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KRISLAI
Svetimi paukščiai.
Mūsų jaunimas.
Pažįsta savo kolegas.
Menininkų Seimas.

Rašo A. B.

Vakar dienos “Laisvėje^ 
buvo pranešta apie pribuvi
mą Amerikon keleto deset-Į 
kų iš Lietuvos pabėgusių 
elementų. Dar laivu plauk-

S f Sovietai Nepakęs
smalą jie čia virs. T’rklnntim

Ir dabar jie pasileis dar
ban. Vieni verks, kiti keiks 
naują Lietuvos santvarką. 
Kai kurie jų lavinti tame 
amate. Mat, daugelį metų 
Lietuvoje jie gyveno iš iš
naudojimo ir apgavystės.

. Tai svetimi paukščiai, 
Lietuvos priešai. Jie pavo
jingi šiam kraštui, nes čia 
jie sės fašizmo sėklą, tar
naus Vokietijoje susuktam 
smetoniniam lizdui, kuris 
yra Hitlerio globoje.

Amerikoje lietuviai priva-f 
lo apsisaugoti nuo tų sve
timų ir pavojingų paukščiu/

Trečiadienį Lietuvių, Dar
bininkų Susivienijimo jaur 
nimas turėjo savo konferen
ciją. Konferavo ištisą dieną. 
Dalyvavo daugiau kaip pen
kiasdešimt jaunų vyrų ir 
moterų.

Man irgi teko toj konfe
rencijoje keletą valandų pa
buvoti ir pasiklausyti jų 
diskusijų. Įspūdis buvo la
bai gražus.

LDS turi labai rimto orga
nizuoto jaunimo. Tuo jauni
mu didžiuojasi visa pažan
gioji Amerikos lietuvių vi
suomenė.

L.D.S. seime buvo rap.or-» 
tuotas vienas labai įdomus 
dalykas. Pasirodo, kad per 
pasibaigusį tos organizaci
jos vajų, iš dvylikos šimtų 
gautų naujų narių, pusė ar
ba apie šeši šimtai yra čia 
gimę ir augę jauni žmonės. 
Štai kame L.D.S. ateitis.

Kunigas Coughlin ir vo
kiečių fašistų Bundas užgy
rė pono Willkie kandidatū
rą į Jungtinių Valstijų pre
zidentus. Sako: “Toks tokį 
pažino ir į svečius pavadi
no.”

Tiesa, Willkie sakosi ne
prašąs šios fašistų talkos. 
Tačiau svarba ne tame. 
Svarbu tas, kad fašistai pa
žįsta savo prietelius ir jiems 
skubinasi talkon. Jie 
keno interesus ponas 
kie atstovauja.

žino, 
Will-

Tiesiai iš Lietuvos 
me paveikslų. Jie 
“Laisvėje”. Tėmykite.

gavo- 
tilps

Nors mūsų spaudoje ne
buvo daug rašyta, bet vakar 
prasidėjo ir šiandien baig
sis Brooklyne Lietuvių Me
no Sąjungos suvažiavimas. 
Chorų ir šiaip Sąjungos vie
netų atstovai svarsto Ame
rikos lietuvių meno proble
mas. O tų problemų yra 
daug. Daug kas nuveikta ir 
pasiekta, bet be galo daug 
dar darbo stovi prieš pa
žangiąją visuomenę meno 
dirvoje.

Gavę iš Lietuvos laiškus, 
kuriuose yra visuomeninės 
svarbos informacijų, atsiųs
kite “Laisvėn” patalpinti. 
Vietos suteiksime.i

30S-- Lietuvos priešų spauda 
pradėjo stačiai begėdišką 
kampaniją prieš neseniai iš 
Lietuvos atvykusį ir Jungti
nėse Valstijose apsigyvenu-

Darbo žmonių 
Dienraštis 
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Tolesnių Rumuni
jos Provokacijų

taip Sako SSRS Vyriausybė, 
įspėdama Rumunų Valdžią

/ Maskva, rugp. 30. — So
vietų Sąjunga griežtai pas
merkė Rumunijos karinius 
išstojimus pasieniuose prieš 
Sovietus, ir sako, kad Sovie
tų Sąjunga daugiau nepakęs 
jokių provokacijų iš Rumu
nijos pusės.

Sovietų vyriausybė pa
reiškė, kad Rumunijos ka
riniai orlaiviai kelis kartus 
bandė skraidyti virš Sovietų 
žemės, ir Raudonoji Armija 
buvo priversta kelis sykius 
atsakyt į rumunų ugnį.

(Šis Sovietų pranešimas 
nieko nesako apie ameriko
nų bizniškos spaudos žinias, 
kurios skelbė, kad Sovietų 
karo jėgos nukirto žemyn 
kelis Rumunijos orlaivius, 
kurie buvo perskridę per 
sieną į Sovietų pusę.)

Amerikiečiai Supranta, 
Ką Reiškia Draftas
Washington. — Senato

rius George šitaip išsireiš
kė apie verstino kareiviavi
mo sumanymą:

“G e r biamieji, neapsigau
kite ir neapgaudinėkite Am
erikos žmonių. Jie žino, kad 
jūs nesirengiate taikai, kad 
jūs nesirengiate šios šalies 
gynimui; jie žino, kad jūs 
ruošiate Ameriką karui.”

Senatorius Wheeler sako: 
“Šis verstino kareiviavimo 
bilius reiškia, kad norima 
užkart verstinas darbas 
darbininkams.”

RUMUNIJA PERLEIDŽIA 
VENGRIJAI DIDŽIUMA 

TRANSYLVANIJOS
Viena, rugpj. 30. — Pa

gal Vokietijos ir Italijos 
spaudimą, Rumunijos val
džia sutiko perleist Vengri
jai 21,235 ketvirtainių my
lių' Transylvanijos provin
cijos; tai du trečdaliai tos 
provincijos.

sį Rubiną Matusevičių. O 
priežastis tame, kad Matu
sevičius -yra Lietuvos liau
dies draugas. Savo prakal
bose jis nuoširdžiai papasa
koja apie nuversto smetoni
nio režimo griekus ' prieš 

.-Lietuvą ir Lietuvos žmones.
Tas,' žinoma, negali pa

tikti ir baisiai nepatinka 
“Draugo” 
leivio”, “ 
panašių 
riams.

“Vienybės”, “Ke- 
Naujienų” ir kitų 
gazietų redakto-

Beje, šį vakarą Brookly- 
no Labor Lyceum svetaihe- 
je įvyks lietuviškų dainų 
f esti valas. Nepamirškite da* 
lyvauti.

ORAS. — Šį šeštadienį 
šilčiau ir būsią lietaus.
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SMETONA, net kelines pasiraitojęs, bėga su “čemodanu” aukso iš Lietdvos per balą 
j Vokietiją, kaip kad artistas piešia j j spaudoje naujosios Lietuvos.

ŠIS-TAS IŠ IDS SEIMO
Trečiadienį, rugpj. 28 d., 

beveik visą dieną po valiai li
jo. Senesnieji delegatai netu
rėjo progos pasidairyti po šio 
didmiesčio žymesnes vietas. 
Dalis tų ■ delegatų dalyvavo 
jaunimo -konferencijoj; kiau- 
sėse jų raportų ir planų atei
ties veiklai.

LDS Seimo penktoji sesiją, 
rugpj. 29 d., tapo atidaryta 
tuojau po 9 :30 vai. ryto. Pirm. 
Jočionis pakvietė Tamuliniutę 
tęsti skaitymą paduotų suma
nymų taisyti konstituciją.

Svarstomas įnešimas, kad 
narys, išbuvęs LDS per 25 me
tus gerame stovyje, galėtų at
siimti pusę apdraudos. Disku
sijose paaiškėjo, kad norint ši
tokį dalyką vykinti, reikėtų iš 
naujo pertvarkyti mokesčių 
lentelę, nes sulyg dabartinių 
mokesčių aukštumo — to ne
galima padaryti.

Atvyko 62 kuopos 
J. F. Borris, iš So. 
Mass.

Pašalpos mokėjimo 
mas sukėlė gana plačias dis
kusijas. šiame klausime yra ir 
kuopų ir įstatų komiteto 
siūlymai.

Iš diskusijų paaiški, 
kuopose yra tokių narių, 
rie įsirekorduoja sergą, o iš- 
tikro jie nėra ligoniais. Jie tik 
“čiulpia” organizacijos iždą. 
V. Andrulis pažymėjo, kad 
Chicagoje buvę susekta “li
goniai,” kurie “sirgdami” net 
dirbtuvėje einamų pareigų ne
buvo apleidę.

Atvyko naujas delegatas iš 
74 kp., Bridgeport, Conn., 
Juozas Mockaitis.

Penkta sesija uždaryta Vie
nai valandai pietums.

Besirenkant delegatams į 
šeštą sesiją, atsiranda ant sie
nos didžioji chicagiečių iška
ba “Chicago sends victory de
legation to LDS Jubilee Con
vention 
dalina delegatams lapeliu^ 
prašant balsuoti už ‘ Chicagą 
LDS sekamam Seimui, o Bos
tono delegatai segioją delega
tams sagas ir korteles — už 
Bostoną.

.• Atidarius šeštą sesiją, vėl 
eina svarstymas pašalpos mo
kėjimo klausimą.

Diskusuojant ir sprendžiaęt 
patiektus sumanymus pašal
pos mokėjime, pasirodo, jog 
einame į žymų pagerinimą ir 
praplėtimą teisių savo nariams 

atstovas 
Boston,

klausi-

pa-

kad
ku-

1940”; chicagiečiai

atsidūrusiems nelaimėje. Su 
mažais pataisymais tapo pri
imti Įstatų Komiteto pasiū
lymai.

Svarstyta reikalas steigti 
senelių prieglaudą. . J.^ąžas 
skaito MiliAušk^lir ®avo‘ ra
portą šiąme klausime. Yra net 
keli pasiūlymai pirkti gražias 
ir nebrangias farmas. Bet, kol 
kas, neturint tam tikslui su
kurto fondo ir siūlomos vietos 
nėra mūs pereito Seimo pas
kirtos komisijos (Gužo ir Mi
liausko) apžiūrėtos, tai visas 
reikalas paliktas be konkrečio 
sprendimo. Klausimas betgi 
nelieka numestas į šalį,, o per
duodamas rūpintis Centro Val
dybai.

Skundų ir apeliacijų komi
sija raportuoja, kad Wilkes 
Barre, Pa. 7 kuopos nariui J. 
Daugirdai reikalinga parama. 
Įnešta ir nutarta duoti jam iš 
Nepaprastos Pagelbos fondo 
po 10 dolerių per šešis mėne
sius. i

Kaz. Morkūno, 112 kp. na
rio apeliacija atmesta.

Skaitytos ir priimtos rezo-

LDS Morgičiai Saugūs; “Tie
sos” Tankinimo Klausimas
Brooklyn, N. Y. — šešto

ji sesija Lietuvių, Darbinin
kų Susivienijimo ąeimo pra
sidėjo rugpjūčio 29 d. 2:25 
vai. po pietų.

Seka konstitucijos taisy
mo diskusijos.

Pasibaigus konstitucijos 
svarstymam, buvo įvairių 
įnešimų svarstymai.

LDS organo “Tiesos” rei
kalu nutarta suteikti Cent
ro valdybai teisę, jeigu ma
tys reikalą, leisti “Tiesą” 
tankiau.
• “Tiesos” klausimu buvo 
padaryta vfena pastaba; tą- 
Čiaus, visi delegatai sutiko, 
kad “Tiesa” tinkamai veda
ma. ; ■ /

Morgičių klausimu pądis- 
kusūota ir. prieita išvados, 
kad visi LDS morgičiai yra 
saugūs.

Centro namo pirkimo rei
kalas pa vestas^1 Centro val- 

liucijos Lietuvos klausime ir 
pasakyme LDS veiklos. Taipgi 
rezoliucija konskrjpcijos klau
sime priimta ir persiųsta te
legrama Jungt. Valstijų kon
gresui. ‘‘

Nutarta, 'kad rCentro Valdy
ba pasiųstų sveikinimo tele
gramą ir $15 auką Taikos 
Kongresui, Chicagon.

Seimas užgiria Jaunimo 
Konferencijos nominuotus na
rius į Nacionalį Jaunimo Ko
mitetą ir alternatus.

Komisijų komisija reko
menduoja, o Seimas užgiria 
sekamus pastovius kom.: Svei
katos ir Apšvietos—S. Jasilio- 
nis, iš Binghamton, N. Y.; Dr. 
Petriką iš Brooklyn, N. Y.; 
Dr. J. F. Borisas iš So. Boston, 
Mass.

Nepaprastos Pagebos: A. 
Deikienė, K. Atekienė ir B. 
Salaveičikas — visi iš Chica
go, ,111.

Įstatų, Skundų ir Apeliaci
jų : J. Tamuliniutę iš Maspeth, 
N. Y.; A Matulis iš Jersey Ci
ty, N. J.; K. Žukauskienė iš 
Newark, N. J.

Skaitomi Sveikinimai Sei
mui :

Nuo Detroito delegatų su $4
Nuo
Nuo
Nuo
Nuo
Nuo
Nuo
Nuo Dr. Pilkos telegrama
Nuo*142 kp. telegrama.
Pataisoma, kad pirmiau ati

duotas kreditas Butkauskui, 
būk sveikinusiam Seimą su $5, 
priklauso LDS 13 kuopai.

Viso su sveikinimais atsiųsta 
$146, Rekomenduojama ir už-

(Tąsa ant 4-to pusi.) •

“LAISVĖ” PIRMADIENĮ 
NEIŠEIS

1 kp. su $5
157 kp. su $5
M. Savukaitienes su $2 
18 kp. su
Seattle, Wash. kp.‘ $2 
134 kp. sų

šį pirmadienį yra lega
le Labor Day (Darbo Die
nos) švente; todėl “Lais
vė” tą dieną neišeis.

šia proga visi važiuoki
te į didį philadelphiškį 
“Laisvės” metinį pikniką; 
kuris įvyks sekmadienį, 
rugs. (Sept) 1 d.
Visiems LMS chorų na

riams; Dainų Festivalo re
peticijos įvyks šeštadienį, 
“Laisvės” svetainėj, 4 p. m.

Kongreso Komisija 
Reikalauja Draftuot

Vyrus iki 45 Metų
Kongresmanai Nepriėmė Motinų, Kurios Buvo Atėjusios 

Tart savo Žodį prieš Verstinų Kareiviavimą ir Katą

Washington. — Kongres- 
manų komisija kariniais 
reikalais abelnai užgyrė, 20 
balsų prieš 4, Burkes-Wads- 
wortho sumanymą — įvest 
verstiną kareiviavimą Jung
tinėse Valstijose, bet davė 
pasiūlymą kongresui sure- 
gistruot karinei tarnybai vi
sus vyrus nuo 21 iki 45 me
tų amžiaus, ir kas metai imt 
į armiją ir laivyną iki mi- 
liono vyrų.

Senatas gi diena pirmiau, 
rugpj. 28, nutarė suregis- 
truot tam vyrus tik nuo 21 
iki 31 metų ir įtraukt į ar
miją po 900 tūkstančių jų 
kiekvienais metais.

K o n g resmanų komisijos 
pirmininkas May sako, kad

Lietuvių Meno S-gos 
Suvažiavimas ; *

Lietuvių Meno Sąjungos 
9 suvažiavimas prasideda 
penktadienį, rugpj. 30 d. 
Apie 10 vai. ryto jau pra
dėjo rinktis vienetų delega
tai ir svečiai. Svetainės 
sienos tapo apsagstytos jau
nų Amerikos lietuvių dailės 
vaizdais, karikatūromis. Čia 
matai darbus Igno Banase- 
vičiaus, Daukšio, N. Jasiu- 
lynaitės, Aymano, Prosso, 
Al Kairūkščio kaukės, ir kt. 
Ant stalo išdėta Meno Są
jungos leidiniai: dainos, 
scenos veikalai ir kt. Čia 
yra ir iš užjūrio atgabentų 
vaizdų: Vinco Kapsuko po
mirtinis atvaizdas skulptū
roje, St. Žuko karikatūrų 
rinkinys “Veidai ir Kau
kės.”

Meno Sąjungos pirm. P? 
Balsys atidaro suvažiavimą 
ir pakviečia pakalbėti S. Ja- 
silionį, kuris įvertina Meno 
Sąjungos besiplečiantį dar
bą įvairiose šakose ir linki 
geriausių pasekmių Sąjun
gos ateičiai.

Kalba R. Matusevičius. 
Jis pažymi, kad menininkų 
judėjimas Lietuvoj buvo ga
na platus, nors ir varžomas. 
Buvo nemaža prasisiekusių 
meno srityje žmonių, reži
sierių ir kt., baigusių aukš
tuosius mokslus, bet neturė
jusių progų savo mėgia
mame darbe dirbti. Dabar, 
tapus Lietuvai dalimi Sovie
tų Sąjungos, atsidaro me
nininkams daug platesnė ir t
laisva dirva savo polinkius1 A. Jeskevičiutė praneša, 
vystyti. Jie dabar lengvai kad dalyvauja 39 delegatai 
galės ne tik siekti meninio iš 13 miestų, atstovaują 19 
mokslo aukštumos, bet ir'vienetų.
dirbti. Dabar bus galimas Į Pirmininke išrenkama 
artimesnis bendradarbiavi-( Sukackienė iš Worcesterio, 
maį ^Amerikos lietuvių me- sekr.—Stensler iš Ne”’— 
no darbuotojų su Lietuvos ” 
menininkais.

Kalba “Vilnies” red. An- no Sąjungos veiklos.
drulis’. Jis pažymi, kad Me-

Ruoš kime vasari
nes pramogas ‘‘Lais
vei” paremk Jos yra 
didele atrama šiam 
lietuviškos liaudies 
dienraščiui

jos sumanymas “geresnis” 
už senato, ši komisija tiki
si, jog kongreso atstovų rū
mas priims jo§ įnešimą pa
baigoj ateinančios savaitės. '
KONGRESMANAI PA- 

NIEKINO MOTINAS
Kada kongresmanų komi

sija svarstė šį sumanymą, 
būrys motinų stovėjo už ko
misijos kambario durų; kai 
kurios buvo su juodais šy
dais (užlaidais) ant veidų. 
Tai buvo motinų pikietas t 
protestui prieš verstiną ka
reiviavimą ir karą. Jos at
stovavo organizaciją vadi
namą Motinų Kongresu.

Motinos prašė įleist jas 
vidun į kongresmanų kari
nės komisijos posėdį. Šios 
motinos norėjo pasakyt, ką 
jos jaučia ir mano apie jau
nų vyrų ėmimą per prievar
tą į armiją taikos laiku šio
je šalyje. Bet kongresmanų 
komisija nepriėmė motinų 
atstovių.

Kai komisija galutinai 
apdirbo savo sumanymą, ji 
tik pranešė motinoms, kad 
jau viskas užbaigta, ir ko
misija, girdi, daugiau ne
svarstys šio klausimo.
Willkie Reikalauja Drafto, 

bet Gina Fabrikantų 
Nuosavybę

Kongresmanų komisija 
šiomis dienomis dar svars
tys, ar užgirt ar atmest pa
taisymą, kuris reikalauja į- 
galiot armijos ir laivyno mi
nisterijas perimt į savo ran
kas tuos fabrikus, kurie ne
dirbs karo reikmenų pagal 
valdžios įsakymus.

Demokratas kongresma- 
nas Smith ragina neduot 
valdžiai tos galios ant pri
vačios fabrikantų nuosavy
bės. Republikonų kandida
tas į prezidentus Willkie 
smerkia senato nutarimą 
suteikt valdžiai tokią galią. 
Jis sako, kad tai būtų žing- 
snis “sovietint” visą pramo
nę. šiaip gi Willkie reika
lauja kuo greičiausiai iš
leist verstino kareiviavimo 
įstatymą.

i

A

no Sąjungai yra plati dirva 
veikti, o nuo dabar dar di
desnės pareigos ateina, nes 
susisiekimas ir galima gauti 
pagalba mūsų darbui iš lais
vos Lietuvos žymiai galės 
prisidėti į mūs veiklą.

Sąjungos pirm 
duoda platų raportą iš Me-
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Militarizmas Triumfuoja
Pagaliau sulaužytos visos tradicijos ir 

pirmu sykiu Jungtinių Valstijų istorijoje 
taikos metu įvedamas visuotinas versti
nas kareiviavimas. Senatas priėmė Bur
ke-Wadsworth bilių. Tik 31 senatorius 
balsavo prieš; o 58 už. Visi vyrai, nuo 
21 iki 31 bus registruojama ir šaukiama 
kariuomenėn. Rooseveltas tikisi šį bilių 
už kelių dienų pravaryti Atstovų Bute 
ir padaryti visos šalies įstatymu.

Amerikos liaudis nenori verstino 
kareiviavimo sistemos. Jų balsą išreiškė 
organizuotų darbininkų nusistatymas 
prieš Burke-Wadsworth bilių. Tačiau 
reikia pripažinti ir tą faktą, kad ta 
liaudis nėra įsitraukus į veiklią opo- 

* ziciją Burke-Wadswortho biliui. Nebuvo 
susidaręs toks galingas masinis judėji
mas, kuris būtų privertęs Senatą bilių 
atmesti. Gi liaudies neveiklumo kaina vi
suomet esti jos laisvių apkarpymas. Taip 
ir dabar bus. Dvylika milionų jaunų vy
rų jau neteks laisvės pasirinkimo. Ir 
tas, kuris griežtai priešingas kareiviavi
mui, bus priverstas kariuomenėje tar
nauti.
• Militąrizmas laimi. Vis arčiau prie įvė- 
limo mūsų krašto į imperialistinį karą, 
kuriame Amerikos liaudis neturi nieko 
laimėti, o pralaimėti—viską.
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į Demokratinių Teisių Gynimas
Prieš Amerikos žmones stovi svarbi 

problema apginti savo demokratines tei
ses, kurias jiems užtikrina Konstitucija 
ir Teisių Bilius. Tos teisės pradėtos vi
saip siaurinti. Už pavyzdį galime paim
ti sekamą atsitikimą Ohio valstijoje: 
Ten Komunistų Partija surinko 34,000 
piliečių parašų dėl uždėjimo jos kandi
datų ant baloto. Visos legalinės ceremo
nijos buvo pilnai atliktos. Kas nori, gali 
nesutikti su tos partijos siekimais ir 
programa, bet negalima tikėtis išlaiky
mu demokratinių teisių visiems žmo
nėms, jeigu bus leista jas atimti iš pi
liečių mažumos. Bet tuojau Scripps-How
ard laikraštis gavo iš valdžios viršylų pa
sirašiusių piliečių pavardes ir paskelbė 
viešai.

Koks to žygio tikslas? Ogi ve koks: 
Pamatę spaudoje savo pavardes, gal kai 
kurie piliečiai išsigąs ir atsižadės savo 
parašų, pareikšdami, kad jų parašai bu
vo netiesotai išgauti per parašų rinkė
jus. Tuojau tada valdžia suareštuos pa
rašų rinkėjus ir paskelbs, kad visi 34,- 
000 parašų yra nelegalūs ir partijos kan- 

** didatų nedės ant baloto.
Šiandien bus šitaip pasielgta su ko

munistais, rytoj su kitos partijos žmo
nėmis,- kurie nepatiks valdančiai parti
jai. Ir taip bus apsidirbta su demokra
tijų, jeigu šitam neleistinam terorui prieš 
demokratiją nebus pastotas kelias.

>
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tarpe Italijos ir 
persimetė į karą 
kur Italijos jėgos 
Franci jos ir Ang-
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Masinių mitingų vaizdai iš amžinosios Lietuvos sostinės Vilniaus

Visi Lietuviai Bendromis Jėgomis 
Kurs Savo Rytojų

Straipsnyje “Dabar visi lietuviai kar
tu kurs savo, rytojų”, VI. Viljamas “Dar
bo Lietuvoje” rašo: Tarp visos Lietuvos 
TSR didžiųjų įvykių tenka itin pabrėžti 
ir iškelti tą .džiaugsmingą ir labai reikš
mingą faktą, kad į Lietuvos TSR kūną 
grįžta: Vydžių, Švenčionių, Astrauco, 
Varanavo, Rodūnės sričių lietuviai. Že- 
ligovskio, Pilsudskio ir kitų Lenkijos . 
satrapų sauvale buvo atplėšta nuo Lie
tuvos Vilnius ir didelė dalis etnografi
nės Lietuvos. Ten mūsų tautiečiai kentėjo 
bu v. Lenkijos valdovų, dvarponių ir kitų 

I eksploatatorių ir šovinistų šiurpios prie- 
į spaudo^vargus. Buvo uždarinėjamos pa

skutinės lietuviškosios mokyklos, organi
zacijos, lietuviai persekiojami ir kalina
mi dešimtimis metų. Po lenkiškos pries
paudos letena kentėjo ne tik lietuviai, 
bet ir mūsų broliai gudai, ukrainiečiai ir 
kitos tautos.

Visai priešingais keliais buvo vedama 
didžiosios SSSR tautinė politika. Šiuo 
atžvilgiu SSSR tautinė politika yra gra
žiausias pavyzdys Europai ir visam pa
sauliui. Šią išmintingą politiką vedė 

^SSSR vadovai ir lietuvių ir kitų tautų 
atžvilgiu. Jau 1920 m. liepos. 12 d. tarp 
Lietuvos ir SSSR sutartis tai aiškiai pa
rodė. 1939 m. spalių 10 d. sutartis tai dar 
kartą ryškiausiai patvirtino. Vilnius ir 
jo sritis su maždaug 6,700 kv. klm. ir 
480,000 gyventojų atiduota Lietuvai. Šis 
faktas, kuris anuomet daugelio lietuvių 
nebuvo pakankamai įvertintas, parodė 
kilniausį didžiojo Stalino ir SSSR vy
riausybės poelgį ir lietuvių tautinių in
teresų supratimą. Tai buvo faktas,, ko
kio istorija beveik nežino.

Dabar, kada Lietuvos Tarybų Socia
listinė Respublika tapo priimta į garbin
gą SSSR tautų ir respublikų šeimą, atėjo 
be kitų ir ta džiaugsminga diena, kad į 
Lietuvos TSR kūną grąžinamos Vydžių, 
Adutiškiu, Švenčionių, Astrauco, Vara
navo, Rodūnės sritys. Tų sričių lietuviai 
dabar kurs šviesesnį rytojų kartu su mu
mis. Iškentėję caristinės Rusijos ir bur
žuazinės Lenkijos priespaudą, vėl laisvi 
grįžtą prie mūsų. Pasibaigė jų kančios, 
dėl lietuviško žodžio laisvės, kuris Šimt
mečiais jiems buvo užčiauptas. Mes 
džiaugsmingai juos sveikiname ir kvie
čiame į bendrą darbą.

Kiek lietuvių gyventojų ir koks terito
rijos plotas bus susietas su Lietuvos Re
spublika, tuo tarpu sunku pasakyti, nes 
siena tarp Lietuvos ir Gudijos respubli
kų dar įsakmiai nenustatyta, o grąžina- 

'mi tik jos svarbiausi punktai. Tačiau jau 
aiškėja, kad mes atgausim Vydžių, Šven
čionių, Daugėliškiu, Melagėnų, Kvere- 
čiaus, Adutiškio ir gretimų sričių lietu
vius. Iš bu v. prie Lenkijos Vilniaus aps.. 
Gervėčių, Varnėnų, Astrauco ir kt. gre
timų sričių lietuvius. Iš >Lydos apskr. 
Vąranavo, Benekainių, Rodūnės lietuviš
kas sritis. Greičiausiai prie Lietuvos grįš 
Marcikoniai, Ratnyčia. Tai ir bus tos sri- 

' tys, kuriose lietuviai nuo seno gyveno ir 
gyvena ir tai kompaktinėse masėse.

Jų, žinoma, didžiausias troškimas tu
rėti laisvą lietuvišką žodį, lietuviškas mo
kyklas. Lietuviški bus prie Lietuvos TSR 
priskirti ir tvirtai tikime, kad čia bus 
pravesta- tesinga riba. Žinodami galuti
nas sienas, galėsime 
tas lietuviškas sritis, 
tą reikšmingą faktą, 
sričių prie Lietuvos
buvo Vyr. SSSR Taryboje pasiūlytas mū
sų brolių gudų. Iš to plaukia mūsų karš
čiausia padėka Vyr. Tarybai ir broliams 
gudams. Mes įėjome į artimą kontaktą 
su visomis SSSR tautomis, bet ilga mū
sų su gudais' kaimynystė dabar itin tu
rį pasireikšti gražiausiu bendradarbiavi- 
mu ir draugyste. • » ♦ *

pilniau apibudinti 
Čia reikia pabrėžti 
kad šių lietuviškų 
TSR priskyrimas

Su rugsėjo pradžia su
kanka ųietaį Antro Impe
rialistinio Pąšąųljnio Karo. 
Kiek jau išlieta nekaltų 
žmonių kraujo,^ kiek su
griauta miestų, kiek jaunų 
gyvasčių nuskinta!

Šis karas prasidėjo tuo, 
kad fašistinė Vokietija ir 
poniška Lenkija negalėjo 
susitaikyti dėl Danzigo ir 
Lenkijos Koridoriaus. Taip 
aiškinama jo priežastis. 
Tikrumoj, pačios svarbiau
sios priežastys, yra daug gi
liau, būtent, kas turėjo vieš
patauti kapitalistiniame pa
saulyje: Anglijos imperialis
tai, ar Vokietijos fašistai.

Anglijos imperialistai, dė
ka Rusijos, Francijos, Jung
tinių Valstijų ir kitų savo 
talkininkų, išėjo pergalėto
jais Pirmam Imperialisti
niam Kare 1914-1918 me
tais. Versalėj jie padiktavo 
Vokietijai dar negirdėtas 
žmonijos istorijoj sunkias 
sąlygas.

Bet neužilgo Anglijos val
donų pozicija buvo pakeis
ta. Jų susikirtimai sų Ame
rikos ir Francijos valdonais 
iš vienos pusės ir baimė Vo- 
kietijoj proletarinės revo
liucijos iš kitos atvedė prie 
to, kad jie padėjo Vokietijoj 
įsigalėti fašistams su Hitle
riu priešakyje, o paskui ne 
tik leido, bet net padėjo 
Hitleriui laužyti vieną po 
kitam Ver$alės sutarties 
punktus. Anglija turėjo vil
tį, kad Vokietijos įsigalėji
mas pagelbės jai kovoti 
prieš Francijos ir Amerikos 
valdonus pasaulio rinkose, 
nes ten jos oponentai Susi
durs su gaįviu ir akiplėšiš
ku Vokietijbš kapitalizmu. 
O kas svarbįausia, kad ši
taip bus galima nukreipti 
fašistinės Vokietijos jėgas 
prieš Sovietų Sąjungą. Tik 
tuo galima išaiškinti tą 
Anglijos pataikavimą Hitle
riui per eilę metų ir jos iš
davystes. <

Tik todėl Anglija leido 
Vokietijai pasiimti Austri
ją, Klaipėdą, pavergti Če- 
choslovakiją.

Anglijos valdonai manė, 
kad Vokietijos ir Sovietų 
Sąjungos karas bus bai
siausias pasaulyje, kad jis 
abi šalis nualins, kad karo 
sąlygose ji galės priversti 
Franci ją ir Ameriką jai nu
sileisti, užleisti tam tikras 
pasaulyje rinkas, kad pas
kui ji galės pavergti Sovie
tų Sąjungos turtingus plo
tus, o su kare nusilpusią 
Vokietija vėl nesiskaityti. 
Tai sena Anglijos valdonų 
taktika, kurios jie prisilai
kė per šimtmečius-—kitus 
supjudyti, suleisti kautis ir 
tada ąpkraustyti jiems kį- 
šenius.

Net tada, kada Vokietijos 
ir Lenkijos karas jau lieps
nojo, kada Anglija ir 'Frąn- 
cija paskelbė Vokietijai ka
rą, net tada Chamberląinas 
ir jo artimieji vis dar buvo
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kieti jos ir Italijos fašistai 
ne vien deda pastangas par- 
bloškimui Anglijos, bet jau 
j ieško sau bazių ir Pietų 
Amerikoj. D. M. š.nenustoję vilčių, kad jiems 

pavyks susiderėti su Vokie
tija, kad jie galės nukreip
ti jos smūgius prieš Sovietų 
Sąjungą. Tik tuo galima iš
aiškinti tą, kad kada Vo
kietijos karo jėgos užgulė 
ant Lenkijos, tai nei vienas 
Anglijos ir ...Francijos karo 

j orlaivis nenumetė bombos 
ant Vokietijos žemės, nei 
vienas šūvis nebuvo iššau
tas iš Francijos pusės. Tai 
buvo j ieškoma naujo Muni- 
cho.

“Ramusis Karas”
Kada Lenkija, kuri buvo 

sudaryta didelė iš svetimų 
žemių ir paversta į tautų 
kalėjimą, po pirmais karo 
smūgiais subyrėjo, tai per 
kelis mėnesius ėjo karas tik 
vakaruose. Jeigu neskaityti 
oro susikirtimų, kurie buvo 
maži, neskaitlingų jėgų ir 
karo laivų ir submarinų vei
ksmo jūroj, tai per kelis 
mėnesius vakarų fronte bu
vo -ramu. Francūzai ir an
glai gulėjo už Maginot tvir
tumų linijos, o vokiečiai už 
Siegfried linijos. Juokdariai 
darė juokus, sakydami: kiek 
šūvių paleidžia vokiečiai į 
francūzus, tiek atgal palei
džia francūzai. Jeigu paleis
davo nors vieną daugiau, 
tai atsiprašydavo.

Mažos šalys ir Karo 
Pakilimas

“Ramusis karas” baigėsi 
tuo, kad balandžio pradžioj, 
naktį Vokietijos karo jė
gos užpuolė Daniją ir Nor
vegiją. Danija pasidavė be 
kovos. Norvegijos karališ
ka valdžia laikėsi, jai į pa
galbą atėjo Anglija ir Fran- 
cija. Bet greitai jos buvo 
nugaleto’š'.1’ Švedija atsidūrė 
užkampyj ir buvo privers
ta taikytis prie Vokietijos. 
Skandinavijos n e t e k i m as 
buvo didelis smūgis Angli
jai ir Francijai, ypatingai 
pirmajai, nes daug maisto 
ir žalios medžiagos perėjo į 
Vokietijos rankas. Danijos 
ir Norvegijos okupavimas 
suteikė Vokietijai strategi
nes pozicijas karui prieš 
jos priešus.

Tada prasidėjo karui pri
sirengimas Holandijos ir 
Belgijos kampe. Ir gegužės 
p, lygiai mčnesis po Dani
jos ir Norvegijos įvykių, už
sidegė karas tenai. Į 5 die
nas Vokietija privertė Ho- 
lendiją pasiduoti. Belgija il
giau laikėsi, bet prasilaužu- 
si vokiečių armija į Fran- 
ciją, ties Sedanu, apsupo 
tris Francijos armijas, An
glijos armiją ir Belgijos ar
miją. Po kelių dienų skau
džių mūšių Belgija pasida
vė. Anglijos armijos dalis 
pabėgo atgal į Angliją, bet 
paliko visus tankus, kanuo- 
les ir ginklus. Francijos ar
mijos tapo suimtos. Belgi
joj ir Francijoj vokiečiams 
teko per 1,00.0,000 priešo ka
reivių į nelaisvę ir daug ka
ro medžiagų ir ginklų.

Po Belgijos* ir Holandijos • 
jau Franci j a negalėjo laiky
tis, ypatingai todėl, kad ji 
buvo pilna Hitlerio agentų, 
kad jos valdžia, įvesdama 
bjauriausią reakciją prieš 
darbo žmones, visiškai ne
teko liaudies pasitikėjimo, o 
kareiviai neturėjo noro ka
riauti.

Ta proga pasinaudoto fa
šistinė Italija ir paskelbė 
karą Franci jai ir Anglijai. 
Skaudžiai apkulta Franci ja, 
suspausta Vokietijos ir Ita
lijos, palikta Anglijos, buvo 
priversta pasiduoti. Anglija, 
siekdama sutvirtinti savo 
karo laivyną, tūlus Franci- 
jos karo laivus pasisavino, 
kitus nuskandino, o kiti pa
spruko į Franci jos prie
plaukas. Tarpe buvusių 
draugių, kurios skelbėsi “su
rištos amžinais draugišku
mo ryšiais”, Francijos ir 
Anglijos—užviešpatavo, did
žiausias nedraugiškumas. 
Dabar aktyviai kare daly
vauja iš vienos pusės Vo
kietija ir Italija, o iš antros 
Anglija, palaikoma Ameri
kos.

Bėgy j metų karo, Vokie
tija okupavo Lenkiją, Da
niją, Norvegiją, Holandiją, 
Luxemburgą, Belgiją ir di
delę dalį Francijos.

Pabalti j a Išsigelbėjo

Gerb. “Laisvės” Red.:
Prisiunčiu čekį $5.75—tai 

bus už “Laisvę” ir Pasaulio 
Parodos Albumą.

Skaičiau “Keleivį” per il
gus metus, bet kai prasidėjo 
karas, tai “Keleivis” virte 
didžiausias melagių lapas. 
Skaitau New York “Times” 
ir kitus angliškus laikraš
čius, bet ant melavimo, tai 
Maikio tėvo nesubytys nie- ’ 
kas.

Paskutiniais laikais per
sitikrinau, kad “Laisvė” pa
duoda teisingiausias ir be- 
pusiškiausias žinias ne tik 
apie Lietuvą, bet ir visą 
pasaulį. Taigi prašau siun
tinėti “Laisvę.”

Su gilia pagarba,
Antanas Makulis.

New Haven, Conn.
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REDAKCIJOS ATSAKYMAI
Jonui Vilčinskui, Hart

ford, Conn. — Tamsta rašo
te, kad žinioje iš Kauno bu
vo neteisingai pasakyta, jog 
prie Smetonos valdžios joks 
laikraštis neturėjęs daugiau 
kaip 15 tūkstančių skaity
tojų ir pridedate, kad “Mū
sų Rytojus” yra turėjęs virš 
100 tūkstančių skaitytojų. 
Mes nežinome, kiek “Mū
sų Rytojus” yra turėjęs 
skaitytojų, bet vieną žino
me: “Mūsų Rytojus” jau 
senai yra subankrutavęs ir 
užsidaręs. Gi toj žinioj (ku
rią padavė amerikoniška ži
nių agentūra), matyt, bu
vo kalbama apie pastaruoju 
laiku prie Smetonos gyva-

Žuvusių valstybių likimas 
laukė ir Pabaltijos valsty- 

' bėles—Lietuvą, Latviją ir 
Estiją, bet jų ' liaudis ’išsi- 

, gelbėjo nuo pavergimo dėka 
, Sovietų Sąjungos žygiams. 

Tų kraštų fašistinės val
džios, kurios • sėbravo su 
Hitleriu, kurios rengėsi par
duoti tas šalis Vokietijos 
fašistams, buvo priverstos. -------
pasitraukti. Pabaltijos vals-vusius laikraščius, 
tybių liaudis pasirinko sau 
bendrą kelią su Sovietų Są
junga ir tuo jos užtikrino 
sau tautinę, kultūrinę ir. 
kitokią laisvę.

Finliandija po kelių mė
nesių karo apsižiūrėjo, kad 
ji yra tik įrankis stambių 
imperialistų. Ji buvo pri
versta prašyti pas savo .di
delį kaimyną taikos. Bet jos 
reakcinė fašistinė valdžia 
greitai pamiršo pamokas ir 
vėl imasi karo provokacijų.

Turkija ir Iranas, stu
miamos Anglijos ir Franci
jos, tik per plauką neįsivė- 
lė į karą prieš Sovietų Są
jungą. Jos savo teritoriją 
jau buvo paskolinę Anglijos 
ir Francijos karo orlai
viams skraidyti į Sovietų 
žemę.

Graikija, kuri savo likimą 
surišo su Anglijos valdo
nais^ atrodo, greitai gali bū? 
tį auka Italijos fašizmo. Ru
munija, kuri, panašiai Lenki
jai, buvo sudaryta didelė iš 
svetimų žemių, įra ir krinka. 
Ji jau buvo priversta ati
duoti Sovietų Sąjungai Bes- 
sarabiją ir Bukoviną, o Bul
garijai Dobrudžą. Vengrijos 
ir Rumunijos ginčas dar ne
baigtas.

Karas 
Anglijos 
Afrikoj, 
okupavo 
Ii jos Somali jos plotus ir ei
na mūšiai Viduržemio Jū
ros baseine. •

Japonijos imperialistai 
buvo priversti nustatyti sie
nas. su Sovietų Sąjunga ir 
liautis karo provokacijų. 
Bet Japonijos ir Chinijos 
karas jau įžengė į ketvirtus 
metus.

Karo liepsna negęsta^ 
bet .ruošiasi, persimesti į 
pietus—Rytų Indi ją, o Vo-

New York. — Dienraštis 
“Daily Worker” paduoda 
žymius vokiečių nazių agen
tus, kurių neliečia Dieso 
tyrinėjimų komisija. Sako, 
kad ta komisija tikrumoj 
persekioja tik tuos, kurie 
veikia darbininkų naudai ir 
kovoja prieš Amerikos įvė
limą į Europos karą.

Klausimai ir 
Atsakymai

Klausimai:
1) Ar sveturgimių, nepi- 

liečių vaikai, Amerikoj gi
mę, ir gi turi registruotis 
kartu su nepiliečiais .atei
viais?

2) Jeigu vyras yra nepi- 
lietis, o vedęs Amerikoj gi
musią moterį, ar ta moteris 
turi registruotis ar ne?

“Laisvės” Skaitytojas.
Atsakymai:

1) Amerikoj gimę vaikai, 
nepaisant ar jų tėvai pilie
čiai ar ne, yra Amerikos pi
liečiai ir jiems jokių regis
tracijų nereikia atlikti.

2) Jeigu Amerikoje gimu
si moteris vedė su nepilieeiu 
pirm rugsėjo (September) 
22 d., 1922 m., tai ji nustojo 
savo pilietybės ir turi at
gauti pilietybę išgaudamą 
per Natūralizacijos Biurą. 
Bet jeigu ji vedė po rugsėjo 
22 dienos, 1922 metų, tai ji 
kaip buvo, taip ir yra pi
lietė ir jai registruotis ne
reikia. Kitais žodžiais, Am
erikoj gimusi moteris, kuri 
vedė su nepiliečiu pirm rug
sėjo 22, 1922 metų, ji nusto
jo savo pilietybės ir jeigu 
neatsteigė, tai turi užsire
gistruoti, kaip ir ateive ne- 
pilietė.

•!
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IL IT E R AT ID RA ir K N AS
Laisvosios Lietuvos 

Poezija
Lietuviškam Dvare

Gyvenimo Kova
Ne vieną kartą ir ne du, 
kai vakaras skendėjo tyloje 
tave mačiau ištroškusią kovų 
ir tvirtai žengiančią kančiose, varguose.
Ach! Kaip didinga tu tada buvai 
kaip aras plasdantis gyvenimo džiaugsmu. 
Kaip ąžuolas tvirta pasitikai 
su daina lūpose kraujuotuosius laikus.
Tuomet pripildei mano širdį ilgesiu 
šiam mano vienišam gyvenimo sapne, 
o mano sieloje pagimdei tu 
jausmus kovos, kuri tik pergalę atneš.
Dabar, kada žodžiu, kardu ir ugnimi 
aš ryžaus priespaudos sugriaut stabus, 
tu man švieti drąsa ir viltimi, 
kad keliant ginklą priespauda pražus.
Kadsien brangesnė mano širdžiai* tu tampi 
ir paverti gyvenimą kentėjimų upe, 
nes nepasiekiama, brangioji, man esi— 
tave regiu, matau vien poilsy—sapne.
žengiu kovon su pergalės šūkiu, 
užgniaužęs skaudžią žaizdą aš širdies. 
Kovoj, pavojuose tavo akis regiu 
ir šypsaus debesiui juodam mirties.

A. Sielvartas.

Laisvas, Žmogau!

Virš dvaro vartų didžiuliai sparnuoti liūtai. 
Dešimtmečiai užuomaršon prabėgo... Topolių 
paunksnėje snaudžiančiu vieškeliu ne vienas 
puošnus karstas išslinko... Vieškeliu riedėjo 
karietos. Nauji žmonės čia žvalgėsi. Puošnūs, 
išdidūs bajorai, lieknos išdykėlės grafaitės... 
Retkarčiais dvaro parke paklysdavo medžioto
jo ragas, nuaidėdavo šūvis ir varovų alasai.

t Prieš dvaro rūmus plačiose klombose mirgu
liuoja gėlės, trykšta fontanai.

Dvaras gyvena pilka kasdienybe.
Iš tolimo Vilniaus pasklido garsas: keliasi 

Lietuva. Garsas žaibo- greičiu aplėkė šalį. 
Džiaugsmu sudrebėjo šiaudinių pastogių vaikų 
širdys. Veidus ašaros suvilgė. ..

Dvaras buvo kurčias ir nebylus. Svetimi, 
net žalingi buvo jam “mužikiški vėjai”.

Po sunktų dienos darbų kumečiai ir vargin
gi grytelninkai nekrito į kietą guolį. Paslap
čiomis jie slinko į vidurkaimį. Patamsyje iki 
aušros iškiūtojo, naujomis' mintimis dalinosi, 
sunkią dalią aptarė.

Netrukus pūslėtose jų rankose atsirado gin
klai. Seni, surūdiję, ištisais metais ištysoję 
palėpėse. Raukšlėnų sodžiaus vyrai už kapą 
kiaušinių kulkosvaidį nusipirko. Kiti dalgiais, 
šakėmis nešini ėjo... Kaip Biliūno liūdnos pa
sakos didvyriai. Lietuvos liaudis pabudo... 
Dvaras miegojo, sapnavo gražios praeities sap
nus. Ir tikrovės vaizdus blukino vyno 
kuose.

Susibūrė vyrai savanoriuosna. 
spausdami ginklus patraukė plačiuoju 
liu pro dvaro vartus.

Sparnuoti liūtai dar daugiau išsižiojo. To^- 
poliai liūdnai palingavo šakomis. Dvaro po
nas netvėrė pykčiu.

—Čia tiek darbo, o bernai kaž kur išdūmė. 
Ir dar ginkluoti. Ech, tai vis ant mano kailio.

—Gyvuliai, chamai... kažkokias laisves iš
sigalvojo... Pan Boleslov, po 150 rykščių... 
sukliko ponia ir pati savęs išsigando. Jie išėjo 
ginkluoti gimtajai žemei laisvės parnešti.

Bėgo dienos. Pilkos. Neramios. Pagaliau 
šyptelėjo saulė. Ji nušvietė naujakurių sodybas 
senojo dvaro laukuose.

----- O-----
Limuzinas stabtelėjo prie dvaro rūmų, šil

kinė ponios direktorienės kojytė palietė smėlė
tą taką.

—Dzien dobry, burbtelėja kambarinėms ir 
jų lydima dingsta rūmuose.

Kadaise garsioji Odesos burtininkė Jadvy
gai (dabar poniai direktorienei) pranašavo 
gražią, laimingą ateitį. Juk neveltui Jadvyga 
metų metus užsienio kurortuose sapnavo kuni- 
gaikščius^ bajorus, turtinguosius grafus. Bet 
visa tai buvo tik sapnai.

Rūmų vėsumos 
žvilgteri praeitin, 
nuosius draugus.

Zbignevas buvo
turtingas. Boleslovas Jadvygai patiko. Bet kas 
iš to. Jis chamų kilmės. Jadvyga daug kentė
jo, graužėsi. Važinėjo iš vieno kurorto į kitą. 
Bėgo dienos pilnos nerūpestingumo ir nusivy
limo. .. Atsiminė Jadvyga “litvinų” apkar
pytą dvarą. Grįžo čia. ,

150 ha dvąras. Vylingos, nors kiek ir pri
gesusios Jadvygos akys pavergė nenuilstamo 
visuomenės veikėjo širdį. Nūdien jis—direkto
rius, daugelio organizacijų vadovas ir įvai
riausių komisijų narys. Ji labdarybės balių 
favoritė, įžymi ir daug tautai nusipelniusi 
dama... Apleistas, nualintas dvaras tapo 

- “kultūriniu ūkiu”. Agronomas savo paskaitose 
ne kartą kalė galvon sodiečiams: —žiūrėkite, 
kaip ponas direktorius gyvena, kaip pavyzdin
gai jis veda savo ūkį. Darbo, darbo ir dar 
kartą darbo, meilės savo žemei, savo tėvynei 
ir vadams... Baigdavo ponas agronomas pa
skaitą, o sodiečiai galvas 
davosi namo.

Lietuviško dvaro rūmai 
mis kolonomis. Sodiečiai

—Matai, ten baltuoja po nagaika kritusių 
mūsų prosenelių kaulai.

----- O-----
Užu dvaro, ten kur baigiasi žalieji tvenki

niai, riogso pilkų pastatų virtinė—kumetynai. 
Čia gyvena žmonės, kurių prosenelių darbo ir 
vargų dėka didingomis kolonomis parimo dva
ro rūmai, parko pakraščiuose išsitiesė žali 
tvęnkiniai. Kumdčių kartos sukūrė dvaro po
nams sąlygas švaistytis ištaigingu gyvenimu.

Vidudienis. Pilkieji* pastatai svaigsta sau
lės spinduliuose. Kumetyne ramu. .Visi, kas 
gali, plūša dvaro laukuose. Namuose likę žili, 
iškaršę senukai ir maži vaikai. Akmeninių 
namų paunksnėje jie susigūžę čiulpia sausą 
duonos plutą. Seneliai anūkams seka nepabai
giamą pasaką apie sunkią juodadarbio žmo
gaus dalią, apie puošnius ir žvėriškai piktus

stiklin

Tvirtai 
vieške-

Subanguokite jūros 
kontinentuos penkiuos! 
žmonės kyla ir eina, 
stato saulės namus.
Oškit girios ir gauskit, 
lai per žemę aidės, 
kad grandinės nukrito, 
jų vėl nieks neuždės!
Lai pasaulyje skleisis 
tavo žiedas, žmogau. 
Tave biržoj ar mugėj 
nebepirks nieks daugiau.
Kontinentuos jau kalba, 
kad vėl tėviškėj bus 
saule pridengtas rytas,— 
žmogus žmogui žmogus.

L. Vainikonis.

Kelkime Vėliavą Narsiai

Buvo vartai j laisvę užkalti, 
Lietuvą ūkanos gobė. 
Švaistės vien vagys, o kaltę 
metė kitiems apsivogę.

atgaivinta ponia Jadvyga 
Instinktyviai prisimena se-

gražus kavalierius, bet ne-

šiandien gi, broliai, į karstą 
priespaudą, skurdą ir badą! 
Kelkime vėliavą narsiai 
ant suverstų barikadų!

Rūmai, bažnyčia ir stotis, 
fabrikas, tiltas ir upe— 
turi šiandieną kvatoti, 
mūšiui po kojų suklupę.

Staug, tad signalui, sirena!
Gauskit, patrankos, granatos!— 
šiandien pasaulis gyvena

r ūžiančių vėtrų etapą.
Stasys Blinda.

Draugams

Retežiams žvangant, lagerių etapuos, 
atšvęsdavot gegužį užu štangų, 
už tai, kad ruošėte liaudies kenkėjui kapą, 
kad skelbėte teisybės žodį, liaudžiai brangų.

Laisvas Gyvenimas — 
Laisva Daina

Kultūrinis gyvenimas buvusiojo režimo 
buvo prislėgtas,' lyg koks didžiausias nusi
kaltėlis, sunkiausia letena. Ponų interesams 
ginti pastatytų cenzorių uolumas priėjo net 
to, kad buvo deginamos knygos, lyg barba
rų krašte. Vietoj tikros kūrybos buvo prote
guojamas1 dekadentizmas, tuščiažodžiavi
mas. Atsirado visos eilės grafomanų, kurie 
gamino literatūrinį šlamštą, tinkantį tik di
rektorių poniutėms pasiskaityti, kai nusibos
davo joms nagus dažyti, savo meilužiams 
aukštas vietas skirstyti, kokteilius gerti ir, 
apskritai, kai iš prabangaus gyvenimo nuo
bodulio nebegalima buvo “išsivaduoti.”’

Poetui rašytojui buvo užčiauptos burnos. 
Nevalia buvo pasakyti nei vieno žodelio, 
kuris demaskuotų niekšų darbus. Nevalia 
buvo rašyti apie darbo žmonių skurdą, apie 
jų išnaudojimą. Nebuvo galipia šaukti, kvies
ti naujan gyveniman. Viskas turėjo tar
nauti tik tiems, kurie, daugelį metų siur
bę gyvybines Lietuvos jėgas, nieko jai ne
davę, pačiomis pastarosiomis priešaušrio 
dienomis apvogė ją ir gėdingai pabėgo.

Juoda, skurdi ir graudi praeitis. Galas 
jai! Ji niekuomet nebegrįš.

Šiandieną mes išeinam į naują gyvenimą, 
šiandieną poetui ir rašytojui atsiveria nau
jos temos, naujai turi suskambėti žodis. .

Prabilkit! Prabilkit visi tie, kurie tylėjot 
juodojo jungo spaudžiami. Prabilkit drą
siai, atvirai • ir karštai tie, kurių darbai ne
gailestingai buvo braukomi* pikta ranka iš 
laikraščių ir žurnalų puslapių. Kalbėkit vi
si tie, kurių knygų negalėjo sulaukti skai
tytojas arba kurių knygos buvo nemokšų ža
lojamos, kad tik mažiausias dėmės šešėlis 
kartais nekristų ant valdančiųjų ponų. Dai
nuokit, kalbėkit naujai ir aistringai.

Pakaks limonadinio dūsavimo, pakaks 
tuščių frazių, pakaks reakcionieriškiausių 
eilėraščių knygų ir romanų ! Lietuva ; kuria 
naują gyvenimą, Į tą naujojo gyyęnimo.kū- , 
rimą rašytojas turi eiti visa savo Širdimi ir 
talentu. Tikro rašytojo uždavinys šiandieną 
—atsistoti į gražios ir, pagaliau, laisvos Lie
tuvos kūrėjų eiles, atsistoti ir petys į petį 
žengti su darbininku, ūkininku, mažažemiu 
—su visais tais, kurie tą kraštelį ant savo 
pečiiį nešė iš visų nelaimių ir bėdų.

Dainuokit, rašykit—skelbkit naują gyve
nimą! Kur mūsų Majakovskis? Kas supras 
iš priespaudos ir vargo kylančios Lietuvos 
džiaugsmą? Kas mokės paremti ją, paska
tinti, pradžiuginti. Kas mokės prabilti taip, 
kad suskambėtų ir tamsių tamsiausioje lūš
nelėje?

Pažiūrėkim į didžiojo mūsų draugo SSSR 
kultūrinį gyvenimą. Niekuomet per amžius 
rusų literatūra, teatras, menas neaugo, ne
bujojo tokiais šuoliais, kaip porevoliuciniais 
metais, kai krašto reikalų tvarkyti atsistojo 
tikrieji jo šeimininkai—darbo žmonės.

Geriausieji pasaulyje teatrai, geriausi ki
no filmai, daugybė naujų didelių vardų lite
ratūroje, muzikoje, tapyboje ir kitose meno 
šakose—štai laisvo. SSSR kultūrinio gyveni
mo laimėjimai. Milijoniniai tiražai, knygos 
ir laikraščio paplitimas į pačius tolių toliau
sius kraštus kur priešrevoliuciniais caristi- 
nės Rusijos laikais nebuvo mokančio skai
tyti žmogaus,—štai kultūriniai laimėjimai 
laisvo SSSR piliečio.

Mus spaudė, mus kankino, mums neleido 
pratarti žodžio... Mes tylėjome. Dabar ir 
mes, kaip ir didžiosios SSSR žmonės,—laisvi. 
Prabilkime! Bet prabilkim taip, kaip toj gra
žiojoje dainoje apie Volgą pasakyta:

Trenkim dainą drąsiai sutartinę, 
kad 
kad 
kad

Manifestas
Petras Gintalas 

gyvenimo draugai!

Į Montello, Mass.

kraipydami skirsty-

šauna viršun balto- 
žiūri j juos iš tolo.

Męs nekalbėsim apie tai, ką esate iškentę— 
tik draugiškai paspausim jums rankas.
Dabar bendroji mūsų švenčių šventė, 
diena, atvėrusi k&lėjimų angas.

. O vis tiktai todėl mums laisvė 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 vergauti! Liaudis sulaukė poilsio; 
fašizmui jūs supylėt kapą.

K. Karalius

gyventų joj mūsų jėga, 
pasiektų net saulę auksinę, 
širdžių ji prieitų gelmes.

- A. Rūkas.
(Iš “L. Aido”)

dvaro ponus, kolonuotus rūmus, kurie ir tam
siausią naktį šviečia, tartum pakaruoklio" kau- 
kuolė. Akutes išplėtę klausęsi vaikučiai. Gir
dėta pasaka jų vaizduotėje dar šiurpesniais 
veidais atgimsta.

Vakaras. Danguje sumirga žvaigždės. Nak
tis šaltu veidu spaudžiasi prie kumetynų sienų. 
Grįžta iš darbo sušilę, prakaituoti žmonės. 
Keletas šaukštų prėsko viralo, vienas kitas 
žodelis • išsiilgusiam vaikučiui. Krinta į guolį, 
kad ryt, varpeliui aidint, vėl stotų darban.

Dvaro laukai platūs, pilki, kaip kumečių 
dienos. —o---į-

Bet į dvarą ateina "naujos dienos. Kumety
nai pajunta, kad ponas nebeįstengia pralėkti 
balsų. Buvę popo pastumdėliai mato plačiuo
sius dvaro laukus, kurie bus jų, kurie juos 
dirba. V. K. Labūnaitis.

Sunkaus
Juodžiausio darbo broliai
Iš fabrikų, arimų ir nuo plentų!
Visi, kurie sunkiuoju kūju ar žagre,-—
Sau pelnote kasdieninės duonos kąsnį,— 
Visi—su vėliavom į aikštę!. . .
Grąžintos liaudžiai laisvės proga 
Jums'skelbiam šį

manifestą!
Sukilkite !■
Sukilkite visi kentėję, nuskriausti,— 
Iš lagerių, kalėjimų ir ištrėmimo!
Iš pogrindžių plačiom eilėm 
Pakilkime visi laisvam gyvenimui, 
O širdyse lai skamba šūkis: 
Lygybė, laisvė ir brolybė!
Gana!
Gana tamsos, kuri juoda naktim
Ligšiolei gaubė mūsų protą,
O dvasią, alkaną tiesos ir mokslo 
Skandino neteisybių jūrose!. . .
Gana to jungo, priespaudos ir išnaudojimų!
Užteks savuoju prakaitu
Skriaudėjams laistyti takus!
I sotų ir nerūpestingąjį gyvenimą!
Dabar mes patys—savo laimės kalviai!
Nuo šiol mes dirbsime tik sau—tai reiškia— 

liaudžiai
Visos mūsų jėgos taip pat liaudžiai.
Lai būna darbininko vardas vertas pagar

bos !
Lai būna darbininko vardas mūs pasididžia

vimu !
Savom jėgom, tvirtai suvieniję eiles,
Mes kursim naują, gražią, laisvą darbo 

Lietuvą!
(Iš “Darb. žodis”)

Muzikos Menas Bus
Tinkamai Globojamas 

ir Plečiamas
Liepos 4 d. Kaune D. Rūmuose įvyko muzikų 

susirinkimas, kuriame dalyvavo keli šimtai 
muzikų bei įvairių šios srities specialistų. Su
sirinkime buvo plačiai tartasi ir kalbėta, kaip 
greičiau su muzikos menu įeiti į liaudies ma
ses, kurios muziką ne tik myli, bet jos yra iš
siilgusios ir reikalauja. Puezidiuman buvo iš
rinkti J. Banaitis, St. Šimkus ir Saidmanas.

St. Šimkus pažymėjo, kad dabar muzikų gy
venime atsivertė naujas lapas. Ligi šiol muzi
kos reikalus tvarkė ir tokie, kurie apie juos ir 
pačią muziką nieko nenusimanė. Per eil^ me
tų muzikai buvo skaldomi. Dabar reikia vie
nybės. Muzikos meno kėlimui didžiausi stab
džiai buvo asmeniškumas, protekcijos ir t.t. 
Visus tuos asmeniškumus, simpatijas, antipa
tijas reikia išrauti su šaknimis ir visi muzikai 
galės broliškai dirbti ir gyventi. Muzikos me
nas Lietuvoje galės sėkmingai progresuoti.

Muz. Stupelis pastebėjo, kad per 20 metų 
muzikų gyvenime nebuvę teisybės. Gabesnie
siems, kurie nemokėjo ministėrienėms rankų 
bučiuoti, durys visur buvusios uždarytos, o 
uniformuotieji buvo laikomi tarsi dievai. Pa
sikeitus laikams, kas gabus ir sugebės dirbti, 
ras pareigų atitinkamose vietose, o kas silpnas 
—tas mokysis. i

Dir. J. Banaitis savo kalboje pabrėžė, kad 
Sovietų Sąjungoje muzikos menas yra pasta
tytas ypatingoje aukštumoje. Ten yra tokių 
vertingų teatrų ir meno jėgų, kokių nėra vi
same pasaulyje. Muzikos menas SSSR bran
ginamas ir yra' paplitęs masėse. Baigdamas 
dir. J. Banaitis ragino muzikus parodyti savo 
iniciatyvos einant į liaudį su muzikos menu.

Susirinkime kiti kalbėtojai pastebėjo, kad 
muzikai turėjo gyventi sunkiose materialinėse 
sąlygose. Muzikos įvairios sritys buvusios la
bai apleistos. Dabar teks padirbėti ir jas at
gaivinti. Ypatingai prie to darbo turės prisi
dėti profesinė sąjunga, pasiskirsčiusi sekcijo
mis ir dirbdama bendrai, turės vykdyti ir ko
ordinuoti visą tą darbą.

Restoranų ir kavinių griežikai buvo la
biausiai skriaudžiami. Uždarbiai buvo maži, 
o buvo apkrauti dideliais mokesčiais. Niekad 
nebuvom tikri savo'' ateitimi. Kiekvienu mo
mentu galėjo darbdavys išmesti į gatvę. Pasi
skųsti nebuvo kam. Teko kęsti vargą.

Pageidauta, kad būtų išplėstas muzikos mo
kyklų tinklas'.- Visiems, .kurie baigia konser
vatorijas turi fc>ūti duodamas darbas. Lygiai 
turi būti darbų aprūpinti visi muzikos srities 
profesionalai, kurie dabar buvo be darbo. Vi
siems turi būti nustatytas teisingas atlygini
mas. Turi būti duodamos atostogos ir viena

(Tąsa ant 4-to pusi.)

Kalbės A. Bimba
Rugp. 25 d. čia atsibuvo 

piknikas Naujos Anglijos lie
tuvių moterų sąryšio, žmonių 
buvo daug—vietinių ir iš ap
linkinių miestų. Moterys pa
rodavo iš rankų darbo įsiur 
tais audeklais ir mezginiais. 
Daug buvo išstatyta parodoje . 
įvairių staldengčių, blanketų- 
lovų parėdalų ir kitokių mez-. 1 
ginių. Už gražesnius bei įvai
resnius dirbinius gavo dova
nas šios ypatos: Agota Ginkai- 
tis, So. Boston, pirmą dovaną; 
antrą dovaną gavo Anna Ke- 
lienė iš Montellos, tai čia au
gus moteris, buvusi Kostanti- 
naučiutė. Taip jau paskutinę 
dovaną aplaikė iš Bostono, tik 
pavardės nenugirdau. Da sakė 
kalbą Dr. Pilka iš Bostono, 
apie lietuvių kalbos reikalin
gumą, ypač čia augusiam jau
nimui ir nedrąsiai prisiminė 
Liet, perversmą, sakydamas, 
buk dabar nieko nėra galima 
sakyti, kaip rusai toleruos lie
tuvių kalbą. . . Čia turiu pa
stebėti tą: Mat, Sovietai pri
pažino lietuvių kalbą aukš
čiausia Lietuvoj, tad ir bus 
plačiai vartojama.. .

Da tūlas kandidatas į vals
tijos seimą iš Bostono prašė 
balsuoti už jį, tik jis. nesakė 
nuo kokios partijos esąs...

Po tam pirmininkė atsišau
kė į publiką, skatindama susi
rinkti ir išgirsti apie Lietuvos 
padėtį teisingai Sept.. 6. Sakys 
kalbą d. A. Bimba Tautiškame 
Name. Da vėl kaip 7 vai. P. 
M., parke ant kalnelio, pušy-j 
ne, dalyvių apsupti keli vy* 
rai šauniai sudainavo keletą 
dainelių, dvi iš jų tai šios: 
“Per Beržyną į Berlyną,” ir 
“Vilniaus Kalneliai.” Rodos, • 
tai norwoodiečiai dainavo ku
tendami klausytojų jaus
mus. . . Beje, dar reikia pri
minti, tai publikos susiintere- 
savimas bei ginčai apie Lietu
vos padėtį ir labai naivių pa
sakojimų girdėti, kaip tai: tas 
gavo laišką ir po stampa para
šyta—bloga. Da kiti sako, kad 
neša laiškus į vokiečių rubežių 
ir meta ten, tai vokiečiai at
siunčia čia. Ir kitokių nebūtų 
dalykų girdėti... Bet montel- 
lietis S. Wismin gavo labai 
puikų laišką iš Žemaitijos. 
Well... biblija sako: “Kurie 
buvo pažeminti, tai bus iš- 
augštinti, o katrie buvo\iš- 
augštinti, tai bus pažeminti.” 
Na, tai taip ir pradeda vykti 
—90% žmonių,- buvusių pa
žemintų, tapo paaugštinti. O 
10% lietuvių, buvusių skriau
dikų liaudies, dabar bus pa
žeminti. Vadinas, darbinin
kam iš to tik nauda—laisvė 
ir liuosybė.

Jauna Mergaitė. ’
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Prezidentas Roosevelt 
Pasirašė BiHų Gelbėt 

Anglų Vaikus
Washington.— Prez. Roo

sevelt pasirašė kongreso ta
rimą, kad Amerika gali siųst 
savo laivus į karo sritis Eu
ropoje, gabent jais vaikus į 
Jungtines Valstijas ir tuo 
būdu gelbėt vaikų < gyvybę 
nuo kariaujančių šalių oro 
bombų. Kongreso tarimas, 
tačiaus, reikalauja, kad vi
sos kariaujančios šalys už
tikrintų saugumą tokiem 
laivam.

Kai kurie kongreso nariai 
nurodė, kad šis sumanymas 
taikomas tik anglų vaikų 
gelbėjimui, bet ne vokiečių 

ar francūzų.
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ŠIS-TAS Iš LDS SEIMO

Jasilionis.

Winnfield, La. pagelbos

Chicago-

referen-

Bimba,

[3 s

Imas 
2-ras

tuvaitės, aukšto mokslo 
dentės! Užuojauta jos 
vams I

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

Mote'rų Birutės Choras iš Phila. ir Lyros 
Choras iš Baltimorės.

Rengia Philadelphijos Lietuvių Organizacijos dėl dienraščio “Laisvės”

(Kampas Roebling St.)

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

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

•• f. 1 • * ' ■ • ~ \ I • ' I

karnoj Krautuvėj

Manhattan Liquor Store

“LAISVES” SPAUSTUVĖ
Daro visokius spaudos dar

bus organizacijom 
ir biznieriam

PidžįansĮa ir žemiausiom kainom 
krautuvė Williamsburgh’e

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ RŪSIŲ GĖRIMŲ

Iš anksto perkant bilietą įžanga nuo 5c. iki 
25c. Perkant bilietą pikpiko dienoje, 25c. kiek
vienam. Prašome įsigyti bilietus iš anksto.

P ■ -- ------- -- ---------- :-------
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Šeštadienis, Rugp. 31, 1940Ketvirtas Puslapis

Iš Brooklyno į Meksikos Sostinę ir Atgal
(Kelionės Įspūdžiai)

A. Gilmapas .r"

L
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(Tąsa)
Pasitaikė privažiuoti ir miestai po 10- 

20 tūkstančių gyventojų. Bet tarpe jų ir 
laukuose gyvenančiųjų mažas skirtumas, 
kiek tai liečia stubas. Pats centrelis turi 
keletą ar kelioliką mūrinių, vieno ar 

. dviejų aukštų, plokščiu stogu, namų. Ir 
jie daugiau panašūs kalėjimams, negu 
gyvenimui. Langų labai daugelis groto
mis apipinti, o ir tų mažai. Didžiumoj 
tik durys ir storos mūro sienos; gatve
lės siaurutės, kaip pirmiau pasakojau. 
O Saugiau visas “miestas” susideda iš 
tokių pat būdų, kaip ir ant laukų, be 
jokio pagerinimo, be jokio skirtumo. Ro
dosi, kad jie kokį įstatymą turėtų, kuris 
neleistų kitaip statyti, pagerinti arz pa- • 
įvairinti.

Šie būdiniai gyvenimai irgi sustatyti 
miestuose gatvėmis. Be abejo, jos ir var
dus turi, gal ir garbingus. Pati tokia 
“gatvė” nesiaura, kokis dešimts ar pen
kiolika žingsnių. Vienoj ir kitoj pusėj 
sustatytos gyvenimui būdos-grįtelės ir 
nelabai toli viena nuo kitos. Tūli apsi
tvėrę, bet didžiumoj jokios tvoros nėra. 
Kadangi šitokie Meksikos gyventojai 
vežimų-ratų nevartoja, tai ir kelio “gat
ve” nėra. Ta “gatvė” nėra skirtingesnė 
vieta, kaip ir bile gamtos užlaikoma vie
ta. Jeigu čia augama žolės, tai auga, 
kol jos gyvuliai nenuėda. Jeigu čia natū
raliai akmenų būta, tai jie ir tebėra, kas 
gi juos čia kliudys. Kas parodo, jog “gat
vė” vartojama, tai viduriu takelis, Į kur 
žmonės, gyvuliai, paukščiai ir viskas ki
tas eina. Ir tas takas netiesus, nes jeigu 
pasitaikė akmuo ar kelmas prieš, tai jis 
aplenkiamas. Iš tos priežasties takelis 
vingiuotas, kai Lietuvoj bažnyčion var
tojamas.

Ir čia apie švarą gali pąts skaitytojas 
įsivaizdinti. Viskas ir visų atliekama ant 
vietos, žmonės ir gyvuliai. Tokia “gat
ve” eidamas turi kraipytis, idant išven-

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

laisva diena per savaitę. Nurodyta, kad vienas 
griežikas neturi užimti kelių tarnybų, nes kiti 
yra be darbo. Taip pat negali jauniesiems 
konkuruoti ir pensininkai, kurie gali gyventi 
iš pensijų.

Pasisakyta, kad lietuviškos muzikos, kuri tu
ri savo veidą, negalima išsižadėti. Lietuviškos 
muzikos kūryba turi būti toliau tęsiama. Bu
vo iškelta ir kitų muzikų reikalų. Aptartas 
profesinės sąjungos steigimo reikalas ir iš
rinktas komitetas: J. Banaitis, St. Šimkus, 
Sakalauskas, Matiukas ir Saidmanas.

gus gyvulių mėšlo. Turiu prisipažinti, 
kad aš neėmiau progos ja eiti, tik at
sistojęs gerai pasižiūrėjau.

Ar tokiuose mažuose, ar dideliuose 
Meksikos miestuose, nedaro skirtumo, 
Meksikos daktarai ištikrųjų sukomercia- 
lizavę savo profesiją. Štai ir nedidelia*- 
me miestuke, Valles, pastebėjau, tarp tų 
vargšų būdų, tris medicinos daktarų ir 
vieno dentisto įstaigas. Boj, oh, boj, kaip’ 
tie amerikonai kad sako, tie vyručiai tai 
jau įsitaisę namukus, net modernistikos 
styliaus. Ant jų išrašyta ne tik gydyto
jo vardas pavardė, ale ir ligos, kuriomis 
jis specializuojąs. Bet kiekvienas, kiek 
pastebėjau, “specialistas” visų ligų, nors 
pirmiausiai pabraukiama venerinės ligos, 
lytinės. O jau dentisto dantys kad pa
kabinta, tai jeigu kristų ant tavęs, gy
vas, broleli, neliktum.

Skaitant meksikiečių laikraščius irgi 
galima pastebėti tenaitinių daktarų di
delius skelbimus, ir ligų gydymo spe
cialybę.

Ant kiek iš pradžios, tyrlaukiuose, bu
vo šilta ir sausa, tai ant tiek toliau į 
Meksiką pradeda atvėsti ir darytis drėg
na, o pasiekus kaip ir raistus, pasidaro 
visai drėgna ir net šlapia. Čia jau ir 
gamta pasidaro žalia, žolė ir krūmai, kai 
kur ir didesni medžiai, suaugę ir sužėlę, 
kaip ir pas mus, tik ne tokios rūšies.

Ant žemlapio nužiūrėjau, kad nuo ru- 
bežiaus iki Valles, kur garsina gerą nak
vynę, yra apie 400 mylių. Nors tą dieną 
mus daug sutrukdė, tačiaus aš tiek my
lių nusprendžiau padaryti, nes kelias tie
sus ir dykas, apart asilų, ožkų, kiaulių ir 
kai kur pusiau pastipusių arklių, kurie 
ganosi ant kelio žolės. Kai kada jie su
streikuoja ir neina nuo kelio. Turi su
stoti. O kaip tik sustoji, tai kad einą nuo 
kelio, kai bieso nešamas.

Saulė dar buvo//ant stogo”; man dar 
50 mylių ligi Valles. Privažiavome kaip 
ir raistus, tankūs krūmai sužėlę, o juose, 
kaip Lietuvoje ant kapinių aukšti medi
niai kryžiai, kyšo paimu medžiąi. Pir- 
miaus, kada matydavau piešiniuose pai
mu medžius, aukštus, žalius, gražius, la
bai man norėdąvos prie jų būti, jais, to
kiais gamtos didvyriais, pasigėrėti. Na
gi, dabar aš ir prie jų. Ir kaip jais apsi- 
vyliau! Esu matęs prastai atrodančių 
medžių, nusususių, ale dar tokių bjaury
bių nemačiau. Nagi, kai telefono stulpas, 
jeį nešvarų skudurą ant jo užrištum ir 
porą žalių lapų įkištum. Tai visa giria 
tokių balvonų stovi!

(Tąsa bus) .

pinėse.
Velionio artimi (katalikai) 

dabąr džiaugiasi tokiu Nauja
lio pasielgimų. Bet to nepa
kanka: Katalikai taippat tu
rėtų. (kur pasitaiko jų kontro- 
lėn) mirusį laisvamanį laisvai 
ir palaidot. O juk geriausio 
kalbėtojo patarnavimas nėra 
brangesnis už kunigo paskuti
nį mirusiam “patarnavimą.”

Taigi, katalikai, pasimoky
kite iš laisvamanio tolerantiš
kumo !

Šią pastabą rašau dar ir to
dėl, nes šiuo laiku daug mirš
ta lietuvių šioje šalyj, kurie, 
tankiai, susimaišę laisvama
niai ir tikintieji.

Velioniui Valiui lai būna 
amžina ramybę ilsėtis šios ša
lies šalfoj žemelėj.

Vienas iš Grabnešių.

Dar Apie Studentes Sookul 
Mirtį

Jau buvome padavę “Lais
vėj” žinių apie nelaimingą 
mirtį Aldonos Sookul, kuri žu
vo automobiliaus nelaimėj. 
Anglų laikraštyj buvo pažy
mėta, kad Aldona gimus ba
landžio 22, 1917 metais, tę
vai tą klaidą pataiso, Aldona 
buvo giąius rugpjūčio 22 d.

Toliau jos tėvelis sako, kad 
Aldona lankė vieną iš trijų 
Jungtinęse Valstijose aukštų 
kolegijų Louisiana Tech. Ji 
buvo akademijos studentė ir 
už keturių mėnesių būtų tą 
aukštą mokslą baigusi. Tada

Los Angeles, Calif
Užmiršto Kovotojo Mirtis
Rugpjūčio 7 d., Los Ange

les pavieto ligoninėj, po kelių 
savaičių kančių, nuo vargšų 
žmonių ligos, džiovos, iš gyvų
jų tarpo išsiskyrė Vincas Nau
jokas, sulaukęs 66 metų.

Velionis gimė Lietuvoj. Pa
ėjo iš Suvalkų rėdybos, Za- 
piškio parapijos, Braziūkų 
kaimo. Atvažiavęs į šią' šalį, 
kaip patyriau, kaip ir kiti dar
bininkai greitai pajuto nuož
mų darbininkų išnaudojimą ir 
stojo į aktyvišką darbo žmo
nių kovą. Tūlą laiką gyveno 
Detroite, dar prieš skilimą So
cialistų Partijos, kurioj jis bu
vo nariu ir veikėju.

Socialistų Partijai skilus, jis 
pasiliko ištikimas darbininkų 
Jdasei, Lenino ir Stalino moks
lui. Susitvėrus Komunistų Par
tijai, velionis aukavo visą savo 
liųosą laiką nuo darbo jos 
veiklai. Bet greitai pasijuto 
silpnas sveikatoj, turėjo palik
ti tą taip mylimą veikimą ir 
tūlą laiką gyventi ant farmos 
Alabama valstijoj. Tuo laiku 
suįro šeimyniškas jo gyveni
mas.

Netekus šeimynos ir sveika
tos, stoka finansų privertė iš-
sibraukti iš visų draugijų ir 
netekti progresyviškų laikraš
čių. Vėliau daktarų pataria
mas apįe du metai atgal atva
žiavo į Los Ąnglęs su vilčia 

. čia pagerintu .savo sveikatą. 
Tačiau, naujai atvažiavusiems,

neturint pažįstamų ir draugų, 
be sveikatos ir be darbo, ir 
čia nekokie “pyragai,” nes 
jaunam ir sveikam yra ne
lengva gauti darbas. Tai ir ve
lionis atsidūrė tokioj padėtyj, 
kad keli geros valios draugai, 
atjausdami jam, pagelbėjo 
kaipo senam kovotojui. Paskui 
šių žodžių rašytojas surado 
vietą už duoną ir guolį pas 
tulus lietuvius farmerius, 17 
mylių nuo Los Angeles, kur 
velionis išbuvo apie metus lai
ko. Paskui buvo kokį laiką 
pas svetimtaučius, o vėliau at
sidūrė apskričio ligoninėj. 
Kada prieš atsidavimą į ligo
ninę gyveno pas svetimtau
čius, tai dėl tos priežasties tik 
dvi savaitės po jo mirties, po 
to, kaip 
nas, mes 
mirtį.

Rašau 
nydamas, kad draugai, kurie 
kartu dirbo atsimins velionio 
darbus ir atiduos jam pride
rančią pagarbą. Ypač jo gimi
nės duktė Biruta, Oregon Ci
ty ir du broliai Detroite, ku
riems nežinau ar buvo praneš
ta apie jo mirtį. Linkiu tau, 
drauge Vincąi, ilsėtis, o tavo 
skelbiamo teisybės mokslo idė
jos pasiliks, nes jas negalėjo 
plėšikai pasisavinti ir sunai
kint.

Wilkes-Barre, Pa.

buvo sudegintas kū- 
gavome žinia apie jo

šią liūdną žinią, ma-

Žemaitukas.
* . . • * . '* ,

ĘįękYiepas ąpšvįetą byam 
ginantis žmogus privalo bū
ti dalininku dienraščio “Lai- 
sves” bendrovės

tėvai turėj’o planą leisti ją į 
Jung. Valstijų universitetą, 
kur būtų lavinusis apt dakta
ro arba advokato. Aldona bu
vo didelio gabump, Įdavus net 
septynis medalius uz sėkmin
gą mokslą, bet toji baisioji ne
laimė išrovė ją iš gyvųjų tar
po. Gaila jaunos ir gabios lie- 

» stu- 
tė-

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
giriama padalinti šiuos pini
gus sekamai:

LDS Bedarbių Fondui—-$35.
Organizavimui ir palaiky

mui vaikų mokyklėlių—$55.
Dariaus- Girėno paminklui 

Bropklyne— $15.
Ateivių Gynimo Fondui — 

$22.
LDS Nepaprastos 

fondui — $4.
Taikos7 Kongresui 

je — $15.
Užtvirtinama LDS

durnu išrinkta Centro Valdy
ba: prez.—R. Mizara, 
vice-prez.—J. 
vice-prez.— A. Vasaris, sekr.
—J. Siųrba, ižd. — Dr. J. J. 
Kaškiaučius, dakt.-kvotėju — 
Dr. M. D. Palevičius, iždo 
globėjais — H. Kaunaitė, J. 
Grubis ir S. Kuzmickas.

Nominuojama ir balsuoja
ma vieta sekamam LDS Sei
mui. Chicaga gauna 60 balsų, 
o Bostonas — 47 balsus.

Edward Kovei, roselandie- 
tis, pareiškia, kad Chicagos 
jaunimas gaus 200 naujų na
rių iki kitam LDS Seimui. Pa
reiškimas sutiktas gausiais ap
lodismentais.

Skaitytas protokolas ketvir
tos, penktos ir šešetos sesijos 
ir vienbalsiai priimtas.

Seimo pirmininkas Jočionis 
pakviečia prez. Mizarą užda
ryti Seimą. Mizara pasižada 
nuoširdžiai darbuotis LDS la
bui su visais Centro Valdybos

nariais ir to paties pageidauja 
nuo delegatų, kuopų bei na
rių, — ir tuomi uždaro Seimą.

Popietinėj sesijoj delegatai 
žiūrinėja F. Klaustausko nu
trauktus Seimo paveikslus ir 
duoda užsakymus.

Milžiniška delegatų didžiu
ma, gražioj nuotaikoj besijau
čianti, dalyvauja išleistuvių 
bankiete, kur iššaukiama eilė 
kalbėtojų, įteikiamos dovanos 
sporto Olimpijados laimėto
jams, ir įteikiama vėliava 
Philadelphijos kuopai per jos 
ir viso LDS žymiausįjį vajinin- 
ką Rainį.

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS.

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

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

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

Calverts
'Special

Lietuvių Kalbos Gramatika
SU ANGLIŠKAIS PAAIŠKINIMAIS—PRITAIKYTA 

AMERIKOS LIETUVIAMS

Sutaisė DR. D. PILKA

Gramatikoje pilnai išdėstyta visos kalbos dalys ir pagrindi
nės rašybos taisyklės—žodžių daryba, linksniavimas, asme
navimas, sintaksė, skyriamųjų ženklų nurodymas ir apie 

1,500 veiksmažodžių angliškas žodynėlis.
Kainą $1.00 su prisiuntimu.

Agentams ir mokykloms duodama nuolaida. Reikalaukite pas

DR. D. PILKA, 528 Columbus Ave., Boston, Mass.

IR APYLINKES LIETUVIŲ ATYDAI
Katalikai, Pasimokykite iš 

Laisvamanio!i J Z t )

Neturiu palinkimo kam nors 
pamokslus rašyt, tačiaus ma
tau reikalą nors trumpai pa
rašyti, kaip laisvamanię F. 
Naujalis savo uošvį (Valį), ka
taliką katalikiškai ir palaido
jo. Tai teisingas, logiškas ir 
tolerantiškas laisvamanio pa
sielgimas su mirusiu karštu ka
taliku. Bet tenka laikraščiuose 
tankiai pastebėt, kad katali
kai su mirusiais laisvamaniais 
nesįelgia teisingai: Jie mirusį 
laisvamanį suraišioja rąžan
čiais,- apstato degančiom žva
kėmis, nutempia į bažnyčią, o 
jų kunigas ąplaisto vandeniu, 
aprūko dūmais ir t.t. Tai di
džiausias pasityčiojimas iš mi
rusio laisvamanio.

Draugas F. Nąųjąlis yra se
nas ir pavyzdingas laisvąma- 
nis. Ėmęs civilį šjiūbą ir da
bar augina laisvoj dvasioj dvi 
savo dukreles — Normą ir 
Eriną. Gi jo uošvis, Valis, Įjų- 
vo karštas katalikas. Dąūg ąįi- 
kavęs liet. Hanoverio bažny
čiai; prigulėjo IsatąliĮuškame 
susivienijime. Jam ąeįik, kacĮ 
“griekas,” bet ir |>ąįęu buvo 
pamąstyti apie lajsvamapybę. 
Jo didžiausias troškimas bu
vo, tai kad jam mirus jį ka
talikiškai ir palaidotų. Ir kuo
met, 18 d. rągp., Vąlis mirė, 

pildė jo troškimus — palaido
jo su visomis bažnytipgm’įs ce
remonijomis katalikiškose ka

tai jo žentas, F. Naujalis, įš- 
pąlaido-

„Z

DIDYSIS “LAISVES” PIKNIKAS
1 diene Rugsėjo-September

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

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

li. MIZĄRĄ “LAISVĖS” REPĄKTORIUS SAKYS PRAKALBĄ

STOTYS: Bušai eis nuo 10 valandos ryto ikį 1 valandai po pietų iš miesto: 
Nuo 143 Pierce St. ir 735 Fairmount Ave. 

f

Nuo Lietuvių Mųzjkos Sv^aipęs, Allegheny Avė. Busas išeis 12 valandą dieną 
Nuo City Lįne Rusai eis nuo 10 vai. ryto iki 4 valandos po pietų

... •_______________________♦ ________________________ •___________________________________________________________________________ ._______________________ ,

KELRODIS: Važiuokite Frankford Ave. iki tilto; imkite gatvekarį 66 iki paskutinės stoties, nuo čia nuveš 
į pikniką. Automobiliais važiuokite Frankford Ave. iki City Line, pervažiuokite tiltą ir sukite po kairei, imkite 
Ęnights Rd,. 2 kelią ir sekite iškabąs. Per Roosevelt Boulevarcią: Atvykstant iš New Yorko ar iš kitur, važiuo
jate ąpię 14 mailių nuo Trepton, N. J., ir privažiuojant Roosevelt Kapines, pastebėsite iškabą: Lee Tire, sukite 
po kairei į Rd. Jįfo. Į32. Pąvažiuo}ęį£e apie lį^ inailės sekdami iškabas.
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Seattle, Wash.
Mano Įspūdžiai

Raymond, Wash., rugpjūčio 
10 d., Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimo kuopa turėjo pik
niką ant drg. Norkaus ūkės. 
Nuo Seattle iki Raymond yra 
apie 150 mylių. Sumanėme 
lankyti savo kaimynus drau
gus, kurie visada atsilanko j 
mūsų parengimus. Apie pusė 
po vienuoliktai, jau buvome 
pas d. P. Grybą, Aberdeen, iš 
kur dar buvo 27 mylios iki 
pikniko. Pasikalbėjome apie 
valandą laiko su Grybais, pa
valgėme pietus ir traukiame į 
pikniką.

Apie antrą valandą jau bu
vome ant drg. Norkaus ūkės, 
kur piknikas buvo rengiamas. 
Tuojau sutikome drg. A. Burt, 
kuris rengė pikniką ir yra ne
nuilstantis darbuotojas šioj 
apylinkėj. Jis supažindino 
mus su daugiau draugų ir 
draugių. Pasirodo, kad drau
gai dirba, kiek galėdami, kad 
tik palaikius progresyvį judė
jimą ir kad uždirbus keletą 
centų, kad būtų galima paau
kuoti nors kiek dėl darbinin
kiškų reikalų. Už baro dirbo 
M. Grybas iš Aberdeen, drg. 
Dalinkevič ir A. Burt. Visi tin
kamai aptarnauja. Apie ket
virtą valandą po pietų žmonių 
susirinko gražus būrys iš visų 
apylinkių, nes apie Raymond 
daug lietuvių yra, kurie gyve
na ant ūkių, tai į pikniką susi
renka visi ir piknikas pasida
ro sėkmingas. Man atrodė, 
kad Raymond lietuviai gra
žiai sutikime gyvena, kad taip 
draugiškai dalyvauja parengi
me.

Drg. A. Burt parsivežė pas 
pas save parodyti, kur jis gy
vena. Drg. Dalinkevičia supa
žindino su savo sūnumi, kuris 
baigė gydytojo mokyklą. Jaunas 
Dalinkevičia, dar tik 25 metų 
gražus vyras, bet jau baigia 
daktaro mokslą ir už metų bus

asmeniškai neesame pažįstami 
išskiriant vilniečius dd. Prūsei- 
ką ir Andrulį. Drg. Grybas sa
kė, kad rytinių valstijų draugai 
myli skaityti žinias iš vakari
nių valstijų. Tas labai linksma, 
kad jie myli skaityti, bet neži
nia, kaip redaktoriai myli mū
sų korespondencijas taisyti. 
(Drauge, jeigu kas kada ir ne
kaip išsireiškė, nekreipkite aty- 
dos. Mes su mielu noru visų 
draugų korespondencijas ištai
some, korespondencijos labai 
svarbi laikraščio raštų dalis, 
nes tai suteikia žinias apie įvai
rias mūsų kolonijas. —, “L.” 
Red.)

Baigus pasikalbėjimą su M. 
Grybu važiuojame pas Povilą 
Grybą, kuris gyvena prie Paci- 
fiko jūrų, tai nuo M. Grybo 
pas P. Grybą dar apie 27 my
lios kelio. Jis turi ūkę, kur au
gina spalgenas uogas.

Pirma sustojome prie Ramio
jo Vandenyno pasižiūrėti, kaip 
jo “ramios” galingos bangos 
banguoja. Gražu žiūrėti, kaip 
jūrų bangos kovoja viena su 
kita, viena mažesnė, kita dides
nė, o kita ateina labai didelė ir 
uždengia visas mažesnes. Atro
do, kad ir jūrų bangos kovoja 
viena prieš kitą. Didelės sunai
kina mažąsias, taip atrodo, kad 
didelės yra visagalės. Prie jū
rų buvome apie valandą laiko.

Atvažiavus pas Povilą Gry
bą radome ir daugiau svečių. 
Drg. Grybai pąvaišino mus 
“krepsais,” “oisteriais” ir 
“klemsais,” mums toki valgiai 
buvo navyna. Povilo Grybo sū
nus yra jau 25 metų amžiaus, 
pereitais metais užbaigė chemi
jos mokslą Washington univer
sitete, dabar dirba Seattlėj. Ki
tas dar lanko pradinę mokyklą. 
Abudu broliai Grybai dirba 
Aberdeene. Šiuo laiku ten dar
bai eina gerai. M. Grybas turi 
sūnų ir dukterį. Jie turi dar 
vieną nevedusį brolį, tai ir vi
sa Grybų familija.

Malonu susitikti su draugais,

WORCESTER, MASS.

daktaras. Jis malonus, draugis-•malonu kalbėtis apie mūsų visų
kas, gražiai kalba lietuviškai, 
malonu buvo su juomi susipa
žinti ir pasikalbėti lietuvių kal
boj.'Priklauso didelė garbė drg.
Dalinkevičiui už išaūklėjimą 
sūnaus, už suteikimą mokslo,

bendrus reikalus ir laisvą Lie
tuvą, bet jau reikia ir linkui 
namų pagalvoti. Apie trečią va
landą atsisveikinome ir išvyko-

Mūsų Naujienos
Kadangi Lietuva dabar li

kosi laisva ir prisidėjo prie So
vietų Sąjungos, tai ir mūsų 
kolonijoj žmonės daug kalba 
ir džiaugiasi ta laime mūsų 
tėvų žemėj, kur mokslas ir 
apšvieta bus aukščiau visko, 
ten laimingai bus tveriamas 
socializmas. Tenai nebus po
nų, vagių, nei žmogžudžių, fa
šizmas su smetoniška genge 
plėšikų išvyta iš Lietuvos am
žinai. Ot, ir yra ko džiaugtis!

O vienok mūsų kolonijoj 
yra žmonių, kurie vadina 
“penkta kolona” tas draugijas 
ir žmones, kurie užgyrė Lie
tuvos vyriausybę su Justu Pa- 
leckiu pryšakyj ir Raudonąja 
Armija, už išvijimą penktos- 
smetoniškos-kolonos iš Lietu
vos. Smetona ir jo klika, dva
rininkai, fabrikantai ir visoki 
valdininkai ir žvalgyba buvo 
Hitlerio penkta kolona Lietu
voj. Smetonos valdžia visada 
turėjo atvirus kelius zuiti Hit
lerio “gestapui” po Lietuvą su 
nacių propaganda, kurie 
skelbdavo, kad po Hitlerio 
valdžia lietuviams bus geriau 
gyventi. Štai kaip rengė Sme
tona prijungti Lietuvą prie 
Vokietijos. Panašiai pepkta 
kolona prirengė Austrijoj, Če
koslovakijoj, Danijoj ir Nor
vegijoj, kur Hitlerio smogikai 
įmaršavo ir pavergė tas šalis. 
Šiandiena tų kraštų jaunimas 
suvaryta į Vokietijos armijas. 
Gyventojai baisiai aptaksuoti. 
Kokia būtų baisi nelaimė Lie
tuvos žmonėm, jeigu dabar 
būtų prijungta prie Vokietijos. 
Lietuvos jaunimas taipgi bū
tų suvarytas į nacių armiją, 
naikinimui Ęurdpos demokra
tijos. O likusieji Lietuvos gy
ventojai turėtų nešti tą baisų 
Hitlerinį fašizmą ant savo pe
čių. Visas svietas žino šiandie
na, kokis bjaurus, kokis begė
diškas, kokis kruvinas* yra 
Hitleriškas-Mussoliniškas fa
šistinis imperializmas. O bet
gi, Smetona norejb' ateiti Hit
leriui į pagalbą, atiduodamas 
Lietuvą daužymui pasaulio de
mokratijos.

lona jas apšaukė. Apšaukė to
dėl, kad jos sveikina Lietuvos 
žmones, Lietuvos vyriausybę 
žmones, Liet, vyriausybę už tą 
garbingą žygį ir už taiką, už 
demokratiją Liet, žmonėms! 
Gūbrelius turėtų dėkoti ną- 
baštininkui Paltanavičiai už
išmokymą to amato, kuriuo jis 
taip išdidžiai savo gazietoj 
aptarnauja fašistus. Hitleris 
prieš žydus Vokietijoj. O fa
šistukas Kybą prieš progresy
vius lietuvius, prieš Lietuvos 
žmones, kam pasirinko laisvą 
ir laimingą kelią! Kybą savo ga
zietoj visaip niekina tuos žmo
nes, kurie jį išgelbėjo nuo sa
los, Palmerio laikais. O tuos, 
kurie jį ten įkišo, dabar ap
gina ir padeda savo gazietoj 
visokiems. Lietuvos nepriete
liams, kad sugrąžintų Smeto
ną, išgamą, kuris su ginkluota 
genge fašistų nuvertė Lietuvos 
žmonių išrinktą valdžią 1926 
metais ir nuo to laiko vadino 
save prezidentu, nors Lietuvos 
žmonės niekad jo neišrinko. 
O vienok fašistų šaika norėtų, 
kad laisvę mylinti žmonės bū
tų uždaryti, iš kur Kybą reikė
jo išgelbėti anais laikais. Pa
tarčiau jam: Jūs jieškot penk
tos kolonos, tai pasižiūrėkit į 
veidrodį, o Lietuvos niekas 
daugiau nepakeis.

Worcesterieciai nepamirški
te, kad rugsėjo 1 d., Septem
ber, nedėlioj, įvyksta Mass. 
Lietuvių Kongreso Sąryšio me
tinis piknikas. Čia sakys pra
kalbą V. Andriulis, “Vilnies” 
redaktorius ir dainuos Ig. Ku
biliūnas. Bus ir dauginus pro
gramos. Visi kongreso sąryšio 
darbuotojai-rėmėjai, draugai 
ir draugės, tegul būna jūsų 
priedermė šiame piknike da
lyvauti. Lietuva dabar prade
da naują gyvenimą. Taigi, ir 
mums Amerikoj gyvenan
tiems susidarys naujos proble
mos ir nauji reikalai su mūsų 
broliais ir sesėmis Lietuvoj. 
Piknikas įvyksta Haverhill’io 
Lietuvių Piliečių Kliūbo par
ke, Bradford, Mass.

Žemaitis. '
EF a

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
W. PHILADELPHIA, PA.

Amerikos lietuvių C. A. rengia di
delį pikniką, Labor Day, 2 d. rug
sėjo, savo patalpoj ir darže, 2806 S. 
80th St. Visi lietuviai kviečiami da
lyvauti, linksmai dieną praleisti. — 
Kom. (205-206)

truoti pas Degutį. Prašome iŠ 
anksto užsiregistruoti. Busas 
gražus, modemiškas.

Iš Newarko busas išeis 10 
valandą ryto nuo Jurginės 
Svet., 180 New York Avė. Ke
lionė į abi pusi $1.75. Galima 
užsiregistruoti pas drg. Mikšį,

189 Ferry St., pas drg.. Žu
kauskienę, 566 S. Clinton St., 
East Orange, N. J. Taipgi 
penktadienį, ALDLD kuopos 
susirinkime, 180 New York 
Avė.

K. Žukauskienė. 
(203-206)

d.
E. 
ti

WILKES-BARRE, PA.
LLD 43 kp. susirinkimas įvyks 
rugsėjo, 7 v. v., IWO Svet., 252 
Market St. Malonėkite atsilanky- 
ir naujų narių atsivesti.

(206-208)

8

GREAT NECK, N. Y.
Great Necko Dukterų ir Sūnų 

Pašalpinč Draugystė ruošia pikniką, 
rugsėjo 1 d. Kasmočių Svetainėje, 
91 Steamboat Rd. Pradžia 3 v. po 
pietų. Įžanga 40c, vaikams 25c. Bus 
gera orkestrą šokiams. Bus užkan
džių ir gėrimų. Kadangi sekančią 
dieną bus 
linksmintis 
Kviečiame

šventė, tai galėsite ilgai 
piknike. Bus ir dovanų, 
dalyvauti. —Kom.

(204-206)

NEWARK-KEARNY, N. J.
Bušai į “Laisvės” pikniką, 

kuris įvyks rugsėjo 1 d., Ed
dington, Pa., išeis nuo Politi
cal Club, 134 Schuyler Ave
nue, Kearny, New Jersey, 
9:30 vai. ryto. Kelionė į abi 
pusi $1.75. Galite užsiregis-

&
BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-3842
0

Dr. John Repshis
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard Street

kampas Inman Street 
Arti Central Skvero

CAMBRIDGE, MASS.
Tel.: TRObridge 6330

OFISO VALANDOS: 
2-4 ii- 6-8 vakare 
Nedaliomis ir šventadieniais: 
10-12 ryte

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

S

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

Siunčiame duoną per paštą J kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant Jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svori ir kaina*.

kuris tėvams daug kainavo.
Atsisveikinus su Dalinkevi- 

čiais, drg. Burt pavažinėjo po 
miestą, kuriame pirmu kartu 
buvau. Raymond yra mažas 
miestelis, turi apie 3,828 gy
ventojų, išdirbystės daugiausiai 
medžio, lentų pjovyklos. Darbi
ninkai didžiumoj dirba miškuo
se prie medžių kirtimo. Darbi
ninkai visi organizuoti į CIO 
uniją, tokiu būdu ir užmokestį 
turi pusėtinai gerą.

Temstant grįžome į pikniką 
ir susirūpinome jau važiuoti 
namo, nes šviesų piknike nėra.

—Nieko, mes uždegsime lem
pas, — sako drg. Burt. Taip ir 
padarė, pakabino lempas į me
džius ir vakare labai gražiai 
atrodė. Visoj apylinkėj me
džiuose lempos žiba, gražu, kaip 
kokia Lietuvoj gegužinė.

Drg. Norkus turi gražų ūkį, 
apie 160 akrų žemės. Ir jis duo
da dykai vietą laikyti lietuvių 
piknikus. Už tai Raymond lie
tuviai yra jam dėkingi.

Jau dešimta valanda vakaro, 
oras pasidarė šaltas, o piknike 
vis pilna žmonių. Mes jau ren
giamės traukti pas drg. Grybus 
nakvynei, nes keliai neapšviesti.

Pusė po vienuolikai jau buvo
me pas Grybus, kiek pasikalbė
jome apie jų kelionę į Rytų val
stijas, iŠ kurių jie tik buvo grį
žę, bet greitai akys pradėjo 
merktis. Nors ir daugiau buvo 
svečių, bet drg. Grybienė vi
siems surado vietos ir tinkamai

me. Ilgai pasiliks atmintyj
Raymond- draugų piknikas ir

Aušros Vartų Parapijos ku
nigas C. A. Vasys ir advoka-

DR. J. J. KAŠKIAUČ1US
Telefonas: Humboldt 2-7964

LeVANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

I VARPAS BAKERY 36-40, Stągg Street Brooklyn, N. I

draugiškumas.
x M. Baltrušaitis.

Tacoma, Wash.
^Rugpjūčio 3-čią d. atsibuvo 

bendras LLD piknikas, kurį 
surengė Tacomos ir Seatties 
kuopos. Nors piknikas nebuvo 
didelis, bet pelno kuopoms li
ko po kelis dolerius, su kuriais 
bus galima sušelpt svarbius 
darbininkų reikalus.

Dabar mums yra labai aiš
kų, kad mūsų darbas dėl dar
bininkų klasės nenuėjo veltui. 
Mūsų gimtinis kraštas nusi
kratė parazitus nuo savo 
sprando, kurie slėgė per šimt
mečius, kaip svetimi išnaudo
tojai, taip ir "vadinami savi. 
Tūli mūsų prieteliai aiškinda
vo: girdi, ką mes galime pa
pūsti prieš vėją? Pasirodo, 
kad yra galima, tik reikia vil
ties nenustoti, reikia kovoti iki 
kova bus laimėta.

Draugai oregoniečiai šiemet 
mus daug parėmė. Jie dalyva
vo ant mūsų abiejų piknikų, 
kur sudarė trečią dalį publi
kos. Draugas Urbonas palink
smino mus su savo muzika. 
Tariame daug ačiū oregonie- 
čiams;

Taipgi ačiū visiems vieti
niams ir apylinkės lietuviams, 
kurie atsilankė ‘ant pikniko ir 
komitetui, kurie dirbote.

tas C. W. Tamulionis, Worces- 
terio anglų dienraštyj “Wor
cester Daily Telegram”, liepos 
22, 1940, apšaukė 5. draugijas 
komunistais ir penkta kolona, 
kam užgyrė Lietuvą, tapusią 
sovietine. Bet męs nepamir
šom, kad Smetona atidavė Hit
leriui Klaipėdos kraštą ir ren
gė visą Lietuvą tam pačiam 
likimui bet pavėlino. Ir jeigu 
komunistai ir Sovietų Sąjunga 
išgelbėjo Lietuvą nuo įtrauki
mo į pasaulinį karą prieš de
mokratiją, tai reikia džiaug
tis ir sveikinti juos už tą gar
bingą žygį.

Kunigui, kuris skelbia Die
vo žodį ir ramybę geros valios 
žmonėms ant žemės, nepritin
ka apšaukti • “penkta kolona” 
tas draugijas, kurios simpati
zuoja už taiką ir ramybę ge
ros valios žmonėms Lietuvoj. 
Kunigui nepritinka užtarti 
Smetonos valdžią, parsidavu
sią Hitleriui. Kas užgiria Sme
toną, tas padeda Hitleriui; 
kas padeda Hitleriui, tas yra 
penkta kolona!

•Advokatas, kuris yra prisie
kęs Mass, valstijoj teisingai 
ginti žmonių teises, apšaukia 
penkių draugijų narius “ne 
lietuviais, ir ne amerikonais” 
ir, girdi, “jie neturi teisės kal
bėti kaipo lietuviai.” Kokią 
teisę tuvi ponas Tanlulįonis 
paskelbti anglų spaudoj, kad 
lietuviškos draugijos nariai 
nėra lietuviai bei amerikonai? 
Kaip senai Tamulionis mano,

530 SUMMER AVENUE 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

J. LeVANDA—E. LeVANDA 
Tėvas ir Sūnus Levandauskai

UNDERTAKERS

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

Lighthouse Grove
Rengia LLD, LDS ir

Programos išpildyme da
lyvaus LMS Conn, valsti
jos apskričio chorai. Drg. 
A. Bimba iš Brooklyn, N. 
Y., pasakys prakalbą apie 
naujas 
voje ir

paguldė.
Ryto pasilsėję sukilome. Ilgai 

kalbėjomės apie Rytų valstijas,
kurias jie apvažiavo, New Yor- 
ko Pasaulinę Parodą, draugus 
laisviečius ir vilniečius, kur yra 
tiek daug veikėjų, apie kuriuos 
mes žinom tik iš laikraščių;
tai buvo labai ipalonųs pasi
kalbėjimas.

Drg. Grybai daug pasakojo
ir davė geras dienas nuo lais-
viečių ir vilniečių. Ačiū, drau
gams, kad mus atsimena, nors

Rugpjūčio 9-tą, 132 kuopa 
laikė susirmkimą pas drg. F. 
Kavaliauskienę. Narių susirin-
ko nedaug, bet nutarimai buvo 
naudingi ir iš pikniko pelno 
aukavome sekančiai: “Lais
vėj” $5, apšviętos fondan $5, 
vietinei K.P. kempei $5; vi
so $15„00. Taipgi, draugai 
aukavo nuo sav£s į apšviętos 
fondą: S. Maczenas $Į ir R. 
N. Skuja $1, tai dėl apšviefos 
bus $7.

Kuode.

kad jis yra Worcesterio lietu
viu diktatorius? Kaip senai 
Tamulionis mano, kad jis tu-
ri teisę Worcesterio lietuvių 
draugijas šmeižti laikraščiuo
se, kurios užgiri,a taiką ir de
mokratiją pasaulyj?

“Amerikos Lietuvis,” tai
tikras s m e t o n i n inkų e la
pas, pilnas bjaurių nesąmonių. 
Draugijos-ovganizącijos, kurio
se Kybukas kadaise priklausė, 
dabar jau jam negeros. Jis sa
vo laikraštyj net penkta ko

337 UNION AVENUE
- BROOKLYN, N. Y.

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

ĮSIGYKITE DABAR
Žemiau parodyta tik keli iš mūsų didelio sandelio 

šios rūšies daiktų.
YOUR OLŲ W/VrCH Visokiausių Rūšių

is m■

©

©

©
to
©
©
©

permainas Lietu- 
Lietuvos valdžioj.

gros iš Laisvės Stygų

DIDYSIS CONN. VALSTIJOS-

Spaudos Pfcsilkas
Įvyks Sekmadienį, 1 Rugsėjo (Sept.)

LIETUVIŲ PARKE
East Hartford, Conn 

LMS Apskričiai 17 W

e

ŽIEDAI

f TRADE IT IN l-OR A

J^JEWELj 

Bulovą
nuo $1.50 augštyn 

Daimantai 
Melsvi-balti ir pertekto

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

ROBERT
LIPTON

JEWELER
Įsteigta 1892

701 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

Tarpe 
Graham & Manhattan Aves.

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

KAIP PALAIKYT SVEIKATĄ
— VYRAI IR MOTERYS —

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

Kraujo ir Šlapumo Tyrimai,
± , PRIEINAMOS KAINOS

Atskiri pasitarimų kambariai Vyram ir Moterim 
IŠTYRIMAI DOVANAI

(Virš 28 m. Privatinės ir Ligoninėje Praktikos)

DR. L. ZINS
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. '

šokiams
Orkestros narių sudaryta šo
kiam orkestrą lietuviškus ir 

amerikoniškus šokius.
Prie šeimininkių stalo bus ga
lima pasirinkti Įvairiausių val
gių, kuriuos pagamins visos 
Connecticut valstijos šeiminin

kes ir suveš ant šio pikniko.

A. BIMBA

1 - • " — 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. ' ' ' iaBlį

KELRODIS: Per Hartford ir East Hartford važiuojant, važiuo
kit num. 15 keliu link Qlastonbury, prie stoties 24 sukit po dešinei. 
Per Glastonbury važiuojanti, važiuokit link East Hartford, prie sto
ties 2.4 sukit po kairei. Nuo stoties 24 iki pikniko vietai bus iška
binti nurodymai. .. * v

, . - -r- ................. -A-,.

X-Rays
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Kazakevičių Jau Galima 
Lankyti

Šiandien
Muzikos

Bus

Grožėsimės Dainų ir 
Programa;_ Paskui 
Smagūs Šokiai 

0-------------

Rytoj Visi į “Laisves” Pikniką 
Philadelphijoj! Busais Vyks 

ir Daug Tolimų Svečių

Antanas Kazakevičius dar 
vis randasi Kings County ligo
ninėj. Jo sveikata daug nepa
kitėjus, tačiau lankytojai jau 
leidžiami. Kuriems sąlygos 
leidžia, reikėtų sergantį drau
gą atlankyti ir tuomi suteikt 
naujų jėgų kovoti su liga.

D.

NOTARY 
PUBLIC

Telephone 
STagg 2-5043

Sąjungos 
Festivalas

proga, 
ir kitos 
valstijų, 
atvyksta

Cleveland©,
STASYS JASILIONIS, 

poetas, duos prelekciją LMS 
Suvažiavime

Lietuvių Meno 
ruošiamasis Dainų 
įvyks sau šį vakarą, šeštadie
nį, rugpjūčio 31-mą, didžiojoj 
Labor Lyceum salėj, 949 Will
oughby Ave., Brooklyne. Salė 
randas* už apie trejetos mažų 
blokų nuo BMT Jamaica lini
jos Myrtle Ave. stoties.

Programoj dalyvaus didelės 
menininkų jėgos, kas galima 
tik labai retuose nuotikiuose. 
Šis, jei neklystu, bus pirmas 
toks milžiniškas menininkų są
skridis LMS istorijoj. LMS na- 
cionalio suvažiavimo 
čia sukviesta chorai 
meno grupės net iš 6

Iš Baltimore, Md., 
choras Lyra.
Ohio, dėl kliūčių tūliems me- 
nininkanis išlikt iš darbų, vi
sam chorui negalėjus pribūt, 
vienok atvyko didelė dalis 
choristų ir jie dalyvaus visų 
chorų bendrame dainavime. Iš 
Hartford, Conn., dalyvaus I 
Laisvės Choras ir Orkestrą. Iš 
Worcester, Mass., atvyks Aido 
Merginų Grupė. Jersiečiai, 
mūs gerieji kaimynai, atsiun
čia chorus Sietyną iš Newarko 
ir Bangą iš Elizabetho. Mūs 
pačių valstiją atstovauja Great 
Necko choras Pirmyn ir Broo
klyno choras Aidas, taipgi 
Stygų Orkestrą ir ensamblis 
Aidbalsiai.

Po programos šokiai prie 
šaunios Geo. Kazakevičiaus 
orkestros.

To nepaprasto koncerto pa- 
siklausyti-pamatyti užsiliko ir 
daugis LDS ir LMS delegatų 
ir svečių, kurie sykiu su 
brooklyniečiais sueis pasigro- 
žėti-pasilinksminti ir sykiu į- 
jkainuoti-paremti kilnų savųjų- 
lietuvių menininkų darbą.
- 7' Menininkų Sesijos

Šiandien taip pat dar tebe
sitęsia Liet. Meno Sąjungos 
nacionalio Suvažiavimo sesi
jos, Pil. Kliubo salėj, 280 
Union Avė. Ten išdėta ir LMS 
darbų paroda. Nariai ir abel- 
na publika kviečiami atsilan
kyti.

Šios dienos sesijose vienu iš 
prelegentų meno ir literatūros 
klausimais bus poetas Stasys 
Jasilionis iš Binghamton, N. 
Y., taipgi žymus muzikos ži
novas David LeVita.

Rep.

Rytoj ryto, sekmadienio, 
rugsėjo 1-mos sulaukus, visi 
keliai ves į Philadelphia, kur 
įvyks Philadelphijos ir apy
linkės lietuvių organizacijų 
ruošiamas milžiniškasis “Lais
vės” piknikas. Tas piknikas, 
kaip žinia, kas metai sutrauk
davo keliatūkstantines minias 
lietuvių iš Philadelphijos ir iš 
kitų Pennsylvanijos miestų, 
taip pat iš kitų valstijų. Iš 
Brooklyno taipgi kas metai tu
rėdavom smagiausi išvažiavi
mą busais į tą pikniką.

Šiemet tas išvažiavimas bus 
dar smagesnis, nes su mumis 
vyksta daugelis tolimųjų sve
čių. Prie to, daug mūs svečių, 
kurie vis vien grįžta iš Brook
lyno namo per Pennsylvanią, 
užsuks į tą pikniką savomis 
mašinomis. Rengiasi nuvykti ir 
tie, kuriem nepakeliui, kadan
gi sugrįžti laiko bus sekamą 
dieną, nes rugsėjo 2-rą, pir
madienį, pripuola darbo šven-

Šeiminis Bankietas 
Puikiai Pavyko

Šaukia Demonstraciją 
Prieš Draftą

NewKomunistų Partijos
Yorko Valstijos Komitetas 
skelbimais spaudoje ir po vi
są miestą paskleistais lapeliais 
šaukia viso miesto demonstra
ciją prieš draftą. Skelbia, jog 
ten kalbės James W. Ford, 

(kandidatas į J. V. vice-prezi- 
dentus, Israel Amter, valstiji- 
nio komunistų rinkimo komi
teto pirmininkas. Sadie Van 
Veen, kandidatė į senatorius 
iš 14-to senatinio distrikto, N. 
Yorke, ir Peter V. Cacchione, 
pereito pasaulinio karo vete
ranas ir kandidatas į Miesto 
Tarybą specialiuose Brooklyno 
rinkimuose'.

Demonstracija šaukiama 
ateinantį trečiadienį, tuojau 
po darbo, 5:30 vai. vakaro, 
Union Square.

LDS Seimo baigtuvėms ir 
delegatų išleistuvėms suruoš
tas' bankietas pereito ketvirta
dienio vakarą, Central Pa
lace, pavyko geriau, negu di
džiausieji optimistai tikėjosi. 
Tik gal biskį gaspadinėms ir 
alkaniems svečiams nesmagu
mo darė vėlokas bankieto 
pradėjimas, kadangi delegatai 
ir jų laukusieji vietiniai gy
ventojai ilgiau užtruko seime, 
jis baigta vėliau, negu 'buvo 
manyta, negalėjo anksti ’ pri
būti į bankietą.

Laikė vakarienės, LDS jau
nimo sekretorius J. Ormanas 
pravedė įdomią kalbų progra
mą, kurioj iškviesta daug jau
nimo ir vyresniųjų LDS veikė
jų iš kolonijų pareikšt savo 
mintis, išduota dovanos —me
daliai ir trofėjos — pasižymė
jusiems sporte.

Taipgi jubiliejinio 
čampionui Rainiui iš 
delphijos įteikta jo
LDS Centro dovanojamas gar
bės vėlukas (banner). Kadan
gi ne visų dovanas gavusių, 
taipgi kalbėjusių vardai pa
vyko nugirsti, tad apie juos 
teks pakalbėti kitu kartu.

Abetnai, vakaro dalyvių pa
reikštos kalbos ir nuotaika 
teikė gražų įspūdį ir naujo 
pasiryžimo darbuotis , tokiai 
garbingai ir naudingai lietuvių 
organizacijai, kokia yra LDS.

ReP.

nedirbs.
kitų, piknike

5-ki

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
bus 

chicagiečiai

te, niekas
Tarpe 

mažiausia 
veikėjai — Sakalienė, Abekie-
nė, Gražulytė, Salaveičikas, 
Tilvikas.

žemiau telpančiame skelbi
me telpa antrašai vietų, iš kur 
išeis busai. Iš tų vietų jie pa
skiau sueis prie “Laisvės” raš
tinės ir iš čia sykiu išeis Phi- 
ladelphijon 9 vai. ryto sek
madienį, rugsėjo 1-mą. Kelio
nė “round trip” tik $1.75. Iš
sikepkite skelbimus, kad turė
tumėt antrašus, taipgi kelrodį 
j pikniką.

Piknike 
programa, 
delphijos,
klyno chorai. Prie įžangos bi
lieto $175 vertės dovanų, vi
so 21 dovana. Taipgi šokiai, 
užkandžiai ir gėrimai.

Visi kviečiami nuvykti pasi
linksminti toj tradicinėj pra
mogoj.

Agota Gudaitienė, 50 metų- 
amžiaus, gyvenusi 445 Metro
politan Avė., mirė rugpj. 27- 
tą Wesson Memorial Hospital, 
Springfield, Mass. Bus palai
dota rugpj. 31 d., šv. Jono 
kapinėse. Pašarvota namie.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi J. Garšva.

660 Grand Street Brooklyn, N. Y.
Puikiai įrengtos dvi koplyčioj duo-

• damos mylimiems pašarvoti dovanai
Llūdėsto valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas bus 

užtikrintas Ir už prieinamą kainą.

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

bus puiki dainų 
kurią pildys Phila- 
Baltimorės ir Broo-

PAJIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKOJIMAI

Pajieškau fornišiuoto kambario 
pas lietuvius. Pageidaujama, kad bū
tų West New Yorko dalyje. Malonė
kite rašyti sekamu antrašu: Wm. 
Klingo, 475 W. 57th St., New York 
City, N. Y. Room 54. (206.-208)

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai, geriausių 
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.

Smerkė Atimdinejimą 
Politinių Teisių

Suspendavimas iš WPA 
darbų šimto darbininkų dėlto, 
kad jie 1936 m. prezidenti
niuose rinkimuose užsirašė 
komunistais, iššaukė aštrią N. 
Yorko WPA administratoriaus 
Brehon B. Somervill kritiką.

Tipiška kritika atėjo ir lis 
pačių persekiojamųjų. Savo 
pareiškime spaudoj, ' Israel 
Amter, £lew Yorko valstijos 
Kom. Partijos Rinkimų Kam
panijos Komiteto pirmininkas 
rašo:

PARDAVIMAI
Parsiduoda Bar ir Grill (aludė), 

277 Grand St., su pilnais gėrimų 
laisniais. Biznis išdirbtas per 7 me
tus. Kas nupirks^ galės padaryt ge
rą • pragyvenimą. Priežastis pardavi
mo —turiu du bizniu ir kitas daly
kas, tai moteris nesveikuoja. Dėl 
daugiau informacijų prašome kreip
tis pas A. Yench, 174 Roebling St. 
Brooklyn, N. Y. (Barber Shop).

(206-208)

Parsiduoda Bar ir Grill (aludė) 
su pilnais gėrimų laisniais. Biznis iš
dirbtas per 7 metus. Kas nupirks, 
galės padaryt gerą pragyvenimą. 
Priežastis pardavimo — turiu du 
bizniu ir kitas dalykas, tai moteris 
nesveikuoja. Dėl daugian informaci
jų prašome kreiptis pas. A._ Yench, 
274 Roebling St,, Brooklyn, N. Y. 
(Barber Shop.) (205-207)

RANDAVOJ1MA1
Pasięandavoja vienas kambarys 

vyrui. Ant antrų lubų. Prašome 
kreiptis: 112 Shephard Ave., Cyp
ress Hills apylinkėj, tarpe Cleveland 
St. ir Norvvood Ave. stočių ant Ja
maica linijos. (205-210)

426 SOUTH 5th STREET BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties* TeL Evergreen 4-9508

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

Iš senų padarau 
n a u jus paveiks- 
lūs 
sudarau su ame- 

koniškais. 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

CHARLES9
UP-TO-DATE

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

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

Gerai Patyrę Barberlai

I

Bušai į Philadelphijos 
Pikniką “Laisvės" Naudai

Išeis 9-tą Vai. Ryto
Piknikas įvyks šį Sekmadienį

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 BUSŲS

BILIETAS $1.75 Į ABI PUSI
Bušai Išeis Nuo Sekamų Vietų

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

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

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

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

Nuo “Laisvės” Salės
427 Lorimet St., ~~ Brooklyn, N.

vajaus
Phila-

kuopai

REIKALAVIMAI
Reikalingas bartenderis, dirbti 

aludėj. Valandos nuo 10 v. ryto iki 
8 v. v. Nedėliom nereikia dirbti. Dėl 
daugiau informacijų prašome kreip
tis: 234 Cleveland St., (East New 
York) Brooklyn, N. Y. Prie Fulton 
St. Telefonas: Applegate 7-9718.

(206-208)
šimto WPA 
užsiregistra- 
balsuotojais 
kad jūs ati-

Brooklyno Delegatai 
Išvyko Chicagon 

r.

“Kiekvienas amerikonas tu
ri konstitucinę teisę registruo
tis nariu bile kurios politinės 
partijos. Ne tik Komunistų 
Partijos nariai, bet ir balsuo
tojai, kurie nėra partijos na
riais, turi ir naudos tą konsti
tucinę teisę.

“Suspendavimas 
darbininkų, kurie 
vo komunistų 
1936 m., reiškia,
mate teisę Amerikos pilie
čiams registruotis savo . pasi
rinkto.) politinėj partijoj. Jų 
suspendavimas iš darbų reiš
kia, kad jūs norite badu pri
versti pasiduot kiekvieną, ku
ris drįsta registruotis politinėj 
partijoj, esančioj priešinga 
Washington© administracijai.

“Aš protestuoju prieš šią 
skandališką ataką ant ameri
konų politinių teisių. Aš esu 
įsitikinęs, kad Amerikos žmo
nės niekados nepasiduos tokiai 
hitleriškai atakai ant jų tei
sių dalyvaut politiniame šalies 
gyvenime taip, kaip jiems at
rodo geriausia.”

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

(200-207)

BAR ir GRILL 
DĖTUVIŲ RESTAURANAS 
Įdomiai {puošta lietuviška aludė 

ant Grand Street 
Rhelngold sxtra Dry Alus.

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės

Turime ir kambarių pernakvot 
arba savaitiniai išrandavot
JOSEPH ZEIDAT

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

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

F. W. SHALINS
(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 436 Grand St. Tei. 7-8451 Brooklyn, N. Y.

Anksti ketvirtadienio rytą 
Chicagon išvyko brooklynie- 
čiai nacionalės Mobilizacijos 
už Taiką delegatai Geo. Va- 
risonas, J. Augutienė, K. Ru- 
šinskienė ir J. Sakalauskas. 
Pirmieji du atstovauja LLD 1- 
mą kuopą ir Liet. Moterų Ap- 
švietos Kliubą, o kiti du—Liet. 
Literatūros D-jos ir Liet. 
Darb. Susivienijimo centrus.

Taikos Mobilizacija prasi
deda šiandien, rugpjūčio 31- 
mą, Chicagoj. Tikimasi ten su
važiuosiant tūkstančius dele
gatų, atstovaujančių milionus 
organizuotų Amerikos gyven
tojų.

Liuteriečiai Parėmė
Dr. Martyno Liuterio Drau

gijoj irgi gražiai pasidarbuota 
Taikos Kongresui paremti. 
Nors sąlygos neleido delegatų 
pasiųst, tačiau Brooklyno de^ 
legacijos pasiuntimo lėšoms 
liuteriečiai suaukojo $3.90.

T. M.

Queens pietinės dalies gy
ventojai protestuoja prieš pa
siūlymą steigti lakūnams mo
kintis lauką prie Lefferts 
Blvd., So. Ozone Pk.

Policija, sakoma, iki šiol 
mažai ką radus, kas padėtų 
išaiškint traukinio apiplėšimą.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-8622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 
(Steam Boiler)

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

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

Sveikina LDS Seimo delegatus ir nori susipažinti su jais!

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

atsilankysite dažniau.
VISOKIOS DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS 

GĖRI STEIKA1 IR KITI VALGIAI

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

49 Ten Eyck Street ( Brooklyn, N. Y,
Tel. EVergreen 8-8520

• . * . ; •
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FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St — Brooklyn — “Laisvės” Name

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

namų darbo, Idlbasal ir kepta paršlena; gaspadoriškai 
r 1 1 nuvirti kopūstai Ir barščiai.

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO

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