pato
gus privažiavimas. Reikia imti Ban
gor busą ir tas priveža prie pat par
ko. Bus skanių valgių ir gėrimų ir 
šokiai. Jeigu lytų piknikas vistiek 
įvyks, nes $ra didele pastogei Kvie
čia vislus Rengėjai. (199-200)

EAST ROCHESTER, N. Y. 
PIKNIKAS

Rengia bendrai LDS 11-ta ir 167 
kuopos, sekmadienį, rugpj. 25 d., 
Gun Club Park, East Rochester. Bus 
geri muzikantai ir graži vieta dėl 
šokių. Bus užkandžių ir gėrimų, -r- 
KELRODlS: iš Rochester važiuoti 
East Ave. ikf Penfield Rd. No. 33, 
arba iki Washington St. ir važiuoti

Dr. John Repshis
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
278 Harvard Street
kampas Inman Street 

Arti Central Skvero
CAMBRIDGE, MASS.

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

a—------------------------------------------------------■■-------------------------------------------------------------------------------------e
BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-3842
į---------------- ----—------ ------------ E

a------------------------------------------ m

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

580 SUMMER AVENUE
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.
•

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

į------------------------------------------ (į

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUUNĄ IK 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS.

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

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

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

• Tel. EVergreen 7-1645 License No. L. 880

Tikrai Žinokit, Kad Perkant Sau Vy
nus ir Likerius Reikią Pirkti Patin- 

kamoj Krautuvėj*

Manhattan Liquor Store

• Didžiausia ir žemiausiom kainom
• krautuve Williamsburgh’e

TtlvrtM LIhuii* C®

Calverts
“Special

• DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ RŪŠIŲ GĖRIMŲ J

VARPO KEPTUVĖr f

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

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

Siunčiamo duoną per paštą J kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant Jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kalnas.

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

į ĮSIGYKITE DABAR :
• žemiau parodyta tik keli iš mūsų didelio sandėlio *

šios rūšies daiktų.
youii old watch
IS WOtiL HWHSU-l

|7 JEWEL

ROBERT
LIPTON 

JEWELER 
Įsteigta 1892 

701 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

Tarpo 
Graham & Manhattan Avės.

Tel. Stagg 2-2173

TRADE IT IN FOR A 1

Visokiausių Rūsių
ŽIEDAI

nuo $1.50 augštyn 
Daimantai 

Melsvi-balti ir perfekto

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

X-Rays

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

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

Priminkite šį skelbimą ir gausite nuolaidą

KAIP PALAIKYT SVEIKATĄ
— VYRAI IR MOTERYS -

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

Kraujo ir Slapumo Tyrimai, 
PRIEINAMOS KAINOS

Atskiri pasitarimų kambariai Vyram ir Moterim 
IŠTYRIMAI DOVANAI

(Virfi 28 m. Privatinės ir Ligoninėje Praktikos)

DR. L. ZINS
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LDS Seimui Priruošt K-sijos 
Prašymas Brooklyniečiams
Jums jau žinoma, kad šian

dien prasideda LDS šeimines 
iškilmės, o pirmadienį, rug
pjūčio 26-tą, prasidės ir Sei
mas.

* Sąryšyje su Seimu pribus 
šimtai delegatų, sportininkų ir 
svečių (daug jau pribuvo). 
Daugelis jų pirmu kartu mūsų 
mieste, kiti reti svečiai. Dėlto 
mūs prašymas prie jūsų yra 
toks:

1. Turintieji mašinas pra
šomi atvažiuoti 24, 25 ir 26 
rugpjūčio dienomis, nors po 
valandą-kitą, pagelbėt išvežiot 
delegatus į nakvynes. Tame 
galėtų pagelbėti ir neturintie-

Puikioji Vakarinė Ekskursija 
Laivu Jau šį Vakarą, 24-tą
Visi Brooklyno ir apylinkės 

lietuviai, jauni ir seni, jeigu 
tik galite paeit, traukite šį va
karą į LDS Jaunimo Tarybos 
vakarinę ekskursiją laivu Os
sining! Neperdedame sakyda
mi, kad tai bus viena iš links
miausių, geriausių šių metų 
pramogų. Nedalyvumo pasitei
sinimas, būk ekskursija ren
giama tik jaunimui, griežtai 
nepriimtinas—užtikrinam su
augusiems smagaus pasilinks
minimo. Ištikrųjų, tai bus ne
paprastas balius ant laivo, su 
puikia Kazakevičiaus muzika 
šokiams, su gėrimais ir užkan
džiais. Vienas dalykas aišku 
—pereitų metų ekskursijos da
lyvius nereikia daug agituoti, 
nes jie tai ištikrųjų dalyvaus.

Laivas išplauks 7:30 vai. 
vak. iš North River prieplau
kos num. 1, gale Battery 
Place, New York mieste—arti 
žuvinyčios (Aquarium). Lai
vakortės kaina — $1. Nusipir
kite “Laisvės” ofise arba pas 
bile kurį LDS narį. O jeigu 
paskutinę minutę nuspręsite 
važiuoti — galėsite nusipirkti 
prie laivo.

Ekskursijoj dalyvaus daug

Važiuokite į "Laisvės 
Pikniką Busais

Paskutinis šiuom Sezonu “Laisves” naudai 
piknikas įvyks

Rugsėjo 1 September
Mikolaičio Parke, Eddington, Pa.

šį Pikniką Rengia

PHILADELPHIJOS 
LIETUVIŲ ORGANIZACIJOS

Tai didysis lietuvių sąskridis, gražus pasimatymas phi- 
ladelphiečių su brooklyniečiais

BROOKLYNAS PASISAMDĖ 8 BUSUS

BILIETAS $1.75 Į ABI PUSI
Bušai Išeis Nuo Sekamų Vietų ■

Nuo George Stankaus Krautuvės
67 Hudson Ave., Brooklyn, N. Y.

Nuo W. Zabielskio Salės
6138-56th Road, Maspeth, L L, N. Y.

Nuo Buzelio Crescent Palace
3338 Atlantic Ave. Brooklyn, N. Y.

Šapolo-Vaiginio Salės
147 Thames St., Brooklyn, N. Y.

Nuo “Laisvės” Salės
427 Lorimefr St.,, * Brooklyn, N. Y. LDS Delegatams Sutikt Balius Įvyks Rugpj. 25-tos Vakarą, 

Pil. Kliube. Mikalausko Orkestrą Šokiam. Įžanga tik 25c;

ji mašinų, bet žinantieji susi
siekimą miesto linijomis.

2. Kuriems sąlygos leidžia, 
prašomi atsilankyti ir kitomis 
dienomis baigiantis sesijoms, 
kad pagelbėt svečiams tarp 
sesijų ir pramogų susirast jų 
pageidaujamas vietas ar ap
lankyti gimines.

3. Visi prašomi įsigyti bilie
tus iš anksto visoms pramo
goms, ypatingai delegatų iš
leistuvių bankietui, kuris įvyks 
rugpjūčio 29-tos vakarą. Tas 
padės tinkamai viskuomi ap
rūpinti svečius ir nepadaryti 
organizacijai nuostolių.

» KOMISIJA.

svečių iš tolimesnių kolonijų— 
Baltimorės, Stoughton, Mass., 
Bostono, Montello, Shenan
doah, Pa., iš New Jersey ir 
taipgi manome, kad didelis 
būrys laiku pribus iš Rochęs- 
terio, iš Clevelando, ir net 
Chicagos. Ant laivo g*alėsite 
susipažinti su svečiais—LDS 
seimo delegatais ir sportinin
kais, ir sykiu smagiai laiką 
praleisti.

Nebijokite lietaus, — dide
liam laive yra pakankamai 
pastogės nuo lietaus — jeigu 
lytų.

Širdingai kviečia dalyvauti.
LDS Jaunimo Taryba.

Svečiai-Viešnios
Pranešamą, kad chicagnečiai 

Lietuvių Darbininkų Susivieni
jimo (LDS) Seimo delegatai, 
skaičiuj 30, namus apleido vie
ni penktadienio rytą, kiti va
karą. Kadangi vyksta mašino
mis, sunku apytikriai pasakyti 
pribuvimo laiką, tačiau šešta
dienio prievakariais jau gali
ma tikėtis pirmuosius pribu
siant.

'Iš Pennsylvanijos Atvyksta 
Daug Delegatų ir Svečių į

LDS Seimą, Brooklyne
9

šiomis dienomis prasidedan
čiose LDS šeiminėse iškilmėse 
ir pačiame Seime rugpjūčio 24 
-29-tą, kaipo atskira valstija, 
Pennsylvania bene bus viena 
iš skaitlingiausia atstovautų, 
štai tik man .žinomi svečiai, o 
jų bus kur kas daugiau, ka
dangi aš nesu viską žinantis, 
visagalis.

Pradėsiu nuo Pittsburgh o, 
kaipo tolimiausio tos didelės 
“viešpatystės” Pennsylvanijos 
kampo. .Iš ten pribus Dom. P. 
Lekavičius, Vincas Sherbin, 
Stasys Paulauskas, Jonas Mi- 
keška, Jonas Lekavičius. Iš 
Pittsburghui artimo New Ken
sington atvyksta Kostas Sta- 
šinskis, iš Wilmerding — Ka
zys Leonavičius, iš Braddock
— J. Urbonas, iš Ambridge — 
Anna E. Evolga, iš Treveskyn
— U. Načajienė. Iš Wilkes 
Barre-Scranton srities, kaip 
matysime, irgi nepasiliko na
mie. Dalyvaus iš Nanticoke— 
Jonas Vitkūnas iš Wilkes Bar
re — Pranas Mažeika ir Aldo
na Grigaitis, iš Pittston — Lu
cia Rauduvė, iš Scranton — 
Felicijonas M. Indrulis, iš Ex
eter Boro — Albertas Vit
kauskas.

Iš Shenandoah bus Stasys 
Kuzmickas, Juozas Kučinskas, 
Pranas čižauskas, Augustas 
Stank, Leo Matuzas, iš Ma- 
hanoy City — Bronius Valiu
kas ,iš Girardville — Myko
las Naudžiūnas ir Petras Did- 
valis, iš Philadelphijos — Jo
nas Rynis, Anna Zalner, Al
dona Žilinskas, iš Easton — 
Leonas Tilvikas.

Kaip -minėjau, čion dar ne 
visi, kiek laukiama iš Pennsyl
vanijos, bet tik tie, apie ku
riuos teko man sužinoti. Be 
to, mano užrašų knygelėje 
mirga daugybė vardų būsimų 
svečių iš Conn, ir kitų Naujo
sios Anglijos kolonijų, taipgi 
iš New Jersey, Marylando ir, 
pagaliau, iš mūsų pačių “ka
ralystės” — New Yorko, ku
rio tūlos “up-state” kolonijos, 
kaip Buffalo, Rochester ir eilė 
kitų taip toli, jog ten gyve
nanti seni mūs draugai mums 
nematyti per metus, o kiti per 
desėtkus metų. O iš tų visų 
kolonijų taipgi bus atstovybės 
LDS ir menininkų bei sporti
ninkų sąskridžiuose, kurie 
prasidės šiandien, rugpj. 24- 
tą, LDS jaunimo rengiama 
ekskursija laivu, ir baigiant 
menininkų Dainų Festivalu 
rugpjūčio 31-mą, Labor Ly
ceum, taipgi “Laisvės” pikni
ku, rugsėjo 1-mą, Philadelphi- 
joje.

Brooklyniečiams bus .proga 
sueiti tuos visus tolimus sve
čius įvairiose šeiminėse iškil
mėse. Apie jas platesnių in
formacijų reikia kreiptis į 
LDS Centrą, 419 Lorimęr St., 
telefonas EVergreen 7-3529.

N. K-rius.

Lankėsi “Laisvėje”
Rugpjūčio 22-rą, “Laisvės” 

įstaigą aplankė Mrs. M. Yurk 
ir jos sesuo Theresa Hulsiburs, 
taipgi šeimos draugas A. J. 
Krueger iš Cleveland, Ohio. 
Atvykę pamatyti Pas. Parodą 
ir kitas metropolio įdomybes. 
Mrs. Yurk užlaiko Ęprest Ci
ty Cafe, 3640 Independence 
Rd., Clevelande.

Sveikina iš Atostogų
Greatneckietė A. A. Lidei- 

kienė iš Accord, N. Y., rašo:.
“Tai puiki vieta vakaciją 

praleisti pas senus laisviečius 
J. Wanagą ir Kundrotienę. 
Geriausi laisviečiams linkėji
mai nuo visų.”

Vietinis Taikos Komitetas 
Veikia; Išleido Lapelių, 
Turi Kitos Literatūros

Williasmburgo Taikos Komi
teto įsisteigtoji nauja patalpa 
— centras —, 33 Lee Avė. 
(arti Roebling St.), vakarais 
dūzgia tarsi bičių avilys. Ne
teko patirt, ar patalpa atdara 
dienomis, bet užėjus vakare 
čia radau būrius už taiką dir
bančio jaunimo, taip pat ir 
senimo.

Komitetas yra Išleidęs kele
tą savų lapelių taikos gynimo 
ir kovos prieš karą klausi
mais, taipgi užlaiko kitų apy
linkių taikos organizacijų iš
leistos literatūros ir skleidžia
mos veltui, ir perkamos po du 
centus, 5 centus, ir 1.1.

Įstaigos vedėjai klausinėjo 
apie lietuvių organizacijų 
veiklą už taiką ir prašė pa
skelbt spaudoje lietuvių žiniai, 
kad jie taip pat kviečiami at
silankyti ir pranešinėti apie 
veiklą už taiką lietuviuose, 
taipgi padėti darbe už taiką. 
Beje, tame pačiame name, 
sakoma, įsikūręs' ar įsikursiąs 
ir vietinis Darbo Partijos pro
gresyvių centras. V. M.

Lietuviai Protestavo 
Prieš Draftą

Lietuvių Motinų Komiteto 
suruoštose prakalbose rugpjū
čio 21-mos vakarą, Pil. Kliubo 
salėj, vienbalsiai buvo priim
ta sekama rezoliucija:

“Mes, Amerikos lietuviai, 
susirinkę į Lietuvių Motinų 
Komiteto už Taiką sušauktą 
masinį susirinkimą rugpjūčio 
21-mą, Liet. Am. Piliečių Kliu
bo salėj, 280 Union Avė., 
Brooklyn, N. Y. šiuomi pareiš
kiame protęątjį prieš propo- 
nuotą bilių registruoti visus 
vyrus verstinam kareiviavimui.

“Mes esame tikri, kad tie 
asmenys, kurie nori pravesti 
šį bilių, yra tikrieji J. V. prie
šai, jos demokratinių teisių 
naikintojai.

“Todėl mes prašome jūsų, 
kaipo mūsų distrikto atstovo, 
dėti visas galimas pastangas, 
kad šis bilius būtų atmestas”.

Pasirašo vakaro pirmininkė 
S. Petkienė.

Motinų Komitetas virš minė
tą rezoliuciją “special delive
ry” laiškais pasiuntė visiems 
aštuoniems Brooklyno kon- 
gresmanams ir dviem New 
Yorko valstijos senatoriams, 
Washingtonan.

(Dėl daugio raštų bėgamais 
LDS ir LMS šeiminiais reika
lais, platesnis prakalbų apra
šymas paliekamas Moterų 
Skyriui.—Viet. Ž. Ved.)

Rep.

Palaidas Šuo—Nedraugas
X

New Yorko Sveikatos Dep- 
tas savo leidinyje Quarterly 
Bulletin nurodo, kad pirmais 
7-niais mėnesiais šių metų, di
džiajame New Yorke sugau* 
dyta 80 pasiutusių šunų ir kad 
šunų užsikrėtimo šaltinis ran
dasi Brooklyne, daugiausia 
pietvakarinėj Flatbush sekci
joj. Tačiau, žinoma, niekas 
negali užtikrinti, kad bile ku
rios miesto sekcijos palaidas 
šuo nesusisiekė su užkrėstais 
šunimis.

Patariama saugotis palaidų 
šunų, kaipo galimo pavojaus 
bile kur ir bile kada būt 'už
krėstais baisia pasiutimo liga, 
angliškoj kalboj vadinama 
“rabies”.

F. Nolte, buvęs kalėjime už 
vagystes, rastaš Statęn Islan
de krūmuose J gyvenant šuns 
būdos didumo pastogėj. Krū
muose jis laikęs išslapstęs ir 
savo turtą. 7

Malioriu Streikas 
Skelbiama 26-tą

Apie 12-ka tūkstančių uni- 
jistų maliorių, organizuotų 
Distrikto 9-to Tarybon, New 
Yorke, pirmadienį išeina strei- 
kan bosams atsisakius pasira
šyti su unija naują sutartį. Se
noji sutartis baigiasi rugpjū
čio 25-tą. Streikas šaukiamas 
26-tą.

Streikas palies ir kitus mies
tus, kur dirba New Yorko fir
mų darbus. Louis Weinstock, 
unijos finansų sekretorius, 
kaip pranešama spaudoj, iš
siuntinėjęs unijos lokalams ir 
distriktams kituose miestuose 
sekama laiška: v v

“Devintame Distrikte pri
klausanti -unijos lokalai vien
balsiai nutarė skelbti streiką 
pirmadienį, rugpjūčio 26-tą. 
New Yorko samdytojai, turin
tieji jūsų teritorijoj darbus, 
blogai elgiasi su Distrikto 9-to 
Taryba ir dėlto, iki tolimesnio 
pranešimo, jų darbai sustab
domi”.

Malioriai reikalauja algos 
pakėlimo, trumpesnės darbo 
savaitės, atostogų, samdymo 
pusės visų darbininkų per uni
ją, ir duot daugiau darbo žie
mos mėnesiais.

Elektra Užmušė Jauną 
Inžinierių

David H. Bridgewater, 23 
m., elektristas inžinierius, ta
po užmuštas elektros, palie
tus didelės pajėgos perlaidą 
Independent Silk Dyeing Co. 
šapoj, E. Farmingdale, Nas
sau, kur jis buvo pasiųstas iš
tirt, dėlko suvartojama per
daug pajėgos. Jis dirbo elek
triškų mašinų firmai, 110 E. 
42nd St., N. Y.

Iš Kalifornijos, kur jie buvo 
nuvežti liudyti, orlaiviu grįžo 
Abe Reles ir Alfred Tannen- 
bąum, Brooklyno Murder, 
Inc., šaikos nariai.

Bronxe du berniukai tapo 
užmušti elektros jų sklandytu
vui (kite) palietus “gyvąją 
viela”. >

randavojTmAl“
Pąsirandavoja 2 fornišiuoti kam

bariai, 3 lovos. Tinka ir vedusiom, 
tik pageidaujama be vaikų. Jei pa
vieniai, tai vyrai ar merginos galė
tų gyventi trys. Yra visi patogumai. 
Kreipkitės 130-26 — 115th St., Ozo
ne Park, N. Y. (199-201)

REIKALAVIMAI
Reikalingi vyras su pačia prižiū

rėjimui 30 šeimynų apartmentinio 
namo. Kreipkitės: 85 So. 9th St., 
Brooklyn, N. Y. Klauskite: M. Rosen.

(200-207)

LeVANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated
•

J. LeVANDA—E. LeVANDA 
Tėvas ir Sūnus Levandauskal

UNDERTAKERS
•

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Tel. Stagg 2-0788
NIGHT—HA veme^er 8-1158 '

BAR ir GRILL 
LIETUVIU RESTAURANAS 
Įdomiai {puošta lietuviška aludė■ 

ant Grand Street ;
• Rheingold -sxtra Dry Alus.
I Didelis pasirinkimas visokių j
I Vynų ir Degtinės

*
; Turime ir kambarių pernakvot ] 

arba savaitiniai išrandavot !
JOSEPH ZEIDAT

Savininkas . i;
411 Grand St. Brooklyn ;

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

’ Tel. Triangle 5-8622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

ir impor- 
degtinės ir 

geriausių

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

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

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

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Hewes eleveitcrlo stoties

<

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

Iš senų padarau 
n a u jus paveiks
lus ir krajavus 
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

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 Barberini

F. W. SHALINS

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker

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

krikštynom, kitkam.
231 BEDFORD AVE., 

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

(SHALINSKAS)

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

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto

Tel. Virginia 7-4499

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 4361 Grand St. TeI EV 7.8451 Brooklyn, N. Y.

| Lietuvių Kuro Kompanija |
R ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS H 
R Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ □
D (Steam Boiler) □

H Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir įdės tinkamą □ 
O “burner” arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. H 
H Maloniai suteikiame aprokaCmus be jokio mokesčio. H

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

Telefonas EVergreen 7-1661
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FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. — Brooklyn — “Laisvės” Name

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

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

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO

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