
KRISLAI
Oras ir pranašai. 
Ir tada nepripažino. 
Visur jie kiša nosį. 
Kas tie sabotažninkai? 
Iš vienų vežėčių į kitas.

Rašo A. B.

Kai šiuos žodžius skaity
site, rytuose oras gal bus 
atvėsęs, gražus ir ramus. 
Bet tylėt negalima. Man iki 
gyvo kaulo dasiėdė du da
lykai, būtent, šitie nesvie
tiški karščiai ir pranašai iš 
Oro Biuro. Kas diena ta pa
ti istorija per paskutines 
devynias dienas; bus perkū
nijų ir lietaus, oras atvės. 
Bet karščiai kaulus kaip 
laužė, taip laužo.

Ar atsimenate, kad ir po 
1918 metu per keturius me
tus Jungtiniu Valstijų val
džia nepripažino Lietuvos? 
Buvo aišku kodėl: Mūsų 
valdžia laukė Sovietų san
tvarkos susmukimo ir caro 
Nikalojaus sugrįžimo. Bet 
neišsipildė nei vienas, nei 
kitas. Tik tada pripažino 
Lietuva.

Dabar tas pats. Sekreto
riaus padėjėjas ponas Wel
les kalba visos valdžios var
du ir nepripažįsta naujos, 
laisvos Lietuvos. Laukia so
vietinės Lietuvos susmuki
mo ir Smetonos sugrįžimo. 
Tą pačią klaidą padarys.

St. Louise prasidėjo Uni
ted Automobile Workers of 
America unijos konvencija. 
Reakcionieriai ir provoka
toriai tik zuja aplink ją. 
O darbo jie turi. Jie tikisi 
konvencijoj sukelti suirutę 
ir pravesti rezoliuciją prieš 
komunistus.

Gal jiems ir nepavyks. 
Bet jeigu pavyktų, tai nau
dos organizacijai nebūtų. 
Kaip greitai kuri organiza
cija pradeda diskriminaci
jos ir persekiojimo politiką, 
taip greitai joje įsivyrauja 
gengės ir organizaciją pa
verčia į gyvą lavoną.

Aišku, kad Lietuvos dar
bininkai neveda sabotažo 
prieš naują santvarką. Jie 
laimėjo laisvę organizuotis. 
Jie gavo algų pakėlimą. 
Jiems naujoji santvarka— 
didelis laimėjimas.

Sabotažo taipgi neveda 
mažažemiai ir bežemiai, 
darbo ūkininkai. Jiems nau
joji vyriausybė panaikino 
skolas. Jie gaus žemės. Ga
lės laisvai ir saugiai gyven
ti.

Sabotažo neveda padorio
ji inteligentija. Ji už socia
listinę santvarką kovojo ir 
kentėjo.

Taigi, sabotažą veda bu
vę Smetonos agentai, buvę 
valdininkai, kunigai, dvare
lių savininkai, buržujai, ku
riems Lietuvoje rojus pasi-1 
baigė.

Teisingai Lietuvos Komu-, 
nistų Partija juos perserg-i 
sti. Tegul perdaug nešumi- 
ja. Iš naujo Lietuvos liau
dies nebepavergs. Už savo 
kriminališkus darbus turės 
užmokėti—kai kurie labai 
skaudžiai.

Kas tuos sabotažninkus 
drąsina Amerikoje? Ogi 
žmonės iš “Naujienų”, “Ke
leivio”, “Draugo”, “Vieny
bės”, “Naujosios Gadynės” 
ir kitų panašių įstaigų. Bet 
kaip tik jie pirmutiniai Lie
tuvos valdžią keiks, kai ta 
valdžia tuos sabotažininkus 
pradės rimtai šaukti prie 
tvarkos.

Neseniai buvo mada re- 
publikonams virsti demo-
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LENKI) “VALDŽIA” 
VIS DAR SAVINA- 

SI VILNIŲ
Protestuoja Amerikai prieš 

Vilniaus Prijungimą 
Lietuvai

Washington. — Lenkų 
“valdžios” a m b a s a d orius 
grafas J. Potockis liepos 29 
d. įteikė protesto pareiški
mą Amerikos valstybės mi
nisterijai dėl to, kad Sovie
tų Sąjunga andai pervedė 
Vilnių ir jo sritį Lietuvai.

Lenkų “valdžia” sako, 
kad Vilnius, girdi, “netei
sėtai” buvęs prijungtas Lie
tuvai, ir tvirtina, kad jis 
“turi priklausyt” Lenkijai.

Bus Suvalstybinta 
150 Lietuvos Pra

monės Įmonių
Kaunas. — Lietuvoj į val

stybės rankas bus pervesta 
iki 150 pramonės įmonių. 
Jau paskirta komisarai 77 
įmonėms. Į valstybės savas
tį pervesta Kauno elektros 
dirbykla, kuri priklausė bel
gams; popieros ir degtukų 
fabrikai, kurie priklausė 
švedams; amerikiečių-lietu- 
vių automobilių kompanija 
ir k t.

Lietuvos finansų ministe
rija įsakė tuojaus pranešt 
visas užsienines skolas ir 
sunešt aukso ir sidabro pi
nigus ir vertės popierius, 
už kuriuo bus apmokėta to
kia kaina, kokią nustato 
Valstybės Bankas.

ITALAI SUŽEIDĖ KELIS
ANGLŲ LAIVUS

Italų komanda praneša:
Roma, liep. 30. — Italijos 

lėktuvai bombardavo ir rim
tai sužeidė kelis prekinius 
anglų laivus Viduržemio 
Jūroj, kurie buvo lydimi 
Anglijos karo laivų. Vienas 
laivas buvo uždegtas.

Oro kovoj italai nušovė 
žemyn vieną anglų orlaivį, 
o anglai vieną italų orlaivį.

kratais. Dauguma Roosevel- 
to kabineto susideda iš bu
vusių karštų republikonų. 
Tas jiems apsimokėjo.

Dabar, kaip regis, proce
sas eina iš antro galo. De
mokratai lipa laukan iš de
mokratiškų vežėčių ir grū
dasi į republikoniškas. Pats 
r e p u b 1 ikonų kanadidatas 
Willkie prieš tūlą laiką bu
vo ..uolus demokratas. Gal 
pajuto, kad šį rudenį rinki
mus laimės republikonai, 
kurių darbus piliečiai jau 
pradėjo pamiršti.

Daugeliui lietuvių dabar 
užstojo rimtas persiorienta
vimo momentas. Ar jie pa
siliks laisvos, naujos Lietu
vos amžinais priešais ir žus 
dėl tautos, ar petys petin su 
savo broliais stos darban 
sukurti Lietuvoje šviesų ir 
švelnų gyvenimą visiems?
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VAIZDAS Iš LAISVOSIOS LIETUVOS

Viršuje matome vaizdą iš masinio mitingo, sušaukto 

Kaune, kuriame buvo svarstyta Laisvos Lietuvos rei
kalai. Jauni darbo žmonės, gražūs žmonės nepapras

tai įtemptai klauso kalbėtojo kalbos apie tai, kaip 

Laisva Lietuva turėtą tvarkytis savo reikalus. . . To

kių mitingu Lietuvoje įvyko daugybė — kiekviena
me mieste ir miestelyj. Ilgai buvę pavergti, Lietuvos 
žmonės dabar nepaprastu entuziazmu '.< dalyvauja 

masiniuose mitinguose.
Dešinėj sako kalbą laikinai prezidentu pareigas ) 

einąs Justas Paleckis.
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Vokiečių Bombininkai Priver
tė Angliją Uždaryt Londono 

ir Southamptono Prieplaukas
London, liep. 30. — Angli

jos valdžia uždarė Londono 
uostą, didžiausią pasaulvie 
laivų prieplauka; tai todėl, 
kad vokiečių orlaiviai diena 
iš dienos vis labiau bombar
duoja anglu laivus rytinia
me ir pietiniame Anglijos 
pakraščiuose. Anglija taipgi 
uždarė kitas didžiausias sa
vo prieplaukas toie srityje: 
Newcastle, Hull ir South
ampton.

V o k i e č i ų bombininkai 
:<smigikai” jau išbombarda- 
vo Southamptono dokus per

Anglai Tyko Užgrobt 
Prancūzų Auksą

San Juan, Puerto Rico. — 
Franci j a laiko 250 milionų 
dolerių aukso savo saloje 
Martinique, Vakarinėje In
dijoje, Amerikos srityje. 
Kariniai anglų sargybos lai
vai visomis pusėmis apsupa 
tą salą, kurios prieplaukoj, 
be kitko, yra ir Franci jos 
karo laivas “Bearn,” lėktu
vų vežikas. Ant šio laivo su
tupdyta 100 karinių lėktu
vų, kuriuos Francija pirko 
iš Jungtinių Valstijų.

Anglija sako, kad jos ka
riniai laivai saugo šią Pran
cūzų salą, idant tas auksas 
ir lėktuvai nepakliūtų į vo
kiečių rankas.

Anglai patys laukia pro
gos ar priekabės užgrobt šį 
Francijos auksą ir lėktuvus. 

Roma. — Italai atėmė iš 
anglų Kurmuką, Afrikoj.

tuzinus mylių. Jie kartoti
nai bombardavo ir didį fab
riką greitųjų karinių An
glijos orlaivių Southampto- 
ne, ir padarė anglam daug 
nuostolių, kaip praneša 
News Syndicate, amerikinė 
žinių agentūra.

Dabartiniu laiku veikia 
jau tik vakarines Anglijos 
prieplaukos. Laivais atveža
mus j jas valgius ir kitus 
reikmenis iš užsienių anglai 
turi išvežiot traukiniais po 
visą Angliją. Tatai brangi-

GLOBOS EUROPIE
ČIU ŽEMES AMERI

KOS SRITYJE
Amerikinės R e s p u b 1 ikos 
Saugos Nukariautų šalių 

Kolonijas nuo Nazių

Havana, Cuba. — čionai- 
tinėje konferencijoje užsie
niniai ministerial iš visų 
Pietinės, Centralinės ir 
Šiaurinės Amerikos respub
likų priėmė Jungtinių Vals
tijų pasiūlymą, kad jos vi
sos paimtų į bendrą savo 
globą esančias Amerikos 
srityje salas ir šiaip žemes 
tų kraštų, kuriuos Vokieti
ja nukariavo ar kuriuos 
vokiečiai ir italai dar gal 
nukariaus.

i

Jungtinių Valstijų minis- 
teris C. Hull pravedė kon
ferencijoj šį planą tuo tiks
lu, kad Vokietija ir Italija 

na lėšas gyvenimo reikme
nų.

Pergabenimas reik menų 
iš Amerikos į Angliją pa
brango iki 150 procentų.

“New York Times” re
dakciniame straipsnyje lie
pos 30 d. rašo, kad pirmiau 
tik Anglija blokadavo Vo
kietiją, bet dabar jau ir vo
kiečiai blokaduoja Angliją, 
įnirtusiai naikindami preki
nius anglų laivus ir oro 
bombomis pleškindami svar
biausias Anglijos prieplau
kas.

Apie 700 Mirė per 
Karščius Amerikoj

New York. — Per tris 
paskutines dienas dėl karš
čio ir drėgno, šutinančio oro 
New Yorke mirė po kelis 
žmones.

Per dvyliką paskutinių 
dienų nuo karščių ; visose 
Jungtinėse Valstijose mirė 
676 asmenys. Kai kurie pri
gėrė besimaudydami, besi
vėdindami vandenyje.

negautų Francijos, Holan- 
dijos ir Anglijos kolonijų, 
esančių Amerikos srityje.

Tą planą dar turės tvir
tint kongresai - seimai visų 
amerikinių respublikų.

ORAS.— Antradienį New 
Yorke buvo drėgnas oras 90 
laipsnių karščio. Oro Biu
rus tuo tarpu nespėjo, koks 
bus oras šį trečiadienį.
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ROOSEVELTAS REIKALAUJA PAIMT 
VISĄ M1UCIJĄ Į VERSTINĄ ARUI- * 
JOS TARNYBĄ VIENIEM METAM

Prezidentas I aipgi Įneša Kongresui Pašaukti į Kariuomenės 
Tarnybą Atsarginius Armijos ir Milicijos Oficierhis; 
Rengiamasi Suregistruot Vyrus nuo 18 iki 64 Metą

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas liepos 29 d. 
įteikė kongresui sumanymą 
leist prezidentui pašaukt 
visą valstijų miliciją (na- 
cionalę gvardiją) į veiklią 
armijos tarnybą vieniem 
metam; taipgi jgaliot prezi
dentą pašaukt visus atsista
tydinusius armijos ir mili
cijos oficierius ir kareivius 
ir visus atsarginius karius

Daugėja Unijų Pro
testai prieš Vers
tiną Kareiviavimą
Washington. — CIO uni

jų pirmininkas John L. Le
wis. atrašė laišką karinėms 
kongreso komisijoms, reika
laudamas atmest Burke- 
Wadswortho sumanymą, 
kuris siūlo suregistruot vi
sus vyrus nuo 18 iki 64 me
tų amžiaus kariškai tarny
bai ir tokiom pareigom bei 
darbam, kokius skirs val
džia.

Lewis sako, kad įvedimas 
tokios verstinos karinės tar
nybos laužytų pamatines 
teises Amerikos konstituci
jos ir sudarytų pavojų pi
lietinėms žmonių laisvėms.

Prie štą sumanymą kovo
ja senatoriai Norris, Whee
ler, Capper, Vandenberg, 
Taft ir keli kiti iš demo
kratų ir republikonų parti
jų. Bet numatoma, kad se
natas dauguma balsų priims 
įnešimą suregistruot visus 
minimo amžiaus vyrus ka
rinėms pareigoms.

Valdžia jau iš anksto pri
spausdino blankų registraci
jos klausimam atsakyt, su 
įvairiais patvarkymais, tarp 
kurių vienas yra toks:

“Ši šalis jau kariauja, ir 
kiekvienam užsiregistravu
siam pranešama, kad jis tu
ri žinot savo poziciją ir par
eigas.”

Anglai per 2 Dienas Sunai
kinę 27 Vokiečiy Lėktuvus
Anglų komanda praneša:
London, liep. 30. — Vėl 

desėtkai Vokietijos orlaivių 
bombardavo pietiniai - ry
tinę Anglijos dalį; užmušė 
bei sužeidė daug žmonių.

Per dvi dienas anglai nu
kirto žemyn 27 vokiečių or
laivius.

Anglų lėktuvai bombar
davo vokiečių žibalo sandė
lius ir kitus kariškai svar
bius punktus šiaurinėje ir 
vakarinėje Vokietijoje.

B u d a p e st, Vengrija. — 
Pranešama, kad Hitleris 
priskirs Vengrijai dalį Slo
vakijos.

Ruoš kime vasari
nes pramogas ‘‘Lais
vei” paremt. Jos yra 
didelė atrama šiam 
lietuviškos liaudies 
dienraščiui.

ir milicininkus į reguliarę 
karinę tarnybą bile laiku 
iki 1942 m. birželio 30 d.

Prez. Rooseveltas sako, 
kad to reikalauja šalies 
saugumas ir jos gynimas 
“dabartinėje t a r plautinėje 
padėtyje, kuri darosi vis 
pavojingesnė.”

P r e z i d ento pasiūlymas 
kongresui teigia, kad milici
ja ir atsarginiai oficieriai ir 
kareiviai būtų vartojami 
tiktai srityje Jungtinių Val
stijų, Centralinės ir Pietinės 
Amerikos.

Jei kongresas priims pre
zidento sumanymą, tai su
sidarys dar 300 iki 400 tūks
tančių kariuomenės, apart 
reguliarės armijos.

Automobilių Darbinin
kų Unijos Suvažiavimas

St. Louis, Missouri.—At
sidarė suvažiavimas Jungti
nės Automobilių Darbinin
kų Unijos. R. J. Thomas, 
jos pirmininkas, savo kalboj 
pabrėžė unijos vienybę ir 
stiprybę.

Dabar ši unija, priklau
santi prie CIO, turi 412,000 
narių. Jie turi unijinius 
kontraktus su samdytojais 
647-se fabrikuose. Jungtinė 
Auto. Darbininkų Unija yra 
ketvirtą didžiausia unijinė 
organizacija Amerikoje.

Vokiečiai Nuskandinę Angly 
Šarvuotį ir 5 Kitus Laivus

Vokiečių komanda praneša:
Berlin, liep. 30. — Vokie

čiai oro bombomis vakar 
nuskandino Anglijos šar
vuotlaivį, 10,000 tonų įtal
pos, vieną submariną ir ke
turis prekinius laivus, 32,- 
000 tonų įtalpos.

Per dieną vokiečiai nušo
vė žemyn 15 Anglijos lėk
tuvų kovoj virš Anglų Ka
nalo, jūrų siaurumos. Iš 
savo pusės, vokiečiai prara
do du orlaivius.

Vokiečių vyriausybė sako, 
kad ligšiolinis bombardavi
mas Anglijos yra tik juokai 
lygint su tuom, kaip ji bus 
toliau bombarduojama.

Vokiečiai Greitai Štur
muosią Angliją

Marseille, Francija, liep. 
30. — Vokiečiai sutraukė di
delę daugybę kariuomenės, 
jūrininkų ir įvairių karo pa
būklų į šiaurinį Francijos 
pakraštį. Manoma, kad iš 
ten jie greitu laiku viso
mis jėgomis užpuls Angliją.

Tokio, liep. 30. — Japonų 
valdžia rengiasi išvyt 500 
svetimšalių mokytojų ir 
profesorių. Įtaria ypač an
glus, kaip karinius šnipus.
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Amerikos Vyriausybė ir Lietuva
Tuojau, kai Lietuvos liaudis, demo

kratiniu ir konstituciniu būdu, nutarė 
paskelbti Lietuvą sovietine socialistinė 
respublika, Amerikos valstybės depart- 
mentas paskelbė, kad jis nepripažinsiąs 
tojo Lietuvos liaudies nutarimo. Jis, gir
di, pripažinsiąs Smetonos vyriausybę ir 
josios paskirtus užsienyj atstovus, nors 
nei Smetona, nei tieji atstovai nuo da
bar neturės nieko bendra su Lietuva.

Taigi įdomu pažvelgti į praeitį, kaip 
pirmomis nepriklausomybės Pabalčių 
kraštų dienomis Amerikos vyriausybė 
reagavo j Lietuvą, kada Lietuva bandė 
patapti nepriklausoma.

Žymusis Amerikos žurnalistas, Adam 
Lapin, gyvenąs Washingtone ir sekąs pa
saulio politiką, tuosius dokumentus pa
tiekė “Sunday Workerio” skaitytojams 
pereito sekmadienio paminėtojo laikraš
čio laidoje.

Mr. Lapin rašo:
“Tuojau, kai Estija, Lietuva ir Latvi

ja pasiskelbė nepriklausomomis, Jungti- 
3ės Valstijos atsisakė pripažinti jąsias 

ęr keturis ir pusę metų.
“Jungtinių Valstijų vyriausybė tuomet 

toli gražu nesakė, kad ji žiūrinti į pami
nėtąsias šalis ‘giliu ir simpatingu dėme
siu’—Jungtinių Valstijų vyriausybė tuo
met laikėsi tokios pozicijos, kad tosios 
šalys nebūtų nepriklausomos, bet kad jo
sios būtų ateityje dalimi atsteigtos Rusų 
imperijos.”

Jungtinės Valstijos ryžosi įsikišti į l’a- 
balčio kraštų vidujinius reikalus. Kad 
taip yra, tai Mr. Lapin įrodo dokumen
tais, paimtais iš tų laikų Amerikos val
diškų archyvų.

Amerikos misijos (atstovybės) Pabal- 
Čio kraštams galva, pulk. Warwick 
Greene, pasiūlė 1919 metais, kad Jungti
nės Valstijos ir Didžioji Britanija pasi
imtų Pabalčio kraštus militarine jėga ir 
pasidalintų!...

Kai Sovietų vyriausybė pripažino Pa
balčio kraštams nepriklausomybę, rašo 
Mr. Lapin, pati pirmutinė, tai Washing- 
tono vyriausybė, kuri šiuo metu kaltina 
Sovietų vyriausybę “nepakankamu pa
gerbimu Pabalčio valstybių nepriklauso
mybių,” pati pripažino Lietuvą, Estiją ir 
Latviją tiktai liepos mėn. 28 d., 1922 me
tais.

Gerai žinomi yra Jungtinių Valstijų ir 
Didžiosios Britanijos tų laikų tikslai. 
Josios troško padėti visokiems kontrre
voliucionieriams nuversti Sovietų vyriau
sybę. Josios bendrai rėmė Kolčaką ir 

' kitus baltuosius, kovojusius prieš Sovie
tus.

Rugpj. 10 d., 1920, tų laikų valstybės 
departmento sekretorius Bainbridge 
Colby savo notoje Italijos ambasadoriui 
pareiškė, kad Amerika esanti stipriai 
nusistačiusi prieš draskymą caristinės 
Rusijos. Vadovaudamosi tuomi dėsniu, 
sakė nota, Jungtinės Valstijos atsakė į 
Lietuvių Tautos Tarybos prašymą iš 
spal. mėn. 15 d., 1919, pripažinti Lietuvą 
nepriklausoma.

Jonas Vileišis, tų laikų Lietuvos atsto
vas, nurodė valstybės departmentui, kad, 
“jei didžiosios valstybės skaito bilc Lietu
vos padarytą taikos sutartį nevertu po
piergaliu, ir jeigu jos mano, kad visa Lie
tuva turėtų būti sugrąžinta ‘Rusų žmo
nėms’, tai padėtis atrodo beviltiškai su
painiota.”

Tačiau, einąs valstybės sekretoriaus 
pareigas Norman H. Davis atsakė Vilei

šiui, jog Amerika nemananti savo nusi
statymo keisti.

Dar aiškiau pasakė pulk. Greene tų 
laikų Latvijos vyriausybei: f

“Šiuo metu mūsų noru yra, kad Lat
vijoj gyvuotų laikina de facto vyriausy
bė, sukurta laikinam militariniam ūmiam 
reikalui, aplink kurią spiestųsi visi prieš- 

’ bolševistiniai elementai.”
Pulk. Greene misijos formalis raportas 

buvo įteiktas Amerikos Taikos Komisijai 
Paryžiuje; tasai raportas vėliau tapo at
spausdintas ir žinomas kaipo 105 doku
mentas 66-to kongreso' 1-mos sesijos.

Pasiūlymai tame raporte buvo sekami:
“1. Didžioji Britanija ir Jungtinės Val

stijos ima globoti Pabalčio kraštus ir 
Lietuvą.

“2. Turi būti priimtas aiškus anti-bol- 
ševistinis nusistatymas, griežtai remiąs 
anti-bolševistines jėgas, veikiančias Pa
balčio kraštuose, Lietuvoj ir Petrogrado 
fronte, jėgas, kurios jau veikia ir kurios 
dar bus suorganizuotos. Toji pagalba tu
ri inimti visokias reikmenis ir pilnutėlę 
militarinę pagalbą.

“3. Estijoj ir Petrogrado fronte milita
rinės pareigos ir uždaviniai turi būti pa
siimtos Britanijos militarinės misijos at
sakomybėje.

“4. Latvijoj ir Lietuvoj tie patys užda
viniai ir atsakomybės turi būti pasiimtos 
amerikinės militarinės misijos.

“5. Vidutinės paskolos turi būti sutei
kiamos vietos valdžioms (vadinasi, Pa
balčio kraštų.—“L.” Red.)

“6. Maisto turi būti suteikiama vietos 
gyventojams.”

G jeigu tas, sakė raportas, negalima, 
tai turėtų būti padarytas aiškus anti- 
bolševistinis nusistatymas tuose kraštuo- 

; se; kad visos esančios anti-bolševistinės 
jėgos ir tos, kurios bus suorganizuotos 
Pabalčio provincijose, turi būti remiamos 
visokeriausiu būdu. Taipo pat, kad ame
rikinis karininkas turėtų būti paskirtas 
valdyti Lietuvos kariuomenę, o kiti ame
rikiečiai karininkai turėtų būti paskirti 
kitoms Pabalčio provincijom, kaip tuo
met jąsias vadino amerikinė misija Pa
kaičiui.

Kaip matome, tų laikų Amerikos vy- 
i riausybė ir josios pasiuntiniai į Pabalčio 
į kraštus visiškai nesirūpino tuos kraštus 

pripažinti nepriklausomais. Amerikos vy
riausybė tik laukė ir darė viską, kaip 
greičiau Sovietus sunaikinti Rusijoj, o 
paskui, kai Rusijoj grįšiąs carizmas ar
ba kokia kita buržuazinė vyriausybė — 
grąžinti Lietuvą ir kitus kraštus “Ru
sijos globom” i

Tik tuomet, kai pamatė, kad jau nieko 
nebus galima padaryti—Sovietų Sąjunga 
nebus galima sunaikinti,—tik tuomet 
Amerikos vyriausybė pripažino Pabalčio 
kraštų nepriklausomybę.

Šitie faktai verti įsitėmyti kiekvienam 
Amerikos lietuviui. Jie verti įsitėmyti 
ypačiai dabar, kada ponas Welles ir kiti 
Washingtono valdytojai nuduoda tokiais 
dideliais Pabalčio kraštų prieteliais. »

Užmiršo, Ką Sakė Pirmiau
“Vilnis” rašo:
“Per keliolika ilgų metų ‘socialistų’ 

‘Naujienos’ tvirtino, kad Lietuvoje ko
munistų esą visai nežymi dalelė ir tie 
patys krinka. Taip jie ‘kriko’ ten per 
mažiausia 15 metų.

“‘Socialistus’ tame argumente parėmė 
!• tautininkai ir klerikalai. Pirmieji sako, 

kad iš prigimties lietuvis priešingas ko- 
| munizmui, kiti sakė, kad lietuvis labai 

dievotas žmogus ir dėlto priešingas ko- 
I munizmui.

“Bet dabar kas?
“ ‘Naujienos’ susirado tūlą žmogų, ku- 

į rio net bijo svietui parodyti, kuris jiems 
I pasakęs, jog ir Justas Paleckis, ir Liu- 
' das Gira, ir Antanas Venclova ir net 
; Krėvė-Mickevičius jau senai priklausą 

Komunistų Partijai Lietuvoje.
“Mūsų atžagareiviai, kaip matote, pa- 

} tys save užmiršo. Jie užmiršo ką patys 
sakė pirmiaus ir dabar jie kalba kaip tik 
priešingai.

“Dėlko taip?
“Pirmiaus jiems reikėjo teisinti fašis

tinį režimą ir kitus buvusius režimus. 
!’ Dabar jie stengiasi pasmerkti liaudies 

valdžią. Tos jų ‘informacijos’ ne sulyg 
i to, kas dedasi, bet sulyg to, kaip jiems 

geriau būtų, sulyg to, kad jie galėtų ge
riau mulkinti savo skaitytojus.

“Tų laikraščių skaitytojai, ypač nuo 
dabar, tegul jau ir nelaukia teisingesnių.

I žinių iš Lietuvos.”

Apšvieta ir Kultūra Sovietuose

Kaip tik Sovietų Lietuva 
nutarė jungtis su galingąja 
Sovietų Sąjunga, taip visi 

• darbininkų, valstiečių ir 
darbo inteligentijos priešai 
vienu balsu pradėjo šaukti: 
“Pražuvo Lietuva!” Fašisti
nė, hitlerinė Brooklyno 
“Vienybė” net juodais rė
mais apvedė savo lapą ir 
paskelbė “Mirus Lietuva.”

Taip, mirė fašistų, hitle
rininkų, dvarponių, kapita
listų, neteisybes ir tamsy
bės “Lietuva.” Bet gimė 
nauja, laisva, kultūriška, 
busimoji laiminga liaudies, 
darbininkų, valstiečių ir 
darbo inteligentijos Lietu
va.

Darbo liaudies nepriete
liai, tie, kurie smaugė lietu
vius, kurie norėjo būti fa
brikantais, k a p i t a 1 istais, 
dvarponiais ir darbo lietu
vius išnaudoti, juk negali 
ateiti pas katalikus, tautiš- 

' kai nusiteikusius lietuvius 
darbininkus, ir jiems pasa
kyti tiesą. Štai kodėl jie 
priversti dangstytis neva 
Lietuvos patriotais, verkti 
jos, o tikrumoj verkia savo 
klasės, ponų sauvalios, to
kios sistemos, kur jie būtų 
galėję tuos pat lietuvius iš
naudoti.

Lietuva nežuvo! Lietuva 
nežus! Lietuvos nepriklau
somybė bendrai su galingo
sios Sovietų Sąjungos liau- 
dimis yra dabar tvirčiau, 
kaip bent kada pirmiau už
tikrinta. Lietuviai nežus, o 
kaip tik priešingai, dabar 
jiems atsidaro plačiausia 
dirva, plačiausias kelias iš
vystyti jų kultūrą, apšvieta, 
literatūrą ir asmens gabu
mus. Tokias progas suteikia 
sovietinė santvarka, apie 
kurias daugelis pirma nei 
nesapnavo.

Du Broliai-Du Keliai
Užtenka prisiminti tokį 

faktą. Prieš 25 metus iš 
Bessarabijos, Furmanovka 
sodžiaus, išvyko Simas Ti- 
mošenko su rusų armija. 
Jo kelias buvo sunkus. Jis 
pergyveno Rusijoj piliečių 
karą, kovojo, paskui mokė
si, dalyvavo Penkių Metų 
statyboj. Kitas jo brolis 
Efimas Timošenko liko ir 
gyveno Furmanovkoj, buvo 
valstietis.

Per 25 metus gyveno bro
liai skirtinguose pasauliuo
se. Simas—Sovietų Sąjun
goj, kuri leidžia kiekvie
nam asmeniui išvystyti jo 
gabumus, kuri suteikia vi
sas progas, o jo brolis—Efi
mas kapitalistų tvarkoj, ku
ri dalinasi į bagotus ir bie- 
dnus.

Ir kas gi atsitiko? Kada 
šiemet Raudonoji Armija 
atėjo j Bessarabiją, išlaisvi
no ją iš po Rumunijos dvar
ponių ir kapitalistų jungo, 
kada pasiekė Furmanovka, 
tai susitiko du broliai. Ko
kis skirtumas! Tartum ko
kia pasaka. Simas Timošen
ko—Sovietų Sąjungos mar
šalas. Vyriausias vadas ga
lingiausios pasaulyj Raudo
nosios Armijos. Vadas ar
mijos, kuri saugo socializmo 
tvarką, 200,000,000 jos gy
ventojų! O jo brolis—Efi
mas, nepaisant jo asmeni
nių gabumų, kaip buvo, taip 
ir yra paprastas, basas, su
vargęs, nusikankinęs vals
tietis, nes jis gyveno išnau
dojimo, priespaudos ir pa
vergimo tvarkoj. Ant šio 
fakto reikia kiekvienam 
rimtai pagalvoti.

ir Lietuva
Pakilimas Apšvietos 

Sovietų šalyj
Sovietų santvarka užtik

rina kiekvienam piliečiui 
darbą, mokslą, pašalpą ligo
je, pensiją senatvėje. Ji rū
pinasi gerove visų piliečių. 
O tas pakelia žmonių ener
giją, ūpą, troškimą. Ji nesi
gaili pinigų apšvietai ir 
sveikatos a p s a u gojimui. 
Štai ką kalba faktai.

Rusų Respublikoj, kur 
prie caro režimo viešpatavo 
tamsybė, dabar jau baigia
ma likviduoti berašti ją. 
Universitetus lanko apie 
400,000 studentų. Pradinių 
ir vidujinių mokyklų yra 
apie 120,000 su viršum 21,- 
000,000 mokinių, tai veik 
keturis kartus tiek, kiek 
prie caro tvarkos. Virš 
100,000 daktarų rūpina
si žmonių sveikata. Keli 
tūkstančiai eina dienraščių, 
kurie aptarnauja liaudį.

Sovietų Ukrainoj, prie ca
ro ukrainu kalba buvo už
uita, skelbiama “sugadinta 
rusu kalba.” Dabar Sovietu v
Ukrainoj gyvena apie 40 
milionu žmonių. Jie naudo
jasi pilna laisve. Industrija 
ir gamyba pakilo ant aukš
to laipsnio. Sodininkystė ir 
žemdirbystė puikiai sutvar
kyta. Ukrainoj yra 22,000 
pradinių mokyklų, kurias 
lanko apie 6,000,000 moki
nių ir mokosi savo prigim
toj kalboj. Įsteigta 117 uni
versitetų, kur yra šimtai 
tūkstančių mokinių. Veikia 
476 aukštos technikifiės 
mokyklos; įsteigta 278 mok
slo ir tyrimo institutai, o 
1917 metais tokių įstaigų 
buvo tik 28. Yra Akademija 
Mokslo, 120 muziejų. Uk
rainoj * išeina 1,830 laikraš
čių; yra 14,000 knygynų, 
keli tūkstančiai apšvietos 
kliubų ir skaityklų. Ukrai
noj yra 85 teatrai, tūkstan
čiai judžių namų, muzikos, 
teatru, dailės ir kitokiu mo- v z c-
kyklų. Su Vakarinės Uk
rainos prisijungimu apšvie
tos centrų kiekis žymiai pa
kelta.

Sovietų Baltrusijoj. Pirm 
Vakarinės Baltrusijos pri
jungimo Baltrusija turėjo 
5,500,000 gyventojų. Caras 
1914 metais ten skyrė į me
tus 60 kapeikų ant žmogąus 
apšvietai, o Sovietai 1937 
metais skyrė po 100 rublių 
ant kiekvieno žmogaus ap- 
švietai. Baltrusija turi 23 
universitetus, 98 aukštas 
technikos mokyklas; 40 kitų 
aukšto mokslo mokyklų ir 
per 7,000 pradinių ir viduji
nių mokyklų, kurias lanko 
per 1,000,000 vaikų. , Šalyj 
1937 m. buvo 15 muziejų ir 
ėjo per 200 laikraščių. 
Sveikatos reikalams buvo 
paskirta arti 100 milionu

rublių, atidaryta daug nau
jų ligoninių ir sveikatos 
punktų.

Sovietų Azeibirdžanas, tai 
Užkaukazijos respublika su 
3,000,000 gyventojų. Caro 
laikais žmonės gyveno skur-j 
de ir tamsybėj. Dabar gi-Į 
gantiška pažanga padaryta. j 
Šalis turi 3,300 pradinių' 
ir vidutinių mokyklų; 10 
universitetų; 68 aukštas 
technikines mokyklas; 18 
tyrimo-mokslo laboratori
jas, Mokslo Akademiją, 
daug tautinių teatrų ir jud
žių.

Sovietų Gruzijoj, kuri tu
ri apie 3,300,000 gyventojui 
beraštija veik likviduota,
1936 metais beraščių buvo 
tik 4%. Prie caro režimo 
ten buvo tik 150 mokyklų, i 
prie Sovietų—4,452 su 700,-; 
000 mokinių; įsteigta 19 un-i 
iversitetų ir aukštų mokyk-į 
lų; per 100 aukštų techni-, 
kos mokyklų; 21 darbiniu-, 
kų fakultetas ir yra per 100; 

jinokslo-tyrimo institutai, 28
| muziejai, Mokslo Akademi
ja ir jos skyriai. Gruzijoj 
jau 1937 metais buvo 1,326 

| knygynai; 1,229 apšvietos 
■kliubai; 40 teatrh; 487 ju- 
1 džių svetainių. Veikė ope- 
I rų rateliai. 1937 metais jau 
I buvo 153 ambulatorijos ir 
ligoninės; 653 sveikatos 

i punktai su 13,000 lovų.
Sovietų Armėnijoj, jos 

'gyventojų yra 1,200,000. Ca
iro laikais buvo labai pa- 
I vergta tauta, o dabar pada
ryta milžiniškas progresas.
1937 metais buvo 9 universi
tetai; 45 technikos mokyk
los; 67 laboratorijos ir ty
rimo mokyklos centrai; 1,- 
200 vidujinių ir pradinių 
mokyklų, 700 knygynų ir 500 
apšvietos kliubų. Yra Mok
slo Akademija, 25 teatrai, 
175 judžių svetainės. Caro 
valdžia į metus skirdavo 6 
kapeikas dėl Armėnijos 
žmogaus apšvietai, 1937 me
tais 'Sovietai paskyrė 125 
rublius. Eina 66 laikraščiai 
ir į metus išleidžiama dau
giau 5,000,000 knygų kopi
jų.

Sovietų Turkmėnijoj. Ša
lis turi per 1,300,000 gyven
tojų. Prie caro režimo tik 
į % mokėjo rašyti ir skai
tyti. Dabar šalyje .yra 1,- 
377 mokyklos su 250,000 
mokinių, kur jie mokosi sa
vo gimtoj kalboj. Mokinių 
kiekis 337 kartus didesnis, 
kaip prieš revoliuciją. Šalis 
turi 4 universitetus, 38 dar
bininkų fakultetus, 606 
skaityklas, 11 tautinių te
atrų, 117 judžių ir desėtkus 
savo laikraščių. Įsteigta 60 
ligoninių, 55 ambulatorijos, 
220 medicinos punktai ir 
295 vaikų auklėjimo ir prie
žiūros punktai.

Sovietų Uzbekistane, ša-

ATSIMENAT TADĄ 
BLINDĄ?

A. GUZEVIČIUS

Lietuvos vidaus reikalų mi
nisterijos generalinis sekre
torius. Darbininko sūnus; il
gai sėdėjęs smetoniškose ka
torgose Lietuvoje. Buvęs 

“Laisvės” bendradarbis, po 
savo rašiniais pasirašydavęs 
TADAS BLINDA. Tuojau po 
pasirašymo Lietuvos - SSSR 
pakto, spalių 10 d., 1939, A.
Guzevičius buvo ištremtas 
iš Kauno. Liaudies vyriausy

bė ji grąžino ir pastatė svar
bioms valstybinėms parei
goms eiti.

Klausimai ir 
Atsakymai 

.. . . > 1
Klausimas:

Gerbiama “Laisvės” Re
dakcija: Malonėkite atsaky
ti į mano klausimą per 
“Laisvę”. Liepos 20 d. yra 
parašyta redakcijos straips
nis, “Atsargos: Turėsime 
Daug ‘Svečių’ ”. Ant galo 
pasakyta: “Buvusieji Sme
tonos žvalgybininkai tąjį 
amatą yra gerai išmokę, nes 
jie dirbo jį per arti 14-ką 
metų. Jie bandys tąjį ama
tą ir čia naudoti. Taigi įspė
jame visus Amerikos lietu
vius: saugokitės tų ‘sve
čių’, kurie pabėgo iš Lietu
vos po to, kai ten prasme
go nelemtasis smetoniškas 
režimas!”

Tai kaip mes Amerikos 
lietuviai turime saugotis? 
Juk Smetona ir jo žvalgy
bininkai Amerikos neval
dys.

Skaitytojas.
Atsakymas:
Tas tiesa, kad jie Ameri

kos nevaldo ir nevaldys, bet 
jie gali būti labai mėgiamas 
Amerikos reakcijos įrankis 
prieš Amerikos žmones, o 
ypatingai prieš Amerikos 
lietuvius. Todėl su tokiais 
gaivalais reikia nedraugau
ti, jų neprisileisti, vyti juos 
iš lietuviškų sueigų. Šnipas 
bei žvalgybininkas ne valdo 
kraštą, bet krašto reakci
niams valdonams tarnauja, 

lis turi 5,500,000 gyventojų. 
Mokyklas lanko 50 kartų 
daugiau, kaip prieš revoliu
ciją. Yra 33 universitetai ir
kolegijos; 82 aukštos tech
nikinės mokyklos; 3,715 vi- 

(Tąsa ant 4-to pusi.)

CIO direktorius New Yorko sričiai, Allan S. Haywood, įteikia čarterį New Yor- 
ko Industrinės Sąjungos Tarybos pirmininkui Juozui Curranui.



Trečiadienis, Liepos 31, 1940

Karas neša darbo žmonėms žaizdas, 
mirt; ir širdgėlą, karo taksus ir skurdą, 
sunaikinimą organizaciją ir asmens teisią. 
Mes, darbo žmonės, nenorime karo. Pra- 
neškim apie tai savo kongresmanams!

Trečias pwriapfo

Sovietuose Moterys
Žygiuoja Pirmyn

Sovietų moterys visuose 
frontuose daro didelę pirmyn- 
žangą, kaip praneša žymi an
gliško darbininkų dienraščio 
“Daily Worker’’ reporterė Ja
net Weaver.

Sovietų Sąjungos moterų 
progresas ypatingai yra žy
mus dabar, kada karas ir re
akcija tokiu sunkumu slegia 
moteris kitose dalyse pasau
lio.

Sovietų moteris, tikroje žo
džio prasmėje, yra pažangiau
sia moteris visame pasaulyje.

Jinai skraido ore, plaukioja 
vandenyse; ji vairuoja galin
gus lokomotyvus išilgai ir 
skersai milžinišką šalį. Jinai 
tyrinėja Arktiką, ji suplanuo
ja nepaprastai gražius bil d in
gus, ji dirba su tyrinėjimo a- 
paratais. Ji studijuoja univer
sitetuose, jinai užima svarbią 
vietą valdžioje, veda didžiu
les audinyčias.

Jinai yra moderniška Sovie
tų moteris, turinti lygias tei-| 
sės su vyrais visose ekonomi
nio, valstybės, kultūrinio, so- 
cialio ir politinio gyvenimo 
sferose. Aš mačiau moteris 
daugyje veiksnių, vietiniuose 
Sovietuose ir Vyriausiame So
viete, namuose ir teatre, di
liuose fabrikuose ir kolekty
viuose ūkiuose.

Aš stebėjau jas šventadie
niais ir kasdieniniame gyveni
me, ir joki aukšti žodžiai ne
pajėgtų perstatyt jausmo, ku
rį aš jaučiu matant, ką reiš
kia socializmas pakeitime mo
ters iš vergės po kapitalizmu 
j laisvą, kūrybingą ir linksmą 
Sovietų pilietę.

Lygios Teisės ir Algos

Sovietų moterys didžiuoja
si savo atsiekimais ir turi tei
sę didžiuotis, šalyje, kur 80 
iš kiekvieno šimto dirbančių 
už algas moterų buvo tarnai
tėmis ir valytojomis, šiandie
ną moterys tuose darbuose su
daro tik 1.5 nuošimčius, kuo
met nuošimtis moterų abelnai 
industrijoj siekia 41.6 nuošim
čių. Tos moterys džiaugiasi 
lygiomis , teisėmis su vyrais, 
lygiomis algomis už lygų dar
bą, teisėmis vakacijų su al
ga, apšvieta, ir sociale ap- 
drauda.

Šimtai tūkstančių moterų 
yra išrinktos į vadovaujančius 
valstybės organus. Iš 1,143 at
stovų Vyriausiame Soviete 189 
yra moterys, 420,000 yra loka
liniuose Sovietuose. Liaudies 
Komisarų Tarybos vice-pirmi- 
ninku yra Rosalija Zemlajač- 
ka.

Sovietų moterims vyksta už- 
valdyt už vis svarbiausias pro
fesijas, kurios seniau būdavo 
rokuojama esant išimtinai tik. 
vyrams. Paulinai Osipenko 
padarius pirmą sėkmingą skri
dimą, šimtai mergaičių suėjo 
į skraidymo mokyklas ir šiuo 
tarpu Sovietų Sąjungoj yra 
319 moterų orlaivių vairuo
tojų, samdomų Sovietų civilėj 
orlaivinėj tarnyboj, jau nemi
nint orlaivystės inžinierių, ra
dio operatorių ir technikų.

Zinaida Troitskaja, pirma 
moteris lokomotyvo inžinierė, 
nebėra jokia naujove savo sri
tyje. Dabar sovietuose jau 
vra 48 moterys lokomotyvų in
žinierės, o tūkstančiai moterų 
dirba kitose gelžkelių tarny
bos srityse. Vien tik 1939 
metais išlavinta 65,000 mote
rų gerais gelžkeliečiais. Prieš 
eilę metų Elzbieta Kuznetso
va tapo pirmąja moterimi jū
rininke, patarnautoja jūrėmis 
plaukiojančio laivo, šiandie
ną ne tik yra moterų jūrinin-

kių, bet nueita ir dar toliau— 
Anna Schetinina yra kapito
nė jūrėmis plaukiojančio gar
laivio.

Visose Profesijose

T ū ksta učiai k oi ekty vi eč i ų 
farmerkų pasekė pavyzdžiu 
Marijos Demchenko,—net pa
dvigubino jos rekordini derlių 
ir jau įgijo pripažinimą ir pa
sekėjų.

Kolektyvų moterys stovi 
pirmose eilėse įvedime Sta- 
chanovo judėjimo kolektyviš
kuose žemės ūkiuose.

Pereitais , metais buvo 21,- 
410 moterų kolektyvų pirmi
ninkėmis ir vedėjomis, o 11,- 
907 moterys buvo aukštai la
vintos žemdirbystės specialis
tės.

Visos Sąjungos žemdirbys
tės parodoje, 1939 m., iš ap
dovanotų aukso medaliais 2,- 
892 dalyvių 765 buvo mote
rys.

Ypatingai nepaprastos per- 
I mainos pastebima Sovietų Ry
tuose, atsiektos laike Sovietų 
gyvenimo. Slėgtos mosi emu 
įstatymų per šimtmečius, kur 
moterys buvo skiriamos nuo 
vyrų ir viso gyvenimo, būda
vo vyrų vergėmis ir turėdavo 
savininkui pasirodyt nekitaip, 
kaip tik užsidengtu veidu, 
joms atgavimas politinių, eko
nominiu ii’ kultūriniu laisvių 
reiškė daugiau, negu jų sesu
tėms kurioj nors kitoj šalies 
dalyje. Jos išgavo pripažini
mą savo gabumais ir dabar 
azerbeidžanų, uzbekų, tadži
kų ir turkmėnų moterys uži
ma vietas visose profesijose.

Šeimininkėms
Uogintai Valgiai

Ankstybosioms uogoms — 
žemuogėms kaip ir pasibaigus, 
prasideda gausa įvairių rūšių 
aviečių, taipgi mėlynės, agras
tai (gooseberries), serbentos 
(currants) ir kitos.

Daugelis uogų turi vitamino 
C, ir uogas beveik visi mėgs
ta, tad verta uoga kiek galint 
daugiau pavartoti ir vartoti 
nevirtas, ynatingai tas. kurios 
neperrūkščios. Kas gali, žino
ma, gerai pasikonservuoti ir 
žiemai, taipgi pagaminti iš jų 
lengvu užkandžiu, kurie visuo
met yra mėgiami prie valgio.

Tinka Pajams

Loginis pajus laikoma ge
riausiu, kada j o 1 u k š t as 
(crust) tebėra trapus, grūz
dus—nesužliugęs, tačiaus vi
dus jo neturi būt sausas, pri
valo atpjovus gabalą matytis 
iš vidaus trykštant biskelis ir 
šoko.

Norint to atsiekti, lukštas 
pirmiau apkepama, pavarto
jama biskelis valgomojo krak
molo, kad sulaikyt skystį nuo 
išbėgimo, o kad vidus -nesi- 
liktų nedakepęs, uogų mišinys 
(filingas) užkaitinamas prieš 
dedant į lukštą.

Knyga “Virėja” pataria a- 
patinį lukštą ištept kiaušinio 
baltymu, kad išsaugoti nuo su- 
mirkimo.

“Blueberią” Pudingas

Kvorta uogų, puodukas cu
kraus, pusė puoduko vandens, 
pusė šaukštuko druskos, 2 
puodukai minkštų duonos tru
pinių, du šaukštai ištarpinto 
sviesto, 1 šaukštas citrinos 
sunkos, jei norima.

Nuplautas ir nuvarvėjusias 
uogas sumišyk su cukrum, 
vandeniu, druska ir virk 5 mi
nutes. Sumaišyk duonos tru
pinius su sviestu ir dadėk į

Chinietės Darbuojasi 
Patekt Kongresai!

Chinijos moterys pastaruo
ju laiku sparčiai darbuojasi, 
kad pasiųst daugiau moterų 
Chinijos Liaudies Kongresam 
kuris susirinks ateinantį ■ lap
kritį.

Chinietės reikalauja kon
grese didesnės atstovybės, ka
dangi iš 1631 delegato tik ke
turios esančios moterys. Chun- 
gkinge moterys sudariusios 
“rinkimų kontestų sąjungą,” 
kurios skyriai po visą šalį vei
kią pasiųst kongresan daugiau 
moterų.

Apart delegatų, menama, 
kad Liaudies Politinė Taryba 
irgi dalyvausianti, kaipo pa- 
skirtiniai delegatai. Tokiu bū
du prisidėtų dar devynios de
legatės, tačiau ir tada būtų vi
so tiktai 13-ka, o norėta pa
siųst 120 moterų delegačių.

Tuo tarpu iš visos šalies 
vietų siunčiama centran var
dai moterų, kurios manoma 
turint būti delegatėmis. Tarpe 
jų randasi mokyklų vedėjų, 
daktarių, laikraštinink-ių, ko
munisčių ii* kitu, fc *■ *•

Didysis New York as apsup
tas vandeniu, bet pačioj Man
hattan saloj randasi tik 8 vieši 
maudymosi prūdai. Ir tie tik 
lig 12-tos per piet įeinami ne
mokamai, o po piet visi, net ir 
vaikai, turi mokėt įžangą.

Moterims Reikėtų Padirbėt 
del Taikos Kongreso

Visa-amerikinis kongresas 
už taiką įvyks sąryšyj su Dar
bo Dienos (Labor Day) švęn- 
te, rugsėjo 2-rą, Chicago j. Tai 
dalykas, kuris reikalingas aty- 
dos visų, ir kuriame moterys 
ypatingai galėtų sėkmingai ir 
daug padirbėti.

Mūsų veikėjoms kolonijose 
ypač moterų kliubams bei kuo
poms reikėtų susišaukti moti
nų mitingus ir su jomis atvi
rai padiskusuoti reikalą dar
buotis už taiką. Rastųsi daug 
tokių susipratusių motinų, ku
rios norėtų pasišventusiai pa

Apie Liaudies Rašytoją ne 
Viską Galėjo Rašyt

žymus Lietuvos rašytojas 
Julius Butėnas, parašęs knygą 
apie lietuvių liaudies rašyto
jos žemaitės gyvenimą, patsai 
tačiau pripažino, kad toli ne 
visą medžiagą jis galėjo pa
naudot. Savo straipsnelyje, 
rašytame žemaitės 95-jo gim
tadienio sukakčiai minėti, įli
pusiame “Lietuvos žiniose”, 
birželio 8-tos laidoj, dar Sme
tonos viešpatavimo laikais, ra
šė :

“Knygą apie žemaitės gy
venimą sugalvojau rašyti, be
rinkdamas medžiagą Povilo 
Višinskio monografijai. V. D. 
univ-to Bibliotekos rankraš
čių skyriuje aš užtikau visą 
glėbį laiškų, rašytų Povilo Vi
šinskio žemaitei ir žemaitės Vi
šinskiu!. Tie laiškai man at
vėrė daug slaptybių iš žemai
tės kūrybinio brendirųo laiko
tarpio, todėl panorau juos pa
skelbti platesnei viešumai.

“Vienos dokumentinės me
džiagos nepakako. Teko 
kreiptis į žemaitę pažinoju
sius, su ja bendravusius as-

karštas uogas. Palik ant galo 
pečiaus stovėti 30 minučių, tik 
kad nevirtų. Tada dadėk ci
trinos sunką ir duok stalan 
dar šiltą. Geriausia tinka su 
saldžia paprasta ar plakta 
Smetona. M. G.

JAUNYSTĘ PRALEIDUSI
KALĖJIMUOSE. . .

NAV1KAITĖ- 
MEŠKAUSKIENĖ

Visą savo jaunystę praleidu
si smetoniškuose kalėjimuo
se; paskui veikliai dirbusi 
Lietuvos darbo žmonėse, or
ganizuodama juos kovai 
prieš fašizmą. Labai daug 
gelbėjusi politiniams kali
niams. Dabar ši stipri ir pa
siaukojusi Lietuvos liaudies 
reikalų gynėja yra paskirta 
žemės reformos direktore. 
Tai bene vienintelė Lietuvo
je moteris, užimanti tokią 
aukšta vieta. I *-

dirbėti0 gelbėjihie savo ir visos 
šios šalies jaunimo nuo pra
žūties. Kitoms ir kitiems tin
kamai kooperuojant, būtų ga
lima pasiųsti ne vieną tokią 
motiną kongresan, kas labai 
svarbu. O kur atskiri kliubai 
ir neišgalėtų pasiųsti savo de
legačių, ten nors gerokai pa
gelbėtų tos kolonijos bendrai 
delegacijai pasiųsti.

Reikėtų stengtiš pasiųsti 
kuodaugiausia delegačių, nes 
tai nepaprastai svarbu šiuo 
momentu. Sasna.

menis. Tie asmenys nurodyti 
mano knygos prakalboje.

“Rinkdamas medžiagą jau 
ne vieno mūsų rašytojo ar vei
kėjo biografijai, įsitikinau, 
kad apypilnes biografijas te
galima rašyti mažiausia šim
tui metų suėjus po to asmens 
mirties. Tai patvirtina kitų 
tautų įžymiųjų žmonių šimt
metiniai minėjimai, per ku
riuos paskelbiama daug nau
jos medžiagos.

“Kodėl negalima anksčiau 
visko skelbti ?

“Ot, yra daug motyvų. Bet 
svarbiausi as—arti m i e j i.

“Dėl žemaitės gyvenimo 
reikia pasakyti, kad jis yra 
dėkinga medžiaga romanui. 
Tačiau josios gyvenime yra 
tokių momentų, kurių aš ne
galėjau aprašyti dėl anksčiau 
minėtų motyvų. Tačiau jie 
padėtų žymiai kitaip net jos 
kūrybą interpretuoti. Reikės 
tuos, mano sužinotus faktus 
užfiksuoti ir palikti kuriame 
archyve su sąlyga, kad juos 
naudoti bus galima po tiek ir 
tiek metų.

“Juk, kai paaiškėjo, kad 
garsaus anglų rašytojo Gals
worthy kai kurie romanai yra 
grynai autobiografiniai—Liek 
nesmagumų buvo jo artimie
siems! Ypač yra opus intymi-

Namai-Nelaiminga 
Vieta Pasaulyje

Daugelis nedrąsių moterų 
sakosi, jog jos norėtų eiti 
šian, norėtų eiti ten, bet bi
jo vienos eiti iš namų, kad 
kas blogo neatsitiktų. O štai, 
kaip ištikrųjų yra su saugumu 
namie:

Viename tik New Yorko 
mieste pereitais metais 1,628 
mirė dėl nelaimių namuose. 
Tie asmenys žuvo ne dėl ko
kio nepaprasto prietikio, bet 
dėl paprasto nukritimo nuo 
kėdės ar laiptų, pavirtimo sy
kiu su paslydusią karpeta, dėl 
muilinų grindų, po kojom pa
virtusio šluotkočio ar ko ki
to. Ir didelėj didžiumoj tose 
nelaimėse patekusių buvo mo
terys, kadangi namieje jos 
daugiausia būna.

Reiškia, namai, ypač biedni 
namai, ktfr daug ko trūksta, 
nėra kokia tai sugumo šven
tovė. Moterims verta išeit iš 
jų ir darbuotis visuomenėj už 
geresnį gyvenimą visur, o sy
kiu ir namuose.

New Yorke 213 užduso ga- 
su dėl prastų suvadų, dėl ne
turėjimo laiko prižiūrėt ver
damą valgį, kad neužlietų ga- 
so, kad vėjas gasą neužpūstų, 
kad vaikai neatsukinėtų.

Kita nelaimė, kurioje daug 
moterų nukenčia, yra valymas 
drabužių namie su greit užsi
degančiomis medžiagomis.

Laimingoji.

Binghamton, N. Y.
LLD 20 kuopos Moterų Sky- 

. riaus susirinkimas įvyks penk
tadienį, rugp. 2-rą dieną, pas 
drg. J. Navalinskienę, 56Vž 
Glenwood Ave. Pradžia 7:30 
vai. vakare.

Visos LLD Moterų Skyriaus 
narės esate kviečiamos daly
vauti šiame susirinkime, nes 
turime daug svarbių reikalų 
atlikti.

Būtų Jabai gražu ir pagirti
na,’kad ‘ mes atsivestumėm 
nors po viena naują narę pri
rašyti prie Moterų Skyriaus.

LLD Mot. Skyr. Sekr.
O. G.

London. — Anglija pro
testuoja. kad Japonija suė
mė dvyliką anglų biznierių 
ir laikraštininkų Chinijoj. 
Vienas jų bekvočiant buvo 
užmuštas.

Manevrai Kaštuos Du Mi- 
lionu Dolerių

New York. — Amerikos 
armijos manevrai St. Law
rence apskrityje kaštuos 
daugiau kaip $2,000,000; Be 
kitko, juose dalyvaus 70 iki 
100 orlaivių ir 5,000 trokų. 
Vien gazolino būsią sueik- 
vota milionas galionų.

nis pasaulis. Pati žemaitė sa
vo rašytoje autobiografijoje 
nėra visai atvira. Juk ji rašė 
spausdintiną autobiografiją, o 
ne gyvenimo išpažintį.

“Bet vis dėlto kad ir nepil
nas, tačiau reikia rašyti mūsų 
įžymių žmonių biografijas. Jos 
padedą suprasti praeities gy
venimo foną,- duoda- raktą li
teratūriniams tyrinėjimams. 
Taip pat nereikėtų užkasti ir 
intymiųjų puslapių — nors ir 
po daug metų juos paskelbti, 
o dabar tik užfiksuoti.”

Reikia manyti, kad dabar, 
sovietinėj Lietuvoj, liaudies 
rašytojos laiškams nebeprisi- 
eis glūdėti, laukti būt paskelb- 
taiš už šimto metų po jos mir
ties, kad mes sužinosime apie 
ją dar daug ko naujo iki ap- 
vaikščiosim šimtinę jos gimi
mo sukaktį. .

Unijistai Užjaučia 
Biedniem V aikam

Nacionalė Jūrininkų Unija Pa
siūlė Nemokamai Leist Jūrei
vius Parvežt Visus Vaikučius 
iš Pavojaus Sunaikinimo Kare

Nacionalė Jūrininkų Unija 
davė tokį pasiūlymą, kuris tu
rėtų uždegti dideliu entuziaz
mu kiekvieną tikrą ameriko
ną—ji pažadėjo - “suteikt ne
mokamą įgulą laivui, kuris 
plauktų išgelbėt vaikus iš ka
ro sričių.” Nariai tos kovingo
sios unijos artimai pažįsta ka
rą ir jo baisenybes. Juk tai 
jie yra tie žmonės, kurie 
“plaukioja per vandenynus 
laivuose”, kuriem prisieina 
perplalukinėti minomis nuklo
tas zonas. Darbininkai užka
riautose šalyse yra jų drau
gai, ypatingai laivakroviai ir 
kiti, su kuriais jie susiduria 
kiekvienu sykiu laivui nuplau
kus į portus.

Kada reikėjo karo pabėgė
lius gabenti Amerikon, tie 
sunkiadarbiai, didžiaširdžiai 
jūrininkai buvo pasiruošę ir su 
džiaugsmu norėjo kooperuoti. 
Daugelis amerikonų, kurie 
niekados nebuvo audroje be 
kaliošų ir be lietsargio, vadi
no jūrininkus saumyliais, ka-- 
da jie pareikalavo karo laikų 
bonų. Ko jie nežinojo ir ne
bandė sužinot, tai kad jūrinin
kai buvo atsisakę bonų iš pra
džių iki jie sužinojo, kad lai
vų kompanijos ima po $360 
per keleivi už pervežimą ka
ro pabėgėlių. Vienas jūrinin
kas buvo pasitaupinęs ir išpir
kęs savo žmonai laivakortę į 
abi puses, išleidęs pasivažinėt 
Europoj dar prieš prasidėjimą 
karo. Jisai dirbo ant laivo 
pervežinėjančio p a b ėgėlius, 
bet turėjo sumokėt $120 dau
giau už parvežima savo žmo
nos. Jūreiviai žiūrėjo su di
deliu pasipiktinimu, kain net 
didžiausiu žmonijos kančių sū
kuryje buvo p r i s i 1 a i koma 
griežčiausiu socialių linijų. 
Glebėščiuodami savo deiman
tus ir amerikinius bondsus, 
gaujos dykinėtoju skubino 
čion apsisaugoti. Jūrininkams, 
rizikuojantiems savo gyvastis 
juos parvežti, jie verti mažiau 
už bilę grupę.

Vincento Astor motina, 
nrieš eile metų praradus’ pi
lietybe. dabar su grižo ' kaip 
Lady Ribblesdale. Jinai ir jos 
tarnaitė turėjo ant laivo šešis

LIETUVOS LIAUDIS IR MES
Rieda džiaugsmo ašaros, 

beskaitant žinias apie dabarti
nius įvykius Lietuvoje bei per
sikeitimą valdžios ant socia
listinių pamatų. Tos džiugi
nančios žinios, kad Lietuvos 
liaudis be sunkių kovų, be 
kraujo praliejimo, be gyvas
čių praradimo, įžengė į nau
ją gyvenimą, kurio jie seniai 
troško ir laukė, į socializmą.

Ištiesų, man trūksta žodžių, 
kad galėčiau išreikšti tą 
džiaugsmo jausmą, kuris da
bartiniame momente kutena 
širdį ir lyg sakyte sako, kad 
ateis diena, kad ir Amerikos 
liaudis bus laisva.

Rodosi, tik vakar Lietuvos 
liaudis buvo pavergta, už pa
sakymą laisvesnio žodžio bu
vo persekiojama ir grūdama 
į kalėjimus, žodžiu sakant, 
žmonės gyveno neapsakomai 
dideliame varge ir priespau
doje. O šiandien išaušus švie
siam rytui, tekančios saulutės 
spindulėliai sveikina Lietuvos 
liaudį su nauju gyvenimu ir 
šviečia jai laisvės, brolybės ir 
lygybes kelią, kuriuo eidama 

kambarius, kuomet kitiems 
buvo ištiesta palatinės lovukės 
valgomajame, o dar mažiau 
žymūs žmonelės miegojo mau- 
dydnių prūde. “Mano kūnas 
čionai, bet mano širdis pamy
lėtame senajame Londone!” 
sakius ponia Ribblesdale ste- 
wardui, bet stvėrė atgal pi
lietybę kaip tik spėjo išlipt 
krantan čionai Amerikoj. Jei
gu jau tik turčiai gabenami' 
saugumon su didžiausiais pel
nai kompanijoms, jūreiviai 
jautė, kad jie turi teisės prie 
savo bonų. Jie neturi entuzi
azmo atvežinėt Amerikon 
daug dykaduonių. “Jau gana 
jų čia”, sako jūrininkai.

Kada buvo planuojama ma
siniai atvežinėt vaikus, jūri
ninkai pasijuto kur kas ge
riau. Bet kada keli laivai bu
vo priloduota, veltui jūrinin
kai jieškinėjo žinomo vaiku
čio. Tie vaikai buvo puikiai 
aprengti, gerai maitinti, gerai 
lavinti maži “ponaičiukai ir 
panaitės” iš aristokratijos šei
mų, globojami tarnaičių ir au
klių. Pasipūtę 4 ir penkių 
metų maži parazitukai “Gar
bus” tas ir “Viskauntas” anas 
buvo fotografuojami. Repor
teris paklausė vienos auklės: 
“Ką vaiko tėvas daro? Koks 
jo biznis?” Išgąstingai nuste
bus slaugė atsakė: “Jis nieko 
neveikia! Jis yra ‘džentelma- 
nas!’” Karalienės jauni pus- 
broliukai-pusseserės pribuvo ir* 
jie skubiai nugabenta J. P. 
Morgano namuosna. Ateities, 
valdančioji klasė turi būti sau
gi Long Islande, kuomet Vai
kai biednuomenės, jūrininkų 
draugų darbininkų ir jūrinin
kų, palikti cieliui bomboms ir 
kanuolių šoviniams fabrikų 
miesteliuose ir pajūrio por- 
tuose. Jūrininkus tas veda iš 
kantrybės. Jie apie tai daug 
diskusavo.

Liepos 13-tą, Jūrininku Uni
jos prezidentas Joseph Curran 
pareiškė jūrininkų pasipiktini
mo protestą- telegramoj Mar- 
shall’ui Field, Nacionalio Vai
kų Pabėgėlių Komiteto pirmi
ninkui. Telegramoj pasakyta, 
kad Nacionalė Jūrininkų Uni
ja leis liuosnorių įgulas gel
bėjimo laivams su ta sąlyga, 
kad visi vaikai, biednuomenės 
kaip ir turčiu, bus išvežami. 
Nac. Jūr. Unija yra pasiruo-

(Tąsa ant 4 pusi.)

ši liaudis yra laisva, atsipa- 
laidojus nuo visokių išnaudo
tojų ir pavergėjų.

Tik vakar Lietuvos liaudis 
buvo apkalta geležiniais rete
žiais abelnai, o moterys buvo 
dar baisiau išnaudojamos ir 
net nebuvo įrašytos į žmonijos 
sąrašą. Mat, jos buvo laiko
mos ne žmonėmis, bet tik taip - 
sau sutvėrimais. O šiandien 
su persiorganizavimu valdžios 
visai ant naujų pamatų ir Lie
tuvos moterys gavo lygias su 
vyrais teises visame Lietuvos 
budavojimo darbe. Ir šian
dien mes matome Lietuvos 
moteris žygiuojant drauge su 
vyrais tuo pačiu skaisčiu ke
liu į šviesų gyvenimą.

Mes Amerikos lietuviai, kaip 
vyrai, taip ir moterys, pagerb
dami Lietuvos liaudį, kuri tiek 
daug kentėjo nuo buvusių po
nų režimo, bandykime gauti 
kuo daugiausiai naujų narių į 
savo organizacijas, kurios ve
da žmoniją toje linkmėje — 
prie geresnės, šviesesnės atei
ties. . Onytt



Ketvirtas Puslapis —■ u a i s k a
' I

Trečiadienis, Liepos 31, i 940

Moterų Skyriaus Dalis prastuoju metu tautos ūkiui 
tvarkyti įstatymu, išleido 
įsakymą, kad: a) Pramonės

(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 
šus leist įgulą be algų, jeigu 
kompanijos veltui duotų lai
vus. Iki šiol jokia kompanija 
to pasiūlymo nepriėmė.

Pasipūtėlių klasė Amerikoj, 
kuri skubina gelbėt titulus ir 
rojalistus, neseniai parodė sa
vo tikrą spalvą Rye, N. Y. To 
miestelio majoras gavo laišką 
iš to pat vardo miestelio An
glijoj, prašant, kad Amerikos 
miestelis priimtų vaikus iš an
gliško miestelio. Ant greitų
jų sušauktas tarybos mitingas 
atidėjo veiklą iki bus išsitei
rauta, kokia tų būsimų pabė
gėlių socialūs sudėti. Regis, 
tai yra žvejų miestelis, tad 
galimybės yra, kad tie vaikai 
tenai ir pasiliks velyk išstatyti 
pražūčiai, negu leisti maišytis 
su aprūpintąja karta, Rye, N. 

^Y. Dolerinis žmoniškumas!

Ar stebėtina, kad jūrinin
kai sako, jog jiems įgriso vc- 
žiot parazitus ir jų padykėlius 
vaikus. Pajūriuose yra didelis 
entuziazmas sumanytam gel
bėjimo laivui, šimtai jūrinin
kų su džiaugsmu dirbtų linos- 
noriai. “Darbo klases vaikai 
patektų laivan pirmieji“, sako 
jūrininkai. Iš laužynių ir ba
kūžių, iš kasyklų ir audinyčių 
miestų, išblyškę, nedamitę, iš- 
gązdinti liaudies vaikai turi 
atvykti.

Teisė prieglaudos nėra vien 
tik turčiams. Širdys ir namai 
Amerikos darbininku noriai 
atsidarytų juos priglausti. Na- 
cionalė Jūrininkų Unija atvė
rė ir išreiškė Amerikos sąži
nę—leiskite vaikus visų, ypa
tingai paprastųjų karių tran
šėjose ir darbininkų industri
joj, atvykti saugumon Ameri
koj !

Naujosios Anglijos Moterų Sąryšio Žinios
Poilsis, vakacijos visiems 

reikalingos, ir šiuo tarpu mes 
jom naudojamės gal ir per
daug. Žinių jieškotojų mažai 
matosi, o veikimo, kiek man 
žinoma, yra pusėtinai, šiuo 
tarpu aš kreipiuosi į visus 
kliubus ir abelnai moterų or
ganizacijas Sąryšio pikniko 
reikale. Manau, kad visos pa- 
tėmijo montelliečių atsišau
kimą šiuo reikalu. Sąryšio pik
nikas su rankdarbių paroda ir 
puikia programa 
pjūčio 24-25 dd.

nuo-
Iš vakacijų grįžo

Davido-

teko dalyvauti sueigėlėj ir pa
sidžiaugti norvvoodiečių 
šir durnu.
draugai Krasauskai,
niai ir Krūčiai. RC 
kuklus po kilio surengimas liu
dijo, kad virš minėtos drau
gės Apšvietos Kliubo narės, jo 
užsitarnavo savo darbštumu— 
nuoširdumu. Parengimėlyj da
lyvavo viešnios M. K. Sukac
kienė ir E. Danielienė, wor- 
cesterietės. Visą laiką šioje

įvyks rug- smagioje sueigėlėje, šalia be- 
Šių metų sitriūsiančių moterų, nenuils- 

mūsų piknikas ir paroda netu- tančiai jom gelbėjo visame 
ri būti prastesni, bet saunos- kame ir draugas Kasparas, 
ni už buvusius du pirmuosius, i Vyrų Choras sudainavo kelias 

Orui atvėsus, mus laukia di-Į daineles, worcesterietes pasa- 
deli darbai, o tam bus reika-'kė po trumpas kalbas. Vaka- 
linga finansai. Gi materialis, rėlis užsibaigė gražioj nuotai- 
kaip ir m orą lis pikniko pasek- i koj. Ten Buvus,
mingumas priklausys nuo mū
sų, kiek mes padėsime rengi
mo komisijai. Todėl, draugės, 
leisdamos vakacijas, prie 
J^kvienos progos, rūpinki
mės, rengkimės prie pikniko.

Draugės, kurios jau turite 
įžangos tikietus, išplatinkit 
juos. Taipgi pasirūpinkit su
rinkti rankdarbių parodai. Vė
liau komisija praneš smulkme
nas apie parodą, 
draugės taipgi pasirūpinkite 
gauti nors porą dovanų prie 
įžangos, neš, apart pinigų, bus 
išduota daug daiktų. -Kurios 
kolonijos rįorėtų įžangos ti- 
kietų platinimui, reikalaukit iš 
E. Beniulįenės, 16 Bunker 
Ave., Montjello, Mass. 

’ M. K. S.

Pas Montellietes
Šilta ar ne šilta, o Montello 

Moterų Apšvietos Kliubas ir 
kitos draugijos žino, kad jom 
Sąryšis uždėjo svarbią parei
gą, tai surengimą Sąryšio pik
niko ir jos nori pasirodyti ge
riau, negu pereitą metą. Tad 
jos planuoja, tariasi, ruošiasi 
ir, kiek iš netyčių sužinojau, 

Kolonijų jy planas piknikui rūpestin
gai priruoštas. Jos tikisi, kad 
kolonijų draugės visame ka
me su jomis kooperuos.

Vėliau pranešiu daugiau.
Montelliete.

Norwoodieciu Draugiškumas
Porą savaičių atgal Nor- 

woodo Moterų Apšvietos Kliu- 
bas surengė gražų vakarėlį, 
arba “surprize partę“ pasiti
kimu! savo narių, grįžtančių iš 
vakacijų. šių žodžių rasojai

Turi Visi Rūpestingai 
Dirbti

bei prekybos įmonių savi-, 
ninkai, valdytojai, vedėjai 
ir kiti pareigonys turi pa
likti savo vietose, rūpes
tingai atlikti savo pareigas 
ir rūpintis įmonių normaliu 
veikimu ir jų gamybos bei 
prekybos plėtimu, b) Pra
monės ir prekybos įmonės 
turi laiku apsirūpinti žalia
vomis, kuru, prekėmis ir ki
tomis gamybai ir prekybai 
reikalingomis priemonėmis, 
c) Tuojau informuoti ati
tinkamų ministerijų įstai
gas apie pastebėtas įmo
nėms veikti kliūtis, d) Že
mės ūkių savininkai bei val
dytojai įpareigojami tvar
kingai vesti savo ūkius, lai
kyti tvarkoje pilną ūkio in
ventorių ir įtempti visas jė
gas, kad jų ūkių gamyba 
būtų padidinta, e) Įmonių 
darbininkai bei tarnautojai 
turi sąžiningai atlikti jiems 
pavestas pareigas, draudžiu 
daryti bet kokius sauvalės 
aktus, turi klausyti įmonės 
administracijos nurodymų 
ir visokeriopai rūpintis dar
bo našumo bei gaųiybos kė
limu. Nusižengusieji šiam 
įsakymui bus baudžiami ligi 
50,000 lt. arba areštu iki 6 
mėn. arba abiem bausmė
mis kartu.—Kai kur smeto
niškojo režimo palikai buvo 
bandę įvairiais pramanytais 
gandais sukiršinti ūkininki- 
ją, siekdami įnešti sąmišį ir 
pakirsti krašto gamybą ir 
kai kurie lengvatikiai, sava
naudžiai ir liaudies priešai 
buvo bepradedą imtis diver
sinio, griovikiško darbo, 
skersti veislinius gyvulius, 
naikinti pasėlius, invento
rių, tačiau su pasitenkini
mu tenka atžymėti didelį 
Lietuvos ūkininkų sąmonin
gumą, kurie nepatikėjo kir
šintojais, o atskiri išsišokė
liai, neradę pritarimo pla
čiuose ūkininkų sluoksniuo
se, nusiramino. Gyvenimas 
įėjo į visiškai normalias vė
žes. Smulkūs, viduriniai ir 
stambūs ūkininkai stropiai 
rūpinasi savo ūkiais, o že
mės ūkib darbininkai, pasi
tikėdami, kad Liaudies Vy
riausybė stovi jų Teikalų 
sargyboje, tvarkingai eina 
savo pareigas, gerai žinoda
mi, kad šiandien jie dirba 
savo ir viso krašto gerovei.

šokių vakaras, praėjęs su 
nepaprastu pasisekimu, da
lyvaujant keliolikai tūks
tančių žiūrovų halėje ir per 
10 tūkstančių žmonių prie 
garsintuvų. Į vakarą apsi
lankė Respublikos Preziden
tas, keli ministerial ir SSSR 
užsienių reikalų liaudies ko
misaro pavaduotojas Deka
nozovas, SSSR įgaliotas mi
nisteris Lietuvai Pozdnia- 
kovas ir Lietuvos ir SSSR 
kariuomenių vadovybių au
kštieji karininkai. Prie ha
lės atžygiavę Lietuvos Liau
dies Kariuomenės daliniai 
nuoširdžiai sveikinosi su 
Raudonosios Armijos bū
riais, o tūkstantinės minios 
reiškė savo džiaugsmą, kel
damos griausmingas ovaci
jas. Po koncerto ir prieš 
koncertą mūsų kariuomenės v- C

pulkai pražygiavo Kauno 
gatvėmis, kur ją sveikino 
minios kauniečių, apiberda- 
mos žygiuojančius gėlėmis.

Chinai Tikis, kad Ame
rika Gal Suvaržys Karo 

Medžiagas Japonijai
C h u n g king, Chinija. — 

Chinai labai nudžiugo, kad 
prezidentas Rooseveltas pa
tvarkė, jog bile šalis, norė
dama pirkt sau gazoliną, 
seną geležį, plieną ar kitus 
metalus, turės tam gaut 
specialius leidimus iš Ame
rikos. Chinai supranta, kad 
šis Roosevelto patvarkymas 
labiausiai paliečia Japoniją. 
Chinų valdininkai trokšta, 
kad Amerika visai neduotų 
Japonijai leidimų gabentis 
gazoliną ir seną geležį iš 
Jungtinių Valstijų.

Apšvieta ir Kultūra Sovietuose ir Lietuva
(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 

dujinės ir pradinės mokyk
los, 1,298 knygynai; 68 te
atrai; 770 judžių, 1,147 ap
švietos kliubai ir daug kitų 
kultūros įstaigų, kaip tai 
poilsio parkų. Leidžia 168 
laikraščius ir daug žurnalų.

Sovietų Kazakstane gy
ventojų yra per 7,000,000. 
Prieš revoliuciją ten buvo 
11 vidujinių mokyklų činau- 
ninkų vaikams. Dabar pra
dinių ir vidujinių mokyklų 

lyra per 8,000 su 1,000,000 
mokinių. Respublikoj yra 19 
universitetų, 97 aukštos 
technikinės mokyklos; 52 
tyrimo - laboratorijos, Mo
kslo Akademija; 26 liaudies 
teatrai; 1,114 knygynai; 2,- 
575 apšvietos kliubai. Pri
gimtoj kalboj išeina dešim
tys dienraščių, savaitraš
čių ir daug žurnalų.

Sovietų Kirgizijoj, yra 
apie 1,500,000 gyventojų. 
Caro laikais buvo užuita 
tauta, dabar mokyklų kiekis 
23 kartus skaitlingesnis, 
kaip buvo prieš revoliuciją. 
Prigimtoj kalboj išeina 48 
dienraščiai, savaitraščiai ir 
žurnalai. Mokyklas lanko 37 
kartus daugiau, kaip pirm 
revoliucijos. Yra 1,547 pra
dinės, 239 vidutinės mokyk
los su apie 300,000 mokinių. 
Šalis turi 3 universitetus ir 
13 aukštų technikinių mo
kyklų. Turi 51 teatrą, 211 
judžių, 115 ligoninių, kelis 
šimtus sveikatos punktų, 
kurių kiekis 33 kartus yra 
didesnis, kaip pirm revoliu
cijos.

Sovietų Tadžikistane. Ša
lis turi apie 1,500,000 gy
ventojų. Tik revoliucija ir 
Sovietų santvarka išgelbėjo 
šią tautą, panaikino visišką 
berašti ją ir iškėlė kultūrą. 
Dabar ji turi 3,853 pradines 
ir 112 vidujines mokyklas, 
4 universitetus; 24 aukštas 
technikines mokyklas. Moki
nių kiekis 500 kartų yra di
desnis, kai pirm revoliucijos. 
Turi 15 savo nacionalių te
atrų, 46 judžius miestuose 
ir 49 sodžiuose. Išleidžia 58 
laikraščius. Turi 96 ligoni
nes, 211 sveikatos punktų, 
137 moterų ligonines, 94 
vaikų sodelius ir 150 vaikų 
priežiūros namų.

Šiuom davinius paėmėme 
iš 11 Sovietinių Socjalistinių 
Respublikų už 1937 ir 1938 
metus. Dabartiniu laiku yra 
daug didesnis kiekis, kaip 
mokyklų, taip ir kitų kul
tūros centrų, nes Sovietai 
kasmet skiria dideles su
mas pinigų apšvietai ir svei
katos reikalams.

Naujos sovietinės respub
likos yra Finų-Karelų; Mol- 
davų-Bessarabų; Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos.

Kas pasakoja, kad Lietu
va susijungdama su Sovie
tų Sąjunga prarado savo 
tautinę laisvę, būk lietuviai 
bus surusinti, tas arba pat
sai nežino ką kalba, arba 
yra didelis melagis ir ap
gavikas! Sovietų Sąjungoj 
jokia tauta ir tautelė nėra 
skriaudžiama. Kaip tik prie
šingai, Sovietai gelbsti kiek
vienai tautai ir tautelei pa

laikyti jos kalbą, kultūrą ir 
papročius. Tik bėgyj penkių 
metų buvo išdirbtas ir pri
taikintas dėl 17-kos mažų 
tautų raidynas, kurios pir
miau net savo rašto neturė
jo.

Lietuva buvo ir Lietuva 
pasiliks. Tik ji bus laisva, 
darbo žmonių Lietuva, ku
rioj nebus progos lietuviui 
išnaudoti lietuvį, pavergėjui 
išnaudoti vergiamąjį.

D. M. š.

Amerikos Paaiškinimas Ja
ponijos Ambasadoriui

Washington. — Veikian
tysis Amerikos valstybės 
ministeris Welles pasišaukė 
Japonijos ambasadorių K. 
Horinouchi ir aiškino, ką 
reiškia prezidento Roosevel
to patvarkymas kas liečia 
orlaivinio gazolino ir senos 
geležies bei kitų metalų iš
vežimą iš Jungtinių Valsti
jų. Sako, jog tokiem išve
žimam nuo šiol reikės gaut 
leidimai iš Amerikos val
džios.

Ministeris' Welles pirm to 
aiškino laikraščių korespon
dentam, kodėl praeitą sa
vaitę valdiška Amerikos 
laivininkystės komisija atsi
sakė duot čarterius gabeni
mui gazolino į Japoniją ir 
Ispaniją. Tai, girdi, todėl, 
kad laivai su gazolinu Ja
ponijai ir Ispanijai turėtų 
plaukt per kariškai pavo
jingas vietas. Čia, esą, Ame
rikos vyriausybė žiūrėjo 
tiktai saugumo. Kitaip gi 
tai, sako, jinai duotų tokius 
čarterius Japonijai...

Kaunas.—Visų pramonės 
ir prekybos įmonių ir že
mės ūkio normaliam veiki
mui patikrinti, Finansų mi- 
nisteris, pasirėmęs Nepa-

Dainos ir Muzika Kariams
Kaunas. — Sekmadienį, 

liepos 7 d. Sporto halėje 
įvyko Lietuvos karių su
rengtas SSSR Raudonosios 
Armijos kariams revanšinis 
dainų, muzikos ir liaudies

Japonija neseniai užkirto 
kelią Chinijai gaut karo 
reikmenų per kaimyninę 
francūzų koloniją Indo-Chi- 
ną. Anglija leido Japonijai 
uždaryt Burmos kelią į Chi- 
niją. O tai buvo vieninteliai 
likę keliai, kuriais Ameri
kos gazolinas ir kitos karo- 
medžiagos galėjo pasiekt 
Chiniją.

Uždarius tuos kelius, chi
nai dėl gazolino ir žibalo 
stokos buvo priversti griež
tai sumažint vartojimą or
laivių ir auto-sunkvežimių 
kovoj prieš japonus. Tai da
bar daugius karo reikmenų 
chinai savo krašte pergabe
na arkliais, mulais, kupra
nugariais ir pačių žmonių 
tempiamais vežimais bei 
stumia momis tačkomis.
Daugelį karui reikalingų 
dalykų ir patys žmonės ne
ša ant savo nugarų.

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

DAINŲ DIENA
Rengia Connecticut Valstijos Progresyviai Chorai

Sekmad., Rugpjūčio 4 Au gust, 1940
Lietuvių Darže (Už Lakewood), Waterbury, Conn.

DAINUOS PENKI CHORAI. BUS GERAS KALBĖTOJAS
Laisvės Choras, iš Hartford, Conn., vad. V. Visockio.

Kalbės JONAS GASIŪNAS, “Tiesos” Redaktorius, iš Brooklyn, N. Y.
r

•

f

Gerb. Lietuviai ir Lietuvaitės! Visus širdingai kviečiame dalyvauti šiame svarbiame Dainų Dienos 
parengime, šis parengimas įvyksta kas metą su labai turtinga dainų programa, todėl ir šiemet bus 
gęras dainų programas. Kalbėtojas aiškins apie įvykusius rinkimus Lietuvoj ir kitais svarbiais klausi
mais. - - . w*^*'*w^
PRADŽIA 12 VAL. DIENĄ ĮŽANGA 25 CENTAI Užkviečia Rengimo Komisija.
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Ar Turite Bilietą?
‘ Laisvės” 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.

LAKE HOPATCONG
Didelis ežeras, puikios maudynės, šokiam 

salė ir gražus miškas piknikui.

Rugpjūčio 4 Augusi
1 9 4 0 t -

TIKIETAS ROUND TRIP $1.00

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

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

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

Ekskursijai nepatartina labai puoštis. Rcngkitės paprastai, taip kaip j 
beach’ius važiuodami, tai ant traukinio ir miške nereikės saugotis^Uulkutės.

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

Traukiniu nuvažiavimas ir sugrįžimas tik $1.00.
a- '

Į PIKNIKĄ ĮŽANGA VELTUI.

Par samdoma laivukai pasivažinėjimui ant didžiojo ežero Hopatcong.
Didelis ir švarus 
ežeras, kuriame 
galėsite maudytis 
per visą dieną. 
Yra kam bariai 

persirengimui.

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

f .1. ..I I .—   V

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



Trečiadienis, Liepos 31, 1940'

So. Boston, Mass.
Ketvirtadienį, tarpe 9:30 ir 

9 .'45 vai. vakare, kalbės per 
radio Otis A. Hood, komunis
tų kandidatas į Massachusetts 
valstijos gubernatorius. Jo 
kalbos tema: “Real National 
Defense.” Jis plačiai aiškins 
Kongresai! įneštą taip vadina
ma Burke-Wadsworth Con
scription Bill. Dabar šis klau
simas interesuoja visus Ameri
kos žmones. Bus 
žmonėms žingeidi! 
komunistų poziciją
kareiviavimo klausimu 
metu.

Otis A. Hood kalbės iš ra
dio stoties WAAB.

Rep.

Amerikos 
sužinoti 
verstino 

taikos

Minersville, Pa.
Visų atydai, ne tik Minersvil-1 
liečiu lietuvių, bot ir iš visos j 
apylinkinčs ir iš tolimų vietų; 
Svarbu žinoti svečiams, kas j- 
vyks Marlin Parke, rug. 18 d.

Girtis apie Mariyn giraitės 
patogumą nebūtų reikalo dėl, 
minersvi liečiu ir apielinkėsi 
miestukų lietuvių, kurie daly-; 
vavo mūsų parengimuose šitam į 
parko, tie žino vietos patogumai 
ir jaukumą praleisti dieną link-; 
smai ir draugiškai. Bet aš no-1 
riu tarti vieną kitą žodį dėl sve-. 
čių iš tolimų vietų, kurie atsi-Į 
lankys. O kad atsilankys, tai | 
nėra abejonės. Ir šitas paren-; 
girnas skirsis nuo visų pirmiau j 
buvusių parengimų.

Kodėl bus skirtingas? Todėl 
kad jis 
giausiai jaudinantis sielos 
smus, ko nebuvo pirmiau 
kad.

bus linksmiausias,

Skaitytojai užduos sau klau
simą, del ko aš taip sakau? Dėl 
to, kad gyvi faktai tą liudija.

Tik pamislykit, dienraščio 
“Laisvės” sušelpimui ir palai
kymui piknikas! O kas gi “Lai
svė?” Mūsų pačių darbininkų 
palaikomas kultūrinis šviturys! 
Per dvidešimts metų su viršum

jis nešė mokslą šviesos ir tie
sos vis&i darbininkų klasei, mo
kytis suprasti savo uždavinius. 
“Laisvė” rūpinosi ne tik išeivi
jos lietuvių darbininkų reika
lais, bet ir mūsų mylimos Lie
tuvos nemažiau. Rašė apie mū
sų tėvus, brolius ir draugus, 
kruvinojo smetoninio fašizmo 
sukaustytus geležiniais grandi
niais! Visuomet mums pada
vė teisingas žinias ir sakė: 
Mūsų širdys ir sielos suspaus
tos skausmo replėmis. Bet iš-1 rengimo bus dvi svarbiausios 
muš ta valanda, kada Lietuvos | užduotys atlikta. Finansinis pa- 
liaudis per kančias ir skaus- rėmimas savo dienraščio ir 
mus išeis į pilną laisvę. . .

šiandien “Laisvės” pranašys-, 
I te pilnai išsipildė. Mes matome, 
kad Lietuvos liaudis su pilna 
laisve, su mumis kalbasi oro 
bangomis, perduoda užtikrinan
čiai liaudies džiaugsmą; ir 
džiaugsmo ašaras, kad atsidarė 
politiniams kaliniams kalėjimų 
durys, ir nubyrėjo grandiniai, 
nuo rankų ir kojų! Ar gali bū
ti didesnis džiaugsmas už šitą? 
Lai atsako susipratę darbinin
kai į šį klausimą.

Mes žinome, kad darbininkai 
turi ir tokių priešų, kurie per 
savo spaudą ir gyvu žodžiu ver
kia kruvinųjų budelių 
liaudies! Jie steigia 
fondus, per juos rinkti 
šios šalies darbininkų

; mui atgal Smetonos, su jo kru
vina fašistine ministerija!

Jie darbininkų žudymo 
kančių nematė

mes turim specialį planą apie 
svečių pasitikimą.

Geros valios draugai ir drau
ges ir pažangūs piliečiai, galės 
kiek paaukaut sulig išgales 
naujosios Lietuvos įkurtajam 
“Liaudies Kultūros Fondui.” 
Tos aukos su vardais aukavu
sių bus pasiųstos tiesiok į Lie
tuvą, kaipo pasveikinimas nuo 
mūsų pikniko, ir vardai auka
vusių pasigarsins per “Laisvę.” 
Tad šio sezono paskutinio pa-

Chicago, III Waterbury, Conn.
PLANUOJA KENKTI NAU

JAI LIETUVAI

Lietuvos 
visokius 
aukas iš j 
gražiu i-

1 naujai atgimusios Lietuvos.

Kas link patenkinimo svečių, 
aš čia nereklemuosiu. Mūsų 
drauges gaspadinės užkandžius 
visuomet pagamina labai ska
nius; vyrai prie kitų patarna
vimų taip pat pusėtinai miklūs, 
nereiks 
Na, ir 
sės dėl 
bijotis, 
pasislėpti. Girdėjau, kad bus ir 
programa, bet kas programą 
pildys, informacijų neturiu.

Rodykle kelio: Iš rytų 
žiavus iki Pottsville, per Potts
ville reikia 
209. Miestą 
tilto, reikia 
nuo 
tui, 
tuoj

ilgai laukti su orderiu, 
muzika bus pirmos kla- 
šokių. Lietaus negalima 
nes yra pastoge nuo jo

atva-

paimt kelią Route 
pervažiavus
sukt po dešinei. O 
atvažiavus iki til- 

sukt po kairei, ir 
privažiuosit Mariyn.

J. Ramanauskas.

apacia
pra

busią

Lietuvė laimėjo kontestą
Liepos 24 dieną Farm Bu

reau Women oi" Connecticut 
buvo suruošusios kalbėtojų 
kontestą. Geriausia pasirodė 
ir pirmą dovaną laimėjo ge
rai žinomo gydytojo Dr. John 
S. Staneslow žmona, ponia 
Staneslovaitienė. Ji nurodinė
jo, kodėl valdžios kabinete 
turėtų būti vartotojų atstovas 
ir ginti jų reikalus. Ponia Sta
neslovaitienė gavo $10 dova
ną. Ji dabar yra kvalifikuota 
dalyvauti apskrities konteste. 
O jei ten laimės, tai galės da- 

papėde
konteste temoje

lyvauti visos šalies 
ruošiamam
“Gamintojų-Vartotojų Santy
kiai.”

Ponia Staneslow yra gimus 
Lietuvoje ir po tėvais vadinosi 
Kristijoną Vilčiauskaitė. Ame
rikon buvo atvesta penkių me
tų amžiaus. Paaugus lankė 
Cornell Universitetą ir specia
lizavosi maisto paruošimo ir 
maistingumo srityje. Po tam 
praktikavosi New Yorke Pres
byterian ligoninėje.

Staneslovai turi tris vaikus: 
Paul 11 metų, Eugene 8 metų 
ir John tik 20 menesių.

Rep.

ir 
per 14 metų. 

.'Bet kada darbininkai nugriovė; I i Ibudeliu režimą, budeliai su fa-i
; šistų tautos vadu Smetona smu-
' ko į užsienį nuo liaudies teis- Lietuvoj Perversmas, O Čionai 
Įmo, tai jo visi kolegos sukėlė' 

’ lermą grąžint atgal ant sosto i
/ į Smetoną, rengti išnaujo Lietu-j dabartinę Lietuvos
JaUJ vos liaudžiai kruvinąją puotą, j giria, vienok yra ir tokių, ku-

Apie šitokius planus reakcio-j riem šis perversmas Lietuvoj 
nieriškos smetoninių šaikos, j labai nepatinka. Todėl žmonės 
mes šiame piknike suvažiavę ir diskusuoja, vieni už, o kiti 
turim tarti savo žodį. Ales tu-j prieš. Užginanti dabartinę Lie- 
rime tarti savo žodį, kaip mesituvos valdžią ir jos nuveiktus 
atsinešam į dabartinę Lietuvos darbus, turi argumentą, nuro- 
valdžią. Turim siųsti jai pasvei-; do, ką dabartine Lietuvos val- 
kinimus su geriausiais linkėji
mais.

Todėl aš tikiu, kad svečių iš 
toliau skaitlingai pribus. Tad

Haverhill, Mass

Sukėlė Daug Kalbų
Dauguma vietinių lietuvių 

valdžią už-

Puikus Sumanymas
Skaitykime šį svarbų laišką:

Scranton, Pittston Wilkes-Barre ir Easton, Pa. 
Draugai! Padarykime šį ‘Laisvės’ pikniką 3-jų valstijų 
pikniku.

Pasitikime brooklyniečius pusiaukelyje, tai yra pas 
ežerą Hopatcong, Nolan’s Point, N. J., sekmadienį, rug
pjūčio (August) 4-tą.

Daugelis turime savo mašinas, kelias tas pats per 
Strousburghą ir Route 6 pavažiavus iki Netcong kelias 
veda po kairei iki ežerui.

Pereitą vasarą, July 23, buvo tik kelios mašinos iš 
Pa., bet šiemet vieta daugeliui yra jau žinoma, tad aš 
tikiu, jog viršpaminėtų miestų draugai dalyvaus skait
lingai, ypač Eastonas, kuriem tik apie 30 mylių.

Mes, kurie ten buvome praeitą vasarą, buvom viskuo’ 
pilnai patenkinti. Kelionė smagi, ežeras didelis, švarus, 
publika smagi, suėjome daug senų pažįstamų bei drau
gų, taipgi ir įsigijome naujų.

Malonu bus ir šią vasarą pasimatyti. Tad Pennsylva- 
nija pasitikime Brooklyną ateinantį sekmadienį, Nolan’s 
Point, pas ežerą Hopatcong. Aš su draugais būsiu.

A. VALINČIUS,
Pittston, Pa.”

j džia del Lietuvos
I gero 
kurie 
džios Lietuvoj, tai 
ir daugiau nieko, 
mentų jie visai neturi.

Čia yra ir tokių žmonių, ku
rie jau rodosi šiek tik susipra

tę, vienok kaip sueina tarpe 
tokių žmonių, kurie priešingi 
naujai Lietuvos valdžiai, tai ir 
jie prisideda prie Lietuvos prie

igų. Mat, kur didžiuma, “ten ir

padare ir 
neapkenčia

darbininkų 
.t., o tie, 

val- 
rekia

naujos 
tiktai 
Mat,

Klerikalai Naudos Grigaitį Sa
viems Siekiniams Prarastą Ro
jų Lietuvoj Atgauti; Bandys 
Nustatyti Amerikos Lietuvius 

prieš Lietuvos Liaudies 
Valdžią

Chicagos klerikalai jau su
sitarę su P. Grigaičiu pradėti 
smarkią kovą prieš naują Lie
tuvos valdžią. Padaryta pla
nai kenkti Lietuvai visais bū
dais.

Laukia Grigaičio gryžta.nt iš 
vakacijų. Bus šaukiama pirma 
mažesnis mitingas, kuriam va
dovaus L. šimutis ir P. Grigai
tis, bet už pečių bus kunigai. 
Į šį mitingą norima gauti 
stambesni biznieriai ir profe
sionalai. Jiems bus patiekta 
planas kovos prieš Lietuvą.

Jeigu čia pavyks, tai busią 
šaukiama organizacijų konfe
rencija; pirma norima sušauk
ti Chicagoje, o paskui gal ir 
nacionalę konferenciją bandys 
šaukti.

Klerikalu viršilos ir P. Gri
gaitis nusitarė “užmiršti 
citį” ir bendrai veikti.

Kunigams Lietuvoje
prastai, kada valstybė algų ne
mokės. Jų ten yra eibės. Jie 
nieku budu patys sau pragy
venimą negal užsidirbti vien 
maldomis, o sunku darba dirb- 
ti jie nenori ir nemoka.

Grigaitis turi brolį kunigą. 
Jis taipgi bijąs, kad jo tėviš
kė busianti “konfiskuota.” Jis 
sutiko su klerikalais, kad į 
Lietuvą jo ir jų atsinešim as 
turi būt tas pats.

Grigaičiui gręsia pavojinga 
izoliacija. Jam reikia susiras
ti “nauja dirva.” Kaip anais 
metais jis dėjosi su komunis
tais, taip dabar jis dedasi su 
kunigais, kad nuo tos izoliaci
jos išsigelbėti.

Bus kreipiamasi prie įvai
rių organizacijų, kad jos rem
tų tą Grigaičio-šimučio sky- 
mą, kuris faktinai bus kleri
kalų. Grigaitis reikalingas, 
kad parodyt, jog kova eina 
ne už kunigų privilegijas Lie
tuvoje, ne už jų algas ir že
mes, bet kad ji yra platesne, 
turi platesnius siekinius.

Tas skymas bus apkaišytas 
gražiais ūbaisiais, kad prigau
ti patriotines lietuvių organi
zacijas.

Newark N. J
Kovos už darbo atgavimą
Čionai kelios dienos atgal iš 

WPA darbo išmetė Jaunųjų 
Komunistų Lygos narį Sinch 
OTIar. Mat, išpildydamas afi- 
deivitą, II ar pareiškė, kad jis 
yra Lygos narys, bet kad jis 
nėra Komunistų Partijos na
rys. O Lyga yra nepriklauso
ma nuo K.P. organizacija.

Dabar prasidėjo legališka 
kova už O’Ilar sugrąžinimą į 
darbą. Essex pavieto Jaunų
jų Komunistų Lyga pasamdė 
advokatą Solomon Golat ir 
kreipiasi į teismą, kad jis pri
verstų WPA gaspadorius O’
Hara sugražinti prie darbo. 
Teismui bus įrodoma, kad ši
tas WPA žygis yra netiesotas, 
priešingas Jungtinių Valstijų 
Konstitucijai.

Beje, O’Har yra Essex pa
vieto Jaunųjų Komunistų Ly
gos prezidentas.

Rep.

padaryta, 
dykaduo- 
panaikin- 
o darbi-

Rep.

CHICAGIEČIŲ JAUNIMAS 
LAIMĖS LENKTYNES

Gaus Iš Massachusetts $50 ir

Baltijos Kraštų Žmonės Jau 
1917 m. Norėjo Sovietu
Maskva. — Redaktorius 

laikraščio “Ny Dag,” Gusta-

Labai geras draugo Valinčiaus sumanymas! Pilnai ti
kime, kad šis jo atsišaukimas sujudins visą PennsylVa
nią. Bus linksma pasimatyti su tolimais kaimynais ir 
draugais.

Didžiojo New Yorko apylinkė laukia pasimatyti šiame 
išvažiavime ir su philadelphiečiais. Pasišmeruokite, 
draugai, mašinas ir traukite į Nolan’s Point Parką, ant 
kranto Hopatcong ežero šį sekmadienį.

Svarbu iš anksto žinoti, kiek publikos traukiniu va
žiuos su “Laisvės” ekskursija į Nolan’s Point Park, N. J., 
nes turime žinoti, ant kiek publikos užsakyti traukinį.

Prašome ekskursantų įsitėmyti, kad Hopatcong ežere 
yra puikios maudynės ir “Laisvės” ekskursija bus ant 
pat kranto, kur maudynės.

Maudytis įžanga 10c. Samdantis kambarį su savo siū
tu 35c. Samdantis kambarį ir siūtą—60c.

Kurie važiuosite automobiliais, už karo pasistatymą 
bosas rokuos 25c. ir rengėjai ims po 20c. nuo asmens 
įžangos.

Kurie važiuosite traukiniu, užsimokėsite $1.00—į par
ką įžanga nemokamai. Patartina važiuoti traukiniu.

Kaip matome iš aukščiau paduoto laiško, tai bus daug 
svečių iš toliau. Nepraleiskite progos, pasimatykite su 
jais.

Kas skaito iš Lietuvos pra
nešimus, tai žino, kad dėl Lie
tuvos žmonių darbininkų jau 
d Aug pagerinimų
Lietuvos buvusiom 
niam ponam pensijos 
tos arba naikinamos,
ninkams algos pakeltos nuo 15 
iki 20 procentų. Smetonos val
džia buvo paskyrus du milionus 
su viršum Ijtų senbernių, at
siprašau, kunigų užlaikymui, o 
nauja valdžia tuos du milionu 
litų paskyrė visuomenės reika
lam. Reiškia, Lietuvos valdžia 
nemokės kunigam algų taip, 
kaip nemoka Amerikos valdžia. 
Išeina taip pagal kunigų posa
kį, “Kaip danguj, taip ir ant 
žemės” — kaip Amerikoj, taip 
ir Lietuvoj, kunigam algas mo
kės parapijonys, o ne valdžia.

žinoma, tas vieniem 
tai kitiem negerai.

gerai,

“Tiesa” praneša, kad lenk
tynes tarp Chicagos ir visos 
Massachusetts LDS jaunimo 
kuopų, kas gaus 100 naujų 
narių, nors dar nebaigtos, bet 
chicagiečiai taip toli pralenkę 
visą Mass, valstiją, kad laimė
jimas jiems jau užtikrintas.

Lenktynėse sutarta taip, 
kad laimėję gauna $50 iš pra
laimėjusių. Chicagos jauni
mas tad laimės dovaną.

Daugiausia iš Chicagos LDS 
jaunimo kuopų pasižymėjo tai 
“Sparks” kuopa, Bridgeporte.

vėl bus 
daly-

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

P. Buknys.

Liepos 25 d. tilpo vietinėje 
anglų spaudoj finansų apy
skaita Robert Giar Co., kaip čia 
paprastai vadinama popieros 
dirbtuvė. Apyskaita už šešis 
mėnesius, kurie pasibaigė su 
30 d. birželio, 1940 m. Kompa
nijai liko pelno už pereitus še
šis mėnesius 437,905 doleriai.

Taigi, prasti laikai, tiktai ne 
visiem. Daleiskim, kad panaši 
popieros dirbtuvė būtų Lietu
voj, kurioje dirba bent keli 
šimtai darbininkų, o naujoji 
Lietuvos valdžia patvarko, kad 
visiem fabriko darbininkam pa
keliamos algos nuo 15 ligi 20 
procentų. Tokiam atsitikime, 
paklausk fabrikanto, ar gera 
valdžia. Tai jis sakys, kad ne. 
O paklausk darbininko, tai nu
sijuoks ir pasakys, kad labai 
gera nauja valdžia.

Darbininkė.

Taigi, chicagiečiai 
laimėtojai ir su garbe 
vans LDS seime.

Prie progos reikia priminti, 
kad LDS delegatai, jauni ir 
senesni, stropiai ruošiasi prie 
seimo. Organizuojama užtek
tinai automobilių nuvesti dele
gatus, kad mažiau lėšuotų ke
lionė.

Važiuoja eile sportsmanų ir 
sporto merginų, nes pirma sei
mo ruošiama Sporto Diena.

Šis 10 metų sukakties LDS 
seimas bus pats žymiausias ir 
berods skaitlingiausias.

—Narys.

grupių ir pavienių.
Iš senų 
n a u jus 
lūs ir

I sudarau 
Tikoniškais. 
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 Stono Ave., 
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

stočių BMT Line
Tel.: Glenmore 5-6191

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Rei-

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-8622

Maskva. — Daugiau kaip 
šimtas Lietuvos vaikinų ir 
merginų sportininkų atsi
lankė į didžią visos Sovietų 
Sąjungos sportų parodą. 
Lietuvos merginos ir kai 
kurie vaikinai buvo apsi
rengę savo tautiškais dra
bužiais.

f Penktas puslapi!

vas Johanson lankėsi Lietu
voj, Latvijoj ir Estonijoj, ir 
sugrįžęs pareiškė, jog šių 
trijų kraštų darbo žmonės 
jau seniai pritarė vienybei 
su Sovietų Sąjunga. Jis sa
ko, kad Lietuva, Latvija ir 
Estonija jau 1917 metais

būtų virtusios sovietiniais 
kraštais; bet tada rusų bal
tagvardiečiai, Vokietijos ka
riuomenė ir įvairių kitų ša
lių armijos užkirto kelią 
Lietuvai, Latvijai ir Estoni- 
jai į sovietizmą, kaip nuro
do Johansonas.

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

Rūgšti ruginėj 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.

ĮSIGYKITE DABAR
Žemiau parodyta tik keli iš mūsų didelio sandėlio 

šios rūšies daiktų.
yOUR OLD AaZAITCM Visokiausiu Rūsiu

■
[ TRADE IT IN FOR A

I^JEWEL

Bulovai

V VT

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

ROBERT*.
LIPTON •

JEWELER •
Įsteigta 1892 J

701 GRAND STREET • 
BROOKLYN, N. Y. J o ’

Tarpe •
Graliam & Manhattan Avės. • 

Tel. Stagg 2-2173 • *

Priminkite šį skelbimą ir gausite nuolaidą

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

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

680 SUMMER ĄVENUE 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

d <u

ŽIEDAI

nuo $1.50 augštyn 
Daimantai 

Melsvi-balti ir perfekto

KAIP PALAIKYT SVEIKATA
— VYRAI IR MOTERYS —

Kraujo, Odos ir Nervų Ligos, Abelnas Silpnumas, 
Chroniški Skauduliai, Skilvio ir Mėšlažarnčs ligos, 
Chroniški Rcumatiškl Nesveikumai, Nosies, Gerklės 
ir Plaučių Ligos, Inkstų, Pūslės Nesveikumai ir kitos 
Chroniškos Ligos Vyrų ir Moterų sėk
mingai gydoma. Kreipkitės i Dr. Zins su

■ Pasitikėjimu. Atskiri pasitarimų kam
bariai Vyram ir Moterim

Laboratorija, Kraujo ir Šlapumo Tyrimai, X-Rays 
IŠTYRIMAI DOVANAI

DU. L. ZINS
110 East 16th St, N. Y.

(Virš 28 m. Privatinės ir Ligoninėje Praktikos) 
Tarp Union Sq. ir Irving PI.

VALANDOS: 9 A. M.-8 P. M.; Sek
madieniais: 9 A. M.-2 P. M.



Buvo Gera Kon 
ferencija

“Tuk!.. Tuk!.. Tuk!. .”-j “Laisvės” 
Ekskursiją Traukiniu

Pirmadienį įvykusi Town 
Hall svetainėje konferencija 
kovai prieš reakciją, buvo iš 
visų atžvilgių gera. Konferen
cijoj dalyvavo nuo 200 organi
zacijų atstovai. Ji svarstė, 
kaip Amerikos liaudis gali 
sėkmingiau kovoti už garbin
gas, laisvas Amerikos tradici
jas, prieš puolimus ant darbi
ninkiškų organiz., darbo uni
jų, ateivių, verstiną kareivia
vimą ir tam panašiai. Konfe
rencija priėmė atatinkamas 

dentui Roosevcltui, kongresui 
ir senatui. Taipgi, išdirbo pla
ną tolimesnei kovai prieš re
akciją.

Skubino ir Pataikė j Upę
Greitai važiavęs automobi

lius, gal būt apie 50 mylių į 
valandą, išvertė Hudson upės 
šalimai užtvarą, tarpe prie
plaukų “A” ir No. 1 ir nuva
žiavo į upę. Policija graibstė 
upę su prietaisais kol užkabi
no automobilių ir ištraukė. 
Automobiliuje rastas negyvas 
George Evans Loynds, 53 me
tų amžiaus, iš Kingston, N. Y.

Sekmadienį Pasaulinėje Pa
rodoj buvo susirinkę per 5,000 
čechoslovakų. Jie vis dar palai
ko savo pavilioną. Kalbėjo eilė 
jų tautos vadų, kurie sakė, kad 
šalis bus išlaisvinta iš po Hitle
rio.

Dalyvavo 100 Automobilių 
Katalikų Pamaldose

Katalikų bažnyčios šv. 
Christoforo kunigai surengė 

* naujoviškas religines apeigas.
Kunigas Galvin atlaikė pamal
das, o paskui maldininkai susė
do į virš 100 automobilių, dar 
pasimeldė ir aplinkui važiavo 
poteriaudami. Tai buvo pada
ryta atydos atkreipimui, bet 
vietos gyventojai, kurie yra ki
tu tikėjimu, nepasitenkinę to
kiomis apeigomis ir jų 
bes trukdymu.

ramy-

Karo 
norin-

New Yorko apylinkei 
Departmentas leido imt 
čius įstot vieniems metams ka- 
riškon tarnybon, kadangi trims 
metams negana rašosi.

Moteris, Netekus Gero 
Gyvenimo, Nusižudė

F. W. Maxson turėjo gerą 
akanterio darbą, bet vėlesniu 
laiku jo neteko. Jis buvo ve
dęs jauną, gražią žmoną. Sek
madienį jo žmona sušuko: 
“Aš negaliu ilgiau tą pakęsti 
ir viską užbaigsiu!” Ji persi
pjovė rankų riešelius ir iššoko 
pro langa nuo šešto aukšto iš 
namo. Paliko tris kūdikius, 
vieną 6-šių mėnesių, kita *3 
metų ir trečia 5 metų. Visgi, 
palyginus su daugelio žmonių 
jų gyvenimą, jis nebuvo eko
nomiškai blogas.

Brooklyne Šeši Žmonės Su
žeisti Gatvekariy Nelaimėj
Brooklyne susikūlė du gat- 

vekariai ir sužeidė šešis ke
liauninkus. Gatvekaris Lori
mer St. drožė į gatvekarį Nos- 
trand Avė. Nelaimė įvyko iš 
priežasties, kad Lorimer gat- 
vekario “svičius” sugedo.

Nupigo Drabužiai—Kam?
• Skelbia, kad Pasaulinės Pa
rodos darbininkai dabar jau 
,gali gauti už pusę kainos dra
bužius. Mat, jų buvo pusėtinai 
daug prisiųtą. Pasaulinė Paro
da neužilgo baigsis, o tų dra
bužių dar yra daug, tai nutar
ta pigiai išparduoti.

Sekmadienį, rugpjūčio (Au
gust) 4 rytą, iš visų pusių N. 
Yorko ir Brooklyno lietuviai 
skubiai vyks linkui Liberty St. 
Ferry, Hudson paupy, iš kur 
lygiai 8:45 ryto, pagal dienos 
taupinimo laiką, , (Daylight 
Saving Time), iš stoties, visi 
ekskursantai bus perkelti lai
vu (Ferry) į New Jersey pu
sę, kur kiekvienas pasirinksi
me minkštas ir savo draugų 
ir draugių draugovėj sėdynes.

Paskui traukinys sustos Jer
sey City, Bayonne, Elizabeth- 
port, o atskiras traukinys į 
Elizabeth atgabens Newarko 
publika, kur jų vagonai bus 
prijungti prie bendros ekskur
sijos ir tada trauksime linkui 
Hopatcong ežero, kur po ža
liais medžiais, prie gražaus 
ežero galėsime visi smagiai 
laiką praleisti.

Kas norės taip pasikalbėti, 
pasišnekėti, tai galės tą pada
ryti prie stalų, kurių yra apš- 
čiai, pauksnyj. Kas turės 
ukvatą pasimaudyti ežere, tai 
gales maudytis. O vakare, 
kaip 8:30, traukinys grįš at-

Lankėsi “Laisvėje”
dienomis lankėsi 
ir “Laisvėje” wor- 
d. Mazurka, senas 

Jis čia

Šiomis 
Brooklyne 
cesterietis 
laisvietis ir veikėjas.
buvo atvykęs pasisvečiuoti, 
pamatyti New Yorko Pasaulio 
Parodą, tad podraug apsilan
kė ir “Laisvėje” pasikalbėti. 
Apsilankė taipjau ir LDS cen
tro rasti n ė js.

Su d. Mazurka lankėsi ir 
jo švogeris, brooklynietis Ado
maitis, pas kurį d. Mazurkai 
svečiavosi.

Beje, d. Mazurka užsakė 
savo giminaičiui Lietuvoje 
“Laisvę.”

Mažiau Lanko Parodą
Sekmadienis buvo 79-ta die

na nuo Pasaulinės Parodos 
atidarymo. 1939 metais 79-toj 
dienoj į parodą buvo atsilan
kę 115,871 bilietus pirkę as
menys, šiemet tik 76,941. Per-, 
eitais metais i 79 dienas į pa
rodą atsilankė 9,752,382 as
menys. šiemet per tą laiką tik 

tai ant 
mažiau, 

kad 1939 
75 centai 

50

7,284,093 asmenys, 
2.568,280 asmenų 
Dar reikia priminti, 
metais įžanga buvo 
ypatai, o šiemet jau tik 
centų. Mat. 1939 metais buvo 
Pasaulinėj Parodoj Sovietu Są
jungos pavilionas, kuris milio- 
nus žmonių traukė jį pamatyti 
ir jo pagelba gauti žinių apie 
naują pasaulį.

Mirė Šokikė Rooney
Šokikė Marion Bent Roo- 

nev, 60 metu, mirė ir bus pa
laidota trečiadieni. Ji pir
miau linksmino publiką, šoko 
“Capitol” teatre ir kitur, bet 
vėliau ja apsivedė turčius, tai 
jau mažiau scenoj rodėsi. Tie
sa. kada jų trečias sūnus gi
mė, tai buvo atsitikimu, kad į 
vaidinimus, kur buvo reikalin
gas vaikas, gabenosi ir jį.

Turčių Šeimos Silpnos
Jau senai yra įrodyta, kad 

turčių tarpe šeimyniškas, mei
lės ryšys, yra labai silpnas. 
Priežastis — turtai. Jie dėl iu 
nuolatos varžosi. Vedasi tik 
dėl turto, skiriasi taip pat.

Ponia Levinienė skundžia 
savo vyrą Harrisą Levine ant 
$250 alimoniios į savaitę. Tuo 
pat kartu iškėlė apkaltinimą, 
kad buk jos vyras gyvena su 
savo brolio pačia, ktiri persi
skyrus su jo broliu. 

gal. Į abi puses bilieto kaina 
tiktai $1, tai labai pigiai. Ke
lionė bus graži ir smagi.

Kaip ant traukinio, taip ir 
paežeryj visi svečiai ir vieš
nios bus tinkamai aprūpinti 
maistu ir įvairiais gėrimais.

Kas pereitais metais vyko į 
“Laisvės” ekskursiją, tas bu
vo pilniausiai patenkintas. 
Šiemet bus visi svečiai ir vieš
nios dar geriau aprūpinti, nes 
jau turime praktiką ir patyri
mą.

Lietuvos liaudies laisvė, jos 
kovoj pergalė, turėtų sujungti 
kuo plačiausias lietuvių mases. 
Dabar laikas visiems būti 
daikte ir pasidžiaugti tais lai
mingais įvykiais.

Dar kartą primename, kad 
bilietus .įsigykite iš kalno “Lai
svės” raštinėj arba pas platin
tojus, nes tada žinosime, ko
kio dydžio traukinys reikia 
samdyti. O sekmadienį, nesi- 
vėlinkite, nes kas pavėluosite, 
tai ir liksite, traukinys išeis vi
sur laiku, kaip nužymėta skel
bime.

Laisvietis.

Gelbėkime Jų Gyvastį!
Jungtinių Valstijų valdžia 

buvo pasirengus liepos 30 
diena išvežti iš Ellis Islando 
tris ispanus, liaudiečius kovo
tojus, į fašistinę Ispaniją, kur 
juos laukia mirtis. Jais yra 
Juan Lopez Guerrera, 25 me
tu amžiaus; Juan Rodriguez 
Manzanares, 34 metų ir Angel 
Lucas Marchate, 21 metų. Jei
gu jis bus nuvežti Ispanijon, 
tai aišku, kad generolo Fran
co gaujos juos nužudys!

Komitetas Pagelbai Ispani
jos Kovotojams, kuris turi raš
tinę 200 Fifth Ave., New Yor
ke, yra atsiklausęs Meksikos 
valdžios, kad tuos kovotojus 
priimtų. Meksikos konsulatas 
priėmė atsiklausima, bet rei
kia kelių dienų laiko sudary
mui formališkumu. Komitetas 
sutinka apmokėti Ellis Islande 
ju užlaikymo iškaščius ir pa
siuntimą i Meksiką. Komitetas 
kviečia visas organizacijas da
ryti spaudimą, telegramais ir 
telefonais, kad tie kovotojai 
nebūtų išvežti į fašistų nagus.

Kalbės Senatorius Nve Prieš
karinėse Prakalbose

Rugpjūčio 14 dieną, trečia
dienį. yra rengiamas no atviru 
dangumi didelis nrieškarinjs 
mitingas. Jis ivyks Velodrome, 
Coney Islande. Ten kalbės N. 
Yorko pažangus kongresma- 
nas Vito Marcantonio, . trans
porto darbininku unijos prezi
dentas M. J. Quill, visa eilė 
kitu žymiu kalbėtoji! ir sena
torius Gerald P. Nve iš North 
Dakota valstijos, šis mitingas 
turėtu būti labai skaitlingas 
akvvaizdoje paskutiniu tarp
tautinių ir amerikinių įvykių.

Smerkia Amerikos Darbo 
Partijos Senąją Gvardiją
Morris Watson, pirmininkas 

Amerikos Darbo Partijos pro
gresyvių narių, kurie kovoja, 
kad atbudavojus šios partijos 
kovingumą, pasmerkė Dubins- 
kį, Blanchardą ir kitus seno
sios gvardijos vadus, kurie ne
siskaito su partijos eiliniais 
nariais, bet eina išvien su re
akcija.

Du plėšikai užklupo, ir pasi
grobė iš Ridgewood teatro 
$650 pinigais. Kada judžiu ro
dymas baigėsi, tai vedėjas 
Teddy Alpert ėjo namų link, 
bet kokis 150 pėdų nuo teatro 
du ginkluoti plėšikai sulaikė 
jį, privertė grįžti atgal ir ati
daryti seifą. Vagiai pabėgo.

Į Ameriką Kraustės 
Karaliai

Į New Yorko prieplauką at
vyko didžiuliu lėktuvu “Clip
per” buvusi Austrijos karalie
nė Zita ir keturi jos vaikai. 
Tai jau ne pirma karališka 
šeimyna atsikrausto. Ištikro, 
Jungtinės Valstijos virto, kaip 
tas klonis, į kurį renkasi visi 
gyvūnai, kada užeina 
Iš visų svieto kampų, 
traukia į Ameriką 
karūnavoti asmenys, jų 
meilužes, generolai 
“mėlynojo kraujo
Bus vargo, kol visus sersime!

sausra. 
taip ir 
visokie 
pačios, 

ir kiti
• asmenys.

Nepaprasta Operacija
N.ligoninėj, 

nepaprasta

iš Jersey Ci- 
eksplozijoj

Medical Arts 
Yorke, padaryta 
operacija.

Mrs. Monheit, 
ty, įvykusioje 
prieš metus laiko buvo stipriai 
apdegus ir to pasekmėj nega
lėjo smakro atkelt nuo krūti
nes. Gydytojai pasakė, kad 
atitaisyt galima tik operacijos 
keliu ir tik pri gydant prie jos 
gyvo žmogaus kūną, laikinai 
prijungiant prie jos ta žmogų, 
kuris sutiktų duotis tai opera
cijai. Taipgi perspėjo, kad 
operacija būna tik 60 iki 70- 
tyje nutikiu sėkminga.

Jos vyras sutiko perkęst to
kia operaciją atsteigimui žmo
nos sveikatos ir jiedu atsigu
lė ligoninėj. Operacijoj, vyro 
rankos riešelis prijungta prie 
žmonos smakro ir iš jo pri
auginama jai oda. Po savaitės 
laiko 
viskas 
gą.

gydytojai sake, kad 
rodą į sėkmingą užbai-

Žymus Dvasiškis Kalbės 
prieš Coughliną

Newyorkiečių ruošiamame 
didžiuliame masiniame mitin
ge protestui prieš fašisto ku
nigo Coughlino ir Krikščionių 
Frontininkų atvirą grasinimą 
Amerikos demokratijai kalbės 
paskilbęs svečias kalbėtojas 
kunigas Owen N. Knox, Mi- 
chigano Civilių Teisių Federa
cijos pirmininkas.

Mitingas bus liepos 31-ma, 
Manhattan Center, 34th St. ir 
8th Avė., N. Y.

Long Islande rastas mašinoj 
sėdint nužudytas Alfred Fle
ming arba Smith, žinomas 
sukčius. Menama, kad tai sė
brų piktadarių jam duota 
“raidas.”

Greiti Lėktuvai Anglijai
Tšbudavojo ir Roosevelto or

laivių lauke jau išbandė grei
tąjį bombnešį, kuris pastaty
tas Anglijai. Jis gali 
žemyn kristi apie 500 
greitumo. Turi 1,250 
pajėgų motorą ir šešis 
svaidžius. Dar budavoja 80 to
kių pat lėktuvų Anglijai. Tik 
kažin ar nepavėluos?

stačiai 
mylių 
arklių 
kulka-

Pačiupinėjo "Gyvą Vielą”
Peter Rubin, 843 Havemey- 

er Ave., Bronx, taisydamas na
mą palietė “gyvą vielą,” vie
la, kuria eina elektros sriovė. 
Elektra jį numetė 10 pėdų ir 
skaudžiai sutrenkė, taip, kad 
net į Fordham ligoninę teko 
vykti.

Lietuviu Rakandu Krautuve
Parduodame įvairius rakandus labai nužemintomis 

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

Sets, Dinette Sets, Matrasai ir Springsai
GRAND CHAIR CORPORATION

LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI
ANT. PETRAITIS, Biznio Vedėjas

409 ir 436 Grand St. Tel. EV. 7-8451 Brooklyn, N. Y.

Persipjovė Rankų Riešelius 
ir Nušoko nuo Namo Stogo

Washington viešbutyj didžiai 
sujudino žmones tūlas Charles 
Logan, kuris apie savaitė atgal 
čia pasirandavojo kambarį. Jis 
parėjęs į viešbučio įeinamąjį 
kambarį skustuvu persipjovė 
rankų ryšelius, žmonės apspito, 
davė žinią policijai ir į ligoni
nę. Bet tuo kartu Logan išsi
veržė iš jų, nubėgo ant ketvirto 
aukšto namo stogo ir iš ten 
puolė žemyn. Jis užsimušė vie
toj. Priežastis nežinoma. Turė
jo būti labai rimta, kad žmogus 
nenorėjo toliau gyventi.

Septyniolika LaGuardia or
laivių lauko darbininkų prašo, 
kad New Yorko miestas su
teiktų jiems miesto darbus.

SUSIRINKIMAI
MASPETH, N. Y.

LDS 14 kp. susirinkimas įvyks 
ketvirtadienį, rugp. 1 d. Zabielskio 
Svet., 8 v. v. Prašome narių daly- 
zauti. — Sekr. (179-180)

LDS 13 KP. NARIAMS
Ketvirtadienį, 1 d. rugp., 8 v. v. 

Logan Inn Patalpoj, kampas Logan 
St. ir Atlantic Avė., įvyks kuopos 
susirinkimas. Nariai kviečiami da
lyvauti, ypatingai ateikite tie, ku
rių duoklės užvilktos. — A. Bie
liauskienė, Sekr. (179-180)

SVARBUS IŠVAŽIAVIMAS
Sveikatos Kultūros Draugijos, 

Brooklyno skyrius rengia didelį Au- 
to-Busu išvažiavimą į Birutės Dar
žą, White Sulphur Springs, N. Y. 
Sekmadienį, rugpjūčio 4 d. š. m. Bu
šai išvažiuos 6:30 vai. ryte, nuo Lie
tuvių Piliečių Kliubo, Union Avė., ir 
Stagg gatvių važiuojantieji gali Už
sisakyti sau vietas pas Draugijos 
sekretorių I. Kanaporių, Natural 
Health Foods Store 380 Hooper St., 
Brooklyn, N. Y.

Į ten ir atgal tik $2.00 keliones 
lėšos kainuoja, meldžiu užsiregis
truoti nevėliaus kaip penktadienį, po 
piet rugpjūčio 2 dieną. — Išvažiavi
mo Komitetas. (177-179)

PARDAVIMAI
Parsiduoda 9 kambarių nams, tik

tai biskutį reikia pertaisyti. Galima 
nupirkti už .$1800' grynais pinigais 
arba pagal susitarimą. Antrašas: 
189 South 2nd St., arti Roebling 
St., Brooklyn, N. Y. Prašome kreip
tis pas Chauncey Real Estate Com
pany, 149 Pierrepont St. Brooklyne.

Parsiduoda keturių aukštų akme
ninis namas su krautuve ir trys 
apartmentai. Reikalinga biskutį pa
taisymo. , Galima nupirkti už $2000 
grynais pinigais. Antrašas: 548 
Grand St., arti Lorimer St., Brook
lyn, N. Y. Kreipkitės pas Chauncey 
Real Estate Company, 149 Pierre- 
pont St. Brooklyne. (177-179)

PAJIEŠKOJIMAI
Aš, Agnieška Menkeliūnaitė, po 

po vyru Bartuliene, pajieškau savo 
švogerio Mikštas Yeranimas. Pir
miau gyveno Union City, Conn. Pra
šau jo paties atsišaukti ,arba kas 
žinote apie jį, praneškite man už 
ką būsiu labai dėkinga. Mrs. Agnes 
Bertulis, 261 E1. Market Street, Wil
kes-Barre, Pa. (177-179)

REIKALAVIMAI
Reikalingas pagelbininkas dirbti 

prie ūkės, nesenesnis kaip 55 metų 
amžiaus. Pageidaujama, kad būtų 
darbštus ir blaivininkas ir kad mo
kėtų automobilių kontroliuoti — ir 
maždaug suprastų ūkės darbą. Ge
ram darbininkui bus geras atlygini
mas. Prašome kreiptis sekamu an
trašu: M. Bubiencik, R. D. 4, Rich
field Springs, N. Y. (179-181)

RANDAVOJ1MA1
Pasirandavoja 4 kampiniai (box) 

kambariai ir kartu maudyne. Renda 
žema. Prie Wilson Ave. gatvekario 
linijos. Savininką galite matyt nuo 
7 vai. vakaro, 284 Cooper St. 
(Ridgewood) Brooklyn, N. Y. — M. 
Stasiūnas. (177-179)

Išsirandavoja krautuve, bei kriau
čių šapa. Naujai išdekoruota. Įtaisy
ta Singer mašinos ir kiti reikmenai 
reikalingi prie kriaučiavimo. Apart 
išsirandavojimo, galima ir mašineri
ją nupirkti. Kaina prieinama. Pra
šome 
56-10

kreiptis pas: Mrs. H. Bush, 
Remsen Pl., Maspeth, L. I.

(177-179)

Pasirandavoja 3 ir 4 kambariai, 
garu šildomi, visada karštas van
duo ir kiti parankumai. Randa: 3 
kambariai nuo $24 ir aukščiau, 4 
kambariai nuo $28 ir aukščiau. 677 
Metropolitan Ave., Brooklyn, N. Y. 
Vienas blokas nuo Graham Ave. 
BMT Subway stoties. (175-180)

NOTARY 
PUBLIC

f r ■

Telephone 
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Brooklyn, N. Y,

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

660 Grand Street

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 Barberiai

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

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. į 

__________________________ i

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

BAR ir GRILL 
LIETUVIŲ RESTAURANAS 
Įdomiai jpuošta lietuviška aludė 

ant Grand Street 
Rheingold extra Dry Alus.

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės•

Turime ir kambarių pernakvot 
arba savaitiniai išrandavot
JOSEPH ZEIDAT

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

LeVANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated
•

J. LeVANDA—E. LeVANDA
Tėvas ir Sūnus Levandauskai

UNDERTAKERS•
337 UNION AVENUE

BROOKLYN, N. Y.
Tel. Stagg 2-0783
NIGHT—HAvemeyer 8-1158

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

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

426 SOUTH 5th STREET BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties Tel. Evergreen 4-9508

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. — Brooklyn — ‘‘Laisves” Name

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

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

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO

Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas pieniškų valgių 
ir daržovių—virtų Ir žalių.
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Lietuviui Kuro Kompanija
{DEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

f 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 aprokaxjnus be jokio mokesčio.

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

Telefonas EVergreen 7-1661
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