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KRISLAI
Nežino Kairė, Ką Daro

Dešinė;—
Panašiai Yra Su “Keleiviu”.
Jeigu Norit—Štai Jums 

Faktai.
Nobodyhomo Poezija.
Jaunučio Raštas.

Rašo R. Mizara

Darbo žmonių
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.00
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Prašome visų “Lai
sves” skaitytojų gaut 
nors po vieną naują 
skaitytoją savo dien- 

v v • •rasenu.

“Keleivio” redaktorius pyks
ta ir sielojasi. Jis nori, kad 
laisviečiai įrodytų jam, “kada 
ir kurie socialistai yra rinkę 
Smetonai aukas. . .”

Labai atrodo keistai, kada 
socialistų lyderis turi prašyti 
pas laisviečius parodyti, ką 
daro jo vienminčiai.

Mes galėtume atsakyti: pra- 
siplėšk plačiau akis, p. Mi- 
chelsone, tai pamatysi. Bet 
dėl šventos ramybės—parody
sime jam, kaip su pirštu, ką 
daro jo “idėjos draugai.”
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Prieš - Darbininkiški 
Sumanymai Jungtinių 
Valstijų Kongresui

Brooklyne įvyko dvejos 
prakalbos. Abiejose kalbėjo: 
kunigai, fašistai ir socialistai 
—Michelsono vienmintis (bent 
taip jis pats sakosi) Stilso- 
nas.

Abiejose buvo renkamos au
kos. Ir tie pinigai buvo ren
kama ne Lietuvos liaudies ka
riuomenės ginklų fondui. Ne! 
Ir ne Vilniaus biednuomenei 
šelpti. Ne!

Pinigai buvo renkami Sme
tonai grąžinti Lietuvon!

Eisime toliau.
Į Vokietiją pabėgo “tautos 

vadas” Smetona su apie 600 
ž v a 1 g y b ininkų, fabrikantų, 
bankininkų ir kitokių Lietuvos 
liaudies priešų.

Ten pabėgo tūlas buvęs 
žvalgybininkas ar kokis kitas 
Lietuvos liaudies neprietelius 
Stasys Kuzminskas.

Hitleris tiems pabėgėliams 
duoda pastogę ir maistą. Jie 
tą patys pripažįsta.

Bet jiems reikia pinigų pro
pagandai vesti; jiems reikia 
ruoštis “tautos vadas” į Lie
tuvą grąžinti, kad jis ir vėl 
luptų devynius kailius nuo 
Lietuvos liaudies kūno.

Tam reikalingi pinigai.

pasi- 
“N.”

Ir štai smetonininkas Kuz
minskas rašo atsišaukimą į 
Amerikos lietuvius prašyda
mas aukų.

Kur tas atsišaukimas pir
miausiai tilpo? Ogi “Naujie
nose”, iš kurių išmintį semia
si p. St. Michelsonas.

Tegu p. Michelsonas 
skaito tąjį atsišaukimą 
iš rugs. 10 d.

Jeigu jis yra Smetonos prie
šas, tai perskaitęs tąjį smeto- 
nininko atsišaukimą, Michelso
nas turėtų Grigaitį pasmerkti. 
Be to, jis turėtų pasmerkti 
visus savo vienminčius, kurie 
šiandien talkininkauja klerika
lams, fašistams ir socialistams 
jų nedoruose lietuvių tautai 
darbuose. Kitais žodžiais: jis 
turėtų pasmerkti pats save!

Uruguajaus lietuvių laik
raštis “Darbas” rašo, kad “bu
vęs Sao Paulo (Brazilijoje) 
lietuvių kunigas B. Sugintas 
vienu laiku pradėjęs baisiai 
keikti visus žydus, išskiriant 
tik vieną Jėzų...”

Aš pridėsiu: Jei Lietuvos 
kunigai žinotų, kad keiksmu 
būtų galima sugrąžinti Sme
toną, tai jie prakeiktų ir patį

Tas pats “Darbas” rašo:
“Neseniai, statistika padavė 

žinias, kad Brazilija turi apie 
46 milijonus gyventojų ir ne
išsemiamus gamtos turtų šal
tinius, didžiausius visame pa
sauly.

“Kartu su šiomis skaitlinė
mis paduodama, kiek per me
tus pagaminama avalinių vi
soje Brazilijoje. Priskaitant ir 
paprasčiausias šliures, viso te
padaroma 11 milijonų avali
nių, kas reiškia, kad 35 
jonai vaikšto basi.”

Brazilijoj viešpatauja 
zmas.

mili

faši-

SLA organe pamačiau 
eziją”, kurioje skaitau:

po-

{nešta Kongresui Organizuot Smogikus prieš Darbininkų 
Streikus, {vest Juoduosius Sąrašus prieš Unijistus

Washington. — Jungtinių • rekordus viso, ką pažangū- 
Valstijų kongresui dabar 
yra įteikta sekami sumany
mai, kurie, bile dieną gali 
būt priimti ir prezidento pa
sirašyti kaip įstatymai:

Organizuot “naminius ša
lies gynėjus,” kuriuos gali
ma būtų panaudot, kaip 
šturmininkus - smogikus 
prieš streikierius.

Kongresmano H. Sum
ners įnešimas prieš vadina
mą sabotažą. Jei šis įneši
mas būtų priimtas, tai ga
lėtų būt vartojamas kaip 
įstatymiškas įrankis prieš 
darbo unijų vadus ir strei
kierius.

Voorhis sumanymas, ku
ris reikalauja išduot vald
žiai vardus ir adresus visų 
pažangiųjų organizacijų ir 
unijų narių. Jeigu būtų iš
leistas įstatymas pagal šį!

nų organizacijos ir darbo 
unijos svarsto savo susirin
kimuose.

“Daily Worker” rašo, kad 
šie sumanymai yra taikomi 
kaip priedai prie verstino 
kariuomenėn ėmimo įstaty
mo. Jis tuos sumanymus 
vadina fašistiškais.

Amerikonai Sako: Vo
kiečiai Padarę Londo
nui Mažai Nuostoliu
New York. — Jungtinių 

Valstijų karinė komisija, po 
ištiso mėnesio, sugrįžo iš 
Lonodono ir viešai paskelbė 
štai ką:

Vokiečių bombininkai iki 
šiol nepadarė jokių svarbių 

! karinių nuostolių Londonui.
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Vaizdelis iš Londono darbininkais apgyventos dalies, 
kurioje daugiausiai žmonių žūva ir namų sugriaunama 
iš vokiečių bombų; matome tik griuvėsių krūvas.
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Anglų Lakūnai Ardė 
V okiečių Gelžkelius, 

Uostus ir Kanalą
Vokiečių Orlaiviai Naikino Geležinkelius Pietinėje Ang

lijoje; “Stebuklingi” Anglu ir Vokiečių Pranešimai
Anglai Praneša: (ardė plačias Ixmdono dalis.

London. — Anglų lėktų-! Dvi didžiulės vokiečių bom- 
vai dieną nuvijo atgal į,bos sprogo tokiu smarku- 
Franciją daugiau kaip 200 
vokiečių orlaivių, kurie bu
vo belekia bombarduot An
gliją rugs. 20 d. Bet naktį 
vokiečių bombininkai sugrį
žo ir didžiomis bei kaukian
čiomis bombomis degino ir

mu, kad nušlavė namus nuo 
keliu miesto bloku. 

C

Vokiečiai Sakosi Padarę 
Anglijai Labai Didelių 

Nuostolių

“Stebuklingos” žinios, Ku
rias Praneša Priešai

London. — Anglų koman
da pranešė rugs. 20 d., jog • 
tą dieną vokiečiai nušovę 
žemyn 7 anglų lėktuvus, o 
anglai nukirto 3 vokiečių 
orlaivius.

ko- 
bom- 
smū- 
prie-

Berlin. — Vokiečiu I
manda teigia, kad jų 
banešiai kirto naujus 
gius ne tik Londono 
plaukoms ir kariniams fab-

Berlin. — Vokiečiai sako, 
kad susikirtimuose su ang
lų lėktuvais žuvo 3 vokiečių 
orlaiviai, o vokiečių lakūnai 
nušovę vieną anglų lėktuvą.

sumanymą, tai visi kovingi Jeigu vokiečiai iš- oro taip 
unijiniai darbininkai galėtų 
būt įtraukti į juoduosius fa
brikantų ir valdžios sąrašus, 
kaip sako “Daily Worker”.

Celler’io įnešimas, kuris 
reikalauja duot valdžios 
agentam teisę įvest diktafo- 
nus-mašinėles, kurios iš pa
salų padarytų fonografinius

Vaikvagis Neatsišaukia
Hillsborough, Calif.—Vie

nas vyras gatvėje pagrobė 
iš slaugės Marcą de Tris
taną, 3 metų kūdikį, grafo 
sūnų, praeitą penktadienį. 
Raštu jis pareikalavo 100 
tūkstančių dolerių išpirki
mo. Kūdikio tėvai ir milio- 
nieriai giminės sudėjo rei
kalaujamus pinigus ir pas
kelbė per laikr., kad vaik- 
vagis gali pats ar per tarpi
ninkus atsiimt pinigus iš 
paskirtos vietos, bile tik kū
dikį sugrąžintų. Bet dar ir 
sekmadienio ryto žiniomis 
tas piktadarys neatsišaukė.

Su Marksu, Leninu ir Stalinu 
Atėjo kapitalistų kapitalistas 
Veidmainingo amžiaus veidmainių 

karalius,
Raudonasis kruvinos tiranijos pa- 

čvieras—■
Komunizmas.

Gaila, kad po 
nėra autoriaus 
mano nuomone,
tokis: N-o-b o-d-y-h-o-m-a-s.

ta “poezija” 
parašo. Jis, 

turėtų būti

Pereito penktadienio “Lai
svėje” drg. Jaunutis (iš So. 
Bostono) pasako karčios tie
sos tiems žmonėms, 
daise buvo veikėjai, 
nuleido sparnus, — 
kaip jie sakosi.

Jis juos ragina apsidairyti 
ir stoti darban! Nes niekad 
negyvenome tokiais svarbiais 
laikais, kaip šiuo metu.

Kas yra Naujoje Anglijoję, 
tas yra ir kitur. e

Jaunučio raštą kiekvienas 
turėtų perskaityti.

kurie ka- 
bet dabar 
“nuseno”,

bombar,duotų Londoną per 
ištisus metus4, kaįp per'"pas
kutines dešimt dienų, tik 
tuomet gal Londonas būtų 
kariškai pakrikdytas.

Nariai amerikinės komi
sijos duodančios šį praneši
mą yra generolai Geo. 
Strong ir D. C. Emmons ir 
pulkininkas Cal Spaatz. 
Juos pasiuntė į Angliją pre
zidentas Rooseveltas, tėmy- 
ti karo eigą tenai.

ANGLAI PADEGĖ KE
LIAS MYLIAS VO

KIEČIŲ DOKŲ

VOKIEČIU ĮSIVERŽIMAS DABAR GRE
SIA ANGŲ JAI LABIAU, NEGU BET KA

DA, SAKO “RAUDONOJI ARMIJA”

Anglai Praneša:
London, rugs. 22. — Ang

lų bombininkai vakar pade
gė kelias mylias vokiečių Thames upės, 
prieplaukų-dokų ir jų pas
tatų šiaurinėje Franci joje, 
Belgijoje ir Holandijoje. Jie 
iš naujo ardė vokiečių gele
žinkelius, kanalus ir fabri
kus.

Anglų lakūnai pažeidė bei 
sunaikino 80 iki 90 procentų 
dirbtinio gazolino fabrikų 
Vokietijoje.

Šeštadienį anglai išvijo 
laukan daugumą vokiečių 
orlaivių. Bet keli vokiečių 
bombininkai vėl padarė 
kiek nuostolių kai* kuriem 
fabrikam ir namam Londo
ne ir pietinėje Anglijoje. 
Anglai nukirto žemyn pus
tuzinį vokiečių orlaivių, o 
vokiečiai nušovė du anglų 
lėktuvus.

Maskva. — Sovietų ka-! riuomenės į pajūrius prie- 
riuomenės laikraštis “Rau
donoji Armija” (rugs. 20)

- rašo: I
“Vokiečiai sistematiškai 

bombarduoja Londoną. Tuo 
pačiu laiku anglai žymiai 
smarkiau veikia savo lėktu
vais ir priešorlaivinėmis ka- 
nuolėmis prieš vokiečių or
laivius.

“Vokiečių komanda sten
giasi išeikvot Anglijos oro 
jėgas; jie taipgi pasiryžu
siai'’ naikina anglų geležin
kelių mazgus pietinėje ir 
rytinėje Anglijoje. Jie žy
mia dalim jau sunaikino an
glų geležinkelių tiltus virš

šais Angliją. Jiem nėra rei
kalo tatai daryti. Vokiečiai 
turi didžias galimybes auto
mobiliniais sunkvežimiais ir 
gerais keliais pergabent 
daugius savo armijos į pa
jūrį per kelias valandas.

“Vokiečiai dabar pradėjo 
blokaduot Anglijos salžts. 
Bet vien tik blokada neiš
riš klausimo. Ji yra tik da
lis vokiečių prisirengimų 
įsibriauti į Angliją. O 
dangi oro sąlygos yra 
kios, jog galima perkelt 
kiečių kariuomenę per
ros siaurumą net spalių'mė
nesį, tai vokiečių įsiveržimo 
pavojus šiandien labiau 
grūmoja Anglijai negu bet 
kada.”

ka- 
to- 
vo- 
jū-

KIEK AMERIKA TURI 
GYVENTOJŲ

Washington. — Pagal pa
skutinius sąrašus (cenzą), 
tai Jungtinės Valstijos da
bar turi 131,409,880 gyven
tojų._______________

ORAS. — Šį pirmadienį 
būsią giedra.

“Net audringas oras jū
ros siaurumoje-Anglų Ka
nale beveik nesumažino or
laivių veikimo iš vienos ir 
antros pusės. Taigi ateinan
tis ruduo nėra kliūtis daug- 
meniškam orlaivių veiki
mui.

“Nuo rugsėjo 13 d. anglų 
orlaiviai jau nebombarduo
ja Berlyno; jie per paskuti
nes dešimtį dienų daugiau
siai atakuoja vokiečių prie-' 
plaukas, kurios yra arčiau
sia Anglijos. Anglai taip 
pat iš savo karo laivų bom
barduoja vokiečių prieplau
kas ir jų laivų sutelkimus 
jose. Tatai primena Vokie
tijai, kad Anglija turi ga
lingą karo laivyną.

“Vokiečiai yra subūrę di
delį daugį transporto laivų 
savo prieplaukose palei An
glų Kanalą ir Šiaurių Jūros 
pakraščiuose; ir tų laivų ju
dėjimai naktimis ir ūkano
tame ore rodo, kad artina
si sprendžiamoji valanda.

“Vokiečių komanda, ma
tyt, urmu nesiųs savo ka-

Iš Karo Afrikoje

Anglai iki šiol skelbdavo, 
kadjie kelis kartus daugiau 

' sunaikiną vokiečių orlaivių, 
ii’ negu vokiečiai—anglų.

Vokiečiai girdavosi, kad 
jie. du tris sykius nušauną 
daugiau anglų lėktuvų, ne
gu vokiečiai prarandą iš sa
vo pusės.

Tai savotiškas “stebuk
las,” jog rugsėjo 20 d. ang
lai pranešė, kad vokiečiai 

.. . ,.V1 . j sunaikino daugiau anglų
Bcrhn. - Valdiška nazių lgktuvų> 0 vokiečiai paskel- 

, sPayda rašo, kad rugs. 20 d. kaj jje neteko daugiau 
i vokiečių orlaiviai nušovę ze-|qavft n,.Iaiv!11 nB0,„ S11nniw. 
;myn 12 anglų lėktuvų, o an-j 
glai tai nukirtę tiktai 1 vo
kiečių orlaivį.

rikams, bet padarė didžių* 
nuostolių Liverpoolio 
Newcastle uostam, sudaužė! 
chemikalų fabriką Billing- 
hame ir vieną orlaivių sto
vyklą vidurinėj Anglijoj.

Ar Galite Tuom Tikėt?

VOKIEČIU LĖKTUVAI 
NAIKINO KARINIUS 

ANGLU PUNKTUS
Vokiečiai Praneša:

i savo orlaivių, negu sunaiki
no Anglijos lėktuvų.

ANGLŲ ORO ŽYGIAI 
PRIEŠ VOKIEČIUS

London. — Anglijos or
laiviai, nežiūrint lietaus, 
pragaištingai ardė Vokieti
jos geležinkelius, svarbųjį 
Dortmundo-Ems susisieki
mų kanalą, vokiečių prie
plaukas ir laivus pakraš-

Berlin. — Vokiečių oriai- ’čiuose Francijos, Belgijos, 
viai kartotinai sėkmingai Holandijos ir Vokietijos, ir 
bombardavo, apdaužė bei ^įtus kariniai svarbius vo- 
padegė kelis karui svarbius ,kiečiu punktus. Anglu lakū- 
------ ir. prieplaukas ’ nai> tarp kitko, padegė vo-fabrikus ir ]
Londone ir kitose vietose. 
Jie bombomis padarė ir 
naujus gaisrus Londono 
centre.

Oro kautynėse vokiečiai 
sunaikino 14 anglų lėktuvų,

kiečių uostus Flushinge ir 
Ostende.

Anglai Praneša:
Cairo, Egiptas. — Anglų 

orlaiviai sėkmingai bombar- 0 savo prarado 'vieną, 
davo italų lėktuvų stovyklas -----  -j _ -
Menastiryj ir Rytinėje Af- orlaivius,’ nepriieisdami’°jų

Vokiečiai atmušė anglų

rikoje; oro bombomis labai' 
apdaužė italų karinius tro- 
kus Sidi Barrani.

ILalai Praneša:
JRoma. — Anglų orlaiviai 

degino ir ardė italų ligoni
nes ir paprastus namus Li
bijoj, Italijos kolonijoj, taip
gi žiauriai atakavo italų 
prieplaukos miestą Bengazi, 
bet nepataikė į jokią kariš
kai svarbią vietą; užmušė 
kelis nekariškius.

Italų lėktuvai, keršydami, 
bombardavo anglų fortus, 
amunicijos sandėlius ir gel- 
žkelio dirbtuves ' Matruh’, 
Egipte, ir daug žalos prie
šui padarė.

Italai laimėjo mūšį prie siau-kolonija.

prie Berlyno ir Hamburgo.
Du vokiečių submarinai 

nuskandino dar 11 Anglijos 
prekinių laivų, viso 66,862 
tonų įtalpos.

Akobo upės, anglų Sudane; 
užmušė 30 anglų; o anglai 
sužeidė tris italus.

Cairo, Egiptas.?—Šio kraš
to mipisterių kabinetas nu
tarė nekariaut išvien su 
Anglija prieš įsiveržusius 
italus. Tada ketūri ministe
rial, Saadistų partijos na
riai, užprotestavo prieš to
kį tarimą ir pasitraukė iš 
vietinės Egipto valdžios. — 
Egiptas yra Anglijos pu-

VOKIEČIŲ ŽYGIAI 
PRIEŠ ANGLIJĄ

London. — Rugs. 20 vo
kiečių orlaiviai, rodos, buvo 
dieną sumažinę savo žygius 
prieš Londoną, bet naktį jie 
vėl žiauriai daugmeniškai 
pleškino poniškąją vakarinę 
Londono dalį ir kitas mies
to vietas. Didžios staugian
čios vokiečių bombos krito 
ant Londono viena po kitos^ 
beveik be paliovos. i

Berlin. — Vokiečių orlai
viai paleido šimtus didžiųjų 
bombų ir tuomi “išnarino” 
bei suardė geležinkelių tin
klus pietinėje ir rytinėje 
Anglijoje, kaip teigia vokie
čių komanda. Tai esą tie 
geležinkeliai, kuriais Angli
ja gabentų kariuomenę 
prieš vokiečius, jeigu vokie
čiai iškeltų savo armiją į 
Angliją.

I
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tik tokių, kurie prie Smetonos valdžios 
turėjo geras vietas ir aukštas algas— 
nuo 1,000 iki 10,000 litų ir daugiau per 
mėnesį. Man yra suprantama, kad jie 
visi užsienio bankuose turėjo nemažai 
pasidėję pinigų.”

Nurodęs tatai, P. Demokratas, teisin
gai pažymi, kad tokių žmonių šelpimas 
“mums Amerikos lietuviams, kurie sun
kiai uždirbame duoną, yra nereikalin
gas.” Nereikalingas, kodėl? Jis atsako: 
“Tiems žmonėms mes ir mūsų broliai per 
daug metų turėjome vergauti, kiti kalė
jimuose per daug metų išbuvo, daugelis 
išvykome prieglaudos j ieškoti tarp sveti
mųjų.”

Ten pat:

Katnpanios 
Iš Rinkimų

Ir “Times” už Willkie
New Yorko “Times”, didžiausias Ame

rikos plutokratų dienraštis, besiskelbia 
esąs nepartinis. Per pastaruosius dvejus 
prezidentinius rinkimus jis rėmė prezi
dento Roosevelto kandidatūrą. Ir ben
drai, praeityje šis dienraštis dažniausiai 
remdavo demokratus.

Šiuo metu “Times” pakeitė savo nu
sistatymą. Jis pereitą ketvirtadienį pa
rašė ilgą editorialą, pareikšdamas, kad 
šių metų prezidentiniuose rinkimuose jis 
palaikysiąs republikonų kandidato p. 
Willkie kandidatūrą.

Mes jau esame nurodę, kad Willkie ir 
prez. Rooseveltas esminiai nesiskiria: 
abu remia tą pačią politiką; abu stoja 
už didelį rėmimą Anglijos. Abu už vers
tiną kariuomenėn ėmimą Amerikos jau
nimo. Abu už nepaprastai didelį gink
lavimąsi.

Tarp demokratų ir republikonų kandi
datų šiemet skirtumo nėra. Tuo būdu nė
ra nuostabu, kad tie phtys demokratų 
laikraščiai, kaip New Yorko “Times”, 
Cleveland© “Plain Dealer”, “Baltimore 
Sun” ir kiti pasisako už Willkie.

Žmogus, Nusivylįs- 'Liberalizmu
Tokiu žmogumi yra buvęs kongresma- 

nas iš Texas valstijos Maury Maverick. 
Šiuo metu jis yra San Antonio miesto 
(Texas) majoras. Per tūlą laiką Mave
rick skelbėsi esąs plačiausios vaizduotės 
liberalas. Kongrese jis kėlė skandalus 
prieš Wall gatvę. Sakė stojas už pla
čiąsias visuomenines reformas. Sakėsi 
jo niekas nepalaušiąs, niekas iš kelio ne- 
išvesiąs.

Bet štai prasidėjo krašte siausti karo 
isterija. Spauda, radijo, platformos- pa
verstos į isteriškus šauksmus už ginkla
vimąsi, už karą. Na, ir Maverick atsilai
kyti prieš tai negalėjo. Jis spjovė ant li
beralizmo, pasmerkė savo praeitį ir “su
grįžo sūnus paklydėlis.” Sugrįžo pas 
Wall gatvę, pareikšdamas, kad Wall gat
vė nėra tokia baisi, kaip jis apie ją se
niau kalbėdavęs ir manęs!...

Tokių, kaip p. Maverick, yra ne vie
nas. ’ 4,

Kas Dabar Turėtų Būti Šelpiama?
Demo- 
komu- 
teroro 
užgro-

“Vilnyje” rašo tūlas Patrijotas 
kratas. Jis pareiškia, kad nesąs 
nistas, bet pabėgęs nuo fašistinio 
1927 metais, kai Smetona smurtu 
bė Lietuvos vyriausybę. Patrijotas De
mokratas rašo pabėgėlių iš Lietuvos šel
pimo reikalais ir jis sako:

“Aš neabejoju, kad pabėgėlių skaičius 
yra didokas. Dabar iš Lietuvos bė
ga tiktai didikai, ponai, kunigai, aukšti 
Smetonos valdininkai ir pats Smetona. 
Ar jiems pašalpa yra reikalinga? Tuo 
klausimu aš noriu Amerikos lietuviams 
pakalbėti, WWIIO

“Kaip minėjau, pabėgėlių tarpe yra

“Aš esu vienas iš tų, kurie turėjome 
pabėgti iš Lietuvos 1927 ir 1928 metais 
nuo Smetonos fašiktinio režimo. Mūsų 
skaičius, pabėgusių užsienin, buvo daug 
didesnis, negu dabar jų. Mes pabėgome 
be turto, be pinigų,, paprasti darbininkai. 
Mūsų skaičius buvo šitoks: apie 500 Lat
vijoj, 300 Vilniaus krašte pas lenkus, 
apie 250 Vokietijoj, taipgi nemažas skai
čius Kanadoje ir Amerikoje.

“Kurie negalėjo pabėgti, tie sugrūsti 
į kalėjimus. Šiaulių kalėjime patalpinta 
apie 200, Kauno — apie 300, Panevėžio 
—apie 150, Marijampolėje apie 100 ir ki
tuose kalėjimuose apie 100 žmonių. Kon
centracijos stovyklose buvo sugrūsta 
apie 1,000 žmonių. Sušaudyta buvo apie 
48. Ir tas viskas atsitiko tik per 14 me
tų !”

Bet šitiems žmonėms, kurie bėgo nuo 
fašistinio teroro, kurie buvo kalėjimuo
se, kurie buvo mušami ir žudomi, nei kle
rikalai, nei fašistai, nei socialistai jokios 
pagalbos neorganizavo ir nedavė. Jie 
pradėjo rėkti, pradėjo prašyti aukų tik 
tuomet, kai Smetona nuo Lietuvos sosto 
nusirito, kai jis su žvalgybininkais ir ki
tokiais aukštais “pareigūnais” išdūmė 
Vokietijon, pas Hitlerį viešnagėn.

Patrijotas Demokratas šitaip baigia:
“Aš prašyčiau Vileišio, “Draugo” ir 

kitų, kad jie paskelbtų dabartinių pabė
gėlių pavardes, kad mes galėtumėm ži
noti kas yra tokie tie pabėgėliai. Aš ma
čiau spaudoje tik kelis, tai Kuzmickas, 
kuris pasirašęs kaip pabėgėlių pirminin
kas. Jis buvo aukštas Smetonos valdi
ninkas; taipgi ponas Vileišis, kuris da
bar skleidžia šmeižtus ir blevyzgas apie 
Paleckį, Gedvilą, Vaineikienę, Mickevičių 
ir kitus, yra buvęs labai aukštas Smeto
nos asmuo. Iš tų žmonių aš nematau nei 
vieno, kuriems pašalpa tikrai būtų rei
kalinga. O jei kuriam ir būtų reikalinga, 
tai ponas Smetona turi pasidėjęs pinigų 
Vokietijoj, Anglijoj, taipgi New Yorko 
bankuose. Jisai £ali sušelpti ne tik savo 
tarnus Vileišius, Kuzmickus, bet ir mus, 
kurie pabėgome nuo Smetonos fašistinio 
režimo.

“Mes Amerikos lietuviai turėtumėm 
aiškiai suprasti ir įsitikinti kam mes au
kojame ir kas yra tiesa ir kas melas. 
Aš aiškiai tvirtinu, kad tiems visiems 
daktarams Vileišiams, Kuzmickams ir 
pačiam “tautos vadui” Smetonai pašalpa 
yra nereikalinga ir mums aukoti pini
gus demokratijos priešams tai būtų pra
sižengimas prieš visą lietuvių tautą. .

“Aš esu vienas iš tų Lietuvos demokra
tijos gynėjų, buvęs Lietuvoje Smetonos 
kalėjime, koncentracijos stovykloje ir 
pagaliau pabėgęs iš Lietuvos.”

Mes nemanome, kad šiuos P. Demo
krato žodžius išgirs kunigai, fašistų ly
deriai ir socialistų lyderiai. To tikėtis 
būtų perdaug. Bet mes manome, šiuos žo
džius turėtų išgirsti kunigų, socialistų 
ir fašistų lyderių pasekėjai. Jie neturėtų 
duoti nei vieno cento Smetonai ir jo kli
kai, pabėgusiai pas Hitlerį., Jie turėtų 
stovėti su tais Amerikos lietuviais, ku
rie eina su naująja Lietuva, su josios 
liaudimi, su visa lietuvių tauta, laisvai 
kuriančia naują gyvenimą!

REDAKCIJOS ATSAKYMAIĮfs ■ _____
John Vaivadai, Rochester, 

N. Y.—Tos pastabos apie lie
tuvišką čigoną labai mažos 
vertės. Negalėsime sunaudoti.

M. H. B., New York City.
—Jūsų straipsnelis “Milio- 

\ nai Žmonių Klausia, kur 
| yra Dievas” spaudai per 
i silpnas. Netilps.

L____ -

ATSIPRAŠOME
Gavome sekamą laišką:

Gerbiama “Laisvės” Redak
cija: Pataisykite paklaidą ko
respondencijoje rugsėjo 9 die
ną iš Oregon City, Ore. Tą ko
respondenciją Jūs perdaug 
nuskriaudėte. Negana to, ką 
jau pusę jos išmėtėte, bet prie
dais dar mano pusseserę į ki
tą stoną perkalėte. Mano visai

aiškiai buvo parašyta, kad at
važiavo Franite Strockitcie, iš 
Grand Rapidso, o jūs iš jos 
padarėte F. Strockienę. čion 
jau perdaug.

Su pagarba,
Kazis Marcenkus.

. Nuo Red. Labai atsiprašome 
už šią klaidą.

Gaukite “Laisvei” naujų j 
* skaitytojų.

Kas Yra Willkie?
Rejoublikonų Partijos 

kandidatas į prezidentus po
nas Wendell Willkie plačiai 
važinėja su prakalbomis 
pietų valstijose. Peoria, Illi
nois, jis pasakė smarkią 
kalbą, kurią pradėjo pareiš
kimu, kad jis turi tikslą pa
sakyti tiesą apie Frankliną 
Rooseveltą, Demokratų 
Partijos trečiam terminui 
kandidatą į prezidentus.

Ponas W. Willkie paėmė 
istoriją nuo Roosevelto pre
zidentavimo ir smarkiai 
kritikavo. Jis, kaip ir visi 
“Naujos Dalybos” priešai 
reiškė nesutikimą su Roo
sevelto politika, b ypatingai 
tais klausimais, kurie yra 
praeityje atlikti, kaip tai 
vieši darbai ir tt. Jis kriti
kavo Rooseveltą, kad nors 
karo reikalams bilionai do
lerių išleista, bet, girdi, ap
siginklavimas neina taip 
sparčiai, kaip reikėtų. Tuo 
pat kartu Republikonų Par
tija sako, kad ji nori, idant 
Jungtinės Valstijos laikytų
si nuošaliai nuo karo. Bet 
gi jos politika yrą tokia pat, 
kaip ir Roosevelto, kad kuo 
daugiau ginkluotis. Ponas 
Willkie pilnai sutiko, kad 
Anglijai perduota 50 karo 
laivų, tik jis nesutiko, kad 
dėl to neatsiklausta senato 
ir kongreso. Tikrumoj, išei
na, kad nors žodžiais ponas 
Willkie kalba kitą, bet pa
mate pilnai sutinka su Roo
sevelto .užsienio politika.

Žinoma, ponas Willkie 
kritikavo Rooseveltą už jo 
užsienio politiką praeityje, 
kas jau pažangių žmonių, 
ir kiek mes atsimename Ko
munistų Partijos, jau senai 
buvo iškritikuota. Jis darė 
štai kokį pareiškimą:

“Aš sakau, kad Roosevel
tas yra vienas iš atsako- 
mingiausių už dabartinius 
Europos įvykius.” Ir jis pri
ėjo prie Munich, kada 1938 
metais ten Anglijos premje
ras Chamberlainas, Franci- 
jos premjeras—Daladier su
sikalbėjo su Hitleriu ir Mus- 
soliniu ir sudraskė Čecho- 
slovakiją. Willkie sakė: 
“Prisiminkite Čechoslovaki- 
ją, pirmą tautą, kurią*Hit- 
leris pavergė, ką tada Fran
klin Roosevelt darė? Ar jis 
stovėjo kovoj už demokrati
ją? Oh, ne! Jis, Roosevel
tas, tada telefonu kalbėjosi 
su Hitleriu, Mussoliniu ir 
Chamberlainu, vėl kviesda
mas juos į Munichą, kur ir 
buvo Čechoslovakija nukry- 
žiavota.”

Istorija yra žinoma, žino
me, kad kartą į Munįchą bu
vo suvažiavę Chamberlai
nas, Daladier, Hitleris ir 
Mussolinis, kad sudraskyti 
Čechoslovakiją. Jie ten su
sipyko. Chąmberlainąs ir 
Daladier išvažiavo pareikš- 
dami, kad jie gins Čecho
slovakiją. Kaip žinome, už korporacijų advokato vietą. 
Čeęhoslovakiją stovėjo 
vietų Sąjunga, kuri ... __ _c ___ ___ __________
pasirengus Ją ginti, jeigu I Politiniai skaitėsi demokra- 
Francija gins. Atrodė, kad tu. Jaunas žmogus atkreipė 
Hitleris neišdrįs pulti če- atydą į save stambiausių 
choslovakiją, nes jis negali kapitalistinių firmų. Jis 
kariauti prieš ją, Franci ją, tampa jų reikalų apgynėju. 
Angliją ir, kas svarbiausiai, Jau 1927-1928 metais Mr. 
Sovietų Sąjungą. Atrodė, Willkie buvo Washingtone, 
kad jau atėjo galas Vokie- kur jis veikė į senatorius ir 
tijos fašistams, kad jų eks- kpngresmanus gindamas- 
pansijos baigsis. Na ir štai stambiausių kapitalistų kor- 
tada prezidentas Roosevel- poracijų reikalus, kad ne- 
tas pradėjo telefonu kalbė- būtų priimtas įstatymas, pa
tįs su. Hitleriu, Mussoliniu, siūlytas senatoriaus Walsh 
Chamberlainu, Dąladieru ir, atkreiptas prieš stambias 
juos vėl kviesti atgal į Mu-'kapitalistų korporacijas.

Tuo kartu Mr. Willkie ir 
advokatas Widock įsteigė 
firmą,* kuri veik išimtinai 
tik ir rūpinosi stambiųjų 
kapitalistų -firmų reikalų 
apgynimu.

Mr. Willkie, atstovauda- 
Anglijos'ir mas stambias kapitalistų 

Francijos"premjerai ar tai'fi™as iki tiek aukštai iški- 
patys, ar keno patariami, 11°. įr gavo taip didelį atly- 
nusileido Hitleriui ir Musso- ginimą, užėmė didelių kom- 
liniui. Čechoslovakija su-

nichą, į naują konferenciją. 
Jie suvažiavo. .

panijų atsakomingas vietas
draskyta. Tokia istorija.1 su didele alga, kad kada jis 
Bet ar republikonai būtų ki
taip tada pasielgę, kaip 
Rooseveltas, jeigu jie būtų 
valdžioj? Vargiai, nes jie 
linkui Anglijos turi tą pat 
politiką, kokios laikosi Roo
seveltas.

Mes manome, kad mūsų 
skaitytojams yra žingeidu 
šiek tiek susipažinti su po- 
nu W. Willkie, kas gi jis nežacĮa mūsų šalies darbi- 
yra per vienas._Kur jis bu- ninkams. Kaip tik priešin- 
vo iki šiol, iki Republikonų ga^ Republikonų Partija 
Partijos konferencijoj buvo atstovauja stambų kapitalą
iškeltas į prezidento kandi-1 
datūrą? Jis dabar save ke
lia į padanges. Respubliko
nų Partijos vadai jį vadina 
“tautos sūnumi.” Pasam
dytas jam traukinys su vi
sais parankumais, radio pri
imtuvais, išleistuvais, gar
siakalbiais ir ponas Wendell 
Willkie važinėja, prakalbas 
sako, jo garsintojai darbi
ninkų ir farmerių akyse 
bando jį perstatyti, kaipo 
darbo žmogų, kalba, kad jis 
būk dirbo plieno fabrike ir 
panašiai. Patsai Mr. Willkie 
kalbėdamas Iowa valstijoj 
pareiškė: “Žmonės, aš jus 
suprantu, suprantu ir jūsų 
reikalus, nes aš panašiai 
kaip ir jūs, iškilau sunkiu
keliu.”

Mes dar neturime pilniau
sių davinių apie Mr. Will
kie, rinkiminėj kampanijoj 
republikonaį tik giria jį, bet 
laikui 

i gauti 
nok

' “New I
kė pluoštą žinių.

Pagal “N. R.” žinias, tai 
pono Willkie tėvas buvo ad
vokatas. Biznis ėjo gerai ir 
jis galėjo visus savo šešis 
vaikus išmokyti ir ant ko
jų pastatyti. Taigi, Mr. 
Willkie turėjo gerą gyveni
mą jaunystėj. Teisybę, lai
ke studento atostogų jis pa
dirbėjo valgykloj ir dar ki
tur. Dabar jam tas labai pa
tinka kartoti.

Kada Willkie baigė uni
versitetą, tai jis gavo dar
bą cukraus laboratorijoj, 
kaipo specialistas, Porto 
Rico. Bet greitai tą metė ir 
pradėjo išvien su savo tėvu 
užsiimti advokato profesija.

Sausio mėnesį, 1918 me
tais Mr. Willkie, kaipo liuos- 
noris vyksta į Franci ją su 
Amerikos armija. 1919 me
tais iš ten grįžo kapitono 
laipsny j. Po to jis gauna 
darbą už advokatą vienoj 
didelėj gumos Firestone 
kompanijoj Akrone ir nuo 
to laiko lyir. Willkie kyla, 
kaip ant mielių, užimdamas 
tai' vienos, tai kitos didelės 
kompanijos arba kapitalistų

bėgant bus galima 
daugiau žinių. Vie- 
savaitinis . žurnalas 
Republic” jau patei-

So- 1 Jis per metų metus gina di- 
buvo dėlių kompanijų reikalus.
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Utah valstijos demokratų 
kandidatas i senatorius, 
Abe Murdock; ji užgyrė 
ADF ir CIO.

priėmė nuo Republikonų 
Partijos kandidatūrą į pre
zidentus, tai tos partijos 
spauda paskelbė jį pasiau
kavusiu žmogumi, nes, gir
di, jis atsisako daug dides
nės algos, negu gauna pre
zidentas. Tiek davinių iš 
Mr. Willkie biografijos.

Mr. Willkie nėra jokis 
“darbininkas” ir nieko gero T • v. a,.bingas svečias gavęs die

višką dovaną”, pats suban- 
i krutindavo ir badu numir
davo, bemaitindamas šven- 
tąjį gyvulį.

Kadangi lietuviški Maga- 
radžiai baltųjų dramblių ne
turi, tai jie patys save pa
verčia baltaisiais dramb
liais, pavydale obalsio “gel
bėkime 
puikiai 
darbo 
kraštą 
giau, negu indusas baltąjį 
dramblį. Dėlto jie ir taikosi 
prie geraširdžių lietuvių, 
kad juos maitintų, kaip kad 
indusai maitina niekam ne
naudingą baltąjį dramblį. O 
tas lietuviškas “baltasis 
dramblys” neprisotinamas, 
gatavas suėsti viską—net ir 
pačius lietuvius. Kadangi 
tam lietuviškam “baltajam 
drambliui” nesiseka, dėlto 
jis yra pasiryžęs pjudyt 
vieną prieš kitą lietuvius.

Ar ilgai lietuvis darbi
ninkas toleruos ir maitins 
tuos niekam nereikalingus 
lietuviškus “baltuosius 
dramblius,” apsimetusius 
tėvynės meile?

Vinco Sūnus.

gai, Republikonų Partija

ir jos programa yra prieš 
darbo žmonių reikalus.

Darbininkas.

“Baltasis Dramblys”
Per šimtmečius indusų 

gyvenime dramblys buvo 
reikšmingas gyvulys. Buvo 
manoma, kad su savim tu
rėti mažą spalvuotą dramb
lio pavidalą labai giliukin- 
gas reiškinys.

Tačiaus atsirado ir kita 
mintis, kad turėti “Baltas 
Dramblys”, tai didžiausia 
nelaimė, nes jo atsikratyti 
negalima, parduoti draud
žiama. Indijos valdonai Ra
džiai (Rajas) baltą dram
blį laikė kaipo šventą gyvu
lį, simbolį visagalinčio Die
vo.

Tie seniai Radžiai buvo 
pusėtinai gudrūs. Atsiradus

kieriams, kurių Radžiai la
bai nekentė, tačiaus, nuduo
dami, kad labai myli ir ger
bia, jie pakviesdavo nenuo-

Lietuvą”. Jie labai 
žino, ' kad lietuvis 
žmogus myli savo 
ir savo kalbą dau-

ramas i iškilminga pokylį ir

garbingame pokylyj su did
žiausia iškilme įteikdavo 
“garbingam” svečiui šven- 
tąjį gyvulį—baltąjį dramblį.

Kerštingas šposas
tame, kad pagal papročius 
ir įstatymus šventasis gy
vulys (baltasis dramblys) 
turėjo būti garbingai ir 
puošniai užlaikomas, gerai 
maitinamas i 
žiūrimas, 
ti ar sur 
Būdavo Atsitikimų, kad gar-

London.—Artimuose Ry
tuose anglai iki šiol nušovė 

buvo' žemyn 56 italų orlaivius, o 
italai tik 15 anglų orlaivių, 
kaip skelbia Anglijos orlai- 
vyno ministerija.

atydžiai pri- 
Barduoti, atiduo- 
ikinti — nevalia.

London. — Amerikos pul- • r 
kininkas lakūnas Charles * 
Sweeney organizuoja būrį 
amerikonų liuosnorių lakū
nų kariaut už Angliją.

Klausimai ir Atsakymai
jūsų loc- 
laikraštį

Klausimas
Gerbiamieji: Kad 

ka, malonėkite per 
atsakyti į šį klausimą. Kaip
buvo “Laisvėje” pranešta, kad 
norintieji būti Lietuvos pilie
čiais, dabar turi užsiregistruo
ti. Taigi aš ir manau taip. Bet 
ar nebūtų Dėdės Šamo paskai
tyta už nuodėmę, jeigu jo tik
ri sūnūs sužinotų ? O aš regis 
jau nebegalėsiu tapti Dėdės 
Šamo anūku, nes pereitą pa
vasarį buvau šauktas dėl ant
rų kamantinėjimų, tai mane 
atmetė dėl dokumentų stokos, 
ba aš į šią šalį atvažiavau da 
prieš Ašarų Salos sudegimą. I 
Tai ten ir mano 
sudegė. Tai taip 
kad aš negalėsiu 
Sarą#* anūku. 
$

dokumentai 
ir atrodo, 
būti Dėdės

“Laisves”
• • ■ •

.Atsakymas
Nesuprantame, kodėl Dėdė 

Šamas turėtų pykti ant tų, ku
rie negali tapti šios šalies pi
liečiais ir tampa piliečiais Lie
tuvos.

Skaitytojas.

Klausimas
Gerbiama “Laisvės” Redak

cija : Labai prašyčiau atsaky
ti į mano šį klausimą: Kokiai 
kompanijai priklausė laivai, 
plaukianti tarp New Yorko ir 
Latvijos uosto Libavos dar 
1909.metais? Ir koks New 
Yorko uosto vardas buvo ? Aš 
pamenu, kad vadino “Kasle- 
garne”, bet galėjo būt ir ki
taip vadinamas.

Laivo vardas buvo “Estoni- 
ja”. Prašau atsakyti per dien
raštį “Laisvę.” Ačiū.

“Laisves” Skaitytojas.

Atsakymas
Tai veikiausia buvo kokia 

nors rusų kompanija, tačiau 
jos vardo nežinome. Jei šios 
informacijos jums reikalingos 
dėl gavimo pilietinių popierų, 
tai kompanijos vardas nelabai 
nė svarbu, užtenka, kad žino
te laivo vardą, ir kokiais me
tais pribuvote į New Yorko 
uostą.

“Kaslegarnė” tai vardas to 
namo, kur ateivius priimdavo. 
New Yorko uostas visuomet 
New Yorku vadinosi. • •
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stybėse. Pavyzdingus ūkius 
daugiausiai valdo žymūs 
valstybės tarnautojai—ban
kų direktoriai, pralotai, mi
nisterial, ir kiti žymūs tau-

Praslinkus metams laiko, 
Tas pats Antanas Kaplikas 
vėl rašo tam pačiam savo 
dėdei Augustui laišką. Štai 
turinys kito laiško:

Kaunas.
Liepos 20 d., 1940.

Mielas Dėde:—
Mielas Dėde, Augustai!

Laiškas Laisves Redakcijai

Pavėjui Eit Geriausia

O mūsų Kaunas!... Aaa, 
ką ir kalbėti! Kultūringumo 
žvilgsniu galima lyginti 
prie Niujorko ar Berlyno... 
Tai ne pirmiau, kaip buvo Visų pirmiausia turiu pra- 
netašytais akmenimis grįš- nešti džiaugsmą — Jūsų ir 
tas, kur galėjo velnias ko- mūsų visų troškimas jau iš- 
jas išsisukyti! Dabar—tra- sipildė... Nuslinko mums 
tavarai; puošnios krautu- nuo akių fašistinė skraistė, 
vės; kursuoja po didžiąsias atsiliuosavo mums nuo lie- 

(ne taip, žuvių retežiai, pranyko mū- 
Niūjorke 
seno sti- 
Mes ne-

gatves autobusai 
kaip pas jumis 
važinėja kokiomis 
liaus konkomisl). 
atsiliekam nuo progreso!

Štai, ana palei Putvinskio 
gatvę išdygo dangų remian
ti puiki bažnyčia! Tai bent 
pastatas! O ten ana, palei 
Gedemino gatvę šviečia ko 
ne visą miestą gražūs Tei
singumo Ministerijos rū
mai. Štai Gedemino gatvė— 
gyvos gėlės šaligatviais; 
prie Karo Muziejaus—gėlės. 
Ten negarbingas pilietis 
savo kokios nešvarios kojos 
nekels! Čia tik valstybės pa
reigūnai turi pilną laisvę ir 
tiesą gėrėtis šiuo malonu-

Liepos 15, 1939 m.
Laiškas Dėdei Augustui:

Ačiū, Dėde, kad pasiuntei 
siuntinį mums ir laišką. Bet 
siuntinyj radome Tavo dė
vėtus čeverykus.... Žinai, 
Dėde, mums gėda! Tu ma
nai, kad mes kokie mužikai! 
Nieko panašaus! Tų batų 
mes netik negalim dėvėt, 
bet net ir parodyt kam gė
dijamės!. ..

Apart kitko, Dėdė klausi 
ir apie orą. Bene mums čia 
svarbu tas oras... Mums 
tik tada reikalingas giedrus 
oras, kada važiuojam j Pa
langą maudytis. O kitu lai
ku mūs oras neliečia. Jau 
kelinti metai, kaip aš net 
nežinau, kada tie kaimo 
mužikai rugius rauna, arba
linus pjauna, ar bulves ker- mu! 
ta, arba sėja... Mums duo- y--_ - - -
na Kaune balta, gatava,.ii’į nenuoramų ir pas mus. Bet 
jos nuolatos užtenka. Bet įaj daugiausia tokie, kurie 
kas čia apie duoną rupi- nemopa prisitaikint prie vy- 
nasi?!... - -

Svarbiausios naujienos iš ,geidavimu. Žinoma 
mūs tai šiandien tokios: |

Mano meilutė Birutė jau > talpinama jiefhs paruoštuo- 
visas mėnuo, kaip Palangoj, L- -----»
savam vasarnamyj, atosto
gauja. Pirmiau meilutė ra
šė ir telefonu skambino, kad 
atostogos sekėsi puikiai, bet 
vakar skambino, kad įvyko 
koks ten nesusipratimas su 
mažai pažįstamu valstybės 
tarnautoju... Skubiai rei
kalinga, sako, trys tūkstan
čiai litų. Velnias žino, kas 
ten per valstybės tarnauto
jas?! Reiks važiuot asme
niškai dalyką ištirt.

Mūsų Vytautukas ir Au
drutė puikiai mokosi, ža
dam leisti toliau tęsti mok
slą užsienyj—gal būt į 
Franciją... Nes, žinai, Dė
de, kur gi tu pasirodysi su 
lietuviška kalba?! Be to, 
mes manome su meilute 
įsigyti centriuką ar sau pa
togią vilą — gal būt Fran- 
cijoj...

Čiortas žino, kas čia gali 
išdygti Lietuvoje? Jaučia
ma kai kuriuose sluoksniuo
se kokis tai bruzdėjimas— 
reikia būti atsargiam; rei
kia dalis valiutos įvesdint 
kur nors užsienyj, kur pas
tovu, kur turtas užtikrin
tas.

Šiaip pas mus Lietuvoje 
viskas tartum žydėte žydi... 
Dabar, Dėde, Lietuvos ne
pažintum... Kokie puikūs 
pavyzdingi ūkiai apie mūsų* 
Sostinę Kauną! Gal būt pui
kiau atrodo, kaip kitose vai- Kaunas, Žaliasis Kalnas.

Tiesa, randasi kokiu tai ’ v

riausybės patvarkymų, pa- 
t, tokie 

I nenuoramos greičiausiai pa-

se "palotinose” — kalėjime.
Dėde, stebėtais, pamatęs 

mūsų dabartinę kariuome
nę! Žinai, mūsų kariuomenė 
ir kariškas prisiruošimas 
yra tokis, kad jokia Euro
pos valstybė neišdrįstų stot 
į kovą su tokia kariuomenę! 
Štai, jau ant Kauno skrai
do du bomberiai-orlaiviai; 
o kiek dviračių, tankų ?!

Visa mūsų tauta, dori 
piliečiai, visa kariuomenė— 
nuo vyriausio iki prasčiau
sio kareivio—stovi su mūsų 
vadu—jo ekcelencija, Pre
zidentu Antanu Smetona ir 
su visa esančia ir garbinga 
jo ministerija!

Perkūnas žino, kaip ka
da paskutiniais laikais sap
nuoju kokius tai dramiškus 
sapnus, kokias tai audras... 
bet gal todėl, kad valgau 
kietoką veršieną!

Mielas Dėde, jeigu- netin
gėsi, dievaži parašyk, kaip 
viskas dėsis pas Jumis.

Bet nerašyk Dėde savo 
ranka antrašo — paprašyk 
asmenio, pripratusio rašyti. 
Čia mūsų tarnautojams bū
na Jūsų rankraštis sunku 
įskaityti—gali kartais laiš
kas grįžti.

Tai bus viskas! Myluoja
me Tave, Dėde visi—mano 
meilutė, Vytautukas ir Au
drutė.

Kaplikas Antanas.

sų plunksnoms cenzūra...
Pasiliuosavo mūsų Lietu

va nuo fašistinės vergijos; 
atėjo galinga spėka iš rytų 
pusės, t. y.—Raudonoji Ar
mija; išsinešė mūsų buvę 
kyšininkai ir i________
Lietuvos vadai. Steigiasi 
mūsų šalyj nauja tvarka, 
nauji įstatymai, nauji žmo
nės !

Plevėsuoja mūsų' sostinėj 
Kaune su kūju ir pjautuvu 
raudonoji vėliava, dainuoja 
darbo žmonės džiuginančias 
dainas! Džiaugiamės mes, 
džiaugiasi ir visa mūsų ša
lis!

Šiemet, sakoma, ant lau
kų, iki dabar siautė nepa
prastos sausros; tas gali ir 
mus paliest.

Aš šiuo tarpu neinu jo
kių pareigų, bet tikiuosi, 
kad, turint tokį mokslo cen
zą, nereikės žagre knaisioti 
dirvonai.

Šiuo tarpu neina jokių 
pareigų ir meilutė-Birutė. 
Vytukas su Audrute dar 
lanko Kauno pradinę...

Dabar, Dėde, pas muš 
tuo jaus bus žemės reforma. 
(Tu, Dėde, neesi ant tiek 
durnas, kad nežinotum, kas 
yra reforma—ar ne?)

Daugiau negaliu nieko 
rašyti, nes dar nežinau, kas 
rytoju bus...

Jeigu man bus gerai, tai 
aš tau vėl parašinėsiu, kaip 
ir pirmiau.

Sudiev, tuom kart.
Kaplikas Antanas.

P. S. Norėjau prieš per
versmą pasprukti kur nors 
į Ameriką ar bile kur į už
sienį, bet, po šimts velnių,— 
nesuspėjau!

Information Ser-

prisidėti prie to tikslo. Ir to- 
dėlgi Common Council stengsis 
įveikti neapykantą ir nepasiti
kėjimą Jungt. Valstijose prie
žastimi paeities, rasės ar tau
tybės.

Common Council teiks pa- 
gelbą svetimšaliams ir jų vai
kams išrišti jų ypatingas pri- 
sitaikinimo problemas ir ly
giai prisidėti prie Amerikos 
gyvenimo. Ji rems bendrą pi
lietybę, bendrą įtikinimą į de
mokratiją ir laisvės idealus. 
Ragins išsivystymą Amerikos 
kultūros, kuri tikrai atstovaus 
visus elementus, kurie sudaro 
Amerikos žmones. Virš visko, 
dirbs už priėmimą, faktu ir 
įstatymu, visų piliečių, nepai
sant tautiškos ar rasinės paei
ties, kaipo lygius partnerius 
amerikoniškoj draugystėj.

Tuos visus, kurie tiki į ši
tuos idealus ir tikslus, Com
mon Council kviečia prisidėti 
prie organizacijos kaipo na
rius ir bendradarbius.

pasaulyje. Pavojus vieningu
mui yra perdaug aiškus. Com
mon Council for American 
Unity tiki, jog tik vienintelis 
būdas tai pakantai gali išvys
tyti, daleidžiant skirtingumus 
pačių tarpe, taip, kaip kad 
mes patys esame, turi būtinai 
būti pertikrinama, kad ben
drai tikėtume į demokratiją 
ir laisvės idealus. Ant pagrin
dinių principų 
kompromiso.

Naujas vardas reiškia netik 
pamainytą problemos pobūdį, 
bet platesnę pastangų dirvą. 
Tikima, jog Common Council 
for American Unity pritrauks 
platesnę kooperaciją, negu 
buvusi Foreign Language In
formation Service su jos dau
gybe draugų ir rėmėjų apturė
jo. Apart direktorių tarybos, 
ir rėmėjų komiteto, Common 
Council for American 
dar turės didelį tautišką 
tetą iš atstovų įvairių 
dalių ir įvairių etniškų
sinių grupių, senų ir naujų, 
kurie visi sudaro Amerikos 
žmones.

ją jėgą, ir sulaiko pasitenki
nimą gyvenimu kiekvieną pi
lietį.

šis yra didelis klausimas — 
klausimas amerikonų vienin
gumo—su kuriuom Common 
Council for American Unity 
pasiryžus veikti, šita proble
ma dabar yra dar svarbesnė 
iš priežasties karo. Mūsų vi
suomenės milijonai žmonių tu
ri artimus ryšius su tautomis, 
kurios įtrauktos į karą. Jeigu 
nesaugosim, tai baimė ir ne
pasitikėjimas, kaslink atsine- 
šimo tų grupių, gali pasėt blo
gus jausmus. Toki apkaltini
mai ir nepasitikėjimai gali iš
kilti didžiumoje nuo prietarų 
ir klaidingų informacijų. Bet 
pavojus yra perdaug aiškus ir 
reikalingumas vieningumo ir 
bendro susipratimo niekuomet 
nebuvo taip reikalinga. Mes 
visi esame amerikonai, vienok 
skirtingos paeities. Mes priva
lom visi bendrai eiti pirmyn, 
tai yra pamatinis faktas. Tau
tinės ir rasinės praeitys natūra
lūs dalykas, susidomėjimas ir 
garbė, bet negalima daleisti, 
kad aptemdintų svarbesnius 
dalykus. Common Council for 
American Unity, tvirtai stovi 
už Ameriką, kuri priima visus 
savo piliečius, neatsižvelgiant 
į tautinę ir rasinę jųjų praeitį, 
kaipo vienodais. Priešinsis ir 
stengsis išsklaidyti prietarin
gą atmosferą, kuri mažina su
sipratimą ir vieningumą, kurie 
privalo būti tarp Amerikos 
žmonių. c

Problema turi kur kas ti
kresnę tveriamąją išvaizdą, 
negu tos atžymėtos per karą. 
Iš tų pačių, kurie yra—laikas, 
laisvė, dvasia ir gausus to 
įvertinimas gali sutverti, “jei
gu norima,” ryškesnę, turtin
gesnę civilizaciją ir daugiau 
patenkinančią, negu Amerika 
kada nors žinojo. Vienok pa
veldėję Europos ir kitų šalių, 
Jungt. Valstijos per ilgą laiką 
kopijavo savo kultūrišką gyve
nimą nuo puritonų ir anglo- 
saksonų. Bet dar nepervėlu 
atitaisyti praeities klaidas. 
Viena pasekmė sustiprinto 
tautiškumo ir sumažintos imi
gracijos, tai atgaivinimas in
teresų visų grupių ir įvairių 
paeičių. Daugelis jaunuolių 
klausinėja savo tėvų ir diedu
kų, kokia priežastis juos pri
vertusi keliauti į šią šalį, ko
kią civilizaciją jie paliko, ir 
kokią atsivežė su savim. Jie 
j ieško šaknių savo paeities, su
sipažindami su legendomis, li
teratūra, lavindamiesi jų pa
pročių, dainų ir šokių, garbin
dami jų didvyrius, kai kurie 
mokindamiesi jų senos kalbos. 
O tuom laiku šis jaunimas nori 
būti priimamas kaipo ameri
konai, suteikti ir atlikti savo 
dalį Amerikos gyvenime. Mes 
turim pradėti sudaryti turtin
gesnę, platesnę, daugiau pa
tenkinančia kultūra ir civili
zaciją, tokią, kokios pasaulis 
lig šiol nežinojo, iš milijonų 
to jaunimo, iš jų aiškių inte
resų, iš praeities žengiant į at
eitį, iš jų tėvų ir diedukų, iš 
turtingų resursų, mūsų juod- 
veidžių rasės, ir iš paveldėji
mo iš Meksikos ir indijonų.

Visiškai būtų perlengva da
leisti sau mintį, kuri suturėtų 
vieningumą, karo suteriotame

negali būti

Common ęouncil for Amer
ican Unity 

(Pirmiau F.L.I.S.) 
Gerbiamas Redaktoriau :

Gal tamstų skaitytojai pa- 
tėmijo, jog Foreign Language 
Information Service—trumpai 
FLIS—pakeitė savo vardą į 
Common Council for American 
Unity. Pavėlinkite man per 
jūsų gerb. laikraštį paaiškinti, 
kodėl permaina įvyko ir ką ji 
reiškia.

, Darbas, kuris tapo Foreign 
Language

i vice, buvo pradėtas 1918 m., 
didžiausias keliavimas 
laikų, o gal ir visų laikų, pa
siekė aukščiausią laipsnį. Per 
dešimtį meti] prieš pasaulinį 
karą, imigracija pasiekė dau
giau, kaip milijoną žmonių į 
metus. Nuo 1880 m., 23,000,- 

nenaudėliaii 000 imigrantų įleisti į Jungt.
Valstijas. Didžiuma šios ša
lies svetimšalių čia buvusių 
1914 m. buvo neseniai atvykę, 
mažai tekalbėjo angliškai, ir 
visai neapsipažinę su Ameri
kos gyvenimo būdais ir įstai
gomis.

Šiandien aplinkybės radika- 
liškai skirtingos. Jau tie se
nieji imigrantai rado sau vie
tas čia, įsteigė namus, ir tapo 
piliečiais. Jų vaikai čia gimė. 
Šalis įvedė varžingus imigra
cijos įstatymus. Nauja imigra
cija beveik sustabdyta. Per de
šimts metų nuo 1930 iki 1939 
m., tik 69,938 imigrantai at
vyko į Ameriką kasmet.

Daug kuriamojo ir reikalin
go darbo turi būti atlikta dėl 
ateivių ir naujų imigrantų. 
Bet nauja serija klausimų iš
kyla.

Palyginus vienodumą šalies 
Jungt. Valstijos virto palaimos 
žemė daugeliui žmonių ir re
ligijų. Paskutinio šimtmečio 
38,000,000 imigrantų—įvairios 
rasės, religinės ir kultūrinės 
grupės—yra priėmusios pa
grindai! anglo-saksų palikimą 

I šios šalies. Bet tuom pat kar
tu įskiepinamą,^kirtingas ka- 
rakteris ir kultūra, kurie pa
keičia tą palikimą ir Ameri
kos gyvenimo formą. Daug se
nųjų amerikiečių nepripažįs
ta tų vykstančių permainų. 
Ateiviai ir jų vaikai yra po 
įtekme ekonominio ir socialio 
gyvenimo dvasia. Prietaringu
mas įvairiose formose prieš 
juos atkreiptas. Ir pasekmė 
to, kad dešimtys milijonų 
amerikiečių nesijaučia pilną 
“priklausą”. Artt .nelaimės 
daug ateivių grupių su savim 
yra atsigabenę neapykantą, 
įgimtą nedraugingumą, perdi- 
delį nesveiką tautiškumą iš 
Europos. Kai kdrie nėra susi
pažinę su Amerika, bet linkę 
manyti, kad reikia laikytis 
nuošaliai nuo amerikoniško 
gyvenimo bangos.

Pasekmė to, nežiūrint į mū
sų ideališkumą, per didelė 
skirtingumo neapykanta tęsia
si Amerikos gyvenime, ir kad 
tas vis plečiasi, ir yra bloga 
Amerikai. Tikra tiesa, kad 
milijonai Amerikoje nesijau
čia pilnai priimtais, nesijau
čia taip kaip namieje, kultūri
niai ir dvasiniai. Tokis prieta
ringumas ir pasiskirstymas 
kenkia tautai. Ugdo pasiskirs
tymą, mažina mūs tautinį vei
kimą, mažina mūsų tveriamą-

mūsų

Unity 
komi
są lies 
ir ra-

Visas darbas, kuris FL1S 
veikė, ir ant toliaus bus tęsia
mas—laikraštiniai straipsniai, 
teikiama pagelba tūkstančiam 
naujai atvykusių, ir pastangos 
prieš prietaringumą ir neapy
kantą. Tas visas darbas ant 
toliaus bus varomas, bet žengs 
pirmyn kaipo dalis platesnės 
programos, kuri bus pritaikin
ta besimainančioms aplinky
bėms ir reikalavimams.

Maloniai atsakysime visus 
klausimus apie darbą ir pro
gramą.

Read Lewis, 
Executive Director.

Common Council for Amer
ican Unity

222 Fourth Avenue,
New York City.

Worcester, Mass

d ar
žu r- 
ku-

Vienas iš pirmų naujų 
bų bus išleidimas naujo 
nalo “Common Ground”, 
ris pirmu kartu pasirodys
rugsėjo mėnesy. Suprantama, 
kad kiek darbo bus galima 
atlikti priklausys nuo kiek pa
ramos bus sulaukta. Tokia pa
rama turi ateiti nuo generali
nių narysčių ir aukų. Genera
linė narystė bus $1.00 į me
tus. Visos dovanos iš $3.00 
ar dAugiau, įims generalinę 
narystę ir “Common Ground” 
prenumeratą.

Ar Jungt. Valstijos, su 130,- 
000,000 žmonių visokių tau
tinių ir rasinių paeičių, su vi
sokiomis simpatijomis ir nusi
statymais, galės įvesti efektin
gą vieningumą ?

Ar mes galime išvystyti to
kios rūšies supratimą ir prisi
dėjimą, kurie stovės už dides
nę ir patenkinantesnę civiliza
ciją mūsų šaliai, kokią pats 
pasaulis taip reikalauja?

Common Council tiki, jog 
yra galimas daiktas ir tiki

Nuo pikniko, įvykusio 15 d. 
rugsėjo, dovanos teko šiem as
menim :

Tikietas No. 150—*-A. Ver- 
vecka, Maynard, Mass., Phil- 
co Radio.

Tikietas No. 230—Chas. Na
gine, Winchester, N. H., Par
lor Lamp.

Tikietas No. 457—F. Rep
šys, Milford, Mass., Parlor 
Lamp.

Vokiečių Kanuolės “Bore 
bardavusios” Londoną

/Berlin. — Vokiečių kari
ninkai leido suprast, kad 
didžiosios jų kanuolės iš 
Franci jos pakrančių “bom
bardavo” Londoną, stovintį 
už 86 mylių.

London. — Anglai sako, 
kad šnekos apie Londono 
bombardavimą vokiečių ka- 
nuolėmis, tai tuščia pasaka. •

SVARBIOS KNYGOSA. K.

SCRANTON, PA
vai.

Su reikalavimais kreipkitės:

Parašė Pranulis

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

Rugsėjo 19 dienos 1:30 
po pietų užmušė lietuvį mai- 
nierį Simoną Naraučką ir su
žeidė jo du pagalbininku. Ant 
nelaimingojo krito toks dide
lis akmuo, jog nė 10 vyrų ne
galėtų pakelti. Naraučkas iš 
Lietuvos paėjo Kauno apskri
čio, Karmėlavos valsčiaus. 
Jungtinėse Valstijose išgyveno 
34 metus, buvo virš 50 metų 
amžiaus. Paliko nuliūdime 
moterį, šeimos neturėjo.

P. Vilčinskas.

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.
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Kairėje—Seimo prezidiumas:ISTORINIO LIETUVOS LIAUDIES SEIMO ATIDARYMO POSĖDIS 1940 m. liepos 21 d. Valst ybčs Teatre.
iš kairės į dešinę sėdi: P. Cvirka, Grigalavičius, Liudas Adomauskas, Mečys Gedvilas ir Anta nas Venclova. Viduryje: e. p. Respublikos 
Prezidentas Justas Paleckis sako atidarymo kalbą. Dešinėje—Seimo atstovai (pirmosiose trijose eilėse) ir svečiai.

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
ParaSč 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.
Knygelė 42 puslapi'?. KaJia K centų.

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



Pirmadienis, Rugsėjo 28, 1940Ketvirtas puslapis

NE ELGETA-KOVOTOJAS
—Kiek gali duoti dėl gero reikalo?— 

greit priėjęs geras mano pažįstamas 
klausia.

—Tai priklausys nuo reikalo, vienas; 
o kitas, kiek šiandien mano kišenius iš
galės,—jam atsakiau.

Pažįstamas pradėjo, kaip ir gėdingai, 
pasakoti apie jam vieną gerai pažįstamą 
veiklų unijistą ir K. Partijos narį, Ped
ro. Šiandien Amerikoj nėra nei gėda ir 
nei nuostabu būti be darbo ir visu kitu C v
gyvenimui reikalingų reikmenų. Pedro 
jau nuo senai be darbo, taipgi ir be visų 
gyvenimui reikalingų reikmenų. O kas 
prasčiausia, tai kad kitos šešios akys 
žiūri link jo dėl gyvenimo—pati ir du 
vaikučiai. Pedro mėgina net ir pusnuo
gis, apdriskęs, nedavalgęs ir pusbasis 
dieną po dienos praleisti, kad tik kaip 
nors sužyvinus savo šeimynėlę.

Na, lengva būt bile kam pasakyti: 
“Jeigu unijistas, tai šiandien turėtų dar
bą gauti; juk unijizmas dabar Ameriko
je daug ką reiškia, net ir valdžia unijas 
užtaria.” Taip tai taip, lengva pasakyti, 
ir atrodo, būk taip ir būt galima pada
ryti. Tačiaus kada susiduri su gyvenimo 
tikrenybę, tas viskas išnyksta, kaip garai 
saulėje ir nieko nei gausi, nei padarysi.

Mat, reikia suprasti, Pedro yra ne bile 
kokis išsižiojėlis, kuris tik lauktų, kad 
kada nors kas ką gero jam gerklėn 
įmestų, arba kad kokie ten sparnuoti an
gelai atlėktų iš aukštybių ir išlygintų vi
sas darbininkų skriaudas ir išnaudojimą 
ant šio šviesaus pasaulio. Jis pats ima 
savo rankosna tą darbą ir, prisidėjęs 
prie kitų tokių, dirba visa išgale tas ne
teisybes išnaikinti.

Bet, atminkime, ir geriausioji valdan
čiosios klasės valdžia už tokį elgesį ne- 
paglosto. Ji stačiai užsirūstina, kad vie
toj jai rankutę pabučiuoti, tu dar mėgi
ni toliaus siekius prie didesnių pagerini
mų netik sau, ale ir visiems kitiems to
kiems darbo skurdžiams, kaip ir tu pats. 
Jeigu ji, pagal jos manymą, tau pripa
žino uniją turėti, tai tuomi ir pasiten
kink. .. O jei ne... verksi... Tokia yra 
valdonų rūstybė.

Pedro dirba įvairius darbus. Bet ka
dangi jis ne taip milžiniškos sudėties, 
tai daugiausia dirba viešbučiuose ir res- 
taurantuose, kokis tik darbas papuola, 
bile gyvenimą pasidaryti sau ir šeimynai.

Keli metai atgal, New Yorko viešbu
čių ir restaurantų darbininkai turėjo ko
vingą ir net kruviną streiką. Pedro buvo 
pirmose eilėse streiko kovose. Gamta ir
gi, rodosi, būt buvus įsiūtus ant strei
kuojančių darbininkų,—kad jau šalo, tai 
šalo, kad net langai sproginėjo. Net ir 
gerai apsirengusiam buvo baugu nosį iš
kišti iš stubos. Tačiaus Pedro nuo’ pat 
pirmos streiko dienos užsikabino kortas 
ant pečių ir pikietavo darbavietes be at
laidos.

Toks neatlaidus jo kovingumas jį su- 
pažindė su visu skruzdėlynu “tvarkos 
dabotojų” ir visais darbdavių gončais ir 
pačiais darbdaviais. Taipgi jį supažin- 
dė su visais New Yorko kalėjimais, o jo 
galvelė “pakaštavojo” “tvarkos daboto
jų” lazdų ir daktaro adatos, gaudama 
siūlių ir skersai ir išilgai.

Tuo laik streikas buvo pralaimėtas. 
Bet ne ant ilgo. Pas darbininkus pasi
barė toks spaudimas, kad darbdaviai, 

>net raitydamies, turėjo pagalios pripa
žinti savo darbininkams uniją. Valdžia 
irgi prisidėjo prie davimo darbininkams 
unijos, mėgindama užglostyti begalinius 
susikirtimus tarp darbdavių ir darbinin- 
kų.

Nors darbininkai uniją laimėjo, vie
nok tas laimėjimas jau taip mizernas, 
taip mažai reiškiantis, kad darbdaviai 
nei ant vieno už tai neturėtų nei bartis 
nei pykti. Darbdaviams vistiek visa gale, 
kaip ir pirmiaus—ką jie nori, tą samdo, 
ką jie nori, tą paleidžia iš darbo ir kada 
tik nori. Tik viso labo jie “nukenčia”, 
tai kad darbininkai turi teisę sykiu susi
rinkti ir apkalbėti savo bendrus reikalus 
ir užlaikyti organizaciją.

Taigi tik vien už tai, kad darbininkams 
pasisekė iškovoti sau teisę organizuotis, 
visi kovingieji darbininkai susilaukė nuo 
darbdavių rūstybės ant amžių amžinųjų. 
Jie jau tokie sutvėrimai... Todėl ir Ped- 

.. ro vardą už tokius pat smertelnus grie-
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kus velnias užrašė į didelę, didelę juodą 
jaučio skūrą, kurią jie vadina “black 
list”. Dabar, jeigu Pedro tik bile kur 
paprašo darbo, darbdavis, arba jo gon- 
čas, pažiūri į tą velnio skūrą. Pamatęs 
jo vardą ten užrašytą didelėmis raudo
nomis raidėmis, Pedrui atsako—darbo 
nėra.

Metas po meto, kaip tie sako, šventu 
dūku negi gyvensi. Pedro nueina val
džion reikalauti pašalpos. Valdininkas ir
gi pažiūri ton velnio juodon skūron. Su
siraukia. Atsako Pedrui ateiti kitą sykį 
ir kitą sykį, ir kitą sykį... Tada Pedro 
turi eiti nuo Ainošiaus prie Kaipošiaus 
ir kovoti, su draugų pagelba, kol gauna 
savo šeimynai ar sau, ir tai trukdant ir 
trukdant.

Perbėgęs kiek trumpai apie Pedro gy
venimą, mano pažįstamas man papasa
kojo, jog šiuo syk Pedrui jau būtinai rei
kalinga pagalba suteikti ir draugams, 
nes, kaip jis pastebėjęs, Pedro jau senai 
netik apiplyšęs vaikšto, ale beveik sta
čiais basas. Taip ilgai, jo manymu, nega
li būti: draugai turi Pedrui greitą ir bū
tinai reikalingą pagalbą suteikti. Mano 
pažįstamas, va, jau dvi poras bal
tų pančiakų turi dėl jo kišeniuje. Ką jis 
nori, tai kad kiti draugai jam padėtų 
sukelti reikalingą sumą pinigų dėl poros 
čeverykų.

—Labai gerai,—sakau jam,—še pusdo- 
lerinę.

—Ačiū, labai ačiū,—tarė pažįstamas,— 
dabar galėsiu tiesiai eiti pas jį ir vestis 
krautuvėn čeverykų, nes šis pUsdoleris- 
jau sudaro tris ir pusę; užteks čevery- 
kams.

Ale kadangi aš turiu kiek liuoso laiko, 
tai mano pažįstamas būtinai nori mane 
vestis sykiu ir supažindinti su Pedru, ku
ris ant netolimo gatvės kampo jo laukiąs. 
Sutikau. Einame sykiu ir šnekučiuoja
me, kaip Pedro nustebs pamatęs, kad jo 
draugai visgi nepamiršta... Mat, mano 
pažįstamas jam nieko apie tai nesakė: 
pats viską darė pagal savo sumanymą ir 
draugų sutikimą, pagalbą.

—Labai malonu pažinti naują draugą, 
—Pedro spaudė man ranką, supažindin
tas.

Jis buvo tamsios išvaizdos, gerai anglų 
kalbą vartojantis, mažo ūgio ir sudėjimo, v 
Galima buvo spėti, kad jis arba Ameri
koj gimęs iš ispanų tėvų, arba kilęs iš 
kokios nors pietų Amerikos šalies. Dra
bužiai jo gan švarūs, tačiaus labai, labai 
nudėvėti—net ir lopų yra. O jau tie jo 
čeverykai, tai ištikrųjų dringi. Retas ku
ris ir praeivis praeina juosna nepažvel
gęs.

Pradėjome pasikalbėjimą apie įvairius 
dalykus, kas tai liečia gyvenimą. Ištik
rųjų tai simpatingas ir gabus žmogus, 
su kuriuo būt bile kam malonu susitikti 
ir pasikalbėti; taip plačiai ir daug žino.

Mano pažįstamas pradėjo šypsotis ir 
prisirengė Pedrui pareikšti surprizą. ‘

—Draugas Pedrai, aš .pasiėmiau at
likti darbą, nieko nesiklausęs, su kuriuo 
ir pats, manau, sutiksi, nes kas nors jį 
turi atlikti,—pradėjo mano pažįstamas. 
—Aš sumaniau, o geri draugai sumetė 
reikalingą sumą pinigų, idant galėčiau 
tau čeverykus nupirkti, kurių, pastebė
jau, jau senai tau dikčiai ir neatidėlio j an
čiai reikia, dėl sveikatos apsaugojimo. 
Tai dabar, va, ir galėsime sykiu eiti 
krautuvėn.

—Ką? Man čeverykus pirksite savo 
pinigais?! Niekados, drauge! Nei cento 
iš jūsų, kol spėkos turiu kovoti!

—Tai ką, jie mane padės ant black 
list, atims teisę darbą gauti ir gyvenimą 
pasidaryti, o paskui norės, kad mane 
draugai šelptų? Niekados! Jeigu valdi
ninkai eina talkon darbdaviams, tai jie 
turės man duoti arba darbą, arba duoną!

Jis mums išdrožė šitokią prakalbą gan 
pakilusiais jausmais ir užsidegusiu veidu.

Aš kaip ir paraudau. O mano pažįsta
mas, galėjau matyti, jautėsi, kaip musę 
perkandęs... Ir jis atkartotinai atsipra
šė Pedro, pareikšdamas, jog jis neturėjo 
mažiausio npro jį pažeminti, tik norėjo 
kaipo draugui reikalingą pagalbą su
teikti.

Turiu prisipažinti prie silpnybės. Jei
gu aš būčiau buvęs tokioj padėty, bū
čiau priėmęs gerų draugų pagalbą.

Bet jis ne toks lepšė, ne elgeta, ale ko
votojas.

A. Gilmanas.

---------- - — - —

t A I S ® ®

Iš kaires j dešinę: Sov. Sąjungos pulk. gen. O. Gorodikovas ir S. Popovas, 
kurie dalyvavo priėmime Estijos deleg acijos, kai ši atvyko j Maskvą prašyti 
priimti Estiją j SSSR tautą šeimą. Dešinėje, su gėlėmis, Johannes Varės, Es
tijos delegacijos pirmininkas.

Taip Liaudis Balsavo
Rinkimai į seimą Lietuvoje 

pavirto visuotine liaudies 
džiaugsmo švente. Pirmąją ir 
antrąją rinkimų dieną man te
ko aplankyti daugelį krašto 
vietų—miestų ir kaimų. Ne
paisant smarkaus lietaus, ku
ris daugelį kelių padarė ' ne
pravažiuojamais, visur buvo 
matyti traukiant būrius žmo
nių į artimiausius balsavimo 
punktus. Vieni jų ėjo basi, iki 
kelių pasiraitoję kelnes, užsi
dengę nuo lietaus maišais ir 
skaromis, kiti jojo raiti, va
žiavo vežimuose ištisomis šei
momis. Pro lietaus šnaresį, 
tarp miškų, klonių ir laukų 
buvo girdėt skambant lietu
viu liaudies ir naujosios So
vietu dainos. Visi miesteliai ir 
kaimai buvo pasipuošę trans
parantais, raudonomis ir tri
spalvėmis vėliavpmis. Mokyk
lų, valsčiaus namų, įstaigų ir 
gyventojų butų languose, ap
kaišyti pušų šakelėmis, apipin
ti laukų ir darželių gėlių vai
nikais, stovėjo Stalino, Moloto
vo, Vorošilovo, Lietuvos liau
dies vyriausybės narių, o taip 
pat toje apylinkėje išstatytų 
seimo kandidatų portretai. 
Daugelis tų portretų, pieštų 
vietos dailininkų mėgėjų, dvel
kė tikra šilima ir meile savo 
vadams.

Prie balsavimo punktų, daž
niausiai mokyklų, valsčiaus 
savivaldybių salėse, skambėjo 
mėgėjų orkestrai, šoko jau
nuomenė. 'Čia pat sėdėjo se
neliai ir džiugiais veidais kal
bėjosi tarp savęs. Paklausti 
ką jie galvoja apie seimo rin
kimus, atsakinėjo:

—Mes galvojam tai, ką ir 
visa liaudis: jeigu patys ’š sa-

Nepaisant liaudies priešų 
paleistų visokiausių prasima
nymų apie žemę, apie bažny
čias, nepaisant smetonininkų 
šmeižtų ir kitokių išmislų, 
Lietuvos darbo liaudis vienin
ga valia, gausia mase stojo 
prie urnų ir atidavė savo bal
sus už pažangesnę, šviesesnę 
darbo žmonių Lietuvą.

Šis seimas—tikras Lietuvos 
darbo liaudies seimas.

Petras Cvirka.

Boston, Mass
Rugsėjo 17 dieną įvyko po

sėdis sudarymui atskaitos bu
vusio Massachusetts. Lietuvių 
Kongreso Draugijų Sąryšio 
pikniko, Haverhill, Mass. Pik
nikas davė gryno pelno $65 
su centais. Turime padėkoti 
draugams havcrhilliečiams už 
jų pasidarbavimą ir uolų pasi
ryžimą padaryti šį pikniką! 
pasekmingu. Nors Ilaverhillis 
yra gana nuošaliai nuo didžių
jų Massachusetts lietuviškų 
centrų, vienok į pikniką pu
blikos suvažiavo gana gražus 
būrys ir praleido laiką gana 
jaukioj atmosferoj.

Praeitoj metinėj Am. Liet. 
Kongreso, Bostono apskričio 
konferencijoj, socialistų vado
vybė, pasitraukdama iš Kon
greso ir kartu Bostono apskri
čio, teisino savo žygį: kam 
Sovietų Sąjunga padarė neka- 
riavimo sutartį su Vokietija, ir 
baime, iš priežasties karo, ky
lančios Amerikoje • reakcijos 
prieš darbininkišką ir libera
liška veikla. Didelė didžiuma 
konferencijos delegatų pasisa

vųjų rinkomės, taigi iš mūs 
pačių ir seimas bus. O anks
čiau būdavo—rinko ką nori, 
balsuok kaip beišmanai, vis
tiek Smetona savo dvarininkus 
tau ant sprando pasodins.

Viena senelė iš Sintautų, 
darbo invalidė, visą gyvenimą 
atidavusi dvarui ir senatvėje 
savo darbdavių išmesta liki
mo valiai, nešama valstiečių 
ant rankų į balsavimo punk
tą, susijaudinusi glostė savo 
nešėjus raukšlėta ranka, kal
bėdama :

—Nelaukiau, kad kada nors 
kas mane atsimins ir išneš is 
tamsiojo rūsio į šviesiąją die
ną. Balsuosiu, vaikeliai, bal
suosiu, kad kiti būtų laimin
gesni, kad nesusilauktų mano 
likimo.

Šakių apygardoje, kur prieš 
keletą metų Smetona su savo 
budeliais numalšino revoliuci
nį valstiečių judėjimą, pralie- 
jant darbo žmonių kraują, vie
no ilgai kalinto laukų darbi
ninko našlė, gavusi kandidatų 
sąrašą ir rūpestingai jį su- 
lanksčiusi, prieš balsuodama1 
ilgai laikė jį voke, priglaudu- j 
si prie krūtinės. Kai komisijos 
nariai paklausė moteriškės, 
kodėl ji nebalsuoja, toji at
sakė :

—Nors valandėlę prie šir
dies palaikysiu: juk savi, tie 
patys darbo žmonės... kaip 

.Besidžiaugsi!

Varde MLKD Sąryšio ačiuo- 
ju visiems darbuotojams, ku
rie dirbote ir kooperavote su 
komitetu ne tik surengime 
pikniko, bet ir visuose kituose 
darbuose praeityje ir gal dar 
teks dirbti gražesnių darbų, 
ramesnėj atmosferoj, ateityje.

Sekr. S. Zavis.

Binghamton, N. Y.
Rugsėjo 15 d. įvyko LDS 6 

kp. piknikas Judikaičio far- 
moje. Dienos popietis buvo 
gražus, nors ir vėsus. Į pava
karį, bcdaugėjant publikai, 
pradėjo lynoti. Nesant arti pa
stogės, publika pradėjo skirs
tytis. Liko nesuvartotų skanių 
valgių ir gėrimų.

Į šį pikniką buvo atvykę 
svečiai iš Scrantono—J. Kle- 
kūnas ir Norkus.

šiame piknike gerai pasi
darbavo rengimo komisija: 
žvirblienė, Jasilionienė, Tin-

kė už tęsimą Kongreso veik
los, laikydamiesi to tezio, kad 
dar nei Lietuvos politiniai ka
liniai paliuosuotl, nei demo
kratija atsteigta. Mes persior
ganizavome į Mass. Diet. Kon
greso Draugijų Sąryšį ir stojo
me į sargybą tolimesnio vysty
mosi Lietuvos politikos karinė
je apystovoje. Bijotis gi Ame
rikos reakcijos mums nebuvo 
jokios priežasties, nes mes jo
kia priešamerikine politika 
neužsiimame.

Po paskutinio perversmo 
Lietuvoje, su pabėgimu Smeto
nos pas Hitlerį ir susikūrimu 
naujos valdžios, kuri paliuo- 
savo politinius kalinius, mūsų 
pirmutinis etapas užsibrėžtos 
veiklos likos atsiektas. Ką mes 
toliau veiksime, priklausys 
nuo ateinančios metinės kon
ferencijos, kuri likosi nutarta 
šaukti lapkričio 3 dieną.

kūnienė ir Žemaitienė; taip gi 
joms padėjo A. Judikaitis, L. 
Tvarijonas ir S. Jasilionis. 
Tvarionas ne tik visus reikme
nis suvežė, bet ir rengėjas ir 
šiaip svečių atvežė. Muzikan
tais patarnavo P. Grinius ir J. 
Ivanauskas.

Nors šį pikniką negalima 
skaityti gerai pavykusiu, bet 
pelno visgi susidarys desėtkas 
doleriu. A. Judikaičiui pri
klauso nuoširdi padėka už su
teikimą vietos nemokamai.*. * *

Binghamtoniečių pažįstamas 
Baltrus Kaminskas atsiuntė 
Jasilioniui laišką iš Lietuvos. 
Jis džiaugiasi naujomis refor
momis Lietuvoj ir Lietuvos pri
sidėjimu į Sovietų Sąjungą; 
krašto ateitis saugi, žmonės 
ramūs, jis sako.

L. Tvarijonas gavo laišką 
nuo brolio. Jis sako, kad So
vietai Lietuvoj prigys ir ža
liuos. J.
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CHARLES J. ROMAN
• (RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Liūdesio valandoje kreip
kitės prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą.

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

• •

1113 Mt Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

MOKYKLOS BAIGIMO PROGA
APDOVANOKITE JAUNUOLIUS

Puikiausia berniukui ar mergaitei dovana — tai naujas Remington Type- 
writeris. Artinasi mokyklų baigimo sezonas — Graduations. Apdovanokite 
. savo jaunuolius gražia, nauja Remington Typewriter mašinėle.

ŠTAI JUMS PASIRINKIMAS:

Remette Portable Typewriter
(Educational Keyboard No. 8410)

Junior DeLuxe Portable

Remington Model No. 5 DeLuxe

Remington Model No. 1 DeLuxe

DeLuxe Noiseless Portable

$29.75

$49.50
$59.50
$67.50Tuojau užsisakykite per “Laisvę/ 

nes “Laisvė” savo skaitytojams 
duoda didelę nuolaidą.

Parašykite “Laisvės” Administracijai klausdami informacijų, j prisiusime jums 
cirkuliarą, kuris plačiai aprašo kiekvieną mašiną.

“LAISVES” ADMINISTRACIJA
427 LORIMER ST. BROOKLYN, N. Y.
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Iš Brazilijos ir Lietuvių 
Kolonijos Padangės

tams žyminių ženklų sukli
juoti kaštuoja ne daugiau 
kaip 50$000.

Dar to neužtenka. Valdžia, 
matyti, norėdama apiplėšti 
ateivius, tiesiog varu varo na- 
turalizuotis— priimti Brazili-

Brangūs broliai, lietuviai 
amerikiečiai, nors gal tas bus 
ir iš temos, bet pradedant šį 
rašinėlį noriu štai ką pasaky
ti : Skaitant Amerikos lietuvių 
darbininkišką spaudą mažai 
arba ir visai joje negalima už
tikti žinių apie Braziliją ir 
čia gyvenančius lietuvius.

Tik, draugai, prašau nepa
manyti, kad cįėl tos priežasties 
aš noriu jus kaltinti, nieko pa
našaus. Aš kaltinu Brazilijos 
liet, darbininkus, kurie suge
ba vartoti plunksną ir nieko 
neparašo iš čionykščio lietu
vių gyvenimo.

Taip pat turi prisipažinti, 
kad tuo apsileidimo kaltinin
ku esu ir aš pats ir manau, 
kad tas apsileidimas pareina 
iš dalies dėl sunkių žmogaus 
ekonominių sąlygų. Tas savai
me suprantama, kad skurdžiai 
gyvendamas žmogus kažin 
kaip surumbėja, liekas be en
ergijos, neatsiranda pilnai pas 
jį bent koks noras galvoti apie 
kultūrinį bei visuomeninį vei
kimą ir bendrai atsiranda kar
tu ir protinis tingėjimas.

Gal tik dėl to ir yra taip, 
kad tose šalyse, kur viešpa
tauja didesnis skurdas, truk
do vystytis civilizacijai ir kul
tūrai. *

Bet ateina ir tokios valan
dos, kuomet ir tingėjimui at
eina galas ir žmoguje užsižie
bia energijos kibirkštys. Tuo
met ir vėl norisi gyventi ir 
dirbti. O šios energijos prie
žastis yra, kuomet po ranka 
pasitaiko gera knyga bei laik
raštis. Dėl tos tai priežasties 
rašydamas šį rašinėlį įžangoj 
ir norėjau pastebėti šias žmo
gaus psichologijos ydas, ku
rias jam suteikia nusivylimas 
ir energija.

Taigi ir šiuo kartu netyčio
mis gavus pundą “Laisvės,” 
kur ypatingai daug . rašoma 
apie Lietuvos liaudies džiaugs
mą dėl smetoninės tyronijos 
žlugimo ir mane apėmė dide
lis noras nors trumpais žo
džiais ir kiek mokėdamas, iš- 
reikti, ne tik savo, bet'tūks
tančių lietuvių, kurie gyvena 
Brazilijoj, tą džiaugsmą, kurį 
jie jautė, sužinoję, kad kru
vinas Smetona išdūmė į Vo
kietiją. Bet pirma, negu kal
bėsime apie tai, prašau man 
leisti tarti vieną kitą žodį ir 
apie Braziliją, bei šiuo karo 
laiku sunkią ekonominę darbi
ninkų padėtį.
Karas ir Brazilijos Darbininkų 

Vargai

Prasidėjus pereitų metų Eu
ropos karui, jeigu tiesioginiai 
bombų sprogimai nepalietė 
šio kontinento, bet už tai visa 
Piet. Amerika, tuo labiau Bra
zilija, kurios pramonė bei pre
kyba buvo surišta su Europos 
valstybėmis, tiesiog konvulsi
jos liko sukrėsta. Fabrikai, ne
galėdami gauti iš Europos ža
liavos savo pramonei ir tuo 
pačiu kartu eksportuoti gami
nius, sumažino produkcija ant 
50 nuoš. Didžiausiais kiekiais

daviai labai lengvai apėjo, 
paliuosuodami suaugusius dar
bininkus, o jų vieton priim
dami nepilnamečius, nes sala- 
rio minimo iki 18 m. amžiaus 
neliečia. Bet tie, kurie dirba ir 
gauna salario minimo, jokiu 
būdu iš to pragyventi negali. 
Pavyzdžiui: Sao Paulo sosti
nėj ir jos apskričiuose nusta
tyta l,$100 į v., tai yra, per 
8 v. 8$800. (apie pusė ameri
koniško dolerio). Tuo tarpu 
toje pačioje vietoje, pačių rei
kalingiausių maisto produktų 
kaina yra tokia: mėsa, jautie
na kilas 3$000; duona 1.400; 
pupeliai 1.200; ryžiai 1.800; 
bulvės 1.500; sviestas 6$000; 
sūris 5$000; pienas 1.200; ka
va 1.300; lašiniai 3.500; rū
kyti 5$000.
\ čia reikia pastebėti, kad iš
skiriant Rio de Janeiro dis- 
triktą salario minimo dar ma
žesnis, o produktų kainos 
aukštesnės ir beveik dabar 
kas mėn. vis dar po šimtuką 
reisų pakyla. Taigi, nors šito
kioj suglaustoj formoj išsita
riau apie Brazilijos darbinin
kų, jų tarpe ir lietuvių, eko
nominį gyvenimą. Negeresnė 
čia ir socialė darb. padėtis, 
ypač ateivių.

Ateivių Socialė Būklė

Skaitant “Laisvę”, užtikau, 
kad Amerikos senatas svarsto 
ateivių registracijos įstaty
mą, bet ateiviai, kartu su 
Amerikos pažangia visuome
ne, žada prieš jį griežtai ko
voti.

Perskaitęs nusišypsojau. De
mokratiška Amerika, demo
kratiška ir Brazilija, bet koks 
skirtumas!

Jeigu Brazilijoje pasisakytų 
prieš panašų įstatymą kokia 
nors ateivių organizacija, ar
ba spauda, tai kaipo didžiausi 
valstybės priešai tuojaus atsi
durtų kurioje nors gyvatėmis 
apgyventoje saloje.

Brazilijoj ateiviai, ypatingai 
darbo žmonės, yra beteisiai ir 
laikomi žemiau gyvulių ! Ir jei
gu Amerikos ateiviai bijo pirš
tų antspaudų, kaipo krimina
listų ženklo, tai turiu pasakyti, 
kad mes Brazilijoj seniai jau 
prie to pripratome. Brazilijos 
vyriausybė jau prieš porą me
tų išleido dekretą, kuriuomi 
visi ateiviai nuo 18 m. iki 60 
m. amžiaus abiejų lyčių turė
jo registruotis ir išsiimti as

mens liudijimus, grasindama 
darbo nustojimu, kalėjimais ir 
ištrėmimais, kurie neklausys 
šio įstatymo. Ir šį liudijimą 
išsiimti buvo netaip jau leng
va, nes reikėjo susidurti su 
įvairiausiomis valdžios įstaigo
mis, pamesti daug darbo die
nų ir tai kartais be pasekmių, 
nes nemokant vietinės kal
bos, tai ir visokius formalu
mus negalima buvo tinkamai 
atlikti. Taigi šiuo reikalu te
ko kreiptis pas visokius tarpi
ninkus, kurie lupo kiekvienam 
interesantui iki 220$000 mil- 
reisų. Tuo tarpu šiam liūdy- 
mui išimti įvairiems dokumen-

jos pilietybę, kuri kainuoja 
apie 1000$000. Ir, be abejonės, 
daug negalėdami sumokėti 
šios sumos arba nenorėdami 
verstinai būti šios šalies pilie
čiais, tapo paliuosuoti nuo į- 
vairių valdiškų darbų.

šitoks valdžios užsimojimas 
ir lietuviams labai pakenkė, 
kurie dirbo Priefeituroj, Guar- 
da Civil ir kitur. Teisybė, gin
ti darbininkų socialius reika
lus yra sutverta ir Darbo Mi
nisterija su savo departmen- 
tais ir įvairiausiomis sekcijo
mis, bet ji negina, o tik iš dar
bininkų tyčiojasi.

Šių žodžių rasėjui vieną 
kartą teko kreiptis į tą depart- 
mentą, kad darbdavis paliuo- 
suodamas iš darbo užpildytų 
darbo knygutėje esančią blan
ką, o tą nepadarius, kitur ne
galima darbo gauti. Bet man 
vos tik įėjus ir paklausus pas 
informatorių, kur šiuo reikalu 
reikia kreiptis, tuoj atsakė: 
jūs, girdi, nieko daugiau neži
note, tik savo ponus skųsti. 
Girdi: jūs komunistai, jus vi
sus reikia į salas išvežti, o 
“gringus” visus išdeportuoti. 
Tiesiog mane iškoliojo ir pats 
nesupratau už ką.
Darbo unijos ir bosų agentai

Neva dar yra sindikatai ir 
darb. unijos, per kurias nu
skriaustieji gali teisybės j ieš
koti. Deja, į sindikatų vadovy
bes darb. neturi teisių išrinkti 
ką jie nori, nes ponas darbo 
ministras tokius nepatvirtins.

Sindikatų viršūnėse tupi po
licijos šnipai ir darbdaviams 
parsidavę niekšai, kurie uoliai 
žiūri, kad į sindikatus neįsi
skverbtų kovingesni darb., 
ypač bijo ateivių, kuriuos 
skaito komunistais.

Lietuviai ir jų veikla
Dėl tokio ekonominio ir so- 

cialio skurdo čia labai sunkus 
bent koks kultūrinis ir visuo
meninis darbas, o šioje srityje 
atsilikę labai ir lietuviai.

Sao-Paulo mieste, kuriame 
priskaitoma apie 10,000 lietu
vių, veikia vos tik 4-rios lietu
viškos organizacijos ir tos pa
čios nariais neskaitlingos.

Lietuvos liaudies pinigais 
pastatytos 5-kios mokyklos ir 
importuotais tautininkų šni
pais vietoj mokytojų, dar 
esant Smetono rėžimui, veda
mos, dar šiaip taip veikia. Bet 
dabar, kaip girdėti, tautininkų 
agentai jas nori parduoti iš 
varžytinių.

Lietuvių džiaugsmas
Iš lietuvių kultūrinio gyve

nimo, esant geresnei progai, 
parašysiu atskirai plačiau. 
Dabar noriu aprašyti, kaip 
Brazilijoj lietuviai nudžiugo, 
kuomet sužinojo, kad jau atė
jo amen kunigų ir tautininkų 
despotizmui mūsų brangioj 
gimtinėj Lietuvoj. Galima sau 
įsivaizdinti, kituose pasaulio 
kraštuose, kur tik yra mūsų 
brolių lietuvių <lar prieš ka
rinius laikus įsikūrusios kolo
nijos ir ypatingai ten gimusie

ji tūkstančiai lietuviško jau
nimo, kurie Lietuvą ir Lietu
vos gyvenimą pažįsta tik iš 
spaudos, šiandieną džiaugia
si, kad visgi pagaliaus jų bro
liams Lietuvoje prašvito lais
vės saulutė. Tuo labiau mes 
Brazilijos lietuviai, kurie dar 
ant savų pečių nešiojame tau
tininkų ir krikščionių demo
kratų būdelių nagaikų žymes, 
džiaugiamės šimteriopai.

Atsiminkite, broliai, kad 
masinė iš Lietuvos emigracija 
įvyko tuojaus po kruvino Sme
tono perversmo 1926 m., kuo
met Smetono budeliai visokie 
iš Rusijos nuo liaudies keršto 
pabėgusieji chuliganai, buvo 
paskirti apskričių viršinin
kais, nuovados ir kitais či- 
novninkais, kurie kankino ir 
persekiojo mus be jokio pasi
gailėjimo. Ir kad išvengus tų 
visų torturavimų, mums kitos 
išeities ir nebuvo, kaip tik pa
likti savo žemės sklypelius, il
gų metų prakaitu ir ašaromis 
vilgintus, šiaudinius stogus, 
gimtąjį kraštą, ir su pilnomis 
akimis ašarų, važiuoti į tolimą 
ir nežinomą Braziliją. Galima 
drąsiai sakyti, kad 80% Bra
zilijos lietuvių, nors nesąmo
ningi, priskaitomi prie politi
nių emigrantų, nes vieni čia 
važiavo bėgdami nuo teroro, 
o kiti nuo nepakenčiamo skur
do.

Užtai, kuomet mes išgirdo
me, kad Lietuvoje tapo suda
ryta Liaudies Vyriausybė, iš 
džiaugsmo nežinojome ką ir 
daryti. Negalėdami viešai jo 
išreikšti, bėgome vieni pas ki
tus, siuntinėjome į provinci
jas pasveikinimo laiškus, su
sitikę gatvėse vieni kitus svei
kinome ir 1.1, ir t.t. Ir dabar 
bendra visų nuotaika yra to
kia, kad jeigu ateitų geros 
sąlygos grįšti į Lietuvą, tai 
80% lietuvių uždainuotų: 
Sudie kraštai, jūs svetimieji, 
Palikit laimėj pasinėrę,
Nors daug jūs turit aukso, tur

to,
Bet daug ir siūlai didžio skur

do. . .
Taip dainuoju dėl to, kad 

visi pakėlę sparnus laukia tik 
geros progos.. .

Niekšų Armija
Bet nereikia pamiršti, kad 

tuo .pačiu keliu iš Lietuvos at
vyko ir kitą emigrantų rūšis. 
Tai juodieji apaštalai, Lietu
voje prasikaltę kriminalistai, 
specialiai siunčiami tautininkų 
šnipai ir daug kitų “špicerių”, 
kurie per daugelį metų prisi
dengę “geros valios” tautie
čiais, konsulų P. Mačiulio ir 
Gaučio vadovaujami, padėda
vo vietinei policijai persekioti 
ir likviduoti bent kokią lietu
vių kultūrinę veiklą. Per eilę 
metų jie išardė daug liet, dar
biu. organizacijų, desėtkus jų 
veikėjų sugrūsdami į Brazili
jos katorgos salas ir kitus iš- 
deportuodami kruvinam Sme
tonai į rankas. Galite, broliai, 
suprasti, kokį smūgį dar čia 
esantieji jų pirmtakūnai kuni
gai Arminas ir Ragašinskis 
gavo. Mūsų džiaugsmas ši
tiems tautos išmatoms buvo 
perkūno trenksmas iš giedro 
dangaus į jų pakaušius. Su
prasdami, kad jiems iš po ko
jų žemė pradeda bėgti, yt pa-

mišėliai, pradėjo rėkti per sa
vo spaudą 40,000 lietuvių var
du, kad reikia rinkti parašus 
ir siųsti protestų rezoliucijas 
“k a c a p ams”, “burliokams,” 
“azijatam,” “išgamom,” “žyd- 
berniam”, “banditam,” “va
gims,” “išdavikams” ir dar 
šiam kam. Bet kuomet . į jų 
isteriškus šauksmus neatsilie
pė net ir kvailiausia davatka, 
pradėjo grasinti teroru ir 
kerštu.

Ir netenka abejoti, kad Ju
dos jau mindo policijos ka
bineto slenksčius, kad likvi
duoti vienintelę lietuvių darb. 
kultūrinę ir meninę organiza
ciją LMMR “Rytas” ir kad su
ėsti atskirus asmenius, kuriuos 
jie geriau pažįsta.

Ir kadangi mes Brazilijos 
lietuviai darbininkai neturime 
savo spaudos ir negalėdami 
viešai išreikšti savo džiaugsmo 
ir kartu sudaužyti tų fariziejų 
provokacijas ir melus, nutarė
me greitai išleisti atsišaukimą, 
kurį tapgi pasiųsime visai lie
tuviškai darbininkiškai spau
dai, kad visas lietuviškas pa
saulis išgirstų, kad ir mos, 
Brazilijos lietuviai, drauge 
džiaugiamės su- mūsų pasiliuo- 
savusiais broliais Lietuvoje.

Žiežmarietis.
Sao Paulo 
VIII-20-40.

Angly Bombanešis per Klai
dą Nutūpė į Italy Nagus

Roma. — Vienas bombi- 
nis anglų orlaivis, lėkdamas 
į anglų salą Maltą, per klai
dą nutūpė italų saloje Pan- 
teleria. Italai suėmė orlaivį 
su visais trimis lakūnais.

Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėje’*.

LeVANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated 
•

J. LeVANDA—E. LeVANDA
Tėvas ir Sūnus Levandauskal

UNDERTAKERS 
•

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. Stagg 2-0788 x
NIGHT—HAvemeyer 8-1158

PRANEŠIMAI IS KITUR
SCRANTON, PA.

ALDLD 39 kp. rengia prakalbas, 
kurios įvyks 23 d. rugsėjo, Jv. Mcš- 
kiūno svetainėj, 132 W. Market St. 
Pradžia 7:30 vai. vakarop Kalbės 
drg. F. Abekas, “Vilnie/’ redakto
rius, iš Chicagos, Kviečiame visus 
dalyvauti prakalbose/ Daug naujo 
išgirsite. Įžanga vaitui. — Kom.

(223<224)

LICENSES
WHOLESALE AND RETAIL

Beer, Wine, Liquor
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2938 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tile Alcoholic Beverage Control Law at 2303 
65th 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 10094 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 5124 
9th Ave., Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed off the premises.

CHARLES WEISS
5124 — 9th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2149 has been issued to the undersigned 
to sell beer at 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.

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 MACHTINGER 

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10814 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1G80 
E. 12th St., Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed off the premises.

MURRAY DEINER, IRVING DEINER 
& JOSEPH WILKER 
d-b-a D. & W. Dairy

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

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA

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

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-8842
0---------------------- —-------------------- (į

RPO KEPTUVEr

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

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, senvi- 
čiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi ke
pama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausią 
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 paštų J kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svori Ir kainas.

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

ĮSIGYKITE DABAR! j
čia parodyta tik keli daiktai iš didelio sandėlio.

pirrųiau „ eksportuojami pro
duktai, kaipo pamatinis Bra
zilijos ekonominis šaltinis, ka
va ir medvilnė, liko visai su
paralyžiuoti.

To pasekmėje, iš fabrikų, 
transporto, . plantacijų ir iš 
smulkesnių įmonių, liko pa- 
liuosuota tūkstančiai darbinin
kų, kurie atsidūrė gatvėje be
viltiškam gyvenimui.

Vien Sao Paulo mieste, kur 
išsivysčiusi labiau industrija 
bei pramonė, šiuo laiku pri-, 
skaitoma nuo 5,000 iki 6,000 
bedarbių.

Nepavydėtinas gyvenimas ir 
dirbančiųjų, nes darbdaviai, 
pasinaudodami bedarbių armi
jomis, išsijuosę visur kapoja 
darbininkams algas. Tas ypač 
pasireiškė smulkesnėse įmonė
se, siuvyklose, mezginyčiose ir 
kitur.

Tiesa, yra valdžios išleistas 
dekretas (salario minimo) 
dėl algos minimumo, bet dau- 
gelyj vietų šį įstatymą darb-

Meksikos prezidentas Cardenas, kurio prezidentavimo dienos baigiasi, daly
vauja pirmojoj sesijoj naujo krašto kongreso.__ .■

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.

®—---------------------------------------- ffi

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

580 SUMMER AVENUE 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

’ ’ ’l 1 ’ . ' " ' ,

------------- '•------------------------------[fl

Riešiniai laikrodėliai 
Apkainuoti nuo $2.00 

• Pilnai garantuoti 
i 

L

Perfekto ir melsvai-balti dai- 
mantai pakeičiami sulig pilnos 

kainos laike vienerių metų.

Moterims ir vyrams setai pa- 
sidabinimui apkainuoti nuo $1

Aplankykite mūsų rcllgljinių daiktų 
departamentų. Už mažus rank

pinigius palaikysime bile daiktų

ROBERT LIPTON
JEWELER :: ĮSTEIGTA 1892

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

Priminkite šį skelbimą, tai gausite nuolaidu

KAIP PALAIKYT SVEIKATĄ
— VYRAI IR MOTERYS —

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

Kraujo ir Šlapumo Tyrimai, X-Rays
A ,, , f PRIEINAMOS KAINOS

Atskiri pasitarimų kambariai Vyram ir Moterim 
IŠTYRIMAI DOVANAI

(VirJ 28 m. Privatinės ir Ligoninėje Praktikos)

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

TArp Union Square ir Irving PI.
VALANDOS: 9 A. M—8 P. M.; 

Sekmadieniais: 9 A. M.—2 P. M.
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BROOKLYN, N. Y.
Tel. Evergreen 4-9508

Pirmadienis, Rugsėjo 23, 1940

Ar Žinot Amerikos Istoriją?

Amerikiečiai Išgirs Browde- Padėka Dirbusiems
Priruošime Seimo

patal-
u nijistų.

Organizacijų Atydai

Gilus Ačiū

geriausių

Carl

F. W. SHAUNS

2,100 svarų svorius; 
mažiau 20 vyrų darbo

žinot, 
duoda 

visiems

pa- 
se- 

visi 
pa-

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Ilewes eleveiterlo stoties

Lankėsi “Laisvėje”

Komisijos narys J. Aymanas.
Gvardiečiai, paimti karinėn 

lavybon, turės užsiregistruoti 
spalių 7-15, jei nori dalyvauti 
balsavimuose.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Siuvėjų Unijos 54-to skyriaus mė
nesinis susirinkimas įvyks trečiadie
nį, rugsėjo 25 d., 7:30 vai. vakare, 
Liet. Am. Piliečių Kliubo salėj, 280 
Union Ave., Brooklyn, N. Y. Nariai 
prašomi dalyvauti.

Sekr. C. Neciunskas.
(224-225)

kaltinant ne- 
O ta “netvar- 
kad unija at
pik i eto liniją

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

Iš senų 
n a u jus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais.
kalui esant ir 
p a d i dinų tokio 
dydžio, kokio pa

s' geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
{vairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 

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

stočių BMT Line
Tel.: Glenmore 5-6191

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

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei-

vių organizacijoms irgi reikė
tų dalyvauti. P. K.

RANDAVOJ1MA1
PATOGUS KAMBARYS

Pasiranduoja puikus “fornišiuo- 
tas” kambarys su visais patogu
mais: šiltas ir šaltas vanduo, garu 
(“steam”) apšildomas, arti Pros
pect Parko, gražioje rezidencijoje; 
užtikrintas privatiškumas. Gali at
siliepti vyras, moteris, arba mergi
na. Randa nebrangi. Kreiptis “Lais
vėje” pas: P. Baranauską.

(224-226)
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Policija Atakavo 

Pikietus rio Prakalbą, Nežiūrint Jam 
Daromų Skerspainių

Laivakroviai Statys Bosams 
Reikalavimus prieš Unijos 

Viršininkų Norą

5 
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NOTARY 
PUBLIC

Telephone 
STagg 2-5043

Rugsėjo 19-tą, prie Levy 
Bros. China Co., 79 Fifth Ave., 
N*. Y., pardavinėtojų unija iš
šaukė masinį pikietą, kuriame 
dalyvavo apie 300
Policija ėmė blaškyt pikietu 
ir 36 areštavo 
tvarkos kėlime, 
ka” buvo tame, 
sisakė sumažint
iki 20 asmenų, kaip to to rei
kalavo policija.

Tarpe sulaikytų buvo Wal
ter Nelson, Sam Prieki land er, 
John Downing, Irving Lebold, 
ir Phil Manheim, unijos orga
nizatoriai.

Streike, prasitęsusiame jau 
į devintą savaitę, randasi 18- 
ka tos firmos darbininkų. Jie 
reikalauja $1 per valandą 
mokesties aukštai lavintiems, 
$30 per savaitę vidutiniai pra- 
lavintiems ir $16 minimum.

Sudėjo Milionus, Gaus 
Atgal Grašius

United Depositors Komite
tas turėjo posėdį rugs. 22-rą, 
kad apsvarstyt užvedimą by
los prieš pardavijną San Re- 
mos, 154 Central Park West, 
ir Beresford, 211 Central 
Park West, N. Y. Tie turčiam 
patalpų lizdeliai kainavo U. 
S. Banko depozitoriams arti 
20 milionų dolerių, tapo perei
tą liepos mėnesį, 1940, par
duoti už penkis milionus do
lerių, o depozitoriai už tuos 
įdėtus milionus gausią apie 
$6,500.

Tas, kaip žinia, dėjosi ne 
tarybinėj Lietuvoj, bet buržu
azinėj Amerikoj. Tačiau tie, 
kurie taip rėkia prieš Tarybų 
Lietuvos vyriausybės perėmi
mą stambių industrijos ir pre
kybos Įmonių į visuomenės 
rankas, šio Amerikos buržua
zijos perėmimo visuomenės 
turto į savo rankas, veikiau
sia, nenorės matyti. T-as.

Kada tūkstančio ir vieno 
nuošimčio patrijotai ir demo
kratai nusprendė uždrausti E. 
Browderiui, Amerikos įtrauki
mo karau No. 1 priešui, sakyti 
prakalbas už New York mies
to rubežių, veikiausia, jie len
gvai atsiduso manydami, kad 
jų bėdos pasibaigė.

Pasirodo,' tų bėdų buvusi 
dar tik pradžia. Tas populia
rus komunistų kandidatas į 
Jungtinių Valstijų preziden
tus nėra tuo asmeniu, kuris 
leistų kam nors neigti liaudies 
teises, neigi liaudis leisis atimt 
teises. Dėlto ji išranda vieną 
po kitai priemones išgirsti ko
munistų kandidatą.

Spaudoj jau matėm, kad 
eilėj didžiulių miestų, kur bu
vo Browderiui rengta prakal- 

! bos, rengėjai panaudojo Earl 
Browderio prakalbą plokšte
lėse. O dabar jo prakalbai 
paskleisti po plačias koloni
jas bus panaudota radio. Pir
ma radio prakalba NBC ry
šiais bus rugsėjo 25-tą.

Kadangi Browderiui leista 
kalbėt New Yorke, tai jo rin
kimų kampanijos komitetas 
ruošia didžiulį masinį mitingą 
rugsėjo 25-tos vakarą, Man
hattan Center, 34th St. ir 8th 
Ave., New Yorke. Tame mitin
ge Browderis statoma vyriau
siu kalbėtojumi, taipgi kalbė
siąs Timothy Holmes, 
Brodsky, Isidore Begun.

Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo Penktas Seimas bu
vo sėkmingas, įdomus ir skait
lingas. Jo proga ruošti paren
gimai irgi turėjo gražias 
sėkmės, daug jaunimo ir 
nimo atsilankė. Ar buvo 
ir visos pasitenkinę mūsų
rengimais? Lai patys dalyviai 
į tai atsako. Komitetas dėjo 
visas galimas pastangas, kad 
padarius vakarus smagiais. 
Aišku, kad įvyko ir netikslu
mu, c

Kern Atsisakė Liudyt 
Kamantinėtojams

Paul J. Kem, Civilės Tar
nybos Komisijos prezidentas, 
pereitą ketvirtadienį jau antru 
kartu griežtai atsisakė liudyt 
Al. Smith Jr. tarybiniam ko
mitetui, įsteigtam tyrinėt ko
misiją.

Komitetui atidarius savo 
posėdį Miesto Salėj, jam ra
dosi ir likosi tik pats p. Smith 
ir komiteto advokatas.

Kern pareiškė, kad komisi
ja neturi nieko slapto ir kad 
jinai neketina stot prieš ma
žiau, kaip didžiumą komiteto, 
ir tik tokiame posėdyje, kuris 
atviras publikai. ( Komiteto 
sub-komitetas iš vieno asmens 
ir advokato siūlė, kad Kern 
būtų klausinėjamas slaptai.

Kern sako, kad publika tu- 
' ri teisę girdėt liūdymą dėlto, 

kad ji atstovauja “tūkstančius 
žmonių.” I

Pereitą savaitę lankėsi Ra
polas Barauskas iš Rochester, 
N. Y., senas “L.” skaitytojas 
ir rėmėjas. Atostogų proga at
vykęs apsilankyt pas savo bro
lį Elizabethe, taipgi pas drau
gus ir pažįstamus Brooklyne. 
Svečias aplankęs Pas. Parodą 
ir kitas didmiesčio įdomybes. 
Išvykdamas, “Laisvės” reika
lams paliko $1 dovanų.

Taipgi lankėsi A. Siauris, 
Siaurienė ir jų sūnus Edwar- 
das, medicinos studentas, taip 
pat J. Petrisiūtė ir Siaurio se
suo iš Lawrence, Mass. Aplan
kė Pasaulio Parodą ir, ta pro
ga, mūsų įstaigą.

BMT Išmetė iš Darbo 
Nepiliečius

Rugsėjo 20-tą pirmi dvylika 
nepiliečių ateivių tapo prava
ryti iš miesto žinion perimtos 
BMT subvės darbų. Valdinin
kai sako, kad būsią išmesta iš 
darbų dar mažiausia 200 kitų.

Kliubui rengimo komitetas iš
reiškia gilų ačiū už suteikimą 
nemokamai Seimui ir vienam 
parengimui salių; kitiems 
brooklyniečiams lygiai daug 
reiškiame įvertinimą už su
teiktas nakvynes nemokamai 
delegatams. Nakvynių komisi
jai nereikėjo rausti, kada ga
lėjo pareikalavimus patenkin
ti .

Komitetas jaučiasi didžiai 
patenkintas gražia kooperaci
ja draugių-gų per parengimus, 
ypatingai daug triūso įdėju- 
sioms gaspadinėms: Mary 
Barkus, U. Bernotienei, Biter- 
manienei, Janulevičienei, O. 
Kalvaitienei, A, Višniauskie- 
nei, A. Zablackienei ir kitoms, 
kurių vardų nepamenu.

Šeiminių parengimų išlaidų, 
padengimui pasidarbavo ant 
blankų rinkdami: A. Matulis 
—$10.35; Lopata—$3.50; G. 
Paršonienė—$2.41; Julia Lau- 
žades—$2.00; K. Milenkevi- 
čius—75c.; LDS 101 Kuopa, 
Hillside, N. J., per A. žalis— 
$3.00; 115 Kuopa, Cliffside, 
N. J., per K. A. Bukavecką— 
$2.00; ir 135 Kuopa, Linden, 
N. J., per O. Vertelienę—$2.

Komitetas reiškia nuoširdų 
ačiū aukščiau suminėtiems, 
taipgi ir rinkusiems pasigarsi- 
nimus į Seimo programą nuo 
biznierių ir patiems biznieriam 
parėmusiem mūsų darbą. Al 
Pross už braižinius ir J. Sakai 
už kompoziciją LDS darbų pa
rodai. ’ .

Gaila, kad vietos nėra tiek, 
kad atžymėjus vardus visų, 
kurie yra prisidėję bent kokiu 
darbu. f

Komiteto Atydai
LDS 5-to Seimo ’ Komiteto 

posėdis įvyks rugsėjo 26-tą, 
8 vai. vakaro, 419 Lorimer 
St. Visi LDS kuopų atstovai1 
dalyvaukite, nes turėsime už
baigti visus su seimu surištus 
reikalus. Sekretorius.

Brooklyno laivakroviai ne 
tik padus, bet ir kojas gero
kai apdilo bevaikščiodami pas 
Ryaną ir jo berną Camardą, 
I.L.A. prezidentą ir vice-pre- 
zidentą, tačiau jie pasiliko 
kurti jų reikalavimams taisyt 
nepakenčiamas sąlygas dar
buose.

Laivakroviam pritrūko kan
trybės*. Susirinkę į Elite Hali, 
Court ir Union Sts., apie 1,200 
unijistų, daugiau, negu salė 
talpina, nutarė patys vieni 
statyt bosams reikalavimus ir 
už juos streikuoti, jei lig spa- 

(lių 1-mos unijos viršininkai ne- 
išstatys tų reikalavimų ir ne
gaus sutarties.

Reikalauja samdyt per uni
ją iš eilės visiems duodant 
darbo; griežtai uždraust sun
kesnius 
leist ne 
grupėn.

O ji labai svarbu 
Darbininkų Mokykla 
labai patogias sąlygas 
susipažint su Amerikos istori
ja. Rugsėjo 30-tą prasidėsian- 
čiame rudeniniame termine 
bus 10-ties pamokų kursas is
torijai aiškinti. Sąlygos visiem 
prieinamos, . valandos taipgi. 
Registracija mokyklos
pose, 35 E. 12th St., N. Y.

šv. Jurgio Pašalpinė Drau
gystė ruošia savo metinį balių 
lapkričio (Nov.) 23-čios va
karą, Grand Paradise salėse. 
Prašom organizacijų, taipgi ir 
asmenų nerengti kitų pramo
gų tą dieną.

Nuteisė Gengsterius
Unija Didins Pikietą
Atsakymui į policijos ataką 
areštus 36 pardavinėtojų

Bėdavoja, Kad Neturi 
Ateiviams Kempių

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.

&3T .Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga
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Kiekvieną sukatą 
karšta vakariene. 
Atskiras kamba
rys, užejimui su 
moterims. Neda
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

Mirė
Ernest Butch, 57 amžiaus, 

• mirė rugsėjo 18 d., namuose, 
66 Hudson Ave., Brooklyne. 
Rugsėjo 19 d. kūnas nuveš
iąs į Hartford, Conn., ir rug
sėjo 21 d. įvyko laidotuvės, 
St. Benedicts kapinėse. Pali
ko nuliūdime sūnų ir dukterį. 
Laidotuvėmis rūpinosi grabo- 
rius J. Garšva.

Kastantas Pranckevičius, 49 
m. amžiaus, mirė penktadienį, 
rugsėjo 20-tą, Greenpoint li
goninėj, po operacijos. Pašar
votas namie. Bus palaidotas 
rugsėjo 24-tą, šv. Raymondo 
kapinėse, Bronx.

Velionis buvo daugeliui ži
nomas biznierius, laikė įstaigą 
vardu Paramaunt Restaurant, 
ant kampo Roebling ir Broad
way, Williamsburge.

Laidotuvių pareigas 
graborius J. Garšva.

ir 
unijos,narių pasiniame pikie- 
te prie Levy Bros., 79 5th 
Avė., pereitą ketvirtadienį, tą 
pat vakarą unijos masinis mi
tingas vienbalsiai nutarė tęst 
masinius pikietus. Mitinge da
lyvavo 5,000 narių.

. Du iš inkorporuotų žmog
žudžių šaikos vadovų, Martin 
(Buggsy) Goldstein ir Harry 
(Pittsburgh Phil) Strauss per
eitą ketvirtadienį “blue rib
bon džiūrės” tapo pripažinti 
kaltais pirmo laipsnio žmog
žudystėje. Toks nuteisimas su-1 25 ir daugiau metų išbuvusius 
lyg įstatymo reikalauja bausti 
mirtimi.

New Yorko kapitalistų did- 
lapis “Times” rugsėjo 20-tos 
laidoj labai aimanuoja, kad 
neturėsią kur ateivius padėti. 
Mat, jie dabar gatavai su- 
stampuoti, įduoti pasportus 
registracijos kortelių pavida
le, bile vėjaliui papūtus leng
va būtų su jais apsidirbti, bet 
kur juos dėsi. Jis rašo, kad 
reikalinga įtaisyti gardai, kur 
būtų galima užtverti nepagei
daujamus ir norimus depor
tuoti, bet negalimus išdepor- 
tuot dėl karinės padėties, ar
ba dėl to, kad tūlos šalys atsi
sako senai išvažiavusius pri
imti. .

Anot to laikraščio, ponas 
Savoretti, veikiantis imigraci
jos ir natūralizacijos distrikto 
direktorius, Ellis Saloj, skun
dęsis, kad padėtis dėl nebuvi
mo kur dėti,, negeistinų atei
vių esanti “įmatomai rimta”. 
Jis rekomendavęs reakcininko 
kongresmano Hobbs bilių kai
po išeitį. O tas bilius siūlo 
steigt ateiviams kempes. Kar
tą įsteigtos, kaip žinia, jos ga
li būti panaudotos ir bile kam. 
Užtvara juk nesirenka kostu- 
merių.

Rašte kalbama apie kempes 
neva prasikaltėliams, bet aiš
ku, kad jie nesudaro reikalo 
kempes steigt, nes, anot pa
ties pono Savoretti, pereitais 
metais prasikaltėlių deportan- 
tų distrikte buvę 13. Iš tų 5 
paleidę po kaucijomis, keturis 
be kaucijų, du patalpinę be
protnamiu, 1 kalėjimai!, o 1 
tebelaiką Ellis Saloj.

Reikalas esąs didelis kem
pes steigt dar ir dėlto, kad į 
tūlas šalis, kaip Sovietų Są
jungą, Palestiną, Albania, 
Italiją, Vokietiją, Lenkiją ir 
Baltiko valstybes veik visai 
negalima išdeportuot senai at
važiavusius. Jiems norėtųsi po

Ant Bedford Ave., Brooklyn
arti North 9th Street

DU BARGANAI
1 šeimai 9 kambariai-$3000

trijų šeimų, mūrinis namas, 14ir 
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.

BAR ir GRILL 
LIETUVIŲ RESTAURANAS 
Įdomiai {puošta lietuviška aludė 

ant Grand Street 
Rheingold “sxtra Dry Alus.

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės

Turime ir kambarių pernakvot 
arba savaitiniai išrandavot
JOSEPH ZEIDAT

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

SO COURT STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-8622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

eina

Užtepė Komunistų Iškabą
Claridge Viešbučio savinin

kams ir vedėjams patiko ko
munistų pinigai, bet ne iškaba. 
Jų pačių įsakymu iškaba ant 
viešbučio sienos užmaliavota, 
nors kontrakte įrašyta, jog iš
kaba turi liktis iki dienos po 
rinkimų.

Komunistai užvedę teisme 
bylą patirt ar jau Amerika 
pasiekė tokio laipsnio, kad ne
bereiktų pildyt kontraktų. Ko
munistai stoja už kontraktų 
pildymą.

Tūkstančiai gvardiečių šio
mis dienomis išvyko į Virgini
jos ir New Jersey kempes me
tams kariškų pratimų.

Moterys Suaukojo $5,000 
Rinkimų Radio Fondui

Išklausiusios komunistų kan
didato hrowderio pranešimo 
apie moterų svarbią rolę 1940 
rinkimų kampanijoj ir abelnai 
kovose už taiką, apie 500 veik 
lių komunisčių mitingo daly
vių, kaip skelbia “Daily Wor
ker”, sudėjusios $5,000 rinki
mų kampanijos radio progra
moms.

Mitingas buvęs šauktas ne 
masinis, bet tik su specialiais 
pakvietimais.

John Mayo, iš užvydo ir 
keršto pašovęs atsiskyrusios 
žmonos draugę Andrews, tei
sėjo būsiąs pasiųstas proto li
gonių prieglaudon.

žmones, paaukojusius geriau
sią dalį savo gyvenimo šios 
šalies statybai, užkrauti anom 
šalim našta, jeigu dėl čionykš
čių sąlygų jie tapo protiniais 
ligoniais ar kitokiais iškrypė
liais iš normalaus gyvenimo, 
likosi nebenaudingi, nenašūs.

Tačiau žinia, kad kalba 
apie kempes prasikaltėliams 
yra tik > migla pridengt stei
gimą kempių visiems. Juk ži
nome, kad streikuose ir kitose 
kovose už duoną ir teises mi
nios žmonių paskaitomos pra
sikaltėliais, o geras unijos va
das tokiu gali būt paskaitytas 
bile kada. Tai jiems taikoma 
tos kempės.

Amerikos Ateiviams Gint 
Komiteto šaukiamoje viso 
miesto organizacijų atstovų 
konferencijoje spalių 19-tą, 
New Yorke, bus svarstoma ko
va prieš kempes ir ateivių 
persekiojimą abelnai. Lietu-
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Valgykite 
MEDŲ

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

kitės juomi.

Valgykite Medų Vietoj 
Cukraus

Sako Dr. J. J. Kašklaučlus

Kaina 75c Kvorta

“Laisvėje” galite gauti 
tikrų bičių medaus už ga

na prieinamas kainas.
Kreipkitės į “Laisvės” ofi

są ir apsirūpinkite su 
medum.

CHARLES7
UP-TO-DATE

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

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

Gerai Patyrę Barberiai

i
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J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

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

krikštynom, kitkam.
231 BEDFORD AVE., 

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

(SIIALINSKAS)

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

Lietuviu Rakandu Krautuvė
Parduodame įvairius rakandus labai nužemintomis 

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

Sets, Dinette Sets, Matrasai ir Springsai
GRAND CHAIR CORPORATION

LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI 
ANT. PETRAITIS, Biznio Vedėjas

409 ir 436 Grand St. Tei. ev. 7-8451 Brooklyn, N. Y.
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Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas pieniškų valgių 
Ir daržovių—virtų Ir žalių.
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GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
GaTnirfaml Europiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs, lietuviško 

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

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO

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

Telefonas EVergreen 7-1661

nawrw.

Lietuviu Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 
(Steam Boiler)

Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir įdės tinkamu 
“burner” arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. 
Maloniai suteikiame aprokaCmus be jokio mokesčio.
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FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA
417 Lorimer St. — Brooklyn — “Laisves” Name




