
Kam Patinka, o Kam f 
Jų Bendras Frontas. |/ 
Ekscesai Nepavyks. 
Bullitt ir Petain.
Ruošias Smurtui.

Tėvynės” redaktoriui Jur- 
gelionui irgi labai nepatinka 
laisva Lietuva. Jam irgi gaila 
Smetonos pakalenijos.

KRISLAI

Tiek to. Bet štai ką p. Jur
gelionis pripažįsta:

‘‘šiuo tarpu patenkintai jau
čiasi (Lietuvos) darbininkai, 
kurie buvo priespaudoje pir- 
mesniųjų vyriausybių. Ypač 
pasitenkinimas pasireiškė nuo 
tada, kai jiems pakelta algos 
nuo 15 iki 20 nuošimčių.

“Tačiau didelėje baimėje' 
jaučiasi tąip vadinami buržu- ' 
jai, kurie nežino, kas atsitiks) 
su jų nuosavybėmis. . .

“Biednesnieji ūkininkai ti
kisi, jog jiems blis proga pa
sidalinti dvarus, bet gerai pa
siturinti ūkininkai prisibijo, 
kad iš jų ūkiai nebūtų atimti 
ir sukolektivizuoti. . .”

Užtenka ir aišku. Pervers
mu, nauja santvarka, pasiten
kinę darbininkai ir darbo vals
tiečiai.

O kas paiso buožių, dvari
ninkų ir buržujų! Suk juos vel
niai! Mums jų negaila. Ne
gaila jų Lietuvos žmonėms.

Jų labai gaila mūsiškiams 
J u r g e 1 i o n ims, GrigaiČiams, 
Michelsonams, Laučkams ir 
kitiems turčių čebatlaižiams.

Taigi, šitie Lietuvos buvusių 
parazitų berneliai čia steigia 
bendrą frontą. Ypatingai kle
rikalų spauda karštai agituo
ja. Mat, jų kolegos (pralo- 
bus kunigija) Lietuvoje turės 
nemažai nuostolių. Jiems Lie
tuva buvo melžiama karvutė. 
Dabar ta karvutė užtrūko. Tai 
gvoltas ir alasas.

Noriu būti pranašu. Man at
rodo, kad iš to bendro fronto 
niekas neišeis. Kadaise car- 
berniai irgi turėjo bendrą 
frontą sugrąžinimui Romano
vų pakalenijos ant sosto ir pa
razitų klasės ant liaudies 
sprando. Bet dabar nieko ne
besigirdėti. Panašaus likimo 
laukia ir mūsiškis lietuviškas 
bendras frontas prieš Lietuvą.

Smetona nebesugrįš Lietuvą 
valdyti. Parazitams ekonomi
niai pagrindai išmušti. Todėl 
tas bendras frontas bergž
džias darbas.

Lietuvos naujoji santvarka 
elgiasi labai švelniai su tais, 
kurie buvo senosios santvar
kos ramsčiai. Tas tiesa, kad 
viena kitą ju vadų suarešta
vo. Bet laukia, ką kiti veiks. 
Jei jie pasiduos naujom są
lygom, nusiginkluos ir nueis 
duoną užsidirbti tiesotais bū
dais, galės gyventi ramiai.

Bet jei jie griebsis ekscesų, 
kaip jau tūli jų pasirodė sei
mo rinkimuose (praneša, kad 
buvo gaisrų ir t.t.), tai gaus 
tą, kas jiems priklauso. Lietu
vos liaudis jų nepasigailės.

Ar pagalvoja apie tai tie, 
kurie čia savo laikraščiuose 
kursto lietuvius prie teroro, 
prie ekscesų, kalba apie ’’ka
rą” ir “kraują”? Tas jų kurs
tymas gali pasiekti vieną kitą 
Lietuvoje ir išmušti iš lygsva
ros. Moralinė atsakomybė1’ 
puls ant Grigaičių, Laučkų, 
Klingų ir kitų sąmoningų Lie- 
tuvos priešų.

Jungtinių Valstijų ambasa
dorius Bullitt sugrįžo iš Fran- 
cijos. Bullitt labai giria gene
rolą Petain, kuris Franciją 
pardavė Vokietijai. Petain 
esąs tikras didvyris.

Ponas Bullitt jau seniai ne- 
besugyvena su demokratija. 
Jau seniai jis broliaujasi su 
fašizmo agentais ir jiems 
gelbsti.

ORAS.—Šilčiau ir būsią 
lietaus.
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Istoriniai Lietuvos 
Seimo Tarimai ir

Jo Sąstatas

Speciali Radiograma 
“Laisvei”

Kaunas, liepos 22.—šian
dien, pagal vienbalsį seimo 
tarimą, Lietuva 3:20 vai. po 
pietų tapo Sovietine Respu
blika. Už dviejų valandų po 
to seimas nubalsavo prašyt, 
kad Sovietų Sąjunga priim
tų Lietuvą kaip Sovietinę 
Respubliką.

Lietuva yra pirma nepri
klausoma valstybė, kuri 
konstituciniu būdu įstoja į 
Sovietų Sąjungą.

Lietuvos liaudies seime 
yra šie žmonių išrinkti at
stovai: 24 valstiečiai, 21-nas 
darbininkas, 4 kareiviai ir 
30 intelektualų; tarp pasta
rųjų yra žymių pažangūnų.

Prezidentas Paleckis savo 
kalboj seime nupiešė, kaip 
lietuvių tautai teko per 
šimtmečius kovot su Lenki
jos ponais'-ir kaip svetimi 
imperialistai stengėsi pada
ryti iš Lietuvos jų spardo
mą “futbolą.”

Paleckis pareiškė, kad 
“Raudonoji Armija—mūsų 
draugas... Nuo dabar jau 
niekad kapitalistai neišnau- 
.dos Liętuvos.”

Vice-minister, pirmininkas 
IKrėvė-Mickevičius, garsus 
prašytojas, išdavė seimui ra
portą ir įteikė rezignaciją- 
atsistatydinimą. Bet seimas 
nepriėmė rezignacijos ir 
nubalsavo pilniausią pasi
tikėjimą Paleckio - Mickevi
čiaus ministerių kabinetui 
ir prašė, kad šie ministerial 
ir toliau eitų savo parei
gas, kol bus pertvarkyta 
konstitucija.

Vidaus reikalų ministeris 
Gedvilą įnešė sumanymą 
įsteigt Sovietinę Respubli
ką. Teisingumo ministeris 
Pakarklis įnešė, kad Lietu
va įstotų į Sovietų Sąjungą.

Priėmę tuos įnešimus, sei
mo atstovai paplūdo džiaug
smu, apsikabino, bučiavosi 
ir dainavo.

Anna Louise Strong.

Amerika Nesiskubina Reikšt 
Nusistatymą dėl Lietuvos, 

Latvijos ir Estonijos
Washington. — Amerikos 

valstybės ministerija per- 
kratinėja faktus paliečian
čius Lietuvą, Latviją ir Es- 
toniją, ir sako, reikės dar 
kiek laiko, kol tie faktai bus 
išstudijuoti. Amerikos vy
riausybei esą svarbiausia 
apsaugot Jungtinių Valsti
jų reikalus tuose trijuose 
kraštuose, kurie nusprendė 
prisivienyt prie Sovietų Są
jungos. Tik tada Amerika, 
girdi, pareikš savo nusista
tymą kas liečia tuos kraš
tus, kai išnagrinės visus 
faktus.

Veikiantysis valstybės mi
nisteris pastebėjo, jog Ame
rika dar teberenka faktus 
apie buvusią Rytinę Lenki
jos dalį, kuri pernai tapo 
prijungta Sovietams.

LIETUVOS SEIMO PAKEISKI
MAS PRAŠANTIS PRIIMT JA 

Į SOVIETŲ SĄJUNGĄ
Kaunas, liepos 22.—Lietu

vos seimas vienbalsiai pri
ėmė pareiškimą dėlei Lietu
vos įstojimo į Sovietų Są
jungą. Pareiškimas sako:

“Lietuvių tauta buvo be- 
gailestingai spaudžiama iš
naudotojų, plėšiama, smur
tu kamuojama, pasmerkta 
skurdui ir nykimui; bet da
bar lietuviai įsteigė naują 
valstybinę santvarką Lietu
voj, tokią santvarką, kur 
patys žmonės yra aukščiau
si savo šalies valdovai. Ši 
santvarka tai sovietinė san
tvarka.

“Lietuva persiorganizavo 
j Sovietinę Socialistinę Res
publiką.

“Per eilę metų Lietuvos 
darbininkai ir dirbančioji 
inteligentija kentėjo nuo 
nedarbo, gyveno skausmuo
se skurdo ir nelygybės. Lie
tuvos valstiečiai kentėjo dėl 
žemės neturėjimo arba dėl 
jos trūkumo, kadangi dides
nė dalis žemės buvo ranko
se dvarininkų ir kitų stam
bių žemės savininkų.

“Senojoj Lietuvoj tiktai 
išnaudotojai gęraj gyveno— 
samdyto jai, fabrikantai, 
b a n k i n inkai, dvarininkai, 
aukštieji valdininkai, kurie, 
verždamiesi prie didelių pel
nų ir įplaukų, pavergė Lie
tuvos darbo žmones.

“Parsidavėliai smetoni
niai valdovai įsodino užsie
nių kapitalą Lietuvoj, kuris 
besočiai plėšė Lietuvos žmo
nes ir savo plėšriais nagais 
draskė ir mėsinėjo lietuvių 
tautos kūną.

“Ekonominiai ir politi
niai Lietuva darėsi vis la
biau ir labiau priklausoma 
nuo imperialistinių grobi
kų, nuo svetimšalių kapita
listų ir bankininkų.

“Dabar žmonės su pagal
ba galingosios Raudonosios 
Armijos numetė šalin sme
toniškų pavergėjų jungą ir 
įkūrė sovietinę galią savo 
valstybėje.

“Sovietų Socialistinių Re
spublikų Sąjunga yra susi
darius iš tautų, kurios sa
vo noru -susivienijo. Jos nė-, 
ra atskirtos viena nuo kitos, 
jos sudaro vienumą.

“Gyvenimas parodė, jog 
bendradarbiavimas tarp so
vietinių respublikų atnešė 
joms dar negirdėtą gerovę 
ir audringai smarkų išsi
vystymą jų ūkio-ekonomijos 
ir kultūros. Istoriniai trum
pu laiku jos pasidarė politi
niai, ekonominiai ir kultū
riniai pažangiomis respubli
komis. Viena respublika, 
stovėdama atskirai pati sa- 
vaimi, niekada nebūtų galė
jus to pasiekti.

“Gyvenimas parodė, kad 
tik Jungtinės Sovietų Res
publikos tegali atsispirti 
prieš imperialistines valsty
bes, kurios grumiasi ir ver
žiasi pavergt ir pajungt ma
žąsias tautas.

“Jeigu Sovietų Respub- 
1 likos nebūtų susidėjusius į 

valstybinę sąjungą, jeigu 
jos nebūtų susivienijusios į 
bendrą karinę ir ekonomi
nę jėgą, tai jos nebūtų ga
lėjusios atsilaikyti prieš su
vienytas jėgas pasaulinio 
kapitalizmo kariniame ir 
ekonominiame frontuose.

“Lietuviai žino, jog per 
visus tuos metus Sovietų 
Sąjunga vedė kuo draugiš
kiausią politiką dėlei lietu
vių tautos.

“Kad Lenkijos ponai ne
pavergė Lietuvos, kad Lie
tuvai buvo sugrąžinta seno
ji jos sostinė Vilnius, kad 
Lietuva.' išsilaikė nuošaliai 
nuo karo liepsnų, kad lietu
vių tauta nutrenkė šalin 
jungą dvarininkų ir kapita
listų ir gavo progą įsteigt 
savo šalyje viepintėlę teisin
gą santvarką, sovietinę ga
lią, — už visus tuos daly
kus priklauso padėka So
vietų Sąjungai.

“Štai kodęl Lietuvos žmo
nės visado$ matė geresnę 
sau ateitį glaudžiame sąry
šyje su Sovietų Sąjunga.

“Piktadariška, atžagarei- 
viška šaika«, pirmiau vald
žiusi Lietuvą, dėjo visas pa
stangas, kad užkirst kelią 
broliškam susiartinimui tarp 
Sovietų Sąjungos ir Lietu
vos; ta šaika darė viską, ką 
tik galėjo, kad neleist su- 
megst nesutraukomą ryšį

Sovietinėje Lietuvoje Būsią
Žemdirbiui Leidžiama Turėt

Iki 30 Hektarų Žemės
Stockholm. — Lietuvos ir 

Latvijos seimai išdirbo pro
gramą, pagal kurią bus per
imti į valstybės rankas ban
kai, geležinkeliai, vandens 
keliai ir pramonė.

Žemė paskelbta kaip val
stybės nuosavybė. Bet kas 
turi ne daugiau kaip 30 
hektarų žemės ir pats ją 
dirba, tai galės tą žemę val
dyti. Tokiam žemdirbiui pa
liekama ir visi gyvuliai ir 
ūkio įrengimai. Taip prane
ša New Yorko Times ko
respondentas iš Švedijos.

Jis sako, kad visi dvarai 
ir ūkiai turintieji virš 30 
hektarų žemės bus paimti į 
valstybinį žemės fondą, o iš 
šio fondo bus skirstomos že
mės bežemiams valstiečiams 
ir lauko ūkio darbininkams. 
Bus panaikinta visi smul
kiųjų ūkininkų taksai ir 
skolos.

Pasak to pranešimo, Lie
tuvoje uždrausta agituot 
valstiečius į bendrus, kolek
tyvius ūkius; bet jei kurie 
patys nori dėtis į kolekty
vius ūkius, tatai leidžiama.

Lietuvoj ir Latvijoj į ban
kus pastatyti valstybiniai 
komisarai žiūrėt,, kad pini
gai nebūtų eikvojami arba 
sukami.

Darbininkų komitetai sau- 
go dirbtuves, kad lįgšieM- 

i

tarp Sovietų Sąjungos ir 
Lietuvos.

“Dabar Lietuvos žmonės, 
kurie panaikino priespaudą 
ir neteisybę ir kurie įsteigė 
naują valstybinę ir visuo
menės tvarką, turi įstaty
miškai sudaryt pastovų su
sivienijimą ir draugiškumą 
tarp Lietuvos Respublikos 
ir Sovietų Sąjungos.

“Lietuvos liaudies seimas, 
įsitikinęs, jog tik inkorpo
ravimas į Sovietų Respubli
ką užtikrins tikrą vyriausią 
savivaldybę Lietuvių Vals
tybei, tikrą bujojimą pra
monės ir žemdirbystės, tik
rą pražydimą lietuvių tau
tinės kultūros, tikrą išvys
tymą medžiaginių ir dvasi
nių liaudies jėgų, pildyda
mas valią žmonių, kurie nu
vertė senąjį režimą,—reži
mą priespaudos ir neteisy
bės, režimą, kur vienas 
žmogus išnaudojo kitą,—to
dėl šis liaudies seimas nuta
rė prašyt Vyriausią Sovietą 
Sovietinių Socialistinių Res
publikų Sąjungos priimt 
Lietuvos Soviętinę Socialis
tinę Respubliką į Sovietų 
Sąjungą kaipo Sąjunginę 
Respubliką tokiais pat pa
grindais, kaip buvo priim
tos U k rainų, Baltarusių ir 
kitos sovietinės respublikos 
į Sovietų Sąjungą.” 

niai jų savininkai negadin
tų jų ir kad darbas būtų 
vedamas be sustojimo.

Panaikintos visos pensi
jos buvusiem valdininkam 
ir jų šeimynom.

Lietuva, Latvija ir Estonija
Greitu Laiku Bus Priim
tos J Sovietų Sąjungą

Maskva. — Greitu laiku 
bus sušaukta sesija Vyriau
sio Sovieto. Jis spręs priė
mimą Lietuvos, Latvijos ir 
Estonijos į Sovietų Sąjun
gą-

United Press pranešimas 
iš Tallinno spėja, kad tatai 
įvyksią šį šeštadienį.

Anglija Gailisi
London. — Anglijos val

dininkai “a p g a i 1 estauja”, 
kad Lietuva, Latvija ir Es
tonija prisivienija prie So
vietų Sąjungos.

Washington. — Preziden
tas Roose veltas reikalauja, 
kad kongresas paskirtų dar 
500 milionų dolerių pasko
loms įvairiems kraštam 
Centralinėje ir Pietinėje 
Ąi^erikose.

Lietuvių Kalba Sovietinėje 
Lietuvoje Bus Vyriausia; 
Tautine Kultūra Užtikrinta

Maskva. — Kai Lietuva 
bus priimta į Sovietų Są
jungą, vyriausia kalba Lie
tuvoje bus lietuvių kalba, o 
rusų kalba Lietuvoje užims 
antrą vietą.

Esą Tie Patys Vokiečių 
Santikiai su Baltijos 
Kraštais ir Sovietais
Berlin. — Vokiečių val

dininkai sako, kad Lietuvos, 
Latvijos ir Estonijos dėji- 
masis į Sovietų Sąjungą ne
tramdo Vokietijos santikiu 
su tais trimis kraštais ar su 
Sovietų Sąjunga.

Anglai Kariausią, Iki Galuti
nai Sumušią Hitlerį

London. — Anglijos už
sienių reikalų ministeris 
lordas Halifax atmetė Hit
lerio pasiūlymą taikytis ir 
pareiškė: “Mes tol kariausi
me, kol bus užtikrinta lais
vė mums ir kitiems.”
Nori Būt Patronais Sveti

mų Kraštų Salų ties
Amerika

Havana, Cuba.—Jungti
nių Valstijų ministeris Hull 
konferencijoj su užsieni
niais ministeriais iš Cent- 
ralinės ir Pietinės Ameri- 
kų siūlė, kad Jungtinės 
Valstijos bendrai su tomis 
šalimis turėtų paimt į savo 
globą esančias Amerikos 
srityje salas ir žemes tų 
kraštų, kuriuos Vokietija 
nukariavo bei nukariaus.
Stengiasi Pakišt Koją Vo
kietijos Prekybai Lotyniš

koj Amerikoj
Havana, Cuba.—Jungti

nės Valstijos siūlosi suda
ryt didelį finansinį fondą 
supirkinėt įvairius produk
tus iš Pietinės ir Centrali- 
nės Amerikų ir paskui par- 
davinėt kitoms šalims. Tuo- 
mi prezidento Roosevelto 
valdžia nori užkirst kelią 
vokiečių įsigalėjimui preky-. 
boję Pietinės ir Centralinės; 
Amerikų.

i—
Numato Griuvimą Kapita

listinio Pasaulio
Stockholm. — Praneša

ma, jog kai žmonės Rygoje 
demonstravo, džiaugdamiesi 
Latvijos prisidėjimu prie 
Sovietų, komisaras A. J. Vi
šinskis pasakė kalbą šitokio 
turinio:

Kapitalistinis pasaulis tik-į 
rai eina linkui sugriuvimo, | 
ir kai jis sugrius, iš to bus. 
nauda visai žmonijai.

Kaunas, liepos 20.—Lietu-: 
vos sportinio jaunimo atsto-; 
vai išvyko į draugiškas run
gtynes Maskvoje.

London. — Anglai skel
bia, kad nuo karo pradžios 
iki šiol jie sunaikinę 2,530 
Vokiętuft?. ftdąivių.

Ruoš kime vasari 
nes pramogas “Lais 
vei” paremt. Jos yra 
didele atrama šiam 
lietuviškos 1 i a u d ies 
dienraščiui.

Tokią savivaldybę su sa
vo krašto kalba turės ir 
Latvija ir Estonia.

Lietuva bus pilnateisė sa- 
vivaldiška sovietinė respub
lika ir turės lygias teises su 
tokiomis didžiomis sovieti
nėmis respublikomis, kaip 
kad Sovietų Rusija bei So
vietų Ukraina.

Lietuvai, Latvijai ir Esto- 
nijai bus pritaikyta J. Sta
lino politika, kuris sako: 
“Vystyt tokią kultūrą, ku
rios pavidalas būtų tauti
nis, bet turinys socialisti
nis.”

Kaunas. — Su milžinišku 
pasisekimu Lietuvoje kon
certuoja žymūs Sovietų ar
tistai.

Vokiečiai Bile Dieną 
Šturmuosią Angliją

Berlin, liepos 23.—Vokie
čių valdžia labai įsižeidus, 
kad Anglija atmetė Hitlerio 
pasiūlymą taikytis. Tai da
bar vokiečiai bile dieną ar 
naktį galėsią pradėt “žai
biškai” šturmuot Angliją.

Vokiečių Orlaiviai Smarkiai- - - - - -
Bombardavo Angliją

Berlin, liepos 23.—Vokie
čių orlaiviai bombardavo 
didžią anglų karo laivų 
prieplauka Chatham, tik už 
kelių mylių nuo Londono, 
ir pramonės centrus Edin
burgh ą, Aberdeeną, taipgi 
Portsmouthą ir įvairius ki
tus uostus ir fabrikų mies
tus Anglijoj. Sakosi pada
rę anglam daug nuostolių.

Anglu Lėktuvai Naikino 
Karinius Naziu Punktus
London, liepos 23.—Ang

lijos lėktuvai bombardavo 
vokiečių prieplaukas, gazo
lino sandėlius, orlaivių sto
vyklas, fabrikus ir kitus 
kariškai svarbius punktus 
Vokietijoj, N o r v e g i j oj, 
Franci jo j ir kituose vokie
čių nukariautuose kraštuo
se.

Montello, Mass.
Numirė Jonas Kavolis
Liepos 22 d. čionai numi

rė Jonas Kavolis, “Laisvės” 
skaitytojas, LDS ir kitų or
ganizacijų narys. Buvo apie 
50 metų amžiaus. Sirgo vi
durių vėžio liga.

Kūnas pašarvotas namuo
se po num. 66 Upland Road, 
Montello. Bus palaidotas lie
pos 25 d., ketvirtadienį.

Velionis paliko nuliūdime 
žmoną Jievą, “Laisvės” ad
ministratoriaus P. Buknio 
seserį.

“Laisvės” redakcija reiš
kia užuojautą jo našlei ir 
giminėms.

Maskva. — Sovietų radio 
pirmadienį skelbė, jog Mas
kva tapo naujo pasaulio sos
tine. _
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Lietuvos Liaudies Valia
Lietuvoj paskelbta sovietinė santvar

ka. Nuo dabar Lietuva virsta Sovietine 
Socialistine Respublika. Lietuva virto 
tuo, kuo siekė ji būti dar 1919-1920 me
tais, kada jos liaudis steigė Lietuvos ir 
Baltarusijos Sovietus.

Kas gi Lietuvoj paskelbė Sovietinę 
tvarką? Ar gal tą padarė Maskva, kaip 
kurie bando aiškinti? Nieko panašaus. 
Lietuvą paskelbė Sovietine jos pati liau
dis. Lietuvoj įvyko visuotini, lygūs ir 
slapti balsavimai. Kiekvienas pilietis nuo 
21 metų amžiaus turėjo teisę dalyvauti 
nominacijose: kitus nominuoti ir patsai 
būti nominuotas. Kandidatus nominavo 
piliečiai fabrikuose, dirbtuvėse, organi
zacijų susirinkimuose, valstiečių susirin
kimuose, masiniuose mitinguose. Nomi
navo, aptarė jų tinkamumą, balsavo, ir 
tuos pastatė kandidatais, kurie daugiau
siai balsų gavo. Nepastatė kandidatų nie
kas iš Maskvos. Nepastatė kandidatų ir 
Komunistų Partija, kuri nesisavina visų 
piliečių teisių, kaip darydavo tautininkų 
klika. ,į ? 1 Ų *

Taigi, kandidatai į seimą buvo iškelti 
pačių masių, per pačias mases ir iš pačių 
masių.

Rinkimuose dalyvavo visi piliečiai. 
Kiekvienas turėjo teisę' balsuoti už ar 
prieš. Jeigu tie kandidatai nebūtų turė
ję Lietuvos liaudies pasitikėjimo ir pri- i 
tarimo, tai liaudis nebūtų už juos balsa
vusi. Balsavimuose dalyvavo per 1,386,- 
000 Lietuvos piliečių, kas sudarė 96% vi
sų galinčių balsuoti. Balsavusieji atida
vė per 99% savo balsų už Darbo Liau
dies Sąjungos išstatytus kandidatus. 
Reiškia, išrinktieji turi teisę kalbėti Lie
tuvos liaudies balsu, nes ta liaudis juos 
pastatė ir išrinko.

Apart balsavimų, masiniai susirinki
mai priėmė rezoliucijas. Kaune, Vilniuje 
buvo susirinkimai, kurie viršijo 100,000 
piliečių. Vietomis, kaip į Ukmergę, su
važiavo daug apylinkės valstiečių ir su
darė 20,000 susirinkimą. t

Ar tai nebuvo Lietuvos liaudies valia? 
Kada ir kur prie Smetonos fašistų re
žimo, per 14-ką metų, buvo Lietuvoj to
kie susirinkimai? Niekados! Smetona » 
buvo Lietuvos liaudies priešas ir jis bijo
jo, kad masės nesueitų į daiktą. Gi laiki
noji Lietuvos valdžia su Pąleckiu prieša
kyje liaudies nebijojo ir leido jai laisvai, i 
nevaržomai pareikšti savo troškimą, iš
rinkti savo atstovus, savo būsimą val
džią. !

Tie milžiniški Lietuvos liaudies susi
rinkimai reikalavo, kad žemė būtų per- j 
vesta ją dirbantiems. Tai senas daugelio I 
šimtų metų Lietuvos žemdirbių troški
mas. Dar caro laikais žemdirbiai dirb
dami ponų dvarus kalbėjo poterius ir 
prašė Dievo, kad jis duotų tokį karalių, 
kuris tas žemes pervestų tiems, kas jas ’ 
aria ir sėja.

Kitas darbininkų reikalavimas buvo i 
nacionalizuoti (suvisuomeninti) gamtos 
turtus, fabrikus, dirbtuves. Trečias pasi
sakymas buvo: kokia turi būti busimoji 
Lietuvoj santvarka? Lietuvos piliečiai 
paėmė iš gyvenimo pavyzdį. Jie surado, 
kad tik Sovietinė santvarka suteikia pil
niausią laisvę, lygybę, progą žmogui vys
tyti jo gabumus, plėstis mokslui, kultūrai 
ir abelnam progresui. Ir šimtuose rezo
liucijų jie reikalavo, kad Lietuvoj būtų 
įvesta sovietinė santvarka.

Ketvirtas klausimas buvo: kaip ge
riau, ar Sovietinė Lietuva turi pasilikti 
viena skyrium, ar susijungti federatyviai 
su Sovietų Sąjunga, kurios konstitucija 
nusako;

“Straipsnis 16. Kiekviena Sąjunginė 
Sovietų Respublika turi savo konstituci
ją įimančią domėn respublikos ypatybes 
ir sąstatą pilnai atatinkant su Sovieti
nių Socialistinių Respublikų Sąjungos 
Konstitucija.

“Straipsnis 17. Kiekvienai Sąjunginei 
respublikai paliekama teisė laisvai išeiti 
iš Sovietinių Socialistinių Respublikų Są
jungos.”

Reiškia, jeigu Sovietinė Lietuva tam
pa dalimi Sovietų Sąjungos, tai ji turi 
pilną laisvę. Ji buvo ir bus Lietuva, tik 
vietoj išnaudojimo, priespaudos, pavergi
mo—bus laisva Sovietine Lietuva. Ji tu
rės savo mokyklas, laikraščius, knygy
nus, visokias kultūros ir apšvietos įstai
gas, jas plos, didins. Ji turės savo val
džią, savo kalbą, savo vidaus tvarką.

Kas gi bus bendro, kada Lietuva taps 
dalimi Sovietų Sąjungos?

Pirmiausia bus vienoda santvarka— 
darbo žmonių santvarka. Antra, Lietuvos 
užsienio reikalus nustatys bendra Sovie
tų Sąjungos politika, nebus užsienyj at
skirų Lietuvos atstovų ir konsulų, kaip 
jų neturi skyrium nuo Sovietų Sąjungos 
nei rusų, nei baltrusių nei ukrainiečių, 
nei bent kuri kita sovietinė respublika. 
Bus bendras paštas. Bendri, vienodi pi
nigai ir bendra armija. Kitais žodžiais, 
kaip Jungtinės Valstijos susideda iš 48 
valstijų, kurių kiekviena turi savo kon
stituciją, tvarką ir parėdką. Bet pinigai, 
paštas, armija ir užsienio reikalai yra vi
sų valstijų bendrai išrinktos federalės 
valdžios rankose. Pasakos, kad “rusai iš
naikins lietuvius” yra bjaurus ir bepro
tiškas melas!

Mes žinome, kad Lietuvoj Sovietinę 
tvarką įvedė ne saujalė, bet Lietuvos 
liaudis, Lietuvos masės. Tokia Lietuvos 
liaudies valia. Tam niekas negalės pasto
ti kelią.

Mes žinome ir jaučiame, kad Jungti
nėse Valstijose milžiniškoj didžiumoj lie
tuviai su džiaugsmu pasitiko tą žinią, nes 
tai vykinama gyveniman tas, už ką tūks
tančiai lietuvių seniai kovoji, už ką 
daug didvyrių Lietuvoj kentėjo katorgos 
kalėjimuose ir kažkurie net mirė. Mes 
jaučiame, kad šią žinią su džiaugsmu 
pasitiks kiekvienas lietuvis* darbininkiš
kų organizacijų narys, katalikas—para- 
pijonas, tautietis, kiekvienas, kuris myli 
savo brolius, seseris, tėvus, gimines, savo 
kraštą, savo seną tėvynę.

Su dantų griežimu, su bjaurių melų 
kampanija, su išmislais ir pletkais, su 
grūmojimais ir skundais, su keiksmu ir 
pražūtimis laisvą darbo liaudies Lietu
vą pasitiks Antano Smetonos šalininkai, 
visi tie, kuriems nemylima laisva, darbi
ninkiška Lietuva, kurie troško išnaudoti 
lietuvius, būti fabrikantais, ponais, ge
nerolais ir ant lietuvių sprando jodinėti. 
Jie griebsis visokių melų ir kurstymų. 
Tą mes žinome.

Iš Washingtono jau praneša, kad Lat
vijos atstovas ponas BUmanis prakeikė 
Latvijos naują santvarką, prakeikė Lat
vijos Sovietus, pareiškė, kad jis bus Wa
shingtone Latvijos “atstovu”, nors, žino
ma, jis neturės ką atstovauti. Latvijos 
liaudis, kaip ir Lietuvos ir Estijos, eina 
savo keliu ir nepaiso, ką daro ponai Bil- 
maniai. Jokie keiksmai prieš Latvijos 
liaudį negalės sulaikyti ją nuo jos siekio.

Mes dar nežinome, ką pasakys Lietu
vos' buvę Smetonos valdžios atstovai. 
“Dirva” jau pranašauja, kad “užsienyj 
susidarys Lietuvos valdžia”—supraskite, 
Smetonos šalininkų. Jeigu tokia “val
džia” susidarys, tai ji nebus valdžia. Tai 
bus apgavystė, tai bus tokia “valdžia”, 
kokia buvo Rusijos caro per 23 metus 
Paryžiuje. Jeigu tarpe Lietuvos buvu
sių atstovų atsiras tokių, kurie išdrįs iš
stoti prieš Lietuvos liaudies valią, prieš 
jos valdžią, tai jie nebus jokie Lietuvos 
atstovai, tai bus nuotrupos nuo lietuvių 
tautos, nuo Lietuvos valstybės, su kuriais 
niekas rimtai nesiskaitys.

Mes gyvename Jungtinėse Valstijose. 
Mes didžiumoj esame šios šalies piliečiai. 
Mes tapdami šios šalies piliečiais atsisa
kėme nuo Letuvos pilietybės. Mes netu
rime teisių kalbėti Lietuvos vardu, dary
ti kokius patvarkymus ir įnešimus Lie
tuvai. Mes tik galim išreikšti savo mintį, 
Jkaip mes jaučiame, kaip suprantame 
tuos didelius istorinius įvykius. Tuo kar
tu mes trokštame, kad lietuviai būtų 
vieningi, kad jie nepasiduotų į jokių pik
tos valios žmonių pinkles, kad jie pir
miausia rūpintųsi naujos mūsų tėvynės 
—Amerikos gerove, jos apgynimu nuo 
agresorių, jos laisvės ir demokratijos tei-

■\

Lietuva Naujubiznyje, jis visuomet palai
kė glaudžius ryšius su mū
sų judėjimu: priklausė mū
sų organizacijoms, skaitė 
mūsų spaudą — ypatingai 
dienraštį “Laisvę”—ir, kiek 
jo jėgos leido, veikė. Dėlto 
ir Norwoodo draugai velio
nį Sarapa ne tik gerbė, bet 
ir mylėjo. Mirdamas, velio
nis Sarapas nepamiršo ir 
mūsų spaudos ir judėjimo.

Paliko draugas Sarapas 
savo sūnų Alfredą, taipgi 
savo draugę, Sarapienę.

Skaudu prisiminti neteki
mo mūsų draugo Sarapo. 
Bet smagu kalbėti apie jo 
darbus—darbus ž m o g aus, 
kuris visą savo gyvenimą! 
Amerikoje buvo uolus vei
kėjas darbininkų judėjime 

gerai prasilavinęs. y " - --
Veltui laiko jis neeikvoda- jgyvenęs bent metus laiko,lmu- . . . v . , ..

Visuomet skaitydavo:^ būtu pamatęs kad tos' socializmą ilgai kovo-i žmogaus žmogum įsnaudoji- 
arba diskusuodavo su drau- idej0S) kurias jis skelbė, Lie- ------- « ----- ~------------- ,
gaiš bėgamus klausimus, tuvoje jau užkariavo kraš-'Lietuvos sūnūs ir dukterys.: 
Mėgdavo susieiti su mūsų ta-Kaip jam būtų smagu! 
judėjimo oponentais ir su!
jais diskusuoti, <r
tuotis. Kaipo fabriko dar-i

Prisiminus Teofilių 
Sarapa

Liepos mėn. 24 d. sukan
ka lygiai metai nuo mirties 
norwoodiecio Teofiliaus Sa
rapo. Ta proga noriu prisi
minti apie tą gerą mūsų! 
veikėją ir spaudos rėmėją.

Teofilių Sarapa pažino
jau nuo 1914 metų. Ilgokai 
su juo teko darbuotis LSS 
60 kuopoj So. Bostone, taip
gi, kai įsikūrė ALDLD 
—2-roj kuopoj. Scenos dar
be kadaise draugas Sarapas 
taipgi veikliai dalyvavo.

Tai buvo rimtas draugas, 
tylus, mandagus, draugiš
kas ir

vo.

Lietuvos liaudis tarė sa-Į Tas tiesa, kad už socializ- 
vo didįjį žodį, pasirinko ke- mą tiesioginiai kovojo ir 
lią savo ateičiai. Klaidos’kentėjo tiktai klasiniai są- 
nepadarė. Paklyst ji nega- moningi Lietuvos sūnūs, ta
les. Šis kelias veda į naują čiau jo troško, dažnai ne
gyvenimą—daug šviesesnį'sąmoningai, visa Lietuvos 
ir linksmesnį, negu buvo iki darbo liaudis. Ji laukė ir 
šiol. | troško švelnesnio, laimin-

Už tą naują gyvenimą, įlgesnio gyvenimo. Ji neap- 
kurį iškilmingai maršuojal kentė parazitų ir ilgėjosi 
mūsų gimtinis kraštas Lie- pasiliuosavimo nuo jų. Ji 
tuva, seniai kalbėjo švie- norėjo, kad tie įrankiai, ku
šinusios žmonijos galvos, riais ji dirba, ta žemė, ku- 
kurio seniai troško blai-lrią ji apsėja, tie vaisiai, ku- 
viausios pasaulio sielos, už Į riuos išduoda ta žemė ir tas 
kurį kovojo ir mirė drą-j rankų darbas, priklausytų 

_! šiauši liaudies sūnūs visuo-ijai. O ta santvarka, kurio- 
Jse amžiuose, visose gadynė- je darbo įrankiai ir darbo 

Jei velionis būtu dar pa- !se- mes vadiname socializ-; vaisiai pi įklauso tiems, ku- 
| rie dirba, kurioje nebėra

jo ir daug kentėjo geriausi mo, yra socializmas.
Dabar Lietuva atsistojo 

Daugelis toje kovoje žuvo, ant kelio į socializmą. Visa 
nesulaukę laimingos laimėj i- galia darbininkams ir dar-Draugas Sarapas yra mi- .V1 . . . .v

argumen-jj0 skelbtos idėjos'1110 valandos. O išlaisvinti is
'gyvuoja ir gyvuos. Darbi-'smetoninių bastilijų politi- savo rankose jie nušluos iš- 

bininkas, Teofilius Sarapasįlinkų judėjimas niekad ne-!niai kaliniai, mūsų broliai naudojimą ir susitvers sau 
būdavo kitiems darbiniu- tokių žmonių kaip ir draugai, per ilgus metus j laimingą gyvenimą.
Laws nnvvv.džin Ji.ą oMpiA velionįs Sarapas. C įkentėję ir paaukoję geriau-
būdavo kitiems darbinin
kams pavyzdžiu.' Jis galėjo 
nusileisti žmogui asmenį- į 
niais klausimais, bet princi-i 
pe—niekad.

bo valstiečiams! Su galia

Geriausio jiems pasiseki- 
R. M. !sias savo gyvenimo dienas mo! Kiek mums sąlygos 

’ ir sveikatą, yra paliudijimu leis ir kiek mes pajėgsime, 
AMERIKINIŲ KRAŠTU mūsų gadynės Lietuvos liau- mes jiems padėsime. 
SUEIGA PRIEŠ FAŠISTŲ %s kovlJ už socializmą. | A. B.

ŠALIS

Havana, Cuba.—Jungti
nių Valstijų ir Lotyniškos! 
Amerikos atstovai čia svar- Klausimas;

Klausimai ir Atsakymai

Teofilius Sarapas
Kai velionio Sarapo pir

moji žmona numirė, tuomet 
jis apsivedė su norwoodiete 
d-ge Jarmalavičiene. Su ja 
ir gyveno iki savo mirties. 
Šeimyniniame gyvenime jis 
taipgi buvo pavyzdingas 
žmogus. Norwoode draugai 
Sarapai turėjo drapanų san-j pondentai šičia abejoja, 
krovą. Tūli žmonės, patapę■ Sovietų Sąjunga iš tikro 
iš darbininkų biznieriais, j reikalauja, kad Rumunija 
tuojau suklumpa, pradeda | įvestu liaudiška valdžia, 
išsižadėti savo principų, at-1 
siskiria su darbininkiško-’ 
mis organizacijomis, meta 
skaitę darbininkišką spaudą 
—taip sakant “supončja”. 
Jiems darbininkų judėji- 

jnas palieka svetimas.
Ne taip buvo su draugu 

Sarapu. Kad ir būdamas

sto prezidento Roosevelto i ~ ~ , . .. . v
pasiūlymą išvien veikt,: Geibiama Redakcija. As
idant pastoti kelią vokiečių n01eciau’ .^ei laisvę 
prekybos įsigalėjimui Lieti-. atsakytumėte į mano kiau
nėje Amerikoj ir bendromis'snil3- Kiu galima suiasti 
jėgomis, vadovaujant Jung-, aiy.° vaic*as, kuriuo as at- 
tinėms Valstijoms, gint vi-!vaziavau ^a
sus amerikinius kraštus nuo A.ardą pamiršau. As atya- 
pavojaus iš fašistinių šalių 
pusės.

Sovietai Reikalaują Įvest 
Žmonių Valdžią Rumunijoj

Bucharest, Rumunija, lie
pos 22.—Amerikiniai kores- 

, ar

New York, liep. 22.—Ra

Ijant Amerikon.
., važiuo-

Pilietystės Certifikatas Gali 
Būti Panaikintas

Klausimas. Ar teisybė, kad 
kuomet ateivis įgyja Ameri
kos pilietystę, ją negalima

žiavau per Baltimorę 1908; nuo jo atimti, tik, jeigu jis nu
ometais, rugpjūčio mėnesį, baustas rimtu prasižengimu? 
i Gal per Baltimorės konto- Atsakymas. Neteisybė. Pi- 
i ra, ar kur kitur? Malonė- lietystės certifikatas gali būti 
kite paaiškinti. Iš kalno ta- panaikintas • už prasižengimą, 
riu draugišką, didelį ačiū. bet tas prasižengimas turi bū- 

' Į ti sąryšyje su naturalizavimu.
Pav. pilietystės certifikatą

1 negalima panaikinti, jeigu na-
Atsakymas; turalizuotas pilietis, po natu-

Veikiausia laivo vardą rabzavimo papildo žmogžu-
norite sužinoti pilietinių po- yvstę..ir bt- Bet jeigu rasta,

. T . . . t . kad lis davė neteisingas in-pieru gavimui. Jei taip, tai;. .. . • •&v. formacijas sąryšyje su jo na-
jus pačios nesu upmkite.. ^urajizavimU—pav., jeigu jis 
Pildydamos aplikaciją dėl sakė, kad išgyvenęs Jungtinė-

! penkis metus, 
iš tikro tik keturis,

Mary Blazaitis

j

Pildydamos aplikaciją dėl s - 
pirmų popierų pažymėkite se Valstijose 
metus ir mėnesį pribuvimo kuomet

dio žinios du sykiu pakar- Amerikon, taipgi uostą, į certifikatą galima panaikinti.
Naturalizuotas pilietis, ku-kurį atvykote. Valdžios įs

taigos sujieškos laivo vardą, ris išsikrauto iš Jungt. Vals- 
ĮTik nepamirškite paduoti i tijų ir gyvena svetimoj šaly, 

daiyVTaudiška'vyriausybę! savo pavardę taip, kaip bu- neprisilaiko. prie jo prisietos 
k, ... - v tapti nuolatiniu Jungt. Valsti-Rumumioi. vo rašoma ant dokumentų . 1 ... .. . . ... . .■' J .  ' ]u piliečiu ir todėl gi laikoma,

tojo, kad Sovietai reikalau
ja pakeist karaliaus Karo-i 
lio fašistinę valdžią ir su-!

Giminės ir draugai laukia žinių iš požemio—iš hngliakasyklos, kurioje užgriuvo 
daug mainierių ir 63 mainieriai tapo užmušti. Toji nelaimė, kaip žinia, atsitiko 
prie Portage, Pa.

; kad jis atidavė Amerikos pi- 
! lietystę, bet negalima jo cer- 
; tifikatą dėl tos priežasties pa
naikinti, nors jam Amerikos 

i pasportas ir Amerikos val- 
! d žios apsauga jam būnant už
sienyje, yra atsakyta. Ameri- 

' kos pilietis, gimimu ar natu- 
i ralizavimu, pameta jo pilic- 
j tystę, jeigu jis tampa natura- 
I lizuotu kitoj šaly, arba jeigu 
'jis prisiekia ištikimumą kam 
‘ kitam. FLIS.

Anglai Kariausią, iki Vokie
čiai Būsią “Sukriušinti”

London, liepos 22.—Pra
nešama, kad Anglijos užsie- 

iniu reikalu ministeris Hali
fax ir ministeris pirminin
kas Winston Churchill 
“griežtai atmes” Hitlerio 
pasiūlymą eiti į taikos de- 

irybas. Anglų valdžia pasi
ryžus tęst karą, iki Vokie
tija “bus sukriušinta.”

V

siu išsaugojimu, jos garbingų tradicijų 
išlaikymu, prie kurių iškovojimo prisi
dėjo ir lie tu vys Tadas Kosciuška. Mes * 
neprivalome kenkti Lietuvoj mūsų bro
liams, seserims, tėvams, giminėms ir 
abelnai lietuviams tvarkyti jų gyveni

mą taip, kaip jie trokšta, kaip jų reika
lai nusako. Lietuvoj įvyko pamatinis pa
keitimas santvarkos. Lietuva įžengė į 
naują gyvenimą ir Lietuva tą padarė pa
ti, pagal savo liaudies valią, troškimą ir 
supratimą.

Associated Press skelbia, 
jog Lietuvos, Latvijos ir 
Estonijos žemėse taipgi yra 
kuro medžiagų (supranta
ma, anglies bei žibalo) ir 
metalų, tik kad šie gamtos 
turtų šaltiniai iki šiol buvo - 
neatidaryti ar neišvystyti.

n
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Karas neša darbo žmonėms žaizdas, 
mirtį ir širdgėlą, karo taksus ir skurdą, 
sunaikinimą organizacijų ir asmens teisių. 
Mes, darbo žmonės, nenorime karo. Pra- 
neškim apie tai savo kongresmanams!

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

GRAŽIOS MERGINOS GRAŽIAI PASIDARBAVO

Trečias puslapis

Jauna Amerikos Lietuvaite 
Gina Tėvų Teises

Ko Reikalavo Lietuvos Ponam; 
Vergavusios Tarnaites?

davo atkišusios bučiuoti, o da
bar, Lietuvos žmonėms nusi- 
sprendus patiems būti lygiais 
ponais, turės ta rankele dirbti 
naudingą darbą. Daug jų at
bėgs ir Amerikon, tikėdamo- 
sios čia savo raudomis ką nors 
apgauti ir be darbo pagyventi. 
Bet nedaug ką laimės. Ameri
kon daugelis lietuvių darbinin
kių ir suvažiavo bėgdamos 
nuo tarnaičių likimo, tad jos 
dėl dykaduonių pasiaukoti ne
panorės, o Amerikoj augę lie
tuviai dar mažiau kreips do
mės j tuos dejuoklius. Atrodo, 
buvusius savo šalies ir savo 
tautiečių engėjus, kurie neno
rės užsiimti teisingu darbu, 
laukia “verksmas ir dantų 
griežimas.”

Smetonos vyriausybei Lietu
voj pravirtus, tautos ‘vadams’ 
išdūmus užsienin, laisviau at
sikvėpė jr labiausia už visus 
išnaudojami ir užguiti darbi
ninkai — tarnaitės. Pa j u tu
sios laisvę susirinkimo ir žo
džio, jos nelaukiant pradėjo 
šaukti savo susirinkimus ir 
skųstis savo vargais. O pasa
kyti jos turėjo daug ko, kaip 
parodo vos tik gautas iš Kau
no, žemiau telpąs pranešimas 
apie vieną tokią sueigą:

Iš Tarnaičių Susirinkimo
“Kaunas. Gausiame Kau

no tarnaičių susirinkime kal
bėtojos tarnaitės paprastais 
žodžiais nuoširdžiai ir atvirai 
pasipasakojo savo vargus ir 
sunkųjį gyvenimą.

“Mes nežinojom, kas daro
si už mūsų ponų durų, mes ne
pažinome kito gyvenimo be 
virtuvės. Mes buvom vergės, 
kurias ponai ir jų vaikai iš
naudojo, bet nieko nedavė. 
Nuo ankstaus ryto ligi pusiau
nakčio mes tik savo darbda
viams priklausėm, o sau nė 
vienos laisvos dienos neturė
jom. O mokestis už mūsų sun
kų darbą? Mes centus tegau- j 
davome. Valgėme tai, kas nuo 
ponų atlikdavo, miegojome 
tamsiuose užkampiuose ir 
tvankiose virtuvėse. Pas mus 
negalėjo užeiti draugė, o 
draugas turėti iš viso buvo 
draudžiama. Mus iš tarnybii 
atleisdavo tada, kada ponams 
patikdavo. Senatvėje būdavo
me gatvėn išmetamos. Susir
gus taip pat mumis niekas 
nesirūpindavo ir iŠ ligoninės 
išėjusios neturėdavome kur 
dingti.

“Susirinkime nutarta. kad 
tarnaitės, norėdamos pagerin
ti savo būklę, turi organizuoti 
savo profesinę sąjungą ir rei
kalauti, kad būtu nustatyta 
tarnaitėms 8 vai. darbo diena, 
o vieną dieną savaitėje turėtu 
laisvą. Tarnaitėms mėnesiui 
turėtų būti mokama 60-70 lt., 
duodamas kambarvs, maistas 
ir atostogos. Pageidauta, kad 
tarnaitės negyventu kartu su 
šeimininkais, bet visai atski
rai. Tarnaitės turėtu būti sam
domos tik per prof, saiunga. 
Ligoniu kasai iš tarnaičių at
lyginimo neturėtu būti išskai
toma,”

Nesunku suprasti, kaip da
bar nesitveria džiaugsmais 
Lietuvos tarnaitės, kada susi
rinkęs jų pačiu išrinktas Sei
mas nutarė prašvt Sovietu Są
jungos teisės susijungti su So
vietu respublikomis, kas už
tikrintu ne tik šalies saugumą 
nuo imperialistiniu grobiku, 
bet ir pilnas teises ir laisves 
visiems darbo žmonėms, o tai 
reiškia ir tarnaitėms.

Bet už tai dejuos ponios. 
Oi. deiuos! Pamatysite, bus 
tokiu, kurios švelnia, tarnaitės 
išlepinta, gražinimo salione 
nupucuotą rankelę tik laiky-

Joms Nereikėjo Eit per 
Ellis Salą

Jau buvo minėta, kad įvai
rūs rojalistai, puošnios jų po
nios, lyg parazitai į apsėstą 
medį, traukia Amerikon vir
vėmis. Ir niekas jų pirštų nuo
spaudų neima.

“Amerika laisva šalis,” sa
kysite, “visi gali atvykt.”

Taip, visi, kurių kišeniai 
dar nevisai tušti ir kurie gali 
pralįsti Ellis Islandą. Ponios, 
kaip žinia, tam bėdos neturi. 
Desėtkai jų, su visomis šei
momis, čia suplaukė, o bied- 
nuomenė, jų vaikai, pasilieka 
gelbėtis bombų suverstuose

Senatvės Apdrauda 
Zmonom-Našlėm

Išmokant senatvės apdrau- 
das vyrams, jeigu ir jų žmo
noms jau suėję 65 metai, žmo
nos daliai pridedama pusė tos 
sumos, kiek gauna vyras.

Našlei, jeigu jos vyras paė
jo po apdraudą gausiančių ka
tegorija, suėjus 65 metams 
amžiaus, išmoka tris ketvirta
dalius tos sumos, po kiek būtų 
gavęs jos vyras.

So. Boston. Mass.
Iš LLD 2 Kp. Moterų Susirin

kimo Liepos 18-tą
Nors diena buvo pusėtinai 

šilta, bet draugių atsilankė vi
dutiniai. Buvo išduotas rapor
tas iš “Laisvės” pikniko, atsi
buvusio liepos 4 d., Maynarde. 
Įžangos tikietų per mūsų kuo
pos drauges buvo parduota už 
$22.71. Taipgi buvo duota bes- 
kė, už kurią padarėm pelno 
$16.90. Daiktus dėl beskės au
kavo dd. S. Šukienė, M. Dam
brauskienė ir Tamošauskienė. 
Taipgi šį meta mūsų draugės 
gražiai prisidėjo prie moterų 
stalo: vienos aukavo po sūri, 
kitos pyragų, pyragaičių ir ki
tokių gardumynų. Tikiu, kad 
aukojusiu vardus paskelbs sta
lo komitetas.

Buvo duotas sumanymas 
paremti darbininku rinkimų 
kampaniją. Kelios draugės pa
sižadėjo aukoti po dienos už
darbį į rinkimų fondą. Taipgi 
nutarėm surengti draugiška 
išvažiavimą, kuriam daugelis 
draugių pasižadėjo aukoti val
gius.

Nutarėm iš kalno rengtis į 
Naujosios Anglijos Moterų Są
ryšio pikniką, kuris ivyks rug
pjūčio 25 dieną, Tautiškam 
Parke, Montello. Surinkimui 
rankdarbiu dėlei parodos ap
siėmė darbuotis dd. Ona Kvet
kus ir S. Šukienė. Drg. A. 
Grinkaitienė ši metą žada iš- 
statvti parodoj bent keletą 
nauju kūrinių.

Busas į Moterų Sąryšio pik
niką išeis 11 :30 ryto, nuo Liet. 
Met. žinyčios.

P. K-te.

griuvėsiuose.
Vėliausia pribuvėlė, impe- 

ratorienė Zita, buvo karo lai
vu pristatyta į Southhampton. 
Ponia Rothschild, kaip žinia, 
tik ant kaklo karieliais atsi
vežė 100,000 doleriukų. Ponia 
Mendl, kuri šaukė “siųst tenai 
orlaivių, daugiau orlaivių,” 
atsivežė tik 17-ką skrynių ba
gažo. Ir taip su visa litanija 
ilgų vardų. Biedni pabėgėliai I 
Mūs moterys turinčios jų gai
lėtis ir siųst ten savo' sūnus 
gelbėt joms jų likusius turtus.

Šios merginos atžymėjo ketvirtąją Ispanijos civilio karo prasidėjimo sukaktį 
rinkdamos aukas New Yorko miesto g įtvėse, kad pagelbėti Ispanijos pabėgė
liams ir Int. Brigados kariams išvažiuot iš Francijos, kur jiems gręsia pavojus 
nuo fašistų.

Žemaitė Amerikoje
(Iš pasikalbėjimo su U. Ba- 

bickaite-Graičiūniene parašė 
Antanas Venclova, žymusis 
Lietuvos rašytojas, dabartinėj 
Lietuvos liaudies vyriausybėj 
švietimo ministeris. Straipsnis 
rašytas Lietuvos liaudininkų 
spaudai dar prieš įsisteigimą 
liaudies vyriausybės Lietuvo
je, minint žemaitės gimimo 
95-ją sukaktį, įvykusią gegu
žės 31-mą, 1940 m.—Skyriaus 
Ved.)

žemaitės gyvenimo tarpas, 
kada jai teko gyventi Ameri
koje, kur ji plačiai dalyvavo 
spaudoj ir visuomenės gyveni
me, ligi šiol maža tėra nu
šviestas. žinodamas, kad p. U. 
Babickaitė Graičiūnienė Ame
rikoje su žemaite dažnai su
sitikdavo, o vėliau, kada že
maitė grįžo į Lietuvą, jodvi ir 
susirašinėjo, kreipiausi į p. U. 
B. Gr., norėdamas gauti kiek 
žinių apie šį rašytojos/gyveni
nio laikotarpį. P. U. B. Gr. ma
loniai papasakojo kelis būdin
gesnius epizodus iš savo susi
tikimų su rašytoja.

T.
-—Su rašytoja žemaite susi

pažinau, — pradeda pasakoti 
p. U. B. Gr., — bene 1920 m. 
sausio mėn. Kadangi ameri
kiečiai labai mėgsta visuome
ninį gyvenimą, jie dažnai savo 
salonuose rengia tam tikrus 
pobūvius, kur susirenka daug 
žmonių. Viename tokiame po
būvyje Čikagoje tarp daugy
bės susirinkusių moterų, ■ apsi
vilkusių šilkais, apsikabinėju
sių aukso grandinėmis, rankas 
apsimausčiusių žiedais, staiga 
nustebusi pamačiau puikią, 
malonią, nepaprastai gražią 
kaimietę. Ji ryšėjo tradicine 
savo skaryte ir labai skyrėsi 
nuo šilkuose paskendusių 
Amerikos ponių. Kai priėjau 
prie jos pasisveikinti, ir že
maitė sužinojo, kad aš nese
niai atvažiavau iš Lietuvos, ji, 
atsimenu, pasakė: “Kaip pa
kvipo Lietuvos laukais!” — 
“Lygiai taip norėiau pasakyti 
aš,”—atsakiau jai.

—Amerikoje žemaitė gyve
no pas savo sūnų Antaną, bai
gusį mokslą dantistą, žmonių 
tarpe žemaitė visada būdavo 
labai mandagi, linksma, šyp
sodavosi, o likusi viena, Budė
davo, be galo ilgėdamasi tė
vynės. Amerikos gyvenimas, 
matyti, jai buvo per daug sve
timas — prie jo ji negalėjo 
priprasti ir veržte veržėsi į 
Lietuvą. Aš buvau visai jauna, 
ji — pagyvenusi, daug gyve
nime mačiusi moteris, ir savai
me atsitiko taip, kad aš pasi
jutau mieloje žemaitės globo
je. Dažnai susitikdavome, ir 
vienas kitas tų susitikimų mo

mentas man stipriai įstrigo į 
atmintį.

II.
Kartą, atsimenu, žemaitė ir 

aš buvome vienoje salėje. 
Abiem mudviem buvo kažko 
nejauku, negera. “Pabėkim iš 
čia, aš nebegaliu daugiau,” — 
pasakė žemaitė. Ir mudvi išė
jome į gatvę. Pro mus ėjo tūk
stančiai žmonių. Kaip paste
bėjau, daugelis tiesiog stojo 
gatvėje ir su kažkokiu grau
džiu meilumu žiūrėjo į šią se
nutę su skarele ant galvos. Tai 
buvo tikrai retas vaizdas šioj 
šaly, kur viskas taip Standar
tizuota. Įlipome į strytkarą 
(tramvajų), čia irgi visi žmo
nės į žemaitę kreipė dėmesį. 
Vienas amerikietis, sėdėjęs 
greta ir klausęsis mūsų jam 
nesuprantamos lietuvių kal
bos, atsimenu, klausia:

—Kurios jūs tautybės?
—Lithuanian,. — už žemai

tę, nemokėjusią angliškai, at
sakiau aš.

—What?
—Lith u an i an, — atk arto j a u.
—Oh ... oh . . . — akis iš

pūtė amerikietis. —Luthera- 
nian, — išsiaiškino jis.

žemaitė, supratusi, kad 
amerikietis ją palaikė liutere,

(Tąsa ant 4 pusi.)

So. Bostono Mo
tery Bendras 

Piknikas
Rengia trys moterų organi

zacijos — Kultūros Kliubas, 
žinyčios Moterų Ratelis, ir A- 
LDLD 2-ros kuopos moterys. 
Įvyks rugpjūčio (Aug.) 4 d., 
ant Balčiūnienės farmos, Mon
tello, Mass.

Ši vieta yra labai puiki: 
graži pieva su daug medžių, 
kurie sudaro malonų paūk- 
smį. Yra svetainė, kur jauni
mas turės progos pasilinks
minti. Bus gera muzika.

Bus namie gamintų valgių 
ir skanių gėrimų iki valios, 
taipgi turėsime įvairių žaislų, 
kaip tai: maiše bėgimas, bul
vių rinkimas, korko mušimas 
ir daug kitokių gėmių. Laimė
jusioms lenktynes bus duoda
mos dovanos. Mūs gerai žino
ma biznierka Ona Kvetkas au
kauja gražią taurę. Bus ir 
daugiau dovanų. Taigi, šis 
piknikas bus nepaprastas ir 
gražus.

Bušai išeis 11:30 ryte nuo 
Liet. Met. žinyčios, 2 Atlantic 
St.

Kviečiame visus atsilankyti 
ir linksmai praleisti laiką.

Rengėjos.

N. Y. Moterys Vyks į 
Washington^

Liepos 30-tą, New Yorko 
moterų atstovybė iš apie 75 ir 
100, vežinos 200,000 parašų 
po peticijomis prezidentui 
Rooseveltui vyks į Washing- 
toną raginti, kad jis darytų 
viską, kas galima, kad neda- 
leisti įtraukti šią šalį į karą.

Darbo Unijų Moterų Komi
tetas Taikai, suorganizavęs šią 
kampaniją, patsai vienas at
stovauja virš 50,000 AF of L 
ir CIO narių. Jį remia ir kitos 
organizacijos.

Binghamton. N. Y.
Moterų Skyriaus susirinki

mas atsibuvo 5 d. liepos, pas 
d. O. Girnienę. Narių dalyva
vo nedaug, kaip kurios narės 
buvo ant vakacijų išvažiavu
sios.

Nutarta paaukoti $5 “Daily 
Workerio” vajuj. Iš LDS 6-tos 
kuopos delegatės kvietė Mo
terų Skyrių prisidėti prie su
rengimo masinio mitingo ar 
bent kitokio parengimo dėl 
dabartinių įvykių Lietuvoje. 
Mat, virš minėtas Susivieniji
mas pirmutinis yra nutaręs 
tuo klausimu rūpintis, būtent: 
kviesti visas šio miesto organi
zacijas, kad bendrai būtų ga
lima turėt masinį mitingą ar 
parengimą, tad Moterų Sky
rius nutarė prisidėti ir išrinko 
3 delegates.

Kalbėta apie moterų laik
raštį “žinias,” kurio dar ran
dasi neparduotų bent kelios 
kopijos pas kaip kurias nares. 
Draugės, pasistengkite par
duoti lig ateinančio susirinki
mo. Kelios narės jau gražiai 
pasidarbavo ir pardavė virš 
20 kopijų.

Ateinantis susirinkimas į- 
vyks rugpjūčio (Aug.) 2 d., 
pas J. K. Navalinskiene, 56ĮX> 
Glenwood Ave. Nuoširdžiai 
kviečiame visas nares atsilan
kyti.

Po susirinkimo, d. O. Gir- 
nienė vaišino su saldžiu gėri
mu, gardžiais keksiukais ir 
lietuvišku sūriu. Ačiū jums, 
drauge.

Mot. Skyriaus Koresp.

Ligoniai Mūsų Mieste

Serga drg. žiburienė. Išbu
vo ligonbutyje apie porą sa
vaičių, dabar randasi savo na
muose, ant Clinton St. Virš 
minėta d-gė yra Moterų Sky
riaus narė. Jos šeima yra LDS 
6-tos kuopos nariais, o d. F. 
žiburis yra 6-toą, k-pos proto
kolu sekretoriumi, ir daug pa
gelbsti Moterų Skyriui, dirba 
parengimuose. Buvau nuėjusi 

|jos aplankyti. Jau sveiksta. 
Drg. žiburienė gavusi daug . » I

žemiau perspausdinam jau
nuolės Aldonos Bernotaitės 
prakalbą, pasakytą Amerikos 
Jaunimo Kongreso Civilių 
Laisvių Sesijoj. Prakalba ypa
tingai svarbi tuomi, kad paro
do, • kaip jaučiasi milionai 
Amerikos ateivių jaunimo, žiū
rėdami į nedemokratinius, ne- 
amerikinius įstatymus, leidžia
mus persekiot jų tėvus ir, po 
priedanga “svetimšalių” atimt 
ir taip vadinamų tikrųjų ame
rikonų — piliečių — teises.

Apie pačią Aldoną pasaky
tina tiek, kad jinai yra tikrai 
tipiška Amerikos lietuvaitė, 
lietuvių liaudies duktė. Nors 
Amerikoj gimus ir augus, ta
čiau gražiai susikalba ir dai
nuoja lietuviškai. Savo liuos- 
laikį, kaip dar nesenais lai
kais, kada grįždavo iš moky
klos, taip dabar, kada grįžta 
iš darbo, praleidžia pratęsi
mui ir auklėjimui tėvų sukur
tų organizacijų — Aido Cho
ro ir LDS, veikliai jose da
lyvauja. Aldona — viena iš 

Aldona Bernotaite

grupės veikliausių mergaičių 
Brooklyne.

Pastaruoju laiku jinai gyvai 
susidomėjus Amerikos išlaiky
mu nuo Europos karo ir apgy
nimu demokratijos* Kad dar
bas būtų sėkmingesnis, Aldo
na protarpiais studijuoja pai
nius politinius klausimus. O 
kada jos mamytė, kaip ir vi
sos motinos, nusiskundžia rū- 
pestimi dėl savo vienturtės 
dukrelės, Aldona pirma buč
kiais, o paskui ir žodžiu iš
siaiškina: “Mamyte, jūs mane 
taip išmokinot. Ir dabar toki 
laikai, kad reikia veikt. Kasgi 
būtų, jeigu jaunieji neveiktu
me. Jūs be reikalo pražilsit 
apie mane besirūpindama.”

“Gal ir tiesą vaikas sako, 
lai veikia,” priduria atsidusus 
nfotina. Ir Aldutė, su organi
zacijos ar lavybos knyga po 
pažasčia vėl eina dirbti.

Grupė jaunu lietuviu darba
vosi ir daugelis aukojo Aldo
ną pasiust Kongresam

Veiklūs, pažangieji lietuvių 
vaikai yra lietuviškiausi lietu
vių vaikai Amerikoj. Paklausk 
jų, pasikalbėk su jais, tuojau 
pamatysi, kad jie žino iš savo 
tėvų ir jų gimtinės praeities ir 
dabarties istorijos Europoj, jie 
pažista tėvų nuopelnus ir gy
venimo sąlygas jų naujojoj tė
vynėj. Tas ryšku ir trumpoj 
Aldonos prakalboj, kurią jinai 
nasakė Amerikos Jaunimo 
Kongreso delegatams Geneva 
Lake, Wis., įvykusiame suva

dovanų nuo pažįstamų ir drau
gių, taipgi giminių, širdingai 
dėkavoja visoms.

Taipgi serga Alena Blinke- 
vičienė, guli miesto ligoninėj. 
Virš minėta d. yra LDS 6-tos 
k-pos narė. Jinai irgi gavo 
daug dovanų nuo giminių ir 
draugių.

Jau ilgas laikas kaip serga 
d. Kazėnienė, guli Johns m 
City ligoninėje. Drg. Kazėnas 
yra “Laisvės” skaitytojas.

Serga d. Grize, kuris gyve
na Endicott, N. Y.

Visiems ligoniams linkiu 
greito pasveikimo.

J. K. Navalinskiene.

žiavime. štai jos prakalba:
“Aš kalbu varde Lietuvių 

Darbininkų Susivienijimo (L- 
DS) ir Lietuvių Aido Choro.

“Lietuvoj gimę Amerikos 
žmonės yra ypačiai paliečiami 
prieš ateivius taikomais įsta
tymais, kurie, nelaimei, tapo 
Kongreso pravesti. Lietuviai 
vyrai ir moterys parodė pasi
ryžimą ir norą dirbti savo ša
liai liejyklose, šapose ir fabri
kuose. Jie duosniai prisidėjo 
kultūriškam, socialiam ir eko
nominiam mūsų šalies gyveni
mui. Jie pasirinko Ameriką 
savo namais per desėtkus, per 
30, 40 ir 50 metų.

“Dėlko gi šiuo tarpu turė
tų jie ir kiti sveturgimiai būti F 
išskirti iš kitų Amerikos žmo- - 
nių ? Demokratijos principai \ 
garantuoja lygybę visiems 
Amerikos žmonėms. Tai dėlto, 
kad Lietuvos žmonėms buvo 
uždraustos tos demokratinės 
teisės Europoj, jie atvyko 
Amerikon.

“šiandieną mes matome ap- 
verčiant tuos pačius demokra
tinius principus, ant kurių ši 
šalis yra subudavota ir kuriuos 
lietuvių liaudis brangina.

“Tuomet nebuvo tokiu da
lykų. kaip “svetimšaliai,” ka
da daugelis lietuviu padėio 
nustatyt Amerikos rubežius su 
Buffalo Bill ir kitais. Bet tie 
patys žmonės dabar vadina
ma “sveturšaliais” ir nustu
miami nuo general ės eisenos 
Amerikos gyvenime. Tai yra 
dėlto, kad stambaus biznio ( 
žmonės randa sau naudinga 
taip patvarkyt, padalint Am 
rikos žmones.

“Mes girdime dabar nauia 
obalsi. ‘Sugrąžinkite Amerika 
Darban Budavoiimu Karo In- 
dustriiu.’ Lietuviai vra prie- 
šino-i karn ekonomijai, kadan- 
gj ii gali tik privesti mus nrie 
sunaikinimo. Ar tai dėl tokiv 
minčių, kain tos. lietuviu w
d is vra vadinama ‘sveti n* 
liais?’ Neigi šis yra nirm 
krizis. kuriame nacinnalės ma 
žumn grupės būtu išskirtos ir 
atakuojamos.

“Apie 1930 metais pana- 
šūs bandymai buvo pradėti 
diskriminuoti prieš mažumas 
šioje šalyje. Lietuviai darbo 
žmonės buvo budrūs Amerikos 
demokratijos priešams ir tuo
jau sudarė delegaciją, kuri, su 
bendromis amerikiečių delega
cijomis, nuvyko į Washingto- 
na.

“Mano tėvas, tarp daugelio 
kitų, buvo žiauriai sumuštas 
laike tos demonstracijos, pa
rodančios liaudies valią—bet 
įstatymai nebuvo pravesti.

“šiandieną, .kada tie anti
demokratiški bandymai atkar
tojami, aš pasižadu, varde sa
vo organizacijos ir varde jau
nų lietuvių amerikiečių, kurie 
stoja su mumis, kovoti prieš 
siaurinimą teisių mažumų gru
pėms. Mes esam išnešę rezo
liucijas, rinkę parašus po peti- * 
cijomis mūsų kongresmanams 
ir mes ta darysim toliau.

“Mes dar kartą parodysime,
kad lietuviu liaudis Amerikoj 
yra pasiryžus išlaikyt ir pra
plėsi demokratiją.”

Betti Schinasi ir jos bro
liukas S. Leon, 11 ir 13 metų, 
galės išleisti per metus po 
$28,500 kiekvienas savo pra
gyvenimui. kaip patvarkė N. 
Yorko teisėjas Delehanty. Vai
kai paveldėjo po pusantro mi- 
liono dolerių kiekvienas nuo 
tėvo, cigaretų išdirbėjo.

Kiekvienas apšvieta bran
ginantis žmogus privalo bu- 
ti dalininku dienraščio “Lai
svės” bendrovei



Ketvirtas Puslapis ■ Trečiadienis, Liepos

šimtų žmonių būti vienišai!..
VI.

—1920 metų gale, — baigia

Žemaite Amerikoje
(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 

ėmė piktintis, kaip pasaulyje 
gali būti žmonių, kurie nežino 
Lietuvos. Deja, tokių 
koje tada buvo dauguma. . .

III.
Kartą Čikagos operoj, kur 

telpa apie 4,000 žmonių, mud
vi kaip garbės viešnios sėdėjo
me pirmoje eilėje prieš pat or
kestrą, kuriame grojo maž
daug 200 orkestrantų. Buvo 
simfoninis koncertas, žemai
tė suprato ir mėgo dainas, ta
čiau jai toji muzika, kurią 
girdėjo, matyti, buvo nesu- l 
prantama ir svetima. Ji, atsi
menu, man tuo metu šnibždė
jo į ausį, kad dainelės ją la
biau jaudina, negu didelės

■ simfonijos. Tarp kitko, ji kai-i 
bėjo: I

—Ot, bjaurybės! Pažiūrėk. I 
Kai tik d irientas 
jie ir nustoja groti, 
nutilo smuikas, dabar būgnas 
nieko neveikia, o dabar klar
netą muzikantas pasidėjo ant 
kelių ir nieko nedirba. . .

S Žemaitę šiuo atžvilgiu pui
kiai supratau ir nieko jai ne
aiškinau, nes atsiminiau vieną 
lietuvį daktarą, kuris, paklau
stas, kodėl nėjo paklausyti 
tuomet gastroliavusio šaliapi- 
no, atsakė, kad solistai jam 
nedarą jokio įspūdžio.

—Choras, —tai kas kita, — 
kalbėjo jis.—Kai dainuoja, tai 
bent ūūūžia, o kai dainuoja so
listas—tai jokio ūžesio nėra...

Ameri-iSavo pasakojimą p. U. Babic- 
kaitė-Graičiūnienė, — žemai
tė išvažiavo į Lietuvą, o aš— 
į Naująją Angliją. Daugiau 
mums nebeteko pasimatyti. 
Gavau iš jos, jau esančios Lie
tuvoje paskutinį laišką, o man 
besirengiant atsakyti, po kelių 
dienų atėjo telegrama, kad 
žemaitė mirė. . .

Ant. Venclova.

Šeimininkėm
Kur Gaut Pektiną?

Kisieliumi virstanti medžia
ga, amerikoniškai vadinama 
“pectin”, yra būtina darymui 

i ar uoginių kisielių. 
nnąitrvpvPi ‘ (jellies). Tūli iš vaisių turi jo 

žiūrėk i&ana> h’ perdaug, kiti veik vi
sai neturi arba mažai turi.

Pektinas galima pasidaryt 
namie, galima ir pirktis. Pirk
tinis yra labiau koncentruotas 
ir dėlto darantieji vaisinius ki
sielius pardavimui tankiai ga
li ir panaudoja daugiau van
dens, negu vaisių syvų, ka
dangi apsčiai pavartojus pek
tino sunka visvien pavirsta į 
kisielių. Pastaraisiais laikais 
yra išleista įstatymas, reika
laujantis tokius imitacinius ki
sielius taip ir pažymėt, jeigu 
jie gaminami pardavimui kito
se valstijose, o kai kur to rei-1 
kalauja ir savose valstijose.

Pirktinis pektinas gauna
mas skysčio ir pudros formo
se.

—Žemaitei labai nepatikda-j 
vo Amerikos valgiai. Iš tikrų
jų, prie jų nepratusiam tai bū- j Namie Gamintas 
davo tikrai kažkas keisto. Įsi-1 

•vaizduokite, — pasakoja p.1 Norint daryt kisielius iš vai- 
U. B. Gr., — Saločius gauna- skb kurie šiaiP J™ ^eri ir sko‘ 
te su majonezu, ant jų pridė- j bet neturi pektino, rei- 
ta gabaliukų šokolado,"ant šo-|kia dadst Pirktinio pektino 
kolado — riešutai, gorgonsolo į al’ba savo pasigamini, 
padažas ir dar kažkas. Karbo
nadą gaunate su konfitūrais, 
bulvės saldžios kaip medus.

^nuostabu, kad žemaitė, no
rėdama pasilsėti nuo tų Ame
rikos valgių ir bent kiek pri
siminti Lietuvą, būdavo, kvie-Į 
čia mane pas save, kur mes j vartojimui, 
vaišinamės jos keptais lietu
viškais blynais, srebiame ko-’ 

^pūstus, gardžiuojamės juoda
luona, kurios pirkti žemaitė ' kius, kaip Ben Davis arba Ar- 
AŠĮtodavo pas žydus, nes ki-, kansas. Vasariniai obuoliai

negaudavo. Per tokias lie- i mažiau teturi pektino. Nu-j 
viskas vaišes paprastai tebū-1 plaukit ir nuvalykit nesveikas 

iavome dviese — žemaitė ir 
aš, nieko daugiau.

—Ypačiai man į atmintį į- 
strigo mūsų paskutinė vaka
rienė. žemaitė rengėsi važiuo
ti į kažkurį miestelį laikyti 
paskaitų, o aš — į Naująją 
Angliją. Nuėjau pas ją. Val
gėm mudvi lietuviškius val
gius, ir žemaitė, smilkinius pa
rėmusi rankomis, kalbėjo:

—Važiuok į tėvynę... Vis
ką mesk ir važiuok. Aš jau 
akeles išverkiau, jos besiilgė
dama. Kartais galvoju: jei ne
galėsiu važiuoti, plaukte nu
plauksiu... Aš apvaikščiojau 
čionai daug graborių. žinai,' 
ką jie daro numirėliams? —Į 
Visus balzamuoja: išima žar
nas ir pripumpuoja biauraus 
skysčio. Nenoriu čia mirti! 
Noriu mirti savo šalelėj, kad 
užbertų man akis puri, juoda 
mūsų žemelė... Noriu gulti į

• tėviškės žemę su visom savo 
žarnom, pabrėždama kiekvie
ną žodį, žemaitė pasakė šį 
stiprų lietuvišką sakinį, kuris 
gal dėl to ligi šiol ir liko mano 
atminty.

Pektino galima pasidaryt 
namie iš obuolių žievių, šer
džių ir pačių obuolių. Jo taip
gi galima gaut iš baltosios da
lies citrinos ir apelsinos lupy
nų. Pektinas galima pasidaryt 
bile kada ir pasidėt ateities

Obuolių Pektinas
Parinkit kietus obuolius, to-

plaukiojęs tarpe Suchumi ir Soči, Juodojoj Jūroj,Sklandytojiškas laivelis, 
tuose. Šis laivas gali gabenti 140 pasažieriu ir per valandą plaukia 50 mylių

Sovie-

A. Antanaitis

Pirmosios Laisvė s Dienos Lietuvoj
(Mūsų Specialaus
Korespondento)

Brangūs broliai amerikie
čiai! Visą dvidešimtmetį ta
riamos Lietuvos nepriklau
somybės gyvenimo laiko-

—Atsimenu dar vieną sce
nelę iš mūsų susitikimų, že
maitė ir aš buvome didžiulėje 
puošnioje salėje, kur šoko 
apie 700 žmonių. Mudvi sėdė
jome pasienyje, žemaitei buvo 
šalta, ji drebėjo, ir abi mudvi 
šitoj didžiulėj minioj jautėmės 
be galo vienišos. Abi jautėme, 
kad tarp čia šokančių žmonių 
ir mūsų buvo toks okeanas, 
kaip tarp Njų Jorko ir Euro
pos.

—Koks vienišas gali būti 
žmogus! — kalbėjo žemaitė. 
—Kaip baisu tarp septynių

vietas, tada supjaustykit plo
nais griežinėliais su žievėmis 
ir šerdimis.

Ant kožnų 4 svarų paruoštų 
obuolių imkit 4,/a puskvorčių 
(pints) vandens. Uždengkit ir 
virinkit 20 minučių. Persun
ki! per keturlinką merlių 
(cheese cloth), laikant ryšuly
je kol nustos varvėję. Vėl ne
pilkit su tiek pat verdančio 

'i vandens ir vėl taip pat per- 
sunkit. Kai kas dadeda biskelį 
ir citrinos. Per abu sunkimu 
turėtumėt gaut 3 kvortas sky
sčio.

Supilk skystį į platų puodą, 
kad būtų negiliau 2 colių ir 
greit galėtų išgaruoti. Virink 
gana smarkiai iki nugaruos ir 
liks tik ketvirtadalis, kas ima 
apie 30-40 minučių. Dabar vi
so skysčio turėtų būt apie pus
antros “pantes” (trys 
tadaliai kvortos).

Jeigu skysčio tuojau 
tosi darymui kisielių, 
supilk į sterilizuotas “puspan- 
tines” bonkeles, dalinai už
daryk, ir palaikius verdančia
me vandenyje 20 minučių, ak
linai uždaryk ir padėk vėsioj, 
sausoj vietoj.

Supilt svarbu į mažytes 
bonkeles dėlto, kad kartą ati
darius, pektinas nesilaiko.
Vyšnių Kisielius su Pridėtiniu 

Pektinu
Vartojant šį pektiną raudo

nų, rūgščių vyšnių kisieliui da
ryt, imasi sekamai :

Ant 2-jų svarų vyšnių imt 
!/o puoduko vandens, 2 puo- 

• dūkūs cukraus, puoduko 
obuolinio pektino.

i Nuvalytos vyšnios užpilama 
. vandeniu ir pavirinus 10 mi- 
i nučių persunkiamos, kaip bile

ketvir-

nevar
iu ojau

šistinės Smetonos klikos 
sauvalė, su visokio plauko 
reakcingų iš kairės ir deši
nės demokratų pritarimu ir 
pagalba—griuvo, o visi bu
vę vadai “tėvynės” meilės 
skiepytoj ai išlakstė į užsie
nius, prisigrobę liaudies pi
nigų. Taip baisusis fašizmas 
Lietuvos krašte išnyko. 
Šiandien Lietuva laisva! 
Tas šūkis girdisi Liaudies 
Vyriausybės ministrų lūpo
se, gatvių miniose, darbinin
kų susirinkimuose — viso 
krašto žmonių širdyse.

Smetonos giminių valdo
ma. Lietuva visus Lietuvos 
gyventojus laikė kaip savo 
vergus, o į visą kraštą žiū
rėjo kaip į savo dvarą. Lie
tuvos darbininkai, darbo 
valstiečiai, padorioji inteli
gentija buvo smetonininkų 
ir jų prietelių liaudininkų ir 
visokių “demokratų” reak
cingų vadų laikoma mėšlu 
tręšti dirvai Lietuvos aris
tokratijai auginti. Per mo
kyklas, bažnyčias, fašisti
nes organizacijas jaunimui 
buvo skiepijamas bjaurus 
šovinizmas, neapykanta ki
toms tautoms. Dvarinin
kams iždo pinigais buvo tei
kiamos neribotos paramos 
“pavyzdingiems” ūkiams, 
kuriuose klestėjo lenkų im
perialistų agentai, — Lietu
vos krašto priešai.

Visi taip mėgę rekla
muotis gražiosiomis “demo
kratinėmis” idėjomis—Kar
delių, Bortkevičienių, Kai
rių ir visokių kitų asmeny
je, dėdamiesi liaudies drau
gais ir už liaudies reikalus 
kovotojais mulkino mases, 
stengėsi atitraukti nuo tik
rojo kovos kelio, viską už
migdyti.

Savo spaudoj, savo susi
rinkimuose šmeiždavo Lie
tuvos komunistų partiją, 
SSSR valstybę ir jos vadus

uogos ar vaisiais, taikant ki
sieliui. Iš 2 svarų vyšnių su 
puse puodelio vandens turėtų 
gautis apie 2 puodukai sun
kos, kuri sumaišoma su cuk
rum, dadedama pektinas ir vi
rinama kol pasidaro kisielinio 
tirštumo. Tada supilama į ste
rilizuotas stiklines.

žemuogių kisielių 
ant 2 svarų imasi du 
liai puoduko pektino.

Uoginiai skysčiai
darymui, kaip ir pektinas, 
taipgi galima sukonservuoti- 
sukenuoti paprastame skysty
je ir vėliau -padaryti į kisie
lius. Taip ir daroma su tais, 
kurie norima kombinuot-mai- 
šyt su kitais, pora mėnesių vė
liau prinokstančiais vaisiais ar 
uogomis.

darant, 
trečda-

kisielių

—tikruosius viso pasaulio 
darbo žmonių mokytojus ir 
išlaisvintojus. L. Komunistų 
Partija buvo giliai užvyta į 
palėpę, už popierėlį, už la
pelį kompartijos vardu iš
leistą, kas jį skaitė, mesda
vo ilgiems metams į kalėji
mus į konclagerius. Visas 
kultūrinis gyvenimas su
gniuždytas: visame krašte 
siautė girtuokliavimas, na
minės varymas, savižudybės. 
Pusė viso kraštų žmonių 
dėl medicinos pagalbos’ sto
kos sirgdavo chroniškomis 
ligomis ir nelaiką eidavo į 
“aną” pasaulį. Visas kraš
tas buvo paverstas dideliu 
kalėjimu.

Tik viena vienintelė Lie
tuvoje partija — Lietuvos 
komunistų partija, nors bū
dama giliame palėpyje, ne
atitrūko nuo darbo žmonių 
masių, visuomet stovėjo jos 
kovos priešakyj, drąsiai ne
šė išsilaisvinimo vėliavą. 
Kompartijos nariai kalėji
muose, konclageriuose fa
šistų nukankinti susting
davo' mirties patale su tik
ru tikėjimu į Lietuvos lais
vę. Lietuvos kompartijos 
kova buvo kova už laisvą 
Lietuvą, už šviesesnį, gra
žesnį rytojų. Šiandien pade
dant garbingajai Raudona
jai Armijai mes jį jau turi
me.

Paskutinieji metai Lietu
vos žemelei tikrai buvo sun
kūs. Lietuvos buržuazija, 
jausdama pavojų ir savo ’ 
viešpatavimo galą, stengėsi 
aršiausiu teroru dar nors 
dieną pagyventi. Vardan 
Lietuvos krašto “labo” susi
jungė visa Lietuvos buržua
zija; tautininkai, reakcingi 
liaudininkų ir kademų va
dai ir sudarė taip vadinamą 
“konsolidacinę” vyriausybę, 
kuri tam tikrą laiką buvo 
mases sužavėjusi, bet grei
tai savo tikruoju veidu ma
sėse pasitikėjimas žlugo. 
Įsiviešpatavo toks teroras, 
kokio niekada nėra buvę. 
Kada didysis mūsų kaimy- | 
nas—SSSR spalio mėn. per
eitais metais išlaisvinęs Va
karų Ukrainą ir Vakarų 
Baltgudiją, grąžino Lietu
vai istorinę jos sostinę Vil
nių ir sudarė tarpusavio pa
galbos paktą su Lietuva, 
Lietuvos liaudį apėmė atvi
ra džiaugsmo banga ir vi
suomet buvę didelės simpa
tijos Lietuvos liaudyje 
SSSR peraugo į demonstra
ciją, kurią pereitais metais 
Skučo,v Merkio budelių gau
jos Kaune šaudė, mušė, 
mindžiojo. Policijos sunk
vežimiai primuštų demons
trantų buvo prikrauti kaip 
šieno. Šimtai buvo sugrūsta 
į darbo stovyklas. Po to vi
soje buržuazinėje spaudoje 
su “Liet. Žiniomis” prieša
kyje, buvo rašoma, kad esą

trockininkai kelia “triukš
mą” Lietuvoj ir todėl esą 
patys SSSR vadai taip elg
tis liepia. Tai buvo šlykš
čiausias melas, šlykščiausią 
provokacija.

Kad Lietuvos kraštas 
nežinotu tikrosios krašto

padėties ir nereikštų tokių 
simpatijų SSSR, “konsoli- 
dacinė” vyriausybė įparei
gojo visą Lietuvos valdinin
kiją ir kaime mokytojus, 
viršaičius, kad šmeižtų 
SSSR. Ir pasipylė kaip iš 
rago šlykštūs šmeižtai: esą 
SSSR kareiviai be marški
nių, nevalgę, šautuvai su 
virvelėmis pririšti, kad Vil
nių apiplėšė, šmeiždavo iki 
visiško apsurdo.

Bet Smetonos klikai su 
Skuču ir Merkiu nepakako 
šmeižtų, ėmėsi tarpusavio 
pagalbos paktą tarp SSSR 
ir Lietuvos sabotuoti ir te
rorą vartoti prieš raudon
armiečius. Šliaužiojo apie 
imperialistų kojas, kad gau
ti Lietuvai protektoriatą, 
pavertus Lietuvą imperia
listų kolonija. Jau buvo 
Lietuva pakibus ant siūlo.

Bet garbinga Raudonoji 
Armija padarė visam tam 
galą ir išlaisvino Lietuvos 
kraštą ant visados, o visi 
“vadai” su visos tautos 
“vadu” Smetona susikrovę į 
čemodanus iš liaudies išlup
tus litus, kaip vagys pabėgo 
tamsią naktį į užsienius,

tęsti savo “tėvynės” meilės.
Ant visų tų Smetonos gi

minių ir jų tarnų reakcingų 
liaudininkų ir kademų griu
vėsių kraštą tvarkyti atėjo 
Liaudies vyriausybė su Jus
tu Paleckiu priešakyj. Dar 
nėra dviejų savaičių, kaip 
Naujoji Liaudies vyriausy
bė pradėjo kraštą tvarkyti, 
o jau jį pažinti sunku, tiek 
išviduriniai, tiek išlaukiniai.

Pirmas istorinis Lietuvos 
Liaudies Vyriausybės žing
snis—buvo suteikta visuoti
na amnestija politkaliniams, 
kovojusiems už Lietuvos 
laisvę. Ko nesiteikė padary
ti buvusios vyriausybės, ku
rios taip išdidžiai pabrėžda
vo visos tautos “konsolida
cijas”. Bet jau čia tik pra
eitis. Dabar gyvena Lietuva 
džiaugsmo ženkle. Išlaisvin
tieji politkaliniai visur su
tinkami su meile, su džiaug
smu. Jų garbei ruošiami mi
tingai, minėjimai, kuriuose 
dalyvauja vyriausybės na
riai, kurie savo kalbose 
duoda liaudžiai stiprų tikė
jimą šviesia Lietuvos atei
timi. Buvę politkaliniai da-

(Tąsa ant 5-to pusi.)

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

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

S LAKE HOPATCONG
Didelis ežeras, puikios maudynės, šokiam 

salė ir gražus miškas piknikui.

Rugpjūčio 4 August
19 4 0

i* •V*

TIKIETAS ROUND TRIP $1.00

DIDYSIS “LAISVES” PIKNIKAS
Rengia I’hiladelphijos Lietuvių Organizacijos dėl dienraščio “Laisvės”

• Nedėlioję
■

R. MIZARA “LAISVĖS” REDAKTORIUS SAKYS PRAKALBĄ

Pulki dailės programa: Dainuos Aido Cho
ras iš Brooklyn, Lyros Choras iš Phlla- 
delphijos, Moterų Birutės Choras iš Phila. 

ir Lyros Choras iš Baltimorės.

Iš anksto perkant bilietą jžanga nuo 5c 
iki 25c. Perkant bilietą pikniko dienoje, 
25c kiekvienam. Prašome Įsigyti bilietus 

iš anksto.

$175 DOVANŲ PRIE ĮŽANGOS. PIRMA DOVANA $50.00
Penkios dovanos po $10 ir 15 dovanų po $5; viso dovanų 21

BROOKLYNIECIV ATYDAI: Liberty St., New 
York City traukinys išeis 8:45 a. m. (Day Light 
Saving Time). Brookiyniečiams geriausia priva
žiuot Jamaica Line traukiniu, išlipt ant Broad St. 
stoties, Downtown, ir nuo stoties eiti iki Liberty 
St. Ferry, Hudson River.

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

Maudytis įžanga 10c. Samdantis kambarį su savo siūtu 35c. Sam
dantis kambarį ir siūtą 60 centų.

Ekskursijai nepatartina labai puoštis. Rcngkitės paprastai, taip kaip į 
beach’Ius važiuodami, tai ant traukinio ir miške nereikės saugotis duikutės. .

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

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

Traukiniu nuvažiavimas ir sugrįžimas tik $1.00
.....

Į PIKNIKĄ ĮŽANGA VELTUI.

Parsamdoma laivukai pasivažinėjimui ant didžiojo ežero Hopatcong.

Jersey City Terminai* traukinys išeis 9:00 A. M. 
East 22nd St., Haycjne, 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

f
Įvyks T Rugsėjo 
įdėlioję A Sept.

MIKOLAICIO PARKE
EDDINGTON, PA.

Kelrodis: Važiuokite Frankford Ave. iki tilto; linkite gatvekarj 66 iki paskutinės sto
ties, nuo čia nuveš į pikniką. Automobiliais: važiuokite Frankford Ave. iki City Line, per
važiuokite tiltą ir sukite po kairei, imkite Knights Rd. 2 kelią ir sekite iškabas. Per Roo
sevelt Boulevardą: Atvykstant iš New Yorko ar iš kitur, važiuokite apie 14 mailių nuo 
Trenton, N. j. ir privažiuojant Roosevelt Kapines, pastebėsite iškabą: Lee Tire, sukite po 
kairei į Rd. No. 132. Pavažiuokite apie IV2 mailes sekdami iškabas.
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Laisvoji Sakykla
darbininkuose, komunistų gru
pėse ir abelnai darbininkų 
klasėje. Iki šiam laikui kunigų 
spauda to neįrodė, tad mes 
sakome, kad jų spauda nepa
matuotai mus puola. Gi, mes 
ir mūsų spauda atvejų atvejais 
įrodėm, kad penktoji kolona 
randasi tik aukštoj luomoj. Ji 
buvo susekta ir paaiškėjo: 
Austrijoj, Čekoslovakijoj, Ho- 
landijoj, Norvegijoj, Ispanijoj 
ir dabar Lietuvoj. Kas gi Sme
toną užrioglino nakčia ant Lie
tuvos liaudies sprando, jei ne 
penktoji kolona? Pagaliau, ko 
Smetona išdūmė pas Hitlerį? 
Ar manot, kad jis ten ramiai 
sėdi, nieko neveikdamas? Jie 
veikia ir sušilę veikia, kad Lie
tuvą prijungti prie Vokietijos.

kas buvo gerai. Bet kada po
licija pasitraukė, tai gudrusis 
bosas paleido vandenines pai- 
pas ant darbininkų. Bet su 
pikietninkais buvo ir unijos 
organizatorius Sarafini. Jis 
pašaukė policiją ir liepė ša
pą atidaryti. Tada tapo iš
vesti laukan ir tie darbininkai, 
kurie buvo pasilikę skebauti.

Scrantonas su savo prie
miesčiais turi 788 saliūnus. O 
Scrantono miestui priklauso 
305 saliūnai. Už leidimus 
mieste turi mokėti po $500, o 
priemiesčiuose moka 
nuo $300 iki\$150.

tiktai

Nuo pereitų metų liepos 1 
dienos iki šių metų liepos 1 d. 
laiko išegzaminuota 1,300 ap- 
likantų į kariuomenę. Tai iš 
visų atrado tinkamais tiktai 
80. O kiti, sulyg daktaro pa-

Mes sakėm atvirai ir kiek- kalimo, yra fiziškai netinkami.
Daugiausia tai dantys išpuvę.

Žvalgas.

“moks- 
pamato, taip ir ši 

kritika. Vargiai kas

Ko yra vertas 
dar net įkrimi- 
įrodymų ? Argi 
primesti “penk- 
vien dėlto, kad 
Sovietų Sąj liu

vienu atveju pakartojame, 
kad mes gynėme ir net gyvas
tis aukojome už Ispanijos de- 

Mes giname C Li
nijos liaudį nuo Japonijos im
perialistų, mes dabar stojame 
su Lietuvos liaudimi, kuri pa- 
siliuosavo iš saujelės parazitų, 
kurie buvo įsikibę į liaudies 
sprandą ir mito jos krauju. 
Mes manome, kad jau atėjo 
laikas liaudžiai laisvai gyven
ti; dirbti tik sau, o ne para
zitus maitinti. Parazitai ne
jautė ir negirdėjo, kuomet 
liaudis vaitojo po jų padu; 
nemanau, kad liaudis paisys, 
kaip jie rėks, matydami sau 
linksmybių gyvenimo galą.

Jaunutis.

Pirmosios Laisvės 
Dienos Lietuvoj

riausybė sustabdė didelių 
sumų išmokėjimus religi- 
ninkams. Ruošiama plati že
mės reforma.

Spaudos nepažinti. Anks
čiau kronika apimdavo ka
da koks direktorius išva
žiuodavo, kada grįždavo, 
kas nusižudydavo, kam var
žytines skelbdavo, o dabar 
spaudoj trūksta puslapių 
mitingus aprašinėti, trūksta 
reporterių. Gyvenimas ver
žiasi stipria kūrybine banga, 
kurios vaizdas spaudoj kol 
kas nesutelpa. Visi laikraš
čiai, kurie anksčiau tarna
vo liaudies mulkinimui už
darinėjami, o jų vieton išėjo 
LKP organas “Tiesa”. Ne- 
taip išėjo jau naujai, nes 
visa Lietuva jį skaitydavo 
tik pasislėpus — jis buvo 
nelegalus, dabar — Laisvės 
alėjoje pardavinėjamas.

Visas kraštas gyvena 
džiaugsmo ir pasiryžimo 
ženkle ir ruošiasi kurti 
gražią, laisvą Lietuvą ir ko
voti su visais tąutos ir to 
krašto priešais.

Tegyvuoja Laisva Lietuva! 
Kaunas, 1940 m. liepos 1 d.

Washington. — Jungtinių 
Valstijų kongresas svarsto 
naują prezidento Roosevel- 
to reikalavimą paskirt dar 
$4^00,000,000 Amerikai gin
kluoti.

EKSKURSIJA
“LAISVĖS” TRAUKINIU

Pas sekamus asmenis galima gau
ti “L.” Traukiniu Ekskursijos bilie
tus: A. Stripeika, P. Saulis, D. Bur- 
kauskas, P. Taras, L. Paulauskas, V. 
Masioniene, P. Degutis, F. Sakotska, 
Elizabethe. — B. Makutėnienė, A. 
Jankauskienė, Hillside. — A. Gudai
tis. Lindenc.

WILKES-BARRE, PA.
Sekmadienį, liepos 28 d., trekas 

į “Laisvės” pikniką išeis lygiai 12 
vai. d. Bus tik viena stotis, kampas 
S. Sherman ir Market Sts. Todėl vi
si laiku pribūkite ir savo draugus 
atsiveskite. (173-175)

\ PLYMOUTH, PA.
Plymouth Lietuvių Laisvų Kapi

nių Korporacijos bendras susirinki
mas įvyks 28 d. liepos, 2 vai. po 
pietų. A. Stavincko Svet., 40 Ferry 
St. Šiame susirinkime bus išrišimas 
visų nesusipratimų ir užbaigimas 
provų. Todėl kviečiame dalyvauti su
sirinkime. — C. S. Kasparas.

(173-175)

jos reikalą. — Sekr. (173-175)

WILKES-BARRE, PA.
Sekmadienį, liepos 28 d. įvyks di

džiulis dienraščio “Laisvės” piknikas, 
Simko Glen Parke. Turėsime valgių 
ir gėrimų. Gera muzika šokiams. 
Pradžia 10 vai. ryto iki vėlai nak
ties. Vieta randasi tarp W. Pittston 
ir Falls. Važiuodami pasiekite kelią

309, Ransom, ties Manganella’a Pa
vilion. Kviečiame visuomenę daly
vauti. — Rengėjai. (173-175)

NEWARK, N. J.
“Laisvės” Ekskursijos Komiteto 

posėdis įvyks 24 d. liepos, Jurginio 
Svet., 180 New York Avė., pradžia 
7:30 v. v. Prašome narių dalyvauti.

(172-173)

VARPO KEPTUVE' k

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

Penktoji Kolona
Iš kur atsirado ta penktoji 

kolona, mums visai nesvarbu.
Kai tik Lietuvoj įvyko per

versmas valdžioj ir nauja vy
riausybė pradėjo daryti įvai
rias reformas, tai kunigų 
spauda pradėjo pulti mus ir 
tiesiog įvardina, būk mes pri
klausą penktajai kolonai ir 
mes esą “didžiausi Lietuvos 
laisvės ir tautos priešai.” Gir
di, jūs, komunistai, visuomet ir 
visur darbuojatės svetiniai 
valstybei, o ne savo tautai. 
“Darbininkas” No. 50, kalbė
damas apie mūsų masinį mi
tingą, kaip tik panašiai ir nu
rašė.

Mes pilnai sutinkame, kad 
kiekviena tauta turi išgamų ir, 
kad tie išgamos yra niekšiš- 
kiausi tautos parazitai. Čia 
“Darbininko” labai gerai pa
sakyta. Bet mes nesutinkame,
kad tokius darbus atlieka ko- mokratiją. 
munistai. Taipgi mes nesutin
kame, kad kunigai virš 100 
metų vilko sunkų Rusijos des
potų jungą. Toliaus, mes ne
sutinkame, kad bent vieno ku
nigo subyrėjo kaulai Sibiro 
tyruose.

Kaip pats katalikų 
las” be 
“Darb.”
galėtų taip neteisybę kalbėti 
kaip kunigai, 
pasakymas, o 
navimas, be 
mums galima 
tąją koloną” 
mes remiame
gą ? Mes tai darome viešai ir 
tuomi mes didžiuojamės. Jei
gu Vokietijoj būtų įsisteigusi 
darbininkų valstybė, mes ir ją 
būtume pilniausiai rėmę, vie
šai ir atvirai.

Kuomet kunigai sakosi, kad 
jie per 100 metų vilko sunkų 
Rusijos despotišką jungą, tai! 
yra didžiausia netiesa ir už tai 
juos laukia “pragaras.” Visų 
pirma, niekas tiek neturėjo* 
privilegijų Rusijoj, kaip dva- 
siškija. Visų sektų tikėjimų 
dvasiškiams buvo mokamos al
gos iš valstybės kasos. Visa' 
kunigija gaudavo algas, o kle
bonijos ir vienuolynai buvo 
aprūpinti plotais dirbamos že
mės. Tuomet kunigam nebuvo 
reikalo kelti revoliuciją prieš i 
carą ir barstyti savo kaulus | 
Sibiro tyruose. Kuomet revo-; 
liucionieriai kovojo už pasi- 
liuosavimą, tai kunigai per iš-; 
pažintis sekdavo ir išdavinė- 
davo caro valdžiai.

SCRANTON, PA.

Ant “relief rolls” bir- 
dieną buvo 9,769 šei- 
jei skaitysime pavie- 
viso susidarys 35,061

Šiuo laiku čia viešpatauja 
didelė bedarbė. Ne pro šalį 
bus suminėti paduotas skaitli
nes valdiškų raštinių, čia pa
imsime tik viena Lackawanos 
pavietą, 
želio 22 
mos. O 
nius, tai 
ypata.

Birželio mėnesio pabaigoje 
paleista iš darbo, kaip iš šilki
nių, taip ir anglies kasyklų, 
12,553 darbininkai, šita skait
linė užsiregistravo valdžios 
kanceliarijoje dėl “social se
curity”. Jie gaus po keletą 
dolerių bedarbių apdraudos. 
Gaus per keletą savaičių. O 
po tam kur jie dings, tai atei
tis parodys.

Pradžioje birželio mėnesio 
i iš WPA darbų atleido 1,500 
i darbininkų ir su birželio 15 

Kun. Laukaitis pasakė: diena atleido iš taip vadinamų
—Trejybė yra dar ir tokia: valstijos darbų 300 darbinin- 

Dievas, šviesiausias karalius ir kų. Jie dirbo giriose, rankio- 
bažnyčia. Kas prasižengs | darni kirminus nuo medžių, ši

tie visi atleisti darbininkai dar 
negauna jokios pašalpos iš nie
kur. šalpos Biuras jiems sa
ko: Jūs ilgai dirbote, tai gali
te palaukti. Kitaip sakant, jūs 
galite pabadauti.

s v.
bent vienam, tai jo laukia pra-1 
garas ir dantų griežimas. Jei- • 
gu kas murma prieš šviesiausi 
karalių, tai per išpažintį pra
neškite spaviednyčiai.

Narjauskas, būdamas mo
kyklų kapelionu, sekė studen
tų veikimą ir apie juos prane-1 
šinėjo pralotui Antanaičiui, o 
tas caro valdžiai. Jų šnipi
nėjimo tinklas buvo taip pla
tus, kad jie žinojo gana daug 
revoliucinio judėjimo smulk
menų. Jau ir iš to galime da- 
siprotėti apie jų veikimą. Sei
nų policija, apsiginklavus nu
važiavo 18 verstų į Galadusį, 
pas Lelašių, užpuolė revoliu
cionierių mitingą. Tą pačią 
minutą kiti policijos būriai 
pribuvo iš Lazdijų ir puolė su
sirinkusius, kuomet tie tik 
pradėjo savo susirinkimą.

Tai tokį kunigai nešė “jun
gą” prie caro valdžios. Jie vi
suomet ir visur ėjo išvien su 
caro režimu, prieš revoliuciją. 
Ir dar jie šiandien drįsta sa
kyti, kad jie iškovojo Lietu
vai nepriklausomybę!

Kuomet kunigų spauda va
dina mumis “Lietuvos išga
momis”, tai mes tik atverski
me praeities 
pamatysime, 
gamomis.

Mes labai
kunigų spaudai, jei ji įrodytų, 
kada ir kur buvo susekta 
penktoji kolona prieš valsty
bę darbo unijose, ateiviuose

istorijos lapą, o 
kas buvo tais iš-

būtume dėkingi

ko-
tu- 
ir

Valdžios namų statymo 
misija raportavo, kad jau 
rinti sukėlus $1,225,000 
viduryje rugpjūčio mėnesio
pradės pamatus kasinėti. Tas 
darbas pradėta pereitą pava
sarį. Bet tam darbui buvo Už
dėta drausmė per taip vadina
mas grintelninkų organizaci
jas. Iš to pasinaudojo tiktai 
keli mekleriai, kurie susirinko 
iš žmonių kelius šimtus dole
rių.

Scrantoniečiai gerai maukia 
degtinę. Svaigalų komisija ra
portavo, kad nuo pradžios šių 
metii iki birželio 15 dienos 
degtinės parduota už $39,- 
550.25. Valdžia turi Scranto- 
no apylinkėje 20 monopolių. 
O kur gi kitos įstaigos, kurios 
užlaiko svaiginančius gėri
mus? Ant kožno bloko po 3- 
4 saliūnus.

Bosas pasielgė savaip, bet 
jam tas neišdegė. Čionai vie
nos drabužių valyklos darbi
ninkai išėjo į streiką liepos 
17 dieną. Jie turėjo iš val
džios išsiėmę leidimą tą šapą 
pikietuoti. Kada iš ryto poli
cija buvo pertikrinti, tai vis-

(Tąsa nuo 4-to pusi.) 

bar neilsisi ant laurų vaini
kų, o jau įsitraukė į valsty
binį darbą. Jie nejieško nei 
poilsio, nei ramaus gyveni
mo, o dirba ir dirba ir sku
ba.

Antras. istorinis Lietuvos 
Liaudies Vyriausybės aktas 
—legalizacija Lietuvos ko
munistų partijos. Ši linksma 
žinia buvo paskelbta ekstra 
telegramose, per radio. Ma
sių džiaugsmas neapsako
mas. Visų veidai spindi, pa
siryžę gyventi ir kurti ir bū
ti tos partijos nariais, kuri 
visą Smetonos ir jo klikos 
režimo metą garbingai ne
šė darbo masių kovos vė
liavą.

Visas buvusiųjų valdžių 
darbininkų masių mulkini
mų centras—Darbo Rūmai 
Kaune, Vytauto prospekte, 
yra perduota į darbininkų 
rankas ir jų pirmininku pa
skirtas dr. Motiejus Šu- 
manskas, žinomas Kaune, ir 
visoje Lietuvoje kaip dide
lis kovotojas su buvusiu re
žimu. Ilgus metus kalėjęs 
kalėjimuose ir konclage- 
riuose. Jo jaunystė liko ka
lėjime, bet jis nepalaužtas, 
stiprus ir su visa savo jėga 
dirba jam pavestą darbą. 
Darbo Rūmai, anksčiau buvę 
žvalgybos pagelbinė įstaiga, 
virto darbo masių susirin
kimų, pasitarimų vieta. Čia 
aptaria savus reikalus visų 
šakų Kauno darbininkai. 
Vienu žodžiu, per dieną vyk
sta keletas susirinkimų, ku
riuose skamba laisvas žo
dis, meilė savo kraštui ir 
noras dirbti ir kurti... 
Darbo Rūmuose nuo ryto 
iki vakaro pilna darbininkų.

Pažangos Rūmai didžiulis 
pastatas Kaune, Laisvės ai. 
buvęs tautininkų girtuoklia
vimo ir niekšysčių centras, 
atiduoti Lietuvos komunis
tų partijai ir pavadinti dr. 
Karolio Požėlos ir Juožo 
Greifenbergerio vardu, ku
riuos 1926 m. gruodžio mėn. 
fašistiniai budeliai sušaudė. 
Pažangos Rūmus dabar 
puošia visos*žmonijos vadų 
ir mokytojų paveikslai — 
drg. Lenino ir Stalino.

Liaudies vyriausybė atli
kus tuos didelius darbus. Ji 
dieną ir naktį įtemptai dir
ba. Štai jos darbo vaisiai. 
Be tų darbų, kuriuos anks
čiau paminėjau, vyriausy
bės nariai savo kalbose pa
brėžė, ,kad skubiai ruošia
mas pabėgusiųjų “vadų” 
turtams konfiskuoti ir ei vi-j 
linės metrikacijos įvedimui 
įstatymai, svarstoma kuni
gams algos nubraukti. Vy-

LIETUVIŲ ATLETAI DI
DŽIOJ SOVIETŲ SPORTŲ 

PARODOJ
Maskva.—Sporto parodoj 

dalyvavo čia 30 tūkstančių 
atletų iš tuzinų tautų, iš ku
rių susidaro Sovietų Sąjun
ga. Tarp jų buvo ir Lietu
vos ir Latvijos atletai.

WORCESTER, MASS.
ALDLD 155 kp. Moterų skyrius 

ruošia žaislo parę, liepos 27 d., 2 v, 
po pietų iki 7 v. v. Olympia Parke. 
Bus ir šokiai ir gražios dovanos. Tu
rėsime ir užkandžių. Įžanga 25c. To
dėl kviečiame dalyvauti. — Rengė
jos. (173-175)

SO. BOSTON, MASS.
ALDLD 2 kp. susirinkimas įvyks 

ketvirtadienį, liepos 25 d., 8 v. v. 
376 Broadway. Susirinkimas bus iš
duodama pikniko raportai ir kiti 
svarbūs dalykai svarstomi. — Sekr. 
V. (173-174)

Chicago, III.
Kepure ir Apsiaustas 

(Cape and Gown)

SHENANDOAH, PA.
Sekmadienį, liepos 28 d., Laude- 

man Giraitėj, LDS Mainierių Kvar
tetas ruošia pikniką. Tad vietos ir iš 
apylinkės draugai ir drauges skait
lingai dalyvaukite ir paremkite jau
ną mainierių kvartetą. — Rengėjai,

(173-175)

Amerikoje lietuviško jauni
mo, tur būti, galima neperde
dant priskaityti apie šimtą 
tūkstančių (100,000) abejų 
lyčių. Kokis nuošimtis pasie
kia akademinį mokslo laipsnį ? 
žingeidi! būtų žinoti. Bot ant 
nelaimes nėra galimybės su- 
skaitliuoti. Net apytikriai ne
siduoda spėti skaitlių jaunimo, 
tuom labiau aprokuoti nuo
šimtį pasiekusio akademinio 
mokslo laipsnį.

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

pos 26 d., 7:30 v. v. Jurginėj Svet., 
180 New York Avė. Visi dalyvaukite 
šiame susirinkime, nes turime daug 
savrstyti, ypač “Laisvės” Ekskursi-

Dr. John Repshis

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų ęugių, 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 Cake 
Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake, Stollen 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

Siunčiame duoną per paštą j kitus miesrus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kainas.

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

H. PUNIŠKAITĖ
Štai, prieš mano akis ant 

stalo guli paveikslėlis jaunos, 
gražios lietuvąitės su akade
mine kepure ir apsiaustu (Cap 
and gown), tai Hypatia S. 
Punishkaitė, LDS narė, veikli 
įvairiose Chicagos lietuvių or
ganizacijose, kuri birželio 20 
d., š. m. pasekmingai baigė 
mokslus Woodrow Wilson Ju
nior College. Už gabumą bu
vo apdovanota ir pagyrimais. 
Ji yra čikagiečių Puniškų duk
tė.

Tolimesniam moksle ir vi
suose kilniuose darbuose lin
kiu H. Puniškaitei geriausio 
pasisekimo.

Dr. Med. A. L. Graičūnas.

Paskilbusią Knygą 
PATARIMAI VYRAMS 

APIE LYTIES DALYKUS 
Dar galit pas mane gaut 

Tai turininga D-rd Robinsono 
knyga apie svarbiausius lyties 

veiksnius ir lytinę higieną. 
Kaina buvo $2.00; dabar 

parduodu už $1.00 
Reikalavimus adresuokit:

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

i •"T..........— —

(Repšys) 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

278 Harvard Street 
kampas Inman Street 

, Arti Central Skvero
CAMBRIDGE, MASS.

Tel.: TRObritlge 6330 !'
OFISO VALANDOS: 
2-4 ir 6-8 vakare (
Ncdėlioinis ir Šventadieniais: ;
10-12 ryte

ra---------------------------—----- s

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

530 SUMMER AVENUE 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.
•

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

į--------------------------------------------------a

: ĮSIGYKITE DABAR :
J žemiau parodyta tik keli iš mūsų didelio sandelio J

šios rūšies daiktų.
YOUR OLD
15 woitk. nwnsupl
TRADE IT IN FOR A

I7JEWEL

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

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei-

Iš senų 
n a u jus 
lūs ir 

t sudarau 
rikoniškais. 
kalui esant ir 
p a d i dinų tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 

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

stočių BMT Lino
Tel.: Glenmore 5-6191

F. W. SHALINS
(SHALINSKAS)

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

•
Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto

Tel. Virginia 7-4499

Visokiausių Rūšių
ŽIEDAI

nuo $1.50 augštyn 
Daimantai 

Melsvi-balti ir pertekto

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

ROBERT
LIPTON

JEWELER
Įsteigta 1892

701 GRAND STREET
BROOKLYN, N. Y.

Tarpo
Graliam & Manhattan Avės.

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

KAIP PALAIKYT SVEIKATĄ
— VYRAI IR MOTERYS —

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

PRIEINAMA KAINA.—IŠMOKESČIAIS, 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.
au-’.v.n,. ..-L..- ........ >
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Tęsia Tūkstantinius 
Pilnėtus

Nežiūrint buvusio policijos 
blaškymo ir arešto, taipgi su
laikymo teismui 22 Urmo Par
davyklų ir Sandėlių Darbinin
kų Lokalo 65-to narių, unija 
kas dieną per pietus tęsia 
masinį pikietą Golding Bros, 
firmos prie Broadway ir Pearl 
St., N. Y.

Pereitą pirmadienį pikie- 
tams susirinkus, vėl buvo di
delis skaičius policijos, bet 
puolimo nebuvo. Gi 22-jų 
areštuotų perklausinėjimas, tu
rėjęs įvykt liepos 22-rą, nu
keltas į 25-tą. Jie yra laiko
mi po $500 ir $1,000 kauci
jomis.

Streike randasi 65 tos fir
mos darbininkai nuo gegužės 
8-tos. Masinį pikietą sudaro 
broliai-seserys unijistai iš ki
tų šapų. Pasiryžę privest strei
ką prie laimėjimo, jie pašven
čia savo .pietų valandą, iš apy
linkėj esamų darbaviečių su
eina užstreikuotos dirbtuvės 
pikietui.

1 Užmušta, 9 Sužeista 
Važiuotės Nelaimėj

Gaisragesių vežimas, skubi
nęs pareigoms, kurios, pasiro
dė, buvus Tik padegta šiukš
lių krūva, paslydo ir smogė į 
gatvekarį prie 39th St. ir 3rd 
Avė. Nelaimėj užmušta gat- 
vekariu važiavęs 12 metų ber
niukas William Torres.

Iš sužeistųjų 4 buvo gais- 
ragesiai, gatvekario operato
rius John Ryan ir 4 keleiviai, 
tarpe kuriu ir užmuštojo ber
niuko brolis Louis, važiavęs 
kartu.

Kai Kur Būta Audros
Pas mus, Williamsburge, 

pereitą pirmadienį griaustinis 
tik pagrūmojo ir praslinko to
lyn, betgi tūlose miesto daly
se būta ir lietaus, dargi pusė
tinai audringo. Pavyzdin, Ja
maikos bent tūlose dalyse tiek 
palijo, kad užliejo žemesnes 
gatves. Grand Central Park
way važiuotė sulaikyta, ka
dangi apatiniai skerskeliai bu
vo užsemti. Bockaways buvo 
stipriai paliestas audros ir 
apvlinkėse iškrito ledu, kurių 
tūli, sakoma, buvę pusantro 
colio storio diametre.

žaibas nugriovė plytų nuo 
bildingo ant Church Ave. ir 
jomis apdaužė pastatytą auto. 
Kitas auto buvo apdaužytas 
virstančio medžio prie 415 
Crescent St.

Oro spėjikai sako, kad lie
taus padaryta pertrauka nuo 
kaitros neilgai truksianti, 
karščiai grįšią.

Rakandų Unija Gavo 
Naujas Sutartis

Jungtinės Rakandu Darb. 
Unijos Lokalas 76B, CIO, 
skelbia atnaujinęs sutartis su 
septyniomis firmomis įvairiuo
se rakandu industrijos sky
riuose, taipgi tikisi atnaujinti 
daugiau kontraktų bėgiu se
kamų kelių savaičių. Senosios 
sutartys baigiasi tarp rugpjū
čio ir rugsėjo 1-mos.

Atnau jinta sutartys su : Am. 
Furniture Frame Co.; Brooke 
Parlor Frame Co.; L. Colom
bo & Sons; City Frame & 
Furniture Co.; Tnterboro Fur
niture Co.; Oakland Parlor 
Frame Corp.; Atlantic Parlor 
Frame Corp.

Italijos laivų linija žada 
laikytis ofisą J. V-se ir lauk
ti “išnaujo atsidarymo preky
bos.”

>

Ką Reiškia Įsikūrimas 
Soviet y Lietuvoj?

Penktadienį, liepos 26 d., 
7:30 vai. vakare, didžiulėje 
Brooklyn© Central Palace sve
tainėje, kur buvo “Laisvės” 
Bazaras ir eilė didelių paren
gimų, 16 Manhattan Avė., 
Brooklyne, įvyks labai svar
bios prakalbos. Prakalbas 
rengia Brooklyno pažangūs 
lietuviai išvien su Komunistų 
kuopomis. Svetainė didelė, 
erdvi, paranki ir yra arti 
Broadway viršutinių gelžkelių 
Flushing ir Lorimer stočių, tai 
ir iš toliau paranku atvažiuo
ti. Kalbės A. Bimba, R. Mi- 
zara, D. M. Šolomskas ir kiti. 
Pakviesta Aido Choras.

Prakalbos yra rengiamos 
tikslu išaiškinti dabartinę pa
dėtį Pabaltijoj, tai yra, kodėl 

• ir kaip įsisteigė Sovietų val- 
Idžios Lietuvoj, Latvijoj ir Es- 
‘ tijoj. Bus kalbama ir abel- 
nais svarbiais pasauliniais ir 

i amerikiniais klausimais.
Bet šiuo kartu visiems lie

tuviams labiausiai apeina Lie
tuvos įvykiai ir jos ateitis. Yra 
žmonių, kurie netekę jokios

Kovojo 3 Metus, Bet 
Atgavo Darbą

Ima ištvermės ir pasiryžimo 
kovoti tris metus bent prieš 
ką, ypatingai prieš firmą, bet 
verta, kada žinai, jog teisy
bė tavo pusėj.

Taip buvo su darbininku 
Morris Levine ir su jo, kaipo 
unijisto, reikalus gynusia uni
ja—United Electrical, Radio 
and Machine Workers, CIO. 
Dėka unijai, J. V. Apylinkės 
Teisme išspręsta, kad prieš 
tris metus pravarytas iš dar
bo darbininkas turi būt sugrą
žintas darban su atmokėjimu 
apie $3,000 algomis, kurių jis 
per tą laiką neteko dėl netei
sėto prašaiinimo iš darbo.

Pereitą pirmadienį Levine 
pirmu kartu po 3 metų sugrį
žo savo darban Leviton Manu
facturing Co. šapoj,' 236 
Greenpoint Ave.

Pagrobė $800 Algų Pinigų
Trys plėšikai įsibriovė raš- 

tinėn Gold Seal Iron Works 
firmos, 241 Van Sinderin A v., 
knygvedei vienai esant, ir gra
sindami nušaut atėmė iš jos 
$800, kurie buvo paruošti iš
mokėt darbininkams algas. 
Plėšimas įvyko 3:15 po piet 
penktadienį.

Ispanams Gelbėt Piknike 
Buvo Dikčiai Publikos

Nežiūrint nepaprastai karš
to oro pereitą sekmadienį, Is
panijos pabėgėliams gelbėt 
piknikan susirinko per tris 
tūkstančiai publikos. žinan
tieji vietą, jaunimas, suvažia
vo apsitaisę maudynių kostiu
mais, kadangi ten pat randa
si nemokamos maudynės. Jie 
praleido dieną taip jau gerai, 
kaip ir bile kurioj kitoj mies
to apylinkėj esančioj maudy
nėj.

Piknike turėta dramos, 
sporto ir žaismių programa. 
Studentų Unijos pravestame 
gražuolių konteste gražuole 
išrinkta Maria Munoz. Pikni
kas rengta Amerikinio Ispa
nijai Gelbėt Komiteto su pa
rama kitų organizacijų.

Visiems Veikėjams
Šį penktadienį rengiama 

prakalbos Lietuvos reikalais. 
Laiko mažai, viena komisija 
viso darbo gerai neatliks. Pla
katai atspausdinti, randasi 
“Laisvės” spaustuvėj. Prašo
me paplatint tarp lietuvių sa- 
pose, susirinkimuose, kaimy
nuose, užeigose.

Prakalbų Komisija. 

gėdos bando lietuvius kursty
ti prieš Lietuvos liaudies iš
rinktą vyriausybę; pasakoja 
būk jau daugiau Lietuvos “ne
liko,” būk jau Lietuvos lais
vė “palaidota”, skleidžia vi
sokias pasakas. Jie žino, kad 
visi lietuviai, kurie tik myli 
savo brolius, sesutes, tėvus 
lietuvius ir mūsų gimtinę, tai 
neapkenčia buvusio diktato
riaus Antano Smetonos, tat 
nors ir yra Smetonos agen
tais, bet dangstosi • tik Lietu
vos šalininkų vardu, o apie 
Smetoną užtyli. Kiti pasakoja, 
kad jie seks buvusios caristi- 
nės Rusijos valdonus ir už- 
sienyj “tvers Lietuvos val
džią.” Daug yra visokių pa
sakų ir išmislų. Ir tai daro
ma Lietuvos nelaimei!

šiose prakalbose bus smulk
meniškai išaiškinta, kaip bu
vo išrinktas Lietuvos seimas, 
kas jį sudaro, kodėl Lietuvos 
liaudis pasirinko Sovietų san
tvarką, kaip bus su žemėmis, 
bankais, fabrikais ir koki bus 
Lietuvos santikiai su Sovietų 
Sąjungos kitomis respubliko
mis. Prašome visus ir visas 
atsilankyti į šias taip labai 
svarbias prakalbas. Kada Lie
tuva džiaugiasi, kada buda- 
voja naują gyvenimą ant lais
vės pamatų, tai ir mes sueiki
me visi į masinį susirinkimą.

Rengėjai.

Lankėsi “Laisvėje”
Pereita antradieni aplankė 

“Laisvės” ir LDS įstaigas Jack 
Kisel, jaunas montrealietis, at
vykęs čionai dar prieš “Lais
vės” piniką ir jhme dalyvavęs. 
Svečiavosi pas gimines-drau- 
gus Šimėnus, Buivydus, Spū
džius. Matęsis ir su daugeliu 
kitų.

Kadangi svečias dar neper- 
senas amerikonas, gyvenęs 
Lietuvoje prie buvusiu val
džių, paklausėme, kaip jis 
mano anie naujaia Lietuvos 
vyriausybe. Svečias atsakė, 
kad tai buvo senas liaudies 
troškimas dar jo buvimo Lietu
voj laikais ir jis mano, kad 
iki šiol tas troškimas buvo la
biau pribrendęs ir kad dabar
tiniai įvvkiai yra tik to liau
dies troškimo naturalė išdava.

* * *
Pereita šeštadienį lankėsi 

Bronė, Rav. Agnes, Gordon 
Wilbertai ir dar viena jau
nuolė iš Webster. N. Y. Atvy
kę pamatyt Pas. Parodą.

Vokiečiai Prašė Roosevelto 
Gelbėt Anti-Fašistus

Vokiečių-Amerikiečių Kul
tūros Lyga, turinti savo raš
tinę 45 Astor Place, N. Y., 
pasiuntė prezidentui Roosevel- 
tui prašymą, kad jis teiktų pa- 
gelbos Vokietijos. Austrijos, 
Ispanijos ir kitu šalių anti-fa- 
šistams pabėgėliams, dabar 
internuotiems Francijoj.

Laiške, pasirašytame per 
Walter Mueller, lygos sekre
torių. sakoma:

“K a d a n g i d e mokratija 
Francijoj tapo sunaikinta, gy
vybė tu pabėgėlių vra pavo
juje, ir kadangi jiems nėra 
galimybių gaut pagelbos iš ki
tų Europos šalių, mes mano
me, kad Jungtinės Valstijos 
yra vienatinė šalis, kuri gali 
išgelbėti tuos anti-fašistus nuo 
barbariško hitlerizmo.”

Beth-El ligoninėj aukli ma
žučiuką kūdikį, kuris gimimo 
laiku, liepos 8-tą, svėręs svarą 
ir 11 uncijų. Per dvi savaites 
priaugęs 3 uncijas. Jis gimė 3 
mėnesiais peranksti. Kūdikį 
laiko dėžėj, vadinamoj humi- 
docrib, kur palaikoma 85 
laipsniai šilumos ir 65 drėg
mės.

Uždėta Bauda Pieno 
Išvežiotojams

G u b e r natoriaus Lehmano 
paskirtas bešališkas pirminin
kas Arthur S. Meyer išspren
dė pieno išvežiotojų streiko 
klausimą taip, kad priteisė 
Milk Wagon Drivers Lokalui 
584 sumokėti $10,000 Shef
field Farms—stambiai pieno 
pristatymo firmai-perkup- 
čiams—,kaipo nuostolius už 
vienos dienos “stapičių”-strei- 
ką, įvykusį vasario 24-tą, šių 
metų. Jis įvyko firmai ban
džius uždėt ekstra sunkaus 
darbo, verčiant kilnot 20 sva
rų sunkesnes dėžes be unijistų 
sutikimo. Jie pasipriešino .

Apsvaiginti tokio netikėto ir 
netolerantiško smūgio, unijos 
viršininkai pareiškė negalį nie
ko pasakyt, kol jie dalyko ne- 
išnagrinės pamatiniai.

Meyer yra gubernatoriaus 
Lehmano Valstijinės Tarpinin
kavimo Tarybos nariu ir tapo 
paskirtas bešališku pirminin
ku po tarpininkystės atsiekt 
sutarčiai tarp unijos ir pieno 
pristatytojų firmų, su $18,000 
metinės algos už tą darbą.

Lietuviu Kuopa Prašo 
Visų Talkos

Lietuvių Komunistų Kuopa, 
kaip praneša jos vajaus ve
dėjas, jau pridavusi virš $140 
iš savo $400 kvotos šiam rinki
mų vajuj, atsišaukė į visus sa
vo narius, rėmėjus ir simpath 
kus dar padirbėti aukų rinki
me ir paaukoti patiems, kad 
per šią savaitę peršokti pusę 
savo kvotos. Kuopa pasižadė
jus per šią savaitę sukelti ir 
liepos 30-tą priduoti dar $60.

Viena vietos organizacijų 
pereitame susirinkime pridavė 
$5.50 aukų.

Vieni nariai jau yra sumo
kėję po dienos uždarbį, kiti 
dar mokasi. Randasi ir sim- 
patikų jau aukojusių po pen-- 
kinę. Kiti, keliais atvejais au
koję po mažiau, irgi jau yra 
sudėię po geroką sumą. “Svar
bu, kad visi, nors ir nedide
lėmis sumomis, pagelbėtų,” sa
ko vedėjas, “tas padėtų mums 
laiku užbaigt vaiu ir išleist 
taip reikiamos rinkiminės lite
ratūros.” L. K. N.

Brooklyno Alcatraz Asphalt 
Co. ir Pomonok Asphalt Pay
ing firmos prisipažinusios suo
kalbyje išgaut iš miesto eks
tra pinigu peraukštais kon
traktais už šaligatvių pravedi- 
mo darbus.

REIKALAVIMAI
Reikalingas patyręs ūkininkas. 

Tuoj atsišaukite aęba laišką parašy
kite pas: Mrs. Antoinette Shabas, 
3881 Green Lake Rd., Walled Lake, 
Michigan R. 1. (173-175)

PARDAVIMAI
Parsiduoda aludė. Randa prieina

ma. Galima įsigyti ir degtinės lais- 
nius. Parsiduodama pigiai. Atsišau
kite j “Laisvės” ofisą, 427 Lorimer 
St., Brooklyn, N. Y. (173-178)

RANDAVO.TIMAI
Pasirandavoja 6 kambariai ant že

mutinio flioro. Yra maudvnė. Randa 
labai pigi. Galima atsišaukti bile 
laiku sekamu' antrašu. Radišauskas, 
234 Linden St... Brooklyne, Ridge
wood dalyj. Galima privažiuoti su 
Wilson Ave. arba Bushwick Ave. 
gatvekariais. (172-3)

Pasirandavoja 1 arba 2 moderniš
ki kambariai prie pat parko. Yra 
norčiai. Galit vartot kuknę. ir būti 
kaip savo namuose, nes šeimininkė 
mažai būna namie. Klauskite po 5 
vai. Važiuokite West End traukiniu 
iki 9th Avė. stoties. Antrašas Bud- 
rick, 660—44th St., Brooklvne, ant 
pirmo flioro. (171-173)

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Kriaučių Unijos 54-to Skyriaus 
mėnesinis susirinkimas įvyks trečia
dieni, liepos 24. 7:30 v. v., Liet. Am. 
Pil. Kliubo salėje, 280 Union Avė., 
Brooklyn, N. Y. Nariai prašomi da
lyvauti. Sekr. Ch. Nechiunskas.

(171-173)

Demonstracija Prie 
Anglijos Konsulato
Amerikiečiai Chinijos Drau

gai šaukia masinę demonstra
ciją prie Anglijos konsulato, 
25 Broadway, N. Y., protes
tui prieš uždarymą Burma ke
lio per Anglijos valdžią. De
monstracija bus 5 vai. po piet, 
liepos 24-tą.

Mitinge kalbės žymūs uni
jų vadai ir Chinijos draugai. 
Po mitingo, bendra delegacija, 
sudaryta iš unijų ir Chinijos 
Draugų atstovų /eis pas kon-- 
sulą sudėt protestą, kad per
siųstų savo valdžiai.

Demonstracijai garsint ir 
padėčiai aiškinti išleista 25,- 
000 lapelių angliškų ir 5,000 
chiniškų. žygį aktyviai remia 
Darbo Partijos kuopos, Nacio- 
nalė Jūrininkų Unija, Tarpt, 
Darb. Ordinas ir New Yorko 
Taikos Sąjunga.

Pakeitė “Džiurę”
Vyriausio Teismo teisėjas 

John MacCrate pereitą penk
tadienį atleido pirmąjį spe- 
cialio prokuroro Amen “džiu
rę” ir tuojau išrinko 11-ką 
“džiurimanų” naujai “džiu- 
rei”.

FRANK NORRIS

Lietuvis Budavotojas
Budavoju naujus namus ir 

pertaisau senus 
Taipgi atlieku plytų ir 

cemento darbus
Apšingcliuoju iš lauko namus ir 
stogus visokiais naujausio išdir- 

bimo šingeliais už labai 
prieinamas kainas.

Telefonuokite: Flushing 9-4485

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

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-8622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

J. GARŠVA
Graboirius-Undertaker

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

krikštynom, kitkam.
231 BEDFORD AVE., 

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

CJL4RLES’
UP-TO-DATE

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

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

Gerai Patyrę Barberlai

0------------------------------------------------- m

Valgykite 
MEDŲ

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

kitės juomi.
•

Valgykite Medų Vietoj 
Cukraus

Sako Dr. J. J. Kaškiaučius

Kaina 75c Kvorta
•

“Laisvėje” galite gauti 
tikrų bičių medaus už ga

na prieinamas kainas.
Kreipkitės į “Laisvės” ofi

są ir apsirūpinkite su 
medum.

®--------------------------------—o

Jaunimas Demonstruos 
Prieš Karą

New York o East Side jauni
mas šaukia savo apylinkės 
maršavimą už taiką, prieš 
verstiną kareiviavimą ir gra
sinimus demokratijai ir civi- 
lėms laisvėms, šaukėjais yra 
Jaunimo Kongresas ir tos apy
linkės Taikos Komitetas. Pa
radui ruošiamose iškabose vy
riausiu obalsiu yra išlaikymas 
Amerikos nuo karo.

Lietuviu Rakandu 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. Tei. jęy. 7-8451 Brooklyn, N. Y.

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 
Rheingold extra Dry Alus.

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės

•
Turime ir kambarių pernakvot 

arba savaitiniai išrandavot
JOSEPH ZEIDAT 

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

Mateušas Simonavičius
Gražiai įrengta Susiėjimams įstaiga

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

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

426 SOUTH 5th STREET BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewes eleveiterlo stoties Tel. Evergreen 4-9508
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LietuviŲ Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 
(Steam Boiler)

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661
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FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA
417 Lorimer St — Brooklyn — “Laisves” Name 

•
GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

Gaminami Europiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs, lietuviško 
namų darbo, kilbasai ir kepta paršiena; gaspadoriškal 

nuvirti kopūstai ir barščiai.

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO
•

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

WWWWtfVWWWWWWWWtfWWWWWiAilrtiMitftlWiAiMilrti'

Paradas bus/^pos 25-tos 
vakarą, su didžiuoju mitingu 
Strauss Square prie Essex St. 
ir Broadway, kur kalbės žy
mūs jauni ir suaugę kalbėto
jai.

Mr. & Mrs. Aderer, newyor- 
kiečiai, norėjo apvaikščioti jo 
72 metų gimtadienį pirmu 
skraidymu orlaiviu, bet jis 
baigėsi nelaime ir jų abiejų 
mirtimi, Mass, valstijoj. 
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Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėje”.
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LeVANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated
•

J. LeVANDA—E. LeVANDA
Tėvas ir Sūnus Levandauskai

UNDERTAKERS
•

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

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