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

- -- .........

Francijos buvęs premjeras 
Daladier uždarytas kalėjime^ 
Kartu pasodinti už grotų taip-’ 
gį Reynaud ir Gamelin. Tai 
pačios didžiosios fišės.

Juos suareštavo Petaino val
džia ir suareštavo kaip tik po 
tuo įstatymu, kurį šitie ponai 
būdami valdžioje kadaise iš
leido prieš komunistus.. Vadi
nasi, kasė duobę kitiems, bet 
patys jon įkrito. Kitus vadino 
“tautos išdavikais,” o dabar/ 
patys yra tokiais vadinami 
diktatoriaus Petaino.
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Angly Lakūnai Sudaužė 
, Berlyno Gelžkelio Stotį

London, rugs. 11. — An
glai praneša, kad jų lakū
nai bombomis sudaužė di
džią Potsdam geležinkelio 
s£otį Berlyne.

ANGŲ JOS ORLAIVIAI PLEŠKINO 
BERLYNO CENTRU IR 24-RIS KITUS 

KARINIUS VOKIEČIŲ PUNKTUS

Oro Torpeda Užmušė Šimtus 
Anglą Mokykloje

Lietuvoje smetonininkai irgil 
statė kalėjimus kitiems, o da-' 
bar patys turės juose pasėdėti. 
Ir jie sau duobę išsikasė. Gy
venimas ir iš jų gražiai pasi
juokė.

Dabar čia klerikalai, tauti
ninkai ir socialistai renka au-/ 
kas jų. šelpimui — ypatinga 
šelpimui tų, kurie apvogę Lie 
tuvą paspruko Vokietijon pas 
Hitlerį. '

Atsimenate, šitiem ponams/ 
visai nerūpėjo Smetonos kalėj 
jimuose pūdomi Lietuvos dar 
bininkai ir valstiečiai. b

Vokiečių Orlaiviai 
Be Atlaidos Ardo ir 

i Degina Londoną

Vokiečiai Grūmoja Tūkstantį Karty Skaudžiau Atsilygint 
Londonui; Anglai Padegė Mokslo ir Meno Rūmus Berlyne

London, rugs. 11. — Vo
kiečių oro torpeda suardė 
vieną mokyklą Londone ir 
užmušė kelis šimtus žmonių, 
kurie buvo į ją subėgę.

ANGLU LAKŪNAI PR1BERE MIUO 
NŪS PADEGANČIU KORTELIU Į VO

KIEČIU MIESTUS IR KAIMUS

Londonas irgi turi savo lūš
nyną. Tai vadinas “East-End” 
—rytiniu miesto galu. Randa
si prie upės Thames.

Dabar ta miesto dalis yra 
vokiečių bombarduojama iš 
orlaivių. žūsta daug nekaltų 
vargšų.

Valdžia, sako, jau seniai lie
pus tiems lūšnų gyventojams 
išsikraustyti, bet, girdi, jie jos 
neklausė.

Valdžiai lengva buvo pasa
kyti “išsikraustykite.” Bet kur 
tie vargšai galėjo kraustytis? 
Valdžia nepaęūpino jiems 
naujų pastogių. ?

“Vienybė” (rugs. 7 d.) la
bai gailisi likimo Kauno Ben
drovės Drobės viršylų. Jie jau 
esą patupdyti smetoninės val
džios išbudavotuose kalėji
muose.

Už ką? Ogi už tai, kad ši
tie ponai, prieš tarybinės val
džios patvarkymą, supuolė ir 
pradėjo Bendrovės turtus eik
voti. Jie patys ją plėšė ir savo 
kolegoms davė neva formoje 
išmokėjimo dįvidendų ir bonų.

London, rugs. 11. — Ke
turi būriai Vokietijos orlai
vių nuo ankstyvo ryto šian
dien vėl bombomis ardė ir 
degino Londono vidurį ir vi- 
saš jo dalis abelnai. Tik į 
kitą pusę pūtęs vėjas išgel
bėjo garsią St. Paul’io ka
tedrą nuo gaisro.

Dar neužgesinti gaisrai, 
kuriuos vokiečių bombinin- 
kai padarė pirmadienį, bet 
po to vokiečiai sukėlė šim
tus naujų gaisrų Londone.

7 milionai londoniečių 
jau per keturias naktis be
veik nemigę, apart tų, kurie 
gavo kiek prisnūst slėptu
vėse. Bet vokiečių oro bom
bos užgriovė ir kelias slėp
tuves su daugeliu žmonių 
jose.

Jų bombos suardė van
dens patiekimą, elektros ir 
geso sistemas ir beveik su
stabdė gatvekarių ir pože
minių geležinkelių judėji
mą.

Geriamojo vandens duo
dama tik po puoduką. Dau- 
gelyj valgyklų tegalima 
gaut tik šaltos mėsos. Trūk
sta geso, elektros ir van
dens valgiams gaminti.

Vokiečių bombos sudegi
no kai kuriuos valgių san
dėlius Londone; tai maisto 
atvežama trokais iš kitur.

Berlin, rugs. 11. — Anglų ‘24-ris kitus karinius vokie- 
orlaiviai naktį per dvi va- čių punktus, kaip sako an- 
landas bombardavo vidurį glų komanda:" 
Berlyno. Kelios bombos nu
krito arti Hitlerio naujo
sios kanceliarijos rūmo; ki
tos anglų bombos sprogo 
puikiojoj Unter Den Linden 
gatvėje. Trys bombos nu-1 Anglų lakūnai tuo pačiu 
krito tik už 300 jardų nuo 
Jungtinių Valstijų ambasa
dos.

Šitaip anglų lakūnai bom
bardavo Berlyną už kelių 
valandų po to, kai nazių 
valdininkai grasino “tūks
tantį kartų labiau” pleškint 
Londoną, keršydami už tai, 
kad Anglijos orlaiviai bom
bardavo vokiečių miestus.

Anglai Sakosi Kirtę Galin
gus Smūgius Vokiečiam
London. — Spiečiai anglų 

orlaivių kirto galingus smū
gius Vokietijai; jie smar
kiai bombardavo Berlyną ir1

. KĄ VOKIEČIŲ LAKŪNAI 
NAIKINĘ LONDONE

glų komanda:
Anglijos orlaiviai naktį 

daužė vokiečių laivyno sto
vyklas ir prieplaukas Kiel, 
Wilhelm shaven, Wismar, 
Hamburg, Bremen ir kitas.

laiku pleškino vokiečių po
zicijas šiaurinėje Francijo- 
je, palei jūros siaurumą-An- 
glų Kanalą; jie taipgi ardė 
vokiečių metalo fabrikus, 
geležinkelius ir daužė, de
gino jų lėktuvų stovyklas ir 
kitus karinius taikiklius 
Belgijoj, Holandijoj ir net 
Norvegijoj. Tuose žygiuose 
žuvo tiktai keturi Anglijos 
orlaiviai, kaip teigia anglų 
komanda.

Vokiečiai Sako, Anglai Nai
kinę Nekarines Vietas

Berlin, rugs, 11. — Tik 
keliems Anglijoj orlaiviams 
pavyko naktį pasiekti Berly
ną, sako vokiečių komanda:

“Anglų lakūnai paleido 
kiek bojmbų į gyvenamąsias, 
vietas Berlyne; kai kurios 
bombos pataikė į rūmą Vo
kiečių Inžinierių Sąjungos, 
kur gyvena studentai, mok
slininkai ir technikai. Rū
mas buvo padegtas.

“Anglų bombos taipgi pa
taikė į Meno Akademiją

Naziai Jspėją Roose- 
veltą Nesikišt į Eu

ropą ir Aziją
Berlin, — Valdiška vokie

čių spauda vadina preziden
tą Rooseveltą “imperialis
tu” ir sako, kad Jungtinės 
Valstijos dabar stengiasi 
Anglijos kaštais sustiprėt 
politiniai, kariniai ir ekono
miniai. Vokiečių laikraščiai 
ypatingai pabrėžįa, kad An
glija savo salose užleido 
vietas karinėm stovyklom 
Amerikos laivyno ir orlai- 
vyno. Pasak nazių, tai Am
erika palaipsniui jau ima 
Angliją į savo globą.

Vokiečių spauda, tačiau, 
perspėja prezid. Roosėveltą 
nesikišt į Europos ir Azi
jos dalykus, ir grąsina Am
erikai tokiu likimu, kokio 
susilaukė - Anglija, jeigu 
Amerika mėgintų tiesiogi
niai kariškai padėt anglams.

ITALŲ LAKŪNAI NUŽUDĘ 
150 CIVILIŲ PALESTINOJ

Apteptos Sprogstamąja Medžiaga, Tos Kortelės Netikėtai 
Eksploduoja, kai Tik Išdžiūsta ir Truputį Sušyla
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Už tą žulikišką darbą pa
kliuvo. Manė jie, bendrovę 
apiplėš ir bėgs kurį kur ko
jos neša. Nepaspėjo. Dabar tu
rės atpąkūtavoti.

Būtų gerai, kad dabar mūsų 
smetonininkai tuojau šitiems 
liaudies priešams pasiųstų visą 
savo “Lietuvos Nepriklauso
mybės Fondą.” Juk kaip tik 
šitokiems “Lietuvos gelbėto
jams” šis fondas tapo įsteig
tas.

Vokiečių Pranešimas:
Berlin. — Vokiečiai pra

neša, kad jų orlaiviai bom
bardavo Londone prieplau
kas, elektros ir geso dir- 
byklas, sandėlius ir žibalo 
tankus. Gaisrai naktį nu
švietė vokiečiams taikiklius. 
Vokiečių orlaiviai atakavo* prie Brandenburg Vartų, 
ir vakarinės Anglijos prie- “Anglų orlaivių bombos

. padegė ir Hedwigos Ligoni
nę, miesto centre, tirštai 
apgyventoje srityje.”

plaukas.
Vokiečių lakūnai per die

ną nušovę žemyn 42 anglų 
lėktuvus, o savo praradę 21 
orlaivį.

iki
38 

rei-

Cairo, Egiptas. — Angiai 
praneša, kad Italijos orlai
viai bombardavo nekarinį 
miestą Tel Avi v, Palestinoj, 
ir užmušė ten 150 žmonių, 
daugiausia žydų ir arabų.

Vichy, Franci j a. — Vo
kiečiai pilnais -traukiniais 
gabena “nepageidaujamus” 
jiem žmones iš savo užim
tos Francijos dalies ir iš
meta juos į neužimtąją dalį.

Berlin. — Anglijos lakū
nai primetė daugybę pade
gančių, nuodingų kortelių 
i miestus ir kaimus Vokieti
joj. Tos kortelės, devynių 
ketvirtainių colių, yra ap
teptos mišiniu fosforo ir 
smarkaus karinio sproginio. 
Anglų*- orlaiviai mėto jas 
šlapias. Nes kol jos šlapios, 
tol nedega; bet kada tos 
kortelės išdžiūna ir sušyla 
iki 80 laipsnių, jos eksplo
duoja ir daro gaisrus. Jos 
užsidega nuo saulės ir net 
nuo žmogaus rankos.

Tos kortelės apdegino 
daug vokiečių, ypač vaikų, 
kurie dėl žingeidumo buvo 
jas pasiėmę arba įsidėję į 
kišenių. Kortelės eksploda- 
vo nuo kūno šilimos.

Tokiomis kortelėmis ang
lai sudegino daugelį farmų 
tribbų ir miško, ir sunaiki
no javus daugelyje laukų. 
Degdamos, jos išduoda nuo
dijančias dujas ir jau ap
nuodijo daugelį vaikų, kaip 
sako vokiečiai.

Vokiečių valdininkai tei
gia, jog tos kortelės perma- 
žai turi ugnies, *kad padegt 
amunicijos fabrikus ar ki
tus karinius taikiklius, bet 
jos padega paprastus na
mus.

Anglų lakūnai primėtė 
jau milionus padegančiųjų 
kortelių Vokietijoje. Iš vie
no anglų orlaivio kartais 
paberiama net 250 tūkstan
čių tokių kortelių. Ir jau 
per visą mėnesį anglai sėja 
jas į Vokietiją (bet tik da-

i

Bet jeigu kas iš to klerika- 
ų, tautininkų ir menševikų 

bendro fronto nori tikrų deba
tų, mes visuomet sutiksime de
batuoti ir apginti Lietuvą. Te
gul susidaro komisija, iš abiejų

Beje, Worcesterio smetoni
ninkai, kaip sako mūsų kores
pondentai, rugsėjo 4 dieną tu
rėjo “debatus.” Bet tai buvo 
apgavystė, o ne debatai. Juos 
gynė neseniai iš Lietuvos at
bėgę smetonininkai.

Ištiesų juos ginti ir reikia. 
Jie dabar atsidūrė labai ap
gailėtinoje padėtyje.

Worcesteriečiai pasimojo at
likti labai gražų darbą. Tai 
bus šio sekmad. (rūgs. 15 die
nos) piknikas Olympia parke. 
Jie šį pikniką ruošia parėmi
mui dienraščio “Laisvės.”

Labai nuoširdžiai prašome 
visus Worcesterio ir apylinkės 
lietuvius šį pikniką paremti.

“Laisvės” skaitytojai patys 
dalyvaukite ir pakalbinkite 
savo kaimynus, pažįstamus ir 
draugus dalyvauti. Padarykite 
pikniką skaitlingu ir pelningu.

Jei Vokiečiai Sukriušins Lon
doną, Anglai Nusilpnėsią
London. — Vokiečių bom- 

bininkai bendrai naikina 
Londoną, bet labiausiai tai
ko į jo prieplaukas ir fab
rikus.

Per Londono uostą 
karo buvo įgabenama 
procentai viso anglams
kalingo maisto iš svetur. Be 
to, Londonas yra milžiniš
kas centras įvairių fabrikų.

Vokiečiai tikisi, kad jei
gu jie sukriušins Londoną, 
tuomi labai nusilpnins An
glijos apsigynimą.

Per paskutines 36 valan
das anglai nukirto žemyn 
58 vokiečių orlaivius, kaip 
skelbia anglų komanda.

Berlin, rugs. 11. — Vo
kiečių lakūnai sunaikino an
glų žibalo sandėlius Tham- 
eshavene.

Maskva. — Bulgarija dė
kojo Sovietam, kad jie pa
dėjo Bulgarijai atgaut Pie
tinę Dobrudžią nuo Rumu
nijos.

Vokiečių Submariny Žygiai
Berlin. — Vienas vokie

čių submarinas nuskandino 
6 ginkluotus prekinius An
glijos laivus, o kitas taipgi 
kelis’ prekinius priešo lai
vus. Abudu submarinai per 
dieną sunaikino 55 tūkstan
čius tonų Anglijos laivų; 
,kaip Skelbia vokiečių ; Ko
manda.

Anglai Žada Daugiau Nešk 
raidyt per Šveicariją

Bruzda 300,000 Bedarbių Pary
žiuje; Trūksta Maisto ir Rūbų

pusių. Tegul ta komisija išdir
ba debatų sąlygas.

Abiem pusėm turi būt duo
ta lygus laikas ir lygi proga 
be jokio trukdymo išsireikšti. 
Mes užtikriname, kad iš mūsų 
pusės niekas netrukdys.

Ar sutinkate?

v /

Bern, Šveicarija — Švei
carų valdžia vėl užprotesta
vo, kad, Anglijos orlaiviai 
skraido per Šveicariją bom
bardų o t fabrikus ir sandė
lius šiaurinėje Italijoje.

Anglijos valdžia, atsaky
dama į protestą, rugs. 10 d. 
prižadėjo, kad jos orlaiviai 
daugiau neskraidys per 
Šveicariją.,

Į^ri^pn. Anglų koman
da teigia, kad jų orlaiviai 
sekiningai bombardavo įvai
rias italų pozicijas Ethiopi* 
joj.

Paryžius. — Vokiečių už
imtoje Paryžiaus srityje 
yra 300 tūkstančių bedar
bių, tai daugiau; negu pa
prastai būdavo visoj Fran- 
cijoj*; ir kai'kurie bedarbiai 
pradeda nerimaut ir brūz
dė t. Taip kalbėjo Andre 
Grisoni, pirmininkas < Seine 
srities ' majorų sąjungos, 
rugsėjo 9 d.:
z “Labiausia bruzdą komu
nistiniai darbininkai. Dau
gelis agitatorių yra mecha
niškai išlavinti darbininkai; 
ji£ turi daugiau negu vidu
tinę apšvietą — "tai savos 
rūšies inteligentija. Ir mes 
turime tėmyt jų judėjimus; 
mes turime pastot kėlią 
jiems, kąd nepasikartotų 
liaudies fronto sukilimai.

“Svarbiausias** komunistų 
laikraštis ‘L’Humanite’, ma
šinėle rašytas ir mimeogra- 
fuotas, yra skleidžiamas fa-

“Kasdien darosi ilgesnės 
eilės žmonių, ’
.pirkt maisto. Motinos, ku
rios turi po tris ar daugiau 
vaikų, nėščios moterys ir 
seniai pirmiau prileidžiami 
prie maisto. ,

“Trūksta drabužių, ypač 
didesniem vyram, nes vo
kiečiai išpirko daugumą to
kių drabužių.

“Vokiečių armijos ko
manda sakė amerikiečiams 
korespondentams, kad šią 
žiemą Franci j a nebadaus, 
bet kai kurdabai stigs mai
sto. Už tąi vokiečiai kalti
na Francijos valdžią, kad ji 
neapsižiūrėjus.

“Nėra galimybių. privežt 
laukiančių fabrikams kuro, ir tas ypač
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Italą Žygiai Afrikoje
Roma. — Italijos orlaiviai 

sudegino kelis anglų lėktųr 
vus stovykloje Pė’rt Sudane 
ir bombardavo anglų ka
riuomenės stovyklasv.

trukdo pramonės atgijimą. 
, “Nuo vokiečių iš šiauri
nės Francijos buvo pabėgę 
apie 10 milionų gyventojų į 
dar neužimtą Francijos da
lį. Daugelis jų nesugrįžo, o 
tarp tų, kurie sugrįžo, yra 
radikalų, kurie kursto maiš
tus.

“Anglai skleidžia savo 
propagandą, o vokiečių ir 
francūzų vyriausybė daro 
žiaurius žingsnius šią pro
pagandą nuslopinti.”

Majoras Grisoni 
kad jo distrikte yra 
metalo, automobilių, 
vių, muilo ir kvepalų fabri
kų, ir vokiečiai tuose fab
rikuose nedirbdina sau ka
ro Reikmenų; bet vokiečiai 
paėmė daugį tų fabrikų ir 
taiso 'juose savo karo pa-

sakė, 
daug 
orlai-

brikinėse vietose, ypač St 
Denis priemiestyje, į šistu- 
riųs nuo Paryžiaus, !

joj. Visi italų dHaiviai svei
ki sugrįžę. Taip - praneša

Prancūzai turi maitint 
vokiečių armiją toje Frahci- 
jos dalyje, kurią vokiečiai 
laiko užėmę.

bar vokiečių valdžia paskel 
be žinią apie jas).

London. — Anglų vyriau
sybe pripažįsta, kad jos la
kūnai * beria padegančias 
korteles į Vokietiją; sako, 
kad jos yra taikomos de
gint vokiečių fabrikus, amu
nicijos sandėlius, geležinke
lių vagonus,'trokus ir miš
kus, kur nužiūrima, kad yra 
vokiečių kariuomenės.

Tokia kortelė duoda liep
sną 8-nių colių aukščio. 
Kortelė gali išbūt kad ir 10 
metų neužsidegus, kol ne
gauna gana šilimos ir bile 
kada netikėtai eksploduot, 
kai tik sušyla iki 80 laips
nių.

Anglai užginčija, kad jų 
kortelės išduoda nuodijan
čias dujas.

EXTRA
Vokiečiu Bomba Apardė 
Anglu Karaliaus Palocią
London, rugs. 11. — Vie

na vokiečių oro bomba, 250 
svarų, nukrito ties anglų 
karaliaus palocium Buck- 
ingham ir sprogdama ap
ardė karaliaus ir karalienės 
asmeniškus kambarius, iš
nešė daugumą palociaus 
ląngų, suardė dalį stogo ir 
maudyklą. Bomba išriausė 
didžiulę duobę, 15 pėdų gi
lumo ir 12 pėdų pločio.

Tuo tarpu karalius Jur
gis su karaliene Elzbieta, 
su dukterimis ir visais tar
nais buvo pasišalinę iš pa- 
lociaus.

Roma. — Areštuotas ita
lų kunigaikštis Doria-Pam- 
phili, kad jis' skleidė nepa
tinkamus fašistams “gir
dus.”

Kraustoma iš Londono Visos 
Moterys ir Vaikai

J

London, rugs. 11. — An
glų vyriausybė pradėjo 
kraustyt iš Londono visas 
moteris ir vaikus į sauges- /. 
nes vietas. Toliau būsią iš
kraustyti ir vyrai, kurie 
nėra būtinai reikalingi mie
sto gynimui ir įvairiems 
darbams.

Traukiniai, busai ir 
tomobiliai kimštinai 
grūdę-bėgančių iš 
moterų ir vaikų, 
taipgi užsikimšę 
žmonėmis, 
nazių oro bombų.

Tūkstančiai jų yra
m ir nežino, kur 
kokią prieglaudą.

ORAS 
niaukę.

,i pnsi- 
Londono 

Keliai

nuo

šaltoka, a;
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Canada and Brazil, per year ------------  $5.50
Canada and Brazil, six months--------- $3.00

Šitaip rąšo inteligentė, artistė, matyt, 
nepriklausanti jokiai partijai moteriškė! 
Kiek daug čia tiesus pasakyta! Visa šva
resnė ji Lietuvos inteligentija, pasirodo, 
buvo nepaprastai pasipiktinusi smetoniš
kuoju režimu, todėl visi džiaugiasi nau
ją permaina.

Aišku, socialistų, fašistų ir klerikalų 
spauda bandys ir Bąbickaitę-Graičįūnie- 
nę apšaukti komuniste. Bet tai nieko. 
Tiems žmonėms, kurie neapkenčia nau
josios Lietuvos, komunistas yra kiekvie
nas, kuris arba kuri tik pasako, kad 
naujojoj Lietuvoj smagiau gyventi, gra
žiau gyventi; kad dabar kiekvienas do
ras Lietuvos pilietis turi prasmės gy
venti.

Partijų Rinkimine J i
Kova “

Kiekviena partija turi sa- žiausiai gauna. Nors Demo- 
vo platformą linkui visos krfttų ir Repubjikonų par- 
šalies arbą atskirų grupių, tijos žodžiais pasisako už
Čia mes ir vėl paduosime 
palyginimų:

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

Act of March 3, 1879.
■- • .—. - =7=a

“Menkystos, Vagys, Pasipūtėliai, 
Išnaudotojai. .

Amerikos lietuviai turbūt atsimena 
Unę Babickaitę, scenos artistę, kuri sa
vo laiku amerikinėje scenoje vaidino. 
Dabar ji gyvena Lietuvoje, Kaune. Ji 
yra marti čikagiškio daktaro Graičiūno, 
inžinieriaus Vytauto Graičiūno žmona. 
Na, ir štai šiomis dienomis ji parašė 
d-rui Graičiūnui laišką, kurio ištraukos 
tilpo “ Vilny j” (rug. 9 d. laidoj). Be kit
ko, Unė Babickaitė šitaip rašo apie per
versmą Lietuvoje:

“Kaip jau žinai, mes įžengėm į naują 
gyvenimą. Nebėr tos smarvės tautinin
kų. Tai buvo tikrai praklentas narodas: 
menkystos, vagys, pasipūtėliai, išnaudo
tojai, intrigantai ir niekšai; kad ne tau
tininkai būtų valdę, nebūtų tokių baise
nybių buvę Lietuvoje, nes kitose parti
jose buvo padorių ir gerų ir gabių žmo
nių.

“Vytautas lieka Lietuvoje savo noru; 
mes jo nevertėm, neprikalbinėjom. Dar
bo tikimės visi turėsim, o kadangi mes 
darbą mylėjom ir mokam dirbti, tai ma
nau bus viskas gerai. Dabar Vytautas 
daro remontą Vilniaus Valstybinio Te- 

-atro, o aš esu namų valdytoja, arba kaip 
kiti vadina ‘namų’komisaras/ Mat nu
savino mirusio Dr. Purickio namą, kurį 
buvo pasiėmusi sau prauliojimui jo naš
lė, jau kelinti metai negyvenanti Lietu
voje, tik pinigus iš Lietuvos imanti! 
Taigi, dabar Purickio namas Tautos nuo
savybė, o,aš šios naujos valdžios paskir
ta tos nuosavybės valdytoja, saugotoja. 
Darbas pradžioj sunkus ir nemalonus, 
bet ilgainiui palengvės.

“Kazys ir Petras kol kas be darbo, bet 
• tikimės greit gaus. Jonas Gr. dirba Ra

diofone redaktorium. Aš pereitą savaitę 
deklemavau per radiją senovės liaudies 
dainas, Kupiškėnų tarme. Poryt dekle- 
muosiu jau ne tarmiškai ir poetų naują 
kūrybą, o ne liaudies. Brolis Vytautas 
mokytojauja Vilniaus krašte.”

Toliau Babickaitė-Graičiūnienė rašo:
“Škirpai, Balučiui ir Žadeikiui atimta 

pilietybės ir užginta visiems laikams įva
žiuoti į Lietuvą. Balučio duktė prieš pat 
perversmą ištekėjo už žydo fabrikanto. 
Dabar, žinoma, jo turtai konfiskuoti, 
taip pat ir Balučio turtai bus konfiskuo- 

, ti, jei jis turi Lietuvoje.
. “Lietuvoj buvo bjauri manija griebti 
Viską sau, statytis namus, pirktis dva
rus, Kuriuose neužtiksi nei vienos kny
gos, nei vieno paveikslo...

“Dabar būsime tokiais, kokiais turime 
būti—broliais, draugais. Man tai labai 
patinka' neturtas, mat aš panaši į mano 
A. A. Mamą ir Tave patį ir aš dariau 
visą gyvenimą, nors nuo Vytauto kar
tais gaudavau barti, kad netaupau ‘juo
dai dienai*.

“Mūsų visų pareiga dirbti, kad Lietu
va nežlugtų. Jei Tauta lietuviai išliks, 
tai režimai nesvarbu. Todėl aš lieku Lie
tuvoj ir Tave per laikraščius kviesim 
grįžt į Lietuvą.”

Neduoti Hitlerininkams Nei 
Cento!

Amerikos lietuvių klerikalų spauda ir 
organizacijos pradėjo agituoti lietuvius 
aukoti “vargstantiems ir badaujantiems* 
mūsų broliams.” Kas per vieni tie “bro
liai”? Kur jie gyvena? Kam tos aukos 
bus siunčiamos?

Ogi štai kunigų kontroliuojama ALRK 
FečĮeracija išleido atsišaukimą ir ragina 
Amerikos lietuvius aukoti “pabėgusiems 
iš Lietuvos šelpti ir siųsti į Federaci
ją... kuri jūsų aukas persiųs vargstan
tiems mūsų broliams per Draugiją Lie
tuvos Pabėgėliams Šelpti Berlyne.”

Vadinasi, bus renkamos aukos ir siun
čiamos į nazių valdomą Vokietiją, į ku
rią subėgo visokių Lietuvos liaudies ne
prietelių. Kas gi ten bėgę? Bėgo ‘Tautos 
vadas” Smetona su visa eile žvalgybinin
kų ir fabrikantų ir dvarponių. Bėgo tie 
žmonės, kurie per ilgus metus engė Lie
tuvos liaudį, o bėgdami—ją apvogė, pasi
grobdami visuomenės pinigų krūvas. Jie, 
būdami Lietuvoje, buvo Hitlerio agentai 
ir buvo manę Lietuvą perleisti Vokieti
jai. Dabar jie pas Hitlerį gavo prieglau
dą ir prašo, kad Amerikos lietuviai juos 
gelbėtų, juos šelptų.

Pinigai jiems reikalingi ne pragyveni
mui, bet visokioms provokacijoms vesti 
prieš naująją Lietuvą.

Taigi tie, kurie aukos . tuos pinigus 
Smetonai, ir visai . eilei ^valgybiriinkų 
(“vargstantiems ir badaujantiems mūsų 
broliams”) jie pasitarnaus ne lietuvių 
tautai, bet Lietuvos liaudies nepriete
liams.

Be to, šis kunigų Federacijos pareiš
kimas aiškiai parodo, kad Hitlerio agen
tai veikia ir tąrp Amerikos lietuvių ka
talikų ir nori juos panaudoti savo plėši
kiškiems siekimams.

Jaunimas
Demokratai sako: Šian

dien jaunimas kitose šalyse 
yra paaukotas karui, mūsų 
gi šalis pilnai įvertina val
džios programą jaunimo 
naudai. CCC kempės teikia 
mūsų jaunimui mokslą, fizi
nį jų sveikatos apsaugoji
mą ir pasiruošimą. Mūsų 
mokyklos yra daug praplės
tos. i

Republikonai paberia eilę 
frazių jaunimo reikale, vie
tomis jie sutinka su Roo
se vėl to administracija, vie
tomis žada daug visko, bet 
nieko konkrečio.

Komunistų platforma1

tokias laisves, bet po prie
danga įvairių techniškumų 
tokios laisvės yra suvaržy-
tos komunistams. Štai Ko
munistų Partija iškelia to
kius suvaržymus.

Paneigė teises: Komu
nistų Partija iškelia viešu- 
mėn, kad jau net aštuonio- 
likoj valstijų paneigtos par
tijų teisės, tai yra, valdi
ninkai neleidžia nepriklau- 
sopioms partijoms pastaty
ti kandidatus, daro tam vi
sokias kliūtis, kas yra prieš 
konstituciją ir prieš Bill of 
Rights įstatymą.

Ohio valstijoj policija 
puolė Socialistų Partijos 
žmones, kurie rinko piliečių 
parašus, kad padėti savo 
partija ant baloto, Ten pat

jaunimo reikalais pirmoj Scripps - Howard spauda 
vietoj reikalauja— taikos/puolė socialistus ir paskel- 
kad jaunimas nebūtų paver- bė piliečių vardus viešai, 
stas kanuolių pašaru. Ko- kurie pasirašė ant Komu-
munistų Partija sako, kad nistų Partijos peticijų, tiks- 
dabar nereikalingas versti- lu, kad jie būtų išvaryti iš 
nas armijoj tarnavimas, kad darbo.

Raudonarmiečiai Suvarę ‘'Rū
korius” į Bažnyčią ....

So. Bostono kunigų laikraštis (“Darbi
ninkas”) šitaip rašo:

“Vieną šventadienį, sumos metų, atėjo 
pas bažnyčią keli bolševikų kariai ir pa
matė šventoriuje būrį vyrų, .besišneku
čiuojančių ir berūkančių pypkes.—Ko 
jūs čia mitinguojat?—klausia raudonar
miečiai.—Mes atėjome pasimelsti,—atsa
ko rūkoriai.—Argi rūkant galimą mels
tis? Kodėl neinant į bažnyčią?—Kad ten 
jau nėra vietos.

“Raudonarmiečiai patikrina, kąd vie
tos yra daug ir suvaro rūkorius į baž
nyčią...”

Tai yra reikšmingas dalykas. Per ilgą 
laiką kunigai skelbė, būk raudonarmie
čiai Lietuvoje persekioją katalikus. Da- 
bargi štąi tie patys kunigai rašo, kad 
raudonarmiečiai net į bažnyčią suvaro 
“rūkoriuj.”

Antras dalykas reikšmingas šitoje ci
tatoje: bažnyčios Lietuvoje apytuštės. 
Vadinasi, žmonės, matyt, nepaiso į jas 
eiti.

Mes bįjomės, kad kunigai, pasikvietę 
talkon socialistus ir fašistus, dabar.ne
pradėtų nešti protesto rezoliucijas prieš 
raudonarmiečius, kąm pastarieji varo į 
bažnyčią “rūkorius.**

tas tik pažeistų jaunimo ap- 
švietos reikalus, kad tai bū
tų smūgis laisvei.

Laisvė Susirinkimų ir 
Rinkimų

Demokratų Partija sako, 
kąd Amerikoj yra demokra
tiška laisvė, kuri užtikrina 
žodžio lai^ę, spaudos, su
sirinkimų ir religijos. Tos 
laisvės yra garantuotos 
Jungt. Valstijų Konstituci
jos, ir niekam neturi būti 
leidžiama jas pažeisti. Ra
dio-tūri būti visiems priei
namas ir leistinas išreikšti 
savo mintis. Sako, kad de
mokratija turi būti sutvir
tinta pagerinant bendrą 
žmonių gyvenimą.

Republikonai sako, laisvė 
žodžio spaucĮos ir susirinki
mų yra garantuota Konsti
tucijoj ir tas turi būti pri
taikinta prie radio. Neturi 
būti toleruojama cenzūra
vimas per radio kalbų. Jie 
priešingi suvaržymams per 
radio kalbų, mat, vietomis 
tatai yra naudojama' ir- 
prieš juos. ‘

Komunistų Partija pil
niausiai stoja už žodžio, su-

New Yorko valstijoj eilė 
buvo atsitikimų, kad areš
tavo socialistus ir komunis
tus, kurie rinko piliečių pa
rašus. Buvęs kongresmanas 
O’Connor pareiškė, kad jis 
organizuoja grupes, kurios 
neleis Komunistų Partiją 
padėti ant baloto. Hearsto 
spauda vedas pogromišką 
agitaciją prieš komunistus.

Massachusetts valstijos 
rinkimų komitetas patvar
kė, kad Socialistų, Socialis
tų Darbo., Komunistų ir 
Prohibišionierių partijas ne
leisti pastatyti kandidatų.<

Illinois valstijoj buvo per 
100 atsitikimų, kada arešta
vo komunistus ir socialistus 
už parašų rinkimą ant . pe
ticijų. šešis komunistus net 
po $20,000 kaucijos pądėjo 
vien už parašų rinkimą. 
Tris automobilius sudegino 
tų žmonių, kurie rinko pa
rašus. Penkis parašų rinkė
jus laiko be kaucijos.

Louisiana ir Arkansas 
valstijų prokurorai patvar
kė, kad baus tuos piliečius, 
kurie pasirašys po nepri
klausomų partijų ' peticijo
mis.

sirinkimų, spaudos ir radio Arizona valstijoj keli ko- 
laisvę. Bet tų laisvių ji ma- munistai, parašų rinkėjai,

sumušti, valstijos prokuro
ras baudžia pasirašiusius 
ant peticijų.

West Virginia valstijoj 
Os6ar Wheeler, Komunistų 
Partijos kandidatas į gu-j 
bernatorius nuteistas nuo 6 
iki 15 metų kalėjimo. Prieš* 
jį sudarė apkaltinimus, būk 
jis neteisingai išgavęs pilie
čių parašus po komunistų 
peticijomis.

Pennsylvania valstijoj 50 
komunistų parašų rinkėjų 
kaltina taip pąt, kaip Whee- 
lerį. Pittsburgh ir Phila- 
dephijos apylinkėse policija 
apklausinėja visus piliečius, 
kurie pasirašė ant komunis
tų peticijų; mokytojus išva
rė iš darbo už davimą pa
rašų.

Michigan valstijos sekre
torius pareiškė, kad visi bus 
išmesti iš valstybės darbo, 
kurie pasirašys po komunis
tų peticijomis; darbininkus 
veja kapitalistai iš darbo, 
12 parašų rinkėjų areštuo
ta.

Georgia valstijos advoka
tas išleido pareiškimą, kad 
jis neleis Komunistų Parti
ją padėti ant baloto.

Kansas valstijos sekręto
rius patvarkė, kad Komu
nistų Partijai neleisti padė
ti kandidatus, o kas pasi
rašys, tai bus padėtas į ka
lėjimą.

Kentucky valstijoj Dies 
komitetas išsiuntė grūmo
jančius laiškus 1,400 pilie
čių, kurie tik pasirašė ant 
Komunistų Partijos blankų.

Tennessee valstijos gu
bernatorius patvarkė, kad: 
Komunistų Partija negali 
būti padėta ant baloto.

Indiana gubernatorius su
šaukė specialį valstijos sei
melio susirinkimą uždrau
dimui Komunistų Partiją 
padėti ant baloto.

Maine valstijoj trys ko
munistai, parašų rinkėjai, 
areštuoti ir išvaryti iš mie
sto. Žmonės, kurie pasirašė 
ant Socialistų Partijos ba
lotų, padėti juodųjų surašė.

New Hampshire valstijoj 
suareštavo kelis parašų rin
kėjus ir pirštų antspaudas 
nutraukė. Colorado valst. 
Amerikos Legionas susidė
jo su valdininkais, kad ne
leisti komunistų kandidatus 
ant baloto.

Kiti Rinkimų Reikalai
Komunistų Partiją įteikė 

skundą Federaliam Komi- 
sionieriui prieš National 
Broadcasting Corp., kad ji 
cenzūruoja radio kalbas. 
Mokytojas James Gillies,

ŠYPSENOS
Beveik Teisybė

—Aš girdėjau, kad tu Mon
te CMrle dešimtį tūkstančių iš-, 
lošei?

—Taip, beveik! Tikrai pa
sakius, tai buvo ne . Monte 
Carle, bet Nemerzatėj, ir ne 
dešimts tūkstančių, o dešimts 
litų, be to, ne išlošiau, o pra
lošiau !

TRUMPMENOS
Raudona vėliava yra dar

bininkų ■ vienybės ženklas. 
Darbininkus jungia troški
mas išsilaisvinti. Nežiūrint 
į jų išorio odos spalvą, jie 
visi turi raudoną kraują. 
Raudona vėliava darbininkų 
krauju nudažyta.

Kai poetas Kl. Jurgelio
nis degė revoliucijos jaus
mais, jis apie darbininkų 
vienybės ženklą dainavo:
Jungkim šiandien tat mūs

jėgas,
Jungkimes, draugai, 

tvirčiau!
Kelkim ženklą mūs vienybės 
Šiandien kuoaugščiau!

(Eilės “Pirmoji Gegužės”)

Gi dabar, kuomet jo jau
smai, turėję revoliucinių pa
siryžimų, išblėso, jis apie 
raudonąją vėliavą atsilie
pia:

“Ji reiškia kraugeringu- 
mą. Ji yra raudona nuo 
kraujo milionų nužudytų 
nekaltų žmonių...” (“Tėvy
nė” hum. 34, 1940).

Išblėso jausmai, pasikei
tė spalvų reikšmė, pakitėjo 
protavimas. Dabar šiukšly
nas jam dvelkia skaniau
siais kvapais.

Idealas — mėšlas. — Tas 
pats1’ Jurgelionis, “Tev.” 
num. 35, apdūmodamas, kur 
link einąs, jau stačiai pasi
sako, kad: “Kas buvo ide
alas, tas dabar virto mėšlu.** 
Gaila, kad žmogus iki to da- 
sigyveno. Vargiai atsiras 
toks geradėjas, kuris pano
rėtų traukti jį iš šiukšlyno, 
nuo “kvapų”...

Kai kelios savaitės atgal, 
Jurgelioniui p a s i s a p n avo 
“Judošiai, šunes ir šuniškos 
giminės” ir kai jis pasigedo 
“dingusios” Lietuvos, tai 
neužilgo susitelkė šaukliai, 
berėkią už “atsteigimą” ne
priklausomos Lietuvos. Bet 
Jurgelioniui dabar jau at
rodo, kad: “Visi svarstymai 
apie atnaujjnimą kovos už 
Lietuvos n ep r iklausomybę

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas

Gerbiamieji: Aš esu ne- 
. pilietė. Aš atvažiavau į šitą 

salį ne savo vardu. Dalykas 
buvo toks: Mano draugė nu- 

rko laivakortę 1910 me- 
i, bet nenorėjo važiuoti 
erikon. Tada aš iš—jos tą

S

laivakortę nusipirkau ir at
važiavau jos vardu. O pas
kui vadinausi savo tikru 
vardu. Kądangi dabar rei
kia registruotis, tai aš ne
žinau, kokį vardą paduoti: 
tą, ant kurio atvažiavau, ar 
tą, kuriuemi dabar vadinuo-

si. Atsakykite, ką daryti? 
Širdingai- ačiū.

Skaitytoja.
Atsakymas

Užsiregistruodama pa
duokit^ Savo tikrą vardą. 
Bet taipgi pažymėkite, ko
kiu vardu atvąžiavote į šią 
šalį. •— -------

EąrI Braider, Kopiunįsty Partijos kandidatas j 
Jpngt. Vąjstijų prezidento yįęta. J M buvo pasiren
gęs plačiam maršrutui. Sako, hutų kalbėjęs: 
“kaip išlaikyti Ameyiku quo karo, už daraus be- ' 
darbiams, genesnį jr turtingesnį gyvenimų dirban
čiųjų”, bet teisėjo Knox patvarkymu, jis negali iš- 

—važiuot ii-N-ew^ Yorko, kaip po kaucija esąs asmuo.

Pittsburghe, pavarytas iš 
darbo už tai, kad jis pasi
rašė ant komunistų petici
jos. Jis padavė skundą auk
ščiau prieš piliečių teisių 
paneigimą. Greensburg, Pa., 
areštuoti komunistai veikė
jai D. Miller ir Arnold For- 
nari ir kaltinami parašų 
rinkimo reikale. Jie laikomi 
po 10,000 kaucijos.

Philądelphijoj areštavo 
Ben Rubin, Komunistų Par
tijos kandidatą į kongres- 
maną. Paleido tik po $5,000. 
James Ford, Komunistų 
Partijos kandidatąs į šalies 
vice-prezidentus išvažiavo 
su prakalbomis. Youngs
town, Ohio, teisėjas E.

* Mąiden patsai vienas pa- 
| tvarkė, kad neskaityti Ko
munistų Partijos peticijas 
su piliečių parašais. Akron, 
Ohio, Komunistų Partija 
surinko 2,477 parašų, tai 
yra, du kartus tiek, kiek 
reikia Summit apskrityje, 
kad padėti jos kandidatą ir 
įteikė rinkimų bordui, Ca
lifornia teismas antru kar
tu atmetė skundą prieš ko-, 
munistus, kurį buvo padavę 

' : I veteranai ir*--reikalavo ne-*

irgi neduoda paguodos. Nes 
ta kova yra tokia beviltė ir 
geriausiame atsitikime gali 
būti tiktai žodžių kova’*.

Na, tai ko dar rėkauti? 
Apsiraminkite, ponuliai. Jei 
patys “negrįžšite į protą” 
vargiai kas bepasirūpins 
apie jus. Pažvelgkite į skai
sčius asmenis Lietuvos in- : 
teligentijos, matysite, kad 
aukšti menininkai, kultūri
nio darbo dirbėjai, liaudies 
švietėjai — ėirfa su Nauja 
Lietuva, dirba jai visu nuo
širdumu. Jie mito Lietuvai 
gražią ateitį! O jūs?!

Josephus.

leisti komunistų kandidatus 
ant baloto.

Earl Browder, Komunis
tų Partijos kandidatas į 
prezidentus, kurį neleido su 
prakalbomis išvažiuot iš ’ 
New Yorko, sako, kad jo 
kalbą išgirs ir kitur Ame
rikos piliečiai. “Daily Wor
ker” ją išspausdino savo 
špaltose, o rinkimų komite
tas • nuėmė ant rekordų 
(plokštelių) kalbos turinį ir 
išsiuntinėjo į tuos miestus, 
kur Browder turėjo kalbėti.



Ketvirtad., Rugsėjo 12, 1940

Ligoninė, kurią Amerikos žmonės pastatė Kveijango mieste, Chinijoj, paversta 
į griuvėsius baisių Japonijos bombų.

Laiškas iš Laisvos Lietuvos dalykų, dėl kurių galima
džiaugtis.

Tau daug linkėjimų iš
Gerbiamoji “Laisvės” re

dakcija:
Meldžiu šį laišką ištisai 

patalpint “Laisvės’1 skiltyse, 
lai visuomenė atydžiai per
skaito ir padaro savo išva
dą. Šis laiškas rašytas ma
no tikro brolio vaiko Jono 
Graičiūno, pagarsėjusio po- 
eto-rašytojo ir dabartinėj 
valdžioj užimančio Radi j o- 
fone redaktoriaus vietą.

Dr. A. L. Graičiūnas.
Mielas Dėde Andriau,

Lietuva jau persivilko 
marškinius: nuo VIII 3 d. 
mes esame Lietuvos Tarybų 
Socialistinės Respublikos pi
liečiai. Senoji Lietuva, su 
savo “vadais” ir vadeliais, 
su savo savanaudžių kliko
mis, kurių, rodosi, gyveni
mo tikslas ir prasmė tebuvo 
gyventi iš kitų uždarbio ir 
kyšių ir ginti visais įstaty
mais bei bajoriškom tradi
cijom savo šventenybę— 
nuosavybę, jau mirė. O gra
ži galėjo būti Nepriklauso
moji Lietuva! Bet ką galėjo 
padaryti dorieji tautos sū
nūs, kurių kitoks buvo tik
slas, negu apiplėšti savo 
kraštą! Ką galėjo padaryti 
Dr. Andrius Graičiūnas, Dr. 
J. šliupas, rašytojai ir inte
lektualai, kurių nebuvo tik
slas statyti sau paminklus 
dvarų, rūmu ir akcijų pavi
dalu. Ką galėjo padaryti vi
si šviesieji tautos žmonės, 
jeigu talkininkavo parazitų 
idealams šventoji bažnvčia, 
brutaliau tariant.—juodasis 
šventojo tėvo sifilis Lietu
vai, suėdęs per 500 metų 
apie 10 milionų tautos na
rių ! Likome 3 milijonai avi
nų su keliais šimtais sąžinių 
ir nujautimu, su šauksmu 
sustingusiu lūpose: pabusk, 
lietuvi, sąmoningam ir pra
smingam gyvenimui— dva
sios įnašui žmonijai!

Taigi, Dėde, kas gi mūsų 
klausė?

Dabar, kai mes jau Lie
tuvos Tarybų Socialistinės 
Respublikos piliečiai ir kai 
visokios blakės išnyko iš po 
kojų, žygiuojančių Lietuvos 
liaudies gretose, rodosi, kad 
tauta btp pašaukta tikra
jam savo uždaviniui: aug
ti dvasia savose žemėse. 
Nacijonalizavus valstybei 
visas stambias privatines 
nuosavybes, bankus, fabri
kus ir žmones, atrodo, pra
sivers ir tautos akys.

Nors praėjo vos pusantro 
mėnesio po Smetonos pabė
gimo ir naujos santvarkos 
įvedimo Lietuvoje, tačiau 
jau daug kas pasikeitė. 
Ypač imponuoja gyvenimo 
ir darbo tempas. Dirbame 
dvigubai, trigubai daugiau. 
Visuose frontuose milžiniš
ki persitvarkymai, dinamiz
mas ir valia. Tik pagalvok,

Dėde, iki rugsėjo 1 d. nu
matyta visą žemę, kurios 
yra atskiram savininkui per 
30 hektarų, išdalinti beže
miams ir kumečiams. Ko 
nepadarė anieji režimai per 
21 metus, tą naujoji Lietu
vos valdžia atliks per 3 sa
vaites, įkinkydama į darbą 
visus specialistus ir moky
tojus. Ar ne imponuoja?

Šiaip pas mus gyvenimas 
mažai pasikeitė. Valstybės 
vėliavą, vytį ir kitus tauti
nius .ženklus pakeitė viena 
raudonoji vėliava ir penkia
kampė žvaigždė. Tas, žino
ma, lietuviuose, kurie dar 
nėra komunistai, daro sle
giamo įspūdžio, bet čia tik 
sentimentai.

Nors turime labai daug 
Sovietų kariuomenės, bet ji 
visur elgiasi nepalyginamai 
kultūringai ir draugiškai. 
Nei šešėlio neliko to, kas 
buvo laukinėj 1914-15 metų 
caro armijoj.

Sunku viską trumpame 
laiške aprašyti, tačiau daug 
gera, atrodo, atneš Lietu
vai rytdiena. Lietuva lieka 
tautinė, su valstybine lietu
vių kalba ir papročiais val
stybė, kas rodo, kad jai kle
stėti ii* gyventi bus geriau
sios perspektyvos, jeigu ne
bus karo. Bet ir tas, atro
do, jau baigiasi. Aš vis ti
kiu, kad Europa greit bus 
visa raudona. O tada—baig
sis karai ir prasidės gyve
nimas. Mes jau dabar dai
nuojame:
Krito pančiai, tai skardenki 

visai žemei iš savos 
ir laisvėk vagoj ir tanke 

Raudonosios Lietuvos!
Taigi, Mielas Dėde, tokios 

paskutinės žinios iš Tėvy
nės. Būtų malonu matyti, 
kad greitu laiku atvyktum 
į Lietuvą. Aš manau, kad 
dabar Tau atvykti jau bus 
galima. Dabar būtum tin
kamai priimtas ir pagerb
tas. Lauksime!

Baigdamas, linkiu sveika
tos ir nepailstamos energi
jos kovoje už lietuvių tau
tos prasminga egzistenciją.

Bučiuoju,
Jonas.

P. S. Dėkingas p. Navic- 
kaitei-Karnavičienei, kuri šį 
laišką prižadėjo pati Tau 
įteikti, nuvykus j Chicagą. 
Grįžę amerikiečiai lietuviai 
galės daugiau papasakoti 
apie Lietuvą.

Jei bus noro, rašyk, Dė
de, šiuo adresu:

Lithuania, USSR 
Kaunas

Valst. Radijof. Redakt.
J. Graičiūnui.

Amerikiečiai lietuviai, ku
rie teko spaudoje matyti, 
labai džiaugiasi Lietuvos 
susocialistėjimu. Yra daugi

Babickų ir jaunųjų Graičiū- 
nu.

Jonas Graičiūnas.

Worcester, Mass.
Smetonos Pakalikai Iš Proto 

Kraustos
Parėjęs iš darbo 3 dieną 

rugsėjo randu registruotą laiš
ką, kad stočiau į diskusijas 
apginti komunistų partijos lie
tuvių sekciją nuo Smetonos 
Rėmėjų Draugijos — atsipra
šau, jie save vadina “Lietuvos 
Rėmėjų Draugija,” kurie plū
sta Lietuvos liaudį, prakeikia 
viską, ką tik Lietuvos liaudis 
yra pravedus gyvenimai!, tai 
tokie žmonės nieko bendro ne
turi ir su tuo vardu. Jums Lie
tuvos išgamų vardas tai ge
riausia tinka.

Tit žmonės ant tiek ant pro
to subankrutavo, kad nei to 
nežino, kad jeigu nori bile ko
kią draugiją ginti, tai turi tu
rėti jos įgaliojimą, turi būt už
kviesta draugija. O jinai pa
darys tarimą, išrinks savo na
rį, kuris ją atstovautų. Ale ne 
taip, kaip jūs, Smetonos pa
stumdėliai, kad darėte. Vieną 
dieną registruotas laiškas, ki
tą dieną turi stoti į diskusijas.

Primetama man, buk aš 
sveikinu Rusiją už pavergimą 
Lietuvos. Mano yra pasirašyta 
po pasveikinimu Lietuvos Sei
mui nuo Lietuvos Sūnų ir Duk
terų Broliškos Draugijos. Ma
ne išrinko ir dar du draugus, 
kaipo komisiją tam darbui. 
Tai mes tą padarėme sulyg 
Draugijos nutarimo ir tas pa
tvirtinta sekančiame susirinki
me. Tą musų darbą Draugija 
užgyrė, nors mūsų Juozas ša- 
lavėjus draskęs kaip protą pa
metęs. Gyvenimas bėga, žmo
nės mainos. Iš tų, kuriuos va
kar dar skaitėm draugais, 
šiandien aršiausi priešai pasi
darė, ir atbulai: katrie vakar 
buvo priešai, šiandien yra mū
sų draugais. Gyvenimo rato 
nesustabdysime. Kurie nesu
spėja, arba nenori eiti su gy
venimu, turės būti perblokšti 
ir sunaikinti.

Rodos, Worcesteryj karščiai 
jau praėjo, žmonės turėtų 
jau atvėsti, turėtų žinoti, kad 
ėjimas su Smetona, tai ėjimas 
sykiu su Hitleriu. O ėjimas su 
Hitleriu, tai ėjimas prieš Su
vienytas Valstijas. Juk tai 5- 
toji kolona. Jūs, vyručiai, lai
ku apsižiūrėkite.

Juozas J. Bakšys.

Smetonininkų Pakvietimas 
Buvo Toks

1940 m.,rugsėjo 2tra d. 
Ponams: Jonas žalimas-Green

Juozas Bakšys 
Lietuviu Komunistu Sekcijos 

Vadams
Gerbiamieji Tamstos:—

Tamstos esate žinomi Wor- 
cesterio lietuviams kaipo lie
tuviu komunistu sekcijos va
dai. Taipgi esate žinomi kaipo 
pritarėjai Sovietu Rusijos žy
giams pavergimui Nepriklau
somos- Lietuvos ir net sveiki
note Sovietu Rusijos vadus, 
kurie žiauriausiai persekioja 
Lietuvos žmones, inteligentija 
r jos kultūra griauna. ... .... M J.

! /V'L
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Prie tokiu aplinkybių, Tam
stos esate kviečiame i diskuci- 
jas, ne komunistiškoje siste
moje.bet laisvos Amerikos Ma- 
doja,abiems pusėm a issireis- 
kiant debatų formoje.

Faktams įrodyti siose disku
sijose kalbės ka tik is Lietu
vos atvykę ant American Le
gion laivo diplomatas Kazys 
Baltramaitis, teipgi panele 
Virginija Bertaskaite, gimna
ziste.

Diskusijų puse palaikys inz. 
B. F. Simins-Simokaitis, tekin
kąs Julius Kiskis, Ambrozie- 
jus Blažys ir kiti.

Tamstos esate kviečiame at
vykti i Lietuviu Ukesu Klubo 
svetaine, 12 Vernon gatves, 
W o r c e s t er, Massachusetts, 
7:Š0 valanda vakare, rugsėjo 
4ta diena, 1940 metais, i dis- 
kucijas.

Tamstoms nesant, sis komi
tetas paskirs Jusu gynėja, ku
ris Jusu puse palaikys.

Su pagarba,
Lietuvos Rėmėju Draugija
Komisija':

J. Lapinskas
J. Rauktis

Atsakymą Daviau Tokį
Worcester 
9-4-40

Smetonos Rėmėjų Draugi
jai, pirTnininkui—Ponui Janu- 
šoniui:

Labai gaila, kad negaliu 
stoti į debatus. Nebūdamas 
Komunistų Partijos nariu, ne
turiu jokios teisės ją ginti. Rei
kale debaįų kreipkitės pas 
Komunistų Partiją. Jinai yra 
vieša Suvienytose Valstijose.

Juozas Bakšys.

šitą atsakymą aš tiems po
nams pats padaviau į rankas 
pono Janušonio. Per tą jų

Trečias puslapi*
.z*: w

Tautininkų Kalnas Pagimdė 
Peliukę Philadelghijoje

Didelis “Tautai” Pasiaukavi- 
mas; Sumetė $80 Dėl 

“Vienybės”

Rugsėjo 2 ir 3 dd. Philadel- 
phijoj Lietuvių Muzikalėj sa
lėj įvyko tautininkų suvažia
vimas. Jis buvo garsintas kai
po plataus masto tautininkų ir 
sandariečių sąskridis, kaip jie 
sako, “Lietuvos išvadavimui” 
iš Paleckio valdžios rankų.

čia atvažiavo ponas Gegu
žis, teis. Laukaitis, Chicagos 
sandariečių atstovas ir 1.1. Bu
vo tautininkų iš Detroito, iš 
Philadelphijos, Baltimore ir 
daugiausia iš Brooklyno. Pa
starieji ir patį suvažiavimą 
pradžioje kontroliavo.

Tautininkai visuomet save 
atrekomenduoja lietuvių tau
tos kaulais ir smegenimis. Jie 
esą geležis lietuviškam kūne. 
Taip kalbėdavo tautos vadas 
Antanas Smetona, kuris sura
do sau prieglobstį pas Adolfą 
Hitlerį, taip kalba Amerikos 
lietuviai tautininkai, jog be jų 
tauta, kaip laivas be vairo, 
žlugtų.

Kada tie mizerijos susirin
ko Philadelphijoj į Lietuvių 
Muzikalę salę, tai buvo koktu 
į juos žiūrėti. Kad paslėpt sa
vo silpnybę, tai jie ne tik vi
sus vaikė iš salės, kurie, kaip 
jie sakė, ne delegatai, bet ir 
pasilikusiems salėj “delega-

jomarką laišką rodė publikai, 
bet jo neskaitė.

J. J. B.

I

tam” įsakė tarp savęs nesikal
bėti ir neužsirašinėt kalbų. 
Mat, vargšai bijojo, kad nie
kas neišneštų viešumon jųjų 
silpnybių.

Viso kalbamam tautininkų 
suvažiavime dalyvavo apie 50 
“delegatų”. Daugiausia advo
katai, daktarai ir redaktoriai. 
Kaip jie save stato, tai būtų 
lietuviška smetonėlė, bet jos 
sudėtis tokia skysta, jog viso 
labo suvažiavimo sveikinimuo
se tegavo tik $11. Vadinasi, 
po 25 centus nuo nosies. Didi 
patriotai, kol skaito svetimus 
centus. Bet atėjus reikalui sa
vus kišenius pakrapštyt, tai tie 
mizerijos “tėvynės gelbėji
mui” špygą atkiša. Jųjų “tė
vynės” meilė pagrįsta asmeni
niais išskaičiavimais. Tai ni
keliniai patriotai.

Po pirmos dienios sesijų toj 
pačioj salėj įvykt masinis mi
tingas. Jie protestavo prieš 
naująją Lietuvos vyriausybę. 
Į prakalbas pašalinės publi
kos atėjo tik 30 asmenų. Kar- 

į tu su delegatais viso buvo 70 
I dūšių. Tysliava sakė bombas- 
tišką prakalbą tuštiem krės
lam. Gaila, kad jo to didelio 
spyčiaus negirdėjo Kaunas, 
žmogus rėkdamas save eikvo
jo. šaukė, kad jie tikrai “išva
duos Lietuvą”.

Kai pasibaigė tos pilvą rė
žiančios oracijos, tai paprašė 
giliai pasiekti į kišenius ir au
kų duoti “iki skaudės.” Viso 
labo “didi patrijotai” sudėjo 
$18.

Pradžioj Suvažiavimo ‘ 
Rietynės

Tėvynės meilė šipuliais su
byrėjo pačioj užmazgoj dėlei 
mizernų centų. VienybieČiai
tautininkai suvaitojo, kad jų 
laikraštis serga nepagydoma 
sauslige, jeigu tas suvažiavi
mas neduos dolerinio aleksy- 
ro, tai klausimas ar sekamas 
numeris galės pasirodyti. Chi
cagos sandariečiai, kurie tu
ri tokį pat sausiigės suėstą 
lapą, pašoko nuo krėslų ir 
pradėjo dejuoti, kad jie ne
atvažiavo sirgti vienybiečių li
ga. Jie turi savą džiovininką 
ir pakanka tuo rūpintis. Jie ir 
girdėt nenorį apie Vitaičio bė
das.

šitos mažos peštynės su
drumstė tautininkų seimo pa
viršių. Tėkmė pradėjo eiti gi
lyn. Philadelphietis advokatas 
čeladis, socialistuojantis Gri
nius ir trockistuojantis Kutra 
išstojo prieš brooklyniečių 
tautininkų vadovybę.

Visos siūlės tautiškos rudi
nės suiro, kaip atėjo delega
tų priėmimo klausimas. Brook- 
lyniečiai užkliuvo ant Phila
delphijos Lietuvių Tautiško 
Kliubo delegatų, čia jų va
dovybė žlugo. Bet vis dėlto 
jie ant savo pastatė.

Brooklyno tautininkai labai 
bijojo, kad jų suvažiavimas 
negautų “pilvo ligą”. Mandatų 
komisijai iššaukus delegatus, 
prasidėjo medžioklė ant rau
donųjų. Prašant tautininkam 
Lietuvių Tautišką Kliubą at
siųsti delegatus į jųjų suva
žiavimą, kliubas jų prašymą 
išpildė ir pasiuntė keturis de
legatus: Navicką, Daukų, Za- 

Jiacką ir*Švedą.
(Tąsa ant 5-to puslj

PIKNIKAS
RENGIA BENDRAI L. D. S. TREČIAS IR L. M. S. TREČIAS APSKRIČIAI

Sekmadienį, Rugsėjo 15 Sept.
P. VAičIONIO DARŽE WESTFIELD (CRANFORD), N. J.

Pradžia 11 valandą ryto. Įžanga 25 centai

Sietyno Choras, iš Newark, N. J., vadovaujamas Aldonos Žilinskaitės, dainuos šiame piknike.
P]-------------------------------------------------- ----------------------------———------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ra

• PROGRAMAS: Aido Choras, Brooklyn, N. Y.; Sietyno Choras, Newark, N. J.;
Pirmyn Choras, Great Neck, N. Y.; BangosChoras, Elizabeth, N. J.

a------- r----------------------------------------------- ------------------------- —-------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------- - —... . ■ a

Gerbiamieji Didžiojo New Yorko ir apylinkes lietuviai, kaip matote, piknikas rengiamas dviejų didelių 
organizacijų, kurių veikla ir reikšme visuomenei labai svarbi. Viena savišalpos, antra meno ir dailės 
organizacijos, kurios tarnauja visuomenei—užsitarnauja jūsų paramos. Atsilankydami ant paskutinio šio 
sezono pikniko, išgirsite daug dainų, pasilinksminsite ir paremsite mūsų darbą.

GERA ORKESTRĄ GROS ŠOKIAMS
PĄSARGA: Jei lytų, tai programa įvyktų Elizabethe svetainėje po num. 408 Court Street
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Iš Brooklyno į Meksikos Sostinę ir Atgal
(Kelionės Įspūdžiai)

■ A. Gilmanas -----...... . ■ ■ ■
(Pabaiga)

O gal čia tik promoterių darbas? Juk 
arena buvo, taip sakant, tuščia. Jčigu jie 
taip mėgtų, tai būt areną kimšte prikim- 
šę, kaip amerikiečiai bolių žaidimo stadi- 
jumus. Grįžęs hotelin, paklausiau vieno, 
kito maišyto kraujo meksikiečių, ar jie 
mėgsta jaučių kautynes. Gavau negatyvį 
atsakymą. Kas čia tame atsakomingas, 
negaliu įspėti...

Iš tos priežasties, nemalonus man ir 
miegas tą naktį buvo, nors čia naktys 
gan šaltos, reikalinga gerų užklodų, ir 
gali labai puikiai išsimiegoti, pasilsėti.

Daugelis vietų Meksikoj, dėl jų istori
jos, yra žingeidžių ir vertų aplankyti ir 
pasimaišyti tarp gerų žmonių, pasigėrė
ti amžinai pavasariniu Meksikos sostinės 
oru, tačiaus aš to negalėjau padaryti, nes 
nei kišenius neištesėjo, nei daug laiko tu
rėjau. Kiek pinigų pasiėmęs turėjau, tai, 
va, šį rytą turėjau jau vieną rato gumą 
atsargai nusipirkti tuojaus, o kitas gal 
reikės pirkti vėliaus; pinigai reikia tau
pyti ir grįžti atgal Amerikon.

Nors kiti dalykai dėl gyvenimo Meksi
koj ir pigūs, pagal Amerikos pinigus, 
vienok tūli jų ir brangūs. Už rato gumą' 
pasimokėjau net $25, ką galiu Amerikoj 
gauti beveik už pusę tiek.

Meksikos sostinės žmonės gan vėlai 
pradeda darbą. Pirmadienio rytą jokiu 
būdu negalėjau be devintos valandos ra
to nusipirkti. Visos "krautuvės buvo už
darytos iki devynių. Jie ir biskį paleng- 
viau dirba, palyginus su amerikonais.

Mano mašinos sukliurimas neleido il
giau Meksikoj būti, tai ratą dapildę at
sargai ir leidomės atgal. Ir grįžtant pa
tyrėme tūlų skaitytojui žingeidžių daly
kų, tačiaus tęsti rašinį toliaus nebeap- 
siimu, nes ir taip pasidarė beveik knygos 
ilgumo. Vėliau galėsiu parašyti atskirais 
atvejais, jei draugai pavėlins laikraštį ir 
tūrėsiu reikalingo laiko. Vienok dar vie
ną dalykėlį ir dabar turiu pastebėti.

Nuo Amerikos rubežiaus iki ^leksikos 
Sostinės yra 760 mylių. “Nuvažiuodami 
pastebėjome, jog apie kokis šimtas pėdų 
nuo vieškelio dažnai randasi kaip ir tvir
tovė, kareivinė. Jos stylius šitokis. Pats 
namas kertuotas, langų nesimato. Jo ilgis 
ir plotis bus apie 75 pėdų, o aukštis ko
kių 20. Aplink namą aptverta, apmūryta 
apie dešimts pėdų aukštumo tvora, be jo
kios atvaros, apart priešaky, o gal ir už
pakaly. Prieš vartus pamūryta kelios pė
dos atstumo atskira sienukė taip, kad, 
tiesiai į vartus > žiūrint, nesimato jokios 
atvaros, kaip įr ištisa siena. Visas na
mas ir sieninė tvora cemento. Ant namo 
aukšta kartis ir ant jos vėliava.

Grįždami atgal skaitėme tas tvirtoves. 
Tur būt ne visas suskaitėm#, bet dešimts 
ištikrųjų suskaitėm. Galima sakyti, kad 
jų yra kas apie 50 mylių atstumo viena 
nuo kitos.

'Pagalios įsidrąsinau sustoti ir nuėjęs

valdžios metu 
atsirado daugiau 
stambių maisto 
įmonių, jų tarpe 

kurie

Tar-

šios

pri-

pasiprašyti leisti man nuimti vienos pa
veikslą. Priėjęs prie tvirtovės, radau sto
vint be kepurės kareivį, didelio ūgio, pla
čiais pečiais, barzda kelių dienų neskus
ta, plaukai ant kaktos uždribę, rankomis 
nuleistomis, alyvų spalvos uniforma ap
vilktas. Jis labai man priminė krato
muose paveiksluose lošiantį gorilą 
zaną.

A—Ar leistina nuimti fotografija 
vietos?—klausiu jo.

Jis stačiai nepravėrė lūpų, tik
merktomis akimis tiesiai man veidan 
žiūrėjo, duodamas man keistą jausmą. 
Apie dešimts pėdų už jo stovėjo ant sar
gybos mažesnio ūgio kareivis, plienine 
kepure ir švariai nupucuotu šautuvu ant 
pečių, gatavu reikalui. Jis linksmai pra
sišypsojo, kaip ir juokas nesiliaudamas iš 
mano padėties, labai aiškiai prasitarė, 
kad ir nesuprasdamas ispanų kalbos ga
lėtum jį suprasti:

—No, senor, estą proxibido per ei go- 
bierno (valdžios uždrausta)!

Aš jam paačiavau ir grįžau automo- 
bilin, palikdamas didįjį, be kepurės ka
reivį stovint, kaip kokį stulpą.

Man kyla neišrišamas dabar klausimas, 
gal ir kitiem: Kam tos tvirtovės ir jų 
tiek daug turi stovėti tokiose strategi
nėse vietose ir prie tokio svarbaus susi
siekimui kelio? Nuo ko čia dabar šalis 
būt saugojama? Nuo išlaukinių priešų, 
ar vidujinių? .

Nupiešiau, jog mano susiėjimuose 
Meksikos žmonės mandagūs, nuoširdūs, 
gerą velijanti ir inteligentiški. Bet tai 
buvo miesčionys, gryno ispanų kraujo, 
arba maišyto kraujo. Su tais lauko 
skruzdėm, su tais žemdirbiais gyvento
jais, kuriais visa Meksikos žemelė api
barstyta, su tų mizernų būdelių gyven
tojais aztekais-indijonais man neteko 
kalbėtis ir patirti jų atsinešimą link bal
tųjų rasės ir jų valdonų ispanų kilmės 
Meksikos gyventojų. Sakoma, kad dau
gelis tų aztekų ispanų kalbos nekalbą, 
kaip ir jų protėviai, iš kurių Ispanijos 
imperialistai su Kortesu priešaky atėmė 
žemes, jų daugelį išskerdė, o likusius už
valdė.

Gal ir dabar tie aztekų ainiai dantį 
griežia už padarytą jų protėviams 
skriaudą ir nori, progai pasitaikius, at
silyginti kam nors.

Tai gal dėl to Meksikai ir reikia laikyti 
tiek daug ir tokias tvirtoves po visą ša
lį. Bet kam tie aukščiausi radio stulpai 
prie Amerikos rubežiaus, kur Meksikos 
gyventojų kaip ir nėra?

Vienas jaunuolis man pasakojo, būk 
visus indijonų balsus galima nupirkti 
balsavimo laiku. Kuris kandidatas žada 
jiems daugiau materialės naudos, už tą 
balsuoją.»Pirmiausis dalykas tai pinigai 
ir geresnės, ne kalnuose, žemės klausi
mas esąs juos. Tas ir pašaliečiui, ma
tosi.

metais—4,147 tonai.
Žymią vietą Sovietų Są

jungos tautos ūkyje užima 
Gruzijos maisto pramonė. 
Ji turi labai turtingų mais
to žaliavų šaltinių. Sovietų 
Sąjungos 
Gruzijoje 
kaip 100 
pramonės
35 arbatos fabrikai, 
per praėjusius metus per
dirbo 12,458,000 kilogramų 
arbatos. Gorije ir Kutaicy- 
je yra gerai įrengtos kon
servų dirbtuvės, Batume — 
citruso vaisių perdirbimo 
dirbtuvė ir kt. Šiais metais, 
kaip apskaičiuota, Gruzijos 
konservų dirbtuvės paga
mins 27 milijonus dėžučių 
konservų. Svarbi šios res
publikos pramonės šaka yra 
įvairių aliejų Spaudimas iš 
pietinių augalų.

Per penkmečių laikotarpį 
Gruzijoje išsivystė stambi 
elektros energijos, metalur
gijos, rūdos perdirbimo, 
mašinų gamybos, audinių ir 
medžio apdirbimo pramonė. 
1939 metais stambiosios pra
monės gamyba pasiekė vie
no milijardo rublių vertę, 
t. y. 23 kartus daugiau, ne
gu 1913 metais. Viena iš 
žymiausių Gruzijos pramo
nės atskalų yra marganco 
produkcija. Čiaturo mar- 
gancas yra žinomas pasau
lyje. 1938 metais jo pro
dukcija siekė 1,600,000 to
nų. Smarkiai plečiasi viena 
iš jauniausių respublikos 
ūkio šakų — naftos šaltiniij 
išnaudojimas. Kachetijoje, 
Guri j oje ir kitose vietose 
buvo užtikta naftos, kurios 
ištekliai, kaip apskaičiuoja
ma, siekia 415 milijonų to
nų. Batume pastatyta di
džiausia Sovietų Sąjungoje 
naftos perdirbimo dirbtuvė, 
kuri per metus perdirba 
daugiau kaip tris milijonus 
tonų naftos.

Gruzijos žemės gelmės la
bai turtingos. Jose aptinka
ma didelių išteklių molibde
no, aukso, cinko, volframo, 
barito, marmuro, aršeniko, 
boro..

Srauniosios Gruzijos" upės 
teikia neišsekamus išteklius 
energijos. Šitame krašte 
yra ištisa virtinė elektros 
jėgainių. Viena tik Tkvar- 
čelio hidroelektros jėgainė 
100,000 kilovatų galingumo 
teikia energijos penkis kar
tus daugiau, negu visos 
Gruzijos jėgainės iki spalių 
mėnesio revoliucijos.

Gruzinų tauta yra viena 
iš kultūringiausių Sovietų 
Sąjungos tautų. Čia vienam 
tūkstančiui gyventojų tenka 
113.4 žmonės su viduriniu 
mokslu ir 1.2—su aukštuo
ju. Mokyklose mokosi 750,- 
000 vaikų. Sovietų valdžia 
įsteigė 21 aukštąją mokyk
lą, kurioje mokosi 22,000 
studentų. Vidurinėse mo
kyklose mokosi daugiau 
kaip 200,000 jaunimo. Kraš
te esama kelių dešimčių 
mokslinių tyrinėjimų įstai
gų, daugiau kaip 3,000 bib
liotekų.

Gruzinų poetų kūriniai 
yra išversti į visas Sovietų 
Sąjungos tautų kalbas, o 
kai kurie iš jų—ir į sveti
mas kalbas. Gruzinų kom
pozitorių operos statomos 
daugelyje scenų. Gruzijos 
tapytojų paveikslų aptinka
ma didžiausiuose Sovietų 
Sąjungos muziejuose. Šitoje 
respublikoje yra gruzinų, 
rusų, armėnų, azerbaidža
niečių, abchaziečių ir oseti
nų teatrai. Respublikos kol
chozuose ir sovchozuose yra 
46 savo teatrai. Sovietų val
džios metu Gruzijoje buvo 
išleista daugiau kaip 35 mi
lijonai knygų. Į gruzinų kai-

Paskilbusią Knygą
PATARIMAI VYRAMS 

APIE LYTIES DALYKUS
Dar galit pas mane gaut

Tai turininga D-ro Robinsono 
knyga apie svarbiausius lyties 

veiksnius ir lytinę higieną.
Kaina buvo $2.00; dabar 

parduodu už $1.00
Reikalavimus adresuoklt:

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

bą išversta beveik visi žy
miausi pasaulio literatūros 
kūriniai.

Stambiau sias Gruzijos 
pramonės ir kultūros cent
ras yra tos respublikos sos
tinė Tbilisi su 500,000 gy
ventojų. Čia yra universite
tas su aštuoniais fakulte
tais, atskiros technikos ir 
meno mokyklos, Sovietų Są
jungos Mokslų Akademijos 
skyrius, Tbiliso teatrai — 
Rustavelio vardo dramos 
teatras ir Paliašvilio operos 
ir baleto teatras priklauso 
prie geriausių teatrų visa
me krašte.

Laisvoji Sakykla
PASTABA TŪLAM 

“BIJŪNUI”

Nežinau kokiu išrokavimu 
Laisvės”- No. 210, tūlas ko

respondentas iš Detroito po 
savo rašiniu drįso pasisavint- 
pasirašyt mano plačiai žinomą 
slapyvardį—Bijūnas.

Nejaugi tas draugas nežino, 
kad tas jam nedaro garbės, 
kad savintis svetimą pseudo
nimą ne tik kad nepadoru, 
bet ir draudžiama ir kad to 
nedaleidžia literatinė etika.

mažiau į “N. Gadynę.” Esu 
nemažai parašęs meno sky-. 
riuose eilėraščių, ypač kuomet 
gyvenau Detroite.

šiuomi pranešu, kad aš se
nai jau negyvenu Detroite ir 
kad protestuoju prieš vartoji
mą mano slapyvardžio.

Bijūnas.
P. S. Meldžiu “L.” redakci

jos patalpinti šią mano pa
stabą ir ateityje rieįsileist į 
“Laisvę” tokių bendradarbių, 
kurie “Atsineša” vogtas stapy- 
vardes. Aš dar nesirengiu mir
ti ir dar manau rašinėti į lai
kraščius po šiuo pseudonimu.

Bijūnas.

18 Mėnesių Kalėjimo už 
“Komplimentą” Hitleriui

Berlin. — Vienas holan- 
das darbininkas Utrechte 
pasakė, kad jis labiau ger
bia savo karalienės (pabė
gusios) Wilhelminos žo
džius, negu “to vokiečio po- 
pieriuotojo” (Hitlerio). Už 
tai liko nuteistas 18 mėne
sių kalėti.

APSUNKINTAS MAISTO 
GAVIMAS LONDONUI

London, rugs. 10. — Vo
kiečių orlaiviai taip suža
lojo anglų geležinkelius ir 
prieplaukas, kad rimtai 
sutrukdė maisto pristaty-

Aš po šiuo slapyvardžiu per 
daug metų esu nemažai rašęs 
į “Moterų Balsą” (vėliau “D. 
B.”), “Laisvę,” “Vilnį” ir kiek mą gyventojams Londone.

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

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

Vardas ..................................................................................... ....... ........

iPaštas ........................................  -......................................... .....

Gatvė ar kaimas ...........................  ...... ...............................................

Apskritys .................................................................................................

Prašome aiškiai įrašyti antrašą į čia paduotą blanku- 
tę ir prisiųsti kartu su mokestim “Laisvės” Administra
cijai, 427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

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

Gruzija: Nepaprastas Kraštas |S;
Į pietus nuo Kaukazo kal

nagūbrio yra Sovietų Są
jungos Gruzijos respublika. 
Į ją įeina autonominės Ab- 

' chacijos ir Adžarijos res
publikos, esančios Juodosios 
jūros pakraštyje, ir autono
minės Pietų Osetijos sritis, 
Gruzija užima 70,000 kv. ki
lometrų žemės plotą. Joje 
gyvena daugiau kaip 3.5 mi
lijonai žmonių. Gyventojų 

• tirštumo atžvilgiu ši respu
blika užima vieną iš pirmų
jų vietų Sovietų Sąjungoje.

“Tassas” savo informaci
joje nurodo, kad tarpe dvy
likos Sovietų Sąjungos res
publikų Gruzija išsiskiria 
Savo gamtos grožiu ir tur
tingumu. Kalnagūbriai, ap
dengti amžinų sniegų ir le
dynų, žemumos su vešlia 

' • pietinių sričių augmenija, 
lydintieji tarpkalnių slė
niai, tiršti lapuoti miškai, 
pievos— tai yra tipingi to 
vaizdingo krašto vaizdai. tarų žemės, o dabar tas plo-

Gruzijos ūkis turtingas, tas išplėstas iki 17,000 hek-

Praėjusiais metais 
Gruzijos kolchozai davė 
kraštui apie 500 milijonų 
citruso vaisių. Taip pat sėk
mingai plėtojasi viena iš se
niausių Gruzijos žemės ūkio 
šakų — vynuogių augini
mas. Dabar vynuogynai už
ima daugiau kaip 48,000 hek
tarų ploto. Kasmet didėja 
Gruzijos vynų gamyba. Ne
seniai Tbilise buvo pradė
ta *gaminti naujo sąstato 
gazuotą vyną, kurio per 
metus pagaminama apie ke
turi milijonai butelių. Ple
čiasi ir tabako auginimas.

kaip ir jos gamta. Ši res
publika užėmė vadovauja
mą vietą Sovietų Sąjungoje 
arbatos ir kitokių pietinių 
augalų, jų tarpe vynuogių 
ir kitokių vaisių bei tabako, 
auginime. Gruzijoje augina
ma apie 60 rūšiip įvairių 
brangių pramonei reikalin
gų kultūrinių augalų. Kur 
anksčiau augo tik nenaudin
gi krūmai, dabar įsteigtos 
sovchozų ir kolchozų arba
tos plantacijos, užimančios 1 
47,000 hektarų. 1939 metais Juo apsodinti _ plotai, 1939 
kiekvienas hektaras davė 
apie 2,286 kilogramų žalių 
arbatos lapelių. Savo koky
be Gruzijos - arbata nėra 
blogesnė už Indijos, Cėilono 
ir Kinijos arbatą.

Kolchidos pelkėse buvo 
nusausinta 98,000 hektarų 
žemės. Dabar šitoje žemu
moje auginami citrusai. 
1917 metais Gruzijoje buvo 
apsodinta citrusais 160 hek-

metais siekė 21,087 hektarų. 
Savo rūšimi Gruzijos taba
kas užima pirmą vietą So
vietų Sąjungoje.

Gruzijoje kasmet augąjr 
javų ūkis. 1913 metais buvo 
apsėta javAis 348,300 hekta
rų žemės, o 1939 metais— 
445,100 hektarų. Čia neį
skaitomi kukurūzai. Didelę 
pažangą padarė šilko augi
nimas. Dabar šita ūkio ša
ka verčiasi 149,422 ūkiai. 
Šilko kokonų .4913. metais 
buvo' surinkta 1,556, o 1939

a
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Iš Priežasties Lietaus Perkeltas į
Rugsėjo 22 September 

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

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

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

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

Moterą Birutės Choras iš Phila. ir Lyros 
Choras iš Baltimorės.

b B a
R. MIZARA “LAIMĖS” REDAKTORIUS SAKYS PRAKALBĄ

• » ,

STOTYS: Bušai išeis 10 vai. ryto iki 1 vai. po pietų nuo
143 Pierce St., 735 Fairmount Ave., prie Muzikoš^alės Richmonde, ties 28th if Poplar gatvių.

Nuo City Line eis 10 vai. ryto iki 4 vai. po pietų.

KELRODIS: Važiuokite Frankford Ave. iki tilto; imkite gatvekarį 66 iki paskutinės stoties, nuo čia nuveš 
į pikniką. Automobiliais važiuokite Frankford Ave. iki City Line, pervažiuokite tiltą ir sukite po kairei, imkite 
Knights Rd. 2 kelią ir sekite iškabas. Per Roosevelt Boulevardą: Atvykstant iš New Yorko ar iš kitur, važiuo
kite apie 14 mailių nuo Trenton, N. J., ir privažiuojant Roosevelt Kapines, pastebėsite iškabą: Lee Tire, sukite 
po kairei į Rd. No. 132. Pavažiuokite apie U/2 meilės sekdami iškabas.
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vaizduo- 
redakto-

ren- 
ant 
tie

socialistuoj antis 
trockistuoj antis 
kad bus nege- 
doleriais įtikins

Aplankykite mūsų religijinių daiktų 
departamentą. Už mažus rank

pinigius palaikysime bile daiktą

London, rugs. 10. — An
glų vyrįausybė sako, kad 
vokiečių oro ^bombos dar 
nepalietė Anglijos maisto 
sandėlių, ir jie esą saugūs.

O 
<’>

Moterims ir vyrams setai pa- 
sidabinimui apkainuoti nuo $1

d., pas fi- 
v. Narius 
pasimokėti
— Prot.

ANGLŲ MAISTO SANDE
LIAI NEPALIESTI

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. Stagg 2-0788 
NĮGHT—HAvemeyer 8-1158

šięmęt sulijo du didžiuosius <fLąisvės” piknikus, Mayna|dę ir Philadel
phijoj e. Padėkime atpildyti savo dienraščiui tuos nuostolius, kuriuos padarė 
lietus, skaitlingai dalyvaukime šiame piknike.

buvo vos 47 
o jo žmona 
Paliko fiaš-' 

jauniau-
Akusiai buvo

WILKES-BARRE, PA.
Rugsėjo 13 d., įvyks masinis susi

rinkimas, 37 N. Washington St., 7:30 
v. v. (Eagle Svet.). Kalbėtojas bus 
iš New Yorko, Shaemus O’Sheal; 
kalbos tema: Prieš Karą. Kviečiame 
dalyvauti. - . (214-215)

GRAND RAPIDS, MICH.
Sekmadienį, rugsėjo 15 d., Darbi

ninkų Kooperatyvo piknikas bus 
Koop. Ežero Darže, Green Lake. Tu
rėsime skanių ir gerų gėrimų. Kvie
čiame dalyvauti. (215-216)

PRANEŠIMAI B KITUR
MINERSVILLE, PA.

Šiuomi pranešame, kad organizuo
jame busą važiuoti į Philadelphijos 
pikniką, kuris yra rengiamas “Lais
vės” naudai. Bus Eddingtone, Pa. 
rugsėjo 22 d. Kurie norėsite važiuoti, 
prašome užsiregistruoti pas dd. O. 
Agurkienę, O. Shemberienę, V. Čiu- 
dinį, M. Patinską ir S. Petčiulį. Bu
šas išeis kaip 8:30 vai. ryto nuo 
Darbininkų Svetainės. Prašome nesi- 
vėluoti. — Kom. (215-217)

PHILADELPHIA, PA.
Lyrps Choro pamokos įvyks rug

sėjo (Sept.) 13 d., penktadienio va
kare, 8 vai., 735 Fairmount Ave. 
Nariai dalyvaukite, nes reikės gerai 
pasirodyti “Laisvės” piknike, kuris 
buvo perkeltas iš rugsėjo 1 d. į rug
sėjo 23 d., Mikojaičio Darže. Atsi
veskite. ir naujų inarių. Tėvai, ragin
kite vaikus priklausyti prie Lyros 
Choro. — Choro Valdyba.

(214-216)

veltui. Nepraleiskite šios pro- 
kviečiame visus. L. A. U. Kliu-

(215-217)

bėdavo-
su-

PHILADELPHIA, PA.
Visų Phila. darbininkiškų organi

zacijų “L.” skaitytojų ir darbininkų 
judėjimo simpatijų visuotinas susi
rinkimas įvyks 12 d. rugsėjo, 7:30 
v. v. Liaudies Name, 735 Fairmount 
Ave. Kviečiame skaitlingai dalyvau
ti, turėsime prisirengti prie “Lais
vės” pikniko. Šiame susirinkime da
lyvaus ir svečias iš Chicagos, drg. F, 
Abekas. (213-215)

J. LeVANpA—E. LeVANDA 
Tėvas ir Sūnus Levandauskal

UNDERTAKERS

PHILADELPHIA, PA.
Šventos Marijos Tautiškos Para

pijos piknikas įvyks šį sekmadienį, 
15 d. rugsėjo (Sept. 15), Vytauto 
Parke. Širdingai kviečiame visus 
Philadelphijos apylinkės lietuvius da
lyvauti šiame piknike. (214-216)

Siunčiame duoną per pafitą J kitus mlesrus, specialiai greitai pristato. 
Ant Jūsų pareikalavimo, sutelksime Informacijas apie svori ir kainas.

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

Perfekto ir mčlsvai-balti dai- 
mantai pakeičiami sulig pilnos 

kainos laike vienerių
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PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 149 kp. susirinkimas įvyks 

ketvirtadienį, rugsėjo 12 
nansų sekretorių, 8 v. 
kviečiame dalyvauti ir 
duokles už 1940 metus.
Sekr. (213-215)

LeVANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

Garsinkite savo biznį dien-
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BAYONNE, N. J.
Keptos jautienos ir alaus pare 

įvyks ruksėjo 15 d., sekmadienio va
karą, 6:30 vai. naujoj išdekoruotoj 
svetainėj, 329 Broadway, šokiams 
gros gera orkestrą. įžanga — vy
rams $1.00, moterims 50c. Valgis ir 
alus 
gos, 
bas.

ĮSIGYKITE DABAR!
Čia parodyta tik keli daiktai iš didelio sandėlio.

KAIP PALAIKYT SVEIKATĄ
— VYRAI IR MOTERYS —

Kraujo, Odos ir Nervų Ligos, Abelnas Silpnumas, 
Chroniški Skauduliai, Skilvio ir MėŠlažarnės ligos, 
Chroniški Reumatiški Nesveikumai, Nosies, Gerkite 
ir Plaučių Ligos, Inkstų, Pūslės Nesveikumai ir Kitos 
Chroniškos Ligos Vyrų ir Moterų sėk
mingai gydoma. Kreipkitės i Dr. Zins su 

.Pasitikėjimu.
Kraujo ir Slapumo Tyrimai, 

. PRIEINAMOS KAINOS
Atskiri pasitarimų kambariai Vyram ir Moterim 

IŠTYRIMAI DOVANAI
(Virž 28 m. Privatinės ir Lironinęje Praktikos)

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

Tarp Union Square ir Irvjng PI.
VALANDOS: 9 A. M.—8 P. M.: 

Sekmadieniais: 9 A. M.—2 P. M.

VARPO KEPTUVU 
36-40 Stagg St Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. X, 
Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniauw

<!>

<♦>

<♦>

<♦>
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ROBERT LIPTON
JEWELER :: ĮSTEIGTA 1892 

701 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y,
Tarpe Graham & Manhattan Avės. Tel. Stagg 2-2178

Priminkite šį skelbimą, tai gausite nuolaidą

Ketvirtad., Rugsėjo 12, 1940

Rochesteriečiai lietuviai lau
kia žingeidžių žinių. Ateinan
čios pėtnyčios vakare, rugsėjo 
13 d., atsilankys į Rochester} 
svetys iš Lietuvos, R. Matuse
vičius ir pasakys prakalbą. 
Prakalbas rengia Lietuvių 
Draugiškas ir Politiškas Kliu- 
bąs. Apgarsinimai paduoda, 
kad prakalbose aiškins dau
giausia, kaip Lietuvos liaudis 
pasiliuosavo iš po fašistinio ir 
dvarponių jungo.

Labai patartina visiems, ka
trie tik užsiinteresavę dabar
tinę Lietuvos padėčia, atsilan
kyti ir išgirsti naujienų apie 
perversmą Lietuvoj.

Roma, rugs. 10. — Italų 
karininkai teigia, kad jų or
laiviai vėl padegė anglų ga
zolino sandėlius Jaffoj, Pa
lestinoj.

Tautininkų Kalnas Pagimdė 
Peliukę Philadelphijoje

Rugpjūčio 18 d. Amerikos 
Lietuvių Legijono Stepono Da
riaus 317 Postas laikė savo 
pikniką East Dedham, Mass. 
Šiame piknike buvo “išnešta” 
rezoliucija prieš dabartinę 
Lietuvos valdžią ir prieš So
vietų Sąjungą. Gi “Keleivio” 
No. 35 ji suformuoluota ir at
spausdinta viso Posto vardu ir 
net paminėtas Posto koman- 
dieriaus vardas ir pavardė, 
kad tas atliktas su jo pasitari
mu ir leidimu.

Rugpjūčio 31 d. susitikau 
buvusį Posto komandierių ir 
jis man pąpasakoja šitaip apie 
minėtą rezoliuciją :

—Mūsų Posto konstitucija 
draudžia išeiti prieš bent poli
tinę grupę, rasę bei tikėjimą. 
Joks Posto narys bei viršinin
kas neturi teisės viso Posto 
vardu kalbėti. Minėta rezoliu
ciją išnešė, kaip pikniko pro
grama jau buvo užbaigta. Aš 
su komandierių Stankum sė
dėjome mašinoje ir rengėmės 
važiuoti namo, tik pasigirdo 
apie desėtkas žodžių per gar
siakalbį ir nutilo. Manėme, 
kad juokdariai krečia šposus. 
Nei aš nei’komandierius Stan
kus apie tai nieko nežinojome, 
žinoma, ateis Posto susirinki
mas ir jie bus priversti tą re
zoliuciją atšaukti.
Gėlės Nemyli, kad 

Maišosi Tarpe
“Keleivis” No. 35

ja, kad Lietuvos pinigai 
smuko.” Girdi, už $1 duoda
ma 100 litų. Mes pilnai sutin
kame, kad Lietuvos ponas, no
rėdamas sprukti į užsienį, la
bai gaudo dolerius, nes žino, 
kad litas užsienyj nieko ne
reiškia. O reikia nepamiršti, 
kad Lietuvos ponai litų turė
jo aruodus.

Bet labiausia naivu, kuomet 
“Keleivis” bando užstoti Lie
tuvos služauninkus. Jis net ve 
kaip bėdavoja; “...ūkininko 
darbininkas, kuris išdirbęs 
metus gaus litais anksčiau su
lygtą algą, negalės nusipirkti 
nei kepurės.”

Ištikro tie “vargšai” Lietu
vos samdiniai. “Ateis kalėdos 
ir algos negaus nei cento!” 
Dėl šios “baisios” nelaimės, 
dabar nusiminę netik “Kelei
vio” skaitytojai, bet visas lie
tuviškas menševizmas.

Visa bėda tame, kad tam 
“karo ekspertui” neatėjo į jo 
tuščią galvą, jog Lietuvos visi 
služauninkai, ardinarčikai, 
bernai, mergos ir piemenukai 
jau atšventė kalėdas. Jie tas 
kalėdas šventė birželio 14-15 
dd.! Per šias kalėdas Lietuvoj 
visi alginiai vergai paėmė pa
skutinę algą! Tomis dienomis 
jie netik pasiėmė paskutinę al
gą, bet ir raktus nuo Lietuvos 
svirno! Taigi, nuo birželio 14- 
15 dd., Lietuvoj neliko nei vie
no tokio berno, kokį 
jasi atsilikęs Bostono 
rius.

O labiausia, kad
proletariatas dabartiniu laiku 
neapkenčia tokių gaivalų, ku
rie siūlosi į pagalbą.

buvo tokia žiauri, kaip ir pati 
tragedija.

Akusienė buvo gimus ir au
gus Anglijoj. Neturtingo lietu
vio duktė. Ji ten - susipažino 
su jaunu lietuviu Akusiu ir su
situokė. Matomai, iš pirmų 
dienų savo gyvenimo permatė, 
jog Anglijoj nepasieks laimės, 
bet nenustojo vilčių, nes‘turė
jo bagotą dėdę Amerikoj. O 
kas svarbiausia, kad šis senas 
singelis, dėdė, netik turi pini
gų, bet namų, milionierių dis- 
trikte apartmentų, laikraščio 
leidėjas ir “turi” čeverykų fa
briką. Taigi, Akusiam matėsi 
laimė, - bet tik biskį už van
denio.

Šiaip netaip slapta Akusiai 
įsigavo į šią šalį ir pasiekė dė
dę. šis Akusius apgyvendino 
vieno apartmento šlapiame, 
tamsiame skiepe (velionė sa
kydavo, kad dėdė juos bau
džia už slaptą įvažiavimą). 
Penkiem šeimynos nariams iš 
namo prižiūrėjimo algos nebu
vo įmanoma pragyventi. Aku- 
sis pradėjo pašaliais uždar
biauti — pentoriaudamas. Po 
kelių mėnesių suserga visa šei
ma ir pašauktas gydytojas įsa
kė, kad jie kraustytus! kuo 
greičiausia iš to urvo, nes jis 
netinkamas gyventi jokiai gy
vybei. Dėdė savo laikrašty be
veik kas savaitė jieško 
dauninkų, bet užpykęs 
brolvaikių neduoda, kam 
apleidžia minėtą urvą.

Akusiai išsikrauto kitur 
gyventi. Nedarbas, depresija, 
o prie tam, slaptai įvažiavus, 
niekur pastovaus darbo negau
na. šeimyna iš penkių turi gy
venti.

Akusis pirma stubą išdeko- 
ruoja, bet užmokėt negauna, 
nes bankas iš savininko atima 
stubą. Antrą išdekorftoja, gau
na užmokėti; užmoka rendą 
už stubą ir krautuvėje už 
maistą. Trečią darbą gavęs, 
negali pradėti, nes maliavos 
krautuvė daugiau į bargą ne
duoda, nes už pirmiau įimtą 
nepasimokėjo. Skolina pas vie
ną, kitą po kiek gauna. Na
mie skandalas, nusivylimas 
bagotu dėde. Pabūna mėnesį, 
kitą vienoj vietoj, randos ne- 
pasimoka, savininkas meta 
laukan, reikia kraustytis į ki
tą ir mokėti už pervežimą.

Taip besikamuojant prislin
ko ir ši nelaiminga ateivių re
gistracija. Kaip užsiregistuo- 
si, jog esi slaptai įvažiavęs. O 
moteris dar pasakė: “dabar 
jau atėjo laikas, kad tave iš- 
deportuos, tas reiškia, kad 
mums pabaiga gyvenimo”.

Aišku, tokiom aplinkybėm 
susidėjus, Akusis nerado ki
tos išeities, kaip žūti tragiš
kai.

Taigi, dėde, neperstatei tei
singai savo laikraštyje brol
vaikių biografijos, o “Darbi
ninke” nekaltink, kad šios 
tragedijos priežastis buvo be
dievybė. ši šeima žuvo be lai
ko ir tragiškai dėl šio supu
vusio surėdymo.

Jonas Akusis 
metų amžiaus, 
Ąnelė 40 metų,
ląičiais tris sūnus: 
sias 18 metų, 
laisvi žmonės ir be galo drau
giški. Neskaitė lietuviškos 
spaudos, nedalyvavo viešuose 
parengimuose ir neprigulėjo 
nei prie jokios organizacijos.

Velionių kūnai buvo sude
ginti krematorijoj.

Jaunutis.

(Tąsa nuo 3-čio pusi.)
Kai brooklyniečiai tautinin

kai išgirdo kliubo vardą, tai 
jie atsiminė, kad tas kliubas 
buvo nutaręs rengti prakal
bas Lietuvos klausimu ir kvie
tė kelis kalbėtojus, kurių tar
pe buvo ir A. Bimba.

Laikinas suvažiavimo pirmi
ninkas pradėjo kamantinėti 
delegatus, ar jie nėra raudo
ni. Tie įsižeidė ir pasakė, kad 
jie nemano, jog atėjo išpažin
čiai. Tokiu pasakymu manda
tų komisija paspringo ir parei
kalavo Lietuvių Tautiško Kliu
bo delegatus apleisti suvažia
vimą.

Philadelphietis tautininkas 
advokatas čeladis norėjo su- 
lopinti ta*utininkų rudinės įran- 
čias siūles. Ir 
Grinius, ir 
Kutra pajuto, 
rai. Jie manė
Brooklyn© tautininkus. Paža
dėjo po šimtą dolerių tiems, 
kurie įrodys, kad Lietuvių 
Tautiško Kliubo delegatai rau
doni. Jų pastangos veltui. 
Kliubo delegatai išėjo lauk 
nepakęsdami tokios politikos.

Brooklyniečiai kovą laimėjo 
delegatų, priėmime. Bet kitų 
miestų tautininkai pajuto, jei
gu suvažiavimą paliks tų va- 
rijotų rankose, tai jie gali iš
vaikyt visus delegatus, todėl 
į seimo prezidiumą išrinko 
philadelphiečius čeladį, Gri-

nių ir Kutrą.
Per seimo dvi dienas daina

vo apie “tėvynės” meilę, ži
noma, daugiausia kalbėjo, 
kaip gauti dolerinio aleksyro 
senukei “Vienybei”.

Daug laiko praleido išsi
aiškinimui, kas yra tautinin
kai ir tautiečiai: koks tarp jų 
skirtumas. Prakaitas liejosi, 
sakė liepsningas kalbas ir vis 
nieko gero. Tuomet paskyrė 
komisiją, kuri sutaikytų tauti
ninkus su tautiečiais. Komisi
ja vedėsi į skiepą įkaitusius 
pamokslininkus ir vėdino švel
niais žodžiais ir šaltu alumi. 
Visas dalykas liko palaidotas 
komisijos glėbyje. Koks skir
tumas tarp tautininkų ir tau
tiečių taip suvažiavimas ir ne
sužinojo.

Kalnas Pagimdė Pelę
Po dviejų dienų tautininkai 

gerokai tarp sąvęs pasipešę 
nutarė įsteigt iš organizacijų 
organizaciją, Lietuvių Vieny
bę. Kokia bus ta vienybė, tali 
parodė pradžia kalbamo suva
žiavimo : tautininkai išvijo 
tautiečius, tai Lietuvių Tautiš
ko Kliubo delegatus.

Į Lietuvių Vienybę organi
zacijos turėsią mokėt po $10 
į metus. Pats komitetas pasi- 
liksiąs slaptybėj ir veiksiąs 
pridengtai. Kam reikalinga to
kia misterija, tai veikiausia ir 
pats teisėjas Laukaitis nežino.

Iš Pasėto Vėjo Audra
Jau tautininkai gavo juodą 

akį pereitą sekmadienį Phila-, 
delphijos Lietuvių Tautiško 
Kliubo susirinkime. Delegatai 
atėjo į susirinkimą ir raporta
vo, kaip juos išvijo iš suvažia
vimo. Daukus, kliubo delega
tas, pareiškė, kad jis visą am- 
žį buvo tautietis, bet jį išvadi
no raudonuoju. Negana, kad 
jį, kaipo asmenį įžeidė, bet 
dar jo atstovaujamą kliubą 
raudonai nudažę.

Navickas yra parapijos na
rys, visada praktikavęs katali
kystę ir nieko neturįs bendro 
su kokiom nors partijom, jau
tėsi labai įžeistas:

“Kada aš ėjau išpažinties, 
tai visuomet gavau išrišimą ir 
buvau leidžiamas prie komu
nijos. Bet tautininkų suvažia
vimo buvau klausinėjamas/la- 
biau negu kunigo. Išpasakojau 
viską, bet išrišimo negavau,” 
sakė Navickas.) •,

Panašiai raportavo 'Zaliac- 
kas ir švedas. Kliubo nariai ir 
valdyba tokiu tautininkų pa
sielgimu pasipiktino. Vienbal
siai nutarė parašyti tuo įvykiu 
pareiškimą ir pasmerkt tauti
ninkų suvažiavimą už kliubo 
įžeidimą.

Philadelphijoj tautininkų su
važiavimas parode vadinamos 
“vidurinės sriovės” visų galų 
suirimą ir nesugebėjimą ir ma
žą suvažiavimą suderinti. Pir
miausia jie susipešė dėlei savo 
laikraštukų. Paskui susiriejo 
sandarięčiai ir tautininkai dė
lei jų tarpe esamų skirtumų: 
tautiečiai ir tautininkai. Paga- 
liaus apriejo kliubo delegatus 
tik todėl, kad jiem visur, kaip 
bailiai davatkai, “špūkai vai
dinas.”

Aišku, jog Philadelphijoj 
tautininkų kalno pagimdyta 
peliuke neloš jokio vaidmenio 
lietuviškos visuomenės gyveni
me. Aš stačiai negaliu supras
ti, kam teisėjas Laukaitis sė
dasi su tais smetoniniais mize
rijom į vieną suolą.

Teisutis Bitika.
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Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, senvl- 
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, StoW ~ 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Roll%\

Baisi Tragedija Lietuvių 
Šeimoje

. Rugpjūčio 27 d. Jonas Aku- 
sis nušovė savo žmoną ir pats 
nuo to paties įrankio žuvo.

Sužinojęs apie šią baisią 
tragediją, nusprendžiau patir
ti, kas galėjo prie to privesti. 
Laukiau vietinių laikraščių 
(‘‘Keleivio” ir “Darbininko”), 
ką jie apie tai pasakys. “Dar
bininkas” nupasakojo, kad 
Akusiai žuvo tragiškai dėl to, 
jog jie ąbu smarkiai gėrė ir 
buvo bedieviai. Gi “Keleivis” 
trumpai aprašydamas, kaipo 
apie “nepažįstamus,” pastebi, 
'kad ši šeima žudės dėl ten ko
kių skolų.

Tai baisiai netikusiai šie 
laikraščiai painformavo lietu
višką pasaulį: Ot, susiginčijo 
ir nusišovė. Bet žuvusios šei
mynos gyvenimo biografija
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Neivis Orkestrą Gros Šokiam o

BUS OLYMPIA PARK <♦>

WORCESTER, MASS SHREWSBURY
A

Berlin, rugs. 10. —- Spro
gimai vokiečių bombų, nu
metamų į Londoną, tokie 
smarkūs, kad jie drebina 
pačius vokiečių orlaivius 
už 12 tūkstančių pėdų nuo 
žemės.

Piknikas Įvyks Sekmadienį

Rugsėjo 15 September

metų.

X-Rays

Piešiniai laikrodėliai 
Apkainuoti nuo $2.00 
Pilnai garantuoti 
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DR. 1 J. KAŠKIAUČIUS
Telefonas: Humboldt 2-7964

Padidėjo Mirtingumas

F. W. SHAUNS

Tel. Virginia 7-4499

0(■}t

pa-

, , , , ’ . . simokėję duoklių, malonėkite užsi-
neteko matyt per paskutinius Įmokėti. Turėsirąe pasikalbėjimą, kas 
suvirš tris metus. liečia mūsų org., kaip gaut daugiau

D-tis.

Alkis Vertė Žudytis J. J. -Sportas.

Tarptautinio Darbininkų 
mo 17-tos lietuvių kuopos 
mas įvyks sykiu su LLD 
susirinkimu. Nariai, katrie

Komiteto 
ir su nu- 
kandida-

Apsigyni- 
susirinki- 
1 kuopos 
dar neuž-

skriau- 
karas 

kad ji

New Yorko dentistų techni
kų streikas įžengė į 23-čią sa
vaitę.

530 SUMMER AVENUE 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

Transportacijos Taryba skel
bia planą pavaduot busais Ful
ton St., Putnam-Halsey, Gree
ne-Gates ir DeKalb Ave. gat- 
vekarių linijas.

to 
tilpu- 
norė- 
paro- 

kad

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

gi- 
bet 
no-

naujų narių, surankioti senuosius ir 
subudavoti tvirtą organizaciją. —
A. Mureika. (213-215)

Vienos 
New 
rug-

Kaina 75c Kvorta

ristynėmis, bet 
buvo Kalifornijoj, 
Phjladelphijoj ir 
aplankė didesnius

Būtinai grąžinkite pinigus 
už parduotas knygutes, ir grą
žinkite neparduotus tikietus 
komiteto nariam, nuo kurių 
paėmėte, ne vėliau kaip 10:30. 
vai. sekmadienio ryte.

Komisija.

atsto- 
loka- 
Tary- 
Louis

Ir-

MASPETH, N. Y.
ALDLD 138 kp. ’ susirinkimas 

įvyks rugsėjo 12 d., ketvirtadienio 
vakare, 8 vai. Zabielskio svetainėj. 
Prašome narių dalyvauti. — Sekr.

.Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-3622

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

LLD 1 kp. susirinkimas įvyks ket
virtadienį, rugsėjo 12-tą, 7:30 v. va
karo, “Laisvės’’ svetainėj. Bus Chi- 
cagos taikos konferencijos delegatų 
raportas, taipgi draugijos reikalai. 
—1 kp. Organizatorius.

(213-215)

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau Kazimiero Višinsko. No

rėčiau sužinoti mėnesį ir metus kada 
atvykau į Ameriką. Man dabar rei
kės registruotis. Jeigu kas pažino jį, 
prašome pranešti man kur galima 
sueiti su juo, arba tegul pats atsi
šaukia, už ką būsiu labai dėkinga. 
Alice Pukeliūtė, 55-62 — 64th St., 
Maspeth, L. I. (213-215)

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
. DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-3842

Iš senų 
n a u jus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais.
kalui esant ir 
p a d i dinų tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 

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

. stočių BMT Line.
Tel.: Glenmore 5-6191

Lietu viri Rakandų 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 ^k. Tel. 7-8451 Brooklyn, N. Y.

(SHALINSKAS)

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

Turime ir kambarių pernakvot 
arba savaitiniai išrandavot
JOSEPH ZEIDAT

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

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

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei-

0-
EF

Jau turime šviežio pava
sarinio medaus. Pats ge
riausias sveikatai; naudo

kitės juomi.

J. GARŠVA 
Graborius-Undertaker

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

krikštynom, kitkam.
231 BEDFORD AVE., 

BROOKLYN, N. Y.
Telephone: E Vergreen 8-9770

i Arthur Branley, 68 m., 42 
I Brooklyn Ave., pasipjovė brit- 
va pereitą antradienį, sakoma, 
iš rūpesties, kad jo giminės
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Tikrai Žir.okit, Kad Perkant Sau Vy
nus ir Likerius Reikia Pirkti Patin

kamo] Krautuvėj

Manhattan Liquor Store

'i 

j

Karolis Požėla (Pojello), 
! žymus lietuvis ristikas ir jo 
importuotas “strošnas” žmo- 

The Angel” dalyvaus
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Sestas puslapis Ketvirtad., Rugsėjo 12, 1940

NewYoriffl^M^ZiiijOT Apšvietos Susirinkimas 
Rugsėjo 16^|; Mateušas Simonavičius

Gražiai įrengta Susiejimams įstaiga

Meškiškai Patarnaus 
Broliui Lietuviui

Kovingi Amerikonai I Amteris Brooklyne
Po tuo antgalviu Progresy

vių Komitetas Atbuda.vot 
Amerikos Darbo Partijai išlei
do atsišaukimą į Brooklyno 
pažangiąją visuomenę su pra
šymu, kad paremtų 
siūlomus kandidatus 
rodymais, dėlko tie 
tai verti paremti.

Savo pareiškime Komitetas 
sako:

LDS ir LMS Apskričių 
Bendras Piknikas

“Mes, kurie esame nariais 
Amerikos Darbo Partijos, pri
pažinome seniai, kad fašizmas 
gali užviešpataut Amerikoj, 
kad reakcinės jėgos veiks j- 
vest fašizmą Amerikoj. Mes 
stojom Amerikos Darbo Par- 
tijon kovoti prieš tas jėgas. 
Dėlto esame jos nariais šian
dieną. Tai dėlto mes pasaky
sim, ką mes turim pasakyti 
pirmininkų balsavimų dieną 
(Primary Day), rugsėjo 17-tą 
—aiškiai, neabejingai. Dėlto 
mes eisime prie urnų (polis) 
paremt ‘Tuos Kovingus Ame
rikonus,’ kurie yra kandida
tais Progresyvių Komiteto At- 
budavot Amerikos Darbo Par-

Komunistų Rinkimų Kam
panijos Komitetas skelbia ruo- 
šiąs savo kandidatui Israel 
Amter’iui eilę prakalbų rinki
miniais klausimais, 
prakalbos jau suruošta
Yorke, 241 W. 21st St., 
sėjo 11-tos vakarą.

Brooklyne prakalbos, 
skelbia komitetas, bus rugsėjo
12-tos vakarą, Franklin Ma
nor salėj, 836 Franklin Ave., 
kampas Union St. Sykiu su 
Amter šiame mitinge kalbė
siąs ir Irving Caross, kandi
datas į Jungtinių Valstijų 
Kongresą iš 5-to Kongresinio 
Distrikto Kings apskrityje, 
taipgi Walter B. Garland, ne
gras vadas ir kandidatas į val
stijos seimelį iš Brooklyn© 17-

k
Kviečiame brooklyniečius 

dalyvauti šiame .parengime, 
kuris įvyks sekmadienį, 15 d. 
rugsėjo (Sept.), 1940, Vaičio- 
nio Darže, Cranford, N. J.

Gal jau bus paskutinis di
delių parengimų šį sezoną. Tu
rėsime progą išvažiuoti į lau
kus, pakvėpuoti gryno oro, pa
silinksminti ir išgirsti gražią 
programą, kurią pildys 4 cho
rai. Turėsime užkandžių ir iš- 
sigėrimų.

Kurie norėsite važiuoti bu
sti — kaina $1. Bušai išeis iš 
So. Brooklyn 10:30 vai. ryto 
nuo W. Kulik, 413 — 36th St., 
ir nuo “Laisvės” raštinės 11 
vai. ryto. Padarykime šį LDS 
ir LMS pikniką pasekmingu.

Rengimo Komitetas.

Lori- 
susi- 
tarp- 
taip-

ir vė-

Pirmadienio vakare, 8 vai 
“Laisvės” svetainėj, 419 
mer St., įvyks apšvietos 
rinkimas. Bus aiškinama 
tautiniai vėliausi įvykiai, 
gi Amerikos politika
lausi įvykiai. Kalbėtojai — A. 
Bimba ir D. M. šolomskas.

Norinti susipažinti virš mi
nėtais vėliausiais įvykiais, pra
šomi ateiti ir atsivesti' savo 
draugus ir pažįstamus.

Rengimo Komisija.

ir impor- 
degtines ir 

geriausių

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

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

Bronxe prakalbos įvyksian
čios rugsėjo 13-tos vakarą, 
173rd St. ir Boston Rd. Ten, 
apart Amterio, Įkalbėsią vieti
niai kandidatai Louis Ornitz, 
Nathan Rappaport, Mary Hi- 
moff. šis bus jau antras tos 
rūšies mitingas Bronxe. Pir
masis buvęs labai sėkmingas.

Atydai IDS ir LMS Tikie- 
tų Pardavinėtojų

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

Progresyvių Komitetas aiš
kiai yra pasisakęs ir griežtai 
laikosi . nusistatymo kovot 
prieš Amerikos įtraukimą į ka-' 
ra.

Keturioliktame Assemblio 
Distrikte (A. D.) Progresyvių 
Komitetas išstato kandidatu 
valstijos seimelin John 
Masso. Apie kandidato pobūdį 
ir veiklą Komitetas paduoda 
sekamų žinių :

“Pasaulinio karo veteranas. 
Biznio agentas Glass Bevelers, 
Mirror Workers and Cutters 
Unijos Lokalo 528-to, AF of 
L. Narys Am. Darbo Partijos 
šios valstijos Pild. Komitete, 
buvęs delegatu valstijos Kon- 
stitucinėn Konvencijom Vete
ranas darbininkų vadas,. Am. 
Darbo Partijos steigėjas.”

Į valstijos senatorius Pro
gresyvių Komitetas nominuoja 
Edwin B. Michaels; į Brookly
no prezidentus Reginald H. 
Bass; į Kings County teisėjus 
Oscar J. Albert.

Į kongresmanus iš 7-to Kon
gresinio Distrikto, kurio dali
mi yra ir mūsų 14-tas Assem
blio Distriktas, darbiečių Pro- 
gresyvis Komitetas prašo no- 
minuot Richard Mazza. Ka
dangi fls oficialiai nėra ant 
baloto, tad prašoma jis nomi
nuoti įrašymu jo vardo į ba
lotą. O kad nepadaryti klai
dų, Komitetas prašo visus įsi- 
tėmyti jo vardą. Ir dar geriau, 
iš anksto papraktikuoti vardo 
parašymą. O jei tuo klausimu 
dar kas neaišku, prašo nelau
kiant nominacijų dienos užeiti 
Komiteto raštinėn, 33 Lee 
Avė., vienais laiptais aukštyn, 
kur bus viskas išaiškinta. Raš
tinė atdara visais darbo vaka
rais.

Požėla ir “Angel” Vėl 
Brooklyne

Jeigu kas mano, kad pirma 
žmones išniekinęs ir apie juos 
nesąmonių priplepėjęs, gaus iš 
jų. daugiau paramos, tas arba 
nepažįsta žmonių arba iš viso 
nežino ko nori.

Man rodosi, kad taip bus su 
kunigų laikraščio “Amerikos” 
rinkimų kampanionieriaus J. 
E. S. pastangomis plepalais 
pasitarnaut pono Drake kan
didatūrai į kongresmanus. Ta
sai p. J. E. S., tarp kitko, ra- 

, šo:
“čia pažymėtina, kad Lori

mer gatvės komunistams nepa
tinka, kad lietuvis gali būti iš
rinktas į kongresą. Jie savo 
laikraštyje rašė, kad lietuvis 
kongrese reikalingas, esą, tam, 
kad ‘Amerika smetonininkam 
atgautų Lietuvą!...”

O tikrenybėje tai buvo 
kampanionieriaus idėja, 
si ‘Amerikoj,’ tik aš ją 
jau “L.“ skaitytojams 
dyti, tad ir paprašiau,

' dienraštis “Laisvė” įtalpintų 
mano raštą, ką ir padarė. Ir 
tai dariau jokių komunistų ne
atsiklausęs. Kaip kitaip gali
ma buvo suprasti sekamas, 
tuomet “Amerikoje” skelbtas 
lietuvio kongresmano išrinki
mo tikslas, jei ne siekimu sme- 
tonininkams sugrąžint Lietu
vą ? Ponas J. E. S. rašė:

“. . .Tik lietuvis kongresma- 
nas tinkamiausiai ir geriau
siai galės šioje pasaulio akį 
traukiančioje tribūnoje, Ame
rikos kongrese, iškelti paverg
tai Lietuvai daromas 
das. Europos žiaurusis 
tiek nuterios Europą,
galės atsikurti tik Naujojo 
Pasaulio— Amerikos kūrybių- 
tosios paramos pagalba. O ka-

— Amerika imsis tokio užtįa- 
vinio, o ji būtinai imsis, tai 
labai svarbu, kad kongrese, 
Amerikos vyriausioje vietoje, 
sėdėtų ir lietuvis kongresma- 
nas...”

Ar lietuviams komunistams 
galėtų nepatikti išrinkimas lie
tuvio į kongresą, man nebuvo 
žinoma, tad pasiryžau susirast 
lietuvį komunistą ir atsiklaust. 
Ir radau net nėjęs ant “Ame
rikos” rodytos gatvės, bet sa
vo šapoj. Parodau jam “Ame
rikoj” raštą ir išpyškinu savo 
klausimą: “Ar komunistai ne
nori lietuvio kongresmano?”

“Tai ne komunistų nusista
tymas, bet nerimtas, neteisin
gas to korespondento plepa
las,” atsakė užklaustasis dar 
vis žiūrinėdamas “Amerikoj” 
tilpusį raštą. “Komunistams 
visos tautos, tame skaičiuje ir 
lietuviai lygiai geri. Bet kada 
eina klausimas asmens leist ša
liai įstatymus, tai mes pirma 
žiūrėtume ne į tautybę, bet į 
asmens tinkamumą, o svar
biausia — į jo programą, ką 
jis duos šalies liaudžiai abel- 
nai ir darbo masėms ypatin
gai. Ir ar kandidato praeities 
darbai garantuoja, kad jis pa
žadus išpildys.

“Kas liečia p. Drake pro
gramą, veikiausia, ji bus re-į 
publikonų programa, kadangi 
jis kandidatuoja republikonų 
tikietu. Ir, jeigu laikyti už pa-» , . . . ....
ties kandidato mintį tą jo raadasi.karo zonoj, Anglijoj, 
kampanionieriaus J. E. S. agi-l,r kad J0 patles se,mal čl0nal 
taciją, tai jo programa būtų 
ir fašistinė, kadangi tik sme- 
tonininkai ir kiti artimi fašiz
mo ideologijai apgaili fašistų 
valdžios žlugimą Lietuvoje ir 
nori, kad Hitleris atsteigtų 
Lietuvoje fašizmą ir kad Ame
rika tam padėtų.”

Ot, kaip! Aš ir galvojau 
sau vienas, kokios čia pagal
bos tas “Amerikos” ponas J. 
E. S. nori Lietuvai, kadangi, 
kiek man žinoma, Lietuva jo
kios pagalbos nuo nieko ne
prašo. Dėka Sovietų Sąjungos 
apsaugai, ji nėra karo nuterio- 
ta. Ir skriaudų niekas nebeda
ro, nes didžiausi skriaudėjai 
išnešė kudašių pas Hitlerį. 
Reiškia, ponas J. E. S. nori,

D. gus
-^programe šios subatos vaka

rą, Broadway Arena, Brookly
ne. Tai bus jų pirmas pasiro
dymas Brooklyne šį rudenį, 
nes pereitus du mėnesiu jie 
abu apvažiavo visą Ameriką ir 
Kanada su 
daugiausia 
Chicagoje, 
Texas, kur 
miestus. Dabar Požėla ir “An
gel” bus galima matyt risty- 
nėse New Yorke, Philadelphi- 
joj, Baltimorėj ir apylinkėse.

Imitatoriai, kurie pradėjo 
save vadintis “Angel,” kaip 
greit atsirado, taip greitai ir 
dingo New Yorko apylinkėj. 
Užtai Požėlai visur ir sekas, 
nes jis turi originalį “strošną” 
žmogų. “The Angel.” Savo ke
lionėj Požėla su “Angel” da
lyvavo ristynėse beveik kas 
vakaras, išskyrus nedėldienius, 
tai galima tikėtis, kad ryti
nėse valstijose turės progą re
čiau ristis, -bet daugiau pasil
sėt ir pasimatyt su savo drau
gais, nes nuo sugrįžimo iš Eu
ropos mažai laiko buvo tai 
daryt.

Ypač Požėla, kuris turi 
minių ir daug pažįstamų, 
dar su daugeliu nesimatė, 
ri progos pasimatyt. Galima 
tikėtis, kad Požėla aplankys 
nekuriuos lietuvių parengimus, 
nes iki šiam laikui neturėjo 
progos ir laiko susipažint su 
lietuvių veikimu, kurio jam

gręsė alkis dėl nedarbo.
August Schlegeo, 50 m., 

bandė pasikart po medžiu 
Tompkins Sq., Parke, N. Y. 
Atrastas praeivio ir atkalbin
tas, jis mėgino kartis nuėjęs 
toliau. Nuvežtas Bellevue li
goninėn.

kad Amerika tarnautų fašiz
mui ir kad Amerikos lietuviai 
savo balsais prisidėtų prie už
kerimo fašizmo ant Lietuvos 
žmonių sprando. Bet jis to ne
sulauks.

Maliorių Derybos Vis 
Stovi ant Vietos

Antrą derybų dieną unijos 
su maliorių bosais, antradienį, 
derybose progreso kaip ir ne
padaryta abiem pusėm griež
tai laikantis visais vyriausiais 
sutarčiai siūlomais punktais.

Derybose streikierius 
vauja po vieną iš visų 
lų, taipgi Distrikto 9-to 
bos finansų sekretorius
Weinstock ir prezidentas 
ving Schurman.

Nors derybos pradėta, vie
nok streikieriai žino, kad sėk
mingas derybų užbaigimas 
priklausys nuo pačių streikie- 
rių solidaraus ir veiklaus saū- 
gojimo sa^o reikalų, todėl tę
siama pietavimas visų tų vie
tų, kurpadėta maliorystės 
darbai. Visame užstreikuota- 
me distrikte darbai sulaikyti 
iki bus pasirašyta sutartis.

Blogėjant orui, padidėjo 
mirtingumas: viso per savaitę 
Brooklyne mirė 461, 57 dau
giau pirmesnės savaitės; iš tų 
5 žuvo auto nelaimėse, 18 nuo 
plaučių uždegimo, 1 nuo in- 
fluenzos, 1 nuo kokliušo.

Gimė per savaitę 891-nas.

Brooklyno prezidentas Cash- 
more paskelbdamas sekamą 
sekmadienį apvaikščiot Kon
stitucijos Dieną prašė gyvento
jų iškelt vėliavas prie įstaigų 
ir namų.
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VALANDOS} 2-4 ir 6-8 
Nėra valandų sekmadieniais

BAR ir GRILL 
LIETUVIŲ RESTAURANAS 
Įdomiai įpuošta lietuviška aludė 

ant Grand Street 
Rheingold -?xtra Dry Alus.

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės

Valgykite 
MEDŲ

Valgykite Medų Vietoj 
Cukraus

Sako Dr. J. J. Kaškiaučius

“Laisvėje” galite gauti 
tikrų bičių medaus už ga

na prieinamas kainas.
Kreipkitės į “Laisvės” ofi

są ir apsirūpinkite su 
medum.

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

• Tel. EVergreen 7-1645 License No. L. 686

• Didžiausia ir žemiausiom kainom
• krautuve Williamsburgh’e

Calverts
"Special

• * DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ RŪSIŲ GARIMŲ

CHARLES’
UP-TO-DATE

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

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

Gerai Patyrę Barberini

Suteikiam garbingas laidotuves

- $150
Koplyčias suteikiam nemoka- ’ 

mai visose dalyse miesto
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Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 
(Steam Boiler)

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661
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FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St — Brooklyn — “Laisves” Name

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

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

'ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO

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