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Eilėje didžiųjų miestų teko 
pasakyti prakalbų—Pittsbur- 
ghe, Chicagoje, Detroite, Cle- 
velande, Naujoj Anglijoje. Vi
sur mūsų žmonės didžiai pa
sitenkinę įvykiais Lietuvoje. 
Tatai pareiškė jie masiniuose 
mitinguose ir kalbantis asme- 
niai.

Mūsų draugai ir prieteliai 
yra teisingai įsitikinę, kad fa
šizmo Lietuvoje nebeliks ir jis, 
niekad daugiau ten kojos neį- 
kels; kad dabar atsidarė Lie
tuvos darbo žmonėms vartai į 
laimingą gyvenimą, apie kurį 
jie iki šiol tik svajojo .

“Banditai Kriminalistai . . . 
Kodėl? 

Rašo R. Mizara
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Ruoškime vasari
nes pramogas “Lais
tei-’ paremk Jos yra 
didelė atrama šiam 
lietuviškos liaudies 
dienraščiui

kadBet nereikia manyti, 
jau visi Amerikos lietuviai pa
našiai mano. Būtų didžiausia 
klaida taip manyti. Kunigų ir 
tautininkų, o taip pat “socia
listų” įtakoje esą žmonės yra 
suklaidinti anų spaudos. Tūli 
jų mano panašiai, kaip kuni
gai ir šimučiai ir Grigaičiai 
jiems sako. Ims laiko, kol visi 
suklaidintieji darbo žmonės 
atsikvoš ir pamatys dalykus 
pilnoj jų šviesoj.

Ir šis faktas deda ant mūsų 
juo didesnes pareigas tapti 
veiklesniais, šiuo metu kiek
vienas pažangus žmogus, ku
ris džiaugiasi pasikeitimais 
Lietuvoje, pats privalo patapti 
veiklesniu. Jis privalo juo la
biau rūpintis pasiekti tuosius 
žmones su mūsų spauda, su 
lapeliais, aiškinančiais padėtį 
Lietuvoje.

Šiandien gyvenimas mus 
visus verčia būti veiklesniais, 
daugiau apšvietus skleisti ku
nigą, tautininką ir socialistą 
suklaidintuose darbo žmonėse.

L. Pruseika gamįna trumpą 
apie Lietuvą brošiūrą. Ji bus 
neužilgo gatava.

Reikia platinti jau prieš po
rą metų išėjusi apie 
brošiūra — Lietuvos 
Draugai ir Priešai.

Pastarojoj brošiūroj
rinkti faktai apie kunigų ir 
tautininkų darbelius Lietuvoje. 
Brošiūros kaina tik 5c. Gau
nama “Laisvėje.”

Lietuvą
Laisves

yra su-

SUIMTAS ANGLIJOS LAIVYNO ADMI 
ROLAS, ANGLIŠKU NAZiy VADAS

Ko Siekia Lietuvos 
Komunistų Partija

ĮVEDA FRANCIJOJ VISIŠKI FAŠIZMĄ; 
PANAIKINA SEIMĄ IR UNIJAS

London.—Anglų vyriausy
bė areštavo admirolą Sir 
Barry Domvile, pirmininką 
naziams pritariančios anglų 
organizacijos v a d i n a m os 
“The Link.” Sykiu areštuo
ta ir admirolo žmona, ku
rios mergiškas vardas buvo 
Aleksandrina von derHeydt. 
Jiedu bus uždaryti koncen
tracijos stovykloj.

Admirolas Domvile, 62 
metų amžiaus, dalyvavo 
praeitame pasauliniame ka
re, paskui buvo galva An
glijos karo laivyno’ štabo 
Viduržeminėje Jūroje, to
liau tarnavo kaip direkto
rius anglų laivyno šnipija- 
dos ir 
trečios 
droš.

1935
Domvile buvo svečias Hitle
rio pulko Berlyne. Po to kai 
įsikūrė naziška anglų orga
nizacija The Link, Domvile 
dažnai lankėsi pas Hitlerį ir 
Heinrichą Himmlerį, vokie
čių slaptosios policijos (Ge
stapo) galvą.

kaip komandierius 
šarvuotlaivių eska-

metais admirolas

Angly Ponai Vadina Ameriką 
“Geltona, Baile”

Už mėnesio pirm dabarti
nio liaro paskelbimo, admi
rolas Domvile buvo nazių 
svečias Salzburge.

The Link organizaciją yra 
valdi škai uždarytą, bet 
slaptai ji tebeveikia, skleis
dama vokiečių propagandą 
Anglijoj. ‘ ‘v

UŽSAKYTA 949 TANKAI 
AMERIKOS ARMIJAI

Washington. — Jungtinių 
Valstijų karo ministerija 
duoda fabrikam užsakymus 
pastatyt 629 tankus po 13 
tonų. Šie tankai važiuosią 
iki 45 mylių per valandą. 
Jau pirmiau užsakyta pa- 
budavot 320 lengvų tankų.

Amerikos karo ministeri
ja dabar daro planus didžiu
liams tankams, kurie būsią 
po 60 tonų.

Menki Mūšiai Afrikoje
Roma. — Italijoj vyriau

sybė sako, kad iki Šiol nebu
vo jokių svarbių mūšių Af
rikoje tarp italų ir anglų, ir 
italai lengvai atėmę iš anglų 
Kassalą miestą Anglų-Egip- 
to Sudane. •*-

Kaunas. — Pradėjusiame 
eiti Lietuvoj Komunistų 
Parti j ęs oficialiniame orga
ne "Tiesoje” išdėstyti pa
grindiniai Partijos veikimo 
bruožai, kurių svarbiausieji 
nusakyti sekamai:

Mūsų artinįiausias tiks
las yra tuojau išplėsti viso
je Lietuvoje, profesinių dar
bininkų sąjungų tinklą, kaip 
pramonėje, taip ir žemės 
ūkyje. —- Prpfesinių sąjun
gų tiksiąs koyoti dėl darbi
ninkų darbo sąlygų pageri
nimo, dėl darbo užmokesnio 
pakėlimo. Ypatinga vieta 
skiriama kovai su visokerio
pą spekuliacija. Juk ką rei
kštų užmokesnio pakėlimas, 
jei spekuliantai darbo žmo
nes plėš? — Mes einame 
prie to, kad būtų panaikin
tas darbo pajamų mokestis 
mažai uždirbantiems darbi
ninkams.
turi būti tuoj demokratizuo
tos, medicinos pagalba pa
tobulinta į ir palengvinta, 
ypač mažiau uždirbantiems 
darbininkams.: Darbininkai

Ligonių kasos

turi būti paliuosuoti nuo Li
gonių kasos mokesčio. Li
gonių kasos finansai susida
ro iš samdytojų įnašų ir 
Valstybės lėšų. — Darbiniri- 
kų samdymas ir atleidimas 
turi būti vykdomas per pro
fesines sąjungas. Visi be- 
darbiaai turi gauti darbą su 
tokiu darbo užmokesčiu, 
kad galėtų žmoniškai pra
gyventi su šeima, arba pa
šalpas. Ekonominėj srityje 
mes siekiame to, kad “Lie
tūkis” ir “Pienocentras” 
taptų tikrais kooperatyvais, 
kuriuose ir mažiau pasitu
rinčių narių masė turėtų 
atatinkamą svorį. Sindika
tai, darbo žmonių lupikai, 
turi būti panaikinti. Panai
kinama ir Kauno elektros 
apšvietimo žulikiškoji kon
cesija. Tas klausimas tuo
jau išsprendžiamas taip, 

‘kaip jau daug metų reika
lauja gyventojai. Turi būti 
tuojau uždrausta išmėtinėti 
žmones iš butų. Nuoma bu-

(Tąsa ant 5-to puslapio)

Zurich, Šveicarija.—Pra
nešama, kad po dienos jau 
bus įkurta fašistų diktatū
ra Franci jo j, panaši kaip 
Italijoj ir Ispanijoj.

Vichy, Francija, liep. 9. 
—Franci jos vice-premjeras 
P. Lavai, buvęs ministeris

SOVIETAI IŠSTATYSIĄ
REIKALAVIMUS TURKIJAI

pirmininkas, įteikia šian
dien seimui pasiūlymus pa
naikint demokratinę respu
bliką ir įvest “korporatyvę” 
fašistinę santvarką.

Neoficialiai pranešama, 
kad dabartinis Francijos 
prezidentas Lebrun būsiąs 
pašalintas, o jo vieton pas
tatytas maršalas H. P. Pe- 
tain kaip “valstybės galva.”

IR ATĖJO TA DIENA

Istanbul, Turkija. — Va
žiuoja į Maskvą Sovietų am
basadorius Turkijai Al. Te- 
rentjevas. Pirm to, sakoma, 
jis kalbėjosi su Vokietijos 
ambasadorium von Pape- 
nu, gal apie reikalavimus, 
kuriuos Sovietai statysią 
Turkijai.

Spėjama, kad Sovietai 
reikalaus sau teisių Darda- 
nelluose, jūrų siaurumoje, 
kuri tarnauja kaip vandens 
kelias tarp Juodųjų Marių 
ir Viduržemio Jūros. Gal 
Sovietai taipgi reikalausią 
sugrąžint Kars sritį, kuri 
buvo prijungta Turkijai po 
praeito pasaulinio karo.

PETAIN DIKTATORIUS
Berlin. — Vokiečių spau

da rašo, kad tautinis, nacio- 
nalis francūzų suvažiavimas 
šį trečiadienį užgirs fašiz
mo įvedimą ir nutars panai
kint žmonių išrinktą seimą. 
Tada vyriausioji galia bus 
pervesta Petainui, o kiti au
kšti fašistiniai valdovai bū
sią Lavai, generolas M. 
Weygand ir Adrien Marquet, 
buvęs “darbininkų vadas.” 
Jie patys sudarysią ir “sei
mą,” į kurį paskirsią atsto
vus nuo darbininkų, ūkinin
kų, fabrikantų, bankininkų 
ir kitų biznierių ir profesio
nalų. Bet tas “seimas” nie
ko negalės spręst, o tik pa
tart.

Bus panaikintos partijos 
(apart fašistų) ir uždarytos^^ 
ligšiolines darbo unijos.

Socialistas seimo atstovas 
Charles Spinasse, buvęs 
ūkio ministeris andai buvu
sioje liaudies fronto val
džioje, dabar taipgi stoja už 
uždarymą žmonių išrinkto 
seimo ir už diktatūros įve
dimą.

Prancūzų Laivynas Pa
daręs Daug Nuostolių 

Anglijos Laivams

(Keletas eilučių iš groma- 
tos iš Laisvos Lietuvos)

Tai buvo vieną gražią 
dieną:

Saulė aukštai danguj sto
vėjo, gamta, kaip ir liaudis, 
šypsojo ir lauke. Tai buvo 
didelės šventės išvakarėse. 
Toji švente buvo didele, dar 
neregėta.

Suūžė oro milžinai, bet 
žmonės nebėgo Į slėptuves, 
nebijojo bombų. Valstietis 
ir darbininkas, vyrai ir mo
terys, skarelėmis mojavo 
“sakalams” ir broliškai juos 
kvietė nutūpti netoli jų na
mų...
Ponams atėjo “sūdna die

na,” dideli budeliai bėgo 
vienmarškiniai su lagami
nais pasigrobto aukso į už
sienį. .. Buržujai drebėjo: vargo Lietuvą, o dabar duos 
atėjo jiems pasaulio galas— liaudies Lietuvos gyvenimo 
turės dirbti.

New York, liep. 9. — Žy
miausia Amerikoj inžinierė 
Viviena Keliems, dabar su
grįžus iš Anglijos, pareiškė, 
jog anglų valdininkai ir po
nai labai neapkenčia Ame
rikos ir niekina ją. Jie ame
rikonus vadina “bailiais, 
geltonskūriais.”- Sako, 
“mes laikysimės kare prieš 

o 
paskui suleisime persimušt 
dvi geltonųjų žmonių veis
les, amerikonus ir japonus.” 

Bruzda ir murma Angli
jos darbo žmonės prieš po
nus aristokratus, kaip sako 
inžinierė Keliems.

Lietuvos Švietimo Mi
nisteris Nurodo, Kaip 
Reikia Mylėt Tėvynę

ant rankų neša 
risvės Alėjoj suple

Įsigykit ją. Paskaitykit. Pa-[vokiečius, kol galėsime, 
skleiskit jos čia, Amerikoje, o 
taipgi pasiuskit ir į Lietuvą 
savo giminėms bei pažįsta
miems.

Niekas tiek daug šiuo me
tu nesikolioja, kain Čikagos 
kunigų “Draugas.” To laikraš
čio redaktoriai ir bendradar
biai, atrodo, iš savo kailio iš
siners besisielodami dėl per
mainų Lietuvoje.

Naujosios Lietuvos vyriau
sybės nariai “Draugui” yra 
“Maskvai pasivergi mūsų tau
tos raudonieji išdavikai, ku
rių daugumas yra niekas dau
giau kaip tik banditai krimi
nalistai ...”

Naziai Sunaikinę dar 330,- 
000 Tony Angly Laivą

Šitaip rašo kunigai, kurie 
skelbia “artimo meilės” obal- 
sius. Kodėl jie taip koliojasi? 
Ką gi naujoji Lietuvos vyriau
sybe padarė tokio blogo?

Kunigy organas koliojasi 
vyriausiai todėl, kad naujoji 
vyriausybė atsisakė mokėti 
kunigams algas, kad ji nutarė 
pažaboti turčius ir sudaryti 
geresnes gyvenimo sąlygas 
darbo žmonėms.

“Draugo” redakcijai patiko 
tuomet, kai Lietuvos darbo 
žmones engė juodasis fašiz
mas, kai ten laisviausiai vieš
patavo klerikalizmas, tamsin
damas ir išnaudodamas Lie
tuvos varguomenę.

Berlin. — Vokiečių ko
manda skelbia, kad jie ties 
Ispanija dabar paskandino 
21,500 tonų Anglijos laivų, 
tarp kurių buvo ir garlaivis 
“San Fernando,” 13,000 to
nų.

Pasak vokiečių, tai šį mė
nesį jų submarinai, greitie
ji motorlaiviai ir orlaiviai 
sunaikinę jau 330 tūkstan
čių tonų Anglijos laivų.

Submarinas Nuskandino 
Anglišką Naikintuvą

London. — Anglų valdžia 
pripažino, kad vokiečių ar 
italų submatinas nuskandi
no karinį Anglijos laivą nai
kintuvą “Whirlwind,” 1,100 
tonų. Jame buvo 134 anglų 
jūreiviai ir oficieriai. Nest- 
kelbiama, kiek jų žuvo.

Tai buvo pralotas Krušas, 
kuris po 1926 metų fašistinio 
perversmo Lietuvoje šaukė: 
ne keturis komunistus Smeto
na turėjo sušaudyti, bet ketu
ris šimtus!. . .

“Draugas” džiaugėsi po

1926 metų perversmo Lietuvo
je. Darbo žmonės džiaugiasi 
dabar, po šių metų pervers
mo.

Kas gera ponui, tas bloga 
jo tarnui (ir atbulai)!

Kaunas. — Švietimo vice- 
ministeris Juozas Žiugžda 
birž. 25, atidarant vilniečių 
pradžios mokyklų mokytojų 
kursus, be kt. pareiškė mo
kytojams: “Turit jaunie
siems įdiegti mintį: švieti
mas ir mokslas nėra prie
monė pasidaryti ponu, b tik 
darbas ir jo pamėgimas gali 
žmogų išaukštinti, iškelti j 
aukštesnį gyvenimą ir pa
daryti jį naudingu visuome
nei. Darbo meilės, pasiryži
mo dirbti mintis turi eiti 
per įvairaus laipsnio moky
klas. Jaunajai kartai turi 
būti skiepijama teyynes 
meilė ir jai pasiaukojimo 
jausmas. Tėvynės rėikalai 
turi būti >. statomi < ausčiau 
už visus kitus reikalus. Ta
čiau tėvynės meilės sunko
je turi būti išbraukti šovi
nistiniai nusiteikimai. Kiek
vienas turi tėvynę mylėti ir 
jai aukotis, bet negalima tė
vynės meilės jungti su ne
apykanta kitoms tautoms. 
Kito žmogaus tautybės jau
smas neturi būti įžeidžia
mas. — Turint galvoje, kad 
mūsų gyvenimui lemiamas 
veiksnys yra mūsų santy
kiai su SSSR, turime ta 
kryptimi nuteikti ir auklėti 
savo jaunąją kartą, o daž
nai paaiškinti ir suaugu
siems. Kitokia auklėjimo 
kryptis būtų pragaištinga ir 
net išdavikišką Lietuvai. 
Ligi šiol kai keno skiepytas 
nepasitikėjimas mūsų di
džiuoju kaimynu turi būti 
su šaknimis išrautas iš jau
nuomenės širdžių.
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Iš belangių paliuosuoti 
politiniai kaliniai buvo dar- 
binink 
mi...
vėsavo raudonoji vėliava... 
Vaikai prilipo prie raudon
armiečių, kurie juos vežė 
automobiliais ir tankais...

Vaikai džiaugėsi ir bu
čiavo raudonarmiečius.. .

Koks dzyvas! Moterys ka
rininkų uniformoj...

Apie tuos visus dalykus ir 
dar daugiau sužinosite tik 
skaitydami mūsų bendra
darbio laišką iš laisvos Lie
tuvos.

Tai bus raportažas apie 
žmonių džiaugsmą, laimės 
ašaras ir tikrą nepalaužia
mą tėvynės meilę...

Tad visi skaitykite “Lais
vę,” kuri pirmiau aprašė

Roma. — Italų spauda 
pirmadienį pranešė, jog ka
riniai Francijos laivai ties 
Casablanca nuskandino ke
turis anglų garlaivius, ku
riuos lydėjo Anglijos karo 
laivai. Didieji francūzų sub- 
marinai sunaikinę vieną an
glų šarvuotlaivį.

c XTRA
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vaizdą.

Ropiežius Giria Maršalą! Vokiečiai Stengiasi 
Petainą;' Fašizmo Kū- Įtraukt Franciją į 

rėją Francijoj

Vichy, Francija. — Fran
cijos žinių agentūra Havas 
teigia, jog liepos 3 d. ties 
Granu, Francūziškoj Alžy- 
rijoj, kariniai francūzų lai
vai nutaikytais šoviniais 
smarkiai apdaužė anglų 
karo didlaivį “Hoodą” ir pa
vojingai sužeidė, gal ir nu
skandino, du Anglijos kari
nius laivus naikintuvus. — 
Ten anglų karo laivai buvo 
užklupę karinius Francijos 
laivus, kurie nepasidavė An-

Francijos Seimas Nutarė 
Jvest Fašistų Diktatūrą

Vichy, Francija, liep. 9.— 
Francijos seimas 385 balsais 
prieš 3 nutarė panaikint de
mokratinę santvarką ir su
teikt diktatorišką galią 
maršalui Petainui.

Francijos seime buvo 
daugiau kaip 100 socialistų 
atstovų.

Popiežiaus lai-Roma.
kraštis “Gsservatore Roma
no” karštai garbina Fram 
ei jos ministerį pirmininką 
maršalą Petainą, kad Petai- 
nas įveda fašistinę santvar
ką Franci j o j. Popiežiaus po
litikai bijo, kad jeigu su
griūtų Petaino valdžia, tai 
galėtų įvykt kairiųjų revo
liucija Francijoj.

Popiežiaus laikraštis šlo
vina Petainą kaip gerą ka
taliką ir pranašauja, kad jis 
“dvasiškai pagydysiąs” 
francūzus.

ORAS. — Šilta, dalinai 
apsiniaukę.

V
KDki

Karą prieš Angliją
London, liep. 9. — Patir

ta, jog vokiečiai deda visas 
pastangas, kad įtraukt 
Francija į atvirą karą prieš 
Angliją. Tuom sumetimu 
vokiečiai Franci j oje elgiasi 
mandagiai ir švelniai su 
francūzais.

Tuo žygiu francūzai nu
kirto žemyn ir du Anglijos 
orlaivius.
.. Berlin. — Vokiečių radio 
pranešė, kad liepos 8 d. visi 
kariniai Anglijos laivai pa
bėgo iš Tanžyro, Ispaniškos 
Morokkos vandenų, į atvirą 
vandenyną.

Japonai Reikalauja, kad 
Amerika Atsiprašytą

London. — Anglų Viešos 
Nuomonės Institutas paty
rė, jog 77 anglai iš kiekvie
no šimto reikalauja, kad N. 
Chamberlainas pasitrauktų 
iš ministerių kabineto. Bijo, 
kad Chamberlainas su ke
liais kitąis panašiais mini- 
steriais gali nusileist Vo
kietijai.
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Vokiečių Lėktuvai dar Ne
pradeda Tikrai Kariaut
London. — Nuolat per 24 

valandas skraidė per Angli
ją vokiečių lėktuvai; nume
tė virš 100 bombų; bet atro
do, kad jie kol kas tik ap
žvalginė ja kariškai svarbius 
punktus Anglijoj ir dar ne
pradeda žaibiškai kariaut iš 
oro prieš Angliją.

Shanghai, liep. 9. — Japo
nija grūmojančiai reikalau
ja, kad Jungtinės Valstijos 
atsiprašytų japonus už tai, 
kad Amerikos marininkai 
buvo areštavę ir įžeidę še- 
šioliką karinių japonų šni- 
pų-žandarų Tarptautinėje 
Srityje Shanghajuje.

Italai Kalba apie Amerikos 
Aukso Pasidalinimą

Roma. — Italijos laikraš
čiai rašo, jog vokiečiai ir 
italai pasirūpinsią, kad bū
tų teisingai .. paskirstytas 
Amerikos auksas. Amerika

Anglai dabar turi 20 bilionų dolerių 
nukirtę žemyn 8 vokiečių aukso, tai 80 procentų viso 
ėktuvus. gatavo pasaulyje aukso.

I
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lėktuvus
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Pabaltijos Fašistu Anti-Sovietiniai Planai, Kuriuos 
Turėjo Vykinti Lietuvos Šauliai, Latvijos 

Aizsargai ir Estijos Kaitseliiden
Pabaltijos fašistai turėjo 

ilgai ir sunkiai kovoti su 
savo šalies tautomis, kad 
jas visiškai pavergti savo 
atžagareiviškoms i d e joms. 
Ta kova buvo atkakli iš 
abiejų pusių ir kaip mato
me liaudis išėjo toj kovoje 
nugalėtoja.

Taip kaip Baltijos valsty
bių darbo žmonės dėjo vi
sas savo viltis ant draugin
gos Sovietų Sąjungos, kuri 
pagaliau juos ir išlaisvi
no, taip fašistai savo kru
vinus žygius rėmė kitų ša
lių nacių, fašistų bei impe
rialistų sąjungininkų pagal
ba.

Jau dabar yra žinomas 
faktas, kad franko-anglų 
agentai padėjo ruošti Lie
tuvoj perversmą 1926 m.. . 
O tik draugingas Sovietų 

^Sąjungos atstovas perspėjo, 
kad “kažkas kažką ruošia 
17 gruodžio naktyj...” 
Taip pat Latvijos fašistinis 
perversmas buvo padarytas 
imperialistinių v a 1 s t y b ių 
įsakymu...

Tie visi perversmai ir fa
šistinių santvarkų įvedimas 
Pabaltijoj turėjo vieną tik
slą, sustiprinti antisovieti- 
nio bloko pajėgas ir suda
ryti Lietuvoj, Latvijoj ir 
Estijoj antisovietinės veik
los bazes.

Pabaltijos fašistai savo 
antisovietinį p r o f a š i stinį 
darbą pradėjo varyti 1934 
m. Sudarydami Genevoj 
1934 metais 12 rugsėjo taip 
vadinamą “Pabaltijos San
tarvę.” Vienas tos san
tarvės iniciatorius buvo už
sienių valstybių agentas 
Latvijos užsienio reikalų 
jninisteris Munters.

Nuo tos Santarvės suda
rymo dienos prasidėjo fa
šistų bendras žygis, pavers
ti Pabalti ją antisovietinių 
pajėgų centru.

Pabaltijos demokratinės 
srovės turėjo nuoširdų tiks
lą, tikrai glausti broliškas 
tautas ir sudaryti kultūrinį 
bendradarbiavimą demokra
tijos išlaikymui. Fašistai po 
perversmo Lietuvoj ir vė
liau Latvijoj pavertė demo
kratiškąsias s u s i a r tinimo 
draugijas antis ovietiškais 
lizdais, kurie turėjo uždavi
nį vykdyti visus užsienių 
reikalų ministerijų planus.

Iš Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos draugijų vadovybių 
buvo pašalinti pažangesni 
žmonės, o jų vietas užėmė 
tautininkų valdininkai. Taip 
atsitiko Lietuvoj, Estijoj bei 
Latvijoj. ’ Justas Paleckis, 
kuris buvo nuoširdūs jr il
gametis Pabaltijos tąųtų, o 
ypatingai Latvijos, Lietu
vos susiartinimo šalininkas,

iš to darbo buvo atstum
tas ...

Kaip dabar paaiškėjo, to
ji “Pabaltijos Santarvė” tu
rėjo antisovietinį charakte
rį ir vykdė savo darbą per 
masines organizacijas. Ka
dangi ji savo planus bei pa
siruošimus negalėdavo vie
šai skelbti, tai santarvės 
ponai pridengdavo savo 
darbelius kultūros skraiste. 
Viena iš organizacijų, per 
kurią “Pabaltijos Santarvė” 
mėgino veikti ir pasiruošti 
tai dienai, kada Sovietų Są
junga bus užpulta, buvo 
šaulių organizacija.

Pabaltijoj yra trys šaulių 
masinės organizacijos. Lie
tuvoj Šaulių Sąjunga, Lat
vijoj—Aizsargai, Estijoj — 
Kaitseliiden. Tos organiza
cijos demokratijos laikais 
turėjo visai kitokio pobū
džio, negu kad jos turėjo 
fašistams įsigalėjus Pabal
tijoj. Fašistai pradėjo tų 
organizacijų fašizaciją.

Lietuvoj tai fašistams ne
pavyko. 50,000 darbo žmo
nių ir pažangių inteligentų 
organizuotų Šaulių Sąjun
goj, išsaugojo per ilgus me
tus tikrus tos liaudies orga
nizacijos tikslus.

Latvijoj Aizsargų organi
zacija buvo įkurta 1918 ir 
turėjo tikslą kovoti su “vi
daus priešu.” Ta organizaci
ja, kuri turi savo eilėse 33,- 
000 vyrų ir 8,000 moterų, 
buvo valdančiųjų suorgani
zuota prieš stiprias darbi
ninkiškas organizacijas.

Reakcijai ypatingai nepa
tiko Latvijos darbininkijos 
klasinė organizacija Strad- 
nieku-Sargs (d a r b i n inkų 
milicija). Ta masinė orga
nizacija turėjo savo eilėse 
puikius kovotojus, kurie 
buvo pasiruošę eiti ant ba
rikadų.

Fašistinė klika Latvijoj 
rėmėsi Aizsargais, ir ištik- 
rųjų, ta organizacija juos 
neapvylė. Dar prieš 1935 m. 
Ulmanio perversmą aizsar
gai ruošdavo pogromus 
prieš darbininkus ir jų pa
rengimus, streikų ir demon
stracijų metu jie padėdavo 
policijai mušti ir išsklaidyti 
darbininkus. Jie pagaliau ir 
įvykdė 15 gegužės fašistinį 
perversmą. Aizsargai pasi
žymėjo savo pogromine an- 
ti-sovietine dvasia. Neveltui 
Pabaltijos ponai dėjo daug 
vilčių į tą organizaciją atei
tyj. Tačiau-tai buvo tuščios 
pastangos—ta organizacija 
tapo palęista ir Latvijoj, 
kaip ir Lietuvoj taps įkuiy 
ta liaudies milicija.

Ir Estijoj tapo sukurta 
reakcijos organizacija, kuri

turėjo būti fašizmo avan
gardu. Kadangi toj organi
zacijoj buvo daug darbiniu^ 
kų, tai reakcijai to nepa
sisekė padaryti. Kaitseliiden 
organizacija turėjo savo ei
lėse apie 80,000 narių, jų 
•tarpe 30,000 moterų ir jau
nuolių. Ypatingai šita or
ganizacija domiuosi patsai 
fašistų - militaristų vadas 
generolas Laidoneris. Tas 
Estų kariuomęnės vadas bu
vo žymus anti-sovietinių jė
gų rėmėjas ir jis rūpinda
vosi, kad Kaitseliiden orga
nizacija galėtų būti išnau
dota priešsovietiniams pla
nams įvykdyti. Tos organi
zacijos vadais ir instrukto
riais buvo gen. Laidonerio 
paskirti patys aršiausi fa
šistai.

. Pranešimai gauti iš Pa-( 
baltijos rodo, kad Latvijoš' 
ir Lietuvos bei Estijos mW; 
taristai turėjo bęhfeą sHM 
tą planą, kaip ištįen , pa
kenkti Sovietų SąjųhglA pa
vojaus metu. Tas nepaskelb
tasis planas nurodė, kad tų 
organizacijų nariai turi bū
ti auklėjami partizanų dva
sioj. 0 prieš ką buvo nu
kreiptas tas planas, aiškiai 
parodo šie faktai.

Šaulių, Aizsargų bei Kait
seliiden vadovybėj darbavo
si daug vokiečių — naciai. 
Tai ryškiai pasirodė Latvi
joj, kai po vokiečių privers
tino išsikraustymo daugelis 
iš aizsargų- padalinių liko 
be vadų...

Tokia padėtis buvo ir Es
tijoj ir Lietuvoj. Lietuvoj 
naciai net buvo įsiskverbę 
į tautininkišką fašistinę mi
liciją, Jaunosios Lietuvos or
ganizaciją. Tai tie naciai in
struktoriai mokindavo šau
lius, kaip jie turės veikti 
partizaniškoj kovoj prieš 
vidaus ir užsienio priešą 
(turėdami mintyj;-- bolševi
kus).

Kitas momentas, kuris 
aiškiai parodė, kokia “dva
sia” buvo auklėjama Šaulių 
Sąjungoj, tai Mannerheimi- 
jada Suomijoj.

Nepaprastas s u j u dimas 
buvo fašistuose per Sovietų 
kovą su baltafinais. Fašis
tai manė, kad jau dabar tik
rai Sovietų Sąjunga bus su
triuškinta, o ateis laikas fa
šistiniams valdovams tęsti 
savo darbus..

Lietuvoj jau tūli fašistai, 
ypatingai voldemarininkai, 
pradėjo verbuoti “savano
rius” į Mannerheimo armi
ją. Jie, žinoma, patys ne
važiavo, tik siūlė kitiems... 
Iš yiso to verbavimo niekas 
neišėjo tik 4 lenkų “pra
porščikai” ir vienas “choru- 
žųvy’? pabėgo į Finlandiją, 
Lietuvos žmonės už ^-Man- 
nerheimą nenorėjo kdvoti. i

Mannerheimas' turėjo par 
siduoti ir išgaravo. 'visi re
akcininkų planai. . f.

Dabar su liaudies valdžių 
įsisteigimu Lietuvoj, Latvi
joj ir Estijoj,—žmonių šau
lių organizacijos įgaus nau
ją prasmę. Šauliai budės 
su ginklu rankose liaudies 
vyriausybių sargyboj. Šau
liai Pabalty saugos ne sve
timą ponų turtą, bet valsty
binius tautos turtus ir bran
giausią turtą—šalies laisvę.

Matas.

Mažai Prasižengimu Pary
žiuj, Vokiečiams Jį Užėmus

Paryžius.' — Vokiečiai 
skelbia, jog nuo to laiko, 
kai jie užėmę Paryžių, ne
įvyko jame nei vienas rim- 
tą^ kriminalis nusikaltimas 
nakties laiku. Todėl vokie
čių vyriausybė leidžia pary- 
žiečiams laisvai vaikščioti

Lietuvos Kariuomenės 
Demokratizacija

(Iš “Deržy-Męidos” — Iki Liaudies Kariuomenės)
D i d ž i ausias perversmas 

Lietuvos gyvenime ir nau
josios vyriausybės sumanin- 
giausias žygys yra Lietuvos 
kariuomenės 'pavertimas į 
liaudies kariuomenę.

Kas pažinojo Lietuvos ka
riuomenės struktūrą, kari
ninkų sluoksnių supuvusį 
gyvenimą, kareivių ir pus
karininkių paniekinimą, ga
lės įvertinti ir šitą didelę re
formą ir kokios naudos Lie
tuvos Liaudies Respublika 
susilauks iš to. Įvykiai Lie
tuvoj turi dideliausios reikš
mės ir išeivijai ir ne pro ša- 
Ijį būtų apsistoti ties jais. 
' Lietuvos kariuomenė su- 

■lošė nepaprąptai didelį vaid
menį valstybihi^m gyveni
me. Kariuomenę buvo ir ne
priklausomybėje kūrėja-ko- 
votoja už šalies laisvę, ne
priklausomybės, budėtoja ir 
tuo pačiu ir .., fašizmo bei 
Smetonos įkūrėja ir sergė
toja... Kad suprastum tą 
paradoksalę padėtį, reik ži
noti kai kuriuos dalykus.
‘Karino menė, paprastai 

kapitalistinėse šalyse, susi
deda iš dviejų atskirų da
lių: grupelė, komanduojan
čių karininkų ir pati ka
riuomenė—kareivių ir pus
karininkių masė, kuri aklai 
turi sekti ir pildyti koman
das, eina aklai į kovos lau
ką ir miršta ‘už svetimų kla
sių reikalus..’ ir “tėvynę,” 
kuri yra jai pamote... Lie
tuvos kariuomene pradėjo 
kurtis, Rusijos revoliucijai 
išaušus. *Tada kūrėsi atskiri 
tautiniai batalionai ir lie
tuviai turėjo 1917 metais 
konferenciją, daly vau j ant 
revoliucinės valdžios atsto
vams. Revoliucijos atstovai 
sveikino varde., savo val
džios lietuvių .karių. konfe
renciją ir pabrėžė tos val
džios nusistatymą, kad ma
žosios tautos turi apsispren
dimo teisę ir kad Sovietai 
padės jiems steigti savo val
stybę su savitu gyvenimu.

Kas kūrė Lietuvos ka
riuomenę? Visų pirma liau
dis. Kaimo jaunuoliai, vals
tiečiai ir sodžiaus bei mies
to darbininkija. Tai kariuo
menei vadovavo Rusijos ca- 
ristinės kariuomenės kari
ninkija. Sugrįžę iš Rusijos 
į Lietuvą ir įstodami į ka
riuomenę kovoti už laisvą 
Lietuvą, kareivių masė tu
rėjo dar revoliucinį entu
ziazmą ir noro kovoti už 
tikrai laisvą Lietuvą, kur 
nebūtų nei ponų, nei muži
kų. Karininkai gi daugu
moj buvo reakcininkai ir 
atžagareiviškos Lietuvos šaį 
liniukai. Karininkai nemė
go kareivių dainuojamų re
voliucinių dainų, karininkai 
dar gyveno caro oficierių 
“tradicijom” įr turėjo savyj 
rusų armijos “deržy-mor- 
dos” (laikyk snukį) dvasią 
ir “kultūrą”....

N e p r i k 1 ausomybės ko
voms pasibaigus, kareiviai- 
savanoriai grįžo, jei-išliko 
gyvi, į namus, o karininkų 
dauguma pasiliko tarnauti 
kariuomenėj.

Savanoriai turėję, nors įr 
gavo kiek žemės, vargingai 
gyventi; vėl tapo naujosios 
ponijos mužikai, o karinin
kija sukūrė, savo neliečia
mą “kastą”, kuri turėjo ir

gątyėmis iki 11 valandos 
na^tį ir linksmintis įvairio
se užeigose iki 10:30 vai. 
naktį.

dvareliųs ir biznelius, o tik
roj. tarnyboj geras algas ir 
aprūpinimą šeimos, bei iš
imtines privilegijas.

saugodavo, kad nieko “ne
pasiskolintų”. Tai buvo re
zultatas tos sistemos Lietu
voj, kur eilinis darbo žmo
gus, niekam nebuvo vertas, 
o visagalis viršininkas su 
“našivkom” buvo gyvenimo 
ponas.'..

K a r i u i n k i ja per savo 
“švietimo pamokas” ne tik 
nešviesdavo naujokų, bet 
atvirkščiai dar juos tam
sesniais padarydavo. Per 
tas pamokas koks nors ka- 
rininkėlis pasakodavo šlykš
čius anekdotus, mokindavo 
“kariško mandagumą,” ku
ris tapo garsus Lietuvoj, o 
tos pamokos buvo akompa
nuojamos dažnai su nešvan
kiais keiksmais—rusiškai...

Karininkų ir eilinių karei
vių skirtumai padidėjo po 
1926 m., kai fašistai pagro
bė Lietuvoj valdžią, nu- 
versdami teisėtą demokra
tišką vyriausybę.

Lietuvoj sakydavo, kad, 
jei demokratinis seimas 
1926 m. vieton liesti klausi
mą, kaip apkarpyti karinin
kams algas, būtų nutaręs 
padvigubinti jas, tas seimas 
dar ligšiol gyvas būtų...

Karinio apmokymo atžvil
gių karininkių a vedė tą pa
čią liniją, kaip Lenkijoj, 
plus dar kai kuriuos caro 
kariuomenės “t r a d i c i jos” 

I likučius.
Kareivių tarpe ir pažan

gioj visuomenėj toks ka-

GEN. V. VITKAUSKAS, dabartinis kariuomenės vadas ir krašto apsaugos ministeris
Prasidėjo Lietuvoj aiškes

nė klasių diferencijacija ir 
tai atsispindėjo ir kariuo
menėj. Kareiviai neapkentė 
savo karininkijos. Karinin
kija , simbolizavo liaudžiai 
priešingą režimą. Karinin
kas buvo tiesioginis karei
vio vadas, bet ir jojo prie
šas. Tarpe kareivių viešpa
tavo solidarumas prieš sa
vo viršininkus, o karininkai 
norėdavo skaldyti tą karei-v 
vių solidarumą, įvesdami, riuomenės auklėjimas turė- 
šnipinėjimo sistemą, favori-jo neigiamo įspūdžio ir bu-

vo smerkiamas. Kada žmo
nių neapykanta savo “solda- 
činai” smarkiai pakilo, ka
riuomenes vadovybė, o ypa
tingai kariuomenės vadas 
gen. Ęaštikis susigriebė, 
pradėjo suartinti kariuo
menę su visuomene, pradė
jo ginklų vajų. Bet nei su
siartinimo dienos, nei gink
lų fondo vajus neturėjo vi-

elgius,, ištvirkavimą ir de
moralizaciją buvo pavojin
ga Lietuvoj... ‘ Niekas ne
drįso, viešai liesti tos privi
legijuotos kąstos gyvenimo. 
Net kai buvo teisme kąri-

advokatą Liū- 
o tas karinin- 
buvo nubaus- 
ir daugiau to-

zaciją turtuoliam^ bei jų 
vaikams ir tautinę neapy
kantą. .

Kiekvienoj kuopoj buvo 1- 
2 žvalgybos agentai, apart 
dar “laisvanorių” šnipų fa
šistinių klapčiukų iš Jauno
sios Lietuvos organizaci
jos. .. t

Kiekvienoj kuopoj būda
vo grupė kokių nors buržu-' suomenėj pasisekimo. Žmo- 
jų ar kokių nors “dėdžių” fnės nebuvo patęnkinti. Lie- 
gimines, kurie vietoj eiti į tuvos kariuomenės dvasia 
rikiuotę, amžinai būdavo (buvo svetinga liaudžiai, va-- 
atostogose; kiekvienam pul
ke būdavo koks nors kari
ninkas, ar daugiau, kurs 
prižiūrėdavo kad būtų ve
dama antisemitinė antilen
kiška, antirusiška propa
ganda ... Kareiviai arba, 
kaip karininkai ir jų žmo
nos juos vadindavo, “karei
viukai”, buvo sinonimai 
žmonėms, kurie yra pasku
čiausi. Mergaitės su papras
tu kareiviu nenorėdavo eiti; 
kai kareivis ateidavo į na
mus, tai tūlas šeimininkas

dai — karininkai—tai kari- 
jeristų kasta, kuri gali pa
raduoti už savo privilegijas 
ir tėvynę bei visus jos žmo
nes. ..

O karininkijos (žinoma, 
buvo ir išimčių) gyvenimas 
buvo supuvęs. Paprastai ka
rininkas pasižymėjo dvasios 
menkysta, tuščiu pasidi
džiavimu ir girtuokliavimu. 
Padoresni ir sąžiningi kari
ninkai tą matė, kentėjo ir 
tylėjo... kalbėti ir rašyti 
apie karininkų nedorus po-

ninkų> bylos, tai spauda ne
turėjo apie tai užsiminti. 
Karininkų bylos buvo spren
džiamos už uždarų durų. 
Net tautininkai bijodavo 
savo ginkluotų “bosų.” Štai, 
pavyzdžiui, kapitonas Oku- 
ličas - Kazarinas nušovė už 
įžeidimą prie kortų tauti
ninkų vadą 
da Noreika, 
kas mažai 
tas... Buvo
kių skandalingų bylų, o ka
rininkai ir teisėjus įbaugi
no. Tuo tarpu kareivį už 
kiekvieną “nusižengimą” ar 
negerbimą karininko baus
davo smarkiai. 3 artilerijos 
pulko studentą Lieponį nu
baudė 12-kai metų kalėjimo, 
kad lankėsi 1 gegužės susi
rinkime Universitete ir kad 
pas jį rado kareivinėj “Kul
tūros” žurnalo numerį. 
Kauno įgulos eilinis Codiko- 
vas buvo sušaudytas už 
“priešvalstybinį” veikimą, 
ir 11.

Kareivių masė, kuri pa
prastai nebuvo apšviesta ir 
susipratus, turėjo tačiau 
klasinio susipratimo pajau
timą. Buvo- momentų, kada 
tai paaiškėjo. Pavyzdžiui, 
kai buvo suvalkiečių sukili
mas prieš Smetonos režimą, 
kareiviai viešai demonstra
vo savo simpatijas sukilu
siems tėvams ir broliams ir 
kariuomenės vadovybė tu
rėjo atsisakyti nuo pasiunti
mo kariuomenės, kuri šau
dytų į miatežnikus...

Taip pat yra komplimen
tas, kad kareiviai nebuvo 
gana “patikimi,” kad jie ga
lėtų sušaudyti 4 draugus 
1926 m,., j. Kai tik įvykdavo 
sociali niai subruzdėjimai 
Lietuvoj ar svetur, tai tu
rėdavo atgarsių ir kareivių 
masėj, o karininkai tada 
pradėdavo šėlti. Drausmę 
padidindavo, karo kalėjimas 
ir daboklės būdavo tuomet 
pilnos. Bet nežiūrint viso to 
pulkuose per pirmą gegužės 
plevėsuodavo slaptai iškel
tos raudonos vėliavos, o 
naktimis prieš darbininkiš
kas šventes, visuomet Ko
munistų Partijos atsišauki
mų būdavo... Įdomu, kad 
kareivių sargyba tyčia, nie
kuomet nesugaudavo “kalti
ninkų”. ..

Kareivių tarpe ir net pas 
kai kuriuos generalinio šta
bo karininkus buvo didelės 
simpatijos jausmas kovo
jančiai Ispanijai.

Tai buvo matyti iš pasi
kalbėjimų, kuriuos vedė ka-
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Katąs 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 kongresmanahis!
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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 sutveri motetų kuopas bei kliubus.

Sveikino Amerikos Darbininkų 
Močiutę

Liepos 8-ta ir faktinai visas 
liepos mėnuo tapo Amerikos 
darbininkams savo rūšies 
šventė, kuri iš metų į metus 
ryškėja. Liepos 8-tą, šiais me
tais, žymiausiai Amerikos dar
bininkų močiutei suėjo 78 me
tai amžiaus ir suvirs 50 metų 
darbininkų judėjime. Ir kasgi 
galėtų išlaikyti neminėjęs to
kią iškilmę?

Niekas neiškenčia. Ir dėlto 
močiutė Ella Reeve Bloor šio
mis dienomis gauna glėbius 
laiškų ir telegramų su linkėji
mais gimtadienio proga. Jai 
linki sulaukt dar daug, daug 
metų. Jai dėkoja už vadovybę 
ir nenuoalsų darbą praeityje. 
Jai linki parašyt iš savo atsi
minimų ruošiamą knygą.

O atsiminimų pas ją nuo
stabių rasi. Jos gyvenimas — 
pavyzdingos komunistės, ko
votojos gyvenimas.

Dar netolimoj praeityje, 
kada mūsų laikų revoliucinis 
judėjimas buvo dar vystykluo
se, kada stoka darbo jėgų ir 
ištekliaus lyg retežiais pančio
jo darbo išvystymą, ėmė pus
amžį prašokusios senutės 
energiją ir pasišventimą nykš
čiu rodant į tolį pakelėse rast 
pavėžintojus ir taip pusiau 
pėsčiai, pusiau vėžinamai ap- 
keliaut skersai išilgai šalį, pa
sakyt šimtus ugningų prakal
bų, duot patarimus tūkstan
čiais įvairių problemų aplan
kytose kolonijose, įpilt į jau
nutį judėjimą savo neišsemia
mos energijos kolonijų veikė
jams augti ir auklėti.

Vargiai yra pastaruoju pus
šimčiu metų buvusi darbinin
kų žymesnė kova ar šiaip 
svarbi kampanija, kuriai mo
čiutė Bloor nebūtų asmeniškai 
vadovavusi, nebūtų rūpinusis 
sukelt moralės ar finansinės 
paramos kovotojams ir jų šei
mynoms.

Didžiadarbė močiutė, ta
čiau, nesididžiuoja, nesikelia 
didesne už ką nors esantį, ne-

Naujos Anglijos 
Moterų Atydai
Gerbiamos Draugės: Reng- 

kimės prie N. A. Moterų Są
ryšio pikniko, kuris įvyks 25 
rugpjūčio, Lietuvių Tautiško 
Namo Parke, Montello, Mass.

Tai bus trečias metinis Są
ryšio piknikas. Tikietai at
spausdinti ir kai kuriom kolo
nijom padalinti. Gavusios ti- 
kietus, padalinkite tarp drau
gių ir platinkime, tokiu būdu 
išgarsinsime pikniką, šio pik
niko pasekmingumas priklau
sys nuo mūsų visų. Kurios dar 
neturite tikietų, reikalaukite, 
prisiųsdamos savo antrašą J. 
Stigienei, 826 N. Montello St., 
Montello, Mass.

Padarykime šį pikniką vienu 
iš sėkmingiausių. Rengkimės 
prie rankdarbių parodos. Pra
neškite ir iš kitų kolonijų per 
dienraštį “Laisvę”, ar rengia
tės prie šio pikniko?

Montellietėms teks daugiau
sia padirbėti. Birutės Draugi
ja paskyrė tris nares rengimui 
šio pikniko. Apšvietos Kliubo 
narės visos pasižadėjo dirbti. 
Turėsim specialiai namie ga
mintų valgių stalą. Būtų gerai, 
kad ir kitų kolonijų draugės 
atsiveštų ką nors dėl valgių 
stalo. Jeigu dirbsime, draugės, 
turėsime ir pasekmes.

Komisijos Narė J. S.
Doris Duke Cromwell, pa- 

skilbus turtingiausia Ameri
kos jauna ponia, irgi imsianti 
auklėti Anglijos vaikų pabė
gėlių auo karo.

siperša “tik vadovauti.” Ko ji
nori, tai kad eitųsi darbas. 
Dėlto darbo jinai nesirenka. 
Vienok turėdama akyvą įžiū
rą dalykuosna, gausą patyri
mų, didelę drąsą ir pasišven
timą ji nejučiomis atsiduria 
darbo vadovybėj, kaip kad 
motina paskendus šeimos dar
bų vedimo sūkuryje, apsupta 
būrio mylinčių, jos pagelbos 
laukiančių vaikų. Iš tos meilės 
jai gavosi ir .pavadinimas jo
sios močiute. Mitinguose, kur 
dalyvauja dešimt-tūkstantinės

Ella Reeve Bloor 

minios darbo žmonių, užtenka 
kalbėtojams paminėt “mūs 
močiutė” ir salėj suaidi ova
cijų audra.

Tarp šimtų sveikinimų mo
čiutei josios 78-to gimtadienio 
proga radosi ir sekamas:

“Ilgiausių metų linkime mūs 
mylimai ir darbais pavyzdin
gai Amerikos liaudies močiu
tei Bloor. —Lietuvių Literatū
ros Draugijos Moterų Komite
tas.”

Miela, ir klasiniai didu, yra 
turėti tokią močiutę, kurią 
brangina milionai darbo žmo
nių, kuri savo darbais yra į- 
kvėpimu ir pasididžiavimu 
moterims, kurios atmintį am
žinai minės ateinančios gent- 
kartės.

M-te.

“Orlaivių. Daug 
Orlaivių...”

Ponia Mendl, metų metus 
praleidus puikių ponų draugi
joj, Paryžiuje, o dabar turė
jus iš ten pabėgti dėl Vokieti
jos ponų su Anglijos ir Fran- 
cijos ponais suruošto karo, su
grįžus Amerikon kliperiu, šau
kė : “Orlaivių, siųskit tenai 
daugiau orlaivių!” Jai visai 
nerūpi, kad paskui orlaivius 
kada nors turės sekti ir jan
kės,’ darbo žmonių jaunimas.

Biedna ponia, seniau buvusi 
viena iš gražiausia pasirėdžiu
sių ponių, išlipus iš kliperio su 
praarusiomis kojinėmis! Sakė, 
net dvi naktis turėjus miegoti 
auto mašinose ir misti sardin- 
komis ir arbata.

KONSERVŲSEZONAS

Baigiasi sezonas konservuot 
žemuoges (strawberries), pra
sideda vyšnių ir aviečių, taip
gi ankstybesniųjų vaisių sezo
nas.

Konservuojant namie, viena 
iš problemų, kurios vargina 
šeimininkę, yra išsaugojimas 
varsų ir skonio.

Varsą ir skonį sunaikina 
pervirinimas, ypatingai nuo to 
nukenčia raudonieji ir mėly
nieji vaisiai. Gelsvoji varsa 
geriau išlaiko virinimą. Sko
nis išeina su garu. Ilgiau ga
ruoja, mažiau lieka kvapsnin- 
gumo konservuose.

Perilgas virinimas dar ir 
sukristalizuoja cukrų.

Visais atžvilgiais yra svar
bu nepervirt konservus.

Lietuvoj Plačiai Paminėjo Mylimos Liaudies 
Rašytojos Žemaitės Gimimo 95-tą Sukaktį

Žemaite . . .
Sofija Čiurlioniene

žinau, kad pirmą kartą pa
mačiau žemaitę per didįjį mo
terų suvažiavimą 1907 m. 
Kaune. Tačiau visai jos tame 
suvažiavime nebeatsimenu. Už 
tai labai ryškiai ją atsimenu 
dalyvaujančią tame vakare, 
kurį Vilniaus inteligentija bu
vo suruošusi Kudirkai pami
nėti tais pačiais metais lapkri
čio mėnesyje.

Muzikos mokyklos salėje 
susirinko “begalės” žmonių, 
gal. . . 60 (!!). Be galo visi tuo 
skaičiumi džiaugėmės ir di- 
džiavomės, tiek inteligentų 
lietuvių. . . Taip kažkaip pro
grama susitvarkė, kad skaitė
me referatus keturios mote
rys : velionė Griniuvienė, že
maitė, Gabrielė Petkevičaitė ir 
aš.

Matau kaip šiandien ją sto
vinčią katedrėlėje su savo pla
čiu naminiu sijonu, palaidinu
ke ir šilkine skarele surišta 
pasmakrėje. Buvo žmonių, kur 
mielai būtų matę ją, rašytoją, 
apsivilkusią “poniškai,” net 
kalbinę, bet ji užsispyrusiai 
pasiliko ištikima lig amžiaus 
galo savo “uniformai,” gal nu
jausdama, kad kiek tam dra
bužiui ji darė garbės, tiek ir 
jis jai.

Stovėjo skaitydama įgudu
siai iš rankraščio, buvo pa
prasta ir sykiu su savo rūšies 
išdidumu, kukli ir su tam tik
ra senos moters ūkininkės, 
pratusios . valdyti, energija 
ir. . . gracija, o kartu tokia 
laisva, kaip motina ką įdo
maus turinti pasakyti savo vai
kams. Ryškūs bruožai, cha
rakteringa žemaitiška nosis ir 
siauros lūpos, humoro pilnas 
šypsnys ir giliai žvelgiančios 
nedidelės akys po rūpesčių iš
vagota kakta. Skaitė apie kai
mo nuotaiką per lenkmetį, 
apie pirmąsias knygas, užsimi
nė apie tai, kaip Poviliukas 
Višinskis, kaimyno sūnelis, 
grįždamas iš Šiaulių iš gimna
zijos, parvežęs jai lauktuvių 
lietuvišką laikraštį...

Kitą dieną nubėgau žemai
tės aplankyti.

—Kadz Tamsta parašytum 
ką apie Povilą Višinskį, —pa
sakiau. Ji nuleido akis, atsisu
ko į langą ir visa sudrebo ty
liu gūkčiojimu,. bet greit susi
valdė. Sumišus tylėjau. Ji ta
da kaimiškai skepetaitės kam
pu nusišluostė akis ir tarė iš 
lėto: !

—Nežinau, ar kada galėsiu, 
tik paimu plunksną, — širdis 
krauju apsipila, per ašaras 
raidžių nematau. . .—Ir taip 
jai sopulingai susispaudė lū
pos, kad čia ir pasibaigė kal
ba.

Ir mano atmintyje pasiliko 
žemaitė raudanti motinos aša
romis to, kurs amžiumi galėjo 
būti jos sūnumi, o buvo jos di
džią dvasią sujaudinęs ir pri
kėlęs šviesus spindulys. Spin
dulys nuostabiai sužėrėjęs ir 
staiga užgesęs.
1940.V.20.

/

SUGRĄŽINS MOTERIMS 
PILIETYBĘ

Amerikoj gimusios moterys, 
kurios prieš 1922 metus buvo 
praradusios pilietybę dėl ište
kėjimo už nepiliečių, bet per 
tą visą laiką gyveno Jungtinė
se Valstijose, dabar atgauna 
pilietybę sulyg naujo patvar
kymo, prezidento Roosevelto 
pasirašyto liepos 3-čią, 1940m.

JULIJA ŽEMAITĖ-ŽYMANTIEINĖ

Gegužės 31-mą, šių metų, suėjo 95 metai nuo gimimo žy
miosios lietuvių liaudies rašytojos Julijos Žemaitės-Žymantie- 
nės. Tos sukakties proga, Lietuvos liaudininkų dienraštis “Lie
tuvos Žinios” birželio 1-mos ir sekamose laidose išspausdino 
daug įdomių raštų, kuriuose apibūdinama Žemaitės gyveni
mas ir jos darbai. Juose pasakyta daug kas mums nežinomo, 
naujo. Kituose aprašyta jau mums žinomi, tačiau labai bran
gūs, nenusenstanti daviniai, kurių mes niekad nežinosime per
daug apie tą nepap'rasto talento ir pasiryžimo moteriškę.

įdomu taip pat, kaip apię ją atsiliepia daugis jaunųjų 
rašytojų,, ir senųjų kalbininkų, rašėjų, kaip lygiai ir tų, ku
rie dėl artimų asmeniškų santykių su rašytoja pažinojo ne 
tiktai išviršinę jos išvaizdą, bet ir slapčiausias sielos gelmes. 
Šioje ir sekamose skyriaus laidose perspausdinsime eilės žmo
nių atsiliepimus apie Žemaite kaipo rašėja ir kaipo asme
nį.—Sk. Ved.

ŽEMAITES PORTRETAS
Rašo dail. Jonas Šileika

Po didžiojo karo 1919 m. 
rašytoja žemaitė kurį laiką 
gyveno pas savo sūnų p. A. 
Žymantą Čikagoje.

Pasitaikydavo, kad įvairiose 
lietuvių sueigose, kaip vaka
rėliuose ir pan., tarp skrybė
liuotų ir pasipuošusių' Ameri
kos lietuvių moterų matyda
vau kukliais drabužiais dėvin
čią ir skepetėle užsigobusią 
žemaitę. Jos paprastas apda
ras ir labai charakteringas 
veidas tuojau atkreipė maho 
dėmesį, ir pradėjau galvot, ar 
nereikėtų žemaitės portretą 
nupiešti. Kurį laiką negalė
jau apsispręst, nežinodamas, 
ar ji sutiks pozuoti. Bet jos 
veido išvaizda man nedavė ra
mybės. Negalėdamas jos už
miršt, vieną kartą važiuoju 
pas ją ir susipažinęs papra
šau, kad ji sutiktų pozuoti 
portretui, su baime laukdamas 
jos neigiamo atsakymo. Dide
liam mano nusistebėjimui, ji 
su mielu noru sutiko pozuoti, 
bet viena sąlyga, būtent, kad 
portrete nupieščiau ir jos my
limą gėlę, vazone įsodintą. Aš 
klausiu, kas tai per gėlė ir 
kodėl ji taip gerbia tą gėlę, 
kad net nori turėt suamžintą 
su savimi portrete.

—Matai, tamsta, — žemai
tė atsakė, <— tai yra lietuviška 
gėlė dievjnedis. Man ją Ame
rikos lietuvės moterys padova
nojo už mano raštus.

Tas pasakymas mane labai 
sujaudino, bet aš savo susijau
dinimą nuo jos nuslėpiau ir 
pagalvojau, kad Amerikos lie
tuvės moterys, tokioje praban
goje gyvendamos, tik tokią 
dovaną sugalvojo suteikti Lie
tuvos rašytojai žemaitei. Ir čia 
man kilo portreto kompozici
jos mintis: rašytoja žemaitė 
sėdi prie stalelio, padengto 
mezginiuota staltiesėle, guli 
dvi jos parašytos knygos, prie 
knygų rašalinė su žąsies 
plunksna, na, ir dovana rašy
tojai nuo Amerikos liętųvių 
moterų—dievmedžio gėlė uį 
jos viso gyvenimo kūrybą.

Žemaitės Kelias

Portretą dirbau kasdien po 
keletą valandų visą mėnesį. 
Man buvo labai malonu per
duoti ąąvo jausmus, kuriuos 
jaučiau^ studijuodamas rašy
tojos nepaprastai įdomius vei
do bruožus. Tai buvo iš tikfro 
man labai įdomi studija mo
ters su taip stipriu charakte
riu. Atsisėdo žemaitė prie sta
lelio ir sukeitė rankas tarp pa
žastų, lyg paslėpdama. Aš jai 
pastebėjau, kad rankas reikia 
kitaip laikyt, nes man jos yra 
įdomios, ir aš noriu ir rankas 
nupiešt. O ji sako:

—O aš nenoriu, kad mano 
rankas kas matytų, nes jos 
per didelės.

Nutapęs žemaitės portretą 
1920 m. pasiunčiau į Čikagos 
ir apylinkės dailininkų darbų 
parodą į Chicago Art Institu
to muziejų, nesitikėdamas nie
ko nepaprasto už tą portretą 
laimėti, nes kam gi žemaitė 
bus reikalinga? Bet jaučiaus 
patenkintas, lyg kokią parei
gą atlikęs, kad žemaitė kabos 
tarp Amerikos garsenybių, 
Amerikos žymių ponių portre
tų. Jau tai man sudarė šiokį 
tokį moralinį pasitenkinimą. 
Gaunu su Čikagos miesto mu
ziejaus direktoriaus parašu 
garbės pakvietimą į iškilmin
gą parodos atidarymą. Nuvy
kau,, žiūriu — muziejaus vy
riausioje salėje pilna frakuo
tų ponų ir šilkais pasipuošusių 
ponių. Visi domisi ir stebi iš
statytus paveikslus. Ponia Cy
rus McCormick, žymiausio Či
kagos meno mecenato milijo
nieriaus McCormicko žmona, 
brilijantais pasipuošusi, sėdi 
prie stalelio ir pati pila kavą 
į puodukus, įteikia kitoms to
kioms, kaip ir ji pati, brili
jantais apsikarsčiusioms po
nioms, kad jos išnešiotų pa
tiekalus dailininkams ir sve
čiams. Prieš išdalijant kavą, 
muziejaus prezidentas išrikia
vo visus dalyvaujančius paro
doje dailininkus į eilę, ir po
nia McCormick pirmiausia, o

Salomėja Nėris
O Julija,—tai tavo kelias
Per negrįstų trobų slenksčius! 
Valstiečių varganos lūšnelės 
Dar nešė baudžiavos naščius.

Prie kapo duobės priartėjus 
Apkalta klūpojo tauta.
O skurdas gimdė prometėjus, 
Ir krūpčiojo naktis šalta.

Tu niekad nebuvai susmukus, 
Tu—su gyvenimu sykiu,— 
Nors vargas lojo, kaip šiuniu- 

kas,
Užbėgdams nuolat už akių.

Už sprangų ašakotą kąsnį 
Tu purvą per dienas bridai. 
Save pamiršus—dar juodesnį 
Gyvenimą aplink radai.

Tu rodai mums buities teatrą, 
Ir vaizdo trūksta dailiojo. . .
Net paukščiai uja vargšą

Petrą,
Kurmelį tą,—mums gaila jo.

Jie kūprina per vėją, gruodus 
Bėdoms nelaimėms varini. . .
Katrė—tamsos auka pajuodus, 
Tu ją ramiai numarini.

Engėjas dvaras — kaip ant 
delno,

Lietuviui — stovinti 'bala.
Iš pūvančio bajorų kelmo 
Nauja išsprogsta atžala.

Naktim prie uždaros langinės 
Ant knygų rymoją žmogus. . . 
Kad broliai būt laisvi...

danginąs
Braidyti Sibiro sniegų.

> >

Kalėjimas ar badas—niekis.
Ir lengva mirti nuo džiovos. 
Balti rūkai banguoja driekias 
Per tylią žemę Lietuvos.

Nakties rūkai nerimsta, 
sklaidos,—

Nuneš juos vėjas—nesustos.
Ryškėja ir gražėja veidas 
Krauju išlaisvintos tautos.

Nebijo nieko — geležinė
Iš liaudies kylanti jėga!
Tai nuoširdžiausiai išpažino 
Kaimietės nuostabi knyga.

paskui ją kiti svečiai ėjo ir 
spaudė dailininkams ranka?, 
sveikindami parodos proga.

Einu žiūrėt, kur mano že
maitė pakabinta. Jieškau po 

i daugybę salių, žfūriu — že
maitė svarbioje vietoje su ilgu 
aukso spalvos plačiu šilkiniu 
kaspinu, prie rėmo prisegtu. 
Išgraviruotoj bronzos skardoj, 
prisegto j irgi prie rėmo, para
šyta : Jonas Šileika, Lietuvių 
Rašytojos žemaitės portretas 
Joseph N. Eisendradth Prize 
—dovana 200 dolerių.

Po šios parodos žemaitės 
portretas keliavo po įvairias 
Amerikos dailininkų parodas. 
Buvo Tarptautinėje tapybos 
viso pasaulio dailininkų darbų 
parodoje Karnedžio Institute 
Pittsburghe, Pa., St. Louis’o, 
Mo. Muziejaus direktorius pa- 

I reikalavo, kad aš atsiųsčiau į 
muziejų visus žemaitės raštus. 
Bet, deja, tuomet žemaitės 
raštai buvo išblaškyti po įvai
rius laikraščius, atskirų raštų 
Amerikoje jokiu būdu negali
ma buvo gauti. Knygynų savi
ninkui atsakydavo, kad že
maitės raštai dar neišleisti. 
Kada žemaitės portretas tri
umfavo po Ameriką, pati že
maitė, sugrįžusi į Lietuvą, mi
rė.

Tai buvo prieš 20 metų.
Ars longa, vita brevis!

Iš Sutiktuvių
V akarelio
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Brooklyno Lietuvių Moterų 
Apšvietos Kliubas turi didelį 
palinkimą surast ir savo eilės- 
na įtraukt ar bent artimai ap
link save suburt juo daugiau 
lietuvių moterų. Tai savota 
ypatybė, sakysite. Gal ir taip, 
bet juk mes tam ir gyvuoja
me.

Sužinojus, kad iš Lietuvos 
pribuvo jaunuolė Elena Bara
nauskienė, parūpo iš jos šis 
tas išgirsti. Jinai — vienintėlis 
mums žinomas asmuo vėliau- . 
šia pribuvęs iš senosios tėvy

nės. .Prie to, mes girdėjom, 
kad jinai čionai teturinti ma
žai saviškių, gi mes labai no
rėtume matyt ją amerikiečių 
lietuvių veikėjų eilėse, kas bū
tų naudon jai ir mums, bet 
kaip ją pakviesti nepažįstant? 
Ot, iš tokių minčių ir kilo su
sipažinimo vakarėlis.

•’ Pramogėlė suruošta birželio^ 
27-tos vakarą, “Laisvės” sa
lėj, tik žodžiu viens kitam pa
sakant ir vienai kitai artimu- J
jų kliubo rėmėjų bei asmeniš
kų B-kų draugu šeimai laišku
čiu pranešant. Mūs pačių nuo
stabai, sutiktuvės įvyko tikrai 
gražios ir masinės. Susidarė 
liuosnorių orkestrą, turėjom ’ 
užkandžiu ir tik lengvų gėri
mu, bet tai nekenkė smagiai 
pabuvoti.

K. Petri k i en ė trumpoj kal
boj varde kliubiečių ir visų 
dalvvių pasveikino garbės 
svečius Petra ir Eleną Bara
nauskus . nakviesdama jiedu 
tart po žodį kitą. Jiedu dėko
jo už draugiškas sutiktuves, 
sakydami, nesitikėję čion turį 
tiek daug draugų. Tačiau mes, 
kurie Petra nuo Seniau pažįs
tam ir atsimenam jo veiklą 
mene, taipgi pašvęstus popie
čius mokinant Ateities žiedo 
Vaiku Mokyklėlėj, žinojom, 
kad jie turi draugu ir kad tie 
draugai mylėtu Petrą su jo 
drauge pasveikint jos atvyki
mo proga. Ir neklydome, kaip 
parodė šis vakaras.

Už labai didelį ir skanų 
(tarsi rožėmis apaugusį bokš
tą) pyragą su užrašu “Sveiki
name Naujai Atvykusią,” kliu- 
bietės dėkingos A. Balčiūnie
nei, Varpo Kepyklos savinin
kei. Mes ją kvietėm tik pavie
šėt, o ji, lyg svočia, pribuvo’ 
su pyragu, kurio užteko visai 
didelei to vakaro Šeimynai. 
Kita gera kliubo rėmėja O. 
Jakštienė, eastnewyorkietė 
darbuotoja, pribuvo nešina di
delė dėže saldainių. Jos jau 
nepirmu kartu paremia kliubo 
darbus. Kadangi pyragu jau 
buvom paviešėję saldžiai, tad 
vakaro pirmininkė saldaines į- ' 
teikė mūs viešniai.

Draugu Kriaučiūno ir La
zausko sumobilizuotai muzi
kantų grupei dėkojame už ne
mokamą orkestrą, kuri pagyvi- * 
no vakarą ir dapildė jo koope- 
ratyviai-Šeimynišką pobūdį.

Kliubietė.



Ketvirtas puslapis’

MIKOLAS LOMONOSOVAS
Maskvos Universiteto 185 Metų Sukakties Proga

Rašo dr. J. Baldžius
(Pabaiga)

Po Bernulio jis duoda naują interpre
taciją šviesos teorijos. Išsamų Lomono
sovo fizikoje ir chemijoje nuopelnų įver
tinimą galima rasti Menšutkino, Madza- 
levskio knygose apie Lomonosovą ir pa
ties Lomonosovo 1934—1939 m. išleis
tuose rankraščiuose ai* jų aprašymuose. 
Tinkamas Lomonosovo nuopelnų įvertini
mas bus galimas, kai bus surinkti ir iš
leisti visi jo raštai, nes Mokslo Akade
mijos 1891 — 1935 m. parūpintasis sep
tynių tomų jo raštų rinkinys nėra pilnas.

Bet Lomonosovas buvo ne tik fizikas 
ir chemikas, jis buvo dar ir mokslo popu- 
liarizatoriaus, vienas pirmųjų teikusių 
mokslines žinias plačiai publikai per sa
vo viešas paskaitas. Jis suprato, kad 
mokslas negali būt uždaromas universi
teto auditorijoj ar laboratorijoj tik iš
rinktiems, jį reikia duoti visiems, kurie 
tik jo nori. Jis buvo tos nuomonės, kad 
ir labai aukštas bei painias mokslo tie
sas galima išdėstyti suprantamai ir pa
prastai publikai. Lomonosovas buvo ir or
ganizatorius, o be to, ir poetas. Lomono- 
nosovo globėjai grafas Šuvalovas ir kt., 
net patarė jam mesti taikomuosius moks
lus ir atsidėti tik literatūrai. Jis savo 
laiške Šuvalovui atsakė, kad neatsisaky
siąs fizikos ir chemijos. Tiesa, grožis ir 
nauda taip jam buvo susieti, jog nei vie
no jų jis nenorėjo atsisakyti. Tiesos jis 
jieškojo fizikoj ir chemijoj, grožio poezi
joj, naudos—praktiniam savo žinių pri
taikyme. Paskutinį dešimtmetį jis visai 
supraktikėja ir rašo apie įvairius prak
tiškus dalykus: mineralogiją, geografiją, 
meteorologiją, geologiją, o savo stiklo 
fabriko nemeta, nors jis jam daro daug 
nuostolių, stumia į skolas, kurių jis ir 
taip nespėja mokėti.

Jis padeda grafui Šuvalovui sudaryti 
kuriamo Maskvos universiteto planą ir 
pataria kviesti užsienio profesorių kiek 
galima mažiau, o siūlo sudaryti stipen
dijas saviems ruoštis, kurie paskui suda
rys mokslo darbininkų kadrus. Kada jis 

''pakliūva į Akademijos kanceliariją, tai 
jis rūpinas ne tik pertvarkymu pačios 
Akademijos, bet gerina gyvenimo sąly
gas gimnazistų ir studentų. Sutvarkė jų 
bendrabutį, laiku išmokėdavo stipendi
jas, egzaminuose įvedė vietoj katedrinio 
klausinėjimo laisvą pasikalbėjimą, drau
dė “zubryti” vadovėlius, o patarė skai
tyti knygas ir galvoti, privedė prie kole
giškų santykių mokytojus su mokiniais, 
dabojo, kad mokinių ir studentų niekas 
neskriaustų. Jis buvo jiems ne tik pro
fesorius, auklėtojas, bet ir draugas.

Akademijos prezidento pavestas Lo
monosovas sudaro Universiteto statutą, 
daug kreipdamas dėmesio į universiteto 
ir fakultetų autonomijas ir gerą finansi
nį universiteto aprūpinimą. Nesant Ru
sijos geografijos nei žemėlapių, jis orga
nizuoja talkos darbą, ruošti žemėlapiams 
ir rinkti medžiagą geografijai. Ir toji jo 
geografija turėjo aprėpti viską: žemės 
paviršių, turtus, žmones, kultūrą, papro
čius. Jis buvo gerbėjas Petro didžiojo ir 
jo darbų tęsėjas, jis padaro mozaiką Pet
ro portretb, Poltavos mūšio ir ruošės ra
šyti apie / Petrą tragediją ar operą. Su 
admirolu čičagovu jis ruošia didelę eks
pediciją į Lediniuotąjį vandenyną, kur 
pasiekia 80 laipsnių paralelę. Jis pirma- 
sis Rusijoj arktikos tyrinėtojas. Jis stebi 
1761 m. planetos Veneros kelią pro sau
lės rutulį ir prieina išvados, kad Vene
roje yra atmosfera. Remdamasis šia iš

vada, jis galvoja, kad gyvybės turima 
būti ir kitur, ne tik mūsų žemėje.

Religijos atveju jis buvo delstas, kaip 
ir Volteris, o su popais kilo konfliktąs 
dėl Barzdos himno, rusų popams satyros, 
plačiai paplitusios rąnkraščių nuorašais 
ir priskiriamos akademikuį Lomonoso
vui. Popai skundėsi carienei, prašydami 
Lomonosovą nubausti, bet Šuvalovo įtą? 
ka skundą neutralizavo. Dėl stiliaus ir 
poetikos Lomonosovas baisiai susipyko 
su dramaturgu ir poetu Sumarakovu, 
kurių grafas Šuvalovas nebepajėgė su
taikinti. Suma^akovą jis vadino kvailiu, 
neišmanėliu, poezijos asilu. Sykį, pama
tęs pas Šuvalovą Sumarakovą, Lomono
sovas tuojau išbėgo, sakydamas nenorįs 
su tuo asilu susitikti. Prieš mirtį Lomo
nosovas Šuvalovui parašė laišką, kuriam 
išdėstė savo planą perreformuoti rusų 
tautos ir valstybės gyvenimą.•

Šiemet sueina 185 metai, kaip įsisteigė 
Maskvos universitetas—pirmasis univer
sitetas Rusijoje. Puškinas pirmuoju uni
versitetu pavadino kaip tik Lomonosovą. 
Poetas įvertino jo sugebėjimus.

Iš pradžių Maskvos universitete, buvo 
trys ^fakultetai—juridinis, medicinos ir 
filosofijos. Pirmaisiais metais kiekviena
me fakultete buvo tik po vieną studentą. 
Pirmųjų Maskvos universiteto auklėtojų 
eilėje buvo ir “Neūžaugos” autorius De- 
nisas Fonvizinas. Savo atsiminimuose 
apie universitetą Fonvizinas pasakoja: 
“Mes mokėmės gana netvarkingai, nes, 
iš vienos pusės, to priežastimi buvo mū
sų vaikiškas tingėjimas, o iš kitos—pro
fesorių apsileidimas ir girtuokliavimas”. 
Į klausimą: “Į kokią jūrą įteka Volga?” 
—vieni studentai atsakydavo:—“Į Juo
dąją”—kiti—“Į Baltąją.” Tiktai Fonvi
zinas atsakė “nežinau.” Už šį atsakymą 
egzaminatoriai jam “vienu balsu pasky
rė medalį.”

1786 m. Maskvos universitete jau bu
vo šimtas studentų. Garsiam ąrchitek- 
tui Kozakovui buvo pavesta pastatyti 
universiteto rūmus. Rūmai buvo baigti 
per septynetą metų, ir universitetas per
sikraustė į juos iš... vaistinės.

1812 m., kuomet degė Maskva, lieps
nojo ir universitetas. Tų laikų kroniki
ninkas pažymėjo, kad “tas vaizdas buvo 
toks didingas ir toks baisus, jog ątrodė 
dega visas Rusijos švietimas.” Rūmus at
statė tik keliolikai metų praslinkus.

Praslinkus beveik šimtui metų po Eka- 
terinos mirties, garsus istorikas Solovjo
vas, Maskvos universiteto profesorius, 
pastebėjo, kad caro valdžia visuomet 
švietimą laikė “ne nuopelnu, o nusikalti
mu.”
. 1830 m. į Maskvos universitetą kitų 
skaičiuje buvo priimtas ir M. Lermonto
vas. Nepaisant nieko, tauta siuntė į šią 
mokslo įstaigą geriausius savo sūnus. Ja
me mokėsi Gribojedovas, Bielinskis, Ger- 
cenas, Ogariovąs, Stankevičius, Granovs- 
kis, Turgenevas, Čechovas, Timiriazevas, 
N. Žukovskis ir kt.

Lomonosovo laikais “paprasta” jau
nuomenė nebuvo įsileidžiama į universi
tetą. Auditoriją pripildydavo privilegi
juotųjų vaikai. Lermontovo draugų 90 
nuoš. buvo ponaičiai. Ir net 1913 m. Ma
skvos universitete daugiausia mokėsi tik 
dvarininkų, pirklių ir dvasininkų vaikai.

Šiandieniniame Maskvos universitete 
visi studentai, kurių skaičius peršoko 
5,000—dirbančiųjų vaikai.

(“L. Ž”)

dar rpį^alinga pagalba iš mū
sų. '

Buvo išnešta rezolįųcija, 
reikalaujant prez. R'ooseyelto, 
kad nepasirašytų po tais ap
sunkinančiais ateivius bįliais. 
Rezoliucija vienbalsiai priim
ta.

30 d. birželio, toje pat sve
tainėje, įvyko svarbios prakal
bos, kurias surengė ALDLp 
63-čia kuopa. Kalbėtojais bu
vo “Laisvės” red. drg. D. M. 
Šojpmskas ir J. Gasiūnas “Tie
sos,” LPS organo redaktorius.

Pirmas kalbėjo J. Gasiūnas. 
Kalbėtojas nurodė, ką Smeto
ninė tautininkų valdžia nuvei
kė per 14 metų ir ką dabar
tinė liaudies yaldžia nuveikė 
per 14 dienų. Drg. Gasiūnas 
faktais nurodė, kad abi Lie
tuvos valdžios nesnaudė, abi 
veikė, bet tik tame skirtumas, 
kad Smetonos valdžia ėjo nai
kinimo keliu, gi dabartinoji 
valdžia žengia konstruktyviu 
keliu, žodžiu sakant, prie 
Smetonos valdžios kas buvo 
teisinga ir naudinga Lietuvai 
ir Lietuvos liaudžiai, tas bu
vo persekiota ir kryžiavo ja
ma. Atbulai prie dabartinės 
valdžios su Paleckiu priešaky
je. ši valdžia jau nudirbo 
milžiniškus darbus naudingus 
visuomenei per 14 dienų, ku
rių Smetonos valdžia nepajė
gė nei per 14 metų. Tokiu at
veju drg. Gasiūnas kalbėjo.

Drg. D. M. šolomskas kal
bėjo skirtingoje temoje; nu
rodė, kokiu būdu Sovietų Są
junga pagelbėjo Lietuvos liau
džiai . prisikelti iš tautininkų 
grabo, šis kalbėtojas palietė 
visas kariaujančias valstybes 
ir nurodė, dėl ko jos kariau
ja ir skerdžia vieni kitų ne
kaltus žmones. Taipgi, drg. 
nurodė, kad jau dabar Lietu
vos šalis ir jos gyventojai pa- 
siliuosavo sykį ir ant visados, 
nes galingas kaimynas Rusija 
neprileis niekam pavergti mū
sų tėvynę Lietuvą!

Abiejų kalbėtojų prakalbos 
labai įdomios, kurios labai 
atatinka šių dienų pasaulinį 
klausimą. Publika kalbėtojų 
nurodytus faktus priima su di
deliais aplodismentais.

Baltimore, Ml
Kas Vęikiama Lyros Chore

Pagal veikimą ir “Laisvės” 
korespondencijų skyriaus rei
kalavimą, tai įąugiau negu 
vieną korespondenciją reikėtų 
parašyti. Gaila, šį kartą ban
dysiu į vieną pabrėžti.

Rengiantis prie Dainų Fes- 
tivalo Brooklyne, rugpjūčio 31 
d., sujudino mūsų choro dar
buotę taip, jog ir yąkacijas 
palikome į šoną. Kilus finan
sų klausimui, kuris irgi svar
bus, griebtasi planų.

Nutarta surengti pikniką, 
daug keblumų teko išgyventi,- 
pakolei birželio 30 d. Mikala
jūno shore įvykęs mūsų pa- 
rengįmas davė gražių rezulta
tų. žodis kitas dėl jo pasek- 
mingumo. Darbas-ir pąsirįži- 
mas draugų ir draugių priva
lo bųti pilnai įvertintu. Kaip 
tai drąugų J. F. Deltųvų, ku
rie ne tik darbu, bet ir auko
mis prisidėjo; juk tas gražus 
baltas gaidys jų augintas, ir F. 
Deltuvienės trys sūriai spaus
ti, tai didelė auka, ką išlai- 
mėjimais išleidus padaryta 6 
doleriai.

Išlaimėta — išvežta, bet 
draugių J. Pivariūnienės, E. 
Jekevičienės, O. Lopetienės, 
O. Paserskienės ir F. Deltu
vienės darbas gaminant val
gius, tarpe kurių krepsų zu- 
pė ir žuvys gana įkyrus dar
bas esti, žymiai prisidėjo prie 
parengimo pasekmingumo.

Varde choro valdybos, vi
siems dirbusiems tariu širdin
gai ačiū!

Lyros Choras susirinkusius 
palinksmino savo dainomis, 
taipgi džiaugėsi turint savo 
tarpe finių merginų chorą, 
kuris buvo geras paįvairini
mas mūsų programos.

Tas įvyko -sekmadienį. Pir
madienį vėl turėjome stoti 
prie darbo-dainų, tai draugo 
A. Bimbos prakalbose (apie 
pačias prakalbas draugai at
skirai pažymės). Bet čia tru
putį trūkumų būta. Pats dai
navimas išėjo gerai, bet kokis 
didelis pliusas dar būtų pri
sidėjęs, jei tie aštuoni daini

ninkai ir dainininkės būtų at
silankę.

Todėlei, ląi paskutinį kartą 
ši yda būųa padaryta mūsų 
tarpe.

{Sekanti diena—antradienis 
choro praktika, jau čia gyvu
mas yra gana linksmas—juk 
tai dainą mokomasi, kuri bus 
dainuojama Brooklyn, N. Y. 
Be to, gauta du nauji nariai: 
Mildred Dumkiūtė ir J. Ben
der. Puiku, kad augą mūsų 
būrys.

Be to, ne tik Brooklyn, N. 
Y., bet Philadelphia irgi mum 
svarbu turėti mintyje. Tai 
“Laisvės” piknikas, rugsėjo 1 
d., jogei ir tenai mūsų dainos 
privalo skambėti nei kiek ne
blogiau. Bet per šį laikotarpį 
lavintis — dar geriau.

Todėleį, dar pakol kas ne
vėlu tiems draugams bei drau
gėms, kurie domisi dainavimu, 
bei dalyvavimu mūsų veikloje, 
prašome stoti į mūsų būrį, kad 
didesnėmis jėgomis daugiau 
darbų nuveikus. Pamokos 
įvyksta reguliariai kąs antra
dienis, 8 vai. vakaro, Lietu
vių Svetainėje.

Bet, tai darine viskas čia 
pasakyta. Nauja “linksmybė” 
artinasi, tai Moonlight excur
sion, rugpjūčio 2 d. 8:45 vai. 
vakaro, Tolchester line, prie
plauka Nr. 16 Light St. Tikie- 
to kaina 50c. suaugusiems ir

Trečiadienis, Liepos 10, 1940

25c. vaikams (5-12 metų).
Ir kasgi nemylėtų praleisti 

laiką laive tarpe “Lyros” cho
ro narių ir5 paremti jį finansi
niai. Tikietai gaunami pas 
kiekvieną choro narį. Kaip 
skaitytojai mūsų laikraščio, ir 
pašaliniai draugai ir draugės 
kviečiami dalyvauti.

Korespondente.

Japonai Keršysią Amerikai
Shanghai, Chinija, liep. 8. 

—Jungtinių Valstijų mari- 
ninkai suėmė šešioliką ja
ponų detektyvų, kurie buvo 
įėję į tarptautinę Shangha- 
jaus dalį, valdomų ameriko
nų. Paskui japonai atsipra
šė amerikonus ir tapo pa
leisti. Bet japonų karinin
kai vis tiek grūmoja atker
šyt amerikonams.

Kai kurie buvę areštuoti 
japonai pasakoja, kad Ame
rikos marininkai juos kan
kinę ir niekinę.

Berlin, liepos 8.—Vokie
čiai praneša, kad jų orlai
viai bombomis nuskandino 
vieną Anglijos submarinąir 
du didokus prekinius laivus, 
o sužeidė kelis kitus anglų 
laivus.

SIUSKITE Į LIETUVĄ
Pasaulines Parodos ir New Yorko Miesto

PAVEIKSLŲ ALBUMU
•

Kurie siuntė tą Albumą į Lietuvą, gauna širdingų 
padėkų už taip gražią dovaną.

KNYGA IŠ 56 PUSLAPIŲ 
Dydžio 9 colių pločio, 12 c. ilgio 

Spalvuotos Spaudos Viršeliais
KAINA 80 CENTŲ

• 
LAISVĖS ADMINISTRACIJA

427 Lorimer St. ; Brooklyn, N. Y.
□------------------------------------------------------------------------------ ---------------- ;------S

Bridgeport, Conn.
28 d. birž. 1940 m., 407 La

fayette St., Lietuvių Svetainė
je, atsibuvo ALDLD 63-čios 
kuopos susirinkimas, šis susi
rinkimas buvo žymiai skirtin
gas nuo kitų buvusių susirin
kimą. Dalykas tame, kuopos 
nariai susirinkę džiaugėsi da
bartiniu Lietuvoje valdžios 
perversmu. Reikia pasakyti, 
nuo to laiko,- kaip jau aš pra
dėjau šią organizaciją pažin
ti ir joje prigulėti, retai kada 
pasitaiko, kad neatlankyčiau 
susirinkimus. Todėl, turėjau 
progos matyti, kaip draugai ir 
draugės šiuose susirinkimuose 
dalindavosi Lietuvos polit. ka

linių vargais ir abelnai reikš
davo didžiausios užuojautos 
visai Lietuvos liaudžiai. Buvo 
ne vienas tokis atsitikimas, 
kad paskutinį centą iš kuo
pos iždo paaukodavo Liet, po
litiniams kaliniams, idant nors 
lašą jųjų vargų būtų galima 
sumažinti. Gi šis susirinkimas 
buvo vienas iš linksmiausių 
per daugelį metų, nes vietoje 
kęsti tuos sunkius rūpesčius, 
kada prašvis Lietuvos drąsuo
liams šviesi dienelė ir Lietuvos 
liaudžiai laimingas likimas, 
už ką jie nesigailėjo savo svei
katos bei gyvasties paauko
ti, šiandien jau skamba per 
visą pasaulį toji linksma ži
nia, kad jau Lietuvos polit. 
kaliniai laisvėj ir podraug vi

sa Lietuvos liaudis laisva! 
Džiaugiamės mes, džiaugiasi 
sykiu ir viso pasaulio proleta
riatas šiuo laimingu Lietuvos 
darbo žmonių likimu. Todėl, 
ALDLD 68tČios kp. nariai 
džiaugsmingai reiškė giliausią 
padėkos žodį Sovietų Rusijos 
vyriausybei už tą taip svarbų 
žygį, kuris pasiliks ant visados 
grožybės puslapių istorijoje, 
o ypatingai mums lietuviams. 
Tąja linksmumo progai nusi
tarta užrašyti dienraštį “Lais
vę” ant metų į Lietuvą kokjos 
nors progresyvės organizaci
jos vardu, taip lygiai nutarta 
šelpti buvusius polit. kalinius 
ir ant toliaus, nes manoma, 
kad nualintai jų sveikatai ir 
m e džiaginiai nuvargintiems

Taipgi, drg. Mockaitis per
skaitė rezoliuciją pasveikini
mui dabartinės Lietuvos val
džios, kuri buvo vienbalsiai 
priimta.

Padengimui lėšų buvo rink
tos aukos. Aukotojų vardai: 
Geo. Valatka $1, J. černaus- 
kąs ir kiti po 50 centų: šima- 
nauskas, Staneikienė, A. Mu- 
reikienė, K. Jasiųlaįtis, M.' 
Valatkienė, B. Bartkevičius, ir 
P. Einoris. Po 25c.: A. Jocis, 
J. Baltrėnas, M. Kairys, A. 
Rafinas, Baltrūnienė, O. Ari- 
sonienė ir M. Arįson. Su smul
kiais viso — $9.78. ALDLD . 
63-čia ‘kuopa reiškia didelį i 
ačiū kalbėtojams, publikąi už 
aukas ir atsiląnkymą į šį 
bų susirinkimą.

1 d. liepos, Į940 m., 
pat svetainėje atsibuvo
74 kp. susirinkimas.’ šiame su
sirinkime be kitko išrinkta de
legatai į būsimą LDS seimą. 
Išrinkti šie draugai: Jurgis 
Radzevičius, ir J. Mockąitįs. 
Susirinkimas nutarė gąpa ge
rų sumanymų organizacijos 
labui, kuriuos delegatai patieks 
seimui. Turiu už gąrbę pra
nešti, kad dąr vįenąs naujas 
narys įstojo į mūsų kuopą. Juo 
yrą Petras Einoris.

M. Arisop.

svąr-

toje 
LDS

Švedija Daro Prekybos Su
tartį su Vokietija

Ludvika, ^vedija.—švedų 
valdžia veda derybas su vo
kiečiais dėlei prekybos mai
nais tarp Švedijos ir Vokie
tijos. Švedų vyriausybė ne
mato kitokios išeities da
bartinėse sąlygose, kaip tik 
susįderėt su vokiečiais kas 
liečia užsieninę prekybą.

(Pirmesni pranešimai sa
kė, kad Švedija leidžia savo 
traukiniais gabent karines 
medžiagas ir kitokius reik
menis vokiečiam į šiaurinę 
Norvegiją.)

Ekskursija Traukiniu
Rengia LDS 8-ta kuopa naudai dienraščio “Laisvės”

Išvažiavimas prie Lake Hopatcong, Nolan’s Point Park, N. J.

LAKE HOPATCONG
Didelis ežeras, puikios maudynes, šokiam 

salė ir grąžąs miškas piknikui.

Rugpjūčio 4 August
19 4 0

TIKIETAS ROUND TRIP $1.00

Pusryčius galėsite gauti ant traukinio, rengėjai patarnaus. 
Tik prašom nesivelint, nes traukinys turi išeit paskirtu laiku 

Traukiniu nuvažiavimas ir sugrįžimas tilt $1.00. 
Į PIKNIKĄ ĮŽANGA VELTUI.

Išanksto įsigykite traukinio bilietus. Juos galima gauti “Laisvės” 
ofise, 427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y., ir pas platintojus.

Maudytis įžanga 10c. Samdąntis kambarį su savo siūtu 35c. Sam- 
dąntis kambąrį ir siūtą 60 centų.

Ekskursijai nepatartina labai puoštis. Rengkitčs paprastai^ taip kaip į 
bcach’ius važiuodami, tai ant traukinio ir miško nereikės saugotis dulkutės.

Bus ant Vietos Gaminami Karšti Valgiai ir Turėsi
me Šaltų Gėrimų. Linkime Gero Apetito.

Parsamdoma laivukąi pasivažinėjimui ant didžiojo ežero Hopatcong

pĘOOKLVNIElMŲ ĄTVPĄI: Liberty St., New 
Yprji City traukinys išeis 8:45 a. m. (Day Light 
Saving Tirpė). Brooklyniečiams geriausia priva
žiuot Jamaica Line traukiniu, išlipt ant Broad St. 
stoties, Downtown, ir nuo stoties eiti iki Liberty 
St. Ferry, Hudson River.

Jersey City Terminai, traukinys išeis 9:00 A. M. 
East 22nd St., Bayonne, traukinys išeis 9:15 A. M. 
Elizabethport, N. J., traukinys išeis 9:20 A. M. 
Elizabeth* N. J., traukinys išeis 9:25 A. M- 
Newark, (Broad St.), traukinys išeis 9:00 A. M-

GRĮŽTANT ATGAL, TRAUKINYS APLEIS PARKĄ 8:30 V. VAKARO



Trečiadienis, Liepos 10, 1940

Lietuvos Kariuomenės 
Demokr atizaci j a

(Tąsa nuo 2-ro pusL) 

riai Lietuvoj užpernai ru
denį per d i d e 1 i us Lie
tuvos k a r i u o menės ma
nevrus... Prisimenu, kada 

"mūsų visa kuopa, kuri su
sidėjo iš atsarginių, kartu 
su puskarininkais ir net po
ra atsargos karininkų, norė
jom vieton tuščio manevra
vimo, pasukti į Ispaniškos 
respublikos apkasus... Ta} 
toks ūpas buvo Lietuvos ka
riuomenėj ... Tačiau tas 
ūpas, tas pasiryžimas buvo 
popinamas ir persekioja
mas.

Už kariuomenės sudemo- 
kratizaciją buvo pasisakius 
ir dalis pažangios ir doros 
karininkijos, tačiau jų nuo
monė nebuvo paisoma, jie 
buvo ignorojami. Šita kari
ninkų grupė įvairiais svar
biais momentais suvaidino 
savo vaidmenį ir vidaus po
litiniam gyvenime. Taip jie 
pernai privertė tautininkų 
vyriausybę atsistatyti.

Gen. Raštikis jau seniau, 
po susipažinimo iš vienos 
pusės su Lenkijos kariuo
mene, o iš antros su Raudo
nąja Armija, teisingai nu
sprendė, kad Lietuvos ka
riuomenė neturi imti sau 
pavyzdžio iš Lenkijos, o 
kaip tik iš SSSR.

Aš tarnavau 5 pulke, kur 
gen. Raštikis buvo pulko 
vadas. Raštikis sakė prakal
bą pulko kareiviams. Iš jo 
lūpų kareiviai pirmą sykį 
sužinojo, kad ir paprastas 
kareivis ko nors vertas... 
Kad ir jis žmogus, o ne tik 
robotas. Kareiviai buvo pra
tę prie kitų prakalbų iš ka
rininkų pusės.. Jo dėka bu
vo prieš porą metų įvestas 
terminas “kovotojas” (pa
imtas iš Raudonosios Armi
jos pavadinimo “bojec”). 
Kovotojas daro iš “kareiviu
ko” daugiau susipratusį ir 
tikslą žinantį eilinį. Taip 
pat buvo manyta įvesti pa
togumo dėlei Raudonosios 
Armijos pėstininkijos sta
tutą. Tačiau tos reformos ir 
kai kurie įsakymai, sudrau- 
dusieji kyšininkavimą bei 
doros laužymą karininkams, 
sukėlė Smetonijos šalinin
kus karinikijoj ir pažanges
nis kariuomenės vadas ta-

gaiš ar žemės... pąrėdkai, 
kaip kokioj karališkoj ar 
Rzecpospolitos armijoj....

Visos reformos, o ypatin
gai tas parėdymas, kad ka
reiviai galės dalyvauti vi
suomeniniam gyvenime, yrą 
geriausia laida, kad Lietuva 
turės dabar susipratusią, 
gerai moraliai ir mechaniš
kai apginkluotą liaudies ka
riuomenę. Tas faktas, kad 
tą kariuomenė artimai ben
dradarbiaus su Raudonąja 
Armija, yra laidą, kad svei
ka Raud. Armijos dvasia ir 
kūnas turės įtekmės ir 
jai...

Dabar Lietuva turės karį- 
kovotoją, kuris žino, už ką 
jis grumiasi, už ką jis turės 
mirti, o toks karys anot 
žmonių rašytojo Gorkio, 
yra nenugalimas...

Taigi, lai gyvuoja nenuga
lima laisvos Lietuvos gynė- 
ja!

Pagarba liaudies kariuo
menei bei jos vadams!

Lietuvos Liaudies Ka
riuomenes Ątšargos 
Karys (R. M.)

liauęlies priešai, o jų turtai 
konfiskuoti. Sustabdyti 
jiems pensijų ir kompensa
cijų mokėjimą. Valstybės 
aparatas privalo būti nuo
dugniai apvalytas nuo liau
dies priešų.

Baltimore, Md
naujai valdžiai 
rezoliucija, tapo 
ir priimta vien-

ŠYPSENOS
Ginąnastikos Painokoj

—Tamsta, tur būt, esi cirke 
dirbęs, kad taip puikiai ko
pėčiomis laipioji?

—Ne, aš buvau kaminkrė-

Gera Proga

linkės dalyvauti šiame dideliame 
piknike. — A. Sauka. (161-163)

WATERBURY, CONN.
ALDLD 28 kp. susirinkimas įvyks 

trečiadienį, liepos 10 d., 7:30 vai. 
vakare, 103 Green St., Venta Sve
tainėj. Visi nąriai malonėkite da
lyvauti, nes yra daug svarbių rei
kalų aptarti. (159-161)

r-f FenHag puąlapli

ELIZABETH, N. J. |
LDS 33 kp. susirinkimas įvyks 

trečiadienį, liepos 10 d., 8 vai. vak., 
LDP Kliube, 408 Court St. Drau
gai, būtinai visi dalyvaukime šiame 
susirinkime, nes bus rinkimas de
legatų j Seimą, kuris įvyks rug
pjūčio pabaigoj. Nepamirškite at
sivesti ir naujų narių prirašyti prie 
kuopos, dar nevėlu. (159-161)

VARPO KEPTUVE

KO SIEKIA LIETUVOS 
KOMUNISTŲ PARTIJA

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

tų turi būti sumažinta iki 
minimumo. Tuojau konfis
kuojami visų pabėgusių 
liaudies priešų turtai. Rei
kalaujama atimti dvarinin
kų žemes su gyvu ir negyvu 
inventorium ir perduoti be
žemiams ir mažažemiams.

Į klausimą, kokios politi
kos Komunistų Partija ma
no laikytis valstiečių atžvil
giu, paaiškinama: Mes tik 
norim išlaisvinti darbo val
stiečius nuo bankininkų ir 
dvarininkų priklausomybės. 
Mes norim, kad žemės val
stiečiams amžinai priklau
sytų, kad jų nepjautų sko
los, kad jiems ir gamtos ne
laimės atveju būtų užtikrin
ta reikiama pagalba. Be to, 
pas mus svarbią vietą uži- 

pagalbosI ma medicinos 
klausimas kaime. Toji pa
galba turi būti liaudžiai 
prieinama (biednuomenei 
nemokamai). Dvarininkų ir 
buržuazijos skleidžiami 
gandai, būk komunistai ren-

. po pašalintas..,
Vėlesnieji įvykiai, kaip ži

nome, buvo Lietuvos liau
dies labui -• kariuomenės
demokratizacija yra viena 
iš šalies išsilaisvinimo pa
matinių pradų. Ligi šiol Lie
tuvos kariuomenė (teisin
giau, skaityk, saujelė privi
legijuotų karininkų) yra 
buvusi tuo fašistų durtuvu, 
kuris pavergė Lietuvą; nuo 
dabar Lietuvos Liaudies 
Kariuomenė bus liaudies 
valdžios ramstis ir budėto
ja nepriklausomybės sargy
boj.

Reformuotoj kariuomenė-

giasi valstiečių žemes atim
ti, yra melas.

Toliau pareiškiama. Mes 
reikalaujame bažnyčios at-

redakto-

ALDLD 25 kp. surengė pra
kalbas pirmą dieną liepos, 
1940, dėl pagerbimo Lietuvos 
naujos valdžios ir dėl atrėmi
mo melų, kurie dabar yra va
roma per kitų srovių laikraš
čius ir bažnyčias prieš Lietu
vos naują valdžia.

Prisiartinus aštuntai valan
dai, žmonių jau buvo pilna 
svetainė. Pirm. A. žemaitis 
atidarė prakalbas ir perstatė 
kalbėtoją “Laisvės
rių drąugą A. Bimbą. Jis kal
bėjo dviejose temose. Pirpia 
kalbėjo Lietuvos reikalais, o 
antroj temoj, kad sulaikyti' 
Amčerika nuo karo.

Kalbėtojas nurodė, kad 
šiandien Lietuvos darbo žmo
nės ir inteligentija sulaukė 
laimingos dienos. A. Smeto
nos fašistinis režimas tapo nu
verstas. Ant kalbėtojo išreikš
tų žodžių žmonės pertraukė 
kalbą rankų plojimu. Kalb. nu
rodė, kad katalikų, tautinin
kų ir socialistų redaktoriai, 
kurie garbino ir gynė Smeto
nos fašistinį režimą, dabar or
ganizuojasi prieš Lietuvos 
naują valdžią ir tam reikalui 
renka aukas. Kalbėtojas per
sergėjo žmones, kad neauko
tų tokiem sutvėrimam savo 
sunkiai uždirbtų dolerių. Ir 
priminė, kad ateityj reikės 
pastatyti paminklas Kaune 
dėl tų draugų, kuriuos A. 
Smetonos fašistai sušaudė.

Kalbėtojas baigė pirmą kal
bą, o žmonės nuoširdų pritari
mą išreiškė rankų plojimu.

Antra tema kalbėtojas nu
rodė, kaip yra didelis pavojus 
darbo klasei Amerikoje, kad 
dabartinė valdžia visais garais 
rengiasi j karą ir jau visokių 
įstatymų yra išleista dėl su
varžymo žmonių.

Lyros choras sudainavo tris Aleksandrijoje.

r - JJ S J g V. S 
sgn!",",1 """r1,, ,.,,-ssssgssssa ■ 
dainas po vadovyste Ch. iGra- 
nosky. žmones dainomis bu
vo pilnai patenkinti.

Pirmininkui paprašius aukų 
del prakalbų surengimo išlai
dų padengimo ir del Lietu
vos Raudono Kryžiaus,' aukų 
surinkta $20.29.

Lietuvos 
sveikinimo 
perskaityta 
balsiai.

Stambesnes sumas aukavu
sių vardai- Po dolerį aukavo: 
J. Urbutis, J. Michell, K. Mi- 
kolaitis, J. Smalenskas, J. Del
tuva ir P. Paserpskis. Po 50c.: 
W. Stankevičius, P. Pivariū- 
nas, Deltuviene, A. Kalinaus
kas, S. Mack, A. žemaitis, V. 
Jebevičius, O. Deltuviene, J. 
Staniene, J. Deltuva, J. Sta
nys ir J. Aučiukaitis. Po 25c.: 
S. Vitkus, J. Lubickas, S. Mu
rauskas, J. Raguckis, V. Ku- 
ciauskas, M. Grimube, K. Lo
peta S. Povilaitis, K. Juskaus- 
kas, O. Brazienė.

Rezoliucija bei Sveikinimas 
Lietuvos Vyriausybei

Baltimorės lietuviai, susi
rinkę Lietuvių svetainėje, lie
pos pirmą dieną, 1940 metų, 
sveikiname Lietuvos preziden
tą Justą Paleckį ir profesorių 
V. Krėvę-Mickevičių su visa 
vyriausybe. Mes visi esame 
pilni džiaugsmo, kad A. Sme
tonos fašistinis režimas tapo 
nuverstas ir broliai ir seserys 
politiniai kaliniai yra laisvi ir 
visa liaudis, kurį myli demo
kratiją, gali šiandien laisvai 
dirbti dėl Lietuvos labo.

Taipgi 
Sąjungos 
suteikimą 
liaudžiai
tuvos vyriausybė 
džiaus susiglaustų su didžiuo
ju kaimynu ir pildytų pada
rytą sutartį.

Mes prašome Lietuvos vy
riausybės, kad stengtumėtės 
surasti būdus, jeigu galima, 
sugrąžinti Klaipėdą Lietuvai.

Pirmininkas Ant. Žemaitis.
Roma, liepos 2.—Italai 

skelbia, kad jų orlaiviai sėk
mingai bambardavę anglų 
laivyno stovyklas Maltoje ir

—Tų taip mažas, o jau rū
kai ! Oh, kad aš būčiau tavo
tėvu!...

—Tamsta gali juo tapti, nes 
mano motiną našlė.

(Surankiota)

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
HUDSON, MASS.

ALDLD 103 kp. susirinkimas 
įvyks penktadienį, liepos 12 d., 8 v. 
v. Visi nariai prašomi dalyvauti, bus 
išduodama raportas iš spaudos pik
niko. — Jaskevičius, Sekr.

(161-163)

SCRANTON, PA.
LDS 82 kp. susirinkimas įvyks 

penktadienį, liepos 12 d., 8 v. v. pas 
F. M. Indriulį, 129 W. Market St 
Visi nariai pribūkite į susirinkimą, 
nes yra svarbių dalykų aptarti. -• 
J. Norkus, sekr. (161-163)

SCRANTON, PA.
ALDLD. 39 kp. susirinkimas įvyks 

pas dd. Praleikus, 401 Electric St., 
liepos 10 d., 8 v. v. Nariai, malonė
kite dalyvauti. — Org.

sveikiname Sovietų 
Raudonarmiečius už 

pagalbos Lietuvos 
ir linkime, kad Lie- 

dar glau-

PHILADELPHIA, PA.
Lietuvių Moterų Birutės Kliubo 

piknikas įvyks sekmadienį, liepos 14 
d., Merchantville (Camden), N. J. 
Dainuos Birutės Moterų Choras, bus 
ir daugiau pamarginimų. Vieta graži, 
yra prūdas maudytis. Bus didelė sve
tainė šokiams, gros gera muzika. 
Kviečiame dalyvauti. Kelrodis: Iš 
Camden Air Port imkite kelią 38. 
pravažiavę gelžkelio tiltą prie stop 
light, sukite po dešinei į Highland 
Ave, Pavažiavę tuoj pamatysite pik
niko iškabą po dešinei. (161-163)

rengia 
LDS 7 
ir ALD

WILKES-BARRE, PA.
Progresyvės organizacijos 

didelį išvažiavimą kaip tai: 
kp., LDS Jaunuolių 210 kp.
DLD 43 kp. įvyks liepos 14 d. Mar
kevičių Ūkėje, Lake Sylavan prie 
gražaus ežero. Bušai išeię nuo sto- 
čįų: kampas S. Sherman ir E. Mar
ket St., kampas Stanton St. ir 
Hazle St., 10 vai. ryto. Bilietai par
duodami iš anksto, už kuriuos ga
lėsite per dieną valgyti ir gerti, be 
tikįctų nebūsite priimami. ..Bus gra
ži svetainė šokiams. Atsilankę galė
site linksmai laiką praleisti. — Kom.

(161-163)

je eiliniai nedaug kuo turės 
prisitaikyti. Masė — darbo 
žmonės—galės dabar ka
riuomenėj daugiau lavintis, 
bet karininkams bus dvi iš
eitys: arba tapti Lietuvos 
Liaudies ir jos kariuome
nės ištikimais vadais, arba 
imtis kito padoraus dar
bo...

Kariuomenės demokrati
zacija palies ir jaunesniuo- 
sius karininkus, kurie kaip 
ir puskarininkiai buvo auk
štesniųjų ųadų eksploątuo- 
jami ir neturėjo teisės net 
apsivesti be pulko vado lei
dimo... Jie galėjo vesti tik

„ mergaitę, baigusią gimnazi- 
! i ir turinčią kraičio pini-

skyrimo nuo valstybės. Mū
sų tikslas įvyvendinti tikrą
ją sąžinės laisvę: tikintis te
gul tiki; netikinčio niekas 
neturi teisės versti mokytis 
religijos, imti šliūbą, krikš
tytis ir mokėti bažnyčios iš
laikymui. Tuojau turi būti 
įvesta civilinė metrikacija. 
Bet mes turim pasakyti, 
kad esame griežti šeimų pa
laidumo priešininkai. Mes 
kovojam už tvirtą ir pasto
vią šeimą, už šventas ir ne
palaužiamas motinystės tei
ses.

Įvedamas nemokamas mo
kslas ir valstybės parama 
biednuomenės vaikams. Tu
ri būti sudemokratinta Šau
lių Sąjunga. Ji turi tapti 
liaudies organizacija, kur 
darbo žmonės galėtų moky
tis ginklą vartoti ir apsisau
goti nuo oro puolimų. Mes 
kovojam prieš visų rūšių šo
vinizmą. Mes reikalaujam 
įgyvendinti visų tautybių 
ekonominę, kultūrinę ir po
litinę laisvę. Turės būti pa
naikinta falsifikuota konsti
tucija. Turi būti paleisti fa
šistinis seimas ir savivaldy
bės. Turi būti suimti visi

Parašiutistų bokštas Pasaulinėj Parodoj, New Yorke.

MONTELLO, MASS.
ALDLD Montello ir Bostono bend

ras metinis piknikas ir šokiai įvyks 
liepos 13 ir 14 dd. Liet. Taut. Na
mo Parke, Montello, šeštadienį, šo
kių pradžia 7 v. v. Sekmadienį, pik
nikas prasidės 12 vai. dieną, šokiai 
5 v. v. Kviečiame vėlinius ir iš apy-

.WAW.V.WAV.V.

VESTIE E. DAyiS 
Licensed Mgr.

84-02 Jąmąįca Avenue
Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto
Tel. Virginią 7-4499

ESTATE OF

BARRY P. SHAUNS
(Shalinskas) į

FUNERAL HOME

ffl

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

530 SUMMER ĄVENUE 
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

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

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

I’aštąs ...............................................    —.........  -

Gatvė ar galinas ................................................ ............................:.............

Apskritys ....-......... ............................ i................... ..............■..........................

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

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

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

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

'• geidaujama. Tai- 
c pogi atmaliavoju 

įvairiom spalVom.
JONAS STOKES

512 Marion St., Brooklyn 
Kamp. Broadway ir Stone Ave., 
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

Stočių BĄĮT Line
Tel.: Glenmore 5-6191

3640 Stagg St Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y, 
Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

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

Siunčiame duoną per paštą į kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime Informacijas apie svorį ir kainas.

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

ĮSIGYKITE DABAR 
žemiau parodyta tik keli iš mūsų didelio sandelio 

šios rūšies daiktų.
Visokiausių Rūšių 

ŽIEDAI
yoiiR Old Wat<H

<»
©

*

■
! TRADE IT IN FOR A ' 

l |«7JEWELj 
IButovnl

- H W< a v

$

nuo $1.50 augštyn 
Daimantai 

Melsvi-balti ir perfektor

O Daugybė kitų daiktų ir 
daiktelių sau reikalin
gų rasite mūsų didelė
je krautuvėje. Užeikite 
pamatyti.

ROBERT
UPTON

JEWELER 
Įsteigta 1892

701 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

Tarpe 
Grahapi & Manhattan Aves.

Tel. Stagg 2-2173
Priminkite šį skelbimą ir gausite nuolaidą

"Z

KAIP PALAIKYT SVEIKATĄ
— VYRAI IR MOTERYS —

Kraujo, Odos ir Nervų Ligos, Abelnas Silpnumas, 
Chroniški Skauduliai, Skilvio ir Mėšlažarnės ligos, 
Chroniški Reumatiški Nesveikumai, Nosies, Ger
klės ir Plaučių Ligos, Inkstų, Pūslės Nesveikumai 
ir kitos Chroniškos Ligos Vyrų ir Moterų sėkmin
gai gydoma. Kreipkitės j Dr. Zins su Pasitikėjimu. 
Atskiri pasitarimų kambariai Vyram ir Moterim. 
Laboratorija, Kraujo ir -šlapumo Tyrimai, X-Rays.

PRIEINAMA KAINA.—IŠMOKESČIĄIS, JEI REIKIA.
IŠTYRIMAI DOVANAI

DR. L. ZINS
(Virš 30 Metų Privatinės ir Ligoninėje Praktikos)

110 East 16 Street, New York
Tarp Union Sq. ir Irving Pi.

VALANDOS: 10 A.M.-8 P.M.; Sekmad. 10 A.M.-2 P.M.
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“Raudonasis Suokai 
bis” Subliūško

“davinių :” 
priklijuota 
tvenkinių ir 
iškarpomis;
meškerė; šuniukas;

iškarpų 
įvairių 

kitokių 
dėželė

Jersey City iškeltas taip va
dinamasis “raudonasis suokal
bis,” apie kurį spauda tiek 
daug būbnijo, subliūško, kaip 
muilo burbulas.

Štai, kaip tas burbulas bu
vo išpūstas:

Liepos 1-mą, Rand Stevens 
ir Ruth Freeman grįžo per 
Jersey City į New Yorką iš 
žuvavimo. Jiems sustojus po- 
licisto paklaust geriausio ke
lio pasiekt tunelį, trys policis- 
tai suėjo klausinėt jiedu. Jų 
dviejų išpažintis, kur jie bu
vę, ką darę, policistams pasi
rodžius nepatenkinanti ir jie 
iškrėtė jų mašiną ir joj rasta 
begalės 
knygą, 
įstaigų, 
paveikslų 
šovinių ;
skuduras; ir kokių adresų są
rašas. Jie sulaikyti New Jer
sey esančiu “netvarkiems as
menims” taikomu įstatymu po 
$10,000 kaucijos kiekvienas. O 
spauda po didžiausiais antgal- 
viais, keleriopai išpūstomis 
pasakomis su pagražinimais ir 
pridėčkais išgarsino susekę ir 
suėmę “raudonojo suokalbio” 
vadus, šnipus ir t.t.

Po išlaikymo kalėjime per 
8 dienas, liepos 8-tą teismas. 
Apsižiūrėję išsišokę, nei fede- 
raliai agentai, nei New Yorko 
policija, nepasirodė, o Jersey 
City policistai pribuvo vedini 
geriausiais advokatais, kad iš
siaiškinti tokį nelegalų areštą 
ir išlaikymą nekaltai kalėjime 
po per nemierą aukštomis 
kaucijomis.

Teisme išsiaiškino, kad iš
karpų knygą sudarė Mrs. 
Freeman mokinys ir jai pa- 
dovanojo; kad šoviniai titika- 
mi voveraitėms ir gal .krali- 
kams šaudyt; kad maišelis su 
banko numeriu gulėjo maši
noj per mėnesius ir buvo var
tojamas priekiniam langui va
lyt. Dar ilgai ginčytasi, ar šu
nelis sudarė kokią nuožiūrą.

Kaltinamųjų gynėjai, argu
mentavo, kad norint sulaikyt 
asmenis reikia parodyt jų ko
kį prasikaltimą, kitaip nėra 
pamato sulaikyt. Policijos 
gynėjai aiškino, kad prasikal
timo parodymo įstatymas ne
reikalauja, užteka nuožiūros. 
Žinoma, jie ir negalėjo kitaip 
aiškintis, kadangi išteisinimas 
kaltinamųjų tuojau leistų sta
tyt kaltinimą už neteisėtą įka
linimą. Dėl to jiedu vis vien 
pripažinti kaltais, bet bauda 
suspenduota.

Spauda, kuri tiek daug pri- 
būbnijo apie juos, kaipo suo
kalbininkus, įdėjo keliasde- 
šimtuose puslapiuose mažą ži
nelę, kad byla baigėsi, o pa
siaiškinti ir atsiprašyti dėl sa
vo šmeižikiško ir kurstančio 
riksmo “užmiršo.”

Prasidėjo Darbininką 
Mokykla

Darbininkų Mokyklos vasa
rinių kursų penktas sezonas 
prasidėjo liepos 8-tos dieną ir 
vakare. Vasarinis terminas 
tęsiasi 6 savaites, vieton re
guliarių 12-kos savaičių ter
minų. Kursuose mokina: ko
munizmo principų, politinės 
ekonomijos, marksizmo-leni
nizmo, Am. Komunistų PartL 
jos istorijos, Am. istorijos, 
unijizmo, kalbėtojavimo ir t.t.

Klasių vai. nuo 11 ryto lig 
8:30 vakarais, 35 E. 12th St.,

Joseph Scottile, 28 nj„ 1930 
Grand Concdurse, Btoaix, su
laikytas po $10,000 kaucija 
kaltinant mirtinai persmeigus 
brolį Vincent, gyvenusį 1006 
44th St., Brooklyne, ginče už 
gembleriaujant padarytą $40 
skolą. . •*

:---- 1.;------ ..................................  '-rn'Ty

Sukniasiuviai Svarsto 
Streiko Klausimą

.......T—■ ......................-.............................

Nuteisė Buvusį Šerifą

ARTISTAI PASMERKĖ WPA MENO 
KŪRINIŲ KROVIMĄ ANT LAUŽO

United American Artists 
Lokalas 60-tas, CIO, pereitą 
pirmadienį pasiuntė WPA di
rektoriui Brehon B. Somervell 
telegramą, kurioj pareikalavo 
palikti nepaliestus didelius 
piešinus (mūrais), WPA ar
tistų padarytus administraci
jos bildinge, Floyd Bennett 
Field, iki “artistų, skraidymo 
ekspertų ir šiaip piliečių” su
darytas komitetas išspręs jų 
menišką ir ideologinę vertę.

Somervell tuos piešinius bu
vo įsakęs nuimt ir sudegint, 
kaipo “blogo skonio,” ir kai
po “komunistinę propagan
dą.” Vėliau įsakė tik nuplaut 
maliavas ir audeklą palikt. 
Jam pasirodę, o gal ir kas ki
tas jam sakė, kad paveiksle, 
pieštame per du artistus, Au
gust ITenkle ir Eugene Chodo- 
row, esąs panąšus Stalinui pa
veikslas ir kitų “raudonybių.”

Išgirdę kad piešinys bus nu
imtas, lakūnai, darbininkai, 
artistai skubino prisižiūrėt pa
veikslui. Apžvelgę paveikslą, 
lakūnai tikrino, kad kaltina
moji esant Stalino figūrą es
anti tikras paveikslas Clem’o 
Sohn, “šikšnosparniško” skrai
duolio, kuris žuvo Europoj 
1937 m. bandymuose skraidyt 
panašiais šikšnosparniui spar
nais.

Piešinio priešai dar nuogąs-

tavo, kad raudonoji žvaigždė 
ant orlaiviams pastolio galinti 
atstovauti sovietinę žvaigždę. 
“O ji gali būti Macy krautu
vės arba Texaco Aliejaus fir
mos,” pasakė dokų komisio7 
nierius John McKenzie, paro
dytas tą “raudonumo simbo-

“Dieve sergėk,” sako dar
biniais drabužiais apsivilkęs, 
įrankiais rankoje nešinas vy
ras, matomai, koks mechani
kas, “jei mano vaikas atsigim- 
tų panašus į Staliną ir išaug
tų į kokį garsų vyrą.. Mųsų 
laikais, bijodami ir savo šešė^ 
lio panašumo Stalinui, mūsų 
viršininkai galėtų jį pasmerkt 
bile kam, kaipo didžiausį mū
sų valstybės priešą. .Ir šie žmo
nės dabar išmetami iš darbo, 
gal ' nusmerkiami badmiriavi- 
mui ir pražūčiai dėlto, kad jų 
padarytame paveiksle 
viršininkams pasirodė 
nas.”

Ir taip karčiai dėstė
pastabas paprasti piliečiai, ir 
išmetinėjo, kad iš brangių me
no kūrinių, lėšavusių valdžiai 
$6,000, išsigandę visokio pro
greso ir darbininkiškumo, vi
sur matanti tik “raudonus 
baubus” viršininkai daro lau
žus, kurių pleškėjimas prime
na raganų gaudymo gadynę ir 
Hitlerio įsigalėjimo laikus.

mūsų
Stali-

savo

Kur Tie Mechanikų 
Darbai?

Laimėjo “Laisvės” 
Pikniko Dovanas

Su “Laisvės” Pikniko 
Svečiais

Liepos 9-tą sušaukta ILGW 
Unijos šapų pirmininkų mitin
gas apsvarstyt sekamus žy
gius sąryšyje su bosų atsisa
kymu atnaujint su unija su
tartį. Derybos sukliuvo ir pa
galiau, visai nutrūko. Rube- 
žius naujai sutarčiai gaut pra
ėjo pereitą šeštadienį, 
bus susitarta, buvo 
skelbt streiką. Jis 
35,000 unijistų. 

___ i_

Jei ne
sutikta 

paliestų

Valdininkas Pasitraukė iš 
Tarnybos

Vandens, elektros ir gasi 
tiekybos komisionierius Jo
seph Goodman pasitraukė iš 
tarnybos ant $6,500 metinės 
pensijos. Tarnyboj išbuvęs 
39 metus, o nuo 1936 buvo 
viršininku. Jo vietininką pa
skirs majoras. Viršininkui mo
kama $10,000 algos per 
tus. ’ ,

me-

ma-

William F. Cassell, 41 m., 
huvęs Queens Apskričio depu- 
tu šerifu, nuteistas neribotą 
laiką kalėti kaltinimais neatli
kus pareigų. Jam buvo pa
vesta saugot teisiamą Vito 
Gurino, jieškomą sąryšyje su 
Brooklyno žudeikomis, Ine. 
Jis apkaltintąjį Gurino leidęs 
lankytis pas Joe Li berto, lai
komą įkalintu kaipo svarbų 
liudininką buvusio tyrinėjimo 
metu.

Queens 
Amerikos Ėjimą

Pereitą sekmadienį įvyku
siame švento Vardo Unijos 
Pild. Komiteto suvažiavime 
Our Lady of Victory bažny
čioj, Florai Park, L. L, priim
ta rezoliucija prieš Jungtinių 
Valstijų įsitraukimą Europos 
karan. Suvažiavime dalyvavo 
150 delegatų iš Kings, Queens, 
Nassau ir Suffolk apskrityse 
esančių tos organizacijos sky
rių.

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. Tel. EV. 7-8451 Brooklyn, N. Y.

Brooklyne paskelbus, kad 
ims mechanikus ir norinčius 
mokintis mechanikų darbų 
šalies ginklavimo reikmenims 
paruošti, tūkstančiai jaunų vy
rų, “šapų kariai,” eilių eilė
mis apjuosė penkių blokų*il
gio plotą prie verbavimo raš
tinės, 131 Livingston St., per
eitą pirmadienį.

Nežiūrint jų pasiruošimo 
stot darban, jiems pasakyta, 
kad iš 1,750 spėjusių užsire- 
gistruot, tik apie 20 nuošim
čių būsią pašaukti darban. Ki
tiems pasakyta kreiptis į savo 
apylinkių State Employment 
Service raštines, arba “už ke- 
letos savaičių ateit pažiūrėt.”

Bedarbiai visai neįmatė ga
limybių darbui, kadangi pasa
kyta, jog ims tiktai:

Jau dirbančius formų dirbi
me, mašinų-įrankiu dirbėjus ir 
kitus metalo darbininkus; au
tomobilių mechanikus; oriai- 
vystės mechanikus; elektris-. 
tus, elektros sujungėjus; gele
žies liejyklų darbininkus, ir 
radio mechanikus, 'faipgi bū
sią imami čion suminėtų rūšių 
mechanikai, išbuvę be darbo 
neilgiau 3 savaičių.

Kitais žodžiais, tik dirban
tieji būtų perkeliami nuo civi
lių ant kariškų darbų, o be
darbiams nepadaroma arba 
jei ir padaroma, tai labai ma
žai, kadangi jiems paliepta 
“ateit pažiūrėt už keletos 
vaičių.”

sekami asmenys:
$10, K. Karpavičie- 

Norwood Av., Brook- 
1715.

Bilieto

“Laisvės” piknike liepos 7- 
tą, Klaščiaus Clinton Parke, 
prie iš anksto pirktų įrangos 
bilietų ir šiaip leistas dovanas 
laimėjo

1-mą, 
nė, 114
lyn, N. Y. Bilieto No. 
2-rą, $7, Mike Sapiega, 402 
Cherry St., New York City. 
Bilieto No. 1927. 3-čia. $5, 
Margaret Lipkus. 165 Wilson 
Ave., Kearny,
No. 969. 4-ta, $3, A. Navikas, 
315 Eldert St., Brooklyn, N. 
Y. Bilieto No. 1649. Silver 
Setą, Frank šaulys, 117 Jac
ques St., Elizabeth, N. J. Bi
lieto No. 550. Vanity Setą, J. 
Gužas, 294 Union Av., Brook
lyn, N. Y. Bilieto No. 352.

K. Karpavičienė ir J. Gu
žas, atsiimdami dovanas, au
kojo 
lams.

po $1 “Laisvės”

MIRĖ

sa-

Įkaitino Dirbant Ėmus 
Pašalpą

Mr. & Mrs. Sarullo, 1184 
60 St., įkaitinti gavę bedarbių 
pašalpomis $2,559 tuo laiku, 
kada Mrs. Sarullo dirbus ir 
nuo birž. 12, 1935 iki liepos

Vandens, elektros ir gaso 
27-tos, 1938, uždirbus $2,-
570; sūnus taipgi uždirbęs 
$163.

John O’Leary, 25 M., išli
kęs gyvas dviguboj saužudys- 
tėj su mergina, Margareta 
Rasch, bus nuteistas liepos 22- 
rą. Jiedu buvo įsimylėję ir su
tarę nusižudyt, kadangi nega
lėjo vestis dėlto, jog jis jau 
buvo vedęs.

reika-

Antoinette Kvietkus, 67 m. 
amžiaus, 173 Madison Ave., 
New York City, mirė- liepos 8 
d., Gouverneur Hospital. .Lai
dotuvės įvyks liepos, 12 d,, 
Kalvarijos kapinėse. Kūnas 
pašarvotas pas dukterį, .Jen
nie Mosechuk, 5405 12th 
Aye., Brooklyn, N. Y.

Povilas Janusis, 57 m. am
žiaus, 213 Kent St., mirė lie
pos 4 d. 
Hospital, 
liepos 10 
pinėse.

Creedmoor State
Laidotuvės įvyks 

d., Farmingdale ka-

Pierson, 23 dienų 
135 Grand St., mirė 
d., Kings County li-

Phylis 
amžiaus, 
liepos 7 
goninėje. Palaidota liepos 9
d., šv. Jono kapinėse.

Laidotuvių 
naši

pareigom rūpi- 
graborius J. Garšva.

JAUNUOLIAMS
Orlaiviams modelių kontes- 

tas įvyks šį šeštadienį Pros
pect Parke, 2:3Q. Dalyviais 
grali būt jaunuoliai iki 18 m. 
Jokių iš anksto registracijų 
nereikės.

Amerikos demokratinėj at
mosferoj išauklėtas jaunimas, 
antroji ir trečioji Amerikos 
lietuvių karta, vis labiau susi
gyvena su savo tėvų išauklė
tu, demokratiją ir darbo žmo
nių reikalus ginančiu dienraš
čiu “Laisve.” Tą rodo jų 
skaitlingas dalyvumas “L.” 
metinėse pramogose. Nežiū
rint, kad didmiestyj yra daug 
jaunimą viliojančių įdomybių, 
vienok jie, pribuvę didmies- 
tin, suranda valandžiukę ar 
pusdienį savo įstaigos reika
lams.

Sutinku jauną, .malonios iš
vaizdos merginą, seniau k,ur 
matytą, su man nepažįstamu 
vaikinu. Sveikinamės. Bandau 
prisimint, kur ją mačiau. Gal 
New Jersey piknikuos,
nau sau, nesitikint labai toli
mos viešnios. “Tamsta iš...” 
išsižiojau klaust, o viešnia, 
matydama mano abejingą iš
vaizdą, susiprato išgelbėt nuo 
klausimo. ' “Taip, Marijona 
Česniūtė, dabar Mrs. Peters iš 
Pittsburgho. Susipažinkite, čia 
mano vyras, Mr. Peters.” Su
sipažinom, pasikalbėjom.

Paėjėjus kiek toliau, gir
džiu stiprų., skambų balsą: 
“Kur skubinate?” Ir, čia jau 
pamačiau Alice Urlakiūtę iš 
Philadelphijos, Pa. “Svečiuo- 
jatės čia, brooklyniečiuose ?” 
klausiu. “Ne, atvažiavom tik 
į pikniką,’’ atsakė jaunuolė.

Nespėjus apsigrįžt, štai at
eina ir Aldona Kazokytė- 
Gray, buvusi brooklynietė, da
bar pottsvilietė, su savo vyru. 
“Ot, kur gera savo miesto pa- 
trijotė,” riktelėjau sveikinda
mosi. “Ir miesto ir ‘L.’ pikni
ko,” pastebėjo Aldona, 

i

Ir taip perj Visą dieną svei
kinomės su daugeliu jaunų 
žmonių, kaip šios virš pami
nėtos tipiškos lietuvaitės. Vie
ni iš j u atvyko patys vieni, 
susimobilizavę mašina; kiti 
padėję ir bųsą mobilizuoti; 
treti padėdami tėvams atvyk
ti. patarnaudami jiem šofe
riais; dar kiti, choristai, pri
buvę pildyt programos. Visur 
būriai jaunimo.

Iš tolimųjų suauffusiu sve
čių teko sueiti hartfordiečius 
A. ir V. Taraškus, Kazlaus
kus; iš Binghamtono Nava
linskus. Vaicekauskus. Beke- 
rienę: IŠ Worcesterio Oną Ma- 
tukaitienę. jaunuoli jos sūnų, 
ir J. Bendor. Gi daugelis ki
tu, tolimu svečių, nors buvo 
girdėta esant, neteko sueit, 
dingo minioje, tartum adatos 
vežime šieno. Labai norėiosi 
patirti kas buvo iš Texas, bet 
nevyko. Taipgi neišvardijamai 
daug suėjau arčiau gyvenan
čių, tad ir tankiau matomų 
žmonių iš Conn., Penn., New 
Jersey ir pačios N. Y. valsti
jos miestų ir miestelių. . i

Susieit seniems draugams ir 
įgyt naujoms pažintims nesi
randa patogesnės vietos ,ųž 
“L.” piknikus. D-sJ

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja didelis kampinis 

štoras su visais įtaisymais tinka
mais dėl grosernūs. Galima atidary
ti ir saldainių krautuvę. Randasi 
prieš mokyklą. Renda prieinama. 
Kreipkitės pas Mrs. Ott, 18 Olive 
St., kampas Powers St., B’klyn, 
N. Y. (161-163)

SUSIRINKIMAI
MASPETH, N. Y.

ŠĮ ketvirtadieni, liepos 11 d., 8 v. 
vak., Zabielskių Svetainėj, Įvyks 138 
kp. susirinkimas. Kviečiame narius 
dalyvauti. — Sekr. (161-162)

PARDAVIMAI
Noriu parduot arba gauti pusinin

ką prie automobilių Parking loto. 
Vieta 210 Moore St., tarpe Bush- 

Brooklyne. 
ant vietos 
Esplanade 
(158-163)

wick Ave. ir White St., 
Galite matyti savininką 
arba šaukite telefonu: 
7-9645.

PARDAVIMAI
Parsiduoda labai graži ūkė prie 

ežero ir prie gero kelio. Yra na
mas su 11 kambarių ir kiti namu
kai, visos tinkamos mašinos ir kiti 
reikalingi dalykai prie ūkio. Randa
si daug gyvulių, 225 akrų derlin
gos žemės. Parsiduoda už prieina
mą kainą. Priežastis pardavimo — 
nėra gaspadoriaus. Prašome kreiptis 
sekamu antrašu: M. Bibiencik, 
R. D. 4, Richfield Springs, N. Y.

(154-162)

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-8622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

„ Tel. Evergreen 8-7179

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

NOTARY 
PUBLIC

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
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas bus 

užtikrintas ir už prieinamą kainą. *

BAR ir GRILL 
LIETUVIŲ RESTAURANAS 
Įdomiai {puošta lietuviška aludė 

ant Grand Street 
Rhelngold extra Dry Alus.

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės

Turime ir kambarių pernakvot 
arba savaitiniai išrandavot
JOSEPH ZEIDAT

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

LeVANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

J. LeVANDA—E. LeVANDA 
Tėvas ir Sūnus Levandauskal

UNDERTAKERS

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. Stagg 2-0783
NIGHT—HA vemeyer 8-1158

Mateušas Simonavičius
fcįj* Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga <=^h

ir impor-
degtines ir

geriausių /

Vietos 
tuotos 
vynai, 
bravorų alus ir

’ elius. Kada būsi
te Brooklyne, už
eikite susipažinti.

Kiekvieną sukatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užčjimui su 
moterims. Nedė
tomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki Vėlai.

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

BROOKLYN, N. Y.
Tel. Evergreen 4-9508
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Užvedus apeliacinę bylą, 
Arcangelo d’Ągosto, nuteistas 
mirt elektros “kėdėj, laimėjo 
atidėjimą nuosprendžio. Jis 
buvo nuteistas už žudvstę plė
šime, kuriame jis dalyvavęs 
kaipo aukos parodytojas.

CHARLES’
UP-TO-DATE

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

Tarp Ten Ėyck Ir Mąujer Sts.
Brooklyn, N. Y.

Gerai Patyrę Barberlal

LietuviŲ Kuro Kompanija
ĮDEDAME master-kraft oil burners 

i 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 aproka\^nus be jokio mokesčio.

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

Telefonas EVergreen 7-1661 ;2*-l
aukos parodytoj as.

Far 
bando 
timą Beach 
tarp Mott Avė. ir Far Rock
away iki 60 pėdų pločio. Lė- 
šuotų ! $20,000.

Rockaway gyventojai 
išgaut iš WPA praplė- 

Channel Drive
FRANK NORRIS

Miesto Planavimo Komisija 
prašė Queens prezidento Har
vey leist perplanuot Queens 
Kolegijos apylinkę, padarant 
ją griežtai rezidencine.

Queens Apskritys jau sukė
lęs $152,114 Didžiojo New 
Yorko Fondui, šelpiančiam 
labdarybių įstaigas.

ir

Lietuvis Budavotojas
Budavoju naujus namus ir 

pertaisau senus
Taipgi atlieku plytų ir 

cemento darbus
Apšingeliuoju iš lauko namus
čtogus visokiais naujausio išdir- 

bimo šingeliais už labai 
prieinamas kainas. ,

Telefonuoklte: Flushing 9-4485

59-25 155th St.
Flushing Heights, L. I.

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. —.Brooklyn — “Laisvės” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI ’
Gaminami Europlško Ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs, lietuviško 

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

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO

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