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KRISLAI
Visi Darbo Lauke.
Irgi Negerai. .
štai Kas Jiems Vadovaus.
Pasakė Tiesą.
Valio už Tokį “Kvaitulį”.

Rašo A. B.

-Darbo žmonių 
Dienraštis 

Kaina $5.50 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $6.00 
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Ruoš kime vasari

nes pramogas “Lais
vei” paremt Jos yra 
didelė atrama šiam 
lietuviškos liaudies 
dienraščiui.
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Nemažai amerikiečių iš 
raštų pažinojo pažangių pa
žiūrų Lietuvos rašytoją Ju
lių Butėną. Daugelis klau
sinėja: O kaip jis dabar nu
siteikęs? Ar pasiliko su Lie
tuvos liaudimi?

Taip, pasiliko ir veikliai 
dalyvauja naujo gyvenimo 
sukūrime. Jis taipgi akty
viai dalyvavo perversme.

Laike Lietuvos seimo rin
kimų, Butėnas išleido ug
ningą atsišaukimą balsuoti 
už liaudies kandidatus irf 
šluoti grynai visur fašistinį 
smetoninį gaivalą.

Dabar Julius Butėnas pa
skirtas Lietuvos Liaudies 
Kovų Muziejaus organizatol 
rium. Tai labai svarbus ir 
atsakomingas darbas.

Ir taip, vot, visi padorieji 
Lietuvos rašytojai pasilieka 
ištikimi Lietuvos žmonėms 
kaipo jų vadai ir tarnauto
jai.

1,000 VOKIEČIŲ 0R- 
LAIVIŲ ATAKAVO 

LONDONĄ
Anglai Sakosi Nušovę 62 

Naziy Orlaivius

Naujausios Žinios
ROOSEVELTAS PAŠAUKĖ 

60,000 MILICIJOS I 
VEIKLIĄ TARNYBA

ORO NELAIMĖJE ŽUVO AM
ERIKOS SENATORIUS IR 

. 24 KITI ŽMONĖS

Kaip tik Vytautas Sirvy
das atidaro burną, tai vis iš
plepa kokią nors nesąmonę. 
“Vienybėje” (rugp. 31 d.) 
jis apgailestauja Sovietų 
kaimiečio likimą. O kodėl? 
Gi todėl, kad pirmiau jo 
“pagrindiniai gamybos įran
kiai buvo medinis arklas, 
medinės akėčios,” gi “šian
dien daugiau negu pusė mi- 
Ijono traktorių, šimtai tūk
stančių kombainų, šimtai 
tūkstančių s u n k v e ž imių,”T 
apdirba žemę.
I Išvada tokia: Pražus ir 
Lietuva, jeigu medinio ark
lo ir medinių akėčių vietas 
užims traktoriai, kombai
nai ir sunkvežimiai, jeigu 
vifetoj darbo nuo patamsio 
iki patamsio, ūkininkas 
dirbs žmoniškas valandas, o 
likusį laiką praleis poilsiui, 
apšvietai, kultūrai, gyveni
mui.

London. — Savaitės gale 
tūkstantis vokiečių orlaivių 
atakavo Londoną “bangų 
bangomis,” bet anglų lėktu
vai ir priešorlaivinės kanuo- 
lės atmušė vokiečių orlai
vius nuo miesto centro, kaip 
teigia anglų komanda.

Anglai nukirtę žemyn 62 
Vokietijos orlaivius, o iš sa
vo pusės praradę 19 lėktu
vų.

Anglų komanda pripažįs
ta, kad vokiečių bombinin- 
kai *‘šiek tiek” žalos padarė 
orlaivių stovykloms Angli
joj ir kad jų bombos patai
kė į kai kuriuos anglų fab
rikus Manchesteryje.

Vokiečiai Nukirtę 98 
Angly Lėktuvus

ko-Berlin. — Vokiečių 
manda praneša, kad vokie
čių orlaiviai’ bombomis pa
taikė į visą eilę Anglijos or
laivių stovyklų, ir ypač 
daug nuostolių padarė did
žiai anglų lėktuvų stočiai 
Farnborough’e.

Pasak vokiečių, tai jie 
per dieną sunaikinę 9& ang
lų lėktuvus, o iš savo-pusės 
netekę 24 orlaivių.

Angly Lakūnai Ardė Naziy 
Amunicijos Fabrikus

Lovettsville,' Virginia. — 
Per audrą rugp. 31 d. nu
krito į atvirą lauką didelis 
keleivinis lėktuvas Pennsyl
vania Central Oro Linijų, ir 
užsimušė Amerikos senato
rius Ernest Lundeen iš BALTUŠIS-ŽEMAITIS 

Brig. Generolas 
Naujas Lietuvos Kariuo

menes Vadas

KONGRESMANŲ KOMISIJOS MAŽUMA 
KOVOJA PRIEŠ VERSTINĄ KAREIVYS- 

TĘ KAIP ŽINGSNĮ Į FAŠIZMĄ
Bet Kongreso Taisykliy Komisija Pasiryžus Kaip Galint 

Greičiau {vest Draftą yrams nuo 21 iki 45 Mėty
tarnybai yra ■
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Toronte, Kanadoj, susior
ganizavo “penkių” organi
zacijų komitetas kovai prieš 
Lietuvą. Tarpe tų penkių 
randame ir negyvuojančią 
Tėvynės Mylėtojų Draugiją.

Vienas iš komiteto vadų 
yra gerai žinomas šnipas ir 
lietuvių išdavinėtojas.

London. — Anglų lėktu
vai numetė tuziną bombų į 
Berlyną ir tuomi padarė ke
lis gaisrus, kaip teigia ang
lų komanda. Anglų lakūnai 
taip pat sėkmingai bombar

Washington.—Prez. Roo- 
seveltas rugs. Į d. įsakė 
daugiau kaip šešioms de
šimtims tūkstančių milicijos 
iš 26-šių valst. įstot į kari
nę tarnybą iki rugsėjo 16 d.

Pagal kongreso tarimą,
prezidentas gali bile kada Minnesotos valstijos, 20 ki- 
pašaukt į veiklią karinę tar- tų keleivių ir 4 lėktuvo įgu- 
nybą dai\340 tūkstančių mi
licininkų.

Niekada pirmiaus Ameri
kos istorijoj milicija nebuvo 
imama į reguliarę armijos 
tarnybą, kol ši šalis nepa
skelbė karo.

Vaduojantis kongreso ta-

los nariai.

Nuskandintas Vaiku Laivas

London. —Anglų vyriau
sybė teigia, kad tai vokiečių 
submarinas torpedavęs ir 

., t i nuskandinęs anglų laivą, rimu, dabar prezidentas ga-|kuris> apart suaugusių, ga-Ii siųst valstijų miliciją ir į 
bile kraštą amerikiniame 
žemyne, tai yra, į Centrali- 
nę ir Pietinę Ameriką, ir į 
Kanadą.
Bucharest, Rumunija, rugs. 
2. — Įvairiuose Rumunijos 
miestuose įyyksta demons
tracijos dėl to, kad valdžia 
perleidžia Vengrijai apie 
pusę Transylvanijos provin
cijos.

■ Per paskutines

beno ir 320 vaikų iš Angli
jos į Kanadą. Visi keleiviai 
ir įgulos nariai išgelbėti, 
apart tik vieno suaugusio, 
kuris žuvo.

Berlin, rugs. 1. — Vokie
čių vyriausybė ' sako, kad 
gal tas laivas netyčia už
plaukė ant minos, ir taip 
susprogo ir nugrimzdo, ar
ba gal patys anglai suspro
gdino šį laivą, primesdami 
kaičią vokiečiams ir tuomBerlin, — Per paskutines 

tris dienas vokiečiai nu- norėdami pakurstyt karinį 
skandino 100,000 tonų Ang- ūpą Jungtinėse Valstijose 
lijos laivų. . prieš Vokietiją.

Raudonoji Armija ir | Maryland© Komunistai 
Laivynas Daro Didelius

Manevrus
Kovoja prieš Diesą, už 

Rinkimų Teisę -
Maskva. — Sovietų armi

ja daro praktiškus manev
rus “specialėje srityje” va
karinėje dalyje Sovietų Są
jungos. Manevrus stebi pats 
maršalas Timošenko, šalies

.davę didžiuosius Vokietijos gynimo komisaras.
abri-Kruppų amunicijo 

kus ir vokiečių prieplaukas 
ir laivus Holandijoj.

Kentucky Prokuro
ras už Komunistų 
Teisę Rinkimuose
Louisville, Ky.—Hubertas 

Meredith, Kentucky valsti
jos generalis prokuroras, 
pranešė valstijos sekreto
riui Hatcheriui, kad šis turi 
įtraukti į rinkimų sąrašus 
visų mažesniųjų partijų 
kandidatus, tarp jų ir Ko
munistų Partijos, kandida
tus. (

Generalis prokuroras sa
ko, jog Komunistų Partija 
išpildė visas Sąlygas reika
lingas, kad jinai galėtų su 
savo kandidatais dalyvauti 
rinkimuose. Sykiu jis pa
reiškė : I \J

“Asmeniškai aš nesutin
ku su komunistų skelbiamo
mis teorijomis apie valdžią, 
bet jeigu jų nariai kada su
darytų daugumą piliečių, 
tai jie galėtų padaryti vald
žioje tokias permainas, ko
kios jiems patinka.

“Kentucky valstijos kons
titucija duoda žmonėms tei
sę bile kada permainyt, pa
taisyt ar panaikint savo 
valdžią taip, kaip jiems pa
tinka.”

O dar svarbiau, kad ko
mitetas nusitarė visas ins
trukcijas imti iš Smetonos 
agento P. Žadeikio,

Mes sakėme, kad taip 
bus:- visokio plauko provo
katoriai, šnipai, šarlatanai 
suks lizdus aplinkui Smeto
nos agentus ir virs smalą 
tarpe Jungtinių Valstijų, 
Kanados ir Pietų Amerikos 

K lietuvių. Kanadiečiai jau 
duoda pavyzdį. * • 4

jis išdrįso pasmerkti Smeto
nos režimą ir- reikalauti 
liaudies vyriausybės suda
rymo? Už tai jis užsitraukė 
Grigaičio ir Šimučio amžiną 
prakeiksmą.

Washington. — Astuoni nai karinei 
nariai kongresmanų komisi- tik pirmas žingsnis... Tikė
jos kariniais reikalais rugp. rumoj tai būtų jau pagrin* 
30 d. stipriai išstojo prieš 
verstiną kareiviavimą Jung
tinėse Valstijose.

Karinė kongresmanų ko
misija turi 24 narius iš viso. 
Ši komisija dauguma balsų 
įteikė kongresui pasiūlymą j ir visa mūsų pramonė-ūkis 
suregistruot karinei tarny- būtų įkinkyta į karinę ma- 
bai visus vyrus nuo 21 iki šiną, ir ne tiktai karo tiks- 
45 metų amžiaus, tai reikš- lams, bet ir kitiems (fašis
tų surašyti verstinom.kari
nėm pareigom 24 milionus 
amerikiečių. O senatas bu- komisijos kariniais reika- 
vo nutaręs suregistruot tam ]ais tvirtina, kad šis pasiū- 
vyrus tik nuo 21 iki 31 me- lymas, kaip ir kiti neišven-* 
tų amžiaus, arba apie 12 giami sekanti. pasiūlymai, 
milionu iš viso.
Aštuonių Kongresmanų Pa- ainonę,

reiškimas prieš Draftą 
Dabar mažuma

kongresmanų komisijos, 8 šiuo laiku, bet Ui būtų tik- 
nariai iš 24, padarė bendrą raj pavojingas pasisukimas' 

iš demokratinio Amerikos 
kelio, ir tas pasisukimas, 
Kalų £&le, naikintų ameriki
nę valdžios formą ir įvestų 
fašistiniai-karinę santvarkų 
ekonominiame gyvenime.” .

Galingoji kongreso taisy
klių komisija per vieną die
ną užgyrė sumanymą kari- 
nės>kpngresmanų komisijos 
įvest /verstiną kareiviavimą 
vyrams nuo 21 iki 45 metų 
amžiaus, ir perleido jį svar
styti pilnam posėdžiui kon
greso atstovų rūmo šį ant
radienį. Bet ta pati taisyk
lių komisija andai ištisus x 
metus sulaikė sumanymą, 
reikalaujantį apribot darbi- * 
ninkam darbo valandas ir 
mokėt jiem ne mažiau kaip 
kongreso nustatoma alga.

Kongreso Uisyklių komi
sija, be to, skyrė tik dvi die
nas svarstymui Burkes- 
Wadswortho sumanymo dė
lei verstino kareiviavimo, 
kurį taip stipriai remia pre
zidento Roosevelto valdžia. .

šios komisijos pirminin
kas Cox reikalauja neduot 
jokių atidėjimų bei paliuo- 
savimų nuo verstinos kari
nės Urnybos nei vedusiem, 
nei jokiem kitiem jauniem 
vyram.

Sovietai Įspėja Rumuniją 
Vengt Karinių Provokaciją

das įvest fašistinį karinį 
ūkį-ekonomiją šioj šalyj. , 
Vadinamas ‘visuotinas’ ap
sigynimas čia. turi tik vie
ną logišką prasmę. Jis reiš
kia, kad visi mūsų žmones

tiniams).
“Mažuma kongresmanų

draftuotų farmerius, draf- 
, užkartų 

verstiną darbą darbinin
kams ir draftuotų šalies 

karinės turtą; o to ne tik nereikia

pareiškimą prieš Burkes- i 
Wadsworth o sumanymą dė
lei. verstinos karinės tarn^ 
bos. Jie, tarp kitko, sako:

“Vyrų surašymas versti-

Amerika Užsisakė 37 
Tūkstančius Motorų 

Kariniams Orlaiviams

4
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Washington. — Jungtinių 
Valstijų karo ministerija 
užsisakė 20 tūkstančių mo
torų kariniams orlaiviams 
iš Wright lėktuvų korpora
cijos ir 17 tūkstančių moto
rų iš United orlaivių kor
poracijos; taip pat užsisa
kė 14 tūkstančių propelerių 
kariniams orlaiviams.

Už tuos motorus ir pro
pelerius fabrikantai gaus 
323 milionus dolerių iš val
džios.
Virš 100 milionų dolerių už 

687 Haro lėktuvus
Amerikos karo ministeri

ja'’ šiomis dienomis padarė 
kontraktus su Lockheed 
korporacija ir Boeing kom
panija pastatyt valdžiai, 
410. greitųjų vijimosi lėktu
vų ir 277 didelius bomba- 
nešius. Už tai valdžia su
mokės $100,726,737.

i
Baltimore, Md. — Kon

gresinė tyrinėjimų komisija 
vadovaujama kongresmano 
Dieso išsiuntinėjo laiškus 
visiems tiem Marylando 
valstijos piliečiam, kurie pa
sirašė peticijas už Komu
nistų Partijos kandidatus 
ateinantiem rinkimam. Dies 
baugindamas ragino pilie
čius atšaukti savo parašus, 
ir kai kurie pabūgo ir at
šaukė. juos.

Vietiniai biznio laikraš
čiai spausdina vardus tų, 

 

kurie'' atsiėmė savo parašus 
atgįl.

Di'bso komisija paskelbė 
per spaudą tariamus įrody
mus, kad komunistai, girdi, 
neteisingai išgavę piliečių 
parašus, reikalingus Kom. 
Partijos kandidatams; tai 
gubernatorius O’Connor ke
tina “išsamiai ištirti” tą 
dalyką pagal Dies’o nurody
mus. Tuo tarpu peticijos su 
piliečių parašais sulaikytos.

Baltimorės laikraščiai įs
pėja, kad jie viešai paskelbs 
vardus piliečių pasirašiusių 
už komunistų *kandidatųs, 
jeigu jie neatšauks tų pa
rašų.

Marylando Komunistų 
Partija sušaukė specialius 
susirinkimus vadovaujančių 
savo narių apsvarstyt žing
snius,> kuriais pagal įstaty
mus galinja būtų privęrsti 
Marylando valdži ą pnpat 
žint komunistąm teisę išsta- Būną, vieškelių centrą Ke- 
tyt savo kandidatus šiuose 
rinfeimūdsė.

Šie manevrai yra daromi 
beveik visiškai taip, kaip 
prisieitų iš tikro kariauti. 
Manevrus tėmija ir genero
las K. Meretskovas, galva 
Raudonosios Armijos gene
ralinio štabo.
Raudonojo Laivyno Manev

rai Dviejose Jūrose
Sovietų Raudonasis Lai

vynas daro plačius prati
mus Juodojoj Jūroj, o So
vietų submarinai manevruo
ja Pacifiko Vandenyne, ma
tomai, ’ netoli Sibiro Pama
rio provincijų. Visuose ka
ro laivų ir submarinų ma
nevruose dalyvauja sovieti
niai orlaiviai.

Sovietų lakūnai nufoto
grafavo ir bombardavo 
“priešų laivus” Juodojoj Jū
roj, ir Sovietų žvalgybos 
submarinai “įsibriovė į prie
šų karo laivų stovyklą.”

Facifiko Vandenyne so
vietiniai lėktuvai “sunaiki
no būrį priešo laivų.” • '

Raudonosios Armijos ma
nevrai vyksta arti Lenkijps, 
neper toli Rumunijos, nors 
tikroji šių manevrų viela 
nėra viešai skelbiama. *

Vokiečiy ir Angly Pranešimai 
Apie Orlaiviy Kovas

VOKIEČIAI PRANEŠA:
Berlin, rugs. 2. — Vokie

čiai atmušė atgal anglų or
laivius, bandžiusius bom- 
barduot Berlyną. Vokiečių 
lėktuvai bombardavo ir ap
daužė bei padegę eilę Angli
jos orlaivių stovyklų, ginklų 
iF amunicijos fabrikų ir 
prieplaukų.

Per dieną vokiečiai sunai
kino 133 Anglijos orlaivius 
ir 74 baliūnus, o iš savo pu
sės prarado 32 orlaivius.

ANGLAI PRANEŠA:
London. — Vokiečių or

laiviai bombomis apardė 
vieną anglų geležinkelio sto
tį ir sudegino bei sugriovė 
kiek namų. Anglai per die
ną nušovė žemyn 75 vokie
čių orlaivius, o patys prara
do 37 lėktuvus. x • z

Anglų lėktuvai sėkmingai 
.bombardavo vokiečių žibalo 
sandėlius, fabrikus ir prie- 
J)laūkas.
/ Rųma. — Italai užėmė

<1:
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Smetonininkų “Vienybės” 
reporteriui skundėsi viena 
pabėgėlė poniutė iš Lietu
vos, atvykusi prieš kelias 

’dienas Amerikon. Sakė ji: 
“Iš jaukios ir ramios Lietu
vos staiga pasidarė kažin 
kokiu kvaituliu apsirgusių 
žmopių kraštas.”

Prie Smetonos viskas bu
vo “ramu”:- tironai viešpa
tavo, o liaudis prispausta 
vargo ir kentėjo. Dabar ta 
liaudis laisva, mitinguoja, 
demonstruoja, disku šuo ja 
savo reikalus, puolasi prie 
darbo, kuria naują rytojų. 
Ponams baisu.

Mes gi sakome: Valio, 
Lietuvos liaudis! Daugiau 
tokio “kvaitulio”! Lai sme
toninis kapų ir kalėjimo ra
mumas niekados nebesugrįš 
į mūsų gražų gimtinį kraš-

■

antradienįORAS 
giedra.

“Naujienos” ir “Draugas” 
(rugpj. 29 d.) talpino tūlo 
“Dr. Albertas G-tis” straips
nį, “Kaip tai įvyko”. Rašo 
apie tą baisųjį Paleckį.

• Tai kuomi gi jis taip pra
sižengė? Ogi tuomi, kad 
s m e t o n i n inkų suruoštoje 
Kauno demonstracijoj, kur 
Smetona kalbėjo po Sovietų 
sugrąžinimo Vilniaus Lietu
vai, Paleckis “nieko nelauk
damas išdrožė prakalbą, ku
rioje reikalavo liaudies vy
riausybės. Girdi, tokia Lie
tuva neturi teisės eiti į Vil
nių...”

Ar tai ne zladiejus ąitas 
Justas Paleckis? Kaip tai i

nyjoj, anglų kolonijoj AM- 
kbj. ’

Lietus Sulaikė Philadelphie- 
čią “Laistės” Pikniką

• z • ’Sekmadienį, rugsėjo 1 d., 
Philadelphijoj ir apylinkėj 
be atlaidos lijo; todėl phila- 
delphiečiąi sulaikė “Lais
vės” pikniką, kuris buvo 
ruošiamas tą dieną. Phila- 
delphijos piknikas “Laisvės” 
naudai tapo atidėtas. Kada 
jis įvyks, apie tai bus pra
nešta “Laisvėje.”

Vien prie “Laisvės” sve
tainės ' Brooftlyne sumobili
zuoti, buvo keturi busai vežt 
žmones į Philadelphijos pik
niką, hbžiūMht, k!Ad ir čia

Maskva. — Sovietai per
sergėjo Rumunija, kad ji
nai susilauks “rimtų pasek
mių,” jeigu Rumunijos ka- • 
riai ir toliau šaudys per 
sieną į sovietinę Bessarabi- 
ją ir jeigu tuo būdu užmuš 
ar sužeis ką Sovietų pusėje, i 
Rumunų šaudymus per šie-' 
ną ir jų orlaivių skraidymus 
virš sovietinės žemės Sovie
tai vadina provokacijomis.

lijo. Bet gavus greitą pra
nešimą iš . Philadelphijos 
apie smarkų ten lietų, busai 
buvo paliuosuoti.

» . ’,r' 'f
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Antradienis, Rugsėjo 3, T94UAntras puslapi

Kur ir Kada
Registruotis

tei-

Laiškas iš Laisvos Lietuvoj

ne-

žiūrėti, kaip pas juos susi
tvarkę. Iš mūsų valsčiaus 
irgi važiuoja 3 žmonės į 
SSSR. Tada galėsiu daugiau 
parašyti.

ku- 
at-

Tai šeima, kuri pribuvo į Mineolą, Long Island, 
iš Dallas, Tex. Ji ten neteko farmos ir atvyko 
čia darbo j ieškoti. Kelionė užtruko keturius mė
nesius.

SUBSCRIPTION RATES: 
United States, per year ................

United States, six months ............
Brooklyn, N. Y., per year ............
Brooklyn, N. Y., six months ____
Foreign countries, per year ...........
Foreign countries, six months .....
Canada and Brazil, per year .........
Canada and Brazil, six months ----

rišti jo problemą. Gal 
prieš pat gruodžio 26 d. 
ji išrišimai pasirodys.

Atsakomas patarimą^ 
reiškia brangu patarimą. Yra
daug atsakomu geroves orga
nizacijų ir kitų įstaigų, ku
rios -maloniai suteiks ateiviui 
pagelbą šitame reikale, už ku
rią pagelbą ateiviui nereikės 
mokėti jokių • pinigų. Gaila, 
kad dabar daug žmonių savo 
tikslams vartoja ateivių regis
travimą, jie tik apgaudinėja
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Kaip Buvo Bandoma Lietuvą 
Parduoti Hitleriui

80,000 nacių “turistų” ir Smetonos jau
nalietuvių “smogiamieji būriai” turėjo 
uždavinį padaryti pučą prieš Raudono
sios Armijos įžygiavimą į Lietuvą, bet... 
pavėlavo.

New Yorke išeinąs anglų laikraštis 
“In Fact”, skelbiąs tokias žinias, kurias 
kiti laikraščiai dėl tų ar kitų aplinkybių 
nutyli, savo priešpaskutiniame šio mė
nesio numeryj paduoda įdomią ir patiki
mą korespondenciją iš Lietuvos.

Tas laikraštis atspausdino smulkme
niškai planą, kuriuo naciai, su Smetonos 
sutikimu,-turėjo pravesti blitskriginį pu
čą Lietuvoj, prieš tai, kai Raudonoji Ar
mija buvo sustiprinus savo įgulas.

Ląikraštis rašo, kad kai Raudonoji Ar
mija pradėjo sustiprint savo įgulas Lietu
voj, pora šimtų vokiečių lengvojo tipo kas 
ro lėktuvų, kurie nematomai tupėjo netoji 
nacių sienos Lietuvos pusėj, pradėjo neš
dintis žaibo greitumu iš tos šalies.

Kai Raudonoji Armija prisiartino prie 
Reicho sienos nė vieno lėktuvo jau ne
matyti J)UVO.

Sovietų armijos štabo pareigūnams te
ko konstatuoti vėliau, kada Raudonoji 

 

Armija jau buvo užėmus visas svarbias 
strategines pozicijas, jog slaptai bu\o 
sumobilizuota iš Lietuvos nacių ir pasie 
nio vokiečių apie 80,000 “turistų”.

Tie hitlerininkai, su Smetonos malo
ne, ir sutikimu, turėjo pravesti Kaune 
neva “sporto šventę”. Ištikrųjų, tai turė
jo būti nacių militarinis paradas, kuris 
vėliau žadėjo būti puču.

Tas pučas turėjo įvykti birželio 20 die
ną, tačiau čia sudrumstė naciškus—sme
toniškus perversmo planus sovietų mik
lieji tankai—milžinai bei oro galiūnai. 
Fašistams nelemta buvo -įvykdyti savo 
pragaištingus planus...

smetoninės sistemos surinktais daviniais 
krašte tebuvo numatyta vos kelių tūks
tančių bedarbių ir dėlto buvo sudarytas 

- nedidelis viešųjų darbų fondas. Tačiau, 
po birželio 15 d., visiems suvaržymams 
išnykus ir pravedus darbu neaprūpintų 
žmonių registraciją, buvo rasta, kad la- 

’ bai dideli tautos energijos ištekliai bu
vusioje sistemoje buvo laikomi ^užslopinti 
ir neišnaudoti kūrybiniam darbui.

Darbo Ministerija, kreipdama rim- 
■ čiausicy dėmesio kovai su nedarbu ir vi- 

siems darbo žmonėms suteikti pragyve
nimo galimumą, išnaudoti visas laisvas 
rankas, laisvą energiją Respublikos kū- 

i rytiniam darbui, per trumpą laiką kele- 
i riopai išplėtė visur vykdomus viešuo- 
i sius darbus ir per apskričių valdybas, 

per miestų savivaldybes bei kitas žinybas 
pradėjo vykdyti naujus stambius darbus, 
prie kurių šiandien rado darbo 23,000 
žmonių, tuo tarpu kai birželio mėnesį 
prie viešųjų darbų tedirbo iš viso apie 
5,000 žmonių.

Darbo Ministerija paruošė naują vie
šųjų darbų planą, pagal kurį Ministerių 
Taryba paskyrė viešiesiems darbams 
vykdyti 23’milijonus litų.

Pagal planą vykdomi: plentų statybos 
darbai, akmens paruošimas, vieškelių tai
symas, tiltų statyba. Prisidedama prie 
mokyklų statybos, ligoninių ir žymiai re
miama darbininkų butų statyba. Paskir
ta lėšų Turniškio hydroelektrinės jėgai-* 
nes statybai ir nemaža lėšų miestų tvar
kymo darbams. Pagal viešųjų darbų pla
ną šiemet statomi šie plentai: Biržai 
I-Pan’evėžys, Biržai-Germaniškis, Vabal- 
ninkas-Panevėžys, Biržai-Pasvalys, Kė
dainiai - Panevėžys, Kėdainiai - Šiauliai, 
Tirkšliai - Seda, Marijampolė - Prienai, 
Palanga - Kretinga, Taurage - Šilalė, Ša
kiai - Kiduliai, Šiauliai - Kuršėnai, Šven
čionėliai - Kaltinėnai, Zarasai - Turman- 
tas, Zarasai - Antazavė, Zarasai - Paš- 
malvė, Panevėžys - Raguva ir Kaunas - 
Vilnius autostrada.

Plentams ir autostradai statyti viešųjų 
darbų plane numatyta per 2,922,000 lt.; 
vieškeliams tiesinti ir aprūpinti tvirtais 
tiltais—per 2,172,000 lt; prie darbininkų 
butų statybos Kaune ir kt. svarbesniuo
se centruose—3' milijonus lt., o jei tai sta
tybai pakaks technikinio personalo ir 
medžiagos, tai butų statybai numatyta 
paskirti dar žymias lėšas. Pagal planą 
skiriamos stambios sumos visiems aps- 

ičių miestams iki 100 ir 200 tūkstančių 
litų, o kitiems dar daugiau, pav. Raseinių 
apskričiui 432,000 lt, Zarasų—759,000 lt., 
Panevėžio—921,000 lt., Šiaulių—1,039,000 
lt., Marijampolės 290,400 lt., Ukmergės— 
270,000 lt., Viln. apskr. 487,260 lt. ir Vil
niaus miestui 6,895,000 lt, Kauno apskr. 
517,000 lt. ir Kauno miestui 3,208,000 lt. 
ir tt. Visi tie darbai, kuriems valstybė 
paskyrė labai žymias pinigų sumas, su
teiks plačioms darbo masėms pragyveni
mo šaltinį ir prisidės prie Respublikos 
ekonominės pusiausvyros išlaikymo ir 
krašto kultūrinimo, nes plane numatyti 
darbai realūs, naudingi ir būtini.

Svarbu kiekvienam ateiviui 
Jungt. Valstijose suprasti jo 

j teises, sykiu su pareigomis 
j kasi in k ateivių registravimo.

Įstatymas reikalauja, jog 
j kiekvienas ateivis privalo re- 
i .■gistruotis*tarpe rugpj. 27 d. ir 
j gruodžio 26 d., bet per tą lai

ką, tarpe tų dienų, jis gali re- 
i gistruotis, kada jis pats nuta- 
I ria tą daryti. Nei jo darbda- 
' vys, nei vietinis pašto viršinin

kas, nei kas kitas, neturi tei
ses pasakyti ateiviui, kad jisr 
turi registruotis kokiu nors 
paskirtu .laiku. Į keturis mė
nesius, įstatymo nustatytus, 
ateivis gali pasirinkti jam,pa
togiausią laiką.

Daug ateivių norūs kuo- 
anksčiausia registruotis, kad 
apsiveikus sfi tuom Reikalu. 
Jeigu ateivis tik abejoja apie 
jo stovį, ar jam rūpi koks 
klausimas, ar kaip registravi
mas jį. liečia", aš norėčiau pa
tarti tokiam ateiviu pasitarti 
su atsakomu patarėju, prieš 
užsiregistruojant. Tegul jis i- 
ma kiek tik laiko jam reika
linga gauti atsakomą patari
mą. Gal kaip nors galima iš

būt, 
nau-

ir išnaudoja ateivius. ^Ateivis, 
kuris tik reikalauja pagelbos, 
turi kreiptis prie 'asmens, 
ris yra /tikrai 'teisingas ir 
sakomas.

Kiekvienas ateivis turi 
sę registruotis ne tik kada jam 
patinka, bet kur nori. Jis gali 
registruotis bet kuriame pir
mos ar antros klasės pašte, ar 
kitoj paskirtoj vietoj. Papras
tai ateivis ras, kad jam pato
giau registruotis prie savo 
pašto. Bet tai nėra priversti
nu . dalyku, jis pats apie tai 
gali ‘spręsti. Nei darbdavys, 
nei pašto viršininkas, nei kas 
kitas, neturi teisės prašyti at
eivio registruotis vietoje, kur 
jis dirba arba kur kitur. Atei
vis gali pasirinkti ,bet kurį iš 
7,000 pašto ofisų Jugt. Valsti
jose, kurie yra iautorizuoti re
gistruoti ateivius.

, Užsiregistruodamas, ateivis 
privalo atsakyti tik 15 klausi
mų registracijos blankoj. Jei
gu jis juos teisingai neatsako 
ir ko nepilniausia, jis gali būti 
sunkiai nubaudžiamas. Pašto 
viršininkas-neturi jokios teisės 
klausti kokių nors kitų klausi
mų, jis negali egzaminuoti at
eivį, ir ne jo vieta stengtis 
surasti ar ateivis teisybę kal
ba ar ne. Kai registracijos 
blankos bus pasiųstos į Wash- 
ingtoną, ten urėdninkai turės 
teisę patikrinti, ar ateivis tei
singai išpildė klausimus.

Read Lewis
Executive Director 
Common Council for 
American Unity 
(formerly F.L.I.S.). '

August 26,' 1940,

Sudemok r alinti Žmonių 
Santykius!...

Liepos 26, 1940 
A. Kiškiūnas, 
Windsor, Conn. 
Mylimi Giminės:

Sveikiname jus visus kar
tu linkėdami jums daug 
laimės jr pasisekimo jūsų 
gyvenime. Buvau pasiuntęs 
jums laišką oro paštu, neži
nau, ar gavote tą laišką, ar 
ne. Taip pat ir mama, jūsų 
sesutė, buvo parašius laiš
ką jums.

Gyvenime neblogai. Link
sma vasara, tik šiemet vi
sa vasara blogesnė, kaip 
kad buvo kitos vasaros. Me
džiai beveik visi iššalę, ne- 
sprogę; pusė vasaros buvo 
karšta ir sausa, kad mažai

Sudie...
Jūsų giminės—Jonas ir 

Birutė Pileckai.
SSSR Lietuva
Pileckas Jonas
Lazdijai;
Mikyčių pašto punktas.

Klausimai ir 
Atsakymai
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Lietuvoje Nedarbas Šluojamas 
Laukan

• Nedarbas Lietuvos Tarybų Socialisti
nėje Respublikoje naujose sąlygose bėra 
tik laikinas reiškinys, tačiau iki Lietuvos 
TSR ūkis pilnai įsilies į visos SSSR ūkį 
ir visi energijos ištekliai bus įtraukti į 
bendrą planą socialistiniam ūkiui ugdyti, 
kovai su nedarbu tenka imtis ypatingų 
priemonių. Šį pavasarį, metų pradžioje,

Jie Gavo “Darbą” . . .
Rugpjūčio 28 dieną’ mieste Buffalo, 

Oklahoma valstijoje, penkiolika bedar
bių gavo laikiną darbą prie Phillips Pet- 
rolėum kompanijos. Už dešimties minu
čių įvyko eksplozija: penki žuvo, dešimts 
baisiai apdegė!

m 
h*

P. Cvirka
Smetoniškosios ponų Lietu

vos nebėr. Vietoje jos atgimė 
darbo liaudies Lietuva. Tačiau 
visokį ponai poneliai, nors ii’ 
nušalinti- ir tebešalinami nuo 
liaudies organizmo, iš kurio, 
it.- dielės, siurbė paskutinį 
kraują, vis dar įsikibę laiko
si, vis dar tebesėdi už savo 
kontorų, bankų, biurų, ekono
minių organizacijų, įmonių 
stalų. Nors ir ne toki smarkūs, 
suminkštėję, apsiskelbę “nuo
širdžiais liaudies draugais,” 
tie ponai vis dar tebeviešpa
tauja jų pačių sukurtoje po
niškumo atmosferoje. Ir tegul 
neliks Lietuvoje ponų speku
liantų, dvarininkų, bet poniš
kumo raugas dar tam tikrą 
laiko tarpą dvelks iš visų val
stybės pašalių.

Lietuviškas sukčius, speku
liantas, nesitenkindamas dar
bo liaudies išnaudojimu ir en
gimu, iš “žemųjų” visur' rei
kalavo sau pagarbos ir vergiš
ko paklusnumo. Palyginti visai 
per trumpą Nepriklausomybės ir sutanos skvernų bučiavimo 
laikotarpį mūsų tėvynėje įsi
šaknijo toki žmonių tarpusa
vio santykiai, jog 
grįžta prie “ponų 
laikų. Kiekvienam 
galėjome matyti 
kas, nužemintas : 
prieš ponus viršininkus, ponus 
direktorius, ponus ministerius, 
ponus policininkus, ponus 
žvalgybininkus.

Kiekviename šalies kampe
lyje girdėjome tik vergiškus 

•‘(ponas, ponulis,” matėme tik 
linkčiojimus, nusilenkimus, re
veransus, tylius ir kantrius sto
vėjimus už ponų direktorių 
durų. ;

Santykių . ątžvilgiu su s.avo 
viršininkais ir pareigūnais, 
liaudyje buvo skiepijamos fe
odalinės tradicijos. “Mužikė- 
Jis” iš tplo jiįos pamatęs. Jmo- 
įvėsi kepurę a^ba kreipė į šaįL 

 

į akis, akin nesusiti^tlj>F;;į^s 
žip - • 

elgtis jis neįstengs: poną

ūkelius, jie buvo galingi ir ne
pakeičiami, nenušalinami. Val
stiečiams netgi viršaičiai buvo 
pasidarę dideliais ponais, nes 
viršaičiai taip pat ne nuo jų 
malonės priklausė, o buvo pa
skiriami “iš aukščiau.”

Per laikraščius,z radiją liau
dis nuolat buvo pašiepiama, 
vaizduojama atsilikusia, kal
bančia tik prieškariniu žargo
nu ir nieko gero neišmanan
čia. Todėl darbo žmogus, nu
stumtas nuo kultūros, nuo 
švietimosi, vaišinamas tik “val
stybine,” išjuoktas -ar panie
kintas niekad neturėjo ben
dros kalbos su ponais ir jos 
nenorėjo turėti.

Kitą vertus, ponams patiko 
toks liaudies apkerpėjimas, 
snaudulingūmas, o dažnai ir 
vergiškas nuolankumas, nes 
jis buvo naudingas jų viešpa
tavimui ir siautėjimui. Vergiš
kumą, ištikimybę ir beatodai- 
rinį nuolankumą prieš ponus 
liaudyje skleidė ir klebonijos, 
tos tikrosios feodalinės, rankų

Meksikiečiai marguoja San Francisco Golden Gate parodoje. Jie reiškia 
draugiškumą Jungtinėms Valstijoms. J

■ visąi buvo 
ir mužikų”

l žingsnyje 
pataikūniš- 

fizionomijas

įstaigos. '
Tačiau ne tik liaudies žmo

nių tarpe, bet ir valdininkijo
je, tąrp pačių biurokratų ir 
net inteligentų plito ši poniš
kumo liga. Vieria kategorija 
lenkėsi ir klūpčioji kitai, že
mesnis prieš aukštesnį, neįta
kingas prieš įtakingą, neturįs 
pažinčių prieš turintį pažintis 
ir t.t. Pagarba buvo atiduoda
ma ne žiloms galvoms, ne pro
to, išminties smeginims, ne do
riems darbo žmonėms, bet ka
tegorijoms, akselbantams; įta
kingiems sijonams, pinigų ma- 
šnoms ir tinginiams lėbauto
jams.

Atbudusioje ir atgavusioje 
savo teises liaudyje šie visi; 
ponų Lietuvos veisti etiketai, 
bereikalingi linkčiojimai, nu
sižeminimai ir kitos savęs nie- 
kihjmo žymės turės kuo grei- 
Čaįiįįai Išnykti.

? kaistosios liaudies' respubli
kos piliečių santykių sUdemo- 
kratinimas turi būti vykdomas 
visu stropumu, čia pirmąjį. pa^

Geriausia naujiena bus, 
kad pas mus nauja vyriau
sybė. Tai darbininkų val
džia, ir kad Lietuva įsijun
gė į SSSR, kur Lietuvos 
niekas nepanaikins ir nesu
naikins. Seniai laukėme šios 
valandos, bet jau sulaukė
me, kad ir darbininkas yra 
toks pilietis, turi lygias tei
ses, kaip kad turėjo ponai 
buržujai. Dabar Lietuvoje 
viskas keičiama. Jau išrink
tas liaudies seimas, kuris 
jau suspėjo išleisti naujų įs
tatymų. Viskas tvarkoma iš 
pat pagrindų. Dabar jau 
galėsime gauti ir iš Ameri
kos laikraščių. ’ Smetoninė 
valdžia neįleisdavo. Dėdyt, 
atsiųskite man laikraščių, 
nes man patinka ameriko
niški laikraščiai...

SSSR kariuomenė gražiai 
atrodo, gražiai apsirengę, 
labai mandagūs, dovanai ro
do teatrus, kinus žmonėms. 
Žmonės tik džiaugiasi SSSR 
kariuomene. Niekas nei ne
manė, kad bus tokia Sovie
tų Sąjungos kariuomenė. 
Manė, kad ta kariuomenė 
tebėr tokia, kokia buvo ca
ro kariuomenė.

Jau ir aš mokinuosi ma
šinėle rašyti. Čia dabar ra
šau ant valsčiaus mašinėlės, 
kuri labai gerai rašo, dar 
nauja.

Dabar iš Lietuvos važiuo
ja į' SSSR ekskursijos pa-

Klausimas:
Gerbiamieji: Kadangi vi

siems atsakote į klausimus, 
tai prašau atsakyti ir man. 
Aš esu nepilietis ir turėsiu 
registruotis. Aš atvažiavau 
legališkai 1908 metų birže
lio mėnesį. Bet aš nepame
nu, kokia diena buvo ir 
kaip vadinosi tasai laivas. 
Nežinau, jei man statytų 
tokį klausimą, kaip atsaky
ti. Aš tiktai dėl tos kliūties 
ir pilietinių popierų negau
nu. Atsakykite per “Laisvę”. 
Būsiu dėkingas.

Wm. Waznes.
Atsakymas:

Mums atrodo, kad jūs be 
reikalo klapavojatės. Užten
ka, kad žinote metus ir mė
nesį, kada ' atvažiavote. 
Taipgi, be abejonės, žinote, 
į*kokį Amerikos uostą pri
buvote. To ir užteks. Jeigu 
valdžia norės, tai pagal pa
vardę ir miestą susiras die
ną ir laivo vardą.

z Tas pats j ieškant pilieti
nių popierų. Pirmų kartu 
mes girdime, kad jūs nega
lite gauti popierų tik dėl to, 
kad nežinote mėnesio dienos 
ir laivo vardo. Bandykite 
vėl gauti pilietines popieras.

ANGLAI ATMUŠ? 400 
VOKIETIJOS BOMBI

KIŲ ORLAIVIŲ

Sli 
įsižeisti, ponui’gali nepatiktu. 
Liaudis bijojo1 .pojąb.,.R6,. , 
juk valdė, j)e varžė ir draskę vyzdį turi parodyti’ naujieji

London, rugpj. 30. — An
glų lėktuvai ir priešorlaivi-

liaudies pareigūnai, išvėdinda- i n.es ^anuoles atmušė ketu
mi iš savo įstaigų visas biuro-, šimtus^Vokietijos bom- 
kratizmo ir. poniškumo baci-; banešių, kurie buvo vėl at
las. i skridę bombarduot Londoną

Smetoniškojo vergiškumo: ir kitus Anglijos miestus, 
laikai praėjo amžinai. Palin- Anglai sakosi nušovę žemyn 
kusi, nužeminta, paniekinta! vokiečių bombinius or- 
liaudis^ teišsitiesia visu savo 
ūgių, įeprabyla ji pilnu balsu, 
tereikalauja kaip lygūs, iš ly
giųjų^ Darbo liaudies pilietis 
teįsideda giliai sau į širdį, kad 
šiandyęn jis šeimjipnkas savo < 
tėvynėje.

... .................. . III

laivius.

Berlin. — Vokiečių kari
nis laivas nuskandino žiba
linį Anglijos laivą Indijos 
vandenyne.
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Lietuviu Meno S-gos Suvažiavimas
būtų galima duoti daugiau, 
jei būtų lėšų jų išleidimui.

Po gana plačių diskusijų 
apie galimą Sąjungos veik
lą, rezoliucijų komisija siū
lo minčių sutrauką ir išva
das. Rezoliucija priimama. 
Joje sakoma, kad visi vie
netai turi užsidėti pareigą 
duoti nuo savo metinės pra-

Pirmininkas savo raporte 
pažymi, kad smulkmeningai 
apie S-gos veiklą nebus ga
lima pasakyti, nes ne visi 
vienetai atsiliepė į prašymą 
patiekti žinias iš savo veik
los. S-gos vajus nedaug pa
kėlė narių skaitlių. Mokyto
jų stokos klausimas yra pa
gerėjęs. Reikalas auklėti
daugiau mokytoju yra, bet mogos dalį pelno—10%— 
trūksta tam lėšų. Į S-gą';Meno Sąjungos,*Centrui.

Skaitoma rezoliucija Lie- 
„ tuvos klausime ir karo 

klausime. Pastaroji turės 
būti pasiųsta J^ingt. Valst. 
kongresui. Abi rezoliucijos 
priimtos vienbalsiai.

Skaitomi pasveikinimai: 
Nuo Vilijos choro, Water

bury, Conn, su $2.
Nuo Chicagos teatro gru

pės su $5.

trūksta tam lėšų, 
priklauso 34 vienetai.

'j Raportuoja sekr. Walter 
Kubilius. Jis pažymi istori
nius kelius, kuriais lietuvių 

\_menas—dainos, šokiai, mu
zika atėjo į šią šalį iš ca
rizmo suvaržytos Lietuvos. 
Ateiviai atsivežė su savim 
ii' meną, bet jie dainuodami 
savo dainas, nežinojo ar jų 
melodija yra tinkama, ar 
žodžiai gerai tariami. Bet 
tie ateiviai auklėjosi ir or
ganizavosi, jie ryžosi pakel
ti savo meną. Jiems talkon 
atėjo jų vaikai, 'prasisiekę 
įvairiose meno srityse. Ta-’ 
čiau platesnis S-gos darbas 
yra dar labai reikalingas ir 
plati dirva tam darbui yra 
prieš akis.

Duodami raportai iš ko
lonijų. Chicagietis Juška 
pažymi, kad jų mieste žy
mią rolę tebelošia “šiukšly
no” menas; tas menas dar 
randa žmonių priejąutos. 
Į švaresnes meno pramogas 
ateina tik aukščiau kultūri
niai pakilę lietuviai.

Abekienė praneša, kad ji 
atstovauja moterų chorą; 
ji pažymi jų darbavimąsi ir 
priduoda auką $5.

Apie Laisvės Choro veik
lą, Hartford, Conn., rapor
tuoja Aida Pilky;
Conn, valstijos apskritį— 
Julia 
gražia lietuviška kalba pa
žymi, kad jų apylinkėje jau
čiamas trūkumas mokytojų. 
Dainų diena sutraukia labai 
skaitlingą publiką; šiemet 
rinkta chorų gražuolė.

Pirma sesija uždaryta 
vienai valandai pietums.

Antroj sesijoj padarius 
delegatų vardošaukį, pirmi
ninkė ^Sukackienė pakviečia 

Striką su paskaita 
apie dramaturgą Bronių 
Vargšą=Laucevičių. Paskai
toje apibudinama Vargšo 
gyvenimas, jo kūryba, jo 
asmenybės požymiai ir po
linkiai. Jis rūpinosi meno 
šakos — dramos — kėlimu, 
jis rašė dramos veikalus, jis 
kūrė grožinės literatūros 
vaizdus, jis režisavo scenos 
vaidinimus ir auklėjo sce
nos vaidylų ratelius. Jo dar
bai įamžina jo vardą.

Seka raportai iš įvairių 
kolonijų. Vienur girdimąsi 
turint trūkumus scenos vei
kalų, operečių, kitur-moky- 
tojų. Medžiaginiai meno 
vienetai verčiasi gerai, mo
ka sukelti pinigų, reikalin
gų vienetų egzistavimui. 
Massachusetts valstijoj, kur 
buvo 10 chorų, dabar dai
navimą tepraktikuoja 3 . 
chorai. Kiti beveik pakrikę, 
—ar atsigaus — ateities 
klausimas.

Raportuojama dramos, 
kultūros ir\ apšvietos reika
lai. Numatoma, kad per 
mažai dėmesio kreipiama į 
abelną narių kilimą kultū- 
rojb , ir supratimą meno 
reikšmės. Yra paskaitų dau
geliu klausimų, bet viene
tai jomis nesinaudoja. Jau
čiamas trūkumas vadovau
jančių jėgų.

Diskusijose nurodoma, jog 
intelektualių jėgų kolonijo
se yra, tik reikia jas įtrauk
ti darban. Veikalų ir dainų

Nuo ' Chicagos Moterų 
Kultūros Kliubo su $5 aukų 
ir $5 duoklės. w

Nuo Brocktono Motu Ai 
Apšvietos Kliubo su $5.

Nuo Laisvės Stygų Or- 
kestros, Hartford, su $5 
duoklių.

Nuo Chicagos LMK Cho
ro su $5.

Nuo Detroito Aido Cho
ro su $5.

Nuo LMS Antro Apskri
čio iš Mass., su $5.

Nuo Liuosybės Dailės Ra
telio iš Montello su $5..

Nuo L.L.D. 155 kp., Wor
cester, 
aukų.

Nuo
zabeth,

Viso
Antra sesija

6:30 vai. vakare.
Jasilionis.

su $5 duoklių ir $2

Bangos Choro, Eli- 
N. J. su $19.55.

gauta pinigų $73.55. 
uždaryta

Eltos Žinios iš Lietuvos

dr. A.

Budelis. Pastaroji

Lietuvos Delegacijęs 
Įspūdžiai

Kaunas. — Grįžtančius iš 
Maskvos Lietuvos TSR Liau
dies Seimo įgaliotos delegaci
jos atstovus rugpjūčio 13 d. 
dar traukinyje pasitiko spau
dos atstovai, teiraudamiesi 
apie įspūdžius. Einąs Respu
blikos Prezidento pareigas d. 
J. Paleckis pareiškė: “Mums 
teko didelė ir nepaprasta gar
bė perduoti Sovietų Sąjungos 
Vyriausiai Tarybai Lietuvos 
liaudies valią ir troškimus dė
tis į SSSR. Dabar grįžtame su 
dideliu pasitenkinimu ir pasi
didžiavimu, nes uždavinį ge
rai atlikome, grįžtame kaip 
pilnateisiai SSSR piliečiai pas 
tokius pat pilnateisius pilie
čius. Maskvoje delegacija bu
vo labai įspūdingai sutikta. 
Keturių respublikų gimimas— 
didelis įvykis Sovietų Sąjun
gos gyvenime ir. didelis Stali
no politikos laimėjimas.

“Iš Maskvos tvarkymo darbų 
tempo galime tiktai pasimoky
ti tvarkant Vilnių, kaip respu
blikos sostinę. Delegacija da
lyvavo visuose posėdžiuose, 
įvykusiuose Kremliuje, ir 
kiekvieną kartą buvo sutikta 
su didžiausiomis ovacijomis ir 
retu nuoširdumu. Ypatingai 
malonus susitikimas buvo su 
drg. Stalinu, kuris labai gerai 
supranta visus mūsų reikalus. 
Galime džiaugtis ir didžiuotis, 
turėdami tokį vadą”. Priminęs, 
kad vilniečiai dabar turi rim
tai rouštis Vilnių padaryti 
Lietuvos sostine, Prezidentas 
Paleckis pareiškė, kad Stalino 
tautinės politikos dėka mūsų 
kraštui ne tik aušta gražus ry
tojus, bet išsipildo mūsų troš
kimas susijungti su lietuviais, 
kurie dabar gyvena už Gudi
jos respublikos sienų.

Delegacijos narys gen. Vit
kauskas trumpama žodyje pa
lietė Lietuvos 
nės reikalus, 
j ų parvežame 
kariuomenei,
Vitkauskas. Ligi šiol buvo la
bai neaiškus mūsų kariuome
nės likimas, tačiau dabar jau 
tikra, kad tam tikras žmonių 
skaičius liks, kaip yra, mūsų 
Liaudies Kariuomene, o tik li
kusioji mūsų kariuomenė bus 
sulieta su Raudonąja armija.”

Pasikalbėjime gen. Vitkaus
kas ypatingai pabrėžė tą dide
lį draugiškumą, kurį delegaci
ja Maskvoje matė tiek iš ka
riškių, tiek iš civilinės visuo
menės pusės.

Drg. Mickis kalbėjo dau
giau apie žemės ūkį, kadangi 
jam, kaip žemės ūkio minis- 
teriui, šis klausimas labąi rū
pėjo. Maskvoje drg. Mickis bu
vo susitikęs su SSSR žemės 
ūkio komisaru Bėnediktovu,/ 
su kuriuo plačiai aptarė visus 
ūkinius reikalus. Drg. Bene
diktovas parodė didelį mūsų 
žemės ūkio reikalų supratimą 
ir pažadėjo galimais būdais 
mus paremti. ; šiemet labai 
prastai su pašarais — kalbėjo 
drg. Mickis—ir Maskvoje pa
reiškiau, jei mes iš niekur ne
gausime pašarų, bent 40 nuoš. 
mūsų galvijų bandų turės su- 
silikviduoti. Benedilitovas pa
žadėjo visišką pagalbą ir mes 
gausime iš SSSR daug- koncen
truotų pašarų. Taip pat nepa
miršta ir žemės ūkio kultūros 
kėlimo reikalų. Jau šį rudenį 
ar žiemą bus įvairiose vietose 
steigiami traktoristų kursai, o 
pavasarį Lietuvoje bus įsteig
ta keletas traktorių stočių, iš 
kurių ūkininkai galės pasinau
doti traktoriais, žiemą gausi
me iš SSSR durpių kasimui rei
kalingų mašinų, kurias jau 
pavasarį įkinkysime į darbą. 
—Mes jau baigiame išnaikin
ti savo miškus, kai tuo tarpu 
kurui pilnai pakaktų durpių. 
Kartu buvo aptartas ir trąšų 
pristatymo klausimas, pkinin- 
kai gali būti tikri, kad trąšų 
pristatymas nebus užvilktas.— 
Drg. Stalinas ir drg. Moloto
vas priėmime susidomėjo mū
sų žemės ūkiu ir nuoširdži'ai 
pritarė mūsų iškeltiems, klau
simam^.

i 1,1'' 188šventosios ir Šiaulių, taigi ir nes susituokęs civiliai gali pas- 
Kaųnp bei Vilniaus bus tiesus — -1—
geležinkelis. *

ir val- 
dvarų 

sodais, 
įsteigti 

mo-

Kaunas. — Valstybinė že
mės ūkio komisija, turėdama 
tikslą išlaikyti liaudies 
stybės labui buvusių 
trobesius su parkais ir 
kad būtų galima juose
ligonines, ambulatorijas, 
kyklas, bibliotekas, poilsio na
mus, o taip pat žemės ūkio 
mašinų bei įrankių naudoji
mo punktus ir kitas kultūri
nes įstaigas, skirtas .pirmoje 
eilėje kaimo reikalams, nutarė 
buvusias dvarų sodybas, ku
riose yra geri trobesiai, par
kai ir sodai, palikti valstybės 
žinioje aukščiau minėtiems 
tikslams. Dvarų smulkus in
ventorius: plūgai, akėčios ir 
kt., o taip pat sėklinė medžia
ga ir pan., bus perduodama 
gavusiems žemės valstiečiams- 
bežemiams ir mažažemiams.

kiau eiti pas dvasininką ir ten 
priimti religinę santuoką. Bet 
jokiu būdu besituokiantieji 
arba dvasininkai neturi teisės 
atlikti susituokimą pirma, ne
gu jį atlieka civilinė instan
cija. Už tai bus griežtai bau
džiamas ir dvasininkas ir su
tuokiamieji. Dabar padarytas 
galas tai milžiniškai neteisy
bei, kuri buvo daroma pilie
čiams, neleidžiant jiems civi
liai tuoktis ir, esant būtinam 
reikalui—skirtis. Liaudies Vy
riausybė psatatė dar vieną ga
lingą stulpą piliečių teisėms 
apsaugoti ir likvidavo tą ana
chronizmą, kuris ne tik mums 
nešė milžinišką žalą, bet ir pa
saulio akyse mūsų kraštą ates
tavo kaip labai atsilikus} kul
tūros atžvilgiu”.

Detroit, Mick

Žemė Tiems, Kuriems 
Reikalinga

KAUNAS. — Apskričių že
mės ūkio komisijų suteiktomis 
žiniomis, iki rugpj. 12 d. iš vi
so buvo surašyta 30,850 ūkių, 
iš kurių žemės fondui paima
ma 5^9,616 ha. Prašymų že
mei gauti iki tai dienai pa
duota 164,179. Vadinasi, jei 
žemė būtų skiriama visiems 
prašytojams, tai kiekvienam 
jų vidutiniškai tektų po 3.65 
ha. Tačiau faktiškai yra ki
taip. Mat, tų prašytojų tarpe 
yra daug amatininkų, mažaže
mių miestelėnų ir net ūkinin
kų, .kuriems paliekama 30 ha 
norma, bet dėl nežinojimo jie 
buvo padavę prašymus, kaip ir 
kiti kandidatai. Kaimo ama
tininkai, negalintieji iš. savo 
amato pragyventi, žemės gali 
gauti nuo 0.5 iki 3 ha; maža
žemiai gaus tik atatinkamus 
priedus prie jų turimos žemės, 
o miestelėnams, kurie iki šiol 
žemės nedirbo, ir turi kitą dar
bą ar pragyvenimo šaltinį,' že
mės skirti nebūtų tikslinga, 
be to skiriamos prie miestų ir 
miestelių žemės norma gali 
būti sumažinta iki 50%. To- 
kįu būdu visi turintieji pirme
nybę kandidatai žeme bus ap
rūpinti ligi Ministerių Tary
bos š. m. rugpjūčio 5 d. nusta
tytų normų.

Tikros Žinios Tiesiai iš 
’Lietuvos

Prakalbas rengia A. L. Kon
greso Detroito Skyrius, sek
madienį, rugsėjo (Sept.) 15 
d., 7:30 vai. vakare, Lietuvių 
Svetainėj, 25th St. ir Vernor 
Highway. Kalbės tik atvažia
vęs iš Lietuvos žurnalistas^ R. 
Matusevičius ir Daktaras A. 
L. Graičiunas. žurnalistas R. 
Matusevičius savo raštais švie
tė, budino Lietuvos liaudį, su 
ja kartu gyveno ir kovojo už 
jos reikalus. Todėl ir yra daug 
patyręs apie Lietuvos praeities 
ir darabties padėtį, ir galės 
mums suteikti teisingas ir pir
maeiles žinias, kas dedasi Lie
tuvoje. Daktaras A. L. Grai
čiunas visą savo gyvenimą rū
pinasi Lietuvos liaudies reika
lais ir turi glaudžius ryšius su 
Lietuvos inteligencija, kas-jam 
suteikė žinojimą šiandieninės 
padėties Lietuvoje. Taigi, nuo 
Daktaro A. L. Graičiuno iš
girsime daug įdomių .ir teisin
gų žinių. Aš nemanau, kad 
randasi nors vienas asmuo lie
tuvių išeivijoj, kad neįdomau
tų šiandienine Lietuvos padė
čių, nes jis ten turi tėvus, se
seris, gimines, kaimynus ir sa
vo gimtinį kraštą. Todėl, no
rėdami sužinoti tikras ir tei
singas žinias, dalyvaukite

TSR kariuome- 
“Aiškesnį ryto- 
mūsų liaudies 
pareiškė gėn.

Kaunas. —“Darbo Lietuva” 
praneša: Susisiekimo ministe
rija dar šį rugpjūčio menesį 
baigia tiesi Darbėnų-švento- 
Sios geležinkelį, kurio darbai 
dabar • ypač suintensyvinti. 
Prie geležinkelio dirba per 
700 darbininkų. Geležinkelio 
atidarymas numatomas dar 
rugp. menesį. Ateityje projek
tuojama šventosios-Darbėnų 
liniją tiesiai sujungti su Kar
tena. Nutiesus šią šaką, tarp

Sąžines Laisvė Visiems

KAUNAS.—Nuo š. m. rug
pjūčio 15 d. visoje Lietuvoje 
pradeda veikti Vyriausybes 
paskelbtas Santuokos ir Me
trikacijos įstatomas. Ta proga 
“Darbo Lietuva” straipsnyj 
“Dar vienai spekuliacijai pa
darytas galas” rašo: “Tarybų 
Lietuvos vyriausybės paskelb
tasis santuokos ir metrikacijos 
įstatymas, kuris pradęs veikti 
nuo 1940 m, rugpj. mėn. 15 
d., užkerta l<elią visokiausiam 
šeimų ardymui iš dvasininkų 
pusės/ -ištraukia piliečius iš 
‘dūšių kontrolierių’ rankų ir, 
kas svarbiausia, griežtai nu
stato sutuoktinių teises ir pa
reigas, kurios visų labiausiai 
prisidės prie šeimų padėties su
tvirtinimo. Visokie ištvirkėliai 
ir ištvirkėlės nebegalės taip 
siausti ir savo iškraipyta pri
gimtimi be jokios atsakomy
bės ardyti santuokos gyveni
mą.

“Naujasis santuokos ir me
trikacijos įstatymas jokiu bū-'suruošti ekskursiją į Maskvo- 
du nepažeidžia kieno nors re
liginių jausmų ar įsitikinimų, mes ūkio parodą.

Darbo Entuziazmas Sukurs 
Naują Lietuvą

KAUNAS. — Naujoji so
cialistinė Lietuva pačiomis 
pirmomis dienomis pradėjo 
pasauliui rodyti, ką gali masių 
entuziazmą^, kuomet kiekvie
nas darbo žmogus pajunta, 
kad nuo šiol dirba nebe sve
timiems išnaudotojams, o sa
vo ir visų gerovei. Stachano- 
viečių darbo sistemos pavyz
džiu persiima ne tik visos 
pramonės įmonės, bet ir lau
kų darbininkai, ir dirbantieji
viešuosiuose darbuose bei yal-jšiose prakalbose! 
d žios įstaigose. Suvalstybintų 
t. y. nacionalizuotų įmonių ir 
fabrikų darbininkai visur jau 
spėjo pakelti darbo našumą 
iki 100-150 nuošimčių, o daiD 
gelyje net iki 250%, bet di
džiausi rekordą spėjo pasiek
ti Alytuje statomų kareivinių 
mūrininkai, kur per 10 valan
dų kiekvienas mūrininkas pa
dėjo po 4,000 plytų, o vienas 
mūrininkas Vincas čerekas 
rugpjūčio 8 d. per 9 su puse 
valandos darbo dieną sudėjo 
10,000 plytų, tokiu būdu įvyk
dydamas savo pasižadėjimą 
200%, atlikdamas per vieną 
dieną dešimties mūrininlųi 
darbą- ir pasiekdamas naują 
Lietuvos Tarybų Respublikos 
mūrijimo rekordą. Jis ,buvo su
sitaręs padėti 5,000 plytų. Se
nojoj kapitalistinėj ' Lietuvoj 
vienas mūrininkas vidutiniai 
per dieną padėdavo iki .800 
plytų, o Kaune iki 1 tūkstan
čio plytų.

■ Toks nepaprastas darbo na- 
šurąo pakilimas buvo galimas 
dėl to, kad buvo mūrijimo 
darbas pertvarkytas taip, kad, 
meistras mūrininkas nebepfi- 
valėjo pats atlikti visokius pa
siruošimo darbus, o dirbo sa
vo tikrąjį •> mūrijimo darbą. 
Taip pat džiuginančius rekor
dus rodo žemės Ūkio Komisi
jos, matininkai /ir savanorių 
darbininkų brigados šiuo metu 
vykstančiuose žemės pertvar
kymo darbuose, surašant išda
linimui paimtinus ūkius, norin
čių žemėš gauti prašymus, 
svarstant juos, išrenkant tin
kamus žemei gauti kandida
tus, sudarant jų sąrašus ir 
skirstant žemės sklypus. Pav., 
Utenos apskrityje vienas vyr. 
matininkas per vieną parą su
projektavo 40 naujų ūkių pla
nus. Valstybinė žemės Ūkio 
Komisija nutarė geriausiai pa
sidarbavusiems prie žemės 
pertvarkymo asmenims skirti 
premijas, dovanas ir tokiems

je vykstančią visos SSSR žę-

Šeškupis.

puslapis

pratimu, visos Detroito lietu
vių organizacijos, kliubai ir 
pavieniai nariai, turėtų pasiųs
ti pasveikinimus šiai garbingai 
apšvietos organizacijai, kuri 
be pertraukos per 25 metus 
švietė, budino lietuvių išeiviją 
netik Amerikoj, bet ir Kana- ; 
do j, Argentinoj ir kitur. Pa
sveikinimuose, kas išgali, gali 
suteikti ir paramos. Apšvieta z 
sudaro milžiniškas išlaidas, o | 
įplaukų kaip nieko. Siųsdami 
pasveikinimus siųskite šuo an
trašu : P. Krakaitis, 760 Le- 4 
nox St., Detroit, Mich.

Šermukšnis.

Iš Fordo Dirbtuvės

Fordas atleido iš darbo 85 
nuoš. visų , darbininkų, išski
riant lavintus darbininkus, sta
tant naują modelį 1941 me
tams. Dalis jų sugrįš į darbą, 
bet didžiuma, kaipo nepagei
daujami darbininkai, bus pa- . 
keisti naujais ir tai iš kitų pro
vincijų. Arti keturių šimtų 
tūkstančių automobilių darbi
ninkai “tokių pakaitų” neturi, 
jie visi gryšta į darbą, kuomet 
darbas gatavas budavoti nau
jiems automobiliams. Kodėl? 
Todėl, kad tie visi darbininkai. 
yra organizuoti ir jiems ponas 
Chrysleris arba General Mo
tor Co. negali padiktuoti, kas 
turi grįžti į darbą, jie grįžta 
pagal savo sutartį. . šiandien 
Fordo darbininkų arti 50,000 
vaikštinėja gatvėmis ir krem
tasi, nežinodami ar grįš į dar
bą ar ne! Ar ne geriau būtų, 
kad mes būtume tokie, kaip 
kiti visi automobilių darbinin
kai? Taigi, stokite į A.W.U>* 
C.I.O., tuomet nereikės klaus
ti ir kloniotis savo formanui, 
kad šauktų tave į darbą.

Jokūbo sūnus.

Easton, Pa

viena iš ge- 
kolonijoj — 
bus įrengtas 
kuriame ra?

25 Metų Jubilėjus

Detroito 52 ir 188 kuopos 
smarkiai darbuojasi, kad ap
vaikščioti šį jubilėjų tinkamai 
ir įvertinančiai ir aš drąsiai 
galiu užtikrinti Detroito lietu
viams, kad jie tokio apvaikš- 
čiojimo neturėjo ir niekad ki
tur nematė, kokis bus šitas 
jubilėjus,— kaip matyt iš šių 
kuopų susirinkimų, jų tarimų 
ir veikimo, tikrai bus įdomus. 
Svetainė paimta 
riaušių lietuvių 
West Side. Čion 
apšvietos ruimas,
sis visi leidiniai — knygos ir 
šiaip literatūra, ALDLD visos 
organizacijos ir 52 ir 188 kuo
pų istorija. Čionai galėsite iš
girsti kalbą ir pamatyti asme
nis, kurie sutvėrė ir organiza
vo šias kuopas ir nacionalę 
organiz.aciją. čionai rasis pui
kių piešinių j^sų pačių De-' 
troito sūnų ir dukterų^nupieš
tų ir skulptūros keliolika sto- 
vylų. čionai pamatysite De
troito lietuvių jaunuolių foto- 
grafistus, kurie gabiai ir 
techniškai traukia paveikslus 
ir parodo krutamus paveiks
lus. čionai išgirsite kalbant 
miesto apšvietos skyriaus pir
mininką, miesto majorą, sena
torių Stanley Nowak, Rev. O. 
A. Knox, Civilių Teisių Fede- 
racijojs pirmininką ir šios or
ganizacijos tvąrėją L. Prusei- 
ką, sveikatds klausimu—gydy
toją, okulistą ir deAtistą. šitas 
ruimas bus atidarytas nuo 12 
valandos dieną iki 1 valandos 
naktį. k Koncertinę programą 
pildys Aido Choras ir keletą 
solistų, ir bus kitoki pamargi- 
nimai. Skanūs užkandžiai ir 
gėrimai, šokiai prie puikios or
kestro^ Tai tiek, kitas smulk
menas paskelbs komitetas. 
Taigi, Detroito lietuvių visuo
mene, rengkitės prie šito ju- 
bilėjaus visi. Jūs netik kad 
puikiai pasilinksminsite, bet ir 
apšvietos, įsigysite. Mano su-

Laiškas iš Lietuvos f
šiandien gavome laišką iš 

Lietuvos nuo savo giminių, 
kurį parašė Stasys Stankevi- 

įčia iš Rukuižų kaimo, Buko
nių parapijos, Ukmergės aps. 
Paduosiu tiktai ištraukas iŠ 
laiško, ypač tą dalį, kuri lie
čia visuomenę. Laiško autorius 
rašo taip:

“Nuo balandžio mėnesio ne
buvo lietaus, bet nuo Ūepos 10 
dienos, tai lyja kožną dieną, 
šienapjūtė baigėsi ir greitai 
pradėsime rugius pjaut. Da
bar mes Lietuvoj sulaukėm la
bai daug Sovietų kartuomenės. 
Kelias dienas važiavo pilni 
keliai, vieškeliai visais kraš
tais. Važiavo automobiliai, 
šarvuoti tankai vienas paskui 
kitą, o eroplanai skrido bū
riais, kaip koki milžinai, spar
nuoti plieno paukščiai, siūba
vo artilerija, pėstinkai, raite
liai ir abazai praėjo nesuskai
tyta daugybė. Kariuomenė dėl 
mūsų atrodė stebėtinai moder
niška ir milžiniška, labai ga- 
Jįnga. Kareiviai gražiai apsi
rengę ir visi labai mandagūs. 
Mes stebėjomės, kad per tokį 
armijos antplūdį ir pervažia
vimą niekam jokios žalos nei 
skriaudos nepadarė, bet prie
šingai — teikė pagelbą, jeigu 
tiktai matė reikalą ir turėjo 
progą. Lietuvoj prezidento A. 
Smetonos jau nebėra. Jis iš
kūrė savo kudašių nešdamas į 
Vokietiją. Dabar yrą išrinktas 
prezidentą? Justas Paleckas, 
biednųjų valstiečių draugas. '

Liepos 14 dieną buvo balsa
vimas už naują vyriausybę, ir 
kai mūsų Lietuva susitvarkys, 
parašysiu vėliaus, o prie pa
baigos pasakysiu, kad mums, 
mažažemiams, nebus prasčiau, 
bet visi kalba, kad bus ge- 
riaus. O kas link ponų ir kle
bonų, tai dėl mūsų jų negaila, 
—kurie nenorės dirbt, galės 
šauktis pagelbos ir duonos 
Dievą”. . .

Laiškas užtruko kelionėj per 
42 dienas.

DIDŽIAUSIAS GAISRAS LIETUVOJE1: Liepos 7 d. vakare kilęs gaisras sunaikino didžiąją Jurbarko miesto dalį. Sudegė
168 namai miesto centre. Nuostolių padaryta už kelis milijonus litų. „

Labai ištikimas “Laisvės” 
dienraščio draugas ir skaityto
jas Maikis Shulskis, aną die
ną užbėgo pas mane į kirpy
klą ir pridavė $6.50 prenume
ratos už “Laisvę” ir dolerį 
aukų “Laisvės” naudai.

V*
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Iš Brooklyno į Meksikos Sostinę ir Atgal
(Kelionės Įspūdžiai)

............. » A. Gilmanas .... .... —- - ■ -----------

Chicagos Žinios

(Tąsa)
Leidžiu automobilį greitai, 65-70 my- 

lių. Tik, pokš, užpakalinis ratas ir su
bliūško. Nieko daugiau neatsitiko. Visa 
guma taip nusilupus nuo drobės, kaip 
bulvės luoba. Karštumas, kad nei rankos 
negali pridėti prie gumos. Pažiūrėjau ki
tų. Tas pat. Pasigriebiau mieriklį pažiū
rėti sveikuose ratuose oro spaudimo. Ogi 
net iki 40 svarų patys prisivarę, kur nor
maliai neturi būti daugiau 25 svarų; kur 
tau netruks, ir kur tau nelupsis guma.

Numečiau susmukusią gumą ir dedu 
atsargiąją. Važiuojant greit, rodėsi vė
juota. Dabar nei krust medžių lapai.-Ty
ku ir ramu, kad ir menkiausį šnabždesį, 
girdėtum. Saulė jau užlindo už tų pas
laptingų kalnų, kur jie čia pat, kur de
besiai slankioja žemiau jų viršūnių ir 
mums daro reginį, kurio nesame pir
miau matę savo gyvenime. Pradėjus tem
ti, pradėjo ir nemalonūs "balsai girdėtis 
raiste, kiti dar ir labai arti kelio. Taikai 
katės miauksėjimas, tai panašus šūhs lo
jimas, tai purkštimas, čirškimas, cypi
mas, čiauškėjimas, burkavimas, ūžimas, 
traškėjimas ir paukščių čiulbėjimas gir
dėjosi visur aplink mus. Einant tamsyn, 
ir tų gyvūnų vaikštinėjimas aiįt kelio pa
sidarė bauginantis, nes jie jau nebe asi
lai, ožkos, kiaulės ar liesos karvės, ale 
juodi ir paslaptingi šešėliai...

O ta mano žmonelė, kad jai dievas dva
sią šventą atsiųstų, pradėjo daleidimus 
rokuoti, kol aš dirbuosi, prakaituoju 
apie ratą. Daleiskime, dabar užpultų vil
kai, daleiskime dabar išlystų tigrai, le-x 
vai ar kiti plėšrūnai, o ir užpuolikai ga-4 
Ii užpulti, ko tu čia prisišauksi, mylių 
myliom nuo niekur.

Privažiavo vyras automobiliu ir klau
sia angliškai, ar nereikalinga pagalba.’ 
Paačiavau, nes ką gi pagelbės, ratą už
sidedu pats. Matytis būta žydo iš netoli
mo miesto. Užbaigęs pastebėjau, jog ir 
Kitų ratų amžius ne garantuątas—per 
greitą važiavimą karštis juos suėdė, iš
tirpino.

*
Pradėjome vėl važiuoti. Bet $s nuoti- 

kis atėmė visą mūs entuziazmą važiavi
mo. Mat, kas gi dabar gali užtikrinti, 
kad ir kitos ratų gumos nenusmuks. Vie
na, tas gali suėsti daug pinigų, ką pasi
ėmėme išlaidoms, o kita, tas gali privesti 
prie nepageidaujamos nelaimės, kurių 
jau matėme kelias ir patys turėjome vie
ną. Mat, Meksikoj miestai ne keliomis 
myliomis viens nuo kito, ale keliomis de
šimtimis ai' šimtu. Per virš septynius 
šįpitus mylių tarp Meksikos sostinės ir 
Amerikos rubežiaus, nežinau, ar septy
nius miestus pravažiavome. Mat, Meksi
ka turi tik 20 milijonų gyventojų, o jų 
žemė didumo tiek, kiek Vokietija, Fran- 
cija ir Italija sykiu. Dėl tokio retumo 
miestų, nelaimei įvykus, sunku prisišauk
ti reikalingą pagalbą. O tarp tų laukinių 
žmonių ne taip jau ir saugu nelaimėje.

Važiuojame tamsoj palengva. Priva
žiavome ir sekantį miestuką, iš kur bu
vo užkalbinęs biznierius žydas. Prisipy
liau gazo ir pasiklausiau, ar toli Valles, 
ar verta ten važiuoti, gal reikia čia nak
vynės jieškoti. Čia žmonės labai drau
giškai apsiėjo, patardami mums, jog 
Valles visai netoli ir galime važiuoti, kad 
ir tamsumoje be baimės. Paklausėme. 
Bet tuoj privažiuojame taisomą kelią,

kurio tie žmonės nežinojo. O jis buvo 
apie 25 mylių ilgio ir labai išgriautas. 
Manėme, kad reikės visą naktį važiuoti, 
galo vis nesimato. Jau ir pavargome ne-’ 
svietiškai.

Privažiuojame prie didelio troko, su
stojusio ant kelio. Sustojau ir klausiu, 
argi dar toli miestas. Matytis mano nu- 
sigandusio būta. Žmogus nusišypsojo ir 
mandagiai ir draugiškai paaiškino, jog 
netoli ir bėdos neturėsiu jį pasiekti. Taip 
ir buvo.

Vallese radome dikčiai patogias ir gra
žias vieno kambario turistams stubeles, 
kur jau keletas amerikiečių gulėjo. Pa- 
simokėjome $2.50 už labai puikią vietelę, 

‘nauja, bėgantis vanduo ir visi kiti pato
gumai.

Kalbant apie vandenį, aš negyvenčiau 
nei Amerikos pietinėse valstijose, nei 
Meksikoj vien tik dėl labai, labai neska
naus vandens.

Tačiaus dėl vandenio meksikiečius ga
lima ir pagirti, koks jis nebūt. Labai daž
nai prie pat vieškelio, kad ir neapgyven
toj vietoj, šulinis iškastas ir didelė lentax 
prie pat kelio: AGUA. Jeigu reikia au
tomobiliui ar gerti, bėdos neturėsi dėl 
vandenio. Prie vienos tokios vietos pum
pavome, pumpavome, o vanduo kaip šil
tas, taip šiltas. Automobilyj jis putoja, 
kaip kokia košė. Taip atsitiko mums.

Rytą atsikėlę radome labai ramią, ty
kią vietelę,, krūmokšliuose pilna mieste
lio gyventojų būdelių. O jau devynliežu- 
vės kad čiulba, tai čiulba, net malonu 
klausyti. Jas galima pastebėti jau nuo 
pat Virginios valstijos, Amerikoj. Ne ko
kios išvaizdos paukštelis, žvirblio didu
mo ir ilga uodega, ale balselių tai jau 
visokių. Amerikonai ją vadina “mocking 
bird.” Ir kitų maloniai giedančių paukš
telių čia apsčia.

Manėme, kad atsikėlėme pirmieji, ale 
kur tau. Išvažiavus, keliai jau pilni žmo
nelių, einančių miestan. Ką jie tame mie
ste galėtų veikti, man misterija. Pirmiau 
jau atpasakojau apie Valles. Jame tik 
būdos ir keletas geresnių namų. Dirbtu
vių jokių nesimatė, nors sako, būk ten 
gyvena 12,000 gyvybių.

Kelias pradėjo vis artėti prie tų di
džiųjų kalnų. O nuo ryto daugiau debe
sų, tai nei viršūnių nesimatė. Beveik vi

ešoj Meksikoj nužiūrėjau, jog ten kalnų 
sudėtis daug skiriasi nuo Amerikoj 
esančių kalnų. Meksikoj, nors ir yra ska- 
luotų, akmeninių kalnų nemažai, tačiau 
ten yra labai daug, ir labai aukštų, su
siformavę kaip ir iš juodžemio, arba ak
menų skeveldros susimaišę su juodomis 
ar raudonomis žemėmis.

Todėl Meksikoj gali pastebėti aukš
čiausiame kalne, kai ir nuolaidžiame,, 
ketvirtainį plotą apsodintą kukurūzais, 
kur indijono-azteko būdelė matosi. Nesu 
to matęs Amerikoj, nes čia visi kalnai

* kaip ir gryno akmens.
Nuo Valles vietos tęsėsi gan apsčiai ap

gyventos. Pradėjome šias lygesnes vietas 
palikti ir koptis į tuos dangoraižius kal
nus. Užvažiavome jau taip aukštai, kad, 
tai£ sakant, nei žemės nebesimato. 
O dažnai ištikrųjų taip ir yra. Rūkines 
rūšies debesiai pasilieka žemiau kalnų 
viršūnių, kur kelias užeina, tai kas že
miau ir nebesimato.

(Tąsa bus)

JIEM DABAR TIKRAI 
“SOPULINGOS 
VALANDOS”

geri,*nes, svarbiausia, rugs. 8 
dienos piknike bus išdalinta 
dovanos.

—Patriotas.

Tai trys jz y mus New Yorko Darbo Partijos vadai kairiajam sparne. Iš kairės į 
dešinę: Morris Watson, Joseph Curran ir Eugene P. Connolly.

Įvykiai Lietuvoje, per ku
riuos buvusi prispausta liaudis 
pasiliuosavo nuo smetoninio 
režimo ir įžengė į naują gy
venimą, baisiai supurtė Ame
rikos lietuvius “patriotus.” Jie 
mat geriau bevelytų matyti 
Hitlerį šeimininkaujant Lietu
voje, negu kad dabar 
liaudis yra šeimininkai. , . i

Chicagos “patriotai’1 
kenčia “sopulingas valandas.” 
Pereitą nedėldienį užėjau išsi
gerti kavos į lietuvišką resto
raną. Girdžiu, du tautininkai 
diskusuoja Anglijos ir Vokie
tijos karą. Vienas sako: “Tai 
gerai, lai dabar anglai už savo 
griekus pakutavoja.” Antrasis 
jam pritarė: “Teisybė, kitas 
šalis išdavinėjo, dabar už tai 
turi nukentėti.”

Aš klausiausi ir nieko nesa
kiau. Bet kur buvęs kur nebu
vęs kitas/pilietis gerdamas ka
vą ir nebegalėdamas pakęsti 
šoko nuo krėslo ir prabilo: 
“Klaidingai suprantate, klai
dingą! suprantate, vyručiai!” 
Ištaręs šiuos žodžius, pasimo- 
kėjęs dešimtuką, spruko pro 
duris.

Vėliau patyriau, kad tai bu
vęs sandarietis ir dabar esąs 
“nervų sukrėstas” pastarais 
įvykiais Lietuvoje.

Abelnai, kur dabar neužei
si, visur gyvai diskusuoja Eu
ropos įvykius. Ir ■ khs svar
biausia, kad didžiuma džiau
giasi Lietuvos laimėjimais.

—Pašalinis.

ĮVYKO LLD 19 KUOPOS 
PIKNIKAS

pati

LLD 19 kuopa nuo Bridge- 
porto laikė gražų pikniką Lie
pos darže.
^Diena pasitaikė nelabai gra

ži: prieš pietus lynojo ir buvo 
šaltoka, o kas svarbiausia, tą 
dieną buvo daug kitų pikni
kų, tai mūsų piknikas nebuvo 
taip labai didelis. Bet vistiek 
susirinko gražus būrelis Lite
ratūros Draugijos patriotų ir 

I visą pusdienį, iki pat vėlai va
karo, linksmai leido laiką.

Šio pikniko komisija — dd. 
Kukas, Dabulskis ir rodos ki
ti — buvo gerai viską priren
gę ir svečiai pasitenkino.

Sako, kuopai liks keletas 
dolerių pelno. '

—S. B.

JAUNUOLIAI TURĖJO 
DEMONSTRACIJĄ

nuėjo biskį pasilsėti, pasilsė
jęs išėjo pasivaikščioti, į na
mus grįžo apie 10 vai. vaka
re, pasikalbėjęs su šeima nu
ėjo į savo atskirą kambarį 
gulti.

Jo žmona, ryte nesulaukda
ma atsikeliant, nuėjo į kam
barį. Savo vyrą rado jau be 
žado. Tuojau pašaukė gydyto
ją. Greitai nuvežtas į Hart
fordo ligoninę, kur už kokių 
poros valandų mirė. Gydyto
jas sako, kad mirties priežas
tis—trūko galvoj gysla.

Velionis Hartforde išgyve
no .apie 22 inetus, buvo pa
prastas dirbtuvės' darbininkas. 
Savo ir gyvenimo draugės pa
stangomis buvo įsigijęs nuosa
vą gyvennamį. Nie vien suge
bėjo tinkamai vesti ekonomi
nį gyvenimą, bet nuo darbo 
liuosomis valandomis rhylėjo 
dirbti dėl draugijų ir visuome
nei naudingą darbą. Prigulėjo 
prie Literatūros Draugijos 68 
kuopos ir prie pašalpos drau
gijų : Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimo kuopos, Lietuvos 
Sūnų ir Dukterų Draugijos ir 
Lietuvių Ukėsų Kliubo. Prigu
lėdamas prie virš suminėtų or
ganizacijų, nemažai atliko 
joms naudingo darbo, dau
giausia veikė ‘kliube, kur' per

kelis sykius buvo valdyboj; 
daug dirbo prie paruošimo į- 
statų ir nemažai darbavosi 
sutvėrime LDS vietos kuopos.

Velionis buvo pašarvuotas 
savo namuose, be jokių kryžių 
ir gražiai apstatytas gyvų ge
lių vainikais, kurių tarpe bu
vo nuo LU Kliubo, Lietuvos 
Sūnų ir Dukterų Draugystės, 
LDS kuopos, taipgi nuo jo šei
mos, giminių ir draugų. Žmo
nių daug atsilankė atiduoti 
paskutinę pagarbą.

Skaitlingos buvo ir laidotu
vės, kurios atlikta pagal Jo
kūbo pageidavimą laisvai, be 
bažnyčios apeigų, už tai garbe 
jo draugei ir dukrelei, kad iš
pildė jo norą. Po ^aidotuvių 
palydovai buvo užkviesti į na
mus. Reiškiu drg. Gudaitienei 
ir jos dukrelei didelę užuo
jautą nuliūdimo 
Jokūbui ilsėtis 
šalies žemelėj.

valandoj, o 
amžinai šios

Nemunas.

Įvy-London, rugpj. 30 
ko žiaurūs oro mūšiai prieš 
Vokiečių orlaivius, kurie vėl 
atakavo Londoną. Sakoma, 
kad anglai nušovė žemyn 
vieną vokiečių Junkers bom- 
banešį.

miesto

te SOCIALISTO— 
KAPITALISTAS

Tūlas laikas atgal buvau su
stojęs pas Petrą Aržukevičių, 
kuris gyvena netoli Dr. Gri
gaičio gazietos “Naujienų.”

Išsikalbėjus dienos klausi
mais, jis prisiminė praeitį, 
kuomet dar Racine, Wis., gy
veno. Tai buvo laikotarpis 
tarpe 1914-1918 m. Jis pats 
tuomet nemažai dirbo dėl Lie
tuvių Brolių Draugystės, ku
riai Pijus Grigaitis buvo kvies
tas nekartą kalbėti.' Veik kiek
vienu kartu Grigaičiui Racine 
būnant, pas Aržukevičių buvo 
jo (Grigaičio) apsistojimo vie
ta. “Gi dabar, kuomet aš šalę 
‘Naujienų’ gyvenu, tai p. Gri
gaitis manęs nepažysta,”—jis 
pareiškė, ir dadūrė: “Tuomet 
jis skelbė socializmo mokslą, o 
dabar, žiūrėk, kiek jis rėkia 
prieš tas pačias idėjas, kurias 
anuomet man ir visiems lietu
viams siūlė. Keisčiausia, tai 
Grigaičio išstojimas prieš da
bartinę Paleckio vadovaujamą 
valdžią, kuri vykina socializ
mą Lietuvoje. Pasirodo, kad 
Grigaitis jau ne socialistas, 
bet kapitalistas, kad jis gina 
žlugusį smetonizmą Lietuvo
je.”

Turėjau sutikti su “Naujie
nų” kaimyno nuomone.

J. M.

šeštadienį po pietų 
centre, ant State Street, jau
nuoles ^merginos laikė demon
straciją. Išsirikiavo apie 50 
merginų pasirengę juodai, da
lino lapelius ir skleidė obalsį 
prieš konskripciją.

Kiftla mieste ant State St. 
yra didelis žmonių judėjimas, 
tai visų praeivių akys buvo 
atkreiptos į demonstruojan
čias jaunuoles. Labai daug 
žmonių plojo rankomis ir jas 
sveikino.

Jaunuolės šūkavo: ..“Don’t 
be a sucker: Lick Conscrip
tion!” Vienas vyras nuo šali
gatvio atsiliepė: “Pereitą sykį, 
kada buvo karas, aš buvau 
‘suckeris,’ bet sykį pamoką 
gavęs, daugiau tokiu nebūsiu?’

Pemonstruojančių. merginų 
niekas nekliudė. Viskas praė
jo ramiai. Išdalinta daug lape
lių apie šeštadienį prasidedan
tį Taikos Kongresą Chicagos 
Stadiume.

—Ona Savukaitė.

Hartford, Conn.
Mirtis išplėšė iš mūsų tarpo 

sąžiningą ir pažangų drau
gą. Rugpjūčio 23 dieną, iš gy
vųjų tarpo ant visados išsisky
rė d. Jokūbas Gudaitis, su
laukęs 58 metų amžiaus, pa
likdamas didžiausiame nuliū
dime savo gyvenimo draugę ir 
dukterį Birutą.

Jis mirė visai netikėtai. Iš' 
vakaro išdirbo dirbtuvėj pilną 
laiką. Pavalgęs vakarienę

ARTINAS “VILNIES”
RUDENINIS PIKNIKAS. . . f

Jau veikiausiai visi žino, 
kad “Vilnies” rudeninis pik
nikas, kuris turėjo įvykti rug
pjūčio 18 d., liko del lietaus 
nukeltas į rugsėjo 8 dieną. 
Dabar primintina visiems, kad 
prie šio pikniko rengiamasi 
labai smarkiai ir organizuotai.'

Iš komisijos teko patirti, 
kad visa pikniko programa, 
visa tvarka pasilieka taip, 
kaip buvo pirmą j am piknikui 
patvarkyta. , Piknikas įvyks 
toj pačioj vietoj, Oaks Grove, 
119th St. ir Archer Avenue.

Dabar svarbu, kad draugai 
ir drauges, kurie turite paėmę 
platinimui tikietų, pasidar- 
buotumėt per šį laiką iki pik
niko*.

Nedaug laiko beliko iki pik
nikui įv visą l^įką reikėtų su
naudoti prįę jo r^ngtip, Kurįę 
turite pasipirkę tikietų, jie bus

Lietuvių Kalbos Gramatika
SU ANGLIŠKAIS PAAIŠKINIMAIS—PRITAIKYTA 

AMERIKOS LIETUVIAMS

Sutaisė DR 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.
Kaina $1.00 su prisiuntimu.

Agentams ir mokykloms duodama nuolaida. Reikalaukite pas

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

Užsakykite “Laisvę” į Lietuvą
Lietuvos žmonės labai mėgo skaityti “Laisvę,” bet 

Smetonos valdžia “Laisvės” neįsileisdavo. Dabartinė val
džia sukriušino cenzūros retežius ir “Laisvė’I jau eina į 
Lietuvą. Užrašykite ją savo draugams ir giminėms. 
“Laisvės” kaina į Lietuvą $8.00 metams, $4.00 pusei 
Inetų. Antrašą, kam užrašote, prašome rašyti sekamai:

Vardas

Paštas

Gatvė ar kaimas

Apskritys

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

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

MOKYKLOS BAIGIMO PROGA
APDOVANOKITE JAUNUOLIUS

Puikiausia berniukui ar mergaitei dovana — tai naujas Remington Ty^c- 
writeris. Artinasi mokyklų baigimo sezonas—Graduations. Apdovanokite 

savo jaunuolius gražia, nauja Remington Typewriter mašinėle.

ŠTAI JUMS PASIRINKIMAS

Remette Portable Typewriter
(Educational Keyboard No. 8410)

Junior Deluxe Port;

on Model No. 5 DeLuxe

$34.50
849.50

Remington Model No. 1 DeLuxe $59.50
$67.50'»Tuojau užsisakykite per “Laisvę,” Deluxe Noiseless Portable 

nes “Laisvfi” savo skaitytojams 
duoda didelę nuolaidą. Į

Parašykite “Laisvės” Administracijai klausdami informacijų, t į r* prisiusime jums 
cirkuliarą, kuris plačiai aprašo kiekvieną mašiną.

"LAISVES” ADMINISTRACIJA
427 LORIMER SJ.



Antradienis, Rugsėjo 3, 194Q PeniUi pu*Iap!l

Springfield, HlCleveland, Ohio

R. Matusevičiaus Prakalbos 
Patenkinančios; Smetonininkų

Šposas , Neišdegė

Dar apie 7-tą valandą poli
cijos skvadas jau* stovėjo prie 
Lietuvių Svetainės, žmonės 
būriais rinkosi į svetainę, visai 
nekreipdami domės į tuos sar
gus. Nes žinojome, kad mes 
nesame apsivogę ir nesirenka- 
me čia kokio blogo padaryti, 
tik ėjome į Lietuvių Svetainę 
išgirsti gerų kalbėtojų kalbas 
ir įsigyti geresnio supratimo, 
dėl kokių priežasčių įvyko to
kie staigūs pasikeitimai Liettt^ 
voje.

Tik vėliaus svetainėje pa
sklido žinia apie smetonininkų 
negražų šposą. Naujos para
pijos klebonas pasišaukęs Lie
tuvių Svetainės Board Direk
torių pirmininką ant telefono, 
davė įsakymą uždaryti svetai
nę, kad nedavus “bolševi
kams” susirinkt į ją. Bet ga
vęs atsakymą, kad svetainės 
Board Direktoriams yra reika
linga ta $10 rendos apmokė
jimui bankui už morgičius, ta
da kunigas su kitais Smetonos 
šalininkais padavė skundą po
licijos kapitonui Savickui, ku
ris ir atvyko su dviem polici
jos skvadais. Vienam iš sve
tainės direktorių paaiškinus 
policijai, kad čia jie nėra rei
kalingi, svetainėje nieko ne
atsitiks, tada ir policija prisi
pažino, kad ir jie žino, kad 
čia jie nėra reikalingi ir jiems 
gėda esą čia stovėti, bet kada 
atėjo į stotį skundas; tai jie 
turėję čia atvykti.

Kalbėtojai Puikiai Nušvietė 
4Lietuvos {vykius

‘fcisų srovių žmonės buvo su
kviesti į Cleveland© Lietuvių 
Tarpsrovinį Komitetą, kurio 
tikslas buvo suteikti Cleve- 
lando lietuviams teisingų ži
nių apie dabartinius įvykius 
Lietuvoje ir visų srovių žmo
nėms buvo pasiūlyta įstoti į jo 
veikiantį komitetą. Bet kaip, 
tik ^sužinojo, kad R. Matuse
vičius yra pakviestas kalbėti, 
tai greitai nekurie ir pabėgo, 
nujausdami, kad Smetonos ša
lininkams nebus naudos iš Ma
tusevičiaus prakalbų ir dar 
nusitarė meškiškai pasitarnau
ti toms prakalboms. Tik dėka 
svetainės pirmininko Chester 
Ziurio demokratiškam orien- 
tavimuisi — tą sulaikė.

Drg. R. Matusevičius, kai
po žurnalistas, aiškiai nušvietė 
nevien dirbančiosios liaudies 
buvusią labai sunkią padėtį, 
bet kad ir inteligentijai, ku
rios dabar nemažai yra Lietu
voje, nebuvo progos plėsti sa
vo žinojimo, pakol egzistavo 
Smetonos fašistinis rėžimas, 
kad Lietuvos nepriklausomybė 
priklausė nuo tų svetimų šalių, 
kurios daugiaus paskolino pi
nigų Smetonos valdžiai. Tos 
svetimos valdžios turėjo teisę 
tvarkyti Lietuvos vidujinius 
reikalus ir net duodavo įsaky
mus, kokios knygos arba kokio 
laikraščio leidimas turi būti 
sustabdytas ir kad Lietuvoje 
augo nuolatos stiprus pasi
priešinimas prieš kruvinąjį fa
šistinį Smetonos rėžimą, ne
paisant, kad tas pasipriešini
mas buvo barbariškai slopina
mas. Net šauliai, kariuomenė 
ir policija kartais atsisakyda
vo šaudyti nekaltus žmones ii’ 
tą žvėrišką darbą turėdavo at
likti karininkai arba policijos 
viršininkai. Klasių skirtumas 
buvęs toks didelis, kad kari
ninkams buvę uždrausta apsi
vesti su liaudies dukterimis.

Drg. Abekienė, kuri neper- 
senai aplankė visus Lietuvos 
kampus, taippat gerai nušvie
tė Lietuvos liaudies vargingą 
gyvenimą ir sunkias jos gyve
nimo aplinkybes po fašistiniu 
jungu, o labiausiai apie mote
rų darbininkių sunkią padėtį, 
kurios net plytas nešdavo vir
šun budavojamo namo už vi
sai mažytį atlyginimą. Drg. 
Abekienė mums užtikrino, kad 
.dabar kunigams Lietuvoje bus 
daug “geriau,” jie dabar tu
rės daugiaus laiko melstis ir 
galės geriau ganyti tikinčiųjų 
sielas, nes jiems nebereikės rū-

pintis savo dvarais.
“Vilnies” redaktorius

Abekas nušvietė, kaip Lietuvos 
liaudis, per visą Smetonos fa
šistinį rėžipio laikotarpį, ken
tėjo žiauri 
kančias ir panieką, 
dis,—sakė drg. Abekas, 
siliedavo lyg į perdaug įkai
tusį akmenį, kuris trūkdamas 
nutrenkė viską, kas buvo ant 
jo viršaus, iškeldamas į viršų 
kas buvo apačioje.” Toliau 
sakė: “Smetona, su savo fa
šistinių razbaininkų gauja, 
nakčia užsikorė ant Lietuvos 
sprando ir nakčia, su Lietuvos 
auksu, begėdiškai paspruko, iš 
Lietuvos.”

■ Publika, susidedanti iš į- 
vairių pažiūrų žmonių, kuri 
užpildė visą Lietuvių Svetainę, 
kalbėtojais buvo’ pilnai paten
kinta ir sumetė virš $20 aukų 
padengimui lėšų.

Pasveikinimo rezoliucija 
Lietuvos laisvės atkovotojams 
priimta rankų pakėlimu —lyg 
koksai miškas atrodė 
už rezoliuciją.

Prakalbose

mo laikotarpi, I 
iausį išnaudojimą,

“Ta liau-
—su-

apeit, 
ir nepavargsta taip 

O seni žmonės eina, 
vos pajėgdami pą- 
sena kūną ir kau- v v

gadų norėtų, ale kad darbų 
neturi ir negali gauti. O se
niai, tai gali pusbadžiai sau 
gyventi bei mirti. Darbo jau 
nėra dėl tokių fabrikuose ar 
kur kitur. Gyvulių visokių pri
veža, arklių, avių, ožkų, kiau
lių, bulių ir karvių. Apylinkės 
žmonės eina, neša pieną na
mo, gauna pigiai pasipirkt, 
kaip kada moka už kvortą tik 
3c. Tai daro sūrius ar varškę. 
Kiti karus parkina arba kam
barius rendavoja per tą visą 
laiką tos parodos.

Pirmiau lietaus nebuvo per 
ilgą laiką, o dabar kartais po 
biskį krapina, tai pakenks ir 
parodai ir visokiems reisams, 
čia negali viską surašyt į 
trumpą aprašymą.

A. Čekanauskas.

per 100 tūkstančių žmonių, 
kurie turi “neamerikoniškus 
palinkimus f’ be t j girdi, rei
kią ištirt dar “virš 1,000” 
asmenų kaip nužiūrimų 
“penkta-koloniečių.”

Dies žada slaptai,
uždarų durų tyrinėt juos ir 
liudininkus. Sako, kad jei
gu jie būtų viešai kamanti
nėj ami, tai “gręstų pavojus 
pačiai jų gyvybei tokiais 
laikais kaip dabar.

prie

.t>. jįi

rankų

Buvęs.

elec- 
bus

teisybę ape: 
buvo išduota 

Kas subudavo-

Pirmas 1940 rinkimų 
tion” masinis mitingas 
Music Hali, Public Auditoriu- 
me, September 6 d., pėtnyčioj, 
8 Vai. vakare.

lišgirskite
Kaip Francija 
ir užkariauta?
jo Hitlerį ir dėlko? Kaip Hit
leris gavo Suv. Valstijų alie
jų, gazoliną ir karinius lėktu
vus? Kodėl priverstiną ka
riuomenėn ėmimą vykdina ? 
Kas profitieriauja ir naudoja
si iš Roosevelto apsigynimo 
programos ? Ką šis, taip sa
kant, “apsigynimas” apgina ?

žymiausias kalbėtojas šiame 
didžiuliame mitinge bus drg. 
William Z. Foster —pirminin
kas Komunistų Partijos, USA.

Taipgi kalbės ir Arnold 
Johnson, komunistų .kandida
tas ant gubernatoriaus.

Įžanga 35c pre durų, o iš- 
kalno tikietą nusiperkant tik
tai 25c.
s Šis didelis susirinkimas yra 
rengiamas Komunistų Parti
jos Rinkimų-Election Kampa
nijos Komiteto.

Tai visi Clevelando ir visų 
apylinkių lietuviai ateikite 
kuoskaitlingiausiai ir paklau
sykite šių žymių kalbėtojų, ku
rie pasakys jums daug nau
dingų dalykų, o svarbiausiai 
apie rinkimų kampaniją No- 
vemberiaus mėnesyj.

. M. Valentą.

Rezoliucija
Priimta 23 d., rugpjūčio 

mėn., 1940 m., Lietuvos Drau
gų Komiteto surengtam masi
niame mitinge Lietuvių Svetai
nėj, 6835 Superior Ave., 
Cleveland, Ohio.

Išklausę svečio iš Lietuvos 
žurnalisto R. Matusevičiaus ir 
“Vilnies” redaktoriaus F. Abe
ko bei Abekienės pranešimus 
apie priežastis dabartinių pa
sikeitimų Lietuvoj, nutarėm 
pasveikinti naują sovietinės 
Lietuvos vyriausybę ir visą 
darbo liaudį, linkėdami jiems 
puikią ateitį broliškų socialis
tinių respublikų sąjungoj.
* Lai gyvuoja Sovietų Sąjun

ga, darbo žmonių užtarėja ir 
šauni mūsų tėvynės gynėja!

Lai gyvuoja išsilaisvinus iš 
po Smetonos fašistinio jungo 
Sovietinė Lietuva!

J. Žebrauskas, 
pirmininkas.

tik ūžia, try
pi atformų ir 
kad eitų į vi-

Dies Reikalauja $100, 
000 ir Uždraust Komu 

nistų Organizacijas

net keli 
tą skyrių, 
tokius pa-

Washington. — Kongres- 
manas Martin Dies, pirmi
ninkas kongresines tyrinėji
mų "komisijos^ rugpj. 28 d. 
atsišaukė į [Jungtinių Val
stijų kongre 
uždraust visas komunistines 
ir fašistines organizacijas.

Dies taip pat reikalavo, 
kad kongresas paskirtų dar 
100 tūkstančių dolerių jo 
komisijai. Sako, kad jo ko
misija jau ištyrė ir surašė

rugpj. 28 d.

įstatymiškai

pri- 
pra- 
nor- 
kaip

pamaty-

--------- I
Rugpjūčio 25 d. pasibaigė 

paroda State Fair Ground, ku
ri buvo laikoma per 9 dienas, 
žmonių lankėsi pusėtinai per 
visas dienas. Mat, turėjo pasus 
veltui, o šiaip per vartus įėji
mas buvo 25c. Tiesa, yra ir 
ko pažiūrėti, pasidairyti, ypač 
jauniems žmonėms. Mat, grei
tas, vikrus gali daug 
apžvalgyt 
jau greit, 
krypuoja 
nešt savo
lūs, jau nudėvėtus, artinančius 
į mirties grabą. Jaunuoliai ra
gina tėvus eit toliaus iš vienos 
vietos į kitą, kad daugiau pa
mačius, o tėveliai skundžiasi, 
kad jau pavargę ir nori pri
sėsti ir duoti kojoms ir visam 
kūnui pailsį.

Iš visų šonų 
pia, šoka ant 
šaukia publiką,
>dų pasimokėję įžangos kainą.

O kiek čia visokių vertelgų, 
mažų ir didelių ! Vieta ir že
mės kąsnelis atsieina brangiai 
pasirandavot, uždirbsi ką ar ,į 
skylę įlysi, tas dėl steito paro
dos rengėjų nesvarbu —.ateis 
kitas ir vietą paims ir mėgins 
pinigui pasidaryt, kaip ir tu 
mislinai. \

Daktarų skyriai 
buvo. Aš tėmijau 
kur aiškina ir rodo
veikslus apie moters gimdą. 
Parodo, kokioj vietoj yra ova- 
rai ir kaip vaisiaus kiaušinėlis 
ritasi į gimdą ir susitikęs su 
vyro sėkla katroj vietoj 
kimba ir vaisius žmogaus 
deda augt. Parodo, kaip 
mališkai esti kūdikis ir 
ne. Labai žingeidus
mas. Daktarišką knygą kad ir 
skaitai, visgi nėra taip gerai 
suprantama, kaip matai ro
dant. Buvo daktarų visokių 
skyrių. Vaikus egzaminuoja ir 
tiria sveikatingumą; duoda ir 
praizus, katrų vaikąi esti geroj 
pilnoj sveikatoj. Suaugusieji 
net seni — ,kas nori ir eina į 
tuos skyrius dėl sveikatos pa
tyrimo.

Karstų bei grabų kompani
ja rodo labai išpuoštus kars
tus. Malonu ir žiūrėt, kad 
taip gražiai padirbti iš viršaus 
ir vidaus. Jaunos? mergaitės, 
turbūt biednos, šnekučiuojas 
tarp savęs ir sako: “Kad aš 
gaučiau' tokį karstą numirus, 
tai ir dabar mirt norėčiau; 
kaip tai gražus.” O aš, senas 
būdamas, žinau, kad jau gil
tinė suka aplink. Pamislinau: 
“Kad man jaunas dienas su
grąžintų, tokį, kad Įr gražų 
•karstą, paspirčiai! su koja.”

Mašinų - galybės visokių, 
naujausių ir geriausių išradi
mų bei panaujinančių; viso
kios vigados dėl žmonių, ar 
tai ūkininkams, ar miestų gy
ventojams. Ak, prie geros 
tvarkos tik .gyvenk ir norėk 
gyvent ir dirbt prie tokių viga- 
dų. Bet dar ne visiems tos vi
gados tarnauja. Kas galėjo su- 
sitaupint iš jaunų dienų savo 
gyvenimo, nusiskriausdamas 
pats save. O antra, jeigu gera 
sveikata tarnavo, nepaliego 
anksti, tai nors dalį tų naujų 
vigadų turi ir džiaugėsi, kad 
ir senas jau būdamas. O jau
nuoliai veik visi šių naujų vi- 
bininkų klasės judėjime.

Bet reikalinga visiems lite
ratūros organizaciją paremti.

Komisija deda didžiausias 
pastangas, kad atsilankiusieji 
būtumėte visi patenkinti ir už
ganėdinti. Tai visi atsilanky
kite kuoskaitlingiausiai ant šio 
paskutinio išvažiavimo.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
SCRANTON, PA.

ALDLC 39 kp. susirinkimas įvyks 
pas dd. Ghioksni'us, trečiadienį, 4 d. 
rugsėjo 8 v, v. 1256 Diamond Avc^ 
Prašome draugų dalyvauti, nes turi
me daug svarbių dalykų aptarti.

Org.
(207-209)

d.
E. 
ti

WILKES-BARRE, PA.
LLD 43 kp. susirinkimas įvyks 8 
rugsėjo, 7 v. v., IWO Svet., 252 
Market St. Malonėkite atsilanky- 
ir naujų narių atsivesti.

(206-208)
& 43

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

630 SUMMER AVENUE 
'Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

•0

Mexico City. — Meksikos 
valdžia priima 250 tūkstan
čių Ispanijos respublikiečių 
lojalistų, kurie buvo pabėgę 
nuo fašistų į Franciją ir lai
komi ten kaip alkani vergai 
koncentracijos stovyklose.

Bucharest, Rumunija, ru
gpjūčio 30. — Rumunų val
dininkai praneša, kad So
vietų karo laivynas darąs 
manevrus netoli Rumunijos 
pakraščių.

VARPO KEPTUVU 
36-40 Stagg St Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y. 
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir P ar ė m Yra Skaniausi

1620 1... 
County 
premises.

Y.

107 
at 

.’11, 
the

Beer, Wine, Liquor
WHOLESALE AND RETAIL

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 77-16 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alconolic Beverage con
trol Law at 2142 Fulton Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MICHELIN A MASSARO
& VINCENT ZULU

Fulton St., Brooklyn, N. Y.

. that License No.
.... :i. i
at retail under Section 107 

control Law at 
Island Ave., Borough of B’klyn, 
Kings, to be consumed on the

WALTER RUDEN 
Island Ave., B’klyn, N. Y.

2142

NOTICE is hereby given 
EB 2909 has been issued to the undersigned 
to sell beer, 
of the Alcoholic Beverage 
1638 Coney 
County of 
premises.

1638 Coney

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 866 ..........................................................  ’
to sell 
of the . 
881-883 
County 
premises.

C-.T.l'ZELL 2..1 
881-883 Fiatbush Ave.,

NOTICE
EB 2691 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 

Law at 
B’klyn.

has been issued to the Undersigned 
beer, at retail under Section ' 107 

Alcoholic Beverage control Raw at 
Flatbush Ave., Borough of B’klyn, 
of Kings, to be consumed on the

GARFIELD CAFETERIA, INC.
Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License NoJ

at retail under 
e Alcoholic Beverage control 
Kings Highway, Borough of 

of Kings, to be consumed on the

ALBERT WECHSLER’ and 
JACOB RAPPAPORT

Kings Highway Brooklyn, N. Y.1620

NOTICE is hereby given that License No. 
1*)B 2682 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage control Law at 
301 Pearl Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOHN BEHRENS—WIILIAM BEHRENS 
301 Pearl Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given: that License No. 
GB 1417 has been issued to the undersigned 
to sell > beer, at retail un^ler Section 
of the Alcoholic Beverage control Law i 
1154 Liberty Ave, Borough of Brookly 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

EDWARD GEVIRTZ, INC.
1154 Liberty Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11172 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage control Law at 
24 Rockaway Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BODO THIELE
24 Rockaway Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 240!) hus been issued to the undersigned 
to sell beer, at . retail under Section 
of the Alcoholic Beverage control Law 
216 Ridgewood Ave., Borough of Brooklyn 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

JESSE GINSBERG 
Ridgewood Food Market

216 Ridgewood Ave., Brooklyn:

107 
at

the

at retail under
Beverage control 
,, Borough of 

to be consumed off the

STEPHEN LOPES 
Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No.

107 
at

at retail under Section 
Beverage control La\ 

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

ANTONIO PATERNA
Street, Brooklyn, N. Y.

i hereby given that License No.

at retail under Section 107 
Beverage control Law at 

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

FRANK KIELBINSKI
Street, Brooklyn, N. Y.

that License No.

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 paStą i kitus miesrus, specialiai greitai pristato. 
Ant Jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kainas.

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

ĮSIGYKITE DABAR
Žemiau parodyta tik keli iš mūsų didelio sandelio 

šios rūšies daiktų.
YOUR OLD) WATtH Visokiausiu Rūsiu

■

Paskutinis Piknikas ir Išva
žiavimas Šiame Sezone

Rengia ALDLD 22 kp., pas 
Machutą, prie Green Rd., ma
žesnėj svetainėje, rugsėjo 8 
d., nedėlioję. Pradžia 12 vai. 
dieną ir trauksis iki vėlybos 
nakties. Bus visokių gerų gėri- j atsibuvusio ‘Vilnies’ pikniko, 
mų ir užkandžių įvalias 
siems. Bus gera ork&tra 
kiams.

Gerbiamieji Clevelando 
apylinkių lietuviai, seni 
jauni’ Mes užkviečiame 
visus atsilankyti ant šio pasku
tinio išvažiavimo, o labiausiai 
turėtumėt dalyvauti Literatū
ros Draugijos nariai, neš Lie
tuvių Darbininkų Literatūros 
organizacija atlieka naudin
gus darbus apšvietoje ir dar-

“Laisvėje,” rugp. 1
“Celevlando Kronikoj

d., 
“Iš

MKn

vi- 
šo-

ir 
ir 

jus

—tai kaslink aukų dėl Cleve
land© progresyvi© veikimo, pa
taisykite klaidą: buvo surink
ta aukų ne $13.35, ale $15.35.

“Laisvėje”, rugp. 16 d., iš 
Cleveland, “Apie sergančius 
draugus-ges” yra įvykus klai
da, kaslink drg. P. Bruščiuvie- 
nės namų adreso -—turi būti 
6932 Lawnview Ave., o ne 
6932 Pawnview Ave.. I

M-

& 107 
at

the

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y. 

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

J. LeVANDA—E. LeVANDA 
Tėvas ir Sūnus Levandauskal

UNDERTAKERS

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

. karnoj Krautuvėj

Manhattan Liquor Store

LeVANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA

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

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-3842

retail under Section 
Beverage control Law 

, Borough of Brooklyn,

w.m-iwnutr 
tMCMvfM.O'MUUHCt

M

■

N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11387 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 
of the Alcoholic Beverage control Law 
340 DeKalb Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, 
premises. (-------
340 DeKalb Ave.,

NOTICE
GB 11101 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage control Law at 
1705—65th 
County of 
premises.

1705 65th

NOTICE i . „
GB 11189 has been issued to the undersigned 
to sell beer, 
of the Alcoholic 
114 Newel 
County of 
premises.

114 Newel

NOTICE is hereby given
GB 6921 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage control Law at 
1440 86th Street, . .
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH BRUSCA
1440 86th St.,, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB10731- has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 
of the Alcoholic Beverage control Law 
126 Albany Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

JACOB TAM KIN
126 Albany Ave., Brooklyn, N
NOTICE is "7
GB 11370 has been issued to the undersigned 
to sell Nbeer, 
of the. Alcoholic 
470 Nostrand 
County of Kings, to 
premises.

* ANNA
470 Nostrand Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 21 33 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage control Law at 

.435 Wilson Ave.,. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CHRIST MAIER
435 Wilson Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that Licenąe No.
’ ' ......................... •„ I

, at retail under Section 107 
Beverage control Law at 

Ave., Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

SMITH
Brooklyn, N. Y.

Garsinkite savo biznj dien 
raštyje “Laisvėje’*.

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

(Kampas Roebling St.)

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

Calverts
“Special

Didžiausia ir žemiausiom kainom, 
krautuve WilliamsVurgh’e

i P ' * '."I. ' 4 *’

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ RUSIŲ GĖRIMŲ

WC<

ŽIEDAI

TRADE IT IN FOR A-l

■^jeweli 
'i

Bulovam
nuo $1.50 augštyn 

Daimantai 
Melsvi-balti ir perfekto

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

ROBERT
LIPTON

JEWELER 
{steigta 1892 

701 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y. 

Tarpe
Graliam & Manliattan Avės.

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

KAIP PALAIKYT SVEIKATA
_ 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

• (Virž 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.

X-Rays
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Taip Vadinama “Liet. Diena” Naudota 

Laisvai Lietuvai Niekinti 
/

Prasidėjo Ateivių 
Registravimas

Jūrininkai Remia Vado 
Darbą už Taiką

New Yorke Teatrininką 
Nužudė Plėšikai

no švento Jurgio parapijos 
ohoras. šokikai, tai esama šo
kikų tik ant programos lapo. 
Choras turi daug jaunuome
nės, bet skambėjo kaip visi 
kiti bažnytiniai chorai (t. y. 
neaiškūs žodžiai, galėjo ir lo
tyniškai dainuoti ir beveik 
skirtumo nebūtume radę). Tur 
būt mikrofonai sugadino tru
putį, ba visvien Jonas Brund-

Mr. Rafolas Kruchas, Mrs. 
i Marian Strumskis, Lillian Stil-

“No. 3 Reporteris”.son.

Malioriai Vieningai 
Laikosi Streike

sulas ponas Budrys ne
pribūti”. Paskui per-

Streikuojanti 9-tos Tarybos 
malioriai laikosi streike vien
ingai ir veikliai. Pirmą streiko 
dieną, pirmadienį, pradėjo 
milžinišku masiniu- mitingu 
Royal Windsor salėj, W. 64th 
St., N. Y., kur jie iš streiko 
komiteto gavo informacijas, 
kaip laikytis streike.

Po mitingui, virš 7,000 ten 
buvusių maliorių išsirikiavo į 
masines pikieto demonstraci
jas, kiekvienas nešinas iška
bomis. Einant po du greta, jie 
sudarė ilgus, kelių blokų pa
radus septyniose skirtingose 
vietose.

Rugpj. 24-tos vakare jūsų 
nekaltas reporteris netyčia už
ėjo ant “Lietuvių Dienos” pro
gramos Pasaulinės Parodos 
American Common aikštėj, tai 
kaipo reporteris, turėjau ir 
klausyti, nors ir nenoromis.

Programa prasidėjo su ti
piškai fašistiniu įsakymu, ku
riame nustatyta, kad pirmuti
nės dvylika eilių kėdžių rezer
vuotos tiems, kurie yra spe-' za yra geras chorvedis ir gali 
cialiai kviesti arba turi specia-j pusėtinai pralavinti chorą. 
Bus bilietus. Visi kiti žmonės’ Pačioj pabaigoj turiu pasa- 
turi atsisėsti už dvyliktos eilės, kyti, kad programos komite- 
Tai ir aš su visais kitais “mu- tę radau vardus sekamų : Mrs. 
žikais” atsisėdau už tos dvy- Helen Vyziūtė-Kulber, Mr.
liktos eilės. Tatai įvyko neipo-1 Michael Antanavičius, Mr.
kant įžangos ir įėjus į aikštę, , Jonas Dumčius, Miss Anita 
kuri yra paskirta Demokrati- Garšva, Mrs. Joseph Garšva, 
jai!

Nuo lietuvių programą ati
darė Jonas Valaitis, kuris, tur
būt labai išdidžiai jautėsi, ba 
užmiršo paprašyt Amerikos 
himną sugiedoti, nors progra
mos lape ir buvo pažymėta. 
Valaitis tuojaus pranešė, kad 
komiteto garbės pirmininkas 
“gerbiamas Lietuvos general M 
uis k 
gale/
skaitė “ką tik gavęs” telegra
mą nuo “gerbiamo pono mi- 
nisterio žadeikio,” kuriame bu-1 
vo sveikinimai dėl susirinku-1 
šių.

Baltimorės teisėjas Laukai
tis kalbėjo keletą minučių. 
Kalba buvo sudėstyta su tipiš
kais politikieriaus sakiniais ir 
žmogus jauteis, kad nieko 
naujo nesužinojai.

Bet vakaro pyragą turbūt 
laimėjo kunigas žvirblis. Jis 
.tuojaus pradėjo kalbą skaity
damas ištrauką iš “Brooklyn 
Tablet” (kunigų laikraštis, 
kuris remia “father” Cough- 
lin’o Chirstian Frontą. Dažnai 
nuėjęs į nazių susirinkimą, po
draug su “Social Justice” ir 
fašistų nazių oficialiais laik
raščiais, gali nusipirkti ir 
“Brooklyn Tablet”). Kunigas 
Žvirblis skaitydamas pabrėžė, 
kad senojoj Rusijoj prie caro 
lietuviams buvę daug geriau, 
negu šiandien. Prie caro ru
sai, nors buvę patys krikščio
nys, bet šiandien lietuviams 
esą prasčiau, ba Rusiją valdą 
ne krikščionys ir ne rusai!

Lenkams ir kitoms Vokieti
jos užgrobtoms tautoms atei
tis esanti šviesesnė, negu lie
tuviams užtat, kad prie Hit
lerio esą vilties krikščionybei 
ir žmonijai, o prie komunistų, 
tai nesą vilties ir užtat lie
tuviai esą pražuvę'

Paskui nuo savęs kunigas 
davė suprasti, kad Lietuvoje 
viešpatavo progresas prie se
nosios Smetonos valdžios, ba 
buvę pastatyta 
namų, plentų, mokyklų ir t.t. 
Žinoma, dvasiškis neminėjo, 
kad būta ir ūkių varžytinių, 
kalėjimuose kankinamų politi
nių kalinių ir daug, daug nu
vargusių ūkininkų ir darbinin
kų. Sakė, kad viena lietuvių 
ypatybė yra, kad lietuvis Lie
tuvoj ryte keldavęs su kryžiu
mi ant sienos sale lovos, eida
vo į laukus dirbti per takus 
nustatytus su kryžiais, dirbda
vo laukuose, kuriuose kryžiai 
stovėdavo, ir eidavo gulti vėUtik 19 narių, kurie balsavo už 
su kryžiumi ant sienos šalę lo
vos. Beklausant, man užėjo 
mintis, ar tas kunigas galėtų 
galutinai išspręst, kodėl tiek 
lietuvių""Amerikoj virto į pro
gresyvius ir nesiskaito su baž
nyčia? Ar jis žino, kodėl mū
sų išeivijoj j yra toks didelis 
skaičius ^nfonių, kurie žiūri į 
klerikalų eiles su nepasitikėji
mu ?

Galima būtų daug daugiau 
aprašyti, bet aš manau, kad 
skaitytojai numano pagal ko
kią temą viskas buvo vedama. 
Užtat aš baigiu aprašymą, su 
raportu, kad programoje daly
vavo Lillian Stilsoniūtės Šoki
kų grupė ir Central Brookly-

Atskiros Firmos Jau Tariasi
Pirmą dieną unija gavo iš 

su virš 50 atskirų firmų pra
šymus paskirti laiką deryboms 
dėl atskirų kontraktų su uni
ja, nežiūrint, ką darys Master 
Painters Association, bosų or
ganizacija, dėl kurios atsisa
kymo išpildyt maliorių reika
lavimus ir įvyko streikas. Vieš
butyje Diplomat įsteigta dery
bų centras.

Tarpe pasiūliusių malio- 
riams taiką radosi Hearn’s de- 
partmentinė krautuvė, Madi
son Sq. Garden Korporacija ir 
Warner Bros.

Užstreikuotos maliorių fir
mos niekur nebandė pradėt 
darbus. Louis Weinstock, uni
jos fin. sekretorius ir vadas, 
sako, kad veikiausia jie nei ne
bandys pradėt, kadangi tokius 
savininkus unija baudžia, ne- 
sirašo su jais sutarties streikui 
pasibaigus.

Dabartinis streikas tiesiog 
paliečia Manhattan, Bronx ir 
Richmond maliorius. Kitur už-

daug gražių streikuota tik tie darbai, kurie
priklauso užstreikuotoms New 
Yorko firmoms. Brooklyno ma
lioriai, priklausanti 18-to Dis- 
trikto 'Taryboj, ir Queens, 28- 
tos Tarybos nariai, pažadėjo 
streikieriams visokeriopą pa
ramą. Jie irgi rengiasi strei
kui, jei iki penktadienio nepa
sirašys sutartį.

Streikas paliečia 12,000 
maliorių. Diskusuojant ir bal
suojant streiko klausimą, 11- 
koj to distrikto lokalų radosi

priėmimą bosų pasiūlymų. Vi
si kiti, kaip mūras, stovėjo už 
unijos išstatytus reikalavimus.

Unija yra streikui pasiruo
šus ir finansiniai, turi susidė
jus $120,000 streiko fondą. 
Tai nėra daug, jei reikėtų 
streiką ilgiau užtęsti,
visgi gera pradžia. Prie to, vi
si nariai yra nusitarę sumokėt 
po $10 asesmentų į streiko 
fondą.

tačiau

Auksoriaus - krautuvėj, 252 
Smith St., 3 plėšikai surišo 
pardavėją ir bandė atidaryt 
saugiąją šėpą, bet plėšikų sig
nalui suskambėjus* pąbėgo stf 
apie $100 vertės grobio.

Rugpjūčio 27-tą oficialiai 
prasidėjo nepiliečių ateivių re
gistracija. Jai vietos didžiaja
me New Yorke yra sekamos:

Brooklyne
Brooklyn Eagle Building’e, 

Johnson 
ryto iki

ir Adams Sts., nuo 9 
9 vakaro.

Queens
Island City Post Of-Long

fice, 21st St. ir 46th Avė., nuo
9 ryto lig 9 vakaro.

Jamaica Main Post Office, 
89th Ave. ir 164th St., nuo 10 
ryto iki 9 vakaro.

Staten Island 
' Main Post Office, 
St., St. George, nuo 9
10 vakaro.

Bay45 
ryto lig

Bronx
City Island Postal 

361 City Island Ave., 
ryto iki 8 vakaro, apart sek- . 
madienių; taipgi sekamose 
liaudies mokyklose: 2, 12, 20, 
33, ir 37-toj.

Manhattan
General Post Office, Room 

4560, įėjimas iš 33rd St. neto
li 9th Ave.; Church St. An
nex, 90 Church St., Room 516; 
Grand Central Annex, 110 E. 
45th St., Room 325-B; visos 
vietos atdaros'nuo 10.ryto iki 
10 vakaro, apart sekmadienių, 
taipgi liaudies mokyklose: 
14, 15, 30, 41, 42, 46, 93, 
132, 136, 159. Mokyklose 
landos nuo 4 po pietų iki 
vakaro.

Station, 
nuo 10

10, 
98, 
va-
10

Laikraštininką Gildija 
Laimėjo Bylą

Trys tūkstančiai jūrininkų, 
susirinkę į masinį mitingą rug
pjūčio 29-tą, Manhattan Cen
ter, N. Y., vienbalsiai užgyrė 
savo unijos ir vietinės CIO 
Unijų Tarybos prezidento Jo
seph Curran’o darbuotę už 
taiką-.

Curranui pasisakius prieš 
verstiną kareiviavimą, radosi 
unijoj grupė žmonių, kurio 
viešam pareiškime pasakė, 
būk Curran neatstovaująs na
rių nuomonės. Buržuazinė 
spauda jų tą burbulą išpūtė.

Toj pat rezoliucijoj, kurioj 
užgiriama Currano nusistaty
mas už taiką, kritikuojamas 
Hillmanas už pataikavimą no
rintiems “varu mums įbrukti 
gerklėn konskripciją vardai! 
'šalies gynimo ir tuo pat sykiu 
kenkiantiems tikrajam apsigy
nimui atsisakant gamint gink
lus ir amuniciją, jei negaran
tuojama milžiniški pelnai.”

Per eilę metų tęsėsi tarp 
spaudos darbininkų unijos — 
Newspaper Guild —* kova 
prieš kapitalistų didlapio 
“New York Times” leidėjus 
dėl mėtymo iš darbų unijistų.. 
už unijinę veiklą. Unija bylą 
perdavė Nacionalei 
Santykių Tarybai.

Šior*is dienomis byla iš
spręsta unijos naudai. ‘Times’- 
o’ bosams įsakyta sugrąžint 
darban Grace Porter, sekreto
rę, ir Fred Jaeger, biznio re
porterį, kurie tarybos 
žinta buvę išmestais iš 
dėl veiklos knygvedžių, 
grafų ir sąskaitininkų, 
laikraštininkų unijose,
ta sugrąžint darban ir Isaac 
Gilbert, knygų peržiūrėtoją. 
Įsakyta ir atmokėt jiems ne
darbo laiku nustotas algas.

Tarybos narys William M. 
Leiserson laikėsi skirtingos 
nuomonės. Jis sakė, kad 
“Times” “nebuvęs neteisėtu 
derybose su Gildija,” kaipgi 
rašė, kad G. Porter buvusi 
“nužiūrėta turint kokius ryšius 
su ‘Times’o’ komunistų viene
tu” ir • pareiškė, kad" tokios 
nuožiūros užtekę, kad ją pra
šalint iš darbo.

Darbo

pripa- 
darbo 
steno- 
taipgi 
Įsaky-

Gavo “Nosį” Savam 
Lokale

Eiliniai Pardavinėtojų Uni
jos Lokalo 338-to nariai pa
rodė, kad CIO Unijų Tarybos 
prezidento Joseph Curran’o 
darbas už taiką jiems prie šir
dies, o jų paties lokalo mana- 
džerio Murray J. Kudish’o 
atakos ant Currano yra prieš 
jų reikalus . Mitinge vienbal
siai priimta rezoliucija prieš 
verstiną kareiviavimą taikos 
laiku, išrinkta 4 delegatai Tai
kos Mobilizacijon, Chicagoj, ir 
kritikavo savo manadžerį už 
sauvališką kalbėjimą varde 
unijos neatsiklausus Pild.. Ta
rybos nei narių.

• Frank Bausch, spaustuvinin
kas, tapo miltinai sutrėkštas 
savo mašinos, jai sustojus

Lankėsi Daug Tolimą 
ri v* Svečių

Anksti šeštadienio rytą lan
kėsi “Laisvėje” Eva ir Vincas 
Kralikauskai, Eva ir Dom. Va- 
syliai ir duktė Rūta, taipgi Je
anette Kodys iš Lawrence, 
Mass. Atvykę į menininkų 
konferenciją ir dainų festiva- 
lą, ir pamatyt didmiestį šven
čių proga. Kralikauskas “Lais
vės” reikalams paaukojo $1 
ir pasipirko knygą už 50c. D. 
Vasylius pasiėmė gerą pluoš
tą knygų platinimui.

Lankėsi Elena ir Ant. Pa- 
giegalai, ir Adelė Tvarijonie- 
nė iš Binghamtono, N. Y. At
vykę irgi menininkų iškilmės- 
na, ir kitais reikalais. Jie visi 
patiesė po $1 “Laisvės” rei
kalams.

Taipgi pribuvo Jonas Bal
sys ir grupė mergaičių, Lyros 
Choro narių : Lena, Bertha ir 
Olga Bartulis, taipgi Ida Bal
sys. Ida čionai jau nuo seniau, 
buvo delegate LDS Seime. 
Kiek vėliau atvyko P. Pasers- 
kis, jo. duktė Katrina ir K. 
Juškevičius.

Baigė 20-ties Savaičių 
Senumo Streiką

Per 20 savaičių užsitęsęs 
streikas, prieš Am. Preserve 
Co. baigtas gale pereitos sa
vaitės. Jį vedė kenuotojų 
unija, CIO. Nauja sutartis, ga
liosianti du metus, pakelia po 
11 centų algas, duoda atosto
gas, uždaros šapos sąlygas, lai 
ką ir pusę už viršlaikius, ir 40 
valandų savaitę.

Taipgi susitarta, kad, jei 
pragyvenimo kainos 
rėš būt keliama ir 
kas 8 mėnesiai.

kils, tu- 
mo k ėstis

Po ištisos savaitės 
Išvežioto jų Brolijos 
807, 816 ir 292 su prekių iš- 
vežiojimo firmų atstovais su
tarties neatsiekta$ Sena sutar
tis baigėsi rugpjūčio 30-tą. 
Unijos , pasiruošusios skelbt 
streiką su 3-čia rugsėjo. Pa
lies 20,000 darbininkų.

derybų
Lokalų

TURAUSKAS, Savininkas

, Walter Ebeling, anti-nazių 
teatro Yorkvillęj vedėjas, din
gęs pereitą liepos mėn., kaip 
skelbiama spaudoj, buvęs nu
žudytas liepos 10-tą, Michiga- 
ne, paprastų plėšikų, kurių jis, 
pakelyje radęs prašantis pa
vėžint, pagailęs ir paėmęs pa
vežti.

Iš karto policija jieškojo 
Ebelingo vaduodamas! minti
mi, kad jis galėjęs būt pa
grobtas ar nužudytas politinių 
priešų. Bet šiomis dienomis 
rasti Ebelingo kruvini drabu
žiai Delhi, Ind., taipgi sudau
žyta mašina netoli 
davedė prie arešto 
chard 
Bend, 
Louis, 
stėje.

Bentono 
tūlo Ri- 
iš SouthKlometter, 

ir Marwin Cagle iš St. 
Jiedu prisipažinę žudy-

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)

PARDAVIMAI
Parsiduoda Bar ir Grill (aludė), 

277 Grand St., su pilnais gėrimu 
laisniais. Biznis išdirbtas per 7 me
tus. Kas nupirks, galės padaryt ge
rą pragyvenimą. Priežastis pardavi
mo —turtu 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)

RANDAVOJIMA1
Pasirandavoja vienas kambarys 

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

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)

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 
Rheingold 5xtra Dry Alus.

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės

Turime ir kambarių pernakvot 
arba savaitiniai išrandavot
JOSEPH ZEIDAT

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 CQURT STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-8622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

BALAŽENTIS, Manager

Sveikina LDS Seimo delegatus ir nori susipažinti su jais!

GRAŽIAI ĮRUOŠTA VIEŠA UŽEIGA 
užėję tikrai jausitės patekę į tinkamą vietą 

atsilankysite dažniau/
VISOKIOS DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS 

GERI STEIKAI IR KITI VALGIAI

fii vieta yra skersai gatvės nuo “Laisvės”, 
Lorimer Ir Ten Eyck Streets> ■ ' _

Ten Eyck Street B
Tel. evergreen 8-8620

|iS)OT—•» ' mrritilrii-i

ant kampo

IP x-

Antradienis, Rugsėjo 3, 1940.
■ — - - ..... .u<sas3

NOTARY 
PUBLIC

Telephone 
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street Brooklyn, N. Y,

Puikiai įrengtos dvį koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

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

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

426 SOUTH 5th STREET ’ BROOKLYN, N. Y. 
Blokas nuo Ilewes eleveiterlo stoties Tel. Evergreen 4-9508

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

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Rei-

Iš senų 
n a u jus 
lūs ir 

i sudarau 
Grikoniškais.
Įkalui esant ir 
Įp a d i dinų tokio 
f 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

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Išbalzamuoja ir laidoja ant vi
sokių kapinių; parsamdo ai>*?- 
mobilius ir karietas veselijom, 

krikštynom, kitkam.
231 BEDFORD AVĖ., 

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

CHARLES’
UP-TO-DATE

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

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

Gerai Patyrę Barberinį,

F. W. SHALINS
(SHALINSKAS)

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

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto

Tel. Virginia 7-4499

Lietuviu Rakandu Krautuvė
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. ev. 7-8451 Brooklyn, N. Y.

Lietuviu Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

Į JŪSŲ SENĄ AĘ NAUJĄ ŠILDYTUVĄ į
| (Steam Boiler) į
Į Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir įdės tinkamą j 
į “burner” arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. | 
į Maloniai suteikiame aprokailmus be jokio mokesčio, j

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

Telefonas EVergreen 7-1661
w tAšiAi mi vy ira mm w ira tni mm tnt w ibš w mi

FRANK DOMIKAITIS
, RESTAURACIJA

417 Lorimer St — Brooklyn — “Laisvės” Name

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

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

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO

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

MW MM MWWW'MW MM MW MM MM MM MM MM lAfMM WMWwM lAtWtinbt iįfŽMMb į

ll»lllllltlll l’

įHl^y




