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Tai dabar jau aišku, ką 
gali mūsų smetoniniai me
lagiai. Tai tokia politinė 
politinė veislė iki šiol valdė 
Lietuva. Nereikia stebėtis, 
kad Lietuvos liaudis težino
jo vargą ir kančias.

Rooseveltas Ragina 
Kongresą Įvest Vers

tiną Kareiviavimą
Prezidentas Siūlo Suregistruot Visus Vyrus iki 65 Mėty, 

Vienus Armijai, Kitus {vairiem Kariniam Darbam

oklyne ant Grand Stryčio ir 
So. Bostone ant Broadway 
jie kepa baisiausius vaizdus 
apie laisvą Lietuvą ir jais 
šeria savo skaitytojus. 
Tūkstančiai ir tūkstančiai 
žmonių Lietuvoje jau esą 
suareštuota, tūkstančiai esą 
išgabenta vagonais Sovietų, 
žemės gilumon, desėtkai jau I 
esą sušaudyta.

Vyrai jūs vyrai, argi, toli1 
jūs su šitokiais ratais nu
važiuosite? Ar toli gi nuva
žiavo rusiški caristai, ku-‘
rie anais metais tokius pat tas Rooseveltas rugpj. 2 d. 
melus kepė apie išsilaisvi- stipriai ragino kongresą iš- 
nusią Rusijos liaudį? Argi: leist įstatymą, kuriuom bū- 
jūs nesimokinate iš istori- tų įvesta verstina karinė 
jos? . tarnyba Jungtinėse Valsti-

--------  i jose. Sykiu jis teigė, kad, 
Lietuvos priešai boiko- , girdi, būtų geras dalykas 

tuosią Lietuvos draugus ir suregistruot visus vyrus iki 
patriotus. Taip paskelbė 65 metų amžiaus. Pasak 
Stilsonas Brooklyno mitin-; Roosevelto, tatai nereikštų, 
ge, o jam plojo kunigas Bal- kad bus statomi po šautu-’ 
kūnas, Laučka, Klinga ir Vu vyrai virš 40 metų am- 
kiti smetonininkai. . jžiaus; bet suregistravimas

Viena, iš tokio jų boikoto tiki 65 metų amžiaus esąs 
reikalingas, kad valdžia 
galėtų žinot, kokiem šalies

gynimo darbam jie tinka ir 
skirt juos į tokius darbus.

Anot Roosevelto, įvedi
mas verstino kareiviavimo 
esąs “būtinai” reikalingas 
Amerikos gynimui. Šios ša
lies valdžia yra jau davus 
kompanijom užsakymų už 
$1,800,000,000 gamint karo 
pabūklus Amerikai, ir tų 
pabūklų užtektų apginkluot 
stambią naujovišką armiją, 
sakė Rooseveltas; bet, gir
di, kariniai išlavintų vyrų 
tai labai trūkstą, ir liuos- 
noriais negalima būsią pa- 
pildyt šį trūkumą.

niekas neišeis. Tai senas jų 
plepalas. Antra, mažiausia 
gali boikotuoti tie, kurie' 
taip to boikoto nori. Visa|fl • •• n • ir • iz • •
eilė jų gyvenimą daro iš lie- Senato Komisija Remia Versimą Kareiviavimą 
tuviškos visuomenes. O da-1 
bar nebeliko jokios abejo
nės, kad šitos visuomenės 
95 nuošimčiai džiaugiasi nu
vertimu Smetonos’ diktatū
ros Lietuvoje.

Taigi, boikotas gali skau
džiai atsiliepti patiems 
koto autoriams.

Vyram 21-31 Metų Amžiaus; Jaunuoliai ir Buvęs 
Ministeris Smerkia Tokius Sumanymus

boi-

kad
Kas

SOCIALISTINEI LIETUVAI 
PRISKIRTA ŠVENČIONYS

Lai jie nepamiršta, 
lazda turi du galu, 
nors gali nusitverti, jiems 
besišvaistant, už kito galo 
lazdos ir jiems patiems kai
lį išvanoti. Taip juk gyve
nime dažnai esti. Atsiminki
me, kaip dabar Lietuvoje 
jaučiasi smetonininkai, ku
rie lazdomis žmones daužė.

Antra visų smetonininkų 
programos tezė, tai teroras 
prieš pažangiuosius, ku
riuos visus jie dabar krikš
tija komunistais. Jų kalbė
tojai visai atvirai kursto 
gaujas prie ekscesų. Jeigu 
kur tokių ekscesų pasireikš
tų, tai reikia žinoti, kas už 
tai atsako.

Washington. — Senato 
komisija kariniais reikalais 
abelnai užgyrė Burkes-Wa- 
dswortho įnešimą įvest ver
stiną kareiviavimą Ameri
koje, bet patarė, kad kon
gresas nubalsuotų imt į ka
rinę tarnybą tik jaunesnius 
vyrus, nuo 21 iki 31 metų 
amžiaus. Šis sumanymas 
būsiąs perduotas pačiam se
natui šį pirmadienį.

penato komisija dauguma 
balsų atmetė pataisymus, 
kurie siūlė pašaukt į karinę 
tarnybą tik 400,000 iki mi- 
liono vyrų.

Jaunuolių Kongreso Sekre
torius prieš Verstiną Kari

nę Tarnybą
Washington. — Posėdyje

je Lietuvoje.

ka-
Jo-

kongresmanų komisijos 
riniais reikalais kalbėjo 
seph Cadden, sekretorius 
Amerikos Jaunuolių Kon
greso. Jis smerkė Burkes- 
Wadswortho sumanymą dė
lei verstino kareiviavimo, 
ir pareiškė, jog tas sumany
mas yra “įžeidimas Ameri
kos jaunuoliams.”

“Mes esame priešingi vi
siem įnešimam, reikalai! jan- 
tiem įvest verstiną karišką 
lavinimą,” sakė Cadden, 
pridurdamas, jog geriausias 
Amerikai apgynimas tai 
“laisvas jaunimas,” kuris 
būtų aprūpintas darbais ir 
tinkamu pragyvenimu.

Vieton verstino kareivia
vimo Cadden ragino patai
syt Nacionalį Jaunimo Įsta
tymą taip, kad jaunuoliai 
būtų mokinami įvairių ama-

Maskva, rugp. 3. Aukš
čiausioji Taryba (Sovietų 
seimas) šiandien su entu
ziastiškais sveikinimais pri- 
ėmė Lietuvą Į Sovietų Są
jungą. Lietuva tapo Ketu
rioliktoji Sovietų Sąjungos 
Respublika, lygiomis teisė
mis su Rusų Sovietų Respu
blika, su Ukrainų Sov. Res
publika ir su visomis kito
mis pilnateisėmis Sovietinė
mis Respublikomis.

Priimdama Lietuvą į So
vietų Sąjungą, Aukščiausio
ji Taryba tuo pačiu sykiu 
užgyrė sekamus pasiūlymus 
atstovo Ponomarenko iš So
vietų Baltarusijos:

Per ves t Lietuvos Respub
likai Švenčionių miestą ir 
apskritį ir tą dalį Sovietinės 
Baltarusių Respublikos, kur 
dauguma gyventojų yra lie
tuviai. (šis pasiūlymas pa
darytas pagal nutarimą 
Baltarusijos Vyriausios Ta
rybos.)

Lietuvos ir Baltarusijos 
Aukščiausios Tarybos bend
rai išdirbs planus tikrai nu
statyt rubežių tarp Lietu
vos ir Baltarusijos Respub
likų.

Pažymėt laiką, kada Lie
tuvos Socialistinė Respubli
ka turės išrinkt savo atsto
vus į Sovietų Sąjungos Auk
ščiausią Tarybą (seimą).

IŠKILMINGIAUSIAI
PRIIMTA LIETU

VOS DELEGACIJA
MASKVOJ

Mes gi visus Lietuvos 
draugus ir nuoširdžius Lie
tuvos patriotus raginame 
elgtis ir užsilaikyti kuo rim
čiausia, kuo šalčiausia. 
Smetonininkai yra despera
cijoje. Juos nereikia imti už 
pavyzdį.

Ponams pasidarė karšta 
Lietuvoje. Ponai gvoltu šau
kia. Ponų agentai Ameriko
je jiems skubinasi talkon.

Ot, prie ko šiandien su
siveda visas klausimas. .

Neseniai buvęs Amerikos 
karo ministeris Woodring 
užreiškė, kad šiuo laiku 
nėra jokio reikalo įvest 
verstiną karinę tarnybą 
Amerikoje.

pa-

ze-

Draugiškai ir nudširdžiai 
įtikinėkime tokių Stilsonų, 
Grigaičių, Laučkų ir Balkū- 
nų suvedžiotus ir supjudy
tus prieš laisvą Lietuvą 
žmones. Tai bus geriausias 
pasitarnavimas L i e t u v os 
žmonėms.

Nereikia jokios isterijos,’ 
nereįkia jokių ekscesų nei 
kalboje, nei darbuose, ne
reikia jokių išsišokimų. Juo 
daugiau rimtumo, juo dau
giau šalto pasiryžimo švieti
mo ir įtikinimo būdu laimė
ti naujus pasekėjus toms 
gražioms idėjoms, kurios 
šiandien triumfuoja laisvo-

Baltimorės draugai paau
kojo tris dolerius Apšvietos 
Fondui. Tai bus šiuo tarpu 
pirmutiniai draugai, atsilie
pę j savo greitas pareigas.

Kur kiti draugai? Kur ki
tos kolonijos?

Ne pro šalį būtų visur su
šaukti visuotinus pažangių
jų draugijų narių ir pažan
giosios spaudos skaitytojų 
pasitarimus. Daug kas rei
kia apdiskusuoti ir išsiryš
kinti. Taipgi reikalinga vi
sų pažangiečių mobilizacija 
atrėmimui raudonai įkaitu
sių Lietuvos priešų atakų.

Bayonnėj toks mitingas 
įvyks rugpj. 12, o Water- 
buryj rugpj. 13. Kitų miestų 
draugai neatsilikite.

■ I*. ■—

Italai Nuskandino Ang
lijos Submariną

Italai Praneša:
Roma. — Italų naikintu

vas “Ugolino Vivaldi” nus
kandino didelį anglų sub- 
mariną “Oswaldą,” 1,500 to
nų, ir suėmė jo kapitoną ir 
jūrininkus.

Italų lėktuvai bombomis 
padegė kelis karinius anglų 
laivus ties Balearic salomis.

Rytinėje Afrikoje italų 
orlaiviai bombomis sunaiki
no aštuonis anglų šarvuo
tus automobilius.

Italų kariuomenė užėmė 
aptvirtintą miestelį.t Dobei, 
Kenyjoj, anglų kolonijoj, 
Afrikoj.

(Telegrama)
Kaunas, Rugpj. 2 d.

Maskvoj iškilmingiausiai 
priimta Lietuvos Seimo de
legacija šiąnakt dalyvauja 
Sovietų Sąjungos Aukščiau
sios Tarybos posėdyje.

Lietuvos Tautinės Sovie
tinės Respublikos herbo ir 
konstitucijos projektai 
rengti.

Prasideda didžiosios 
mes reformos darbai.

Fabrikų įmonių naciona
lizacija (suvalstybinimas) 
sėkmingai baigiama. Ban
kai jau nacionalizuoti.
LIETUVOS DARBO ŽMO

NĖS ENTUZIASTIŠKI
Darbininkai ir valstiečiai 

rodo nepaprastą darbingu
mą, susiklausymą ir entu
ziazmą, kuriant socialistinę 
Lietuvą.

Iš buvusių ministerių iš- 
j ieškoma 5,133,334 litai ne
teisėtų atlyginimų, švenčių 
priedų.

ATBĖGĖLIAI PRAŠOSI Iš 
KAUNO Į JAPONIJĄ 
Kaunas. — Šimtai atbėgė- 

lių iš Lenkijos apspito Ja
ponijos konsulatą Kaupe 
rugp. 3 d., prašydami pra
leist juos į* Japoniją. O iš 
Japonijos jie žada persikelt 
į Holąnįų Gįųineą.

--------.....................................

Auto. Darbininkų Unijos Suvažia 
vimas Vienbalsiai Išstojo prieš 
Verstino Kareiviavimo Įvedimą

Suvažiavimas Savo Rezoliucijoj Sako, kad Verstinas Kareiviavimas Priešingas Ame
rikos Demokratijai, Pavojingas Organizuot iem Darbininkam, ir Gręsia Į velt Šalj į Karus

St. Louis, Missouri.—Su
važiavimas Jungtinės Au
tomobilių Darbininkų Uni
jos (CIO) rugpj. 2 d. vien
balsiai priėmė rezoliuciją 
prieš verstinos karinės tar
nybos įvedimą Amerikoje. 
Rezoliucija sako, jog CIO 
(darbininkų Industrinių Or
ganizacijų Kongresas) yra 
pasižadėjęs pilnai remt ša
lies gynimą, bet “žinovai 
mato, jog šiuo laiku nėra 
jokio reikalo įvest verstiną 
karinę tarnybą;

“Šios šalies didybė ir ge
rovė išaugo, besivaldant

Amerikai demokratiniu bū
du.

“Viena iš vyriausių tai
syklių tokiam valdymosi 
būdui yra liuosnorė karinė 
tarnyba taikos laikais, be 
didelės nuolatinės armijos.

“Didžiulė nuolatinė armi
ja gręsia pavojum, nes atei
tyje ji gali įtraukt į impe
rialistines avantiūras ir iš- 
vystyt ponų karininkų išdi
dų luomą šioje šalyje.

“Verstina karine tarnyba 
yra visiškai svetimas daly
kas mūsiškiam gyvenimo 
būdui, ir gręsia pavojum or-

Atimta Pilietybė Buvusiem 
Lietuvos Atstovam Angli

joje ir Amerikoje
Lietuvos miKaunas.

nisterių kabinetas rugp. 3 
d. atėmė Lietuvos pilietybę 
iš Broniaus K. Balučio, bu
vusio Lietuvos atstovo Lon
done, ir iš Povilo Žadeikio, 
buvusio Lietuvos atstovo 
Washingtone. (Nes jiedu 
smerkė naująją, socialistinę 
Lietuvos santvarką.)

Lietuvos ministerių kabi
netas taip pat nusprendė 
konfiskuot Balučio ir Žadei
kio nuosavybę ir ant visa
dos ištremt juos iš Lietuvos.

Džiaugsmo Demonstracijos 
Lietuvoj dėl Jos Priėmimo 

į Sovietų Sąjungą
Kaunas, rugp. 4. — Lietu

vos darbo žmonės sekma
dienį išėjo į didžias demon
stracijas, džiaugsmingai ap
vaikščiodami priėmimą Lie
tuvos į Sovietų Sąjungą, 
kaip praneša Associated 
Press, amerikonų žinių 
agentūra iš Kauno.

Sumanymas Naudai 
Karinių Fabrikantų 
Washington. — Jungti

nių Valstijų kongreso lėšų 
ir taksų komisija nutarė 
pasiūlyt, kad kongresas pa- 
liuosuotų nepaprastus kari
nius fabrikantų pelnus nuo 
ekstra taksų, kurie pirmiau 
buvo uždėti. Sako, kad šis 
palengvinimas karo pabūk
lų fabrikantam paskatins 
juos smarkiau darbuotis dė
lei šalies ginklavimo.

Jei fabrikantas įdeda pi
nigų j savo karinės pramo
nės platinimą ar gerinimą, 
tai pagal šį įnešimą jis visai 
neturėtų mokėt valdžiai 
taksų už tokią sumą pelnų, 
kiek jis įdėjo kapitalo į tos 
pramonės didinimą bei to
bulinimą.

Anglų Lėktuvai Išdau
žę 1,000 Karinių 
Punktų Vokietijoj

London. — šeštadienį nu
tilo radio Bremene, Vokieti
joj; tai ženklas, kad Angli
jos orlaiviai vėl užklupo 
bombarduot to miesto prie
plauką ir kitus karinius tai
kiklius.

Anglai praneša, kad jų 
orlaiviai su šauniais pasise
kimais bombardavo vokiečių 
prieplaukas, lėktuvų sto
vyklas, karines pramones ir 
karo reikmenų sandėlius 
daugiau kaip šimte Vokie
tijos miestų.

Per tris mėnesius anglų 
lakūnai kartotinai bombar
davo Hamburgo prieplauką 
ir jos įrengimus, ir dabar 
iš viso to likę tik griuvėsiai, 
kaip sako anglai. O tai bu
vo didžiausia prieplauka 
Europoj.

Anglų orlaiviai iki, šiol 
padarė daugiau kaip 3,000 
žygių Vokietijoj ir bombar
davo daugiau kaip 1,000 ka
riškai svarbių punktų, kaip

ganizuotiem darbininkam ir 
žmonėm susirišusiem su 
darbininkų judėjimu.

“Todėl Amerikos Jungti
nė Automobilių Unija šia
me suvažiavime • pareiškia, 
kad jinai yra kietai nusista
čius prieš bet kokią verstiną 
karinę tarnybą šiuo laiku 
ir kad jinai dės visas pas
tangas, idant nebūtų įvesta 
tokia karinė tarnyba.

“Nutarta pasiųst šios re
zoliucijos kopijas kongres- 
manui Andrew J. May, pir
mininkui karinės kongres
manų komisijos, ir senato
riui Morri su i Sheppardui, 
pirmininkui karinės senato 
komisijos; ir mes raginame 
mūsų unijos lokalus siųst 
tokias pat rezoliucijas se- 
natoriams ir kongresma- 
nams.” ___

Suvažiavimas Jungtinės 
Automobilių Darbini nkų 
Unijos užgyrė pasiūlymus 
J. L. Lewiso, CIO pirminin
ko, kovai prieš verstiną ka
reiviavimą ir nutarė išvys- 
tyt tokią kovą visoje šalyje.

Ši unija, be kitko, ragina • 
darbini nkus “užplukdyt” 
kongresmanus, s e n a t orius 
ir valdžią “tvanu” laiškų ir 
telegramų su reikalavimais 
atmest svarstomus kongre
se sumanymus, reikalau
jančius įvest verstiną kari
nę tarnybą Jungtinėse Val
stijose taikos laiku.

Vokiečiai Laimį Žygius 
Ore ir Jūroje

Vokiečiai praneša:
Berlin. — Kapitono Wil- 

helmo Rollmanno submari- 
nas paskandino vieną anglų 
submariną. Šis submarinas, 
be to, trumpu laiku sunai
kino dvyliką ginkluotų pre
kinių Anglijos laivų, viso 

kad: Bremeno prieplauką,;74,338 tonų įtalpos, ir nai- 
milžiniškas jo laivastatyk
ias ir orlaivių fabriką; 
Kielio ir Wilhelmshaveno 
karinių laivų stovyklas; ka
ro pramonės centrus Esse- 
ne, Duesseldorfe ir kitur. 
Anglų orlaiviai pasiekė ir 
Leipcigą ir Ruegen salą 
(Baltijoj), ir pasak anglų, 
padarė Vokietijai milžiniš
kų, “neatitaisomų” nuosto
lių.

kintuvą “Whirlwind.”
Vokiečių lėktuvai bombo

mis nuskandino vieną pre
kinį Anglijos laivą ir pavo
jingai sužeidė du kitus pre
kinius anglų laivus, vieną 
žibalinį laivą ir vieną kari
nį laivuką, minų graibyto- 
ją-

Vokietijos lakūnai bombo
mis sprogdino ir degino di
dį anglų brlaivių fabriką 
Norwiche. Kilo dideli gais
rai ir eksplozijos tame fab
rike.

Vienas vokiečių lėktuvas

Vichy, Franci j a. — Pran
cūzų karo teismas nusmer- 
kė mirt buvusį Francijos 
generolą de Gaulle, kuris nuskandino anglų submari- 
dabar, būdamas Anglijoj, na ties Norvegija.
“tęsia francūzų karą” iš- Vokiečiai nušovė žemyn 
vien su anglais prieš Vokie-10 anglų orlaivių iš tų, ku- 
tiją. . rie vėl buvo atskridę bom-

------------------- barduot Vokietiją ir Holan-
ORAS. — šį pirmadienįdiją. Tuo žygiu vokiečiai iš 

vidutiniai šilta ir būsią lie-savo pusės prarado tik vie- 
taus. na lėktuvą.
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pirmoj eilėj statęs ne visuotinus tautos 
uždavinius, o savo interesus, kas įvai
riais būdais buvo jau seniai keliama.

“Santykiuose su Sovietų Sąjunga mes 
visai aiškiai, nedvejojamai, be jokių už
pakalinių minčių ir kombinacijų, turim 

i pasiremti visiško pasitikėjimo ir tikro 
nuoširdumo dvasia. Tai daryti mus ver
čia ne kokia prievarta, ne pereinami ap
skaičiavimai, bet gerai suprastas mūsų 

| tautos interesas. Jeigu dėka paskutinių 
sukrėtimų netekome savo liūdnos atmin
ties “vado” ir griuvo jo “sistema”, tai 
turime ryžtingai stengtis ateityje nepri
leisti prie klaidų, kurios tautai galėtų 
būti lemtingos.”

I

Kiekvienas Amerikos lietuvis, kuriam 
rūpi lietuvių tautos gerbūvis, šimtu nuo
šimčių sutiks su šiuo Lietuvos prezidento 
ir premjero pareiškimu.

Postal Telegraph Ko. darbininkų atstovai,, unijistai, atstovaują American Commu- 
cations Association (CIO), susirinko New Yorke aptarti savo reikalus ir kovoti už 
pripažinimą jų unijos, taipgi už geresnes darbo sąlygas.

Pirmadienis, rugp. 5, 1910

Gaisras Jurbarke

'1

1 Prezidento Justo Paleckio Žodis
i Tuojau, kai smetoniškas režimas Lie- 
r tuvoje žlugo, kai Justas Paleckis pradėjo 

eiti premjero pareigas, jis parašė straips
nį dienraštyj “Laikas” (tilpo birž. mėn. 
17 d. laidoj), kuriame sako:

l “Įvykę yra tai, ką neabejotinai galė- 
| jom ir turėjom numatyti. Laiko pagalvo- 

ti ir suprasti buvo pakankamai. Lietuvos 
W ir SSSR savitarpio pagalbos ir Vilniaus
■ grąžinimo sutartis buvo sudaryta 1939

m. spalių 10 d. Tikro, neegoistiško pa
triotizmo perimti žmonės, įvertino šią 
sutartį kaip didžio naudingumo veiksnį 

| mūsų nepriklausomybei ir taikai garan
tuoti. Tas įvertinimas kilo visada, jei 
tik galvota nuoširdžiai apie mūsų tau
tos, jos kultūros ir jos likimo reikalus. 
Tuo atžvilgiu mes visada galėjome ir ga
lime pasikliauti Sovietų Sąjunga, kuri 
vienu savo politikos pagrindų yra padė
jusi didelį ir nuoširdų tolerantingumą 
kiekvienai tautai. Savo tautos likimo po- 

Į žiūriu vertindami, galime drąsiai saky- 
---- ti, kad santykiuose tai*p Lietuvos ir 

SSSR, lietuvių aukščiausios tautinės ver
tybės nebus paliestos, jos, kaip tautos, 
garbė niekada nebus įžeista, bet visada 
ji turės sąlygas klestėti savo kultūroj ir 
kelti savo gerovę.

“Tiesa, daug yra kitaip manančių. Ta
čiau tie, kitaip manantieji, priklauso tai 
rūšiai, kurių patriotizmas grįstas kitais 
sumetimais, o ne tautos likimo rūpes
čiais. Žinoma, savo kailio ir “kišenės pa
triotai” visada linko ir links ten, kur 
jų kailiui ir kišenei gerai, o ne jų tautai, 
ne jų tėvynei. Jie visada rėkia apie savo 
didelį patriotizmą, tautiškumą, o iš tikro 
yra didžiausia internacionalistai, nes jų 
tikrasis patriotizmo šaltinis labai inter- 
nacionališkas—litai, doleriai, sterlingai, 
markės ir panašios vertybės. Tad tautos 
likimo dienom visada matom juos di
džiausiu greitumu sprunkant iš taip jų 
“brangios” tėvynės. Nėra tautai bloges
nio reiškinio, kaip tos rūšies “patriotų” 
įsigalėjimas politikoj.

“Deja, iš liūdno mūsų tautai patyrimo 
matėm, kad sutarties su SSSR vykdyme 
per didelio svorio turėjo tie antrieji pat
riotai. Tad ir susilaukėm rezultatų, dėl 
kurių neišvengiamumo beveik negalėjom 
abejoti.

“Ne paprastas ir logiškas, bet ir mūsų 
gryno intereso sumetimas yra savitar
pės pagelbos sutartį su SSSR vykdyti ne 
formaliais žodžiais, ne diplomatiniais 
gestais, bet lojaliai ir nuoširdžiai. Vyk
dydami sąjungos sutarties ne tik raidę, 
bet ir dvasią, mūsų reikalas yra visu ak- 
tyvumu kelti savo visuomenėj palankią 
nuomonę apie savo didįjį sąjungininką 
SSSR, suprasti jo siekimus ir uždavinius. 
Raudonosios armijos dalys, esančios Lie
tuvoj, juk yra mūsų draugų ir sąjungi
ninkų kariuomenė, tad bendras abiejų 
sąjungininkų uždavinys yra, kad jos jau
stųsi draugiškos ir palankios, jų dvasią 
ir atsparumą stiprinančios atmosferos 
apsuptos. Tik būdama saugi ir rami dėl 
savo užnugario, kariuomenė gali tinka
mai atlikti savo uždavinį. O tuo uždavi
niu yra tiek SSSR, tiek Lietuvos sau
gumo ir neliečiamybės saugojimas, o rei
kalui esant, ir gynimas. Dėl tų dalykų 
neabejojo plačioji ir patriotiškoji Lietu
vos visuomenė. Jei ne jos pažiūros, o ki
tokios" buvo vykdomos, siauras' ratas,

“Laisvoji Mintis” Apie Smetonos 
Žlugimą

Gavome 11 numerį “Laisvosios Min
ties”. Jinai išėjusi birželio 15 d., kai pas 
Hitlerį pabėgo “tautos vadas,” todėl 
daug negalėjo apie jį parašyti. Suranda
me tik trumpą juodomis raidėmis pra
nešimą, kuris seka:

“Nekenčiamasis fašistų viešpatavimas, 
smaugęs ir žudęs Lietuvos gyvenimą per 
trylika su viršum metų, skandalingai 
griuvo. Kruvinasis Smetona, tas niekšin
gas vagių ir išeikvotojų vadas, lemtingu 
momentu, kada tauta ruošėsi iš jo parei
kalauti apyskaitos už visus juodus dar- 

1 bus, gėdingai paspruko į užsienį. Tau
tos vadovybės priešaky atsistojo tikrieji 

i liaudies sūnūs ir jos reikalų gynėjai. 
Naują vyriausybę sudarė žinomas pažan
giosios visuomenės veikėjas Justas Pa
leckis. Lietuvos laisvamaniai širdingai 
sveikina naująją vyriausybę ir linki jai 
sėkmingo darbo. Laisvamaniai yra tikri, 
kad dabar visi jų siekimai (civilinė met
rikacija ir kt.) bus įgyvendinti.”

Dr. J. Šliupo redaguojamas laikraštis 
teisingai pavadino Smetoną “Kruvinasis 
Smetona.” Jis tokiu ir buvo.

Įdomu yra tas, kad nemažas skaičius 
Amerikos lietuvių laisvamanių, kurie sa
kėsi seką “Laisvąją Mintį” Lietuvoje, už
uot dabar pasidžiaugti, jie apverkia Sme
tonos pabėgimą! Jie eina išvien su fa
šistais, kunigais, socialistais ir trockis- 
tais! Eina išvien prieš tą Lietuvos vy
riausybę, kuri vienu rankos mostu pra
vedė krašte reformas, apie kurias lais
vamaniai per ilgus metus tiek daug kal
bėjo ir kurių jie sakėsi trokštą!

Lietuvos Liaudies Sei 
mo Nariai 

/

‘Dai/y Workeris’ Naujose Rankose
Jau išėjo keletas “Daily Workerio” 

numerių, išleistų naujų leidėjų, — Mrs. 
Ferdinandą W. Reed, Mrs. Caro Lloyd 
Strobell ir Mrs. Susan H. Woodruff. 
Naujų leidėjų rankosna patekęs laikraš
tis taipo pat įdomus ir informuojąs Ame
rikos visuomenę apie svarbius naminius 
ir pasaulinius dalykus, kaip ir buvo prie 
senųjų leidėjų.

Pereidamas į naujas rankas “Daily 
Workeris” liovėsi būti oficialiu Jungtinių 
Valstijų Komunistų Partijos organu. Jis 
dabar nepriklauso jokiai partijai, o tik 
yra dienraštis, kuriam rūpi kova už žmo
nių reikalus,.už darbo žmonių reikalus.

“Daily Workeris”—vienintelis Jungti
nėse Valstijose anglų kalboj leidžiamas 
dienraštis, kovojąs prieš neteisybes, už 
taiką, už šviesesnį rytojų.

Todėl kiekvieno žmogaus pareiga šį 
dienraštį palaikyti: skaityti ir paremti. 
Nors jį leidžia nauji leidėjai, tačiau sun
kumai jam pasiliks ties patys: stambie
ji bizniai jį boikotuos, skelbimų jam ne
duos; prisieis verstis tik iš tų, kurie jį 
skaito,—iš darbo žmonių.

“Sunday Workeris” ypačiai daro gra
žaus įspūdžio. Tai įdomus sekmadieninis 
laikraštis.

Tenka priminti, kaęl per pastaruosius 
keletą mėnesių ‘Daily Workeris’ nuolatos 
paduodavo daug žinių ir iš Lietuvos. At
eityje, be abejo, šis dienraštis dar dau
giau informuos Amerikos visuomenę apie 
tai, kas darosi Lietuvoje.

Taigi angliškai skaitą lietuviai darbo 
žmonės turėtų “Daily Workerį” skaityti 
ir paremti. Faktinai, visi turi jį paremti.
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Žemiau telpa vardai tų 
žmonių, kurie sudaro Lietu
vos liaudies seimą, išrinktą 
birželio 14-15 dd., š. nu 
Liaudies Seimas, kaip žinia, 
birželio 21 d., pirmojoj savo 
sesijoj paskelbė Lietuvą so
vietine socialistine respubli
ka. Ne vienas mūsų skaity
tojas, be abejo, suras šiame 
atstovų sąraše savo pažįs
tamų, o gal net ir giminių.

Rinkimai buvo sutvarkyti 
sulyg apygardomis, kaip jo
sios žemiau paduodamos.,

Kauno apygardos: 1. Juo
zas Banaitis, 32 metų, pe
dagogas, muzikas, Valst. 
R a d i j o f o no direktorius; 
Juozas Glotnis, 43 m., vals
tietis, Daržbalių km., Kra
kių yalsf, Kėdainių apskr.; 
Antanas Garmus, 60 metų, 
med. gydytojas, Kauno bur
mistras; Antanas Venclova, 
34 m., rašytojas, pedagogas, 
Švietimo ministeris; 5. Pra
nas Petrauskas, 42 metų, 
valstietis, Jokūbaičių km., 
Gudžiūnų valse., Kėdainių 
apskr.; 6. Aleksandra Staš- 
kevičiūtė, 40 m., operos so
listė, Kaunas; 7. Vytautas 
Bieliauskas, 23 m., kareivis, 
Mariampolė; 8. Antanas 
Sniečkus, 37 m. Saugumo 
Departmento direktorius; 9. 
Motiejus Šumauskas, 35 m., 
Darbo Rūmų pirmininkas; 
10. Jankelis Vinickis, 33 m., 
darbininkas, Kaunas;

Marijampolės apygarda:
l. Mikalina Meškauskienė,
33 m., Žemės Reformos De
partmento direktorė; 2.
Pranas Mickus, 38 m., agro
nomas, Dotnuva; 3. Pranas 
Eidukaitis, 60 m., valstietis, 
Vaitkabalių km., Gražiškių 
valse., Vilkaviškio apskiS; 
4. Jurgis Bieliauskas, 50 m., 
valstietis, Mažiškės km., 
Griškabūdžio valsč.f Šakių 
aps.; 5. Juozą Demskis, 58

• m., valstietis. Kurynės km., 
Jankų valse., Šakių apskr.; 
6. Jonas Plečkaitis, 45 m., 
valstietis, Slabadų km., Bu
belių valse., Šakių apskr.; 
7 Petras Daukšys, 32 m., 
stalius, Biržų vienk., Gižų 
valse., Marijampolės apskr.; 
8. Viktoras Ditkevičius, 22
m. , kareivis, Marijampolė.

Ukmergės apygardos: 1. 
Stasys Pupeikis, 35 m., kai
mo mokytojas, Susisiekimo 
ministeris; 2. Jonas Mala- 
šinskas, 41 m., valstietis, ' 
Kavolių km., Dusetų valse., 
Zarasų apskr.; Vladas Gu- : 
dauskas, 41 m., valstietis, : 
Taugaičių km.,, Kovarsko : 
valse., Utenos apskr.; 4. Jo
nas Abakonis, 30 m., žemės 
ūkio darbininkas, Siesikų manas, g. 1904 m., teisinin

valse., Ukmergės apskr.; 6 
Adomas Dambrauskas, 48 
m., žemės ūkio darbininkas, 
Gužų km., Siesikų valse.; 7. 
Liudas Gira, 54 m., rašyto- 

- jas, Švietimo viceministeris;
8. Alfonsas Česnaitis, 32 m., 
darbininkas, Ukmergė; 9. 
Aleksas Guzevičius, 32 m., 
žurnalistas, Vidaus reikalų 
min-jos generalinis sekreto
rius.

Panevėžio apygardos: 1. 
Matas Mickis, 42 m., Žemės 
Ūkio ministeris; 2. Kazys 
Petrauskas, 25 m., darbinin
kas, Panevėžys; 3. Icikas 
Dembo, 33 m., technikas, 
Raguvos m.; 4. Ignas Lau
čys, 52 m., valstietis, Obe
lių vals., čRokiškio apskr.; 
5. Liudas Dovydėnas, 33 m., 
rašytojas; 6. Marija Kutrai- 

' tė, 29 m., darbininkė, Biržų 
apskr.; 7. Stepas Muraus
kas, 50 m., valstietis, Žaide- 
lių km., Kupiškio valse.; 8. 
Antanas Mikonis, 24 m., 
darbininkas, Biržų miesto;
9. Juozas • Grigalevičius, 
27 m., valstietis, Šemetų 
km., Rokiškio apskr.; 10. 
Petras Pauksnys, 38 m., 
valstietis, Biržų apskr.; 11. 
Vladas Biržietis, 27 metų, 
technikas, studentas, atsar
gos leitenantas. x

Telšių apygardos: 1. Me
čys Gedvilas, 40 m., Vidaus 
reik, ministeris; 2. Stasė 
Vaineikienė, rašytoja, Pa
langos burmistre; 3. Liudas 
Adomauskas, 60 m., Valsty
bės kontrolierius; 4. Biru
tė Abdulskaitė, 27 m., ma
žažemė valstietė, Salantai; 
5. Jonas Taurinskas, 50 m., 
valstietis, Mažeikiai; 6. An
tanas Butkus, 31 m., ūkinin
kas, Pulų km., Kretingos 
apskr.; 7. Antanas Bauža, 
39 m., ūkininkas, mažaže
mis, Tveriai; 8. Domas Ro
čius, žemės ūkio darbinin
kas, Telšiai.

Vilniaus apygardos: 1. 
Steponas Jendrikovskis, 30 
m., teisininkas; 2. Stasys 
Volkovičius, 45 m., darbi
ninkas; 3. Irena Dzviecka- 
Stachelska, 29 m., medikė; 
4. Karolis Didžiulis, 46 m., 
šiaulietis, Vyriausybės įga
liotinis Vilniuje; 5. Marijo
nas Miceika, 29 m., darbi
ninkas; 6. Jonas Paškevi
čius, 49 m., valstietis, Ru
kainių km., Vilniaus kr.; 
7. Romualdas Juknevičius, 
gimęs 1906 m. artistas, re
žisierius,., suvalkietis, Vil
niaus Valst. Teatro direkto
rius ; 8. Ignas Budenovas, g. 
1917 m. ukmergietis, ka
rys; 9. Berelis-Latvys-Frid-

kas; 10. Vaclovas Jadzgevi- 
čius, g. 1898 m., Švenčionė
lių vise., amatininkas.

Alytaus apygardos: 1. To
mas Tamulevičius, 25 m., 
valstietis; Feliksas Palionis, 
25 m., darbininkas iš Seiri
jų; 3. Kazys Balčiūnas, 45 
m., valstietis, Papiškių km., 
Alytaus apsk.; 4. Vladas Ja- 
ciunskas, 30 m., valstietis, 
Simno valse.; 5. Povilas Pa- 
karklis, 38 m., teisingumo 
ministeris; 6. Petras Cvir
ka, 31 m. rašytojas; 7. Pet
rė Milančiūtė, 27 m., vaisti
ninkė, Vievis; 8. Petras Ra
manauskas, 26 m., darbinin
kas, Seirijai; 9. Aleksas Ra- 
žanskas, 25 m., darbininkas, 
Alytus.

Šiaulių apygardos: 1. Ge
novaitė Paleckienė, 38 m., 
mokytoja, Kaunas; 2. Jonas 
Tverkus, 35 m., mažažemis, 
Bobirfių, Šimkaičių valse.; 
3. Orintas Stasys, 31 m., 
mažažemis, Kungių km., 
Raseinių valse.; 4. Juozas 
Švitra, 22 m. kareivis, II 
ulonų pulko, Tauragė; 5. 
Nocha Mockevičius, 35 m., 
mokytojas, Šiauliai; 6. Pra
nas Zibertas, 47 m., darbi
ninkas, Kuršėnai; 7. Rapo
las Rimdžius, 35 m., darbi
ninkas, Šiauliai; 8. Pranas 
Aksionaitis, 58 m., darbi
ninkas, Jurbarko vice-bur- 
mistras; 9. Balys Baranaus
kas, 38 m., tarnautojas, 
Šiauliai; 10. Romanas Že- 
benka, 34 m., agronomas, 
Kaunas; 11. Henrikas Ka
činskas, 40 m., artistas, 
Kaunas; 12. Domas Kazi
mieraitis, 40 m., mažažemis, 
Bivainių km., Šiaulių apsk.; 
13. Edvardas Jasutis, 34 
m., valstietis, Toločių km., 
Skaišgirių valse.; 14. Juo
zas Riliškis, 43 m. darbi
ninkas, Tauragė.

Jurbarkas.—Sekmadienio 
vakarą Jurbarko elektros 
stotyje kilo gaisras, kuris 
bematant persimetė į gre» 
timą malūną ir lentpjūvę. 
Visa įmonė ir trijų aukštų 
namai visai sudegė. Kadan
gi buvo vėjas, tai ugnis 
ūmai persimetė į kitus mie
sto kvartalus, ir išsivystė į 
milžinišką gaisrą, kokio dar 
nėra buvę Lietuvoje nuo 
Nepriklausomybės pradžios. 
Veik visai išdegė Kauno, 
Mėsinės ir Valančiaus gat
ves ir labai apdegė Vytau
to ir Dariaus ir Girėno gat
vės. Per šį gaisrą sudegė 
168 trobesiai—110 gyvena
mų ir 58 negyvenami pasta
tai. Kadangi gaisras siautė 
pačiame miesto viduryje, 
tai sudegė daug krautuvių 
su visomis prekėmis, daug 
dirbtuvėlių ir kt. turto. 
Nuostolių spėjama būsiant

be paties 
Raseinių,

Jurbarkas turi apie 6,000 
gyventojų ir buvo gana tur
tingas miestas. Gaisro pa
švaistė buvo labai toli ma
toma Lietuvoje ir Vokieti
joje. Žmonių aukų nebuvo. 
Dėl gaisro apie 500 žmonių 
liko be pastogės. Gaisrą ge- 
sint suvažiavo, 
Jurbarko, dar
Tauragės, Šakių, Kudirkos 
Naumiesčio, Kauno ir Vili
jampolės gaisrininkai, Kau
no miesto savanoriai ir 
priešlėktuvinės a p s a u g os 
rinktinė. Gesinimo darbe 
svarbų vaidmenį suvaidino 
Raudonosios armijos kariai, 
gelbėdami p r a d e d ančius 
degti namus, žmonių turtą 
ir išgabendami jį už gaisro 
paliestų vietų. Gaisrą užge
sinti bepavyko tik po 12 va
landų siautimo. Gesinti ug
nies ežerą buvo juo sun
kiau, kadangi dauguma na
mų pastatyta iš neatsparios 
ugniai medžiagos, be ugnia- 
sienių, mediniais gontų sto
gais, sodybos aptvertos me
dinėmis tvoromis, sandėliai 
prikrauti malkų, šieno ir 
panašiai.

Šimtai Miliony Doleriu Val
džios Paskolų Kariniams 
Fabrikantams Amerikoj
Washington. — Jungtinių 

Valstijų vyriausybė iki šiol 
davė 287 milionus dolerių 
paskolų kompanijoms, ku
rios gamina Amerikai karo 
pabūklus bei reikalingas ' 
tam medžiagas. Paskolas 
duoda iš valdiškos RFC fi
nansų korporacijos.

1

■4

Ar Amerika Pardavinės Ang
lijai Karinius Laivus?— 

Rooseveltas Neatsako

Klausimai ir 
Atsakymai

Klausimas:
Gerbiamoji “Laisvės”
Redakcija:
Malonėkite atsakyti į

Washington. — Ameriko-1 mano klausimą, būtent: Ar
. TZ" ~ 4- 4- ' I ’ a I I v*'* -• -./-k * i • n i « a • . •nu Komitetas Talkininkam 

Gelbėti ir Taip Išlaikyti 
Ameriką nuo Karo ragino 

. prezidentą Rooseveltą par- 
davinėt Anglijai karinius 
Amerikos laivus naikintu
vus, užsilikusius nuo pra
eito pasaulinio karo. Roose
veltas nedavė atsakymo, ar 
jo valdžia pardavinės kari
nius laivus Anglijai ar ne.

Pirmiau prez. 7
tas norėjo perleist Anglijai transakcijos tarpe Jųngti- 
senus amerikinius naikintu- nių Valstijų ir Lietuvos yra 
vus, bet pasirodė, kad jis sustabdytos. Vadinasi, pa
to negali daryt be kongreso siųsti pinigų Lietuvon ne- 
nutarimo. e-alima. Aišku, kad tai tik

galima dabar pinigus siųsti 
į Lietuvą? Ir jeigu galima, 
tai kaip turėčiau siųst, kad 
gautų doleriais tenai?

Su pagarba,

Atsakymas:
Paklausėme pašto virši

ninkų, ar jie dabar priima 
pinigus persiuntimui Lietu
von. Gavome atsakymą, jog 

Roosevel-»tuo tarpu visos piniginės A 4 i i • • j nr j •

galima. Aišku, kad tai tik 
laikina situacija.

London. — Žymiai pakilo ----------------------------------
Anglijos popierinių pinigų Gaukite “Laisvei” naujų 
vertė. skaitytojų.
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Laisvos Lietuvos Prie 
šų Fronte Nesutikimai

Ne viskas ramu ir švelnu 
tame fronte, kurį dabar su
darė klerikalai, menševikai- 
trockistai, tautininkai, san- 
dariečiai ir visi kiti laisvos 
Lietuvos priešai, kuriuos 
abelnu vardu galima pava
dinti “s m e t o n i n inkais”. 
Skirtumai jau reiškiasi. Juo 
toliau, tuo ryškesni jie da
rysis. Ilgainiui jie turės vir4 
sti griežtu pasidalinimu ir 
divorsu. Kol kas juos jun
gia daiktan tik vienas pun
ktas, būtent bendra neapy
kanta naujai, laisvai, socia
listinei Lietuvai. Šiuo klau
simu jie visi labai gražiai 
susitaria ir sugyvena. Jie 
šaukia bendrus mitingus, 
kalba nuo vienos platfor
mos, ugnim spjaudo ant so
cialistinės Lietuvos draugų* 
ir prietelių.

I

Nereikįa būti pranašu, 
idant atspėjus, jog šituo 
punktu jie giminiuosis ir 
broliausis* taip ilgai, kol ši 
jų pakalenija gyvens. Mat, 
jie atstovauja buržuazinę 
sistemą, kuri Lietuvoje pa
naikinama. Tie elementai, 
kurie sudaro bendrą fron
tą, niekados nesutaps su 
naujo, laisvo gyvenimo idė
ja—su socializmu. Juk pa
našiai dar ir šiandien, po 
dvidešimties metų, su socia
lizmu negali susitaikyti ca- 
ristinės Rusijos šalininkai— 
kontr- revoliuciniai rusai,! 
senojo svieto atstovai. To-i 
kiais jie ir mirs. Reikia su- 
prasti, jog čia mes nekalba
me apie eilinius žmones, ku
rie suvedžioti ir laikinai sen 
ka paskui tokius Smetonas/ 
Ba kūnus, Graigaičius, StiU 
sonus, Laučkas ir Šimučius! 
Ilgainiui mes juos laimėsim 
me socializmo pusėn—pusėn! 
socialistinės Lietuvos. Pa
mate naujo gyvenimo gero
ves Lietuvoje, jie pakeis sa
vo nusiteikimą. Apie tay 
negali būti ir nėra jokios 
abejonės.

Mes kalbame apie sudary
tą minėtų srovių vadų ben
drą frontą. Jau dabar, gi
liau pažiūrėję mes pamaty
sime. kad tas frontas laiko
si tiktai kaip ant vištos 
kojos. Pažiūrėkime j jau 
pasireiškusius skirtu mus 
tarpe to fronto “didvyrių.”

Pirmiausia dėl Smetonos 
režimo.

Už ką tas frontas kovo
ja? Už sugrąžinimą Smeto
nos režimo? Esmėje, žino
ma, jų kova reiškia skynimą 
kelio Smetonos režimo su
grąžinimui Lietuvoje. Bet 
ne visi tą pripažįsta. Kai 
kurie “bendrafrontininkų” 
gal net kitaip vaizduojasi 
savo kovos siekius. Pavyz
džiui, Chicagos “bendra- 
frontininkai” kalba apie 
“demokratinę respubliką” 
(Jų pareiškimas “Gelbėki
me Lietuvą”, “Naujienos”, 
liepos 31 d.). Šis suformu
lavimas, matyt, yra vaisius 
kompromiso tarpe Smeto
nos režimo sugrąžinimo ša
lininkų ir tų, kurie norėtų 
Lietuvoje matyti buržuazi
nę demokratiją. Kompromi
sas todėl, kad minėtame pa
reiškime nė žodeliu nepa
smerkiamas buvusis Smeto
nos režimas, nė žodeliu nie
kur nepasakoma aiškiai, 
kad jie kovos prieš tuos, 
kurie norėtų sugrąžinti fa
šistinį režimą. Aišku, kad 
smetonininkai nesutiko to
kius pareiškimus daryti.

Iš antros pusės, brookly- 
niškiai “frontininkai” visai 
neslepia savo tikslų. “Vie-

a

•nybė” ir “Amerika” nepri
pažįsta jokio kito autorite
to, kaip tik Smetonos. Tuo
jau po Smetonos režimo nu
vertimo “Amerika” pareiš
kė, kad jai Smetona pasi
lieka vieninteliu tiesotu 
“Lietuvos prezidentu”, nors, 
kaip visi žino, niekas jo ton 
vieton neišrinko, nors per 
smurtą Smetona pasiskelbė 
Lietuvos prezidentu. Dar ir 
liepos 26 dienos laidoje 
Laučka Smetoną tebetitu- 
luoja “Lietuvos preziden
tu.” Taigi aišku, kad jeigu 
Lietuvoje sovietai būtų nu
versti, Laučka ir jo kole
gos galvą guldytų už tai, 
idant Smetona būtų sugrą
žintas j Kauną Lietuvai 
prezidentauti. O su juo, be 
abejonės, turėtų sugrįžti vi
sas fašistinis režimas. Stei
gimas buržuazinės demo
kratijos, tuo būdu, išeina iš 
Brooklyno “frontininkų” 
programos.

Šio skirtumo savo tarpe so
cialistinės Lietuvos priešai 
negalės ilgai užmozoję lai
kyti. Jų pačių eiliniai pa
sekėjai ir plačioji visuome
nė, prie kurios jie dabar 
saldliežuvauja, privers juos 
aiškiai pasisakyti. Jų kal
bėtojai ir jų spauda turės 
pasiaiškinti.
“Lietuvos Vyriausybe” be 

Lietuvos
Pora savaičių atgal Brook- 

lyne visais pakampiais ėjo 
kalbos apie sudarymą Ame
rikoje “Lietuvos valdžios”. 
Atrodė, kad, ot, kaip be ma
tant, susieis didžiosios fi- 
šės ir sutvers Lietuvos val
džią. Tačiau šiuo tarpu tos 
kalbos aptilo. Laukiame tos 
garsios valdžios, bet nesu
laukiame.

Kodėl? Aišku, todėl, kad 
“frontininkai” nesusikalba. 
Gali būti, kad jie nesusi
taiko dėl vietų—kuriam, pa
vyzdžiui, teks “Lietuvos 
prezidento” sostas, kuriam 
“premjero” ir tt. Gali būti, 
bet greičiau dėl to, kad juo
se iškilo svarbūs nuomonių 
skirtumai. Kaip sakyta, vie
ni stoja už sugrąžinimą 
Smetonos į “prezidentus”. 
Išrinkimas Lietuvai naujo 
“prezidento”, aišku pabaig
tų Smetonos pretenzijas į tą 
aukštą vietą. Todėl jie ne
sutinka, kad čionai būtų su
daryta Lietuvos vyriausybė 
su visais jos aukštais činov- 
ninkais.

Kiti, matyt, susiprato, jog 
visas “frontas” išstatytų sa
ve ant pajuokos. “Lietuvos 
valdžia” be Lietuvos! Sor- 
kės, daugiau niekas.

Šitą nuomonę aiškiai iš
dėsto So. Bostono “Kelei
vis”. Jis sako: “Kokia gali 
būt užsienyje ‘Lietuvos vy
riausybė?’ Keno ji bus įga
liota ir ką ji atstovaus? 
Vyriausybė yra tik tada vy
riausybė, kada jos autori
tetą palaiko organizuota 
valstybė ir ginkluotos kraš
to pajėgos. Bet kada ji yra 
priversta gyventi užsienyje, 
tai jau ji negali būt savo 
šalies šeimininkė ir negali 
vadintis vyriausybės vardu. 
Ji gali vadintis tik .komite
tu” (“K.”, liepos 31 d.).

Vadinasi, bendrafronti- 
ninkų “Lietuvos vyriausy
bė” gali būti ir bus tik
tai viso labo komitetas. Į 
tokį komitetą, matyt, su 
mielu noru sutiktų įeiti ir 
Stasys Michelsonas.

Taigi, “Lietuvos vyriau
sybės” mes ir nebesulauksi-

Lietuvos.
Chicagos

“Tautagi-

me—o jeigu sulauksime, tai, 
* jei nepakeis savo nuomonės, 

keleiviniai menševikai j on 
j neįeis. Chicagos nau j leni
niai menševikai šitaip aiš
kiai tuo klausimu dar nėra 
pasisakę. O gal Pijus Gri
gaitis ir svajoja tapti “Lie
tuvos prezidentu,”. nes to
kiam Šimučiui tos garbin
gos vietos jis jokiu būdu 
neužleis. Ne vieną, bet daug 
sykių jis yra Šimutį vadinęs 
pienburniu, todėl dabar ne
sutiktų iš jo, kaip “Lietu
vos prezidento,” prisaky
mus imti ir pildyti. Jau 
daug geriau, kad čia atsi
kraustytų Smetona ir palik
tų “Lietuvos prezidentu.”

Lietuvai Naziškoji 
Globa

Tai trečias punktas, ant 
kurio, matyt, socialistinės 
Lietuvos priešai nesusitaiko 
—bent jau yra tokių, kurie 
nenori viešai Lietuvai piršti 
nazių “globą”. Visi jie, ži
noma, tikisi ir trokšta, kad 
Hitleris Lietuva “išlais
vins”. To tai nė vienas ne
slepia. Jie visi laukia tos 
valandos, kada Hitleris, 
kaip jie sako, “suves sąskai
tas su Stalinu.” Kad Sovie
tų Sąjunga bus nugalėta, 
kad sovietinė santvarka 
bus sunaikinta, tai jie visai 
neabejoja.

Bet kas toliau? Brookly
no smetonininkai iš po 
“Vienybės” jau seniai pa
reiškė, kad jie trokšta na
zių globos ant 
Menševikai tyli. 
“Drauge” tūlas 
naitis” atvirai perša nazių 
globą Lietuvai. Jis sako: 
“Ar mums patinka, ar ne, 
nacių-fašistų viešpatavimas 
Europoje yra neišvengia
mas ir tai ilgiems laikams. 
Demokratijos atgyveno sa
vo laikus Europoje ir jeigu 
jau lemta yra ‘izmams’ vieš
patauti, tai veikiau bus pri
imtina nacizmo - fašizmo 
‘globa,’ negu komunizmo...”

Pacitavusios šitą “Tauta- 
ginaitį”, “Naujienos” (lie
pos 31 d.) nepasmerkia jo 
už troškimą Hitlerio globos. 
Jos tik sako, kad tai esąs 
pesimizmo skelbimas. Ge
riau apie tai visai nekalbėti. 
Tai reiškia, kad Grigaitis 
irgi nesispardo Hitlerio glo
bos. tik viešai nenori už ją 
kalbėti, nes viešas pasisaky
mas galėtų atidaryti akis 
eiliniams pasekėjams.

Šis klausimas, matyt, 
taip Įkyrus ir svarbus “ben
dro fronto” eilėse, jog, kaip 
yla iš maišo, lenda laukan. 
Todėl “Draugas” (liepos 31 
d.) priverstas išduoti ištisą 
ilgą editorialą “Mūsų nusi
statymas”. Tai koks gi kle
rikalų nusistatymas? Ar jie 
aiškiai ir nedvejojančiai pa
sisako prieš Hitlerio globą 
Lietuvai? Ne, nepasisako.

Pirmiausia “Draugas” pri
pažįsta, kad jų eilėse “atsi
rado žmonių, manančių, kad 
okupacija iš Vakarų, būtent 
Vokietijos būtų labiau pa
geidaujama mūsų tautai. 
Geriau, esą, būtų gyventi 
po Vokietijos globa, negu 
būti Rusijos bolševikų ver
gais.” Ar “Draugas” šau
kia prieš tokius nazių agen
tus kovoti? Jis tik tiek te
gali pasakyti: “Kalbėti apie 
be.t kokią svetimą globą 
Lietuvai nėra jokios pras
mės ir reikalo.” Viskas, gir
di, kas šiandien turi pras
mę ir reikalą, tai kova prieš 
sovietinę Lietuvą, tai yra, 
už nuvertimą sovietinės 
santvarkos Lietuvoje. Ame
rikos valdžios nusistatymas 
jiems toje kovoje padėsiąs.

Kaip ten nebūtų, šis klau
simas 'nenustelbiamas. Lie
tuvos priešų vadovybė gali

i r ii ii jut nkiM.iiiiamiinir.

Trečias puslapis

Vaizdas iš Kišenevo miesto, Bessarabijos;—paveiksle matome minią, sveikinančią 
Raudonosios Armijos karius, atėjusius išvaduoti ilgai buvusius Rumunijos ponų 
nelaisvėje pavergtus gyventojus.

Jūsų Ekscelencijos, Prašome
Rezignuoti!

Konsulai, Diplomatai 
Ar Paprasti Biznieriai?

Pagaliau prabilo ir jie. 
Tie ponai, kurie atstovavo 
Lietuva. Jie atstovavo Lie
tuvą, panašiai kaip Lietuvos 
tautininkų “seimas” repre
zentavo liaudį, kaip “tautos 
vadas” galėjo reikšti žmo
nių nuotaikas’ir rūpintis jų 
reikalais.
. Tie ponai įvairūs genera
liniai konsulai tai buvo ti
piški tautininkiško režimo 
atstovai. Žmonės be jokių 
gabumų, talentų, akli lie
tuviško fašizmo pasekėjai ir 
politikieriai be stuburkau
lio. •'<

Tie ponai konsulai buvo 
daugumoj taip vadinami 
“karjeros diplomatai,” ku
rie visais atžvilgiais atitiko 
karjeristinių fašistų klikos

Juk ne paslaptis, kad tau
tininkai, kaip abelnai fašis
tų srovės kitose šalyse, ne
turėjo savo inteligentų, jie 
tą inteligentiją turėjo pirkti 
už gryną auksą... Geriau
sia iliustracija gali būti šie 
faktai: Lietuvos Universite
te tarp profesorių buvo tik 
vienas tautininkas ir tai su 
blogu vardu. “Lietuviškasis 
Rasputinas” Izidorius Ta
mošaitis buvo vienintelis 
Universiteto mokslo perso
nalo tautininkų sąjungos 
narys... Tokia padėtis bu- 

žurnalistų ir tarp diploma
tu.

Po 1926 m. perversmo 
tautininkai pakeitė daugelį 
Lietuvos atstovų užsienyje 
ir paskyrė “savo žmones.” 
Bet kadangi jie daug tų 
parsidavėlių fašistų neturė- 

laikinai jį užglostyti, pa
skelbdama, kad visos šiuo 
klausimu diskusijos yra “be 
prasmės”. Bet visuomenei 
aišku, kad tam fronte suši
lus veikia nazių penktoji 
kolona, kurios tikslas yra 
pavergti Lietuvą po vokiš
kų nazių letena. Joki Si
mučio editorialai tos naziš- 
kos ylos maiše nepaslėps.

Iš to, kas viršuje pasaky
ta, išvada pati savaime aiš
ki: Lietuvos priešų logery- 
je ramybės nėra; Kol kas 
viešai tuos visokius skirtu
mus bandoma užgniaužti, 
paslėpti. Tačiau jie randasi. 
Jie didės ir ryškės. Ilgainiui 
jie baigsis vienų kitiems 
kailio vanojimu.

A. B

Rašo Nediplomatas
jo, jie nusipirko diploma- virto ir tikrove.
tus.

Štai ir išdygo diplomatų paprasti mirtingieji nežino 
kadras. Vakardienos armi
jos karininkas, kuris netiko

stovu; žurnalistas, kuris ne
turėjo pasisekimo savo sri- 
tyj ir turėjo “gerą dėdę” 
tautininkų šulą — tapo pa
skirtas pasiuntiniu, o dau
giausia tapo paskirti žmo
nės, kurie turėjo palinkimą 
į biznius ir mokėjo pravesti 
kai kurių Smetonos ir jo ar
timųjų bizniškąsias speku
liacijas užsienyj...

Tie ponai diplomatai ir 
buvo daugiausia Smetonos 
“biznio agentais” užsienyj 
—įgydami jam plantacijas 
Brazilijoj, namukus Tel- 
Avive ir “seivino” jam pi
nigus Bank of England ir 
vienam iš nacionalių Ame
rikos bankų...

Tie diplomatai buvo kaip 
ir Lenkijos Mocarstvos “po- 
selai”—tipingi supuvusio re
žimo atstovai ir jie už Ju
dos grašį galėjo parduoti 
ir tėvynę ir tautos vadą su 
visa jo ideologija...

Taip kaip kiekvienas tau
tos “vairininkas” tautinin
kas galėjo “neoficialiai” 
šiandien tarnaut santarvi
ninkams, rytoj—lenkams, o 
poryt—Hitleriui, taip ir jų 
diplomatai, buvo pasiruošę 
už gerą gyvenimą ir tam 
tikrą pažadą parduoti vis
ką, kas brangu ir brangin
tina valstybei ir plačiosioms 
masėms.
Krizės ir Dūmai iš Kaminų

Atvykęs iš Lietuvos pasa
kojo anekdotą, kuris vėliau
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Ypatingai tųjų Lietuvos 
konsulų žvalgybinė veikla 
buvo ryški kadaise Vokieti
joj ir Amerikoj.

Kai dar demokratinėj j 
Vokietijoj ir socialdemo
kratinė Prūsijoj naujieji 
Lietuvos knygnešiai spaus
dino darbo žmonių laikraš
tį “Balsą”, už kurio skaity
mą Lietuvėj buvo baudžia
ma 8-15 metams kalėjimo, 
tai ponai Smetonos konsu
lai parodė, kad jie moka 
pildyti Kauno žvalgybos in
strukcijas. ..

Ypatingai pasižymėjo sa
vo ’ “amate” vienas konsu
las, kuris dabar protestuoja 
ir nenori apleisti šiltos vie
telės ... Tas konsulas ryt- 
prūsiuose vedė konsulatą ir 
žvalgybos agentūrą, prista
tydavo žinias vokiečių vy
riausybei apie savo tautie- 

; čius, kurie kovojo už laisvą 
Lietuvą, ir reikalaudavo iš- 
deportuoti juos į Lietuvą 
politemigrantus, komunis- 

i tus, socialistus, socialistus- 
revoliucionierius bei demo
kratus. O dabar tas ponas 

|bus išlaikomas iš darbinin
ku ir net socialistiškai ir 
demokratiškai nusiteikusių 
žmonių. Ką apie juos pasa
kys draugai Lietuvoje... 
Arba paimkime tokio vieno 
pono “garbės konsulo”* žy-' 
gius, kaip įskųsti J. A. V. 
valdžiai savo tautiečius už 
jų įsitikinimus. Argi toks 
konsulas turi garbės? Argi 
toksai žmogus galėjo atsto
vauti Lietuvą ?... j

Tie konsulai negyveno 
sulyg mūsų valstietiškos 
valstybės ribotomis galimy
bėmis; jie išlaidingai švais
tėsi pinigais.

Paimkime pavyzdžiui po
no Balučio gyvenimo būdą 
Londone. Tas ponas atstos—- 
vas, kuris taip drąsiai mo
ka dabar įteikti protesto 
notas, “gerais laikais” vi
siškai pamiršo, kad jis yra 
Lietuvos atstovas, bet vedė 
tokį stoną, lyg jis būtų di
džiausios imperijos ambasa
dorius. Astovybės namai 
buvo gražiausiam Londono 
distrikte ir labai išlaidingai 
buvo išpuošti viduj, kad net 
didžiųjų valstybių diploma
tai traukė pečiais. Ponios 
Balutienės tualetai buvo ži
nomi visos “society” damom 
kaip ištaigingiausi, ir net 
didžioji anglų spauda po 
“garden party” ar priėmi
mo Buckingham© palociuj 
turėdavo stebėtis tos mažo
sios ūkininkų šalies atstovo 
lady tualetų extravagan- 
tiškumu...

Kaip tie ponai atstovai 
rūpinosi žmonių net Lietu
vos piliečių reikalais, gali 
įrodyti toks faktas:

(Daugiau bus)
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Kadangi ligišiol Lietuvos 

davo, kada įvyksta tauti
ninkų partijos ir režimo kri
zė, tai jie apie tai spręsda
vo iš... dūmų, kurie eidavo 
iš prezidentūros ar žvalgy
bos rūmų kaminų... Ištik
imųjų, kaip tik Lietuvos po
nų padėtis pašliedavo, tai 
jie pradėdavo deginti inkri
minuojančius dokumentus. 
Taip juk padarė ir Vilniaus 
vaivada prieš Vilniaus su
grąžinimą Lietuvai; taip, 
pagaliau, padarė ir kai ku
rie ponai Lietuvos atstovai 
užsienyj norėdami išvengti 
kai kurių nemalonių pergy
venimų ryšyj su rastais do
kumentais. ..

Tačiau tų žmonių rolė 
greitu laiku paaiškės, paaiš
kės ir kai kurių tų ponų nu
sižengimai prieš savo vals
tybę ir gyviausius jos inte
resus.
Konsulų Darbas Skaldant

Smetonos atstovai turėjo 
apart kitko ir šitokių “už
davinių”; žvalgyti lietuvių 
kolonijų gyvenimą, stiprinti 
smetonizmo dvasinės men
kystos bu jojimą tarp užsie
nio lietuvių, stiprinti kovą 
tarp pažangesnių lietuvių ir 
jųjų organizacijų. O juk tie 
ponai atstovai turėjo savo 
atstovybėse po 1 žvalgybos 
agentą, kuris vesdavo pa
žangiųjų lietuvių rekordus 
ir kopijas siųsdavo į Kauną. 
Pažangesniųjų lietuvių vei
kėjų giminės Lietuvoj buvo 
žvalgybos sekiojamos ir 
persekiojamos.



Ketvirta* Puslapis Pirmadienis, rugp. o, Ww

Pasaka be Aitvaro ir Raganos
V- - ---- : Antanas Venclova ...d

• ; - (Pabaiga)
Kaip nepasigailėsi žmogaus, tokioj ne
laimėj atsidūrusio? Apnakvoti norėjo 
troboje žmogų, šiltai, bet .tas bijojo, ant 
šieno baudėsi. 0 piemenukas ant pečiaus 
gulėjo, girdėjo viską. Ir kitą rytą, vos 

J piemenukas gyvulius į laukus išvarė,
u kyšt pakyšt ir vėl tas Čepkovas prie jo.
I °Nu, kas girdėt?” O tas ėmė ir išpasako- 
I jo, durnelis, kad pabėgėlį Tučkus pri- 
" glaudęs, ant šieno apnakvinęs. Girdi, į 

Vokietiją bėgąs. To tik ir reikėjo Čep- 
kovui. Anas tuoj davė žinią, kur reikia. 

J Aš buvau lauke karvutės perrišti—žiū- 
rau—atpleška keliu kazokai, o paskui vi
sus ant tokio sarto arklio lekia čepko
vas, bizūnu mosikuodamas, net barzda 
ant vėjo plevėsuoja. O širdis man lyg 
ką blogo nujaučia, nerimauja. Parbėgu 
namo, sakau Vincukui: “Vincuk, kazokai 
pas Tučkus nulėkė—tiesiog į kiemą įbil- 

į dėjo. Kas čia galėtų būti? Gal jau ger
manas ateina?” O kazokų ar ne aštuonis 
tada suskaičiau.

—Saulutė jau buvo arti žemės, o diena, 
atsimenu, graži tokia, linksma, tik vė
jas šaltas pūtė. Tik susyk išgirdome bai
siausią riksmą, rodos, kad kas žmogų 

<1 • negyvai mušė. Mėginau bėgt žiūrėt pas 
Tučkus, bet kazokas, arklį pririšęs prie 
vartų, iš tolo kančium užsimojo ir į kie
mą neįleido. O pro atdaras stubos duris 
girdėjau žmonių riksmą, kad, rodos, 
jiems gyviems ten kailį dyrė. Kazokų vy
resnysis sušaukė visus į kambarį—visa 
šeimyna namie buvo, suklupdė, liepė 
šventą žemę bučiuoti, o kai tik kuris nu
silenkė—per nugaras kančiais plakė. Su
vargusį žmogų iš Prūsų taipgi, šiene dar 
bemiegantį radę, atvedė į trobą ir iškrė
tę kažin kokius pienus, kokius ten po
pierius užčiuopė—sako, vokiškas špiegas 
buvęs. Kas ten paskui darėsi, baisu ir 
apsakyti, vaikeli. Plakė, kotavojo žmo
nes, už plaukų tąsė ligi temstant. O pie
menukas viską turėjo liudyti. Norėjo už
siginti nabagutis, pats savo darbo išsi
gando, ale mušamas išpasakojo, kaip tas 

—žmogus atėjo, ką šnekėjo, kaip Tūčkai jį 
į valgydino ir apnakvino. Kad ne piemenu

kas, nė žinot nebūtume žinoję, kaip visi 
nelaimingai mirties sulaukė...

| —Jau ir vakaras užėjo, šiaurūs debe
sys dangų kaip storu milu aptraukė, o 
juos vis dar kotavojo ir, susėdę už stalo, 
teismą darė. O girdžiu—kad kaukia Tuč- 
kų šuva, kad kaukia—baisu klausyti, nu
gara pagaugais eina. Jau ir sutemė, o 
kazokai dar vis neišjojo. Ką tik kur ra-

Ą do, susinešę valgė, gėrė, o žmonės suriš
tom rankom ant žemės klūpojo. Pas mus 
kaimynai subėgo, drebam, poteriaujam 
suklaupę, grabnyčią užsidegę—nujau
čiam, kad kas negero bus. Bet ir nerei
kėjo ilgai laukt. Neiškentėm, sukilom— 
vėl į lauką. Ugi žiūrime—pas Tučkų tro
bas kažin kas šmiželiuoja, juda. Ten, už 
•kluono, augo aukšti medžiai, tai ties 
tais medžiais ir juoduoja kažin kas. Tai 
jie, nabagai, duobes visi patys sau kasė...

H Iš kiemo, žiūrau, varo kazokai gyvulius, 
o tie kad baubia, kad bliauna, tik susyk 
iš visų keturių kampų plykst ugnis, kad 
stulpai net į padanges iškilo... O gy
vuliai baubia ir baubia, karvės mykia, 
avys bliauna—-paskutinio teismo diena 
darosi. Stoviu, atsimenu, pastirusi, an-

| tai, už trobos, žegnojuosi, drebu, Vin- 
' cukas klykia, įsikabinęs rankutėm man 

į priekyštę—nei atplėšti nei nuo savęs 
nuvaryti negaliu. Tik įkniaubiau galvutę 
į sijoną, kad nematytų, o pati nei gyva 
nei mirusi...

—Žiūrime gaisro pašvaistėj—jau buvo 
sutemę, o šviesu nuo gaisro pasidarė 
kaip dieną, žiūrime—kažin kokius stul
pus stato kazokai už kluono, žmones 
tempia, riša. Ir, žinote, girdėti lyg per 
šermenis—ūkia, raudoja, net širdį veria. 
Ir kad pradėsim klykt ir mes. Susibru- 

> f k°m i krūvą kaip tie nelaimingi gyvu
lėliai ir klykiame. “Šaudys, mamute, šau
dys!” kad suspigs tik susyk Vincukas ir 
man rankutėm taip ir įsikirto į ranką, 
ligi kraujo nagus suleido...

Senutė sustojo pasakojusi ir nubraukė 
ašarą, kuri ant jos raukšlėto skruosto 
sužibėjo stambiu rasos lašu, besileidžian
čios saulės spindulio pervertu.

Ji ilgai tylėjo. Aš bijojau kalbėti, klau
siau, užėmęs kvapą, kad nepraleisčiau nė 
vieno žodžio iš paskutinio šios tragedi
jos akto. Ir senutė, gruoblėta ranka su 
išsimušusiomis mėlynomis gyslomis ly
gindama margo savo sijono raukšles, 
kalbėjo tyliau, įsižiūrėjusi kažkur ne čia 
—į praeitį:

... Sušaudė. Sušaudė visus ligi vieno. 
Ir Tučkų, ir berniokus, ir abi mergaites. 
Kas tai buvo per naktis! Dieve, Dieve! 
Sustojo kazokai prieš degančius namus, 
atstatė šautuvus, ir išgirdome papliūpą 
—vieną, antrą. Ir tomis pačiomis lope
tomis, kur nelaimingieji žmonės išsika
sė sau duobes, užvertė juos žemėmis 
drauge su stulpais, prie kurių jie buvo 
pririšti. Kaip kokius gyvulius, atleisk 
jiems, viešpatie.

—Namai degė visą naktį, o vėjas nak
tį aprimo, tyku buvo aplinkui. Ačiū Die
vui, liepsnos įkampiai lėkė, pro šalį, mū
sų trobų neuždegė... Gyvuliai, išvaryti 
iš kiemo, vėl į ugnį veržėsi, o toliau nu
ginti, blaškėsi po laukus. Kazokai juos 
suvarinėjo ir nusiginė į Kalesonis, kur, 
sako, daugiau jų kareivių stovėjo. O liep
snos pylėsi, į dangų mušėsi ir krito ant 
laukų kaip lietus. Kaip šiandien pame
nu tą naktį. Iš pradžių įgriuvo kluonas, 
paskui gyvenamoji, o moliniai tvartai, 
nudegus stogui, dar ilgai rusėjo. Taip 
tyku, taip tyku, atsimenu, pasidarė į ry
tą, tik šuva, buvo girdėti, iki auštant dar 
pririštas draskėsi ir staugė. Tik iš ryto 
nugriuvo tvarto siena ir užvertė apde
gusį, pusgyvį gyvulėlį. Vėliau žmonės 
atkrapštė degėsius ir rado jį užspaustą 
sienos moliu...

Senutė nutilo ir susimąstė. Gal būt, ji 
vėl iš naujo pergyveno tą baisiąją naktį, 
vieną tų nelemtų naktų, kurių Lietuvoje ’ 
tais laikais ir vėliau, vokiečiams užėmus 
Lietuvą, buvo ne viena.

—O Čepkovas? Kur jisai?—paklau
siau; ’ ’ ■

—Išjojo su kazokais. Niekas jo dau
giau nematė. O piemenukas liko gyvas. 
Visą naktį jis slankiojo ties degėsiais, o 
iš ryto atėjo į kaimą ir viską papasakojo. 
Atsimenu, išbalęs visas, vos ant kojų pa
stovi, akys paraudusios, dreba kaip la
pas—jau į žmogų mažai panašus var
gšelis. Kaime jo baisėjosi kaip vaiduok
lio, duris nuo jo visi uždarydavo. Dar 
dieną matėme jį, bet visi bijojo pieme
nuką priglausti, kad nelaimės neatneštų. 
Ir po kelių dienų rado jį Čiupkovo pir
tyj ant dirželio pasikorusį. Ten ir paka
sė, kupstinės pievos pabaly j. Suprato, 
matyt, vargdienėlis, ką padarė. Neiš
kentė. ..

Pro jurginius ir bijūnus į darželio ty
lą tryško vėsi vakaro šviesa, atnešdama 
rasą ir gėlių galvas darydama drėgnas, 
vėsias, pilnas. Trobos paslenkstyje su
čirškė svirplys. Man smakrą lengvu 
sparniuku užgavo stambus margas dru
gys, paskui pakilo į orą ir pro ibijūnų 
žiedus nuskrido išsikerojusios liepos link.

Tylėjome. Nebuvo noro kalbėti, klau
sinėti. Staiga senutė sunerimo:

—Tai užsišnekėjau aš su tavim, vaike
li, o mano dar* vakarienė nekaista! Tuoj 
parvažiuos su* šienais, šeimyna valgyti 
išalkus,—ką man pasakys, nieko nera
dusi pagaminto? O ir pats, žinoma, val
gyt nori. Kur nenorėsi po tokios kelio
nės! O aš ir užmiršau pasiūlyti.

Ir senutė, palikusi mane vieną, nubėgo 
į trobą vakarienės kaisti.

Daug šiurpių pasakų apie raganas, 
aitvarus ir velnius užrašęs aš vežiausi 
savo sąsiuviny. Bet ši paprastutė pasaka 
buvo nykiausia už visas ir, deja, tai net 
nebuvo pasaka. Į jokius tautosakos rin
kinius ji nepaklius, bet žmonių atminty 
dar ilgai slypės ji kaip kruvinas mūsų 
laisvės paryčio pamenąs. Manau, kad ją 
vertėjo užrašyti bent kaip pluoštelį bū
dingos medžiagos busimajam to kruvino
jo laikotarpio istorikui.

Tai vaizdas iš Atlantic City kurorto. Hermano Restau- 
rano darbininkai jau per du menesiu pikietuoja tą 
įstaigą, reikalaudami sugrąžinti išmestus iš darbo dar
bininkus. «

kare iškelsim dar naują vė
liavą: generolo Lukacs’o.”

O žurnalistas Zoltan San
to kitoj vietoj taip pat pa
žymi: “šiandien į Vengri
jos nepriklausomybę kėsina
masi, jos gyvybinių intere
sų kovoje už laisvą gyveni
mą arba mirtį, kaip bus rei
kalinga, ispanų pilietinio 
karo didvyrio Matė Zalkos- 
Lukacs’o prisiminimas bus 
geriausias pavyzdys.”

Zalką mini pasaulio spau
da.

M. J.

statymui, ir atlygins už nu- 
sidėvinčią mašineriją ir ki
tus darbo įrankius, bebūda
vo j ant tuos lėktuvus.

Toliau Washingtono val
džia duos dar didesnius ka
ro orlaivių užsakymus.

Mate Zalka
VL. METELICA

Washington. — Daugelis 
senatorių priešinasi įvedi- 

j mui verstinos karinės tar- 
'B nyk°s Amerikoj; todėl šis 

sumanymas gal būsiąs ati- 
U|- dėtas.
t ■: ’A. *•

Buenos Aires, Argentina. 
—Vokietijos atstovybė už
protestavo, kad Argentinos 
policija tyrinėja nazių vei
kimą ir areštuoja juos. At
stovybė pareikalavo, kad

Argentina sugrąžintų nazių 
vėliavas ir Hitlerio paveiks
lus, kuriuos policija užgro- 
bė._____________________
Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėje”.

Sensta, paprastai, skai
čiai, įvykių datos, bet ne 
darbai. Pasiaukojimų, drą
sos, laisvės žygių, dienos 
sensacijos, nors ir grandi- 
joziškiausios būtų, nustelbti 
negali. Tuo labiau jos nega
li nustelbti pasižymėjusių 
vardų. Spartakai spartakais 
amžiais pasilieka!

Todėl ir Ispanijos pilieti
nis karas, gal būt, pasiutiš
kam šių dienų neteisės ura
gane, atrodo, toli ir išblukęs 
jau, tačiau jo figūra, ypač 
tos, kurios darbo žmogų gy
nė ir laisvino, parako, dul
kių ir kraujo fone, mums 
pavyzdžiais šviečia.

Istorija neužmirš herojiš- 
kiausių Ebro operacijų va
dų Modesto ir Listerio, ne
užmirš nė Matė Zalkos, va
dovavusio dvyliktai (XII) 
tarptautinei brigadai.

Tai liaudies vadai. Su ko
votojais juos suartino ne 
vien kareiviška milinė ant 
pečių (tai gali būti ir deko
racija), jie patys savo kilme 
ir dvasia buvo kareiviai.

Madridas —Varšuva, Eb
ras — Visla. Istorijos kon
trastai. Armijų vadai su ka
riuomene, armijų vadai be 
kariuomenės. Armijų vadai 
pametę galvas, armijų vadai 
ir kritiškiausiose atsitrau
kimo valandose savo karių 
tarpe...

Tik šaltakalviai Modestai 
galėjo paversti armijas plie
no užtvarom! Kur baimę 
pakeičia įtūžęs narsumas, 
paniką—geležinė valia, ver
gijos gėdą—begalinis lais
vės troškimas, ten žmonės 
lieka tvirtovėm.

Tokiom laisvės tvirtovėm 
buvo Modesto su Listeriu, 
buvo ir Matė Zalka—žuvęs 
nuo granatos skeveldrų 
1937 m. birželio 11-tą die
ną, inspektuodamas Hues- 
kos frontą, drauge su poli
tiniu komisaru Regler’iu, 
kai jų automobilis pateko į 
priešo artilerijos apšaudo
mą plotą.

Ispanų kareiviai ir briga
dininkai — internacionalis
tai dažniausia jį vadindavo 
generolu Lukacs’u arba Be- 
imler’iu. Jo vadovybėj XII-' 
ta tarptautinė brigada ko
vomis: Universiteto mies
te, Casa del Campo, prie Ja- 
ramos, Gvadalajaros, Hu- 
escos ir tt. yra įrašiusi sa
ve į auksinius ispanų liau
dies armijos didvyrių pus
lapius.

' Nenuostabu, kad ir pati 
ispanų respublika, sužino
jusi apie jo mirtį, skendėjo 
giliam liūdesyje. Pro kur 
tik važiavo traukinys, vež

damas pašarvotą ant lafeto 
karstą, žmonės, paskutinį 
kartą su karžygiu atsisvei
kindami, kėlė aukštyn kum
štis; prie namų fasadų su
plevėsavo pusiau stiebo nu
leisto gedulo vėliavos. Taip 
reiškė savo pagarbą didvy
riui kovojanti tauta.

•

Matė Zalka didžiajam ka
re Habsburgų monarchijos 
karininkas. Gimęs 1896 m. 
Mateles kaime, šiaurės Ven
grijoj. Dalyvavęs kautynėse 
serbų, italų, rusų frontuose. 
20-ties metų sunkiai sužeis
tas ir paimtas į rusų ne
laisvę. Už socialistines pa
žiūras karininkų patalpin
tas į bausmės lagerį “Kras- 
naja Rjetschka,” iš kur re
voliucijos išlaisvintas. Po to 
aktingas kovotojas Rusijos 
pilietiniam kare: tiek par
tizaniniuose daliniuose, tiek 
Raudonojoj Armijoj. Dar 
vėliau rašytojas ir ideolo
gas.

1936 metais, iškilus Ispa
nijoj revoliucijai, Matė 
Zalka matome jau čia atvy
kusį. Tai atlieka jis taip 
greitai ir paslaptingai, kad 
net artimiausi draugai nie
ko apie tai nežino. Čia for
muoja jis miliciją į organi
zuotą ir s u d i s c i plinuotą 
liaudies armiją. Ir jis dirbo. 
Turtingas kariškom žiniom, 
pasiryžęs iki nepailstamu- 
mo, vedė jis savo brigadą iš- 
vieno mūšio lauko į kitą, kol 
mirties agonijoj savo karei
viams liko legendarinio did
vyrio prisiminimu. Retas 
vadas yra turėjęs tokį dide
lį karių prisirišimą ir pasi
tikėjimą kaip Zalka-Lu- 
kacs’as.

Kai žinios pasiekė jo gim
tąją Vengriją, cenzūra he-, 
drįso jų iškirsti. Visa pilie
tinė spauda su tautiniu pa
sididžiavimu pažymėjo jo 
kaip vengro generolo vado
vavimą tarptautinei briga
dai.

Zalkos-Lukacs’o pavyzdys 
įkvėpė šimtams vengrų dar
bininkų, valstiečių, intelektu
alų norą vykti į Ispaniją ir 
ten kautis su siautėjančiu 
barbarizmu. Ta proga, taip 
pat buvo prisiminta lenkų 
tautos sūnūs: Bėm’as ir 
Dembinsk’is, kurie 1848 m. 
skubėjo į Vengriją jos lais
vės kovoje su Habsburgais 
ir ten pasižymėjo kaip ga
būs vadai.

Erichas Weinert’as, rašy
damas “Deutsche Zeitung” 
(15-te Juni. Ns 64) pabrė
žia: “Ant mūsų brigadų 
vėliavų spindi vardai: Dom- 
browski’o, Garibaldi, Thal- 
mann’o. Sekančiam laisvės

80 Milionii Dolerių už Ka
ro Lėktuvus Amerikai

Washington. — Amerikos 
vyriausybė šiomis dienomis 
užsakė orlaivių kompani
jom. pastatyt šios šalies ar
mijai ir laivynui karo lėk
tuvų už 80 milionų dolerių. 
Kompanijos tikisi, kad val
džia apmokės ne tik už lėk
tuvus, bet dar primokės už 
fabrikų didinimus, reikalin
gus pasmarkintam orlaivių

Amerika Nori Sulaikyt Is
paniją nuo Karo prieš

Anglus
Madrid, Ispanija. — Ispa

nų valdininkai kalba, kad 
prezidentas Rooseveltas 
stengiasi sulaikyt Ispaniją 
nuo kovos dėlei Gibraltaro 
atgriebimo nuo Anglijos. 
Tai, girdi, todėl jis uždrau
dė orlaivinio gazolino išve
žimus iš Amerikos į Ispani
ją

Cairo, Egiptas. — Anglų 
orlaiviai “labai sėkmingai” 
bombardavo italų amunici
jos sandėlį ties Bardia, Li
bijoj, kaip sako anglų ko- 
manda._________________

Kiekvienas apšvietą bran
ginantis žmogus privalo bū
ti dalininku dienraščio “Lai
svės” bendrovės-

Užsakykite “Laisvę” į Lietuvą ’
Lietuvos žmonės labai mėgo skaityti “Laisvę,” bet r 

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

Vardas ............................................................................................................. į

Paštas .............................................................................................................
I

Gatve ar kaimas ......................................................,................................... ’
j 
i

Apskritys ......................................................................................................... I

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

f
. - ■ - ■ ............ - ... ----- ---------------------- --------------------------- A

Pasaulinė Paroda
Jūsų Namuose

New Yorko Pasaulines Parodos ir New Yorko miesto 
Paveikslą Albumas. Didelio formato knyga, 9X12, iš <! 
56 puslapių, spalvuotos spaudos viršeliais, blizgančiai » 
baltos ir aukštos rūšies popieros. Įsigiję šį albumą )i 

turėsite Pasaulinę Parodą savo .namuose.

ALBUMO KAINA 25c KNYGA
•

Turiningas svarbiais paveikslais iš New Yorko mies- 
; to ir iš Pasaulinės Parodos.- Gausus *šaltinis įvairių in

formacijų, svarbus kūrinys turėti savo namų knygy
ne kiekvienam lietuviškai kalbančiam žmogui. '

Norėdami įsigyti tik po vieną egzempliorių mokes- y 
tį, galite prisiųsti pašto ženkleliais ( U.S A ) postai • : 
stamps. Mokestį prašome prisiųsti kartu su užsaky- 

: mais. . ;:
: . * h

GERA- INUOLAIDA KAINOJE PLATINTOJAMS
Platintojams, kurie ims nuo 10 iki 24 egzempliorių, ’ 

kaina po 2oc už egzemplioiių, nuo 25 ir daugiau— 
po 15c už kopiją.

* IPrašome tuoj aus siųsti užsakymus šiuom antrašu: •

“LAISVE” ' į
427 Lorimer St Brooklyn, ML X

b '
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Chicagos Žinios
MIZERNAI IŠĖJO REAKCI

JOS FRONTO “DEMON
STRACIJA”

Graudūs verksmai.
Nori kulkų, o ne saldainių. 
Žmonės juokus krečia. 
Smūgis “naujai ašiai.” 
Liepos 28 d. piknikas, kuris 

manyta padaryti didele de
monstracija prieš naują Lie
tuvos vyriausybę, išėjo labai 
mizernai. Jis turėtų išsklaidy
ti ponams Šimučiui ir Grigai
čiui viltis sudaryti judėjimą 
prieš naują Lietuvą.

Klausausi p. Daužvardžio 
kalbos. Niekada pirmiau jis 
taip nerėkė, nesiskerėčiojo, 
kaip dabar.

—Tai kad rėkia,—sakau ša
lę manęs stovinčiam.

—Nepadyvyk jam; vyras 
neteko poniško džiabo ir 
skambaus titulo, — atsiliepė 
mano kaimynas.

—Tikri graudūs verksmai,— 
pridėjo dar vienas.

Matydamas, kad mažai kas 
paiso ką jis kalba, p. Dauž- 
vardis teisinosi: Girdi, nebū
čiau priešingas, jei Lietuvos 
komunistai būtų paėmę val
džią patys vieni, bet kam Rau
donoji Armija tur kištis.

—Vieni negalėjo, draugus 
pasikvietė, — pasakė vienas 
klausovų.

Aš jam pastebėjau, kad ne 
Raudonoji Armija pravijo 
Smetoną.

—Aš žinau, bet jeigu ji bū
tų padėjus, kiek čia skirtumo. 
Svarbu, kas daroma Lietuvoje, 
o ne kas talkininkauja naujai 
valdžiai,—jis atsakė.

Sušilęs, sukaitęs, baigė po
nas eks-konsulas.

Pradėjo Grigaitis. Liejo tul
žį, tartum vėmė prieš Staliną. 
Jo manymu, Smetona būtų iš
silaikęs, jei ne Stalinas. Visus 
svieto griekus ir visus didžiau
sius nuoveikius jis Stalinui su
vertė.

Pusė klausovų nuėjo sau 
Daužvardžiui baigus kalbėti. 
Grigaitį tas nervavo. žiūri į jį 
ir jauti, kad jis baisiai kanki
nasi. Per tiek daug metų jis— 
didysis “Dr.” Grigaitis —skel
bė, kad bolševizmas Rusijoj 
nyksta, miršta, o dabar va 
kas.

Kokis sopulys jam — per
mirkusiam neapykanta.

Jis įkalbėjo kaip ir smuklėj 
ne visi kalba. Jis Stalina vadi
no banditu. O baigdamas su
riko, tarytum mirtingai išgąz- 
dintas, jog “visų nelaimių ne
laimė” yra tame, kad svietas 
Staliną laiko dideliu vyru.

Klausausi p. šimučio. Jam 
liko tik saujelė klausytojų, tik 
tie, kurie mano, kad jų parei
ga pastovėti kol pabaigs, nes 
Šimutis gali mesti “bendrą 
frontą,” arba reakcijos ašį, jei 
jo neklauso pat pradžioje.

Jis kažin kam grasino “šeš
tą koloną” organizuosiąs.

—O kam to, juk šie ponai 
visai tinka penkton kolonon, 
—pastebėjo mano draugas.

—Vatikanas jau su Hitleriu 
ir Mussoliniu prieš Angliją, o 
tai ir prieš Amerikos valdžią, 
—kas tai pridėjo.

—Jų minties žmonės išda
vė Franciją Hitleriui. “Nau
jienos” ir “Draugas” labai rė
mė gen. Petain ir Reynaudo 
valdžią, o ji pasidavė Hitle
riui, — pastebėjau aš.

Mes kalbamės, o šimutis pa
mėlynavęs rėkia.

Ir Mikas Vaidyla kalbėjo, 
bet jis nukištas kada jau ne
liko kam klausytis. Jie patys 
jo nepaiso, tik sandariečių tal
kos nori. Faktinai jis tik pa
rodyti pastatytas, o ne kalbėti.

Vaikštome po apytuštį dar
žą. Būrys vyrų, kad jau dro
žia, tai drožia pinaklį.

—Ei, vyrai, atėjote Staliną 
nuversti, o štai kur laiką gai
šuojate,—pajuokavo mano ko
lega.

—Palik tą darbą Grigaičiui. 
Jis Staliną verčia jau 23 me
tus, — atšovė mums vienas 
pinaklierių.

Priėjome prie saldainių. At
bėga ir Mister šimutis.

Ne saldainiai, o švinas čia 
turėtų būti!—suriko jis. Va
dinas, piknike susirinkusiems 
reikia duoti kulkų. Gal dėlto, 
kad jo kalbos neklausė.

Pardavėja matyti nesupra
to, o gal juokus iš jo daryda
ma, pasiėmus dėžutę su ni
keliais ir dešimtukais sako:

—Štai, ponas, ir švino turi
me.

Jis nuėjo susiraukęs.
šis piknikas norėta padary

ti demonstracija pries Lietu
vą, prieš naują Lietuvos val
džią. inuo jo norėta pradėti 
tverti reakcijos “ašis”, kurios 
pravadynai būtų Grigaitis ir 
Simutis, o tarnai Vaidyla ir ki
ti.

Bet šita “demonstracija” 
yra daugiau šermens, kaip kas 
kita. Jos nuotaika kaip laido
tuvių, jei neskaityti čia susi
rinkusių pažangesnių žmonių, 
kurie buvo patenkinti nepasi
sekimu to reakcijos žygio.

Tai didelis smūgis “ašiai”.
Nereikia aiškinti, kad dau

gelis biznierių ir profesionalų 
nenorės susidėti su saujele 
“liežuvio generolų” be armi
jos.

Penktadienio vakare, nežiū
rint netinkamo oro, ir nors 
jau buvo penktas pažangiųjų 
lietuvių mitingas Chicagoj, 
Lietuvių Auditorija pripildy
ta žmonėmis. Tam mitinge 
dvigubai daugiau buvo žmo
nių, kaip šiame “keturių par
tijų” piknike.

Galite įsivaizduoti sopulius 
tokių saumylių, kaip Grigai
tis ir šimutis, kurie save laiko 
dideliai. Juk viena kuri para
pija galėjo didesnį pikniką tu
rėti. Reiškia, ir parapijonų vi
sai mažai atėjo.

Bile pašalpinė ar apšvietos 
draugystė sukviečia į pikni
ką 300 žmonių, o čia “demons
tracija” prieš Lietuvos val
džią, dargi keturių srovių ir 
tik trejetas šimtelių.

Dar ir to negana. Tūli at
vykę čia pinaklį lošia, kiti sau 
sėdi ir gurkšniauja.

Tokia buvo ta “demonstra
cija.”

Kažin dėlko Dr. Biežis pir
mininkavo ten? Ko jam susi
dėti su “liežuvio generolais” 
be armijos? Rykštė.

WORCESTER, MASS.
Iš Lietuvių Draugijų Politinio 

Sąryšio Susirinkimo
Susirinkimas atsibuvo 26-tą 

dieną liepos, Lietuvių Piliečių 
svetainėj, 12 Vernon St. Su
sirinkimą atidarė pirminin
kas A. Kriaučialis po aštuntai 
vai. vakare, pareikšdamas, 
kad nėra nei vieno vice-pir- 
mininko. Mat, kas nors pava
dino M. žemaitaitį per “Lais
vę” “Išrūgomis”, tai turbūt 
užsigavo ir net ant mitingo 
neateina. Bet bekalbant ir jis 
pasirodė.

Sekr. perėjus vardošaukį, 
prasidėjo raportai iš veikimo. 
Sekr. J. žalimas paaiškino 
plačiau apie suvažiavimą Bos
tone. Raportas visiems patiko 
ir tapo priimtas.

Paskui pakeltas klausimas 
kas link įvykių Lietuvoje. Ta
po perskaityta Sąryšio konsti
tucija per pirmininką, ar mes 
galime ką nors daryti Lietu
vos klausimu. Pasirodė, kad 
galime, nes konstitucijoj yra 
•pažymėta, kad svarbesniais į- 
vykiais Lietuvoje turime veik
ti bendrai. Anot J. Skliuto iš
sireiškimo, šis momentas yra 
svarbus. Vargiai svarbesnį da
lyką mes ir turėsime. Prasi
dėjo diskusijos. Mūsų pozici
ja—užgirti Lietuvoje dabarti
nius įvykius. Kalba labai rim
tai, dalykus labai gražiai per
statė delegatams.

Sėdžiu ir mislinu, kad la
bai viskas eina tvargoj. Bet 
pasiima M. žemaitaitis balsą, 
išplūsta visus tuos lietuvius, 
kurie pritaria dabartinei val
džiai Lietuvoje, išvadindamas 
“išgamomis”, “kacapais”. Pa-Į

galiau pareiškė, kad jisai ne 
priešingas Lietuvos bolševi 
kams, bet kamj girdi, ten “rus 
kiai” veikia. Ir duoda įneši 
mą, kad būtų, pasiųstas pro
testas bei reikalavimas, kad 
ruskiai išsikraustytų iš Lietu
vos. Bakšys duoda pataisymą, 
kad būtų pasiųsta pasveiki
nimas draugui Stalinui už iš
vijimą fašistų iš Lietuvos.

Abudu įnešimai paremti. 
Pasiima balsą Kriaučialis. Pa
sitraukia iš pirmininko vietos, 
palikdamas tvarką vesti M. 
žemaitaičiui. Tie patys nacha- 
liški žodžiai. Pasiima balsą 
P. Meliauskas — ir vėl tie pa
tys perlai—“kacapai, tamsū- 
nai užvaldė mūsų Lietuvą”, 
“lietuviai nebalsavo, tai rus
kiai nubalsavo.” Jis yra atsto
vas iš Sūnų Draugijos ir, ma
no manyniu, Sūnų Draugija 
turėtų atšaukti tokį žmogų iš 
to Sąryšio, nes jis žemina 
Draugijos vardą.

Paskui kalbėjo Bakšys ir 
Skliutas. Mano manymu, ge
rai pasakė, ypač žemaitaičiui, 
Kad išgamos yra visi tie, ku
rie remia Smetoną, o ne tie, 
kurie remia Lietuvos liaudį. 
J. žolimas ir pasakė kelis žo
džius uz Lietuvos - dabartinę 
valdžią. Lukas pradeda kal
bėti, pirm, ^žemaitaitis stab
do, kad ne vietoj. Bakšys ir 
Skliutas sako, kad vietoj ir 
liepia Lukui kalbėti.

žemaitaitis nervuojasi. At
eina ir pirm. Kriaučialis. že
maitaitis pareiškia, “tu mane 
palikai, as negaliu Luko su
tvarkyti, eik ir apsidirbk su 
Luku, tuomet galėsim susirin
kimą vesti.” čia delegatai pa
sileido juoktis, turbūt jie klai
dingai suprato tą žodį “apsi
dirbti”. žemaitaitis iš raudo
no pasidarė juodas.

Kriaučialis sako, “tai kodėl 
tu neapsidiroi ?” Dar daugiau 
juoko.

Išdiskusavę turime' balsuoti, 
ar pasiųsti protestą ar pasvei
kinimą Stalinini.

Pirmininkas pareiškė, kad 
jis balsuot neduos, nes čia “jū
sų didžiuma”. Nors buvo pro
testų prieš tokį pirmininko pa
tvarkymą, bet taip ir pasiliko.

Vargšai tie smetonininkai, 
neleidžia balsuoti, kada mūsų 
didžiuma. Bet vargiai kada 
nors jūs ir turėsite didžiumą, 
nes darbo žmonės pažįsta to
kius elementus.

žemaitaitis pirma pareiškė, 
kad jisai nepnešingas Lietu
vos bolševikams, bet paskui 
pasakė, kad Bakšys, Skliutas 
ir Lukas nėra lietuviai, bet 
ruskiai, “eikite į Maskvą”. 
Tai taip -ir parodė tas žmo
gelis savo tikrą veidą. Jam 
kas priešingas Smetonai, tas 
ne lietuvis. Atrodo, kad tie 
žmonės turi morgičių ant lie
tuvybės. Nors mes gimę ir au
gę lietuviais, bet kadangi mū
sų nuomonė skiriasi nuo jų 
nuomonės, tai mes ne lietu
viai. Taip jie krikštija ir 
Lietuvoje lietuvius. Paimkime, 
jeigu tokie gaivalai būtų val
dininkais Lietuvoje, kaip 
Kriaučialis arba žemaitaitis, 
tai būtų įvestas-baisus teroras. 
O jie persTstato save laisvais, 
su bažnyčia nieko neturinčiais.

Tai taip ir pabaigėme mes 
ta savo susirinkimą.

Irgi Kalvis.

PRANEŠIMAI 1S KITUR “
PHILADELPHIA, PA.

LLD 10 kp. susirinkimas įvyks 5 
d. rugpjūčio, 8 v. v. Liaudies Name. 
Kviečiame draugus skaitlingai daly
vauti, nes pereitas susirinkimas ne
įvyko. Turime svarbių reikalų aptar
ti, ypač prisirengti prie mūsų didžiu
lio dienraščio pikniko. — J. B. Sekr.

(181-183)

PHILADELPHIA, PA.
Pirmadienį, 5 d. rugpjūčio yra 

šaukiamas visuotinas mūsų organi
zacijų narių ir “Laisves” skaitytojų 
susirinkimas dėlei “Laisves” pikni
ko. Bus svarbių reikalų. Būtinai da
lyvaukite delegatai ir minėti organi
zacijų nariai. —A. S. Sekr.

(181-183)

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1675 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
865 Central Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bė consumed off the 
premises

SAM DUBOFF & MAX KRISSOF 
8G5 Central Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1797 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2732 Ocean Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises

HARRY FRIEDFELD
2732 Ocean Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2172 has been Issued to tthe undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1301 Newkirk Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises

ELI RIFKIN
1301 Newkirk Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6983 has been issued o the undersigned 
to sell beer, at r.etail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1201 Foster Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises

JACK ALTSHULER
1201 Foster Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1878 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
15G Patchen Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises

JOHN CORSARO
15G Patchen Ave., ~ Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2219 hgs been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
106 Patchen Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises

GIUSEPPE SPEZZANO
106 Patchen Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2734 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1412—86th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises

ABRAHAM RAPOPART 
1412—86th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB11126 has been issued to tthe undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2G05 Bedford Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises

JENNIE GOLDBAUM A
2605 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1818 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
325 Lewis Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises

BELLA HELLER
325 Lewis Ave., ' ' Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB11123 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1065 Utica Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises

GUSSIE LEVINE
1065 Utica Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given tnat License No. 
GB 2757 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1472 Broadway Borough of Brooklyn, 
County of Kings, tę be consumed off the 
premises

SAM KROPF
1472 Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10777 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
485 Evergreen Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises

NATALE GANDOLFO
485 Evergreen Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1958 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
901 Knickerbocker Av., Borough of B’klyn, 
Co’dnty of Kings, to be consumed off the 
premises

LEO DEEG
901 Knickerbocker Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1949 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of^the Alcoholic Beverage Control Law at 
5123—4th Avenue Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises

ROBERT I. PORTER 
Veteran Foreign Wars Post 98G

5123—4,’h Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7674 has been issued to the undersigned 
to sell beer, \<ine and liquor at retail under 
Section 107 o.4 the Alcoholic Beverage
Control Law at 8b’S Glenmore Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premise‘s-

JENNIE KRO'SNOGIRO 
The Blue Eagle BaT & Grill

858 Glenmore Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 577 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
9508 Flatlands Ave,. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises

EVELYN GEFFKEN
(Adm. Estate of Henry Geffken) 

9508 Flatlands Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2848 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2576 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises
CHRIS HOUGIITALING & VICTOR NELSON 

(Gotham Bowling Alleys)
2576 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1403 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
232 Troy Aveune, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises

JAMES RO’tĖLO
232 Troy Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 512 has been issued to the Undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
931 Atlantic Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises

ANTON BILLICHAK
931 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 642 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
83 Wyckoff Avenue Borough of Brooklyn,- 
County of Kings, to be consumed on the 
premises

KARL HABERZETTL
83 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2407 has beOrt issded to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
215 Knickerbocker Av., Borough pf Brookllyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises

OTTO EUTENEUER
215 Knickerbocker Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1358 has been kisued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section, 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
680 Evergreen Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
promises

JOHN A. MONTELEONE 
680 Evergreen Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 641 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Bevėragė Control Law rtt 
153 Jeralemon St.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises

HARRY HAGOPEAN
153 Jeralemon St., Brdoklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 455 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
598 Clarkson Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises

JAMES PLACATZIS & S. PARASKERAS 
598 Clarkton Ave., Brooklyn, N. Y.
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NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10115 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at Retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2307 Coney Island Av., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises

BETTINA MACRI JULIAN
Exėc. of Estate of Lorenzo Julian 

2307 Coney Island Av6., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 699 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
Of the Alcoholic Beverage Control Law at 
330 Willoughby Avė., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises

LOUIS C. GIANNONE 
Willoughby Rest. & Lunch Bar

330 Willoughby Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1962 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
280-2 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises

HARRY G. BLUEMER 
& Elizabeth as Executrix 

of Estate of George W. Bluemer
280-2 Fulton Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1372 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2246 Pacific Street, Borough of Brooklyn, 
County ol Kings, to be consumed on the 
premises 

ANGELO JANNACE
2246 Pacific St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1353 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of tile Alcoholic Beverage Control Law at 
802—64th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the' 
premises

NORWEGIAN AMERICAN SEAMEN'S 
& GJOA HOLDING CORP.

802—64th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 502 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
701 Blake Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises

PHILIP BLUME
701 Blake Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2830 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
397 Avenue P, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises

LOUIS LIPSHITZ & ROSE JANOVER 
397 Ave. P, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 874 lias been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Sečtion 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
414 Utica Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises

DINABURG’S INC.
414 Utica Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1986 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
396 Flatbush Av. Ext., Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises

EXTENSION TOBACCONISTS, INC. 
396 Flatbush Ave. Extension, B’klyn, N.Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 658 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2405—86th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises

DAVID GEDULD
2405—86th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 787 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
558 Powell Street, Borougbo of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises

ANNY SPATZ
558 Powell St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE Is hereby given that License No. 
EB 2662 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control . Law at 
1087 Blake Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises

ARNOLD DERENFELD
1087 Blake Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 707 has been issued to thhe undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1837 Coney Island Ave., Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises

S. & M. DELICATESSEN, INC. 
1837 Coney Is. Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1650 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4517 Avenue L, Borough of Brooklyn, Coun
ty of Kings ,to be consumed off the premises.

HERMAN DIERKS
4517 Avenue L, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 439 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of ’ the Alcoholic Beverage Control Law at 

i 1925 Fulton Street Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises

EDWARD ZEIGER
1925 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1954 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of th? Alcoholic Beverage Control Law at 
974 Bhtlke Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises

JOSEPH HAMERMAN
974 Blake Avė., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10089 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
804 Knickerbocker Av., Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises

JOSEPH D. ENGELMAN 
804 Knickerbocker Ave., Brooklyn, N. Y. 

----------------- 1------------------
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1650, has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
df the Alcoholic Beverage Control Law at 
4517 Avenue L, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consufned off the 
premises

HERMAN DIERKS
4517 Ave. L, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No., 
C 692 has been issued to the undersigned 
to sell beer at wholesale under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
466 Kosciusko St./ Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off- the 
premises

BERLIN BEVERAGE SERVICE, INC. 
466 Kosciusko St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6861 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
7920—7th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises

HARRY
(Foodland Self 

7920—7th Ave.,

PANCER
Service Stores)

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10451 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
9820 — 4th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises

HYMAN PANCER
(Hing Hamilton Self Service- Stores) 

9820—4th Avė., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6871 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
506 Wilsoh AVenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises

OTTO HUNSICKER
506 Wilsort Ave., Brodklyh, N. Y.

NOTICE 18 hereby given that License No. 
EB 627 has been issued to the undersigned 
to sell beer, rit retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Cohtrol Law at 
13 Siegel Street, Borough of Brdoklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises .

BENJAMIN & JOSEPH BERGER 
Bėrger & Son

13 Siegel St., Brooklyn, N. Y.

n PenkUa pualapH

NOTICE Is hereby given that License No. 
EB 1373 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
608 East New York Av., Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises

LEONARD DAMATO
608 E. New York Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2844 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2213 Avenue U, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises

ROYAL DELICATESSEN CO., INC. 
2213 Avenue U, Brooklyn, N. Y.

NOTICE Is hereby given that License No. 
EB 445 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section I JI 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
East Ave. & D Street, Borough of Brooklyn,' 
County of Kings, to be consumed on the 
premises 

SAMUEL KOCH
East Avenue & I) Street Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 607 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
479 Livonia Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises

ROSE KELLNER
479 Livonia Ave., Brooklyn, N. Y.

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

Rūgšti. ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, senvi- 
čiam duona, balta duona, Caleh ir raisin du&ia. 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 kainas.

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

ĮSIGYKITE DABAR 
žemiau parodyta tik keli iš mūsų didelio sandėlio 

šios rūšies daiktų.
your old Watch Vh

TRADE IT IN l-OR A 1

|7JEWELj
iBu lov/d

M

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. *

LIPTON •
JEWELER •

Įsteigta 1892 J
701 GRAND STREET • 

BROOKLYN, N. Y. • 
Tarpe •

Graham & Manhattan Avės. •
Tel. Stagg 2-2173 e

Priminkite šį skelbimą ir gausite nuolaidą •

KAIP PALAIKYT SVEIKATĄ
— VYRAI IR MOTERYS —

Kraujo, Odos ir Nervų Ligos, Abelnas Silpnumas, 
Chroniški Skauduliai, Skilvio ir Mėšlažarnės ligos, 
Chrdniški ReUmatiški Nesveikumai, Nosies, Gerklės 
ir Plaučių Ligos, Inkstų, Pūslės Nesveikumai ir kitos 
Chroniškos Ligos Vyrų ir Moterų sek
tu ingai gydoma. Kreipkitės i 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 16lh 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.
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Nelaimė prie Statybos
Jau Kenčia Persekiojimus

Nori Gauti $1,500,000

Tel. Virginia 7-4499

d i-
PARDAVIMAI

Pasikorė ant Paminklo

Nelaiminga Šeimyna

Išvyko Vakacijoms
B&

Rep.
Prakalbos Apie Chiniją

<i.,

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

Nužudė Lytišką Išgverėlį
iš-

Laimėjo Atgal Algas
Bus Mezgėjų Streikas

10-

f

Vagystę Sekė Nelaimė
15

New Yorko Miestas Paaugo Telefonas EVergreen 7-1661
Amerikos Žibalas

Nauji Valdiški NamaiMaistas ir Vėl Pabrangs

3g

i

Jis su- 
ir sun- 
i lifiro-

580 SUMMER AVENUE 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

Buvęs vyras Barbaros Hut
ton, grafas TTpugwitz-Revent- 
low, atvyko, kaipo karo pabė
gėlis iš Ispanijos.

ir Wil- 
dalyje. 

Deguti, 
Shop),

50 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-3622

Ignotas Weryo-a, 61 metu, 
užsimušė, kada jis iškrito nuo 
penkto augšto iš savo gyvena- 
mio, 276 E. 10th St. VALANDOS: 2-4 ir 6-8 

Nėra valandų sekmadieniais

ir impor- 
degtines ir 

geriausių

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

168 GRAND STREET 
Brooklyn, R. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

narė 
gavo

Policija rado paliktą auto
mobiliu. Mano, kad iš jo ra- 
ketieriai sušaudė B. Krakowe- 
rį.

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Hewes elevelterio stoties

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

New Yorka ilgai kankino 
didelis karštis, o kain keitėsi 
oras, tai tiek atvėso, kad nu
puolė net iki 68 laipsnių — 
šalta.

Vaikėzas Emil Steinker,
Bronx.

ji ir jos motina 
kauskienė išvyko 
niją vakacijoms.

karštai
Han-

metu. 805 E. 161st St., 
navogė baisikelj nuo 
Kemnfer ir nuvažiavo, 
sikulė su automobilium 
kiai sužeistas nuvestas
nine. Policija dvirati gražino 
io savininkui, kuris sutiko ne
traukti vaikėzą teisman, nes 
jis jau ir taip daug nukentėjo.

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

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

Baimė turi dideles akis. 
Taip ir New Yorke jau dabar 
tulu vietų policiia ruošiasi 
gaudyti “parašiutistus.”

Parsiduoda piano - accordian, ma
žai vartotas, gerame stovyje. Par
duodu pigiai. Galima matčti vaka
rais tarp 6 ir 8 vai. — F. P., 95 
Bedford Ave., Brooklvn, N. Y.

(182-183)

WPA darbininkai surengė 
20 minučių demonstraciia 
nrieš projekto' raštinę, 110 
King st., protestui už atleidi
mą darbininkų nuo darbo.

Šalta- 
” rai- 

pa-

J. LeVANDA—E. LeVANDA 
Tėvas ir Sūnus Levandauskal

UNDERTAKERS

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

Lankėsi “Laisvėje”

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Salės dėl Balių, Koncertų, Ban- 
kietų. Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus sfeičius su naujausiais 
įtaisymais. Keturios bolių alleys.

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-3842

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

Iš senų 
n a u jus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais.
kalui esant ir 
p a d i dinų tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 

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

stočių BMT Line
Tel.: Glenmore 5-6191

Lietuvių Rakandų Krautuve
Parduodame įvairius rakandus labai nužemintomis 

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

Sets, Dinette Sets, Matrasai ir Springsai
GRAND CHAIR CORPORATION

LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI 
ANT. PETRAITIS, Biznio Vedėjas

409 ir 436 Grand St. tvu vv 7-8451 Brooklyn, N. Y.

Iš New Yorko išvyko 400 
Nacionalės Gvardijos vyrų į 
manevrus, kur viso dalyvaus 
100,000 karių.

Biruta Kalakauskiutė, 
Aido Choro ir Aidbalsiu, 
savaitę vakacijų iš darbo. Tai 

Adelė Kala- 
į Pennsylva-

LeVANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

RANDAVOJTMAT
Pasirandavoia penki dideli ir švie

sūs kambariai su maudyne. Kaina 
žema. Patogus privažiavimas — po
žeminiu traukiniu 14th St. 
son gatvekariu. Ridgewood 
Kreipkitės pas Kazimierą 
306 Union Ave. (Barber
Brooklyn, N. Y. (182-183)

J. GARŠVA
Grabqirius-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

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

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei-

Paskilbusia Knyga
VYRAMS 
DALYKUS

CHARLES9
UP-TO-DATE

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

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

Gerai Patyrę Barberlai

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto

©-
&

F. W.. SHALINS
(SHALINSKAS)

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

Mateušas Simonavicius
Gražiai įrengta Susiėjimams įstaiga

Pirmadienis, rugp. 5, 1940

Laimėjo $1,000; Saly 
gos Davė Progą

Amerikos aukštesnės mo
kyklos skiria $1,000 pirmą do
vaną už geri ausį straipsnį kas 
parašys. Brooklyne $1,000 šie
met laimėjo Eunice Stunkard, 
16 metų mergina. Mat, ji pa
rašė geriausį straipsnį apie 
Amerikos jaunimo uždavinius, 
lygindama jo padėtį su Vokie
tijos jaunimo padėčia.

Kodėl ji galėjo geriausį 
straipsnį parašyti? Ji yra Dr. 
Horace Stunkard dukra, ku
ris yra biologijos vedėju New 
Yorko Universitete. Jos tėvas 
dažnai rašo straipsnius ir pre- 
lekcijas, kuriuose lygina Jung
tinių Valstijų padėtį su Vokie
tijos. Mergina buvo per metus 
laiko Vokietijoj, Hamburgo 
mokykloj, kur ji tą viską pa
tyrė. žinoma, šios sąlygos ir 
suteikė jai tą gabumą, tą ži
nojimą, kurį negali turėti ko
kia nors WPA darbininko du
kra, kuri nei Vokietijoj buvo, 
nei tėvą turi universiteto ve
dėju. Sąlygos suteikia žmogui 
progą išvystyti jo gabumus.

Pavogęs Automobilį Pridarė 
Daug Žalos Kitiems

Tūlas Joseph Gutkowitz, 21 
metų, gyvenąs 1035 55th St., 
Brooklyne, pavogė automobi
lių ir leidosi gatvėmis. Jis pir
miausiai parmušė Ruth Was
serman, 29 metu motiną su jos 
2 metų sūnumi ir abu skau
džiai sužeidė. Paskui apdras
kė kelis kitus automobilius, o 
pagaliau smogė i Frank Man
si automobilių, lėkdamas prieš 
raudona šviesą. Ten jis ir bu
vo policijos suimtas.

Pirmadienį, rugpjūčio 5 
8:30 vai. vakare, Manhattan 
Center, 34th St. ir 8th Avė., 
įvyks svarbios prakalbos. Kal
bės Philip J. Jaffe, redakto
rius žurnalo “Amer-Asia,” ku
ris aiškins apie Chin i jos kovas 
prieš Japonijos imperializmą 
ir kitus Tolimųjų Rytų klausi
mus. Jis nesenai grįžo iš Toli
mų Rytų, kur jis kalbėjosi su 
pagarsėjusiu Chinijos Raudo
nosios Armijos generolu Chu- 
Teh ir sovietinio rajono pirmi
ninkų ir chinų komunistų vei
kėju Mao Tse-Tung. Prakal
bos labai svarbios.

Sing-Sing kalėjime, elektros 
kėdėj, užmuštas N. Wheelock, 
27 metų amžiaus, vedęs, dvie
jų vaikų tėvas. Jis 1939 me
tais, rugsėjo mėnesį, įsiviliojo 
j savo automobilių Evelyn 
Reed, 11 metu mergaitę, ją iš
žagino, užmušė ir išmetė į pa
kelį. Areštuotas prisipažino 
prie piktadarystės. Jau ir pir
miau jis kalėjo Attica kalėji
me už užpuolimus ant mergi
nų lytiškais sumetimais. Buvo 
didžiai dievuotas ir
ačiavo kalėjimo kunigui 
nūn už patarnavimą.

Karas iššaukė dideli pakėli
mą gamybos ir žibalo srityj. 
New Yorke esantis žibalo (ga
zolino) kompanijų centras 
skelbia, kad tik bėgyj vienos 
savaitės pagaminta Jung. Val
stijose 3,690,400 bačkos žiba- 

. lo, tai yra, kasdien po 110,050 
bačkų. Pelnai kompanijų au
ga.

Lenora R. Norman pareika
lavo perskyrų nuo savo vyro- 
kunigo Francis Norman, kal
tindama, kad jis turi meiliš
kus reikalus su kitomis mote
rimis, jų tarpe su Broadway 
šokike Peggy Rich.

NewYorko^/te^Zlnloi
Jis Nepaisė Divorso ir 
Žmonos, tai Eis Kalėti

Teismas surado kaltu Jo
seph Lease, 35 metų vyrą ir 
apkaltino daugpatystėj. Mat, 
jis 11 metų atgal apsivedė su 
Rose Orobelio, vėliau susipy
ko, persiskyrė ir negavęs nuo 
jos perskyrų (divorso), 1937 
metais apsivedė su Julia 
Wassermaniute. Reiškia, vienu 
kartu buvo vedęs dvi moteris, 
kas yra neleistina įstatymų 
šviesoj.

Kad Hitleris turi savo agen
tų užsienyj, ypatingai tokiose 
šalyse, su kuriomis jis rengiasi 
anksčiau ar vėliau suvesti są
skaitas, tai faktas. Bet kas tie 
šnipai, tai sunku susekti. Daž
nai kenčia nekalti žmonės.

Paskutiniu laiku Dr. Ger
hardt Alois Westrick paskelbė 
Hitlerio agentu. Jam jau atė
mė automobilių vairuoti lais- 
nius. kam jis turi medinę ko
ja. Mat, savo koją paliko 1914 
-1918 metų kare. Jo vaikai 
išmokė nuo plokštelių Ameri
kos himną ir tas negerai. Vai
kas nuo “Good Humor” 
košės gavo žaisi a su “G
de, įsidėjo į langa ir tas 
skaityta už prasikaltimą.

George Amaya. 14 metu 
berniukas, po išsimaudymo 
susirgo ir mirė, nes laike mau
dynių trūko kas tai jo krūti
nėj. Tą pat diena trokas su
važinėjo io tėvą, kuris su su
laužytais kaulais guli ligoni
nėj. Jo moteris įpuolė istori
jon ir šaukia: “Sūnaus nėra! 
Vyro nėra! Ir aš nenoriu gy
venti.” Jie gyveno vargingai, 
taip, kad sūnaus laidotuvėms 
neturėjo pinigų, tai j u drau
gai paakstinti J. D. Ramin- 
riez. kuris turi spaustuvėlę ant 
145th St., aukų sudėio. De
šimts asmenų aukavo po $10.

Subatoje “Laisvės” ištaigą 
aplankė geri “Laisvės” skaity
tojai ir darbuotoiai iš Bristol. 
Conn.. Juozas Maršalonis ir 
Geo. Skinzara. Jie Čia atvvkę 
pasisvečiuoti ir pasižiūrėti Pa
saulinės Parodos. Jie apsisto
jo pas Maršalonio žentą Mas- 
tradio, Masneth. L. T. Drg. 
Skinzara atsinaujino ‘Laisvės’ 
prenumerata ir paaukojo dien
raščio reikalams $1.

Rep.

General Sessions teismabu- 
čio raštininkai ir kiti darbinin
kai skaičiuje 178 asmenų, vv- 
ru ir moterų, laimėjo $43.368 
savo algų. Mat, kada jiems bu
vo pakeltos algos, tai per kokį 
laika darbininkams vis dar 
Vnokėjo senas, žemesnes algas.

Iš Washingtono gautas pa
nelės Perkins, Darbo Sekreto
rės, pranešimas, kad nuo kovo 
pradžios iki dabar maistas pa
brango nemažiau 7%. Ji sako, 
kad dabar vėl pabrangs bent 
3%. Pirmoj vietoj brangumas 
eina New Yorke ir dar dides
niais žingsniais, kaip kitur.

“Kaip lik Išsigeriu, Tai 
Vėl Jaučiuosi Fronte”
Prieš teisėją pastatytas 

George Baker, 48 metų, 87-14 
—120th St., Richmond Hill 
gyventojas ir kaltinamas, kad 
jis revolverio pagelba padarė 
pasikėsinimą plėšimui.

Kaltinamasis yra 1914-1918 
metų karo veteranas, tarnavęs 
marinų eilėse, buvęs mūšiuose 
ir jis teisinasi: “Kaip tik ke
lis drinksus išsigeriu, tai ir vėl 
jaučiuos, kad esu fronte.” 
Jis paleistas po $500 kaucija. 
Teisėjas sutiko, kad prokuro
ro pagelbininkas Ir kaltinamo
jo advokatas tikrai ištirtų, ar 
jis visada taip jaučiasi, kaip 
tik paima į burnelę kitą.

Amer. Darbo Partija 
Pasmerkė abu Kan

didatus
Amerikos Darbo Partijos 

progresyvis sparnas, priešaky
je su Morris Watson ir Eugene 
P. Connolly, išleido pareiški
mą. kuriame pasmerkė Repu- 
blikonų Partiją, jos programą 
ir kandidatą j prezidentus 
Wilkie. Taipgi, kartu pasmer
kė ir Demokratų Partiją su jos 
kandidatu Rooseveltu, kurio 
antrašu sako: “Roosevelto da
bartinė reakcinė kryptis nelei
džia darbininkams jį remti.”

Šveicarai Laikė 
Iškilmes

Pasaulinei Parodoj Šveica
rijos piliečiai ir pritarėjai ap
vaikščiojo 649 metų sukaktį 
nuo šalies įsisteigimo ir, nepri
klausomybės. Keista sukaktis 
649 metai! Atrodo, kad jie jau 
nesitiki sulaukti nepriklauso
mi 650 metu. Šveicarija, tai 
yra šalis be tautos. Jos gyven
tojus sudaro vokiečiai, italai ir 
francūzai. Dalvie apskričiu 
oficiale kalba skaitosi vokie
čiu. kitur italu, o dar kitur 
francūzu kalba, bot tikrumoj 
visi o-vvnntoiai turi mokėti vi
sas tris kalbas. Kol Franciia 
dar laikėsi, tai šveicariia dir
bo išvien su ja. net “prekybos 
laivvna” buvo nusipirkus, nors 
niekur prie iūr’i neprieina. Jos 
laivai apsistodavo Franciios 
nrmnlaukoj Marseilles. Sako, 
kad ir gabeno iš Amerikos 
Franciiai rinklus ir amunici
ja. Kur dabar tas “Uotas” yra, 
tai nežinia, šveicariia vra tar
ne Ttaliios Vokietijos ir Fran
ciios. Vargiai ji po šio karo 
liks.

Knitters Workers unijos 
kalas 155 ilgai vedė derybas 
su darbdaviais, bet negalėjo 
susikalbėti. Todėl paskebė, 
kad virš 5,000 mezgėjų vyrų 
ir moterų eis į generalį strei
ką kovon už savo reikalus ir’ 
visą eilę fabrikų ir dirbtuvių 
sulaikys nuo darbo.

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 
(Steam Boiler)

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

Šių metų surašinėjimas New 
Yorko miesto gyventoju paro
do, kad miestas turi 7,380,259 
gyventojus. Kada buvo 1930 
metu surašinėjimas, tai New 
Yorkas turėjo 6,930,446 gy
ventojus.

Majoras LaGuardia paskel
bė, kad Chelsea sekcijoj bus 
statomi nauji valdiški gyven- 
namiai, kur galės rasti vietos 
gyvenimui nemažiau 750 šei
mynų. Visa projektą mano 
vesti pagelba miesto lėšų, ne
reikalaujant finansinės' pagel- 
bos iš federalės valdžios.

Anglija Rekrutuoja Daktarus 
ir Karius New Yorke
Anglijos valdžia, per kon

sulus ir specialius komitetus 
rekrutuoja Amerikoj anglus, 
kurie yra kariuomenės tarnys
tės amžiuje. Tai daro neva 
“liuosa” valia. Kartu Angli
jos medikaliai skyriai samdo 
į anglų armiją Amerikos dak-‘ 
tarus ir slauges. Tai daro su 
Washington© valdžios užgyri- 
mu. New Yorke jau yra keli 
Anglijos “British Medical 
Ass.” skyriai, kurie tuo dar
bu užsiima.

Partraukimui iš Anglijos 
vaikų į Ameriką reikalinga su
kelti $5,000,000. Vien iš New 
Yorko gyventojų reikalauja
ma $1,500,000. Tai vis daro 
po priedanga labdarybės. Vie
ton rūpintis parvešti vaikus, 
geriau tie ponai rūpintųsi, kad 
greičiau užbaigus karą. Bet, 
matyti, kad ne toki jų tikslai. 
Mat, iš karo jie darosi sau 
džiausius pelnus.

Surastas kabąs ant namin- 
klo Jacob Schoeller, 60 metu 
amžiaus, gyvenęs 71-13—69th 
Rd., Ridgewoode. Jis pasiko
rė ant vieno aukšto paminklo 
Lutheranų kapinėse, Glenda- 
lėj.

Annaliese Dame, 30 metu- 
moteris, nukrito nuo šešto 
aukšto i eleveiterio linkta ir 
ant vietos užsimušė. Nelaimė 
ivyko 27-01 Bridge Plaza, 
Long Island Citv.

P ATARIMAT
APIE LYTIES
Dar galit pas mane gaut

Tnl turininga D-ro Robinsono 
knyp'a anie svarbiausius Ivtles 

veiksnius ir Ivtlne hicleną.
Kaina buvo $2.00: dabar 

parduodu už $1.00
Reikalavimus adresuokit:

J, BARKUS
46 Ten Eyck St.,

* Brooklyn, N. Y.

Sūnus Guli Ligoninėj, 
0 Motina Yra Teisme

Mary Luby, 41 metų, 13-09 
Jackson Ave., Long Island, 
yra pašaukta teisman ir kalti
nama sulaužyme Sullivan įsta
tymo, kuris draudžia namuose 
laikyti ginklą be leidimo. Mat, 
liepos mėnesį jos du sūnūs be- 
žaizdami su revolveriu, iššovė 
ir kulka pataikė vienam ber
niukui į vidurius, kuris vis dar 
kankinasi ligoninėj. Moteris 
yra 11 vaikų motina. Ji teisi
nasi, būk atsikrausčius į tuos 
kambarius rado tą revolverį 
paliktą, bet teisėjas nepriima 
už tiesą tą pasaką.

Prie statybos namo, Doug- 
laston miesto dalyj, nukrito 
pora prietaisų šalimai stato
mojo namo, ant kurio dirbo 
darbininkai. Keletas išsigelbė
jo perlipdami ant kitų prietai
sų, bet keturi nukrito žemyn 
140 pėdų. Kadangi prietaisai 
negriuvo labai staigiai, tai iš 
nukritusių vienas ant vietos 
gavo daktaro pagelba ir nuė
jo namo, bet kiti trys daugiau 
nukentėjo ir nuvešti į Queens 
General ligoninę.

NOTARY 
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street Brooklyn, N. Y

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

BAR ir GRILL 
LIETUVIU RESTAURANAS
Įdomiai {puošta lietuviška aludė 

ant Grand Street 
Rhelngold extra Dry Alus. 

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. — Brooklyn — “Laisves” Name

Turime ir kambarių pernakvot 
arba savaitiniai išrandavot
JQSEPH ZEIDAT

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

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

namų darbo, klibasai ir kepta paršiena; gaspadorlškai 
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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