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

žmonės, kurie taip šėlsta 
prieš Lietuvos Seimo nutarimą 
įstoti į Sovietų Sąjungos tau
tų šeimą, turėtų rimtai pa
galvoti. Ką tuomi jie nori pa
siekti? Erzinimais ir kiršini- 
mais, kelionėmis ir keiksmais 
jie dalykų padėties nepatai
sys. Lietuvos liaudis daro ne 
taip, kaip kuriai nors politinei 
sriovei Amerikoje būtų ge
riau, bet daro taip, kad mil
žiniškai Lietuvos žmonių dau
gumai būtų geriau ir gražiau 
gyventi.

Tas reikia turėti galvoj 
kiekvienam Amerikos lietu
viui

Till i Sovietų Sąjungos prie
šai šitaip argumentuoja:

—-Dabar, kai Lietuva įstos 
į Sovietų Sąjungą, lietuvių 
kalba bus panaikinta, lietuvių 
menas ir visa kultūra bus pa
naikinta; viskas, kas yra lie
tuviško, bus panaikinta.

Tai didelė netiesa. Tai tiks
lus melas, skleidžiamas blo
gais norais.

Oficialinė lietuvių kalba 
Lietuvoj buvo iki šiol, ji pasi
liks ir ateityje. Lietuviška 
kultūra ir menas, lietuviška li
teratūra ir daina bus plečia
ma didesne sparta, negu kada 
nors.

Sovietų Sąjungoj kiekviena 
tauta, bus ji didelė ar maža, 
yra lygiai traktuojama. Buvo 
caristinėje Rusijoje tautelių, 
kurios net savo abėcėlės netu
rėjo. Sovietų mokslininkai iš- 
'rado jų kalbai abėcėlės ir į 
šiandien tosios tauteles savo 
kalboj plečia savo kultūrą ir 
meną.

Sovietų Baltarusijoj lietuvių 
buvo tik apie 6,000. Jų ne tik 
niekas nebandė ištautinti, bet 
atžagariai, jiems buvo įkurtos 
lietuviškos mokyklos ir aprū
pinti lietuviška literatūra.

Taigi kiekvienas Amerikos 
lietuvis turi įsitėmyti: Sovieti
nėj Socialistinėj Lietuvoj lie
tuviška kalba, lietuviška kul
tūra, lietuviškas menas plėsis 
iki šiol dar negirdėtu greitu
mu!

Elta praneša:
“Švietimo ministerija pa

skelbė lietuvių dainų konkur
są. Dainos turi atitikti šių lai
kų dvasią. Temos pasiūlytos 
tokios: (1) Niekuomet nebe- 
sugrįžš, (2) Darbo valstietija, 
(3) Liaudies kariuomenė, (4) 
Darbininkija, (5) Išsilaisvini
mas, (6) Dėkui tau, raudon
armieti ir (7) Tautų brolybė.

“Už geriausiai parašytas 
dainas paskirtos premijos nuo 
500 iki 1,000 litų. Konkurse 
dalyvauja kiekvienas asmuo.”

Neužilgo Lietuvos darbo 
žmonių masės ir jų chorai tu
rės naujų dainų.

Neabejojame, kad ir Ameri
kos lietuvių chorai tų dainų 
gaus.

Lietuva — dainų šalis. Iki 
šiol smetoniškasis rėžimas 
buvo prismaugęs Lietuvos 
liaudį. Dabar tų varžių nebe
bus. Dabar laisvoji ir didžio
ji Lietuvos liaudis galės drą
siai dainuoti gražiąsias Lietu
vos liaudies dainas, dainas 
apie didįjį milžiną — darbo 
žmogų, apie darbo pasaulį, 
apie išsilaisvinusias tautas ir 
jųjų Sąjungą—SSSR.

Brooklyno ir apylinkės lie
tuviai turės progos išgirsti gy
vu žodžiu paaiškinimus apie 
naująją Lietuvą sekantį penk
tadienį, liepos mėn. 26 d., va
kare.

Įvyks prakalbos. Bus visa
pusiškai išaiškinta visi pasta
rieji įvykiai, privedusieji Lie-
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Eit į Kolektyvius Ūkius prieš Ją Norą

Amerikos Vyriausybė LATVIJOS SEIMAS UŽTIKRINA ŽEMĘ Amerikos Senato Ko 
Pripažįsta tik Smeto

nos Atstovybę
Amerikos Valstybės Ministerija Sako, kad Pripažins Tik 
Atstovus Senųjų Lietuvos, Latvijos ir Estonijos Valdžių
Washington. — Veikian

tysis Amerikos valstybės 
ministeris Sumner Welles 
pareiškė liepos 23 d., kad ši 
šalis ir toliau pripažins se
nųjų Lietuvos, Latvijos ir 
Estonijos valdžių atstovus 
Jungtinėse Valstijose: Sme
tonos atstovą P. Žadeikį, 
Latvijos—Alfredą Bilmanį 
ir Estonijos—J. Kaivą.

Tuo pačiu laiku Ameri
kos valstybės ministerija 
įsakė važiuot namo savo at
stovam iš Lietuvos, Latvi
jos ir Estonijos. Sako, kad 
reikią su jais pasitarti. Ir 
“jeigu nepasikeis sąlygos” 
tuose trijuose kraštuose, tai 
šie Amerikos atstojai jau 
negrįš ten atgal.

Smetonos Atstovas Balutis 
Londone Kreipiasi į Angliją

London. — Lietuvos bu
vusios valdžios atstovas 
Anglijai, Bronius Balutis 
atsilankė pas Anglijos už
sienių reikalų ministerį lor
dą Halifaxą ir protestavo, 
kad Lietuva virto sovietine. 
Balutis prašė Angliją nepri-

Ūkiai iki 75 Akrų Pa
liekami Lietuvos

Žemdirbiams
Kaunas. — Seimo atsto

vas Matas Mickis išdavė' ra
portą žemės klausimu. Jis, 
be kitko, pažymėjo, jog 
Lietuva yra lauko ūkio ša
lis, kurios gyventojai dau
giausia yra smulkūs ūkinin
kai »ir bežemiai valstiečiai.

Seimo atstovai siūlė pa
likt žemdirbiams ūkius iki 
30 hektarų (apie 75 akrų) 
žemės, o kitą dvarų ir 
stambių ūkių žemę pervest 
į valstybinį žemės fondą ir 
dalint ją bežemiams ir ma
žažemiams v a 1 s t i e čiams. 
Seimas priėmė šį sumany
mą. 1

Seimas su delnų plojimu 
užgyrė pareiškimą, kad Lie
tuvos žemė priklauso Lietu
vos žmonėms ir laikoma 
valstybės nuosavybe.

TEISMAS DALADIERUI
Vichy, Francija, liepos 24. 

—Laikomas po areštu bu
vęs Franci jos ministeris 
pirmininkas Daladier. Jis 
būsiąs teisiamas už tai, kad 
paskelbė karą Vokietijai, o 
paskui taip nelemtai vedė 
karą, jog Francija tapo su
mušta.

tuvos liaudį prie naujojo gy
venimo.

Vieta: Central Palace, 16 
Manhattan Avė., Brooklyne.

Dalyvaukit patys. Atsives- 
kit savo draugus ir pažįsta
mus !

pažint Lietuvos prisidėjimo 
prie Sovietų Sąjungos.

Su tokiu pat protestu ir 
prašymu atsilankė į užsie
ninę anglų ministeriją at
stovai senųjų Latvijos ir 
Estonijos valdžių.

Lietuvos, Latvijos ir Es
tonijos senieji atstovai pa
reiškė, kad jie neužleis “sa
vo” londoniškių atstovybių 
Sovietams.

Vyksta Rinkimai į 
Kauno Apskritinius

Sovietus Tarybas
Kaunas. — Jau savaitė 

atgal prasidėjo apskričių 
Sovietų (Tarybų) rinkimai 
Kauno pramonėse.

Pirmiausia įvyko apskri
tiniai rinkimai Šančiuose, 
Kauno priemiestyje^gijiki- 
mų mitinge dalyvavo 400 
darbininkų. Keli iš kandi
datų buvo atmesti. Nes 
darbininkai atrado, kad šie 
kandidatai negana prisiren
gę tokiai atsakomingai pa
reigai kaip veikimas apskri
ties Soviete.

Į apskrities Sovietą tapo 
išrinkti keli darbininkų ju
dėjimo veikėjai. Tarp jų 
yra ir Avdejus Jefimovas, 
tiktai 19 metų amžiaus, bet 
jau buvęs baustas Smetonos 
koncentracijos stovykloje, 
kaipo politinis kalinys.

Pasibaigus apskritiniams 
rinkimams, bus sudarytas 
miesto Sovietas iš darbo 
žmonių atstovų.

Vienas pirmųjų Kauno 
Sovieto darbų tai bus ge- 
rint butų-kambarių dalyką 
darbo žmonėms.

Oro Kautynės tarp Anglų 
Ir Vokiečių

London', liepos 24.—An
glai praneša, kad jie nušo
vė žemyn 10 Vokietijos lėk
tuvų iš tų, kurie vėl bom
bardavo Anglijos prieplau
kas, fabrikus ir sandėlius. 
Anglai sako, kad vokiečių 
bombininkai mažai tepada
rė nuostolių.

Anglijos orlaiviai bom
bardavo Vokietijos žibalo 
sandėlius, prieplaukas ir ka
rinius fabrikus. 1

Berlin, liepos 24.—Vokie
čiai praneša, kad jų orlai
viai . sėkmingai bombardavo 
Anglijos prieplaukas, ^lai
vus, žibalo sandėlius ir gin
klų ir amunicijos fabrikus.

Maskva, liepos 24.-r-So- 
vietų vyriausybė užginčijo 
kilusius užsieniuose laska- 
lus, būk Sovietai Jluosią 
Anglijai karinių orlaivių.

ORAS.—Šilta; būsiiį lie
taus.

Ryga. — Latvijos seimas 
liepos 23 d. išleido pareiški
mą, jog nuo šios dienos lie
ka išlaisvinti valstiečiai, ku
rie “per šimtmečius kentėjo 
priespaudą nuo išnaudotojų 
kapitalistų, dvarininkų, ba
ronų ir kitų stambių žemės 
savininkų... Dabar darbi
ninkai, valstiečiai ir profe
sionalai tampa vieninteliais, 
tikraisiais Latvijos šeimi
ninkais?’

Visa Latvijos žemė su 
gamtiniais jos turtais yra 
paskelbta kaip žmonių nuo
savybė, tai yra, liaudiškos 
valstybės savastis. Dirban
tiems valstiečiams palieka
ma ūkiai iki 75 akrų že
mės. Visa kita žemė virš 
to tampa pervesta į valsty
binį žemės fondą, kuris da
lins žemę bežemiams ir ma
žažemiams valstiečiams.

Latvijos seimas pareiškė:
“Visa žemė, kurią dabar 

turi dirbantieji valstiečiai, 
taip pat žemė, kurią valsty
bė perduos bežemiams ir 
mažažemiams valstiečiams, 
bus užtikrinta Jiems vartoti

Worcesterio Lietuviai Remia 
Sovietinę Lietuvos Vyriausybę
Worcester, Mass. — Pen

kios šio miesto lietuvių jun
gtinės organizac’įos su apie 
1,000 narių užgyrė naująją 
Lietuvos valdžią ir jos dė- 
jimąsi prie Sųvietų Sąjun
gos. “Dabartinė Lietuvos 
valdžia yra vienintelė, ku
rią pripažįsta Lietuvos žmo
nės,” sakė J. M.1 Lukas, ben
dras pirmininkas tų organi
zacijų ... Jei kas remtų bu
vusiąją Lietuvos valdžią, 
kuri dabar randasi Vokieti
joje, tai tik padėtų kelt pi
lietinį karą ir įtraukt Lietu
vą į Hnropos karo lauką.”

Lukas pareiškė, kad tik
tai komunistai išlaikė Lietu
vą nuo karo ir sudarė jai 
galimybę progresuoti taiko
je, o jeigu taip, “tai turim 
paduoti ranką komunis
tams.”

..........................           r * i . ........................... .... ■ i

Sunkiausi Taksai Anglijos Sovietai Registruoja Daugiau 
Karo Reikalams Vyrą Karinei Tarnybai

London. — Anglijos val
džia tiek pakėlė taksus karo 
tikslams, kad dabar žmonės 
turės mokėt po $1.70 taksų 
nuo kiekvienų 4 dolerių al
gos bei kitokių įplaukų.

Metinėms valdžios lėšoms 
skiriama arti 14 bilionų do
lerių, ir apie 70 procentų 
šios sumos bus išleista ka
rui.

Anglų valdžia pripažino, 
kad daugiausia naujų tak
sų turės dabar sumokėt 
žmonės, kurie gauna ma
žiaus pajamų. Vėl taipgi pa
keliama taksai ant įvairių 
reikmenų, kaip kad drabu
žių, " avalų, tūlų vaistų, 
alaus, tabako ir kt.

ant visados.
“Jeigu bet kas mėgins pa

liesti tokią privačią valstie
čio nuosavybę arba stengsis 
priverst dirbančiuosius val
stiečius, prieš jų valią, eit į 
k o 1 e k t y v ius (bendrus) 
ūkius, kiekvienas bus už to
kius bandymus griežtai 
baudžiamas kaipo kenkėjas 
reikalams žmonių ir pačios 
valstybės.”

(Pagal pirmesnius prane
šimus, Lietuvos seimas už
draudė agituot valstiečius 
dėtis į kolektyvius ūkius.)

Latvijos seimas panaikino 
visus dirbančiųjų valstiečių 
užvilktus taksus ir pinigi
nes bausmes, kurias senoji 
valdžia buvo jiems uždėjus.

Latvijos seimas taip pat 
vienbalsiai priėmė pareiški
mą, kuriuom yra pervedami 
į valstybės nuosavybę ban
kai ir stambesnė pramonė; 
ir pažymėjo, jog tatai pada
rė pagal teisingus liaudies 
reikalavimus.

Latvijos seimas jau pir
miau nusprendė privienyt 
šalį /prie Sovietų Sąjungos.

Bostono Estonai Darbininkai, 
Sveikina Naująją Valdžią
Boston, Mass. — Pažan

gūs Bostono estonai darbi
ninkai liepos 21 vasarinėje 
savo iškilmėje pasiuntė 
sveikinimo rezoliuciją nau
jajai, pažangiai Estonijos 
vyriausybei:

“Mes Bostono estonai 
darbininkai sveikiname nau
jąją Estonijos darbininkų ir 
valstiečių valdžią susidariu
sią vadovaut estonų tautai, 
ir mes išreiškiame viltį, jog 
ir toliau vystysis draugiški 
santikiai tarp Estonijos ir 
Sovietų Sąjungos ir jog ta
tai visados bus užtikrinimas 
taikos ir geresnio gyvenimo 
mūsų tautai.

Bostono Estonai 
Darbininkai.”

Maskva. — Sovietų vy
riausybė įsakė susiregis- 
truoti visiems tiem vyram 
tarp 19 ir 50 metų amžiaus, 
kurie iki šiol nebuvo sure
gistruoti karinei tarnybai.

Taipgi bus registruoja
mos moterys telegrafistės, 
slaugės, gydytojos, parašiu
tų gaminimo specialistės ir 
fotografinių 1 a b o r a torijų 
darbininkės.

Stockholm, Švedija, liepos 
24.—Pranešama, jog Suomi
ja (Finliandija) priėmė' So
vietų reikalavimą paleist iš 
mobilizacijos per didelę suo
mių armiją.

misija Užgyrė Versti
ną Karinę Tarnybą

Armijai, Laivynui ir Kariškam Lavinimui Būtą Suregistruoti 
Visi Vyrai nuo 18 iki 64 Metu Amžiaus

Washington. — Senatorių 
komisija kariniais reikalais 
liepos 23 d. užgyrė suma
nymą įvest verstiną karinę 
tarnybą vyrams nuo 18 iki 
45 metų amžiaus ir patarė 
taipgi suregistruot kariškai 
mokybai visus vyrus iki 64 
metų amžiaus.

Manoma, jog Jungtinių

Papildomas Prane
šimas apie Lietuvos 

Seimo Sąstatą
Kaunas, liepos 23.—Vaka

riniame Lietuvos seimo po
sėdyje mandatų komisija iš
davė sekamą raportą apie 
tai, iš kokių sluoksnių susi
daro šio seimo atstovai, bū
tent:

21-nas darbininkas, 25 
valstiečiai, 27 intelektualai 
ir raštinių tarnautojai, 1 
amatininkas, 1 lauko ūkio 
darbininkas, 3 kareiviai.

Tarp seimo atstovų yra 
septynios moterys.

Tautinė seimo sudėtis ši
tokia :

67 lietuviai, 4 žydai, 3 len
kai, 2 baltarusiai, 1 rusas ir 
1 latvys.

Lotyną Amerika Nelabai Pri
taria Roosevelto Planui

—
Havana, Cuba, liepos 24. 

—Jungtinių Valstijų minis
teris C. Hull pasiūlė konfe
rencijai užsieninių ministe- 
rių iš Centralinės ir Pietų 
Amerikos, kad visos ameri- 
kinės respublikos turėtų lai
kinai paimt į bendrą savo 
globą esančias Amerikos 
srityj salas ir žemes tų ša
lių, kurias Vokietija nuka
riavo bei nukariaus. Tai bū
tų žemės, ir salos, kurios 
priklausė Franci j ai, Holan- 
dijai, Danijai ir dar pri
klauso Anglijai, šioje srity
je.

Bet užsieniniai ministe
rial Argentinos, Bolivijos, 
Čilės, Uruguayans ir Vene- 
zuelos nepritaria tam Jun
gtinių Valstijų planui. Jie 
sako, kad minimos salos ir 
žemės turi priklausyti ame
rikinėms respublikoms, ir 
kad europiniai kraštai turi 
būt visai išvyti iš tų ame- 
kinių žemų.

Argentinos ministeris taip
gi pasipriešino Roosevelto 
valdžios pasiūlymui, kad 
Jungtinės Valstijos supirki
nėtų produktus iš Lotyniš
kos Amerikos, idant pastot 
kelią vokiečių ir italų pre
kybai Pietinėje ir Centrali- 
nėje Amerikose.

Berlin, liepos 24.—Vokie
čių vyriausybė persergėjo 
Pietinę ir Centralinę Ame-

Valstijų kongresas abelnai 
užgirs tą sumanymą.

Karo ministerija sako, 
kad pradiniai būtų paimta 
į karišką lavybą apie pus
antro miliono vyrų tarp 21 
ir 30 metu amžiaus. O to
kio amžiaus vyrų esama 11 
milionų ir 500 tūkstančių. 
Paskui būtų draftuojami 
vyrai iki 45 metų; tai būtų 
jau 24 milionai.

Senatorių komisija užgy
rė vienų metų karinį lavi
nimą draftuojamiem vyram 
ir nustatė, kad žemiausia 
alga jiem turėtų būt po $21 
per mėnesį.

Amerikos armijos genera
linis štabas sako, jog vy
rai su šeimynomis ir tie, 
kurie dirba svarbius šalies 
gynimui darbus, bus sure
gistruoti į tolesnes klases, 
reiškia, būtų atidėtas jų 
šaukimas į armiją, laivyną 
ir tt.

Vyrai tarp 18 ir 21 metų 
ir tarpe 45 ir 64 metų būtų"* 
statomi į karinio apsigyni
mo tarnybą namie.

Vyriausias Sovietas 
Rugpjūtyje Priims

Lietuvą j SSSR
Maskva. — Vyriausias 

Sovietas (seimas Sovietų 
Sąjungos) susirinks rugpjū
čio 1 d. priimt Lietuvą, Lat
viją ir Estoniją į Sovietų 
Sąjungą.

Nutruksią Ryšiai Tarp Ru
munijos ir Anglijos

Bucharest, Rumunija, lie
pos 24.—Rumunų valdžia 
užgrobė didžiausią anglų 
kompaniją Rumunijoj; sa
ko, todėl, kad ši kompanija 
laužė Rumunijos įstatymus. 
Dabar rumunų valdžia par- 
davinėsianti Vokietijai tos 
anglų kompanijos žibalą.

London. — čia numato
ma, kad Anglija gal visiš
kai sutraukys diplomatinius 
ryšius su Rumunija.

Japoną Lakūnai Užmušė bei 
Sužeidė 1,000 Civilią Chiną

Chungking, Chinija.—Ja
ponų orlaiviai, bombarduo
dami Chinijos miestus Ho- 
chwaną ir Kikiangą, išžudė 
bei sužeidė tūkstantį neka- 
riškių gyventojų.

Pirm to chinai nukirto 
žemyn du iš japonų lėktu
vų, kurie buvo atskridę 
bombarduot Chungkingą, 
laikinąją Chinijos sostinę.
r i kas, kad Jungtinės Valsti
jos su savo planais ten šie- , 
kia užvaldyti Lotyniškąją 
Ameriką.
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“Vienybė” N ebeišeidinės 
Dienraščiu

Brooklyno tautininkų “Vienybė” (iš 
liepos 24 d.), praneša, kad nuo dabar ji
nai dienraščiu nebeišeidinėsianti. Eisian
ti du kartu per savaitę. Esą, tatai yra 
daroma dėl techniškų kliūčių, dėl pras
tos spaustuvės, kurią įruošė SLA komi
sija, ir tt.

Keistas supuolimas: kada smetoninkiš- 
kas režimas Lietuvoje liovėsi viešpata
vęs, “Vienybė” sustojo ėjusi dienraščiu!...

Lietuva Pirma Tokia Valstybė
Skaitytojas, be abejo, bus skaitęs va

kar dienos “Laisvėje” specialę Anna Lo
uise Strong radiogramą iš Kauno. Ši žy
mioji Amerikos spaudos korespondentė 
ir rašytoja nuvyko į Kauną kaip tik tuo 
metu, kada Seimas nutarė, jog Lietuva 
įstoja į Sovietų Sąjungos tautų šeimą. 
Rašytoja Strong buvo į seimo posėdžius 
įsileista ir ji trumpai aprašė, ką savo 
akimis matė.

Įsidėmėtini rašytojos Strong 'sekami 
žodžiai:

“Lietuva yra pirmoji nepriklausoma 
valstybė, kuri konstituciniu būdu įstoja 
į Sovietų Sąjungą.

Iš tikrųjų, Lietuva buvo pirmutinė 
valstybė, kuri be revoliucijos, be pervers
mo patapo socialistine, patapo sovietine 
respublika.

Daugelis Amerikos lietuvių anti-fašis- 
tų visuomet teigė, kad Smetonos režimas 
Lietuvoje nėra amžinas, kad tasai reži
mas neužilgo žlugs ir Lietuvoje užvieš
pataus darbo žmonės. Bet buvo many
ta, kad smetoniškojo režimo nuvertimui 
Lietuvos darbininkai, inteligentai ir val
stiečiai turės padėti tūkstančius gyvy
bių, kad bus pareikalauta didelių ir aš
trių kovų, kol tasai režimas bus sutrėkš
tas.

Bet įvyko visai priešingai. Smetoniš
kasis režimas buvo taip sugedęs, supu
vęs, kad užteko tik bakstelėti ir jis su
smuko. Nusigandęs Raudonosios Armi
jos, Smetona su visais vyriausiais žval
gybininkais pabėgo pas Hitlerį. Naujoji 
Lietuvos vyriausybė tuojau, suprasda
ma momento svarbą, paskelbė Seimo rin
kimus ir tie rinkimai buvo pasitikti dar
bo žmonių masių nepaprastu ilgėsiu. Na, 
o susirinkęs seimas paskelbė Lietuvą so
vietine socialistine respublika.

Reikia nepamiršti ir to, kad per tuos 
arti keturiolika metų, kai smetoniškasis 
režimas Lietuvą engė, brendo anti-fašis- 
tinis judėjimas. Lietuvos Komunistų 
Partija nesiliovė darbavusis, šviesti 
žmones, veikti. Visa pažangioji Lietuvos 
inteligentija tik ir laukė progos, kada ji 
galės, podraug su darbininkų ir valstie
čių masėmis, tarti savo žodį Lietuvos at
eities klausimu.

Mes visuomet teigėme, kad švarioj; 
Lietuvos inteligentija yra anti-fašistinė, 
kad jis Smetonos režimo nepakenčia ir 
nepakęs; kad ji anksčiau ar vėliau susi
burs vienon veiklon su darbininkais ir 
valstiečiais. Mes neklydome.

Prof. Mickevičius - Krėvė, rašytojas 
Justas Paleckis, rašytojas Venclova, ra- 
šytojas-kritikas Radžvilas, Povilas Pa- 
karklis, rašytojas Petras Cvirka—tik ke
li asmenys, reprezentuoją visą švariąją 
Lietuvos«inteligentiją, ištikimai dirbusią 
Lietuvos liaudžiai.

Kai tik fašistinio režimo kevalas įdū- 
žo, kai tik “tautos vadas” paspruko pas 
Hitlerį, iš po to kevalo pasirodė vienlypė 
Lietuvos darbo visuomenė—darbininkai, 
inteligentai,''Valstiečiai; kareiviai—ir Viši

vieningai, konstituciniu keliu, Lietuvą 
paskelbė Sovietine Socialistine Respub
lika!

Baisioj Nelaimėj Ispanijos 
Kovotojai

Amerikos Komitetas Gelbėti Ispanijos 
Veteranams, kuris laiko raštinę 200 
Fifth Ave., New Yorke, praneša, kad 
keli šimtai tūkstančių ispanų liaudie- 
čių ir kitų šalių kovotojų atsidūrė bai
sioj nelaimėj Francijoj.

Buvusi Franci jos neva “demokratinė” 
valdžia laikė suvarius į koncentracijos 
logerius ispanus liaudiečius ir Tarptau
tinės Brigados (kitų šalių) kovotojus. 
Francijoj įsivyravo fašizmas. Jos valdi
ninkai sieloj buvo fašistai, tik dangstėsi 
demokratijos frazėmis. Juk kitaip neiš
aiškinamas dalykas, kad vakar buvę “de
mokratai” generolai Petain, Weygand, 
politikai Lavai, Reynaud ir kiti, o šian
dien jau yra fašizmo organizatoriai, su 
menševikų užgyrimu. *

Tik tuo ir yra išaiškinama ta begė
diška Francijos politika, kurios ji laikėsi 
karo metu Ispanijoj. Tik tuo yra išaiški
nama, kodėl Francijos valdžia nepralei
do Ispanijos liaudiečiams ginklų, konfis
kavo jiems atsiųstą maistą į Franci ją, 
užgrobė į Paryžių išvežtą Ispanijos val
stybės auksą ir vėliau perdavė budeliui 
generolui Franco.

Tik tuo yra išaiškinama ir tas, kad 
Francijos valdžia laikė uždarius į kon
centracijos logerius liaudiečius, kovoto
jus prieš fašizmą, už Ispanijos laisvę, už 
demokratiją.

Tik tuo yra išaiškinama ir tas, kad 
{ Francijos valdžia leido Frankui pasiimti 

ispanus liaudiečius, kurie kovėsi prieš 
Hitlerio ir Mussolinio gaujas, Gurs ir 
kitose koncentracijos stovyklose.

Dabar Ispanijos kovotojai yra baisiau
sioj padėtyj. Francijos “demokratai” 
jau nusimetė jiems nereikalingą demo
kratijos skraistę ir įsivilko į Mussolinio 
fašistinį mundierą. Ispanijos liaudies ko
votojai vienu kartu pateko į trijų prie
šų rankas—Francijos, Italijos ir Vokie
tijos fašistų. Šimtus ir tūkstančius jų 
po prievarta grąžina į Ispaniją, kur ge
nerolo Franko budeliai žudo. Reikia kel
ti prieš tai protesto balsą. Reikia, reika
lauti, kad kitų šalių kovotojai, Tarptau
tinės Brigados nariai, tuč tuojau būtų 
ten išvežti, kur jie pageidauja. Reikia su
kelti aukų, kad komitetas galėtų padėti 
kovotojams ir jie galėtų kovoti prieš bai
sią reakciją.

Pietų Amerika ir Kova
Būsiamų karų ir kovų laukas bus Pie

tų Amerika. Tą gali matyti visi. Iš vie
nos pusės Jungtinės Valstijos po priedan
ga “Monroe Doktrinos” nori ten bosauti. 
Iš antros—Anglija, nepaisant Jungtinių 
Valstijų teikiamos jai pagalbos, nenusi
leidžia, bando palaikyti savo įtaką, kurs
to kaip kurias valstybes prieš Jungtines 
Valstijas.

Kas liečia Italijos ir Vokietijos fašis
tus, tai jie ten turi pusėtinai suleidę šak-^ 
nis. Pietų Amerikoj—Argentinoj, Brazi
lijoj, Uruguay, Čilėj ir kitose šalyse pu
sėtinai daug gyvena vokiečių ir italų. 
Fašistai jau nuo seniai ten turi susisukę 
lizdus. Sako, kad fašistai turi net savo 
radio stotis, arba paperka vietines, per 
kurias veda savo propagandą. Italijos ir 
Vokietijos fašistų spaudoj vis" dažniau 
randama Jungtinių Valstijų antrašu grū
mojimų.

Ir Franko Galanda Kardą
Prie Ispanijos liaudies nugalėjimo ir 

fašistų generolo Franko laimėjimo pri
sidėjo Franci ja ir Anglija. Per visą karo 
laiką jos laikėsi begėdiškos politikos 
prieš Ispanijos demokratiją, prieš Ispa
nijos liaudį.

Franci ja už tai jau užmokėjo. Jeigu 
dabar Ispanija būtų buvus liaudies de
mokratiška respublika, tai Franci j a ne
būtų susmukus. Bet ji pati paruošė savo 
pražūtį, ‘ išduodama Ispanij ą.

Anglija dar gali už tai užmokėti. Hit
leris ir Mussoliįiis ruošiasi žaibo karui 
prieš Angliją ir jos kolonijas. Ir Ispani
jos fašistų galva generolas Franko ga
landa kardą ir rengiasi išvien su Vokieti
jos ir Italijos fašistais užpulti Anglijos 
tvirtumą Gibraltaro Perlajoj ir Afrikoj 
kolonijas. Taip generolas Franko atsimo
ka Anglijai už jos išdavystę Ispanijos 
liaudies, Ispanijos demokratijos, už jos 
pūtaMVlhią fašistams!

Mūsų Lietuva Sovietų 
Sąjungoje

Sovietinė Lietuva nusita
rė prašyti, kad Sovietų Są
junga ją priimtų į sovieti
nių respublikų didžiulę, gra
žiai kultūriškai bu jojančią 
šeimą. Tai logiškas ir svei
kas žygis. Po to, kai Lietu
vos liaudis apsidirbo su pa
razitiniu ponų viešpatavi
mu ir visa galia perėjo j 
darbininkų ir darbo valstie
čių rankas, kiekvienam bu
vo aišku, kad Lietuvai rėk 
kia glaustis po bendra lais-
vu tautu vėliava. V

Visi, kurie Lietuvos liau
dį smerkė už nuvertimą 
Smetonos diktatūros, dabar 
tikisi '"gavę dar vieną “ar
gumentą” savo kovai prieš 
laisva Lietuva. Dabar Lietu
vos nepriklausomybė esanti 
visai palaidota. Ant šios 
meškerės jie ruošiasi gaudy
ti ir pasigauti Amerikos lie
tuvių mases. Girdėtis, kad 
jie čia Amerikoje kuria 
“Lietuvos valdžią.” Smeto
nos valdžios ambasadorius 
ir konsuliai neužleisią vie
tų, užgrobsią Lietuvos nuo
savybę ir tebesivadinsią 
“Lietuvos atstovais.” Vadi
nasi, lietuviška ponija pa
mėgdžioja rusišką poniją. 
Lygiai taip Bachmetjevas 
“atstovavo Rusiją” po 1917 
metų revoliucijos. Aišku, 
jog nedaugiau laimės ir po
nas Žadeikis, jeigu jis pasi
ūlos pakelti ranką prieš 
Lietuvos liaudies turtą ir 
teises.

Lietuvos įstojimas į sovie
tinių respublikų šeimą yra 
jos išganymas. Tiktai toje 
šeimoje Lietuva galės steig
ti socialistinę santvarką — 
pravesti reformas, sutvar
kyti kultūrinį ir ekonominį 
gyvenimą naujuoju pamatu.

Šitoje laisvų tautų laisvo
je šeimoje gyvenimas jau 
pertvarkytas ant naujų pa
matų. Lietuva ne tik mokin
sis iš Sovietų Sąjungos at- 
siekimų ekonominėje ir kul
tūrinėje dirvoje, bet ir nau
dosis tais atsiekimais. Tai 
jai puikiausia proga ir di- 
džausia laimė. Jos naujas 
gyvenimas galės daug smar
kiau kopti j naujas aukštu
mas. Moksle, literatūroje, 
muzikoje ir apšvietoje Lie
tuvai atsidaro neišsemiami 
šaltiniai.

Sovietinė kultūra yra so
cialistinė savo turiniu, o 
tautinė savo forma. Tad ir 
Lietuvos nauja kultūra bus 
socialistinė savo turiniu, bet 
tautinė savo forma — lie
tuviška kalba išreikšta, lie-

tuviškai sielai sava, suiman
ti savin viską, kas lietuvių 
tautos yra pasiekta geriau-^ 
šio ir prakilniausio visose 
gyvenimo srityse. Viskas, 
ką kitos sovietinės respub
likos patyrė, tampa sovie
tinės Lietuvos mokykla.

Mūsų Lietuva tikrai lai
minga. Kiekvienas doras, 
nuoširdus ir sąmoningas lie- i 
tuvis šiandien dar labiau; 
gali ne tik didžiuotis Lietu

va, bet ir džiaugtis. Baisių 
kentėjimų gadynė mūsų 
tautai pasibaigė. Sunkumų 
dar bus, naujo 'gyvenimo 
per dieną nesukurs, bet le
dai jau pralaužti, liaudies 
iniciatyva ir kūrybinis pajė
gumas, kurio, mes žinome, 
Lietuvos liaudyje yra galy
bė, dabar turi laisvas ran
kas. Pirmu sykiu Lietuvos 
liaudis parodys visam pa
sauliui, ką ji iš tiesų gali 
nuveikti ir sukurti.

Be ponų Lietuva labai 
gražiai apseis, kaip apseina 
kitos laisvos tautos Sovietų 
Sąjungoje.

A. B.

Lietuva, Latvija 
ir Estija

Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos liaudies lygiu, slaptu, 
visuotinu balsavimu išrink
ti seimai susirinko ir jie 
tarė savo žodį. Abejonių dėl 
to, kad seimai kalba visos 
liaudies vardu negali būti. 
Vien Lietuvoj, kuri turi 
apie 3,000,000 gyventojų, 
balsavimuose dalyvavo 96 
nuošimčiai visų gyventojų, 
kurie veik 100 nuoš. atidavė 
savo balsus už Liaudies pa
statytus atstovus.

Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos seimai priėmė keturias 
rezoliucijas, kurių turinys 
nusako tolimesnį, laimingą 
ir laisvą tų šalių gyvenimą. 
Viena rezoliucija pervedė 
žemę tiktai ją dirbantiems. 
Antra — konfiskavo ban
kus, fabrikus, gelžkelius, 
dirbtuves ir kitas įmones, 
kurios turi tarnauti visuo
menės gerovei. Trečia nu
sakė valstybės tvarkos for
mą. Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos gyventojai paėmė 

(pamoką iš gyvenimo. Jie pa- 
isirinko, kad Sovietų tvarka 
yra vienintelė tvarka, kuri 
užtikrina laisvę piliečiams, 
kuri išrauna pagrindą iš
naudojimo žmogaus žmo
gumi ir vienbalsiai nutarė 
įvesti Sovietų tvarką. Tai, 
žinoma, liaudies valią išpil
dė atstovai, nes juos ren
kant buvo priimtos rezoliu
cijos, kurios reikalavo so
vietinės tvarkos ir bendro 
susidėjimo su Sovietų Są
junga.

Šiame straipsnyje mes 
norime apibudinti tas tris 
šalis, kas jos buvo, yra ir 
kokia numatoma jų ateitis. 
Visos trys valstybės pirm 
Pirmo Pasaulinio Imperia
listinio karo buvo dalimi 
Rusijos. Visos jos yra prie 
Baltijos Jūros.

Lietuva
Lietuva, pirm negu ji ga

vo per Sovietų Sąjungą Vil
nių ir jo plotą, turėjo 20,390 
ketv. amerikoniškų mylių ir 
2,350,000 gyventojų. Kada 
Vilnių ir jo teritoriją gavo 
atgal, tai Lietuvos žemės 
plotas žymiai padidėjo ir 
gyventojų kiekis paaugo ant 
virš 600,000 žmonių.

Lietuva politiniai buvo 
fašistų smaugiama, mažos 
parazitų saujelės valdoma 
jų pačių naudai, liaudies ir 
krašto nelaimei. Tas pat 
buvo Latvijoj ir Estijoj.

Lietuvoj vyriausias žmo
nių užsiėmimas žemdirbys
tė. Auga' kviečiai, rugiai, 
avižos, miežiai ir kiti javai. 
Industrija buvo silpna, su 
apie 30,000 alginių darbinin
kų, įskaitant ir transporto 
darbininkus. Lietuva pirm 
Vilniaus atgavimo turėjo 
1,152 mylias gelžkelių. Po 
Vilniaus atgavimo gelžkelių 
linija pailgėjo, ypatingai, 
kada Sovietų Sąjunga per
davė Lietuvai Vilniaus- 
Dvinsko gelžkelį. Plentų 
tinklas buvo silpnas, ir 1937 
metais Lietuva viso turėjo 
1,908 pasažierinius ir ta- 
vorinius automobilius ir bu- 
sus.

Lietuva turėjo savo uni
versitetą, 286 aukštesnes 
mokyklas ir 2,530 pradines 
su apie 300,000 vaikų ir mo
kinių. Aukštesnį mokslą, fa
šistų tvarkoj, nebuvo įma
noma pasiekti darbininkų ir 
valstiečiu vaikams.

Ypatingai Lietuvoj mer
dėjo industrija, nes Lietuva 
neturi-tokiu būtinai reika
lingų dalykų, kaip metalas, 
anglis ir žibalas. Iš aliejaus 
pagaminama gazolinas, ben
zinas, kerosinas, tepamasis 
aliejus ir kiti reikalingi da-

Klausimai ir 
Atsakymai

Klausimas
Gerb. Redakcija: Šiuomi 

laiku tarpe lietuvių girdžiu 
daug ginčų ir daug pagie
žos vienų linkui kitų. Ka
dangi man neteko tame 
klausime geros brošiūros 
nei gero straipsnio skaityti, 
tai kreipiuosi į “Laisvės” 
redakciją, kad paaiškintu
mėte.

1. Ar Lietuvos buvusi val
džia buvo nepriklausoma 
politiniai ir ekonominiai?

2. Jeigu Lietuvoje įvyktų 
tarybų valdžios forma, tai 
ar Lietuva būtu visiškai ne
priklausoma?

3. Kokią nepriklausomybę
dabar turi Lenkija po Vo
kietija? J. K.

Atsakymas
1. Ne, jokia Lietuvos val

džia nebuvo ekonominiai ir 
p o 1 i t i niai nepriklausoma. 
Jas už nosies vedžiojo tai 
Anglija, tai Vokietija.

2. Lietuvoje tarybų val
džios forma jau įsteiga ir 
Lietuvos seimas nutarė pra
šyti, kad Sovietų Sąjunga 
priimtų Lietuvą į Sąjungą. 
Sovietų Sąjungoje Lietuva 
bus Sovietinė Socialistinė 
Respublika. Toje Sąjungoje 
Lietuva turės visas teises, 
kokias tik turi kitos Sovie
tinės Socialistinės Respubli
kos, kuriu iki šiol buvo 12. 
Neseniai s u s i o r g a nizavo 
Suomių-Kareliečių Sovietinė 
Socialistinė Respublika. To
dėl dabar Sovietų Sąjunga 
susideda iš trylikos lygia
teisių sovietinių respublikų. 
Jeigu priims Lietuvą, Latvi
ją ir Estoniją, tai jau iš vi
so bus net šešiolika respub
likų.

Kiekviena tų respublikų 
turi pilną kultūrinę nepri
klausomybę. Kas liečia už
sienio politiką, krašto apgy
nimo reikalus, ekonominę 
programą, auklėjimą socia
lizmo, tai visos tariasi ir 
dirba bendrai.

3. Lenkija neturi jokios 
nepriklausomybės. Ji yra po 
Hitlerio kurka.

lykai.
Lietuvos žemė gali iš

duoti daugiau javų, kaip 
Lietuvai reikalinga. Tik rei
kia ją geriau įdirbti. Numa
toma, kad kada valstiečiai 
gavo žemes, įkūrė Sovietų 
valstybę, kuri rūpinsis vi
suomenės reikalais, tai Lie
tuvoj žemdirbystė daug pa
gerės. Bus galima įvesti 
geresnį apdirbimą pagalba 
mašinų ir geresnį įtręšimą 
įvairiomis trąšomis. Lietu
va galės išvežti daugiau

I

Pirmieji delegatai į Pan-Amerikos respubliky suvažiavimą, Havanoj, Kuboj: Cen
tre stovi Honduras respublikos delegatas Silverio Lairiex, kairėj jo sekr. Vincente
M. Valle, dešinėj—Honduraso konsulas Kuboj.

j duonos, o iš Sovietų Sąjun
gos gilumos gauti sau rei
kalingų metalų, mašinerijos, 
žibalo, anglies ir kitų daly
ku, c-

Latvija
Latvija yra šiaurinis Lie

tuvos kaimynas. Ji plačiu 
frontu prieina prie Baltijos 
Jūros, turi tokias garsias 
prieplaukas, kaip Rygą, Li- 
bavą, Vindauja ir kitas. 
Latvija užima 25,402 ketv. 
amerikoniškas mylias ir tu

pėjo apie 2,000,000 gyven- 
tojų.

Latvija taip pat dau
giau žemdirbystės šalis, ne

igti industrijos. Bet Latvi
joj dar nuo caristinės Ru
sijos laikų buvo nemažai ir 
fabrikų, ypatingai Rygoj. 
Latvijoj buvo plačiai išvys
tyta ir gyvulininkystė. Lat
vijos gyventojus sudaro ant 
88 nuoš. latviai, paskui se-

(Tąsa ant 4 pusi.)
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Lietuvos Kraštas Gyvena 
Džiaugsmo Ekstazę

kams ir vidutiniokams už 
nesumokėtus mokesčius turi 
būti anuliuotos.

3. Turi būti įvesta pro
gresyvine mokesčių sistema,
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Nauji “Didvyriai”

(Mūsų Specialus Koresp.)
Tik 3 savaitės, kai Rau

donosios Armijos kariai 
peržengė Lietuvos sieną ir 
visiems laikams išlaisvino 
Lietuvą iš Smetonos klikos 
ir jos talkininkų reakcingų 
liaudininkų ir kademų vadų, 
kurie- visus 20 metų kombi
navo kaip geriau pasitar
nauti imperialistinėms vals
tybėms. Prekiavo Lietuvos 
valstybę dalimis ir rengė 
Lietuvos kraštą paversti 
placdarmu prieš SSSR. Jei
gu Lietuvos kraštas šian
dien laisvas, žengia į švie
sią ateitį, tai visi dori Lie
tuvos krašto piliečiai su
pranta, tik dėka Raudono
sios Armijos, kuri ištiesė 
broliška ranka Lietuvos 
kraštui, ir Lietuva išvengė 
Belgijos, Olandijos likimo.

Išlaisvintos Lietuvos ne
pažinti. Kiekviena naujai 
auštanti diena Lietuvos kra
štui neša naujo džiaugsmo, 
naujos laimės. 20 metų Lie
tuvos krašte veisėsi visokio 
plauko parazitai, siurbėlės, 
kurie siurbė plačiųjų liau
dies sluoksniu mases. Gru
pelė niekšų milijonus litų 
skirdavo dvarininkams, šni
pams ir visokiems taip “va
dinamiems” p a s i ž y m ėju
siems pensijomis ir subsidi
jomis, o visas kraštas kentė 
skurdo ir vargo naštą.

Bet viskas liko jau pra
eity, kaip bjaurus sapnas. 
Lietuvos liaudies vyriausy
bė su Justu Paleckiu prie
šaky tik kelios savaitės pa
ėmė vald. vairą į savo ran-

Jr visas Liet, gyvenimas 
nepaprastu tempu žengia 
pirmyn. Dar n enutilo 
džiaugsmo aidai po visą 
kraštą išlaisvintais politka
liniais. Ir štai nauja džiaug
smo banga persirito per vi
są Lietuvos šalį—Lietuvos 
Komunistų Partija legali
zuota. Ta partija visa “ta
riamos Lietuvos nepriklau
somybės” gyvenimo laiko
tarpį už Lietuvos liaudies 
laisves ėjo kovos priešaky, 
vadovavo kovai. Sunkiau
siose valandose Lietuvos 
liaudies kovose Kompartiia 
stovėdavo priešaky ir vedė 
kovą. Tiesa, ne visi kovoto
jai sulaukė laisvės ryto Lie
tuvos žemėje. Žvalgybos 
kankinimai, kalėjimu drėg
nos sienos nuvarė į kanus 
ne vieną kovotoją, pakirto 
sveikatą, atėmė jaunystę. 
Bet jie visi tikėjo, kad pra
švis Lietuvai graži diena, 
laisvės dieną ir mirdavo su 
tuo tikėjimu. Jų Lietuvos 
liaudis niekuomet neužmirš. 
Skamba fabrikų mitinguose,

Naujasis Japonijos prem
jeras, Fumimaro Konoye, 
kuriam pavesta sudaryti 
fašistų valdžia Japonijoj.

' didžiuliuose p 1 a k a t u o se 
j Kauno gatvėse. Lietuvos 
Komunistų Partija legali
zuota.

Jokių smarkių raginimų 
nebuvo ir tas džiaugsmas 

! visame krašte įvyko didžiu
lės demonstracijos, mitin
gai. Visur skambėjo padėka 
Raudonajai Armijai, SSSR 

: valstybės vyrams ir drg. 
į Stalinui. Kaune kiekvienos 
įmonės darbininkai, eidami 
į demonstracijas nešėsi rau
donas vėliavas ir . Stalino 
portretus, o taip pat ir 

i daug kitų pasižymėjusių 
darbo žmonių kovoje 
portretus. N e p e r d e dant 
stebėjosi žmonės, iš kur tiek 
daug atsirado taip greitai 

įtiek vėliavų ir Stalino port
retų. Visa demonstrantų 
minia pražygiavo pro SSSR 
atstovybę Kaune. Atstovy
bės personalas sveikino Lie
tuvos liaudį. Taip džiaugta
si Lietuvos Komunistų Par
tijos legalizavimu.

Su energija ir džiaugsmu 
smarkiu tempu valosi Lie
tuvos kraštas nuo visokių 
kenkėjų. Visus buvusius 
smetoninės klikos bendrus 
valo iš visų įstaigų, o į jų 
vietas ateina tikri krašto 
šeimininkai, darbo žmonės 
ir doroji inteligentija.

Visas Lietuvos ekonomi
nis gyvenimas nepaliestas. 
Visi savo vietoj. Visiems do
riems Lietuvos piliečiams 
aišku kas yra jų priešai ir 
kas jų draugai. Kas apsilei
džia, nedirba — tas krašto 
priešas. Prieš visus tokius 
asmenis bus vedama griež
ta kova. Laikraščių skiltys 
skamba: “Norint turėti gra
žią Lietuvą , reikia trigu
bai daugiau dirbti.” Tokios 
pat rezoliucijos plaukia ir iš 
fabrikų darbininkų, valstie
čių ir liaudies ministrų lū
pų, ir griežčiausiai smerkia
mi visokie provokatoriai, 
kurstytojai, kurie norėtų 
pakirsti Lietuvos ekonomi
nį gyvenimą ir iššaukti ne
pasitenkinimą ir ji nukreip
ti prieš Liaudies Vyriausy
bę. Bet to niekad Lietuvos 
priešai nesulauks.

Š. m. liepos 1 d. Kaune 
sporto salėj politkaliniams 
pagerbti akademijoj, į kuria 
atsilankė daugiau 30,000 
Kauno gyventoji}, pasakė 
kalbas žemės ūkio ministe- 
ris agr. Mickis Matas, val
stybės kontrolierius Ado- 
mauskas Liudas. Savo kal
bose pareiškė,, kad skubos 
keliu ruošiamas žemės re
formos įstatymas. Jis bus 

S toks, kokio pageidauja dar
bo valstiečiai. Valstybės 
kontrolė visas buvusiu val
dytoju vagystes, išeikvoji
mus išaiškins, o nusikaltu
sius trauks teisman. Buvo 
daug sveikinimų. Lietuvos 
Komunistų Partijos vardu 
kalbėjo Mikalina Novikaitė- 
Meškauskienė ir paskelbė 
šiuos L. K. P. punktus.

1. Tuč tuojau visoje Lie
tuvoje išplėsti darbininkų 
profesinių sąjungų tinklą, 
kaip pramonėje, taip ir že- 

jmės ūkyje; tatai bus svar
biausias darbininkų įrankis 
kovoje dėl darbo užmokes- 

i čio pakėlimo, dėl darbo są
lygų pagerinimo, prieš spe
kuliaciją.

2. Atimti dvarininkų že
mę su gyvu ir negyvu in
ventoriumi ir perduoti ma
žažemiams ir bežemiams; 
kas žemę savo prakaitu ap
dirbo—tam ji ir turi pri
klausyti, skolos biednio-

kad ekonominių sunkumų 
našta gultų ne ant darbo 
žmonių, bet ant turtuolių 
pečių.

4. Demokratizuoti ligonių 
kasų rinkimus, patobulinti 
medicinos pagalbą, įvesti 
draudimą senatvėje; visas 
draudimas turi būti valsty
bės ir samdytojų lėšomis.

5. Skubiai aprūpinti be
darbius darbu ir teikti tokį 
atlyginimą, kad galėtų žmo
niškai pragyventi su šeima, 
arba teikti jiems pašalpą.

6. Atskirti bažnyčią nuo 
valstybės. Mūsų tikslas — 
įgyvendinti tikrąją sąžinės 
laisvę. Tikintiesiems niekas 
neturi teisės trukdyti tikė
ti, netikinčiųjų niekas netu
ri teisės versti mokytis re
ligijos, imti šliūbą. krikštyti 
ir mokėti mokesčius bažny
čių išlaikymui. Tuojau turi 
būti įvesta civilinė metrika
cija.

7. Kova prieš visų rūšių 
šovinizmą. Mes reikalauja
me įgyvendinti visų tauty
bių ekonominę, politinę ir 
kultūrinę laisvę.

8. Tuč tuojau turi būti pa
naikinta falsifikuota konsti
tucija.

9. Vyriausybė dar nedaug 
tepadarė, kad sudaužytų re
akciją. Liaudies pikčiausi 
priešai ir kraugeriai dar te
bevaikšto ir varo savo pra
gaištingą darbą. Turi būti 
suimti visi liaudies priešai 
ir j u turtai konfiskuoti. 
Sustabdyti jiems pensijų ir 
kompensacijų mokėjimą.

10. Valstybės aparatas ir 
kariuomenė turi būti nuo
dugniai išvalyti nuo liaudies 
priešų.

Akadamija prasidėjo ir 
užsibaigė Internacionalu. La
bai gražiai pasirodė mūsų 
menininkai. Visų kalbos bu
vo palydimo s didžiulėmis 
ovacijomis.

Trumpas laikas, Liaudies 
Vyriau svbės egzistavimo 
kelios savaitės, o jau daug 
padaryta. Visus Liaudies 
Vyriausybės darbus apvai
nikuoja— kariuomenės per
tvarkymai ir seimo rinkimų 
paskelbimas, 1940 m. liepos 
14 d. Lietuvoj bus seimo rin
kimai. Jau j rinkimu apy
gardas statomi kandidatai— 
dori, nesusiteršę Smetonos 
sėbrų darbeliais. Ta žinia 
buvo paskelbta ekstra tele
grama. Tai bus liepos 14 
d.

Lietuvos liaudies minis
trai nutarė patvirtinti vy
riausiąją seimo , rinkimo 
komisiją šio sąstato:

1. Niunka Vladas pirmi
ninkas, ilgus metus laikytas 
Lietuvos fašistu katorgose 
už laisvę. 2. Domaševičius 
Kostas— pirmininko pava
duotojas. 3. Bulota Andrius, 
narys, žinomas Marijampo
lės pažangusis antifašistinio 
n u s i s t a t ymo žmogus. 4. 
Narvidaitė Valerija, narys 
—darbininkė, kovotoja, 8 
metus iš eilės sėdėjusi Lie
tuvos katorgose ir Kviet- 
kauskas Jonas, narys—do
ras darbininkas, antifašis
tas.

Ta rinkimo komisija visi 
darbo žmonės pasitiki ir 
tvirtai tiki, kad bus išrink
tas tikras krašto seimas, ir 
atstovaus dorai plačiuosius 
liaudies sluoksnius.

Visam krašte jau prasi
dėjo rinkimo kampanija. 
Susirinkimuose i š s t a t omi 
seimo atstovai; vyksta prieš
rinkiminiai mitingai, ku
riuose gyventojai svarsto

Adv. K. R. Jurgėla darosi 
jau kitą titulą: vadinasi “did
vyriu”. Taip pat ir savo drau
gus, žmonių išnaudojimo idė
jos gynėjus, šaukia neapleist 
savo didvyrystės. Visai ne ad- 
vokatiškas biznis. Rašo (Vie
nybėj” liep. 15) :

“Tad būkime verti lietuvių 
vardo, didvyrių vardo, kad iš 
mūsų darbų ateityje gautų 
įkvėpimą mūsų laimingieji pa
likuonys. . . Totalitarianizmo 
laikais mūsų visi veiksmai tu
ri būti pritaikinti prie laiko 
metodų ir užduočių. . . glau
džiai, neatlaidžiai, sėkmingai 
vykdomi. Gi tam rezultatui 
reikalinga viena vadovybe. 
Tikrasis Tautos Vadas neuž
ilgo pasireikš.” (Gal gims, 
lyg teozofų pasaulio išganyto
jas Kalifornijoj ?)

Kam tas visas Šurnas rei
kalingas? Girdi, “Atstatyti 
nepriklausomą Lietuvą.”

Kodėl pirma jisai nemėgino 
atstatyt? Juk Smetona ir vys
kupas Karevičius su kun. Ol
šausku buvo surišęs “nepri
klausoma” Lietuva ‘amžinais’ 
ir tvirtais ryšiais su Vokietija. 
Vienybininkai nebuvo “didvy
riai”, nestojo už Lietuvą. Pas
kui, Vokietijos revoliucijai ei
nant, jie siūlė Lietuvą Lenki
jai. Jurgėliniai didvyriai nė 
šnapšt! Nereikia jiems nepri
klausomos Lietuvos. Lenkai 
dėl to pasiėmė Vilnių. Tuo 
tarpu aprimo. Smetonos val
džia krypo į Hitlerio Vokieti
ją. Lenkija 1938 m. pasikėsė 
Lietuvą pasigrobti sau. “Vie
nybė” tylėjo prieš Lietuvos 
valdžios elgesius. Sovietų Są
junga įspėjo Lenkiją prieš tą

jos žygį. Berlynas taip pat 
lenkams pasakė nedaryti ant
puolio. Po to Smetonos val
džia atidavė Vokietijai Klai
pėdą ir padarė sutartį, sulyg 
kuria Lietuvos nepriklausomy
bė mažiau reiškė, negu kada 
nors pirmiau. Jurgėliniai ty
lėjo, nepriklausomybė nerūpė
jo.

Vokietija įėjo į karą su An
glija. Sovietų Sąjunga pada
rė sutartį su Lietuva—gintis 
kartu nuo būsimų užpuolikų. 
Tada ir tik tada Jurgėlos— 
šimučiai — Grigaičiai — Mi- 
chelsonai prapliupo girtis esą 
didvyriais ir lyg Don Kihotai 
puodus apsivertę ant galvų 
kovoja už Lietuvos nepriklau
somybę. Gailisi, kad Lietuva 
nepateko Vokietijai dabar į 
tuos “amžinus ryšius,” kurių 
oficialiai niekad nepanaikino.

“Darbininkas”, Bostono lie
tuvių katalikų kunigų laikraš
tis rašo: “Ar nevertėtų mums 
kreiptis, t. y. mūsų vadams, 
prie vokiečių ir prašyti jų už
tarimo. žinome, kad Hitleris 
turi akmens širdį, bet pas jį 
tiesos daugiau, kaip visoj Ru
sijoj... Jis pareikalautų pa- 
liuosavimo Lietuvos iš po ko
munistu pančių.”

Tai šitaip lietuviški Don Ki
hotai rengiasi kariauti už Lie
tuvos nepriklausomybę.

O 99 procentai Lietuvos 
žmonių sako: Su vakaru kai
mynu — mūsų tautos išnyki
mas, lietuvystės žuvimas už
tikrintas. Su rytų kaimynu — 
lietuvystės išlikimas, o su va
karu kaimynu — jos spartus 
nykimas, lietuviu tautos žūtis.

J. Baltrušaitis.

John Kraus, Hart, Mich., už 
brošiūras, 50c.

Joe iChuplis, Springdale, Pa., 
už brošiūras 75c; auka 25c.

V. Kavaliauskas, Tacoma, 
Wash., už brošiūras, 50c.

Charles Mockus, Brooklyn, 
N. Y., 50c.

ALDLD 223 kp., per W. 
Murphy, Oregon City, $6.50.

ALDLD 22 kp., Cleveland, 
Ohio, per J. Stripeiką už bro
šiūras, $2.50.

A. Dapsis, Detroit, Mich., už 
brošiūras, $1.75.

J. Žilinskas, Suffield, Conn., 
$5.00.

D. P. Lekavičius, surinkta 
ant blankos, $2.05.

ALDLD 49 kp., E. St. Louis, 
Ill., už brošiūras, 50c.

ALDLD 103 kp. Mot. Sky
rius, per M. Kazlauskienę, Hud
son, Mass., $5.00.

LDS 157 kp., Muse, Pa., per 
M Savukaitienę, $6.60.

LLD 5-ta kp. per J. Miške-

Trečiąs puslapis

liūną, Newark, N. J., $200 už 
brošiūras, ir $1.00 auka.

Per Liet. Draugų Kom. $1.00.
X., $1.50.
V. J. Jackson, Gibbstown, 

N. J., už brošiūras, 25c.
ALDLD 31 k p. už brošiūras, 

per A. Loucius, $1.25-
V. Ragauskienė, Tunkhan

nock, Pa., $1.00.
LLD 153 k p., San Francisco, 

Cal., per V. Sutkienę, $5.00.
ALDLD 53 kp., Gardner, 

Mass., per A. Glebavičių, už 
brošiūras, 50c.

S. Puidokas, Rumford, Me., 
už brošiūras, $2.00.

Per H- Jagminą, iš Chicago, 
Ill., surinkta masiniam mitin
ge, liepos 1 d., $38.00.

Draugai, nepamirškite, kad 
Apšvietos Fondas atlieka labai 
svarbią užduotį mūsų judėjime, 
todėl prie kiekvienos progos ne
pamirškite paremti jį.

V. Rudaitis, sekr.

PIKNIKAS
SU DAINŲ PROGRAMA

Rengia Keistučio Kliubas iš So. Boston, ir 
Norwood© Vyrų Choras

Sekmadienj, 28 July-Liepos
OAKLAND GROVE

KEISTUČIO PARKE, EAST DEDHAM, MASS.
Pradžia 1 vai. po pietų. Programa 3-čią vai. po pietų.

Dainų programą pildys Norwoodo Vyrų Choras, 
vadovybėj M. K. Bolio.

Penkių Muzikantų Orkestrą Grieš Lietuviškus ir 
Amerikoniškus Muzikos Kūginius

Pasveikinimas Naujos Lietuvos Valdžios
Mes, delegatai Liet. Darbi

ninkų Susivienijimo IV aps
kričio konferencijoj, laikytoj 
7 d. liepos, 350 E. South St., 
Akron. Ohio, tariame:

1— Mes sveikiname naująją 
Lietuvos vyriausybę, vadovau
jamą Justo Paleckio, premje
ro ir laikino prezidento.

2— Mes užgiri am e naujosios 
vyriausybės pravestas šalyje 
reformas, padarytas žmonių 
naudai.

3— Mes sveikiname išlais
vint us politinius kalinius; 
taipgi sveikiname visus Lie
tuvos darbo žmones, pasieku
sius laisvės valandą, kurios jie 
troško per 14-ka metų.

Tegyvuoja Lietuvos naujoji 
vyriausybė!

Tegyvuoja laisva ir nepri
klausoma Lietuva!!!

Konf. Pirm. S. K. Mazan,
Sekr. Jul. Petrauskas.

LATVIJA TEISIA BUVUSIUS 
KRIMINALIUS VALDOVUS 

IR KAPITALISTUS
Berlin. — Pranešama, jo? 

naujoji Latvijos vvriausvbė 
suėmė kelis buvusius minis- 
terius, aukštus valdininkus, 
bankų direktorius ir fabri
kantus ir teismas jau įkai
tino juos kaipo vaeis-suk- 
čius, kyšių 
tažuotojus.

Ryga. — 
vienbalsiai
reikalų ministerio Vilio La- 
cio' pareiškimą dėlei prisi
dėjimo prie Sovietų Sąjun
gos.

ėmėjus ir sabo-

Latvijos seimas 
priėmė vidaus

savo padėtį ir prisimena 
tautininkų “fabrikuotą” sei
mo rinkimą, kur kandida
tais būdavo išstatomi vien 
tautininkų šunes.

Brangi bus 14 liepos da
ta Lietuvos kraštui. Laisvai 
pirmą kartą Lietuvos isto
rijoj balsuos už tikruosius 
tautos atstovus. t

Tegyvuoja laisva Lietuva!
1940 m. liepos 8 d. 
Kaunas.

Ą. Antanaiti^

Bušai išeis iš So. Boston, nuo Lietuvių Svetainės kampas E ir Sil
ver Sts. 1-mą valandą po pietų. Iš Norwoodo irgi nuo Lietuvių Sve
tainės 1-iną valandą po pietų. Taipgi kviečiam iš plačios apylinkes 
skaitlingai atsilankyti. —Kviečia Rengėjai.

Apšvietos Fondo 
Atskaita

žemiau talpinama atskaita 
yra nuo sausio 1 d. iki liepos 15 
d., 1940. Per tą laikotarpį įplau
kė sekamos aukos:

J. Juodaitis, Custer, Mich., 
$4.50.

Fr. Jucius, Union City, N. J., 
50c.

ALDLD 2-ras Apskritys, per 
M. Kazakevičienę, $10.00.

J. Kazlauskas, Hartford, 
Conn., už brošiūras, $1.50.

S. Lukas, Newark, N. J., $2.
Raymond Jarvis, Plymouth, 

Pa., 50c.
LLD 30 kp., Chester, Pa., $1.
A. Matulis, už brošiūras, $1.
A- Valinčius, už broš., $1.25.
G. Šimaitis, Montello, Mass., 

už brošiūras, $2.00.

• Manhattan Liquor Store
Z 264 Grand St. Brooklyn, N. Y.
• (Kampas Roebling' St.)

• Tel. EVergreen 7-1645 License No. L. 880

• Didžiausia ir žemiausiom kainom
• krautuvė Williamsburgh’e

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

kamo] Krautuvėj

Manhattan Liquor Store Calvert's
Special

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ ROŠIŲ GfiRIMŲ

R)

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-8842

Lietuvių Rakandų Krautuvė
Parduodame įvairius rakandus labai nužemintomis 

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

Sets, Dinette Sets, Matrasai ir Springsai
GRAND CHAIR CORPORATION

LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI 
ANT. PETRAITIS, Biznio Vedėjas

409 ir 436 Grand St. TeŲ ev. 7-8451 Brooklyn, N. Y.

PHILADELPHIJOS IR APYLINKES ATYDAI

DIDYSIS “LAISVES” PIKNIKAS
Rengia Philadelphijos Lietuvių Organizacijos dėl dienraščio “Ląisvės

įvyks *1 Rugsėjo 
Nedėlioję A Sept.

MIKOLAIČIO PARKE
EDDINGTON, PA.

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

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

iš anksto.

Puiki dailės programa: Dainuos Aido Cho
ras iš Brooklyn, Lyros Choras iš Phila
delphijos, Moterų Birutės Choras iš Phiia. 

ir Lyros Choras iš Baitimorės.

R. MIZARA “LAISVĖS” REDAKTORIUS SAKYS PRAKALBĄ

Kelrodis: Važiuokite Frankford Ave. iki tilto; imkite gatvekarį 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 iškabus. 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. Pavaduokite apie 1% mailes sekdami iškabas. '

d
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Ketvirta* Puslapis — rn—~-~- Ketyirtad., Liepos 25, 1940

Lietuva, Latvija ir Estija
(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 

ka rusai, estai ir kitos tau
tos. Vokiečių buvo keli de- 
sėtkai tūkstančių, bet di
džiumoj juos Vokietija išsi
vežė.

Estija
Estija yra į šiaurės nuo 

Latvijos, plačiai prisiglau
dus vakarų-šiaurių puse 
prie Baltijos Jūros ir Kini
jos Užlajos. Estija užima 
18,355 ketv. amerikoniškas 
mylias ir turi apie 1,200,000 
gyventojų. Estija plačiai 
išvysčius žemdirbystę, žve
jybą ir turi savo industriją. 
Dar nuo caro laikų jos 
prieplaukose yra priemonės 
budavoti mažesnius laivus. 
Būdama prie vandens ji tu
rėjo per 150 prekybos ir žve
jybos laivų.

Iš iškasamųjų turtų Esti
ja pagarsėjo tuo, kad ten 
yra apie 2,000 ketvr. mylių 
klodų aliejinio akmens, iš 
kurio gaunamas aliejus. Sa
koma, kad jo gamtiniai tur
tai siekia per 5,625,000,000 
tonų. Pastaraisiais metais 
Estija didino iš to akmens 
žibalo gamybą. 
Ventoj us ant 82 
ro estai, paskui 
latviai, finai ir 
mažumos.

Bendros žinios
Visos šios trys Pabaltijos 

valstybės militariniai nebu
vo stiprios. Jos neturėjo sa
vosios karo industrijos, nes 
tam nebuvo žaliųjų medžia-

Estijos gy- 
nuoš. suda- 
seka rusai, 
kitos tautu v

landiją, pasikvietus sau tal
kon Vokietiją, arba jeigu 
Anglija ir Franci j a karą 
laimės, tai jas pasikvies ir 
užpuls Sovietų Sąjungos pa
statytą armiją. Tas privedė 
prie to, kad Raudonosios 
Armijos jėgos buvo sudrū- 
tintos Pabalti joj, kad fašis
tų valdžios griuvo, kad visų 
trijų valstybių liaudis gavo 
laisvę, piliečių teises, išrinko 
savo atstovus į parlamentus 
ir užtikrinimui savo kraštų 
ir klasės reikalų, tolimesnį 
gyvenimo kelią sujungė su 
galingąja Sovietų Sąjunga.

Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos darbo liaudies pavergi
mas ir išnaudojimas jau 
pasibaigė! Atsiskleidė nau
jas lapas naujo, kitokio gy
venimo, kuris užtikrina lais
vę, progresą ir kultūrą.

Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos kaipo valstybių laisvė 
yra ant visados užtikrinta. 
Jos, susijungdamos su So
vietų Sąjunga, ant visados 
apsisaugojo nuo priešų, ku
rie vieną naktį galėjo užpul
ti jas ir pavergti, kaip kad 
padaryta buvo su Austrija, 
Čechoslovakija, Danija ir 
kitomis mažesnėmis šalimis.

Vai. Sūnus.

IMr JRANTĮJ PROBLEMOS Minersville-Shenandoah

Naujosios Lietuvos Priešų Juodi Darbai
Šiandien, kaip skaitai kuni

gų, socialistų ir kitų vargšo 
darbininko priešų spaudą, tai 
žmogus manai, kad tų -redak
torių protas visai sumišo. Vi
sokiais būdais jie bjauroja 
tuos vyrus, kurie į savo rankas 
paėmė Lietuvos vairą. Jie taip 
rašydami gerai žino amžiną 
galą savo z pageidavimams! 
Bet gi jie rašo, šaukia vieny
tis kovai prieš Lietuvos dabar
tinę valdžią, kaulina aukų nuo 
savo nelaimingų skaitytojų, 
kad atsteigti fašizmą Lietuvo
je.

žinoma, jie rašo tik tam, 
kad iš tamsių žmonių prisplėš- 
ti kuo daugiausia dolerių, kol 
dar plėšiasi, dar pati rugiapjū
tė. Tik skubinkite, kunigėliai, 
kol -žmonės dar nežino jūsų 
niekšystės. O tada jau bus 
per vėlu, kaip jūsų skaitytojai 
ir parapijonys pradės gaut

gų. Lietuvos armija skaitė- laiškus nuo savo giminių iš 
si 30,000 vyrų ir 300,000 la
vintų rezervų su 150 karo

laisvos Lietuvos ir būkit tikri, 
kad jums bematant kakarinės

lėktuvų, 50 tankų; 170 ka- užsidarys. Pribaliavojot gana
| Lietuvos artojaus prakaitu ir 
krauju veik ištisus 2000 metų 
ir tie laikai nebesugrįš dau
giau. Kas mirė, nesikeis. Re
ligijos burtai Lietuvoj buvo 
labai giliai suleidę savo šak
nis, kai 
usnys ir 
teisingos 
smarkiai 
m ieną 
sant kaip giliai jos buvo lietu
vio širdyj, šiandien jau sprogi
nėja skersai, išilgai visą Lietu
vą. O jūsų, kunigėliai, riks
mas, kad Justas Paleckis pa
vergė Lietuvą, kad reikia vie
nytis, kad ją išlaisvinus, 
balsas paklydėlio Saharos 
ruošė.

Taip rašote, kad norite 
nūs kišenius dolerių prisikrau
ti, o paskui pasitraukus kur 
nuošaliai nuo savo avelių ra
miai baigti savo rojiško gyve
nimo dienas ant šios ašarų pa
kalnės. Bet jūs dolerių gana 
turite, nesate biednuoliai ir 
vargiai kada nors savo godu
mą užganėdinsite. Taip jums, 
kunigėliai, rūpi Lietuvos že
melė, Lietuvos liaudies gerbū
vis, lietuvių gražioji kalba, 
dainos, kaip jum rūpi nuo se
niai iš sakyklų skelbta artimo 
meilė. Jūs tikri liaudies 
razitai, apie meilę kalbat, 
dolerių gaunat. O kaip tik 
matot, kad kitų prakaitu 
galėsit sau pagurklius ir dide
lius pilvus augintis, tai visus 
pasiunčiat į pat peklos dug
ną, nežiūrint, kad žmogus gal 
nuskriaudė nekartą save ir ki
tus vardan religijos ir jūs pil
vo. štai, kodėl kunigai taip 
dūksta ant komunistų. Jau 
visi žmonės, išskiriant tam
siausias davatkas, šiandien ži
no, kad Sovietų Sąjungoje jau 
20 metų valdžia komunistų 
rankose, o kunigai ir bažny
čios veikia ir šiandien. Jie ne

linktu' nukryžiavojo nei vieno kuni
go, apart įkalinimo kelių už 
perdaug kišimą nosies į poli
tiką. O nekurie buvo tiesiai už 
rankos nutverti, kaipo kitų ša
lių šnipai. Bet kurie kunigai 
nesikiša kur jiems nereikia, 
žiūri tik bažnyčios ir savo pa- 
rapijonų, tokių sovietai ne
kliudo, nekliudys tokių ir Lie-

nuolių ir 2,000 kulkasvai-1 
džių.

■ . Latvijos armija skaitėsi 
28,000 vyrų su 200,000 re
zervų; 100 karo lėktuvų, po
ra tuzinų tankų, keliais ma
žais karo laivais ir ribotu 
kiekiu kitų ginklų.

Estijos armija priskaitė 
16,000 vyrų; 100,000 rezer.; . 
70 karo orlaivių ir apie 10 
mažų karo laivų, daugiau
siai senos konstrukcijos, 
dar likusių nuo caro laivy
no. Veik visų jų ginklai bu
vo senos rūšies ir iš daug 
šalių suvešti—nevienodi.

Bendrai visos trys valsty
bės užima 63,185 ketvr. my
lias ir turi 5,600,000 gyven
tojų. Jos niekados nebuvo 
pilnai nepriklausomos. Po 
Pirmo Imperialistinio Karo 
jos buvo sudarytos, kaipo 
“n e p r i k lausomos”, tikslu, 
kad užtvėrus bolševizmui 
kelią į Vakarų Europą ir 
per metų metus Pabaltijos 
valstybės laikėsi Anglijos ir 
Francijos imperialistų poli
tikos. Bet kada prasidėjo 
Antras Pasaulinis Karas 
1939 metais, kada Pabalti
jos valstybės galėjo likti ar
ba Vokietijos, arba jos 
priešų karo bazė, kuri būtų 
lengvai panaudota prieš So
vietų Sąjungą, tai tada So
vietų Sąjunga su tomis vals
tybėmis padarė sutartį ir 
ten pastatė Raudonosios 
Armijos dalis, kaipo jų ir 
savo sienų apsaugą.

Bet Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos fašistinės valdžios, 
būdamos priešais savo kraš
tų gyventojų ir Sovietų Są
jungos, aišku, kad negalėjo 
sąžiningai atsinešti 1___
SSSR. Jos bijojo, kad anks
čiau ar vėliau darbo liaudis 
panorės būti laisva, kad 
gaus to įkvėpimo iš Sovietų 
Sąjungos gyvenimo. Lie tu- 

. vos, Latvijos ir Estijos val
džios slaptai pradėjo suo- 
kalbiauti prieš Sovietų Są
jungą, kad bendrai su Fin-tuvos valdžia. Komunistai yra

didžiausi priešai bent kokio 
persekiojimo tikinčiųjų ar jų 
laisvės suvaržymo.

Pas sovietus ir įkalinti žmo
nės netaip jau nukenčia. Iš 
sovietų kalėjimo išėjęs žmo
gus esti kitokiu, perauklėtas, 
su sąžine, žodžiu, visai nau
jas žmogus. Sovietų kalėjime 
nereikia alkt iš bado, nesity
čioja sargai, kaip kad daryda
vo Smetonos budeliai su poli
tiniais kaliniais senosios Lietu
vos bastilijose, kur daužė ge
riausius liaudies draugus gu
minėmis lazdomis, tampė ant 
tam tikrų varstotų, sukino ran
kas, varė ylas po nagais, 
spjaudė į veidą ir kitaip ty- 
čiodavosi, laikydavo šlapiuose 
šaltuose urvuose alkanus ir 
pusnuogius, kad tik greičiau 
juos fiziniai sunaikinti, kad 
nei vienas į laisvę neišeitų 
sveikas. Daug draugų ir drau
gių taip ir tapo nukankinti. 
Dabar parodykit nors vieną 
kunigą arba kitą politinį kali
nį, kad ir didžiausią sovietų 
priešą, kuris būtų buvęs pa
našiai nukankintas Sovietų ka
lėjimuose per pastaruosius 20 
metų.

Susninką Jurgis.

gražiausiame sodely, 
dagiai. Bet Lietuvoj 
progreso rankos taip 
pakratė religijos ka-

kad tos šaknys, nepai-

tai 
ty-

pil-

pa-
kol
pa-
ne-

Baltimore, Md.
Lyros Choro Veikla

Nors ir vasaros karščiai mū
sų mieste pastaruoju laiku yra 
įkyrūs, bet mūsų choro nariai 
savo darbe dar įkyresni. Pa
mokos kas antradienis, nauja 
.daina “Eikime Drąsiai” iššau
kia dar vieną susirinkimą. Tai 
vis prisirengimas prie LMS su
važiavimo ir dainų pokilio.

šie draugės-draugai 
mūsų chorą suva-

M. Deltuviūtė, L.
B. Bartuliūtė,

kaip tik bus rugpjūčio 2 
Moonlight Excursion” lai- 

50c. 
Visi

Išrinkti 
atstovauti 
žiavime: 
Bartuliūtė,
Pivariūnienė, J. Jasaitis.

Draugai O. Lopeta ir S. 
Meškys apsiėmė komisijon su
tvarkyti mūsų choro kelionę į 
Brooklyn, N. Y., August 31 ir 
“Laisvės” piknikan’ rugsėjo 1 
dieną Philadelphia, Pa. Jums, 
draugai, gelbėsim kiek galint, 
nes darbas yra didelis.

Kaip tik bus gauta knyge
lės operetes “Grigutis”, tuo- 
jaus tversimės bendrai už mo
kymosi, kad pasirodžius gerai 
publikai lapkričio 17 d. Lietu
vių svetainėje.

Bet kartu ir mes patys pa
silinksminti norime. Tas “kar
tas 
d.
vu Tolchester. Kaina 
ypatai, 25c vaikams, 
kviečiami dalyvauti.

šiuomi laikotarpiu susirinki
mas nebūtų tuomi, jei nepri
mintume su džiaugsmu per
mainą Lietuvoje, kuriai vado
vaujant klestės menas ir kul
tūra. Išraiškai džiaugsmo pri
imtas pasveikinimas Lietuvos 
Steigiamam Seimui, kuris pa
siųstas bus oro paštu.

Tas viskas, kas čia sužy
mėta, reikalinga išlaidų. Kad 
jų padengimui sukėlus pinigų, 
išrinkta komisija surengti 
“Bingo party”. Laikas ir vie
tas bus pažymėta atskirai.

Ko’reftpondentč.

Atvyko 1914 m. Po Kitu 
Vardu

Klausimas. 1914 m. buvau 
legaliai įleistas į Jungtines 
Valstijas. Negalėdamas tuom 
laiku gauti pasportą, aš var
tojau draugo pasportą. Ar tas 
faktas gali sulaikyti mano pi- 
lietystę ? Ir katrą vardą pa
tariate man vartoti prašant pi- 
lietystės ?

Atsakymas. Tamsta atva
žiavai čia prieš 1918 m., to
dėl vartojimas kito vardo ne
sulaikys pilietystę. Gali pra
šyti pirmų popierų paduodant 
savo tikrą vardą ir vardą, po 
kuriuom atvažiavai, kad bū
tų galima patikrinti tamstos 
legalį įleidimą nuolatiniam 
apsigyvenimui.

Liudininkai Sąryšyje su Užsi
registravimo Aplikacijoms 
Klausimas. Atvykau iš Mek

sikos 1923 m., nelegaliai. Iš
gyvenau metus ir pusę Los 
Angeles mieste, Californijoj, ir 
išvykau į Pennsylvaniją, kur 
apsistojau net 8 metus. Nuo 
1933 m. gyvenu New Yorko 
mieste. Noriu prašyti užsire
gistravimo certifikatą. Ar rei
kalinga man turėti liudininkų 
kiekvienoje vietoje?

Atsakymas. Tamsta privalai 
įrodyti viską nuo atvažiavimo 
į Jungt. Valstijas 1923 m.— 
bankų knygas, randos kvitas, 
darbo -rekordus, viską. Gali
mas daiktas, kad nuo tamstos 
prašys paduoti vardus liudi
ninkų, kurie pažino tave New 
Yorke, Pennsylvanijoj ir Ca
lifornijoj. Tavo New Yorko 
liudininkai turės su tavim vyk
ti ant išklausymo Ellis Islan
de. Kitus liudininkus išegza- 
minuos jų miestuose.

dimą asmens, kuris ten vyksta 
su intencija prašyti ameriko
niškos immigracijos vizos. As
menys, atvykę į Jungt. Valsti
jas kaip svečiai, jeigu važiuo
ja į Kanadą jieškoti vizų, pa
prastai, Kanados immigracijos 
inspektorių atgal siunčiami 
prie rubežiaus. Kanados au
toritetai išėmimą daro tik at
sitikimuose nekvotinių ir pir
menybės kvotos giminių Ame
rikos piliečių, (tas reiškia 
žmoną, vyrą, vaiką ar tėvą). 
Toki asmenys, jeigu specialiai 
įleidžia aprūpinimai tarpe im
migracijos viršininkų Kanado
je ir Jungt. Valstijose pada
ryti po “pre-examination” 
Amerikos Immigration Tar
nystės.

Kiti ateiviai, gyvendami 
pietų Californijoj, paprastai 
važiuoja į Meksiką pamainy- 
mui stovio.

Gyvenantieji prie Atlantiko 
pakraščių vyksta, paprastai, į 
Kuba, tam tikslui.

FLIS.

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

Dienraščio “Laisvės” Naudai

Piknikas su Programa
Rengia ALDLD 9-tas Apskritys

Įvyks 18 dieną Rugp.-August
Bus labai gražioje vietoje

MARLIN PARK X
MINERSVILLE, PA.

Bus puiki muzikalė programa; skanių valgių, gėrimų.

Kanada ir Bermuda Neįleidžia 
Nepirmenybes Kvotos

' Aplikantų
Klausimas. Ar žmogus at

vykęs čįa pasaulinės parodos 
reikalais gali vykti į Kanadą 
arba Bermuda ir ten prašyti 
vizos nuolatiniam apsigyveni
mui Jungtinėse Valstijose?

Atsakymas. Bermuda turi 
įstatymą, kuris draudžia įlei-

VOKIETIJAI “NERŪPI” PO
LITINIAI PAKEITIMAI 
BALTIJOS KRAŠTUOSE
Berlin. — Pranešama, 

jog užsieninis Estonijos mi- 
nisteris pareiškė naujajam 
seimui, kad politiniai persi
tvarkymai Estonijoj, Lietu
voj ir Latvijoj nepaliečių 
Vokieti j os>, ir kad vokiečių 
valdžia “visai nesirūpina” 
tuomi, kas dedasi šiose tri
jose Baltijos šalyse.

Vokiečiai Nuskandino 3 
Karinius Angly Laivus

London, liepos 22.—Vo
kiečių orlaiviai vėl bangų 
bangomis puola Angliją. 
Vokiečiai nuskandino anglų 
karinį laivą naikintuvą, vie
ną stambų submariną ir 
vieną torpedinį laivą, kaip 
pripažįsta anglų komanda.

Washington. — Roosevel- 
to ministerial daro spaudi
mą kongresui, kad nutartų 
įvesti verstiną karinę tar
nybą.

Seimo atstovai karštai 
sveikino Spures kalbą ir 
priėmė jo įteiktą rezoliuci
ją dėlei Latvijos prisivieni- 
jimo prie Sovietų Sąjungos. 
Po to atstovai šaukė: “Lai 
gyvuoja Sovietinė Latvija!” 
“Lai gyvuoja Stalinas!” 
“Lai gyvuoja Molotovas!”

Berlynas. — Naziai visi 
nesistebi, kad demokratai 
nominavo prezidentą Roo- 
seveltą trečiam terminui. 
.Jie to laukę.

“Laisvėje” galite gauti 
tikrų bičių medaus už ga

na prieinamas kainas.
Kreipkitės į “Laisvės” ofi

są ir apsirūpinkite su 
medum.

Pasaulinė Paroda 
Jūsų Namuose

New Yorko Pasaulinės Parodos ir New Yorko miesto 
Paveikslų Albumas. Didelio formato knyga, 9X12, iš 
56 puslapių, spalvuotos spaudos viršeliais, blizgančiai 
baltos ir aukštos rūšies popieros. įsigiję šį albumą 

turėsite Pasaulinę Parodą savo namuose.

ALBUMO KAINA 25c KNYGA
•

Turiningas svarbiais paveikslais iš New Yorko mies
to ir*iš Pasaulinės Parodos. Gausus šaltinis įvairių in
formacijų, svarbus kūrinys turėti savo namų knygy
ne kiekvienam lietuviškai kalbančiam žmogui.

Norėdami įsigyti tik po vieną egzempliorių mokes
tį galite prisiųsti pašto ženkleliais (USA) postai 
stamps. Mokestį prašome prisiųsti kartu su užsaky
mais.

GERA NUOLAIDA KAINOJE PLATINTOJAMS

■^Platintojams, kurie ims nuo 10 iki 24 egzempliorių, 
kaina po 2oc už egzemplioifų, nuo 25 ir daugiau— 
po 15c už kopiją.

Prašome tuojaus siųsti užsakymus šiuom antrašu:

“LAISVE”
427 Lorimer St Brooklyn, N. Y<

“Laisves” ekskursija traukiniu jau arti. Tuojau įsigykite bilietą ir 
važiuokite linksmai praleisti dieną tyrame ore.

Rengia LDS 8-ta kuopa naudai dienraščio “Laisvės”

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

f LAKE HOPATCONG
klA Didelis ežeras, puikios maudynės, šokiam

\\ salė ir gražus miškas piknikui.

Rugpjūčio 4 August
19 4 0

TIKIETAS ROUND TRIP $1.00

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

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

Traukiniu nuvažiavimas ir sugrįžimas tilt $1.00.

Į PIKNIKĄ ĮŽANGA VELTUI.

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

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

Ekskursijai nepatartina labai puoštis. Rengkitės paprastai, taip kaip i 
beach’ius važiuodami, tai ant traukinio ir miške nereikės saugotis dulkutės.

Parsamdoma laivukai pasivažinėjimui ant didžiojo ežero Hopatcong.

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

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

M.
M.
M.

M.

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



Hartford, Conn.
Liepos 25, 19

gihiihą. TAi į tą atsižvelkite, 
reiktų, labiausia jaunuoliams, 
mokintis kokį nors amatą.
Užbaigė Aukštosios Mokyklos 

Mokslą
A. Žukas ir A. Pilkauskai- 

tė. Jie yra menininkai, pri
klauso prie Laisvės Choro ir 
Stygų Orkestros. Girdėjau, 
kad jie pasirengę eiti Conn. 
Universitetan mokintis ant to- 
liaus. Laimingo jiems pasise
kimo atsiekti savo tikslus.

Teisybės Mylėtojas.

Waterbury, Conn
Keletas Žinučių iš Mūsų 

Kolonijos Pastoges
Šiam sezone su piknikais 

rengėjai turėjo gražias pasek
mes iš finansiško atžvilgio. Aš 
tik pabrėšiu keliais žodžiais 
apie Laisvės Choro atsibuvusį 
naktinį išvažiavimą. Jis buvo 
liepos 13 d. Wappinki, Conn. 
Miestukas yra visai mažas, 
tiktai jo apylinkėje daug ran
dasi apsigyvenusių lietuvių 
ūkininkų.

Ir ve, Choras, kaipo kultū
rinio darbo grupė, sumanė su
rengti ten išvažiavimą dėl su
sipažinimo su auklėjama ūki- i 
ninku jaunąja gentkarte. Įžan
gos prie vartų nebuvo, tiktai 
ėmė po 15c. iš šokikų, šo
kiams griežė Stygiečių orkes
trą. Taipgi Laisvės Choras 
padainavo keletą dainų, ku
rios klausytojams patiko.

Publikos dalyvavo apie 1,- 
000. Daugiausia buvo priva
žiavę ūkininkų ir visi užsilai
kė gana draugiškai. Daryda
mi biznį, būtų padarę gražaus i 
pelno, jeigu nebūtų buvęs vė
sus oras. Bet vistiek girdėjau, ! 
kad rengėjams liks pelno su-j 
virš $60.

žodžiu sakant, 
buvo geras. Vieni 
si bešokdami, kiti 
jančiais medžiais 
šnekučiavosi apie 
Lietuvoje perversmą.

Man smagu yra 
nors trumpus, bet reikšmingus : mums laimėti šį sykį, 
išsireiškimus ūkininkų. Jie sa
kė, kad jau dabar viskas bus 
teisingiau sutvarkyta. Smeto
ną valgys tie, kurie ją paga
mins. Ir taip su pilnu entu
ziazmu visi išsiskirstėme.

šešių šūvių revolveris bu
vo išrastas 1838 metais. Bet 
daugmeniškai pradėta iš
dirbinėti tiktai 1870 metais.

Shenandoah, Pa.
213 
mė- 

Susirinki-

Jaunuoliai Veikia
Liepos 7 dieną LDS 

kuopos jaunuoliai turėjo 
nesinį susirinkimą.

’ mas buvo skaitlingas. Apkal
bėjus savus reikalus, buvo 

; skaitytas laiškas iš centro apie 
ateinantį seimą ir Olympijadą. 
Laiškas plačiai apkalbėtas, li
ko priimtas.

Mūsų sportininkų mokyto- 
parengimas ’jas. A; Motusa sportavo, jog 

linksmino, i v‘s‘ drauga>- kulie , «Ps>6mS 
po žaliuo- dalyvautl Dlympijadoj, gerai 
grupelėmis llavinasi, ir bus gerai Pasiren" 

• • • gę laikui atėjus, laimėti kelis 
medalius. Jis pareiškė, kad 
mes turim ne tik bėgikų, bet 

pranešti ir gerų plaukikų, kurie padės

dabartinį

ski- 
va-

bus
Sa- fe

Kadangi jau seimas visai 
netoli, tai ir mes rinkom de
legatus. Išrinkti du: L. Motu- 
sa ir A. Stanke. O alterna- 
tais net trys, A. Kuzmickas, 
A. Motusa ir A. Usekas.

Sportininkų važiuos apie 15, 
tai shenandoariečius atstovaus 
gražus būrys jaunuolių, kuris 
tikisi pasirodyti daug geriau, 
negu pereitoje Olympijadoj. 
Pagyvensim, pamatysim.

Ateinantis susirinkimas 
vyks augusto 4 dieną, tai 
si draugai ateikite ir sykiu
sineškite knygutes su tikietais, 
nes 
yra 
tų.

i- 
vi- 
at-

komitetas nori žinoti, kiek 
išplatintų ir kiek parduo-

už praėjusius šiam se- 
Yra rengiamas šeimi- 
stalas, ant kurio bus 
geriausių namuose 

Girdėjau, 
darbui or-

irgi nepa-

jų buvo sve-

pridavė
$2,000

irs Dukterų

iždi- 
nuo

Man smagu pranešti, kad 
dar pas mus yra rengiama ir 
daugiau išvažiavimų. Rugpjū
čio 10 d. LDS kp. taipgi ren
gia naktinį pikniką, irgi Wap
pinki. Likusis pelnas yra 
riamas delegatams, kurie 
žius i LDS seimą.

O rugsėjo 1 d., tai jau 
didžiausias piknikas Liet,
ryšio darže, E. Hartford, 
Conn., kurį rengia bendromis 
spėkomis visos Conn, valstijos 
darbininkiškos organizacijos 
dėl darbininkiškų laikraščių.

Šis išvažiavimas bus skirtin- 
gesnis 
zone.
ninkiu 
įvairių
pagamintų valgių, 
gaspadinės jau tam 
ganizuojasi.

Rugsėjo 22 d.
prastas išvažiavimas, taipgi 
Liet. Sąryšio darže. Rengia 
Liet. Ukėsų Kliubas, kaipo pa
minėjimą 30 metų savo gyva
vimo ir sykiu pasidžiaugimą 
įsigijime nuosavą svetainę. 
Bus užprašytos visos vietinės ir 
apylinkės draugijos ir kitos 
organizacijos paremti.

Biskis iš Pavyzdingo 
Susirinkimo

Liepos 19 d. Ukėsų Kliubas 
’ turėjo mėnesinį susirinkimą.

Nors oras buvo nepaprastai 
šiltas, bet narių vis tiek daly
vavo nemažai ir visi pakeltais 
klausimais tarėsi šaltai, žino
ma, daugiausia 
tainės reikalais.

Pirmininkas 
ninkui čekį ant 
Lietuvos Sūnų
Draugijos, kaipo paskolą sve
tainės įtaisymui. Tai ištikrųjų 
graži parama. Už tai ir Kliu
bas mokės draugijai atsilygin
ti.

Kliubas, po įsigijimui sve
tainės znaimiai auga nariais. 
Vien tik šiam susirinkime pri
sirašė 11 narių, o 7 likosi per
statyti sekančiam mėnesiui. Ir 
taip su gera nuotaika susirin
kimas užsidarė.

Biskį Apie Darbų Gavimą

Pas mus darbai eina neblo
giausia, mokantieji amatus, 
nesunkiai gauna darbus, ypač 
tose dirbtuvėse, gurios išdirba 
karinius produktus. O nemo
kantiems amato, tai labai var- 

■ gas darbus gauti, kad ir kur 
nors gauna, tai už mažą atly-

Smagus Išvažiavimas

Liepos 7 dieną Shenandorio 
Moterų Apšvietos Kliubas tu
rėjo linksmą išvažiavimą ant 
Janyno farmos. Diena buvo 
graži, o sykiu ir vieta yra la
bai tinkama dėl tokio drau
giško išvažiavimo. Reiktų dau
giau tokių išvažiavimų, nes jie 
pritraukia pašalinių srovių lie
tuvių ir sykiu mus pačius ge
riau suartina. Dėkui visoms 
gaspadinėms ir komitetui už 
gardžius valgius ir linksmą 
laiką, sykiu ir draugui Jany- 
nui, kuris davė veltui tokią 
gražią vietą. O mes visi lau
kiam kito tokio išvažiavimo.
Rengiamas “Laisvei” Piknikas

ALDLD 9 apskritys rengia 
pikniką 18 dieną Augusto, 
Marlyn parke, netoli nuo Mi- 
nersvillės.

Vieta yra labai graži, dide
lis prūdas maudytis, gera 
platforma šokiams, o progra
ma irgi bus, bus geri kalbė
tojai ir dainininkai. Tai apy
linkės lietuviai, nerengkite nie
ko tą sekmadienį, o ateikite į 
“Laisvės” pikniką.

Mes visi žinom, kaip yra 
sunku gyvuoti mūsų spaudai 
vasaros laiku, tai visi, kas tik 
išgali ir kam laikas pavėlina, 
ateikite į šį didelį pikniką ir 
paremkit mūsų darbininkišką 
spaudą, nes be jos mes bū
tume lyg paklydę. O ypač 
šiais laikais, kuomet visoki 
gandai yra dedami į anglų ir 
mūsų lietuvių atžagareivišką 
spaudą, tai mūsų “Laisvė” 
kerta juos visus, dėdama tei
singas žinias. Tai todėl “Lais
vė” ir yra mylimiausias laik
raštis tarp Amerikos lietuvių. 
O mes turim dienraščiui atsi
lyginti už jo sunkų darbą, 
remdami visokiais būdais ir 
platindami jį.

Tad visi į, “Laisvės” pikni
ką Augusto 18 dieną, Marlyn 
parke! A. K.

Ką Nugirdau nuo Kitų 
Pasikalbėjime

Liepos 19 dieną buvo pusė
tinai šiltas oras. Po pusdie
nio, apie 4 valandą, sumaniau 
eiti kur nors į pavėsį. Už ket
verto blokų nuo gyvenimo vie
tos randasi Fulton Parkas. Ten 
ir nuėjau. Radau ■ pusėtinai 
jaunimo lošiant “baseball”. 
Pasirinkęs pavėsyje akmenį, 
atsisėdau. Ne kiek palaukus 
priėjo apysenis žmogelis ir pa
sveikino su “gera diena”. Pas
kui atsisėdo ant kito akmens. 
Sumėtėme keletą žodžių apie 
kasdieninius reikalus. Jisai už
klausė, kokios tautybės aš esu. 
Pasakiau, kad aš esu lietuvis. 
Užklausiau jo, kokios jis tau
tybės yra. Jis sakė, kad jo 
protėviai esą atvykę iš Škoti
jos. Jis pats esąs išgyvenęs 
Waterburyje 45 metus. Jis iš
dirbęs Scoville Manuf. Co. 35 
metus mašinistu. Dabar esąs 
atstatytas ant pensijos. Turįs 
63 metus amžiaus.

Girdi, galėčiau dar dirbti, 
bet tame fabrike, kuriam dir
bau, negaliu gauti darbą at
gal, nes ant pensijos esu pa
leistas, o kitam fabrike darbą 
sunku gauti, nes jau per se
nas. Kiti sako, jeigu pensiją 
gauni, tai darbas užtikrintas. 
Bet iš pensijos gyvenimas yra 
ubagiškas, sunku prasimaitin
ti. Fabrikantas išskaičiuoja^ 
savo uždarbį už paskutinius 
12 mėnesių ir paskiria nuo
šimčius pagal tavo mėnesinį 
uždarbį. Bet tuos paskutinius 
mėnesius prastai dirbome, tai 
aš ir gaunu tiktai ubagišką 
pensiją.

Aš nepaklausiau jo, kiek jis 
ištiesų gauna.

Po to nuėjo jo kalba apie 
jaunuolius, kurie ant dirvono 
žaidė. Sako jis: Smagu žiū
rėti į jaunimą šiandien, links
mus, žaidžia. Bet man iš min
ties neišeina, kad jiems kilpa 
rengiama iš reakcionierių pu
sės.

Kodėl? jo paklausiau. Sako, 
karo isterija siaučia visoj ša
lyj. Nesvietiškos pinigų sumos 
s k i r i a m os apsiginklavimui. 
Kongresas vis užgiria. Taipgi 
Kongrese yra įneštas bilius, 
kad visi gyventojai tarpe 18 
ir 65 metų būtų suregistruoti 
karo prievolei. Be abejo, tas 
bilius bus pravestas. Tai visa 
Amerika bus sumobilizuota.

Aš pridūriau: “taigi veiki
me organizuotai, rinkime at
stovus į valdvietes tokius, ku
rie atstovautų liaudies reika
lus, o ne kapitalistų, šiemet 
yra svarbus piliečių pasisaky
mas. Daug bus renkama at
stovų į Kongresą.ir Senatą.”

Jis sako: Prieš rinkimus jie 
prižada visko, bet po rinkimų 
užmiršta. Kad ir prezidentas 
Rooseveltas, kiek jis yra pa
sakęs savo prakalbose, kad jis 
yra darbininkų draugas ir ne
paniekins ateiviams civiliškų 
teisių. O štai neseniai pasira
šė bilių prieš ateivius, šis pa- 
simojimas 
progresyvį 
mą, kaip 
unijų, taip
mais. šis bilius yra reakcio- 
niškiausias, koks tik yra bu
vęs Amerikoje.

Arba štai Dies Komitetas," 
kuris po visą šalį jieško rau
donųjų ir ‘penktosios kolonos’ 
pas progresyvius, kur visai jų 
nėra, nes “penkta kolona” 
randasi tarpe aukštų valdi
ninkų ir reakcijos palaikytojų." 
Buvęs prezidentas Hooveris 
neperseniai per savo prakal-

bas rėkė, kad mes turime siųs
ti Franci j ai ką tik mes turi
me—amuniciją, orlaivius, lai
vus ir t.t. O kas būtų atsitikę, 
jeigu būtų buvę taip daryta? 
Būtų viskas patekę vokiečiam. 
O mūsų šalis būtų visai nusi
ginklavus. ,Tai tokie agitato
riai, kaip Hooveris, yra tikri 
“penktosios kolonos” agentai.

Žmogus būtų tęsęs kalbą 
dar toliau, bet lietaus debe
sys pradėjo artintis. Mudu pa
spaudę vienas kitam ranką 
skubinomiesi pabėgti nuo lie
taus.

W ate'rburietis.

Shanghai. — Apie šeši 
tūkstančiai Japonijos sukur
tos taip vadinamos “chinų 
valdžios” kareivių sukilo, 
užgrobė amuniciją ir pada
rė užpuolimą ant Japonijos 
garnizono.

Tallinn, Estonija.—Nusi
žudė vadas buvusios estonų 
fašistų partijos Theodor 
Roeuk, kuris andai buvo ir 
užsieninis Estonijos minis- 
teris.

Berlin. — Vokiečių spau
da tik dviem trim eilutėm 
viduriniuose puslapi uose 
paminėjo, kad Lietuva, Lat
vija ir Estonija dedasi į 
Sovietų Sąjungą.

Jungtinių Valstijų fede- 
raliuose parkuose yra med
žių vardu sequoia, kurie, 
sakoma, yra virš 3,000 me
tų senumo.

Didelį karo laivą • pabū
davo! ima nuo 4 iki 41 me
tu, c

Akmuo gali būt sutarpin- 
tas prie 3,000 laipsnių karš
čio pagal F.

Ministee, Mieli. — Liepos 
15 d. čia numirė Robert 
Wadlow, aukščiausio ūgio 
žmogus visam pasaulyje. 
Wadlow yra 81 pėdų, devy
nių ir pusės colio aukščio.

KATINŲ LENKTYNES

Prieš karą Anglijoj buvo 
pradėję eit į madą rengt 
katinų lenktynes. Tam tiks
lui būna prirengtas “katinų 
dromas”, kur eina lenkty
nės tarpe katinų už čampio- 
natą.

Lenktynės būna prireng
tos pagal tą patį principą, 
kaip ir šunų lenktynės, tik 
tame yra skirtumas, kad 
katinai bėga ne paskui elek
trinį zuikį, o paskui elektri
nę žiurkę.

Sovietai Nesiuntė Rumuni
jai Jokio Ultimatumo

liepos 26 d., 7:30 v. v. Piliečių Kliu- 
be, 12 Vernon .St. Draugijų atstovai 
kviečiami dalyvauti, nes turime 
svarbių dalykų aptarti. — Rašt.

(174-175)

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. 
Masionidnė, P. Degutis, F. Sakotska, 
Elizabethe. — B. Makutčnienė, A. 
Jankauskiene, Hillside. — A. Gudai
tis. Lindene.

WILKES-BARRE, PA.
Sekmadienį, liepos 28 d., trokas 
“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)

i

PLYMOUTH, PA.
Plymouth Lietuvių Laisvų Kapi

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

(173-175)

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
rėsimo 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)

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

džiulis dienraščio “Laisves” 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

VYRAMS 
DALYKUS

Paskilbusią Knygą
PATARIMAI

APIE LYTIES
Dar galit pas mane gaut

Tai turininga D-ro Robinsono 
knyga apie svarbiausius lyties 

veiksnius ir lytinę higieną.
Kaina buvo $2.00; dabar 

parduodu už $1.00
Reikalavimus adresUokit:

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

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

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

man Giraitėj, LDS Mainierių Kvar
tetas ruošia pikniką. Tad vietos ir iš 
apylinkės draugai ir draugės skait
lingai dalyvaukite ir paremkite jau-

ną mainierių kvartetą. — Rengėjai.
(173-175)

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

pos 26 d., 7:30 v. v. Junginėj Svet., 
180 New York Avė. Visi dalyvaukite 
šiame susirinkime, nes turime daug 
savrstyti, ypač “Laisvės” Ekskursi
jos reikalą. — Sekr. (173-175)

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

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, senvi- 
čiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi ke
pama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausių 
kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese 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 svori ir kainas.

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

yra tiesiai prieš 
darbininkų judėji- 
ekonominiaiš, taip 
politiniais klausi-

Maskva, liepos 24.—Už
sieniuose buvo paskleisti 
girdai, būk Sovietai pasiun
tę Rumunijai ultimatumą, 
kur griežtai reikalavę, kad 
Rumunijoj būtų įvesta liau
diška valdžia. Šiandien So
vietų vyriausybė pareiškė, 
kad ji nesiuntė Rumurfijai 
jokio panašaus ultimatumo.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

Stockholm, Švedija. — 
Švedų socialistų laikraštis 
“Social-Demokraten” rašo, 
kad Sovietai drūtinasi Bal
tijos kraštuose, idant at
remt karo pavojų iš nazių 
pusės.

London, liepos 23. — Per 
savaitę iki liepos 14 d. vo
kiečiai paskandino 51,972 
tonus anglų ir bepusiškų 
laivų tarnavusių Anglijai, 
kaip skelbia anglų valdžia.

WORCESTER, MASS.
Aido Choro piknikas įvyks liepos 

28 d., Olympia Park. Bus valgių, gė
rimų, šokių ir programa. Prašome 
visuomenę dalyvauti piknike. Nariai, 
būkite Olympia Parke 10 vai. ryto.

(174-176)

LOWELL, MASS.
110 kp. piknikas įvyks lie-LDS

pos 28 d. Švedo Parke, Cobblestone 
Park. Vieta labai graži. Kviečiame 
netik vietinius, b<Ųt ir iš apylinkės 
svečius dalyvauti piknike. (174-176)

WORCESTER, MASS.
LLD 11 kp. susirinkimas įvyks 28 

d. liepos, 11 vai. ryto, 29 Ėndicott 
St. Nariai, dalyvaukite, nes turime 
svarbių dalykų apkarti. — J. 
Lukas, Sekr. (174-175)

M.

T

50 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-3622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

Dr. John Repshis
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard Street
kampas Inman Street 

Arti Central Skvero
CAMBRIDGE, MASS.

Tel.: TRObridgo 6330
OFISO VALANDOS: 
2-4 ir 6-8 vakare 
Nerišliomis ir šventadieniais: 
10-12 ryte

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

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

530 SUMMER AVENUE 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

WORCESTER, MASS.
Worcesterio Lietuvių Politinio, Są- , 

ryšio susirinkimas įvyks penktadienį,

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

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

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei-

Iš senų 
n a u jus 
lūs ir 
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 paviėnių 

stočių BMT Line
•• Tel.: Glenmore 5-611)1

ĮSIGYKITE DABAR 
žemiau parodyta tik keli iš mūsų didelio sandėlio 

šios rūšies daiktų.
YOUR OLD WATCH

trade it in i-or a 1 
|7JEWELJ 
Bulovą

nuo $1.50 augštyn 
Daimantai 

Melsvi-balti ir perfekto

Visokiausių Rūšių 
ŽIEDAI

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

ROBERT:
LIPTON •

JEWELER •
Įsteigta 1892 J

701 GRAND STREET •
BROOKLYN, N. Y.

Tarpo 
Graham & Manhattan Avės.

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

KAIP PALAIKYT SVEIKATA
— VYRAI IR MOTERYS —

Kraujo, Odos ir Nervų Ligos, Abelnas Silpnumas, 
Chroniški Skauduliai, Skilvio ir Mė&lažarnės ligos, 
Chroniški Reumatiški Nesveikumai, 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-R ys.

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.; Sekmąd. 10 A.M.-2 P.M.

ji



Šeštas puslapis

Gaso eksplozijai suardžius 
bildingą, Flushįnge, rasta ne- 
gyva Mrs. Helen Grimm. Me
nama, kad ji žudėsi gasu, ku
ris vėliau suardė ir namą.

Rytoj Įvyks Labai Svarbios Prakalbos, 
Bus Išaiškinti Nauji Įvykiai Lietuvoj
Penktadienį, liepos 26 d., 

7:30 vai. vakare, Brooklyno 
Central Palace svetainėj, 16 
Manhattan Avė., bus labai 
svarbios prakalbos. Kalbės A. 
Bimba, R. Mizara ir D. M. 
šolomskas.

Jie išaiškins naujus Įvykius 
Pabaltijos valstybėse — Lietu
voj, Latvijoj ir Estijoj, kaip 
ten buvo išrinkta naujieji sei
mai ir kodėl tie kraštai Įvedė 
Sovietų santvarką ?

Yra žmonių, kurie nesiskai
tydami su jokia tiesa sako, 
kad būk dabar Lietuvos jau 
nebus, žinoma, tai yra didelė 
netiesa! Ar žinote, kad dabar 
Lietuvos nepriklausomybė dar 
daugiau užtikrinta, kaip ji 
buvo bent kada pirmiau ? Ar 
žinote tą, kad bent kuri So
vietų Respublika yra laisva 
valia Įstojus Į Sovietų Sąjun
gą ir bile laiku ji gali išeiti iš 
Sovietų Sąjungos, jeigu ji ras 
reikalą? Ar žinote, kad Lie
tuvos liaudis vienbalsiai nuta
rė įvesti naują santvarką ? šie 
ir daug kitų klausimų bus iš
aiškinta. Bus geri kalbėtojai, 
kurie duos Į visus gyvenimo 
iškeltus klausimus atsakymus.

Pastaruoju laiku atsirado 
žmonių, kurie kalba, kad

Dragūnas Kandidatuos 
j Kongresmanus

William J. Drake-Dragū- 
nas, lietuvis advokatas, siek
siąs kandidatūros Į kongres
manus ant republikonų tikie- 
to Queense, tai yra toje 
miesto dalyje, kuri apima 
Ridgewooda, East New Yorką, 
Cypress Hills, Woodhaven, 
Richmond Hill, Ozone Park.

Jo išstatymu rūpinasi grupė 
kriaučių kontraktoriu su P. 
Atkočaičiu ir F. Šimaičiu prie
šakyje. Tuo tikslu jie šaukia 
susirinkimą liepos 25-tos vaka
ro 7 v., J. Garšvos namuose, 
231 Bedford Ave., Williams- 
burge.

Mirė
Eva Fritakienė, 62 m. am

žiaus, 190 York St., Brook ly
ne, mirė sekmadieni, liepos 21 
d., Bellevue ligoninėj. Pašar
vota buvo namie. Palaidota 
liepos 24 d., šv. Jono kapinė
se. Laidotuvių pareigomis rū
pinosi graborius J. Garšva.

Jonas J. Priešpilis. 59 m., 
453 Keap St., mirė liepos 18 
d., Coney Island ligoninėj. 
Buvo pašarvotas Shalins (Šu
linsko) koplyčioj. Palaidotas 
liepos 24 d., šv. Trejybės ka
puose. ” ’

Paliko nuliūdusius sūnų E- 
werda, 2 dukteris—Uršulę ir 
Oną, 4 seseris—Grigonienę, 
Sidabrienę, Pauliukaitienę ir 
Galinienę.

Velionis paėjo iš Alvito, Su
valkijos. • 1

Pagrabui patarnavo laido
tuvių direktorius Shalins.

Lankėsi “Laisvėje”
Pereitą antradienį lankėsi 

V. Ramanauskas, Petras Ka
zakevičius ir E. Raguckienė iš 
Minersville, Pa., ir Ona Ka
zakevičienė iš Newark, N. J. 
Svečiai kiekvienas paaukojo 
po $1 ‘‘Laisvės” reikalams.

Taipgi lankėsi Helen Gu- 
deliauskaitė-AVentz su savo 
draugėm iš Minersville apylin
kės.

Frank Kimball, 23 Rodney 
St., 71 m., Civilio Karo vete
rano sūnus, bandė žudytis dėl 
nedarbo ir skurdo, bet su per
sipjauta ranka jis patalpintas 
kalėjime.

Smetonos šalininkai organi
zuos užsieny j “Lietuvos val
džią“. Ar žinote, kiek pasau
lyj yra jau “valdžių”, kurios 
neturi liaudies pasitikėjimo-? 
Juk dar nesenai Paryžiuj bu
vo Rusijos carų valdžia, kuri 
jau virš 23 metai atgal nuvers
ta. Ka reiškia tokia komedi
ja?

Bus ne vien prakalbos, bet 
ir Aido Choras dainuos. To
dėl gausite progą išgirsti ge
rus kalbėtojus ir gerų dainų.

Prašome visus “Laisvės“ 
skaitytojus atsilankyti ir apie 
tai pranešti jūsų pažįstamiem 
ir kaimynam. Laikas trumpas 
išgarsinimui, o klausimas la
bai svarbus.

Įžanga veltui.
Kviečia Rengėjai.

Pil. Kliubo Piknikas 
Šį Šeštadienį

Lietuvių Amerikos Piliečių 
Kliubas smarkiai rengiasi sa
vo 33-čiam metiniam pikni
kui. Todėl nuoširdžiai esate 
kviečiami, visa Brooklyno vi
suomenė, skaitlingai dalyvau
ti.

Rengėjai užtikrina, kad at
silankę būsite pilnai patenkin
ti, kaip suaugę, taip jauni, nes 
grieš gera orkestrą lietuviš
kus ir amerikoniškus šokius. 
Taipgi bus išduota dovanų 
drukuojama mašinėlė vertės 
$55, ir kitos.

O šis viskas įvyks šeštadie
nį, liepos (July) 27-tą, Klaš- 
čiaus Clinton Parke, Betts ir 
Maspeth Avė., Maspeth, L. L 
Pradžia bus 2 vai. po pietų 
ir tęsis iki vėlumos. Įžanga— 
40c.

P. S. Kurie draugai esate 
paėmę pardavinėt knygelių, 
sugrąžinkite ant vietos, parke, 
komisijai.

Tikimės tamstų skaitlingo 
atsilankymo. Mes lauksime.

Rengimo Komisija.

Atsiimkite!
“Laisvės” Administracijoje 

randasi moteriškas “pocket
book”. Jis rastas “Laiąvės” 
piknike, Klasčiaus Parke. Dar 
kartą prašome savininkės atsi
šaukti i Administraciją.

Dabar... Pardavimui
NAUJI FLAVOR-RICH OLD GOLDS

Dvigubi pinigai jums grgžinami — jei jie 
nėra puikiausi cigaretai kokius esat rūkę

Naujas ZIP-TOP Pakelis

Pasiūlymas Dvigubo Pinigu Gražinimo 
IŠrūkykit pusę pakelio — tik dešimti — 
naujų Flavor-Rich Old Golds. Jei jūsneį- 
sitikinsite, kad tai yra puikiausi cigaretai, 
grąžinkite likusius dešimtį cigaretų ir pa
kelį mums — ir mes grąžinsime antratiek, 
kiek mokėjote ir pašto ženklelį. (Pasiū
lymas baigsis rugpjūčio 31, 1940).

P. LORILLARD COMPANY 
119 W. 40th Street . . . New York City

Tik patraukit virvutę 
Gausite Šviežių cigaretų 
TURTINGO SKONIO 

žaibo greitumu!

N/isame mieste, cigaretų pardavinė

tojai pasiūlys jums naujų cigaretų
rūšį — Flavor-Rich Old Golds.

Tai yra naujas ir skirtingas mišinys 
naminio ir Turkiško tabako, pagerin
tas dadčjimu specialiai importuoto ta
bako, žymus savo kvapsniu ir geru 
skoniu.

Cigaretai, kurie viršyja bile vienus 
cigaretus savo skoniu ir kvapsniu — 
arba DVIGUBI PINIGAI JUMS 
GRĄŽINAMI. Jūs nepralošit — jūs 
laimėsit. Pabandykit Flavor-Rich 
Old Golds.

Majoras Perspėjo Policiją 
Prisirengt Penktosios 
Kolumnos “Panikai”

Perspėdamas prieš dirbtiną 
paniką ir isteriją, skleidžiamą 
reakcinių penktakolumnistų, 
majoras savo kalboj Policijos 
Viršylų Sąjungai Įspėjo poli- 
cistus prisirengt “panikos 
technikai, kaip praktikuojama 
Europoj“.

Jisai sakė: “Ta pati tech
nika gali būt manoma vartot 
mūs miestuose ir būtų gerai 
būt prie jos prisirengus“, kad 
gyventojai turėtų būt infor
muoti nesijudint iš namų kol 
jiems nebus taip nurodyta iš 
policijos. Jis manąs, kad grei
toje ateityje pas mus tokių 
padėčių nenumatoma, bet ge
riau iš anksto pasiruošti.

Panika, kaip nurodė majo
ras, labai žalingai buvo pavar
tota Belgijoj, kur tam tikri 
asmenys ar aparatai paskleis- 
davo bauginančius paskalus ir 
išsigandę žmonės bėgdami iš 
miestų užtvenkdavo kelius, su- 
trukdydami kariuomenės ju
dėjimą, o tas pasitarnaudavo 
priešams.

Ispanijos Veteranams 
Pagerbt Vakaras

Pagerbt kritusius Ispanijos 
kovose williamsburgiecius vai
kinus ir taip pat atžymėti vi
su demokratijos gynėjų Ispa
nijoj padarytus nuopelnus vi
so pasaulio demokratijai, šį 
vakarą, liepos 25-tą, rengia
ma masinis mitingas Regina 
Mansion, Willoughby Ave. 
Kalbės žymus veteranu vei
kėjas Johnny Gates ir kiti.

Williamsburgieciai buvo pa
siuntę virš 30 geriausių jau
nuolių. Virš pusė jų šiandien 
amžinai ilsisi Ispanijos žemė
je, kurią demokratijos išdavi
kai—Anglijos, Franci jos ir 
Amerikos imperialistai penk- 
takolumnistai leido Hitleriui 
ir Mussoliniui sumėsinėti. Ten 
pasistiprinus, jie dabar atsi
suko prieš pačius savo auklė
tojus.

Ph. Watson, 23 m., rastas 
nusižudęs gasu motinos na
muose, Bellerose, Queens.

Karo rizikos apdraudų mo
kesčiai pereitą antradienį pa
kilo nuo 2 iki 3 nuošimčių.

BROOKLYN, N. Y.
L. A. P. Kliubo Susirinkimas.
Lietuviiį Amerikos Piliečių Kliubo 

įvyksta pusmetinis biznio skyriaus 
susirinkimas sekantį penktadieni, lie
pos 26, savoj svetainėj, 280 Union 
Ave., Brooklyn, N. Y. Prasidės 7:30 

'vai. vakare.
Kviečiame visus narius dalyvauti 

šiame susirinkime, kur išgirsite iš 
pusmečio finansinę atskaitą. — Ko- 
mitetąs. (174-175)

Protestuoja Išmetimą 
Komunisto iš WPA

Komunistų Partijos sekcijos 
New Yorko 3-me ir 5-me As- 
semblio Distrikte, taipgi pajū
rinė, bendrai rengia masinį 
protesto mitingą prieš prava- 
rymą George Carroll, komu
nisto, bedarbių veikėjo ir ko
vų prieš fašizmą Ispanijoj ve
terano iš WPA darbo dėlto, 
kad jis komunistas ir tą atvi
rai pareiškė.

Sakoma, šimtai apylinkės 
gyventojų rengiasi dalyvaut 
tame mitinge, kad užprotes- 
tuot prieš tokį nedemokratinį 
demokratijos darkymą, kokiu 
yra kovotojui už demokratiją 
atėmimas darbo.

Mitingas bus liepos 25-tos 
vakarą, Liaudies Mokykloj 11, 
314 W. 21st St., N. Y. Kalbės 
Minoras ir kiti žymūs kalbė
tojai.

Žinios aipe Lietuvių 
Stygą Orkestrą

Lietuvių Stygų orkestrą pra
dės savo pamokas rugpjūčio 
(Aug.) 12-tą, pirmadienio va
kare, Lietuviui Am. Piliečių 
Kliube, 280 Union Avė., 
Brooklyne.

Šį kartą turiu už garbę pra
nešti, kad pavyko orkestron 
gauti keletas gerai prasilavi
nusių naujų stygininkų. Taigi, 
mūsų orkestrą bus skaitlinges- 
nė ir, be abejo, daug geriau 
savo užduotį atliks. Kaip ma
tote, mūsų orkestrą auga ir 
augs—augs todėl, kad ji yra 
nariu stambios mūsų organi
zacijos—Lietuvių Meno Sąjun
gos.

Orkestrą galėsite matyt ir 
girdėti griežialit rugpjūčio 31- 
mą, LMS Festivale, Labor Ly
ceum salėje, 949 Willoughby 
Ave., Brooklyne.

Liet. Stygų Orkestros reika
le, prieš pirmą liepos, LMS 
3-čio Apskričio buvo išsiunti
nėti laiškai visoms broliškoms 
kuopoms LDS ir LLD apskri
čių ribose, bet kol kas tik at- 
siliepė-parėmė sekamos: LDS 
50 kuopa, So. Brooklyne, jau 
nutarė ir pridavė $5; Mote
rų Apšvietos Kliubas Brookly
ne, pridavė $2; LDS 1-ma 
kuopa, Brooklyne, yra nutarus 
$3, bet pinigų nėra pridavę.

Gerbiami draugai ir drau-

Prašė Amerikos Delegacijos 
Havanoj Gelbėt Ispanijos

Pabėgėlius-Veteranus
Amerikinio Ispanijai Gelbėt 

Komiteto New Yorko skyrius 
pasiuntė telegramą valstybės 
sekretoriui Cordell Hull, va
dovaujančiam amerikinei de
legacijai Amerikos Respubli
kų Užrubežiams Ministerių 
Konferencijoj, vykstančių Ha
vanoj, prašant, kad konferen
cija imtųsi rimtų ir skubių žy
gių gelbėt Ispanijos pabėgė
lius ir Tarptautinės Brigados 
veteranus. Telegramoj sako
ma :

“Šimtas ir penkios dešimt 
tūkstančių Ispanijos pabėgė
lių ir Tarptautinių Liuosnorių 
Francijoj, pagauti tarp dvie
jų gaisrų, sutinka užtikrintą 
mirtį rankose Hitlerio ar ilgą 
Įkalinimą Ispanijoj. Havanos 
konferencija gali išgelbėt tuos 
anti-fašistus karius, ir jų žmo
nas ir jų vaikus, suteikdama 
laivus perkėlimui jų Į drau
gingas šalis. Jungtinių Valsti
jų delegacija, atatinkant tra
dicijai gelbėt demokratijos 
čampionus, gali parodyti ke
lią Į saugumą tiems vertin
giems žmonėms. Mes ragina
me jus, kaipo vyriausį Ame
rikos atstovą, panaudot jūsų 
galingą Įtaką išgelbėt Ispani
jos pabėgėlius ir Tarptauti
nius Liuosnorius.”

Apart pastangų Įtikinti Įvai
rias valdiškas Įstaigas, kad ti
krasis demokratijos gynimas 
prasideda su gelbėjimu tų did
vyriškų kovotojų prieš fašiz
mą, komitetas veda ir savo 
kampaniją sukelt pinigų pa
samdyti pagelbinį laivą. No
rinčius prie to prisidėti, prašo 
siųst aukas sekamai: For Res
cue Ship Fund, Room 810, 200 
Fifth Ave., N. Y.

W. Williams, 49, nusižudęs 
vasario 5-tą, nušokimu nuo 
George ^Washington Tilto, iki 
šiol išgulėjęs lavoninėj ir tik 
šiomis dienomis jo našlė atsi
šaukė ir paėmė palaidot.

ges! Kurie jau nutarė, pinigus 
prašome priduoti, o kurie dar 
nenutarę, prašome greitai tai 
padaryti, nes parama mums 
labai reikalinga. Patarlė sako: 
“Ranka ranką mazgoja, kad 
abidvi būtų baltos“. Tai ir 
mes turim daryt, ypač daž
nai turime apmazgot meno- 
dailės grupes, kad jos būtų 
gražios, kad' jos galėtų mums 
parodyt kultūrišką grožę.

Org. G. Klimas.

REIKALAVIMAI
Noriu pirkti antrarankj karą iš 

lengvųjų. Turinčius pardavimui len
gvus karus, nrašau laišku pranešti j 
"Laisvės” ofisą: 427 Lorimer St., 
Brooklyn, N. Y.

Reikalingas patyręs ūkininkas. 
Tuoj atsišaukite arba 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)

SUSIRINKIMAI
LDS 3-čio APSKRIČIO KO
MITETO NARIŲ ATYDAI 
Komiteto susirinkimas įvyks sek

madienį, 28 d. liepos, "Laisvės” Sve
tainėj. Pradžia 11 vai. ryte. Prašo
me narių dalyvauti. — J. Dainius, 
sekr. (174-175)

BROOKLYN. N. Y.
LMS 3-čio Apskričio valdybos su

sirinkimas įvyks liepos 28-tą, 10 v., 
iš ryto. Visi vald. nariai būkit lai
ku. Turime daug svarbių dalykų ap
tarti. — G. Klimas, pirm., G. Ka
zakevičius, sekret. (174-175)

CHARLES’
UP-TO-DATE

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

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

Gerai Patyrę Barberial

FRANK NORRIS

Lietuvis Budavotojas
Budavoju naujus namus ir 

pertaisau senus 
Taipgi atlieku plytų ir 

cemento darbus
Apšingeliuoju 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.

660 Grand Street

UNDERTAKERS

Telefonas EVergreen 7-1661

FRANK DOMIKAITIS
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ir impor- 
degtines ir 

geriausių

J. LeVANDA—E. LeVANDA 
Tėvas ir Sūnus Levandauskal

BROOKLYN, N. Y.
Tel. Evergreen 4-9508

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Ilewes eleveiterio stoties

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

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

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

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

LIETUVIŲ RESTAURANAS 
[domiai (puošta lietuviška aludė 

ant Grand Street 
Rheingold extra Dry Alus.

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės

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

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs, lietuviško 

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

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO

LeVANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

Turime ir kambarių pernakvot 
arba savaitiniai išrandavot
JOSEPH ZEIDAT

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn
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NOTARY 
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Brooklyn, N.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas bus 
užtikrintas ir už prieinamą kainą.

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

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

Lietuviu 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 aproka\.mus be jokio mokesčio.

RESTAURACIJA
417 Lorimer St. — Brooklyn — “Laisves” Name
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Ketvirtad., Liepos 2>5, 1940
:______—-------------

j. garšva!
Graborius-Undertaker 

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

krikštynom, kitkam.
231 BEDFORD AVE., 

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

F. W. SHALINS
(SHALINSKAS)

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

•
Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto

Tel. Virginia 7-4499
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