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Dabar Laikas.
Paskui Gali Būti Pervėlu.
Sovietinės Lietuvos Drau

gams.
Supaikėjęs...”

Orlaiviu Į Vatikaną.

Rašo R. Mizara

zmo-

Atmainos Lietuvoje įnešė ir 
Amerikos lietuviuose 
diskusijų, visokių kalbų, 
liojimų, net pramanytų 
dų ir karštų polemikų.

Kaip daugelis Lietuvos
nių, taip ir amerikiečių lietu
vių, iki šiol neturėjusių griež
tesnio nusistatymo, dabar tu
rės padaryti “rokundą sumlei- 
nios,” turės persio'rijentuoti. 
Jie turės atsistoti vienon ar 
kiton pusėn : su Lietuvos liau
dimi ar su fašistais, su Sme
tona.

Kito kelio Lietuvos klausi
mu nebelieka.

Lietuvių tauta tarė savo žo
dį. Jinai tarė jį griežtai ir sto
rai. Jinai pasirinko naują ke
lią į ateitį. Be jokių ceremoni
jų, jinai nusitarė eiti su nau
juoju pasauliu — su socialis
tiniu pasauliu, — Sovietų Są
junga.

Atsiras tokių žmonių, — 
gerų žmonių, — kurie gal būt 
sakys, kad iš principo jie pri
taria tam, tik nereikėjo dary
ti taip greit, reikėjo dar pa
laukti.

Kiti — fašistai, kunigai, so
cialistų lyderiai, trockistai, — 
jau prakeikė Paleckio vyriau
sybę, prakeikė Liaudies . Sei
mą, prakeikė podraug ir visą 
lietuvių tautą, išrinkusią Sei
mą.

Pažangioji gi Amerikos vi
suomenė visu šimtu nuošimčiu 
užgyrė tartą lietuvių tautos 
žodį, padarytą josios žygį.

X

Murns rūpi čia tarti keli žo
džiai tiems žmonėms, kurie 
nėra labai įsikibę į skvernus 
kunigų, fašistų bei socialistų 
lyderiu. Mums rūpi, kad jie 
nepasiduotų klaidingam im
pulsui ir nenueitų su sovietinės 
Lietuvos priešais, nenueitų su 
smetonininkais.

Toki žmonės kaip tik ir tu
rėtu dabar, tuojau persiorijen- 
tuoti ir stoti su ta visuomene, 
kuri eina su Lietuvos liaudi
mi, su lietuvių tauta, o ne su 
josios išgamomis, tokiais, kaip 
Smetona.

i

čia tenka pasakyti ir sovie
tinės Lietuvos šalininkams: 
dirbkime labai gražiai., labai 
atsargiai. Nestumkime nuo 
mūsų judėjimo tų žmonių, ku
rie stovi vidurkelyj, kurie dar 
neturi savo griežto nusistaty
mo linkui naujosios Lietuvos.

Darykime viską, kad tokius 
žmones informuoti apie naują 
I ietuva kuoplačiausiai. Nepa
tingėkime su jais susieiti ir 
gražiai, mandagiai padisku- 
suoti. Nepamirškime apsilan
kyti pas daugelį darbininkų į 
jų namus ir ten pasitarti.

Aprūpinkime tokius žmones 
tinkama literatūra. Kitais žo
džiais, mes privalome padėti 
kiekvienam žmogui persiori- 
jentuoti ir patapti ištikimu 
naujosios Lietuvos draugu.

Tai svarbiausia mūsų 
šių dienų pareiga!

♦
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“Naujienos” jau apskelbė 
dr. A. L. Graičiūną “supaike- 
jusiu.”

Kodėl ?
Todėl, kad dr. Graičiūnas 

eina su nauja Lietuva; jis ei
na su Lietuvos liaudimi, su lie
tuviu tauta!

Nuo dabar “Naujienos” 
krikštys kiekviena žmogų, sto
vintį su Naująja Lietuva, “su- 
paikėjusiu,” “Maskvos agen
tu,” “nemokytu,” “durniumi,” 
tokiu ir kitokiu.

O tie, kurie norės grąžinti 
Smetoną Lietuvai, “Naujie
noms” bus “išmintingiausi,” 
“rimčiausi” ir “geriausi” žmo
nės.

Mes jau ne kartą nurodė
me, kad plūdimu sau nepatin-
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Darbo žmonių
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.00

Metams

ŽEMES DREBĖJIMAS TURKI
JOJ UŽMUŠĖ 300

Ankara, Turkija, liep. 31. 
—Naujas žemės drebėjimas 
vidurinėje Turkijoje, Ana
tolijoje, užmušė 300 žmonių, 
sužeidė kelis šimtus ir su
naikino dvyliką miestelių ir 
kaimų.

Pernai gruodyje žemės 
drebėjimai Turkijoj pražu
dė dešimtis tūkstančių žmo
nių, v

Nauji Lietuvos Vy- 
riausybes Žingsniai

Specialus Pranešimas “Lai
svei” iš Kauno

Kaunas, liep. 30. — Šian
dien išvyko Lietuvos dele
gacija į Vyriausią Sovietų 
Sąjungos Tarybą (prašyt, 
kad Sovietai priimtų Lietu
vą į Sovietų Sąjungą).

Įsteigta prekybos minis
terija.

Įmonių pervedimas į vals
tybės rankas sklandžiai ei
na.

Sudarytos komisijos sei
mo nutarimams dėl žemės 
pravesti.

Lietuvos vyriausybė pa
naikino žodį “ponas.”

Tėvas Nušovė Dukterį, 
Kad Ji Negrįžo su 
Juom į New Yorką

North Andover, Mass. — 
Areštuotas James Pallas, 
kaltinamas, kad jis penkiais 
revolverio šūviais nužudė 
savo dukterį Agnę, 22 metų 
amžiaus, buvusią newyor- 
kietę. Tėvas sako, jog jis 
nušovė ją todėl, kad jinai 
atsisakė grįžt su juom į 
New Yorką, kur jis turi 
dirbtinių gėlių dirbtuvėlę.

Kivirčai tarp tėvo ir duk
ters buvo kilę ir dėl pinigų. 
Duktė mylėjosi su vienu 
gyvanašliu iš Lawrence, 
Mass., ir gyveno su juom 
kaip pati su savo vyru, 
nors tas lawrencietis dar 
neturėjo galutinų teismiškų 
perskyrų nuo pirmesnės sa
vo žmonos.

Tėvas buvo padėjęs $500 
į N. Andoverio banką kaip 
pasogą dukteriai, kada ji 
susituoks su tuom gyvanaš
liu. Bet paskutiniu laiku 
duktė ir jos mylėtinis pa
reikalavo iš tėvo jau tūks
tančio dolerių. Dėl to jis 
smarkiai susipyko su ja ir 
jos “vaikinu.”

Dabar policija kvotė ir 
jos mylimąjį.

karnų žmonių ‘Naujienos’ pra
lenkia net Mahanojaus “Sau
lę.“

“Naujienas,” mat, redaguo
ja mokytas žmogus. O jeigu 
mokytas, tai jis turi mokėti ir 
plūstis!. . .

“Garbingas ganytojas” ir 
“tėvų marijonų generolas” vy
skupas Bučys lėktuvu išlėkė iŠ 
Amerikos į Vatikaną.

Ar jis ten nulėkė “tautos 
reikalais” ar bažnyčios, nie-

Vokiečių Komunistai 
Šaukia į Kovą prieš 
Nazių Imperialistus

Stockholm, Švedija.
gauti laiškai nuo Vokietijos 
darbininkų aprašo, kokį ma
nifestą prieš nazių imperia
listus išleido slaptoji Vokie
tijos Komunistų Partija. 
Sako, kad vokiečiai darbi
ninkai iš rankų į rankas lei
džia tą manifestą, skleisda
mi jį tarp kitų darbininkų 
fabrikuose, kasyklose ir di
džiosiose Vokietijos prie
plaukose.

Vokiečių komunistų ma
nifestas šaukia darbininkus 
baigt karą per kovą prieš 
pačios Vokietijos imperialis
tus ; ragina darbininkus, 
kad jie patys parašytų tai
kos sutarties sąlygas, be

KVOS REGISTRUOJAMUS ATEIVIUS 
APIE POLITINĮ JU VEIKIMĄ

. ......... .. 1 " ■ * ............ «

Reikalaujama, Kad Nepilietis Sveturgimis Pasakytų, Ko
kiom Organizacijom Jis Priklausė per 5 Paskutinius metus

Washingtom---- Nuo rug
pjūčio mėnesio 27 d. .prasi
dės Jungtinėse Valstijose 
registrą vimas nepiliečių 
sveturgimių ir jų pirštų 
nuospaudų traukimas, ir iki 
gruodžio 26 d. šiemet visi 
tie žmonės turės susiregis- 
truot, kaip pareiškė Earl G. 
Harrison, registracijos di
rektorius. Viso šiuo laiku 
esama 3 milionai ir 600 tūk
stančių ateivių, kuriem rei
kės užsiregistruok

Kas sužiniai vengs regis
travimosi, bus baudžiamas 
iki 6 mėnesių kalėjimo ir 
$1,000 piniginės baudos. Pa
našios bausmės yra skiria
mos ir už neteisingus atsa
kymus į klausimus, surašy
tus registravimosi blanko- 
se.

Už dviejų savaičių pirn) 
registravimosi pradžios ga
lima bus gaut pavyzdines 
registracijos blankas visose 
45,000 pašto stočių, o patį 
registravimą atliks • 7,300 
pašto stočių pirmos ir ant
ros klasių.

I š p i 1 d ęs registravimosi 
blanką su atsakymais į 15 
klausimų, nepilietis turės 
prisiekt, kad davė teisingus 
atsakymus.

Vienas klausimas regis
tracijos blanko j e reikalau
ja, kad nepilietis sveturgi
mis pasakytų:

“Kokių organizacijų na
rys aš buvau per paskuti
nius penkerius metus arba 
kokioms organizacijoms aš 
darbavausi, kurios ištisai 
arba dalinai buvo pašvęstos 
tam, kad patarnaut politi
niams reikalams bet kurios

I————■■*.———<——y—MB 
kas nežino. Svarbu priminti 
tik tą, kad jokis kitas vysku
pas ir generolas nesišvaisto po 
platųjį pasaulį tiek daug, kaip 
vyskupas Bučys.

Ir jis tai daro, aišku, ne sa
vo bet lietuvių katalikų pini

gais !

Čia | svetimų žemių prijungimo 
ir pagrindais visų tautų 
laisvo apsisprendimo.

Vokiečių komunistai pa
reiškė, jog Vokietijos darbi- 

, ninkai yra vieningi su dar
bininkais Franeijos ir kitų 
kraštų, kuriuos naziai pa
vergė. Sako, kad užkariavi
mas Franeijos, Belgijos ir 
kitų kraštų visai netarnau
ja jokiems reikalams vokie
čių darbo klasės.

Manifestas šaukia vokie
čius pasekt pėdomis Sovie
tų Sąjungos darbo žmonių 
ir sako, jog tik Sovietuose 
veikia tikras tautų apsi
sprendimas.

svetimos valdžr^svi
Tie klausimai nepilie- 

čiams dar nėra visi viešai 
paskelbti, bet New Yorko 
Times rašo, jog vienas klau
simas reikalauja, kad “kiek
vienas nepilietis t sveturgi
mis paduotų pilną sąrašą vi
sų kliubų, organizacijų ar 
draugijų, prie kurių jis pri
klausė per paskutinius pen
kerius metus ir ką jis veikė 
tose organizacijose, ir ką jis 
turi intenciją toliau veikti.”

Kiti klausimai teiraujasi, 
ar nepilietis buvo krimina
liai nusikaltęs, ar buvo ka
rinėje tarnyboje bet kurios 
šalies, ir tt.

Nepiliečiai virš 14 metų 
amžiaus turi patys atsakyt 
visus klausimus, o už jau
nesnius atsako jų tėvai ar 
globėjai devynis klausimus. 
Sulaukę 14 metų amžiaus, 
visi nepiliečiai turi patys 
ateit užsiregistruot ir leis
tis nuimt jų pirštų nuospau
dus.

Regis tracijos klausimai 
bus išversti į bent šešias 
“didžiąsias kalbas.”

Pirm registravimui prasi
dedant, valdžia duos paaiš
kinimų ir per svetimkalbių 
laikraščius Amerikoje.

Atimta Pilietybė Dviem Bu- 
vusiem Latvijos Atstovam

Ryga. — Sovietinė Latvi
jos valdžia atėmė pilietybę 
iš Karlio Zarinso, buvusio 
jos atstovo Londone, ir iš 
Alfredo Bilmanio, buvusio 
Latvijos atstovo Jungtinėse 
Valstijose.

Naujoji Latvijos valdžia 
buvo j liepus jiem grįžt na
mo; bet Zarins ir Bilmanis 
atsisakė ir dar su smerkian
čiais^ pareiškimais išstojo 
prieš naująją Latvijos vy
riausybę.

ITALAI SIUNČIA SUBMA
RINE VOKIEČIAMS

Berne, Šveicarija. — Pra
nešama, kad Italija ant 
traukinių vagonų platformų 
siunčia “kišeninius” savo 
submarinus į Vokietiją pa
dėt vokiečiam žygyje prieš 
Angliją. Tie submarinai esą 
tiktai apie 36 pėdų ilgio.

Atkelėiviai iš Vokietijos 
ir Franeijos sako, kad vo
kiečiai sutraukė didžiausias 
karines jėgas į šiaurinę 
Franci j ą, b e s i r e n gdami 
briautis į Angliją.

Ispanai Šturmuosią 
Angly Gibraltarą
Berne, Šveicarija. — Vo

kiečiai ir italai atvykę čia 
iš Ispanijos pasakoja, kąd 
ispanų valdžia daro prisi
rengimus šturmuot Gibral
tarą, anglų tvirtovę prie 
vandens “vartų” tarp Vi
duržemio Jūros ir Atlanto 
Vandenyno. Spėjama, kad 
Ispanija užpuls Gibraltarą, 
kaip tik vokiečiai pradėš iš 
tikrųjų šturmuot Angliją.

Ispanija sutelkė didžią
sias vokiškas ir ‘ itališkas 
kanuoles bombarduot Gib
raltarą iš užpakalio. Pasi
rodė būriai ginkluotų Ispa
nijos laivų ties La Linea, 
arti Gibraltaro.

Sakoma, kad tuo pačiu 
laiku ir Italijos orlaiviai 
atakuos Gibraltarą.

Stambūs Latvijos Žem
valdžiai Sabotažuoja 
Sovietinę Vyriausybę
Stockholm, Švedija.—Pra

nešama iš Latvijos, kad 
stambieji farmeriai ten iš
pjovė “visą perviršį savo 
galvijų.”

Sovietinė Latvijos vy
riausybė ūkininkui palieka 
iki 30 hektarų (75 akerius) 
žemės. Tai stambieji farme
riai, vadinami buožės, dą- 
bar ir tedirba tik 30 hekta
rų plotą, o kas yra viršaus, 
tai palieka nedirbtą.

Vyriausybė atsišaukė, kad 
farmeriai turintieji dau
giau kaip 30 hektarų žemės 
vis tiek ją visą dirbtų, ge
rai suimtą- derlių ir užsėtų 
visą plotą žiemkenčiais ja
vais, kaip ir paprastai. Vy
riausybė žadėjo tinkamai 
atlygint už apdirbimą že
mės virš 30 hektarų. Bet 
stambieji farmeriai visvien 
sabotažavo tokius laukų 
perviršius.

Už tai daugelis jų pa
traukta teisman ir nubaus
ta.

Dabar “Nepatogu” Vokie
čiam Užpult Angliją

Roma, liepos 31. — Itali
jos fašistų dienraštis “Gior- 
nale d’Italia/” reikšdamas 
savo valdžios mintį, rašo, 
kad Vokietija dar tuoj aus 
nešturmuos Anglijos. Sako, 
jog “susidarė skirtingos są
lygos, todėl vokiečiams ne
tinka prieš Angliją toks 
žaibiškas karas, kaip kad 
jie vedė prieš Franci ją.”

Camden, N. J. — Per ek
sploziją ir gaisrą R. M. 
Hollingshead kompanijos 
maliavų fabrike čia sudegė 
bent devynios darbininkės, 
o pagal pirmuosius United 
Press pranešimus, gal žuvo 
net keli desėtkai asmenų, 
dirbusių tame fabrike.

Gaisras kilo iš eksplozi
jos antradienį po pietų. Fa
briko viršininkai sako, kad 
gal nuo karšto oro savaimi 
užsidegę aliejai.

Be žuvusių darbininkių, 
tapo sužeista apie 200 as
menų, tarp jų ir 40 gaisra- 
gesių iš Camdeno ir Phila- 
delphijos.

Maliavų ir aliejų sprogi
mai drebino plačią apylin
kę ir gaisras sunaikino 
ąpie 125 namus. Skaičiuoja
ma, kad eksplozijos ir ug
nis padarė iki 2 milionų do
lerių medžiaginių nuostolių.

Gaisro pasėkoje šimtai 
žmonių liko be pastogės. 
Mieste paskelbtas nepa
prastas, varžos stovis. Tvar
kai palaikyt gauta ir šimtas 
policininkų iš Philadelphi- 
jos.

Aplink pleškantį fabriką 
sugužėjo giminės darbinin
kių ir darbininkų, raudoda
mi ir klykdami dėl savo ar
timųjų, kurie buvo paimti 
į ugnies sląstus tenai. Iš pat 
karto buvo nustatyta, kad 
žuvo 8 iki 9 darbininkių, 
bet tuo laiku dar buvo liep

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

Lewis Smerkia Abidvi 
Kapitalo Partijas ir 
Verstiną Kareivystę
St. Louis, Missouri.—Su

važiavime didžios Jungtinės 
A u t o m o b ilių Darbininkų 
Unijos John L. Lewis, CIO 
unijų pirmininkas, savo kal
boje pliekė demokratų ir 
republikonų partijas, kad 
jos nei viena nei antra nie
ko tikro nenuveikė, idant 
suteikt bedarbiams darbus 
ir gyvenimo užtikrinimą 
darbininkams.

Nežiūrint viso kariškos 
pramonės įkaitimo, dar te
bėra 10,700,000 bedarbių 
Jungtinėse Valstijose, kaip 
nurodė kalbėtojas. Pati val
džia leidžią ginklų ir amu
nicijos kompanijoms laužyt 
Šalies Darbo Santikių Įsta
tymą, kuris reikalauja dar
bininkams unijinių sąlygų.

Įžiūri Sekimą Hitlerio 
Pėdomis

CIO pirmininkas Lewis 
šaukė darbininkus kovot 
prieš prezidento Roosevelto 
sumanymą, r e i k a 1 aujantį 
įvest verstiną karišką tar
nybą visiem vyram nuo 18 
iki 64 metų amžiaus. Sakė, 
jog tas sumanymas seka 
hitlerizmo takais ir reikštų

smaugimą pilietinių laisvių 
šioje šalyje, jeigu kongre
sas priimtų jį kaip įstatymą.

Lewis smerkė skleidiihą 
kariškos isterijos Ameriko
je ir su pasipiktinimu pri
minė, jog tas Roosevelto 
sumanymas reikalauja 
baust iki 5 metų kalėjimo 
ir “$1,000 piniginės baudos 
kiekvieną, kuris pareikš pa
sipriešinimą verstinam ka
reiviavimui.”

Kalbėtojas taipgi nurodė, 
kad Frank Murphy, būda
mas Michigano valstijos gu
bernatorium, andai grūmo
jo atsiust miliciją ir iššau- *, 
dyt darbininkus, kurie sė
dėjimu streikavo viduj au
tomobilių fabrikų. O paskui 
Rooseveltas paskyrė Mur
phy teisėju Vyriausio Jung
tinių Valstijų Teismo.

“Aš visuomet stosiu už 
prastų žmonių reikalus,” 
užreiškė Lewis: “šios šalies 
žmonės kurią nors dieną vi
siškai praras pasitikėjimą 
senosiomis politinėmis par
tijomis ir sudarys savo loc- 
rrą partiją, nepriklausomai 
nuo kapitalistų veikt politi
nėje dirvoje.”

SUDEGĖ DEVYNIOS DARBININKĖS 
FABRIKO EKSPLOZIJOJ CAMDENE
Maliavą Fabriko Sprogimas ir Gaisras, be to, Sužeidė 

Šimtus Kitą; Padarė apie $2,000,000 Nuostolią

snomis iš visų pusių apsup
ta keli desėtkai daugiau vi
duje.

Protestą Audra Prieš 
Verstiną Kareiviavimą

Washington, liep. 31. — 
Daugybė protesto laiškų ir 
telegramų užplukdė rašti
nes visų kongresmanų ir se
natorių — prieš valdžios 
sumanymą įvest verstiną 
kariuomenės tarnybą Jung
tinėse Valstijose. Kur vie
nas laiškas ar telegrama 
pritaria tam sumanymui, 
tai 20 laiškų ir telegramų 
smerkia verstiną kareivia
vimą ir reikalauja, kad 
kongresas jį atmestų, kaip 
patyrė United Press, ame
rikinė žinių agentūra.

Vakar karinė senatorių 
komisija užgyrė Roosevelto 
reikalavimą paimt į karinę 
tarnybą visus valstijų mili
cininkus.

London, liep. 31. —Vokie
čių orlaiviai vėl bombarda
vo Angliją. Anglai sakosi 
nukirtę žemyn 11 priešo or
laivių.

Peoria, Ill., liep. 31.—Čia 
areštuota keli komunistai 
už lapelių skleidimą. Vy
riausybė reikalauja po $20,- 
000 užstato už kiekvieną.

ORAS. — Šį ketvirtadienį 
būsią neperkaršta.
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Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the 

Act of March 3, 1879.

1,247 Nariai į LDS
Lietuvių Darbininkų Susivienijimo or

ganas “Tiesa” (rugpj. 1 d. laidoj) prane
ša, kad Jubilėjiniame LDS Vajuje yra 
gauta 1,247 nauji nariai. “Tiesos” žo
džiais:

“Jubiliejinis vajus, pasibaigęs birželio 
1 d., davė mūsų Susivienijimui 1,247 nau
jus narius. Tai geriausiai nusisekęs LDS 
vajus. Apie 300 mūsų darbuotojų atliko 
pavyzdinga darbų. Rainys ir Grubis ge
riausiai vajuj pasižymėjo. Visa eilė kitų 
draugų taipgi gavo po gera skaičių nau
jų narių.

“Daugelis darbuotojų, tiesa, nepasiekė 
dovanų eilės, bet jie vistiek smagiai jau
čiasi savo darbo vaisiais. Smagu jiems 
dabar minėti 10 metų LDS gyvavimo 
sukaktį.

“Kiti draugai ir toliaus darbuojasi: 
įrašinėja naujus narius.”

Vadinasi, gauta nemažai naujų narių. 
Deja, 10,000 narių LDS dar vis neturi. 
O kol to neturi, tai nei vienas LDS vei
kėjas neprivalo būti pasitenkinęs. Kiek
vienas LDS veikėjas privalo darbuotis, 
kad juo greičiau pasiekus tąja skaitlinę.

Būtų labai gerai, kad darbas už įra
šymų naujų į LDS narių tęstųsi be pa
liovos.*

John L. Lewis Pareiškė Savo Balsą
CIO vadas John L. Lewis išstojo griež

tai prieš projektuojamų verstino karei
viavimo bilių, žinoma, kaipo Burke-Wad
sworth bilius. CIO vadas sako, kad tai
kos metu įvedimas verstino kareiviavimo 
yra priešingas pamatiniams dėsniams ša
lies konstitucijos. Tai yra pasimojimas 
ant žmonių teisių.

Labai laiku ir vietoje CIO prezidentas 
tokį pareiškimų padarė. Jei tik visi dar
bo unijų vadai ir kiti visuomenininkai 
bei organizacijos pareikštų savo opozici
jų, tai paminėtasis bilius įstatymu nie
kad nebūtų padarytas.

Paklausimai Kunigų “Draugui”
Čikagos kun. “Draugas” (laidoj iš lie

pos mėn. 29 d.) rašo:
“Rusija per 120 metų Lietuva valdė ir 

lietuvių tautų engė. Lietuvių tauta Rusi- 
jų ir rusus labai gerai pažįsta, jų kator
gų ir jų kruvinas nagaikas atsimena...”

Čia kunigų “Draugas” kalba apie ca- 
ristinę Rusi jų, aišku. Šių dienų Rusija— 
sovietinė socialistinė Rusija—yra ne ta. 
Carizmas ten išnaikintas. Ten, kur buvo 
priespauda, dabar laisvė žydi visiems 
darbo žmonėms, visoms tautoms.

Bet kodėl kunigų “Draugas” užsima
nė taip aštriai apie caristinę Rusijų kal
bėti?

Todėl, kad įkalbėjus savo skaitytojams 
neapykantos ir prieš sovietinę Rusijų. 
“Draugo” redaktorius mano, kad jo skai
tytojai yra toki kvaili, kad ims ir pati
kės tiems melams, kuriuos ponas redak
torius jiems patieks.

Bet grįžkime prie dalyko. Kunigų laik
raštis sako, kad jis neapkenčiųs caristi- 
nės Rusijos. Gerai. Jeigu taip, tai kodėl 
“Draugas” niekad nepasmerkė Lietuvos 
kunigų, kurie rėmė carizmų Rusijoj, ku
rie padėjo caro žandarams engti lietuvių 
tautų? Tegu “Draugo” redaktorius pa
skaito :

“... politišką Lietuvos neprigulmybę 
skaitome už tuščią svajonę ir prieš aną 
išreikštą neva Lietuvos Social-demokrati- 
jos partijos išleidžiamose knygelėse at
virai protestuojame. Sargiečiai (vadina-
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si, kunigai, klerikalai), o su jais visa 
konservatyviška lig kaulų Lietuva, pri
pažįsta ciesorių už tikrą savo valdoną ir 
nuo Rusijos nerūpinasi skirtis...”

Šitaip rašė kunigų laikraštis “Tėvy
nės Sargas” savo numeryj 12-tam, 1900 
metais, kai Lietuvą engė carizmas!

Toliau. Ar kunigų “Draugo” redakto
rius atsimena Seinų vyskupo įpėdinio, 
praloto Antanavičiaus aplinkraštį, išleis
tų Lietuvoje, kuriame tasai pralotas lie
pė katalikams mušti visus tuos, kurie 
kovoja prieš carizmų, kurie kovoja už 
lietuvių tautos laisvę? Jei jis neatsime
na, jei jis jo neskaitė, tai mes jam ga
lėtume jį parūpinti.

Ar kunigų “Draugo” redaktorius ne
atsimena, kaip kunigas Laukaitis gyrėsi 
valstybės Dūmoje, sakydamas:

“Mes, Lietuvos kunigai, uoliai padėjo
me valdžiai numalšinti kramolą (sukili
mą) Lietuvoje?”

Ar kunigų “Draugo” redaktorius ne
atsimena, kai kun. Laukaitis su Yču 
įteikė kraugeriui, Lietuvos neprieteliui 
ir engėjui, carui Mikei ikona dovanų?

Ar kun. “Draugo” redaktorius neatsi
mena to fakto, kad visose lietuvių kata
likų bažnyčiose buvo prašoma Dievo, kad 
jis išlaikytų carą ir visa lietuvių tautos 
krauju susitepusia jo šeimų?

Ar kun. “Draugo” redaktorius nežino 
ir to, kad per visų carizmo viešpatavi
mų Lietuvoje lietuviai kunigai ant pilvų 
šliaužiojo prieš ta nevidonų carų Mikę?

Jeigu “Draugo” redaktorius to nežino, 
tai jis neturėtų teisės būti redaktorium. 
O jei jis žino, tai jis nors dabar turėtų 
pasmerkti Lietuvos kunigus, kaipo par- 
davikus lietuvių tautos, kaipo lietuvių 
tautos priešus.

Baimė Turi Dideles Akis
Jungtinėse Valstijose yra žmonių, ku

rie labai nedraugingi linkui Sovietų Są
jungos. Aukštumos nedraugingumas bu
vo pasiekęs laikė Finlandijos karo su 
Sovietais, kada kapitalistinė spauda bu
vo užpildyta šmeižtais, o Hooveris zujo 
po visų šalį ir rinko aukas Finlandijos 
“demokratijos” gelbėjimui, kurios ten 
nebuvo ir nėra. •

Mes sakome, kad Jungt.' Valstijų"ne
drauginga politika su Sovietais yra kenk
sminga pačiai Amerikai, ypatingai Toli
muose Rytuose, kur Japonijos imperia
listai atvirai rengiasi karan prieš Ameri
ka. Mes sakome, kad jeigu Jungt. Valsti
jos vestų draugiškesnę politika su So
vietų Sųjunga, tai iš to laimėtų mūsų ša
lis, nes ji turėtų draugę. Mes žinome, 
kad Sovietų Sąjunga neturi jokių pasi
kėsinimų prieš Jungtines Valstijas, nie
kur nekiša kojos Amerikai, tai tuo pa
tim turėtų ir mūsų šalis atsiteisti. Bet 
tūli politikai, apimti didelės neapykantos 
prieš Sovietus, prieš Sovietų santvarka, 
tų dalykų nemato.

Ir dabar, kada Pabalti jos valstybes— 
Lietuvą, Latvija ir Estija,—nutarė jung
tis su Sovietų Sųjunga, tai jų valia. Ir 
valia Sovietų Sąjungos. Niekas tų nega
lės sulaikyti. Ir jeigu Washingtono val
džia, vietoj skaitytis su įvykusiu faktu, 
skaitysis su žmonėmis, kaip Belmanis, Ža- 
deikis, kurie nieko neatstovauja, tai tik 
sau blogo padarys, tik dar daugiau blo
gins santykius su Sovietų Sąjunga, o tas 
Pabaltijo j padėties nepakeis.

Iš to išplaukė ir tas sąjūdis dėl to, 
kam Sovietai ginkluoja Didžiąją Diome- 
do Salų, stato ten orlaivių lauką, kuri yra 
Beringo Pertakoj, tik mylia nuo Mažo
sios Diomedo Salos, kurią valdo Jungt. 
Valstijos, netoli Alaskos.

Ar Sovietai ginkluoja salą ar ne, mes 
nežinome. Jeigu ginkluoja, tai už tai at
sako Amerikos nedraugiška politika. O 
ginkluoti jie turi teisę, kąip ir Amerika 
turi tokią pat teisę ginkluoti savo salas.

Generolas Vitkauskas Neklausė 
“Tautos Vado”

So. Bostono “Darbininkas” (liepos 30 
d.) rašo, jog kada Raudonosios Armijos 
būriai atvyko į Lietuvą, tai “tautos va
das” Ant. Smetona “įsakęs Lietuvos ka
riuomenės vadui, gen. Vitkauskui, pasi
priešinti jėga, bet gen. Vitkauskas atsi
sakė tai padaryti.”

Tuomet Smetona smuko iš Kauno pas 
Hitlerį.

Jeigu taip buvo, tai tas dar kartų pa
rodo, kad Smetona buvo ir yra lietuvių 
tautos neprietelius. Jis norėjo įtraukti 
Lietuvą į karų su Sovietais. Jis norėjo,.. 
kad lietuvių tautos sūnūs žūtų už jo

Anglijos moterys ir vaikai, išgirdę vokiečių bombanešių dūzgimą, tuojau 
metasi Į palapines, saugojančias nuo bombų. Paveiksle matosi vienas toks 
vaizdelis.

Skaitlinės ir Skaičiuotojai
Amerikoniška patarlė sa

ko: “Skaitlinės nemeluoja, 
bet melagiai skaičiuoja.” 
O tas reiškia, kad melagius 
moka panaudoti skaitlines 
parėmimui savo melo, idant 
jis išrėdytų į tikrovę. Tik
tai taip melagius gali savis
toviai neprotaujantį žmogų 
apgauti ir nusivesti savu 
keliu.

nei duonos riekei apsitepti? 
Žinoma, kad ne. Gali reikšti 
kaip tik priešingai. Gali rei
kšti, kad Lietuvos valstietis 
(kaip kad būdavo prieš ka
rų, kaip aš atsimenu), pas
kutinį svarelį sviesto par
duoda, pats tik velykose jo 
pagauna, o Sovietų Sųjun- 
gos valstietis jį pats suval
go, todėl eksportui nelieka.

ga pagamina tiek baisiai 
daug linų, o tiek mažai te- 
eksportuoja. Tai turėtų 
reikšti, kad jį sunaudoja na
miniams reikalams, o tos 
trys šalys savo linus sten
giasi išgabenti užsienin, 
idant gauti pinigų. Tačiau 
ir čia, žinoma, Grigaitis su
randa tų trijų šalių žmonių 
pralobimą, o Sovietų Sąjun
gos žmonių nesvietiškų su- 

į ubagėj ima.
Taigi, “skaitlinės neme

luoja, bet melagiai skaičiuo
ja.” A. B.

Klausimai ir 
Atsakymai

Klausimas:
Gerbiami Redaktoriai: 

Prašau tamstų atsakyti į 
/ mano klausimus:

1. Ar teisybė, kad repub-

tikslams. Jis sako: “Toliau, 
imkime linus. Sovietų Są
junga užaugina 65 nuošim
čius viso pasaulio pagami
namų linų. Bet sovietų linų 
eksportas visai nedaug vir
šija Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos linų eksportą; sovie
tai eksportuoja 33,500 tonų 
linų pluošto, o trys minėto
sios Pabaltijo šalys—3,-

likonu kandidato Mr. Will- 
kie abu tėvai gimę. Vokieti- 
joje?

2. Ar Goeringas, vokiečių 
karo vadas, buvo Ameriko
je? Aš girdėjau, kad Goe
ringas yra Amerikoje gimęs 
ir per pasaulinį karą tarna
vęs kariuomenėje. Jis taip
gi buvęs antru leitenantu 
Franco, o dabar nazių karo 
vadas. Ar teisybė?

K. V.
Atsakymas:

*

Šitokį negarbinga vaid
menį dabar lošia tūli laisvos 
Lietuvos priešai. O kaip vi
suose panašiuose skymuose, 
taip šiame ryškiausi pavyz
dį mums suteikia “Naujie
nų” redaktorius. Štai liepos 
29 dienos editoriale jis iške
pa ištisą filosofiją, kodėl 
Sovietų Sąjunga esanti su
interesuota Pabalti jos kraš
tais/būtent, Lietuva, Latvi
ja ir Estonija. Teritorijos 
Sovietų Sąjungai daugiau 
nebereikią, nes ji jos tu
rinti pakankamai; gyvento
jų tie šeši milionai irgi nie
ko nereiškią, nes ji jų turin
ti tiek ir tiek.

Tai kas gi tuose trijuose 
kraštuose taip svarbu tiems 
bolševikams? Grigaitis at
sako trumpai ir drūtai: Ogi 
šių trijų “respublikų tur
tai.” Sovietų Sąjunga, “nors 
labai didelė”, bet ji esanti 
“paskendusi skurde”. Sovie
tų darbininkai už dyką dir
bą, o valstiečiai t nuolatos 
badauja.

Kas kita, girdi, su Pabal
ti jos kraštais buvę. Čia tik
rai žydėjęs tikras žemiškas 
rojus lygiai visiems—ir bur
žujams, ir darbininkams, ir 
valstiečiams.

Bet kur įrodymas, kad 
Sovietų Sąjungoje tik uba
gai ir baduoliai gyvena?

Kur įrodymas, kad Lietu
voje, Latvijoje ir Estoni- 
joj, iki pat šių dienų, kuo
met ten viskas perėjo į dar
bininkų ir valstiečių rankas, 
turtais buvo pražydėjusios 
visos tvoros?

O t štai čia .Grigaitis ir 
pradeda skaitliuoti—skaitli
nes vilkti ant savo kurpalio. 
Sako jis: “Milžiniškoji Ru
sija 1937 metais išvežė į už
sienį viso tiktai 14,600 to1- 
nų. sviesto, o mažiukės Pa
balti jos valstybėlės—47,500 
tonų, tai yra, tris kartus 
daugiau, negu Rusija!” 

> Jis pats ir šauksmaženk- 
lį padeda. Bet ar šitos skait
linės jau ir reiškia, kad Lie
tuvoje, Latvijoje ir Estoni- 
joje sviesto visur kalnai, 
o Sovietuose jo neužtektų

Jeigu Lietuva būtų buvus 
sovietinė, o Sovietų Sąjun
ga smetoninė, tai kaip tik 
šitaip Grigaitis būtų argu
mentavęs prieš Lietuvą. Bū
tų šaukęs: Žiūrėkite, Lietu-
va sviestą išveža užsienin, 
o namie žmonės badauja!

JEikime toliau. Paimkime 
mišką, štai ką sako Grigai
tis: “Sovietų Sąjunga turi 
200 kartų didesnį miškų plo
tą, negu Pabaltijo šalys, 
bet ir šitoje srityje tų ma
žiukių šalių eksportas’ ne
daug teatsilieka nuo SSSR 
eksporto. Sovietų Sąjunga 
1937 metais eksportavo 5,-1 
102,000 tonų miško įvairiuo- i 
se pavidaluose, o Lietuva, 
Latvija ir Estija tais me
tais eksportavo 2,430,000 
tonų, kas sudarė 47 nuoš. 
sovietų eksporto.”

Šitos skaitlinės paremia 
mūsų argumentą apie svie
stą. Vadinasi, tos trys ša
lys, ypatingai Lietuva, bai-
gė miškus išpustyti—kirto 
ir eksportavo, idant už 
įplaukas iš jų apmokėti fa
šistinių režimų išlaidas, pa
dengti kunigams algas, už
laikyti parazitus. Tuo tar
pu Sovietai, nors 200 kar
tų daugiau miško turėdami, 
jį taupo, visų pirma jį nau
doja savo šalies ir savo 
žmbnių reikalams aprūpin-

Kas buvo Lietuvoje, tas 
pasakys, kokia skandališka 
padėtis buvo su mišku. Val
stiečiai negaudavo nęi len
tų trobesiams, nei malkų 
kurui, o miškai nyksta, ma
žėja—valdžia kerta ir eks
portuoja.

Vadinasi, šitos skaitlinės 
apie mišką kalba kaip tik 
prieš buvusį smetoninį reži
mą Lietuvoje, o už sovieti
nę santvarką. Tačiau Gri
gaitis jas panaudojo išgar- 
binimui smetoninio režimo 
ir išniekinimui Sovietų.

Mes esame tikri, kad So
vietinė Lietuva padarys ga
lą jos miškų ir girių naiki
nimui.

Dar vienas skaitlinių fu- 
šeriavimo pavyzdis saviems

ir visos klikos reikalus.
Bet kariuomenė atsisakė “tautos va

dų” ginti. Lietuvos kariuomenė, kurių 
.sudaru. darbininkų, i r. .valstiečių sūnūs, 
nusitarė draugiškiausiai sugyventi su

1,200 tonų.”
Vadinasi, Sovietų Sąjun-

1. Nežinome.
2. Pirmu sykiu girdime.

Imigrantų Problemos ir Informacijos
Apsįvedimo Certifikatai Svar

būs Socialūs Apdraudos 
1 Reikalams

Klausimas. Mano vyras bu
vo* 'apdraustas sulig Socialūs 
Apdraudos Akto. Jis pereitą 
mėnesį mirė. Aš padaviau 
našlės apdraudos aplikaciją ir 
manęs prašė pristatyti apsive- 
dimo certifikatą. Mes apsive- 
dėme Europoj suvirš 30 m. 
atgal, ir aš jokių dokumentų 
neturiu. Ką turiu daryti?

Atsakymas. Visų pirma 
tamstai yra svarbu bandyti 
gauti apsivedimo certifikatą. 
Tą daryk, pasiųsdama laišką 
tinkamam žmogui miestelyje 
ar mieste, kur apsivedei. Lai
kyk kopiją to laiško parody
ti,. kad tamsta ištikro bandei 
gauti certifikatą. Jeigu su
lauksi netinkamą „ atsakymą,

man sako, kad daug daugiau 
galiu gauti, jeigu pavesčiau 
teismui mano bylą. Ar tai tei
sybė ?

Atsakymas. Kuomet prade
di dirbti, automatiškai* priimi 
kpmpensacijos įstatymo parū- 
pinimus, ir Illinois yra viena 
iš 15 valstijų, kur teismai ne
priima bylų po darbininko ir 
darbdavio sutikimu prisilaiky
ti prie industriališkos kompen
sacijos įstatymo. Tamstos da
lykas turės eiti per vietinį 
kompensacijos biurą.

Kanada ir Jungt. Valstijos
Klausimas. Praneškite, kaip 

Kanada lyginasi su Jungtinė
mis Valstijomis?

Atsakymas. Jungt. Valsti
jos, su teritorijomis ir paval
dinystėmis, apima 3,738,395 
ketvirtaines mylias. Pagal

arba visai atsakymo negausi, 
tada galėsi pristatyti afida- 
vitą su paliudijimu dviejų ar
ba daugiau ašmenių, kurie 
tamstą pažino per tuos me
tus—apie tą prašyk informa
cijų iš arčiausio Social Secu
rity Boardo vietinio ofiso.

Mokiniai Po Algų ir Valandų 
Įstatymu

Klausimas. Mano sūnus be
simokina amatą didelėj kom
panijoj, kuri veda tarpvalsty- 
bišką biznį, jam mokama ma
žiau kaip įsteigtą minimumo 
algą. Ar tas skaitoma įsta
tymo peržengimu?

Atsakymas.. Biznio kompa
nijos, kurios samdo mokinius, 
gali jiems mokėti mažiau nu
statytos minimumo algos, jei
gu jos turi rašytą sutartį su 
darbininku, kurį jos apsiima 
išmokinti kokį amatą. Sutartis 
turi aprūpinti nemažiau kaip 
4,000 valandų nuolatinio dar
bo ir 144 valandas per metus 
mokslo klasėj apie dalykus, 
kurie liečia jo užsiėmimą.

Bylos Kas Link Industriališkų 
Žaizdų

Klausimas. Dirbant mažoj 
įstaigoj Chicagoj susižeidžiau. 
Kompensacija po kompensaci
jos įstatymu yra labai maža;

Raudonąja Armija.
Klerikalai, kurie iki šiol labai garbino 

Lietuvos kariuomenę, dabar, be abejo, 
pradės ją, vadinti “išdavike.” Ji, mat, at
sisakė klausyti lietuvių tautos priešų!

1930 m. gyventojų 
mo, gyventojų buvo 
438.

Kanada apima

suskaity 
137,008,-

3,694,863 
ketvirtaines mylias su 24,500 
mylių pakraščio linija ir 3,- 
000 mylių rubežium su Jungt. 
Valstijomis. Kanada 1931 m. 
gyventojų turėjo 10,376,786.

Amerikos Pilietės Vyro 
Pilietystė

Klausimas. Aštuoni metai 
atgal apsivedžiau su Ameri
kos piliete. Mes gyvenome 
mano sename krašte per kelis 
metus, bet dabar Jungt. Vals
tijose. Noriu tapti Amerikos 
piliečiu. Ar turiu prašyti pir
mų popierų?

Atsakymas. Gegužės 24 d., 
1934 m. įstatymas tapo priim
tas, kuris duoda Amerikos pi
lietės vyrui panašias natūrali
zacijos privilegijas, kokios 
duodamos Amerikos piliečio 
žmonai. Dauguma natūraliza
cijos teismų dabar duoda tas 
privilegijas visiems ateiviams, 
kurie apsivedė . su Amerikos 
pilietėmis nuo rugsėjo 22 d., 
1922 m. Tamstai pavėlins pra
šyti antrų popierų be pirmų, 
ir turėsi įrodinti trijų metų 
apsigyvenimą Jungt. Valstijo-

FLIS Common Council

Kaunas. —> Liepos 29 d. 
Lietuvos pasiuntiniai išvyko 
į Maskvą prašyt Sovietų 
vyriausybę formaliai priimt 
Lietuvą į Sovietų Sąjungą, 
pagal Lietuvos seimo nuta
rimą.
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Gerbiamieji ir Gerbiamosios:
Šalis, kurioj mes gimėme, š. m. liepos 

mėn. 21 d. padarė griežtą savo istorijoj 
pasisukimą. Tasai pasisukimas, tasai 
naujo istorijos lapo atvertimas turi di
džiausios reikšmės visai mūsų tautai; 
pagaliau, toji diena Lietuvos istorijoj 
bus minima, kaipo svarbiausia diena.

Kodėl?
Tą dieną susirinkę Liaudies Seimo at

stovai j pirmąją Seimo sesiją paskelbė 
Lietuvą Sovietine Socialistine Respub
lika. Be to, jie vienbalsiai nutarė prašyti 
Sovietų Sąjungos Aukščiausiojo Sovieto 
priimti Lietuvą į SSSR tautų šeimą.

Tariant paties Seimo pareiškimo žo
džiais:

“Lietuva persiorganizavo į Sovietinę 
Socialistinę Respubliką.

“Per eilę metų Lietuvos darbininkai ir 
dirbančioji inteligentija kentėjo nuo ne
darbo, gyveno skurdo ir nelygybės skau
smuose. Lietuvos valstiečiai kentėjo dėl 
žemės neturėjimo arba dėl jos trūkumo, 
kadangi didesnė dalis žemės buvo ran
kose dvarininkų ir kitų stambių žemės 
savininkų.

“Senojoj Lietuvoj tiktai išnaudotojai 
gerai gyveno—samdytojai, fabrikantai, 
bankininkai, dvarininkai, aukštieji val
dininkai, kurie, verždamiesi prie didelių 
pelnų ir įplaukų, pavergė Lietuvos dar
bo žmones.

“Parsidavėliai smetoniniai valdovai 
įsodino užsienių kapitalą Lietuvoj, kuris 
besočiai plėšė Lietuvos žmones ir savo 
plėšriais nagais draskė ir mėsinėjo lietu- 
visų tautos kūną...

“Dabar žmonės su pagalba galingo
sios Raudonosios Armijos numetė šalin 
smetoniškij pavergėjų jungą ir įkūrė so
vietinę galią savo valstybėje.

“Sovietų Socialistinių Respublikų Są
junga yra susidariusi iš tautų, kurios 
savo noru susivienijo. Jos nėra atskiros 
viena nuo kitos, jos sudaro vienumą...

“Lietuvos liaudies seimas, įsitikinęs, 
jog tik inkorporavimas į Sovietų Respub
likų Sąjungą užtikrins tikrąją vyriau
sią savivaldybę lietuvių valstybei, tikrą 
bujojimą pramonės ir žemdirbystės, tik
rą pražydimą lietuvių tautinės kultūros, 
tikrą išvystymą medžiaginių ir dvasinių 
liaudies jėgų, pildydamas valią žmonių, 
kurie nuvertė senąjį režimą—režimą 
priespaudos ir neteisybės, režimą, kur 
vienas žmogus išnaudojo kitą—todėl šis 
liaudies seimas nutarė prašyt Vyriausią 
Sovietą Sovietinių Socialistinių Respub
likų Sąjungos priimt Lietuvos Sovietinę 
Socialistinę Respubliką Į Sovietų Sąjun
gą kaipo Sąjunginę Respubliką tokiais 
pat pagrindais, kaip buvo priimtos Uk
rainą, Baltarusių ir kitos sovietinės res
publikos į Sovietų Sąjungą.”

Tai yra ištraukos iš dokumento, ku
ris nemirs, pakol lietuvių tauta gyvuos. 
Tai deklaracija, kuri padaro Lietuvos 
žmones nepriklausomais nuo išnaudojimo 
ir priespaudos, nuo smurto ir gėdos!

Tai deklaracija, vienu mostu atidaran
ti kelią į laimingą ir šviesų gyvenimą vi
siems trokštantiems gyventi iš savo dar
bo,—į socialistinę visuomenę.

Tautos Kovos Etapai į Laisvę
Tik pagalvokime, broliai ir seserys, 

apie tuos mūsų tautos etapus, kuriais 
jai teko prieiti iki šių metų liepos 21 
dienos pasisukimo.

Per šimtmečius mūsų senuoliai—tėvai 
ir protėviai ir jų tėvai ir protėviai,—bu
vo baudžiauninkai. Jie vilko sunkų ver
gijos jungą, kuris kai kur Lietuvoje va
dinamas baudžiava, o kai kur—kunigys
ta (Koki tie žodžiai baisūs, veria į kiek
vieno su sąžine žmogaus širdį tarsi j ieš
mas!...) Lietuvis buvo vergas poho, jo 
visagalinčio Viešpačio. Jis buvo perka
mas ir parduodamas. Jis dažnai buvo 
mainomas ant šuns. Jis dažnai buvo lai
komas žemiau šuns!

Dėka tam, kad buvo žmones, kurie 
prieš tą nežmonišką padėtį kovojo, ir mū
sų tauta,—“mužikų, “chamų” tauta, kaip 
ją vadino ponai ir tų laikų kunigai—nu
sikratė baudžiavos ir to šiurpaus bau
džiauninko vardo. Tai buvo 1861-3 me
tais.

Klysta tie, kurie mano, kad pati lie
tuvių tauta nekovojo prieš tų laikų di- 

džiausį savo priešą—carizmą. Toji kova 
prasidėjo dar prieš baudžiavos panaiki
nimą ir ji plėtėsi, 1863 metais pasiekda
ma aukščiausio savo čiukuro. Tasai są
jūdis yra žinomas kaipo 1863 metų suki
limas.

Sukilimas įvyko prieš caristinę pries
paudą ir prieš valstiečiam antdėtus dide
lius mokesčius už žemę, gautą po oficia- 
linio baudžiavos panaikinimo. Lietuviai, 
daugelyj atsitikimų su lenkais išvien ei
dami, drąsiai kovojo. Bet sukilimas buvo 
numalšintas. Sukilimo vadai, Kostas Ka
linauskas ir iš baudžiauninko kilęs kun. 
A. Mackevičius tapo pakarti Vilniuje.

Apie tąjį sukilimą Engelsas rašė K. 
Marksui (kovo mėn. 8 d., 1863). “Lietu
vių judėjimas—dabar pats svarbiau
sias. ..”

Kai sukilimas buvo numalšintas, caris- 
tinės Rusijos valdžia ėmėsi žiauriausio
mis priemonėmis sukilėlius bausti. Šim
tai jų buvo pakarti. Tūkstančiai sukišta 
į kalėjimus. Apie 10,000 buvo ištremta į 
tolimąjį Sibirą; ištremti buvo ištisi kai
mai.

Caro valdžia prisiuntė Vilniun Murav
jovą Koriką general-gubernatorium. Te- 
riojo jis mūsų senolius. Ant Lietuvos už
dėjo negirdėtai sunkią priespaud'ą. Kad 
surusinti lietuvius, jis uždraudė lietu
viams vartoti lotyniškas raides lietuvių 
literatūroj. Užsmaugė mokyklas. Lietu
vių tautai ir vėl užėjo tamsioji naktis. 
Vėl per 40 metų mūsų tauta buvo smau
giama žiauriai, nežmoniškai.

Bet nei Muravjovo Koriko, nei kitų 
caristinių engėjų nuožmybės lietuvių 
tautai vilties pasiekti laisvę nenustelbė. 
Pabaigoj 19-tojo šimtmečio Rusijoj įsi
kūrė Bolševikų Partija, vadovaujama Le
nino. Josios žodžiai ir obalsiai, šaukią 
darbo žmones ir visas pavergtąsias tau
tas į kovą su carizmu ir priespauda pa
siekė ne tik Rusijos liaudį, bet ir didžio
sios Ukrainos valstiečius ir Lietuvos ba
kūžes ir kitų visų tautų žmones.

1904 metais, tame revoliuciniame są- 
judyj, Lietuva atgavo spaudą—teisę 
spausdinti lietuvių kalboj lotyniška abė
cėlė literatūrą, nepriešingą carizmui. Pa
vergtosios carizmo tautos gyveno lais
vės prieaušryj. 1905-6 metų revoliucija 
sukrėtė carizmą iš pamatų. Ir mūsų tau
ta pasijautė laisvesnė ir griebėsi už dar
bo savo teisėms ginti.

Tačiau ir 1905-6 metų revoliucija buvo 
nugalėta. Reakcija užtriumfavo. Žiauri, 
baisi reakcija! Tūkstančiai geriausių lie
tuvių tautos sūnų ir dukterų į kalėjimus 
ir katorgas pateko; daugybė jų buvo iš
tremti; kiti žuvo.

Carizmui stojo pagalbon lietuviška ku
nigija ir reakcingoji buržuazija. Išpažin
tis ji naudojo revoliucionieriams j ieškoti. 
Seinų vyskupijos pralotas Antanavičius 
išleido Lietuvos katalikams aplinkraštį, 
skelbiantį, kad caro valdžia yra “Dievo 
pastatyta” valdžia, todėl, kas priešinasi 
carui, tas priešinasi Dievui!...

1910 metais kun. Dambrauskas rašė 
“Draugijoje”, kad lietuvių tauta turi bū
ti dėkinga carui, nes jis ją užlaiko... 
(“D-ja” num. 5, 1910).

1913 metais caristinėje Dūmoje kuni
gas Laukaitis išdidžiai pareiškė: '

“Mes, Lietuvos kunigai, uoliai padėjo
me caro valdžiai numalšinti kramolą 
(sukilimą), Lietuvoj!”

Tais pačiais metais Dūmos atstovai 
kun. Laukaitis ir Martynas Yčas įteikė 
carui dovanų 'ikoną, sakydami, jog tai 
esanti jam dovana nuo lietuvių tautos...

O kai pirmasis pasaulinis karas prasi
dėjo, tas pats Yčas (rugpj. 8 d., 1914) 
valstybės Dūmoj pareiškė:

“šiame svarbiame istorijos momente aš 
turiu pranešti lietuvių vardu be partijų 
skirtumo, kad mūsų tautos likimas vi
suomet buvo sujungtas su slavų liki
mu ... Lietuvių tauta, ant kurios žemės 
puolė pirmieji šūviai, kuri pirmose eilė
se priversta kovoti, eina į šitą karą kai
po Į šventą. Ji pamiršta savo nuoskau
das, pasitikėdama matysianti Rusiją lais
vą ir laimingą po šio karo, ir pasitikė
dama, kad lietuviai, pusiau perplėšti, 
taps suvienyti po viena Rusijos valia- 
va...”

O p. A. Smetona, savo redaguojamame 
laikraštyj “Viltyj” rašė:

“Mums būtų naudingiau būti prijung
tais prie turtingos (caristinės) Rusi
jos. ..” (“V.” num. 225, 1914).

Šitokį pažeminimą nuo savo “vadų” 
ir priespaudą nuo caristinio režimo ken
tė mūsų tauta!

Kai Lietuvą okupavo Vokiečių kaize
rio armija, prasidėjo ten nauji vargai 
ir kančios. Okupantai plėšė Lietuvos kai
mus, draskė gyvenimus. Tūkstančius lie
tuvių siuntė gilumon Vokietijos karo 
darbams dirbti arba nelaisvėn.

Tie patys “tautos vadai”, kurie, carui 
viešpataujant, šliaužiojo prieš jį, dabar 
patapo kaizeriui pataikautojais ir išvien 
su okupantų valdžia begėdiškai tyčiojosi 
iš mūsų tautos nelaimės ir vargų.

1917 metų rudenį Antanas Smetona, 
nuvykęs į Berlyną, pareiškė:

“Lietuviai pasitiki Vokietija ir iš tik
rųjų tik ji viena gali gelbėti prispaustą
ją šalį.”

O gruodžio 11 d., 1917 metų, “Lietuvos 
Taryba,” kuriai vadovavo “tautos vadas 
Smetona”, prašė kaizerio paimti Lietuvą 
savo “globon.”

“Atsižvelgiant į Lietuvos gyvybės rei
kalus,” skelbė Lietuvos Tarybos pareiš
kimas, “kurie privalo veiklaus sudarymo 
patvarios ir artimos taikos su Vokietija, 
Lietuvos Taryba stoja už amžiną, tvirtą 
sąjungą tarp Lietuvos valstybės ir Vo
kietijos; toji sąjunga ypač bus vykinama 
kariuomenės ir susinešimo konvencija, 
muitų ir pinigų bendrumu” (“Dabartis” 
iš kovo 25 d., 1918).

Nors kovo mėn. 16 d., 1918, tasai pa
reiškimas buvo pataisytas, tačiau, Lie
tuvos reakcininkai, Smetonos, vyskupai 
Karevičiai, Yčai ir kiti nesnaudė. Pir
miausiai jie zujo po Europos kanceliari
jas jieškodami Lietuvai monarcho. Tt^kį 
ir surado asmenyje tūlo nusususio her
cogo Uracho, kuris jau ir poterius lie
tuviškai mokėjo...

Jei ne revoliucija, kuri nušlavė kaize
rio viešpatavimą Vokietijoj, ir jei ne 
Lietuvos darbo žmonių bruzdėjimas, tai 
Lietuva ir būtų turėjusi šerti kokį nors 
viduramžių liekaną—monarchą su mo- 
narchiukais. Ji būtų likusi kaizerinės 
Vokietijos provincija.

Lietuva Nepriklausoma
Bet Vokiečių revoliucija 1918 metais, 

nušlavusi kaizerį, suardė Lietuvos reak
cininkų planus. Lietuvos darbo žmonių 
masės pradėjo bruzdėti. Prasidėjo grįži
mas pabėgėlių iš Rusijos, kuri jau nuo 
lapkričio 7 d., 1917, buvo sovietinė. So
vietų valdžios obalsis tuojau užėmė Lie
tuvos darbo žmones. Ir mes matėme, 
kaip 1919 metų pradžioje kilo ginkluoti 
susirėmimai Lietuvoje. Prasidėjo revo
liucija. Susiorganizavo sovietinė Lietu
va,—pirmiausiai sostinėje Vilniuje, pas
kui ji plėtėsi po visą kraštą. Tik dėka 
Vokietijos kariuomenei, kuri stojo tal
kon Smetonai ir kompanijai, sovietinė 
Lietuva tapo nugalėta. Lietuvoje ir vėl 
pasiliko Smetona su dvarponiais ir fab
rikantais viešpatauti. Vargas buvo tiems, 
kurie stojo už sovietinę Lietuvą!...

Tiesa, smetoniškas režimas buvo ke
liems metams iš Lietuvos išstumtas; Lie
tuvą valdė krikščionys-demokratai net 
iki 1926 metų. Jie valdė beširdiškai, 
žiauriai, įvesdami į savo terorą viduram
žių inkvizicijos priemones politiniams ka
liniams kankinti.

1926 m. per kelis mėnesius Lietuvą 
valdė liaudininkai j - socialistai. Režimas 
buvo sušvelnintas, bet jis davė plačiausią 
laisvę fašistams, |<urie dūko iki pačios 
smurto dienos—gruodžio 17 d. Smetona 
su savo sėbrais įvykdė smurtą, lepšišką 
liaudininkų režimą nuvertė ir įsteigė 
Lietuvoje tokią begėdiškai žiaurią val
džią, kokios Lietuvos žmonės nebuvo ma
tę nei prie carizmo, nei prie kaizeriz- 
mo!...

Pirmomis dienomis sušaudė keturis 
žymiuosius darbininkų vadus — Karolį 
Požėlą, Juozą Greifenbergerį, Rapolą 
Čiornį ir Kazį Giedrį. O šimtus sukišo į 
kalėjimus. Ir per visą savo viešpatavimą 
jis bruko kalėjimuosna naujus žmones, 
naujus veikėjus ir ten kankino. Kai ka
lėjimų pritrūkdavo—talpindavo į kon
centracijos stovyklas. Smetoniškas reži
mas begėdiškai šaudė ramius Suvalkijos 
ūkininkus (1935 m.), jis slopino kiekvie
ną žmogaus pasijudinimą už' laisvę.

Lietuva padaryta vienas didelis kalėji
mas. Laisvė palikta tik žvalgybininkams 
ir tautininkams, kurių Lietuvoje buvo 
apie dešimts tūkstančių. Lietuvos liaudis 
kentėjo skurdą, pažeminimą/ gėdą.

Iš Lietuvos liaudies prakaito ir kraujo 
tuko tik tautininkai, bankininkai, fabri
kantai ir kitų kraštų imperialistai, įnešę 
didelius kapitalus į Lietuvą. Tautininkai 
buvo pasiruošę parduoti Lietuvą bile 
kam, kuris tik daugiau duos.

Ir taip kentėjo mūsų tauta nepriklau
somoj Lietuvoj, vaitodama ir net nebe
galėdama niekam pasiskųsti!

Kai spalių mėn. 10 d., 1939 metais, 
tarp Lietuvos ir Sovietų Sąjungos buvo 
pasirašyta bendra apsigynimo sutartis, 
mūsų dienraštis “Laisvė” rašė, kad šis 
įvykis atvers naują Lietuvos istorijoj la
pą. “Tai bus pradžia naujo, šviesesnio, 
saugesnio ir ramesnio gyvenimo. Tai įvy
kis, kuris pakeis Lietuvos žmonių galvo
seną. Tai dalykas, kuris suteiks Lietuvos 
darbo žmonėms daugiau noro gyventi ir 
siektis laimingesnės buities!” (Žiūr. “L.” 
spal. 10 d., 1939.)

Ir mes, tai sakydami, neklydome. Ta
sai paktas atnešė Lietuvos žmonėms nau
ją. gyvenimą. Mes žinojome, kad stovėji
mas virš 20 tūkstančių raudonarmiečių 
krašte ir ten pat už kalėjimų sienų vai
tojimas šimtų darbo žmonių reikalų gy
nėjų, kur visas darbo žmonių judėjimas 
yra pasmaugtas, nėra niekaip suderina
mas!

Bet tautininkai buvo apjakę. Jie visur 
džiaugėsi, kad Lietuva esanti nepriklau
soma, nes jos valdžia gali laisvai kalinti 
ir smaugti komunistus. Jie sugalvojo pa
saką, būk, girdi, Stalinas pasakęs Sme
tonai: jei tu tik nori, šaudyk komunis
tus, tai man nereikės... Ir Lietuvoj te
roras tuojau padidėjo. Jie kankino ne 
tik komunistus, bet kiekvieną laisvesnį 
žmogų darbininką, valstietį ir inteligen
tą. Tas pats prezidento pareigas einąs 
Justas Paleckis, tas pats justicijos minis- 
teris Pov. Pakarklis, ir daugybė kitų 
žmonių buvo kišami jei ne į kalėjimus, 
tai į koncentracijos stovyklas. Podraug 
smetonininkai slapta suokalbiavo su Hit
lerio agentais, su Gestapo, kaip greičiau 
ir lengviau Lietuvą perleisti hitlerinei 
Vokietijai.

Lietuvos liaudis tą jautė ir matė. Ir ji 
nepaprastai skubiai ruošėsi juo greičiau 
padaryti tam galą; juo greičiau išgelbėti 
mūsų tautą iš to pažeminimo,—tps gė
dos ir priespaudos, kurią antdėjo viešpa
taujanti smetonininkų klika.

Na, ir padarė!...
Šitokia yra trumpa lietuvių tautos 

vargo istorija, josios sunkūs išgyvenimai, 
iki ji patapo sovietinė ir socialistinė; iki 
ji patapo laisva!

Amerikos laikraščių korespondentė, 
Anna Louise Strong, buvusi istorinėj 
Lietuvos Seimo sesijoj, kuri nutarė pa
skelbti Lietuvą sovietine socialistine res
publika, rašo:

“Lietuva yra pirmutinė nepriklausoma 
valstybe, kuri konstituciniu būdu įstojo 
į Sovietų Sąjungą.”

Pridėsime: ne tik konstituciniu būdu, 
bet be vieno šūvio iššovimo, be vieno 
žmogaus kraujo lašo.

Kodėl?
Todėl, kad Lietuvos liaudis buvo tam 

pribrendusi ir tik laukė progos pasireikš
ti. Gyvenusi šimtmečius nelaisvėje, prie
spaudoje ir išnaudojime, Lietuvos liau
dis, per pastaruosius virš 22 metus, ne
kantriai žiūrėjo į Rytus. Jokia barjerą, 
jokia skerspainė negalėjo sulaikyti žinių 
apie tai, kas dedasi socializmo krašte— 
Sovietų Sąjungoj. Ji žinojo, kad ten tau
tos laisvos, darbo žmonės laisvi ir nepa
prastais tempais kuria naują pasaulį— 
pasaulį be žmogaus žmogumi išnaudoji
mo; kuria socializmą—naują visuomenę, 
apie kurią per tūkstančius metų geriau
si žmonijos išminčiai tik galvojo.

Lietuvos liaudis žinojo, kad ten, Ry
tuose, yra laisvų tautų laisva sąjunga! 
Ir ji, Lietuva, laisvai į tą Sąjungą įstojo!

Sovietinė Lietuva ir Amerikiečiai"
Šis taikus, konstitucinis, nors nepa

prastai didelės reikšmės, perversmas Lie
tuvoj įnešė ir amerikiečiuose lietuviuos 
daug ginčų ir polemikų. Socialistai, tau- 
tininkai-fašistai, sandariečiai, katalikai 
(daugiausiai jų vadai kunigai), atrodo, 
savo marškiniuose neišsiteks. Kaip tai 
gali lietuvių tauta pasirinkti naują, gra
žesnį kelią savo ateičiai! Kaip tai ji 
drįsta elgtis taip, kaip nepatinka Sme
tonai, nepatinka Lietuvos bankininkams, 
fabrikantams ir kunigams!...

Ir dėl to anti-sovietinė Amerikos lietu
vių spauda amžinai prakeikė Liaudies 
Vyriausybę, Seimą ir visus Lietuvos dar
bo žmones. “Niekšai”, “parsidavėliai,”

(Tąsa ant’440’ pusi.)'

Waterbury, Conn.
Šis Tas iš Mūsų Apielinkės

Rugpjūčio (August) 4 d., 
sekmadienį, įvyksta Dainų 
Dienos piknikas Waterbury, 
Conn., Lietuvių Parke už 
Lakewood ežero. Pikniko ko
misija dirba išsijuosusi, kad 
šis piknikas būtų pasekmingas 
visais atžvilgiais, kad suvažia
vę iš visų apielinkių žmonės 
nerūgotų ant komisijos. Bus 
Lietuvių Meno Sąjungos cho
rai. Kiekvienas choras dainuos 
pavieniai ir visi kartu. Bus 
gražuolių kontestas. Bus taip
gi nufotografuojama krutami 
paveikslai, kuriuos bus galima 
žiemos metu rodyti svetainėse. 
Taipgi bus geras kalbėtojas 
Jonas"Gasiunas iš Brooklyn, 
N. Y. Plačiai nušvies dabarti
nio seimo rinkimus Lietuvoje, 
kuomi šiandien kiekvienas yra 
susidomėjęs. Taigi, nepraleis- 
kime šios progos.

Labor’s Nonpartisan Lea
gue of Conn, atidėjo susiva
žiavimą, kuris buvo šaukia
mas ant 28 liepos, New Ha- 
ven, Conn. Ji nori patirti 
kandidatus ant valdviečių, ku
rių bus pusėtinai daug. Sako, 
reikia gerai išstudijuoti jų 
praeitį, kaip jie atsižymėjo 
darbininkų klausimais ir civi
lių teisių gynime, ir kaip jie 
žiūri į šį karo klausimą, kuo* 
met reakcionieriai gvoltu trau
kia šią šalį į karą. Bus vė
liaus paskelbtas susivažiavi
mas spaudoj.

Dr. Eugene V. Rostow, pro
fesorius Yale Law School, pa
siuntė atvirą laišką su piliečių 
parašais prezidentui Roosevel- 
tui ir Atty General Jackson, 
reikalaudamas, kad imtųsi 
greičiausių žingsnių prieš vi
gil antų grupes, kurios perse
kioja pilietiškas teises rinkė
jams parašų ant peticijų dėl 
padėjimo ant baloto Komunis
tų Partijos kandidatų.

t WaierburietiaN'~—

Scranton. Pa.
Lietuvių Žinios

Liepos 27-tą palaidojom sa
vo gerą draugą J. Kupstą. 
Laidotuvėse dalyvavo daug 
žmonių. Lydint iš stubos po
etas J. Jasilionis iš Bingham
ton, N. Y., pasakė gražią kal
bą; taippat ir ant kapų, bet 
dėl lietaus negalėjo ilgiau kal
bėt.

Liepos 28 d. Lietuvių Social 
Tea Club” turėjo savo gražų 
balių “Old Homestead Inn.’C 
Buvo daug svietelio.

Liepos 28-tą įvyko ALDLD 
12 Aps. “Laisvės” naudai pik
nikas. žmonių buvo vidutiniai, 
bet turėjo būt daugiau. Pik- * 
nike dalyvavo tolimų svečių. 
J. Jasilionis iš Binghamton, 
N. Y.; O. Stelmokienė iš New
ark, N. J.; J. Kudirkienė iš 
Hillside, N. J., ir J. Mikutėnie- 
nė iš Elizabeth, N. J. Buvo ir 
daugiau, bet man neteko su
eit.

28 d. liepos ryte išvažiavo 
ant vakacijų į Paige Lake M. 
Vanagaitienė, M. Vanagaitė ' • 
Palinosky su sūnum, A. Gela- 
žauskiūtė, Perednienė, A. Ge- 
lažauskas ir jauni Valukai.

P. Pėstininkas su sūnum va
saroja pas Lake Wallenpau- 
pack. Please, neišgaudykite vi
sas žuvis.

X. Y. Z.

ANGLIJA REIKALAUJA, 
KAD JAPONIJA PASI

AIŠKINTŲ

London, liep. 30. — An
glija reikalauja, kad Japo
nija pasiaiškintų, kodėl ja
ponai suėmė 12 Anglijos pi
liečių ir kaip tai atsitiko, 
kad vienas suimtųjų “nusi
žudė.”

(Japonai areštavo tuos 
anglus kaip tariamus kari
nius šnipus'prieš Japbnijį.)
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Per Audringas Kovas ir Kančias 
į Laimingą Gyvenimą

(Tąsa nuo 3-čio pusi.)
“judošiai”, “Kerenskiai”, “šunys”-—taip * 
ir pilasi nešvankūs žodžiai iš burnų tų 
redaktorių, kurie mėgsta kalbėti apie 
kultūrą ir laikraštinę etiką! Juo labiau 
mus stebina, kad į tų burnotoji! šeimą 
įeina ir SLA organo redaktoriai! Norė
čiau paklausti: kada SLA nariai suteikė 
jiems teisės taip plūsti ir kolioti lietuvių 
tautą, ^ietuvos liaudį?!

Mes ne vaikai, žinome, kad už to ko- 
liojimosi žodžių debesio yra paslėptas 
piktas tikslas. Tasai tikslas—Lietuvą 
prijungti hitlerinei Vokietijai. “Naujie
nos” jau senai buvo rašiusios, kad joms 
fašizmas geresnis, negu socializmas—So
vietų Sąjunga.

Francijos socialistų lyderiai aiškiau
siai parodė, kur jie stovi. Padėję įstum
ti šalį į karą, gelbėję reakcijai sukriu- 
šinti komunistus ir visą pažangųjį dar
bininkų judėjimą, dabar Francijos socia
listai, podraug su reakcininkais, pavedė 
kraštą Hitleriui ir dar neokupuotoj 
Francijoj fašizmą įsteigė. Ar lietuviai 
socialistai geresni?!

Tautininkai jau senai pasisakė, kur 
jie stovi Lietuvos klausimu. Dar pereitų 
metų spalių mėn. 2 d. “Vienybė” rašė:

“.. .jei lietuviams būtų leista pasirink
ti Rusijos bolševikų ar Vokietijos nazių 
globa, tai be jokios abejonės kiekvienas 
lietuvis pasisakytų už Vokietijos glo
bą...”

Tai buvo aiškus pasisakymas ir jis 
dar aiškiau parodo tų žmonių norus šian
dien. Smetona ir visi Lietuvos žvalgybi
ninkai ir tautininkai Lietuvoj kaip tik 
ir buvo tas “kiekvienas lietuvis”, kurie 
dirbo už pervedimą Lietuvos hitlerinei 
Vokietijai. Bet Lietuvos darbininkai, in
teligentija ir darbo valstiečiai pasakė: 
“Ne! Mes einame su Sovietų Sąjunga!”

Dar aiškiau pasisakė kunigų “Darbi
ninkas” (liepos 9 d. laidoj). Jis tiesiog 
pareiškė: jeigu Dievas Lietuvos iš Liau
dies valdžios neišgelbės, tai Amerikos lie
tuviai turi prašyti Hitlerio, kad jis Lie
tuvą išlaisvintų. i

Pasakyta aiškiai!...
Šiuo metu visi Sovietinės Lietuvos 

priešai Amerikoje ta kryptimi ir “dar
buosis.” Jie čia žada kurti “laikinąją Lie
tuvos valdžią,” jie žada kurti bendrus 
komitetus; jie žada rinkti iš Amerikos 
lietuvių aukas “valdžiai išlaikyti” ir prieš 
Sovietinę Lietuvą kovoti.

Bet prieš Sovietinę Lietuvą kovoti jie 
kitaip negalės, kaip tik šmeižimais ir 
prašymais Hitlerio, kad jis imtųsi “lais
vinti Lietuvą.”

Kitais žodžiais: jie prašys, kad Hitle
ris skelbtų Sovietų Sąjungai karą ir pa
leistų per mūsų tėvų žemę savo naziškas 
govėdas, viską naikinančias ir trempian
čias. Tam darbui susijungs visi: kunigai, 
tautininkai, sandariečiai, socialistai ir 
trockistai. Į tą kampaniją kvies dėtis vi
sus amerikiečius lietuvius.

Kodėl tas viskas?
1. Todėl, kad Lietuvą šiandien valdo 

darbininkai ir valstiečiai,—Lietuva dar
bininkų ir valstiečių kraštas.

2. Todėl, kad Lietuvoje pravesta griež
tos reformos—bažnyčia atskirta nuo 
valstybės, kunigams algos nemokamos; 
žmonėms mokslas užtikrintas nemoka
mai, žmonės gydomi nemokamai, dvarai 
atimti iš dvarponių ir atiduoti tiems, ku
rie žemę dirba; fabrikai, bankai ir vi-

-&0S stambesnio biznio įstaigos suvisuo
menintos—pervestos visam kraštui val
dyti ir viso krašto darbo žmonių gerovei.

3. Todėl, kad Lietuva paskelbta sovie
tine socialistine respublika ir sudarytos 
sąlygos, kuriose bus panaikintas žmo
gaus žmogumi išnaudojimas.

4. Todėl, kad sovietine Lietuva nusita
rė prašyti priimti ją į Sovietų Sąjungą, 
į kurią ji veikiausia ir bus priimta ir 
tuomi bus užtikrintas Lietuvos saugu
mas.

Ar Lietuvos darbo žmonėms tieji mū
sų tautos pasirinkti keliai yra blogi?

Ne, mūsų nuomone, jie yra labai geri, 
naudingi, nes tik prie tokių sąlygų mū
sų tauta, Lietuvos liaudis, galės laisvai 
kurti savo kultūrą, statyti gražų ir lai
mingą gyvenimą!

Ar Amerikos lietuviams darbo žmo
nėms, kurie gyvena iš savo darbo, tie 
mūsų tautos pasirinkti keliai yra blogi?

Ne, jie yra geri kiekvienam darbo 
žmogui, kiekvienam lietuviui, trokštan

čiam matyti mūsų tautą klostančią, sirp
stančią gerbūvyj.

Tai kam gi tosios Lietuvoje permainos 
yra blogos?

Josios yra blogos Lietuvos liaudies 
priešams: bankininkams, fabrikantams, 
dvarponiams, ir visokiems aukštiems val
dininkams—tautininkams,— kurie siurbė 
mūsų tautos kraują ir prakaitą, kurie 
engė mūsų tautą per virš 22 metus.

Josios yra blogos tiems Amerikos lie
tuviams, kurie ėjo išvien su išnaudoto
jais Lietuvoje, kurie ėjo su fašizmu, ku
riems rūpėjo ir rūpi Lietuvoje tamsą pa
laikyti, kuriems rūpėjo ir rūpi Lietuvą 
hitlerinei Vokietijai prijungti!

Jie skelbia, būk dabar Lietuvą žydai 
užvaldysią.

Bet tai yra nesąmonė. Liaudies vy
riausybė jau uždarė dvyliką žydų reak
cinių organizacijų Lietuvoje; ji uždarė 
reakcinę žydų spaudą lygiai taip, kaip ir 
lietuvišką reakcinę spaudą.

Naujoji vyriausybė suvalstybino visus 
fabrikus ir bankus ir stambesniąsias biz
nio įstaigas. O mes* puikiai žinome, kad 
Lietuvoje didelis nuošimtis fabrikantų, 
bankininkų ir stambių biznierių buvo žy
dų tautybės žmonės. Taigi žydai, fabri
kantai, žydai bankininkai, žydai stam
būs biznieriai paeina po tuo pačiu įsta
tymu, kaip ir lietuviai fabrikantai, ban
kininkai, dvarponiai ir stambūs biznie
riai. Jokiai tautybei nėra jokios išimtes.

Naujoj Lietuvos vyriausybė—sovietinė 
Lietuva—traktuoja lygiai visus: žydus, 
lenkus, lietuvius, rusus ir vokiečius. Iš 
fabrikantų, bankininkų, dvarponių ir 
stambių biznierių atima ir perveda į 
rankas valstiečių ir darbininkų, nepai
sant pastarųjų tautybės ir tikybos.

Anti-sovietiniai elementai skelbia, būk 
dabar Lietuvą rusai valdysią.

Tai kitas melas. Lietuvą valdys patys 
Lietuvos darbo žmonės — darbininkai, 
valstiečiai ir darbo inteligentija. Rusai 
valdo sovietinę Rusiją, Ukrainai valdo so
vietinę Ukrainą, baltarusiai valdo sovie
tinę Baltarusiją, gruzinai valdo sovieti
nę Gruziją, armėnai valdo sovietinę Ar
mėniją, ir tt., o lietuviai valdys sovieti
nę Lietuvą, latviai—sovietinę Latviją, es
tai—sovietinę Estiją.

Na, o visų tų respublikų žmonių iš
rinktieji atstovai į Aukščiausiąjį SSSR 
Sovietą išvien valdys visą didžiąją So
vietų Sąjungą!

Atsiminkim, kad Amerikoje veikia 
grupės caristinių ir kerenskinių rusų, 
kurie, kaip anti-sovietinės lietuvių gru
pės, skelbia, būk sovietinę Rusiją šian
dien valdo žydai. Tieji “baltieji” rusai 
(caristai, kerenskiniai) kovoja prieš So
vietų Sąjungą lygiai taip, kaip anti-so
vietinės lietuvių grupės!

Atsiminkim, kad anksčiau ar vėliau 
anti-sovietinės lietuvių grupės Amerikoje 
susijungs ir veiks iš vien su caristini- 
niais- ir kerenskiniais anti-sovietiniais 
rusais!

Jie skelbia, būk dabar Lietuvoje bū
sianti panaikinta lietuvių kalba, literatū
ra ir visa lietuvių tautinė kultūra.

Tai kita nesąmonė. Sovietų Sąjungoje 
kiekviena tauta turi plačiausią laisvę sa
vo kultūrai plėsti. Lietuvių kalba bus vi
soj Lietuvoj oficialinė kalba. Lietuvių 
literatūra tik dabar turės dirvos pražy
dėti. Lietuvių kultūra bus iškelta aukš
čiausiam laipsnyj.

Tautų vadas J. Stalinas yra patiekęs 
dėsnį, sulyg kuriuo Sovietų Sąjungoj 
įeinančios tautos savo gyvenimą kuria:

Forma tautinė, turinys socialistinis. 
Kitais žodžiais, kiekviena tauta kuria 
savo kultūrą, kiekviena tauta plečia sa
vo kalbą ir visos tautos išvien kuria 
socialistinę visuomenę.

Mūsų Pareiga
Negalima čia išskaičiuoti visų tų šmei

žtų, kurie dabar pasipils sovietinės Lie
tuvos antrašu.

Mes, kurie stovime su laisva sovietine 
Lietuvos respublika, turėsime daug dirb
ti — šmeižtus atmušti. Mes prašome ir 
prašysime visų dorų Amerikos lietuvių 
stovėti su mumis ir padėti mums leisti 
literatūrą, ruošti masinius mitingus ir 
juose aiškinti tikrąją padėtį Lietuvoj.

Tan darban, ton talkon kviečiame vi
sus padorius Amerikos lietuvius—darbi
ninkus, profesionalus, tarnautojus ir 
biznierius!

Nei cento Lietuvos liaudies priešams!
Kurie nori, kad bankai, dvarai ir fab

rikai būtų grąžinti jų savininkams, kad 
Lietuvoje vėl užviešpatautų žiaurusis fa
šizmas — tegu eina sau su tais, ką nori 
Hitlerio malonės prašyti.

O kurie nori, kad visi Lietuvos turtai 
priklausytų Lietuvos žmonėms, kad Lie
tuvos žmonės patys juos valdytų, kad 
lietuvių tauta būtų laisva ir laiminga— 
stovėkite su Sovietine Socialistine Lietu
va, su tuo judėjimu, kuris stovi su laisva 
Lietuva,—su komunistiniu judėjimu!

Per šimtmečius kamuota kryžiokų, 
lenkiškų ponų, rusiškų žandarų, vokiškų 
okupantų ir “savų” smetoniškų neprie
telių, lietuvių tauta išsilaisvino ir atsisto
jo ant socialistinio kelio, tampriai susi
jungdama su didžiąja ir galingąja socia
lizmo šalimi, Sovietų Sąjunga.

Iš to kelio jos niekas neišstums!
Kiekvienas priešas, kuris bandys mū

Kauno Burmistro Dr. A. 
Garmaus Pranešimas

Spaudai
Kaunas. — Kauno miesto 

burmistras Dr. Garmus pa
informavo spaudą apie mie
sto socialės darbo, svei
katos ir butų klausimus. 
Socialinės globos reikalai 
pavesti naujiems žmonėms, 
kurie jau spėjo padaryti 
konkrečių reformų. Pagrin- 
dan paimtas darbo princi
pas : kas gali, tas privalo 
dirbti. Kas dėl ligos ar se
natvės sunkaus darbo dirb
ti negali, bus parūpinti dar
bai pagal jų išgales ir su
gebėjimus, o seneliams ir 
invalidams bus mokamos 
nuolatinės pensijos. Vietoje 
prieglaudų seneliams stei
giami pensionatai, o vai- 
kams-vaikų namai, amatų 
ir kt. mokyklos su pensio
natais.—Bedarbių prie se
nojo režimo nuo sausio 1 
iki birželio 15 d. buvo už
registruota viso 5,183 vyrai 
ir moterys, o į darbą per 
tą laiką pasiųsta 3,425. Da
bar per kelias dienas aprū
pinta darbu beveik toks pat 
skaičius, koks prie senojo 
režimo buvo per pusę me
tų. Darbo birža nuo ryto 
iki vakaro apgulta bedarbių 
eilėmis. Toks didelis bedar
bių skaičius liudija, kad kai 
kurie bedarbiai suteiktas 
jiems pašalpas ir užmokes
tį sunaudoja nenaudingai, 
kiti vėl pasiųsti į darbus 
nenori dirbti, uždarbį pra
geria. Tokių netvarkingų 
uždarbius nusistatyta ati
duoti jų šeimoms ir su gir
tuokliais ir šeimų skriaudi
kais pradėti griežtą kovą. 
Taip pat bus kovojama su 
simuliantais ir elgetomis. 
Dabar kiekvienas darbo 
žmogus gali gauti darbo, o 
kas negali dirbti—gauna 
pensijas pragyvenimui. El
getavimas bus visiškai iš
naikintas.—Butų klausimui 
tvarkyti įsteigtas Butų sky
rius. Namų savininkai turės 
uždaryti tokius butus,• kurie 
netinka sanitarijos reikala
vimams, o didžiuosius butus 
taip pertvarkyti, pada
ryti mažesnius, kad galėtų 
daugiau šeimų apsigyventi 
sveikesniuose ir higieniškes- 
niuose butuose. Bus daromi 
žygiai, kad savininkai be 
rimtų priežasčių negalėtų 
mėtyti laukan nuomininkus 
ir imti per dideles nuomas. 
Be to, skubiai statomos dar
bininkų kolonijos nebe at
skirais nameliais, bet blo
kais, kuriuose darbininkai 
turės daugiau patogumų: 
vandentiekį, sales, bibliote
kas, vaikų aikšteles, darže
lius, mokyklas ir tt.

Teis Buvusius Francijos 
Ministerius Kaipo Karo 

Kaltininkus
Vichy, Francija. — Fran- 

cūzų Petain’o valdžia suda
rė aukščiausią teismą, ku
ris teis buvusį ministerį 
pirmininką Daladierą, G. 
Mandelį ir kitus buvusius 
ministerius. Jie bus teisia
mi už tai, kad įtraukė Fran
ci ją į karą, nors jinai nebu
vo tam priruošta.

' Spėjama, jog tarp kitų bus 
teisman patrauktas ir Le
onas Blum, socialistų vadas, 
seniau buvęs ministeris pir
mininkas.

London.— Viešos Nuomo
nės Institutas patyrė, kad 
77 procentai anglų reikalau
ja visai išmest Chamberlai-

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų. 

sų brangiąją Lietuvą pulti,—sprandą nu
sisuks !

Težino tatai laisvosios sovietinės Lie
tuvos priešai!

Kviesdamas jus visus, broliai ir sesės, 
darban, aš savo kalbą baigsiu Lietuvos 
laikinojo prezidento Justo Paleckio žo
džiais, prisiųstais Amerikos lietuviams:

“Aiškiai ir drąsiai pareiškiu, kad Lie
tuvos likimas iš abejonių, klaidų ir gė
dos pilnų šuntakių yra dabar pasuktas į 
didį, platų taikos, darbo, kultūros ir ge
rovės kūrimo kelią, kuriuo Lietuva eis 
glaudžioje draugystėje su didžiąja So
vietų Sąjunga, tikra tautų išlaisvintoja, 
žmonijos, pažangos, taikos ir darbo žmo
nių reikalų gynėja!”

Brooklyno lietuvių mitingas gali drą
siai pasakyti: Mes su Tavim, Gerbiama
sis Prezidente!

Mes su savo tauta—Sovietine Lietuva!
Mes su Sovietų Sąjunga.

įsakyta Anglam Šaudyt 
Visus Ligoninius Vo

kiečių Orlaivius
Berlin. — Vokiečių ligo

ninis lėktuvas su Raudono
jo Kryžiaus ženklais skrido 
gelbėt iš vandens vokiečius 
lakūnus, kurių karišką or
laivį anglai nušovė į jūrą. 
Ligoninis vokiečių lėktuvas 
neturėjo jokio ginklo, bet 
kariški anglų orlaiviai už
puolė jį ir nušovė žemyn į 
jūrą. Vokiečiai labai pasi
piktinę tuom anglų žygiu.
Vokiečių Raudonojo Kry
žiaus Orlaiviai Neginkluoti

London. — Kariniai anglų 
lėktuvai liepos 29 d. nukirto 
žemyn du ligoninius vokie-

aivius, kaip praneša anglai. 
Jie teigia, kad vokiečiai 
naudoją tokius orlaivius 
šnipinėt punktus, kuriuos 
paskui užpultų kariniai vo
kiečių lėktuvai.

Anglai nerado jokių gink
lų nušautuose ligoniniuose 
vokiečių orlaiviuose; bet sa
ko, jog du tokius orlaivius 
lydėję kariniai vokiečių lėk
tuvai.

Anglų komanda įsakė 
šaudyt visus vokiečių Rau
donojo Kryžiaus orlaivius.

Sovietai Pataria Japonijai 
Nekišt Nosį Į Vokiečių

Santikius su Sovietais
Maskva. — Sovietų Ko

munistų Partijos dienraštis 
“Pravda” persergėjo Japo
niją nebandyt sukurstyt 
Vokietiją prieš Sovietų Są
jungą, “nekišt nosį į Sovie
tų santikius su Vokietija, 
nes ta japoniška nosis ga
lėtų būt nugnybta.”

Šitaip “Pravda” atsiliepė 
į knygą, parašytą japonų, 
politiko barono Kim. Oku- 
ros, ktfrioje jis dėsto, kad 
Vokietija turėtų išvien su 
Japonija ruoštis į karą 
prieš komunizmą.

Seattle, Wash. — Orlaivių 
Mechanikų Unija, priklau
santi Amerikos Darbo Fede
racijai, savo susirinkime 
aštriai pasmerkė mėgini
mus įvest verstiną karinę 
tarnybą.

Maskva. — Atvyko Ven
grijos pasiuntiniai derėtis 
dėlei prekybos sutarties su

na iš Anglijos valdžios. cių Raudonojo Kryžiaus or- Sovietais.
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Naujos Anglijos 
Žinios

Jos gana įdomios ir rimtos. 
Gi pati dirbančioji liaudis ga
na rami ir nepavydi savo po
nų likimo. Sako, kam skauda, 
tas ir dejuoja.

Nelabai Gerai, Kad Taip

i

Naujoj Anglijoj yra toks 
radijušas, kuris daro pragyve
nimą iš lietuviškų organizaci
jų ir įvairių biznierių. Vieną 
sykį mes norėjome, kad jis 
duotų per savo radijaus pus
valandį pakalbėti drg. A. Bim
bai. šis radijušas paskaitė 
mums devynis dolerius už mi
liutą laiko. Bet pulti dabartinę 
Lietuvos valdžią jis duoda ra
dio dykai.

Tik prieš šių žodžių rašy
mą, man būnant pašte, atėjo 
minėtas radijušas ir puolė 
mane, kam aš bendradarbiau
ju dienraščiui “Laisvei”. Ant 
pabaigos pareiškė, kad jis la
bai gerai žino, jog Bostone 
yra Komunistų Partija.

Turiu viešai pareikšti, kad 
aš jo grasinimų nebijau. O kas 
liečai buvimą Bostone Komu
nistų Partijos, tai ji man buvo 
žinoma dvidešimt metų atgal!

Jau buvau rašęs “Laisvėj” 
apie So. Bostono dvasinių li
gonių protesto mitingą prieš 
Lietuvos Paleckio vyriausybę. 
Čia nenoriu kalbėti apie tą 
mitingą, bet noriu “Laisvės” 
skaitytojams parodyti, koki 
mokytojai “mokino” Lietuvos 
jaunuomenę ir ar galėjo ta 
jaunuomenė blaivai išsiauklėti 
prie tokių auklėtojų. Pavyz
džiui, apie minėtą mitingą vie
nas buvusių Lietuvos mokyto
jų “Keleivio” No. 29 sako:

“Didžiausį triksą šiame mi- i 
tinge iškrėtė pirm. A. Matie- 
jaška. Jis paskaitęs rezoliuci- į 
ją paprašė publikos balsuoti 
už rezoliuciją rankų pakeli- ! 
mu. Pakilo visas miškas ran- j 

kų. Kas prieš rezoliuciją —, 
užkomandavo pirmininkas — j 
prašau atsistoti. Atsistojo keli 
bolševikėliai.”

Na, ar sveikai protaujantis 
žmogus gali tokį įvykį vadin
ti triksu? Jau kad ir keli “bol
ševikėliai” atsistojo, tai jūsų 
triksas neišdegė. Visai būt bu
vę kitaip, jeigu niekas nebūtų 
atsistojęs, tai tuomet jūs būtu
te galėję sakyti, kad rezoliu- j 
ciją priėmė vienbalsiai. Arba; 
būtute sakę, kad gal ir buvo i 
keli bolševikėliai, bet nedrįso i 
atsistoti. Tai taip suprantame j 
būdami nemokytojais. į

Da naiviau, kuomet skelbi- , 
mų lapeliuose sakosi, kad kai-' 
bes kūrėjas mokytojas, o “Kė
lei vyj” pats sakosi, kad pra
dinės mokyklos mokytojas. 
Man atrodo, kad geriausia 
tiktu tai: automatas, kuris 
moka skaityti ir rašyti, bet 
nemoka protauti. Seną pasau
lį valdo ne gabumai, bet titu- i 
lai. Kad ir čia Amerikoj, 
Charles E. Wilson, preziden-
tas General Electric Co., Sche- mano

neetady, N. Y., niekad nebuvo 
kolegijoj, bet vienos savaitės 
tarpolaikyj gavo iš trijų kole- 

i gijų po laipsnį.

Pavyko
Atleiskit, biskį suvėlavau. 

Liepos 13-14 dd. Montello, 
i Mass. įvyko Literatūros Drau
gijos dviejų kuopų bendras 
piknikas — So. Boston 2 kp. ir 
Montello, 6 kp.

Šis piknikas buvo gana di
delis, ypatingai sekmadienį, 
per žmones nebuvo galima nei 
į salę įeiti.

Man nepatinka, kad Mon
tello draugai neima į parką 
įžangos. Taipgi šoka visi už 

I dyką. Dėlto prisirenka net 
keistos publikos, kurios nie
kuomet nematytum, jeigu bū
tų įžanga. Kaip ten nebūtų, 
piknikas pavyko. Sobostonie- 
čiai šį metą gerai pasirodė. Jų 
atvažiavo didelis busas ir 
daug automobiliais privažia
vo.

Turėtų ir Kiti Pasekti
Literatūros Draugijos 2 kp., 

laikytam susirinkime liepos 26 
d., nutarė atžymėti šios drau
gijos dvidešimt penkių metų 
jubiliejų. Kuopa planuoja su
ruošti porą paskaitų, koncer
tą ir bankietą. Komisija iš
rinkta tam darbui.

Nėra abejonės, kad bus ga
lima paskleisti daug apšvietos 
ir gauti nemažai naujų narių į 
organizaciją per šiuos paren
gimus.

“Gaila”. Bet Jiems ir Gerai

Tikėsit ar ne, bet dirbanti 
Amerikos lietuvių visuomenė 
džiaugiasi, kad Lietuvoj įsi
steigė Sovietai. Plačiai perė
jau per lietuviškus biznierius 
ir profesionalus, klausdamas, 
ką jie mano apie Lietuvos So
vietus. Negalėjau atsistebėti, 
kad tie profesionalai ir biznie
riai, kurie laikėsi aiškaus ka
talikiško nusistatymo, taip 
prielankiai atsineštų link Lie
tuvos Sovietų, žinoma, mums 
seniai pritarianti profesionalai 
juokus krečia iš tų patrijotų, 
kurie Lietuvą laikė už kojų, 
kuomet smetonininkai ją mė
sinėjo. Jie labai gražiai pa
šiepia vienybininkus, kurie bu- I 
vo susispietę apie “Vienybę.” j 
Vienas profesionalas pastebė
jo:

—Kuomet Smetonos reži
mas valdė Lietuvą, tai “Vieny
bės” redaktoriai kasdien lakė 
“smetoną,” o zeceriai “išrū
gas.” Bet kai Smetonos karvė 
užtrūko, tai redaktoriai da
bar tik per dvi dienas pašilai-1 
žo, o zeceriai negauna nieko.

Kitą sykį parašysiu tų pro
fesionalų nuomones, ką jie

Supuolė
. Rugpjūčio 25 d. spbostonie- 

čiai rengiasi laivu išvažiuoti 
ant Indi jonų Salos, kur kitą 
sykį indijonai išvažiuodavo 
apsivesti ir praleisdavo “me
daus’* mėnesį. Aišku, bus 
smagus išvažiavimas.

Tą pačią dieną Naujos An
glijos Moterų Sąryšys rengia 

[trečią metinį pikniką, Lietuvių 
Tautiškam Parke, Montello, 
Mass.

Šiame piknike moterys pri
sižada duoti pinigais ir kitais 
daiktais dovanas, kurie atsi
lankys jų piknikam Vyrai, 
mes turim išnaudoti progą.

Susimildami, draugės ir 
draugai, nepamirškite platinti 
Bendro Fronto pikniko tikietų. 
Piknikas įvyks rugsėjo 1 d., 
Bradford, Mass. Bus astuonios 
piniginės dovanos. įžangos ti
ki etas tik 10c.

Jaunutis.

Philadelphia, Pa.

apie Sovietinę Lietuvą. »

Nors labai šilta, bet judėji
mas nesustoja. Lietuvių eks
kursija į Wildwood buvo sėk
minga ir draugijoms liks pel
no.

Buvo manyta surengti pra
kalbas Lietuvos klausiniu, bet 
tas neįvykinta dėl tūlų kliū
čių. G

Dabar Lyros Choras rengia 
išvažiavimą į “Nature Friends 
Camp,” ant 3 ir 4 dienų rug
pjūčio (sukatoje ir nedėlioję). 
Ta “Gamtos Draugų” kempė 
pradėjo pagarsėti ir tarpe lie
tuvių, nes vasaros laiku labai 
tinkama vieta poilsiui ir pasi
linksminimui. Kas subatvaka- 
ris ir neelėliomis būna įvairios 
programos, kuriose dalyvauja 
žymios meno spėkos, tankiau
sia vokiečių darbininkų arba 
rusų, o šią subatą ir nedėlią 
lietuvių Lyros Choras pildys 
programą.

Nuvažiuoti su mašinomis 
nėra keblumų. Važiuokite 
Ridge Ave. 422 keliu net iki 
Limerick, prie Bayertown įva
žiuosite į kelią 100. Ttiom va
žiuodami patėmysite “sainas,” 
rodant pasukti į kairę, su Na
ture Friends Camp vardu. Bus 
pora pasisukimų iki Landis 
Store. Iš ten jau arti kempė.

Tai philadelphiečiai nepra
leiskite progos. Ten yra ir ge
ra maudynė.

Philadelphijos šiaurinės da
lies Republikonų Susivieniji
mas šiemet statosi naują na
mą. Darbas skubinamas, ir pa
baigoje rugpjūčio bus sureng
tas atidarymas. Namas bus 
gražus, nes kliubas mano iš
leisti virš 30 tūkstančių įrengi

Hartford, Conn.
Nors jau ir buvo rašyta apie 

Laisvės Choro naktinį pikniką, 
bet aš dar norėčiau pasakyti 
ketins žodžius apie choro 
draugus rėmėjus, šį kartą se
kami žmonės parėmė choro 
pikniką: It. Gailiunienė auko
jo kvortą vyno ir pati išleido 
ant laimėjimo, kuris atnešė 9 
dolerius pelno. C. Arrison au
kojo pusbačkį alaus. Jis už
laiko gražų saliūną Lawrence 
Tavern, ant .157 Lawrence St. v

Mūsų choras visu smarku
mu ruošiasi į Dainų Dienos 
pikniką, kuris įvyks rugpjūčio 
4 d., Waterbury, Conn. Ma
noma, kad Hartfordas atpyš- 
kės keturiais busais į šitą Dai
nų Dieną. Ką tik neužkalbini, 
tai kiekvienas sako, kad į 
Dainų Dienos pikniką važiuos.

O antras ir dar svarbesnis 
chorui išvažiavimas bus, tai 
Meno Sąjungos chorų suvažia
vimas rugpjūčio 30-31 dieno
mis Brooklync. Mūsų mokyto
jas deda daug energijos pri- 
rengimui choro prie tų didelių 
pramogų. Vincai, varyk pra
dėtą darbą pirmyn. Mes, cho
ristai, visi su tavim.

Liepos 22 dieną spaudos 
pikniko komisija turėjo susi
rinkimą, bet ne visi atsilankė, 
tai tarimų negalėjome užbaig
ti. .Spaudos piknikas įvyks 
rugsėjo 1 dieną Lietuvių Są
ryšio parko, East Hartford, 
Conn. Bus kalbėtojas iš Brook- 
lyno, o vietinis choras išpildys 
programą. Dabar svarbiausias 
darbas liko, tai pikniko išgar
sinimas po visą Conn, valsti
ją, organizavimas busti važia
vimui į pikniką ir pardavinėji
mas laimėjimo tikietų. Tikie- 
tai jau senokai padaryti ir ma
nau, kad visos kolonijos juos 
turi pas save ir platina.

Prie įžangos tikietų yra 
duodamos trys dovanos po 5 
dolerius. Trys žmonės turės 
progą laimėti po penkinę at
važiavę į pikniką.

Antras didelis pikniko dar
bas, tai gula ant moterų pe
čių. Jos turės priruošti šeimi
ninkių stalą. Visas drauges 
moteris mes kviečiame pradė
ti ruoštis prie šio darbo.

Visur Buvęs.

Katrų Tiesa?
London. — Anglai sako, 

kad per savaitę iki liepos 21 
d. vokiečiai sunaikinę tiktai 
37,577 tonus prekinių An
glijos laivų.

O vokiečiai teigia, kad jie 
per ta savaitę paskandinę 
257,000 tonų Anglijos laivų.

mui namo. Tai dar vienas di
delis budinkas bus išbudavotas 
Philadelphijos lietuvių, kaipo 
visuomeniška įstaiga.

M. Sūnus.

~ DVYLIKTA METINĖ

DAINŲ DIENA
Rengia Connecticut Valstijos Progresyviai Chorai

SekmadL, 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.
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 
geras dainų programas. Kalbėtojas aiškins apie įvykusius rinkimus Lietuvoj ir kitais svarbiais klausi
mais.
PRADŽIA 12 VAL. DIENĄ ĮŽANGA 25 CENTAI Užkviečia Rengimo Komisija.

I

W a shmgtono Umversite- svarbių reikalų aptarti. Prašome at
sivesti ir naujų narių Įrašyti j kuo
pą. — K. K. Sekr. (180-181)to profesorius kunigas Wa- 

genknecht pareiškė, kad 
verstino kareiviavimo su
manymas tai yra “begėdiš
kas užpuolimas ant ameri
kiečių laisvių.”

PRANEŠIMAI Iš KITUR
MONTELLO, MASS.

Rugpjūčio 3 ir 4 dd. įvyks pikni
kas, Liet. Taut. Namo Parke. Ruo
šia Pasaulinė Darbininkiška Organi
zacija. Pelnas skiriamas darbininkų 
reikalams. Visi darbininkai ir biznie
riai, vietiniai ir iš apylinkės prašo
me dalyvaut šiame piknike, praleisti 
smagiai laiką. — Kom. (180-182)

CAMDEN, N. J.

ALDLD ir LDS kp. susirinkimai 
įvyks penktadienio vakare, pas dd. 
Valinėms, 901 N. 7th St. Abiejų 
kuopų nariai kviečiami dalyvauti 
šiame susirinkime ir atsiveskite nau
jų kandidatų į kuopas.—S. V. Sekr, 

(180-181)

ROCHESTER, N. Y.

DLK Gedemino Draugystė rengia 
didelį pikniką, rugpjūčio 4 d., Mar
kevičių ūkėje. Katrie važiuosite į 
pikniką, komisija prašo, kad susto
tume! prie Gedemino Svct., paimti 
tuos katrie neturi automobilių. Su
sirinkite 12 vai. dieną iki 2 vai. po 
pietų. Jeigu įvyktų lietaus, tai susi
rinkite į Gedemino svetainę, galė
sime smagiai laiką praleisti. — N. 
Švedienė. (180-182)

SO. BOSTON, MASS.
Sekmadienį, rugpjūčio 4 d. įvyks 

moterų piknikas, Balčiūnienės far- 
moje, Montello. Bus įvairių žaislų, 
skanių valgių, gėrimų ir gera muzi- 
kalė programa. Bengia ALDLD 2 
kp., Moterų Kultūros Kliubas ir Ži- 
nyčios Moterų Ratelis. Busas išeis 
11:30 vai. ryto nuo Liet. Met. Žiny- 
čios, 2 Atlantic St. — Rengėjos.

(180-182)

HARRISON-KEARNY, N. J.
LLD 136 kp. susirinkimas įvyks 

rugpjūčio 2 d., penktadienio vaka
ro, 7:30 vai., 15-17 Ann St. Nariai 
kviečiami dalyvauti, nes yra daug

LICENSES
NOTICE is hereby, given that License No. 
GB2765 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail undei' Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
816 E. 16th St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MARION SCKOLNIK 
Square Ileal Dairy & Grocery

816 East 16th Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2329 has been issued to the undersigned 
to sell beor, wine and liquor at retail under 
Section 107 cf the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 167 Furman St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
EMIL HERTWEZK & JOSEPH NESSLER 

The Pier Rest
167 Furman Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE - is hereby given that License No. 
GB U91 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
415 Tompkins Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MORRIS ROSENTWEIG
415 Tompkins Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2110 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
39-41 Kossuth PI., Borough of Brooklyji, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

FREDERICK J. PARTHEYMULLER 
Bushwick Inn.

39-41 Kossuth Pl.. Brooklyn, N. Y.

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

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

Kainp. Broadway ir Stono Ave., 
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

stočių BMT Lino
Tol.: Gienmore 5-6191

------------------------------------ ,------------

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-3622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

m-------------------------------------------------------------------------------—---------------- ffl

DR. J. J. KAŠKIAUČ1US
Telefonas: Ilumboldt 2-7964

r

580 SUMMER AVENUE 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

į-------------------------------- —a

MINERSVILLE, PA.
ALDLD 14 kp. susirinkimas įvyks

rugpjūčio 2 d., 7 v. v. Nariai pra
šomi laiku susirinkti, nes yra svar
bių reikalų aptarti. Taipgi rinksime 
darbininkus “Laisvės” piknikui, ku
ris įvyks 18 d. rugpjūčio. Taipgi,

CHESTER, PA.
ALDLD 30 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, rugpjūčio 4 d., 10 vai. 
ryto. Lietuvių Kliubo knygyne. Su
sirinkite nariai laiku, nes turime 
svarbių dalykų aptarti. —Kom.

(180-182)

VARPO KEPTUVE1 i

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

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, senvi- 
čiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi ke
pama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausių, 

.kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake 
Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake, Stollen 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

Siunčiame duoną per paštą J kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svori Ir kalnas.

VARPAS BAKERY 36-40 Slagg Street Brooklyn. N. Y.

: ĮSIGYKITE DABAR :

your old watch
IS UW'rfL IHCltCljJ

žemiau parodyta tik keli iš mūsų didelio sandėlio 
šios rūšies daiktų.

TRADE IT IN FOR A

ROBERT 
LIPTON 

JEWELER
Įsteigta 1892

701 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

Tarpo
Graliam & Manhattan Avės.

Tel. Stagg 2-2173

Visokiausių Rūšių 
ŽIEDAI

nuo $1.50 augštyn 
Daimantai 

Melsvi-balti ir perfekto 
•

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

Priminkite šį skelbimą ir gausite nuolaidą

KAIP PALAIKYT SVEIKATĄ
— VYRAI IR MOTERYS —

Kraujo, Odos ir Nervų Ligos, Abolnas Silpnumas, 
Chroniški Skauduliai, Skilvio ir Mėšlažarnės ligos, 
Chroniški Rcumatiški Nesveikumai, Nosies, Gerklės 
ir Plaučių Ligos, Inkstų, Pūslės Nesveikumai ir kitos 
Chroniškos Ligos Vyrų ir Moterų sėk
mingai gydoma. Kreipkitės į Dr. Zins su 
Pasitikėjimu. Atskiri pasitarimų kam

bariai Vyram ir Moterim
Laboratorija, Kraujo ir Šlapumo Tyrimai, X-Rays 

IŠTYRIMAI DOVANAI

DR. 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.

T PenKa puslapis

kurie neužsimokėjote už duokles, 
prašome užsimokėti. —Kom.

(180-181)
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N<HvYirkik>zW/z/o7iiiioi
Iš Dariaus-Girėno Minė

jimo Atsibuvusiy
Prakalbų

Paminklui statyti vietos ko
mitetas surengė prakalbas lie
pos 19 d., 1940 m., Piliečių 

'Kliube, 280 Union Avenue, 
Brooklyn, N. Y. Tikslas šio 
parengimo buvo atžymėti sep
tynių metų sukaktį mūsų žu
vusių lakūnų Dariaus ir Girė
no, kuri įvyko liepos 15 d.,
1933 m., Soldino miške, Vo
kietijoje.

Vakarą atidarė komiteto 
vice-pirmininkas W. Shabunas 
ir pakvietė šio komiteto pir
mininką J. šaltį vesti tvarką 
toliau, kuris pasakė. įžanginę 
kalbą n u pi ėsdamas lakūnų 
svarbius padarytus žygius 
aviacijos istorijoje ir netikė
tą jų staigią mirtį, paprašė 
publikos vienai minutei atsi
stoti išreikšti liūdesio pagarbą 
žuvusioms drąsiems karžy
giams lakūnams. Tyla vienos 
minutos darė gilu įspūdį ant 
susirinkusiųjų. Po to kalbėjo 
Komiteto Finansų Sekr. A d v. 
S. Bredes, gražiai pagerbda
mas pirmutinius lietuvius la
kūnus atsižymėjusius besivys
tant ori ai vystei pasaulyje.

Sekantis kalba “Vienybės” 
dienraščio atstovas Albinas S. 
Trečiokas. Jisai gerai pažino 
žuvusius lakūnus Dariu ir Gi
rėną ir lankydamasis Lietuvo
je matė ju kūnu liekanas kop
lytėlėje. taipgi pastatyta pa
minklą in žygio atminčiai Lie
tuvos laikinoj sostinėj, Kaune. 
Ir iki šiolei mums nėra žino
ma ju žuvimo priežastis. Kal
bėtojas kvietė būti natriiotin- 
gais lietuviais, gerbti atsižy
mėjusius veikėius ir rūpintis 
Lietuvos padėtimi.

“Naujosios Gadynės” re
daktorius, J. V. Stilsonas, kal
bėdamas nurodė: jeigu moks
lą siekianti žmonės turi gabu
mus ir patyrimus vienoj ar ki
toj besitobulinimo šakoj ir no
rus juos išbandyti, tai mano 
redaguojamas laikraštis to
kiems žygiams niekuomet ne
sipriešino. Dariaus ir Girėno 
atlikta kelionė verta pagar
bos, pastatymas jiems pamin
klo suteiktų visiems lietuviams 
garbe.

Toliau, pakviestas ant estra
dos “Tėvynės” atstovas, laik
raščio Rimbo redaktorius, J. 
Paulauskas, pareiškė: minint 
septynių metų sukakti mūsų 
žuvusiu didvyrių lakūnų at
minčiai privalome pastatyti 
paminklą, kuris teiktų garbę 
visiems lietuviams, kartu sve
timtaučiams ir podraug New 
Yorko miestui. Lai kiekvienas 
lietuvis paskiria metams viena 
dolerį ir pagal mūsų skaičių 
susidarys pakankama suma 
pastatymui gražaus paminklo.

Paskiausias kalbėjo “Lai
svės” dienraščio redaktorius 
R. Mizara. Savo kalbą skaitė, 
tai man netenka daug minėti, 
tikiu skaitytojai pastebės spau
doje. Vienok kalbėtojas pa
reiškė, kad Dariui-Girėnui pa
minklo statymo komitetas sa
vo tikslą atsieks, jei ne šiemet, 
tai vėliau. Ir kad lakūnų žuvi
mo paslaptis dar laukia išaiš
kinimo, kas labiau mus nu
stebtų negu pati lakūnų mir
tis. Su šiuo vakaras baigėsi. 
Aukų surinkta padengimui lė
šų ir paminklo naudai $11.92. 
Atletų Kliubo priduota aukų 
$10. Ir dieną prieš prakalbas 
Komiteto pirmininkui įteikta 
nuo kriaučių dirbtuvės Mičiu- 
lio ir Kairio $21.70. Ir kitos 
dirbtuvės, per čermaną Dau
barą $3.85. Sykiu—$47.47. šie 
pinigai pasiųsti Fondo iždinin
kui, o vardai aukotojų bus vė
liau paskelbti laikraščiuose.

Visiems šio vakaro daly
viams reiškiame nuoširdžią 
padėką, kalbėtojams už tin
kamas kalbas, publikai už ma
lonų atsilankymą ir aukas. 
Taipgi Vietiniams laikraščiams

Nedėlioj “Laisvės” Ekskursija Traukiniu
Sekmadienį, rugpjūčio 4 d., 

bus metinė dienraščio “Lais
vės” ekskursija traukiniu į 
Hopatcong paežerį. Traukinys 
pagal “Daylight Saving Time” 
išeis sekamomis valandomis:

Nuo Liberty St., žemutinėj 
daly j New Yorko, kur turi su
sirinkti visi brooklyniečiai, 
newyorkiečiai, greatneckiečiai 
ir kiti Long Island lietuviai, iš
plauks botas 8:45 vai. ryto, 
kuris pristatys prie traukinio.

Jersey City Terminai, trau
kinys apleis 9 vai. ryto, čia su
sės į traukinį visi brookly
niečiai, Jersey City lietuviai ir 
artimų priemiesčių.

Bayonnėj traukinys sustos 
lygiai 9:15 vai. ryto, į stotį 
turi skaitlingai susirinkti visi 
bayonniečiai.

Elizabethport stotyj sustos 
kaip 9:20 vai. ryto, čia priva
lo susirinkti visi elizabethie- 
čiai. lindeniečiai ir kitų kolo
nijų lietuviai.

Iš Newarko specialis trauki
nys išeis nuo Broad Stoties,

kaip 9 vai. ryto ir jis bus su-! 
kabintas su kitais vagonais ke
lyj, EI izabth porte.

Taigi, visi lietuviai iš visų 
kolonijų būkite laiku paskir
tose jums vietose. Ežerą pa
sieksime apie pietus. Paeže- 
ryj būsime iki 8 :30 vai. vaka
ro. Hopatcong ežero apylinkė 
yra labai graži. Vieta erdvi, 
daug stalų, suolų, o ežere ga
lima gerai pasimaudyti. Ren
gėjai turės skanaus maisto ir 
tinkamų gėrimų.

ši • “Laisvės” traukinio eks
kursija turi būti sėkminga iš 
visų atžvilgių. Lietuvos liaudis 
laimėjo laisvę, budavoja nau
ją, laisvą, laimingą gyvenimą. 
Dienraštis “Laisvė” visas lai
kas kovojo prieš Smetonos 
brutališką fašistinį režimą.

Pirkiete bilietus išanksto! 
Jeigu kas nesuspėsite, tai nu
žymėtu laiku būkite vietoj ir 
ten gausite bilietus! Nedėlioj, 
rugpjūčio 4 d., visi ir visos į 
“Laisves” traukinio ekskursi
ją !

Brooklyn©, Great Necko 
ir New Jersey Lietuvių 

Atydai!

Už Tai Reikia Kritikuoti 
Sveik. Kultūros Dr-ją
“Laisvėj” pastebėjau, kad 

Sveikatos Kultūros Draugijos 
Brook lyno skyrius rengia busu 
išvažiavimą rugpjūčio 4 d., tai 
yra, tą pat dieną, kada dien
raščio “Laisvės” įvyksta meti- | 
nė traukiniu ekskursija. Aš 
manau, kad Sveikatos Kultū
ros Draugijos nariai turėjo už
tektinai laiko tą žinoti, nes 
“Laisvės” ekskursija jau labai 
senai rengiama. Rengti ta pat 
dieną, garsintis tame pačiame 
mūsų dienraštyj, tai jau labai 
nedraugiška. Juk Sveikatos 
Kultūros Draugijos nariai ga
lėjo pasirinkti bent kurį kitą 
sekmadienį, o ne būtinai ta, 
kada “Laisvės” ekskursija 
yra. Man tokie dalykai nepa
tinka ir manau nepatiks nei 
vienam kitam senam ‘Laisvės’ 
skaitytojui.

V. S. B.
“Laisvės” Skaitytojas.

Išėjo iš Ligoninės ir 
Nusižudė

Lottie Hoppe, 57 metų mo
teris, kelios valandos po to, 
kaio ji buvo pasveikus ir pa
leista iš ligoninės, iššoko nuo 
šešto aukšto pro langą ir už
simušė. šiuo laiku New Yorke 
daugiau saužudvsčių, kaip ka
da pirmiau. Gal karštas oras 
veikia ?

Moteris Tik 100 Svaru. 0 
Kaucija $10,000 Už Ją
Mary B. Roberts sulaikyta 

po $10,000 kaucija. Ji buvo 
privatinė sekretorė kasyklų 
inžinieriaus S. C. Thompsono. | waiszas,

“Teismabutis, Tai Ne 
Bulių Kautynių Arena”

Teismabutyj kilo tokis skan
dalas, kad teisėjas Lawrence 
B. Dunham buvo priverstas 
pareikšti: “Jūs negalite šį 
teismabutį paversti į bulių 
areną!” Dalykas buvo tame: 
Franc ūžė Marquise Marie 
Louise Victoria de Montglat 
sukėlė baisiausį skandalą 
prieš amerikietį Peter U. 
Muir, kuris buvo Francijoj, 
kaipo ambulanso automobi- 
liaus valdytojas ir su francū- 
zaite susimylėjo. Matyti, kad 
jam ta “meilė” įgrįso, kad jis 
teismabutyj, kareivio munde- 
roj, traukėsi nuo buvusios sa
vo “mylimosios.”

Kada policija grūmojo 
francūzaitę Montglataitę areš
tuoti. tai ji sakė: “Aš nesu 
laukinė... Tai tik karštis... 
Aš tik stengiuosi jam dalv- 
kus išaiškinti. Aš vis jį myliu 
ir noriu su juo gyventi. Aš no
riu su juomi gyventi.”

Jos “mylimasis” kiek anks
čiau parvyko, o francūzaitę 
atvyko Amerikos laivu “Man
hattan.” Kain atrodo, tai 
amerikiečiai liuosnoriai ne 
tiek važiavo Franci jai gelbė
ti, kiek kitais sumetimais.

Vagis Buvo įlindęs į 
Policininko Namus

Policininkas Julius Jowais- 
zas, 24 Hickley PI., Brookly
ne, nuėio gulti. Bet naktį pa
juto, kad kas tai yra jo rui
me. Pakėlęs galvą jis pamatė 
žmogų. Vagis norėjo pabėgti, 
bet policininkas, Julius Jo

ji pašovė. Pašautasis
pasirodė Thomas Cohen, 19 
metų vyriškis. Jis paimtas į 
Kings County ligoninę, kur 
laikomas po apsauga. Jam 
kaucija nustatyta $2,500, ka
da jis pasveikęs norės iš ligo
ninės išeiti.

Prašome šių apylinkių lie
tuvių neužmiršti, kad rugpjū
čio 24 d., subatos vakare, esa
te kviečiami dalyvauti sma
gioj pramogoje —« naktinėj 
ekskursijoj laivu.

Pereitą vasarą vietinė LDS 
Jaunimo Kuopų Taryba pirmu 
kartu suruošė tokią ekskursi
ją, kuri ekskursantams labai 
patiko. O šioji antra mūsų me
tinė ekskursija dar daugiau 
patiks, nes nusamdėme laivą 
du syk didesnį už pereitų me
tų laivą — net trys deniai! 
Laivas vardu Ossining iš
plauks nuo No. River Pier 1, 
ties Battery Place, New Yor
ko mieste, lygiai 7:30 vai. va
karo. Laivas plauks Hudsono 
upe iki vidurnakčio ir sugrįš 
prie tos pačios prieplaukos.

Bus gera orkestrą šokiams, 
alaus, visokių valgių, ir bus 
gera proga susipažint su anks
čiau atvykusiais delegatais į 
LDS 5-tą j į seimą. Laivakortė 
—<$1. Prašome dalyvauti ir 
tuomi nevien tik pasilinksmin
site, bet ir paremsite LDS Jau
nimo Tarybą.

Rengėjai.

“Bausmė $25, Tai Jau 
Perdaug Skaudi!” —Su

šuko Žmogus
Coney Islande suvažiuoja 

virš miliono žmonių maudy
tis, kad kaip nors atsivėdinus. 
Ten susirenka šimtai biznie
rių, kurie landžioja tarpe be
simaudančių ir jiems pardavi
nėja šaltakošę ir kaip kĄ ki
tą. Bet ten visu pajūriu yra 
biznieriai, kurie tą pat parda
vinėja ir jie neapkenčia savo 
konkurentus. Sekmadienį bu-, 
vo areštuota 45 biznieriai, ku
rie slankiojo tarpe besimau
dančių. Teisėjas D. J. De 
Andrea nuteisė juos pasimo- 
kėti po $25 bausmės. Vienas 
iš jų suriko: “$25 bausmės, 
tai prastas biznis!” žinoma, 
jis gal pardavė tik kelių do
lerių vertės, o bausmė labai 
sunki..

PRAMOGOS -
BROOKLYN, N. Y.

Jaunų Vyrų Lietuvių Susivieniji^ 
mas ruošia parę šeštadienj, rugpjū
čio 3 d., savo patalpoj, 425 Grand 
St. Prašome informaliai puoštis šiam 
parengimui. Bus ir skanių užkan
džių ir gėrimo. Kviečiame vietinius 
ir iš apylinkes dalyvauti. — Kom.

(180-181)

Nubaudė ir Pasigailėjo
Kada teisėjas F. Taylor nu

teisė Ciro Perrone, 19-kos me
tų jaunuolį už pavogimą algų 
nuo, 71Z> metų iki 15 metų į 
didįjį Sing-Sing kalėjimą, tai 
ton buvusi jo motina garsiai 
sušuko, pasileido verksmu. Už 
ramybės sugriovimą teisėjas 
nubaudė ją 30 dienų kalėji
mo. bet kada karštyj moteris 
atsėdėjo viena dieną, tai pasi
gailėjo ir įsakė ją paliuosuoti.

SUSIRINKIMAI
MASPETH, N. Y.

LDS 14 kp. susirinkimas jvyks 
ketvirtadieni, 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., jvyks kuopos 
susirinkimas. Nariai kviečiami da
lyvauti, ypatingai ateikite tie, ku
rių duoklės užvilktos. ■— A. Bie
liauskiene, Sekr. (179-180)

PARDAVIMAI
Parsiduoda 9 kambarių nams, tik

tai biskutj 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.

(177-179)

CHARLES’ I
UP-TO-DATE B

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

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. B 
Brooklyn, N. Y. B

Gerai Patyrę Barberial B

FRANK NORRIS

Lietuvis Budavotojas
Budavoju naujus namus ir 

pertaisau senus
Taipgi atlieku plytų ir 

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

bimo šingeliais už labai 
prieinamas kainas.

Teiefoliuokite: Flushing 9-4485 ,

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

_______ __________________________ i

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker

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

krikštynom, kitkam.
231 BEDFORD AVE., 

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

F. W. SHAUNS 
(SHALINSKAS) 

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

•
Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Ęoplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto

Tel. Virginia 7-4499

Sako, kad ji pasisavino nuo 
savo boso net $500,006.

ir radio vedėjams už gerus 
paskelbimus. Kadangi tą va
karą pasitaikė šutinantis oras, 
tai susirinkusiųjų buvo neper- 
daugiausia.

šia proga prašome vietos ir 
apylinkės visų lietuvių ir 
draugijų, ypatingai septynių 
metų minėjimą mūsų žuvusių 
lakūnų Dariaus ir Girėno, at
žymėti aukomis pastatymui 
paminklo jų amžinai pagar
bai.

Visas aukas prašome teikti 
išrašant čekį ar money orde
rį varde Darius-Girėnas Mo
nument Fund ir siųskite Ko
miteto iždininkui, Mr. John 
Spurga, Port Jefferson Sta
tion, Long Island, N. Y. Už 
pasiųstas aukas aplaikysite 
nuo iždininko kvitą, o aukoto
jų vardai ir suma bus paskelb
ta spaudoje ir prietam pra
nešta per radio.

Fondo Komiteto Koresp.

Kaip Kas Tik Garsinasi

Išvaro Gyventojus iš 
Jų Nuosavų Namų

Teisėjas Charles C. Lock
wood patvarkė, kad penkioli
ka namu savininkų, gyvenan
čių So. Brooklyn© dalyj, kur 
bus pravestas įvažiavimas į 
tuneli, turi tuojau išsikrausty
ti. Jiems duota laiko tik iki 
rugpjūčio 8 dienos.

Tas patsai teisėjas taip pat 
patvarkė, kad 10 namų savi
ninkų taip pat turi kuogrei- 
čiausiai išsikraustyti, kur val
džia statys Kingsboro valdiš
kus namus.

žmonės nenorėjo kraustytis 
iš ten, nes jie nesutiko su val
džios nustatyta už namus kai
na. Kada jie pirko tuos na
mus, tai brangiai mokėjo, o už 
dabartinį atlyginimą jie jokiu 
būdu negali įsigyti gyvena
nčius, todėl ir .priešinosi. Sako, 
kad jų tarpe yra ir lietuvių 
šeimų.

Bet teisėjas su namų savi
ninkų argumentais nesutiko. 
Jis jiems pasakė: “Jūs, žmo
nės, jau senai, apie metai lai
ko, žinote, kad iš tų namų tu
rite išsikraustyti. Jokio jums 
laiko pratęsimo nebus. Įsaky
ta ir iki nužymėto laiko turite 
išsikraustyti.”

Brooklynietis.

Parsiduoda keturių aukšti} akme
ninis namas su krautuve ir trys 
apartmentai. Reikalinga biskutj 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 Menkeliūnaite, 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, 201 E. 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 darbų. Ge
ram darbinjnkui bus geras atlygini
mas. Prašome kreiptis sekamu an
trašu: M. Bubiencik, R. D. 4, Rich
field Springs, N. Y. (179-181)

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja 4 kampiniai (box) 

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

Išsirandavoja krautuvė, bei kriauT 
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 kreiptis pas: Mrs. H. Bush, 
56-10 Remsen Pl., Maspeth, L. I.

(177-179)

BAR ir GRILL 
LIETUVIU RESTAURANAS 
Įdomiai jpuošta lietuviška aludė 

ant Grand Street 
Rhcingold 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

Mateušas Simonavičius
t&T Gražiai įrengta Susiejimams įstaiga

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

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

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

Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 
(Steam Boiler)

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

Karštis kamuoja nemažai 
žmones, bet tuo nat atsiran
da žmonių, kurie ta nroga tik 
garsinasi. Yra tokiu, kurie ne
paiso kaip, bet bile tik ju na- 
veikslai patektu i laikraščids. 
bile apie juos rašvtu. Taip ir 
Steeplechase Park Pool mau
dynėse buvo apščiai žmonių. 
Staigiai vvras ir moteriškė, 
Richard Jovee ir Gloria Ma- 
rado atbėgo ir stačiai su dra
bužiais šoko i prūdą, žinoma, 
iu paveikslai ir anrašymas pa
teko i snaudą. Tokių “štuko- 
rių” ir daugiau atsiranda.

Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėje’*.

Kilus gaisrui 62 Court St., 
Brooklyne, namo pagrindyj, 
net 16 ugnagesių. pritroško, 
kol jie įveikė gaisrą.

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)

Lietuviu Rakaudy 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. ie]# ev. 7-8451 Brooklyn, N. Y.

S
LJ

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

Telefonas EVergreen 7-1661
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FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. — Brooklyn — “Laisves” Name

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

namų darbo, kilbasai ir kepta paršiena; gaspadoriškai 
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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