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Prašome visų “Lai
svės” skaitytojų gaut 
nors po vieną naują 
skaitytoją savo dien
raščiui.
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KRISLAI
Irgi laiškas iš Lietuvos.
Juk galėtų susitart 

meluot.
Visiems buvo dasiėdęs. \Z 
Nedirbs su skebais.
Ar persikels?

Rašo A. B.

Pagaliau ir “Keleivio” 
redaktorius gavo laišką iš 
Lietuvos. Viena Bostono 
moterėlė jam jį perdavusi. 
Laiškas telpa rugsėjo 18 
dienos laidoje.

Kas per vieną to laiško 
autorė? Ogi “inteligentė”, 
dirbus Smetonos režimo įs
taigoje. Ji rašo su baime, 
kad gal neteksianti vietos. 
Jai liūdna. Ji nieko gero 
nebemato Lietuvoje.

Ot jai buvo laikai, kai 
Smetonos režimui dirbo ir 
Smetoną laižė.

Mes sakėme, kad panašių 
laiškų amerikiečiai gaus. 
Juk tos visos smetoninės 
šiukšlės, iššluotos iš Lietu
vos valstybės įstaigų, verks 
ir dejuos. Reikia suprasti jų 
likimą: jiems rojaus dienos 
pasibaigė. “Keleivio” redak
toriui jų irgi labai gaila. Jis 
jų laiškus talpina ir už juos 
verkia ir šaukia lietuvius 
aukoti nuvertimui socialis
tinės vyriausybės, kuri tuos 
vargšus smetonininkus taip 
baisiai nuskriaudė!

Chicagos “Draugas” (rug
sėjo 18 d.) straipsnyje “Įdo
mios žinios iš Sovietų Rusi
jos kolchozų” grūmoja Lie
tuvos žemės artojėliams, jog 
ir jie būsią “sugrūsti” į 
kolektyvius ūkius ir jiems 
būsią “riestai”.

Bet “Naujienos” (rugs. 
18 d.) straipsnyje “Lietuva 
Rusijos dalis” lūpomis tūlo 
St. Miščiko-Žiemio gąsdina 
tuos pačius Lietuvos žemės 
artojus kaip tik priešingu 
velniu. Girdi, nusivils “bied- 
niokai valstiečiai, kurie ti
kisi, jog jiems duos> žemės, 
juos suorganizuos į kolcho
zus.”

Šaukia tasai smetoni- 
ninkas: “A p s i v i 1 site, nes 
jau iš Lenkijos atplėštoje 
Ukrainoje kolchozai ne tik 
nesteigiami, bet Tzvestija’ 
ragina žiūrėti ar tie, kurie 
kolchozų reikalauja, nėra 
provokatoriai.”

Du dideli melagiai, bet 
nesusitarę meluoja.

Lietuvos žmonėms smeto- 
nizmas buvo dasiėdęs iki 
gyvo kaulo. Ir jie stojo už 
paversmą. Tą pripažįsta ir( 
minėtas Miščikas. Sako: 
Lietuvos ūkininkai “atvirai 
pasakė: geriau kolchozai, 
negu dabartinė padėtis, nes 
mes esame ūkių savininkais, 
bet vis vien viską pasiima 
valdžia.”

Lietuvos inteligentija taip 
pat laukė išsilaisvinimo iš 
po Smetonos režimo. Rašo 
Miščikas:

“Smetona ir jo kompanija 
leisdama savo šalininkams 
užimti po penkias vietas, o 
kitiems nieko neduodami, 
sukėlė opoziciją inteligenti
joje, kuri baigus universite-
tus,’ bet nebūdama smeto- Fat>’s skebus- Z / TTX • 1 1 t
niška, turėjo tenkintis šim
tu ar pusantro šimto litų 
alga, kuomet smetonininkaiJ 
dar gimnazijos nebaigę, gal 
vo tūkstančius.” j

Lietuvos inteligentija troš
kus ir reikalavus prisijungi\ 
mo prie Sovietų Sąjungos.

Taip ir buvo.

Ar nazių armija persikels 
per anglų kanalą ir užpuls 
Angliją? Tai visų didžiau
sias dabar šio karo klausi
mas. O gal čia bus Hitlerio 

Taip ir buvo. Lietuvos ^apai ? O gal Anglija/ 
žmonės pasiuntė smetoniz-hauks likimo Holandijos 
mą peklon ir dabar jo nebe- Belgijos ir Francijos? 
išgelbės nei ašaros, nei au- Neužilgo turės paaiškėti.

Darbo žmonių
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.00

Metams

KANADOS KARO
LAKŪNAI LAVIN

SIS AMERIKOJE
Washington. — Kai Ka

nadoj prisnigs ir todėl bus 
sunku ten lavint karo lakū
nus Anglijai, tai Jungtinės 
Valstijos leis Kanadai la
vint savo lakūnus ameriki
niuose orlaivių laukuose 
Floridoj ir Texase, šiltose 
valstijose. Šitaip pareiškė 
New Yorko miesto majoras 
LaGuardia rugs. 19 d. Jis 
yra amerikiečių pirminin
kas bendroj Kanados ir 
Jungtinių Valstijų komisi
joj, kuri įsteigta tam, kad 
priruošt šias dvi šalis išvien 
gintis.

Lavinimą kanadiečių la
kūnų Jungtinėse Valstijose 
remia Amerikonų Komite
tas Gelbėti Anglijos Impe
riją.

Laike praeito pasaulinio 
karo, daugiau kaip 1,000 
Kanados lakūnų buvo išla
vinta Texas valstijoj.

Leidimas Kanadai-Angli- 
jai lavint savo lakūnus, 
sakoma, bus iš dalies atly- 
ginimas Kanadai už tai, kad hg krašto keršyt” Anglijai 
jinai leido Jungtinėms Val-Iuž tai, kad anglų bombinin- 
stijoms pravest savo karinį kai sunaikino Vokietijoj 

tris ligonines ir nesveikų 
vaikų prieglaudą, užmušda
mi 9 vaikus ir sužeisdami 
12.

“Der Angriff,” laikraštis 
vokiečių propagandos mi
nisterio Goebbelso, reika
lauja “tūkstantį kartų la
biau nubaust” Londoną ir 
anglus abelnai.

Kiti nazių laikraščiai sa
ko: “Nuo šiol mūsų bombi
ninkai neturi daryt nei ma
žiausio skirtumo tarp kariš
kių ir nekariškių anglų. Jie 
turi baisiai atsiteist ang
lams.”

Vokiečiai teigia, kad mi
nimos jų ligoninės buvo pa
žymėtos dideliais raudonais 
kryžiais, aiškiai matomais 
iš oro, bet anglų lakūnai vis 
tiek jas bombardavo.

vieškelį per Kanadą į Alas- į 
ka. €

Berlynas ir Roma Da
ro Planus prieš Bal

kanus ir Gibraltara
Roma, rugs. 20.—Atvykęs 

Vokietijos užsieninis minis
teris J. von Ribbentrop’as 
šičia tęsia pasitarimus su 
Mussoliniu apie vokiečių ir 
italų žingsnius Balkanuose, 
ypač prieš Graikiją ir Tur
kiją. Nes šios dvi šalys 
“perdaug draugiškos Angli
jai.” Jiedu taipgi svarsto, 
kaip įvelt Ispaniją į vokie- 
čių-italų karą prieš Angliją.

Mussolinis ir Ribbentro- 
pas tikisi, kad jeigu Ispani
ja eis išvien su jais, tai 
(gal) bus galima išmušt 

\anglus iš Gibraltaro tvirtu
mos.—Gibraltaro uola stovi 
pietiniame kampelyje Ispa
nijos pusiausalio, prie van
dens “vartų” tarp Vidurže
mio Jūros ir Atlanto Van
denyno.

kos Grigaičių, Michelsohų, 
Šimaičių ir Tysliavų.

New Yorko namų staty
mo darbininkai nutarė pa
dėti malioriams streiką lai
mėti. Jie nedirbs prie tų na
mų, kur bosai malioriais 

' Puikus darbininkų solida- 
I rūmas.

Anglai Teigia, kad Naziai 
Nepakirto Anglų Galybės
London, rugs. 20.—Angli

jos vyriausybė skelbia, kad 
vokiečių bombininkai sunai
kino tik apie 2 procentus 
anglų žibalo; kad Londono 
prieplaukos tebeveikia, ne
žiūrint vokiečių bombų, ir 
anglai pasistatę daugiau 
naujų karinių fabrikų, ne
gu vokiečiai suardę.

GAUDO LIETUVI, ĮTARIA 
KAIP ŽMOGŽUDĮ

Three Bridges, N. J.—
Policija medžioja farmerį grūmoja dideliu
Juozą Kalauską, 60 metų; 
įtaria, kad tai jis nušovęs
ir į šulinį įmetęs jaunuolį M kontrolę darbo žmonėm
J. Norwichą. Amerikonų 
laikraščiai vadina Kalauską 
“lenku.”

Vokiečiai Grasina 
1,000 Syk Žiauriau 

Naikint Londoną 
f

Berlin, rugs. 20,—Vokie
čių spauda šaukia “be galo,

ANGLŲ LAKŪNAI IŠŽUDĖ
600 CIVILIŲ VOKIEČIŲ

Berlin, rugs. 20.—Vokie
čių vyriausybe skelbia, kadį 
anglų orlaiviai bombomis iki 
šiol užmušė 6 šimtus neka- 
riškių Vokietijos gyventoją 
ir sužeidė keturioliką šimtų.

Anglai Nuviję Atgal 200 
Vokiečių Orlaivių

London, rugs. 20.—Anglų 
lėktuvai šiandien nuvijo 
200 vokiečių orlaivių “gal
vatrūkčiais atgal į Franci- 
ją,” kai jie buvo beatlekią 
vėl bombarduot Angliją, 
kaip teigia anglų komanda. 
Kelis vokiečių orlaivius an
glai nukirtę žemyn.

Visi šį Nedeldienį į Didį “Laisvės” Pikniką, Kurį Rengia Philadelphij os Draugijos, Mikolaičio Parke! 
Bus 4 Chorai, $175 Dovani) prie Jž angos, ir Lt. Apie Nuvažiavimą ir Kitką Skaitykite 4-me Puslapyje.

I R ?!“ “=s
KONGRESUI AT
ŠAUKI DRAFTA
Washington. — Kongres- 

manas Vito Marcantonio, 
darbietis iš New Yorko, 
ketvirtadienį įteikė Jungti
nių Valstijų kongresui su
manymą atšaukt verstino 
kariuomenėn ėmimo įstaty
mą.

Marcantonio įnešimas nu
rodo, kad verstinas karei- 
viavimas-draftas 

pilietinėm žmonių 
ir teisėm; uždeda 

“tuojaus 
pavojum 
laisvėm 

sauvališ-

ir darbininkų organizacijom 
ir gręsia ‘sunazint’ Ameri
ką.”

Kongresmano Marcanto
nio įnešimas, reikalaudamas 
panaikint verstino kereivia- 
vimo įstatymą, toliau sako: 
“Verstina karinė tarnyba 
stato į pavojų taiką Jungti
nėse Valstijose ir neišven
giamai įves šią šalį į karą,” 
jeigu tas įstatymas nebus 
atšauktas.

Vadai organizacijos Tai
kai Mobilizuot atsišaukė į 
taikos tarybas 250-j e miestų 
visais galimai/ būdais- remt 
šį Marcantonio sumanymą.

Komunistą Kandidatai 
Kalbės peri 3 Didžiuo

sius Radio Tinklus
New York. — Visašališ- 

kas Komunistų Rinkimų 
Komitetas atgavo teisę 
Browderiui, Kom. Partijos 
kandidatui į prezidentus, ir 
J. W. Fordui, kandidatui į 
vice-prezidentus, kalbėti per 
tris didžiuosius radio tink
lus: National Broadcasting 
Company, Columbia ir Mu
tual. Šie komunistų kandi
datai pasakys vieną radio 
kalbą šį mėnesį, tris kalbas 
spalių mėn. ir vieną lapkri
tyje. Jos bus girdimos viso
se Jungtinėse Valstijose.

Browderis, kandidatas į 
prezidentus, kalbės ateinan
tį > trečiadienį, 10:45 vai. 
naktį, rugs. 25 d., per Na
tional Broadcasting Compa
ny radio (NBC).

Radio kompanijos pir
miau išsisukinėjo nuo leidi
mo kalbėt komunistų kandi
datams. Tada Komunistų 
Rinkimų Komiteto pirmi
ninkas Wm. Z. Foster krei
pėsi su skundu į valdišką 
Federalę Susisiekimų Komi
siją; nurodė, jog tos kom
panijos laužo įstatymą, boi- 
kotuodamos k o m u n i s tus. 
TSd pirmininkas šios val
džios komisijos ir įsakė, jog 
visos radio kompanijos, pa
gal įstatymus, turi leist ir 
komunistų kandidatams kai- 

‘bėti.

London. — Vokiečių bom
bininkai naktį iš ketvirta
dienio į penktadienį Londo
ne sužeidė ir rūmą Anglijos 
vidaus reikalų ministerijos, 
išardė kiemą garsaus Bri
tanijos Muzėjaus, sudaužė 
Wallace meno veikalų gale
riją ir didelę Selfridge de- 
partmentinę krautuvę.

TIK 2 IŠ 9-NIŲ ANGLŲ 
LAKŪNŲ IŠLIKŲ GYVI

Yorkshire, Anglija, rugs.
20. — Amerikonų spaudos1 Angliją į vieną valstybę su 

Stoneman Jungtinėmis Valstijomis?
t Attlee atsakė: “Jeigu

korespondentas ;
dabar atrado gyvus tik du
iš kiekvienų devynių anglų toks planas bus seime iškel- 
lakūnų, buvusių jam pažįs- tas, tai ministeris pirminin- 
tamame būryje laike karo kas (Winston Churchill) 

duos pilniausią progą sei
mui visapusiškai jį apsvar
styti.”

Anglų valdžia buvo pasiū
lius ir Francijai susijungtį 
vieną valstybę su Anglija 
pirma, negu Franci ja liko 
vokiečių sumušta, kaip da
bar priminė anglų ministe
ris Attlee.

Franci j o j.

Angly Lakūnai Su- 
kriušinę Vokiečiy 

Uosta Havre
London, rugs. 20.—Anglų 

orlaiviai šiandien vėl atkak
liai naikino vokiečių prie
plaukas ir laivus jose.

Vakar naktį anglų lakū
ną per 5 valandas nęatlai- 
džiai bombardavo vokiečių 
prieplauką Havre, šiaurinė
je Francijoje, ir beveik vi
siškai ją sudaužė ir sude
gino, kaip sako anglų ko
manda.

Anglų bombininkų pada
ryti didžiuliai gaisrai Hav
re buvo matomi per 50 my
lių. Anglai oro bombomis 
uždegė du vokiečių laivus 
ties Havre.

Be to, anglų lakūnai visu 
įnirtimu bombardavo vokie
čių prieplaukas ir laivus 
Cherbourge, Flushinge, Bo
ulogne, Calais, Dunkirke, 
Ostende, Antwerpe ir ke
liuose kituose uostuose.

Roma, rugs. 20.—Italų 
lėktuvai nuskandino vieną 
anglų submariną.

VIEN TIK VEDYBOS NEAP
SAUGOS NUO DRAFTO

Washington, rugs. 20.— 
Jauni vedę vyrai, kurių mo
terys užsidirba pragyveni
mą ir kuriem nereikia mai- 
tint jokių kitų giminių, bus 
verstinai imami į armiją 
lygiai kaip ir pavieniai.

Vokiečiai Sako, Anglai Mažai 
Jiems Žalos Padarę

Berlin. — Pasak vokiečių, 
tai anglų orlaiviai, paskuti
nėmis naktimis bombarduo
dami vokiečių prieplaukas, 
fabrikus ir geležinkelius, 
mažai tepadarė karinių 
nuostolių vokiečiams.

ORAS. — šį šeštadienį 
šilta, dalinai apsiniaukę.

ANGLAI SIŪLO JUNGTI 
NEM VALSTIJOM SUSI- 

VIENYT SU ANGLIJA
Amerikos Valstybės Ministeris Kalbasi su Anglų Ambasa
dorium apie Amerikos Karo Stovyklų Kūrimą Piet. Afrikoj, 
Australijoj ir Nauj. Zelandijoj, Anglų Pusiau-Kolonijose
London. — Anglijos mi- 

nisterių kabineto narys ka
rininkas Clem. R. Attlee, 
darbiečių vadas, rugs. 19 d. 
seime buvo užklaustas: Ką 
valdžia daro su tuo suma
nymu, kuris siūlo suvienyt

Amerikos Ministerio Pasi
tarimai apie Bendradarbia

vimą su Anglija
Washington. — Amerikos 

valstybės ministeris C. Hull

Vokiečių Orlaivai iš 
Naujo Įtūžusiai De
gino ir Ardė Londoną 

London, rugs. 20.—Šian
dien vėl dideli būriai vokie
čių orlaivių atlėkė naikint 
Londoną ir kitus Anglijos 
miestus.

Naktį lijo ir oras buvo 
bendrai miglotas; todėl tik 
pusė tiek vokiečių orlaivių 
bombardavo Londoną, lygi
nant su nakčia pirmiau. Bet 
jie mėtė tokias didžias ir 
smarkias bombas, kad, pa
vyzdžiui, viena tik bomba 
sunaikino policijos stotį, 
darbo institutą, priešorlai- 
vinių sargų rūmą ir kelis 
kitus pastatus aplinkui.

Kitoj vietoj viena vokie
čių bomba visiškai suardė 
kelis anglų namus.

Tai buvo jau tryliktoji 
Londono bombardavimo na
ktis. Vokiečių oro bombos 
šiuo žygiu Londone apardė 
teismų rūmą Inner Temple, 
sugriovė eilę istorinių pa
statų, supleškino kelias de- 
partmentines .krautuves ir 
daugelį privačių namų.

Roma, rugs. 20.—Italai 
praneša, kad jie sunaikinę £”20^ kTd" dauguma
pusę visų Anglijos tankų, 
karinių trokų ir kareivių, 
kurie buvo pasiųsti prieš 
italus Egipte.

London. — Anglai skel
bia, kad jų submarinas rug
sėjo 2 d. nuskandinęs vo
kiečių laivą su 4,000 karių, rizuodami jų gyventojus.

vis veda pasitarimus su An
glijos ambasadorium lordu 
Lothianu, kaip Jungtinės 
Valst. galėtų sumegst glau
desnius sandarbininkavimo 
ryšius su Anglija ir su jos 
angliškai kalbančiomis pu- 
siau-kolonijomis. Jiedu ypač 
tarėsi apie bendrą karinį 
apsigynimą Anglijos impe
rijos ir Amerikos.

Anglų ambasadorius Lot
hian ir Amerikos ministeris 
Hull, tarp kitko, svarstė, 
jog gal būtų galima Jungti
nėms Valstijoms įsisteigti 
karo laivyno ir lėktuvų sto- 
vyklas-bazes Pietinėje Afri
koje, Naujoje Zelandijoje, 
ir Australijoje.—Šie trys 
kraštai yra anghi pusiau- 
kolonijos.

Washingtono politikai 
labai žingeidauja praneši
mais iš Londono apie anglų 
planą suvienyt Jungtines 
Valstijas su Anglija į vieną 
valstybę.

Tais klausimais, tačiau, 
nebus padaryta galutinų ta
rimų iki lapkričio mėnesio 
(atseit, iki praeis preziden
to rinkimai Jungtinėse Val
stijose), kaip kad praneša 
New York Times.

Jeigu vokiečiai nukariau
tų Angliją Europoje, tai an^ 
glų valdžia tikisi, kad išvien 
su Jungtinėmis Valstijomis 
Anglija vis dar galėtų at
laikyti savo kolonijas ir pu- 
siau-kolonijas Azijoj, Pieti
nėj Afrikoj, Australijoj ir 
Naujoj Zelandijoj ir atmušt 
Japoniją nuo tų kraštų.

Anglų Lakūnai Taško Italus 
Egipte

Cairo, Egiptas, rugs. 20. 
—Anglai praneša, kad jų 
orlaiviai sėkmingai “taškė” 
italų armiją ir karinius 
punktus Egipte, Vidurže
mio Jūros pakraštyje ir vi
sur kitur.

Italai vis dar nepajėgia 
pažengt pirmyn toliau į ry
tus nuo Sidi Barrani, kuris 
randasi Egipte, už 75 mylių 
nuo italų kolonijos Libijos 
rubežiaus.

I Ką Vokiečių Lakūnai Taiko 
Bombas Anglijoje

New York Times kores
pondentas iš Londono rašo 

vokiečių orlaivių bombar
duoja anglų elektros stotis, 
prieplaukas, žibalo sandė
lius, fabrikus ir kitus kariš
kai svarbius punktus, o kiti 
priešo orlaiviai naikina An
glijos miestus abelnai, tero-

)
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Kur Kaltininkai?
Jau keletas dienų praėjo po to, kai 

! Kenvil (N. J.) miestelyj įvyko baisi ek
splozija parako fabrike, priklausančiam 
Hercules Powder Co. Ten žuvo virš 50 
darbininkų, ten žuvo daug turto.

Tuojau, po eksplozijos įvairūs laikraš- 
d čiai pradėjo šaukti, jog tai sabotažas, 

jog tai tikslus priešų darbas. Daugiau
siai kaltės buvo primesta vokiečių bun- 
distams, kaipo dideliems Hitlerio patri- 

' jotams.
Kad Amerikos priešai galėjo būti sa- 

botažninkais, kad jie galėjo ir gali šian 
ar ten bandyti padaryti nuostolių, nepai
sydami darbininkų gyvybių, — galimas 
daiktas. Bet taipgi galimas daiktas, kad 
eksplozija galėjo įvykti grynai dėl fabri
ko savininkų godumo, dėl jų nepaisymo 
darbininkų gyvybių. Reikia atsiminti, 
kad tam pačiam fabrike įvyko eksplozija 
ir 1934 metais.

j Dėl stokos darbininkams apsaugų, dėl 
perdidelės darbo paskubos Amerikoje 
žuvo jau ne vienas tūkstantis darbinin
kų. Čia galėjo būti tas pats.

Dėl to ir yra pageidaujama, kad eks
plozijos kaltininkai būtų surasti ir ata- 
tinkamai nubausti.

Žodžiai, Pasakyti Pries Du Metus
Netikėtai spaudoje pamatėme citatą, 

paimtą iš vienos kalbos, sakytos 1938
I • metų lapkričio mėn. 14 d. Toji citata mus 
i suįdomino ir privertė gerokai susirūpin- 
; ti. Paduosime ją ir mūsų skaitytojams, 

—tegu ir jie pagalvoja, kokių Amerika 
turi žmonių, taip gražiai galinčių numa
tyti pasaulio įvykių plėtimąsi.

Štai toji citata:
“Municho paktas uždėjo kilpą ant 

Franci jos liaudies kaklo. Jis sustiprino | 
arogantišką japonų agresiją prieš Toli
muosius Rytus. Jis uždavė skaudų smūgį 
pasaulio taikai. Jis grūmoja apsupti i

■ Jungtines Valstijas, ir tuo pačiu sykiu : 
veikia prieš likučius mūsų demokratijos

i iš vidaus mūsų krašto...” į
Gal būt, kai šitie žodžiai buvo tuomet i 

i sakyti, nedaug žmonių buvo, kurie jiems • 
• tikėjo. Bet šiandien, beveik po dviejų 
i metų, kiekvienas supras, kaip jie yra tei

singi ir kaip jie tuomet buvo teisingi!
Municho sutartis (paktas)—viena iš 

didžiausių pasaulyje išdavysčių. Jei ne
būtų buvę Municho, gal nebūtų šiandien 
nei imperialistinio karo.

Bet Municho pakto sudaryme netiesio
giniai dalyvavo ir Amerikos valdytojai. 
Ir jie pridėjo savo dvylekį prie tos iš
davystės, kuri “padėjo pagrindus” antra
jam pasaulio imperialistiniam karui.

Skaitytojui-smalsuoliui, kuris norėtų 
žinoti, kas pasakė viršpaminėtuosius 
apie Munichą žodžius, pasakysime: Earl 
Browderis, komunistų kandidatas į kraš
to prezidentus.

Abejojame, ar yra Amerikoje kuris ki
tas žmogus, tuomet taip Municho pakto 
prasmę gerai supratęs.

E A I S V E

Lietuvos Liaudies Seimo įgaliotoji delegacija į Maskvą, prašyti SSSR Aukščiausios Ta
rybos priimti Lietuvos Socialistinę Tarybą Respubliką į Sovietu Respublikų Sąjungą. Sėdi, 
iš kairės į dešinę: Liudas Gira, A. Venclova, M. Gedvilas, J. Paleckis, L. Adomauskis, 
S. Vaineikiene, Mickis ir Didžiulis. Stovi: P. Cvirka, Kutraitė, Abdulskaitė, Šumauskas, 
Adomas ir Zibertas. Trečioj eilėj: K. Petrauskas, P. Pertauskas, Damskis ir Ditkevičius. 
Atvaizde nėra Salomėjos Neries.

Laiškas iš Laisvos Lietuvos Atvirai Kalbant

tinti, nebus ir paskutiniai. 
Juk tokį pat lermą kėlė ir 
Rusijos ponija pabėgus nuo 
tų pačių bolševikų. Ir kas 
čia tokio baisaus, jei, “tau- 

itos vado” pavogtiems pini- 
įgučiams ištirpus, prisieis di- 
Išes vašyti, o poniai Smeto
nienei—fliorus skrobyti? 
Kas kaltas, kad gyvenimas 
jiems toks nedėkingas ir po- 

įnus stumia iš mados? Juk 
I senosios Rusijos ponija, ne 
; Smetonos nosia, šiandien 
iužrubežiuose gatves šluoja, 
i šiušus šainina ir arklides 
klynija.

Būtų Suvalgę ir Pačią 
Lietuvą

Jeigu dar bent per desėt- 
ką metelių būtų pasilaikiusi 
Smetonos tvarka Lietuvoj, 
tai kunigai, zokoninkai, ku
nigų gaspadinės ir kiti šven
ti ar pusiau pašvęsti kakro- 
čiai būt sugraužę visą Lie
tuvą. Dabar tai prabaščių 
valstybinei karvutei netik 
užtrūkus, bet ir nugaišus, 
Lietuvos kaimiečiui pasilie
ka viena išvada—“boba iš
ratų, ratams lengviau.”

Subliūkš prabaštėlių pil
veliai ir sprandukai, o Lie- *

Kapitalizmo Gyvavimas Logiškai 
Nebeįmanomas, Sako Tolstojus 
Žymusis Sovietų Sąjungos rašytojas 

Aleksiejus Tolstojus, (klasikas) aną die
ną šitaip pareiškė Lietuvos spaudai 

, (žiūr. “Darbo Lietuva” iš š. m. rugp. 
' 5 d.) :

“Šiomis istorinėmis dienomis, kai prie 
mūsų dvylikos Sovietų Respublikų šei
mos laisva valia, pareikšta jų darbščių 
ir didžiai kultūringų tautų, nori prisi
jungti trys Pabaltijos Respublikos, kada 
iš ilgos nelaisvės grįžo prie mūsų puikio
ji Bessarabija, ir mums gimininga Bu
kovina,—mes gyvename didį džiaugsmą 
ir atsakingumą. Aplink mus vis žiauryn 
eina pasaulinis karas. Kapitalistinis pa
saulis pats skubina savo baisią pražūtį. 
Nieko protingai žmoniško, jokios paguo
džiamos perspektyvos nerodo šis jo jau
tiškas atkaklumas būtinai išlaikyti vi
suomenines ir ekonomines formas jo gy
venimo, suplėšyto milžiniškais prieštara
vimais. Kapitalistinio pasaulio gyveni
mas logiškai daugiau nebeįmanofnas. Jis 
tereiškia vis didėjančius neapsakomus 
pusantro milijardo žmonių vargus. Iš po 
šykščių duomenų, atnešamų kasdien ra
dijo, banguoja žmonių kraujo vandeny
nas, skardinamas nusiminimo* ir kančių 
šauksmais.

“Juo labiau verta susižavėjimo istori
nė Lietuvos, Latvijos ir Estijos tautų iš
mintis; griežtai ir ryžtingai pasuko jos 
dabar jau kitu keliu: taikingo gyvenimo, 
socialistinės niekeno neapribojamos sta
tybos ir plėtoties keliu.

“Štai dėl ko mes džiaugiamės, štai dėl 
ko mes jaučiame didelį atsakingumo jau- 

įsmą. Kiekvienas iš mūsų, nuo jauno iki 
seno, nuo mokslininko, kuriam suteikė 

I 'išmintį metai ir žinios, iki jaunuolio ir 
merginos dainuojančių savo dainas, ly
dint traktoriaus bildesio—kiekvienas su 
nauja jėga ir su visu ryžtumu turi įsisą
moninti šią atsakomybę prieš istorinę 
mūsų socialistinių respublikų sąjungos 
plėtotę. Kiekvienas iš mūsų dideliame ir 
mažame savo žygyje, visuomeniniame ar 
asmeniniame, turi atminti šią atsako
mybę. Kiekvienas iš mūsų yra įpareigo
tas draugiškai priminti ją kitam. Mes 

į neturime užmiršti, jog visi mes sėdime 
į A prieš egzaminų stalą, už kurio sėdi kul-
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Kaip Danguje, Taip ir...
Brazilijos lietuvių žurnalas “Rytas” 

(išeidinėja Sao Paulo mieste) rašo, kad 
perversmas Lietuvoje įnešė daug “įvai
rumo” ir Brazilijos lietuviuose. Pasak 
“Ryto”:

“Vieni džiaugiasi, kiti verkia, barasi, 
keikia. Pastarųjų rūšiai priklauso ir mū
sų kolonijos “elite”. Keikiasi žmonės, net 
apsilenkiant ir su taip jų pačių rekla
muojama spaudos etika. Gal būt ir yra 
rimta priežastis—sako, nebūsią daugiau 
litų. Taip, riebių litukų. Toji gal bus vie
na iš svarbiausių priežasčių, kuri pastū
mėjo mūsų kolonijos minėtąjį “elite”, 
(apšviestūnus) griebtis net politinės ak
cijos prieš Lietuvos “išgamas, žydber- 
nius, pardavikus” ir Kremliaus valdžią. 
Yra ir tokių, kurie džiaugiasi, sako bū
sią geriau gyventi, nebūsią licitacijų, 
bekonų, ponų ir driskių.”

Aišku, “Rytas” nepasako, kad tasai 
“elitas” Brazilijoj yra niekas kitas, kaip 
tik smetonlaižiai fašistai, klerikalai ir 
socialistų pasekėjai. Jie verkia Smetonos. 
Jie skundžia Brazilijos valdžiai tuos lie
tuvius, kurie džiaugiasi perversmu Lie
tuvoje.

Brazilijoj viešpatauja fašizmas. Dėl 
to negalime kaltinti to krašto pažanges
nę spaudą, jei ji negali daikto pavadinti 
tikruoju jo vafdu. Tačiau nepaisant fa
šistinės priespaudos, Brazilijoj gyveną' 
lietuviai darbininkai stovi su nauja Lie
tuva,—panašiai, kaip Jungtinėse Valysti- 
jose. Su Smetona pasilieka tik “elitas”, 
kurį sudaro klerikalai, socialistai ir fa
šistai. ■ 'ft; i

Kiek Oficialiai Smetona Gavo
Iš Lietuvos?

“L. Ž.” rašo, kad “tautos vadas” Sme
tona už prezidento pareigas per tuos 
žiauriuosius virš tryliką metų gavo algos 
per 780,000 .litų, nemokamą butą, kurą, 
šviesą, ^patarnavimą ir susisiekimo prie- 
moneSf.^ųvąnomis dvarą 200,000 litų ver
tės, 506,006 litų sklypą, per 100,000 litų, 
honorarą, ir tt.

Be to trišai “tautos vadas”, bėgdamas 
pas Hitlerį “ant burdo”, Lietuvą apvogė, 
pasiimdamas dideles sumas pinigų ir ki
tokių brangenybių.

nwn.HH. Ki.ni. hi. ^^11,^1111 | įĮWMi fanhįii|41

šeima, o svarbiausia mane Muziejuos Bus Geriausia 
Vietelė

Daug karūnuotų galvų 
nusviro praeito karo pabai
gos išvakarėse ir karui pa
sibaigus. Bet kuomet pasi
baigs dabartinis karas, nu
svirs ir paskutinė karūnuo
ta galvelė. Tad ar ne laikas 
bėgantiems nuo savo tronų 
karaliams, užsisteliuoti sau 

perankstyva kurdus muziejuose?

čiau negu Jungt. Valstybė
se sulauksime mūsų svajo
tąjį liaudies išsivadavimą iš 
k a p i t a 1 i s t iries nelaisvės. 
Kaip matote, dabar mes 
jau turime tai!

Gaila Juozo (čia jis kalba 
apie šiemet mirusį Juozą A. 
Kaminską Binghamtone.— 
S. J.), kad 
mirtis pasiskubino nutraukt Ethiopijos karalių kara- 
jam gyvybės giją. Matyt iš liūs išdūmė Anglijon, Ru- 
jūsų aprašymo, kad pasku
tiniu laiku jis buvo gana 
veiklus, nes žinau pirma jis 
buvo keliolika metų užsida
ręs nuo bent kokio veikimo. 
Jei jis ■ būtų sulaukęs šių 
dienų įvykių, manau ir jis 
būtų prisidėjęs savo išgalė
mis ir savo supratimu prie 
mūsų.

Tai matai, draugužėli, ko
kiais vingiuotais keliais at-

tuvos kaimietis, suvalgęs 
didesnį lašinių bryzą, ma
žiau žiūrėdamas į bažnyčių 
bokštus, bus daug krupštes- 
nis bei ištvermingesnis že
meles purenime. Prabaštė- 
liams, žinoma, aršiau negu 
Sodomos ir Gomoros katas
trofa. Jie šaukia — Dieve . 
mano, Dieve mano, kodėl tu ' 
mus apleidai!—Vienok tas 
Dievas, tarsi pasityčioda
mas iš savo tarnų, ar baus
damas juos už žemiškus 
raškažius, vietoj Sodomos 
ir Gomoros rykšte nuplakti 
Sovietus, nuplakė pačius 
šventos Lietuvos prabaštė- 
lius.

Senas Vincas.
Vėl Susitiko 
ponai pabėgę 
ir vėl su juom 
ir atvėso. Bet

Tik Dabar Praneša Apie 
Lenkų Laivo Nuskandinimą

name pernykščius metus, 
kai Sovietų Sąjunga sudarė 
nepuolimo paktą su Vokie
tija, kai paskui Sovietų 
Raudonoji Armija priėjus 
Lietuvos demark-liniją pa
sakė: “dalšė nepaidiom.” 
Kokį tai širdies skausmą 
mums reikėjo pergyvent. 
Atrodė, kad Sovietų Sąjun
gos draugai palieka mus sa
vam likimui, nes mes žino
jome, kad be jų pagalbos 
Smetonos jungo nenusikra-

Rašo Baltrus Kaminskas, 
(buvęs amerikietis, gyvenęs viliojo nujautimas (ir neap- 
Binghamton, N. Y.) St. Ja- vylė!), kad Lietuvoje anks- 
silioniui.
Draugužėli Mielas:—

Nežinau nei ką tau bera
šyti, nei kaip atpasakoti 
mūsų- šių dienų didžiuosius 
įvykius. Be abejo, jūs viską 
žinote iki mažiausios smul
kmenos, kas pas mus nuo 
birželio iki šiol įvyko. Prie 
Smetonos režimo nei per 
šimtą metų nebūtume to pa
siekę, ką jau šiandien turi
me įvykdyta gyvenime. Vi
sų pirma sugriauta Lietu
vos bastilija, vagių ir žu- 
likų gauja išbėgiojo; išlais
vintas jaunimas iš po juodo 
klerikalizmo skraistės, pra
vesta žemės reforma, su
valstybinti visi fabrikai, 
įmonės, bankai; o svarbiau
sias ir aukščiausias liaudies 
troškimas įkūnyta gyveni- 
man vakar 9 vai. 15 min.—
tai buvo priėmimas Lietu- ėjo pas mus laimė. Atsime- 
vos liaudies respublikos į1 
Sovietų Sąjungą. Dabar 
esame Socialistinių Sovieti
nių Respublikų Sąjungos pi
liečiai,—esame ramūs dėl 
mūs krašto ateities. Nebe 
drįs jokie smurtininkai, jo
kie pasaulinio kapitalizmo 
imperialistai mūs liaudį pa
vergti, nes mes sukiltume 
visi kaip vienas už tą mūsų 
brangią laisvę, kurią atne
šė mums Raudonoji Armija 
vadovaujama Komunistų-
Bolševikų partijos, priekyj tysime. O paskui atsimena- 
su draugu Molotovu ir me spalio 10 d. pereitų me- 
draugu Stalinu! .Nuo Pa-tų, kaip Vilnių grąžino sme- 
langos iki Vladivostokui 
stosime kaip vienas žmo
gus!

Jūsų laiškelį, rašytą bir
želio 2 d., gavau rugpjūčio 
2d. Pasirodo, kad dar gali
ma su jumis susisiekti/__ _____ _________  ____
Bandykite atsiųsti knygų; nininkams Vilnių? Vėl kai- mentas 
prisiųskite “Aušros” choro 
dainų lapelių, kurie atlieka
mi, ir teatrališkų knygučių. 
Tik iš karto nesiųskite po 
didelį kiekį, nes gali žūti 
dėl karo blokados. Ir patys 
grįžkite, nes .kūrybinio dar
bo labai daug, o mūs inteli
gentija tapo kaip perkūno 
pritrenkta, žinoma, ne visa, 
bet yra ir tokių, kurie lau-'saulė, kuri švies 
kia ir Hitlerio,—tačiau tie 
nabagai apsigaus.

Matai, draūgųži, kaip, vis
kas staigiai keičiasi. Man 
iš 'Amerikos paskutiniu kar
tu1 vykstant į’ Lietuvą, drau
gai klausė, ko aš vykstu į 
smetoninį kalėjimą? Atsa
kymas jieins buvo, kad ten 
mano sukurtas

toninei Lietuvai. Nežinau, 
kaip kam, bet man tai bu
vo didelis smūgis. Kalbėjom 
tada su draugais, kodėl Sta
linas nesiuntė Raudonosios
Armijos į Kauną, ir kam jungos, kai kurių mūsų bro- 
dar reikėjo grąžinti smeto- lių amerikiečių tempere-

munijos Karolis, pagriebęs 
savo Magdę už rankos, iš
nešė savo kudašių Šveicari
jon, o Anglijos Jurgis pa
sirengęs skristi Kanadon.

Pabėgo Ir
Lenkijos 

nuo Hitlerio 
susitikę, lyg
už tai Lietuvos ponai, ne
turėdami kur smukti, sulin
do po Hitlerio skvernu. 
Kokia tai gyvenimo ironija 
—pats “tautos vadas” pats 
save iš tautos išvedė'!

Jei kas iki šiol užvydėjo 
ponams, ponaičiams, po
nioms ir panelėms, šiandien 
vargu rastųsi toks neišma
nėlis, kuris norėtų mainyti 
savo švarką ant Princalber- 
to, o kepurę ant cilinderio. 
Mat, yra sakoma, jei dievu
lis užmiršta kuriuos nueida
mas, tai atmena atgal grįž
damas. O jeigu Lietuvos 
dievulis ir grįždamas pra
žiopsojo užmirštuosius, tai 
raudona r m ietis išlygino 
skriaudas.

Nė Dangus Griūva, Nė 
Žecnė Linksta

Sąryšyj su Lietuvos pri
siglaudimu prie Sovietų Są-

New York. — Lenkų kon
sulatas čia dabar paskelbė, 
jog vokiečių oro torpeda 
nuskandino keleivinį Lenki
jos laivą “Chrobry,” 11,422 
tonų, tuo laiku, kai anglai 
bėgo nuo vokiečių iš Narvi- 
ko, Norvegijos. Tada “Chro
bry ” tarnavo anglams kaip 
transporto laivas.

Berlin, rugs. 19.—Anglų 
orlaiviai bombardavo Ham- 

(burgą, Bremeną ir kitus 
Vokietijos miestus, bet ma
žai nustolių padarė, kaip 
sako vokiečiai.

Klausimai ir 
Atsakymai

> užglušino protą, 
bėjomės, spėliojom, svars-*Akurat kaip tai lapei: lapui 
tėm padėtį ir vienas kitą užkritus ant uodegos, lapė 
raminom, nes gal tokiems pamanė, kad dangus griūva, 
laikams reikalinga ir tokia o žemė linksta—bėkim, bė- 
politika vesti,—bet gi ne- kim, ir kur mes dabar pasi
gali -būti, kad Sovietų Są-' dėsim!
jungos draugai nematytų' Bet man regis, kad nuo 
mūsų vargo ir kančių. į to riksmo, Lietuvos sermė- 

Kaip matote, staigiai da- 'giui nė šilta, nė šalta. Jis 
bar sužibo ir

Klausimas:
Aš esu senas “Laisvės” 

skaittojas. Prašau gerbia
mos Redakcijos duoti pata
rimą dėl registracijos. Aš 
esu buvęs areštuotas už gir- 

i tuokliaviftią 1915 metais ir 
'sėdėjau kalėjime ir pasimo
kė jau 10 dolerių bausmės. 
Bet aš negaliu paminti to 
miesto vardo. Medžiu duoti 
patarimą, ar reikia tą pa
žymėti r e g i s t r u o j antis ?

r mums laimės’padare išvadą, kad blogiau,| Meldžiu tuojau duoti pata-
Lietuvos tai jau riebus. Gi mus, ano 

liaudžiai amžinai! Linkėji- fronto šturmuoto, mano su
mų visiems, ne tik Bing-1 pratimu, irgi neturėtų per- 
hamtono, o ir visos Ameri-’daug jušinti. Parėkaus, pa- 
kos lietuviams i draugams ir verks, pakeiksnos, 
draugėms, kurie mane pa- pras. Jeigu šune 
žįsta ir kurie nepažįsta!

Draugiškai,
Baltrus Kaminskas, 

Pakruojis, Šiaulių apsk.

'rimą, nes man reikia šią 
savaitę registruotis.

Su guodne,
“L.” Skaitytojas.

Atsakymas:
Taip, turite pažymėti ka

da ir už ką buvote areštuo- 
O kas dėl 
nesvarbu— 
miesto np-

apsi- 
karia-

mas apsipranta, tai jie grei
čiau apsipras, nes jų niekas (tas ir baustas, 
nekaria. to miesto, tai

Juk Lietuvos ponai nėra' parašysite, kad
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BBalsas iš Kavyno

Liūdna dvokiančiuos kavynuos, 
Vargą vien “enxada” audžia. 
O tėvynę prisiminus 
Ilgesys krūtinę spaudžia.

Prakaitą kasdieną liejant, 
Jau nubodo keikti saulę. . .
Drauge, vargą tokį kietą 
Kažin ar matei pasaulyj!

Mes jaunieji artojėliai
Čia jaunystei kasam kapą. . .
Bet krūtinėj plakas vėjai 
Nešdami lelijų kvapą.

Tad greičiau atūžkit audros!
Greičiau trenkite perkūnai!
Lai greičiau nutyla raudos, 
Išnyksta greičiau siaubūnai!

Brazilija. P. Storpirštis.
(Iš “Ryto”)

Sugrįžimas į Laisvę

Sugrįžai tu, palaidojęs vargą, 
Sunkų skurdą užkasęs grįžai;
Pasitiko tave pievos margos
Ir nulinkę svyruokliai beržai.

Aš žinau, kas išraižė tau veidą, 
Ką paliko našta praeities— 
Kai tada savo lūšną apleidai, 
Kai nuteistas likai lig mirties. . .

Tu grįžai, o čia nieko neliko:—
Ta pirkelė menka ir tuščia.
Bet tos sienos aplūžusios, plikos
Tie langai žydi džiaugsmo kančia. . .

Tai glausk galvą prie ąžuolo slenksčio, 
Lai jo dulkės tavin įsigers:
Pajusi, kad nei auštant, nei temstant 
Tavęs nieks nesekios, neįtars.

Išsipildė—širdis pilna meilės
Išsipildė—širdis ateities,
Niekas virvės daugiau, arba peilio 
Į tave ir į laisvę neties. ..

Širvintai. Balys Rukša.

Pasirūpinkime Poeto J. 
Janonio Motina

Prieš porą metų esu gavęs iš poeto J. 
Janoniaus motinos, gyv. Amerikoje, laišką. 
Tame laiške M. Janonienė rašo, kad į ją 
kreipęsis vienas pilietis iš Lietuvos, prašyda
mas parašyti sūnaus biografiją ir atsiųsti dar 
turimus nespausdintus jo elėraščius, kuriuos 
jis žadąs įdėti į sumanytąjį išleisti Janonio 
raštų rinkinį.

M. Janonienė prašė patarti, ar jai siųsti 
prašomuosius dalykus ar ne. Pagaliau ir ji 
pati abejojo, ar tuomet buvusi Lietuvos cen
zūra leis viską spausdinti, kas yra poeto 
Juliaus parašyta.

Nežinodamas, kas per vienas tas asmuo, * 
kuris kreipėsi į darbo žmonių poeto moti
ną, nieko gero aš jai tuomet patarti nega
lėjau. Kai dėl cenzūros leidimo, tai neabe
jodamas turėjau patvirtinti, kad ne viskas 
bus galima dėti į sumanytąjį leisti Janonio 
raštų rinkinį, nes gerai visiems buvo žino
ma, kad Lietuvos valdančioms sferoms bus 
baisios poeto mintys apie naujo gyvenimo 
tekančią saulę.

Kartu su savo laišku Janonienė atsiuntė 
ir vieną savo sukurtą eilėraštį. Pataisęs vieną 
kitą žodį ir rašybą, tą eilėraštį čia dedu.

Šit jis: . ;
ATSIMENANT LIETUVĄ

Lietuva, mano gimtinė, 
Tu brangi mano tėvynė, 
Kur aš augau ir gimiau, 
Daugel laimės ten radau.

Negalvojau niekados 
Iškeliaut iš Lietuvos. . . 
Bet atėjo metai tokie, 
Užėjo vargai visokie.

Turėjau aš palikt gimtinę, 
Lietuvą, brangią tėvynę

Nors svetur aš gyvenu, 
Bet tėvynę vis menu.
Nepamiršiu niekados 
Mylimosios Lietuvos.

Ten aš augau pas motutę, 
Ten kukuoj raiba gegutė, 
Ten saulelė daug šviesesnė, 
Ten vėjelis daug švelnesnis.

Ten upeliai krištoliniai, 
Ir šaltiniai begaliniai. 
Lietuva, mano gimtine, 
Tu brangi mano tėvynė.

M. Janonienė.

Poeto J. Janonio motina, nors mažai raš
tinga būdama, bet turėdama įgimtą kūrėjos 
talentą, kurį, be abejo, įkvėpė su lopšine ir 
savo sūnui Juliukui, gražiais dainos žodžiais 
išreiškė savo mylimosios tėvynes ilgesį.

Jei tokia brangi jai Lietuva, tai kas gi 
poeto motiną privertė ją palikti ir keliauti 
į tolimą Ameriką laimes jieškoti? Atsaky
mą į šį klausimą duoda pati dainelės auto
rė. Išvyko ji iš Lietuvos vargo ir skurdo 
spaudžiama:

“Bet atėjo metai tokie, 
Užėjo vargai visokie. 
Turėjau aš palikt gimtinę, 
Lietuvą, brangią tėvynę...” 

Vienintelė M. Janonienės viltis dar buvo 
sūnus Juliukas. Džiaugėsi motina, jį augin
dama. Nors pati ir labai vargingai gyven
dama, leido savo mylimąjį sūnelį į mokslą, 
kad nors jis užaugęs’ būtų laimingesnis, kad 
ir ją senatvėje galėtų pas save priglausti. 
Tačiau nelemta jai buvo sulaukti tos valan
dos.

Mylimasai sūnus Julius pačiame gyveni
mo gražume, tarsi besiskleidžiąs žiedo pum
puras, vos 21 metų sulaukęs, suklupo po 
sunkia gyvenimo našta.

Vargo spaudžiama, iš Lietuvos ji nuvyko 
į Ameriką, berods, pas dukterį. Bet skur
das ir čia nesiliovė jos persekiojęs, tarytum 
koks tamsus šešėlis.

Mūsų pareiga būtų pasirūpinti motina po-' 
eto, kurs savo jaunystę atidavė kovai dėl 
geresnės žmonijos ateities.

Darbo žmonių poetą Julių Janonį mūsų 
Liaudies vyriausybė gražiai pagerbė, pava
dindama jo vardu Biržų gimnaziją, tuo pa
statydama jam nenykstantį paminklą.

Tat neužmirškime ir poeto motinos, išau
ginusios darbo žmonių klasei dainių.

M. Janonienė. tinkamiausiai, man rodos, 
būtų pagerbta, jei būtų jai suteiktos palan
kios sąlygos grįžti į Lietuvą. Tai galėtų būti 
padaryta, paskiriant poeto motinai nors 
kuklią pensijėlę, kurią gaudama, ji galėtų 
baigti savo gyvenimo dienas savo mylimoje 
tėvynėje, kurios taip yra išsiilgusi.

t Jurgis Kutra.
(Iš “Darbo Lietuva,” rugpj. 3, 1940)

“Šviesos” No. 3-čias
Šiomis dienomis išėjo iš spaudos ALDLD 

leidžiamo bertaininio žurnalo “šviesos” No. 
3-čias. šis numeris daugiausiai pašvęstas 
Lietuvai, josios įžengimo į naują gyvenimą 
proga.

Šio numerio turinys sekamas: “Lietuva Ei
na į Naująją ir šviesią Ateitį” (Red.) ; 
“Sveikata Laisvoje Lietuvoje” (Dr. J. J. Kaš- 
kiaučius) ; “Laisva Lietuva Sovietų Sąjungo
je” (D. M. šolomskas) ; “Mūsų Kova Už Lai
svą Lietuvą” (Pr. Pakalniškis) ; “Valio, Lie
tuva!” eilėraštis (St. Jasilionis) ; “Lietuvos 
Pramoninės Galimybės”; “Paskutinė •Rezo
liucija Smetoninei Vyriausybei”; “Emile .'Zo
la ir Jo Kūryba” (V. B.) ; “šiaurės Kraštų 
Sodnai” (V. R.) ; “Mūsų žemės Dangorai
žiai” (Dr. A. Petriką); “Idant Nepamirštu- 
mėme Jų Darbų” (istorinė medžiaga apie 
Lietuvą) ;• “Jack Londonas” (E. Wilkes ir 
V.) ; “Laisvės Sulaukus”, eilėraštis (Anta
nas Berentas) ; “Kruvina Puota”, poema 
(parašė Mike Quin, sulietuvino Jonas Kaš- 
kaitis).

Toliau telpa knygų apžvalga, Gorbatovo 
vaizdelis, Puškino ir Petro Gintalo eilėraš
čiai.

žurnalas iliustruotas naujais, iš Lietuvos 
gautais paveikslais.

Vienos žurnalo kopijos kaina 25c. Me
tams prenumerata—$1. O tie, kurie priklau
so Lietuvių Literatūros Draugijai, “šviesą”

1. LIETUVOS LIAUDIES SEIMO ATSTOVAI, prieš susirinkdami spręsti svarbiųjų nutarimų, liepos 21 d. rylą ap lankė už Kauno, 6-me forte palaidotus liaudies tei
sių kovotojus Karolį Požėlą, Greifenbergerį, Giedrį ir Černių, kurie ten buvo sušaudyti 1926 m., gruodžio 27 d. Atvaizde: 1) Liaudies Seimo atstovas Didžiulis sa
ko prakalbą, 2) Atstovai padeda vainikus ant nu žudytųjų kapo.

LAISVE

Maksimas Gorkis — Didysis Humanistas
Rašo A. Trakas

Ketveri metai jau praėjo, kai Maksim 
Gorki, didysis proletarijato ir visų prispaus
tųjų rašytojas bei gynėjas, ilgametis Leni
no ir Stalino draugas, buvo išbrauktas iš 
gyvųjų tarpo.

Didžiausias nuostolis, kurį pajuto žmoni
ja, netekusi šio genijaus, ryškus ypatingai 
dabar, kai aplink siaučia viską naikinančios 
karo vėtros.

Prieš pažvelgdami į jo raštuose glūdintį 
tikrąjį žmoniškumą, susipažinsime su šio re
voliucijos bei kūrybos titano gyvenimu.

Aleksiejus Peškovas-Maksimas Gorkis — 
gimė 1878 metais Nižni Novgorode (dabar 
Gorki). Būdamas ketverių metų, jis neteko 
tėvo, o, devintus eidamas, ir motinos. Mi
rus tėvams, patenka į kietas savo pikto pa
tėvio rankas. Vienintele jaunojo Aleksiejaus 
prieglauda tampa jo senelė, moteris nepa
prasto sielos gerumo ir širdies tyrumo, ku
riai Gorkis atsidėkojo, ją savo “Vaikystės” 
knygoje įamžindamas. Paūgėjęs Gorkis įsto
jo į karčią ir šiurkščią gyvenimo mokyklą, 
kurios vargai ir skausmai išugdė jo meilę 
laisvei, šį savo gyvenimo tarpsnį jis meniš
kai ir vaizdžiai atvaizdavo “Mano universi
tetuose” ir “Tarp svetimų žmonių”.

Jau anksti Gorkis prisideda prie revoliu
cinio judėjimo, skaito ir platina nelegalią 
literatūrą, užsiima Tiflise revoliucine propa
ganda, būna persekiojamas policijos bei 
žandaru ir net dažnai kalinamas. Tu laiku 
Rusija buvo žymi ne tik didėjančiais savo 
pramonės kapitalais, bet taip pat ir augimu 
rusiškojo proletarijato, kuris tuoj pradėjo 
reikštis, kaip stipriausia politinė jėga. Vie
nas iš šių reiškinių,kad darbininkų klasė 
pradeda užimti pirmąsias politines pozici
jas, buvo gimimas proletarų literatūros, ku
rios genijalus.vadovas buvo Maksimas Gor
kis. Pats Leninas rašė, kad Gorkis yra “be 
abejones, didžiausias proletariškojo meno 
atstovas, kuris savo didžiais kūriniais glau
džiai surištas su Rusijos ir viso pasaulio dar
bininkų judėjimu.”

Pradžioje Gorkio kūrinių tematika buvo 
herojiškai revoliucijonieriška romantiką. Jis 
pats šią romantiką yra pavadinęs “socialine 
romantika”, arba “kolektyvizmo romanti
ka, kuri iškelia aikštėn proletarų tarpe at
siradusius šūkius.”

Šie jo romantiniai raštai, pagrįsti socia
liniu realizmu, buvo artėjančios socialinės 
revoliucijos aušra, buvo visos darbininkų 
klasės protestas prieš tuo metu viešpatavu
sią caristinę tvarką. . Taip pat šie raštai, bū
dami pilni kovojančios dvasios, jį suartino 
su bolševikų partija, kuri jį įtraukia į nele
galių knygų gabenimą ir platinimą, šis pe- 
rijodas jam suteikė motyvus garsiajam jo 
veikalui “Motinai.”

Vėliau jis" pradeda rašyti į įvairius revo
liucinius laikraščius, kaip į Lenino “Iskrą”, 
paremia revoliuciją pinigais ir kitais būdais, 
už ką jį persekioja ir net į kalėjimą įmeta. 
Caras Nikalojus II anuliuoja jo išrinkimą j 
Mokslų Akademiją, kas iššaukia viso civili
zuoto pasaulio protestą ir dėl ko du garsūs 
rusų rašytojai—Čechovas ir Korolenko—at
sisako nuo savo akademikų titulų.

Kuomet 1905 m. sausio 9 d. prieš žiemos 
Rūmus įvyko baisus proletariško kraujo pra
liejimas, Gorkis, kaip tiesioginis stebėtojas, 
parašo skambų atsišaukimą prieš caristinę 
sauvališką valdžik, aktyviai veikia agitacijo- 

gauna nemokamai. Todėl patartina visiems 
įstoti į ALDLD ir gauti šį puikų žurnalą, o 
prie jo—kas metai po knygą arba po dvi! 

je ir propagandoje ir už tai vėl suimamas 
(jau penktą kartą!) ir įmetamas į garsųjį 
Šliselburgo kalėjimą, tačiau dėl kilusių Ru
sijoj ir visam pasauly protesto balsų buvo 
paleistas ir tais pačiais metais kartu su Le
ninu pradeda leisti naują bolševikišką laik
raštį. 1906 . metais jis priima bolševikų par
tijos pasiūlymą daryti agitacinę kelionę po 
Francūziją ir Ameriką, šios kelionės metu 
jis rašo daug pamfletų bei atsišaukimų, ta
čiau pašlijusi jo sveikata priverčia jį nu
traukti darbą ir vykti gydytis bei pailsėti į 
Italiją, Kapri salą. Jo populiarumo charak
teris visai pasikeičia. Mat, anksčiau buržua
zija jame įžiūrėjo romantišką valkatą, o da
bar, kai jis aiškiai pasirodė plačiame pa
saulyje su savo pažiūromis, visi šie ponai 
pajuto jame mirtiną savo priešą ir amžiną 
liaudies reikalų gynėją.

1907 metais Londone, bolševikų partijos 
šventėje, Gorkis susitinka su Leninu, pažin
damas jo revoliucijonieriškos dvasios nuos
tabumą ir jėgą, šis susitikimas buvo pagrin
das jų ilgos ir nesulaužomos draugystės, 
prie kurios vėliau prisidėjo ir Stalinas.

1914 metais gavęs politinę amnestiją, 
Gorkis grįžta į Rusiją. Kilus pasauliniam 
karui, jis pasireiškia, kaip visokio militariz- 
mo, nacionalizmo bei šovinizmo priešas. Po 
vasario revoliucijos Leninas jį įtraukia į ak
tyviausių revoliucijos darbininkų tarpą. Jis 
renka geriausias jėgas iš buržuazinės inte
ligentijos tarpo, kurią savo stiprios asmeny
bės dėka patraukia prie revoliucijos.

Šis intensyvus darbas, nežinant nei mie
go nei poilsio, smarkiai pakirto jo sveikatą. 
Jis vėl vyksta į Pietus. Iš čia jis nuolat pa
laiko kontaktą su tėvyne, rašo laiškus dar
bininkams, ūkininkams, jaunimui bei Sovie
tų Sąjungos rašytojams, kurių kūrybą jis 
labai atydžiai sekė.

1928 metais jis grįžta į tėvynę, kur su di
džiausiu džiaugsmu ir iškilmėmis sutinka
mas. Jis vėl godžiai metasi į darbą, pa
traukdamas prie savęs visas kūrybines jė
gas: mokslininkus, tyrinėtojus, menininkus, 
inžinierius, darbo korespondentus bei sava
mokslius. Tačiau šalia to jis neužmiršta 
priešingo kapitalistinio pasaulio, stengiasi 
jame sukelti neapykantą imperialistiniams 
karams, dalyvauja antikarinio kongreso 
rengime, ’ kuris įvyksta 1932 m. Amsterda
me. Tų pačių metų, rugsėjo 25 iškilmingai 
mini savo 40 metų literatūrinio darbo su
kaktuves. Po dvejų metų sujungia visus so
vietų rašytojus, kurie kartu stoja prieš gė
dingą trockininkų politiką, neigusią didžią
ją rusų tautos praeitį ir tokius mokslo bei 
meno milžinus, kaip Lomonosovas, Puškinas, 
Tolstojus, Dostojevskis, Timiriazevas, Men
delejevas, Pavlovas, Čaikovskis ir kt.

Toji meilė ir pasitikėjimas, kuriuos jis lai
mėjo savo darbu ir kūryba visame krašte, 
sukėlė jo priešų trockininkų tarpe mirtiną 
neapykantą. Juk jiems jis buvo paskyręs 
šiuos žodžius—“jei priešas nepasiduos, bus 
sunaikintas.” 1934 metais priešas jam smo
gia skaudų smūgį—nužudomas jo mylimas 
sūnus Maksimas. Tačiau priešai apsirinka, 
manydami šiuo smurtu palaužti Gorkio ener
giją; jis su nauja jėga ir pasiryžimu tęsia 
savo darba, kol 1936 m. birželio 18 diena, 
priešui paruošus velnišką planą, buvo nužu
dytas.

Maksimas Gorkis buvo žymus ne tik kaip 
kūrėjas, menininkas ir revoliueijonierius, bet 
pirmiausia kaip žmogus, kuris iškėlė ir iš
aukštino tokio pat, kaip ir jis, žmogaus dar
bą. ir jėgą. Pilnas išdidumo jis rašė šiuos 
žodžius:

(Tąsa nuo 3-čio pusi.)

Worcester, Mass.
Padėkos Žodis

Brangūs Draugai ir Draugės:
Tariu širdingiausią ačiū vi

siems už skaitlingą atsilanky
mą ant šermenų, kurios atsibu
vo po numeriu 15^2 Kingsbu
ry St., Worcester, Mass., rug
sėjo 13 ir 14, pas Antano 
Maižiaus seserį, Oną Butkevi
čienę.

Draugai ne tik kad aplan
kę numirėlį, bet paskutinėje 
valandoje davė geriausią pa
tarnavimą.

Draugai žakaičiai, po nu
meriu 258 Millbury St., ne tik 
patarnavo, dar ir gėlių dide
lį bukietą prisiuntė. Taipogi 
draugas Skliutas labai pritin- 
kanją, meilią, pamokinančią 
ir graudingą prakalbą pasakė. 
Ant publikos padarė didelį 
įspūdį.

Taipgi širdingai ačiū tariu 
graboriui, Petrui F. Carroliui, 
kuris užlaiko grabornę po nu
merių 72 Vernon St., kampas 
Suffield St.

Kadangi Antaną Maižių už
mušė automobilis 9-tą rugsė
jo ir buvo ženotas, bet negy
veno su pačia, tai niekas ne
žinojo, kur gyveno. Todėl bu
vo be galo daug teknikinių ke
blumų. Graborius Carrol padė
jo tuos keblumus išrišti už dy
ką. Advokatas būtų paėmęs 
didelius pinigus ir gal nebūtų 
taip greit tuos keblumus išri
šęs. Pasirodė, kad jis pusėti
nai gerai teises žino ir tur vi
sur didelę įtekmę.

Su pagarba,
Ona Butkevičiene.

Viesulas Padarė Milioną Do
lerių Nuostolių Kanadai
Halifax, Nova Scotia. — 

Siautė 90 mylių per valandą 
smarkumo viesulas Kana
dos Pamario provincijose. 
Sužeidė kelis tuzinus žmo
nių, sudaužė kiek mažes
nių laivų ir sunaikino daug 
javų laukuose. Viesulas pa
daręs milioną dolerių med
žiaginių nuostolių.

Vokiečiai Paskandino 16 
Laivų, Sako Anglai

London. — Per savaitę 
vokiečiai sunaikino 10 An
glijos laivų, keturis laivus 
jos talkininkų ir du bepu- 
siškų šalių, variusių biznį su 
Anglija, kaip kad praneša 
anglai. Tie 16 laivų turėjo 
54,457 tonus įtalpos iš viso.

London, rugs. 18.—Šian
dien vienu atveju 300 vo
kiečių orlaivių puolė Angli
ją, bet anglai sakosi nuviję 
juos šalin.
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Maksimas Gorkis -- Di 
dyšis Humanistas

Są- 
de- 
vis-

(Tąsa ant 4-to pusi.
“...Viskas, kas yra sukurta Sovietų 

jungoj, yra kilę mažiau kaip per du 
šimtmečiu, ir tai sako iškalbingiau, kaip 
kas apie Sovietų Sąjungos tautų gabumą,
apie tai, kad pas mus darbas tapo menu ir 
kad Sovietų Sąjungos proletarijatas, vado
vaujamas Lenino mokslo ir partijos ir neiš- 

ysemiamos, nuolat augančios Juozo Stalino 
/ energijos, kuria naują kultūrą, naują kūry- 

' binės žmonijos istoriją”.
Kaip skelbėjas naujo, pilno gyvybės, lais

vės ir šviesos socialistinio pasaulio. Gorkis 
pastatė prieš sukęžusį ir apgaulingą buržu
azijos humanizmą, kuris apgaudinėja save 
ir kitus, slėpdamas pasaulį po savo fantazn 
jos skraiste, tikrąjį, proletarinį humanizmą, 
kuris neslepia savo veido po dažų sluoksniu, 
bet drąsiai stoja į kovą su kapitalistine siste
ma. Ir šiandien dar turi daug reikšmės ir 
svarbos šie žodžiai, kuriuos jis 1930 metais 
pasakė tikriesiems žmoniškumo atstovams:

“Kodėl neprotestuojate jūs prieš tą siste
mą, kuri leidžia puolusiai bei morališkai su
puvusiai mažumai valdyti daugumos gyveni
mą, nuodyti ją savo nuodais, stumti į skur
dą ir tamsą, siųsti milijonus į karo laukus, 
kad jie vieni kitus žudytų, be tikslo mėtytų 
milžinišką daugybę metalo ir kitų žemės tur
tų, kurie priklauso tik dirbančiai tautai ir 
turi užtikrinti jos ateitį.”

Gorkis smerkė visus tuos pseudohumanis- 
tus, kurie norėjo “platoniškų svajonių dėliai 
paaukoti žmonijos kultūrą.” Jo humaniz
mas, sutvirtintas didžiųjų marksizmo—leni
nizmo idėjų, laikė svarbiausiu tai, kad vis
kas, kas yra sena ir atgyvenę, ar tai 
santvarkos ar tradicijų srityje, jei tai 
šinga Naujo įkūnijimui, turi būti nuo 

• nušluota. Jis taip užjautė kiekvieno

būtų 
prie- 
kelio 
žmo-

gaus skausmus, visas pasaulis žinojo jo mir
tiną neapykantą karui, tačiau jis pats 1928 
metais Maskvoje, Raudonosios Armijos na
muose, pabrėžė, kad Raudonoji Armija ir 
laivynas turi būti stiprinami visomis jėgo
mis, kad išsaugotų Sovietų Sąjungą nuo bet 
kokio priešo puolimo. Ir kuomet žuvo nuo 
išdavikiškos Trockio — Zinovjevo bandos 
žmogžudžio rankos Kirovas, Gorkis, prie ku
rio taip pat selino tas pats žmogžudys, pa
sakė šiuos svarbius žodžius:

“Priešą reikia be pasigailėjimo ir neper
maldaujamai sunaikinti, nekreipiant dėme
sio į profesijonalų humanistų vaitojimus ir 
raudas. Reikia įsidėmėti, kad pasauly jau 
įsikūrė tikrasis proletarijato humanizmas, 
kurio tikslas yra išvaduoti visų kraštų pro
letarus iš geležinių kapitalo pančių”.

Gorkio humanizmas yra sintezė gilios ne
apykantos ištvirkusiam kapitalizmo pasau
liui ir jausmingo pritarimo naujai ateinan
čiai komunizmo tvarkai; tai sintezė jausmo 
ir revoliucijonieriškos kovos, jo gyvenimiško 
patyrimo ir didžiųjų vyrų—Markso, Engel
so, Lenino ir Stalino—idėjų.

Gorkis tiek daug buvo po pasaulį blaško
mas, tiek daug jam teko iškęsti kartumo ir 
skausmo, matant, kaip caristinėj Rusijoj 
barbarizmas smaugė bet kokį žmogaus as
menybės pasireiškimą, kad jam negalėjo 
niekas, kas žmogiška, pasilikti svetima. Juk 
nuo pat jaunystės per penkiolika metų jis 
keliauja po plačiąją Rusiją, kur iškenčia tiek 
žiaurumo, pažeminimų ir įžeidimų, kur pa
žįsta tieks gyvenimo palaužtų žmonių, ku
riems nesimatė jokios kibirkštėlės, šviesos, 
jokios geresnio, gražesnio gyvenimo vilties. 
Šie vargai bei išgyvenimai užgrūdino ir iš
ugdė jaunajame Peškove revoliucijonierių 
menininką ir žmogų. Savo karčiai tiesai pa
reikšti jis pasirinko sau karčią literatūrinę 
slapyvardę—Gorki (kartusis), ir jokia sla- 
pyvardė neatitiko taip gerai autoriaus veik
los, kaip ši, nes visuomet ji skelbė kapita
lizmui ir buržuazijai karčią bei jiems nepa
geidaujamą tiesą.

Žinios Iš Laisvos Lietuvos
VILNIEČIAI TURĮ IŠ
MOKT LIETUVIŲ KALBĄ

Kaunas. — Sveikatos mi- 
nisteris Dr. Koganas, kal
bėdamas apie sveikatos rei
kalus Lietuvos TSR, pareiš
kė, kad jei ikišiolinėj lais
vojoj Lietuvoje ligoninėms 
galima prikišti nemoderniš
kumą, tai Vilniuje po lenkų 
okupacija s v e i k a t ingumo 
sąlygos buvo žymiai labiau 
apleistos. Mq^ dar, nors ir 
apverktiname stovyje, bet 
turime suorganizavę ligoni
nių tinklą ir sveikatos punk
tus, kai tuo tarpu lenkai po
nai Vilnių paliko savo liki
mui. Dabar ir turime bėdą 
statydami beveik iš pagrin
dų sanitarinę tarnybą. Di
delis sunkumas Vilniuje dėl 
tautybių maišaties ir kalbos 
vartojimo. Daugelis Vil
niaus gydytojų ir seserų ne
moka valstybinės kalbos. 
Mes į lietuvių kalbą krei
piame ir kreipsime dėmesio, 
tai yra oficiali Lietuvos kal
ba. Skiriant gi vietas gydy
tojams, nemokantiems lie
tuviškai, sudaromos keblios 
sąlygos tiems, kurie nemo
ka kitaip, kaip tik lietuviš
kai, kokiu reikalu kreipiasi

į gydytoją. Kartais ir geras 
gydytojas turi palikti, nes 
lietuviškai nemoka ir vals
tybinei ’ tarnybai netinka. 
Dar blogiau, pareiškė Svei
katos ministeris, kad Vil
niuje atsiranda tokių ponų, 
kurie lietuviškai nemoka ir 
nenori mokėti. Tačiau mes 
norime ir reikalaujame, kad 
visi gydytojai lietuviškai 
išmoktų. Tai nėra joks šovi
nizmas, bet rimtas reikalas.

Dėl ilgą laiką lenkų oku
pacijos metais buvusios už
darytos lietuvių poliklini
kos, ministeris pareiškė, 
kad ta poliklinika jau per
imta Sveikatos ministerijos 
žinion, joje manoma įreng
ti pavyzdingiausį prieštu- 
berkuliozinį dispanserį, o 
ateityje ir tuberkuliozinį in
stitutą, kur bus galimu gy
dyti ir kartu gydytojams 
mokytis.

Kauno universitete palie
ka medicinos fakultetas, o 
Vilniuje manoma įsteigti 
Sovietų Sąjungos pavyzdžiu 
Medicinos institutą, kuris 
pedagoginiu atžvilgiu bus 
skirtingas nuo kitų fakul
tetų. Klausimas rimtai svar
stomas ir studijuojamas. Iš-

ėjimą, atrodo, rasime ir in
stitutą įsteigsime, tvirtai 
pareiškė Dr. L. Koganas. 
Be to, nacionalizuojant že
mę, Sveikatos ministerija 
gauna visą eilę dvarų, kur 
numatoma įsteigti sanato
rijas, ligonines, kolonijas. 
Nes dabar ligoninės yra la
bai toli nuo kaimo, vos jas 
surandama miesteliuose. 
Dabar dvaro centruose, kai
mo aplinkoje, išaugs ligoni
nės, kur nemokamai bus 
gydomi neturtingieji vals
tiečiai, o pasiturintieji ir gi 
lengviau pasieks sanitarinę 
pagalbą.

Kaunas. — Lietuvos Tele
gramų Agentūra “Elta”, li
gi šiol veikusi kaip atskiras 
Užsienių Reikalų Ministeri
jos departmentas, nuo rug
pjūčio 24 d. priskirta prie 
Ministerių Tarybos.

Dr. John Repshis
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
278 Harvard Street
kampas Inman Street 

Arti Central Skvero
CAMBRIDGE, MASS.

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

SVARBIOS KNYGOS
TUOJAUS ĮSIGYKITE ŠIAS KNYGAS:
Pasaulinės Parodos ir New Yorko Miesto

PAVEIKSLŲ ALBUMAS
žurnalinio formato knyga, 56 puslapių, trijų spalvų 
spaudos viršeliai, augštos rūšies popieros, daug moks

linio tūrinio ir informacijinių raštų. Kaina 25c.

Parašė Pranulis

Tikrai jaudinančios poezijos knygelė. Išleido 
dienraštis “Laisvė”. Kaina 15 centų.

Kaip Reikalauti Bedarbes Apdraudos
dirbai prie darbo, ku-1 darbai — federalės, valstijų, 
valstijos bedarbės ap- miestų ir apskričių — nepa- 
įstatymu padengtas,1 dengti, nei agrikultūriški, nei 
tave atstato nuo dar- naminės tarnystės darbai, nei 

darbą, darbai prie labdaringų, reli- 
gijinių ir apšvietos ir nekuriu 
kitų pelno-nedarančių organi
zacijų.

Kiek Apdraudos Gausi
Jeigu esi kvalifikuotas gau- 

bedarbės mokesčius,

Jeigu 
ris tavo 
draudos 
ir jeigu
bo, ar pats pameti 
kreipkis prie arčiausio viešo 
darbo ofiso. Tai geriausias bū
das vėl rasti darbą ir tik per 
tą ofisą galėsi gauti savo be
darbės mokesčius, jeigu nera
si darbo.

Tuo pačiu laiku, kaip išpil
dai aplikaciją dėl darbo, iš
pildysi reikalavimą dėl ap
draudos. Perkalbėtojai ofise 
parodys kaip.

Reguliariškai, apie sykį į 
savaitę, privalai raportuoti ši
tam pačiam ofisui, pagal to
nais duotų nurodymų. Jeigu į 
2 ar 3 savaites (tai laukimo 
laikas) jokis darbas nepasiro
do ir jeigu tavo reikalavimas 
Valstijos bedarbės apdraudos 
urėdninkų bus užgirtas, tai 
tuoj prasidės tavo savaitinės 
mokestys.

Tavo reikalavimą užgirs, 
jeigu esi “kvalifikuotas” dėl 
apdraudos. Tas reiškia, turė
jai išdirbti nekurį paskirtą 
laiką, ar uždirbti paskirtą su
mą algos per pereitą metą 
prie darbų, kurie papuola po 
Valstijos bedarbės apdraudos 
įstatymų. Viešo darbo ofisai 
Tamstai reikalavimus paaiš
kins. Jie mainosi įvairiose 
valstijose, nėr vienodi.

Padengti darbai yra darbai 
fabrikuose, kasyklose, šapose, 
malūnuose, krautuvėse, ofisuo
se, bankuose ir kitų biznių ir 
industrijų vietose. Valdžios

ti
gausi, paprastai, apie pusę ta
vo pilno laiko savaitinės al-

Wilkes-Barre, Pa.

gos; bet nepaisant algos, ne
daugiau kai $15, per Savaitę 
apdraudos pavėlinta daugu
moje valstijų. Kaip ilgai, ar
ba per kiek savaičių gausi ap- 
draudą, priklauso nuo tavo 
valstijos įstatymo. Daugumas 
valstijų moka apdraudą per 
14 ar 15 savaičių, jeigu prieš 
tą laiką nesugrįš! prie darbo.

Savaitinės bedarbės ap
draudos mokestys mokamos iš 
Valstijų Bedarbės Apdraudos 
Fondo, šitas Fondas susidaro 
iš pinigų nuo darbdavių, įsta
tymas paskiria kiek jiems rei
kia mokėti į fondą. Keliose 
valstijose darbininkai ir priva
lo mokėti į Valstijos Fondą.

Kiekviena valstija pildo sa
vo bedarbės apdraudos įstaty
mą, bet federalė valdžia moka 
pildymo išlaidas.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

•»

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Liūdesio valandoje kreip
kitės prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
m ode r n iš k ą p a t ar n a v i m ą.

Patogiai ir gražiai moder
niškai įruošta mūsų šerme
ninė. Mūsų patarnavimu ir 
kainomis būsite patenkinti.

• •

1113 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

Ko Nori Kun. Coughlinas?
Parašė R. Mizara

Dažnai girdime tą kunigą fašistiniai rėkaujant per 
radio. Ko jis nori ir kas jis yra išaiškina ši knygutė.

Puslapių 32. Kaina 5 centai.

Saugokitės Vėžio
Paraše Dr. J. J. Kaškiaučius

Vėžys išsmaugia daugiau žmonių negu kitos ligos. Vėžys 
yra žinomas kaipo nepagydoma liga. Bile žmogus neži
nodamas kaip apsisaugoti gali gauti vėžį. Daktaras 

Kaškiaučius pataria, kaip apsisaugoti nuo vėžio.
Knygele 42 puslapių. Kačia lt centų.

Su reikalavimais kreipkitės:

“LAISVĖS” ADMINISTRACIJA
427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

✓

Svarbios Prakalbos Lietuvos 
Klausimu Subatoj

Subatoj, rugsėjo 21 d., 7 :00 
vai. vakare, Progresyvių Kliu- 
bo Salėj, 325 E. Market St. 
Wilkes-Barre, Pa., įvyks labai 
svarbios prakalbos apie Lietu
vą. Kalbės F. Abekas iš Chi- 
cagos, “Vilnies” redaktorius ir 
buvęs 1935 metais išeivių 
kongrese Kaune Lietuvoje.

Kas tik turite laiko, kas ga
lite, būtinai šiose prakalbose 
dalyvaukit.

Mūsų tėvų krašte birželio ir 
liepos mėnesiais įvyko didelės 
permainos. Apie tai, kas šian
dien vyksta Lietuvoj ,yra įvai
rių nuomonių. Labai svarbu 
tais klausimais išgirsti F. Abe
ko prakalbą ir padiskusuoti 
Lietuvos naujosios vyriausybės 
vedama politika.

J prakalbas visiems įžanga 
nemokamai.

FL1S.

Perdaug Esą Rumunijos Ka
rią prie Sovietą Sienos
Bucharest, Rumunija, 

rugsėjo 18. — Pranešama, 
jog Sovietų Sąjunga reika
lauja, kad Rumunija 
trauktų daugius savo 
mijos, kuri iki šiol buvo 
statyta palei Rumunijos 
bežių su Sovietais.

iš- 
ar- 
su- 
ru-

Vilnius. — Pradėta staly
ty ti nauja skerdykla, kuri 
kainuos 4 milijonus litų. 
Vilniaus miesto nacionali
zuotosios įmonės plečia sa
vo veiklų ir prisideda prie 
bedarbių skaičiaus sumažė
jimo.

PH I LADE LPH IJ O S
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DIDYSIS “LAISVES” PIKNIKAS
Rengia Philadelphijos Lietuvių Organizacijos del dienraščio “Laisves”

Iš Priežasties Lietaus Perkeltas į
Rugsėjo 22 September

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

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

Iš anksto perkant bilietą įžanga Jiuo 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, 

Moterų Birutės Choras iš Phila. ir Lyros 
Choras iš Baltimorės. 1

R. MIZARA “LAISVĖS” REDAKTORIUS SAKYS PRAKALBĄ

STOTYS: Bušai išeis 10 vai. ryto iki 1 vai. po pietų nuo

143 Pierce St., 735 Fairmount Ave., prie Muzikos Sales Richmonde, ties 28th ir Poplar gatvių.
Nuo City Line eis 10 vai. ryto iki 4 vai. po pietų.

KELRODIS: Važiuokite Frankford Ave. iki tilto; imkite gatvekarį 66 iki paskutines 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. 13.2. Pavažiuokite apie l|4s mailSs sekdami iškabas.
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Waterbury, Conn.
Rugsėjo 15 d., 1940, įvyko 

prakalbos, rengtos Smetonos 
gelbėjimo komiteto. Publikos 
atsilankė ne per daugiausia. 
Prakalbas pradėjo su lietuviš
ku ir amerikonišku himnais. 
Parapijos choras buvo pasod- 
dintas tarp publikos, kad cho
rui dainuojant himną publika 
pagelbėtų. Bet susirinkusi pu
blika himno turbūt nemokėjo, 
kad chorui dainuojant nebuvo 
girdėtis nei vieno balso. Bet 
pats choras himnus taipgi 
prastai sudainavo.

Save vadinantis profesorium 
vargonininkas Aleksis persta
tė kalbėti Vytautą Abraitį, 
buvusį smetoninės Lietuvos be
darbių tvarkymo galvą. Na, 
ir prasidėjo šio mizerno žmo
gelio pliovonės. V. Abraitis 
dabartinį Lietuvos prezidentą 
Paleckį išvadino bepročiu ir 
alkoholiku, Sovietų Raudonąją 
Armiją driskių armija. Sakė, 
kad po išvijimo Smetonos, vi
sus paleido iš darbų. Vietoj 
paleistų, paėmė “žydelius” į 
darbus. V. Abraitis sakė, kad 
tos didžiosios Lietuvoj įvyku
sios demonstracijos, buvę vien 
tik “žydelių” susirinkimai. 
Lietuvių bolševikų esą taip 
mažai, tad visą Lietuvą valdo 
išimtinai žydai.

Matyt, tas žmogelis taip į 
keršto apimtas prieš dabarti- Į 
nę Lietuvos valdžią, kad jam i 
vien tik žydai sapnuojasi. į

Toliau tas kalbėtojas pori-; 
no, kad Lietuvoj rinkimus lai- į 
mėję bolševikai su baugini-' 
mais ir pištolieto pagelba. i 
Ūkininkai Lietuvos bolševikam į 
nepritarę, sabotažavę, laukuos j 
palikę javus pūti. Bažnyčias i 
atiminėja valdžia tas, kurios 
per dvi savaites nebūna pilnos 
žmonių. Laiškų rašyt apie tei
sybę nevalia iš Lietuvos, va
lia tik tokius laiškus rašyti, 
kokius spausdina “Vilnis” ar
ba “Laisvė.”

Skaitytojas supras, kiek tų . 
pamazgų buvo išpilta ant da
bartinės laisvos Lietuvos.

Užbaigus V. Abraičiui kal
bėti, pirmininkas perstato kal
bėti kitą pabėgėlį, save vadi
nantį daktaru Vileišiu, šis ma
tyt daugiau galintis kalbėti, 
šmeižė Sovietų Sąjungą, bet 
geriau apdirbtais sakiniais. 
Pradžioj savo kalbos pasigyrė, 
kad Staliną matęs, ypatiškai 
kalbėjęsis. Ponas Vileišis me
lavo, kad rusai bolševikai Lie
tuvą okupavę dėl pavydo, už 
tai, kad Lietuva kultūriškai 
aukščiau buvo pakilus už Ru
siją. Toliau Vileišis sapalio
jo, kad trims Rusijos pasiun
tiniams į Lietuvą buvę nukirs
tos galvos, tik už tai, kad tie 
pasiuntiniai nesuorganizavę 
Lietuvos žmonių prieš Smeto
ną. Tik ketvirtam pasiuntiniui 
pasisekę sutverti draugiją po 
vardu Kultūros Kėlimui /Lie
tuvoje, ir pasisekę tam pasiun
tiniui sutraukti į šią draugiją 
visus Lietuvos inteligentus, o 
šie inteligentai ir nuvertę Sme
tonos valdžią Lietuvoje, ir ati
davę Lietuvą Sovietų Rusijai. 
Už tai Lietuvos valdžia buvus 
nuversta, kad Smetona davęs 
perdaug valios tiems “be
rnams”, suprask, Lietuvos 
žmonėms, šį sakinį perskaitęs 
suprask, kokia liuosybė buvo 
prie Smetonos valdžios, kada 
pilni kalėjimai buvo prigrųsti 
geriausių Lietuvos sūnų.

Užbaigdamas ponas Vileišis 
savo kalbą bandė pabauginti 
katalikes motinas bolševikais, 
būk bolševikai atima mažus 
vaikus nuo motinų ir įmetą į 
kokį ten gardelį, ir išauginą 
tikrais bolševikais.

Trečias kalbėtojas buvo 
perstatytas, tai T. Matas, šis 
nervų ir keršto suėstas žmo
gelis verkšleno. Waterbury 
esą tik 13 komunistų. Bet Lie
tuvių Piliečių Politinio Kliu- 
bo susirinkime prieš smetoni
nę rezoliuciją pasirodė dau
giau kaip 62 balsai. Mat, T. 
Matas dabar visus apšaukia 
komunistais, kurie tik pasisa
ko prieš jo pragaištingą dar
bą. Smarkiai agitavo už aukų 
rinkimą. Aukų labai mažai 
surinkta. Apmokėjus prakal

bų išlaidas, vargiai liks kele
tas rublių dėl smetoninių pa
bėgėlių.

T. Matas, baigdamas savo 
kalbą verkšleno, kad tarp lie
tuvių nėra vienybės dirbti tą 
prakilnų darbą. Skaitytojas 
turi suprasti, tą pragaištingą 
darbą.

Ketvirtas kalbėtojas buvo 
perstatytas koks ten kunigas, 
kurio vardo nenugirdau, šis 
kalbėtojas didelis, kaip ąžuo
las, bet jo balselis, kaip vaba
lo. Kalbėjo ilgai, bet nieko 
nebuvo galima girdėti. Tik 
retkarčiais pakeldavo balsą 
rodydamas su rankomis į kak
tą, kad proto nėra. Bet ką jis 
norėjo pasakyti, tai tik jis 
pats težino.

Mano supratimu, šios prieš- 
darbininkiškos prakalbos pu
blikos akyse pačios nusimas- 
kavo. Buvo girdėti iš didžiu
mos susirinkusių, kad jie 
priešingi smetoninio komiteto 
veikimui.

Prakalbose Buvęs.

Pastaba:
Rugsėjo 29 d., sekmadienį, 

čionai darbininkiškos lietuvių 
organizacijos šaukia lietuvių 
labai svarbų masinį susirinki
mą Kliubo svetainėje, 103 
Green St. Kalbėtojum bus A. 
Bimba iš Brooklyno. Jis atsa
kinės į visus užmetimus, daro
mus laisvai Lietuvai ir taipgi j 
faktais nurodys, kas ir kaip] 
šiandien yra Lietuvoje veikia
ma. Kviečiame visus ir visas 
dalyvauti. Sužinosite, ko čia 
pribuvo ir ką atstovauja to
kie Abraičiai ir Vileišiai.

Nashua, N. H.
Pasveikinimas

Amerikos Lietuvių Literatū
ros Draugijos 42 kp. ir Lietu
vių Darbininkų Susivienijimo 
128 kp. laikytame susirinkime 
rugsėjo 7-tą dieną, 1940 m., 
džiaugsmingai sveikinam nau
ją Lietuvos Socialistinę Tary
bą priešakyje su drg. Justu 
Paleckiu. Sveikinam laisvę at
gavusią liaudį. Sveikinam iš
laisvintus politinius kalinius, 
tikrus Lietuvos sūnus ir duk
teris. Sveikinam Raudonąją 
Armiją, kuri priartino laisvės 
valanda tiems kaliniams ir vi
sai Lietuvos liaudžiai. Mes ati- \ 
duodam didelę garbę Sovietų 
Raudonajai Armijai už pagel
bėjimą mūsų kraštui pasiliuo- 
suoti iš žvėriškų nagų fašizmo. 
Tegyvuoja Lietuvos naujoji 
vyriausybė! Tegyvuoja laisva 
Tarybų Lietuva*!

Org. S. Radzevičius. 
Kasin. J. E gėris.
Pr. rast. F. Buslavičius.

Iš visų' atžvilgių išvažiavi
mas pilnai nusisekė. Girdėjau, 
pelno liks suvirs $300. Tai la
bai graži paspirtis parengimo 
tikslams.

Pavyzdingas ir draugiškas 
bankietė’lis rugsėjo 11 d. 
Laisvės Choro svetainėje Cho
ras su stygiečiais ir sykiu su 
jųjų simpatikais, taipgi ir mo
kytojas V. Visockis turėjo iš
leistuves A. Žukui ir Aldonai 
Pilkauskaitei. Jie išvažiavo 
Conn. Universitetan ant toliau 
mokytis. Mat, abu buvo akty
viai virš minėtų grupių nariai. 
Jiems buvo nuo dalyvių įteik
tos piniginės dovanos. Priėmė 
dovanas abu jaunuoliai. Pa- 
ačiavo už jas, pasižadėjo laike 
vakacijų sandarbininkauti sy
kiu su visais.

Teisybės Mylėtojas.

Roma, Rugsėjo. 18.—Ita
lų komanda praneša, kad jų 
orlaiviai bombomis supleš
kinę fortus Maltoje, tvirto- 
viškoje Anglijos saloje, Vi
duržemio Jūroje.

išaiškinsiu. Gal ir aukštai laimė- 
tumem. Lauksiu laiškio. G. Dam
brauskas, 94 Clay St., Newark, N. J.

(221-223)
WORCESTER, MASS.

LLD 11 kp. susirinkimas įvyks 
rugsėjo 22 d., 29 Endicott St., 11 
vai. ryto. Visi nariai nepamirškite 
dalyvauti. — J. M. Lukas, Sekr.

(221-223)

Riaušės Franc. Morokkoj

PRANEŠIMAI IS KITUR
SCRANTON, PA.

ALDLD 39 kp. rengia prakalbas, 
kurios įvyks 23 d. rugsėjo, V. Meš
kiūno svetainėj, 132 W. Market St. 
Pradžia 7:30 vai. vakare. Kalbės 
drg. F. Abekas, “Vilnies” redakto
rius, iš Chicagos. Kviečiamo visus 
dalyvauti prakalbose. Daug naujo 
išgirsite. įžanga veltui. — Kom.

(223-224)

WILKES BARRE, PA.
ALDLD 43 kuopa rengia prakal

bas svarbiais ši dienų klausimais. 
Prakalbos įvyks subatoj, rugsėjo 21, 
Progresyvių kliubo svetainėj, 325 
W. Market St. Pradžia 7-tą valandą 
vakaro. Kalbės drg. F. Abekas, apie 
Lietuvos perversmą. Įžanga voltui. 
—Rengėjai.

HARRISON-KEARNY, N. J.
Busas į “Laisves” pikniką, kuris 

įvyks rugsėjo 22d., Eddingtone, iš
eis nuo L. Political Club, 134 Schuy
ler Ave., Kearny, N. J., 10 vai. ry
to. Kelionė j abi pusi $1.75. Užsire
gistruokite pas J. Degutį. (221-223)

LeVANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated
•

J. LeVANDA—E. LeVANDA
Tėvas ir Sūnus Levan d aus kai

UNDERTAKERS
•

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

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

VARPO KEPTUVE71

Scranton, Pa.
Lietuvių Literatūros Draugi

jos 39 kuopa turėjo surengus 
makaronų vakarienę rugsėjo 
8 dieną. Vakarienė iš visų at
žvilgių labai nusisekė. Nors 
publikos ir mažai atsilankė, 
bet kurie dalyvavo, tie jau, 
broliuk, nesigraudins. Buvo 
visko iki valios, kaip valgių, 
taip gėrimų. O dar ir šokt ga
lėjo, kas tik kiek norėjo ir vi
si linksminos iki vėlumui nak
ties. Kuopai dar ir pelno li
ko $12 su centais.

Vakarienės surengime dau
giausia pasidarbavo šios drau
gės: F. Indrulienė, J. Pralei- 
kienė, Elen Sekevičiutė ir J. 
Gluoksnienė. Iš visų vyrų dar
bavosi R. Janušaitis ir J. Alin- 
skas, taip pat biskį padėjo ir 
D. Praleika.

Varde kuopos tariu širdin
gai ačiū kaip surengėjams, 
taip publikai.

Šiuomi pranešu, kad mūsų 
kuopos susirinkimas nutarė 
rengti dvejas prakalbas: vie
nas centro sekretoriui D. M. 
šolomskui, kurios įvyks pabai
goje metų, o kitas svečiui iš 
Chicagos F. Abekui, kuris čia 
žada pabūti kelias dienas ir 
susipažinti su serantoniečiais. 
Abekas pas mus kalbės šį pir
madienį, rugsėjo 23 dieną, 
7 :30 vai. vakare, ant W. Mar
ket St., V. Meškiūno svetai
nėje. Nepamirškite visi daly
vauti.

Beje, kuopos susirinkime J. 
Gluoksnienė pridavė kuopai 
$4.86. Mat, čia buvo susitve
ręs Moterų Apšvietos Kliubas, 
kuris dabar jau likvidavosi. 
Tai narės buvusį savo iždą 
perdavė 39 kuopai. Dabar vėl 
visi ir visos susirinkimus sykiu 
laikysime.

Noriu pranešti, kad mūsų 
kuopos narys ir geras darbi
ninkų rėmėjas P. Pėstininkas 
atsidarė savo name karčiamą. 
Vieta’randasi ant kampo No. 
Main Ave. ir Green Ridge St. 
Nors Pėstininkas turėjo prie
šų, tačiaus visos kliūtys tapo 
nugalėtos. O reikalui prisiė
jus, “lietuvis pas lietuvį”.

No. 1 Korespondentas.

Roma, rugs. 18.—Anglų 
orlaiviai paskandino vieną 
italų karinį laivą naikintu
vą ir vieną valtį, ties Libija, 
kaip pripažįsta italų ko
manda.

Hartford, Conn.
Biskis Įspūdžių iš Atsibuvusio 

Spaudos Pikniko
Rugsėjo 1 d. Conn, valstijos 

darbininkiškos organizacijos 
bendromis spėkomis turėjo su
rengę išvažiavimą dėl naudos 
šio laikraščio Lietuvių Sąryšio 
darže, E. Hartford, Conn. Aš 
tik pabrėšiu apie stambesnius 
kavalkus, o smulkmeniškiau, 
tikiuosi, bus aprašyta pačios 
rengimo komisijos. Smagu yra 
pranešti spaudoje apie pilnai 
nusisekusį prakilnų darbą. 
Svietelio privažiavo daugiau, 
negu buvo tikėtasi, ir visi nuo
širdžiai rėmė parengimą. Vie
ni suaukavo įvairių namuose 
pagamintų valgių šeimininkių 
stalui. Taipgi verti didelio 
kredito rengėjai ir patarnau
tojai už tokią puikią tvarką. 
Girdėjau nuo daugelio iš šoki
kų, kad ir jie likosi pilnai pa
sitenkinę Stygiečių orkestrą.

Ir vot, taip visiems linksmai 
laiką beleidžiant, priėjo lai
kas ir programai. Išvažiavimo 
pirmininkas drg. A. Klimas 
per garsiakalbį sušaukė publi
ką. Programa susidėjo iš dai
nų ir prakalbų. Dainavo Wa- 
terburio Vilijos choras, vado
vaujamas 13. Rasimavičiutės ir 
Laisvės choras, kurį vadovau
ja V. Visockis. Tarpuose dai
nų sakė prakalbas. Pirmiau
sia kalbėjo R. Matusevičius, 
tik ką neseniai atvažiavęs iš 
Lietuvos. Jo kalba klausyto
jai pilnai pasitenkino, kadan
gi jis labai aiškiai nupiešė 
apie buvusios smetoninės val
džios žiaurumus. Kalbėtojas 
sakė: jeigu smetonininkai, 
priešakyje su Antanu, nebū
tų buvę prasikaltę darbinin
kų klasei, tai nebūtų bėgę pa
siraitę kelnes pas poną Hit
lerį ant burdo. Nepaspėjus tą 
pasakyti, pasipylė griausmingi 
aplodismentai. Baigdamas kal
bėti dar pridūrė, kad dabar 
Lietuvoje šviesianti saulutė 
tiktai tiems, kurie dirbsią nau
dingus darbus. Ir vėl klausy
tojai griausmingai palydėjo
me jo kalbą.

Antras kalbėjo drg. A. Bim
ba, “Laisvės” redaktorius. Jis 
taipgi kalbėjo apie paskuti
nius nuotykius Lietuvoje ir pa
lietė aplamą darbininkišką ju
dėjimą. Ragino klausytojus 
dėtis prie darbininkiškų orga
nizacijų ir skaityti jųjų laik
raščius, kaip “Laisvę”, “Vil
nį” ir “Tiesą”. Baigdamas sa
vo kalbą, perspėjo klausyto
jus, kad reikia neaukoti tiems 
fondams, kuriuos tveria čia at- 
sibaladoję. smetonininkai. Ba 
tie fondai bus dėl' susukimo 
atsibaladojusiems smetoninin- 
kams lizdų, iš kurių skleis ne- 
apykantas tarp lietuvių. Klau
sytojai su pilnu entuziazmu 
jo kalbą parėmė.

Užbaigęs kalbėti, paskaitė 
rezoliuciją, trumpą, bet labai 
reikšmingą, kuri rišosi su da
bartinės Lietuvos jaunos res
publikos vedamomis reformo
mis. Prieš rezoliuciją buvo tik 
du. O apie 700 su griausmin
gais atsinešimais užgyrė.

Tangier. — Pranešama, 
kad Francūziškoj Morok
koj, šiaur. Afrikoj, eina 
riaušės ir susikirtimai tarp 
Francijos (Vichy) valdžios 
šalininkų ir tų, kurie remia 
francūzų generolą Ch. de 
Gaulle. O jis yra galva 
“Francūzų Laisvės” komite
to Londone ir šaukia fran- 
cūzus tęst karą išvien su 
Anglija prieš Vokietiją.

HARTFORD, CONN.
Lietuvių Ūkėsų Kliubas rengia 30 

m. Jubiliejinį išvažiavimą, rugsėjo 
22 d., Liet. Sąryšio Darže, 24 Glas
tonbury Rd. E. Hartforde. Pradžia 
12 vai. dieną Bus gera muzika, 
taipgi valgių, gėrimų ir kitų įvairu
mų. Likusis pelnas eis nupirkimui 
rakandų svetainėje ir kitiems kam
bariams. Kviečiame visuomenę daly
vauti. — Valdyba. (222-223)

NORI AUKSO JIEŠKOTI?
Aš jieškau lietuvio draugo va

žiuot į tolimus kalnus ir upelius, 
jieškot aukso, sidabro, vario ir tt. 
Aš tokį darbą suprantu ir žinau ge
ras vietas. Naujam žmogui viską

LICENSES
WHOLESALE AND RETAIL

Beer, Wine, Liquor
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2938 lias been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 2303 
(>5th St., Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises.-. 
LOUIS SCHULER & SAMUEL L. PITZER

L. & S. Delicatessen
2303— 65th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1009-1 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 512-1 
9th Ave., Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed off the premises.

CHARLES WEISS
512-1 — 9th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 21-It) has been issued to the undersigned 
to sell beer al retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 2503 
Avenue U, Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed off the premises.

HENRY BOSCH
2503 Avenue U. „ Brooklyn, N. Y. 

---------- :---- Mr.------------
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2138 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at. 1159 
Liberty Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

BEN MENDELSOHN & 
JACK M ACH'D NGER 

King John Eood Center
1159 Liberty Ave., Brooklyn, N. Y.

h--------------------------------------------- a
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
©--------------------------------------------- E

36-40 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y. 
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniau&»

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10814 has been isstiM to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1680 
E. 12th St., Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed off the premises.

MURRAY DEJNER, IRVING DEINER
& JOSEPH WILKER 
d-b-a I). & W. Dairy

1680 E. 12 St., Brooklyn, N. Y.

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 adresuokit:

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

cieoeocoectfeooeceoieeoeoeeeieee•••

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

(Kampas Roebling St.)

Tel. EVergreen 7-1G45 License No. L. 880

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

kamo] Krautuvėj

Manhattan Liquor Store

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuve Wiiliamsburgh’e

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ RŪŠIŲ GĖRIMŲ

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS.

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

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

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

Siunčiame duoną per paštą J kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorj ir kainas.

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

ĮSIGYKITE DABAR!
čia parodyta tik keli daiktai iš didelio sandėlio,

metų.

Pertekto ir mėlsvai-balti dai- 
mantai pakeičiami sulig pilnos 

kainos laike vieneriu

iai laikrodėliai
Apkainuoti nuo $2.00
Pilnai garantuoti

Moterims ir vyrams setai pa- 
sidabinimui apkainuoti nuo $1

Aplankykite mūsų rcligijinių daiktų 
departamentą. Už mažus rank

pinigius palaikysime bile daiktą

Priminkite šį skelbimą, tai gausite nuolaidą

ROBERT LIPTON
JEWELER :: ĮSTEIGTA 1892 

701 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
Tarpo Graliam & Manhattan Avės. Tel. Stagg 2-2173

X-Rays

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

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

KAIP PALAIKYT SVEIKATĄ
— VYRAI IR MOTERYS —

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

Kraujo ir šlapumo Tyrimai, 
PRIEINAMOS KAINOS

Atskiri pasitarimų kambariai Vyram ir Moterim 
IŠTYRIMAI DOVANAI

(Virš 28 m. Privatinės ir'Ligoninėje Praktikos)

DR. L. ZINS



Šeštas puslapis

Kandidato Dvejos Prakalbos 
Vienu Vakaru

. Komunistu kandidatui į N. 
Yorko Miesto Tarybą, Peter 
V. 'Cacchione, rugsėjo 20-tos

/vakarą -surengta Williamsbur- 
ge ir Ridgewoode dvejos pra
kalbos, kurių pirmosios prie 
kampo Starr ir Knickerbocker, 
8:30 vakaro, o antrosios prie 
kampo North 7th ir Union, 9:- 
30 v. vak.

Komunistai rengia daug mi
tingų atvirame ore. Jais pa
siekia tuos, kuriem mitingai 
salėse nepasiekiami dėl įžan
gų, arba nežinomi.

Serga

Serga Ignas Sutkus, savinin
kai Republic Bar and Grill, 
kampas Grand St. ir Union 
Avė. Jau antra' savaitė kaip 
sunki liga laiko jį ant patalo. 
Kol kas pagerėjimo nežymu. 
Linkim Sutkui greit pergalėti 
ligą ir jaustis linksmu sveikų
jų tarpe.

Darbininkams Sveikiau prie 
Tikrų Unijinių Sąlygų

Kaip pagerėjusios darbo ir 
gyvenimo sąlygos atsiliepia į 
darbininkų sveikatą, * aiškiai 
f/arodoma Nacionalės Jūrinin
kų Unijos neseniai pravestame 
tyrinėjime tarp jūrininkų. Uni
ja, sutartyje su WPA, Miesto 
Sveikatos Departmentu ir ki
tomis sveikatos ir statistikos 
įstaigomis pravedė dviejų mė
nesių tyrimus, kad nustatyt, 
kiek jūreivių užsikrėtę džiova.

Iš tyrinėtų 1,808 jūrininkų 
tik 11 arba .6 (šeštadalis nuo
šimčio) sirgo džiova, kuomet 
per eilę metų apdraudų kom
panijos skelbė, jog jūrininkai 
yra dvigubai daugiau už kitus 
palinkę į džiovą. Išsiaiškinta, 
kad taip galėjo būti seniau, 
bet nėra dabar, kuomet per 
uniją jūrininkai yra išsikovoję 
geresnį maistą, taipgi pageri
nimus darbo ir patalpų sąly
gose. Jūrininkai sieks ir toliau 
tų sąlygų gerinimo. Išaiškina
ma, kad geresnis maistas su
stiprino jų atsparumą viso
kioms ligoms, ne vien tik džio
vai. Net nelaimių mažiau 
įvyksta.

Kaip gyvenimo sąlygos at
siliepia į žmogaus sveikatą, 
gal geriausia parodys seka

Bušai į Philadelphijos 
Pikniką “Laisves” Naudai

Išeis 9-tą VaL Ryto
Piknikas Įvyks Ateinantį Sekmadienį

Rugsėjo 22 September
Mikolaičio Parke, Eddington, Pa.

šį Pikniką Rengia

PHILADELPHIJOS
LIETUVIŲ ORGANIZACIJOS

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

BILIETAS $1.75 Į ABI PUSI
Bušai Išeis Nuo Sekamų Vietų

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

Nuo W. Zabielskio Sales
6138-56th Road, Maspeth, L. I., N. Y.?

Nuo “Laisvės” Salės
427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

Rytoj Didysis “Laisves” Piknikas 
Philadelphijoj; iš Brooklyno 

Bušai Išeis 9 vai. Ryto
Artėjant tai didžiajai ir 

brooklyniečių mylimai iškilmei 
—busais ekskursijai į “Laisvės” 
pikniką Philadelphijoj—, didė
ja ir žmonių susidomėjimas. 
Pastarosiomis dienomis labai 
daug užsisako busuose vietas, 

| nusiperka bilietus, kurių kaina 
“round trip” yra tik $1.75.

“Laisvės” piknikai Philadel
phijoj visuomet būdavo ir 

i brooklyniečiams savo rūšies 
■ šventė, kas metai keli milžinai 
įbusai anksti rytą išdundėdavo 
Philadelphijos link. Šiemet, ori- 

įginaliai rengtąjį pikniką rug
sėjo 1-mą lietui sulijus, iš kar
to buvo palikę lyg ir nusimini
mo, bet ne dabar, šiomis die
nomis visi “Laisvės” patrijotai, 
visi gražių, smagių pramogų 
mylėtojai, visi gerų ir teisingų 
žinių brangintojai pasiryžę vis
ką kitą padėti į šalį, o būti, pik
nike. Jie rengiasi patys, jie

mos skaitlinės, parodančios 
džiova sergančių nuošimčius, 
surinktos unijų ir kitų visuo
menės sveikata susidomėjusių 
įstaigų :

Tarp jūrininkų džiovininkų 
rasta 0.6 nuošimčio, tarp kai- 
liasiuvių 0.3, tarp aplikantų į 
gaisragesius 0.7, tarp aplipan
ti] į mokytojus 1.0, tarp gyve
nančių ant pašalpos 2.1.

Kailiasiuviai New Yorke, 
kaip žinia, turi vieną iš ko- 
vingiausių visoje šalyje unijų 
ir jų darbo sąlygos ir uždar
biai yra žinomi kaipo vieni iš 
geriausių. Tiesa, jie neserga 
džiova, bet tas .nepatinka bo
sams ir daugeliui teisininkų 
bei valdininkų. Kad iš jų at
imt tas geras sąlygas, kad pa
daryt bosams daugiau pelnų, 
o unijistus pastūmėt į džiovi
ninkus, tos unijos vadų būrys 
yra nuteisti einant anti-trusto 

' įstatymu ir laukiant apeliaci
jos neišleidžiami net po kauci
ja.

O ponas Hillmanas, kurio 
unijos didžiuma narių ant sil
kės vargiai beužsidirba, ne tik 
nekalinamas, bet dar gavo 
valdžioje “džiabą” ruošt tuos 
nedavalgiusius vyrus karui.

U-tas. 

kalbinusi kitus. Mat, busų eks
kursijoj būna dar ir taip: dau
giau saviškių susimobilizuoji, 
smagiau važiuot. Na, o jei sa
viškių neturi, tai įsigyji naujų 
pažinčių, tad ir vėl smagu. 
Anot to posakio — ir taip gerai 
ir anaip neblogai.

GRAŽI PROGRAMA
“Laisvės” piknikas bent tri

jų valstijų menininkams bus 
tarsi kokia kompeticija, jie visi 
ruošiasi, stengiasi kuo gražiau
sia pasirodyti. O mums, žino
ma, bus ko pasiklausyti. Dai
nuos Lyros iChoras iš Baltimo- 
rės, Lyros ir Moterų Birutės 
chorai iš Philadelphijos, taipgi 
vyksta ten dainuoti ir mūsiškis 
Aidas.

DIDELĖS DOVANOS.
Kas nors iš tos. keliatūkstan- 

tinės minios lietuvių parvažiuos 
iš to pikniko vežinas penkiom 
dešimtimis doler. Kiti pen
ki parsiveš po dešimkę, o dar 
kiti 15 gaus po penkinę dova
nų, kadangi prie įžangos bilie
to bus išdalinta $175. Kas gali 
žinot, kuriam apsimokės ir bu- 
sas ir piknikas ir dar kai kas 
iš buvimo piknike. Įžangos bi
lietai iš anksto perkant nuo 5c 
iki 25c, pikniko dieną 25c.
SENI DRAUGAI IR NAUJOS 

PAŽINTYS
Į “Laisvės” piknikus visada 

suvažiuoja publikos mažiausia 
iš 4 valstijų: Maryland, Penn- 
sylvanijos, New Jersey, New 
Yorko, bet ne naujiena yra 
rast svečių iš West Virginia, 
District of Columbia, Conn., ir 
iš toliau. Ypatingai daug suva
žiuoja svečių iš visos Pennsyl- 
vanijos, kuri taip turtinga lie
tuviais gyventojai, pradedant 
pačia didžiąją Philadelphija, iš 
kur reguliariai per tris valan
das busais veš svečius į pik
niką.

Reiškia, piknike 
daugybę senų draugų ir naujų 
pažįstamų.

NESIVĖLUOKIM — IŠVA
ŽIUOS 9 VAL. RYTO

Bušai išeis nuo George Stan
kaus krautuvės, 67 Hudson 
Ave., . Central Brooklyne; nuo 
W. Zabielskio salės, 6135 — 
56th Rd., Maspethe, ir nuo 
“Laisvės’-’ raštinės, 427 Lori
mer St., Williamsburge.

'Basam išeit nustatyta 9 v. 
ryto ir komisija žada griežtai 
to laikytis. Kadangi eis daug 
busų, tad pripildytiems nebus 
reikalo laukt pavėlavusių. Ta
čiau reikia pažymėt, kad busų 
bus užsakyta tik apribotas skai
čius, tad svarbu visiems pribūt 
laiku, kad išsirengus į pikniką 
nesilikt namie.

Važiuojantieji mašinomis 
prašomi išsikirpt kitur telpantį 
skelbimą, kad galėtumėt be 
klaidžiojimo surast vietą.

Ik? pasimatymo “Laisvės” 
piknike, Mikolaičio Parke, Ed
dington, Pa.

Vakarėlis V. Taurui 
Pagerbti

Šiemet sukanka lygiai 30' 
metų, kai vienas “Laisvės” 
redaktorių, V. Tauras-Vidikas, 
pradėjo dirbti .laikraštininko 
darbą, dirbti kaipo lietuviško 
laikraščio redaktorius.

Be to, šiemet sukanka 55 
metai V. Taurui amžiaus.

Taigi šiai dvilypei sukak
čiai atžymėti laisviečiai ruošia 
pramogą--- bankietą, kuris
įvyks š. m. spalių mėn. 5 d. 
“Laisvės” svetainėje. Įžanga 
1 doleris.

Kviečiame visus mūsų prie- 
telius ir draugus tą vakarą 
niekur kitur nedalyvauti, bet 
ateiti į šią pramogą ir pra
leisti vakarą su visais laisvie- 
čiais .ir pačiu jubiliatu.

Būkime Punktualūs

Viešbučių Darbininkai
Prašo Čarterio

Du tūkstančiai viešbučių 
darbininkų sukilo prieš nede
mokratiškus viršininkus, atski-
lo nuo nerinktos Bildingų Ap
tarnautojų Unijos Lokalo 32-A 
vadovybės ir pareikalavo iš 
vyresniųjų unijos įstaigų sa- 
vystoviam lokalui steigt čar
terio.

Kaltinime lokalo viršenybei 
sakoma, kad ji bandanti kenkt 
ateinančioms deryboms tarp 
New Yorko Viešbučių Amatų 
Tarybos, AF of L, ir Viešbu
čių Sąjungos, bosų organizaci
jos.

Sukilusieji yra taip vadina
mieji viešbučių fronto darbi
ninkai. Jie pereitą gegužės 
mėnesį atskilo nuo lokalo dėl
to, kad, kaip aiškina unijis- 
tai, jiems nedavė demokrati
nių teisių, kad toji lokalo va
dovybė neleido pravest narių 
mitingų, nei rinkimų.

I •. '

Užeikit Pasisvečiuoti 
Su Jaunimu

Puikiai atsižymėję buvusio
se sporto lenktynėse LDS jau
nuoliai turės smagų pažmonį 
šį vakarą, rugsėjo 21-mą, 
“Laisvės” salėje, 419 Lorimer 
St., kad linksmai ir drauge ap
vaikščioti savo laimėjimus. Jie 
kviečia ir visus suaugusius. 
Apart kitų linksmybių, bus ro
domi LDS Seimo ir sporto 
lenktynių judžįai. Įžanga tik 
35c. ir už tuos duos 25c. ver
tės barčekių.

Dalyvaukim visi, padėkim 
jaunimui siekti daugiau lai
mėjimų sporte ir organizaci
niai ! '■

New Yorke Jau Paskelbė 
Nominacijų Pasekmes

Pačiame New Yorko mieste 
nominacijų pąsekmės jau pa- 

sueisim -skelbtos, bet Bronx, Queens, 
Kings ir Richmond apskri-
čiuose nominacijų daviniai, 
šiuos žodžius rašant, dar ne
buvo pilni. Taipgi ne visi “up
state” apskričiai buvo žinomi.

New Yorko apskrityje, kaip 
ir buvo numatyta, progresy
vių darbiečių kandidatai į 
valstijinę konvenciją laimėjo 
dviejose dešimtyse distriktų 
prieš senagvardiečius, karo ir 
reakcijos šalininkus, laimėju
sius tik triujuose iš 23 distrik
tų—13-me, 15-me ir 19-me.

Kiek jau žinoma, progresy
viai taipgi išrinkę 23 delega
tus Bronxo 6-me A. D., ir kad 
jie buVo laimėję pirmuose tri
juose Queens distriktuose, kur 
gavę 23 delegatus.

Iš “up-state” jau gauta ti
kri daviniai iš Rennselaer ap
skričio, kur progresyviai lai
mėjo visus 6 delegatus abie
juose distriktuose. Chatauqua 
apskrityje laimėjo visus 3 de
legatus. Iš Fulton ir Rock
land apskričių gavo po du de
legatus. Dutches apskrityje ir 
vieni ir kiti gavo po du de
legatus.

Virš paminėtų apskričių bal
savimų pasekmės rodo, jog 
progresyvių balsai ir “up
state” pakilo. Pereitą pavasa
rį delegatų rinkimuose Ful
ton ir Chatauqua apskričiuo- 
se buvo laimėję senagvardie- 
čiai, o Rockland apskrityje 
balsai buvo pasidalinę pusiau.

Menama, kad dar praeis 
diena kita iki gaus galutinas 
žinias iš visų 88-nių “up
state” distriktų. D-tis.

PARDAVIMAI
Ant Bedford Ave., arti No. 9th St., 

parsiduoda namas su devyniais 
kambariais. Kaina $3,000. Taipgi 
parsiduoda trijų šeimynų akmeninis 
namas su 14 kambariais, du vanos, 
naujai ištaisytas ir gerame stovyje. 
Prašome kreiptis pas: Chauncey 
Real Estate Co., 149 Pierrepont St., 
Brooklyn, N. Y.. Arba šaukite tele
fonu: Main 4-4300. . (223-224)

Pas mus yra įsigyvenęs blo
gas paprotys: visada ir visur 
vėlintis. žinoma, yra tokių, 
kurie nemyli to blogo papro
čio.

Labiausiai vėlinimasis pa
kenkia, tai išvažiavimams į 
piknikus busais. Jeigu, pavyz- 
din, komisija paskelbia, kad 
busai išeis lygiai 9 vai., tai 
yra tokių, kurie dar lovoj drib
si iki 9 vai. Atėjus paskirtam 
laikui, prie buso matysi tik 
keletą, kiti gi pasirodo pus
valandžiu, valanda ir daugiau 
vėliau garsinamo laiko. Yra 
tokių, kurie ateina visa valan
da vėliau, kad jau galima sėst 
ir važiuot, atsimena, kad dar 
pusryčių nevalgę, ir bėga 
restauranan kavos gert. . . O 
komisija juk neleis pustuštį 
busą važiuoti, nes reikia už 
jį užmokėt.

Rytoj važiuosime į “Lais
vės” pikniką. Pribūkite visi 
paskirton vieton nei minutę 
vėliau garsinamo laiko—9 vai. 
Anksčiau išvažiuosim, daugiau 
laiko praleisim piknike—tyra
me ore. P. š.

Rakandų Darb. Unijos Lo- 
kalas 76-B pasirašė sutartį 
su Breakfast Room Furniture 
Ass’n. Apima visas joj pri
klausančias firmas.

Ant Bedford Ave., Brooklyn 
arti North 9th Street

DU BARGANAI
1 šeimai 9 kambariai--$3000 
ir trijų šeimų mūrinis namas, 14 
kambarių, dvi maudynės naujai iš- 
dekoruotos, pilnai gerose sąlygose, 
šilumos nėra. Laukiame pasiūlymo 
kainos. Kreipkitės į:

Chauncey Real Estate Co.,
149 Pierrepont St., Brooklyn, N. Y. 

Main 4-4300.

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

880 SUMMER AVENUE 
Art! Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

VALANDOS: 2-4 ir 6-8 
Nėra valandų sekmadieniais 
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BAR ir GRILL 
LIETUVIŲ RESTAURANAS; 
Įdomiai (puošta lietuviška aludė; 

ant Grand Street ;
Rheingold -sxtra Dry Alus. | 

Didelis pasirinkimas visokių i 
Vynų ir Degtines ;

•
Turime ir kambarių pernakvot | 

arba savaitiniai išrandavot I 
JOSEPH ZEIDAT į 

Savininkas I
411 Grand St. Brooklyn I

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-8622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

B -------------------------------0

Valgykite 
MEDŲ

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

kitės juomi.
•

Valgykite Medą Vietoj 
Cukraus

Sako Dr. J. J. Kaškiaučius

Kaina 75c Kvorta
•

“Laisvėje” galite gauti 
tikrų bičių medaus už ga

na prieinamas kainas.
Kreipkitės į “Laisvės” ofi

są ir apsirūpinkite su 
medum.

□--------- --------------------------------į

šeštadienis, Rugsėjo 21, 1940

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
' 660 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

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

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

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

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Rei-

grupių ir pavienių.
Iš senų 
n a u jus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais. 
kalui esant ir 
p a d i dinų tokio 

i dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 

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

stočių BMT Line
TeL: Glenmore 5-6191

J. GARŠVA
GraboHus-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: EVergreen 8-9770

Lietuviui Rakandui Krautuvė
Parduodame įvairius rakandus labai nužemintomis 

kainomis. Pasirinkimas didelis.
Bedroom and Parlor Sets, Studio Couches, Kitchen 

Sets, Dinette Sets, Matrasai ir Springsai
GRAND CHAIR CORPORATION

LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI
ANT. PETRAITIS, Biznio Vedėjas

409 ir 436 Grand St. Tel. EV. 7-8451 Brooklyn, N. Y.
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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 aprokatjmus be jokio mokesčio.

TRU-EMBER FUEL CO., INC.
48S GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Telefonas EVergreen 7-1661
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FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. — Brooklyn — “Laisvės” Name

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

namų darbo, klibasal 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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CHARLES’
UP-TO-DATE

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

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

Gerai Patyrę Barberial

F. W. SHAUNS 
(SHALINSKAS) 

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

•
Suteikiam garbingas laidotuves

$150 .
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto

Tel. Virginia 7-4499
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