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“V-bė” Turėjo “Poilsį”. 
Bereikalingos Pastangos. 
Figos Lapas.
Šniukštų Komitetas.
Titnagas Apie Titnagus. 
“Keleivio” Įspėjimas.

Rašo P r o n c ė.

Darbo žmonių
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.00

Metams

Prašome visų “Lai
svės” skaitytojų gaut 
nors po vieną naują 
skaitytoją savo dien
raščiui.

Smetonininkų “Vienybė” 
virš savaitę “ilsėjosi”. Sune
galavimo priežastis—“reor
ganizacijos stadija.” Sako, 
“daromi stambūs pakeiti
mai.” Trečioko vadovauja
mas direktoriatas rezigna
vo. Išrinkti “nauji žmonės” 
—M i k a 1 a u s k as, Ginkus, 
Klinga ir k. Vyr. redakto
rium kviečiamas p. Tyslia- 
va. Reorganizacijos stadijos 
metu, Lietuvos liaudžiai lie
žuvį rodo Domas Klinga.

“Komunistai—veikia, tau
tininkai — miega,” rašo nu
sivylęs Baltimorės tautinin
kas P. P. Jaras.

Tiesa!
Bet, bereikalingos pastan

gos juos budinti, p. Jarai. 
Jie nesikeis... Jeigu nori, 
kad jie nubustų, tai paro
dyk jiems jų idealą—$$$. 
Pamatysi, kaip jie klumpa
kojį šoks!

Didžiajame New Yorke 
laiko savo sueigėles tūla 
žmonių grupė, pasivadinusi 
“Lietuvių spaudos kliubas.” 
Tas neva spaudos kliubas 
yra anuo pasakišku figos 
lapu, kuriuomi “vidurinė 
sriovė” pridengia savo men
kystą. Pav., pereitam savo 
mitingėlyj svarbiausiu die
no tvarkio punktu jie turėjo 
Philadelphijoj tautininkų 
įvykusio “seimo” ermyde- 
lius dėl “bolševikuojančhj 
atstovų.”

Aktingiausiais to “spau
dos” kliubo nariais yra “li
teratai” A. B. Strimaitis ir 
Vincas Jankauskas.

Savo sudėčia ir forma la
bai panaši minėtam kliubui 
išdygo kita “organizacija”, 
besivadinanti Lietuvos Pi
liečių Komitetu. Tas “Lietu
vos piliečių komitetas” išto
lo atsiduoda... Šniukštų ko
mitetu! Žinoma, tų Šniukš
tų spaudoje skelbiamos “ži
nios” su teisybe nieko ben
dro neturi, bet juodas sna
pas aiškiai matosi...

“V-bės” nr. 186 tūlas Tit
nagas aimanuoja:

“...vidurinė sriovė, kuri 
jau dabar turi du fondus 
(Hitlerio globojamų smeto- 
nininkų rėmimui.—P.), ga
lės likt paskutinė, nes joje 
nėra darnaus susitarimo, 
nebus nuosakaus ir veiki
mo. Jau ir dabar jinai ap- 
sileidus veikime.”

P-nas Titnagas iš titnagų 
nori išspausti syvų. Nepa
vydėtinas užsiėmimas...

Nemanykite, kad “Kelei
vio” redaktorius “draugas” 
Michelsonaš vien tik žiūri į 
veidrodį ir jieško pas kitus 
semitiškų žymių. Ne. Kar
tais jis taip griausmingai 
prabyla, kad, rodos, su
griaus pusę pasaulio!

Paklausykite, kaip gar
siai jis prabilo vienam pa
starųjų “K-vio” n-ryj (net 
pirmame puslapyje!) nazių 
—japonų—italų imperialis
tų adresu:

“Jeigu jie mėgins savo 
purvinus snukius Amerikon 
kišti, jiems bus išdaužyti 
dantys.”

Je, je! Įspėjimas .tiems 
niekšams vietoje. Tik bėda, 
kad jie “Keleivio” neprenu
meruoja ir “draugo” Mi-
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Kiek Sveturgimių Nepiliečių 
Susiregistravo

Washington. — Iki šiol 
susiregistravo 2,128,500 ne
piliečių ateivių Jungtinėse 
Valstijose. Viso tokių esa
ma 3,600,000. Tai turėsią 
dar susiregistruot 1,471,500 
iki gruodžio (December) 26 
d. šiemet.

Užsiregistravimas pagal 
verstino kariuomenėn ėmi
mo įstatymą nepaliuosuoja 
nuo registravimosi kaipo 
hepiliečio sveturgimio.

Japonai Jau Siūlo 
Nekariavimo Su

tartį Sovietam
Tokio, spal. 22. — Japo

nija siūlosi daryt nekaria
vimo sutartį su Sovietų Są
junga. Japonai tuomi nori 
apsaugot savo Manchukuo 
rubežių tokiame atsitikime, 
jeigu tektų Japonijai ka
riaut su Amerika ir Angli
ja dėlei Holandiškos Ryti
nės Indijos ar dėl ko kito.

Pranešama, kad Japonija 
užtat pripažintų Sovietų 
įtaką Išlaukinėje Mongolijo
je, Liaudies Respublikoje, 
ir Chinijos provincijoje 
Sinkiange. Japonai, be kit
ko, nori, kad Sovietai pri
pažintų Manchukuo “vals
tybę” (kuri tikrumoj* 
Japonijos kolonija).

yra

Vokiečiai Siunčia Daugiau 
Armijos į Ispaniją

New York. — Atkelei- 
viai iš Ispanijos liudija, jog 
per kelis paskutinius mė
nesius Vokietija nuolat 
siunčia vis daugiau savo 
kariuomenės į Ispaniją. Ka
riai pervežami trokaią per 
Franci jos sieną į Ispaniją. 
Daugiausia vokiečių kariuo
menės laikoma pajūriniuose 
ispanų miestuose.

Italai Tikisi Nuskandinę Du 
Angly Karo Laivus

Roma. — Italų komanda 
praneša, kad jų orlaiviai 
smarkiai subombardavę ir 
“turbūt, nuskandinę” du 
stambius karinius anglų 
laivus Raudonojoj Jūroj.

chelsono įspėjimo nematys. 
* Ar nebūtų gerai, kad Mi- 
chelsonas tą įspėjimą pa
siųstų per savo draugus jų 
draugui-globotojui Adolfui, 
o šis—perduotų Dučei ir Hi- 
rohitui? Tuomet įspėjimas 
atsiektų tikslą.

Įspėjimo vertimą iš lietu- 
tuvių į vokiečių kalbą galė
tų padaryti Kleofo Jurge- 
lionio draugas Stasys Kuz
minskas, buvęs smetoninės 
Lietuvos pasiuntinybės pa
tarėjas Berlyne, o dabar ei
nąs “Lietuvos piliečių są
jungos” pirmininko parei
gas.

Kad daryt tiems niek
šams įspėjimas, tai reikia 

Ijis daryt formališkai...

Numerius Šaukimo į 
Kariuomenę Trauks 

Spalių 29 Dieną
Kariuomenės Tarnybon Ęus Imami Piliečiai ir Turintieji. 

Pirmas Pilietybės Popieras >

Washington. — Antradie
nį spalių 29 d. bus traukia
mi serijų numeriai (liosai) 
dėl to, katrie jauni vyrai pi
liečiai ir turintieji pirmą
sias Amerikos pilietybės po
pieras bus pirmiau, o kat
rie paskiau pašaukti į vers
tiną kariuomenės tarnybą. 
Pirmą numerį ištrauks ka
ro ministeris Stimson. Ki
tus “liosus” trauks kiti mi
nisterial, Vyriausiojo Teis-

Vichy, Franci j a. — Pra
nešama, jog Berlyne bus 
teisiamas žydas jaunuolis 
Herschel Grynszpan, ir grę- 
sia jam galvos nukirtimas. 
Jis andai nušovė vokiečių 
atstovybės sekretorių Pary
žiuje.

Kai Vokietija sumušė

Browder Sako: Demo

glemžt Jo Balsus
Demokratų Laikraštis Rašo: Jei Browder Bus A 

Komunistai Turėsią Balsuot už Rooseveltą

T

mo teisėjai ir4!’ šiaip aukšti 
valdininkai. Pier dieną bū- Franciją, naziai pareikalavo 
šią ištraukta apie 10,000 išduot jiem Grynszpaną. 
serijų numerių dėlei eilės,’Taip francūzų valdžia ir pa- 
kurioj bus kariuomenėn 
imami naujokai.

Paskui 6,500 drafto komi
sijų įvairiose vietose spręs, 
kuriuos jaunus vyrus šaukt 
į karinę tarnybą, o kuriuos 
dėl tam tikrų priežasčių pa- 
liuosuot.

ANGLŲ PREMJERAS KETINA NUŠLUOT 
ŠALIN “HITLERIZMO CHOLERĄ”

London. — Anglų minis
teris pirmininkas Winston 
Churchill pirmadienį per 
radio tvirtino, kad 1941 me
tais Anglija jau viešpataus 
ore prieš Vokietiją ir kad 
Jungtinės Valstijos padės 
Anglijai nušluot hitlerizmo 
“cholerą” nuo žemėsj veido.

Jis pašiepė vokiečių pri
žadus persiųst nazių armiją 
į Angliją; sako, “mes dar 
tebelaukiame tų vokiečių; 
jų taip pat laukia marių žu
vys.”

Premjeras 'Churchill kal
bėjo ir francūziškai, atsi
šaukdamas j Francijos gy-

Naziai Šaukia 1000 
Karty Skaudžiaus

Atkeršyti Anglijai

tikventojus, kad jie kuom 
gali priešintųsi vokiečiams. 
Iš savo pusės jis užtikrino, 
kad Anglija nenori nei 
Francūzų kolonijų nei ko 
kito, kas priklausė Franci- 
jai.

Slaptas Vokiečiu Radio
New York. — Šičia gir

dimi pranešamai ir atsišau
kimai slapto radio iš Vo
kietijos prieš ‘Hitlerio dik
tatūrą. Slaptasis radio, be 
kitko, paduoda, kokius nuo
stolius Vokietijai daro An
glijos bombininkai.

New Yorko Majoras
LaGuardia Apdaužė

Detroito Pilietį
Berlin, spal. 22. — Kad 

anglų orlaiviai naktis į nak
tį bombarduoja Berlyną, 
dėl to nazių laikraščiai šau
kia tūkstantį kartų skau
džiau atkeršyt Anglijai. 
Tuos bombardavimus naziai 
vadina organizuotu teroriz
mu.

Vokiečiai skelbia, jog pa
skutiniu atveju anglai bom
bininkai padegė bei apardė 
kelias ligonines, apartmen- 
tinius namus, krautuves ir 
šiaip nekarinius pastatus. 
Bet jie pripažįsta, kad an
glų lakūnai vakarinėje Vo-įQweną paklausinėt, > kodėl 
kietijoje pataikė į gele-ljis taip įžeidė svečią, New 
žinkelius.

Anglų orlaiviai taip ilgai 
bombardavo Berlyną, kad 
gyventojai beveik ištisą 
naktį praleido slėptuvėse.

Detroit, Mich. — šio mie
sto vaĮdybos tarnautojas 
Benjamin Owen, sutikęs 
New Yorko majorą LaGu
ardia ant City Hali laiptų, 
užklausė: “Kas čia tamstą 
atsiuntė, ar bosas Flynn?” 
(N. Y. Tammany Hall de
mokratų vadas, Roosevelto 
kampanijos manedžeris).

LaGuardia tuom klausi
mu taip įsižeidė, kad kirto 
Owenui į veidą, pagriebė 
jam už kalnieriaus ir su
draskė marškinius. Čia įsi
kišo policija ir nusivedė

Yorkb majorą.

Svarbiausia Browderio Kal
ba per Radio Spalių 29 d.
New York. — Earl Brow

der, komunistų kandidatas 
į prezidentus, kalbės per 
radio visai šaliai antradie
nį, spalių 29 d., >nuo 10:45 
iki 11 P. M. Tai būsianti 
svarbiausia jo kalba 
rinkimų kampanijoj.

šioj

New York. — Komunis-’numatoma, kad rinkimus 
tų Partijos kandidatas į šioj valstijoj galės nusvert 
Jungtinių Valstijų prezi-' 
dentus, Earl Browder spal. 
21 d. užreiškė, jog prez. 
Rooseveltas stengiasi pasi- 
glemžt komunistų balsus 
New Yorko valstijoje, ir 
tai esą tuo tikslu dabar yra 
įteiktas teismui skundas su 
reikalavimu atmest piliečių 
parašus surinktus Browde- 
riui ir kitiem komunistų 
kandidatam šioje valstijoje.

Mexico City. — Meksikos!Į teismą su tuo reikalavimu 
prezidentas L. Cardenas pa-' kreipėsi vadai Amerikonų 
naikino kontraktą, pagal“ 
kurį Veracruzana kompa
nija parsamdė Japonijai 
247,000 akrų plotą japo
nam imt žibalą iš jo. Car
denas pareiškė, jog taip jis

darė.

Meksika Panaikino 
Kontraktą. Dėlei 

Žibalo Naziam

Legiono, o jiem tatai padik
tavęs Ed. J. Flynn, Roose
velto prezidentinės kampa
nijos vedėjas.

Didelis čionaitinis žydų 
.dienraštis “Tag” (Diena),

padarė, kad parodyt vieny kar§tas Roosevelto rėmėjas, 
bę su Jungtinėmis Valstijo- jau 12 dienų pirmiau rašė, 
mis prieš Japoniją. ! jOg Flynn “įsitikinęs, kad 

Vienas aukštas Meksikos Browderio kandidatu ra 
valdininkas pranešė, kad vew Yorko valstijoj 
atmestas ir japonų užsaky-1 -
mase

į demokratų ar republikonų 
pusę net du ar pusantro 
procento visų balsuotojų.

Protestuoja, kad Ita
lai Degino Ameriko

nų Žibalo įmones
Washington. — Amerikos 

Californijos - Texas Žibalo 
kompanija u ž p r o t e stavo, 
kad Italijos orlaiviai bom
bardavo priklausančius šiai 
kompanijai žibalo sandėlius 
ir fabrikus Bahrein saloje, 
Persijos įlankoje. Ta sala 
yra valdoma Saudi Arabi
jos.

ĮrtU JL4. U. 1CI1U. 1JI1H11U.U iaou, TZ .. . 1 j

Ino- Flvnn “kitikines kad KomPanl.la sako, kad jog llynn Įsitikinęs, ^«;Jungtinės Valstijos stipriai 
bus Postuos prieš tą italų 

atmestas ir japonų užsaky - ‘atmesta.” To dienraščio 1 žygi- 
mas\parduot jiem 18,000 to-|bendradarbis joe| sionhnj n.nrrr 
nų senos geležies, nors ja- žymus Tammany Hall de- ANGLAI rADtGį VlūAJ 
ponai siūlė žymiai daugiau mokratu politikierius, arti-j VOKIEČIŲ PRIEPLAUKAS
negu vidutinę kainą už to-

Amerika “Atšildys” Pinigus 
Francijos Atstovams

mas draugas demokratų 
partijos boso Flynno, pa
reiškė minimame laikraš
tyje:

“Demokratai tikisi, kad

ŠIAURINĖJ FRANCUOJ

Washington. — Kai vo
kiečiai nukariavo Franciją, 
tada Jungtinės Valstijos 
“užšaldė” visus Francijos' 
pinigus esamus šioje šalyje. 
Nes įžiūrėjo, kad jeigu nau
joji (fašistinė) francūzų 
valdžia 
erikos, 
išveržt 
jos.

Dabar, tačiau, 
vyriausybė tiek 
Francijos pinigus, kad jų 
duos kiek reikia Francijos 
atstovybėms ir konsulatams 
Jungtinėse Valstijose, Ka
nadoj ir Centralinėje ir 
Pietinėje Amerikoje.

Anglai Praneša:
London, spal. 22.— Anglų 

orlaiviai bombomis padegė 
ir visas 

kitas vokiečių prieplaukas 
šiaurinėje Frančijoje; jie 
taipgi supleškino daug vo
kiečių sandėlių Francijos 
pakrantėje.

gaus pinigų iš Am- 
tai Vokietija galės 
tų pinigų iš Franci-

Amerikos
“atšildė”

Klausimas, ar Japonai Gaus 
Žibalo iš Holandų Indijos
Tokio, spal. 22.— Iki šiol 

neišdegė japonų bandymai 
gaut daugius žibalo iš Ho- 
landiškos Rytinės Indijos. 
Tenaitinė holandų vyriausy-

jeigu Browderis bus iš- Brestą, Boulognę i 
mestas iš rinkimų sąrašų, 
tai visi komunistai ar 
bent didelė jų dalis turės 
balsuot už Rooseveltą.
Kaip komunistai balsuos, .
aš negaliu dabar pasakyt, ( Anglų kanuol^s per jūrų 
bet kad Browder nebus siaurumą bombardavo vo- 
rinkimų sąrašuose šioj kiečių pozicijas Francijos 
valstijoj, tatai aš galiu pajūryje.
beveik tikrai pranašauti.”. Anglų bombininkai sužei- 
Bandomieji, “šiaudiniai” i dė du prekinius vokiečių lai- 

badavimai paskuti nėmis 
dienomis rodo, kad republi
konų kandidatas į preziden- 
dus Willkie pradeda gaut 
New Yorko valstijoj dau-

vus.
Anglijos orlaiviai, bom

barduodami Berlyną, pade
gė ten kai kuriuos sandė
lius ir vieną geležinkelio

giau šalininku negu Roose- stotį ir užkure gaisrus vo 
veltas. Pirmadienį iš tūks- kiečių gazolino dirbykloje 
tančiu apklausinėtų piliečiu; Beisholze, traukinių kieme 
apie 51-nas procentas pasi- Dusseldorfe ir įvairiuose 
sakė už Willkie ir apie 49 kituose 1----- ----------- ...
procentai už Rooseveltą. punktuose.
Tai demokratų politikieriai i Anglai prarado vieną sa- 
sprendžia, kad jiem būtinai,vo lėktuvą ir nušovė vieną

sakė už Willkie ir apie 49 kituose

reikalingi balsai tų piliečių, 
' kurie rinkimuose remtų ko

i’munistų kandidatą į prezi
dentus Browderį, kaip nu
rodo “Daily Worker.” Nes

AR AMERIKA PEIRLEI- be sutiko tik nedidelį kieki 
DO ANGLIJAI SLAPTUS žibalo parduot Japonijai.

BOMBŲ TAIKIKLIUS? 
London. — Anglų valdi

ninkai leidžia suprast, kadWashington, spal. 22. — ninkai leidžia suprast, kad 
Aukštieji Amerikos armijos1 Anglija ir Amerika bendrai 
komandieriai neatsako į daro spaudimą. Holandiškai 
klausimą, ar šios šalies vai- Rytinei Indijai, idant ši

karui svarbiuose

vokiečių lėktuvą.
VOKIEČIAI SAKO, KAD 

ANGLAI NEPATAIKĘ

Berlin, spal. 22. — Vokie-. 
čių vyriausybė teigia, kad 
paskutiniu žygiu Anglijos 
bombininkai nepataikę į jo
kį kariniai svarbų punktą 
Vokietijoje, apart vieno ge
ležinkelio. O vokiečių orlai
viai tai, girdi, sėkmingai

Angly Orlaiviai Užmušė 8 
Nekariškius Italus 

• 1

Italų Pranešimas:
Roma. — Bombarduoda

mi Milaną ir kitus miestus bombardavę anglų tankų
džia perleido Anglijai nau- kaip galint labiau suvaržy- šiaurinėje Italijoje, anglų .būrius arti Londono, prie- 
jausius orlaivių bombų tai-1 tų savo žibalo pardavinėji- bombininkai užmušė 8, ne- plaukas ir fabrikus rytine-
kiklius, kurie iki šiol buvo 
laikomi slaptybėje.

mą japonam. kariškius žmones ir sužeidė je, pietinėje ir vakarinėje 
15, kaip sako italai: Anglų Anglijoje.

Camden, N* J* — Laivų orlaiviai bombomis apdaužei Vokiečiai per dieną nu
statymo unijiniai darbiniu- kiek privačių namų, apardė kirtę žemyn 19 anglų lėktu- 

ORAS. | — Giedra ir šil- kai laimėjo 7 procentus dau- vieną bažnyčią ir kelias Ii- vų, o anglai — 4 vokiečiu, 
giau algos. e gonines. orlaivius.čiau. giau algos.
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Dar Viena Vinis
Prezidentas Rooseveltas pasirašė 

“Foreign-Control-Bill”. Tad bilius virsta 
įstatymu. O šis įstatymas yra nauja vi
nis į demokratijos grabą. Jis pastato pa- 
vojun visas darbininkiškas organizacijas, 
kurios tik turi tarptautinių ryšių. O be
veik jos visos turi tokius ryšius.

Tiesa, gal kol kas valdžia nekliudys 
darbo unijų ir Socialistų Partijos, bet tai 
bus tiktai laikinas nusileidimas. Ameri
kos Darbo Federacija priklauso prie 
Tarptautinės Darbo Unijų Federacijos. 
Socialistų Partija priklauso prie Antro
jo Internacionalo. Komunistų Partija 
priklauso prie Komunistų Internaciona
lo. Katalikų bažnyčia priklauso prie 
tarptautinės Rymo katalikų bažnyčios ir 
popiežius yra jos kontroliuotojas.

Jeigu šis įstatymas bus griežtai, vykdo-i 
plas gyveniman, tai čia visos suminėtos 
organizacijos gali būt paskelbtos nele- 
gališkomis. To ir reikia tikėtis. Tegul 
tik ši šalis dar arčiau prišliauš prie ka
ro, reakcija dar aukščiau pakels galvą...

Beje, lietuviški klerikalai, tautininkai 
Jr menševikai taipgi laužo šį naują įsta
tymą, kai jie ima instrukcijas iš Berlyno 
nuo Hitlerio agentų smetonininkų ir dar 
renka jiems aukas. Kiekvienas aukoto
jas pasistato save į pavojų. Kiekviena 
organizacija, kuri priklauso prie smeto
nininkų bendro fronto, tuojau susiriša su 
užsienine kontrole ir pasistato save į pa
vojų.

tyt, chinai buvę geraį pasiruošę sųąįfįktl 
priešą.

Pasekmės to susikirtimo buvo tokios: 
japonai buvo sumušti jįy turėjo trauktis 
atgal. Bet pasitraukė tiktai keturi tūks
tančiai. Apie šeši tūkstančiai gulėjo ka
ro lauke negyvi arba sužeisti.

Chinai apsigynimo karą veda daugiau
sia mažomis grupėmis, apsupdami prie- 

: šą ir sunaikindami, Dėl stokos moderniš- i 
i ko apsiginklavimo, stoti į atvirą didelį 

mūšį su gerai ginkluotu priešu būtų vi
sai nepraktiška.

jj .

Dar Viena Provokacija Neišdegė
Važiuodamas namo, Lietuvon, iš Pie-

■ tų Amerikos užsuko į Jungtines Valsti- 
I jas pasisvečiuoti ir pakoncertuoti žy- 
1 miausias Lietuvos pianistas profesorius
■ Vytautas Bacevičius. Gero pasisekimo 
! jis turėjo Pietų Amerikoje, tikimės, jog 
j iam seksis ir čia, svetingose Jungtinėse 
i Valstijose. Ypatingai prof. Bacevičių, 
i mes tikime, visur entuziastiškai pasitiks
• Amerikos lietuviai.

Kas gi, rodosi, turėtų ką nors turėti 
prieš atsilankymą šio garsaus kultūri- j 
ninko, muziko ir svečio iš mūsų gimti- i 
nio krašto—Lietuvos? Bet atsirado tokių i 
blogos valios sutvėrimų, kurie visaip 
bandė pakišti koją ir Bacevičių įkąsti.

O kas per vieni tie intrigantai, tai ne- 
i reikia nei spėti: tai smetonininkai, va- 
; dovaujami Budrio ir kitų Lietuvos prie

šų. Ir ko jie nebedarė, kad tik neįleisti 
Bacevičiaus į Jungtines Valstijas. Po- 

! nas Budrys net buvo pastatęs Bacevičiui 
I ultimatumą: Prakeik savo gimtinį kraš

tą Lietuvą ir visus jos draugus čionai 
Amerikoje, arba kojos neįkelsi!

Bet prof. Bacevičius nugalėjo visus 
keblumus. Jam padėjo jo prieteliai, ku
riems tikrai rūpi lietuviško meno reika
lai ir kuriems yra brangus kiekvienas 
kiekvieno lietuvio žygis, kuris Lietuvą i 
garsina ir kelią svetimtaučių akyse. O 
kad Bacevičius, kaipo pirmos klasės mu
zikas, savo koncertais pakels lietuvių 
vardą amerikiečių akyse, tai abejoti ne-

• tenka.
Į jo politines pažiūras mes nesikišime. 

Lai jis pats apsisprendžia. Mes jį svei
kiname kaipo vieną žymiausių Lietuvoą 
kultūrininkų. Vėliname jam geriausio 
pasisekimo koncertuoti.

Ir anglą orlaiviai pataiko j ligonines Vokietijoje: 
paveiksle matome operuojamąjį rūmą Robert 
Koch ligoninėje, Berlyne, kuris buvo anglą bom
bomis apdaužytas.

Mes Amerikiečiai ir Kaip Mums 
Rūpėjo Lietuvos Liaudis

Trečiadienis, Spalių 23, 1940

Diplomatinės 
Pastabos < •

Spalių 18 dienos rytinėje ’ tas, jiems yrą mučelninkas 
spaudoje skaitėme tris se- ir Stalino auka, 
kamus diplomatinius prane
šimus:

Anglija atidarė Burmą

Mes nežinome, kaip ten , ' 
buvo su buvusiu Amerikie
čiu Krasausku. Nežinau, nei 

kelią įvežimui karo reikme.-;^ 
nų Chinijon karui prieš Ja- sa^osl
poniją. sužinojus, kad Krasauskas 

buvęs teisėju ir kyšius ėmęs 
Jungtinių Valstijų valdžia iš visų. Už tai gavęs ketu- 

pasirįžus gelbėti Chinijai rius metus kalėjimo, 
suteikiant naują paskolą.' 

Anglijos ir Jungtinių vai-i 
stijų žibalo firmos Rytinėse' 
Indijose parūpins Japonijai' 
iki 40 procentų reikalingo 
žibalo per šešius mėnesius!

Už tai reikėtų pasmerkti 
i patį Krasauską. Bet “N. G.” 
jį beveik šventuoju pada
ro, o amžinai prakeikia So
vietų valdžią.

Ta Anglijos žibalo firma Kaip ten galėjo atsitikti,
vadinasi Royal Dutch-Shell 
Co. Amerikos kompanija 
vadinasi Standard-Vacuum 
Oil Company.

Šaukia Nepaprastą Konvenciją
Amerikos Komunistų Partija labai su

sirūpinus “Foreign-Control-Act.” Skaito
me spaudoje, kad partijos nacionalis ko
mitetas šaukia nepaprastą partijos suva
žiavimą lapkričio 16 dieną New Yorke.

Ką suvažiavimas svarstys ir tars, šau
kime nepasakoma. Tiek tik pasakyta, 
kad šis įstatymas sudaro Amerikoje ne
paprastą padėtį ir todėl partija nori vi
sapusiai tą padėtį išegzaminuoti.

Paminėjimas Didžiojo 
Revoliucionieriaus

Spalių 10 dieną New Yorke buvo žur
nalo “New .Masses” sušauktas masinis 
susirinkimas paminėjimui mirties John 
Reed, autoriaus knygos “Dešimts Dienų, 
Kurios Supurtė Pasaulį”. Šiemet sueina 
dvidešimts metų nuo Reedo mirties. Jis 
mirė Sovietų Sąjungoje 1920 m. dirbda
mas Rusijos proletariato pastangose su
kurti naują gyvenimą. Mirė kaipo pir
maeilis kovotojas.

Susirinkime dalyvavo penki tūkstan
čiai žmonių. Prakalbas pasakė Earl 
Brpwder, Michael Gold, Art Young ir 
kiti veikėjai. Visi gražiai pagerbė be lai
ko mirusį šį amerikietį kovotoją, nuo
širdų darbo žmonių draugą.

Tikrai Nepaprastas Dalykas
Šiuo kartu su prakalbų maršrutu Pie

tinėse Valstijose važinėja James W. 
Ford, Komunistų Partijos kandidatas į 
Jungtinių Valstijų vice-prezidentus. Iš 
pranešimų spaudoje matyt, jog jam ten 
nepaprastai gerai sekasi. Tūkstančiais 
juodveidžiai ir baltveidžiai lanko jam 
suruoštus masinius susirinkimus ir nuo
širdžiai klausos jo prakalbų.

O James W. Ford turi daug ką pasa
kyti Pietinių Valstijų žmonėms. Jis pats 
yra pavergtosios negrų rasės žmogus, gi
męs ir augęs Alabamoje. Jis puikiai su
pranta savo žmonių interesus ir troški
mus.

Tikrai nepaprastą yra tąs, kąd atsira
do Amerikoje tokia partija, kuri ne tik 
žodžiais pripažįsta negrams lygybę, bet 
ją praktikuoja ir savo darbuose. Jokią 
kita partija visoje šios šalies istorijoje 
nėra stačius juodveidžio Candida tu į to
kią aukštą vietą. K, P. sulaužė ledus. Tą, 

i matyt, įvertina Pietinių Valstijų žmonės, 
j gausiai lankydami masinius mitingus, 

kuriuose kalba James W. Ford.

Atkaklus Chinų Pasipriešinimas
Nedaug spaudoje tematome apie Chi- 

nijos žmoniij atkaklų priešinimąsi už
puolikams japonams. Karas eina toli. Be 
to/ amerikinė spauda nelabai interesuo
jasi Chinijos liaudies didvyriškomis ko
vomis prieš įsiveržėlius.

O mūšiai eina dideli ir baisūs. Be galo 
daug kareivių žūsta iš chiniecių pusės, 
bet taipgi tūkstančiai krinta ir japonie- 
čių, nors jie geriau ginkluoti. Štai tik 
vienas pavyzdys. Spalių 19 dieną prareš- 
ta iŠ Chungking, laikinos Chinijo^soeti
nės, kad Anhwei provincijoje HHūkst an
čių japonų padarė atakas ant/chinų. Ma

Užkurtas Ratas Farmeriams
Kiekvienas farmerys trokšta lengviau 

dirbti ir gražiau gyventi. Kiekvienas 
trokšta geresnių javų, geresnių daržo- i 
vįų, geresnių gyvulių. !

Visa tai jis dabar gali turėti. Jis gali 
išsiauginti naujos rūšies geresnių ker
nų, rūdies nebijančių kviečių, ilgesnės 
medvilnės, ligos neįkandamų cukrinių 
nendrių, daug saldesnių ir didesnių sal
džiųjų bulvių; jią gali atmušti ligas nuo 
paukščių, kiaulių, avių, karvių ir arklių; 
jis gali įsitaisyti šaldytuvą, įsivesti tele-? 
foną, įsigyti puikų radio ir tt. Viskas jo, 
tik tegul jis pasiima.

Bet tegul pasiima... Viena, ne kiek
vienas gali visa tai įsigyti. Kita ir di
džiausią nelaimė ta, kad šftie visi page
rinimai geną jį laukan nuo farmos. • 
Jungtinių Valstijų agrikultūros depart- 
mentas sako, kad bėgyje kitų dęsėtko 
metų dar kokie* 500,000 traktorių dirbs

Pasiliuosavus nuo smetoni
nių niekšų, Lietuvos liaudis 
šuoliais maršuoja pirmyn į 
laimingesnį gyvenimą. Ir pa
matysime, už keleto metų mū
sų Lietuva atsistos greta kul- 
tūriškiausių pasaulio tautų, 
kaipo pilnateisė garbinga tau
ta. Už tai ne tik viso pasau
lio lietuviai yra dėkingi da
bartiniams Lietuvos liaudies 
švietėjams — rašytojams, bet 
jiems bus dėkingos ir ateinan
čios gentkartės per daugelį 
amžių, šitie drąsūs vyrai .ne
drebėjo prįeš fą'šistų galybę, 
nenusilenkė savo ir visos liau
dies priešams, o drąsiai visu 
griežtumu daužė jų bjaurų 
režimą. Jie buvo fašistam ne
paperkami už aukso šmotelį. 
Mat, jie patys yra kilę iš liau
dies ir su ja pasiliko. Jie tai 
liaudžiai rašė, ją švietė, su ja 
kovojo—kovojo ir laimėjo di
džiausią pergalę prieš fašis
tus ant visados.

Ąmęrikos lietuviai, kurie tik 
skaitome pažangią spaudą, tai 
nuo pat naujos Lietuvos gimi
mo dienos veik kožną dieną 
‘‘Laisvėj” ir “Vilnyj” matome 
tų vyrų straipsnius, kaip tai: 
Justo Paleckio, Mickevičiaus, 
Petro Cvirkos, Venclovos ir 
daugelio kitų. Matote, kokie 
jų raštai gražūs, kokie teisin
gi, patraukianti, kad mes juos 
skaitydami netveriam džiaugs
mu ir nesurandame žodžių 
jiems už tai padėkoti ir no
risi koveikiausia juos pamatyti 
—pulti, apsikabinti ir tūkstan
čius sykiu išbučiuoti jų išvar
gintus, bet energingus, tikrą 
liaudies meile degančius vei
dus. O jų vardai bus įrašyti 
didelėnąis aukso raidėmis Lie
tuvos istorijos lapuose, kaipo 
amžina pagarba jiems. Dėka 
jų darbuotei, Lietuvos liaudis 
laimėjo ankstyvą pergalę į 
socializmą.

Ak, tu mažyte tautele, per 
šimtmečius užguita pasaulio 
didžiūnų! Kas taip staigiai už
degė ugnelę tavo širdyj ? Kas 
tau suteikė žinojimą, kad tik 
Sovietų Sąjungos šeimoj tau 
bus lemta laisvai klestėti kar
tu su kitom savo sesutėm, nuo 
savo sprando nusitrenkusioms 
despotų jungą?

Dar statau klausimą, ąr 
mes amerikiečiai padėjome to 
tikslo pasiekti Lietuvos liau
džiai? Šitą klausimą kada 
nors atsakys patys Lietuvos 
žmonės, o ąš nuo sąvęs sa
kau, taip, padėjome, gal ir 
labai daug, žinoma, tik ko
munistinės srovės žmonės ir 
simpatikai padėjo, čia negaliu 
spręsti kitus pagal save, bet 
yra faktas, /kad tokių buvo

Mes, 
g’imi-

Be to žibalo Japonija ne
galėtų kariauti. Tą pripažį
sta visi Japonijos ekonomi
nio gyvenimo žinovai.

Iš vienos pusės Anglija ir 
Amerika teiks pagelbą Chi- 
nijai gintis nuo Japonijos, 
iš kitos pusės padės Japo
nijai vesti karą prieš Chi- 
niją!

voke, siuntinėjome 
iš savo laikraščių, 

buvo straipsniai apie 
parašyti ištikimiau-

O štąi kita kontradikciją: 
Sovietų Sąjunga esanti be
jėgė priešintis Vokietijai ir 
drebanti prieš Hitlerį. Bet 
be Sovietų Sąjungos laimė
jimo Anglija ir Amerika ne
galinčios tikėtis pastot Hit
leriui kelią. Šitaip priešta
raujančiai rašo komercinė 
spauda.

kad kiekvienas laiškas, 
“gautas iš Lietuvos” Lietu
vos priešų, visuose jų lai
kraščiuose kartu pateko ir 
kartu ’tilpo? Ar jūs girdėjo
te, kad Lietuvos valstietis 
arba darbininkas rašytų sa
vo žmonėms laišką Ameri
kon ir to laiško kopijas pa
siųstų kiekvienam Lietuvos 
priešų laikraščiui?

Vienas iš dviejų: Arba tie 
jų laiškai yra čia pat sme
tonininkų iškepti, arba j re 
yra smetoniniai cirkuliarai 
gauti iš Berlyno nuo sme
tonininkų.

Amerikos valdžia ir žmo
nės pusėtinai nusiteikę prieš 
Hitlerį. Betgi lietuviški kle
rikalai, menševikai ir tau
tininkai renka aukas ir

(Tąsa ant 5-to pusi.)

daug, gal tūkstančiai, 
rašydami laiškus savo 
nems, visados nors po kelias 
eilutes interpdavome ir apie 
politiką. Juose nurodėme prie
žastį jų sunkaus, net apverk
tino gyvenimo. Aiškinom blė- 
dingumą smetonininkų režimo 
Lietuvos liaudžiai ir kaip jį 
galima prašalinti. Mes, jei tik 
tilpdavo 
iškarpas 
kuriuose 
politiką,
šių darbininkų klasės vadų iš 
viso pasaulio ir Lietuvos kan
kinių Smetonos bastįlijose, ku
rie slaptai išgabenti pasiekė 
Ameriką. Tai buvo mūsų labai 
gražus darbas ir puiki propa
ganda prieš fašizmą.

Gal “Laisvės” skaitytojam 
bus įdomuš šitokis ; faktelis.
1927 metate fAahč artima gi
minaitė savo laiškelyj dėko
dama už jai prisiųstą dovanė
lę tarpe kitų komentarų, ir 
ponų man nepaskūpėjo, kaip 
tuomet žmones Lietuvoj buvo 
įpratę. * Tai aš tuomi įsižei
džiau ir nuo savęs parašiau 
jai šitokio turinio laiškelį. 
Sakau, ačiū tau už ponus, bet 
daugiau manęs ponu neva
dink, aš ponas nebuvau ir 
juomi būt nenoriu. Nereikės 
ilgai laukti, kaip žodis ponas 
taps paniekos keiksmažodis.

žinoma, ir daugiau apie po
litiką pridėjau tame laiškelyj. 
Tąi štai kaip ji man tuoj ki
tą laiškelį atrašė. Sako, dėdu- 
ti, tas jūs laiškeliu, tąi ėjo iš 
rąnkų į rankąs per visą Su
valkų Kalvariją, kol nuo jo vi
siškai nusitrynė, nudilo rašą-' 
las. O tokius laiškus mes trockistų. Kas tik Sovietų vo bendradarbiui drg. J.

Sąjungoje apsivogė arba ką Baltrušaičiui ir vęlina grei- 
nusHrjaucĮė ir tapo nubaus- tai pasveikti.

Ponia Tubelienė paspru
ko iš laisvos Lietuvos, pasi
viešėjo pas Hitlerį Vokie
tijoj ir atvažiavus Ameri
kon per Ginkaus radio va
landą išplūdo Lietuvą. Tą 
moteriškę reikia paklausti: 
O kiek ji Lietuvoje būdama 
nuskriaudė Lietuvos žmo
nių? Kodėl ji pabūgo Lie
tuvos liaudies, kuomet ta 
liaudis paėmė šalies vairą į 
savo rankas?

Tubelienė yra Smetonie
nės sesuo. Per 14 m. maudės 
turtuose, kaip inkstas tau
kuose. O tie jos turtai tai 
buvo Lietuvos darbo žmo
nių ašaros Jr kraujas.

Visi šmugelninkai ir ap
gavikai tapo - geriausiąis 
draugais mūsų socialistų-

Apiplėšė ir Su 
muse Juozą 
Baltrušaitį

Gavome sekamą atvirtais-

Nedėlios vakaras.
Gerbiamieji: Vakar nak

tį apie 11 vai. Juozas buvo 
išėjęs, grįžtant namo prie 
pat namų plėšikai ji nutem
pė į tamsų garadžių kiemą, 
prismaugė, suspardė ir pi
nigus atėmė, akinius sulau
žė. Policija nuvežė jį į ligo
ninę. Ten krūtinę subanda- 
žavo. Sugrįžo namo, šian
dien guodžiasi krūtinės 
skaudėjimu. Pradeda kosė
ti, žiūrėsime, kas bus.

Dr. J. Baltrušaitienė.
“Laisvės” redakcija reiš

kia nuoširdžią užuojautą sa-
las. O tokius laiškus mes 
siųntinėjome ne tiktai savo gi
minėms, bet ir kaimynams ir 
pažįstamiems, kurių tik ant
rašus žinojome.

Gal nemažai tokių laiškelių 
mirties susilaukė smetoninių 
niekšų pirštuose, bet dąugu- 
mas ir pasiekė teisybės ’’žo
džio ištroškusią Lietuvos |įąų- 
dį ir pądėjo atbusti iš letar- 
gos miego. Tik jau paskutiniu | kių klausimų,

I “Laisvė” atsako, tai gal ir Prašome atsakyti per

Su pagarba,
“Laisvės” Skaitytojas.

Klausimai ir Atsakymai

laikų, prieš pat savo gąlą, fa
šistiniai cenzoriai i 
pradėjo cenzūruoti visus ame-| 
rikiečių laiškus, bet išgamų i 
jau buvo pasivėluotą. Man at-Į 
rašė 193$ m, iš Dzūkijos nuo i 
Merkin.es-ir 
Sakė, jau mes nuo jūsų ne-į? 
gaųnąme tokių laiškelių su iš-, • 
karpom, kaip kad pirmiau j - -n u\ , v . , nedave. Dabar as gyvenu sugaudavome. Atneša pusiau at
plėštus, pasakė, I 
netvarkoj ir atliktas kriukis.

aš turiu atsakyti? Ar būtųKlausimas:
Gerbiami Laisviečiąi. Ka- galima Sovietų konsulate 

dangi ąš matau daug viso- gauti atsiskyrimą nuo pir- 
į kuriuos mos žmonos?

nejuokais atsakysite. Dalykas “Laisvę.
10I1O v • 1 ' ’ A V •

i štai kame: As esu pasime- i 
tęs su pirma žmona nuo

______________ J9*0. /yvena Lie'' Atsakymus:
Leipalingio laišką, jtuv0Je. Ar Ji dąr gyva, ar, Kiek mums žinoma, atei- 

rmn incn no.: as nežinau. As nore- yįų registracijoje klausiama
jau nuo jos atsiskyriųią tiktai, pavienis ar \ vedęs? 
gaut!,_ tai kunigų valdžia Aišku> kol neturite legališ. 
nedave. Dabar as gyvenu su ko atsiskyrimo, jūs esate 

vedęs ir taip atsakykite į 
klausimą, kada registruosi- 
tės.

Kas liečia j ieškojimų at
siskyrimo nuo pirmos žmo- 

dimus atsiekimui visų viršuje minėtų tik- nos, tai jau kitas reikalas, 
slų. x žinoma, konsulate divorso

Tad mūsų darbo farmerys stovi prieš .negalite gauti. Sužinokite, 
mokslą ir prieš gyvenimo dilemą: Viskas ar ta jūsų pirmoji žmona 
galima,t bet nieko negalima. Atsisveikink yra gyva ar mirus. Kai su
su juoda žeme ir eik į bedarbių ir baduo-. žinosite, tada galėsite lega-

. lių.eįles. Tiškai atsiskirti. <

kąd gautas suvįr§ 25 meai. Ir jau turi
me du sūnus. Ar registraci- 

Susninką Jurgis. ! ja bus man ant kelio? Kaip
----- : 7      -z r r—5 r—-’r:      - r' " 

mūsų žemę. Bet raportas taipgi sako, 
kad apie tiek pat farmerių nebeteks dar
bo. Farmeriai. turės palikti farmas. Juos 
nugalės ir nulaikys tie, .kurių žemės di-. 
desnės ir lygesnės, kurie gali žemę ap
dirbti traktoriais, kurie turi kaštų įsi
gyti ir panaudoti visus moksliškus ątpa-
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Katas neša darbo žmonėms žaizdas, 
mirtį ir širdgėlą, karo taksus ir skurdą, 
sunaikinimą organizacijų ir asmens teisių. 
Mes, darbo žmonės, nenorime karo. Pra- 
neškim apie tai savo kongresmanams!

Lietuvių Literatūros Draugijos vajus 
prasidėjo vasario l»mą, naujus narius ga
lime įrašyt su $1 mokesties už visus 
šiuos, metus. Gera proga gaut moterų na
rių ir sutvert motetų kuopas bei kliubus.

Niekas Negirdėdavo Tarnaites 
Skaudaus Skundo

Naujos Lietuvos Džiaugsmuos 
Greit Gimsta Poezija

KAIP PARAŠYTA POEMA APIE STALINĄ
(Žemiau telpąs Lietuvos spaudos korespondentė pasikalbė

jimas su paskilbusia poete Salomėja Nerim, parašiusia pui-. 
kią poemą apie Staliną, perstato bendrą sekretą to Lietuvos 
darbo inteligentijos ir abelnai liaudies kūrybingumo, taip gau
siai ir didingai pasireiškusio visuose frontuose naujosios dar
bo Lietuvos gyvenime.—Sk. Ved.)

iškelk aukštyn, jei bėga čiurk
šle iki paskutinio, dar per- 
skysta, o jei krinta atskirais 
lašais, tai gana virt.

Nepervirk, nes tai gadina 
maistingumą, kvapsnį ir skonį, 
taipgi varsą.

Turėk verdančiam vande
nyje pamerktas ar karštame 
pečiuje sudėtas švarias steri
lizuotas stiklines ir jas išėmus, 
nusausinus, vienu pradėjimu 
supilstyk kisielių, paliekant 
apie ketvirčio colio tuštumą 
ant viršaus kiekvienam stikle 
parafinai užpilt.

Uždarinėjimas

Uždarinėjimui, šeimininkės 
turi du būdu. Vienos iš karto 
uždengia blėtiniu dengteliu ir 
tik kisieliui ataušus ir sustin
gus užpila parafina. O kitos 
į supiltą verdantį kisielių 
įmeta šmotuką švarios parafi- 

kvincės ir(nos ir ji, kaip vaškinė-riebali- 
nė medžiaga pati iškyla į vir
šų ir kartu su stingstančiu ki
sieliumi sukietėja nieko nepri- 
leidus po savim.

Balti Kristaliukai

TARNAITĖM 
laiškas, pavadin- 
rugpjūčio 10-ta,

SMETONIŠKA SPAUDOS “LAISVĖ”
(Žemiau paduodamas darbininkės Vieros 

tas “Skaudus Likimas”, buvęs parašytas 
1937 m., Kaune, ir pasiųstas tuomet ten ėjusiam neva darbi
ninkų reikalams skiriamam laikraščiui “Darbas.” Bet laiškas 
tilpo spaudoj tik liaudiškos Lietuvos sulaukus, profsąjungų 
(unijų organe “Darb. Žodyje.”—Sk. Ved.)

SKAUDUS LIKIMAS ©
Pasakojama, senovėj buvus 

vergija. Dabar, sako, laisvė. 
Tik ne visiem. Daug dar ver
gauja. Skaudus mūsų tarnai
čių likimas. Bet į jas niekas 
nekreipia dėmesio. Nors vietoj 
arklio užkinkytų ir važiuotų. 
Tarnaitės nelaiko žmogus. Lai
ko žemiau šunies. Nesidrovi 
dėti į savo valgytą lėkštę val
gį i-r duoti tarnaitei. Sako: 
“Švari, aš valgiau.” Dėl to 
tenka dažnai likti nevalgius. 
Ir be to, labai šykščiai maiti
na. Ponų vaikai turi teisę ko- 
lioti, mušti, spardyti. Motina 
tokiu atveju pasako: “Kodėl 
nesuskubai laiku vaiko paten
kinti. Dabar jis turi nervin
tis.” Jei ponų vaikas ar šuo 
trypia ir teršia tarnaitės lovą, 
turi tylėti. Nevalia rūstinti nei 
vaiko, nei tėvų.

Jau penkiolika metų •ištar- 
navau, išvilkau tą sunkų jun
gą. Nors esu dar jauna, o ne
turiu nei jėgų, nei noro gy
venti. Bet gyvent reikia: savo 
menku uždarbiu turiu išlaikyti 
abudu sergančius tėvus ir juos 
slaugančią seserį.

Oi, kiek kenčia mūsų sesės! 
Daug kur,—nors gėda, bet sa
kysiu atvirai, — šeimininkas 
iš tarnaitės reikalauja. . .Pasi
priešinus sumuša. Jis vis jieš- 
ko progos vienas su tarnaite 
pasilikti. Skundiesi žmonai, 
pavaro už vyro šmeižimą. Ir 
nėra kur pasiskųsti.

štai, kaip mes vergaujant. 
Pasauli, jei sakai, kad nėra 
vergijos, tai kodėl mes ver- 
gaujam?! Lietuva jau devy
niolikti metai nepriklausoma. 
Tai kodėl mes, jos dukros, tu
rime vergauti?

Gyvulių globos draugija, ro
dos, yra, o tarnaičių globa nie
kas nesirūpina. Yra taip pat 
Užsienio lietuviams remti 
draugija, o mūs, gyvenančių 
čia pat savo tėvynėje, niekas 
net morališkai neremia. Ren
kami pinigai išsiųsti į kultū
ringus užsienius lietuviams 
šviesti/ Mes ir čia būdamos ne
turim galimumo šviestis, spau
da naudotis. Dieną neduoda 
nė valandėlės tam laiko. Atsi
sakę nuo poilsio skaitytum 
naktį, neduoda šviesos, sako: 
elektra brangi.

Laukiame kokio nors per
tvarkymo. Aš tikiu, jog yra 
geros valios žmonių, kurie at
neš ir mums laisvę.

Vargstanti Viera.
Kaunas, 1987. VIII. 10.

Šeimininkėm
Kisielių-“Jellies” Sezonas
Namie darančiai vaisių ki

sielius (jellies and jams) šei
mininkei dabar didelė darby- 
metė. Nuskinta naminės ir at
vežta iš toliau vyninės vynuo
gės, taipgi gelbstint nuo šalnų 
nuraškyta paskiausi obuoliai, 

I vėliausios gnjšės,
tūli kiti vėlybieji vaisiai. Jie 
visi laukia sudorojam!.'

Senai, įgudusiai šeimininkei 
tik darbo klausimas, bet nau
jai arba rečiau praktikuojan
čiai ir rūpestis, kaip čia vis
kas išeis. Mūs skyriuje dėlto 
laiks nuo laiko turime patari
mų bei priminimų tais klausi
mais.

Vaisiams Persunkti

pila-

per-

B.F.

TIESĄ SAKO

užklau-

kad tu

ten nė-

VAIKAS KONCERTE

Kt.

visai 
van-

yra įsitikinusios, kad Komu
nistų Partija pusiaukelėj ne
sustos, kad vienas kito išnau
dojimui, parazitizmui bus pa
dalytas galas.

Ar žinote, kad kiekvienam 
paaugėjusiam vaikui reikia 
per dieną išgert po puskvortę 
piėiio, kad nekęstų sistemoj 
kokių didelių trūkumų.

Skysčiams išgauti, reikia 
uogas ar vąisius išvirti, vienus 
su daugiau, kitus su mažiau 
vandens, o labai sultingus ir 
visai be vandens. Kiekis van
dens ir cukraus paduodama 
paskiausiame skyriuje.

Virimo laikas skaitosi nuo 
užvirimo. Vynuogėms ir ki
toms minkštoms uogoms už
tenka virt nuo 5 ligi 10 mi
nučių, obuoliams ir kvincerps 
nuo 20 iki 25 minučių, pamai
šant, kad neprisviltų. 1;?'

Išvirtus vaisius supilti į sun
kiamąjį maišą ir pakabint, Jąi 
varva. Pamaži išvarvėjus sun
ka bus tyra, jei skubinsi, 
spausi, bus drumzlina. ’v

Daug turinčius pectino vai
sius, kaip spanguoles,’ rugš- 
čiuosius obuoliukus (crab Ap
ples) ir laukines vynuoges ga
lima sunkti po du kartu: pir
moms sultims nuvarvėjus, Už
pilti veik iki apsemiant van
dens ir vėl pavirinus leist hu- 
varvėt. Antrąją sunką, norint, 
galima sumaišyt su pirmąja, 
arba virt atskirai.

Sudėt Cukrų ir Syvus

Kad gaut geriausias pasek
mes, patariama daryt iš kapto 
ne po daug.

Labai atsargiai atmieruot 
duotą kiekį cukraus ir syvų. 
Vartot baltąjį cukrų. Jei verdi 
antrą sunką atskirai, tai dėk 
vieton puoduko tik tris ket
virtadalius puoduko cukraus. 
Cukrus dedasi į neatkaitintą 
skystį.

Jeigu abejoji, ar sunka turį 
gana rūkščių, kad formuotis 
į kisielių, dadėk ant kiekvie
no puoduko skysčio šaukštą 
citrinos sunkos, arba pirktų 
citrinos miltelių (powdered 
citric acid) po T iki pusantro 
šaukštelio ant 6 puodukų sun
kos. Taip galima iš naujo at- 
virt ir kisielių, kuris nesustin
go dėl stokos rūkščių. ’

Kisieliaus Virimas

Greitai užvirk sunką 
cukrum, vartojant platų

Tarnaitės Pageidavo Tarybų 
Lietuvos

Patalpinęs buvusį fašistų 
užgniaužtą tarnaitės laišką, 
Lietuvos ’ unijų (profsąjungų) 
organo “Darb. žodžio” redak
torius trumpa žemiau paduo
dama savo pastaba ir pride
dama žinele parodo tarnaičių 
galutiną siekį. Jis rašo:

“Palaiminti, kurie tikėjo. 
Geros valios žmonių, kad ir 
nedaug, bet buvo, ir jie dirbo, 
nors ir žiauriai persekiojami, 
kovojo dėl visų darbo žmonių 
laisvės ir gražios ateities. Jų 
dėka vergijos pančiai sutru
pinti. Dėl to tarnaitės savo mi
tinge birž. 27 d. trumpai pa
sakė :

—Komunistai už mūsų tei
ses kovojo ir kentėjo. Sveiki
name Komunistų Partiją, išva
davusią mus iš Smetonos 
mums sukurto ponų kalėjimo. 
— Tai sakydamos, tarnaitės

Tūlos, kaip Concord, vyn
uogės turi savyje tartarinės 
rakšties (cream ar tartar), 
kuri kisieliuje pavirsta į bal
tus kristaliukus. Jie nieko ne
kenkia, tik gadina išvaizdą. 
Norint jų išvengti, reikia nu
varvintą uogų sunką palikt 
per naktį, kad nusistotų, o ta
da sunką atsargiai išsemti, 
kad kristaliukai liktųsi ant 
puodo dugno ir šonų prilipę, 
arba ir visą sunką per tanko- 
ką maišą persunkti.

Kiek Vandens ir Cukraus 
per Svarą Vaisių

Obuolių svarui 1-nas puo
dukas vandens ir % puoduko 
cukraus.

Rūgštiems (crab-apples) 1 
puodukas vandens ir 1 puodu
kas cukraus.
> Spanguolėms (cranberries) 
8 puodukai vandens ir «% puo
duko cukraus.

Vynuogėms (concord) % 
puod, vandens ar visai nieko 
ir % ar iki 1 puod. cukraus.

Laukinėms vynuogėms 1 
puod. vandens ir 1 puod. cuk
raus.

Kvincėm 2 puodukai van
dens ir % puoduko cukraus.

Slyvom 1/2 puod. vandens 
ir % puoduko cukraus.

Avietėm minkštoms 
nepilt, kitom % puoduko 
dens ir % ligi 1 puoduko 
raus.,

Įsitėmykite, vanduo
ma ant visai nevirtų .vaisių, 
o cukrus dedama į jau 
sunktą skystį-syvus.

Patriotiška poniulė, angliš
kų “krusaderių” narė, ' įėjo 
tvartan, kur jaunas farmerys 
milžo karvę. Poniulė 
sė:

—Kaipgi, vaikinėli, 
ne fronte?

—Kadangi, poniulė,
ra pieno, — atsakė farmerys.

su 
puo

dą, kad greičiau išsigaruotų. 
Maišyk tik .kol cukrus ištirps, 
neilgiau. Virk apysmarkiu vi
rimu iki pasieks stingimo laip
snį. Kad patirt, ar gana suvj- 
rė, pamerk Šaukštą sunkbn ir

Žymi dainininkė sėkmingai 
pildė solo dainas programoj. 
Greta motinos sėdėjęs mažas 
sūnelis klausė:

—Ko, tas vyras (dirigentas) 
daužo j tą moterį su savo laz
da ? z

—Vaikeli, jis nedaužo. Tu 
geriau tylėtum.”

—Tai ko ji taip rėkia? — 
vėl žingeidavo koncertų nau
jokas. ' U. J.

June Preiser modeliuoja 
dviejų gabalų kostiumą iš 
mėlyno vilnonio audimo. Įstri
žas kirpimas priduoda dvisiū- 
lio sijono apačiai gana pločio. 
Trumpas žaketukas yra ap
vestas tamsiai mėlyna juoste-

“Judžiai visai nesitrukdo 
nieku kitu.

“Po bandymų per šimtme
čius, manytume, kad mes jau 
priėjome to punkto,' kad iš
mokome jas padaryti sėkmin
gomis. Vienok ne, anaiptol.

Renda Pirm Visko

Jis ir vėl jaučiasi nusidėjęs 
meilės dievaičiui, tad jis ir vėl 
aiškinasi:

“Aš nenoriu būti stačioku 
apie tokį klausimą, bet pirm 
negu jūs turėsit pasisekimą 
meilėje, romanse, vedybiniame 
gyvenime, jūs turite išgalėt 
užsimokėt renda. ’Mes moksli
ninkai tą vadiname ekonomi
niu determinizmu. Paviršuti
niai, tas reiškia: namo savi
ninkas įsikiša į viską. ’ .

“Atrodo, užmokėt re’ndą už 
mažytę patalpukę pasislėpt 
nuo lietaus, kur.būtų sėkmin
gas vedybinis gyvenimas ir 
vieta augint šeimą, tartum ne
būtu sunku. Juk medžiu ir 
lentų netrūksta, taipgi pakan
ka sienoms popieros, yra gana 
ir žemės. Užtenkamai randasi 
plaktukų, vinių, pjūklų ir ge
ležies. Pabudavot namą, tai 
tik niekis. Gavimas leidimo ja
me apsigyventi, ot kas svar
bu. žmonija dar vis neišrišo 
šios problemos.

“Faktinai,” pasakoja toliau 
žurnalistas, “yra visko užten-

le, pro kurios kraštą vos ma
tomi balti kanteliai. Jos kepu
raitė ir piniginė to pat melsvu
mo, kaip ir kostiumas.

Vedybos Mūsų 
Laikais

Daugeliui iš šio skyriaus 
skaitytojų vedybų laikotarpis 
pragyventas. Ne vienai, beje, 
romanso laikotarpis pragy
ventas panašiu, audringu karo 
laikotarpiu, kaip ir šis, kuria
me prisieina mūsų vaikams 
gyvenimas pradėti kurti.

Kalbant apie vedybas, vie
nas žymus laikraščio “Daily 
Worker” kolumnistas rašo:

“Apsivesti dabartinėj mūsų 
visuomenės padėtyje tai lygu 
bandymui budavoti namą lai
ke žemės drebėjimo.” »

Jis jaučiasi gal ne vieną ve
dybiniam gyvenimui besiruo
šiantį jaunuolį išgązdinęs savo 
išsireiškimu ir dėlto nuolan
kiai atsiprašinėja, sakydamas:

“Ne tai kad aš norėčiau ką 
atgrąsint nuo vedybų. Aš 
joms pritariu. Ką aš norėjau 
pasakyt, tai kad žmonės, ku
rie vedasi, nori įsisteigt na
mus, planuoti vakaciją, suši
lt viest grupę draugų, turėt 
vaikų, planuoti vaįjtų išmoks
linimą, pasitaupint senatvei ir 
t.t.

* “Matote, tie dalykai, reika
lauja maždaug pastovaus gy
venimo. Gi su mūsų nesaugu
mu ir depresija ir grasinimu 
karo nėra lengva planuoti 
ateitį.

“Mes pasijuntame priversti 
laikinai prisitaikyti prie nepa
stovios padėties visuomenėj 
belaukiant įsisteigimb protin
gesnės visuomeniškos tvarkos 
ateityje.

“Meilė,” kalba toliau jau
nas žurnalistas, “romansas, 
vedybos, ir tt., tai ne baikos. 
Tie dalykai yra užėmę ma
žiausia 80 nuošimčių -žmo
gaus liuoslaikio ir energijos 
per visą istoriją — tūli žmo
nės dar prie to ir dirba. Nu- 
eikit į knygyną ir pažvelgkif 
į bokštus knygų. Užsimerkite 
ir siekite į jas. Paimkitę vieną 
ir atidarykite. Pamatysitę, kad 
veikiausia šimtas prieš vieną 
bus apie meilę, romansą, ve
dybas ar tam panašiai.

karnai (jis sumini visokiausius 
maisto produktus ir kitus reik
menis), kas reikalinga pada
ryt vedybinį gyvenimą sėk
mingu.” Ir jis turįs sumany
mų,r kaip tuos reikmenis pa
siekti, bet, sako jis, “tie visi 
sumanymai .yra bolševisti- 
niai.” >

Aha, pamislinau sau, per
skaičius tą jo pasiaiškinimą. 
Veikiausia jo sumanymai bū
tų toki, kaip Lietuvoje dabar 
įvesta. Ten, mat, dabar gali 
vestis, kada atėjo laikas, nes 
gyvenimas visiems užtikrintas. 
Jei dirii žemę, niekas nuo ta
vęs jos neatims, kol ją dirbsi. 
Turi darbą, jisai taip pat tau 
užtikrintas, o jei neturi, pati 
valstybė rūpinasi tau darbą 
duoti. Pasoga panaikinta, ji 
nebėra sąlyga gauti vyrą. Iš
tekėjus, už motinystę tave nie
kas nebaus, neišmes iš darbo 
dėlto, kad tapai nėščia. Pasi
traukimas iš darbo gimdymo 
metu ne tik negręsia praradi
mu darbo, bet dar teikiama 
nemokamas patarnavimas spe
cialiuose prie ligoninių įreng
tuose gimdyvėms skyriuose. 
Grįžtančioms darban kūdikį 
auklėt padės steigiami prie 
fabrikų lopšeliai, kur galės 
kūdikį palikt darbo laiku. 
Grįžti į darbą daugelis motiiių 
norės, kadangi dabar mote
rims mokama lygi mokestis su 
vyrais už lygų darbą; darbas 
skaitoma svarbiu valstybei 
nuopelnu; o ir gyventi leng
viau ir smagiau su abiejų šei
mos išlaikytojų uždarbiais.

Reiškia, tuo trumpu savo 
gyvenimo laikotarpiu naujoji 
Lietuvos vyriausybė sudarė są
lygas Lietuvoje šeimoms kur
tis ir išsilaikyti, laimingai gy
venti. Taigi, “D. W.” kolum-: 
nisto Mike Quinn’o minimasis 
ekonominis determinizmas lyg 
koks baubas nebepastoja ke
lio jaunimui stoti į porinį ir 
šeimyninį gyvenimą.

N. M.

Saldumai ir riebalai duoda 
kūnui, daugiau šilumos. Tas ir 
išaiškina, dėlko pirmiem ru
dens šalčiam užėjus tankiau 
norisi suvalgyti ką nors sti
praus ir saldaus. Padidėjęs 
reikalas kūnui gaminti dau
giau šilumos pagamina tam 
apetitą.

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų.

Binghamton
Moterų Skyriaus parengi

mas — “Halloween party” 
spalių 25-tą neįvyks, kaip bu
vo nutarta rengti, iš priežas
ties kitos didelės pramogos, 
kurią rengia diena vėliau — 
26-tą spalių — 1WO šio mies
to centralinis komitetas. Jų 
parengimas bus laikomas 
Workers Recreation Hall, 358 
Clinton St., Binghamton, N. Y. 
Rengėjai prašo visus atsilan
kyti. Įžanga 25 m., taksai 3c., 
viso 28c.

Moterų Skyriaus parengimo 
komisiją, sužinojus apie virš 
minėtą, nukėlė mūsų parengi
mą toliau.

M. S. Koresp. J. K. N.

“Biednos” Tur-

Kauno dienraščiuose pasiro
dė Salomėjos Neries poema 
apie Staliną. Skaitytojams po
ema padarė didelį įspūdį.

Daug kas tai poemai mėgi
na pritaikinti melodiją ir dai
nuoti, kiti mokosi atmintinai 
deklamuoti.

Poemos autorė su Eltos dir. 
K. Korsaku vakar išvažiavo į 
Maskvą. Prieš'išeinant trauki
niui Kauno geležinkelio stoty
je su .poete pasitaikė proga 
trumpai pasikalbėti.

Salomėja Neris laikraštinin
kų pirmiausia buvo klausia
ma, kaip ir kada ji parašė po
emą apie Staliną, kada kilo 
įdėja tą poemą parašyti.

—Idėja parašyti poemą 
apie Staliną,—sako poetė,— 
kilo labai staiga, kaip ir visos 
idėjos kad kyla. Parašiau po
emą taip pat greit: vakare 
pradėjau, o švintant ji jau 
buvo baigta.

tingos Pabėgėlės
Taip vadinamos “aukštosios 

draugijos” ponios, “biednos” 
Europos karo pabėgėlės, kaip 
rašo Nancy Randolph, tų bliz
gesiais paroduotojų aprašinė
toja, metropolyje pradėjo 
nykti. Priežastis—nusirenda- 
vojo puikius amerikiečių bur
žujų bei aktorių namus Kali
fornijoj ir patraukė ten žie- 
mavoti.

Ten, kaip ir čia, jie “kovos 
už sąvo tėvynę” prie taurių. 

’Kovoti ten, namie, kur kul
kos ir bombos aidi, gali pa- 
prasčiokai, ir, jų manymu, tu
rėtų kovoti mūsų berniokai, 
o jiems, ponams tik prie tau
rių. Joms, kaip ir mūs (nuo 
Lietuvos liaudies pabėgusiai) 
poniai Tubelienei, gaila tėvy
nės ant tiek, ant kiek iš jos 
mažiau begaus pelno.

Jos tiek čia “nusidirbo” ar 
“apsidirbo”, kad turi važiuot 
Kaliforniją “pasilsiui”, o tuo 
tarpu didžiuma darbo žmonių, | 
nors per amžių dirba, nėra 
prisidirbę tiek ištekliaus, kad 
bent kartą per amžių pama
tyt Kaliforniją, nors ragina
ma, ir gana teisingai: “Pama
tykite Ameriką pirmiausia”— 
see America first. N. P.

Angly Padaryti Nuostoliai 
Hamburgui Esą Nedideli
Stockholm, Švedija. —Su

grįžęs iš Hamburgo, vienas 
švedas keleivis sako, jog 
anglų bombininkai kur kas 
mažiau tepadarė nuostolių 
Hamburgo prieplaukai, ne
gu anglai skelbia. Nors an
glų bombos pataikė į kai 
kuriuos dokus Hamburge 
ir Bremene, bet tų miestų 
prieplaukos dar gana gerai 
veikia.

Tačiau anglų bombinin
kai sunaikino šiaip daug na
mų Hamburge ir, matyt, 
pataikė į tulus jo- žibalo 
sandėlius, o Bremene—į vo
kiečių orlaivių fabriką. Nes 
vokiečiai yra aukštai lento
mis aplinkui apkalę tuos 
sandėlius ir fabriką, turbūt, 
norėdami paslėpt nuosto
lius, kokius ten Anglai pa
darė.

Jei anksčiau kas būtų pra
šęs mane tokią poemą parašy
ti,—sako Salomėja Neris,—tai 
tur būt, niekaip nebūčiau pa
rašius, o dabar poemą rašant 
žodžiai plaukte plaukia.

—Ką tamsta ta poema no
rėjai, išreikšti ?

—Aš rašiau apie Staliną, 
bet kartu norėjau pavaizduoti 
ir Lietuvos buitį. < | :
' Kai dėl mano darbo pasise

kimo,—užbaigia kalbą apie 
poemą Salomėja Neris,—tai
tegul sprendžia kritikai.

Paskui Salomėja Neris bu
vo paklausta, kaip Lietuvos 
literąįjjros ateitį ji vaizduoja
si nauma’e Lietuvos gyvenimo 
santvarkoje.

Salomėja Neris sako, kad 
jai rodęsi, jog mūsų literatūra 
auga, bet iš tikrųjų buvusiu 
tempu gyvendami mes tolokai 
atsilikome. Kaip visam gyve
nimui, taip ir literatūrai re
akcija dėjo savo štampą—rei
kalavo, kąd viskas būtų tauti- 
ninkiška. O tai literatūrą var
žė.

Naujas gyvenimas iškelia 
naujų temų, prasiplečia vis
kas, taigi ir lietuvių literatū
ra dabar augs spartesniu tem
pu. Literatūrai augti dabar 
sąlygos bus geros: savo stilių 
jau turime, forma nebloga, o 
temų iš naujo gyvenimo pasi- 
semsime.

Paskiau dar Salomėja Ne
ris buvo paklausta, kokia nuo
taika ji važiuoja.

Salomėja Neris atsako, kad 
į Sovietų Sąjungą, į didžią
ją darbo žmonių tėvynę ji va
žiuojanti pirmą kartą. Jos 
nuotaika esanti puikiausia.

Patirtais įspūdžiais poetė 
žadėjo pasidalinti sugrįžus iš 
šios didžios ir istorinės savo 
kelionės. • d|

1 Salomėja Neris buvo išrink- į 
ta delegatu prašyti Sovietų 
Aukščiausiąją tarybą priimti 
Lietuvą į Sovietų Sąjungą.

Tai ot, trumpoj sutraukoj 
pasakyta, iš kur semiasi temos 
Lietuvos liaudies poetams, ku
rie taip gausiai, taip įspūdin
gai pastaraisiais laikais pasi- 
reškė. Jie, kaip ir Salomėja 
Neris, temas semiasi is naujo 
gyvenimo, kuris lyg pavasarį 
upeliai sriauniai banguoja po 
visą Lietuvą šluodamas iš ke
lio visas smetoniškos vergovės 
šiukšlės it* daigina, augina 
meno it visokio naudingo,
gražaus darbo idėjas. • '-4a®
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Iš Tamsios Praeities į Šviesią Ateitį Prisiminus Savo Tėvą
JUSTO PALECKIO KALBA PIRMAJAME SEIMO POSĖDYJE

(Tąsa)
Sakydavo, kad mūsų krašte nėra entu

ziazmo. O pažiūrėkit, kaip daug entu
ziazmo atsirado dabar Lietuvoje. Kaip 
prabilo kraštas iškalbumu, dainom, eilė
raščiais, naujais kūriniais. Tas džiaugs
mo entuziazmas turi virsti ir jau virsta 
darbo ir kūrybos entuziazmu. Tas nau
jas darbo entuziazmas, kurs atneš darbo 
našumo padidėjimą, bus mūsų turto pa
grindas, brangesnis už didžiausius kapi
talus, už visus aukso fondus. Mūsų darb
šti ir gabi tauta negalėjo išvystyti savo 
jėgų, kurios buvo migdomos, nes tauta 
buvo laikoma tik darbo vergo padėtyje 
ir dabar turės parodyti ir parodys ste
buklus.

Negali būti mūsų tarpe dykaduonių, 
negali būti tinginių, negali būti tuščiai 
laiką leidžiančių, o bet kokie sąmonin
gi kenkėjai bus sutramdyti visu revoliu
ciniu griežtumu.

drąsiai sakyti, kad dabar Lietuvos ir 
SSSR santykiai paremti didžiausio pasi
tikėjimo, draugingumo ir tikrai sąjungi
ne dvasia. Užsienių politikos srityje bu
vo palaikomi geri santykiai su kitais 
kraštais.

Tikrąją Vienybę Atnešė tik Laisvė
Metų dešimtimis girdėjome kalbant 

apie tautos vienybę. Toji vienybė buvo 
svarbi ir reikalinga Lietuvai, bet pavo
jinga Smetonos režimui. Todėl tautiniu- 
kų gauja klykė ir rėkė apie vienybę, o iš 
tikro ją sąmoningai griovė, siundė vienus 
prieš kitus. Kadaise, 1935 m. iš šios vie
tos pasaulio lietuvių kongrese kalbėjau 
apie vienybę, kad yra kelios vienybės rū
šys. Viena jų yra silkių bačkos vienybė, 
kur silkelė prie silkelės sudėta, sunkiu 
užvožta, tylu, ramu, niekas piktelėti ne
gali. O yra kita vienybė—simfonijos or
kestro vienybė, kur kiekvienas savo dar
bą dirba, įvairiais instrumentai groja, 
bet viskas darniai susilieja į didžiulę 
harmoniją. Tokios harmonijos vienybės 
galėjo pasiekti tik laimėjusi darbo liau
dis. Toji tai didžioji vienybė pasireiškė, 
nematytu įspūdingumu per šiuos Liau
dies Seimo rinkimus, kuriuose dalyvavo 
nematytas rinkikų procentas.

Liaudies Seimas su pilna teise gali lai
kyti save ne kokiu eiliniu seimu, bet tik
ru visos Lietuvos Tautos valios suvereniu 
reiškėju, tikru tautos susirinkimu, kurio 
galioje yra visiškai nulemti Lietuvos li
kimą ir išspręsti visus pagrindinius 
klausimus, suteikti tai galingai pasireiš
kusiai . tautos vienybei atitinkamas for
mas.

Kalbėdamas apie Liaudies Vyriausybę 
ir jos darbus, pirmiausiai noriu pažy
mėti, kodėl ji įgijo tą garbingą Liaudies 
Vyriausybės vardą ir kuo ji skiriasi nuo 
kitų vyriausybių.

Liaudies Vyriausybė yra kilusi iš liau
dies, iš tų sluoksnių, kurie plačiausia 
prasme supranta liaudies interesus ir dėl 
jos kovoja, ji jaučia plačių liaudies 
sluoksnių pasitikėjimą ir pritarimą. Tą 
pasitikėjimą Liaudies Vyriausybė laiko 
pasitikėjimu tiems darbams, kuriuos ji 
atliko, tom gairėm, kurias ji nužymėjo 
savo darbui. Kaip matom, toji linkmė ati
tinka plačiausių liaudies sluoksnių pa
geidavimus, o tai įgalina Liaudies Vy
riausybę visu aiškumu ir griežtumu eiti 
pasirinktuoju keliu. Buvusios vyriausy
bės turėdavo už savo nugaros tik tų ar 
kitų grupių paramą, o paskutinių 13 me
tų vyriausybės liaudyje bendrai jokios 
paramos neturėjo, o jos begėdiškai uzur
pavo liaudies teises, rėmėsi tik smurtu 
ir sauvale, o tų 13 metų diktatorius Sme
tona pasisavino sau tiesiog absoliutaus 
monarcho teises. Štai koks didelis skir
tumas tarp šios ir buvusių vyriausybių.

Liaudies Vyriausybė Suteikė Laisvę 
Darbo žmonių Organizacijoms

Liaudies Ministerių Taryba, kuriai va
dovavo Ministerio Pirmininko pavaduo
tojas prof. V. Krėvė-Mickevičius, per šį 
mėnesį veikė tikrai dideliu įtempimu ir 
aktyvumu, kurį visas kraštas matė ir 
jautė. i ,

Pirmuoju Liaudies Vyriausybės aktu 
buvo paleidimas už liaudies teises kovo
jusių politinių kalinių. Paleista daugiau 
kaip 400 politinių kalinių. Kai kurie jų 
buvo išsėdėję po 10—15 metų, o draugas 
Zibertas, kurį čia matome Liaudies Sei
mo narių tarpe, išbuvo net 20 metų. 
Dauguma paleistųjų kalinių, nežiūrint 
patirto vargo, tuoj su entuziazmu įsijun
gė į darbą liaudies laimėjimų realizuoti 
ir užtikrinti. Štai, matom daugelį jų at
sakingose pareigose—draugas Sniečkus 
taip sėkmingai kovojęs su senuoju sau
gumu, štai dabar vadovauja saugumo de- 
partmėntui ir eilė kitų draugų, daugelį 
čia matome kaip Liaudies Seimo atsto
vus, štai draugai dimitraviečiai ir visi 
politkaliniai, kada išmušė didžioji valan- 
da- . •

Sveikiname visus laisvėn išėjusius už
grūdintus kovotojus, išnešusius ir nepa
laužiamai išlaikiusius tą kovos ir pasiau
kojimo dvasią, kurios ženklu įgytas liau
dies laimėjimas. Šios dienos triumfas, tai 
geriausias atpildas už jūsų ir daugelio 
tūkstančių kitų kančias. Tegul jūsų ko
vos ir liaudies meilės dvasia plačiai pa
sklinda po Lietuvą, tegul įkvėpia visą 
Lietuvos darbo liaudį toliau kovoti už 
naują gyvenimą.

Kaip žinot, tuoj buvo uždarytos tau
tininkų ir visa,eilė kitų žalingų ir kenks
mingų organizacijų. O legalizuotos dar
bo žmonių politinės ir kitos organizaci
jos: Lietuvos komunistų partija, Lietu
vos Komunistinio Jaunimo Sąjunga, pro
fesinės sąjungos ir kitos. Tuo yra atitai
sytos visų režimų tom organizacijom 
darytosios skriaudos.

Sveikinu Lietuvos Komunistų partiją 
ir jai artimas organizacijas kaip atkak
lias kovotojas už darbo liaudies teises, 
kaip kovos avangardus ir vadovus.

Keliolika metų prieš Pa
saulinį Karą, kada dar vieš
patavo Rusijos caro valdžia, 
—iš Lietuvos bėgo jauni vy
rai į Ameriką, kad išvengus 
kariuomenės. Kurie negalė
jo išbėgti, turėjo tarnauti 
toje kariuomenėje.

S. Baranauskas, užaugęs 
Taručionių kaime, buvo 
sveikas ir stiprus berniokas, 
pabaigęs pradinę rusišką 
mokyklą, bet būdamas ne
turtingos šeimos sūnus,— 
neturėjo progos pabėgti nuo 
caro kariuomenės.

Ant rytojaus S. B. išva
žiuos į kariuomenę... rei
kia viskas susitvarkyt, su
siruošę nusipraust ir tt. 
Išsikūrena S. B. pirtį ir nu
eina praustis. Bet namiš
kiai nesulaukdami parei
nant iš pirties—eina jo įieš
ko ti, ir randa pašlyjusį ant 
karštos krosnies be sąmo
nės. Pavojingai apsidegi
nęs. Tada suteikta greita 
pagalba, ir S. Barnauskas 
gydosi ir išlieka nuo 
riuomenes. f

Sakoma, pirtis buvo pri
kūrenta žalia malka, ir nuo 
to buvę garų, kurie apsvai
ginę galvą, ir iš to įvyko 
ta nelaimė.

Tada S. B. užsidirbęs ke
liolika rublių, o dar keletą 
šen ten pasiskolinęs, ir pasi
darę planą su keliais kitais 
dzūkais leidžiasi per Vo
kietijos rubežių.į Ameriką...

Ir pasak paties S. Bara
nausko, mano tėvo, žodžiais: 
“Mes keli jauni Dzūkijos 
bernai, pasiekę Amerikos 
pakraščius, didžiulį miestą, 
New Yorką ir apsigyvenam 
jo priemiestyj — Maspethe. 
O 1906 metais, Maspethe 
dar buvo farmos; gaunam 
pas vieną farmerį darbą... 
Tad mes apšiavę dar lietu----- 1 . —o~. ------- -
viškais čebatais ir rusiško pavalgymo ir apsirengimo

ateina nuo Merkinės 
keliuku didelis vyras, juo- 

Beje, karo laike,- tebegy- doms drapanoms apsirėdęs, 
venant tėvui čia Ameriko-Tr ateina tiesiai pas mane... 
■in "i T a onxrzx ' Pviniflū nac mano Htl VIOlICii •

gus ir

je, jis rūpinosi savo palik
ta šeima, dirbo sunkiai, tau
pė centus ir laukė progos; 
kada galės pagelbėt jai.

Bedirbant tėvui anglių 
kasykloj, užgriuvo jį anglių 
skala...

Jis tą įvykį atsiminė tik 
gulėdamas jau ligoninėje 
ant stalo... Ir tik tada su
žinojo, kad jo buvo nulauš- 
ta koja ir sutrinti du ran
kos pirštai... )

Kiek pasveikęs tėvas pa
lieka anglių kasyklas ir va-

ka-

stiliaus kepurėm ir dirbam 
pas farmerį viską: ariam, 
akėjam, mėžiam ir tt.”

Vėliaus S. B. dirba liejyk
loje—“f oundr ė j”, dratų fa
brike ir kitur.

Pagaliaus S. B. susipažįs
ta su tik ką iš Lietuvos at
vykusia “grinorkaite”—Ma
re Kliūčnikaite. O tuomet, 
sakoma, taip mažai lietuvai
čių merginų buvo ir už jas 
tarp lietuviškų kavalierių 
ėjo didelės varžytinės. Bet 
kaip ten nebuvo su S. B. 
oponentais ir varžytinėmis
dėlei Kliučnikaitės—tačiaus žiuoja į Dayton Ohio ir dir- 
juodu apsiveda... Už metų ba dirbtuvėje... 
susilaukia sūnaus, o tas 
pats sūnus dabar rašo šį 
rašinį...

Kažin, ar yra nors vie
na moteris ar mergina, ku
ri atvažiavus iš Lietuvos 
per tam tikrą laiką čia ne
verkė, ir kuriai buvo leng
va ir smagu apsiprast su 
šios šalies civilizacija. Tas 
pats buvo ir su mano velio
ne mama. Ji negali priprast 
prie šios šalies civilizacijos 
ir gana. Pagaliaus nusita
ria tėvai ir vyksta į Lietu
vą ir vežas pusės metų sū
nų (manu) į Lietuvą.

Sugrįžus į Lietuvą ir vėl 
tas pats vargas, tie patys 
“pyragai”. Parsivežtus kelis 
dolerius praleidžia, neva 
nusiperka dar sklypą žemės 
ir tuomet tėvas palieka šei
mą (mamą, mane ir tik lq 
gimusią seserį) ir traukia 
vėl į Ameriką...

Tėvui išvažiavus prasidė
jo Pasaulinis Karas... Tė
vo nebeatmenu, bet kara 
ypatingai pabaigą karo jai 
atmenu. Augt tenka be tė
vo, tik su mama ir paeit 
blogiausiu laiku. Ot, tai bu
vo biskį vargo! Trūko ii

Dirba ir 
kartu dalyvauja darbininkų 
organizaciniam veikime... 
Skaito pirmeiviškus laikraš
čius; pats priklauso organi
zacijose ir tt.

Ir vienas išgyvena Ame
rikoje apie $ metus...

Bet štai vieną gražų va
saros povakarį, 1921 metais, 
beganant man porą karvu- 
kių, kelias aveles, ir dar ko
kį ten gyvuliuką, žiūriu,

Priėjęs pas mane paklausė:
—Ar tavo vardas—Pet

ras?
—Taip,—atsakiau.
Ir tada tas vyras pradė

jo mane bučiuoti ir paste
bėjau, kad jam byra ašaros 
iš akių...

Pagaliaus jis pratarė:
—Aš tavo tėvas...
Tada be kalbos paverkėm 

kelias minutes abu, ir tuo
met mane palikęs—ėjo tė
vas į triobą ir tas pats įvy
ko su kitais namiškiais, kas 
įvyko su manim.

Tėvas parvažiuodamas iš 
Amerikos nieko mums ne
pranešė.

’Tuom tarpu parvažiavo 
daug amerikonų ir visi vy- 

I lesi, kad bus Lietuva lai
minga ... Lietuva nepri
klausoma. Amerikonai sa
kė, kad juos sužavėjo iš Lie
tuvos atvykę kalbėtojai. Jie 
amerikonams kalbėjo, kad 
“Lietuvoje gražiai gegutės

(Tąsa ant 5-to pusi.)

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

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

Telefonas Poplar 4110

Liaudies Vyriausybė Atsirėmė į Tikrąjį 
Lietuvos Draugą SSSR

Liaudies Vyriausybė susidarė po žino
mų provokacinių buvusios vyriausybės 
veiksmų, kurie privedė ligi atviro kon
flikto su sąjungine ir drauginga Lietuvai 
Sovietų Sąjunga. Tad pirmas Liaudies 
Vyriausybės uždavinys buvo atitaisyti 
tuos sužalotus santykius, su pilnumu pri
taikyti juos savitarpės pagalbos sutar
ties dvasiai ir sudaryti dirvą tokiem san
tykiam, kurių reikalauja visos mūsų tau- 
tOs plačiai pareikštas pasiryžimas eiti 

į petį su Sovietų Sąjungos tautom.
konstatuoti, kad iš Sovietų Są

jungos vyriausybės pusės susilaukėm di
delio mūsų reikalų supratimo. Galime

——

Liaudies Vyriausybė Apvalė 
Valdžios Aparatą

Buvo energingai valomas valstybės 
aparatas ir skubiai organizuojamos nau
jos jėgos liaudies interesų sargybai.

Saugumo departmentas, kurs buvo ne
apykantos ir pasipiktinimo baubu, dabar 
nauja dvasia, jis dabar vertas visuotinos 
pagarbos, meilės ir paramos kovoj su at
virais ir užsimaskavusiais liaudies prie
šais ir kenkėjais. Liaudies priešų įrankiu 
buvusi policija perauklėjama, kad būtų 
liaudies reikalų sargyboje greta pačios 
liaudies sudarytos liaudies milicijos. Vi- . 
sa spauda, kaip matom, vieningai tarnau
ja liaudies reikalams. Ten, kur aiškus ir 
išbandytas kelias, kur einama liaudies 
gerovės kurti, negali būti jokių dvejoji
mų—tai spauda yra supratusi, bet tą .su
pratimą reikia dar labiau gilinti, ypač 
greičiau plėsti masinę spaudą. Tam tik
ras skaičius liaudies priešų, išdavikų, 
savanaudžių, visas patrijotines deklara
cijas užmiršę, paspruko į užsienį, tad jų 
turtai bus konfiskuojami ir sunaudojami 
naujo gyvenimo kūrybai (smark. ploji
mas).

Buvusios cenzinės savivaldybės paleis
tos, o naujos bus išrinktos naujais pa
grindais.

Liaudies Vyriausybė Aprūpino Darbu 
Bedarbius

Darbo organizavimas ir pertvarkymas, 
jo našumo pakėlimas turės milžiniškos 
reikšmės. Tad įkurta nauja Darbo minis
terija. Ji jau suspėjo aprūpinti darbu 
prie viešųjų darbų 12,000 darbininkų ir 
atlikti daug darbų darbininkų ir darbo 
apsaugos ir jų gerovės pakėlimo labui.

(Bus daugiau)

SKANI VAKARIENĖ IR ŠOKIAI
RENGIA SIETYNO CHORAS

Sekmadienį, Spalių 27 October
LIETUVIŲ SALĖJE 180 New York Ave., NEWARK, N. J.

MMRSX1 HMMH

Sietyno Choras, vado vystė je B. Šalinaitės

x Šokiams Gros Jurgio Kazakevičiaus Orkestrą iš Brooklyno
Svetaine bus atdara 4 vai. po pietų, o Vakariene prasidės 6 valandą vakaro

ĮŽANGA $1.00 • VIEN TIK ŠOKIAMS 25c

Newarko ir apylinkes lietuviai ir Sietyno Choro rėmėjai—prašome vėl taip gausiai dalyvauti 
kaip ir kitais metais. Iki pasimatymo—RENGĖJAI.

KOHN
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KAIP TAUTOS VADAS 
BĖGO PAS HITLERĮ

Atpasakota Jo Buvusio 
šoferio

Aną dieną atsitiktinai te
ko išsikalbėti su vienu tar
nautoju, kurs buvo šoferis 
ir dažnai jam tekdavo važi
nėti su “tautos vadu.” At
mintina mums visiems die
na, kada “garbintasai tau
tos vadas,” palikęs viską 
dievo valiai, dūmė į užsienį, 
į prezidentūrą buvo iššauk
tas ir minėtas šoferis, ku
riam buvo įsakyta kųosku- 
biau parengti automobilį.

—Tuo metu prezidentūro
je,—pasakojo jis, — darbas 
buvo pilname įkarštyj. Pats 
“tautos vadas” tik skuba, 
tik neša daiktų dėžes ir 
krauna juos į automobilius. 
Nemažesniu uolumu nuo jo 
neatsiliko ir Jo palydovai. 
Aš paklausiau vieno palydo
vo—karininko: “Kur va
žiuosime?” Į tai gavau at
sakymą, kad važiuosime į 
Palangą, tačiau pridūrė, 
kad dėl viso ko benzino te
gul paima 300 klm.

Šį ruoša ilgai netruko. 
Staiga iš prezidentūros iš
ėjo pats “tautos vadas”, 
kurs staigiai įsėdo į savo 
mašiną Nr. 1 ir nudūmė. 
Greitai ir kiti pasekėme jį. 
Tačiau jo važiavimas buvo 
tiek greitas, kad jį iš akių 
pamečiau.

Kaip man buvo liepta, pa
sukau link Palangos, tačiau 
sėdinčio su manimi jo vie
no palydovo buvau sustab
dytas ir gavau įsakymą va
žiuot Marijampolės link. 
“Tautos vado” automobilio 
pėdsakų neradome. Keletą 
kartų klausėme policininkų, 
ar nematė pravažiuojančio

nenoriu būti savo Tėvynės 
išdaviku, nuo pasiūlymo at
sisakiau, nes supratau, kad 
“tautos vadas” bėga.

Vėliau sėdau į mašiną ir 
grįžau į Kauną,—baigė pa
sakoti vienas liudininkų, 
kuris matė savo akimis gė
dingą bėgimą “tautos va
do.”

Tiesa, pradžioje dar buvo 
pamiršta paminėti, kad be
siruošiant važiuoti iš prezi
dentūros, vienas aukštas 
'valdininkas iš Lietuvos 
Banko automobiliu atvežė 
vidutinę dėžę, kuri atrodė 
gana sunki, ir ją pakrovė į 
automobilį Nr. 1. Pereinant 
sieną “tautos vadas” tą dė
žę ypatingai saugojo.11

Ispanijos Potviniai Pas
kandino 200 Žmonių

Madrid, Ispanija. — Per 
didžius potvinius, kilusius 
iš liūčių, prigėrė apie 200 
žmonių šiaur-rytiniame Is
panijos kampe.

Vichy, Francija. — Pot- 
viniai pietinėje Francijoje, 
palei Ispanijos sieną apsė
mė eilę miestelių ir kaimų 
ir sunaikino derlių didžiuo
se laukų plotuose.

i Japonų Bombininkai Ne
gali Sulaikyt Ginklų 

kinią Chinijai
Plau

Japo-, 
orlai-

Tokio, spal. 21. — 
nai praneša, kad jų 
viai sėkmingai bombardavę 
chinų vieškelį ir jo tiltus 
tarp anglų kolonijos Bur
iuos ir Chinijos miesto Kun- 
mingo. •

Nr. 1. tačiau šie nieko kon-| Chungking, C h in i ja. — 
kretaus pasakyti negalėjo. Chinai teigia, kad japonų 
Tiktai po ilgesnio klaidžioji- bombininkai nepajėgia su
mo užtikome pėdsakus Gar- laikyt ginklų ir amunicijos 
liavoje, o nuo ten netoli ir gabenimą Chinijai iš anglų 
automobilį Nr. 1, kurs čia kolonijos Burmos.automobilį Nr. 1, kurs čia 
laukė savo palydovų. Tada 
visi, kiek leido greitis, va
žiavome Virbalio link. Vir? 
balio geležinkelio stotyj bu^ 
vo kiek užkąsta, o iš čia 
nuvykta į vietinę gimnazi- frikus Bahrein saloje ir ma- 
ją. Apie 11 vai. nakties at
vyko ir Zosė iš Užulėniu. Tik 
tada supratau kame čia rei
kalas,—pasakoja toliau pa
reigūnas. Zosė buvo begalo 
nervuota, rėkavo ir vis ra
gino kuogreiČiau peržengti 
sieną. Nors ir buvo patik-

London. — Anglų ko^ 
mandieriai sako, kad tik ke
turi italų orlaiviai bombar
davo žibalo sandėlius ir fab-

šai nuostolių tepadarė.

Prisiminus Savo 
Tėvą

(Tąsa nuo 4-to pusi.) 
jkukuoja, merginos maloniai.

rinta, kad per sieną visikus .lietuviškas dainas dainuoja, 
perleisti be kliūčių, tačiau .matysite lietuvišką kariuc- 
netaip lengva tai buvo. Per-' enę; tik važiuokite j Lie- 
eiti sieng. reikėjo dar tam tuvą ir vežkitės gerai pini- 
iilrni fnrm alumn _Tnn lai-• ,,

vS C • • •

P a r v a ž i avus amerikt »- 
nams pasirodė, kad jie buvo 
apvilti... Nebuvo kada 
jiems nei tų gegučių klau
sytis kukuojant, nei tų dai
nų klausytis... Visur tik 
reikėjo pinigų, pinigų ir pi
nigų.

tikrų formalumų. Juo lai
kas bėgo, tuo “tautos va
das” ir jo palydovai labiau 
nerimavo,x o į Zosę tiesiog 
šlykštu buVo žiūrėti, kuri 
tuo metu tiesiog Šlykšti bu
vo. Paprasta kaimietė ir 
tai tokiais atvejais nepultų 
į isteriką, bet būtų santū
resnė.

sykį avižas į vežimą, tėvas
ant vežimo primina—mes 
padavinėjam... bet kaž ko 
pasibaido arkliai; truktelia 
vežimą, ir tėvas keberiokšt 
nuo vežimo, ant gulinčios 
šalę vežimo šatros...

Parvežėm tada tėvą namo 
irgi be žado! O tas ir pri
sidėjo prie kitų jau pergy
ventų smūgių.

Tai ot šitaip tenka išgy
venti prie tėvo septyni me
tai. O ,1928 metais vėl ski
riamės—išvažiuoju pats į 
Ameriką...

Bet palieku jau didesnę 
šeimą—du broliai ir dvi se
serys.

Po vienuolikos metų su
grįžus į Lietuvą, jau radau 
gerus berniokus brolius, pa
augusią jauniausią seserį, 
bet‘taipgi radau jau pamo
tę, o ne motiną...

Tai pereitos vasaros apsi
lankymas mano Lietuvoje, 
ir buvo paskutinis atsisvei
kinimas su savo tėvu.

Tėvas skundėsi valdžia ir 
skundėsi savo sveikata, bet 
džiaugėsi, kad aš parvažia
vau ir jį dar kartą aplan
kiau ...

O 16-tą d. spalių, š. m. ga
vau nuo brolio kablegramą 
su šiais žodžiais:

“šiandien mirė tėvas.
“Julius”.

' P. Baranauskas.

nusikratyti svetimo jungo,
O jie

tuvos. Gąl reikės vieną no
minuoti į prezidentus,, o ki

ir rašyti. Todėl

Diplomatinės 
Pastabos

(Tąsa nuo 2-ro pusi.)
siunčia Berlynan Hitlerio 
agentams smetonininkams.

Tai darbas tikros Penkto
sios Kolonos.

Grigaitis ir vėl visą gar
bę nusinešė. Jis, kaip da
bar paaiški, nuvežęs Wash- 
ingtonan Rooseveltui ir 
Rooseveltienei įteikė dova
nėlių, lietuviškų gintarėlių..

Tie aukšti Washingtono 
ponai veikiausia manė sau: 
Žmogelis paseno, nupliko ir 
sukvailiavojo.

Anglija užgrobė dešimt 
Estonijos ir Latvijos laivų. 
Ot, ir prie sienos prispirta 
be plėšimo Anglija neapsei- 
na.

Indįjos nacionalistai yra 
Anglijos papirkti. Juk da
bar geriausia jiems proga

Mano tėvas, kaip ir kiti 
amerikonai, praleidžia pini
gus, nuplyšta amerikoniš
kos drapanos ir taip lygiai 
vargstam, kaip ir kiti kąi« 
miečiai.

Tėvas parvažiavęs iš Am
erikos buvo labai draugjšb 
kas susitaikė su visais kai-? 

’mynais ir pažįstamais, Tą* 
čiaus nuo pat parvažiayL 
mo iki jo mirties, buvo 
daugelio d i e v o b a i m ingų, 
dzūkų įtariamas, kaipo ne* 
tikintis dievui ir neinąs. 
°ščyrai” visų religinių pa-? 
reigų...

Apart kitokių nelaimių.

Kol bus atlikti visokie 
formalumai, praeitų daug 
laiko, o čia, mat, padai svi
lo, todėl trumpai pasitaręs 
“garbingasai tautos vadas” 
su savo palydovais, nus
prendė eiti per “žalią sie
ną”. Visi automobiliai nu
važiavo prie “žalios sienos” 
ir pats savo akimis mačiau, 
kaip “tautos vadas” brido 
3U daiktodėžiais per tekan
tį upokšnį. Man taip pat bu
vo pasiūlyta, kad vykčiau 
su juo ir padėčiau jam ano
je sienos pusėje, esą, jis ma
nęs neužmiršiąs ir man pas 
jį gerai būsią, tuo labiau, 
kad jam ten reiksią tarno. 
Pagalvojau apie tai, kad į buvo viena tokia: kraunami

/ '.-T-L. < L

Wendell Willkie yra ki
lęs įš Vokietijos, Prūsijos. 
Willkie tėvai vadindavęs! 
Wilkus. Skamba labai lietu
viškai. Veikiausia bus lietu
viškas “vilkas.”

Kad ir Komunistų Parti
ja palyginamai maža, bet 
jos, matyt, labai, bijo reak
cinė buržuazija. Kaip ki
taip galima suprasti tą fak
tą, kad kiekvienoje valstijoj 
taip atkakliai kovojama 
prieš tos partijos kandidatų 
dėjimą ant baloto?

Ant politinės tvoros labai 
sunku sėdėti. Mažiausias 
vėjas sėdėtoją nuverčia.

Taip atsitiko su Workers 
Alliance pirmininku Lasser. 
Pabėgo nuo socialistų, ban
dė sugyventi su komunis
tais, bet kai užėjo karas ir 
reakcija, jis nuvirto Roose
veltienei 'į sterblę.

Senis Dr. Graičūnas pa
siliko ištikimas savo idė
joms: jis nenuvažiavo su 
smetonininkais į Lietuvos 
priešų lagerį. Garbė tam se
niui. ' '

Kai kunigų “Draugas” 
paskelbė, kad neužilgo čia 
Amerikoje susidarys “Lie
tuvos valdžia,” aš jau porą 
naktų praleidžiau nemiego
jęs. O nemiegojau todėl, kad 
neišgalvoju, į kokių minis^ 
terių vietas reikėtų nomi- 
nu’oti “Keleivio” redaktorių 
Stasį Michelsoilą ir “Tėvy
nės” redaktorių Kleopą Jur- 
gelionį. Tie du vyrai dabar 
pralenkia visus savo kole
gas plūdime naujosios Lie-

tą į premjerus.
Senuolis.

į mokyklėlę. — A.
Sauka, Kom. (250-252)

PRANEŠIMAI Iš KITUR
GREAT NECK, N. Y.

Liet. Amerikos Piliečių Kliubas 
rengia masinį susirinkimą, pirma
dienį, lapkr. 4 d.( Kasmočių Svet., 
91 Steamboat Rd. Pradžia 8 v. v. 
Šio susirinkimo tikslas yra apdisku- 
suoti, kokios partijos kandidatai yra 
tinkamesni. Už kuriuos turėtų pilie
čiai balsuoti 5 d. lapkr. — Užkviečia 
Komitetas. (250-251)

NEWARK, N. J.
LLD 5 kp. susirinkimas įvyks 

penktadienį, spalių 25 d., 7:30 v. v. 
Jurginėj Svet., 180 New York Avė. 
Visi draugai būkite šiame susirinki
me, nes jaū aplaikėme už šiuos me
tus knygas, Atsilankiusieji gausite 
po knygą. — Sekr. (250-252)

GRĖAT NECK, N. Y.
Pirmyn Choras ruošia Koncertą 

ir Balių, sekmadienį, lapkr. 3 d. Ka
smočių Svet., 91 Steamboat Rd. Pra- ■ 
džįa 5 v. v. Įžanga 50c Vien tik šo
kiams 35c. Po programos šokiai 
prie Kazakevičiaus Orkestros. Taip
gi bus suvaidinta diologas ‘'Gyveni-

Viltis.” Kviečiame dalyvauti.
(250-251)

mo

Mo- 
Liet.

MONTELLO, MASS.
žiburėlio Draugijėlės Vaikų 

kykla atsidarys spalių 26 d. 
Taut. Namo Mokyklos kambaryje.
Pradžia 10 vai. ryto. Tėvai, jūsų už
duotis rūpintis, kad vaikučiai pra
moktų lietuviškai kalbėti, skaityti

BAR ir GRILL 
LIETUVIŲ RESTAURANAS 
Įdomiai įpuošta lietuviška alude 

ant Grand Street 
Rheingold sxtra Dry Alus.

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės

Turime ir kambarių pernakvot 
arba savaitiniai išrandąvot
JOSEPH ZEIDAT

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

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

530 SUMMER AVENUE 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.
•

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

Lietuviu Kalbos Gramatika
SU ANGLIŠKAIS PAAIŠKINIMAIS—PRITAIKYTA 

AMERIKOS LIETUVIAMS

Sutaisė DR. D. PILKA

Gramatikoje pilnai išdėstyta visos kalbos dalys ir pagrindi
nės rašybos taisyklės—žodžių daryba, linksniavimas, asme
navimas, sintaksė, skyriamųjų ženklų nurodymas ir apie 

1,500 veiksmažodžių angliškas žodynėlis.
Kaina $1.00 su prisiųntimu.

• •
Agentams ir mokykloms duodama nuolaida. Reikalaukite pas

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

DETROIT, MICH

Lietuviui Literatūros D-gijos 25 m. Gyvavimo
Rengia L. L. D. 52 ir 188 Kuopos

Sekmad., Spalių 27 October
FINŲ SVETAINĖJE

FOURTEENTH and McGRAW STREETS
' ĮŽANGA Iš ANKSTO 35 C, PRIE LANGELIO 40c.

Jubilėjaus Bazaro ruimas atsidarys 2-rą vai. po pietų
Prakalbos ir Koncertine Programa 6 valandą vakaro

Šokiai prasidės nuo 8 vai. ir trauksis iki 1:30 vai. naktį

Gerbiamieji! Kiekvieno lietuvio ir lietuvės pareiga susipažinti su šios 
garbingos organizacijos 25-kįų m. gyvavimų ir jos nuveiktais darbais, nes 
čia rasis ruimas, kuriame pamatysite visus jos išleistus raštus: knygas, žur
nalus, brošiūras ir visą kitą literatūrą. Taipgi ir kitus mokslo ir kultūros 
tvarinius, kuriuos aiškins daktaras, inžinierius, dentistas, skulptorius, piešė
jas ir krutamu paveikslų dirbėjai. Kalbės šios organizacijos tvėrėjas L. Prū- 
seika, senatorius Stanley Newark, Civilių Teisių Federacijos kovotojas ir 
pirmininkas Rev. O. A. Knox, ir miesto apšvietos pirmininkas profesorius 
DeGaląn. KVIEČIA KOMITETAS.

DAINUOS AIDO CHORAS IR KELETAS SOLISTŲ

Elizabeth, N. J

LeVANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

J. LeVANDA—E. LeVANDA 
Fėva« Ir Sūnus Levandauskai

UNDERTAKERS

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

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

Office Phone 
EVergreen 4-6971

Parsiduoda Nainas su Saliū- 
nu ir Visas Biznis 
402—1st Avenue 

ELIZABETH, N. J.
Geroj vietoj. Namas medinis, 
3-jų aukštą. 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)

Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėje”.

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

Russian & Turkish Baths. Inc
29-31 Morrell Street Brooklyn, N. Y.

OPEN

RHEA

DAY and NIGHT

Managed by

TEITELBAUM

Turkish Room, Russian| I Vapor Room,
\ I Room, Large Swimming Pool, Fresh Ar- I / 

tesian Water, Restaurant, Barber Shop,
—Sleeping Accomodations.
Admission 50c., day & night, Saturday night 75c.

SPECIAL RATES PER WEEK
LAIDIES’ DAYS

Mon. and Tues, from 12 a.m. to
11 p.m. After 11 p.m. for gents

GENTS’ DAYS
Wed., Thurs., Fri., Sat. and 

Sun. all day and night

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

*» ***

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

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

VARPAS BAKERY 36-40 Slagg Slreet Brooklyn, N. Y.

J 
* A’

A

KAIP PASILAIKYT SVEIKU
Kraujo, Odos ir Nervų Ligos, Abelnas Silpnumas, 
Chroniški Skauduliai, Skilvio ir Mėšlažarnės ligos, 

I Chroniški Reumatiški Nesveikumai, Nosies, Gerklės 
| ir Plaučių Ligos, Inkstų, Pūslės Nesveikumai ir ki- 

tos Chroniškos Ligos Vyrų ir Moterų sėkmingai 
gydoma Moderniškais būdais. Kreipkitės J Dr. Zins, 
kad išaiškintų jūsų nesveikumą.

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

IŠTYRIMAI DOVANAI

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

110 Eąst Į6 St, New York
Tarp Uųion Sųųąre ir Irving Place ...

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

M
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Ryt Vakare Visi į Susi- 
rinkimą-Diskusijas

Jaunimas Kviečia į 
Diskusijas

y
Ketvirtadienio vakaras lai 

bus pašvęstas diskusavimui, 
planavimui mūsų meno, kul
tūros reikalams. Visi organi
zacijų nariai ir bendrai pro
gresyviai lietuviai turi šį va
karą rezervuoti šiam tikslui. 
Ypač naujos sąlygos Amerikoj 
ir Lietuvoj mus verčia imtis 
planingo, organizuoto kultū
rinio darbo.

Todėl visi kviečiami daly
vauti šiame pasitarime-disku- 
sijose, kurios įvyksta rytoj va
kare, spalio 24 d., 7:30 vai. 
vak., “Laisvės” svetainėje, 
įvadus į diskusijas duos A. 
Bimba, P. Pakalniškis, V. Bo
vinas.

šį vakarą, trečiadienį, spa
lių 23-čią, LDS jaunimo kuo
pa ruošia viešą apšvietos va- 
karą-diskusijas, kuriose bus 
aiškinama, taipgi klausiama ir 
atsakoma įvairios problemos 
surištos su konskripcija. Tai 
bus įdomu vaikinams ir mer
ginoms, taipgi ’tėvams ir mo
tinoms, tad visi kviečiami ir 
atsilankyti. Bus “Laisvės” sa
lėj, 8 vai. vakaro. Įžanga ne
mokama.

Iš Maspetho

i

.r' /^rasWJ!

<«*
Trečiadienis, Spalių 23, 1940 w

Komisija.

“New Yorko Aidai”
To vardo radio programoj iš 

stoties WJZ šį vakarą, 7:30 
vai., trečiadienį, spalių 23-čią, 
pirmu kartu dainuos p-lė Jean 
Roberts, 20-ties metų newyor- 
kietė. Jinai studijuoja pava- 
dbotoja vyriausiai rolei veika
le “Higher and Higher”, taip
gi'yra dainavus įvairiuose Gil
bert ir Sullivan perstatymuo
se. Po jos dainuos Gas House 
vaikinai, Kay Lorraine, ir Edi- 
sonieriai, 16-kos balsų vyrų 
choras; taipgi dalyvauja Jack 
Arthur, Linton Wells, ir klau
simų vedėjas Paul Wing.

“Dirbk, ar Pasitrauk”
Panašiais, tik dar stipres

niais žodžiais pareiškė Natio
nal Maritime Unija ponui Sid
ney Hillman, Amalgameitų 
Unijos prezidentui ir darbo at
stovui šalies Gynimo Taryboj. 
Toji unija pasiuntė Hillmanui 
tokį reikalavimą:

“Kovok už pravedimą Wag- 
nerio Akto ‘apsigynimo’ indus
trijose arba rezignuok iš CIO 
vice-prezidentystės.”

“Ar N. Y. Bus Hitleriški 
Rinkimai?”

Tuo klausimu komunistai sa
vo prezidentiniam kandidatui 
Earl Browderiui suruošė pra
kalbą iš radio stoties WJZ 
spalių 22-ros vakarą nuo 7 :30 
iki 7:45.

Profesorius Vytautas Bacevičius Jau 
Laisvas; Fašistams Nepavyko

Pereitą pirmadienį suėjo ly
giai trys savaitės, kai prof. 
Vytautas Bacevičius atvyko į 
Jungtines Valstijas koncertuo
ti. Per tas tris savaites jis

f3

Serga
Maspethietis d. Jonas Šapo

ka, ALDLD 138 kuopos na
rys, randasi Kings County li
goninėj jau veik savaitė laiko.

Draugas Šapoka skundėsi 
jau keli mėnesiai, kad gydyto
jai pripažino jam aukštą 
kraujo mušimą. Pereitą sa
vaitę einant į darbą, pradėjo 
jaustis blogai ir neteko pajė
gų kojose ir rankose. Dabar 
randasi kritiškam padėjime. 
Galima matyt bile laiku.

Draugai, kas galite, aplan
kykit. Eva.

lankė, ir turite eiti su buvu
siu konsulu, su Smetona, su 
tais, kurie atstovauja Smeto
ną. O jei to nedarysite, nuro
dė profesoriui “atašė”, tai 
“supusite kalėjime”, Jungti- 
nėsna Valstijosna kojos neį- 
kelsite, ir t.t., ir t.t. <

Prof. Bacevičius, žinoma, 
neklausė “atašės”, nes jis ži
no, kad tiek buvęs konsulas, 
tiek jo “atašė” yra bereikš
miai, jokios šalies jie neatsto
vauja; tai yra liekanos seno
jo Lietuvos režimo, kuris Lie
tuvon niekad nesugrįš. Be to, 
prof. Bacevičius yra neparti
nis žmogus, į jokias politikas 
jis nesikišo—jis yra artistas, 
pianistas, kompozitorius ir to
kis nori pasilikti.

Ir taip iš 
grūmojimas 
Bet į tuos 
Bacevičius
tik viena: “Ne!”

tams ir klerikalams (socialis
tų, fašistų ir klerikalų spau
doje prof. Bacevičius visaip 
buvo išniekintas) nepavyko 
savo pasimojimus pravesti.

Sveikiname prof. Bacevičių, 
atvykusį į mūsų kraštą kelti 
mūsų tautos meną, mūsų tau
tos kultūrą, mūsų tautos var
dai *•

Laimingo jam pasisekimo!
Rep.

J. Budrys Pirkęs Vištų Farmą
Brooklyne eina girdai, kad 

buvusis Lietuvos konsulas p. J. 
Budrys pirkęs New Jersey 
valstijoj vištų farmą. .

REIKALAVIMAI
Reikalingas darbininkas dirbti prie 

Bar & Grill biznio kaipo bartenderis. 
Taipgi pageidaujama, kad jis mokė-1 
tų biskutį dirbti ir prie virtuvės. 
Sekmadieniais nereikia dirbti. Pra
šome kreiptis: Cleveland Palace, 234 
Cleveland St., prie Fulton St., East 
New York, N. Y. Telephone: Appier ' 
gate 7-9718. (250-252)

Prof. Vytautas Bacevičius

Lietuvių Stygų Orkestrus 
Parengimas

Lietuvių Stygų Orkestrus 
parengimas įvyks spalių 26-tą, 
šeštadienio vakare. Pradžia 
8 vai. Įžanga 25c ypatai.

Stygų orkestrai reikalinga 
greita finansinė parama, jeigu 
norite, kad orkestrą gyvuotų 
ir toliau, o paramą suteiksite 
atsilankydami į parengimą 
šeštadienio vakare.

Parengimas bus (z 
Apart stygų malonias 
kos, kamgi nesinorėtų 
savų organizacijų narius, 
vus pažįstamus krutamuose 
paveiksluose. Paskui šokiai iki 
vėlumos, taipgi bus gėrimų ir 
užkandžių. Tad visi ir visos 
būkite.

Liet. Stygų Orkestrą.

klus.
milži

mą tyti 
sa-

Šiandien, spalių 23-čią d., 
miesto Sveikatos Dep-to pre- 
lekcijos apie sveikatą bus se
kamose vietose:-

Brooklyne: 142 N. First St., 
2 vai. po pietų, prelekcija ir 
judis apie nėščių moterų prie
žiūrą; 250 Baltic St., 2 vai. 
po piet.

Mateušas Simonavičius
į&F Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

ir impor- 
degtinės ir 

geriausių

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

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterims. Nedė-

n u o 1 valandos 
dieną iki vėlai.

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Hewes eleveiterlo stoties

BROOKLYN, N. Y.
Tel. Evergreen 4-9808

Lietuvių 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|e jęy 7-8451 Brooklyn, N. Y.

buvo sulaikytas Ellis Islande 
(“Ašarų Saloje”) dėl tūlų ne
reguliarumų jo pase ir “kitų. 
dalykų”. Na, ir pereitą pirma
dienį, spal. 21 d., profesorius 
Bacevičius tapo išlaisvintas.

Prof. Bacevičiaus pasitikti ir 
reikalingus legalumus išlygin
ti Ellis Islande nuvyko R. Mi- 
zara, W. Kubilius ir P. Ka- 
pickas.

žengdamas iš laivelio į A- 
merikos sausžemį, prof Bace
vičius tarė:

jis atsiduso, bet jo ato- 
jau buvo ne toks, kaip 
tris savaites, kai profe- 
gabeno iš “Brazil” laivo

—Pagaliau, aš esu laisvas, 
laisvoj Amerikoj.

Ir 
dusi s 
prieš 
šorių
į Ellis Islandą. Tai buvo links
mas atodūsis: linksmas, 
profesorius nugalėjo 
kliūtis ir išsilaisvino.

nes 
visas

—Kaip, profesoriau, buvo
te traktuojamas Ellis Islande?

—Gražiai, bet. . . juk tai 
visvien buvo kalėjimiškas gy
venimas,—atsakė jis.—Langai 
geležinėmis Štangomis apkaus
tyti; saugojimas nepaprastas. 
Nuobodumas, įkirtimas. Be to. 
per tris savaites piršto nepri
dėjau prie piano klevišos. Da
bar prisieis sunkiai dirbt, kad 
atsiremontuoti techniką—ma
žiausiai penkios valandos kas
dien teks skambinti.

■W"

PROCLAMATION Į

•'I

WHEREAS, the World’s Fair if 1940 
in New fork, dedicated to Peace and Freedom, has 
brought together the nations of the earth in the 
greatest scientific, industrial, and educational 
exposition of all tine, and

WHEREAS, this brilliant display of 
sen’s progress, unequalled in the history of the . 
world, will close forever on October twenty-seventh; 
and

Išsikirpkit šią proklamaciją, su ja spalių 25-tą galėsit įeit Pa
šau!. Parodon už 25c., sutapysit 25c. Paroda baigsis spalių 27.

WHEREAS, there nay never again in Our 
Ilfetine be an exposition of such nagnitude, or one 
where all peoples nay gather in friendly pursuit of 
their conmon ideals, and

WHEREAS, the World’s Fair has agreed 
to set aside a SPECIAL DAI on which it will be 7
possible for all our citizens who so desire to 7
obtain a fifty cent admission ticket for only ' 
TWBffX-FIVE CBffS by presenting a copy of this 
Proclamation, which will be available at all public 
offices, places of business, stores and other centers, 
at any gate to the World’s Fair Grounds,

NOW, THEREFORE, I, Fiorello H, La Guardia, 
Mayor of the City of New fork, do hereby proclaim 
FRIDAI, OCTOBER TWENTI-FIETH, a BOLIDAI OF JOI, and 
order all city departments not engaged in the pro
tection of life and property to be closed at Noon of 
that day, and further request employers to close 
their places of business the afternoon of that day; ' 
and. I further invite and urge all residents, of our 
cityand their, friends to join with me in the cele-

IS WITNESS WHEREOF X have 
hereunto set my hand and 
caused the seal of the 
City of New York to be 
affixed this 18th day 
October,. 1940,

Už Ką Jis Buvo Sulaikytas?
Dabar jau aišku,'kad prof. 

Bacevičius buvo sulaikytas El
lis Islande dėl to, kad jis bu
vo įskųstas kaipo komunistas. 
Įskundė jį fašistai. Jie įskun
dė jį valdžiai tokiu ir kitokiu. 
Už ką? Todėl, kad jis su.ki
tais Argentinos lietuvių vi
suomenės veikėjais buvo pa
siuntęs kablegramą į Lietuvą, 
sveikindamas naująją liaudies 
vyriausybę, su Justu Paleckiu 
priešakyje.

Bet fašistai ne tik profeso
rių įskundė; jie jį bandė žiau
riai terorizuoti. Tik pagalvo
kite : buvusis Lietuvos konsu
las New Yorke pasiuntė savo 
,“atašę” į Ellis Islandą privers
ti profesorių padaryti pareiš
kimus prieš naująją Lietuvos 
vyriausybę, prieš “Laisvę”, 
prieš visą pažangųjį judėjimą.

“Atašė” visaip grąsino prof. 
Bacevičiui. Girdi, jūs susidė
jote *su aršiausiais žmonėmis, 
apie jūsų atvykimą Amerikon 
pirmiausiai parašė “Laisvė”, 
jus prie laivo pasitiko “Lais
vės” žmonės, jus Ellis Islande 
lankė “žiauriausias komunis
tas Kubilius” ir “tarpe bai
siausių komunistų vadų įra
šytas Mizara”; jūs siuntėte 
telegramą Paleckiui, jūsų ke
lionę finansavo 
komunistai.
atašė

Argentinos 
Todėl, “konsulo 

sakė, jei norite išeiti 
laisvėn, tai turite padaryti 
viešą pareiškimą prieš “Lais
vę”, prieš tarybų Lietuvą, 
prieš tuos asmefliš, kurie Jus

Lankė Žymus Artistas

■

(233-250)

fašistų pusės ėjo 
po grūmojimo, 

grūmojimus prof, 
tegalėjo atsakyti

TH8PRISIDBNT

RANDA VOJ1MA1
Turiu gražius keturius kambarius 

ir noriu gauti partnerį ar partnerką 
gyvenimui, 135 Thames St., (top 
floor — left), Brooklyn, N. Y.

(249-251)
Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 8-8622

BROOKLYN, N. Y.
Spalių 25 d. įvyks biznio skyriaus 

susirinkimas, Liet. Am. Piliečių 
Kliube, 280 Union Avė. Kliubo na
riai, kuriems rūpi šios organizacijos 
finansinė padėtis, būkite ant šito 
susirinkimo sekantį penktadienį, 
pradžia 8 v. v. — Frank Vaitukai
tis. (250-252)

CHARLES’
UP-TO-DATE 

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

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

Gerai Patyrę Barberlal

CK)
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Tyrinėjimai Washingtone
Prof. Bacevičiaus dalykas, 

aišku, buvo tyrinėjamas 
Washingtone. Ten jį gynė 
Amerikinio Komiteto Svetur- 
gimių Teisėms Ginti advoka
tas, ten už jį užstojo žymūs 
Amerikos muzikai, toki, kaip 
pianistas A. Rubinstein, ir kt.

Ir štai pereitą šeštadienį 
prof. Bacevičius pranešė te
lefonu, kad jau parėjo iš Wa- 
shingtono popieriai jį paliuo- 
suoją. Jis įleidžiamas į Jung
tines Valstijas kaipo vizito- 
rius artistas.'' Įleidžiamas še
šiems mėnesiams, per kuriuos 
jis gali laisvai koncertuoti. Už 
jį, kaip ir už visus kitus tos 
rūšies vizitorius, reikia uždėti 
$500 kaucijos.

Pirmadienį buvo sušauktas 
keletos veikėjų pasitarimas. 
Gautas žmogus (vienas mūsų 
artimas biznierius, kurio var
do neskelbiu be jo sutikimo), 
kuris tuojau patiekė penkis 
šimtus dolerių dr 4 v. po piet 
prof. Bacevičius jau buvo lais
vas.

Prof. Bacevičių Ellis Islan
de, be lietuvių veikėjų, lankė 

.tokis žymus vyras, kai pianis- 
tas-virtuozas Artūras Rubin- 
steinas su žmona, kuri paeina 
iš Lietuvos ir lietuviškai kalba. 
Tai buvo didelis prof, sura
minimas neramiomis valando
mis.

Šiuo metu prof. Bacevičius 
laikinai apsistojo YMCA vieš
butyje, Brooklyne. Susiradęs 
tinkamą butą, jis tuojau imsis 
darbo.' Susipažinęs su žymiai
siais muzikais, jis duos kon
certus. Kaip ir kur tie kon
certai bu§ duodami, bus pra
nešta vėliau.

Prof. Bacevičius Europoje 
yra pripažintas vienas žy
miausiųjų artistų, moderniš
kųjų pianistų ir kompozitorių. 
Muzikos pasaulyj jis visur ži
nomas ir didžiai įvertinamas. 
Be abejo, ir amerikiečiai jį 
gražiai mokės įvertinti.

Amerikos lietuviams garbė 
yra turėti savo tarpę tokį 
brangų žmogų, didelį kultūri
ninką, kuris, be tarptautinio 
meno, kels lietuvių meną, lie
tuvių kultūrą ir tuomi pakels 
mūsų tautos vardą Washingto- 
no žemėje.

Kaip smagu, kad fašistams 
ir jų talkininkams, socialis-

ADVERTISEMENT 
NOTICES

Notice is hereby given that The 
F. & M. Schaefer (Brewing Co. Inc., 
of 'Brooklyn, N. £¥■., 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

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Siuvėjų Unijos 54 Skyriaus mėne
sinis susirinkimas įvyks spalių 23 d., 
7:30 v. v. Liet. Am. Piliečių Kliu- 
bo Salėj, 280 Union Avė. Nariai 
prašomi dalyvauti. — Ch. NeČiuns- 
kas, Sekr.

NOTARY 
PUBLIC

Telephone 
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS

n =m m iii

V ,

ROBERT LIPTON
.Jeweler : : Įsteigta 1892

701 GRAND STREET 
Tarpe Graliam & Manhattan Avės.

BROOKLYN, N. Y.
Tel. Stagg 2-2173

108 GRAND STREET, 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

660 Grand Street Brooklyn, N. Y
Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Llūdėslo valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas bos 
užtikrintas ir už prieinamą kainą.

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

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

F pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

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

stočių BMT Line
Tel.: Glenmore 8-6191

J. GARŠVA 
Graborius-Undertaker 

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

krikštynom, kitkam.
231 BEDFORD AVE., 

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

S

F. W. SHALINS
(SHALINSKAS)

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

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto

Tel. Virginia 7-4499
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Lietuvių Kūro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 
(Steam Boiler)

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661
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FRANK DOMIKAITIS
’ RESTAURACIJA

417 Lorimer St — Brooklyn — “Laisves” Name

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

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

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO

Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas pienišką valgių 
Ir daržovių—virtų Ir žalių.
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