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Ne Nuodėmė, Bet Cnata. 
Keisti Žmonės.
Kam Buvo Tie Ginklai?
Amžinos Gėdos Jiems 
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Metams

Socialistai ir trockistai ban-
do primesti mums vieną nuo
dėmę, kuri yra ne nuodėmė, 
bet cnata, dorybė. Jie sako:
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Ruoš kime vasari
nes pramogas “Lais
vei” paremt. Jos yra 
didelė atrama šiam 
lietuviškos 1 i a u d ies 
dienraščiui.

Metai XXX. Dienraščio XXII

Laisviečiai ir vilniečiai pir
miau ragindavę visus lietuvius 
ginti Lietuvos nepriklausomy
bę, o dabar sveikina sovietinę 
Lietuvą. Dėl to, esą, jie pir
miau veidmainiavę.

Tąją nuodėmę ypatingai jie 
bando primesti šiuos žodžius 
rašančiajam. Girdi, Mizara 
kadaise net “ginklų fondui“ 
dolerį aukojęs, o dabar jau 
giedąs kitą giesmę.

Panagrinėkime, argi iš ti
kro mes esame toki griešnin
kai, kokiais mus bando pada
ryti anti-sovietinė spauda ir 
“veikėjai“.

Taip, per metų metus mes 
drūčiai stovėjome už Lietuvos 
nepriklausomybę, nes jai grū
mojo pavojus iš Lenkijos ir 
Vokietijos pusės.

Podraug mes nuolat ir nuo
lat stovėjome už pašalinimą 
smetoniškojo režimo Lietuvoj, 
už išlaisvinimą polit. anti-fa- 
šistų kalinių, už davimą Lie
tuvos liaudžiai laisvės.

Mes visuomet stovėjome už 
tai, kad Lietuva ir Sovietų Są
junga palaikytų tarpusavinius 
glaudžiausius ryšius, nes So
vietų Sąjunga yra geriausias 
silpnųjų kraštų draugas ir 
prietelius.

Mes, pagaliau visuomet sto
vėjome už davimą Lietuvos 
liaudžiai teisės spręsti savo 
ateitį.

Daugiau : mes niekad neiš
sižadėjome socializmo!

Na, smetoniškasis režimas 
žlugo. Lietuvos liaudis pata
po laisva. Ji turėjo laisvus, 
demokratiškus Seimo rinki
mus. Išrinktasis Seimas nuta
rė Lietuvą paskelbti tarybine 
(sovietine) socialistine respu
blika.

Tas pats Seimas nutarė pra
šyti aukščiausiojo SSSR sovie
to priimti Lietuvą j Sovietų 
Sąjungą.

Vadinasi, lietuvių tauta, 
Lietuvos liaudis tarė savo žo
dį. Liaudies pastatytas Sei
mas tarė savo žodį,—vienbal
siai.

Atsižiūrint į tai, ar gali bent 
vienas doras Amerikos lietu
vis dėl to skandala kelti?

Mes visuomet buvome su 
Lietuvos liaudimi. Mes esame 
su ja ir dabar. Mes su ja sto
vėsime visuomet!

O jūs, kurie stovite su pa
bėgusiu i Vokietiją “tautos 
vadu“, neturite nei mažiausio 
pagrindo pulti tuos, kurie sto
vėjo ir stovi su savo tauta!

Kai mes rėmėme “ginklų 
fondą.“ viena dalyko turėjo
me galvoje: Tie tinklai, ku
riais apsiginkluos Lietuvos ka
riuomenė. turi būti atsukti 
prieš Lietuvos liaudies priešus, 
norinčius pavergti mūsų tau
ta. mūsų Lietuva.

Nežinome, ar iš to “ginki” 
fondo“ Lietuvos kariuomenė 
gavo bent viena pištalieta. Gal 
“tautos vadas“ ir tuos pinigus 
nusikniaukė. Nūnai mums 
svarbu užregistruoti štai kas: 
Lietuvos kariuomenės ginklas 
nebuvo atsuktas prieš Lietuvos 
liaudį, neigi prieš jai draugin
gą Sovietų Sąjungą!

Kai Raudonosios Armijos 
būriai pasirodė Lietuvoj (š. 
m. birželio mėn. 15 d.), tai 
Smetona įsakė Lietuvos ka
riuomenei stoti prieš raudon
armiečius, išprovokuoti juos, 
pradėti mūšį.

Bet kariuomenė atsakė Sme
tonai :

-—Ne! Nešausime nei vieno 
šūvio; raudonarmiečiai yra 
mūsų draugai: jie atvyko Lie
tuvos liaudžiai padėti laisvę 
įgyti, o ne Lietuvą pavergti.

Septyni Baligudijos 
Rajonai Perleisti 

Lietuvai

Gen. Pershing Ragi
na Perves! 50 Nai

kintuvų Anglijai
(Telegrama)

Kaunas, rugpjūčio 4.—So
vietų Sąjungos Aukščiau
sioji Taryba šeštadienį 9 
vai. vakare vienbalsiai pri
ėmė Lietuvą į Sovietų Są
jungos tautų šeimyną.

Gudijos (Baltarusijos) So
cialistinė Sovietų Respubli
ka perleido Lietuvai Šven
čionių, Adutiškio, Astravo, 
Varanavo, Vidiškio, Gudu- 
tiškio ir Rodunės rajonus.

Lietuvos seimo delegacija 
padarė bendrą pareiškimą

Kam Tarnavo Didie
ji Lietuvos Bankai 
Smetonos Laikais
Kaunas. — Lietuvoj be

veik užbaigtas bankų per
vedimas į valstybės žinybą.

Jau suvalstybintas Lietu
vos Bankas. Jis buvo įsteig
tas šalies lėšomis, bet pas
kui vedamas kaip privatinė 
kompanija. Stambūs biznie
riai pinigavosi iš to banko, 
kuris kontroliavo visą Lie
tuvos paskolų sistemą.

Nuo šiol tas bankas tar
naus socialistiniam Lietu
vos išsivystymui.

Žymėtina, jog Lietuvos 
Bankas duodavo paskolas 
tik didžiausiems finansi
niams, fabrikiniams ir pre
kybiniams bizniams, kurie 
buvo glaudžiai susirišę su 
Smetonos politikierių gru
pe.

Panašiai veikė ir Žemės 
Ūkio Bankas, naudai priva
tinių kapitalistų, nors šis 
bankas taip pat buvo įkur
tas valstybės kaštais, neva 
padėt valstiečiams-ūkinin- 
kams. Jis duodavo paskolų 
tik stambesniems žemės sa
vininkams ir Smetonos val
džios draugams.

Tuomet Smetona pasigrobė 
aukso, kiek tik jis galėjo, ir 
išnešė kudašių į Vokietiją. O 
tarp raudonarmiečių ir Lietu
vos karių prasidėjo glaudžiau
sias bendradarbiavimas ben
dram tikslui.

Jei Smetonai būtų pavykę 
gauti savo pusėn bent vieną 
Lietuvos karį, kuris būtų jo 
paklausęs, tai per visą buržu
azinį pasaulį būtų nuskambė
jusi žinia: “Lietuvos kariuo
menė kariavo prieš raudonar
miečius; Lietuvos kariai žuvo 
kovoje“, ir t.t., ir t.t.

Bet Lietuvos kariuomenę 
sudaro valstiečių ir darbinin
kų vaikai. Todėl, jeigu ka
riai nežinojo, tai instinktyviai 
nujautė, kad raudonarmiečiai 
yra jų broliai, jų prieteliai, jų 
draugai. . .

Taigi jūs, ponai socialistai, 
trockistai ir kitokį,* smerkda
mi mus, kam mes einame su 
Lietuvos liaudimi, su lietuvių 
tauta, patys save nusmerkiate 
ir tuo pasistatote sau gėdos 
paminklą!

Aukščiausioje Sovietų Są
jungos Taryboje. Kalbas pa
sakė delegacijos nariai Pa
leckis, Petrauskas, Salomė
ja Neris, Mickis ir Zibertas.

Aukščiausioji Taryba (So
vietų Sąjungos seimas) su
tiko jų kalbas ilgiausiomis 
ovacijomis.

Kaunas ir Vilnius iliumi
nuoti (gausingai šviesomis 
papuošti).

Sekmadienį vyksta masi
nės džiaugsmo demonstraci
jos Lietuvoje.

Lindbergh Sako, kad 
Valdžia Stumia 
Ameriką Karan

Chicago. — Lakūnas pul
kininkas Charles A. Lind- 
bergah sekmadienį kalbėjo 
penkiasdešimčiai tūkstan
čių, susirinkusių Soldiers’ 
Fielde, ir pareiškė, kad da
bartinė Amerikos valdžia, 
klausydama naminio ir už
sieninio kapitalo; stengiasi 
įtraukt šią šalį į karą išvien 
su Anglija prieš Vokietiją.

Lindberghas gi nemato 
tiesioginio Amerikai pavo
jaus iš Vokietijos pusės.

Pats Lindberghas yra su
sirišęs su ta dalim Wall 
Stryto kapitalo, kuri nori 
susitart su vokiečiais, o ne 
kariaut prieš juos.

Jis sakė, kad jeigu Vo
kietija laimės karą, tada 
Amerika turėtų bendradar
biauti su vokiečiais ir taip 
“išlaikyti civilizaciją.”

Šiaip gi Lindberghas už- 
gyrė Roosevelto valdžios 
ginklavimosi programą ir 
pilnai sutiko su tuo, kad 
Rooseveltas remia dabarti
nę Franci jos Petaino val
džią (kuri yra fašistinė).

Tame pat mitinge kalbė
jo ir senatorius Pat McCar- 
ran. Jis išdėstė, kaip val
diška propaganda praeitą 
sykį įvėlė Jungtines Valsti
jas į karą ir kaip dabar šios 
šalies valdžia varo propa
gandą, idant vėl įtraukt 
amerikiečius į karą.

Lindbergho kalba buvo 
skleidžiama per radio.

Tą didžiulį mitingą su
ruošė Piliečių Komitetas 
išlaikymui Amerikos nuo 
karo.

Anglai Nušovė Šešis Italijos 
Orlaivius

Cairo, Egiptas, rųgp. 5.— 
Anglų komanda sako, kad 
dviejuose s u s i k i r timuose 
ore su italais Afrikoje an
glai nušovę žemyn šešis ita
lų orlaivius.

Anglai teigia, kad jie 
taipgi sėkmingai bombarda
vo italus, kurie veržėsi į 
Anglo-Egiptišką Sudaną ir 
kurie jau yra kelias dešimts 
mylių įsibriovę į Anglijos 
koloniją Kėny ją. Pastaroji 
rubežiuojasi su Ethiopiją.

Britanijos laivas “O'rama”, 21,000 tonų įtalpos, skęsta 
netoli Norvegijos, pakirstas vokiečių karo jėgų.
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LIETUVOS DARBININKAI PADEDA 
SUVALSTYBINI PRAMONES, KUR 
JIE BUVO BAISIAI IŠNAUDOJAMI

Kaunas. — Lietuvos dar
bininkai veikliai dalyvauja 
pervedime pramonės įmonių 
į valstybės rankas (nacio
nalizavime) :

Kotton, stambus drabužių 
fabrikas, pervestas į liau
dies nuosavybę, dirba dieną 
ir naktį, trimis pakaitomis.

Atrasta didi daugybė ža
liųjų medžiagų, kurias slėpė 
buvusieji Lietuvos ponai; 
tai tokia eibė medžiagų, kad 
jų net negalima sutalpinti į 
sandėlius ir fabrikus.

Baigiam'a suvalstybint “Tu
ma” ir “Inkaras”, dvi stam
bios “robo”-gumos pramo
nės. “Tumos” savininkai gy
vena Anglijoj ir Amerikoj.

“Tumos” darbininkai vei
kliai padeda komisarui Vos- 
tokui, nariui fabriko komi
teto, suvalstybinti šią pra
monės įmonę.

Sprage broliai, buvusieji 
savininkai “Inkaro”, kurie 
turi daug fabrikų Amerikoj 
ir Anglijoj ir turėjo Lietu
voje, taip pat gyvena An- 
glijoj.

Sprage broliai kadaise
buvo smulkūs biznieriai, bet technikai.

SUVALSTYBINTI DIDIEJI 
BIZNIAI ESTONIJOJ

Talinn, Estonija.—Sovie
tinė Estonijos vyriausybė 
jau perėmė į savo rankas 
visus bankus, apdraudos 
kompanijas ir 680 didelių 
fabrikų ir dirbtuvių. Darbi
ninkai veikliai dalyvavo 
pervedime tų įmonių į vals
tybės nuosavybę.

Skiriama nauji adminis- 
tratoriai-vedėjai visiems fa
brikams. ’ Vyriausybė įstei
gė speciales pamokas jiems, 
kaip sėkmingai vest darbą 
visose tose įmonėse.

Nukirto Tris Vokiečių Lėk
tuvus Anglijoj

London, rugp. 5.—Vokie
čių orlaiviai vėl bombarda
vo rytinius Anglijos pakraš
čius, bet mažai nuotolių te
padarė, tik kelis žmones su
žeidė ir vieną užmušė, kaip 
skelbia anglų komanda. An
glai gi nušovė žemyn tris 
vokiečių orlaivius.

ORAS.—Šilta, apsiniaukę. 

paskui susikrovė didžius 
turtus, išnaudodami darbi
ninkus. Taip antai, jie mo
kėdavo tik pusantro iki ke
turių litų darbininkui už ke
turių dienų darbo savaitę. 
Jų darbininkai dažnai strei
kuodavo prieš begailestingą 
išnaudojimą.

Pagal Sprage fabrikantų 
reikalavimą, pačiame jų Vi- 
savis fabrike buvo įsteigta 
policijos nuovada prieš dar
bininkus. ;'

Kimentas, viršininkas 
Smetonos slaptosios polici
jos, dažnai buvo vaišinamas 
kaip mylimas jų svečias.

Sprage broliai-fabrikan- 
tai buvo papirkę net buvusį 
Lietuvos finansų ministerį 
ir mokėdavo jam kyšius 
kaip kokią algą.

Dabar baigiama suvalsty- 
bint-nacionalizūot ir Alek
soto stiklo fabrikas, kurio 
savininkas visuomet gyve-
no Londone.

Tarp 81-no komisaro, pa
skirto Vilniaus įmonėms, 
yra darbininkai, mechani
kai, mašinistai ir kitokie

ITALAI KALBA APIE SUKI
LIMĄ, SAKO KUNIGAS

New York. — Ispanijos 
laivu atplaukė katalikų ku
nigas Timothy L. Bousca- 
ren. Būdamas Italijoj ir Is
panijoj, jis patyrė, jog žmo
nėms ten labai trūksta mai
sto.

Šis kunigas sako, kad ita
lai nenorėjo karo, bet Mus- 
solinis' prievartą įstūmė 
juos į karą.

Kun. Bouscaren pareiš
kė, jog Italijos žmonės pla
čiai kalbasi, apįe revoliuci
ją prieš fašizmą ir karą.

VOKIEČIAI ATAKAVO
ANGLŲ LAIVASTATYK-

LAS IR SANDĖLIUS

Berlin, rugp. 5.—Vokiečių 
lėktuvai apžvalginėj o Ang
liją ir bombomis 'nuskandi
no vieną prekinį anglų lai
vą. Naktį iš rugp. -4 į 5 d. 
vokiečių orlaiviai bombar
davo Anglijos laivastatyk- 
las, žibalo sandėlius ir 
priešlėktuvinių kanuolių liz
dus.

Washington. — Generolas 
John J. Pershing, vyriau
sias amerikonų komandie- 
rius praeitame pasaulinia
me kare, kalbėjo sekmadie
nį per radio ir ragino Jung
tines Valstijas visais gali
mais būdais remt Anglijos 
karą prieš Vokietiją. Jis 
tvirtino, kad Anglija esan
ti “paskutinė demokratijos 
atspirtis” Europoje, ir tei
gė, kad jeigu Anglija būtų 
sumušta, tai, girdi, gręstų 
pavojus ir pačiai Amerikai.

Generolas Pershing šaukė 
įvest verstiną karinę tarny
bą Jungtinėse Valstijose ir 
pabrėždamas įkalbinėjo 
Amerikos valdžiai, kad ji 
turi pervest Anglijai pen
kiasdešimt Amerikos kari
nių laivų-naikintuvų, užsili

Naujo Gyven. Pra
džia Lietuvių Tau
tai, Sako “Pravda”

Maskva. — Sovietų Ko
munistų Partijos organas 
“Pravda” rugp. 3 d. šiltai 
sveikino Lietuvą, kad ji in- 
sikorporavo į Sovietų Są
jungą; dėl to “Pravda” ra
šė:

“Mes šiltai sveikiname 
lietuvių tautą. Mes sveiki
name jos sūnus ir dukteris, 
kurie išlaikė pasitikėjimą 
socializmo idėją per visus 
tuos sunkius laikus, nežiū
rint, kaip juos buržuazija 
smurtu persekiojo ir spau
dė.

“Rugpjūčio 3 diena įeis 
į lietuvių liaudies istoriją, 
kaipo diena pasiliuosavimo, 
kaipo diena, kuri atžymi 
įkurtuves naujo gyvenimo, 
kaipo diena, nuo kurios pra
sideda lietuviams socialisti
nė statyba ir kultūrinė jų 
revoliucija.”

ITALAI SAKOSI SUKIRTE 
ANGLUS ORE

Roma, rugp. 5.—Italų ko
manda praneša, kad jie Li
bijoj nukirtę žemyn dešimt 
Anglijos orlaivių iš tų, ku
rie mėgino bombarduot ita
lų kariuomenę, maršuo j an
čių prieš Egiptą, Anglijos 
pusiau-koloniją. O kituose 
oro susikirtimuose Afrikoj 
tai, girdi, italai nušovę dar 
keturis anglų lėktuvus.

Japonija Trečią Kartą Užpro
testavo Anglijai

London, rugp. 5.—Japoni
ja atsiuntė trečią protestą 
Anglijai, kuri areštavo jaui 
devynis japonų biznierius 
bei agentus, kaipo karinius 
šnipus, veikusius prieš An-! 
gliją.

Iš dvylikos anglų, kurie 
buvo Japonijoj areštuoti, 
vienas nusižudė (ar buvo 
japonų nužudytas), trys pa- 
liuosuoti, o kiti dar tardo
mi.

' i

kusių nuo pereito pasaulinio 
karo. Generolas Pershing 
sakė, jog tatai reikalinga, 
kad Anglija galėtų atremt 
gręsiantį jai vokiečių įsi
veržimą.

(Pastaba: Pats preziden
tas Rooseveltas andai norė
jo perleisti Anglijai senuo
sius Amerikos naikintuvus. 
Bet prieš tą užprotestavo 
žymūs vadai Amerikos ar
mijos ir karinio laivyno ir 
didelis skaičius piliečių. To
dėl prez. Rooseveltas, pagal 
patarimą vyriausio valdiško 
šalies advokato, sulaikė per- 
leidinėjimą karinių Ameri
kos laivų Anglijai. Nes be 
kongreso nutarimo prezi
dentas neturi teisės tatai 
daryti.)

Lietuvoj Dalinama 
Žemė Bežemiams 
ir Mažažemiams
Kaunas. — Žukauskas, 

pirmininkas Žemes Valsty
binės Komisijos, pranešė lai
kraštininkams rugpjūčio 4 
d-, jog sparčiai yra perima
mi į valstybės rankas per
viršiai žemės, virš 75 ake- 
rių. Tie perviršiai dalinami 
bežemiams ir mažažemiams 
valstiečiams.

Šiame žemių pertvarky
me darbuojasi 262 apskričių 
komisijos, 580 matininkų- 
kamarninkų ir 1,400 kitų 
technikinių darbininkų.

ROOSEVELTAS SKELBIA
ABLAVA PRIEŠ ŠNIPUS
Washington, rugp. 5.— 

Prezidentas Rooseveltas at
sišaukė į Jungtinių Valsti
jų kongresą ir į atskirų 
valstijų seimelius išleist įs
tatymus prieš “šnipus, prieš 
organizacijas bei asmenis, 
veikiančius prieš Amerikos 
valdžią, prieš maištininkus 
ir prieš sabotažuotojus, ku
rie stengtųsi sutrukdyti ar 
sulaužyti mūsų bendrą ap
sigynimo programą.”

Rooseveltas sako, kad gu
bernatorių k on f e re n cija 
Washingtone karštai prita
rė tokiam sumanymui.

Federalis Tyrinėjimų Biu
ras nuo Europos karo pra
džios yra padaręs 16,885 
veiksmus prieš svetimų 
kraštų šnipus. Jis patarė 
valdžiai įvest specialę sar
gybą 270 fabrikų, kurie ga
mina karo reikmenis. Tas 
valdiškų detektyvų biuras 
ketina ištirti dar 12 tūks
tančių fabrikų, ar juose nė
ra svetimų šalių šnipų, o 
jeigu yra, tai ką jie veikia.

ROMA, rugp. 5.—Italija 
pripažino, kad anglai vėl 
nuskandino jos submariną.

(Tai būtų žuvę jau pen
kiolika Italijos submarinų 
šiame kare, kaip sako ang
lai.)
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Perdaug Štymo, Perdaug 
! T riukšmo

Nuo dabar, kai Lietuva tapo Tarybinė 
(Sovietinė) Socialistinė Respublika, Lie
tuvos priešų spaudoje matysime daug 
melų ir šmeižtų, paleistų tarybinės Lie
tuvos antrašu.

Sovietinė vyriausybė už viską bus kal
ta: užeis Lietuvoje sausra, sovietinė vy
riausybė kalta; bus Lietuvoje liūtis— 
sovietinė vyriausybė kalta; višta liausis 
dėjusi kiaušinius—ta pati vyriausybė 
bus kalta.

« Tokiu savo tonu, tokiais nerimtais 
puolimais, aišku, sovietinės Lietuvos 

> priešai patys save susieikvos.
Tos rūšies tirados jau prasidėjo. Štai, 

paimkim pastaromis dienomis Lietuvos 
priešų paleistą antį.

j Smetorios atstovas Londone, p. Balu
tis, paleido pasauliui “žinią”: Lietuvoje 
tapo suimta 400 tautininkų lyderių.

Smetonos atstovas Washingtone, p. 
Žadeikis, paskelbė, būk Kaune suimta 
“arti dviejų tūkstančių” tautininkų lyde- 

* Hų.
“Fašistų “Amerikos Lietuvis” paskelbė: 

“2,000 areštuota Kaune, 15 užmušta.”
Kunigų “Darbininkas” rašo: “Lietuviai 

vežami vagonais Rusijon. Daug sušaudy- 
/ ta.”

Kvailiausiai nupiepė j o Cleveland© fa- 
/šistų “Dirva”: “Tūkstančiai sušaudyta; 
(daug išvežta Rusijon; kiti slapstosi.”

Matote, kaip iš smetoniško atstovo Ba
lučio paleistos anties Amerikos lietuvių 
anti-sovietinė spauda* priskaldė veži
mus!... Vienas per kitą, Lietuvos prie- 

. šų laikraščiai bando pasirodyti “gudres
niais” ir “pranašesniais.”

Mes gi pasakysime: jie skelbia daly
kus, jų visiškai nežinodami. Jokių veži
mų Rusijon nebuvo ir nėra. “Tūkstan- 

j Čiai sušaudytų” vaidenasi didelio įkarš- 
' • čio redaktorių apimtose smegenyse.

Lietuvoje visas gyvenimas eina norma- 
į liškiausiai ir. gražiausiai.

Kad Lietuvoje yra suimta tautininkų 
Į . lyderių—neabejojame ir, sprendžiame, 

nei vienas protaująs žmogus tuo neabe- 
jbš. Tai visai natūralūs dalykas, ir kas 
jau kas, bet smetoniškojo rėžimo apver- 
kėjai—kunigai, fašistai, socialistai ir 
trockistai — neturėtų stebėtis.

Ką ir už ką tautininkus naujoji Lie
tuvos vyriausybė galėjo suimti arba dar 
suims?

Štai už ką:
,1. Gali būti suimti ir patraukti teismo 

atsakomybėn visi kaltininkai 1926 metų 
fe perversmo — visi, dalyvavę sąmoksle 

Griniaus-Slezevičiaus valdžios nuverti
me.

2. Gali būti suimti ir patraukti atsa
komybėn visi kaltininkai, kurie nekaltai 
nužudė keturis geriausius Lietuvos dar
bo žmonių reikalų gynėjus: Karolį Požė
lą, Kazį Giedrį, Juozą Greifėnbergerį ir

/į Rapolą Čiornį.
3. Gali būti suimti ir patraukti atsako

mybėn visi tie tautininkų lyderiai, kurie 
Šaudė ir kankino Suvalkijos ūkininkus 
1935 metais.

į 4. Gali būti suimti ir patraukti atsa
komybėn visi tie, kurie kankino politi
nius kalinius, kurie siundė policiją dau-

I 5 žyti galvas streikieriams, kurie žudė Lie
tuvos darbininkus.

: ' 5. Gali būti suimti ir patraukti atsako-
I mybėn visi tie, kurie konspiravo su Hit- 
I j lerio Gestapo, kad Lietuvą pervesti na-

ziams.
6. Gali ir turėtų būti suimti ir patrauk

ti atsakomybėn visi tie, kurie padėjo 
“tautos vadui” pabėgti ir pavogti Lietu
vos auksą, kurį jisai išsivežė pas Hitlerį.

Tai tik šeši tautininkų-fašistų “didie
ji griekai”, kuriuos Amerikos lietuviai 
gerai žino ir dėl kurių fašistų lyderiai 
turėtų atsakyti prieš Lietuvos teismo or
ganus.

Jeigu Lietuvoje buvo suėmimų, tai tie 
suėmimai ir buvo padaryti kaip tik dėl 
tų baisių tautininkų kriminalysčių, pa
darytų per veik 14-ką metų jų viešpata
vimo.

Kriminalistai už savo papildytas kri- 
minalybes turi atsakyti. Jeigu tautininkų 
kriminalistai manė, kad jie bus laisvi 
nuo atsakomybės, tai jie labai klydo. 
Jeigu fašistų-smetonininkų sėbrai Ame
rikoje manė, kad jų garbinamieji fašis
tų lyderiai ir lyderiukai sausai išeis dėl 
savo papildytų tautai kriminalysčių, tai 
ir jie labai klydo.

Lietuvių tauta turės suvesti savo są
skaitas su.visais savo priešais ir jų sėb
rais. Dėl to Amerikos lietuvių visuomenė 
ne tik savo tautos nekaltins, bet ją svei
kins.

Na, o Amerikos lietuvių smetoninin- 
kų raudos ir*“graudūs verksmai” ne tik 
Amerikos lietuvių visuomenės nesujau
dins, bet atbulai, ją tik labiau supykins. 
Ji bile kada pasakys jiems: “jūs dabar 
verkiate del likimo savo sėbrų, kurie 
teriojo lietuvių tautą per arti 14-ką me
tų. O kur jūs buvote, kai tie kriminalis
tai teriojo mūsų brolius, mūsų visą tau
tą?! Jūs tuomet garbinote tuos nenau
dėlius, niekšus!”

Suomijoje
Ateina vis daugiau ir daugiau žinių 

apie įdomią padėtį Suomijoje. Darbo 
žmonės, pasirodo, organizuojasi ir juda. 
Jie nepasitenkinę vyriausybės politika; 
jie smerkia vyriausybę dėlei įvėlimo Suo
mijos į karą su Sovietais; jie smerkia 
vyriausybę dėlei nepaprastai sunkios pa
dėties darbo žmonėms.

Suomijos socialistų partija suskilo. 
Kairysis josios sparnas smerkia vadus, 
Tannerį ir kitus, kurie padėjo imperia
listams Suomiją į karą įvelti. Kairieji 
socialistai broliaujasi su komunistais.

Buržuazija manė, kad jai pavyks tero
ru sunaikinti Suomijos komunistų parti
ją. Bet jai tas nepavyko. Komunistų 
partija gyvuoja ir stiprėja, organizuo
dama darbo žmonių sluoksnius aplink 
save, aplink savo iškeltus -obalsius.

Susiorganizavo Sovietų Sąjungos 
Draugų draugija. Tosios draugijos na
rių skaičius kasdien vis didėja ir didėja.

Kai buvo padaryta taika su Sovietais, 
tai Helsinkio ponai nutarė iš Spvietų 
Sąjungai atitekusios srities (iš Kareli
jos) išgabenti visus gyventojus prievar
ta. Palikę savo ūkius, savo namus, savo 
baldus, tie karelai prievarta buvo išgui
ti iŠ savo gimtinės į Suomijos gilumą. 
Jiems buvo žadėta atlyginti už visą tur
tą, paliktą Karelijoj. Deja, kai prisiėjo 
tasai turtas gauti, Helsinkio vyriausybė 
atsisakė jį jiems duoti. Helsinkio vyriau
sybei, mat, vyriausiai rūpi apsaugoti 
dvarponių ir fabrikantų interesus ir to
dėl nenori jų skriausti.

Taigi dabar tie nuskriaustieji karelai 
kyla. Jie pamatė, kad Helsinkio vyriau
sybė juos labai apgavo. Jie dedasi su 
komunistais; jie krypsta link Sovietų 
Sąjungos.

Dėl to mes girdime, kad visuose Suo
mijos miestuose įvyksta darbo žmonių 
demonstracijos, reikalaujančios duonos, 
darbo ir gerų santykių su Sovietų Sąjun
ga. Buržuazija atsako demonstrantams 
švinu ir ugnimi. Juos persekioja, juos 
puola.

Nereikia nei aiškinti, kad tokia padėtis 
ilgai tęstis negalės. Darbo žmonės vis* 
kils ir kovos. Nes jie dabar irtato, kaip 
socialistų lyderiai su buržuazija juos ap
gavo. O jeigu Helsinkio ponai pradės 
nežmoniškai nepasitenkinusius krašto 
gyventojus" vis žiauriau persekioti, tai 
galima įsivaizduoti, prie ko tas viskas 
kraštą prives: prie Helsinkio valdžios 
nuvertimo ir įsteigimo‘liaudies valdžios.

Taigi Suomijos reakcininkai šiandien ■ 
atsidūrė kryžkelyj. Ir juo toliau, tuo 
jiems bus sunkiau. Už savo “smertelnus 
griekus”, pasirodo, jie anksčiau ar vė
liau turės “didelę pakutą” atlikti.

Naujos ir Pergrupuotos Šalys
Bretonija (francūziškai 

Bretonne, angį. Brittany) 
būsianti nauja šalis. Iki da
bartinio karo ji buvo da
lis Franci jos, į vakarus nuo 
Paryžiaus. Tai Franci jos že
mės galas, toliausiai įsikišęs 
į jūrą, kur iš šiaurės yra 
Anglijos pertaka (channel), 
o iš pietų — Baskų jūra, 
pradžia Atlantiko.

Bretonai yra vienatinė 
Europoje likusi keltų (arba 
celtų) rasės tauta, kuri be
veik da nesusimaišius su 
kitomis; galima sakyt, gy
vena sau viena tame žemės 
plote; nors jau nemažai su- 
francūzinta, bet savo kel
tiškos kalbos da neužmir- 
šus.

Vokiečiai žada padaryt 
šitą tautą neva “savistove”. 
Taip pat jie žada padaryt 
ir kitą naują šalį—iš fle- 
mingų, kurie iki šiol apgy
veno pietinę Olandijos dalį.

Vokiečiai jau seniau turi 
padarę vieną “savistovę” 
tautą—tai Slovakiją.

Tokia tautų laisvė, žino
ma .nieko nereiškia: eis jų 
ištautinimas, suvok ietini- 
mas. O žmonių išnaudoji
mas viršys viską: tatai nai
kina, puldo visas liaudis.

Naujos šalys persigru
puoja rytuose visai kitais 
tikslais, visai kitais princi
pais. Prie Sovietų Sąjungos 
dedasi Lietuva, Latvija, Es- 
tonija. Bessarabija, rodos, 
taipgi bus nauja sovietinė 
respublika. Pereitą žiemą 
įsikūrė Karelų sovietinė ša
lis. Tos tautos jausis lai
mingos: netik tautiškai ne
nyks, bet nenyks nė ękono- 
miškai. Vienu žodžiu, jokios 
priespaudos nebus, nes 
tvarka įkurta pačių žmonių, 
žmonėms, dėlei žmonių. Po
nų išnaudotojų ten jie ne
turi, nes žmonių išnaudoji
mo tvarka visai išnaikinta. 
Išnaudotojai tenai neturi iš 
ko atsirasti, neturi kuo 
augti, ponauti.

praeities tik tuos daiktus, 
kurie mūsų ateičiai yra rei
kalingi. Mes ir mūsų vaikai 
esame amerikiečiai.

Common Council.

Grenoble, Franci ja, rugp. 
2. — Vokietija sutelkė mil
žiniškas karo jėgas į šiau
rinę Franci ją. Spėjama, kad 
ruošiasi šturmuot Angliją.

SLEPIA KARO ŽINIAS 
NUO ANGLŲ

London. — Anglų seimo 
atstovai kritikavo žinių mi- 
nisterį A. Duffą Cooperį, 
kad jis slepia karo žinias, 
bet šnipinėja asmenišką An
glijos žmonių gyvenimą.

Mes ir Mūsų Vaikai
•Ar vaikams yra geriaus 

pasilikti su tėvų tautos 
žmonėms ar draugauti su 
šios šalies ir kitų tautybių 
vaikais? Šita problema tan
kiai atsikartoja visų gyve
nime. Bet kaip su ja apsi
dirbti?

Kai mes atvažiavome į 
Ameriką, mus stebino nau
jos šalies visokios progos, 
jos laisvė, jos įvairumai. 
Nepažįstami svetimoj šaly, 
kur viskas visai kitaip buvo 
daroma negu mūsų*sename 
krašte, mus traukė tos vie
tos, kur mūs tautiečiai gy
veno, mes norėjome tik tar
pe savųjų ir apsigyventi. 
Nesuprasdami šios šalies 
kalbos, mums geriaus buvo 
vartoti savo kalbą; nežino
dami šios šalies papročių, 
mes įsteigėm ir skaitėm sa
vo kalbos laikraščius. Prisi- 
rašėm prie savo organizaci
jų. Lankėme savo krautu
ves ir visais būdais norėjo
me čia gyventi kaip gyveno
me sename krašte.

Supraskime, kad ameri
kiečiai kitose šalyse irgi pa
našiai daro. Jie turi savo 
kliubus ir organizacijas, ir 
ten tankiai susirenka pasi
dalinti mintis su kitais am
erikiečiais. Tai *nėra nieko 
naujo.

Bet sugrįždami prie sa
vo organizacijų ir gyveni
mo būdų naujoj šalyj, svar
bu mums suprasti, kad daug 
amerikiečių, kurių giminės 
per amžius gyvena čia, ne
gali supraski, kodėl tiek 
daug žmonių šioj šalyj ne
prisideda pijie jų gyvenimo 
būdo, kodėl jie tik su savais 
gyvena, kocĮel jie nenori, 
priprasti prie visko, kas tik 
geriausia Amerikoje. Su pa
sauliniu karu, mes pamena
me amerikonizavimo judėji
mą, kuris apsupo mūs šalį. 
Tas judėjimas stengėsi ant 
syk suamerįkonizuoti visus 
čion gyvenančius žmones, 
jis ignoravo viską pastan
gomis suamęrikonizuoti vi
sus ateivius; ignoravo tuos 
visus puikius daiktus, ka
riuos naujai atvykę atvežė 
į Ameriką, ’ir taipgi igno
ravo jų prisidėjimą prie 
šios šalies išsivystymo. Lai
mė, kad pastaraisiais me
tais, žmonės pradėjo įver
tinti ir gerbti imigrantų 
puikų prisidėjimą prie ša
lies išsivystymo. Senesnieji 
amerikiečiai to nesupranta. 
Bet augantis skaitlius su-|

apsieiti. 
Amerikos 
mes tik 
reikalus,

prantančių yra didelis ir jie 
nori, kad mes visi pilnai 
prisidėtum prie jų gyveni
mo būdo, kad mes nedary
tum jokio skirtumo savo 
vaikų auklėjime.

Aišku, kad kiek nors tos 
neapykantos ir nesusipra
timų čia atgabenta. Bet' čia 
tam nėr vietos. Pratinkime 
savo vaikus su visais drau
giškai gyventi ir nesusipra
timai išnyks. Mūsų vaikai 
čia gimė ir augo, jie gal ir 
čia mirs, todėl mūsų pirma 
pareiga jiems, jeigu norime, 
kad jiė būtų geri amerikie
čiai, yra pagelbėti jiems ge
naus suprasti visus kitus 
šios šalies žmones—savuo
sius, kitų tautybių ir ame
rikiečius. Mokykime juos su 
visais draugiškai 
Negalima išrišti 
problemas, jeigu 
svarstysime savo
kreipkime atydą į kitas tau
tybes, o gal mes ir nuo ki
tų ką nors išsimokinsime. 
Negyvename ant salos. 
Kiekviena mūsų problema 
sykiu liečia visus kitus žmo
nes. %

Jeigu skaitytojas sutinka 
su tuo, kas čia rašoma, jis 
gal norės žinoti, ką apie tai 
daryti. Čia paduosime kelis 
patarimus. Ar žinote, kad 
čia prie mokyklų yra “tėvų- 
mokytojų” draugystės. Jos 
tankiai laiko susirinkimus 
ir jos visos pageidauja, kad 
tėvai prie jų kreiptųsi dėl 
geresnių santykių tarpe 
mokinių ir mokytojų. Prie 
tų draugysčių priklauso 
įvairių tautų žmonės. Tėvai 
gali su jais pasidalinti min
tis. Kartais tėvams patari
mai duodami, kaip geriaus 
suprasti savo vaikus, jie ap- 
sipažįsta su tuo, ką vaikai 
darę mokyklose, o kas dar 
svarbiau, jie sueina su kitų 
tautų žmonėmis. Unijose, 
susiedijų namuose, bažny
čiose ir panašiose vietose 
žmonės taipgi įtraukti į vi
suomenių gyvenimą.

Kiekvienas žmogus mano, 
kad jo tautos papročiai, jo 
tikėjimas’yra pasaulyje ge
riausi. Tas gerai, jeigu tuo 
pačiu laiku mes gerbsime ir 
suprasime ką kiti žmonės 
daro ir tiki. Lai mūsų vai
kai tą supranta. Jie pilnai 
jausis Amerikoj kaip namie 
ir jie supras, kodėl Ameri
ka yra “progų šalis.” Žiūrė
kime į augančią ir puikes
nę Ameriką ir imkime iš

J. A. C. AVENOL, 
buvusios Tautų Lyges se
kretorius, dabar jau visai 
iš tos vietos pasitraukęs, 
nes nebeliko “Lygos”.

Jaunieji SSSR Technikai
Sovietai labai stengiasi 

plėsti technikos žinias jau
nojoj kartoj. Jaunieji SSSR 
piliečiai domisi išradėjų 
darbais, mokosi technikos 
ir patys mėgina išradimus 
daryti. Visoje šalyje vy
riausybė yra sudarius 760 
vaikų - technikų stočių, t. 
y. tokių būstinių, kuriose 
galima pasitarti ir pasimo
kyti daryti mašinų mode
lius, be to yra dar 1,000 
technikos laboratorijų, kur 
jaunieji pionieriai turi tam 
tyčia įrengtas dirbtuves ir 
gauna specialistų patarimus 
visais juos dominančiais 
klausimais.

Maskvos centralinė vaikų 
technikos stotis, kurios kon
sultantai yra stambiausi 
visos SSRS mokslininkai, iš 
visos daugybės pačių vaikų 
pagamintų dalykėlių atrin
ko kelis šimtus įdomiausių 
modelių. 15 modelių buvo 
nusiųsta į pasaulinę paro
dą Paryžiun, o dabar 27 
modeliai demonstruoja So
vietų technikos plėtimą Niu 
Jorko pasaulinėje parodoj. 
Tarp tų parodos eksponatų 
yra pačių vaikų pagamintas 
elektros motorėlis, syeriąs 
351 miligramą, plokščiadug
nio laivelio su lėktuvo pro
peleriu — “gličerio” mode
lis ir puikiai padarytas mi
niatiūrinis garvežio modelis 
su veikiančia garo mašina.

Novosibirsko jaunieji te
chnikai pagamino hidro- 
elektro stoties modelį 500 
vatų pajėgumo.

Maskvos vaikai - techni
kai sukonstruavo “Poliari
nę amfibiją”—pusiau laivą, 
pusiau automobilį, kuris 
gali slysti vandeniu, sniegu 
ir ledu, be to—jie padarė 
modelius dviejų chemijos 
fabrikų: druskos-rūgšties ir 
sieros-rūgšties gamyklų, ku
rios atlieka vis& technolo
ginį procesą ir duoda pro
dukciją.

Jaunieji radijo mėgėjai 
taip pat neatsilieka: jie da
lyvavo visos Sąjungos radi-1, 
jo parodoje, išstatė 318: 
įvairių konstrukcijų ir gavo 
daug premijų.

Žemės ūkio parodoje ‘taip j

leivių sukonstruotas “sargy
binis mechanizmas”, kuris 
iš tam tikro bokšto su pro
žektoriais gali saugoti ko
lektyvo ūkį nakties metu. 
Tas prietaisas tam tikrą ri
bą peržengusį staiga nu
šviečia smarkia elektros 
šviesa.,

E r e v a n o (Armėnijos) 
moksleiviai pagamino elek- 
trofikuoto kolektyvinio ūkio 
modelį. 12 kvadratinių met
rų plote veikia ištisas med
vilnės plantacijų ūkis, su 
įvairiausiomis mini a būri
nėmis mašinomis ir elektri
niu traukiniu kalno papėdė
je.

Maskvoje ir Leningrade 
veikia net specialios parduo
tuvės, kurios aprūpina jau
nuosius išradėjus visa jiems 
reikalinga medžiaga. O apie 
įdomiausius jaunųjų išradė
jų darbus ir naujausius 
mokslininkui laimėjimus pla
čiai rašo vaikams SSRS lei
džiami techniški žurnalai: 
“Technika jaunimui,” “Mok
slas—galybė”, “Mokslas ir 
darbas” ir kt.

Fašistinės Organizaci
jos Narys—Jnešėjas 
Verstinos Kareivystės
New York. — Dienraštis 

“DMly Worker” šeštadienį 
išspaudino fotografinį at
vaizdą blankos, kurią išpilu, 
dė senatorius Edward Bur
ke, įstodamas į Khaki Shirts 
of America (Rudmarški- 
nių). O tai fašistinė-vigi- 
lančių organizacija.

Tas senatorius nebuvo 
Jungtinių Valstijų armijoj 
laike praeito pasaulinio ka
ro, kaip rodo jo atsakymas 
įstojimo blanko j e. s

Bet tai jis su senatorium 
Wadsworthu pagamino su
manymą Jungtinių Valstijų 
kongresui įvest verstiną ka
rinę tarnybą šioje šalyje, ir 
tokį sumanymą dabar jau 
užgyrė. senatinė komisija. 
Jeigu kongresas jį priims, 
tai galės būt draftuota į 
karinę tarnybą daugiau 

pat pasirodė daug jaunųjų .kaip 12 miliohų vyrų.
,v 1 ” • “Daily Worker” rašo,

'kad Burke ir kitais atvejais 
parodė fašistinius savo pa
linkimus :

“Kada 1938 metais jis su
grįžo po apsilankymo Vo- 
........... , tai New Yorko 
'Herald Tribune’ pranešė 
štai ką: ‘Senatorius Burke, 
sugrįžęs, giria Hitlerį ir na- 
zių valdžią’.”

“Daily Workeryj” išspau- 
dintas dokumentas įrodo, 
jog senatorius Burke buvo 
duokles mokantis narys fa
šistinės Rudmarškinių orga-

išradėjų modelių. Daugiau j 
kaip 20 vien judamųjų že
mės ūkio mašinų — sėjamų
jų ir kertamųjų sukonstrua
vo kolchozninkų vaikai. Be 
t o, jie dar davė modelį trak
toriaus, kuris orientuojasi, įkloti jo j, 
pats į šviesos šaltinį, t. y. be 
vairuotojo eina į šviesą, ži
burį, toliau automatą—ma
šinų skaičiuotoją, augalų 
augimui matuoti įrankį, 
kuris parengtas foto-elemen- 
to veikimu.

Žemės ūkio parodos lan
kytojų dėmesį pritraukė 
taip pat Leningrado moks-įnizaci jog.

j
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Trečias puslapis

PROVISIONS OF
CONSCRIPTION

Heroes of The Lithuanian People 
Represent Them in Popular Diet

g-roup.) 
which can be

press, no spe- 
re-hire a con-

discretion” of the President.

T TERE are the outstanding provisions of the Burke-Wadsworth 
* * conscription bill:

1. Compulsory registration of all males between 18 and 64, 
with those between 21 and 31 subject to immediate call to mili
tary duty. (Under a barrage of popular protests, the age limit 
reduced Wednesday to only the 21 to 31-year age

2. Compulsory training period of 12 months, 
extended indefinitely if the “necessity” exists.

3. Contrary to much loose writing in the daily 
cific provision in the bill requires an employer to 
scriptee after his training period is up.

4. There is no specific exemption for conscientious objectors.
5. There is no limit to the number who may be conscripted 

under the bill. The President may call up as many men as his 
“judgment” directs.

6. After the 12-month training period a trainee may be trans
ferred to the army or navy, with or without his consent, for 
compulsory ^service up to ten years.

7. Contrary to many distorted accounts of the bill, the measure 
makes no specific exemption for married men or men with de
pendents. The matter is left to the

8. A conscript has no choice of the arm or branch of service 
to which he will be assigned.
army, navy or marine corps or to any one of the “occupational 
groups” arbitrarily.

9. In spite of the fact that the pay of conscripts is only $21 
a month, no provision exists for reducing rent payments or in
creasing pay if the conscriptee is under a lease, is bound by a 
mortgage, has dependents or other financial obligations.

10. Violations of the act are to be tried by courts martial of 
the army or navy in 'which the defendant has virtually none of 
the protection of constitutional guaratees in other courts, where 
the accepted rules of evidence, etc., do not apply.

11. No written notice is required to call a person registered 
to active training. Mere publication of a proclamation by the 
President is sufficient to put the law into effect, making failure 
to comply a military offense triable in military courts.

12. By requiring all persons registered to carry registration 
cards at all times, the bill sets up a Nazified system of virtual 
passport control over the lives of 20,000,000 to 35,000,000 men.

13. An amendment under consideration would impose a fine 
of $10,000 and or a prison term of five years upon any person 
who in speech or writing opposes conscription once the bill is 
passed.

He may be assigned to the

SSk' -ji iįxsš

KAUNAS, Lithuania—The Popular 
diet of Lithuania is composed of 
persons who have merited the love 
of the people for their long years 
of struggle in the interests of de
mocracy and for their great suffer
ings for the popular cause in the 
prisons and concentration camps of 
Lithuania.

Of the 79 deputies, 49 are former 
political prisoners, the majority of 
whom were freed by the People’s 
Government, according to the report 
of the mandate commission.

The report gave a snort charac
terization of the deputies whose bio
graphies are the biographies of the 
whole laboring Lithuanian people.

The oldest deputy of the Diet, the 
chairman of the session Adomaus- 
kas, fought all his life against the 
yoke' of the landlords. Ho was per
secuted, throwrj into concentration 
camps, but, whenever freed, contin
ued to struggle with renewed ener
gy.

whoDeputy Nakels Vinitskis, 
started to work at the age of 14, 
was thrown into prison in 1926. 
When he was freed he continued 
to struggle against the Smetona re
gime, whereupon he was again ar
rested and sent to a concentration 
comp. Later the Smetona court 
sentenced him to fifteen years pen
al servitude.

The Lithuanian authoress, Deputy 
Sase Veneikene, was persecuted by 
the Czarist gendarmerie, which ex
iled her to Siberia. The Smetona 
government also did not leave her 
in peace. Despite the persecution 
of the police agents Veneikene con
tinued self-sacrificingly to help the 
underground Communist organiza
tion.

The Worker Mateius Shumauskas, 
Deputy to the Diet, was graduated 
from the “university” of the con
centration camps and prisons of the 
Smetona regime. He is known as 
an able organizer who is devoted to 
the people’s cause.

The People Pay for War’s Cost 
While Well-to-do Escape

LONDON. ■— While the working 

and poor people of Britain are bled 
white to finance the war out of 
their meager earnings, the banks 
and large concerns continue to pile 
up enormous fortunes and all propo
sals for a capital levy or a land tax 
are brutally shunted aside.

Sir Kingsley Wood has been quite 
frank about the budget. The people, 
he said, must have fewer clothes, 
less entertainment, cheaper food. 
The rich cannot pay much more, the 
poor must pay a lot more, he de
clared. And so clothing has been 
taxed twelve per cent and wage 
envelopes will be lighter as the in
come tax becomes heavier and is 
deducted from the wages by the 
boss in behalf of the government.

Entertainments, tobacco and beer

iron ration’’ system ap- 
only to the poor.
for the rich, the Times says 
plainly what the plan for the 
is. It writes editorially, “If a

The Foreign Born 
In America

There are over 2,500,000 people of 
Jewish faith in the City of New 
York today.

another as the 
of investing.”

course, that 
from the war,

The Danes and Norwegians in 
America are chiefly occupied in 
farming. In the state of Minnesota 
almost one-third of the farms are 
owned by them, representing an in
vestment of over $675,000,000.

Croatians are a thrifty race, quiet 
and self-respecting in their demean
or, intelligent and for the most 
part literate. Living in self-com
munities of their countrymen, they 
trade in stores owned by their peo
ple, displaying excellent judgement 
in their choice of merchandise.

now cost more.
And food will be on an “iron ra

tion,” because there is a war to pay 
for.

The press says all this is grand— 
but that the budget isn’t hard 
enough. (Soldiers’ wives living on 
allowances of 24 shillings a week, 
$6!)

A publicity campaign is already 
under way for a complete scaling 
down of food and clothing to the 
barest essentials — to an “iron ra
tion”—through a system of tax
ation, rationing, and price increases.

But this 
plies

As 
very 
rich
comprehensive system of rationing 
and pricefixing... is done on a 
scale sufficiently comprehensive, 
trose now receiving bigger incomes 
out of war expenditure will find it 
easy to save because there will be 
so little on which to spend and 
savings will flow naturally into war 
loans of one kind or 
most attractive way

Which means, of 
those making profits
far from facing hardship, will be 
able to put surplus incomes in “at
tractive” investments from which 

1 they will gain a pleasant income. 
Because, of course, there is a war 
to be financed.

William Gallacher, Communist M. 
P., speaking in the budget debate 
took up the Chancellor’s statement 
that this war unlike others 
not be paid for by the rich.

“Have the rich ever paid 
war?” he asked bitterly, 
war the rich have made 
tunes. In every war the 
the people have had to 
burden and they will have 

•in this war. This budget

could

“In

In 1836- a whole generation be
fore the Civil War—the first Ger
man-language newspaper in the Un
ited States was founded.

The total foreign population of 
the New England States is approx
imately 3,700,000, or 43%% of the 
total population of these states. This 
division consists of the states of 
Maine, New Hampshire, Massachu
setts, Rhode Island, Connecticut and 
Vermont.

The Bohemian population of Chi
cago is 200,000 and the Slovaks 
125,000. The largest suburb of Chi
cago is Cicero, having a population 
of sixty-five thousand. Cicero is as 
much a part of Chicago as the 
Bronx was part of New York be
fore annexation.

for a 
every 

huge for
masses of 
bear the 
to bear it 
definitely

places the burden on them.”
He declared that before consu

mable goods for the masses were 
cut, every luxury hotel and vyealthy 
country house should be closed. “In 
view of all the talk about everybody 
having to make sacrifices, I ask the 
Chancellor to tell us what sacrifices 
the banks are making. Isn’t it a 
case of the banks piling up enor
mous fortunes and not only the 
banks but other concerns ... When
ever the Chancellor talks about pro
perty, land, capital they are always 
regarded as sacred. If the people 
of this country are to be saved, the 
whole system must be changed, but 
there are people who would rather 
lose the war, than lose their pro
perty.”

Gallacher demanded the conscrip
tion of wealth — that wealth, whe
ther from the land or capital, 
should be taken over and used for

There are over 35,000 families ofthe health, welfare, and defense of 
Syrian descent who live in America.the people.

Students Say Equality for 
Bill Undemocratic A Modem Woman

Holly
wood Stand-Ins Club to bring their talents before producers. Above (1. to r.) stand-ins for 
Douglas Fairbanks Jr. (G. Clark), Dick Powell (J. Goodrich), Jane Bryan (Anita Weber), Ma
ry Carlisle (Claire Vinson), Eve Arden (Joan Anthony), John Hall and William Holden (C. B. 
Shrader) and Hedy LaMarr (Melba Snowden) are shown in a scene from Good-bye Again, a 
club production.

Members of the Screen Actors Guild (AFL) who are stand-ins for the stars form the

to 
op-

the

Minister Protests Dollar Patriotism
Conscript Bill
CINCINNATI, Ohio.-- The Rev. 

Robert M. Jones, Quaker minister 
newly-elected t^o head the Cincinnati 
Peace League, today addressed a 
personal letter to all members and 
friends of the League urging their 
immediate protests on the Burke- 
Wadsworth bill.

These 700 letters urged, in the 
name “of peace and democracy” that 
Cincinnatians “make your opposition 
known” to “fastening the chains of 
compulsory conscription upon Ame
rica.”

Jones wrote every Peace League 
member: “Unless every citizen who 
is opposed to fastening the chains 
of compulsory conscription upon 
America, makes his opposition 
known immediately, and in no un
certain terms, the chains are al
most sure to be aboutH us in a few 
weeks! Various bills are pending, 
namely the Burke-Wadsworth bill 
for peace-time conscription of all 
American men, ages 18 to 65. It 
seems to us that such conscription 
is merely war hysteria, unwarranted 
and un-American!”

This action against conscription is 
taken in the face of the campaign 
in support of conscription by 
three Cincinnati newspapers.

Total Defense,” a pamphlet pre
pared by a group of liberals and is
sued by the American Council on 
Public Affairs, Washington, D. C., 
sketches the hemispheric problem 
and is having wide circulation in go
vernmental and diplomatic 
On page 14, referring 
months’ delay of the 
poration in building a 
for the Government in 
because of
terms, it quotes 
testimony before 
tions Committee: 
sent to allowing
interfere with our duties as trus
tees.” It is this type of trusteeship 
which labor ask^ government, as 
matter of patriotism, to control.

Five Stars
Likely to Succeed

the

circles, 
to the three 

DuPont Cor- 
power plant 
the last war

unsatisfactory financial 
Pierre D'u Font’s 
the Senate Muni- 
“We cannot con
cur. patriotism to

a

HOLLYWOOD. — Five young 
screen actresses were named yester
day by fifty newspaper writers, cor
respondents and national magazine 
representatives as most likely to 
reach stardom this season. Selected 
by ballot from twenty nominated by 
(he studios, the winners, in the or
der named, are:

Laraine Day (MGM), Rita Hay
worth (Columbia), Brenda Marshall 
(Warners), Mary Martin 
mount), Maureen O’Hara

The balloting, conducted 
luriibia Studios' publicity 
ment, is calculated to bring 
ed recognition to the girls,
training and selling new personali
ties to screen audiences is a major 
job in the studios; the life of the in
dustry depends on new faces. Fewer 
than a dozen stars 
the extra ranks in 
and the supply of 
Garbos has hit a
The Broadway stage cannot begin 
to supply the demand. So most of 
Hollywood’s future stars, like to
day’s winners, now come from dra
matic schools, little theater groups, 
colleges.

(Para- 
(RKO).
by Co- 
depart- 
increas- 
Finding

Youth Picnic 
“Without” Aid

first huge 
from the 
members, 
was a big

was staged. It was 
picnic held without 
elder branch and

success, but somė
to previous

Chinese Guerillas
In Econ. Warfare

theCHUNGKING, China -Among 
Chinese guerillas and mobile parti
sans active in the various war areas 
is a special group called “economic 
guerillas”. They arc scattered in 
small units behind * the Japanese 
lines and engage in waging econo
mic war-fare against the enemy.

They demolish anything of 
.nomic value to the-- enemy. •

It is due to the efforts of 
Chinese economic guerillas that 
rations in the Japanese coal
iron mines near Tangtu in southern 
Anhwei are frequently interrupted. 
These units also are operating suc
cessfully in Kwangtung and Hunan.

eco-

the 
ope- 
and

On Sunday, July 21, a great epoch 
in the life of the Baltimore Lith
uanian LeaDerS 
their 
help 
their

It
thing went contrary 
spoken statements by the adults. 
The affair started like this: The 
youth said they were going to hold 
a picnic without adult help. The 
adults

“Go 
work.’

The 
youth were busy as can be. Finally, 
upon taking a breath of relaxation, 
some of the youth noticed that some 
of the most stern (never change 
their mind) adult members couldn’t 
resist helping out the youth. They 
were working behind the bar and 
in many other places where help 
was needed.

\Ye give our esteemed thanks to 
Mr. Paserskis, Mr. Jekevičius, Mr. 
Meškys, Mr. Juškauskas, Mr. Bal-

Lopetta

A girl never begins to be at
tractive until she gets over trying 
to be fascinating.

* I
“Of course you’ll stick to the job 

of marrying off your daughters?”
“Yes, till the last gun is fired.”

replied: i

ahead but don’t expect us to

picnic day came and the

our gra- 
for her 
M. Del-of the juice set, 

Hanover for a big cheese, 
Kutchin for his glasses, 
all, it seems as if the ma-

sys, Mrs. Jekevičius, Mr.
and “Alec.”

We also wish to express 
titude to Mrs. Juškauskas 
donation 
tuva of 
and Mr.

All in
jority of the adults would like to 
see the LeaDerS expand into a 
LDS branch. To those, we 
“We’ll do our best.”

—Charlie Juškauskas,

say

Jr.

rowyou’re sitting in the back 
de luxe movie theatre balcony 

you see little black specks in

If 
of a 
and 
front of your eyes, don’t be alarmed.
That’s the ‘ moving picture.

When a man winds up behind the 
eight ball it’s usually because some 
woman gave him the wrong cue.

have risen from 
a dozen years, 
Dietrichs and 

wartime slump.

Hollywood Weekend.
What else went over the week

end in Hollywood? Well, here’s the 
report just as it came from the stu
dios, without embellishment or jour
nalistic embroidery.

Hal Roach has addressed a let
ter to “the man who names Pullman 
cars” in care of the Pullman Co. 
in Chicago. He hopes to obtain a 
suitable name for his latest con
tract player, Marjorie Woodworth, 
19-year old University of California 
drum majorette.

Nelson Eddy, who raises cprn in 
his back yard, has been 
blackbird trouble. Jeanette 
Donald obtained one of Eddy’s old 
costumes, stuffed it, topped it with 
a plaster cast of Eddy’s head, stood

having
Mac-

Branding the Burke-Wadsworth 
Bill as “un-American and fascist
like in its contours,” Miss Claire 
Ncikind, Summer Secretary of the 
New York District of the American 
Student Union called on all liberty 
loving Americans to use democratic 
rights still remaining to them 
voice immediate and vigorous 
position to the proposal.

“Real defence of democracy”
statement said, “can only be achiev
ed when the leaders of the govern
ment are truly interested in de
mocracy at home and abroad, and 
when they prove that interest 
through a vigilant regard for the 
security and freedom of the people.

“We cannot conceive of proposals 
for true national defense which 
transform the American people unto 
a military machine, and wipe out 
every vestige of American demo
cracy in the name of preserving 
that democracy.

“We students want to study and 
train ourselves for professions. We 
want a reasonable chance to make 
our own futures. We want to use 
our training for productive purpose, 
to make America a better place for 
everybody to live in. If the con
scription bill is passed, our energies 
and training will be harnessed to a 
destructive military machine, and 
against our will we will be moved 
about like pawns on a chess-board, 
living under the autocratic rule of 
the military.

“If 
tional training 
young 
young 
country, why not pass the American 
Youth Act?”

the government wants voca- 
; and jobs for its 

people', and if it wants a 
generation devoted to its

WHERE SCIENCE COMES IN
A professoi' was delivering an ad

dress before a group of business 
men. At its conclusion a manufac
turer joined issue with him.

“Science is of no benefit to 
ho insisted.

“What is your business?”
“I manufacture suspenders.”
“And where would your business 

be,” was the next question, “if the 
law of gravity were suspended?”

She flies in the air, sails the seas; 
she drives powerful locomotives 
across a vast country. She explores 
the Arctic, she designs beautiful 
buildings ,she works with test tubes. 
She studies in the university, she 
holds an important post in the 
government, she directs the work of 
a big textile factory.

She is the modern Soviet woman 
who has equal rights with men in 
all spheres of economic, state, cul
tural, social and political life. I 
have seen women in many fields of 
activity, in the local Soviets and in 
the 
and 
and

I 
occasions and in their every day 
life, and no superlatives I could 
use can describe the feeling I get 
seeing what socialism means in 
transforming woman from a slave 
under capitalism into a free, crea
tive and happy Soviet citizen.

The Soviet women are proud of 
their successes and have every right 
to be proud. In a country where 
eighty out of every hundred women^ j 
who were wage earners in prer< 1 , 
volutionary times were servants 
charwomen, today the women 
gaged in those occupations c V , 
tiite no more than 1.5 pefe. 
while the relative proportion of woC 
men in large scale industry is 41.6 
per cent. Those, women workers 
enjoy equal rights with the men, 
equal wages for equal work, right 
to a vacation with pay, education, 
and social insurance.

Soviet women are successfully 
mastering the most exacting profes
sions which formerly only men had 
access to and they have been in
spired by the examples of pioneers 
in various fields. After Paulina Osi
penko made her first succesful 

hundreds of young girls j

Supreme Soviet, in the home 
in the theatre, in big factories 
on collective farm.

have observed them on holiday

me.”

Only mosquitoes prefer girls with 
fat legs.

radio operators

take up all the 
women, nor does 
from her home 
busiest women

it in the cornpatch as a scarecrow.
Ann Sheridan, 

“oomph” editor of 
newspaper, learned 
chosen as the ideal 
by a poll of 50,000
International Brotherhood of Teams
ters.

is now
Oklahoma

who
an
she has been 

hitch-hike rider 
members of the

Members of the Tolan committee at Seabrook Famrs near Brideton, N. J., watch women pack 
beets at the highly mechanized farm. The girls did not tell the congressmen about the 1934 
strike that was smashed with teargas.

ll—WWI I l»l ............................................

flight, 
flocked to the flying schools and at 
present 319 women pilots are em
ployed in the Soviet civil air force 
not to mention the thousands of 
aviation engineers, 
and technicians.

Work does not 
time of the Soviet 
it tear her away 
and family. The
have children and consider their 
home a matter of honor.

The only women with the. title 
Hero of the Soviet Union—Marina 
Raskova and Valentina Grizodubova' 
who have established world records 
for women pilots-—both have child
ren and lead a happy home life.

The Soviet government gives spe
cial attention to the mother and 
helps her take care of her' child 
from the day he is born till the 
day he is graduated from the uni
versity and is ready to begin his 
own life.

Great care is given to expectant 
mothers who get maternity leave 
with full pay thirty-five days prior 
to and twenty-eight days after 
finement.

Besides maternity benefits 
mother receives benefits from
social insurance fund. In addition 
the Soviet women have at their dis
posal a wide network of maternity 
homes and rest homes, sanitoriums 
for pregnant women and nursing 
mothers as well as nurseries and 
kindergartens where the children 
are well taken care of while the 
mothers are working.

The dream of Lenin 
cook must learn to rule 
has been realized in
number of ways. The right to 
work, to leisure and to education 
can only be guaranteed by the So
cialist constitution..

con-

the 
the

that every 
the country 
an infinite

STILL LATE
Traveler (to railway engineer): 

“Congratulations! I’ve traveled on 
this railway for 30 years, and this 
is the first time I’ve known this 
train to arrive on time. Have a 
gar.”

Engineer: “Keep your cigar 
this is yesterday’s train.”

cl

“Let’s go to this theatre.”
“Is the show good?”
“No, but neither are the chorus 

girls.”
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Jūsų Ekscelencijos, Prašome 
Rezignuoti!

(Tąsa iš pereito numerio)
Kaip tik iškilo dabartinis 

pasaulinis i m p e r i alistinis 
karas, į Paryžiaus atstovy
bę kreipėsi daug Lietuvos 
piliečių, kurie įstrigo Pary
žiuje ir negalėjo sugrįžti į 
Lietuvą. Ponas Klimas, ku-l 
ris mielai, su šypsena, kaip 
įprasta diplomatuose, padė
davo tautininkų šulam, bei 
stipendininkam, kurie bas- 
tydavosi švaistydami vals
tybinius pinigus per Fran-

Rašo Nediplomatas 
kauską po teismo paskyrė... 
į aukštas atsakomingas vie
tas...

Bet buvo dar viena kon
sulų rūšis, kuri ne tik pre
kiaudavo Lietuvos piliečių d___  _
namais Berlyne ar Koenigs-(Lietuvą, 
berge, ne tik vogdavo pini
gus, skirtus Lietuvos pilie
čiams,’’tačiau “prekiaudavo” 
ir Lietuvos valstybe.

Ne paslaptis, kad kai ku
rie Smetonos diplomatinio 
korpuso nariai buvo susiri-

jau se-deklaracijom, jie 
niai turėjo tuos protestus 
įteikti. Bet, kaip sakoma, 
tyla gera byla; tie ponai ti
kėjosi, kad dar pasiseks 
jiems ir toliau atstovauti

ciją, nenorėjo padėti tiems'®? dar 1926 m' su Se^Sste- 
piliečiams sugrįžti į namus. I nų-karmmkų grupe Lietu- 
Tą fakta aprašė ne kas ki-|™J> kurie padare sukilimą 
tas, bet kaip tik rašytoja. 
Liūne Janušytė, kuri apie!
12 metų dirbo “Lietuvos Ai
de” ir kituose fašistų orga
nuose. Daugiau įdomių fak
tų, kuriuos vėliau paduosiu, 
ta rašytoja prieš 5-kis me
nesius paskelbė per laišką 
rašytą Lietuvos Rašytojų ir 
taip pat žurnalistų sąjungai 
bei laikraščių redakoriams. 
Tame laiške aprašoma, kaip 
tai rašytojai teko ilgą laiką Ateis diena, kai 
badaut Briusely ir Paryžiuj, žmonių 
o konsulas, kuris net tada “baltąją knygą 
neužmiršo ruošti turtin- Excelenciju juodus sąrašus 
giausius pokilius, negalėjo'ir išdavikiškus darbus, 
padėti Lietuvos rašytojai žmonėms praeis noras rem- 
pora frankų duonai nusi- ti tokius ponus ir jų “val- 
pirkti... idžią...”

Ne Karžygis, bet 
Dezertyras

Ponai konsulai ir

įa!17 gruodžio. Tie ponai at- 
i stovai konspiravo Paryžiuj 
ir Londone su reakcingom 
tų šalių pasiuntinybėm, kad 
nuversti teisėtą demokrati
nę Lietuvos vyriausybę.

O pagaliau kokia gali bū
ti šlykštesnė tėvynės išda
vystė, kaip Lietuvos atsto
vo Berlyne pono pulkininko 
K. Škirpos, kuris norėjo 

Hitleriui? 
Lietuvos 
paskelbs 

apie Jų

parduoti Lietuvą

valdžia

pirkti...
Konsulo šuo turi dujo-j 

kaukę, o Lietuvos pilietė’’
ne... “Tai buvo Paryžiuj,”i 
rašo Liūne Janušytė, “vi
sas Paryžius rengėsi gyni- spaudos tarnai mėgina pieš- 
muisi, visięms gyventojams ti Smetoną karžygio poza, 
ir net šunims bei arkliams Bet yra figūrų istorijoj, ku

kavo išdalintos dujokaukės, riems netinka ta poza. Lie
ji tfiau aš nei cento prie dū- tuvoj tai buvo Augustinas 

neturiu, alkana, be du- 
) .Zakės ir be vilties su
grįžti į namus...”

Janušytė užėjo į konsula
tą; ten sutinka daugiau pi
liečių, kurie nori, kad Lie
tuvos atstovas padėtų jiems 
sugrįžti į tėvynę. Tačiau 
nieko panašaus.

Janušytė iš vieno biuro- ties metu pas Hitlerį yra 
krato į kitą kreipėsi, kad ik bailumo pažymys. Tai 
aprūpintų Lietuvos piliečius I tikras dezertyravimas. Ne
bent dujokaukėmis. Paga- verta, ponai konsulai, dary- 
liau ji kalbėjus su vyriau- ti iš kiškio ir paprasto dė
siu kariškiu atstovu, pulki- zertyro herojaus... tai dau- 
ninku Lanskoronskiu, o ta- giau negu juokinga, 
sai jai nusigėrusiu balsu ci
niškai atsakė: “Neturi pi
nigų, uostyk gazus...” Pa
sakė ir nuėjo, o jo šuniu
kas'“taksiukas”, kuris pas- „ 
kui jį bėgo, buvo aprūpiu-1 bau gerbti Smetonos totali- 
tas speciale dujokauke... I4-'"-- m*

Faktų šviesoj
Ponai ex-konsulai, diplo

matai, ambasadoriai ir kon- 
sulariniai agentai, jūsų ka
dencijos pasibaigė — atėjo 
dienos, kai Lietuvos liaudies 
valdžia pasirenka sau na
mie ir svetur tokius parei
gūnus, kurie bus jai ištiki
mi. Juk negali būti konsu
lu žmogus, kuris turi tėvy
nės išdaviko arba krimina
linės bylos rekordą.

O juk buvo konsulų prie 
tautininkų, kurie apvogda
vo ir valstybės iždą bei pri
vačių asmenų Lietuvos pi
liečių pinigus...

' Juk patys tautininkai bu
vo visuomenės priversti 
teisti savo konsulus vagi
šius — ponus Sidzikauskus, 
Račkauskus ir kitus. Tačiau 
tie ponai konsulai buvo tei
siami, nuteisiami ir vis dėl 
to tuoj išvysdavo laisvę. 
Kai koks berniukas ar be
darbis apvogdavo Lietuvoj 
kepyklą, badaudami, jiems 
teismas paskirdavo porą 
metų sunkiųjų darbų kalėji-

■ mo, bet Sidzikauską ar Rač-

jų

Voldemaras, kuris pozuoda
vo d la Napoleon Bona
parte ir Antanas Smetona, 
kuris pozuodavo čekų pre
zidentą išlaisvintoją, 
Masaryką. Tačiau ir 
gustinas ir Antanas 
prie durnų pozų...

Smetonos pabėgimas nak-

prof.
Au- 
liko

Iš Kur Atsirado Tie Demo
kratijos Gynėjai?

Staiga diplomatai pasuko 
gaires. Vieton to, kad ir to-

tarizmą ir jo protėvius Hit
lerį ir Mussolinį, jie pradė
jo linksniuoti laisvės, demo
kratijos ir nepriklausomy
bės sąvokas. Staiga atsira
do nauji “demokratai”, ku
rie buvo šalininkai koalici
nės valdžios Lietuvoj, žmo
nės, kuriems per tiek metų 
nerūpėjo Lietuvos laisvė, 
demokratija ir prekiaudavo 
Lietuvos nepriklausomybe, 
biznio sumetimais pasidarė 
avinėliais ir protestuoja.

Kodėl ambasadoriai nere
agavo, kai išeiviai siuntė 
rezoliucijas Smetonai, kad 
paliuosuotų politkalinius?

Tyla Gera Byla
Paskiausia pradėjo pro

testuoti Smetonos diploma
tai prieš Lietuvos įvykius. 
Visą laiką jie ir ^Eltos” ži
nias teikdavo mums ir ki
tas informacijas, net... as
meniškus sveikinimus siun
tė savo draugams, kurie ta
po paskirti į aukštas vietas, 
bet kad tas viskas negelbė
jo džiabuose pasilikti, jie 
ėmė ir suprotestavo. Kas ti
kės tų ponų protestams? 
Jei jie būtų ištikimi savo

Taip, Tragedija, tik ne Liau
džiai, o Ponam Diplomatam

Skundžiasi ponai genera
liniai konsulai, kad dabar 
ištiko Lietuvai nelaimė, di
džiausia tragedija, o “Ti
mes” rašo, kad liaudis 
džiaugiasi... Taigi vienas 
reiškinys gali būti vieniems 
nelaimės, o kitiems laimės 
šaltiniu. Ne visi žiūri tom 
pačiom akim į reiškinius.

Lietuvos išsivadavimas iš 
Smetonos ir ponų jungo yra 
Lietuvos liaudies begalinio 
džiaugsmo ir kūrybingumo 
akstinas, bet tragedija pus
tuziniui excelenciju su ak- 
selbantais, šniūrais ir ordi
nais. ..

Be Diplomatijos
Be diplomatijos ir be tuš

čiu formalumu Lietuvos 
laisva liaudis įteikė ponams 
atstovams, kaip priimta pa
sakyti, verbalinę notą, 
trumpai ir drūtai pasakė:

Viso labo, ponai; praėjo 
jūsų laikai.

Laisva sovietinė Lietuva 
puikiai apsieis ir be jūs.
Tamstos Nota Atmetama...

Turės dabar darbo ponai 
neįgalioti ministerial. Paga- 
liaus, po pusmečio dykaduo- 
niavimo ir musių gaudymo, 
baisiai užvirė “darbai” am
basadose. Sekretoriai ir ki
ti klerkai pradėjo išrokuoti, 
kiek kiekvienam teks iš Lie
tuvos aukso Amerikoj ir 
kaip iš žmonių išspausti 
daugiau dolerių.

Visi tie ponai ir skundi
kai, Smetoneikiai ir Daug- 
veidžiai bei kiti generaliniai 
“atstovai” sukruto.

Nemanykit, kad jiems ne
apeina Lietuvos reikalai, 
kad jiems neskauda. Ogi 
vienas turi namuką-dango- 
režį Lietuvoj, antras dvarą, 
trečias... meilužę, o visi 
jie bankų seifuose paliko 
nemažai brangenybių. Kaip 
gi jie nelies ašarų, kad ne
teks pensijų, o ordinai su 
visokiais medaliais — kur 
juos padės?...

Už tat vienas “generali
nis” dar nori “nušviesti” 
faktus, kitas “įgaliotas” ir 
dar ministeris siunčia tele
gramą naujosios Lietuvos 
vyriausybei.

Kiekviena eilutė toj dip- 
omatinėj “notoj” pilna me- 
ų ir paremta tipinga hipo- 
xrizija, budinga tautinin
kams bei jų atstovams. Apie 
rinkimus ponas -Žadeikis pa
stebi, kad jie įvyko “sveti
mos rankos diriguojami ir 
pašalinus visas nepriklauso
mybę remiančias sroves,” 
Ir prie to priduria, jog tai 
yra “tautos valios falsifika
cija ir priešinga konstituci
jai.”

Norėtus paklausti . poną 
Smetonos ministerį: 1) Ar 
jis, kaip ir jo kolegos Ber
lyne ir dirigentas Smetona, 
nerengė per pastaruosius 
metus Lietuvos okupacijos 
hitleriškais pulkais, ir ar 
Sovietų Raudonosios Armi
jos draugingas liaudžiai 
įžygiavimas nebuvo pasiry
žimu ginti sienas nuo išori
nių priešų, tai yra nuo oku
pacijos? Dar negirdėjau, 

• kad Olandijoj, .Belgijoj ar

kitur nazių okupantai buvo 
pasitikti gėlėmis... o juk 
padėties šeimininkai Lietu
voj, daugumoj komunistai, 
buvo sveikinami ir ponų 
konsulų gerų draugų. Juk 
Kipras Petrauskas buvo 
tautininkų apielinkės pirmi
ninku ir jų atstovu Kauno 
miesto taryboj; prof. Tumė
nas buvo katalikų veikimo 
centro nariu, o prof. Kolu
paila—katalikiškosios stu
dentijos vadas. Ar jie svei
kintų Lietuvos komunistus, 
jei ne tas išvadavimo nuo 
tautininkų džiaugsmas. O 
tas išvadavimas juk greitai 
nebūtų galėjęs įvykt, jei ne 
Komunistų Partijos vadova
vimas ir Raudonosios Armi
jos pagalba.

Ne veltui juk Sovietai pa
sirašė savitarpinės pagalbos 
sutartį... Nesvarbu, kad ta 
sutartis buvo dar Smetonos 
laikais sudaryta,—svarbu, 
kad tinkamu momentu bu
vo įvykdyta. Dėl straipsnio 
sutartyje, kad Sovietai ne- 
sikiš į vidaus reikalus, nie
ko Sovietams prikišti nega
lima: jie nuosekliai tą vyk
dė. Su vidaus priešų Lietu
voj žmonės patys kovojo. 
Kaipo iliustraciją, paimki
me faktą apie Smetonos pa
bėgimą. Sovietai turėjo Lie
tuvoj gana jėgų, kad sulai
kyti bėglius, bet kadangi 
tai buvo Lietuvos naminės 
politikos reikalas, tai jie 
nieko nedarė—į vidaus rei
kalus nesikišo. Sovietų tan
kai tačiau dabojo, kad joks 
nelabasis fašistų durtuvas 
ar tankas nedrįstų pasiro
dyti arti Lietuvos sienos ir 
teikti pagalbą Smetonos 
gaujai.

Smetonos gaujos pervers
mas 1926 m. gruodžio 17 d. 
neįvyko dėka svetimų im
perialistinių v ą 1 s t y b i ų— 
Franci jos ir Anglijos—“pa
tarnavimais” ir parama?... 
Bet jūs, ponai ministerial, 
kurie patekot į “džiabus” 
dėka to kruvino perversmo, 
tų “smulkmenų” neprisime- 
nat. Ką mes prisimenam— 
tai kitas rengiamas fašistų 
perversmas 1936 metais, ku
ris buvo rengiamas su nacių ' 
bei lenkų “mocarstvos” pa- 
gelba. Tai vis faktai, apie ' 
kuriuos žinojo Voldemaras, ; 
Jūsų excelencijos irv. Ka- J 
raliaučiaus radi jos stotis. 
1936 m. birželio 5-tos naktį 
įvyko Voldemaro įsibriovi- 
mas į valdžią ginkluota re
peticija,—tai buvo surengta 
su nacių pagalba. Faktas 
paaiškėjo, nes Karaliau
čiaus radijo stotis, skirta 
Lietuvos naciams ir jų sėb
rams v o 1 d e m a rininkams, 
skelbė tą žinią lygiai tuo 
laiku, kai perversmas turė
jo įvykti, o jo vykdytojai 
Lietuvoj biskį pavėlavo...

Ar tada, pone minister!, 
jūs irgi protestavo t, kad 
naciai kišasi į vadaus rei
kalus?. ..

Dėl aimanavimo, kad įvy
kiai Lietuvoj yra tautos va
lios falsifikacija ir priešin
ga konstitucijai, galima pa
sakyti tiek, kad tautos va
lios falsifikatoriams nedera 
atstovauti ir kalbėti tautos 
bei valstybės vardu. O apie 
konstituciją tenedrįsta kal
bėti konstitucijos bei prie
saikos laužytojai... Kas ki
ta yra dėl uzurpacijos.; 
tamstos esate genialūs eks
pertai. .. Jau nemaža metų, 
kaip Smetona ir jo vidaus 
bei užsienio štabas įsigudi- 
no uzurpacijos mene ir pa
sidarė sau monopolį... Ne
tinka, tačiau, ne tik ponui 
ministeriui, bet ir papras
tam doram žmogui taip jau 
atsitolinti nuo tiesos ir tie
siog-.veidmainiautų, nors tai

1 ir būtų kai kurios diplo- 
: mafijos pagrindinis bruo

žas. Aimanuoja tie žmonės, 
kad visos nepriklausomybę 
remiančios srovės tapo pa
šalintos. Aha, tai Lietuvoj 
buvo srovių! O anot jūsų 
oficiozo a. a. “Lietuvos Ai
do” Lietuvoj*buvo tik “vie
nintelė, nedalomoji” tauti
ninkų sąjunga. Vūrdan to 
įsitikinimo buvo Smetonos 
kalinami ir katalikų redak
toriai — kun. Prauskis, Dr. 
Bistras, Prof. Dovydaitis; 
liaudininkų vadai — Šleže
vičius, Kardelis, Dr. Pajau
jis; socialdemokratų vadai 
—Bielinis, Plečkaitis, Gali
nis ir kt. Juk tie žmonės 
buvo už nepriklausomybę 
ir tautos suverenumą. Sme
tonai bei jo pakalikams, kur 
jie nebūtų, svarbu ne suve
renumas nei kitos gražios 
frazes; jie paisė tik savo 
reikalų, savo kastos gerbū
vio; kitkas mažai tiems ko
rupcijos atstovams rūpėjo.
Tautininkai ir Kompanija 

Bijo Rinkimų
Pagaliau ponas ministeris 

paminėjo ir laisvus rinki
mus. Tūlą laiką Lietuvoj 
tautininkai buvo “išėmę iš 
apyvartos” žodį rinkimus. 
Būdavo tik paskyrimai. Pa
našiai kaip dievas paskyrė 
per savo malonę Lietuvai 
vadą Antaną, taip jis iš sa
vo pusės paskirdavo minis- 
terius, ministerial—direkto
rius, direktoriai — referen
tus, referentai — raštinin
kus, o raštininkai—karje
rus, kur j erai — sargus, o 
sargai — sau padėjėjus... 
tokią hierarchiją įvedė Lie
tuvoj vadizmas. Bet kai 
liaudis pradėjo reikalauti 
rinkimų, tai tautininkai su
fabrikavo tokius rinkimus, 
kad tik juokas ėmė.

Perša Amerikos Laivais Ga
bent Vaikus iš Anglijos

Washington. — Kongreso 
taisyklių komisija patarė, 
kad kongresas greičiausiu 
laiku imtų svarstyt įneši
mą, kuris palengvintų gabe
nimą vaikų iš Anglijos į 
Jungtines Valstijas. Įneši
mas reikalauja duot teisę 
privačioms organizacijoms 
bei asmenims užčarteriuot 
amerikinius laivus ir vežt 
jais vaikus iš Anglijos, ku
riem ten gręsia pavojus nuo 
vokiečių oro bombų.

Kadangi amerikinių laivų 
siuntimas tenai būtų prie
šingas Amerikos bepusišku- 
mo įstatymui, tai dabarti
nis sumanymas reikalauja 
ir tą įstatymą pataisyti.

Iš Anglijos ir “tūlų kitų” 
kraštų, apart Vokietijos, 
vaikai tik iki 16 metų am
žiaus būtų gabenami į Ame-
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Bus puiki muzikale programa; skanių valgių, gėrimų.

Užsakykite “Laisvę” į Lietuvą

Vardas

Paštas

Apskritys

tę

šiuom antrašu:

Brooklyn, N. Y

24 egzempliorių,
25 ir daugiau—

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

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

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

Ir Lyros Choras iš Baltimorės.

Prašome aiškiai įrašyti antrašą- į čia paduotą blanku- 
ir prisiųsti kartu su mokestini “Laisvės” Administra

cijai, 427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

3

riaujancių šalių. Kitaip jie, 
sakoma, nebūtų siunčiami į 
Angliją ar kitus Europos 
kraštus.

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 

turėsite Pasaulinę Parodą savo namuose.

ALBUMO KAINA 25c KNYGA

GERA NUOLAIDA KAINOJE PLATINTOJAMS
Platintojams, kurie ims nuo 10 iki 

kaina po 2oc už egzemplioiių, nik) 
po 15c už kopiją.

Prašome tuoj aus siųsti užsakymus

Lietuvos žmones labai mėgo skaityti “Laisvę,” bet 
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:

Bus labai gražioje vietoje

MAR LIN PARK
MINERSVILLE, PA.

-4*1*** 'iiStrika.....

riką.
'Jie būtų vežami negink

luotais laivais su tinkamais 
ženklais ir užrašais, jog tai 
vaikų gelbėjimo laivai. Bet 
tie laivai turėtų gaut užtik
rinimą saugumo iš visų ka-

Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėje”.

Piknikas su Programa
Dienraščio “Laisves” Naudai

Rengia ALDLD 9-tas Apskritys

Įvyks 18 dieną Rugp.-Aiigust’

Gatvė ar kaimas

Pasauline Paroda 
Jūsų Namuose

427 Lorimer St

PHILADELPHIJOS IR APYLINKES ATYDAI

DIDYSIS “LAISVES” PIKNIKAS
Bengia Pliiladelphijos Lietuvių Organizacijos dėl dienraščio “Laisves”

Įvyks *1 Rugsėjo 
Nedėlioję A Sept.

MIKOLAIČIO PARKE
EDDINGTON, PA.

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

Iš anksto perkant bilietų įžanga nuo 5c 
iki 25c. Perkant bilietų pikniko dienoje, 
25c kiekvienam. Prašomo Įsigyti bilietus 

iš anksto.

R. MIZARA “LAISVĖS” REDAKTORIUS SAKYL ?RAKALBĄ

Kelrodis: Važiuokite Frankford Ave. iki tilto; imkite gatvekarį 66 iki paskutinės sto
ties, nuo čia nuveš į pikniką. Automobiliais: važiuokite Frankford Ave. iki City Line, per
važiuokite tiltą ir sukite po kairei, imkite Knights Rd. 2 kelią ir sekite iškabas. Per Roo
sevelt Boulevardų: Atvykstant iš New Yorko ar iš kitur, važiuokite apie 14 mailių nuo 
Trenton, N. J. ir privažiuojant Roosevelt Kapines, pastebėsite iškabą: Lee Tire, sukite po 
kairei į Rd. No. M2. Pavažiuokite apie 1% mailes sekdami iškabas.
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Žinios Iš Laisvos Lietuvos
Pakeistas Kariuomenes 

Statutas
Kaunas. — Pasirėmusi 

Lietuvos kariuomenės per
tvarkymo įstatymu ir siek
dama nuoširdaus santykia
vimo bei darnaus bendra
darbiavimo Lietuvos liau
dies kariuomenės su SSSR 
raudonąja armija, Lietuvos 
kariuomenės vadovybė da
ro skubių ir radikalių refor
mų ne tik organizacijoje, 
bet ir kariuomenės statu
tuose bei uniformoje. Pir
moje eilėje pertvarkomi 
mūsų kariuomenės Draus
mės ir Vidaus Tarnybos 
Statutai ir kartu su jais iš
einą nuostatai. Statutų pa
grindu paimami SSSR ka
riuomenės statutai. Be kitų 
esminių ar mažiau esminių 
pakeitimų, karių kreipi
muose į viršininkus ar vy
resniuosius ne statutiniai 
įsigyvenęs pagal tradiciją 
žodis “ponas” iš vartojimo 
griežtai išmetamas, o var
tojamas Vidaus Tarnybos 
Statuto numatytas žodis 
“Tamsta”? Visi kariai, krei
pdamiesi į vienas kitą, turi 
sakyti Tamsta ir po to žo
džio pridėti laipsnį, į kurį 
kreipiamasi. Tarnyboje ran
komis nesisveikinama. Svei
kinamasi pakeliant ranką 
prie kepurės, o esant be ke
purės, atsistojus pagal Ri
kiuotės Statuto reikalavi
mus.

darbininkų ir valstiečių. Vi
sur pritarta Darbo Lietu
vos Sąjungos platformai ir 
pasižadėta rinkti tos sąjun
gos kandidatus.

KAUNAS. — Central. 
Statistikos Biuro duomeni
mis, per pirmuosius šių me
tų 4 mėnesius Lietuvos gele
žinkeliais ir vandens keliais 
buvo pervežta 42.1 tūkstan
tis tonų įvairių prekių. Pra
eitais metais per tą patį lai
ką buvo pervežta tik 9.5 
tūkstančiai tonų, o užpernai 
tik 8.7 tūkst. tonų.

Pittsburgh, Pa.

Kaunas. — Kol bus nus
tatyta nauja policijos uni
forma, Vidaus reikalų mi- 
nisteris Gedvilas patvirtino 
tokius policijos pareigūnų 
pažymėjimus: Ant mundie- 
ro, palaidinės ir milinės api- 
kaklės prisiuvamos lygia
grečiai apikaklės -kraštams 
kantų medžiaginės juostelės 
3 cm. pločio ir 7 cm. ilgio. 
Pasienio ir geležinkelio po
licijos juostelės-žalios spal
vos, kitų rūšių policijos— 
raudonos spalvos. Vyr. poli
cininko—per juostelės vidu
rį išilginė geltonos spalvos 
1 cm. pločio galiono juoste
lė. Vachmistrų, nuovadų vir
šininkų ir kt. aukštesnių pa
reigūnų juostelėse—po 1,2 ir 
3 keturkampes balto metalo 
žvaigždeles pagal rango. 
Visų rūšių policijos unifor
mose panaikinama: asmens 
numeris, baltos pirštinės, 
pentinai nuo stibletų (pasie
nio policijos), išeiginės juo
stos, kaskės, kardai, antpe
čiai, mundiro rankogaliuose 
užsiuvimai ir traferetai.

MITINGAI, MITINGAI!
Kaunas.—Su kokiu nepa-i 

prastu tempu eina visoje j 
Lietuvoje gyventojų pasi-| 
ruošimas rinkimams į sei
mą, rodo dar šie papildomi 
daviniai iš liepos 8 d., kurią 
dieną gausingi susirinki
mai ir mitingai įvyko: Ra
seiniuose, Biržuose, Vaš
kuose, Joniškėlyje, Nemu
nėlio - Radviliškyje, Sala
miestyje, Alytuje, Telšiuo
se, Kretingoje, Prienuose, 
Igliškėliuose, Kazlų Rūdoje, 
Gudeliuose, Krosnoje, Sas
navoje, Mažeikiuose, Kėdai
niuose, Varniuose, Zarasuo
se, Antalieptėje, Salake, 
Dusetuose, Aluntoje, Šven
čionėliuose, Kauno “Mais
te,” Šančiuose ir visoj eilėje 
fabrikų, Utenoje, Marijam
polėje, Su v. Kalvarijoje, Vi
šakio Rūdoje, Šilavote, Gu- 
dynėj, šeštokuose, Šunskuo
se, lekėčiuose, > Gelgaudiš
kyje, Žvirgždaičiuose, ir kt. 
vietose. Daugelyje, ypač di
desniuose miesteliuose rin
kosi po kelis tūkstančius

Pittsburgh© lietuviški reak- 
■ cionieriai siunta prieš Lietu- 
I vos naują valdžią. Nebūtų nie- 
: ko naujo, jeigu tik kunigai ir 
tautininkai taip bjauriai elg
tųsi, bet taip elgiasi ir vadi
nami “pažangieji”. Tai buvo 
seniai nužiūrima, kur tie “pa
žangieji” žengia, nes kas da
boja politiką, tas galėjo ma
tyt,, koks tokio Daugio, Ma- 
žuknos ir jų pasekėjų politi
nis nusistatymas, nors jie dar 
bandė įeiti į bendrą frontą 
vienam ar kitam klausime, bet 
tai tik dėl pasidarymo sau 
politinio kapitalo. Dabar Dar- 
gis atviriau išeina prieš, bet 
jo pagelbininkai dar vis ban
do d a n g stytis svetimomis 
plunksnomis.

Liepos 26 d. pastebėjau an
glų laikraštyje “Pittsburgh 
Press” pranešimą, kad rengia 
masinį protesto susirinkimą 
prieš Lietuvos valdžią arba, 
sakant prieš abelną Lietuvos 
naują tvarką. Susirinkimas 
šaukiamas ant lietuviu biznie
rių ūkės, o vėliau vakare su
sirinkt į Lietuvių Piliečių Kliu- 
bą ant South Side, Pittsburgh. 
Susirinkimas buvo šaukiamas 
28 d. liepos. Kaip Daugis 
garsino per radio, tai atrodė, 
kad labai entuziastiškai ren
giamas susirinkimas. Bet ant 
laimės ar ne laimės, 28 d. lie
pos paskirtu laiku, kaip buvo 
garsinta apie 4 valandą die
ną, pradėjo smarkiai lyti. Tai 
publikos susirinko mažai. Oį 
gal lietus ii- nepakenkė, bet; 
darbo žmonės pradeda nužiū
rėti teisingą pusę.

Kalbėjo lietuviški advoka
tai ir kunigas Misius. Advoka
tas Schultz ir adv. Burzilaus- j 
kas gal būt geri advokatai, 
bet prąsti kalbėtojai, o ypa
tingai Lietuvos klausime. Kaip 
kunigas, taip ir advokatai 
meldėsi prie Dievo, keikdami 
dabartinę valdžią ir reikalau
dami grąžint fašizmą. Tokiom 

i kalbom gal pavyks suklaidin- 
1 ti vieną kitą, kuris mažai su
pranta politiką arba gyvena 
kito protu. Bet, kuris šiek tiek 
blaiviau protauja, tai nei ku
nigai, nei advokatai nesugrą
žins Lietuvoje budeliškos fa
šistinės valdžios. Smetonos 
budeliškai valdžiai nerūpėjo 
šalies pakėlimas, budavojimas 
tautos ir kultūros.

“Tautos vadas” tik rūpino
si kaip daugiau pasidaryti tur
tų, pirko nuosavybes visose ša
lyse, krovė pinigus į bankus 
ir smaugė . Lietuvos liaudį, 
kankino kalėjimuose nekaltus 
žmones—tuos, kurie kovojo 
už pakėlimą šalies, tautos ir 
kultūros. Tie žmonės pralei
do gražiausią žydėjimo laiką 
dvokiančiuose kalėjimuose, at
skirti nuo savo mylimų šeimy
nų ir nuo viso pasaulio. Lau
kė išliuosavimo dienos, kad 
galėtų išeit ant laisvės ir dirb
ti naudingą darbą. Atėjo ta 
laiminga diena, subyrėjo fa
šizmas, atsidarė kalėjimų du
rys ir išėjo kovotojai dirbt 
naudingą darbą, būdavot ša
lį ir kultūrą. Nors fiziniai jie 
likosi suvarginti, bet jų siela 
tvirta, pilni pasirįžimo, entu
ziazmo dirbti dėl geresnės at
eities.

O Amerikos lietuviški taip 
vadinami “tautos mylėtojai”

verkia tos supuvusios Smeto
nos tvarkos, kuri bankrutavo 
šalį finansiniai ir kultūriniai. 
Kam nors kiek rūpėjo Lie
tuva, kaipo šalis, tai dabar 
kiekvienas turėtų parodyti sa
vo žmoniškumą ir išreiškimą 
džiaugsmo kartu su savaisiais 
Lietuvoje. Bet tiems, kurie va
dina save tautos mylėtojais, 
matyt, tiek svarbu Lietuvos 
reikalai, kiek ir buvusiam 
‘tautos vadui” Smetonai. Vis
kas, kas rūpėjo Amerikos tau
tininkams ir socialistams, tai 
parvažiuot į Lietuvą ir gaut 
nuo Smetonos medalius. Na, 
o dabar, kada jau nėra Sme
tonos, tai ir tie medaliai pa
siliko be vertės, ir jeigu ku
riems teks parvažiuoti pasi- 
svečiuot į Lietuvą, tai suras, 
kad dabartinė valdžia visai 
nesirūpina medaliais, bet ša
lies gerove.

Lai gyvuoja laisva Lietuva 
ir dabartinė nauja valdžia!

E. K. Sliekienė.

Lawrence, Mass.
Visokios Naujienos

Čionai ištiko baisi tragedi
ja, tėvas nušovė savo dukte
rį. Buvo taip: Liepos 30 die
ną James Ballas atvyko iš 
New Yorko pasiimti savo duk
terį Agnes, 22 metų amžiaus 
ir vežtis namo. Bet duktė at
sisakė važiuoti. Tada tėvas 
paleido į ją penkius šūvius ir 
nušovė. Mat, Agnes gyveno 
po num. 66 Russell St., N. 
Andover, Mass., su, Samuel 
Bardsley, ženotu vyru, kuris 
dar neturėjo nuo savo pačios 
divorso. Matyt, kad tėvas, 
skalbyklos formalias, buvo 
labai įpykęs ir papildė tokią 
baisią tragediją. Dabar lau
kia teismo kaipo pirmo laips
nio žmogžudys. Tai blogai, 
kai žmonės nesuvaldo savo 
piktumo. Nudėjo savo jauną 
dukterį ir dabar pats gali mir
ti elektros kėdėje be laiko.

Liepos 3 dieną buvo suruoš
ta “surprize” pare draugams 
Šimkūnams paminėjimui jų 25 
metų ženybinio gyvenimo su
kakties. Svečių buvo daug ir 
visi gražiai pabaliavojo. Drau
gai Šimkūnai yra “Laisvės” 
skaitytojai per ilgus metus, 
taipgi niekados^ neatsisako pa
aukoti darbininkiškiems reika
lams. Linkiu jiems sulaukti 
kitų 25 metų sukakties.

Liepos 14 dieną, lietuvių 
Maple Parkas irgi apvaikščio
jo 25 metų sukaktį. Tai bus 
pirmas lietuvių parkas Nau
joje Anglijoje sulaukęs 25 me
tus amžiaus. Draugai daug 
darbo įdėjo į šį parką. Buvo 
daug kalbų ir skundimų per 
tuos laikus. Bet lietuvių dar
žas kaip gyvavo, taip gyvuoja. 
Dabar Maple Parkas turi kliu- 
bo laisnį, tai biznis gerai ei
na, subatomis griežia Mayfair 
orkestrą. Todėl ir iš kitų ko
lonijų šokikai' galite atvažiuo
ti į mūsų parką ir smagiai lai
ką praleisti. Įžangos nėra.

Lawrence lietuviai džiau
giasi nauja Lietuva ir jos val
džia. Jie džiaugiasi, kad Lie
tuvos liaudis nusikratė nuo 
savo suvargusio sprando sme- 
tonizmą ir “tautos vadą” krau
gerį Smetoną, kuris per 14 
mėtų žudė ir laikė bastilijo- 
se geriausius Lietuvos liaudies 
sūnus. Atėjo laikas, kad ir 
pats turėjo savo barzdelę neš
ti pas Hitlerį. Pabijojo, kad 
Lietuvos liaudis nenuskustų. 
Kažin ką dabar darys ameri
koniški Smetonos kavalieriai 
su medaliais. Turės nešti į 
“pawnšapę” ir padovanoti už 
cigarą.

Ir Lawrence atsiranda pus
tuzinis smetonininkų, kurie 
dabar vaikščioja ir aimanuo
ja, ką dabar daryti, kad Sme
toną sugrąžinus. Bet tuščia 
jų svajonė. Lietuvoje smeto- 
nizmas palaidotas ant visados 
ir ant jo kapo dilgių vainikas 
uždėtas.

L. K. Biuras.

Drauges Moterys Pasidarbavo 
“Laisvės” Piknikui

šitos moterys bei draugijos 
prisidėjo su auka prie moterų 
stalų ant “Laisvės” pikniko, 
Maynard, Mass. Iš Boston 
Ona Gustaitienė ir II. Tamo
šauskienė ; Marlboro dug. Yok- 
šienė; So. Boston M. Pešino ir 
O. Petruškevičienė; Norwood 
S. Budrevičienė, O. Milkunie- 
nė, N. Grybienė, drg. Grigu- 
nienė ir Moterų Apšvietos 
Kliubas; Walpole J. Pastar- 
nak : -Gardner Lietuvių Moterų 
Kliubas; Montello Moterų Ap
švietos Kliubas; Worcester 
Diges, Janulienė, Lozoravičie- 
nė, Sukackienė, O. Rudnickie- 
nė, B. Valančiauskienė, M. Ju-•

cienė, E. Určienė, E. Kala- 
kauskienė, P. Petrauskienė, V. 
Valantina, M. Siupienė ir Kru- 
konienė.

Prie stalų dirbo šios drau
ges: iš So. Boston B. Lazits- 
kienė; iš Cambridge, A. Vens- 
kevičienė, ir S. žižienė; Bos
ton, P. Kalošius, ir S. Šukienė; 
Worcester E. Trasikienė, M. 
Suipienienė, B. žalimienė, M. 
Sukackienė, D. Lukienė. Pa
gelbėjo: J. M. Lukas ir kasie- 
uitis buvo V. Jaučius.

Visiems varde “Laisvės” ko
misijos tariu ačiū.

D. Lukienė.

Montello, Mass.
Nedarbas, mirimai ir kitos 

Naujienos
W. L. Douglas Shoe Co. 

beveik per du mėnesius buvo 
uždaryta, neva dėl orderių. 
Dar tik neseniai pradėjo- dirb
ti, bet jau pareikalavo iš uni
jos darbininkams numušti al
gas. Brotherhood Unijai tarpi
ninkaujant, jau apie keletas 
lokalu sutiko nusimušti 5 nuo
šimtį. Taipgi unija išrinko 
tam tikra komitetą, kuris eis 
pertikrinti darbininkų algas. 
Kurie daugiau uždirba, tiems 
bus numušta didesnis nuošim
tis. Dar kompanija pagąsdino 
uždaryt dirbtuvę, jeigu darbi
ninkai nesiduos algas nusimuš
ti.

Kitose dirbtuvėse su dar
bais irgi prastai, daugiausia 
dirba pusę laiko. Diamond 
Shoe Co., kur dirbo apie 5 šim
tai darbininkų, tebėra uždary
ta, ir turbūt daugiau neatida
rys.

Pasikeitus Lietuvoj valdžiai, 
ir prisidėjusrprie Sovietų Są
jungos, tarp vietos lietuvių su
kėlė tarpsavinių diskusijų. 
Įvairių pažiūrų darbininkai 
tik sau juokauja ir džiaugias, 
bet nuliūdę vaikščioja kunigė
liai ir nekurie tautininkai su 
davatkėlėm. Bot jų niekas ne
paiso, kaipo lietuvių tautos iš
davikų. *

Liepos 25 dieną tapo palai
dotas J. Kavolius, amžiaus 
apie 50 metų, iš amato kriau- 
čius. Buvo laisvų pažiūrų, skai
tė “Laisvę,” priklausė prie 
LDS 67 kuopos. Velionis bu
vo gero būdo, su nieku į ki- 
virčius neidavo. Paliko nuliū
dime savo moterį Jievą Kavo- 
lienę, du brolius ir vieną seserį 
ir daugiau giminių čion Ame
rikoj, kitus Lietuvoj. Nemažai 
draugų suvažiavo su automo
biliais ir palydėjo į kapus.

Liepos 29 tapo palaidotas 
Kazlauskas, čion buvo žino
mas, kaipo dešrų (kilbasų) 
dirbėjas.

Pradžioj liepos mėnesio mi
rė Pyterio Vaičiūno uošvienė, 
jo moters motina. Palaidota 
religiniai.

Šiais metais nemažai pasi
taikė mirimų laisvų pažiūrų 
žmonių, buvp pašarvoti lais
vai, laidojami laisvose kapi
nėse, bet graboriai poterius

Paskilbusią Knygą 
PATARIMAI VYRAMS 

APIE LYTIES DALYKUS 
Dar galit pas mane gaut 

Tai turininga D-ro Robinsono 
knyga apie svarbiausius lyties 

veiksnius ir lytinę higieną. 
Kaina buvo $2.00; dabar 

parduodu už $l.J)0 
Reikalavimus adresuokit: 

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

Lithuanian-English
Self-Instructor
PARAŠO DR. J. J. KAŠKIAUČIUS

Rankvedis angliškai kalbantiems mokytis lietuviškai. 
Taipgi naudotinas lietuviškai kalbantiems 

mokytis angliškai.

256 PUSLAPIŲ. KAINA $1.50
5
3

427
LEIDŽIA DIENRAŠTIS “LAISVĖ”

LORIMER STREET BROOKLYN, N. Y.

rankvedis bus gatavas pabaigoj liepos mėnesioŠIS 
šių metų. Kas užsisakys iš anksto ir kartu su užsa
kymu prisius mokestį gaus už $1.25.
Kadangi tokio rankvedžio išleidimas daug kainuoja, 
tai daug jo nespausdinsime. Darysime arti tiek, kiek 
gausime iš anksto užsakymų. Tad savęs užtikrini- 
rųui užsisakykite iš anksto—dabar—tuojau.

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

• Tel. EVergreen 7-1645 License No. L. 886

9 Tikrai Žinokit, Kad Perkant Sau Vy-
• nūs ir Likerius Reikia Pirkti Patin-
• karnoj Krautuvėj

• Manhattan Liquor Store

• Didžiausia ir žemiausiom kainom
• krautuve Williamsburgh’e

"Special
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DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ RŪŠIŲ GĖRIMŲ

I

kalba. Tokį negeistiną papro
tį turėtų mesti.

Žolynas.

London, rugpj. 2. — Ita
lai su didžiomis karo jėgo
mis iš Libijos traukia linkui 
Egipto, anglų pusiau-koloni- 
jos.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
ELIZABETH, N. J.

Lietuvių Darbininkų Progresyvių 
Kliubo susirinkimas įvyks trečiadie
nį, rugp. 7 d., 8 v. v., 408 Court St. 
Prašome narių dalyvauti susirinkime 
ir naujų atsivesti. (184-185)

Gaukite “Laisvei” naujų * 
skaitytojų.

VARPO KEPTUVEf i

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

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, senvi- 
čiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi ke
pama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausių 
kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake 
Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake, Stollen 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolla.

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

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

trade it in for a j

(7JEWELJ

Bulovą

: ĮSIGYKITE DABAR
J žemiau parodyta tik keli iš mūsų didelio sandelio
• • šios rūšies daiktų.
• YOUR OLŲ
• is wffitk, niwtsu l

Visokiausių Rūšių
ŽIEDAI

nuo $1.50 augštyn 
Deimantai 

Melsvi-balti ir pertekto

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

ROBERT 
LIPTON • 

JEWELER 
Įsteigta 1892 

701 GRAND STREET • 
BROOKLYN, N. Y. 

Tarpe 
Graham & Manhattan Avės. 

Tel. Stagg 2-2178 
Priminkite šį skelbimą ir gausite nuolaidą

KAli* PALAIKYT SVEIKATĄ
— VYRAI IR MOTERYS —

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

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

IŠTYRIMAI DOVANAI

DR. E. ZINS 
110 East 16th SI, 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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'Antradienis, Rugpj. 6, 1940

tai-

F. W. SHALINS

Tel. Virginia 7-4499
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NOTARY 
PUBLIC

ir impor- 
degtines ir 

geriausių

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

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Rei-

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

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

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Hevves eleveiterio stoties

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

Lietuvių Rakandų Krautuve 
Parduodame įvairius rakandus labai hužemintomis 

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

Sets, Dinette Sets, Matrasai ir Springsai 
GRAND CHAIR CORPORATION 

LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI 
ANT. PETRAITIS, BJznio Vedėjas

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

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

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

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO

(SHALINSKAS)

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

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

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

Telefonas EVergreen 7-1661

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto

BSBfc***

Šeštas puslapis

Dvi moterys sulaikytos Cen
tral Parke, kurios nešiojosi po 
revolverį, sako būk savęs “ap
saugojimui” nuo vyrų, kurie 
neduoda ramumo.NewYorko^Afe7liii(B

Iš “Laisvės” Ekskursijos 
Traukiniu

Sekmadienį įvyko dienraščio turėtų būti daug daugiau.
“Laisvės” metinė traukiniu 
ekskursija į Hopatcong eže
ro pakraštį, New Jersey vals
tijoj, apie 70 mylių atstos nuo 
Brooklyno.

Diena pasitaikė gera, ne- 
peršilta. šiemet traukiniu 
daug daugiau važiavo, kaip 
pereitais metais. Gerai pasi
rodė brooklyniečiai. Iš Brook
lyno kiek kebliau vykti, kad 
nemažai ima laiko, ypatingai 
sekmadienių rytais, kada 
traukiniai rečiau eina, pasiekti 
Hudson upę, kur ekskursijos 
keliauninkai keliasi per “fer
ry” į kitą upės pusę. Nors, 
pagal New Yorko puikiai su
tvarkytą komunikaciją ir yra 
nesunku pasiekti, bet tie kei- 
tuliavimaisi nuo traukinio ant 
traukinio, paskui “ferry” o 
jau tik tada ekskursijos trau
kinys, kdip kuriuos draugus ir 
drauges įgąsdina. Na, bet pri
prasime 'ir manau, kad kas
met mūsų ekskursantų skai
čius augs.

Nemažai buvo bayoniečių.
Newarko draugai daugiausiai j pigi. Veik tris valandas į vie- 

va- ną pusę traukinys eina tarpe 
žaliuojančių miškų. Vieta gra
ži, daug medžių, stalų, suolų, 
žaliu prošvaisčių, o gamtos 
mylėtojams yra gražių apva
lių akmenų, ant kurių galima 
sėdėti, kaip ant stalo. Lietu
viai myli dainas, tai jau mū
sų ypatybė dar iš Lietuvos ir 
todėl, kaip į paežerį vykstant,

Kas liečia atvykusius sve
čius automobiliais, iš kitų ko
lonijų, tai šiemet atstovybė 
buvo didelė. Eastono draugai 
buvo atvykę net šešiais auto
mobiliais. Jie sakė, kad jiems 
tik apie 40 mylių gražios ke
lionės per laukus. Iš Pater
son buvo irgi apie šešios maši
nos, taip pat kelionė tik virš 
valandos automobiliais. Mai- 
nieriai, iš Wilkes-Barre ir 
Pittston, su automobiliu važia
vimo entuziastu, fotografistu, 
d. A Valinčium, turėjo gero
ką atstovybę. Taipgi buvo 
grupė iš Scrantono. Reiškia, 
iš kitų miestų galima laukti 
skaitlingesnio atvykimo maši
nomis, perjprriuos neina trau
kinys. Susitikti taip gražioj 
girioj, paežeryj, ar maudynėse 
senus pažįstamus draugus yra 
labai smagu, kartu ir dienraš
čiui parama.

Kas dėl pačių ekskursantų 
traukiniu, tai galima pasakyti, 
kad jie patenkinti. Kelionė

dar vieną valandą anks- 
grįšti, tai yra, kad sto- 
būtų apie 11 valandą, ir 
ir dabar jau buvo prieš 

nakties, mat iš

taip paežery ir grįštant atgal 
dainų aidai plaukė. Dainavo 
tiesiog senu . lietuvišku papra
timu.

Kiek girdėjosi, tai sekamų 
metų ekskursijos traukinys tu
rėtų 
čiau 
tyje 
nors
12 valandą
New Jersey dar pasiekti Ja
maica, Ridgeavoodą, S. Brook- 
lyną arba ir Central Brook ly
ną dar ima nemažai laiko. 
Sekamais metais rengėjai tai 
turės atydoj. Man rodosi, kad 
kaip ant traukinio, taip ir par
ke rengėjai gerai aptarnavo 
svečius. Ačiū visiem draugam 
ir draugėms už skaitlingą at
silankymą ir tiems, kurie en
ergingai bilietus platino.

Laisvietis.

Iš LDS 1 Kuopos Prieš- 
seiminio Susirinkimo

Draftą Galima Sulaikyti, 
Pareiškė Marcantonio

Virš 20,000 publikos, susi
rinkusios į taikos demonstra
ciją Randall’s Salos stadiume 
pereitą sekmadienį kaip vie
nas pašoko ant kojų ir ilga 
audringa ovacija užgyrė kon- 
gresmano Vito Marcantonio 
pareiškimą, kad draftas (vers
tinas ėmimas kariuomenėn) 
gali būti sulaikytas.

Kongresmanas p a s m e r kė 
Burke-Wadsworth Konskripci- 
jos Bilių kaipo suokalbį už
karti “čiagimių nazių diktatū
rą” šiai šaliai.

ši demonstracija, sušaukta 
Didžiojo New Yorko Nepa
prastai Mobilizuotei už Taiką

Brooklyne Kalbės J. V 
Senaterius Nye

apcukruotais” kompro- 
pataisom prie kon- 
pasiūlymo. Tas ir 
sakė kongresmanas, 
atmušti, jei žmonės

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 Barberial

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalzamuoja ir laidoja ant vi
sokių kapinių; parsamdo auf-> 
mobilius ir karietas veselijom, 

krikštynom, kitkam.
231 BEDFORD AVE., 

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

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 

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

stočių BMT Line
Tci.: Gienmore 5-6191

buvo užimti darbu, vieni . „ 
žiavo traukiniu, kiti iškalno 
mašinomis, kad viską paren
gus, tinkamai paruošus eks
kursantu pasitikimą, tai jų ir 
neperdidelis būrys buvo ant 
traukinio. Rodosi, labai silp
na buvo atstovybė nuo Eliza
beth lietuviu kolonijos ir Lin
den, o ten lietuvių daug yra ir

Kliubiečiy Žinios
Lietuvių Am. Piliečių Kliu- 

bo susirinkimas įvyko antrą 
-rugpjūčio. Narių atsilankė 

mažai.
Į Kliubą perstatytas naujas 

narys—Jonas Uložas. Du or
ganizatoriai šiame susirinkime 
neperstatė nei vieno naujo na
rio. Veikiausia šiluma paken
kė darbuotis.

Pikniko raportas nepilnas. 
Dar nėra surinkta visi tikie- 
tai. Bet jeigu jie visi sugrįš 
be pinigu, tai nuostoliai sieks 
arti dvidešimts doleriu.

Nepasisekimu pikniko dis
kusijos tęsėsi veik valandą: 
vieni kaltino parko netinka
mumą. kiti karšti, treti per
kūną ir žaibus, kad jie per 
anksti ugniniais šniūrais pra
dėjo debesius rėžyti ir bala
dotis, neduodant žmonėms su
eiti į parką, ketvirti sakė, jog 
Kliubui visai neapsimoka pik
nikai rengti. Ir taip diskusi
jos pasibaigė laukiant prieš- 
metinio susirinkimo, kuomet 
bus nariai pašaukti atvirutė
mis, kur bus pasakyta galuti
nas žodis—niknikauti, ar ne.

Dane’ kalbėta anie pirkimą 
žemės kur nors prie vandens, 
kad turėjus vietos išvažiavi
mams rengti, čia vėl išsiveržė 
spiečius minčių. Vieni užgiria 
pirkimo žemės sumanymą, ki
ti nriešinasi. treti iau nurodi
nėja gražias, vaizdingas vie
tas: vanduo liūliuoja, o jame 
karvės dvdžio žuvvs nardo, 
šokinėia, pliauska. Ot. kad 
kia įsivertus i skauradą,

Kas nors

nuo turėtų uždegtų

Leiga dar nėra su- 
koją, kurią sužeidė 
Jis gydosi namuose

džio. Dabar gyvena veteranų 
ūkėje ir gydosi nuo apsireiš- 
kusios džiovos. Sakoma, jog 
svoryje jau yra paaugęs.

Jonas Šimėnas ir Stasys 
Masiulis taipgi daktarų išsiųs
ti ant ūkių, idant greičiau su
tvirtėjus 
plaučių.

Jurgis 
sigydęs 
darbe,
jau trečias mėnesis.

Juozas Valutkevičius jau 
yra sugrįžęs iš ligonbučio. 
Kaip greit galės pradėt dirb
ti—nežinia.

Mateušas Merkevičia turėjo 
ant akių operaciją. Kaip jis 
jaučiasi,**—neteko patirti.

Jonas i ; Dikčius serga jau 
nuo pradžios kovo mėnesio. Jo 
sveikatos * padėtis apgailėtina, 
nes visa kairioji pusė užgau
ta paralyžiaus. Jie jį gavo 
nuo sužeidimo darbe.

* * *

Edvardas ŽukauskasDr.
šiomis dienomis išvažiavo su 
kareiviais ant manevrų ir su
grįš apie 26-tą šio mėnesio. 
Reiškia, jis yra ir kariškas 
daktaras.

Vestuvių Gėlės Sudėta 
Ant Karsto

N.

to-

sa-

nasiginčinus— 
klausimas na-

būtų nečenka! 
vain dumoia.

Pasikalbėjus, 
pirkimo žemės
vesta gasnadoriui ir direkto
riams, kad jie ir toliau šiuo 
nauiu klausimu rūpintųsi.

Nupirkta .Turginės pikniko 
tikietų už $20. o Jaunimo Ta
rybos. kuri rengia laivu eks
kursija tik laiškas priimtas, 
kain užkvietimo formoi. Kas 
nori gali važiuoti už savo pi
nigus, bet ne už draugijos.

Ligoniai

Pradedant rugpjūčio ^mėne- 
• sį turime septynis sergančius 

kliubiečius. Vaclovas Meiliū
nas serga nuo pradžios b’alan-

Gertrude Bogard, 22 m., 
Spitalny’s Merginų Orkestros 
narė, pereitą šeštadienį turėjo 
ištekėt ir jau viskas buvo pa
ruošta, gėlės užsakytos. Per
eitą penktadienį 
liguista, tačiau 
mis praktikavosi 
ną įvykstančiom
Praktikų eigoj mergina tapo 
suimta plaučiu uždegimo ir 
šeštadienį, keliomis valando
mis po
laiko, jinai mirė, jos sužadėti
niui jaunam daktarui Th. 
Bridges budint prie jos lovos.

jinai jautėsi 
su pamergė- 
sekamą die- 

ceremonijom.

Rugpjūčio 1 d. įvyko LDS 
1-mos kuopos susirinkimas, 
“Laisvės” svetainėj. Narių at
silankė neperd augiausiai—vis 
dar įsibauginę karšto oro, nors 
tą vakarą jau buvo pusėtinai 
vėsu.

Seimo komisija raportavo, 
kad stropiai rengiamasi prie 
LDS 5-to Seimo. Laikas beli
ko trumpas, tik 3 savaitės, o 
paskutinės, tai—trumpiausios, 
šiemetinis seimas istorinis, 10 
metų sukakties kaip susivieni
jimas gyvuoja. Tokiu būdu ir 
LDS Centras išleido Albumą 
su daug veikėjų paveikslų, 
prasidėjimo LDS istorija, ir 
per 10 metų laikotarpį nuveik
ti darbai atžymima. Taigi, 
šimtai delegatų, suvažiavę iš 
visų J. Valstijų kampelių, tu
rės progą įsigyti. LDS istoriją. 
Bus pardavinėjama ir visiems 
lietuviams. Kaina 50c.

Viso Brooklyno organizaci
jų bendrame masiniame mitin
ge už taiką, įvyksiančiame 
rugpjūčio 14-tą, trečiadienio 
vakarą, Coney Islando Velo
drome, vyriausiu vakaro kal
bėtoju bus Jungtinių Valstijų 
senatorius Gerald P. Nye, vei
klus Amerikos įtraukimo Eu
ropos karan priešininkas.

Rengėjai ragina visas taiką 
remiančias organizacijas ir as
menis darbuotis už to mitingo 
sėkmingumą.

Komisija taipgi pranešė, jog 
rengiasi prie 3-jų pramogų: 
Pirma, pasitikimui delegatų ir 
susipažinimui su jais, įvyks 
Pil. Kliubo svetainėj, 280 
Union Avė., rugpjūčio 25-tos 
vakarą; o šeiminis balius, rug
pjūčio 26-ta, ir bankietas iš
leidimui delegatų, rugpjūčio 
29-tą, įvyks Central Palace, 
16-18 Manhattan Avė. Komi
sija kreipėsi į visus LDS na
rius, kad kreiptų domesio pla
tinimui šeiminio bankieto bi
lietų. Jų kainos tik $1.25. Bus 
ganėtinai gardžių valgiu ir 
užtektinai gėrimu. Smulkme
nas paskelbs komisija.

Iš LDS 1-mos kuopos reika
lavo išrinkt šeiminiam bankie- 
tui 5 darbininkus. Reikalavi
mas priimtas ir išrinkta darbi
ninkai.

Mūsų kuopa Seimo Priren- 
gimo Komisijai paskolino $5.

Kaipo labai svarbus daly
kas buvo pabrėžta reikalas 
delegatams nakvynių. Mes 
brooklyniečiai ir.apylinkių lie
tuviai turėtume labai susirū
pinti užregistruoti kambarius 
netik tie, kurie patys turim, 
bet paklausti ir pas kitus, kad 
ir pas kitataučius, jeigu Su
siedas turi. Tą reikia atlikti 
tuojau per laišką, telefonu ar 
ypatiškai atėjus į LDS Centro 
raštinę, 419 Lorimer St., 
Brooklyn, N. Y.

Draugas Vaznis pranešė iš 
biznierių surinkęs jau virš 
šimto dol. vertės apgarsini-

vestuvėms nustatyto mų šeiminei programai. Kas 
liečia aludžių ir valgyklų sa
vininkus, mano nuomone, dau
giau davęs, daugiau gaus— 
daugiau deleg. aplankys tuos, 
kurių pasigarsinimai bus šei
minėj programoj. O. Lapata 
surinko ant blankos pasveiki
nimų $2.50.

Ateivių teisių gynimui kuo
pos atstovas J. E. Gužas ra
portavo apie pravestą bilių re
gistruot nepiliečius ateivius. 
Sakė, kad reakcija ruošia 
jiems nepatinkamus ateivius 
persekioti ir prie galimybių

Upėj Rastas Lavonas 
Gal Būsiąs Detektyvo

Hudson Upėj pereitą sek
madienį rastas lavonas, kuris, 
spėjama, gal būsiąs detektyvų 
saržento Patrick’o Walsh, 49 
m., dingusio iš namų 68-50 
Harrow St., Fttrest Hills, per
eitą rugsėjį. Pašauktieji šei
mos nariai lavono negalėjo 
pažinti. Būsią bandoma jo as
menybę išaiškint sulyg dirbti
nių ir taisytų dantų.

Komiteto, buvo didžiausia 
kos demonstracija bėgiu pas
tarųjų metų. Ji šaukta sąry
šyje su generale mobilizuote 
už nacionalį taikos suvažiavi
mą, įvyksiantį rugpjūčio 31- 
mą, Chicagoje.

K o v i n gas i s kongresmanas,
kuris pats vienas išdrįso kon
grese balsuoti prieš paskyras 
ruošimosi karui, skelbė, jog 
kovos prieš drafto paruošė jus 
dar tik pradžia, užtikrinda
mas, kad žmonės turi, kad jie 
gali laimėti. Jis sakė, kad 
drafto šalininkų “kampanija 
negali pavykt ir nepavyks. 
Mes tą kovą laimėsime”. Jis 
perspėjo publiką nesiduot ap
gaut
misais ir 
skripcijos 
kiti biliai, 
gali būti
darys į kongresą spaudimą.

“Tai dėka didžiausiam A- 
merikos žmonių atsiliepimui 
mes dar neturime knygose 
konskripcijos įstatymo iki šiol.

“Siųskit protestus—nuo Ka
lifornijos iki Maine”, šaukė 
Marcantonio. “Jūs turite savo 
rankose vadeles, valdykite jo
mis. Vykdykite protestus, vyk
dykite prašvmus ir praneši
mus. vykdykite mitingus—lai 
kong'resas žino, kad jūs neno
rite militarizuotos Amerikos.”

Marcantonio aštriai kaltino 
Rooseveltą Kongresui pasaky
to j prakalboj gegužės 16-tą 
paskelbus “ ‘blitzkriegą’ prieš 
taiką ir liaudies laisvę Jung
tinėse Valstijose” kada prezi
dentas pareikalavo iki tol ne
girdėto, milžiniško budžeto 
karo reikalams. Jisai sakė, 
kad tuomet prezidento “ran
ka, laikiusi savyje Amerikos 
likimą, trenkė žemėn tą liki
mą ir išdavė kiekvieną Naujo
sios Dalybos būtybę”.

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.

Valstijos truperiai ir 25 se
kliai šunės paleisti gaudyt plė
šiką. kuris su ginklu rankoj 
apiplėšęs 2 Bronio moteris 
stovinčioj mašinoj ant 22-ro 
kelio.

Atskrido Kliperiu Austrijos 
baronas Eugene Rotschild 
Amerikoj slėptis nuo karo pa
vojaus.

deportuoti. Iš Kalifornijos 
teismo procedūros prieš žymų 
unijos vadą Harry Bridges 
esanti išleista knyga ir lape
liai. LDS 1-ma.kuopa nutarė 
nupirkti knygą ir lapelių už 
dolerį.

Padiskusuota LDS organo 
“Tiesos” turinys ir ar nebūtų 
gerai, kad LDS paimtų vieną 
iš dienraščių “Laisvę” ar “Vil
nį” už organą, o “Tiesą” su
stabdytų. Iš diskusijų paaiš
kėjo, kad susidaro keblumai 
ir negalimybės imti minimus 
laikraščius už organus, turi ei
ti “Tiesa”.

Dari aus-Girėno paminklui 
statyti komisija atsišaukė į 
LDS -ma kuopa išrinkti 3 at
stovus dalyvauti draugijų at
stovų konferencijoj. Išrinkta 3 
delegatai.

Kuopoj narių randasi 300. 
Serga 3. eina prie susispenda- 
vimo 10. ’

Kain pastebėjote iš aprašy
mo. LDS 1-ma kuopa plačiai 
veikia visuomenini darba. Gar
bė lietuviams priklausyti to
kioj andraudos ir pašalpos 
organizacijoj. Ateikite ir prisi
rašykite.

Geo. Kuraitis, Koresp.

REIKALAVIMAI
Reikalingas gerai natvres darbi

ninkas prie duonos išvažinėiimo po 
Brooklvną ir .Tersev City. Būtu ge
rai. kad mokėtu žydiškai, rusiškai, 
lietuviškai ir kitom kalbom kalbėti. 
Prašome atsišaukti pas A. Žiugždą, 
182-186 Van Buren St.. Newark, 
N. J. . (184-186)

STTSTRTNKTMAI
BROOKLYN, N. Y.

LDS 1 kuopos susirinkimas jvyks 
ketvirtadieni; rugpjūčio 8, 7:30 v. 
vakaro, "Laisvės” svetainėj. Drau
gės ir draugai malonėkite dalyvauti 
šiame labai svarbiame draugijos su
sirinkime. Atsiveskite ir naujų na
rių irašyti i LLD organizaciją. Pa
darykime šį Susirinkimą sėkmingu 
todėl, kad pereitas nejvyko iš prie
žasties lietaus. — 1 kp. Org.

(184-186)

. ,v j
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DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
Telefonas: Humboldt 2-7964

880 SUMMER AVENUE 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

•S-
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Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

60 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 6-3622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

LeVANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

J. LeVANDA—E. LeVANDA 
Tėvas ir Sūnus Lovandauskal

UNDERTAKERS

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. Stagg 2-0783
NIGHT—ĮIAverneyer 8-1168

BAR ir GRILL 
LIETUVIU RESTAURANAS 
Įdomiai (puošta lietuviška aludė 

ant Grand Street 
Rheingold extra Dry Alus. 

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės

Turime ir kambarių pernakvot 
arba savaitiniai išrandavot
JOSEPH ZEIDAT

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

Mateušas Simonavičius
iLff Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga
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Lietuvių Kuro Kompanija
JDEDAME 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 aprokav^nus be jokio mokesčio.

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA
417 Lorimer St. — Brooklyn — “Laisves” Name




