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Pi-ašomė visų “Lai
sves” skaitytojiį gaut 
nors po vieną naują 
skaitytoją savo dien
raščiui.

Stambioji komercinė spauda 
sušilus agituoja už Willkie i 
Amerikos prezidentus. Tas, 
aišku, nepatinka Demokratų 
Partijai. Dėl to labai įsižeidė 
demokratų nacionalinio komite
to pirmininkas p. Edward J.

> Flynn.
Flynn sušuko: “Mūsų šalies 

v laikraščiai yra po tikra dikta-
tūra, finansine diktatūra šėri- 
ninkų ii- -besigarsinusių biznie
rių.”

Pasakyta gryna tiesa. Tik 
gaila, kad p. Flynn ją pripaži
no tik dabar, kai ta spauda už
lipo ant korno demokratams. O 
ji juk visuomet tokia buvo.

No. 247 LAISVĖS ANT“V.?.'<..S ^MEM78TEEET Brooklyn, N. Y., šeštadienis, Spalių (October) 19, 1940 Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXX. Dienraščio XXII.

JAU PLAUKIA CHINAMS DAUGIAI 
KARO REIKMENŲ PER BURMA

Chinai Didžiai Džiaugiasi, kad per Burmą Gauna Apsigynimo 
Pabūklų; Burmoj Yra 2,000 Amerikinių Trokų ir 20 

Milionų dol. Vertės Kitų Karo Pabūklų Chinijai

Lashio, Burma, spal. 18.- 
Didžiuoju Burmos Vieškeliu 
jau pervažiavo į Chiniją 200

Chicagos kunigų “Draugas” amerikinių trokų, pilni pri
valių 14 d.) praneša svietui, krauti gazolino ‘ ginklų ir 
kad “vada. ’ jau konferuoja chjnam karjaut
planuoja sudaryti Amerikoje i . v
“Lietuvos valdžia”. Gal dar tik Prie®. .Japonus.-Burma yra 
laukia “tautos vadų vado” An
tano Smetonos pribūnant.

Tegul gi jie tą “valdžią” ir 
sudarys. Bet tai bus ne valdžia, 
o paprasta skunke, kuri laikas 
nuo laiko kur galės ir pasisuks 
sugadins lietuvišką orą. Taip 
į tą jų valdžią žiūrės Amerikos 
lietuviai ir taip jos saugosis.

Laiškai iš laisvosios Lietuvos 
labai nervuoja Lietuvos priešą 
spaudos redaktorius. Jie nusi
tarę nedėti tokių laiškų, ku
riuose džiaugiamasi atsikraty
mu Smetonos režimo. O tokių 
laiškų jų skaitytojai gauna 
daug ir norėtų matyti patal
pintus laikraščiuose.

Ot, jeigu koks iš Lietuvos 
pabėgęs smetonininkas rašo ir 
plūsta Lietuvos socialistinę 
santvarką, tai tokiuo raštu nę- 
pasidalina nei “Keleivis”, riet 
“Naujienos”, nei “Draugas.”

Dabar tie laikraščiai laikosi 
sekamo nusistatymo: Kas atei
na iš Kauno, viskas prakeikta] 
ir griešna. O kas ateina iš Ber-/ 
lyno nuo smetonininkų centro; 
viskas brangu ir šventa.

matė, ar tik su 
dženitorium pasi
jam įteikė

Willkie Šaukia Ameriką 
Labiau Remi Anglų Karą

St. Louis, Missouri.—Re- 
publikonų kandidatas į pre
zidentus Wendell Willkie, 
čia kalbėdama^, ' kritikavo 
prez. Rooseveltą, kad, girdi, 
Rooseveltas negana remia 

 x x.  __   Angliją karo pabūklais, 
medžiagas iš Burmos. Chi-J Willkie teigė, kad Rooševel- 
nų vyriausybė rengia ban- to valdžia' nesiskubina pa- 
1 * 1 " V’1____ 1 ”> siųst “didvyriškai kairiau-

kų, kurie veža Chinijai ap
sigynimo pabūklus ir karo

kietus tiem vežikam, kai jie 
su kroviniais pasiekia Kun
ming miestą, sostinę 
Yunnan provincijos.

Šiandien atplaukė 
ma keturi Amerikos 
su kariniais kroviniais Chi
nijai.

siųst “didvyriškai

jančiai' Anglijai” net tų 
ginklų ir amunicijos, ku
riuos galėtų tuoj pasiųst.

Pasak Willkie’o, tai Roo- 
seveltas taip nupuldęs Ame
rikos prambnę, jog ši šalis 
ne tik negali duot rimtos 
ginklų paramos Anglijai, 
bet ir pati nepajėgia tinka
mai apsiginkluoti.

W-!......................................................... ■ i... ——

chinu if

‘Anglijos kolonija.
Rangoone, Burmoj, yra 

sukrauta 20 milionų dole
rių vertės karinių reikmenų 
Chinijai. Burmon taipgi 
pristatyta 2,000 amerikinių 
trokų chinam.

Tūkstančiai chinų darbi
ninkų ir valstiečių entuzias
tiškai sveikina ir kuom tik_ 
gali vaišina vairuotojus tro-l bus iškrauti anglų kolonijoj

j Burmoj.
1 ...... ....

Tokio, spal. 18.—Japoni
jos generolai šneka, kad 
Anglija, atidarydama Būr
iuos Kelią į Chiniją, “pati 
sau duobę kasa.”

Japonų karininkai grąsi- 
na iš oro bombarduot Bur
mos Kelią ir naikinti juomi 
vežamus Chinijai karo reik
menis. * .

(Šiuos žodžius berašant, 
japonai dar nepradėjo bom
barduot tą kelią.)

--------------------- -----t----------------  - -----------------------

17 Milionų Vyru Su
registruota Pagal 
Drafto Įstatymą

Washington.—Pagal nau
jausius skaitmenis^ tai tre
čiadienį Jungtinėse Valsti
jose susiregistravo arti 17 
milionų jaunų vyrų pagal 
verstino kariuomenėn ėmi
mo įstatymą.

Karo ministerijos valdi
ninkai numato, kad “liosų” 
traukimas, katriem eit į ka
riuomenę, įvyks tarp spalių 
26 ir lapkričio 2 d.

Nuo lapkričio pusės iki 
kitų metų kovo mėnesio 
pradžios bus paimta 600,000 
vyrų į armiją’ ir laivyną. 
Paskui dar 300,000 iki 1941

Berods pereitą pirmadienį 
dešimt lietuviškų “vodžių” bu
vo nukakę Washingtonan pasi- 
klonioti prezidentui Roosevel- 
tui. Dar nežinia, ar jie patį 
prezidentą 
prezidento 
sveikino ir 
prašeniją.

Tarp kitų, kaip pranešta, 
buvo nukakę ir Grigaitis su Ba- 
gočium. Lauksime raporto, kas 
jiems apmokėjo kelionės išlai
das ir sugaištą laiką.

Kai ponas Tysliava pagimdė) 
savo “Lietuvą”, rašiau, kad ji 
gimė murzina. Murzina ji ir 
buvo. Abejojau, ar pajėgs nusi
prausti, < ,, , ' ■

Kai kas gal pamanė, jog tai 
buvo labai nedžentelmoniškai 
pasitiktas naujas žurnalas.

Dabar turiu pastebėti, jog 
“Lietuva” nenusiprausė, šian
dien ji dar murzinesnė. Kartu 
su visais smetonininkais Tyslia
va savo “Lietuvoje” šunes ka
ria ant naujosios Lietuvos 
Kaip tik iš Lietuvos paspruk 
Smetona su visa savo 
tų šaika, “Lietuva” 
randa Lietuvos.

savo metų pabaigos. •

SIUNČIA RUMUNIJON DAR 
150 NAZIŲ ORLAIVIŲ SU 

800 “MOKYTOJŲ”

kamar 
nebeal

į Bur- 
laivai

Manila, Filipinai, spal. 18. 
—Čia staptelėjo Amerikos 
laivas, kuris gabena Chini
jai 50 karinių lėktuvų. Jie

Legionas Bando Sustab
dyt Komunistų Kandi
datus N. Y. Valstijoje

VOKIETIJA PASIUNTĖ 3,000 ORLAIVIŲ 
NAIKINTI ANGLIJĄ

Tūkstantis Vokiečių Bombininkų Pleškinę Londoną ir Užku
rų Jame Daug Naujų Gaisrų; Du Tūkstančiai Orlaivių Bom

bardavę Pietinę, Rytinę, Vakarinę ir Vidurinę Angliją

Vokiečiai Praneša:
Berlin

Indėnų Tautinis Kongresas Pradėjo Ne- 
klusnumo Kovą prieš Anglijos Imperiją

Nagpur, Indija. — Višų 
Indėnų Tautinis Kongresas 
ketvirtadienį paskelbė ne- 

1 klusnumo kovą prieš Angli
jos Imperiją. Kovai vado
vauja Vinoba Bahve, atsto
vaudamas žinomąjį Indijos 
tautiečiu vadą M. K. Gan- 
dhį.

Indėnų Kongresas ragina 
juos neit į Anglijos kariuo
menę, neduot pinigų kari
niams -tikslams, nemokėt 
Anglijai mokesčių ir ne
dirbt jai reikalingų darbų. 
Bet kongresas šaukia indė
nus neužpuldinėti Anglijos 
valdininkų ir benaūdot prie
vartos prieš tuos savo tau
tiečius, kurie rems Angliją.

Indėnų vadas Bahve, kal
bėdamas didžiame kaimie
čių susirinkime atvirame 
ore, teigė, kad Anglija ve
da imperialistinį karą. Jis 
iškėlė šitokius skundus 
prieš Angliją:

Anglų valdžia varu verčia 
Indiją dalyvauti kare.

Anglija atmetė Indėnų 
Kongrešo reikalavimą leisti 
jiems sudaryt savo tautinę 
valdžią Indijoj.

Anglų vyriausybė atėmė 
indėnam žodžio laisvę kal
bėt prieš šį karą.

Anglija atmetė indėnų 
reikalavimą duot Indijai 
teisę laikytis bepusiškai, 
nuošaliai nuo karo, panašiai 
kaip laikosi Airijos Respub
lika.

Indėnų minia karštai svei
kino kalbėtoją ir apmėtė jį 
gyvų gėlių vainikais.

K I

Indijos didmiesčio Bom
bay’aus krautuvininkai už
darė tūlam laikui savo biz
nius, tuomi pareikšdami 
pritarimą kovai prieš Ang
liją už tautines indėnų tei
ses.

Garsusis indėnu vadas 
Gandhi sako,, kad jis gal 
vėl pradės bado streiką, jei
gu Anglija atmes jo tautie
čiu reikalavimus.

krančių kanuoles atnųišė
Berlin, spal., 18,-Naktį įaro ku,?ę ar- 

ir šiandien tūkstantis vokie-1 tin.0S1, bombarduot yokie&ų 
čių orlaivių pleškino Londo- J)liel)^ukas. ’
no prieplaukas, geležinkelių' Ąnglų orlawiai bombomis 
stotis, žibalo sandelius, til- sužeidė tam tikrą skaičių 
tus, karinius fabrikus ir ki- jnan?^ Kle'yJ? !r. kal kun.u°- 
tus svarbius pastatus ir už
kūrė daug naujų gaisrų 
Londone.

Kiti du tūkstančiai vo- 
kiečių bombininkų ardė ir' teigia, kad j'ie atmušė dide- 
degino anglų orlaivių sto- ]ę daugumą vokiečių orlai- 
vyklas, .kareivines, fabrikus vių nuo Londono ir kad 
ir prieplaukas rytinėje, vi- šiandien vokiečiai kur kas 
dūrinėje, pietinėje ir vaka- mažiau nuostolių padarė 
rinėje Anglijoje. Vokiečių Londonui negu vakar, 
lakūnai daugiausia žalos' 
padarė Birminghamui ir 
Liverpooliui.

Per dieną vokiečiai sunai
kino tris anglų lėktuvus, o 
anglai—du vokiečių lėktu
vus.

Vokiečių submarinas nu
skandino tris ginkluotus 
prekinius anglų laivus, tarp 
jų vieną 10,000 tonų žiba
linį laivą. Submarinas tąip- 
gi torpedavo ir sužeidė vie
ną anglų karo

isė kituose Vokietijos mies
tuose, bet nepadarė kariįių 
nuostolių.

London, spal. 18.—Anglai

Vokiečiai Sutraukę 
Milioną Aritiijos į 
Sovietą Pasienį

London. Vienas asmuo tu
rintis artimus ryšius su So
vietų ambasada patyri, jog 
per paskutines keturias sa
vaites Vokietija sutelkė mi-

laivą. Pa- Hono vyrų armiją Lenkijoj
 palei rubezių su ’ Sovietų Są-

Angly-Amerikony Kom
panijos Žibalas Japo
nams Pardavinėjamas

Bucharest, Rumunija. — 
Pirmiau vokiečiai buvo at
siuntę 150 savo karinių or- 
aivių į Rumuniją, o dabar 
atsiunčia dar 150. Su jais 
tvyksta 800 vokiečių lakū- 
ų, mechanikų ir mokytojų, 
aip veikt ore.
Rumunų valdžia uždrau- 

ė skleist gandus apie tai,
kiek yra vokiečių kariuome
nės Rumunijoj, ką jie vei
kia, ką valgo ir tt. Rumu
nų armijos generalis štabas 
įsakė priruošt kelis miestus 
palei Rumunijos rubežių su

i Sovietais “priimt atvyks
tančius karinius mokytojus 

apspito - Vokietijos.”

Albany, N. Y.—Kad New 
Yorko valstijos sekretorius 
ir Rinkimų Komisija užgy- 
rė piliečių parašus surink
tus komunistų kandidatam, 
tai valstijos Amerikonų Le
giono vadai spal. 17 d. krei
pėsi į teismą, reikalaudami 
atmest tuos parašus, taigi 
ir komunistų kandidatus 
šiuose rinkimuose;

Legionieriai lankėsi pas 
kai kuriuos pasirašiusius pi
liečius ir įkalbėjo atsaukt 
duotus komunistam para
šus. Legiono viršininkai sa
ko, kad, girdi, tūli piliečiai 
nežinoję už ką pasirašą.

Teismas įvyks ateinantį 
pirmadienį. Advokatas Jo
seph Brodsky atstovaus val- 
stijinį Komunistų Partijos 
Rinkimų Komitetą.

VOKIEČIAI NEPARODĖ ŽAIBIŠKUMO PRIEŠ 
ANGLIJĄ, SAKO “RAUDONOJI ŽVAIGŽDĖ”

' Maskva. — Vokiečių or- barduo ja. Vokietiją. Anglų 
laivių karas prieš .
iki šiol nedavė jiem virše
nybės ore, kaip rašo “Rau
donoji žvaigždė”, oficialis

Tokio. — Anglų-holandų 
Shell žibalo kompanija ir 
stambi tos kompanijos da
lyvė amerikinė Standard- 
Vacuum žibalo kompanija 
padarė sutartį per pusę me-

1- - - -
junga.

Tas pats asmuo. praneša 
spaudai, kad Sovietai rėmė 
ir rems Chiniją karo reik
menimis, nežiūrint, kaip Ja
ponija stengiasi gerinti sa
vo santikius su Sovietais.

AMERIKA ŽADA CHINIJAI 
DAUGIAU PASKOLŲ GIN- 

. TIS NUO JAPONŲ
Anglija bombanešiai labai sekmin-:^ Pastatyt ^aP^nBa\ J 3?*"

Washington. — Valdžia 
paskyrė jau $550,000,000 di- 
dint privačius ginklų ir 
amunicijos fabrikus.

Beje, naujos bėdos
smetonininkų “Vienybę”, mūsų
kaimyną. Susirgo džiova, kai
” niL^kian«tp8MU<|ViTri ' TYKOJO NUŽUDYT PRE-
gu vienybininkai top^raudL ZIDENTĄ ROOSEVELTĄ 
rauda dėl žlugimo Smetonos ---------
režimo Lietuvoje.

Verkia medalininkai, verkia Suimtas Edward'deRoublac 
“džiovininkai.” Palaiminti jie, 
ne# jie dangaus karalystę be- 
apturės tiktai danguje.

Washington, spal. 18. —

Blount, 30 metų amžiaus, 
prisipažino, kad jis turėjo 
intenciją nužudyt preziden
tą Rooseveltą.

Privačiame Blounto laive 
atrasta keli ryšuliai hitle- 

'riškos literatūros.

ANGLŲ ORLAIVIAI IŠTAŠ
KĖ SIŲSTA ANGLIJON 

VOKIEČIŲ ARMIJA
Anglai Praneša:

London, spal. 18.—Anglų 
vyriausybė pranešė, kad 
rugs. 16 d. vokiečiai iš tik
ro bandė laivais gabent sa
vo armiją į Angliją, bet an
glų orlaiviai juos ištaškė.

Anglai dabar sunaikino 
devynis dešimtadalius vo
kiečių prieplaukų įrengimų 
Hamburge, apšlubino jų au
tomobilių fabrikus, apardė 
kelias geležinkelių stotis ir 
padarė didžių 
dviem gazolino 
Vokietijoj.

nuostolių 
dirbyklom

v Washington. — Federalės 
valdžios paskolų vedėjas J. 
H. Jones spal. 17 d. viešai 
pareiškė, kad Amerika pa
siryžus visais galimais bū
dais padėt chinam apsigint 
nuo Japonijos ir planuoja 

Maskva. — Sovietu vy- duot Chinijai naujų pasko- 
ijo pasKieis-j t

padarė milžiniškų sunaiki-|tus užsieniuose girdus, kad I, .Chiniją jau gavo 85 nm 
nimų, suardydami didžiulį Maskvoj lapkričio 
skaičių namų; daugius žiba
lo sandėlių, elektros dirbyk- 
las ir transporto (važiotės) 
priemones. Bet šis njilžinas 
miestas dar tebeturi didžių 
apsigynimo jėgų ir gali tęst 

Anglijos oro laivynas ne- savo veiklą pramonėje ir ei-.
sumuštas ir dar giliau bom- viliame gyvenime.”

gai veikė prieš vokiečių bačkų žibalo is Ho- 
prieplaukas esančias prie ^an(bskos Rytines Indijos. 
Anglų Kanalo (jūrų siauru-1

Sovietų armijos laikraštis: mos); ir jie tęsia užpuoli- UŽGINČIJA GANDUS 
mo veiksmus prieš vokiečių APIE VALSTYBIŲ KON-“Vokiečių oro laivynas 

andai kitur gavo patyrimų, 
kaip staiga užpuldinėti prie
šo lėktuvų stovyklas, bet 
Anglijoj tai 
jėgos iki šiol 
pasisekimo.

“Dabartinės
do, kad nei viena nei antra 
pusė dar nelaimėjo viršeny
bės ore, ir abidvi pusės te
bedaro vęiklius žygius.

užfrontę, taip pat ir prieš 
Berlyną.

“Nuolat iš oro bombar-

FERENCIJĄ MASKVOJ

vokiečių oro 
neturi tokio

kautynės ro-

Molotovas Tarėsi su Turkijos 
Ambasadorium

Maskva; — Pęreitą šešta
dienį į Maskvą sugrįžo Tur
kijos ambasadorius Haidar 
Aktay ir atsilankė pas Mo
lotovą. Sovietų komisarų 
pirmininką ir užsienių rei
kalų ^komisarą. Jiedu- kalbė
josi apie dabartinę Turkijos 
padėtį ir apie jos santikius 
su Sovietų Sąjungini; f

rrrr ' 3 u " 1 'LT

ORAS. —: Giedra,vidų 
tiniai šalta.

iNUOiaL is oro oomoar- uuviwu y ,
duodami Londoną, vokiečiai riausybė užginčijo paskleis- Jų

mėnesį 
įvyksianti konferencija tar
pe Sovietų, Vokietijos, Ita
lijos ir Japonijos atstovų.

VOKIEČIŲ TORPEDLAIVIAI 
SAKO, LAIMĖJE MOŠIUS

PRIEŠ ANGLUS
Vokiečiai Praneša:

Berlin, spal. 18.—Greitieji 
vokiečių torpedlaiviai ir nai
kintuvai kelis kartus užpuo
lė' pietines anglų prieplau
kas ir paskandino keturis 
prekinius anglų laivus’. Vo- 

Amerikos laivą, lėktuvų iš-; kiečių kanuoles šūviais iš

Suėmė Japonų Šnipą Kari
niame Amerikos Laive

Manila, Filipinai, spal. 
18.—Suimtas japonas, kuris 
buvo įsiskverbęs į karinį

vežiotoją “Langley.” Jis ka- 
mantinėjamas kaip karinis 
Japonijos šnipas. Japonas 
nuduoda, kad esąs pamišęs.

Berlin, spal. 18.—Vokie
čių .orlaivis bombomis nus
kandino vieną anglų sub- 
mariną.

t >

•>

bonus dolerių paskolų iš 
Jungtinių Valstijų. Ji keti
na atsilygint Amerikai tung- 
stenu ir tūlais kitais meta
lais. Tungstenas yra svar
bus priemaišas stiprint plie
ną karo pabūkląm.

Philadelphia. — Nežinia 
kas bombomis išsprogdino 
namą, kur buvo spausdina
mi keli italų laikraščiai.

Turkija Perspėja Vokietiją 
Ir Italiją

Istanbul, Turkija.—Val
diškas turkų radio perser
gėjo Vokietiją ir Italiją, 
kad jodvi nemėgintų žy
giuot per Turkiją ar Grai
kiją prieš anglus Egipte. 
Sako: Jeigu vokiečiai-italąi 

Jugoslavija pagamintų vo- pradėtų tokį žygį, tai jie 
kiečiam 600,000 tonų dau- atrastų, jog “Turkija nepa-

Franci jos išblaškė anglų 
laivus D o very j.

Belgrad, Jugoslavija. — 
Vokietija reikalauja, kad

tūs.

t
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giau geležies rūdos per me- naši į Holandiją, Belgiją ar
Franci ją.
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Šios filmos 
tik tiek, 
penkiuose

Ir Čia Jie Randa Komunizmą!
Šiomis dienomis buvo. pradėta rodyti 

ilgai laukta Charlie Chaplino garsinė fil
mą,—“The Great Dictator”, 
mes dar nematėme. Žinome 
kiek apie ją-skaitėme apie 
New Yorko dienraščiuose.

Kas žino Charlie Chapliną, tas v žino, 
kad kiekviena jo filmą yra paremia so
cialiniais motyvais. Per juokus artistas 
parodo tiesą apie mūsų gyvenimą, mūsų 
gyvenimo socialines ydas, tragiškas ne
lygybės pasekmes. Be abejo, kad ir “The 
Great Dictator” vaizduoja tą patį, juo 
labiau užakcentuodamas gyvenimą fašis
tinėse šalyse ir pasmerkdamas fašizmą.

Deja, iš keletos angliškų dienraščių, 
berods, tik vienas “Daily Workeris” ob
jektyviai šią filmą įvertino. Kiti, komer
cinių dienraščių kritikai, girdami tam 
tikrus fjlmos skyrius, patį centrinį joje 
iškeltą klausimą pasmerkia kaipo komu
nistinį. Girdi, Charlie Chaplinas sakąs 
filmoje kalbą, pasmerkdamas rubežius, 
pasmerkdamas skleidimą rasinės neapy
kantos, pasmerkdamas ypačiai anti-semi- 
tizmą, pasmerkdamas karą!

Ir tik todėl, kad žymiausis mūsų laikų . 
artistas pasmerkia tąsias žmonijos ligas, 
tąsias pūvančios buržda'žinės visuomenės 
išdavas, tai kbmercinės spaudos kritikai 
surado reikalo apšaukti Charlie Chapli
ną komunistu!

Keistoje gadynėje mes gyvename!

Prašo Daugiau Aukų Pas Hitlerį 
Pabėgusiems Žvalgybininkams 
“Naujienose” (spal. 16 d. laidoj) telpa 

antras atsišaukimas, parašytas pas Hit
lerį pabėgusių smetoniškų žvalgybininkų 
Amerikos lietuviams. Pabėgėliai praš > 
daugiau pinigų. Jie prašo Amerikos lie
tuvius aukoti ir siųsta hitlerinėn Vokie
tijon, kur pabėgę žvalgybininkai gavo 
šiltą prieglaudą.

“Pabėgėliai dėkingi Vokietijai, kad 
ji leido jiems išsigelbėti (nuo ko? Ar 
nuo Lietuvos liaudies, kurią pabėgėliai 
per arti 14-ką metų skundė, engė, kan
kino?—“L.” Red.)”, sako atsišaukimas. 
“Jie ir norėti negali, kad būtų visais at
žvilgiais aprūpinti...”

Vadinasi, pabėgusieji pas Hitlerį sme
toniški žvalgybininkai per Čikagos men
ševikų dienraštį dėkoja Hitleriui, kad 
jis juos šiltai priėmė. Ir» ten pat sako 
Amerikos lietuviams: Mes iš Hitlerio 
daugiau jau nieko nenorime; dabar jūs, 
socialistų-fašistų ir kunigų pasekėjai 
Amerikoje, aukokite mums pinigus ir 
siųskite mūsų globėjui Hitleriui. Jis do
lerius pasiims, nes jam jie reikalingi ka* 
rui tęsti!..'.

Na, ir menševikų laikraštis mielai tal
pina buvusių žvalgybininkų atsišaukimą 
(daugelis smetoniškų žvalgybininkų da
bar, beje, tarnauja Hitlerio Gestapui šni
pais) ir ragina savo pasekėjus aukoti ir 
siųsti hitlerinėn Vokietijon dolerius!

Mūsų patarimas Amerikos lietuviams: 
neduokit pas Hitlerį pabėgusiems žval
gybininkams nei vieno cento! Nesiųskite 
savo dolerių hitlerinėn Vokietijon! Sto-

• • »

: vėkįte sų laisvą Lietuvą ir jos liąų4imi ' 
Į Tegu žvalgyliiniphąniĮS-ihitleripinkains i 
į aukoja patys ^ęcjąlistąį fašistąi fr W
■ nigąi!

;...... t.t’a'M'.'iV j.s.4 ,

| Algų Pakėlimas Lietuvos Darbi* 
ninkams ir Tarnautojams Į

Elta praneša: 1
“Greta su darbo valstiečių, gaunančių •• 

žemę, džiaugsmu, jungiasi ir darbininkų, 
tarnautojų ir darbo inteligentų džiaugs- 
smas, nes partija ir vyriausybė, rūpin-

' damosi visų Tarybų Lietuvos piliečių ge- 
. rove, nutarė nuo rugsėjo 16 d. labai žy- 
j miai pakelti atlyginimą už darbą. Lįetų- 
: vos Tarybų Socialistinės Respublikos 
' Liaudies Komisarų Tarybos ir Lietuvos 
į Komunistų Partijos (bolševikų) nutari

mu, paskelbtu rugsėjo 26 d., darbininkų, 
tarnautojų ir inžinerijos-technikos dar-

’ buotojų materialistinei gerovei mieste ir 
kaime pagerinti, pramonės, transporto, 
statybos, ryšių ir komunalinio- ūkio dar
bininkams atlyginimas pakeliamas vidu-

į tiniškai 30%; valstybinių ir kooperaci- 
nių įmonių bei įstaigų tarnautojams ir 
inžinerijos r technikos darbuotojams — 
20%; pradžios mokyklų mokytojams— 
40%, vidurinių ir spec, mokyklų mokyto
jams—30%, profesoriams ir mokomajam 
personalui—20%, agronomams — 25%, 
gydytojams mieste—20%, miestelyje-- 
30%, viduriniam ir žemesniajam medici
nos personalui—50%.

Taip pat, panaikinant buvusius netei
singumus dėl moterų atlyginimo, nutar
ta nustatyti joms tolygų atlyginimą, kaip 
ir vyrams, už vienodo darbo atlikimą.

Ypatingas dėmesys atkreiptas į kai 
kurias kategorijas, kurios ypatingai bu
vo skriaudžiamos, kaip tai pradžios mo
kyklų mokytojai ir žemesnysis medicinos 
personalas. Todėl partija ir vyriausybė 
šioms dirbančiųjų kategorijoms atlygini
mą pakėlė net 40 ir 50%, Taip pat pa
šalino seną neteisybę dėl atlyginimų mo
terims, kurios buržuazinėje santvarko
je buvo skriaudžiamos ir už tą patį dar
bą visuomet mažiau atlyginamos, negu 
vyrai. Tokį atlyginimo už darbą pakėli
mą tegalėjo įvykdyto tįk Tąrybų Lietu
vos vyriausybė ir Komunistų Partija, 
kai panaikintas žmogaus išnaudojimas 
žmogumi, kai likviduoti kapitalistai, fa
brikantai ir bankininkai, kai visas kraš
to ūkis perėjo į liaudies rankas ir kai 
pati liaudis pasidarė gamybos priemo
nių šeimininkė.”

Tik dėlto, kad tarybų Lietuvos vyriau
sybė pagerino valstiečių, darbininkijos, 
tarnautojų ir inteligentijos gyvenimą, 
tai Amerikos lietuviai fašistai-socialistai 
ir kunigai ją be paliovos kolioja. Ne tik 
jie kolioja tarybų Lietuvos vyriausybę, 
bet ir tuos, kurie mano, kad Lietuvoje 
darbo žmonėms dabar gyvenimas bus 
gražesnis ir šviesesnis!

M

Paragavo Demokratijos, Kurią 
Taip Kėlė j Padanges

Andai mes rašėme, kad republikonų 
dienraščio New Yorke kolumnistė, Dqt 
rothy Thompson, pasisakė už Roosevel- 

* tą. Pirmutinė josios už Roose veltą kor 
lumna, tiesa, buvo įtalpinta republikonų 
organam Bet antroji, kurioje ji daugiau 
argumentų patiekė už Rooseveltą ir prieš 
Willkie, jau nebetilpo: “Herald-Tribune’1 
leidėjai uždraudė Thompsoniutei agituo- 

j ti už Rooseveltą!
į . Tas puikiai vaizduoja tą “laisvę žod-^ 
! žio”, kuria tiek daug giriasi stambiojo 

kapitalo spauda, tame tarpe ir “Herald- 
Tribune”. Tas puikiai vaizduoja ir Thom- 
.psoniųtės iki šiol labai girtą laikraštinę

i laisvę Amerikoje. z
i Iki šiol buvo skelbta, mat, kad kolum- 

nistai turį pilniausią laisvę komercinėje 
spaudoje rašyto, kaip tik jie nbri. Taip, 
žinoma, nebuvo ir nėra. Laikraščių sa
vininkai kontroliuoja ir prižiūri kiekvie
ną savo laikraščio bendradarbį. Kai tik 
jis pasipriešina savo samdytojo nuomo
nei, tuojau esti sudraudžiamas arba pa* 
leidžiamas iŠ darbo! ; }

Bucharest, Ęumunija. —- 
Rumunų valdžia uždraudė 
žydam būti inžinieriais, 
vaistininkais (aptiekusiais) 
ir* chemikais.' . jį 1 ;

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
Pa... A. Fergis, Philadelphia, 

•—Eilutes sunaudosime.

A, D„ Malden, • Mass, 
epaduodate savo tikros 
ird’Ss if antrašo, rašote pai
niu, o ne plunksna; eilės

pa

silpnai sueiliu*>tos. Taigi jomis 
nepasinaudosime. Redakcijos 
taisyklės, reik: ląują, kad vi
suomet būtų ^prie slapyvar
džio ir aulor aus tikras var
das ir pavard! su antrašu. 
Reikia rašyti plunksna arbą 
mašinėle,**'‘TeMtfa —rašyti artt 
vienos popieros lakšto pusės.

Ankara, Turkiją, gpąL 17, 
—Turkų valdininkąi-*-įJW' • "I t • 1 Z • • * • « M '

ŠeStadienis, Spalių T9, 1940
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Žinios iš Laisvos Lietuvos
stiečiams yra ir bus labai

jų laikraščių skiltis savo 
biznio skelbimus, mes prisi
dedame nors trupučiuką su 
atsilyginimu už geradarys-

Apie Derlių Lietuvoje
Kaunas. — Lyginant Lie- dauS dėkingo ir vaisingo

tuvos derlių kiekius su visa
sąjunginiais trečiojo penk
mečio nustatytais 1942 me-

darbo.

Kaunas. — Apie 70 tūks-

Štai ^Laisvė” ir “Vilnis” 
paskelbė vajų gauti tūks- 
tantį-kitą naujų prenume
ratorių. Tad, gerbiamieji 
šių laikraščių skaitytojai, 
prisidėkim prie padaugini
mo “Laisvės” ir “Vilnies” 

| skaitytojų, prisidėkim gavi
me naujų skelbimų nuo mū
sų biznierių; tai kiekvieno 
“Laisvės” ir “Vilnies” skai
tytojo šventa pareiga. *

Tik remdami vieni kitus 
pieš pagreitintais žingsniais 

ta pareiga yra kiek tavo' prieisim prie gerbūvio ir 
protinės ir fizinės jėgos lei- darnesnio gyvenimo.

1 ? Tad į darbą yisi. Įsikin
kykime ir nei nepajusime 
kaip porą tūkstančių nau
jų prenumeratorių surasi
me “Laisvei” ir “Vilniai”.

Dr. A. L. Graičūnas.

” b f ‘ 1 —r   1 ' ". .nį., ,;/.............. 1     

Dienraščių ^Laisves” ir 
wVilnies” Skaitytoj ų Pareiga

'1 »g .■t"'? K'.'* '

qLaįgvę^^ ąr qvilnwan 
skaitytojau, tprėjąi iki šiol 
įsitikinti, kad tieji du dien- 
rąščiąį dąrbę žmonių reikė
jus atstovauja. Atstovauja 
ne tuščiais žodžįaįs, bet tik-

| ru, draugišku ir nuoširdžiu 
:. atsidavimu tavo gyvenimo 

ręikalup gina, juokina ir nu
rodo kelią, >kas reikia dary
ti, kad palengvinus darbo 
žmonių gyvenimo naštą.—

Todėl, jei tieji du laik
raščiai Laisvė ir Vilnis yral 
susirūpinę tau palengvinti 
gyvenimo naštą, tai, man 
rodosi, kad čia nereikia pri
minti tau, bet turėtum pats 
susiprasti —- niekeno nerą- 
ginamas, kad ir tavo šven-

džia, atsilygintk
Tokių didelių dviejų kas

dieninių laikraščių leidimas 
kainuoja didelę sumą pini
gų. Paremdami prenumera
tos keliu ir duodami į tų

Laiškas iš Laisvos Lietuvos'
Su laiku bus ir Lietuvos pa- 

vilijonas pastatytas, taipgi Es
tijos, Latvijos ir t.t. Toks plo
tas užvestas, kad su laiku vi
sos Europos respublikų pavili- 
jonai sutilps ir net visam pa
sauliui išsiteks, kai ragus ka
pitalizmas nusisuks, darbo 
žmonių valdžias su meile ir 
vienybe pasaulį užvaldys.

Jėzaus žodžiąi pildosi, kas 
su kardu kovos, tąs nuo kardo 
ir žus. Kapitalistinės šalys tarp 
savęs neišsitenka, milijonus 
žmonių žudo dėl sąvo egzis
tencijos. Dabar paimkim mes 
Lietuvą, Latviją ir Estiją. Ga
lima sakyti, kad nei vienas ka
rys nežuvo ir perėjo į žmonių 
dąrbo valdžios rankas su njei- 

Malonėsite man laišką su-jie, su džiaugsmu. Na, žinoma,

Gerh, “Laisvės” Redakciją:
Aš irgi gavau ilgai lauktą 

laišką iš laisvos Lietuvos nuo 
savo brplfo, kuriame jis nesi
skundžia dabartine darbinin
kų valdžia. Aš čia prisiunčiu 
jums laišką peržiūrėti ir jei 
verta, patalpinkite laikraštin. 
Taipgi aš čia prisiunčiu $8, už 
kuriuos malonėsite užrašyti 
mano broliui Lietuvon dienraš
tį “Laisvę0, idant jis matytų, 
kaip Amerikos laikraščiai atsi
neša linkui dabartinės san
tvarkos Lietuvoje.

Nors mano dviejų seselių 
nusavinau po biskį žemės, bet 
dar paliko po 30 ha, tai tegul 
tik apdirba, užteks.

grąžinti. Beje, laišką gavau 
spalių 3 dipųą, tai reiškia, kad 
jis ėjo apie 43 dienas.

Tai tąom kartu, su 
kais linkėjimais,

F. Balčiūnas, 
Eąsthampton,

> Laiškas
Rugpjūčio 23 d., 

Brangus broliuk:

draugiš-

Maps.

1940 m. 
Laiškutį 

nuo jumis apturėjau, rašytą 
liepos mėnesio 27 d. J 18 die
nų pasiekė mane. Sveikinu aš 
jumis ir jūsų žmoną, vėlinda
mi -juiu laimės ir sveikatos. 
Taipgi pasveikinu visus East- 
hamptono lietuvius, daug vė
lindamas vigįem viso gero.

Dabar pranešu, kad buvau 
Sovietų Rusijoje, Maskvoje, 
kaipo ekskursantas, Trakų 
apskrities ūkininkų paskirtas 
atstovas, apžiūrėti parodą ir 
pamatyti jų gyvenimą. Ęet 
per taip trumpą i^iką neįma
noma daug ką sužinoti. Bet ką 
mes matėm, tąį sunku žmogui 
įsivaizduoti ' būtų, kad darbo? 
žmonių valdžia tą galėjo nu
veikti. žodžiu s.ąkapt, pas 
juos teohpįka išvystyta pui
kiausią, gal kaip ir visam pa
saulyje. 'į,

Maskvoje,č kur buvo siauros 
gatvės, tai dabar*' paplatintos 
nup 40 pmHu ligi m. ir 80 
motov platumo. Mums parodė 
apie 200 didžiausių .• pastatų 
mūrų, kuriū|)š be jokio suar
dymo nustūmė 4Q metrų ir 
yra sveikutėliai, nesutrūkę. 
Tai pasvarsčius’, įsitikinom, 
kad tai pe stebuklas, bet ti
krenybė, Tas jau ir parodo 
techpjkps išfystymą ir pąjė- 
gųmą. U'

Ęokie puikūs pavilijanų pa
statai ! Kiekviena respublika; 
kuri prisijunįUs prie Sovietą 
Sąjungos, turi savo atskirus

* įkurtuose įr ■ątįi- 
ivisas, jų gyvenimą?, 

ir .dabartie?, Sovįe- 
pažanga.

buvo tokių atsitikimų, kad 
dvarponis ar dvarponė sukvai- 
liavo, arbą turtuolis pasiko
rė, kada nusavino žemes ir 
pramonę.

Bet darbo žmogui kaip tik 
bus dar geriau, nes mes ne
galėjom turtų didelių uždirbt, 
daugiau skurdą dągyvenda- 
yom, negu laimę. Dabartinė 
tvarka nusako: Dvarų nepirk
si, didelių mūrų neišstatysi ir 
tarnų nelaikysi.

žinoma, iš , karto gal ir sun
kenybių galima turėt, nes ga
li ir provokatorių rastis, kurie 
apsimetę dideliais revoliucio
nieriais galį kokių nemalonių 
dąlykų iškrėst. Bet tai tik lai
kinai. Su laiku viskąš tur susi
tvarkyt ir liaudies žmonių val
džioje teisybė tur žydėt. Pas 
mus nekurie viršaičiai jaučia
si kaip kokie diktatoriai, tai 
tik tas yra nemalonu, liaudis 
tokiais ponais neužganėdinta.

Dar prašau brolį ir brolie
nę ant varduvių. Du sūnų tu
riu nemetrikuotus, iš kurių tu
pi vienas 3 metus, kitas 2 me
tus. Aš permąčįau, kąd su 
laiku turi ateit civile metrika
cija, tad ir nėkrįkštinąų. Da
bar 24 dieną rugpjūčio užme- 
trikuoju valsčiuje. Vyresnis 
bus Gintautas, o jaunesnis 
Franukąs. žinai, broli, turiu 
jau gausią šeimą: 3 sūnus ir 
2 dukteris, bet gyvenam ne
blogai. Kaip toliau gyvensim, 
tai parodys ateitis.

Maujauckam paliko 30 hek
tarų, o reštą nusavino, visus 
palygina.

S|u tyra pagarba Jums viso 
labo velijantis, jūąy. brolis

Adomas Balčiūną?.

tais pasiekti derliu kiekiais, Ginčių šeimų Lietuvos TSR 
Lietuvos TSR teks'dar gero-, artimiausiomis dienomis 
kai pasitempti, kol pasivys pergyvens didelio džiaugs- 
kitas sąjungines respubli- mo valandas. Baigus 'Visus 
kas. Rugių, miežių, avižų! paruošiamuosius darbus bus 
derlių teks pakelti dar bentiPradgtas žemės skirstymas 
10 nuošimčių, tik kviečių ir^ fa™8įelns_ 
mišinio derliai Lietuvoje 
yra pasiekę reikiamą aukš
tumą. Rytų Lietuvoj (Dzū
kijoje ir Vilnijoje) derlių 
teks pakelti net 30-40 nuoš. 
Cukrinių runkelių derlius 
Lietuvoje kai kuriais me
tais siekia iki 225 dvig. cent
nerių; teks pakelti dar iki 
235 ctn. Linų derlius taip 
pat tebėra bent 30 nuošJ 

numatyta; 
plane; be 
pagerinti

Lietuvos TSR teks dar gero- artimiausiomis dienomis

mažesnis, negu 
visasąjunginiame 
to, teks žymiai 
Lietuvos linų pluošto koky
bė. Gyvulininkystės ūkyje 
teks ypatingai pakelti avių 
ūkį, dauginant avių skaičių 
ir gerinant jų veisles. Apie 
| Lietuvos avių tebėra vie
tinių veislių su negausia ir 
šiurkščia vilna. Vilnos viso
kiuose pavidaluose tebeįve- 
žama iš užsienių apie pus
antro milijono kilogr. kas 
prilygsta 3 milijonams ne
skalbtos vilnos, tuo tarpu 
kai- vietinės ‘ avys teduoda 
apie 2 milijonus kg. vilnų, 
iš kurių vos 5-10 nuoš. te
patenka į fabrikus, o kitos 
sunaudojamos namie. Be to, 
Lietuvos ūkyje teks įvesti 
teisingą sėjomainą su paša
rinėmis žolėmis, aukštos ko
kybės selekcinę sėklą, pri
taikinti tikslią tręšimo sis
temų su dirvos ,kalkiaviųių 
ir gipsavimu ir tt. Daug 
dąr bus naudingo darbo at
kariaujant dirbamos žemės 
plotus iš pelkių ir kitokių 
iki šiol nedirbamų vietovių. 
Taigi, Tarybų Lietuvos vai-

ir bežemiams, iš kurių jos 
daugiau nebeatims nei dva-^ 
rininkas, nei antstolis, nei 
Žemes Bankas. Tad supran- 
tarnas šiandien tūkstančių 
žmonių kaimuose ir dvaruo
se džiaugsmas ir darbo 
ūpo pakilimas. Naujakurių 
sodybos projektuojamos 
grupėmis. Daug kur stei
giamos žemės ūkio mašinų 
naudojimo stotys.

Paterson, N. J.
Spalių 5 dieną apsivedė 

Jean Christine Sada—Sadau- 
nikiūtė su Frank Markowich. 
Jean yra lietuvaitė, Antano ir * 
Veronikos Sadaunikų dukre- # 
lė. Sadaunikai yra seni Pater- 
sono gyventojai ir biznieriai, 
progresyviški žmonės.

Jauna pora vakacijas (ho
neymoon) praleidžia Virgini
jos valstijoje. Jaunuoliams 
vėlinu laimingo, linksmo ir 
gražaus gyvenimo.

“Garnys“ aplankė F. ir O. 
Budrikus, palikdamas sūnų. 
Budrikai yra progresyviški 
žmonės. Linkiu Budrikams au
ginti savo šeimynėlę tokioj 
pat dvasioj, kaip ir jie patys.

* * *
Ben Kerševičius pasveiko ir 

grįžo prie darbo. Linksma gir
dėt. * * *

Cliftoniečiam Grablauskam 
surentė, ęar? ątžymėjimui jų 
zėnMnfrib gyvenimo ŽJ) metų^ 
sukakties. Parėję .dalyvavo 
giminės ir draugai. Grablaus- 
kai yra gerai žinomi paterso- 
niečiams. Korespondentas vė
lina jiems ilgo ir gražaus gy
venimo. J. Matačiūnąs.

Laisvoji Sakykla
Siųskite Pinigų j Lietuvą |
Pastebėjau “Laisvėj“, kad 

žmonas žingeidauja ar galima 
pinigus siųstį į Lietuvą. “Lais
vė“ atsako savo skaitytojams, 
jog ji kol kas nežino. Tokią 
pastabą perskaičius, man pri
siminė, kad aš jau mėnuo tam 
atgal skaičiau laikraštyj, kad 
galima siųsti į Europą pinigus 
per American Express Co. 
Pradėjęs versti iškarpų krep
šį, atradau ir iškarpą, kuria 
malonės “Laisves“ redakcija 
perspausdinti, kad skaitytojai 
pilnai žinotų. Iškarpa skam
ba :
American Express May Send 

Money to Europe
The American Express Com

pany has been authorized by 
the United States Treasury 
Department to accept remit
tances from persons residing

obalsis yra atveštas į South 
Bostoną, šiuo obalsiu dabar 
maitina “Darbiniu kas“ ir 
“Draugas“ savo skaitytojus.

Man būnant Lietuvoj, prisi
mena, kaip mūsų kaimas ren
gėsi skirstytis į viensėdįjaš. 
Per kokius penkis metus die
na iš dienos tęsėsi mitingai. 
Beveik visi buvo tos nuomo
nės, kad viensėdijose bus 
daug geriau gyventi, negu 
kaime. Bet visi puikiai žinojo, 
jog tokiai operacijai buą rei
kalinga daug darbo ir nema
žai lėšų. Tai ką ir kalbėt apie 
dabartinę operaciją, kokią pa
singojo padaryti Lietuvos nau
ja liaudies, valdžią,

Dabartinė Lietuvos liaudies 
valdžia pasimojo pertvarkyti 
ekonominę būklę iš pat jos 
pamatų. Tūkstančiai atsiras- 
išdygs naujų ūkininkų su nau
jais trobesiais ir nauju inven-

in the United §tątes to be for- torium. įmonės perėjo į visūo- 
warded to thei relatives and menės nuosavybę. Iš mokyklų 

Belgium, reikės iššluoti -visą dogmišką 
__ , France, “literatūrą,“ o jos vietoj parū- 

Utvjarįuhua’nTą, Luxem-’Pinti naują, kuri neštų apšvie- 
bourg, the Netherlands and tą ir kultūrintų busiamą naują 

-kartą. Sveikatos reikalais ap- 
paklaus, rūpinimas Lietuvos liaudies 

i _ Menas ir
i vagą į 

žmonėms, kuomet jau tenai į teigiamą pusę, žodžiu tariant, 
Lietuva revoliucijos-

dependents now in
Denmark* Estonia,

Norway.
Dabar ne vienas 

tai kam po šimts pypkių pi- bus pirmoj vietoj, 
nįgai yra reikąlįngi Lietuvos teatras pradės 
žmonėms, kuomet jau t— 
įsteigta Sovietai? Atsakymas dabar 
yra tokis, kad Sovietai kaip perversmo perijode. 
tik ir yra skirtinga sistema, Amerikiečiai, kurie turi iš- z 

Nadiai jr Italai Siekią Ųž-,negu senoji supuvus sistema. | tekliaus, tai dabar kaip tik ir
Sovietai sako: “Prie/ darbo, proga padėt savo broliams 
piliečiai. Kas nedirba, tas ne- Lietuvoj. Mūsų centai ne tik 
valgo.“ Tai naujas obalsis ir pageidaujami, bet ir reikalau- 
jis yra teisingas, ' jami dėl greitesnio, tobulesnio

Senas režimąsK sakydavo:! įsteįgimo socializmo. Siųski- 
“Melskies, žmogau, tau ir me kas kiek tik išgalime, o 
Pięvas p^dės.” Šį obąlsį, kaip Lietuvos liaudis už tai bus la- 
relikviją, bęgdąiūi kunigai iš bai mums dėkinga! 
Lietuvos išsivežė. Dabar šis j

kariaut Tris J?alkanų šalis 

fetąnbd, Turkiją,
}<ų vyriausybė pey raųio xair 
Hup, Vokietija ir ĮtąlL 
ją siekiu įv^imis vbū4ąĮs 

šią- jiems atlaikyto užkariaut Jugosląvij^ BųL
’ * , Jgariją ir Graikiją.

....! Tur-
bė per radio kaL

..

vilties, kad Sovietai pade-1 liūs nuo vokiečių ir italtj.

a /, i „ ■ ....................... . ................................... .............................

Jaunutis*
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Liaudies Atstovams
(šių Dienų Lietuvos žmonių Daina) 

Jūs mylėjot kožną vargstantį žmogų, 
Ėmėt sielvartą žemės ir dėjot krūtinėn, 
O valdžios aparato buldogai 
Plėšė tautą, ir ašarom žmonės patvino.
Per kalėjimus, karcerius ėjot 
Dar žaliuose jaunystės metuose 
Blaške nerimas, laužė vėjai, 
O dabar, štai—gyvenimas statomas!
Proletarai kvartaluose duso, 
Graudžios naktys nusiaubdavo kaimus. 
Ak, vaitojo žemė motušė, 
Per kalėjimus ėjot jai laimės.
Paskutines turčių bastilijas 
Nušluosim nuo Lietuvos veido! 
Gyvent, laimėt sukilome, 
Rytuxtrimitams aidint!
Tegyvuoja valdžia proletarų! 
Penkiakampė žvaigždė tešviečia, 
Tenebūnie nei vieno dvaro— 
žemė valstiečiams!

Nauja Literatūra Lietuvoje; Amerikiečių 
Knygos Lietuvos Žmonėms

f

Dvi Sielos

(Dd. Mizarai ir Tamuliniūtei)
Dvi sielos kai jungias j vieną, 
Jos nugali audrotą dieną;
Nei šalčio, ledų nesibijo,— 
žiedai amžini jom prigijo!

Dvi sielos kai mina sau taką, 
Jom pergalių saulė tuoj teka. 
Ir vilko nasrai jų nebaido,— 
Jom gėlės takuos pasisklaido!

St. Jasilionis.

LMS II Apskričio Žinios

Dr. Konstantinas Avižonis parašė 592 
pusi, veikalą “Bajorai valstybiniame Lietu
vos gyvenime Vazų laikais,” kurį išleido Li
tuanistikos Instituto Lietuvos istorijos sky
rius. Tai stambus veikalas apie Lietuvos ba
jorų anarchiją 1587-1688 metų laikotarpyje. 
—Spaudos Fondas išleidžia Petro Mikutaičio 
paruoštą aktualią knygą apie proletarų po
etą Julių Janonį, jo gyvenimą ir kūrybą. 
Knygoje yra J. Janonio raštai, kurių dalis . 
dar niekur nebuvo spausdinta. Spaudos 
Fondas taip pat išleidžia pedagogų kolekty
vo paruoštą naują lietuvių literatūros chres
tomatiją “Į naują gyvenimą.” Be jau išleis
tų Lenino, Stalino, Molotovo, Paleckio, Ja
nonio paveikslų, Spaudos Fondas spausdina 
dar Markso, Engelso, M. Gorkio, žemaitės, 
Vinco Krėvės ir J. Biliūno paveikslus, tinka
mus visuomenei, įstaigoms ir mokykloms. 
—Spaudos Fondas pradėjo spausdinti naują 
rašytojo Kazio Borutos novelių romaną 
“Saulės^ant savo pečių parnešt išėjo,” rašy
tojo Petro Cvirkos naują pasakų rinkinį 
jauniesiems skaitytojams • “Pasaka-pasaką 
veja,” Dr. Lašo “Trumpa žmogaus anatomi
ja, fiziologija ir higiena,” F. Šinkūno “SSSR 
geografijos vadovėlis,” J. Sakalausko ‘Trum
pą rusų kalbos vadovėlį ir pasikalbėjimus,’ 
M. Zoščenko “Pasakojimai apie Leniną” ir 
naują iliustruotą J. V. Stalino biografiją. 
Sakalas leidžia Stasio Dabušio kirčiuotą ir* 
praktišką 500 pusi. “Rusiškai lietuvišką žo
dyną.” Be to Sp. Fondas išleidžia Petro 
Cvirkos romano “žemė maitintoja” antrą, 
naujai pataisytą ir iliustruotą laidą, Liau
dies švietimo Komisariatas išleidžia gausiai 
iliustruotą klasiko Kristijono Duonelaičio 
veikalą “Metai,” Sakalas ir Raudonoji Vė
liava išleidžia poetės Salomėjos Bačinskai- 
tės-Bučienės-Neris rinktinės lirikos 400 pusi, 
tomą ir dvi naujas poemas “Našlaitė” ir

“žalčio pasaka.” Sp. Fondas artimoje atei
tyje išleidžia jau spausdinamas rusų autorių 
verstines knygas: M. šolochovo romaną “Pa
kelta velėna,” Zviagičevo ir Bernaševskio 
“Amžiai ir žmonių darbai,” Frolovo “Mano 
pažintys su gyvuliais,” Gremiackio “Kaip 
atsirado žmogus,” Grino “Dobrovo užrašai,” 
Dostojevskio romaną “Nenutė Nezvanova,” 
Ostrovskio “Kaip grūdinosi plienas,” Ticho- 

. novo “Linksmieji žirgai”; lietuvių autorių:
VI. Stankevičiaus “Mendelejevas” ir 
K u č i ū n o “Čaikovskis.” Be to Sp. Fon
das yra užsakęs išversti gana daug rinkti
nių Sovietų autorių veikalų ir tas planas vis 
papildomas naujais leidiniais. —Yra išleista 
visa eilė rusų autorių knygų jaunimui ii’ 

• vaikams: M. Zoščenko, S. Maršako, K. ču- 
kovskio, M. lljino, Al. Ivičo, Brenšteino, V. 
Biankio, A; Čechovo/ Mamin-Sibiriako, N. 
Smirnovos, L. Tolstojaus, V. Durnovo, A. 
Ne k r as o vo ir k t.

Sovietų Sąjungoje per dešimtį metų bu
vo išleista apie 70 knygų lietuvių kalba. 
Sovietų Sąjungoje lietuvių kalba knygos ne
buvo retenybė ir plačiai plito. Išėjusios kny
gos, kurių vien per paskutinius 10 metų bu
vo išleista apie 70, Lietuvon Smetonos val
džios nebuvo įleidžiamos ir jei pas ką ras
davo, tas kalėjime atsidurdavo.

Nebuvo įleidžiamos knygos nė iš Ameri
kos, išleistos Amerikos Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Draugijos. Net nebuvo žinoma, 
kas ten leidžiama, nei buvo žinomi jų rašy
tojai. Sovietų Sąjungoje ir-Amerikoje visos 
išėjusios knygos jau užsakytos Centrinės 
Valstybinės ir Liaudies Kariuomenės bibli
otekoms, kur greitu laiku laukiama gau
nant ir bus prieinamos skaitytojams. Be to, 
šiaip knygynai žada jų persisiųsdinti ir pa
daryti visiems įsigytinomis.

rugsėjo mėnesio apskr. korrii- 
po.trumpo sutvarkymo, įvyku- 
pikniko reikalų, visapusiai ap-

Įvykusiam 
teto posėdy, 
šio apskričio 
kalbėta apskričio veikla ir ateinantis žiemos 
sezonui planas. Pastarais laikais Mass, valsti
jos apskričio ribose įsigyveno vakacijų pa
protys. Vasaros laike chorai sulaiko pamo
kas bent 3 mėnesiam. O tas apsnūdina meno 
veikimą ir orui atvėsus, chorai bei grupės 
nėra prisirengusios prie nieko, čia randasi 
reikalavimų, pakvietimų iš kitų organizacijų 
sudaryti programą, sau vėl norisi šį tą su
rengti, o chorai neturi nieko susimokinę. \

Chorai turėtų rimtai tą pasvarstyti ateity
je. Reikalavimai dainų vasariniuose išvažia
vimuose taip pat dideli būna.- šis Reikalas 
būtinai vertas susidomėjimo, aptarimo. Jau 
jeigu negalima viso choro -pamokas išlaikyti, 
tai nors specialių grupių būt galima, šią va
sarą Norwoodo Vyrų Grupė buvo pažiba. Jie 
visą laiką praktikavo, dainavo, dalyvavo pro
gramose savo kolonijos ir apylinkių. O ku
riem teko juos girdėti, atsimenam, kaip pub
lika juos įvertino. Bravo jum, norwoodiečiai, 
už tai! Worcesterio, Lowellio, Haverhillio cho
rai, Montello, Bostono moterų grupės atosto
gavo.

Worcesterio mišrus choras ir Montello Mo
terų, Grupė jau pilnai praktikuoja. Apie kitus 
dar nėra žinių. Imkitės, draugai, už darbo, ir 
praneškite svietui apie save. Worcesterio Ai
das pasirįžo susimokinti naujų dainų ir pra
dėjo mokintis operetę “Grigutis.”

APSKRIČIO BANKIETAS SU KON
CERTINE PROGRAMA

Pradžiai sezono komitetas nutarė surengti 
gražų bankietą su koncertine programa. Ban
kietas įvyks 17 dieną lapkričio (November), 
Worcesterio Lietuvių Svetainėj, 29 Endicott 
St. Darbas pradėtas ir dedamos pastangos 
surengti šį menininkų pokylį visapusiai rūpes
tingai. Prašom meno dailės mylėtojus rengtis 
skaitlingai jame dalyvauti.

II APSKRIČIO SUVAŽIAVIMAS ĮVYKS
8 D. GRUODŽIO, SO. BOSTONE

Apskričio komitetas prašo chorų grupes 
jau dabar svarstyti suvažiavimo klausimą, 
rengtis jame dalyvauti, prisiruošti su skaitlin
ga atstovybe ir naudingais sumanymais, šia
me suvažiavime menininkai turės labai daug 
svarbių, naujų reikalų. Ta proga bostoniečiai 
rengia meninį vakarą. LMS Antro Apskričio 
komitetas prašo kolonijų meno mylėtojus 
skaitlingai dalyvauti čia minėtuose parengi
muose ir suvažiavime. S.

Artimiausieji Tarybų Lietuvos 
Mokytojo Uždaviniai

7Lietuvos liaudis kar-

Draugui V. Taurui-K. Vidikui
Jaunystė prabėgo
Kaip upės tekantys sriaunas vanduo. 
Kūdikystės dienos dingo
Kaip sapnai, nežinystės užmaršoj!. . .

Bet bręstant į vyrą;—
J būsiantį žmogų, naudingą žmonijai, 
Atsidarė tau naujai kelias įžengti 
Į pažangiąją draugiją!...

Tas kelias naujas keliauti
Buvo dygiais ir erškėčiais apaugęs! 
Reikėjo daug triūso, daug darbo padėti, 
Kad visą tą žiaurumą apgalėti!.. .

Buvo tai sunkus,
Naujas darbas pradėtas;
Bet visgi, per aštrią ir sunkią kovą, 
Laimingai likos nugalėtas!...

Kur buvo erškėčiai dygūs,
Ten šiandien raudonos rožės žydi! 
žmonija tuom kelių linksmai eina!. . .
Bet žmonijai .kaikas pavydi!

Laimingi tie keleiviai,
Kurie surado tinkamą kelią,
Skaistų laimingą,
J naujo pasaulio žemę! .

Ir aš, pasirengęs rasti tą malonę, 
Tuom nauju keliu traukti;
Kur žmonės jaukūs ir linksmi 
Užbaigę kelionę!

Sveikindamas tave,, drauge, 
Linksmai ačiū tau tariu.’,.
Už tavo sunkų darbą šio kelio, 

Kuriuom eiti ir aš galiu!
Į naują pasaulį laimingą,
Kur ateities žiedo gėlės jau žydi!
Gyventi,—kaip vienos motinos vaikai,— 
Vienas kitam nepavydi!...

Nes gamta turtais
Lygiai visus apdovanojo;
Kas tinka žmonijai, 
Lai tuo visi naudojas!...

> J. Ramanauskas.
IX-30-40, Minersville, Pa.

Iš LMS Chorų 
Gyvenimo

•:W

Lapkričio 3 d., Kasmočių
Svet., 91 Steamboat Rd., Great 
Neck, N. Y., Pirmyn Choras 
rengia koncertą ir šokius.

Programą pildys pats Choras 
Pirmyn, vadovaujamas Jurgio 
Kazakevičiaus. Be to, progra
moj dalyvaus Birūta Simanavi
čiūtė (solistė) ; iš Brooklyno 
Aidbalsiai, vadovaujami Bro
nės šalinaitės; A. Velička ir P. 
Grabauskas (trūbadoriai) “Gy
venimas ii- Viltis” — dialogas.

Noorwoodo LDS 3 kuopa ir 
Vyrų Choras, vadovaujamas M. 
K. Bolio, vaidins “Kauno Po
nai” ir “Į Ameriką” komediją. 
M. K. Bolys abiejuose veika
luose turi 
les. Visa 
lapkričio :

pirmaujančias ro
tai įvyks sekmadienį, 
10 d.

Choras (iš WaterbuVilijos
ry) ir Aido Choras (iš Tor
rington), vadovaujami Bronės 
Rasimavičiūtės, šeštadienį, lap
kričio 16 d., Waterbury, duos 
ką tai tokio naujesnio—kaip 
jie vadina — Musical 
(Minstrel).

Review
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Lietuvių Svetainėj, 
dicott St., Worcester, 
įvyks Lietuvių Meno Sąjungos 
Antro Apskričio bankietas su 
koncertine programa, lapkričio 
17 dieną.

M

Sekmadienį, spalių 20 d., CIO 
Union Headquarters, 21 Water 
S t re et, Tor rington, Conn., 
įvyks Lietuvių Meno Sąjungos 
Ketvirto Apskričio konferenci
ja. Toj konferencijoj bus išduo
tas raportas iš LMS 9-to su
važiavimo, bus rodoma judomi 
paveikslai, traukti (Connecticut 
Chorų Dainų Dienoje. Konfe- 
rencijoj taipgi dalyvaus LMS 
CK pirmininkas, Walter Kubi- 
liūs.

štai, Lietuva jau Socialistinė Tarybų Respu
blika, priimta į Tarybų Socialistinių Respu
blikų Sąjungą.

Štai šitą kelią — darbininkų klasės kovų 
ir laimėjimų kelią — mokytojas, norėdamas 
sėkmingai dirbti naujų kartų auklėjimo dar
bą, ir turi stengtis kiek galint geriau ir są
moningiau pažinti. Tą' kelią nušviečia labai 
gausi literatūra, ypač didžiųjų socializmo 
vadų ir kūrėjų — Markso, Engelso, Lenino 
ir Stalino raštai.

Kiekvienas mokytojas turi pažinti tų di
džiųjų socializmo mokytojų mokslą ir jo kū
rybingą praktiką. Betgi tam giliau pažinti 
reikės i.lgesnio laiko ir didesnio darbo. Tuo 
tarpu neatidėliojant kiekvienam reikėtų su
sipažinti su pačiais marksizmo, leninizmo 
pagrindais, su komunistų partijos istorija, 
su SSSR istorija. Tokie veikalai, kaip visa
sąjunginės komunistų (bolševikų) partijos 
istorija, Stalino Leninizmo klausimai, Kai- 
rovo pedagogika, paskui SSSR istorija tu
rėtų būti artimiausioje ateityje mokytojų iš
studijuoti. Tų knygų lietuviškas vertimas, 
reikia tikėtis, pasirodys artimoje ateityje.

Lietuvių tautos laisvės kovų keliui, keliui 
į socializmą pažinti,' Iteratūra iš viso dar 
nėra gausi. Nelegaliai ėję komunistų parti
jos leidiniai, taip pat lietuviški leidiniai So
vietų Sąjungoje daugumui skaitytojų, gali-

(Tąsa ant 4-to pusi.)

revoliuciją, galutinai likvidavusią carizmo 
liekanas, nuvertusią kapitalistinės buržuazi
jos ir dvasininkų viešpatavimo ir atidavusią 
valdžią į darbininkų ir valstiečių rankas. Tai 
didelių darbininkų klasės kovų kelias, ap
laistytas darbininkų, valstiečių ir revoliuci
nės inteligentijos krauju.

Spalių revoliucija, įvykusi vadovaujant 
didiesiems proletarų vadams Leninui ir Sta
linui, tas darbininkų klasės kovas-vainikavo 
socialistinės santvarkos Įsikūrimu buvusioje 
carų Rusijoje ir atidarė kuo" plačiausias 
laisvo gyvenimo ir socialistinės kūrybos per
spektyvas ne tik rusų tautai, bet ir visoms 
tautoms, kurios su revoliucine rusų tauta 
surišo savo likimą.

Išaugo komunistų partijos, Lenino ir Sta
lino partijos vadovaujama galinga Tarybų 
Socialistinių Respublikų Sąjunga, kurios dar
bo, mokslo, meno ir apskritai visokeriopos 
žmogaus kūrybos pažanga pasiekė 
buržuazinėje vyriausybėje negirdėtą, 
neįmanomą laipsnį.

Raudonosios armijos dėka pagaliau
tuvos liaudis atsikratė nuo ilgus metus tru
kusio kapitalistų ir dvarininkų viešpatavi
mo, paėmė krašto valdžią į savo rankas. Ir

u

žiemai artinantis chorų veik
la žymiai pagyvėja. Iš parengi-- - . - • „ - - mų chorai turi finansinės nau-
dos, o visuomenė — dvasinės. 
Tokius parengimus chorai reng
dami turėtų neužmiršti ir pa
čios LMS. Devintojo LMS su- 

„ .......j chorai turė- 
savo parengimų skirti 

pelno 10-tą 
inžf Tne-

Po Lietuvos mokytojų suvažiavimo atida
rymo, vyriausybės ir organizacijų atstovų 
sveikinimo kalbų, švietimo viceministeris J. 
Žiugžda skaitė paskaitą “Artimiausieji Ta
rybų Lietuvos mokytojo uždaviniai.” čia šią 
paskaitą trumpai atpasakojame.

—Visa tauta, visas kraštas, visi Lietuvos 
darbininkai ir valstiečiai su didžiausiu 
džiaugsmu sutiko naują santvarką, — kal
bėjo drg. J. Žiugžda.
štai sveikino naują Liaudies vyriausybę, su 
dideliu pasitikėjimu pasitiko išvaduotoją 
Raudonąją armiją, didelį dėkingumą paro
dė SSSR vyriausybei, jos galvai drg. Molo
tovui ir ypač su gilia meile ir didžiausio pri
sirišimo jausmu sveikino viso pasaulio darbo 
žmonių vadą ir mokytoją, didžiausią žmoni
jos genijų Didįjį Staliną (ovacijos).

Mokytojo, kaip neabejotino pažangiosios 
inteligentijos reiškėjo vaidmenį labai ryškiai 
pabrėžė Leninas 1919 m. sausio 19 d. Tuo 
pilietinio karo metu Leninas, sveikindamas 
mokytojų internacionalistų suvažiavimą, pa
brėžė : “Negalima abejoti, kad milžiniška 
dauguma mokytojų personalo, kuri stovi ar
ti darbininkų klasės ir darbo valstiečių, da
bar įsitikino, kokios gilios socialistinės revo
liucijos šaknys, kaip neišvengiamai ji plinta 
visame pasaulyje, ir aš manau, kad dabar 
milžiniška mokytojų dauguma neabejojamai 
nuoširdžiai palaikys dirbančiųjų ir išnaudo
jamųjų valdžią, kovoje už socialistinį per
versmą.”

Tas didžiojo socializmo kūrėjo įsitikini
mas nebuvo apviltas milžiniškoje socialisti
nės valstybės kūryboje, kur mokytojų pozi
tyvus vaidmuo ypač buvo ir tebėra gyvas 
ir vaisingas. Ir Lietuvos mokytojai to įsiti
kinimo neapvils.

Mokytojas, norėdamas tinkamai auklėti 
jaunąją kartą naujojo kūrybingo kelio link
me, pirmiausia pats turi pažinti tą kėlią, jo 
ideologinius pagrindus ir praktiškus socia
lizmo kovos ir kūrybos reiškinius. Tai yra 
kelias, kuriuo augo ir brendo darbininkų 

• klasės revoliucinė socialistinė sąmonė, ke
lias, kurio kertinį akmenį sudaro Markso, 
Engelso Komunistų ■ manifestas ii’ kuris to
liau eina per atkaklias ir ryžtingas Pary
žiaus komunos kovas, per 1905 m. revoliu
cinį darbininkų ir valstiečių sųkijimą prieš 
caro valdžią, per 1917 m. vasario revoliuci
ją ir pagaliau per socialinę 1917 m. spalių

ir Lie-

jokioj 
tiesiog

Chinietes moterys New Yorke Chiny Dieną neša Chinijos respublikos vėliavą 
pajra^ę, kuris ,buyę,. suruoštas chinieęiy apgyventuose kvartaluose—-Chinatown.
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važiavimo tarimų 
tų nuo : 
nuo parengimų 
nuošimtį arba suruošt per me
tus vieną, parengimą LMS nau
dai, t. y., leidimui dainų, veika
lų ir paskaitų.

Mes manome, kad šiais me
tais mūsų chorai LMS devin
tojo suvažiavimo tarimą steng- * 
sis išpildyti.

Iš pranešimų žinome, kad 
chorai ruošia vaidinimus, kon
certus, šokius, bet dar neteko 
sužinot, ar yra kur nors ren
giama paskaitą vakarai. Pas
kaitos yra labai svarbus daly
kas, ne tik visuomenei, bet ir 
pačios organizacijos narių auk
lė j i m u i. LMS centre yra 

j eilė paskaitų literatūros ir me
no klausimais. Mūsų vienetai 

- ’šiemet turėtų praktikuot ir pas
kaitų ruošimą.

Dabartiniu laiku LMS Ap- 
švietos Komitetas turi sekamas 
paskaitas:

1. Julius Janonis—R. Miza- 
ros.

2. Mikas Petrauskas—R. Mi- 
1 žaros.

3. Vincas Kudirka—Dr 
Petrikos.

4. žemaitė ir Jos Kūryba— 
A. Petrikos.

5. Povilas Višinskis— St 
silionio.

6. Puškinas—V. Tauro.
7. Shakespeare—V. Ta
8. Poezija ir Jos

(Tąsa ant-4-to



Ketvirtas puslapis

Iš Tamsios Praeities į Šviesią Ateitį
JUSTO PALECKIO KALBA

Čionai talpiname Justo Paleckio prakal
bą, pasakytą Lietuvos Liaudies Seimo pir
mam posėdyje 1940 metų liepos 21 dieną 
Valstybės Teatro rūmuose, Kaune. Nors 
tai atrodo lig ir pavėluotai, tačiau pra
kalbos turinys toks svarbus, jog ji nenur* 
stojus savo istorinės vertės. Raginame vi
sus mūsų skaitytojus atydžiai perskaityti.

-—Red.
Išlaisvintos Lietuvos Liaudies Atsto

vai, Piliečiai, Pilietės, Draugai, Draugės,
Pirmosios Lietuvos Liaudies Vyriausy

bės vardu sveikinu jus, pirmojo Liaudies 
Seimo atstovus, tikrus laisvos Lietuvos 
Darbo Liaudies atstovus. Šion vieton, 
kur prieš 20 metų įvairaus plauko bur
žuazinės Lietuvos grupių atstovai buvo 
susirinkę statyti taip greit pairusius ta
riamai demokratiškosios Lietuvos pa
grindus, jūs atėjote dėti pagrindus nau
jai, darbo žmonių Lietuvai.

Kovos Kelias dėl Laisvos Darbo 
žmonių Lietuvos

Kova dėl tos busimosios, naujosios Lie
tuvos buvo ilga ir sunki. Toje kovoje 
jungiasi ir knygnešių laikai, ir 1905 m. 
revoliucija, ir visos liaudies kovos, ėju
sios buržuazinės Lietuvos laikais nuo pat 
1918—1920 m. dviejų Lietuvų savitarpio 
pilietinio karo ligi paskutinių laikų, ligi 
smetoninio režimo žlugimo. Toji Lietuvos 
liaudies kova yra susijusi su tarptautine 
proletariato išsivadavimo kova, kurios 
avangarde visada buvo Sovietų Sąjungos 
proletariatas, su kuriuo petys į petį ko
vojo Lietuvos proletariatas 1905 metais, 
1917 m. kovo ir spalių revoliucijose, o 
taip pat įvairiuose Rusijos pilietinio ka
ro frontuose. Tas kovas ir pagerbsime 
atsistodami.

Visos tos kovos ir aukos, padėtos mū
sų liaudies laisvės troškimams pasiekti, 
ilgai buvo ir būtų ilgai dar likusios be 
vaisių, jei ne ta broliškoji pagalba, ku
rios susilaukėme iš visada mums broliš
kų ir draugiškų didžiosios Sovietų Są
jungos Tautų ir kurią atnešė mums tau- • 
tų išlaisvintoja Raudonoji Armija. Kar
tu su visa Lietuvos liaudimi šią didžiojo 
mūsų liaudies laimėjimo ir triumfo va
landą sveikiname SSSR tautas, sveikina
me SSSR tautų ir viso pasaulio proleta
riato genialųjį vadą J. Staliną, sveikina
me SSSR valstybės galvą Kalininą, SSSR 
vyriausybę ir jos galvą Molotovą, svei
kiname Raudonąją Armiją ir jos vadus 
maršalus Vorošilovą ir Timošenką, svei
kiname čia mūsų svečiu atvykusį SSSR 
vyriausybės atstovą užsienių reikalų ko
misaro pavaduotoją V. G. Dekanozjovą, 
sveikiname Lietuvoje esančius Raudono
sios Armijos raudonarmiečius, vadovau
jantį kadrą ir jos vadus.

Noriu dar kiek apžvelgti padėtį, iš ku
rios mes esame išėję, kad ryškiau pasi
darytų, kur mes esame ir kur einame. 
Pažvelgę į senesnę praeitį, prisiminę mū
sų tautos atgimimo laikus, mes matome 
ryškią ir nuolat einančią kovą tarp dvie
jų Lietuvų—tarp ponų Lietuvos ir muži
kų—baudžiauninkų Lietuvos, tarp bur
žuazinės ir proletarinės Lietuvos. Tų 
dviejų Lietuvų kova žymi visuose mūsų 
tautos istorijos etapuose. Žvelgdami į tos 
kovos evoliuciją, matom įdomų reiškinį. 
1905 m. revoliucijos laikais klerikališkai 
reakcinė Lietuva savo lūpomis kalbėjo 
apie klusnumą carui ir lietuvius kaip 
“įnamius caro Rusijos bute,” kurie turi 
būti klusnūs* ir ramūs carui ir jo val
džiai. O pirmeiviai, sušaukę 1905 m. Di
dįjį Vilniaus Seimą, drąsiai skelbė kovą 
caristinei Rusijai ir šūkį, kad Lietuva tu
ri būti laisva, savarankė tauta laisvų Ru
sijos tautų federacijoje. 1917 m. revoliu
cijos laiku Petrapilio lietuvių Seime re- 

. akcionieriai—klerikalai padarė staigią 
"pažangą” — jie reikalavo visiškai ne
priklausomos Lietuvos, o pažangieji sakė, 
kad "verčiau Lietuvai būti laisvos fede
ratyvinės ir galingos Rusijos dalimi, ne
gu svetimųjų mindžiojama neva nepri
klausoma Persija/’ Bet Rusijoje einant 
socialistinei revoliucijai, pas daugelį riet 
pažangiųjų sąvokos susimaišė, ■ dalis jų 
nuėjo drauge su Rusijos proletariatu 
kurti bendros proletarinės Tėvynės, o da
lis buvusių pažangiųjų persimetė į ne
priklausomybės stovyklą, svajodami apie 
idealią demokratinę Lietuvą su visom pi
lietinėm laisvėm. Tuo tarpu Lietuvoje 
Smetonos vadovaujamoji lietuvos Tary
bos dauguma ėmėsi kurti net savotišką

PIRMAJAME SEIMO POSĖDYJE
“nepriklausomą” Lietuvos karalystę ir 
net išrinko Lietuvos karaliumi vokiečių 
princą Urachą, kuris turėjo būti Min
daugu II. Dabar, tękus arčiau pažinti 
Smetonos ‘‘politiką”, galime įsivaizduoti, 
su kokia širdgėla jam teko atsisakyti 
nuo tos idiliškos Lietuvos karalystės idė
jos kilus Vokietijos lapkričio revoliuci
jai ir pereiti prie buržuazinės Lietuvos 
respublikos kūrimo. Paskui dvi Lietuvos 
susitiko dar 1918—1920 m. tarpusavio 
pilietinio karo kovose, kur vienoje pusė
je stovėjo spalių revoliucijos kovų idė
jose iškilusi Socialistinė Tarybų Lietu
va su šviesios atminties vyru, kovotoju ir 
patriotu Vincu Kapsuku-Mickevičiunų 
priešakyje, o antroje pusėje buržuazinė 
Lietuva. Dėl Lietuvos proletariato ne
pakankamo organizuotumo, o ypač dėl 
prieš Sovietų Sąjungą susitelkusių kontr
revoliucinių jėgų didumo, toje kovoje lai- . 
mėjo buržuazinė Lietuva, o Socialistinės 
Tarybų Lietuvos gyvą dvasią ir jos ko
vos vėliavą perėmė Lietuvos komunistų 
partija, vedusi nenuilstamą ir sunkią ko<

(Bus daugiau)

ARTIMIAUSIEJI TARYBŲ LIETUVOS 
MOKYTOJO UŽDAVINIAI

yra 
ko- 
bū- •
pa-

eili-

dar- 
mo- 

švie-

kylą

(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 
ma sakyti, neprieinami. Belaukiant gauses
nės tais klausimais literatūros mokytojams, 
kaip ir visiems skaitytojams, tenka atsidė
jus sekti dabartinę perijodinę spaudą, kuri 
vis daugiau ir daugiau teikia žinių įvairiais 
socializmo ir Sovietų Sąjungos gyvenimo 
klausimais. Ypač kiekvienam būtina yra su
sipažinti su istoriniais Liaudies Seimo dar
bais, jame padarytais pranešimais, svarbes
niais Lietuvos gyvenimo klausimais. Taip pat 
daug padės Lietuvos gyvenimo raidą socia
lizmo linkme pažinti Lietuvos Socialistinės 
Tarybų Respublikos delegatų ir SSSR atsto
vų kalbos SSSR Vyriausiojoje Taryboje pri
imant Lietuvą į Sovietų Sąjungos šeimą.

Toliau kalbėdamas drg. J. Žiugžda pa
brėžė, kad piripas svarbus mokytojų užda
vinys, tai ideologinis ir politinis persiauklė
jimas. Mokytojas turi pats socialistiškai la
vintis ir lavinti, auklėti aplinkinę darbo vi
suomenę. 1934 m. viename suvažiavime Sta
linas pažymėjo: “Vienas iš pagrindinių par
tijos uždavinių yra perauklėjimas senųjų 
kartų ir išauklėjimas naujų proletarijatų. 
Seni įpročiai ir papročiai ir tradicijos ir prie
tarai, paveldėti iš senosios visuomenės, 
pavojingiausi socializmo priešai. Dėl to 
va su šiomis tradicijomis ir įpročiais, jų 
tinas nugalėjimas visose darbo srityse, 
galiau naujų kartų išauklėjimas yra tie
niai partijos uždaviniai, be kurių įvykdymo 
negalimas socializmo laimėjimas.”

Drg. Žiugžda kalbėdamas apie įvairius 
mokytojų uždavinius palietė mokytojų 
bą mokyklose, santykius su mokiniais, 
kyklų programas ir būtinas pastangas 
tįmosi srityje pavyti kitas SSSR tautas.

Bendrai prieš mokytojų akis dabar
dideli ir atsakingi uždaviniai. Daugeliui mo
kytojų per ilgus metus skiepytos reakcinės 
idėjos gal ne mažai kliudys greičiau visa 
savo dvasia įsijungti į Lietuvos socialistinį 
kūrybos darbą. Gal daugeliui reikės pada
ryti didelių pastangų, kad jie galutinai per- 
siauklėtų ir pasijustų esą socialistais ne tik 
išviršine formą, bet ir visa savo siela. Drau
gai, nesigailėkite tų pastangų! Jas vainikuos 
dar ligi šiol nematyti mūsų tėvynėje moks
lo, meno, visos kultūros laimėjimai, kuriais 
galės džiaugtis ne atskiri privilegijuotų žmo
nių būreliai, bet visa darbo liaudis.

—Didiems laimėjimams nereikia galėtis 
jokių pastangų, — baigdamas kalbėti pa
reiškė drg. Žiugžda. —Tai ypač gražiai iš
reiškė Leninas savo baigiamoje kalboje III 
Tarybų suvažiavime (1918. 1. 31.) šiais žo
džiais :

“Pirmiau visas žmogaus protas, visas jo 
genijus kūrė tik tam, kad vieniems teiktų vi
sas technikos ir kultūros gėrybes, o kitiems 
neduotų nė to, kas reikalingiausia — švie
timo ir lavinimo. Dabar gi visi technikos 
stebuklai, visi kultūros laimėjimai bus visų 
žmonių, lobis, ir nuo šiol niękados žmogaus 
protas ir gėnijus nebebus nukreipti į prie
vartos priemones, į išnaudojimo priemones. 
Mes tai žinom, — ir šiam didžiausiam is
toriniam uždaviniui ar neverta dirbti, ar ne
verta atiduoti visas jėgas? Ir darbo žmonės 
atliks tą istorinį milžinišką darbą, nes juose 
glūdi dar apsnūdusios didžios revoliucijos, 
atgimimo ir atsinaujinimo jėgos.”

Vicemin. drg. Žiugždos kalba tūkstantinio 
mokytojų suvažiavimo buvo pertraukiama 
dažnais plojimais ir ovacijomis.

«d. L.”

Kaip Reikia Gyventi, Kada Širdis 
Jau Sutrikusi?

Sąmoninga Pastaba
Senas galvočius kartą pa

dare sekančią pastabą: “kad 
gyvent iki gilios ir žilos se
natvės, reikia gaut neišgydo
mą ligą ir ją gydytis.”

Gal tas žinovas turėjo pro
gą-patirti datig neišgydomų li
gų, patekusių po pilna medi 
kale priežiūra, kur ligonis bu
vo išmokytas kaip gyvent su 
sumažinta sveikatos jėga. Su 
pasarga jis išvengė bereikalin
gą nuovargį ir prostraciją— 
simptomai, kurie tankiai pasi
gauna netikėtą auką.

Gamta visuomet leidžia įl- 
gai tęsti gyvybę tam, ką ji pa
gimdo, kas kyla iš jos prie
žasties. Gerų pavyzdžiu yra 
ąžuolas, tas medžių karalius, 
kuris išaugina tūkstančius gi
lelių, bet tik keletas iš jų iš
dygsta ir tai retas daigas iš
auga į ąžuolą. Gamta žmo
gui leidžia pasinaudoti įvai
riomis gyvenimo galimybėmis, 
individualiai ar draugijoje, 
žmogus gali prisitaikyti prie 
gyvenimo aplinkybių visokiais 
kitokiais būdais, ne kad vien 
tik reikalavus kūno organų iš
pildyti tam tikrą 
funkciją, šiandien 
lis pavyzdžių, kad 
vena tik su viena
čių, su vienu inkstu, su viena 
koja ar ranka, su viena aki
mi, be skilvio ir panašiai. Bet
gi reikalingos gyvenimui funk
cijos būna išpildomos, žinoma, 
žmogus' su puse plaučių nega
li įkvėpti oro tiek, kad galėtų 
pūsti ragą.
vieną inkstą nedrįsta vartoti 

' erzinančius
žmogus be skilvio negali val
gyti per virš, nes tas sunkiai 
atsilieptų kitų organų funkci
jai. žmogų * gamta labai ger
bia. Ji leidžia jam prisitaikyt 
ir gyventi sau ramiai, nežiū
rint, kokios.e aplinkybėse jis 
nebūtų. Tai yra amžinos tai
syklės, kurias žmogus privalo 
pildyti. Gamta, kuri yra šitų 
taisyklių davėjas, padeda 
žmogui jas taisyklingai su
prasti. Tam tikslui net pavyz
dingas pasakymas yra pritai- 

• kytas, kuris sako: žmogau, 
rūpinkis pats, tai ir gamta tau 
padės. Taip yra daroma bile 
ligoje, taip lyginai turi būti 
dedamos pastangos ir prie šir
dies sutrikimo. 

f

Širdies “Audinių Randas”

didaktišką 
yra dauge- 
žmogus gy- 
puse plau-

Rašo DR. D. PILKA
Ant kiek nuošimčių širdis yra 
nustojusi funkcijos našumo, 
ant tiek, ji atlieka pragaištin
gą, darbą. žiūrint giliau ir pla
čiau į jos veikimą yra svarbu 
žinoti, kiek širdis turi pajėgos 
be pasistengimo; be mechaniš
ko sujaudinimo, be skausmo. 
Tai, žinoma, yra gydytojo už
duotis, kad įšskaitliuoti šir
dies veikimo našumo nuošimtį. 
Bet ligonis prie to privalo pri
sidėti.

Patyrus ir išskaitliavus šir
dies jėgos naudingą veikimą, 
visuomet yra 'Vertą nustatyti 
kokį nors darbo nuošimtį, kurį 
ji gali išpildyti. Jeigu širdis 
veikia sumažintai, žmogaus fi
ziškas užsiėmimas tūrėtų bū
ti proporcijonališkai ant tiek 
sumažintas. Pavyzdžiui, žmo
gus su penkias-dešimt nuo
šimčių širdies funkcija nurėtų 
atlikti, darbą tik tiek ir ne
daugiau. Jam yra reikalinga 
du syk tiek laiko, kad pasiekti 
raštinę; jis turi dirbti tik pusę 
laiko; jis turi imti du syk tiek 
pasilsio iš 24 valandų į die-, 
ną, kad sumažinus visas svei
katos išlaidas per pusę; jam 
reikia gyvent penkias-dešimt 
nuošimčių sumažintomis šir
dies jėgos išlaidomis.

Protavimo Būdas

sideda prie širdies depresijos. 
Mažiausias dalykėlis papras
tai sukelia tokius bereikalin
gus susijaudinimus, įsitikini
mus pragaištingus sveikatai, 
kad žmogus, pagaliaus, būna 
priverstas juos priimti.
žmonių 
ni, tuo 
kiau.

Juo 
liežuviai yra trumpes- 

ligoniui yra daug svei-

Dainavimą—Bronės Šalinaitės.
11. LMS Kultūriniai Darbai 

—Vinco Bovino.
Greitu laiku bus pagaminta 

daugiau paskaitų. Jos galėda
mos ant lentynų neduoda nie-- 
kam naudos. Ruoškite paskai
tų vakarus.

Norintieji gaut paskaitų ra
šykite: LMS ĄpŠvietos Komi
sija, 46 Ten Eyck St., Brook
lyn, N. Y.

Pranas Pakalniškis, 
LMS CK sekretorius.

(Bus daugiau)

London. — Anglų koman
da teigia, kad jų karo laivai 
“pragaištingai” bombarda
vo Dunkirką, vokiečių prie
plauką šiaurinėje Francijo- 
je.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 COURT STREET 
Brooklyn, N”. Y.

' TeU Triąngio 5-8622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. V.

Tel. Evergreen 8-7179

IŠ L.M.S. CHORŲ 
GYVENIMO Dr. John Repshis

(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 
Pranas Pakalniškis.

9. Trumpi Bruožai iš Rusų 
Teatro-Dramos Istorijos— Jo
no Valenčio.

10. Kaip Pagerinti Mūsų

Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėje”.

(Repšys) 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

278 Harvard Street 
kampas Inman Street 

Arti Central Skvžro 
CAMBRIDGE, MASS.

Te!.: TRObridge 6330
OFISO VALANDOS:
2-4 ir 6-Š vakare 
Nedėliomis ir Šventadieniais: 
10-12 ryte

žmonės turinti

gėrimus, arba

Tvarkus protavimo papro
tys yra geras vaistas širdies 
ligai. Kad vesti normališką ir 
ramų gyvenimą, turint širdies 

■ligą, visų pirma, nėra reikalo 
garsinti savo nesveikatą. Pa
šalinių Žmonių daug žinoji
mas apie kito padėtį, ypač 
nesveikatą, atima labai daug 
gerų gyvenimo pastangų. Kitų 
žmonių kalbos, ypač žalingos 
kalbos, ligonį labai greitai 
pertikrina. Tuoj aus ir pats li
gonis pradeda protauti, kad, 
girdi, “kaip žmonės sako, taip 
ir bus!” Nepamatuoti many
mai, tuščios simpatijos, “ne
kalti” pasikalbėjimai apie ki
tus žmones, ypač turinčius šir
dies sutrikimą, tankiai būna 
priimami už tikrenybę ir pri-

Kaip bet kokiai žaizdai už
gijus palieka žymė, taip lygi
nai žaizdai užgijus ir širdies 
audiniuose palieka dėmė arba 
randas. Kad šita dėmė būtų 
nors ir mažų-mažiausio grū
delio didumo, ji gali kenkti 
širdies susiveržimui ir išsiplė
timui. širdies “audinių ran
das” (užgijusi žaizda) čia nė
ra to žodžio prasmei apkalba
ma. Tai gali būti dėmė pali
kusi nuo seniau buvusio įdegi
mo, aštrios širdies ligos, arba 
nuo sužalojimo nuodais kilu
siais iš tam’tikrų ligų arba 
mechaniškų agentų, širdis, tu
rėdama tokius “randus”, ne
gali atlikti savo funkciją pil
nai, bet su atsargumu, kartais 
net ant rubežiaus į valhallą 
(“des rendezvous pour up 
plaisir des mortis”), ji tęsia 
darbą toliau. Neretai pasitai
ko, kad žmogus gydytojo nu
teistas ^mirčiai, dar ilgai gy
vena.

Penkias-Dešimt Nuošimčių 
Širdis

Kada plaučiai, jaknos, inks
tai ir kiti organai atlieka dar
bą penkias-dešimt procentų 
sumažintai, širdis, naturališ- 
kąi, pati per save pakrypsta. 
Širdies darbas nėra galima 
taip lengvai išskaitliuoti, nes 
pusė širdies neatlieka funkci
jos už kitą pusę, kaip kad 
daro vienas inkstas ar viena 
koja,—jeigu vienas pakrypo, 
tai antras dar veikia. Sveiki 
širdies audiniai atlieka darbą 
pilnai 100 nuošimčių, kuomet 
sužalota širdis gal veikia 20 
arba 30 nuošimčių sumažintai.

PHILADELPHIA
Telefonas Poplar 4110

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

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

VAJUSLAISVES
GAVIMUI NAUJU SKAITYTOJU

Visų dienraščio “Laisvės” patriotų prašome tuo jaus stoti 
į vajų gavimui naujų skaitytojų.

Vajus Prasideda 1 d. Spalių
Baigsis su 15 d. Lapkričio

Prašome visą ‘Laisvės” skaitytoją gauti savo dienraščiui nors po 
vieną naują skaitytoją.

r—

PINIGINES DOVANOS KONTESTANTAM
1—$50; 2—$35; 3—$25; 4—$20; 5—$18; 6—$15; 7—$12; 8—$10; ' ; 

9-47; 10—$5.
. . --------------------------------- -  - - - __ ’■ --------- -V*'*** t

Stokite į vajų tuojau, gaukite 
savo dienraščiui naujų skaityto
jų ir gaukite sau vieną iš aukš
čiau nurodytų dovanų.

“Laisvės” kaina metams $5.50 
ir pusei metų $3.00. Brooklyne 
metams $6.00, pusei metų $3.25.

Naujiems skaitytojams kainoje nuolaidos nėra. Nes viskam 
brangstant prisieis pakelti ir “laisvės” kainą. Kurie užsisakys 
naujai ar atsinaujins ją laike vajaus, tiems per visus metus ne
bus pakelta prenumerata.

Prenumeratas ir mokestį siųskite šiuomi antrašų:

“LAISVE”, 427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y
==============
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Šeštadienis, Spalių 19, 1940

Cleveland, Ohio
U TE Į8V.8
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r Penktas puslapi

Prisiminus Mano Tėvelį, 
Antaną Naunčiką

Vienas metas jau praėjo, 
kai amžinai atsigulė Antanas 
Naunčikas. Jis buvo mokytas 
žmogus, gavęs mokslo Lietu
voje. Jis paėjo iš šakių ap
skričio, Plokščių valsčiaus, 
Naujališkių kaimo. Nežinau, 
kada jis atvažiavo j Ameriką, 
bet yra likę Naunčiko raštų, 
poezijos iš dokumentų, kur ro
do, kad jis turėjo savo spaus
tuvę ant 548 West 50th St., 
New York City 1911 metais.

Elektros lempa vietoj kerosininės lempos. Filmą “Po
wer and the Land” parodo vaizdą, kaip Amerikos far- 
meriai pradeda įsivesti elektrą vietoj kerosininių lem
pų ; elektra suteikiama Rural Elektrification Adminis
tration. Apie 700,000 šeimų elektra apsišvies savo 
namus.

PRANEŠIMAI B KITUR
ALdLd 3-ci„ apskričio 

KONFERENCIJA
Trečio Apskričio konferencija 

įvyks lapkričio 3 d., 10 vai. ryto, 
New Haven, Conn. Prašome kuopų 
prisiųsti delegatus, Delegatai renka
mi sekamai: Vienas nuo kuopos ir 
vienas nuo 10 narių. Kviečiaipe ir 
svečius dalyvauti. Turėsime daug 
svarbių dalykų aptarti. — P, Visoc- 
kienė, org. (246-247)

PHILADELPHIA, PA,
“Laisvės” pikniko raporto svarbus 

susirinkimas įvyks pirmadienį, 21 
d. spalių, 8 v. v., 735 Fairmount 
Ave. Prašome sunešti pinigus, bilas 
ir susirinkite iš visų organizacijų. 
Padėsite sutvarkyt raportą, taipgi 
apkalbėsime svarbesnius dalykus. 
Pereitą sekmadienį bus šauktas su
sirinkimas, bet kiti neatkreipė aty- 
dos. — Kom. (246-248)

WORCESTER, MASS.
Padarytį tarimai, LLD 11 ir 115 

kuopų steigti savitarpinio ląvinimos 
mokyklėlę. -Paskirta kuopų komisi
ja šio darbo pradžiai. Susirinkimas 
įvyks 21 d. spalių, Lietuviu Svet., 29 
Endicott St. Prašome visų, kurie 
pritaria šiam gražiam kilniam dar
bui, ateiti į susirinkimą. Išrinksime 
valdybą mokyklėlės vedimui. — 
Kom. (246-248)
(Bfl ■%„ ,4. WT-K -------- ----- J

DR. J. J. K AŠKIAUCIUS
Telefonas: Humboldt 2-7964

580 SUMMER AVENUE 
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

®—--------------------- .------ ;------------------h)

BAR ir GRILL

I
 LIETUVIU RESTAURANAS
Įdomiai {puošta lietuviška aludė; 

ant Grand Street 
Rhelngold /sxtra Dry Alus.

Didelis pasirinkimas visokių j 
Vynų ir Degtinės

Turime ir kambarių pernakvot ' 
arba savaitiniai išrandavot

JOSEPH ZEIDAT
Savininkas411 Grand St. Brooklyn

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

PHILADELPHIA, PA.
LpS 5 kp. rengia balių, spalių 

d., Rusų Svet., 414 Green St. Pra
džia 8 v. v. Šokiams gros gera or
kestrą. Prie įžangos bilįeto bus duo
damos 3 dovanos ir viena nuostabi 
dovana. Turėsime gardžių užkandžių 
ir gėrimų. įžanga 35c. širdingai 
kviečiame visuomenę dalyvauti.

(246-247)

19\ Elizabeth, N. J

■0

LeVANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated 
•

J. LeVANDA—E. LeVANDA 
rėvas ir Sūnus Levandauskal

UNDERTAKERS

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

VARPO KEPTUVE

ANTANAS NAUNČIKAS
Apsigyveno Clevelande, O., 

nuo 1912 ir gyveno iki mir
ties. Jei būtų sirgęs, tai ne
būtų tokia skaudi atmintis. 
Bet jį užmušė gatvekaris spa
lių 15, 1939 m. ir gyveno tik 
11 valandų. Visą laiką neturė
jo sąmonės. Gydytojas sakė, 
kad tik stipri širdis davė pro
gos jam ir tiek išsilaikyti. 
Skaudu prisiminti mačiusiai 
savo tėvą imant paskutinį gy
vybės kvapą. Buvo photo en- 
graveris, photografas, spaus
tuvininkas, muzikantas, poe
tas ir sakė daug kalbų.

Jo darbas nemirė už tai, 
kad aš likau. Kad ir ne sūnus, 
aš Naunčiko vardą palaikysiu. 
Tas vardas gyvuos amžinai. 
Lai jis ramiai miega iki to 
laiko, kai ateisiu jį pasitikti.

Nepadėkavojom po mirties, 
bet nepamiršom gerų darbų 
draugijų ir draugų per mū
sų nelaimės metus. Metai pra
ėjo. Nors dabar tariam iš vi
sos širdies visiems dėkui. Ta
riu su visa mano siela ačiū 
tetai Marei Maslauskienei, 
Naunčiko seserei, kuri atva
žiavo iš Peorios, Illinois, su vi
sa savo šeima į laidotuves.

Duktė, Biruta Naunchik*
P. S. žemiau telpa eilės, 

kurias velionis mano tėvas, 
Antanas Naunčikas, parašė 
dar 1911 metais:

Žvejejčle
Maža mergelė, 
Aš žvejėjėlė, 
Imsiu ir ausiu

X Šilkinį tinklelį.

Kuomet išausiu
Šilko tinklelį, 
Imsiu valtelę,

Plauksiu į jūrelę.
I 

Teūžia vėtros— 
Stiprios rankelės 
Valdys valtelę

Ant žalsvų bangelių.

Plauksiu per dieną
Ir visą naktį;
Kelią man rodys

Tūkstančiai žvaigždelių.

Great Neck, N. Y.
Mūsų Krislai

Jau pasitraukus vasarai, 
daržininkų bei kitų lauko dar
bininkų darbai skubiai mažė
ja ir gązdina žiemos bedar
byste. Bet ką darys tie, kurie 
ir per vasarą veik nedirbo?

Pas mumis šiuo metu visuo
meninėj plotmėj silpnai dar
buojamasi, veikėjų nedaug ir 
tų spėkos menksta—sensta. 
Pagaliaus apsirgo drg. P. Be
eis, kuris yra veikimo akstinas 
mūsų mažoj, bet kruopščioj 
kolonijoj. Dabar vėl susirgo ir 
padaryta operacija drg. M. 
Nacinkevičiui. Abiejų draugų 
jaučiamas didelis trūkumas. 
Linkime jiems kogreičiausiai 
pasveikti.

Spalių 9 d. Kasmočių sve
tainėje, A. Vasiliauskas buvo 
surengęs Republikonų vieti
niame kliube prakalbas dėl I 
W. Willkie agitacijos.

Kalbėtojų angliškai buvo 
keletas. Bet visi buvo prasti 
kalbėtojai. Tik vienas—lietu
viškai adv. Jurgėla. Manė pa
sakęs “gerą prakalbą”. Be- 
agituodamas balsuoti už W. 
Willkie, pasakė, kad proz. 
Roose veltas yra pavojingas, 
nes jis susidraugavęs su radi
kalais ir per draugiškas Sovie
tų Sąjungai. Taipgi išniekino 
Sovietų Sąjungą bei Staliną.

11 d. spalių L.A.P. Kliubas 
laikė mėn. susirinkimą. Apart 
kitko, nutarė turėti priešrinki
mines diskusijas, bei masinį su
sirinkimą, kad apdiskusuoti, 
kokios partijos kandidatai yra 
tinkamesni, už kuriuos pilietis 
5 d. Novemberio turėtų paduoti 
savo balsą. Bus ir kalbėtojų. 
Kviečiame visi susirinkti, nes 
šie rinkimai yra be galo svar
būs Amerikos žmonėms.

Diskusijos įvyks pirmadienį, 
4 d. lapkričio, Kasmočių svetai
nėj.

Susirgo ir išvesta į Mineola 
ligoninę Kurtinaitienė, Petro 
Kurtinaičio žmona. Liga nepa- 
'Nrta. Bet randas kritiškam pa
dėjime. Gaila ligonės ir jos šei
mos. Bet tik galima linkėti 
greito pasveikimo I

Fr. Kl-ton.

Žinok, Už Ką 
Balsuoti!

Kaip čia dedas vis ant svieto, 
Kad nelygūs esam mes.
Vienas geria brangų vyną, 
Kitas ryja ašaras.

Juk visus “sutvėrė Dievas,” 
Esam lygūs jo vaikai.
Tačiau vienas linksmas šaipos, 
Kitą virgdina vargai.

Vienas turi gražų rūmą, 
Be šampano nepietaus, 
Ant kiekvieno pašvilpimo 
Jam tarnų šimtai tarnaus.

Kits lauže tamsiame lindi, 
Vos tik gali atsikvėpt
Džiaugias išrūgų su duona 
Gavęs pusbliūdį išsrėbt.

Vienas drūtas vos tik kruta, 
Pūkščia, dūsauja sunkiai, 
Rankos minkštos, einant dreba, 
Kaip kisielius viduriai.

Kits kaip šakalys išdžiūvęs, 
šiurkščios pūsles ant ranKų. 
Gelia nugarą ir kojas
Vakarop pavilkt sunku.

Vienas sėdos į vagoną, 
Minkštą, šiltą, kaip ir jis, 
Bėga traukinys ir riedą 
O jį ima snaudulys. >

Kitas gi per sniegą brenda, 
Gniaužo stimpančiąs rankas. 
O galva jo rūpestinga
Audžia liūdnas'vis dūmas.

Viens važiuoja su karieta, 
Rodos, kelią išardys;
Aplakstys jis visą svietą, 
Bet vargdienio nematys.

BROOKLYN v

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-8842
0

Parsiduoda Namas su Sąliū- 
nu ir Visas Biznis 
402—1st Avenue 
ELIZABETH, N. J.

Geroj vietoj. Namas medinis, 
3-jų aukštų. Priežastis — vy
ras mirė, vienai moterei yra 
persunku užlaikyti du bizniu. 

Parsiduoda pigiai.
Prašau kreiptis sekamu antrašu! 

MRS. M. SIERZANT 
301—3rd Street 
Elizabeth, N.» J.

(238-249)

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

(Kampus Roebling St.)

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

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

kamoj Krautuvėj

Manhattan Liquor Store ■
(S t ? . . P.

Didžiausia ir žemiausiom kainom Įįiįtf 
krautuve Williamsburgh’e

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ RUSIŲ GfiRIMŲ

Brooklyn, N. Y.

DAY and NIGHTOPEN

Turkish Room, Russian

Office Phone 
EVergreen 4-6971

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

Managed by
TĘITELBAUM

„z LĄIDIES’ DAYS
Mpn. an<| Tues. from 12 a.m- to
11 p.m. After 11 p.m. f°r gents

-t 11

Russian & Turkish Baths, Inc
29-31 Morrell Street

RHEA

Vąpor Room,
Room, Large Swimming Pool, Fresh Ar
tesian Water, Restaurant, Barber Shop, 

Sleeping Accqmo<lattons.
Admission 50c., day & night, Saturday night 75c.

SPECIAL RATES PER WEEK
GENTS’ DAYS

Wed., Thyrs., FrI., Sat. and 
Sun. all day and night

Jūroj pagausiu
Aukso žuvytę,
Tai bus laimužė,

Mano laimužėlė.

Ko tik prašysiu,
Viską aš gausiu:
Ir puikią pilį,

Dailų sodužėlį.

Kaip aš pastosiu
Pilies valdone;
Jon parsivesiu

Savąjį bernelį.

Po sodužėlį,
Po rasužėlę,
Per vakarėli

Mudu vaikštinėsim.

Kai balandėliai,
Kai lakūnėliai,
Tik apie meilę

Ten mudu kalbėsim.
Naunčikas,
1911,

Reikia prisiminti, kad Pir
myn Choras stipriai prisiren
gia prie savo metinio koncer
to. Mokytojas George Kazake
vičius smarkiai pasirįžęs chorą 
sumokinti naujų dainų, kad 
pasirodyti savo koncerte koge- 
riausiai. Taipgi mokinami vien 
vyrai su gražiomis dainomis 
pasirodyti koncerte.

Apart Pirmyn Choro, daly
vaus B. Šąlinaitėš vad. Aidbal- 
siai. Bus solistė Birutė Sima
navičiūtė iš Brooklyn. Duetus 
dainuos A. Velička su P. Gra
bausku ir gi iš Brooklyno. Dar 
bus ir (Jaugiau ant programos.

Po koncerto seks šokiai prie 
Geo. Kazakevičiaus orkestro^. 
Koncertas įvyks sekmadienį, 3 
d. lapkričio, Kasmočių svetai
nėje, 91 Steamboat Rd.

Pirmyn Choras kviečia visus 
dalyvauti ir pasilinksminti,

Pamąstyk, vargdieni biednas. 
Savo mintyj padūmok, 
Kai ateis rinkimų diena, 
Tai žinok ųž ką balsuot.

Neklausyk, kai demokratas 
Į tave meiliai kalbės, 
Arba tas republikonas 
Tau daug gero prižadės.

Bet su tikra savo širdžia 
Parbininkų eilen stok, 
Kai ateis rinkimų diena, 
Tai žinok už ką balsuot!
/ 4!, Ą.Fergus,

Berlin. -r- Vokiečių spau
dą prądėjo ragint tėvus iš
kraustyt savo vaikus iš 
Berlyno, kurį anglų orlai
viai jau beveik’ reguliariąi 
bombarduoja.

Gaukite “įąisveį” 
staMtytoiij,

1

r

duona 
^^BSCHOLES BAKING 

532 Crand Street, Brooldyn^^^V
KEPAME TIKRA METUVWA DUONĄ IR 

VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS.
Mes perkame geriausios Rūšies nįiltus—tas reiškia, kad mūsų 
dubioj nėrą jokių da£ų nei chęmikalų. Mūsų duoną valgyda
mi sutaupysite piuigą, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui. 
Pristatome j visą# dalU-,—Brop^Iyno ir apielinkes, į krautuves 

ir į pavįeniys siunčiam ir į kitus miestus.
Tel. EVeVgrėen 4-8802. Sąv. V. LUKOŠEVIČIUS

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

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

Siunčiame duoną nėr paštą J įeitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime Informacijas apie svori Ir kainas.

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

KAIP PASILAIKYT SVEIKU
Kraujo? Odos ir Nervų Ligos, Abelnas Silpnumas, 
Chroniški Skauduliai, Skilvio fr Mėšlažarnės ligos, 
Chroniški Rcumatiški Nesveikumai, Nosies, Gerklė)? 
ir Plaučių Ligos, Inkstų, Pūslės Nesveikumai ir ki
tos Chroniškos Ligos Vyrų ir Moterų sėkmingą! 
gydoma Moderniškais būdais.Kreipkitės į Dr. Ziną, 
kad išaiškintų jūsų nesveikumą.

Kraujo Tyrimai — Slapumo Tyrimai — X-Rąys 
Prieinamos Kainos. Atlyginimas Pagal Jūsų Išgalę.

IŠTYRIMAI DOVANAI

DR. L. ZINS
(Virš 28 metų Privatinės ir Ligoninėje Praktikos) 

110 East 16 St, New York 
Tarp Union Square ir Irving Place

Valandos: 9 A. M.—8 P. M.; Sekmadieniais: 9 A. M.—2 P. M.



bėga iš Lietuvos dar- 
ir buvę bedarbiai?

ir impor- 
degtines ir 

geriaushj

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

f

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

Mateušas Simonavičiu
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

Šiandien Kazakevičiaus 
Laidotuvės

Šiandien Ateiviams Gint 
Konferencija

Šeštadieni#, Spalių 19j 
.. .< ..-i; . .■■..y.

šeštadienį, spalių 19-tą, 2 
V. po piety, Antanas Kazake
vičius bus išlydėtas iš Bieliaus
ko įstaigos, 660 Grand St., į
Alyvų kalnelio kapines, ■ Mas- 
pethe, kur jo kūnas bus su
degintas krematorijoj. Atsi
sveikinimo su velioniu kalbą 
•krematorijoj pasakys R. Mi
zara, “Laisvės” redaktorius.

Velionis Kazakevičius iš 
Lietuvos paėjo iš Eržvilko pa
rapijos. Amerikoj išgyvenęs 
apie 45 metus ir iš tų virš 20 
metų veikliai praleidęs socia
listiniame, o vėliau komunisti
niame judėjime, buvo uoliu 
darbuotoju ir rėmėju iki liga 
jį paguldė mirties patalan.

• Buvo “Laisvės” skaitytojas ir 
šėrininkas, taipgi LLD 1-mos 
kuopos narys. Gyveno 137-48 
Lloyd Rd.,* Jamaica, L. 1.

Liko nuliūdime žmona Pran
ciška, dukterys Suzanna, Al
dona, žentas ir, regis kitų 
minių.

Išsirgo apie 4 mėnesius, 
buvo jo pirma ir paskutinė 
ga. Mirė sulaukęs apie 
metų amžiaus.

Ateiviams Gint Komitetas 
skelbia, kad ateivių reikalams 
svarstyt šaukiamą konferenci
ją, kuri įvyks spalių 19-tą, Ho
tel Edison, N. Y., užgyrė 125 
žymūs žmonės, kurių tarpe 
randasi nacionale ir tarptauti
ne plotme paskubusių žmonių, 
kaip profesorius Franz Boas, 
New Yorko prezidentas Stan
ley M. Isaacs, šiaurių tyrinė
tojas Vilhjalmur Stefansson, 
Dr. Mary E. Wolley ir kiti. 
Nuo daugelio iš jų gauta spe
cialiai sveikinimai konferenci
jai.

Konferencija įvyks jau šį 
šeštadienį nuo 12:30 iki 6 po 
piet, Hotel Edison, 228 W.

Organizacijos gali 
du delegatus ar tėmytojus.

gi-

ši
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Paskutinis Pakvietimas

ALDONA BERNOTAITĖ 
Ją Matysim “Šalaputryje” 

Šį Sekmadienį
Maspethiečiai lietuviai, AI>- 

DLD ir LDS nariai, visus Mas- 
petho ir apylinkės lietuvius 
nuoširdžiai kviečia atvykti se
kantį sekmadienį (spalių 20 
d.) į National Hali, 61-60— 
56th Road. Jūs ten pamaty
site “Šalaputrį” ir pasilinks
minsite—pasišoksite, pasišne
kučiuosite apie bėgamuosius 
svarbius reikalus ir šiaip sau 
gražiai ir kultūringai laiką 
praleisite.

Būkite 4 vai. po piet. Būkite 
visi! Šis, tai yra paskutinis už- 
kvietimas.

MASPETH

Ginkaus Radio ir 
Ponia Tubelienė

Ponas Ginkus nusisamdo 
WCNW stotyj tam tikrą kie
kį laiko. Seniau jis tą darė 
išgarsinimui biznio. Tas gerai, 
kiekvienas sutiks, kad žmo
gus gali garsinti savo biznį. 
Kol jis tik tuo užsiėmė, teikė 
kiek koncertinės programos, 
tol viskas buvo ramu.

Bet vėlesniais laikais ponas 
Ginkus ir jo pagelbininkas 
pradėjo neva “žinias” per
duoti. Tos “žinios” yra iš
kraipymas faktų, kurstymas 
vienų lietuvių prieš kitus, 
kurstymas Amerikos piliečių 
vienų prieš antrus, kėlimas 
tautinės neapykantos prieš žy- 

lųsti po dus ir tam panašios. Prieš to-

randa prieglaudą pas Hitlerį, 
tai reikėtų, kad kiekvienas 
Amerikos ^pilietis, kuriam 
brangi šios šalies laisvė, de
mokratija, kuris mato ir jau
čia, kaip Amerikos liaudis ne
apkenčia Hitlerio ir Vokietijos 
fašizmo, turėtų pasiklausti sa
vęs : Tai kas tie, kurie randa 
prieglaudą pas Hitlerį? Ar jie 
nėra tais pagarsėjusiais -Hitle
rio Penktos Kolonos žmonė
mis? y ’

kias pono Ginkaus “žinias

vos geriausi rašytojai, Liudas 
Gira, profesorius Krevė-Mic- 
kevičius, Pakarklis, Cvirka, 
generolai Vitkauskas, Černius 
ir kiti žymūs žmonės? Ne, jie 
ne tik nebėga, bet juos Lietu
vos liaudis stato į vadovybę! 
Ar bėga iš Lietuvos valstiečiai, 
kuriems Smetonos valdžia de
vynis kailius lupo? Ne! Ar bė
ga iš Lietuvos tie valstiečiai, 
kuriuos anais metais Suvalki
joj šaudė Smetonos fašistai?
Ne! Ar 
bininkai 
Ne!

Taigi, 
kė ne 
liaudies 
bet verkė 
nisko 
pastatytas ant Lietuvos liau
dies darbo pečių. Verkė, kad 
jos švogerėlis Antanas Smeto
na negali daugiau būti ant 
Lietuvos liaudies sprando su 
visa savo hitlerininkų fašistų 
šaika!

ponia Tubelienė ver- 
Lietuvos, ne Lietuvos 

jai apeina, 
buvusio po- 
kuris buvo

reikalai 
savo 

gyvenimo,

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

Taipgi gali dalyvauti ir atski- jau senai radio klausovai ke
ri asmenys kaip svečiai, bet Ha asmeniškus 
tik oficialiai organizacijų iš
rinkti delegatai galės balsuoti. 
Kaip delegatai, taip svečiai 
moka po $1 registracinės mo- 
kesties.

Norinti daugiau informaci
jų dėl konferencijos ar šiaip 
ateivius liečiančiais klausimais 
gali kreiptis laišku ar asme
niškai į Am. Committee for 
Protection of Foreign 
79 Fifth Ave., New York,

Born,

Šią savaitę 246,500 pašalp- 
gavių šeimų galės aplankyti 
Pasaulio Parodą veltui, taipgi 
nuveš veltui. Tikietai išsiųsta 
sekmadienį ir pirmadienį.

Staten Islando krūmuose 
specialiai iškabintos stiprios 
šviesos, kad pagelbėt surast 2 
metų vaikutį Sorenson, dingu
sį penktadienio popieti, šuo 
sugrįžo prietemiais, be vaiko.

SERGA
malio-Petras Bieliauskas, 

rius, kuris išvien su A. Bal
čiūnu dirba stubų maliavoji- 
mo ir taisymo darbus, jau tū
las laikas skųsdavosi skauda
momis kojomis, bet vis dar 
ant jų galėdavo stovėti ir dirb
ti, tačiau pastaruoju laiku jos 
tiek “sustreikavo”, kad pri
vertė jį atsigulti lovon. Kol 
kas gydosi namie, 1062 Glen
more- Ave., East New Yorke. 
Linkiu greit pasveikti.

Aplankęs.

protestus, ir, 
kai kurie rengiasi siųsti pro
testus radio stočiai, žinoma, 
fclausovai turi tam tiesą.

Bet kas keisčiausia, kad 
vėliausiu laiku ponas Ginkus 
suteikia pirmą žodį kiekvie
nam lietuvių liaudies priešui. 
Atvyko kas iš fašistinės Vo
kietijos, kokis nors smetoni- 
ninkas, kuris pas Hitlerį rado 
prieglaudą, tai jis arba ji gaus 
vietos pono Ginkaus radio va
landoj.

Taip buvo ir pereitą ketvir
tadienį. Prieš porą dienų iš 
Vokietijos atvažiavo, kaip po
nas Ginkus vadino “svečias” 
ponia Tubelienė. Kas gi yra 
ponia Tubelienė? To nepasakė 
nei ponas Ginkus, nei jo pa
gelbininkas. Tai buvusio Lie
tuvoj visų žmonių neapkenčia
mo pono Antano Smetonos 
švogerka. Smetona ir Tūbelis 
buvo švogeriai ir išnaudojo 
Lietuvą savo asmeninei nau
dai. Tai tie ponai, kaip tik pa
sijuto, kad Liet, liaudis įgau
na laisvę, tai kuo greičiausiai 
pabėgo pas Hitlerį, Vokietijos 
liaudies smaugiką, aršiausią 
šios gadynės nevidoną, prie
glaudos jieškoti. Ir rado prie
glaudą, nes Antanas Smetona 
būdamas diktatorium ne vien 
Lietuvos žmones skriaudė, bet 
ir Lietuvos teritorijas teriojo. 
Tai jam viešpataujant 1920 
metais Lietuva neteko Vil
niaus. Tai tas patsai Smetona 
1939 metais, pavasarį, atidavė 
Hitleriui Klaipėdą ir jos kraš
tą. Ir kas iš smetonininkų

ir ki- 
Lietu- 
tą ži- 
Lietu-

Tegul ponia Tubelienė ver-i 
kia, tai jos dalykas, bet ne-1 
verks Smetonos ir jo fašisti
nio režimo nei vienas Ameri
kos pažangus lietuvis, kuris 
jau išmoko įvertinti liaudies 
laisvę ir demokratiją.

Netiesą sakė ponia Tubelie
nė ir Vilniaus klausime. Jį pa
sakojo, kad “lietuviai vis vien 
būtų atsiėmę Vilnių.” Tai tik 
vaikai tokias pasakas gali 
svietui skelbti. “Būt atsiėmę”, 
bet per 20 metų negalėjo atsi
imti ir jeigu ne tas rytų kai
mynas, kurį ponia Tubelienė 
taip neapkenčia; tai Vilnius ir 
dabar būtų jeigu ne Lenkijos, 
tai Hitlerio, žinoma, veikiau
siai, ponia Tubelienė norėtų, 
kad ne vien Klaipėda, Vilnius, 
bet ir visa Lietuva būtų Hitle
rio, nes jis jos švogeriui sutei
kė prieglaudą. Amerikoj ir fa
šistai kalba, kad “geriau, kad 
Lietuva būtų po Hitleriu.” Tai 
bendras jų troškimas.

Kad hitlerininko Antano 
Smetonos švogerka taip atpa
sakojo, tai nenuostabu, juk ji 
nebūtų Smetonos švogerka, 
jeigu taip nekalbėtų. Bet ką 
mano atsiekti ponas Ginkus 
suteikdamas per savo radio 
laika tiems svečiams, kurie at- 
važiuoja 
4)os ?

iš po Hitlerio glo- 
Klausęsis.

N. T. Bangs, turtinga 
nusižudė nušokdama

Mrs. 
ponia, 
nuo 5-to aukšto savo namuo-

gy-

ne-

MASPETH

Komedija "Salaputris“
14 KP., L.D.S. 220 KP. ir A.L.D.L.D. 138 KP.PERSTATO L.D.S.

JONAS VALENTIS 
Veikalo Režiserius

Sekmadienį
SPALIU

20
October

National Hall
61-60 — 56th Road

Maspeth, N. Y.

<♦>

<♦>

<!>'

<♦>

<t>

<♦>

<♦>

NIKODEMAS PAKALNIŠKIS 
vaidins fiiame veikale

Taipgi Kalbės “Laisvės” Redaktorius R. Mizara
Pradžia 4 vai. po pietų Įžanga 40 centų

Bus Gera Orkestrą Šokiams
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<♦>

<♦>

KELRODIS: Davežia Grand St., Flushing Ave., ir Flushing Ridgewood gatve- 
kariai. Važiuokite iki 64th St., išlipę paeikite du bloku į kairę Iki 56th Rd. ir ten 
ant kampo svetainė.

<♦>
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Bet, matyti, kad ponas Gin
kus tokius klausimus sau ne
stato. Jis suteikė ir poniai Tu- 
belienei progą savo laikų, per 
radio stotį skelbti jos propa
gandą. Ką gi pasakė Smeto
nienės sesuo, buvusi viena iš

’turtingiausių Lietuvoj ponių?
Nagi, verkė buvusio Lietu

voj Smetonos fašistų viešpata
vimo. Ji pasakojo, kad būk 
pirma Lietuvoj “steigė moky
klas, vedė kelius, žmonės bu
vo linksmi, smagūs, džiaugės”; 
o būk dabar “Lietuva didžiau
siame varge, ašarose, krauju- 
je”, būk iš Lietuvos “bėga vy
rai, moterys ii; vaikai.” Nusi
skundė, kad tų pabėgėlių pa
dėtis “nepergeriausia” ir ne
oficialiai prašė iš Amerikos 
lietuvių pabėgėliams aukų.

Kas gi nežino, kad Smeto
nai, sėbrams, Tubeliui 
tiems fašistams pirmiau 
voj buvo smagu ? Visi 
no! Bet kaip buvo su
vos liaudimi?. Fašistai buvo 
užsmaugę visas darbininkų or
ganizacijas, devynis kailius 
lupo nuo valstiečių. Geriau
sias žemes valdė Smetona ir 
jo šaika-—lenkponiai!

O kas dėl kelių, tai juk da
bar Lietuvoj jų dar daugiau 
veda, tame skaičiuje ir didelį 
automobilių kelią nuo Vilniaus 
linkui Kauno, kur jau dirba 
apie 4,000 buvusių Lietuvos 
bedarbių. Nauja valdžia mo
kyklų daug įsteigė naujų, dau
gelį jų įsteigė buvusiuose 
dvarponių palociuose, nes na
mų neištenką. Smetona ne 
tiek mokyklas budavojo, kiek 
kalėjitnus ir koncentracijos lo- 
gerius. Ponia Tubelienė lai 
nemano, kad Amerikos lietu
viai nežinojo ir nežino, kaip 
Lietuvoj žmonės gyveno ir 
vena.

Ponia Tubelienė labai
gražiai apsilenkia su tiesa, ka
da pasakoja, kad “visi iš Lie
tuvos bėga”. Tegul ji pasako, 
kada prie fašisto Smetonos bu
vo Lietuvoj leista žmonėms 
taip masiniai gatvėmis mar
guoti, kaip dabar? Tik prie 
liaudies valdžios Kaune buvo 
susirinkimų, kurie turėjo per 
100,000 žmonių, Vilniuje bu
vo po 200,000 žmonių! Tai to
ki masiniai susirinkimai, ko
kių Lietuva niekados pirmiau 
nematė. O kaip Lietuvos liau
dis atsineša linkui naujo gy
venimo, tą parodo šimtai, o 
gal jau tūkstančiai laiškų iš 
Lietuvos, kuriuos rašo Ameri
kos lietuvių giminės—tėvai, 
broliai, seserys, kurių jau 
daugelis tilpo Amerikos spau
doj, kuri stoja už liaudies rei
kalus ir laisvę. Ar ponia Tube
lienė mano, kad jos graudūs 
verksmai privers Amerikos 
lietuvius tikėti jai, o ne tiems 
laiškams, kuriuos rašo ameri
kiečių giminės? Ar ponas Gin
kus mano, kad amerikiečiai 
bus priversti tikėti pasakoms 
tų, kurie ir kurios atvažiuoja 
iš po Hitlerio globos, o ne sa
vo giminėms?

žinoma, kad bėga toki, kaip 
Antanas Smetona, Smetonienė, 
Tubelienė ir jiems panašūs. 
Bėga todėl, kad žino, jog pra
sikalto prieš Lietuvos liaudį, 

, kad 14-kos metų fašistinis 
Smetonos režimas įkyrėjo Lie
tuve liaudžiai iki kaulo, kad 
Lietuvos liaudispareikalaus 
atskaitos. Bet atbėga Liėtu-

RANDA VO.HMAI
Pasirandavoja trys kambariai su 

maudyne. Renda $18.00. Garu šil-- 
domi, visi nauji įtaisymai, nauji ga- 
siniai pečiai. Geras patarnavimas. 
Arti požeminių stočių. Mes priima
me ir gyventojus, kurie gauna pa
šalpą iš miesto. Kreipkitės pas na
mo prižiūrėtoją: 212 Moore Street, 
Brooklyn, N. Y. (246-248)

Pasirandavoja keturi kambariai 
su maudyne. Klauskite savininko 
dieną ar vakare. Gera transportaci- 
ja. 47 Montieth St., tarpe Flushing 
ir Bushwick Ave\ Brooklyn, N. Y.

(245-247)
ADVERTISEMENT 

NOTICES
Notice is hereby given that The 

F. & M. Schaefer Brewing Co. Inc., 
of Brooklyn, N. Y., has registered 
its trade-marks "Beer at its Best” 
and "Our Hand Has Never Lost Its 
Skill” with the Secretary of State 
of New York, to be used on beer 
and malt beverages. (233-250)

REIKALAVIMAI
Reikalingas Supt, pagelbininkas 

prie namų apžiūrėjimo, pageidauju 
blaivo žmogaus. $15.00 į mėnesį, 
kambarys ir valgis. Viena diena į 
dvi savaites nedirbama. 102 E. 114 
St., Now York City, N. Y.

(246-248)

kam reikalinga senyvoJeigu 
žmogaus prižiūrėti mažo namo, pra
šau pranešti. Su mokesčiu susitaiky-' 
sime. K. Kuchinsky, 1651 Bergen 
St., Brooklyn, N. Y. (246-248)

Laikrodininkas
Taisome visokius auksinius daik

tus ir visokius laikrodžius
Laikrodžius išvalome su elektri- 
kine mašina. Išardžius laikrodį 
kiekviena dalis eina per tris che
mines operacijas. Laikrodžio dalys 
palieka tikrai naujos ir laikrodis 

rodo tikrą laiką.

V. KAZEL-KAZLAUSKAS
221-03 Jamaica Aventie 
^Queens Village, L. L

Lietuviu Rakandų Krautuve
Parduodame įvairius rakandus labai nužemintomis 

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

Sets, Dinette Sets, Matrasai ir Springsai
GRAND CHAIR CORPORATION

LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI 
ANT. PETRAITIS, Biznio Vedėjas

409 ir 436 Grand St. Te]# jry. 7-8451 Brooklyn, N. Y.

NOTARY 
PUBLIC

IB:

liili
it Telephone 

STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street Brooklyn, N. Y,

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Llūdėsto valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas bus 
užtikrintas ir už prieinamų kainų.

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

Iš senų padarau 
n a u jus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
p a d i dinų tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

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

stočių BMT Line
Te!.: Glenmore 5-6191

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Išbalzamuoja Ir laidoja ant vi- 
šokių kapinių; parsamdo auto
mobilius ir karietas veselijom, 

krikštynom, kitkam.
231 BEDFORD AVE., 

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

s
£

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
7 K. DEGUTIS, Savininkas

Prielankus Patarnavimas
306 Union Avenue

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

Gerai Patyrę Barberial

F. W. SHAUNS
Funeral Home 

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

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto

Tel. Virginia 7-4499

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 
(Steam Boiler)

Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir įdės tinkamą 
“burner” arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. 
Maloniai suteikiamė aproka\>nus be jokio mokesčio.

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

Telefonas EVergreen 7-1661
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FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA .

417 Lorimer St — Brooklyn — “Laisves” Name

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

namų darbo, kllbasal ir kepta paršlena; gaspadoriškal 
nuvirti kępūstai ir barščiai. .

ATDARĄ NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO
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Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas plenlftkŲ valgią 
ir daržovių—virty ir tally.




