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Vis tiek stebėtina.
Bado ranka Europoje. 
Vienas visgi meluoja. 
Ima valdžią už gerklės.

Rašo A. B.
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Užėjus tokiam raganų 
gaudymui ir persekiojimui 
tūli vaizdavos, kad Komu
nistų Partija niekur nebe
galės patekti ant baloto. 
Bet patenka.

Amerikiečiai
drąsiais žmonėmis. Jie rašo
si ant peticijų, nepaisant vi
sų gąsdinimų. Tai vienas išf 
įrodymų, kad čia fašizmui 
bus sunku įkąsti. Amerikos 
žmonės už laisvę daug ko
voję laisvę myli.

Vokietijos užimtuose kra
štuose šiemet badausią per 
18 milionų žmonių—Lenki
joj, Belgijoj, Holandijoj, 
Norvegijoj, Francijoj. Tai 
laiminga mūsų gimtinė Lie
tuva, kad nepateko po Hit
lerio “globa”, kurios taip 
trokšta smetonininkai!

Anglai neleidžia ameri
kiečiams Europoje baduo- 
lius maitinti. Tegul, girdi, 
žmonės badauja, tai grei
čiau sukils prieš Hitlerį. 
Teikimas jiems duonos pa
gelbėtų Vokietijai kare 
prieš Angliją.

Karas visais požiūriais 
pekla. Jokiam žmoniškumui 
nebeliko vietos kariaujan
čiuose kraštuose.

Kas nors iš chicagiečių 
nueiti pas Grigaitį 

ir Šimutį ir patarti jiems 
vienas kito melagiumi ne
daryti. Štai tik vienas iš 
daugelio pavyzdžių.

Rugpjūčio 10-tos dienos 
“Drauge” Šimutis plūsta 
mus ir sako: “Savo sekė
jams jie meluoja, kad žmo
nės išlaisvinti iš Smetonos 
diktatūros dėkoja Stalinui 
ir JO komisarams už jų tą 
malonę.”

Bet gi rugpjūčio 8 dienos 
“Naujienose” Grigaitis kaip 
tik šitą faktą pripažino, 
sakydamas, kad Smetonos 
diktatūrą “komisarams” nu
vertus, “Lietuvoje plačiai 
pasklido ne nusiminimo, bet 
džiaugsmo nuotaika.”

Šiame atsitikime, turime 
pripažinti, apsimelavo ’ Ši
mutis. Lietuvos žmonės iš- 
tiesų džiaugėsi ir dėkavoja 
savo kaimynui už pagelbė
jimą jiems Smetonos jungą 
nuversti.

bilionų 
dolerių 
prikeps
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eitą savaitę gi jis turėjo du 
pasikalbėjimus su Umans- 
kiu. Būsią ir daugiau pasi
tarimų tarp jųdviejų.

paas- 
tarp

Ruoškime vasari
nes pramogas “Lais
vei” paremk Jos yra 
didelė atrama šiam 
lietuviškos 1 i a u d ies 
dienraščiui.
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Tie dvidešimts 
valdžios skiriamų 
“apsigynimui” vėl 
tūkstančius naujų milionie- 
rių Amerikoje, o senuosius 
padrys dar turtingesniais. 
Ginklų ir amunicijos fabri
kų savininkai ima valdžią 
už gerklės. Negamins jie, 
jęigu jie nebus paliuosuoti 
nuo taksų, jeigu valdžia ne
leis jiems lupti tokius pel
nus, kokius jie gali, jeigu, 
be to, valdžia nepaskirs bi
lionų statymui naujų fabri
kų ir nepadovanos jų kapi
talistams.

Buržuazinis patriotizmas 
paremtas doleriu. Savo kra
što meilė ir tautos reikalai 
jiems tiek reikalingi, kiek 
pasitarnauja pripildymui jų 
kišenių.

Estonijos irBerlin.
Latvijos atstovybes Vokie
tijoj užleido savo rūmus ir 
kitą nuosavybę • Sovietam. 
Lietuvos atstovybe dar ne
užleidžia, bet manoma, kad 
ir ji greit pasiduos.

ORAS.—Šilta, apsiniaukę.
■...

Smerkia Bandymus Atimt 
Komunistam Balsą

\ew York. — Komunis
tų partijos kandidatas į 
prezidentus Earl Borwder 
pareiškė:

“Kad Arizonos valstijos 
generalis prokuroras ir val
dovai West Virginijoj nu
sprendė atimt konstitucinę 
teisę iš Amerikos piliečių 
nominuot savo kandidatus 
rinkimam ir balsuot už juos, 
tai yra dalis kampanijos, 
kurią varo politikieriai ar
timi Washingtono valdžiai: 
jie nuolat bijo, kad jeigu 
komunistai nerems jų savo 
balsais, tai demokratai pra
kiš rinkimus kai. kuriose 
valstijose. Tokiu būdu šie 
politikieriai stengiasi pa
vogt komunistų balsus, už- 
drausdami komunistam tu
rėt savo kandidatus rinki
muose.

“Jeigu nebūtų pastotas 
kelias tokiem jų pasimoji- 
mam, tai būtų padarytas 
pirmas žingsnis panaikint 
laisvus rinkimus Jungtinėse 
Valstijose. Prieš tokius ne- 
konstitucinius patvarkymus 
mes kreipsimės į šalies žmo
nes ir į aukščiausius teis
mus. Komunistų Partija yra 
pasiryžus turėt savo kandi
datus prezidentiniuose rin
kimuose prieš Rooseveltą ir. 
Willkie. Minimų dviejų val
stijų piliečiai turi turėt tą 
pačią progą, kaip ir visų ki
tų valstjų piliečiai, patys 
spręst, kas geriausiai galė
tų atstovaut jų reikalus.”

Sustiprinta Raudono
sios Armijos Komanda

Maskva. — Sovietų Są
jungos Aukščiausioji Tary
ba (seimas) rugp. 12 d. pa
naikino Politinių Komisarų 
Įstaigą Raudonojoj Armijoj, 
ir štai kodėl:

Politinių Komisarų Įstai
ga jau atliko savo pareigą. 
Raudonosios Armijos ir 
Raud. Laivyno komandieHų 
štabai pastaraisiais metais 
žymiai sustiprėjo. Be to, 
dabar aplinkybės reikalauja 
įvest vieno žmogaus koman
dą armijos ir laivyno dali
niuose ir pakelt autoritetą 
komandieriaus, kuris bus 
atsakomingas už visą poli
tinį veikimą savame daliny
je.

Tai todėl Sovietų Sąjun
gos Aukščiausioji Taryba 
nusprendė panaikint Politi
nių Komisarų Įstaigą ir 
įvest korpusus, divizijas, 
brigadas ir kitus vienetus 
Raudonojoj Armijoj ir pa
statyt juose pagelbinius ko- 
mandierius, kuriem bus pa
vestas politinis darbas tose 
armijos dalyse.

Karinių sričių karinės 
tarybos kontroliuos politinį 
darbą korpusuose, divizijose 
ir brigadose.

Sovietai Pareikalavo, kad Ame
rika Atšauktų V isus Savo D i p -

lomatus iš Baltijos Kraštų
Roosevelto Valdžia Pirmiau Protestavo Sovietam, kad Lietuva, Latvija ir Estonija 

Nutarė Jstot j Sovietų Sąjungą; Dabar Amerikos Valstybės Ministeris Tariasi 
Su Sovietą Ambasadorium; Nori Geresnią Santikią su Sovietais

Washington. — Amerikos 
valstybės ministerija rug
pjūčio 12 d. gavo iš Sovietų 
Sąjungos reikalavimą iš
traukt visus Jungtinių Vals
tijų diplomatinius atstovus 
ir konsulus iš Lietuvos, Lat
vijos ir Estonijos.

Amerikos atstovas Lietu
vai, Owen C. Norem jau 
dvi savaitės atgal apleido 
Kauną ir grįžta namo per 
Portugaliją, o Washingtono 
atstovas Latvijai ir Estoni- 
jai, J. C. Wiley grįžta per 
Tolimuosius Rytus.

Prezidentas R o o s eveltas 
pats juos atšaukė, sako, “pa-. 
sitarimams”, bet tikrumoj 
tai protestuodamas Sovie
tams dėl to, kad tie trys 
Baltijos kraštai nusprendė

dėtis į Sovietų Sąjungą.
Dabar Sovietų vyriausybė 

reikalauja, kad Jungtinės 
Valstijos atsiimtų ir visus 
likusius savo atstovybių na
rius ir konsulus iš Lietuvos, 
Estonijbs ir Latvijos.

Dar nežinia, kaip Ameri
kos valdžia atsilieps į šį So
vietų reikalavimą; bet pra
nešimai amerikonų laikraš
čiams iš Washingtono rodo, 
jog dabartiniu laiku Roose- 
valto vyriausybė norėtų ge- 
rint savo santikius su So
vietais. Dėl to veikiantysis 
Amerikos valstybės ministe
ris Sumner Welles rugpjū
čio 12 d. vėl kalbėjosi su So
vietų ambasadorium Kons
tantinu A. Umanskiu. Pra-

Anglija Jau Uždare Savo 
Atstovybes Ųietuvoj, Latvi

joj ir Estonijoj
Maskųa. — Sovietų vy

riausybė rugpjūčio 12 d. 
pranešė visų svetimų šalių 
ambasadoriams ir atsto
vams Maskvoje, kad tos ša
lys turi atšaukti visus savo 
diplomatinius ir konsulinius 
atstovus iš Lietuvos, Latvi
jos ir Estonijos iki rugpjū
čio 25 d.

Anglija jau uždarė savo 
atstovybes šiuose trijuose 
Baltijos kraštuose.

'Prayda’ Sako, Kad Amerika Turi 
Savus Išrokavimus, Stiprindama 

Angliją Kare prieš Vokiečius
Anot “Pravdos,” tai Roosevelto Valdžia Stengiasi Kuo Ilgiausiai Pratęst Anglijos 

prieš Vokietiją ir Italiją: Tas Padėtu Jungtinėm Valstijom {sivyraut 
Pietinėje ir Centralinėje Amerikoje ir Atremt Japoniją

Sovietų Komu- nija mėgins užimt Holan-Maskva.— F
nistų Partijos dienraštis 
“Pravda” rašo (rugpj. 12), 
kad Jungtinės Valstijos sa
vais sumetimais stengiasi 
pailgint Anglijos atsispyri
mą prieš Vokietiją ir Itali
ją: .

“Jungtinės Valstijos duo
da vis daugiau ir daugiau 
pagalbos Anglijai. Sykiu 
Jungtinių Valstijų valdžia 
daro didesnių žingsnių paši- 
rengt karui.

“Amerikos imperializmas 
nori, kad Anglija kuo, il
giausiai atsilaikytų. Nes- ib 
gas Anglijos , karas duo.tų 
Jungtinėms Valstijoms pro-: 
gą sustiprint savo įtaką, iš
tisame Amerikos žemyne” 
(ypač Pietinėje ir Centrali- 
nėje Amerikoje). “Tatai 
išeitų pagal naują aiškini
mą Monroe Mokymo, kuris 
dabar reiškia—‘Visas Ame
rikos Žemynas Jungtinėms 
Valstijoms.’

“Tuo pačiu laiku stiprini- 
mąs Anglijos atsispyrimo 
duotų Jungtinėms Valsti
joms progą savo naudai iš
spręst klausimą Pacifiko 
Vandenyne, būtent, klausi
mą kovos prieš Japoniją, už 
viešpatavimą tame vande
nyne.

“Amerikos imperializmui 
rūpi neleist Japonijai pasi
naudot karo padėčia Euro
poje ir taip sudrūtint japo
nų poziciją Pącifiko Van
denyne. Visi atsimename, 
kaip Jungtinės Valstijos at
siliepė į girdus, kad Japo-

dišką Rytinę Indiją.”
(Jeigu Anglija būtų su

mušta, tai japonai, jau visai 
nebijodami anglų, galėtų 
pasimot užimt tą didžiulę, 
turtingą Holandijos koloni- 
ją-)
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Vokiečiai per Pusdienį Nušo
vę 64 Angly Orlaivius

Berlin, rugp. 13. r— Vo
kiečiai sako, kad šiandien 
iki pietų jie nušovę žemyn 
64 Anglijos orlaivius: “Dar 
šiandien laukite didesnių 
žinių.”

Vokiečiai sunaikinę 11 iš 
12 anglų lėktuvų, kurie 
šiandien bombardavo Aal- 
borgą, Danijoj.

Vokiečių lėktuvai jau vi
siškai viešpatauja Doverio 
srityje, pietinėje Anglijoje, 
kaip skelbia vokiečių ko
manda.

Amerika Atšauks Savo At
stovus iš Lietuvos

Washington, rugp. 13. — 
Pranešama^ kad Amerikos 
vyriausybė nutarė , paten
kint Sovietų Sąjungos rei
kalavimą ir atšaukt visus 
diplomatinius savo atstovus 
ir konsulus iš Lietuvos, Lat
vijos ir Estonijos.

. /

Kara c-

“Paskutiniu laiku 
trėjo prieštaravimai 
Japonijos ir Amerikos. 
Jungtinių Valstijų vyriau
sybė sustabdė praleidimą 
Japonijai senos geležies ir 
aliejaus kitaip, kaip tik pa
gal specialius leidimus” 
(kurie suvaržo tų reikmenų 
išgabenimą į Japoniją). “Šį 
žingsnį Amerikos valdžia 
padarė, be abejo, tuom tiks
lu, kad apsunkint Japonijai 
įsigalėjimą Pietinių Jūrų 
srityje.

“Japonija lygiai norėtų 
užimt Holandišką Rytinę 
Indiją — turtingą žibalu, 
guma-^-ir francūzų koloniją 
Indo-Chiną, kuri vienas iš 
turtingiausių pasaulyj šal
tinių gumos, ryžių, ir cuk
raus ir kurioj taipgi yra 
turtingi klodai kietosios 
anglies, švino ir cinko. Ja
ponam būtų ypač svarbu 
užvaldyt Indo-Chiną todėl, 
kad ji randasi taip arti Chi- 
nijos.”

i __ ________________

Baisiu įnirtimu Vokiečiai 
Bombarduoja Angliją

London, rųgpj. 13.— Šim
tai vokiečių orlaivių šian
dien bombarduoja visą An
gliją tokiu baisiu įnirtumu, 
kaip dar niekada pirmiau.* 
Jie sunaikino daugelį namų 
ir užmušė bei sužeidė bent 
kelis nekariškius anglus. 
Anglai nukirto žemyn aš
tuonis ar daugiau vokiečių 
lėktuvų,

SENATORIUS NORRIS SAKO: VERS
TINAS KAREIVIAVIMAS ATNEŠTU 

AMERIKAI DIKTATŪRA
Senatoriai Gavę po 50 Tūkstančių Laiškų, Telegramų 

prieš Verstiną Karinę Tarnybą

Washington. — Vis dides
nės protestų bangos ritasi į 
Jungtinių Valstijų kongresą 
prieš įvedimą verstinos ka
rinės tarnybos. Senatorius 
Vanenberg pirmadienį pa
reiškė, kad jis gavo daugiau 
kaip 50 tūkstančių protesto 
laiškų ir telegramų prieš 
verstiną kareiviavimą. Se
natorius Lundeen nuo Min- 
nesotos atidengė, kad ir jam 
suplaukė 50 tūkstančių pro
testų prieš Burkės-Wads- 
wortho sumanymą, reika
laujantį įvest verstiną kari
nę tarnybą. Lundeen prane
šė, kad jo valstijos piliečiai 
nusistatę prieš verstiną ka
reiviavimą tokia dauguma, 
kaip 50 prieš vieną.

Senatorius George Norris 
savo kalboje senate ypač 
karčiai smerkė pasinešimus 
įvest verstiną karinę tarny
bą šioje Šalyje.

Jis sakė, kad verstinas 
kareiviavimas “sudraskytų 
Amerikos demokratiją ir 
vestų mus į diktatūrą... ši 
šalis prarastų savo laisvę.

“Dar negimusieji kūdikiai 
atrastų, kad svarbiausias 
dalykas jų gyvenime tai 
tarnaut per prievartą suda- 
rytoj armijoj ir išmokt ki
tus žmones žudyti.”

Senatorius Norris primi
nė, kad pirm praeito pasau
linio karo jis lankėsi Vokie
tijoj ir matė milžinišką ka
rinį paradą. Neužilgo po to, 
sako, “aš mačiau, kaip mo
terys buvo įkinkytos į dide
lį plūgą” vietoj arklių.

“O man geriau būtų mirt, 
negu matyt savo šalį virs
tant tokia vieta,” užreiškė 
senatorius Norris.

Senatorius Wheeler visu 
smarkumu atakavo sumany
mus įvest verstiną kareivia
vimą Jungtinėse Valstijose, 
ir smerkė dabartinį karo 
ministerį Stimsoną kaip ne-

tinkamą užimt tą vietą. Jis 
nurodė, kaip Stimsonas, se
niai žinomas Anglijos my
lėtojas, pasidarbavo įtraukt 
Ameriką į praeitą pasauli
nį karą.

Senatorius Clark smerkė 
dabartinį Amerikos laivyno 
ministerį republikoną Ku- 
oxą, New Yorko Times’ą 
kaip aršius agituotojus už 
įvedimą verstinos karo tar 
nybos.

S e n a t orius Vandenberg 
nurodė, kad dabar tiek daug 
jaunų vyrų siūlosi laisva va
lia įstot į armiją, jog Ame
rikos armijos ir laivyno vy
riausybė sako, kad tai jau 
perdaug, ir net pusės jų ne
priima į tarnybą.* Taigi yra 
tik monas ta pasaka, būk 
Amerika negali gaut gana 
liuosnorių sau apsiginti.

biško” Karo prieš 
Angliją

Roosevelt už Naikintu
vų Pervedimą Anglam
Washington. — Iš kon- 

gresmanų ir senatorių su
žinota, kad p r e z i d e n tas 
Rooseveltas norėtų parduot 
Anglijai 50 senesnių karinių 
laivų-naikintuvų. Dabar jis, 
girdi, teiraujasi, kiek kon
greso narių tam pritartų, o 
kiek priešintųsi.

Amerikos naikintuvų per
leidimas Anglijai būtų prie
šingas 1911 m. tarptautinei 
sutarčiai; antra, tai kon
gresas turėtų atsaukt 1917 
metų įstatymą prieš Ameri
kos karinių laivų pardavi
nėjimą svetimom šalim.

Canberra, Australija, rug
pjūčio 13. — Orlaivio nelai
mėje užsimušė trys Austra
lijos ministerial ir galva ge
neralinio jos štabo.

ANGLŲ PRANEŠIMAI
London, rugp. 13. — Vėl 

šimtai vokiečių orlaivių ata
kuoja Angliją. Jie bombar
duoja jau net ir pačią šiau
rinę Angliją.

Anglų lėktuvai ir priešor- 
laivinės kanuolės vakar nu
šovė žemyn bent 39 vokie
čių orlaivius. Anglai prara
do tiktai 9 savo lėktuvus.

Vokiečiu orlaiviai numetė 
daugybę bombų į didžią
sias Anglijos prieplaukas: 
Portsmouthą, Southampto- 
ną ir Doverį. Pirmadienį 
apie 500 Vokietijos bomba- 
nešių atakavo pajūrines An
glijos tvirtoviškas pozicijas. 
Bet mažai karinių nuostolių 
padarė.

Anglai nužiūri, kad ir di
džiosios vokiečių kanuolės 
iš Franci jos per jūrų siau
rumą bombardavo Doverį ir 
kitas vietas pietinėje Angli
joje.

VOKIEČIŲ PRANEŠIMAI
Berlin, rugp. 13. — Vakar 

vokiečių orlaiviai nušovė 
žemyn 71-ną Anglijos lėktu
vą, o anglai nukirto tiktai 
17 vokiečių orlaivių.

Be to, žaibiškais orlaivių 
užpuolimais vokiečiai sunai
kino kelias anglų lėktuvų 
stovyklas, daugelį jose bu
vusių lėktuvų; uždegė di- j 
džiąją Anglijos karo laivy
no prieplauką Portsmouthą; 
ištaškė prekinius anglų lai
vus, kuriuos lydėjo karo lai
vai; ir abelnai vokiečiai kir
to tokius didžius smūgius 
anglam, kad jau silpnėja 
karinis Anglijos atsispyri
mas.

Vokiętija visiškai viešpa
tauja ore prieš Anglij 
kaip sako vokiečių komai 
da.
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Kursto Prie Pogromą
“Vilnis” rašo:
“Prie kokios desperacijos nauji Lietu

vos įvykiai privedė ‘Naujienų’ štabą ga
lite matyti iš sekamo:

“Vakar tas laikraštis uždėjo stambų 
antgalvį, pirmam puslapy: ‘Stiprinkim 
kovą prieš komnacių agentus.’ O toliau 

, štai ką sako:
“‘Privalome kelti aikštėn komnacių 

agentus, privalome užčiaupti jiems bur
ną, kai tik pradeda skleisti nesąmones. 
Jeigu laisvi Amerikos piliečiai nesuval
dys komnacių, nei patys nepasijus kaip 
pateks jų verguvėn.’

“Tai yra biaurus kurstymas netik prie 
- skundimo, bet ir prie užpuldinėjimų. Dar 

biauriau, Had tokių žmonių, tokių grupių 
kaip ‘komnaciai’ nėra. Bandymas sudėti 
komunistus ir nazius yra biaurus daly
kas, nes juk komunistai uoliausia kovoja 
prieš fašizmą; komunistai daugiausia 
nukentė nuo nazių Vokietijoj.

“Artimiausi žmonės Hitleriui tarpe 
Amerikos lietuvių yra tie, kurie prašo 
Hitlerio pagelbos ir siūlo jam talkos Lie- 

—- tuvą ‘atkovoti nuo Sovietų.’ O jų tarpe 
juk yra ir lietuviai socialistai, bent tie, 
kurie seka ‘Naujienas.’

“Prieš kokius ‘agentus’ tad ‘Naujienos’ 
kursto?

“Prieš tuos žmones, kurie priešingi 
‘Naujienom.’

“Nauji Lietuvos įvykiai sudarė tokią 
situaciją Amerikos lietuviuose, kad ‘Nau
jienų’ pozicija neteko pagrindo. Jų šta
bas turbūt mano, kad skundimu sau ne
patinkamų žmonių užduos aniems smū- 
,gj, o tada ‘Naujienom’ pasiliks atvira 
dirva, nebus ‘kompeticijos.’

“Manyti, kad ‘Naujienoms’ rūpi de
mokratija ar Lietuvos liaudies reikalai, 
būtų didelė klaida. Jų bosams rūpi tik jų 
pačių biznis ir dėlto jie nesidrovi bile 

• priemonių. Dėlto jie kursto prie skundų 
ir užpuolimų.

“Nė vienas lietuvių laikraštis iki šiol 
dar nebuvo prie to daėjęs.”

Mums atrodo, kad šis tonas, kurį 
“Naujienos” davė naujosios Lietuvos 
priešams, susiras atbalsį ir pas kunigus 
ir pas fašistus. Visi išvien jie bandys 
griebtis bjauriausių priemonių prieš tuos 

x---'žmones, kurie stovi su Lietuva.
Bet ką jie tuomi laimės? Jeigu net 

jiems vienur ir kitur pavyktų savo pasi- 
mojimus pravesti gyveniman—ką jie lai
mės? Ar dėlto Lietuvoje pasikeis san
tvarka? Nieko panašaus!

Tai yra riksmas desperatų, kurie, anot 
to posakio, “neteko galvų”.

Senatorius Norris Prieš Verstiną 
Kariuomenėn Ėmimą

Žymusis liberalas, senatorius Norris, 
iš Nebraskos valst., išstojo griežtai prieš 
Burke-Wads worth bilių, kuriuo norima 

ėmimo•pravesti verstino kariuomenėn 
įstatymas.

k Jis pareiškė, jog verstinas kariuome
nėn ėmimas gali privesti šią šalį prie 

. diktatūros. Jis. stoja už apsiginklavimą, 
. , stoja už sustiprinimą šalies apsigynimui, 
| bet nieku būdu nesutinka su projektuo- 

; jamu verstino kariuomenėn ėmimo įsta- 
•>. tymu.
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Reikia priminti, kad senatorius Norris 
1917 metais turėjo drąsos ir pasirįžimo 
senate balsuoti prieš paskelbimą Vokie
tijai karo. Jis yra taiką mylįs žmogus.

Ne tik vienas senatorius stoja prieš 
verstiną kareiviavimą Jungtinėse Valsti
jose. Milžiniškos masės žmonių yra tos 
pačios nuomonės.

Daugybė organizacijų ir darbo unijų 
jau pasisakė prieš konskripciją. Kitos 
dar pasisakys. Be to, daugelis Amerikos 
organizuotų žmonių pasiųs savo atstovus 
į Taikos Kongresą, įvyksiantį rugpjūčio 
31 ir rugs. 1 dd. Chicagoje, kur bus griež
tai pasisakyta už taiką.

Lietuvių organizacijos, draugijos ir 
kliubai turėtų pasiųsti savo atstovus šin 
didžiuliu Taikos Kongresam

Išdavikai Teisia Išdavikus
Riomo mieste, Franci jo j, prasidėjo tei7 

smas t. v. karo kaltininkų, Daladiėro ii; > 
kitų. Jie kaltinami, kam įvėlė Francij^p 
karą prieš Vokietiją. Teismas žada už
sitęsti arti mėnesį laiko ar daugiau.

Tai bus komediškas teismas, kadangi 
šalies išdavikai teis išdavikus. Petain, 
Weygaund ir kiti dabartiniai Franci jos 
valdytojai juk yra nei kiek negeresni, 
kaip Daladier ir Ko.

Anie išdavikai krašto neapginklavo, 
sustiprino Hitlerį ir paskui tautą įvėlė 
į karą, o dabartiniai valdytojai Vokieti
jai pasidavė, ir Franci jo j įvedė fašistinę 
diktatūrą!

Anksčiau ar vėliau tiems visiems tau
tos išdavikams už jųjų žygius prisieis 
stoti Franci jos liaudies teisman. Tuomet 
bus kitokia daina.

Montrealo Majoras Areštuotas 
-Kodėl?

Didžiausio Kanados miesto Montrealo, 
piliečių išrinktas ir į majoro vietą pasta
tytas ponas Camilien Houde areštuotas 
ir kur tai į koncentracijos liogerį ištrem
tas. Mat, šis majoras pasipriešino vers
tinam Kanados piliečių registravimui ir 
į armiją ėmimui. Jį areštavo visagalė ka
rališka policija — “Royal Canadian 
Mounted Police”.

Taip jau sutvarkyta Anglijos imperija. 
Kiekviena jos kolonija nevą “laisva”, 
renka savo viršininkus, bet ten yra kokis 
nors vice-karalius, gubernatorius arba 
kokis kitas “aukštas” Anglijos karaliaus 
paskirtas asmuo, kuris vykdo karaliaus 
valią. Savo tikslų pravedimui jie turi 
specialę policiją, armijos dalis, o Indijoj 
net orlaiviu būrius, kurie nesiskaito su 
vietos valdžia. Matote, ir Montreale, 
žmonių išrinktą miesto majorą, aukščiau
sią valdininką, suėmė karališka policija, 
ištrėmė ir milionas gyventojų liko be 
“galvos”, z /

Šį faktą atžymim todėl, kad pastaruo
ju laiku Jungt. Valstijose stambioji spau
da deda ištisus puslapius, kuriuose tam 
tikri Anglijos agentai veda agitaciją, kad 
Jungtinės Valstijos įstotų į Anglijos im
periją, kad būk ten Kanada, Australija Į 
ir kitos Anglijos kolonijos naudojasi pil
na laisve. Šis faktas parodo, ant kiek ta 
agitacija yra veidmainininga, apgavin- 
ga, žalinga, priešinga Amerikos Revoliu
cijos garbingoms tradicijoms, priešinga 
šios šalies laisvei. Mums net nuostabu, • 
kaip Anglijos agentams Jungt. Valsti
jose leidžiama viešai, nevaržomai skleisti 
tokią propagandą?

Pershingas Prieš Amerikos 
Įstatymus

Generolas Pershing karštai agituoja, 
kad Jungt. Valstijos perduotų Ariglijai 
bent 50 Amerikos senesnių karo laivų 
kovai prieš Vokietiją. Jam neužtenka, 
kad ši šalis gamina orlaivius, kanuoles, 
ginklus, amuniciją Anglijai ir net armi
jos gatavus ginklus parduoda.

Prieš jo tą agitaciją išstojo “The Law 
Journal” ir privedė faktą, kad generolas 
Pershingas nori sulaužyti Amerikos 
įstatymą iš birželio 18, 1917, sekciją -33, 
kuris griežtai uždraudžia karo laivus ar
ba laivus parduoti kariaujančiai valsty
bei, nes tai yra laužymas neutraliteto.

I .................. ................................................................. —■ I .Ii ■ I M ...  « ........................... MM

Lietuvos Liaudis Gins Savo Laimė jimus
Laisvosios Lietuvos prie

šai pradėjo gvoltu šaukti 
apie terorą Lietuvoje. Te
roras siaučiąs baisus. Pav., 
toks P. Bukšnaitis “Vieny
bėje” (rugpj. 10 d.) sapalio- 
ja: “Dabar Lietuvą valdo 
paleisti kaliniai, o į kalėji
mus sugrūsti buvę šalies 
vadytojai (kurie dar liko 
gyvi).” Vadinasi, šimtai bu
vusių Smetonos režimo žmo
nių jau nebegyvi, jau nužu
dyti.

Chicagos klerikalų “Drau
gas” (rugpj. 9 d.) šaukia: 
“Šiandien ten viskas iš
griauta, visa tauta paverg
ta ir jos šviesuomene žudo
ma.” O parodymui savo di
desnio begėdiškumo “Drau
gas” sako, kad kotaunistai 
Lietuvoje prie Smetonos re
žimo “nebuvo šaudomi.”

Bet ką sako faktai? Fak
tai sako, kad iki šiol Lietu
vos naujoji vyriausybė nėra 
sušaudžius nei vieno žmo
gaus. Dar nei vienas, kiek 
mums žinoma, nėra nei nu- 
smerktas mirtim Gi kaip 
naujoji vyriausybė susikū
rus jau greitai bus du mė
nesiai !

Tai toks svarbus faktas, 
kurio nenuneigs, nei galės 
paslėpti visi Lietuvos prie
šai visais savo melais.

Bet taipgi faktas yra, 
kad Smetonos režimas, ku
ris tapo smurtu įvestas 
gruodžio 17 dieną 1926 me
tais, už dešimties dienų, bū
tent, gruodžio 27 dieną 1926 
metų, nuteisė mirtin ir su
šaudė keturis Lietuvos Ko
munistų Partijos vadus — 
Požėlą, Giedrį, Greifenber- 
gerį ir čiorriį.

Taigi irgi toks faktas, ku
rio joki Lietuvos priešų me
lai negalės nukniaukti arba 
užmozoti.

Svarbu ir .tas, kad prieš 
1926 metus komunistai kra
što nevaldė, todėl prieš nie
ką teroro nepavartojo ir jo
kio teroro neužsitarnavo. 
Net gi keturi sušaudytieji 
draugai nebuvo kaltinami 
ką nors užmušę, nužudę, ar
ba fiziškai nuskriaudę.

Kas kita šiandien. Sme- 
tonininkai Lietuvą valdė 
per 14 metų. Tie valdininkai 
daugelyje atsitikimų yra 
papildė žmogžudysčių. Juk 
jau bent tie žmogžudžiai, 
kurie nužudė minėtus ketu
ris liaudies vadus, pilnai 
užsitarnauja a š t r i a u s ios 
bausmės. O kaip su tais 
smetonininkais, kurie 1935 
metais šhudė Suvalkijos val
stiečius? Juk jau bent tie 
žmogžudžiai pilnai, užsitar
nauja atatinkamos baus
mės. '

Tačiau, kaip sakyta, iki 
šiol Lietuvos liaudis nepri
vertė nei vieną tų smetoni-
nių žmogžudžių užmokėti 
už savo griekus. Tat, man 
atrodo, laisvą Lietuvą rei
kėtų greičiau kaltinti.ne ko
kiam ten terorą, kurio ji ne
įvedė,. bet per dideliam švel
nume linkui smetonininkų. 
Tas jos per didelis švelnu
mas gali juos tik padrąsinti 
prie ekscesų ir teroro prieš 
naujos santvarkos žmones, 
prie sabotažo ir aktyvaus 
priešinimos pravedimui re
formų, kūrimui naujo, lais
vo gyvenimo.

Lietuvos liaudis gins bir
želio 15 dienos laimėjimus. 
Lai tą supranta visi smeto- 
nininkai, visi Lietuvos prie
šai ir jų agentai Amerikoje. 
Senasis režimas, senoji iš
naudojimo santvarka, nie
kados nebesugrįš. Lietuvoje 
steigiamas socializmas. Nuo 
to tikslo joki melai ir jokios

pastangos Lietuvos liaudies 
nesulaikys. Nelaimė bus 
tiems, kurie bandys jai pa
stoti kelią. Kas priešinsis 
teroru, ekscesais, sabotažu, 
aišku, tas turės skaudžiai 
užmokėti.

Ir tie, kurie bandys varto
ti terorą, sabotažą, smurtą 
prieš tas Lietuvos liaudies 
pastangas, žinos, ką jie da
ro ir žinos kas jų laukia. 
Todėl jų gailėtis nereikia ir 
niekas jų nesigailės.

Mes, žinoma, vėliname, 
kad tokių liaudies nepriete
lių kuomažiausia atsirastų, 
kad jų visai nebūtų. Todėl 
čia Amerikoje smetoninin- 
kai, tokie Bukšnaičiai, ši
mučiai, Grigaičiai ir Michel-

šonai, vietoj šaukti apie ne
samą Lietuvoje terorą, tu
rėtų drausti ir mokinti sa
vo vienminčius Lietuvoje 
mesti šalin Savo opoziciją 
naujai santvarkai ir dėtis 
prie konstruktyvaus darbo. 
Šitais savo melais apie ne
samą Lietuvoje terorą mi
nėti redaktoriai lošia provo
katorių rolę. Jie provokuoja 
savo vienminčius prie eksce
sų. Jie net steigia bendrą 
frontą ir renka pinigus fi
nansavimui Lietuvoje tų 
liaudies priešų. O kai tuos 
amerikiečių finansuojamus 
teroristus ir -sabotažninkus 
Lietuvos vyriausybė sučiups 
ir nubaus, tai vėl šičia 
Bukšnaičiai, Grigaičiai ir 
Šimučiai šauks apie terorą. 
Pamatysite.

A. B.

Mainieriy Piknikas

Dvi Septynioliktosios
Lietuvos istorijos pusla

piuose giliai liko įspaustos 
dvi datos — dvi septyniolik
tosios: 1926 m. gruodžio ir 
1940 m. birželio.

1926 m. gruodžio 17 d. 
saujelė susimokėlių, neteku
si vilties legaliu būdu patek
ti į valdžią, smurtu pašali
no tuometinę teisėtą, liau
dies rinktą vyriausybę. Tai 
įvyko šaltą žiemos naktį. Ši 
naktis truko lygiai 13 ir 
pusę metų. Kaip šaltis, su- 
kaustydamas žemę, sustab
do bet kurį gyvybės pasi
reiškimą, taip pasiskelbusi 
save “tautos vadais” uzur
patorių grupelė slopino ir 
gniaužė kiekvieną pažanges
nę mintį, kiekvieną sumany
mą, naudingą valstybei, vi
sai liaudžiai, bet žalingą jos 
savanaudiškiems tikslams.

Savo niekšingiems tiks
lams siekti visos priemonės 
jai buvo geros: melas, 
šmeižtas, klasta, demagogi
ja. Kur ir tai nepadėjo, tar
navo smurtas. Kalėjimai, 
darbo stovyklos, šaudymai 
ir dujų kameros buvo jai 
priemonėmis “vienyti ir 
vesti į šviesesnę ateitį tau
tą.”

“Tauta būk rami — esi 
sumaniose, patyrusio vairi
ninko rankose”.

“Pavojaus valandom is 
spieskimės aplink tautos 
vadą.”

“Tauta nieko negalvok — 
yra kas už tave galvoja.”

Šitaip komandavo per 13 
ir pusę metų jėga pasišovę 
“tautos vadai”.

Daug kartų Lietuvos 
liaudis, nepakęsdama panie
kinimo, nepakeldama skur
do, sukildavo, bet kiekvieną 
kartą visos pastangos būda
vo paskandinamos tauriau
sių jos sūnų kraujuje. Visa 
eilė sukilimų, streikų atžy
mėjo žymesnius

liaudies kovų kruvinos epo
pėjos dėl laisvės etapų. Rus
teika, Čaplikas, Leonas, 
Skučas—Muravjovo ainiai, 
gėdos stulpai, prie kurių 
13 ir pusė metų buvo plaka
ma lietuvių tauta. Visus 
juos vainikuoja neklysta
mas “vadas”, ginkluotųjų 
pajėgų viršininkams Smeto
na.

Šie vardai pasibaisėjimą 
kels būsimose kartose, tar
si neįtikima legenda, kaip 
žmogus žmogų ėdė kaip 
plėšriausias žvėris.

Išaušo dar viena septynio
liktoji. 1940 m. birželio 17. 
Lygiai po 13 ir pusę metų. 
Tai buvo gražus vėlyvo pa
vasario rytas. Jis sulaužė 
ledus, sukausčiusius mūsų 
kraštą. Sutraukė varžtus, 
rakinusius mūsų lūpas. Su
traukė pančius. Atsivėrė ka
lėjimų ' durys.

Liaudis prisikėlė kūrybi
niam darbui, pažangai, ke
lionei į šviesesnius laikus.

Būk pasveikintas šviesu
sis ryte ir šviesk mūsų tė
vynei amžinai.

Petras Velička.

Pelnų Rugiapjūtė
Washington. — Keturi 

šimtai didžiųjų Amerikos 
korporacijų per pirmus še
šis mėnesius šiemet pasiė
mė 59 procentais daugiau 
pelnų, negu pernai per tuos 
pačius mėnesius, kaip at
randa centras Amerikos 
Darbo Federacijos.

Visų kompanijų dividen
dai per pirmąjį pusmetį 
šiemet abelnai pakilo 14 
procentų, o d a r b i n i n kų 
įplaukos — tik nepilnai pen
kiais procentais. Gyvenimo 
reikmenys per metus pa
brango apie 2 procentais, 
kseip sako Federacijos va-

18 d. ’ rugpjūčio-August 
įvyks dienraščio “Laisvės” 
naudai piknikas Mar Lin 
Parke, Minersville, Pa.

Šis piknikas turi būt ne- 
vien tik Minersville ir She
nandoah apylinkės, ale visos 
kietosios anglies apylinkės. 
Jis neturi būt pertoli Scran- 
tonui,'Wilkes-Barriui ir ki
tiems miestams. Daugelis 
mainierių turi mašinas ir 
gali panaudoti nuvežimui 
žmonių į šį pikniką. Kele
tas susitarę, primetę po do- 
leriuką ar po pusę “ant ge
zo” draugui, kurio yra ma
šina, traukite į savo dien
raščio pikniką.

Kiekvienas mainierys tu
ri džiaugtis savo dienraščiu 
“Laisve”. Džiaugtis turi dėl 
to, kad “Laisvė” savo turi
niu yra bagočiausias Ame
rikos lietuvių laikraštis: 
Puikus Dr. Kaškiaučiaus 
vedamas sveikatos skyrius. 
Kablegramos ir straipsniai, 
kurie ateina tiesiai iš Lie
tuvos, telpa veik kasdieną. 
“Laisvės” puslapiuose kas
dien mirga korespondenci
jos iš Amerikos lietuvių gy
venimo ir veiklos. “Laisvės” 
įvairumų skyrius yra gau
sus šaltinis mokslinių raš
tų. “Laisvėje” yra svarbių 
politinių raštų ir gražus 
dailiosios literatūros sky
rius. Plačiai ir teisingai 
“Laisvė” paduoda žinias iš 
viso pasaulio kraštų. Todėl 
“Laisvė” yra Amerikos lie
tuviams didelis dvasinis tur- 
tas-vadas ir mokytojas.

“Laisvės” palaikymas pri
klauso nuo visos Amerikos 
lietuvių. Parengimai yra 
svarbus faktorius “Laisvės” 
pasilaikymui. Tai visi dien
raštį “Laisvę” branginan
tieji žmonės privalo lankyti 
“Laisvės” naudai suruoštus 
parengimus ir tuomi pa
remti savo dienraštį mora
liai ir materialiai. Visi mai- 
nieriai privalo dalyvauti 
“Laisvės” piknike 18 d., 
rugpjūčio-Aug. Marlin Par
ke, Minersville, Pa.

P. Buknys.

ATŠAUKĖ VOKIEČIŲ 
GYRIKĄ

Washington. — Amerika 
atšaukė buvusį savo amba
sadorių Cudahy, Belgijai,. • 
kuris viešai sakė/ kad vo- , 
kiečių armija Belgijoj “ge- 
riau elgėsi Belgijoj, negu 
andai Amerikos kariuome
nė tenai.

London, rugpj. 12. — An
glai praneša, kad įvyko kru
vinų susikirtimų tarp italų 
ir sukilusių prieš juos alba
nų. Be kitų, užmušti du ita
lų oficieriai. Italai sudegino 
vieną Albanijos miestą.Lietuvos dai.
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Britai sutinka, kad italai, įsiveržę į Somalilandą (Afrikoj) užėmė miestą Zeila 
(1), taipgi pasiėmė Hargesio ir Oadweina (2), o Barbera miestą smarkiai ata
kuoja (Š). Italai, be to, manoma, norį pasiimti britų prieplaukos miestą Aden 
4), iš kurio galima kontroliuoti Raudonąją Jūrą.
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Katas neša darbo žmonėms žaizdas, 
mirtį ir širdgėlą, karo taksus ir skurdą, 
sunaikinimą organizacijų ir asmens teisių. 
Mes, darbo žmonės, nenorime karo. Pra- 
neškim apie tai savo kongresmanams!

Lietuvių Literatūros Draugijos vajus 
prasidėjo vasario 1-mą, naujus narius ga
lime įrašyt su $1 mokesties už visus 
šiuos, metus. Gera proga gaut moterų na
rių ir sutvert moterų kuopas bei kliubus.

Naujos 'Anglijos Moterų 
Sąryšio Žinios

Ypatinga Mėsos Išgaravimo 
Istorija: Kas Užmoka?

Gaunama klausimų, ar bus 
pakankamai, tinkamai pri
rengta vietos rankdarbių pa
rodai mūsų piknike 25-tą rug
pjūčio, Montelloj. Taip! 
Rengėjos deda visas pastan
gas, kad būt galima tinkamai 
išstatyti suvežtus rankdarbius. 
Pereitą metą rengėjos gavo 
tame patyrimo ir juomi pasi
naudos šiuo tarpu. Bus taipgi 
prisirengta apsaugoti rank
darbius nuo lietaus, nes per
eitą metą teko gauti pamo
ką ir šiuo reikalu. Todėl kolo
nijų draugės, su pasitikėjimu, 
rengėjų užtikrinimu, ruoški
tės į pikniką.

Lynno Moterų Piliečių Kliubui
Draugės Lynnietės! Mes 

daug laukėm iš jūsų pereitą 
metą. Mes net manėm, kad 
jums teks pirma dovana už 
rankdarbius, nes teko girdėti, 
kad jūsų rankdarbiai laimėjo 
pirmą dovaną tarptautinėj pa
rodoj jūsų kolonijoj. Bet jūs 
perdaug bereikalingai išsigan
dot lietaus, ir visai nepasiro- 
dėt piknike, šį metą mes lauk
sim jūsų, taip sakant, pirmo 
pasirodvmo, nežiūrint, koks 
oras nebūtu, nes kitaip brigh- 
tonietės vėl nusineš pirmą do-
vaną.

Ateive Darbininkė
“Ateivė moteris, stovėdama 

ant Ellis Island, ir žiūrėdama 
į Ameriką-prižadų šalį ir j 
Laisvės Stovylą, yra epiška fi< 
gura”, sako Jungt. Valstijų 
Moterų Biuro knygutė, kuri 
aprašo industriališką permai
ną šioj šalyj per paskutinį 
šimtmetį. “Pereitu šimtmečiu 
tūkstančiai darbininkų kasmet 
atvykdavo į Jungt. Valstijas. 
Geruose laikuose imigracijos 
banga buvo milžiniška, bet 
su sunkesnėrųjs dienomis, ji 
žymiai tapo mažesnė ir šian
dien vos galima ji jausti. Bet 
per visą šimtmetį darbas mū
sų imigranto ėjo į pastatymą 
,mūsų tautiško gyvenimo.”

1930 m. iš 11 milionų mote
rų darbininkių Jungt. Valsti
jose net milionas ir pusė buvo 
svetimtautės. Didžiuma, dvi- 
penktos dalys svetimtaučių 
darbininkių gyveno Atlantiko 
vidurinėse valstijose ir jos dir
bo namuose ar asmeniškoj tar- 
nystėi. Antra didžiausia pro
porcija. suvirs ketvirta dalis, 
dirbo išdirbystėse ir mechaniš
kose industrijose.

TIPIŠKA SVETIMTAUTĖ 
DARBININKĖ

Jungt. Valstijų Moterų Biu
ras vedė tyrinėjimą svetimtau
čių (darbininkių) Philadel
phijoj ir Lehigh Valley, Penn- 
sylvanijoj, todėl, kad tos vie
tos buvo taip skirtingos ir 
Biuras pagamino labai-įdomų 
raportą apie šitų moterų dar
bą ir kaip jos rado sau vietas 
asmeniškame gyvenime, šitos 
dvi vietos buvo išrinktos to
dėl, kad buvo tipiškos apylin
kės atžvilgiu svetimtaučio ir 
jo problemų.

Philadelphia — yra didelis 
miestas, su daug įvairiausių 
industrijų, kuomet Lehigh Va
lley—tik vietelė su keliomis 
svarbiomis industrijomis mo
terims — tik cigaretų ir dra
bužių. Abiejose vietose gyve
na daug svetimtaučių.

Mažiau kaip dešimta dalis 
raporto padengtų moterų bu
vo senos imigracijos ateivės iš 
Europos šiaurės ir vakarų. 
Didžiuma paėjo iš šalių į pie
tus ir į rytus nuo Vokietijos.

LMS Suvažiavimas ir 
Mūsų Grupes

šiuo tarpu Montello, So. 
Bostonas ir Worcesteris turi 
motoru dainininkių grupes.
Turėtų suorganizuot moterų 
grupes sekančios kolonijos: 
Norwoodas, Gardner, Lynn’as 
ir Iludsonas. Norwoodas turi 
gabią ir visapusiai patyrusią 
mokytoją Izabelę Yermalavi- 
vičiutę (Kugel). Joms šį dar
bą pradėjus, prieš jas būtų 
sunku atsilaikyti. Rimtai pa
galvokite šiuo klausiniu, nor- 
woodietes! Gardnerietės irgi 
turi patyrusią mokytoją ir gal 
jau šį darbą .pradėjusios. Ma
žiau mes turime žinių apie 
Lynn’ą ir Iludsoną. Bet gali
mybių yra užtikrintų ir ten.

Draugėms norisi priminti ir 
paraginti-paprašyti drauges 
kolonijose nepamiršti Lietuvių 
Meno Sąjungos suvažiavimo ir 
dainų festival©, kurie įvyks 
30-31 dienomis rugpjūčio, 
Brooklyne. Jeigu yra galimy
bių, pasiųskite pasveikinimą 
suvažiavimui, nes tai yra vie
nintelė įstaiga, kuri veikia 
dainos-dramos dirvoj Ameri
kos lietuvių tarpe. Kur yra 
galima, pasveikinkit su auka.

S.

Lenkija buvo tėvynė daugu
mos, su Austrija, Vengrija, 
Italija, Jugoslavija, Rusija ir 
Čechoslovakija gerai atsto
vautomis.

Stebėtina, kaip greitai šios 
moterys rado darbų tuoj po 
savo atvažiavimo. Dauguma 
buvo jaunos, beveik trys 
penktos dalys 18 metų ir ma
žiau, kuomet atvažiavo, ir tik 
dešimta dalis turėjo kokio 
nors industriališko patyrimo. 
Didesnė dalis moterų, ku
rios pasidavė, kad dirbo se
name krašte, dirbo prie ūkių 
arba privatiškuose namuose. 
Po atvažiavimui jos buvo pri
trauktos į cigarų, drabužių ir 
audiniu fabrikus. c

Suvirš pusė jų pasiliko ta
me pačiame darbe arba užsiė
mime per metų metus. Jos 
manė, kad kai sykį išsimoki
no kaip verpti, austi, cigarus 
sukti, arba vartoti mašinas, 
tai ta darba ant visados tu
rėjo dirbti.

Daug moterų (74%) buvo 
vedusios, ir paprastai abu, vy
ras ir moteris, dirbo. Jų vy
rai buvo neprityrę darbinin
kai.

Tik 3% moterų šiame ra
porte, kurios buvo šalyj virš 
10 metų, nemokėjo anglų kal
bos. Nemokslumo rata tarpe 
jų labai aukšta, apie šešta da
lis nemokėjo nei skaityti nei 
rašyti. Mažai moterų šitame 
raporte tapo naturalizuotomis 
pilietėmis savo pastangomis. 
Bet pastaraisiais metais pasi
rodė didesnis skaičius mokin
tų; tas gal dėl visokio judė
jimo tarpe ateivių. Kadangi 
daug valstijų neduoda seno 
amžiaus pensijų ateiviams ir 
kadangi šiandien nenorima 
samdyti ateivių prie darbų, 
skaitlius svetimtaučių, kurie 
jieško Amerikos pilietystės, 
žymiai auga.

ATEIVĖS INDUSTRIALIŠ- 
KUOSE CENTRUOSE

Yra didesnis įvairumas užsi
ėmimuose indus triališkuose 
centruose, kaip New Yorke, 
Chicagoj, Bostone, St. Louis, 
ir San Francisco. Ir čia, apart 
išdirbysčių ir mechaniškų in-

Philadelphijoj. TaikąParadas prieš konskripciją (verstiną ka ro tarnybą) 
mylį miesto gyventojai maršuoja pro testuodami prieš Burke-Wadsworth bi- 
lių. Priekyje maršuoja atstovai kelioli kos organizacijų. Merginos, kaip ma
tome, užima pirmą vietą. Motinos, mo terys-merginos visur veikliai dalyvauja 
išstojimui už taiką ir liaudies teises.

Binghamton, N. Y.
Iš LLD 20 .Kuopos Moterų 

Skyriaus
Susirinkime, atsibuvusiam 

rugpjūčio 2-.rą, pas J. K. Na- 
valinskienę, narių dalyvavo 
nemažai. Pirmininkavo Helen 
Žukaitė. Padaryta keli geri ta
rimai. Gauta 2 naujos narės 
Į Moterų Skyrių : S. Gaidienė, 
ir J. Kvietkauskienė iš Port 
Crane. Taipgi susirinkime da
lyvavo viešnia Paulina Bak- 
šienė iš tolimos Montanos val
stijos. *

Nutarta pasveikinti Lietu
vos Seimą už nutarimą prisi
dėti prie Sovietų Sąjungos. 
Pasveikinimą parašyt ir pa
siųst į Kauną ir į dienraštį 
“Laisvę” Įgaliota Moterų Sky
riaus komitetas. Nutarta prisi
dėti su $2 prie pasiuntimo de
legatės Į visos Amerikos prieš
karinį suvažiavimą, kuris yra 
šaukiamas paskutinę dieną 
rugpjūčio mėnesio, Chicagoje. 
Moterų Skyrius nominavo d. 
Helen žukaitę-Pine.

Nutarta greitoj ateityj su
rengti piknikas ar kokia kita 
pramoga ir išrinkta komisija 
tam darbui atlikti.

Ligonėmis yra dd. K. Vai
cekauskienė ii’ Sheliene. Ligo
nių lankytojų pareigas šį mė
nesi eis K. Juozapaitienė ir J. 
K. Navalinskienė.

“Moterų žinių” pas drauges 
vis dar yra neparduotų, ragin
tos pasistengti išparduoti.

Ateinantis susirinkimas atsi
bus rugsėjo (Sept.) 6-tą, pas 
d. Katrę Juozapaitienę, 32 

dustrijų, daug svetimtaučių 
darbininkių dirbo ofisuose ir 
prie profesionališko darbo.

Jungt. Valstijų Moterų Biu
ras praneša, kad moterys gau
na mažesnes algas už vyrus 
ofisuose, užsiėmimuose ir pro- 
f e s i j o n a liškose tarnystėse. 
Fair Labor Standards Įstaty
mas iš 1938 m. įsteigė mini
mumo algas ir maksimumo va
landas tarpvalstijinėse indus
trijose, nepaisant ar darbas 
namie ar fabrikuose atlieka
mas. * ,

26 valstijos, District of Co
lumbia, Alaska, ir Puerto Ri
co priėmė minimumo algų įs
tatymus moterims, ir 17 vals
tijų turi įstatymus, kurie tvar
ko ar draudžia indusriališką 
naminį darbą.

Ateivės darbininkės nerado 
turto naujame pasaulyje, ir 
jos turi sunkiai dirbti išlaikyti 
savo vietas darbo dirvose, bei 
jos tapo, su kitais šalies dar
bininkais, pastatytojos šian
dienos ir rytojaus Amerikos.

F. U L S.

Lake Ave., Binghamton, N. Y. 
Draugės, pasistengkime gauti 
naujų narių ligi ateinančio su
sirinkimo.

Skaityta draugo Mizaros 
prakalba, pasakyta masiniame 
susirinkime liepos 26 d., 1940, 
Brooklyn, N. Y., tilpusi “Lais
vėje” už rugpjūčio 4-tą. Skai
tė d. O. Girnienė.

Po susirinkimo dar ypatiš- 
kai pasikalbėjome prie šalto 
lemonado ir apie 11 vai. nak
ties išsiskirstėme į savo na
mus. Ačiū draugėms už skait
lingą atsilankymą.

Moterų Skyriaus 
Korespondentė.

Ar Pažintumėt Buvusii-
Artimą po 18 Metų?

Ypatingą pirtį turėjo pereit 
Benjamin Pigula iš Paterson, 
N. J., kurį Mrs. Mary Klein, 
brooklynietė, pamačius New 
Yorke, palaikė už prieš 18-ką 
metų ją apleidusį Mr. Klein, 
kuris išsinešdamas $10,000 
šeimos sutaupų ją paliko su 
trim kūdikiais be cento. Varg
šas Pigula turėjo teisme kal
bėti, staipytis, juoktis ir viso
kių paikybių daryti, kad liu
dininkai galėtų matyt, ar jis! 
atrodo kaip tuometinis Klein, 
ar kaip dabartinis Pigula. Vis
gi jį pripažino 'Pigula, ne 
Kleinu.

MOTINOS AŠAROS

Supa, supa kūdikėlį
Motina ant ranku—
Bėkite tolyn, šešėliai,— 
Spinduliai telanko!
Spindi ašaros motutės
Obelų žieduose—
Auk, vaikeli, būk didutis— 
Mamą pavaduosi.

Ant sidabrinės jos gaivos
Uždėjo skausmas sunkią 

[ranką.
Pavasariai sugrįžta. Ant 

[kalvos
žolė žaliuoja. Paukščiai 

[renkas.
Tik jų nėra. Pamiršo kelią
Į lizdą gimtąjį vaikai.
Jie nusivijo savo dalią
Išbalo motinos plaukai.
Tai jie matys, tai jie girdės, 
Kaip žiaurios vėtros žemę 

[tranko.
Gėla ant motinos širdies 
Uždėjo geležinę ranką.

Salomėja Neris.

Roma, rugp. 12. — Italija 
grūmoja Graikijai dėl to, 
kad, sako, graikai nukirtę 
galvą vienam albanui ir 
viešai ją išstatę pagal ru- 
bežių tarp Graikijos ir Al
banijos.

Montello, Mass.
Apie Lietuvių Moterų Apšvie- 

tos Kliuba
Kliubas turėjo savo pikni

ką liepos 27-28. dienomis. 
Oras pasitaikė labai šiltas, bet 
publikos prisirinko nemažai ir 
pelno liks pusėtinai.

Liepos 26 d. laikytame su
sirinkime nutarė paaukoti $10 
laisvos Lietuvos Kultūros Fon
dui.

Beje, reikia paminėti, kad 
mūsų Kliubas pridavė $11 ant 
stalo “Laisvės” pikniko liepos 
4 d., Maynard, Mass.

Kitą susirinkimą Turėsime 
rugpjūčio 16 d. Draugės, at
eikite kuo skaitlingiausia, ba 
reikės išrinkti darbininkes 
Moterų Sąryšio piknikui, kuris 
įvyks rugpjūčio 24-25 d., Lie
tuvių Tautiško Namo Parke, 
Montello, Mass. Bus rankdar
bių paroda. Visi apylinkės 
miestų lietuviai kviečiami irgi 
ruoštis atvažiuoti į tą didelį 
pikniką į Montello.

Kliubiete.

N. A. Moterų Sąryšio Pikni
kas Jau Arti

Malonios Draugės! Rugpjū
čio 25-ta jau čia pat. Kurios 
gavote įžangos tikietų knyge
les, platinkite greitai. Kurios 
neturite, pagelbėkite kitoms

(Tąsa ant 4-to pusi.)

Neseniai pradėjęs išeidinėti 
laikraštis “P. M.”, New Yor
ke, už rugpjūčio 8-tą, paduo
da įdomių skaitlinių ir faktų, 
kodėl Įvairios raumeningos 
mėsos praranda daug svorio 
po išvirimo.

“PM” aiškina, kad mėsų 
svoris daug pakeliamas per 
nemierą pripumpuojant rasa-, 
lu, kurio iki 10 nuošimčių pri- 
pumpavimas legaliai leistas 
sūdytoms mėsoms. Tiek pum
puotos mėsos išvirus paleng
vėja iki apie 20 nuošimčių, 
kas yra natūralu, leistina. Ta
čiau, rašo “PM”, yra nuoti- 
kiu, kad šeimininkės rankose 
išvirta mėsa susitraukia 40 ir 
60 nuošimčių. Ir jinai to nie
kaip negali išaiškinti. Ji už 
tuos pirktus, bet nei burnos 
nepasiekusius svarus per sa
vaitę išmoka po kelis dolerius, 
per metus desėtkus dolerių ir, 
perkant didesnėms šeimoms, 
šimtus dolerių.

Vien newyorkietes šeiminin
kės už taip susitraukiančias 
mėsas išmokančios nuo 2 iki 
5 milionų dolerių. Taip išpu
čiami - pripumpuojami kum
piai, liežuviai, krūtinės (bris
kets) ir kiti galvijienos gaba
lai. Tas daroma urmo (whole
sale) parduotuvėse, tam tik
romis mašinomis.

Kad persitikrinti, “P. M.” 
reporteriai supirkę gabalų mė
sos įvairiose’ Brooklyn©, New 
Yorko ir Bronx apylinkėse, ir 
juos sunešę į pasitikimą labo
ratoriją Ten daugiau, negu 
pusę mėsų radę nelegaliai 
perpumpuotas vandeniu.' Trys 
rūšys iš tų buvusios pirktos iŠ 
trijų didžiausių -urmu parduo
tuvių mieste.

Tame pačiame rapbrte taip 
pat nurodoma, kadx prieš pus
ketvirtų metų prieš tą rake
tą buvo išleistas įstatymas ir 
dėlto prasižengusieji dabar 
baudžiami. Daugybė tokių 
prasikaltėlių nuteisiama, bet 
baudos esančios nedidelės. Pa
vyzdžiui, pamini Blue Ribbon 
Provisions, Inc., 180-184 South 
Elliott Place, 'Brooklyne, kuri 
už vandeniu perpumpavimą 
mėsos buvusi teista 33 kartus 
bėgiu 31-no mėnesio, tankiau 
nei kartą per 30 dienų, ta
čiau firmai uždėtos baudos už 
11-ką prasižengimų tebuvu
sios tik po $5 kiekviena.

PAULA REVERE ATNEŠUS PETICIJAS KĄPITOLIUN

Elane Summers įteikia senatortui Rush D. Holt’ui 
(dem. iš W. Va.) ųerstinami kareiviavimui priešingų 
parašus, kuriuos jinai atjodama iš Chicagos atnešė 
Washingtonan su pranešimu apie Nepaprastą Mobili
zaciją už Taiką, įvyksiančią Chicagoje šio mėnesio 31- 
mą iki rugsėjo 2-ros.

Miesto Sveikatos Depart- 
mentas esąs atsakomingas už 
pravėdintą to įstatymo prieš 
raketą.

Iki priešpaskutinių laikų 
mėsa būdavo sūdoma, kaip . 
mūsų motinos ir senutės sū
dydavo, pamerkiant mėsą į 
sūrų rašalą ir laukiant, kol 
sūrumu porsigers. Mėson ne- 
reikiamo vandens tuomet ne
prieidavo, o storesniųjų šmo- \ 
tų vidaus dargi nei nepasiek
davo. To pasekmėj rasdavosi 
šmotai žalsvais viduriais, kar
dais net apgedę.

Dabar kitaip. Surasta, kad 
su tam tikra adata ir dumplė- - 
mis galima rašalą pripumpuo
ti vidun, kas nieko blogo sa
vaime, nes labiau užtikrintai 
mėsa persūdoma ir greičiau 
pagaminama. Kur senu mirki- • 
nimo būdu reikėdavo laukt iki 
20 ir daugiau dienų, dabar 
toki šmotai' įsisūdo nuo 4 iki 
10 dienų, o paskubos atsitiki
muose galima įpumpuoti gana 
ir per 24 valandas.

Visa bėda buvo tame, kad 
tą būdą tūli gobšai panaudo
jo ne tik įsūdyti mėsai, bet ir 
jai perpumpuoti vandeniu. 
Kaip rašo “P. M”, šešių sva- • 
rų krūtinė galinti išlaikyti 4 
svarus sūraus vandens, kuris, 
žinoma, sukčių buvo pradėta 
pardavinėti už mėsą, geromis 
kainomis. Be to, jie galėjo 
parduoti pigiau už kitą, kuris 
suktybės nevartojo. Išsivystė 
nesvietiškos lenktynės už tur
gavietes ir daugėjo pumpuoto- 
jai, kadangi teisingas negalė
jo išlaikyt konkurencijos su 
sukčiais. Pardavėjas, susidū- 
ręs su konkurentu, duodavo 
užsakymą keliais centais, pi- i 
giau. o tada šaukdavo urmo 
parduotuvę, kad įsakyt, kiek 
vandens pumpuoti.

Tas iškelta aikštėn ir kilu
sio skandaliuko pasekmėj, 
sausio 12, 1937 m., buvo įves
ta įstatymas, žinomas kaipo 
Sanitarinio Kodekso Sekcija 
140-A, draudžiantis perpum
pavimą mėsos rašalu ar kuo 
kitu daugiau 10 nuošimčių-; 
draudžiantis turėti trokuose 
įrankius pumpavimui mėsos: 
reikalaujantis atžymėt, jei .. 
mėsa perdėta kuo. . •

Bauda buvo įstatymu nu- 
sakvta iki $2.000 pinigais ir 
iki metu kalėjimo, arba baust 
abiems, taipgi numatyta atimt 
leidimus pakartojusiems pra
sikaltimą.

Kas atsitiko? Kaip rašo tas 
pats “PM”. Sveikatos ‘ Dep-to 
legaliai rekordai rodą, kad 
9-nios iš didesnių firmų buvo 
nuteistos 80 kartų iš 90 bylų. 
Gi jose baudos buvo: 25-kius 
kart po $25, 16-ką kartų po’ 
$5, 7-nius kart po $10, ir 10- :
je kartų po $50 baudų.

Tik viena firma mokėjus 
$500 ir tai jau buvęs 15-tas < 
nuteisimas. Firma buvus ture- 
jus 18-ką bylų bėgiu 30 mė
nesių.

Taigi, dėlto, rašo “PM”; pa
taikius pirkti tokią mėsą, Šei
mininkei apie kas trečias už 
mėsą išmokėtas doleris išvar
va parsinešant namo arba iš
garuoja verdant.

N. Šeimininkė. <

Lakūnė Susižeidė <
e nH j

Nežinia, ar Mrs. Bernardi
ne Lewis Kings, losangelietė 
lakūnė, vis dar praktikavo 
saulės maudynes ore, ar kas . . 
kitas nutiko. Jos orlaivis susi
kūlė rugpjūčio 5-tą ir jinai pa
ti sunkiai sužeista. Ji pernai 
pasigarsino ėmus saulės mau- . 
dynę ore ir staiga motoro vei
kimui paliovus spėjus ląiku 
įšokti į drabužius ir saugiai 
nusileisti.

■i
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Ketvirtas PusIaplM

Suvalkijos Ūkininkai Stebi 
si Raudonąja Armija

(Reportažas)
Graudu, būdavo, stebėti 

lietuvį nebetikintį sulaukti 
šviesesnės ateities. Pavaži
nėji, būdavo, po kaimus, pa
sišneki su naujakuriais, gri- 
telninkais, ir visi, rodos, jau 
užmiršo nors trumpą laiko
tarpį buvę žmonėmis, gavę 
teisių, net prigimties teisių 
parodyti savo iniciatyvos, ’ 
ištarti laisvą žodį, atseit, 
būti valstybės kūrimo dali-!gę, linksmi. Būna ir apdul- 
ninkais. Nugirsdavai, būda- kėjusių. Bet tokia kelionė 
vo, žodį'skaudų, ugningą, 
tačiau ir tas iš burnos iš
sprukdavo tyliau negu gra
fų, gubernatorių laikais bu
vusio baudžiauninko. Juk ir 
nenuostabu. Paklausė, bū
davo, kaimietis, dėl ko jam 
už šį ar tą taip mažai mo-

■ ka, už ką jį išmeta iš namų, 
ir baigta. Atvažiuodavo 
naujosios Lietuvos ponų 
naujieji žandarai ir drąsuo
lį šaudydavo, teisdavo, nie
kindavo. Piktųjų dvasių, 
pragaro, ‘tautos vadų’ įbau
gintas vargšas kaimietis, 
drąsiau žodį tarti pamėgi
nęs, vėl išsigązdavo ir ty
lėdavo užkrosnyje. Tik vie
ną, ką jis dar savo širdyje

—Kas gi atims? — klau
siu suprasdamas, kad jau 
piktų gandų yra paskleista.

—Ruskiai. Juk pas juos, į 
sako, blogai. Basi, sako, į 
Vilnių įjojo,—drėbtelėjo vi
są laiką tylėjęs.

—O jūs ar matėt bent 
vieną basą, nudriskusį?

—Nematėm,—stebisi ūki
ninkas. — Gražiai apsiren-

negi žertas ir dar per kait
ra.

t

• —Supraskit, vyrai, kad 
provokacijų niekuomet ne
stigs. Juk ir dabar SSSR 
kariuomenei niekas netruk
do, galėtų imti, ką nori. O 
neima, kaip patys sakėt, nė 
šiaudelio.

—Ką tie smetonininkai 
plepa, — piktai nušnekėjo 
ketvirtasis.—Jų nėra ko 
klausyt. Ar maža jie mums 
prišnekėjo, primelavo?

Ponai Betgi Tvarkosi
Saulė jau nebe taip kepi

no. Ūkininkai pardavė, ką 
buvo atvežę. Papasakojo 
dar ir kitokių naujienų, ku- 

paliko, tai didelį nusivylimą į rių mes, kauniečiai, šiuo 
ir pyktį. Dėl to ir garsusis I tarpu nepastebime. Pasiro- 
“tautos vadas” Smetona po ’ do, smetonininkų “armija” 
kruvinojo Suvalkijos teroro j iš tikrųjų tvarkosi. Subėgo 
nėra ten lankęsis ir nėra sa- jų j kaimus nemažai, sube- 
kęs savo prakalbų iš “Paša-i go į savo ūkius, dvarelius ir 
kyta—padaryta”.

Ne šiaudelio Svetimo 
Nepaima

Vakar susitinku su kelio
lika iš Suvalkijos ūkininkų. 
Jų tarpe vienas gana stam
bus ūkininkas. Seni pažįsta- 

_ mi. Kadaise, dar prieš suki
limo laikus teko man po tas 
apylinkes važinėti ir su jais 
susipažinti.

—Bet pasakykite tamsta 
mums, kaip SSSR kariuo
menės daliniai elgiasi Kau
ne, Vilniuj ?-^klausia stam
busis ūkininkas.

—Kodėl klausiat? Ar jus 
labai išgązdino?

—Ne, — aiškina tas pats. 
—Tik labai nustebino. Visai 
nebe ta kariuomenė, kokia 
buvo caro laikais.

—Neplėšia, nagaikom ne
sišvaisto ?...

—Ne tik neplėšia ir nai- 
gaikom nesišvaisto, bet sve
timo nė šiaudelio nepaima.

* Trūksta žodžių nusistebėji
mui išreikšti.

—Suprantu, — sakau, — 
juk jie atėjo į mūsų kraštą 
ne kaip okupantai, bet kaip 
draugai.

pas dėdę, po trejetos metų 
ir parvažiuoja jau koks vi
cedirektorius. Gana šito. 
Mums gi kas? Mes dirbom 
ir dirbsim, o kai matysim, 
kad ir kiti nuoširdžiai dir
ba, bus džiugu ir malonu 
gyventi.

—Tik, ot, tamsta ar neži
nai, kada bus lietaus? Gal 

Įkartais per radiją iš užsie
nio pranešė? Jei lietaus 
greit nebus, tai amen. Nė 
runkelio negalima paso
dinti : pasodinai—išdžiūvo.

Čia, žinoma, tik mažytė 
nuotrupa iš atsitiktinai su
tiktų žmonių iš kaimo. Ne
reikia būti dideliu pranašu, 
kad visokiausių šmeižtų yra 
paleistų ir leidžiama visuo
se užkampiuose. O kas taip 
daro? Tėvynes engėjai, iš
davikai — smetonininkai! 
Per dideli jie buvo viešpa
čiai ir per daug gerai jau
tėsi vesdami kraštą ‘‘tautos 
vado” keliais, kad sutiktų su 
esama padėtimi ir padėtų 
ginklus. Tai jų darbas, ir 
visi dorieji Lietuvos sūnūs, 
visi, kurie eina drauge su 
liaudies respublika, turėtų 
tatai suprasti ir jiems pas
kelbti negailestinga kova.

J. M.
(“L. Aidas”)

Montello, Mass

g

mums ir naujoji vyriausybė 
aiškina, be to, ir patys ma
tome,’—šnekėjo kitas, dėžu
tę papirosų “Savo” plėšda
mas.—Tačiau ano karo me
tu ir Nikalojaus kariuome
nė tą patį tvirtino. Atsime
nu. Matot, koks skirtumas 
tarp žodžių ir darbų.

, —Joja, joja, eina, eina net 
vandens neužbėga į kiemą 
atsigerti, — šneka trečiasis. 
—Prie upelio kur nors at
sigeria—ir viskas. Paraliai 
paimtų, tur būt, smarkiai 
išmuštrinti!

Pasišnekam plačiau apie 
šį tą. Suvalkijoj esą nekaip. 
Dobilai prastoki, žolė nedi
delė. Trūksta lietaus. Ta
čiau rugiai esą geri ir duo
nos netruksią.
—Kad tik visko neatimtų, 

—susirūpina pirmasis stam
busis ūkininkas. — kad ir 
pusbalsiai, bet vis dėlto vie
nas kitas iš Kauno atvažia
vę šneka, esą, visko gali bū
ti, •.

I kas valyzomis, kas ryšuliais 
! skuba į kitas vietas, parda
vinėja auksinius daiktus, 
net kažkokias fiktyvines su
tartis sudarinėja su gimi
nėmis ir jiems perleidinėja 
turtus. Ypač kai kurių bėg
lių turtą labai smarkiai lik
viduoja įtartini ir neaiškūs 
tipeliai.

—Naktį po Juliaus gimi
nės atbėgo į ūkį, prisikrovę 
kažko pilną mašiną ir išdū
mė. Aišku, Jurbarko link,— 
karštai įrodinėjo kaimietis 
nuo Gižų.—Ogi jis, gyvatė, 
mus šaudė!

—Kad pinigų neišvežtų į 
užsienį, kad nesuslėptų vis
ko!—net kumštimi trinkte
lėjo gižiečio draugas.

—Daug darbų, vyrai, nau
joji vyriausybė turi. Trupu
tį lukterėkim. Padarys vis
ką, bet turi būti išleisti įsta
tymai.

—Teisybė, gerai tamsta 
sakai. Kad tik ne netvarka. 
O mes, kaimo žmonės, vi
suomet eisim su naująja vy
riausybe.’ ir visuomet būsim 
dėkingi SSSR kariuomenei, 
kad ji padėjo tuos smetoni- 
ninkus nuversti.

—Juk šlykštu būdavo žiū
rėt,—šnekėjo tretysis, savo 
storu balsu peršnekėd^mas 
kitus.—Žiūrėk, išėjo *pieme- 
nukas iš kaimo, apsigyveno

(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 
platinti. Tuomi išgarsinsim 
mūsų pikniką ir padarysime 
pasekmingu. Nepamirškite at
sivežti rankdarbių dėl paro
dos, ir valgių dėl specialių 
valgių stalų. Padarykime šį 
pikniką nepaprastu. Rengkite 
busus iš kiekvienos kolonijos. 
Mes tikimės, kad šis piknikas 
bus skaitlingas.

šiame piknike Dr. Pilka iš 
Bostono kalbės per garsiakal
bį lietuvių kalbos ir abelnai 
kultūros reikaluos. Taipgi do
vanos už rankdarbius ir prie 
įžangos gavusių dovanas var
dai bus iššaukta per garsia
kalbį.

Iš Bostono basai išeis nuo 
lietuvių . metodistų žinyčios 12 
vai. dieną.

Visi tą dieną būkite Lietu
viu Tautiško Namo Parke, ža- C 9

liam, kvepiančiam pušyne, 
Montelloj.

Biruta.

Tokio. — Japonijos val
dininkai včl primena, kad 
Jungtines Valstijos turėtų 
visai ištraukt savo kariuo
menę iš Chinijos panašiai, 
kaip jau Anglija padare.

Charleston, South Caroli
na, rugpj. 12. — Baisi vie
sulą taip išjudino jūrą, kad 
ūmai pakilę vandenys pri
girdė 8 žmones ir sunaikino 
daug nuosavybės.

y*!" t,1
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Prie Washingtono miesto, arti Potomac upes, išstatyta “tvirtuma,V kuri, sako
ma, gali patarnauti apsaugai nuo bombų. Ją sumanė ir pastate Kari Billner, 
iš Philadelphia, Pa.

<«<

Iš Lietuvos Draugu Komiteto Raštinės
Atskaita Lietuvos Draugų Komiteto už Ba
landžio, Gegužės ir Birželio men., 1940 m.

Įplaukos balandžio mėn.
Hudson, Mass., per M. Kazlauskienę 
Binghamton, N. Y., per P. Mikolajūną 
Roxbury, Mass., per II. Tamašauską 
Wilkes Barre, Pa., per O Zdanienę 
Elizabeth, N. J., per P. Poškų 
Lowell, Mass., per S. Paulauską 
Suffield, Conn., per G. Žilinską 
Minersville, Pa., per J. Ramanauską

5.00
6.00
5.00
5.11

10.00
1.31

15.00
2.05

$49.47

Trečiadienis, Rugpj. 14, 1940'
afic

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Metalistai Užtaria Ateivius; 

“Bepusiški” Rinkimuose
Denver, Colorado. — Su-, 

važiavimas T a r p t a u tinės 
Metalą Kasyklų, Liejyklų ir 
Fabrikų Darbininkų Unijos 
paliko be atsakymo klausi
mą, katrą partiją remt atei
nančiuose p r e zidentiniuose 
rinkimuose.
Prieš Bridges Deportavimą

Suvažiavimas p a s m erkė 
sumanymą persekiot bei 
varžyt ateivius, taipgi pa
darė pareiškimą prieš kon
greso bilių reikalaujantį de- 
portuot Harry Bridges iš 
Amerikos.

Maskva. — čia atvyko 
naujas Rumunijos ambasa
dorius Sovietams, Grigore 
Gafencu.

A

Detroit, Mich., per R. Traknį 
Brighton, Mass., per K. J. Washkį 
Cleveland, Ohio, per M. Valentą 
Detroit, Mich., per M. Kvedarą 
Rochester, N. Y., per D. Vaitą 
Brooklyn, N. Y., per J. Augutienę

Viso ..........................................
Balandžio men. išlaidų nebuvo.

Išlaidos gegužes mėn. 
už 500 vokų
už 1,000 laiškam lakštų

“Laisvei” 
“Laisvei” 
Sales tax

2.00
5.50

.50
2.00

11.06

$45.06

2.50
3.75

.13

Šveicarija. — Pranešama, 
kad bus iš Francijos val
džios išmestas jos ministe- 
ris vice-pirmininkas P. La
vai.

News” pranašauja, kad ja
ponai užims Franci jos kolo
niją Indo-Chįną.

Įplaukos gegužes men.
Detroit, Mich., per J. Baroną 
Inglewood, Calif., per P. Repečką 
Chicago, 111., per P. Bungart 
Spring Valley, Ill., per J. Mockaitį 
Benld, Illinois, per W. Mickalites 
Chicago, 111., per F. Simans 
Rochester, N .Y., per J. Bui į

Viso .............................................
Įplaukos birželio mėn.

Brooklyno, N. Y,, per M. Yuškicnę
Clifton, N. J., per Mrs. Kerševičienę
Waterbury, Conn., per K. Danisevičių

Montello, Mass

čia 
sake, 
Lais-

j ieškojimas 
taisymo 

Mat, dabar

Šmeižtų Maišelis.
Tūlas laikas tam atgal 

kalbėdamas A. Kneižis 
būk Stalinas nepasitiki ‘
ves” lietuviais redaktoriais, 
todėl atsiuntęs žydą dėl kontro
lės jų. žinoma, davatkėlių or
gano redaktoriaus pasakojimai 
be faktų pasilieka juodu šmeiž
tu ; tai yra, aklo
adatos šiukšlyne dėl 
įrančio žipono. ..
Lietuvoj įvyko perversmas dėl 
naudos katalikų, tautiečių, so
cialistų ir komunistų darbinin
kų. Ve tas poną Kneižį labai 
nervuoja, nes darbo žmonės ga
vę laisvę galės apsišviesti ir 
tuomet nebus galima jų išnau
doti bei klaidinti. Tai čia šmei
žtų maišelis ir slepiasi. Jei žy
dų kilmės žmogus ką nors ge
ro parašė, tai da nereiškia jo
kios kontrolės ant radktorių. 
Matyt, p. Kneižis tiek supran-

20.00

1.00
2.00

11.50 
.50 

6.00

$48.50

13.50
2.00
5.00

Viso $6.38
Išlaidos birželio men.

Lietuvon kablegrama
SUTRAUKA

Viso įplaukų per tris men.
Kovo mėn. ižde buvo

London. — Anglų valdi
ninkai priešinasi ex-prezi- 
dento Hooverio sumanymui 
šelpt nekariškius gyvento
jus tų kraštų, kuriuos vo
kiečiai užkariavo.

13.19

143.03
739.47

Sykiu ..............
Išlaidų per tris men.

$882.50
19.57

Sofija, Bulgarija. — So
vietų futbolininkai nugalė
jo Bulgarijos futbolininkus. 
Bulgarai žiūrovai delnais 
plojo laimėtojams.

Birželio 30 d. ižde lieka $862.93
Sekr. J. Weiss. 
Ižd. S. Sasna.

Pasveikinimas Lietuvos Seimui

London. — Nežiūrint, kad 
milionai vyrų paimta į An
glijos armiją, bedarbių skai
čius dabar tik 405,000 ma
žesnis negu pirm karo.

T

LietuvosMes, Worcesterio
Sūnų ir Dukterų Broliškos 
Draugijos nariai, 
savo mėnesiniame susirinkime

laikytame

ta apie šį dalyką, kiek karvė 
apie astronomiją.

Čia tik yra lietuvių baugini
mas žydišku baubu, būk Sovie
tai tik gerbia žydus. Bet So
vietai bej Stalinas išdeportavo 
Trockį žydą už darbininkišką 
išdavystę. Mat, Sovietai nežiūri 
tautybės. Tik naudingus žmo
nes dėl darbininkiškos tėvynės 
pagerbia, o blėdingus baudžia.

Jauna Mergaitė.

rugpjūčio (August) 6, 1940 
metais, Lietuvių Svetainėje, 
29 Endicott St., Worcester, 
Mass., sveikiname Lietuvos 
Seimą už prisidėjimą prie So
vietinių Respublikų. Mūsų 
draugijos 98 nuoš. pasižada 
remti moraliai ir materijaliai 
Lietuvos liaudį.

Lai gyvuoja Lietuvos Sei
mas !

Lai gyvuoja laisva Lietuvos 
liaudis po Tarybų vėliava!

Komisija:
Joseph J. Bakšys.

Washington. — Amerikos 
Raudonasis Kryžius renka 
iš sveikų amerikiečių krau
jo fondą sužeistiems an
glams.

Maskva, rugpj. 12. — So
vietų vyriausybe pareikala
vo, kad svetimos šalys už
darytų savo atstovybes Lie
tuvoje, Latvijoje ir Estoni- 
joje iki rugp. 25 d.

Pranešama, 
Lietuvos

J. Skliutas.

Bėdinas. — 
kad socialistinė 
valdžia palieka privačiams 
savininkams ne daugiau 
kaip po 85 akerius žemės.

London. — Anglai rugpj. 
11 d. pranešė, jog jie per 4 
dienas sunaikino 171 vokie
čių orlaivį.

IR APYLINKES LIETUVIŲ ATYDAI
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PHILADELPHIJOS
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Pikietuoją streikieriai (nariai International Bro. of Electrical Workers (ADF) pra
leidžia į fabriką sunkvežimius, gabenančius karo laivams statyti medžiagą. Darbi
ninkai pikietuoja Central Wire & Cable Kompanijos fabriką, Brooklyn©.

STOTYS: Bušai eis nuo 10 vai. ryto iki 1 vai. po piet iš miesto:
143 Pierce Street ir 735 Fairmount Ave.

/ e

Nuo City Linė būsai eis nuo 10 vai. ryto iki 4-tos valandos po pietų.

DIDYSIS
Rengia Philadelph

“LAISVES” PIKNIKAS
ijos Lietuvių Organ! žarijos dėl dienraščio “Laisvės”

Įvyks *1 
Nedėlioję A

Rugsėjo 
Sept.

MIKOLAIČIO PARKE
EDDINGTON, PA.

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

IŠ anksto perkant bilietą 
iki 25c. Perkant bilietą 
25c kiekvienam. Prašomo 

iš ankšto.

įžanga nuo 5c 
pikniko dienoje,

Įsigyti bilietus

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

ir Lyros Choras iš Baltimorės.

R. MIZARA “LAISVĖS” REDAKTORIUS SAKYS. PRAKALBĄ

Kelrodis: Važiuokite Frankford Ave. iki tilto; imkite gatvekarj 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 Boulevardą: Atvykstant iš New Yorko ar iš kitur, važiuokite apie 14 mailių nuo 
Trenton, N. J. ir privažiuojant Roosevelt Kapines, pastebėsite iškabą: Lee Tire, sukite po 
kairei į Rd. No. 132.. Pavažiuokite apie 1% mailes sekdami iškabas.



su-

Lowell, Mass

Vilimas yra sūnus

Užsakykite “Laisvę” į Lietuvą
plūdimosi,

Vardas

Paštas

Gatve ar kaimas

Apskritys

Torrington, Conn

1

Tikimės 
mą svečią 
susitikti!

50 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tol. Triangle 5-8622

ir
ir

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7170

iš savo 
su isto- 
faktais,

da- 
R.

Apverkė Smetonos Žlugimą 
Organizuojąs, kad Sugrąžinti 

Lietuvai Išnaudojimą

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

SCRANTON, PA.
ALDLD 39 kp. susirinkimas įvyks 

ketvirtadienį, rugpjūčio 15 d., 8 v. 
v. pas dd. Praleikus, 401 Electric 
St. Nariai būkite laiku, nes turi
me daug dalykų svarstyt. — Org.

(190-191)

“krau-
“niek- 

žmogžu- 
per visas

DETROIT, MICH.
Lietuvių Moterų Pažangių Kliubo 

susirinkimas įvyks, rugpjūčio 15 d., 
Draugijų Svct., 4097 Porter St. 
Kviečiame nares dalyvauti susirin
kime. — Sekr. (190-191)

rug-
1940 m., apsivedė 
as jaunuolis Vili- 
su jaunuole Katri- 
— airių tautybės

Norwood, Mass.

ELIZABETH, N. J.
LDS 33 kp. susirinkimas įvyks

Tik pamislykite; “Laisvės” dienraščio piknikas, kuris i 
visai letuvių liaudžiai ištikimai tarnauja, kasgi galėtų I 
būti priešingas jame dalyvauti, gal tik tas, kuris savo į 
asmeniškos vertės nepažįsta. |

WORCESTER, MASS.
Trečiadienį, 14 d. rugpj., 7 v. v., 

Olympia Parke įvyksta bankietas. 
Ruošia LLD 11-155 kbopos. Bus do
vanos, kas dar neturit bilietų, pra-Norkus, Sekr.

Bus labai gražioje vietoje

MAR LIN PARK
MINERSVILLE, PA.

Ttečiadienis, Rugpj. 14, 194(1

Chicagos Žinios

*
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Jaunuolis.
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KATALIKAI DARBININKAI
PRIEŠINGI KONSKRIPCIJA1

y
I

t 
i

IŠ KEISTUČIO KL1UBO MĖ
NESINIO SUSIRINKIMO

LDS SPARKS KUOPA IŠRIN-
KO DELEGATUS TAIKOS 

KONGRESAN

■

KAIP PALAIKYT SVEIKATĄ
— VYRAI IR MOTERYS —

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

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

IŠTYRIMAI DOVANAI

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

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

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

ROBERT 
UPTON : 

JEWELER •
Įsteigta 1892 *

701 GRAND STREET • 
BROOKLYN, N. Y. 

Tarpe 
Graham & Manhattan Aves. 

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

Kliubo Pirmininkas Jakavičia 
Išsigando Narių; Uždarė Su

sirinkimą Neužsibaigus
Lietuvių Keistučio Kliubo 

susirinkimas įvyko Hollywood 
salėj. Perskaičius protokolą ir 
paskaičius laiškus iškilo klau
simas pasiuntimo delegatų į 
Taikos Kongresą, kuris įvyks 
šio mėnesio pabaigoj, Chica
gos Stadiume.

Vieni kliubo nariai kalbėjo 
už delegatų pasiuntimą, kiti 
prieš. Kurie nusistatę prieš 
karą, prieš mūsų šalies įvėli
mą j Europos imperialistinę 
skerdynę, tie kalbėjo už Tai
kos Kongresą ir už delegatų 
pasiuntimą.

Bet buvo ir tokių, kurie pri
taria karui, kurie matyti nori, 
kad mūsų šalis būtų įvelta į 
kraujo tvaną, tai brolis K. šau
kė prieš Taikos Kongresą.

Tenka ir tas pasakyti, kad 
brolis K. ir jo pasekėjai labai 
negražiai ir nerimtai laikėsi 
susirinkime. Beje, tas pats K., 
manydamas, kad jo karinei 
pusei bus geriau, davė įneši
mą, kad delegatų pasiuntimą 
balsuotų vardošaukiu. Tačiau, 
matyti, kliubo pirmininkas, 
kuris palaikė karo šalininkų 
pusę, tai brolis Jakavičia, bi
jojo tą klausimą leisti nubal
suoti, nes numatė, kad didžiu
ma narių prieš karą ir gali nu
balsuoti už delegatų siuntimą 
į Taikos Kongresą. Tad jis su
sirinkimą nebaigus uždarė.

Negražu ir peiktina, kad 
pirmininkas ir jo šalininkai 
taip elgiasi. Paimti ir uždary
ti susirinkimą, kai kliubo rei
kalai neatlikti, tai nešvarus 
dalykas. Bet kas tokiem dės- 
peratam kaip K. ir J. Jie dėl 
savo glušos politikos, dėl karo 
isterijos, pagatavi bile ką da
ryti.

Aišku, sekamas susirinkimas 
tuos dalkus, kurie buvo ne* 
atlikti pereit sekmadienio su
sirinkime, turės atlikti.

Keistutietis.

I vienas žmogus asmeniniai tu
ri teisę apsipręsti karinių pa
reigų klausime. Gi verstinas 
kareiviavimas paneigtų tas 
žmogaus teises.

Chicagoj šimtai religinių ir 
šiap draugijų rūpestingai ren
giasi/prie taikos kongreso, ku
ris įvyks šio mėnesio pabaigoj 
ir kito mėnesio pradžioj, Chi
cagos Stadiume.

Lietuvių organizacijos šį
klausimą jau diskusuoja. Dau
gelis pažangesnių kuopų ir 
kliubų, kurie neįtraukti į karo 
kurstytojų verpetą, renka de
legatus Taikos Kongrese 
lyvauti. S.

Buvo Skaitlingas ir Įdomus 
Sparks Kuopos Mitingas

Rugpjūčio 5 d. įvyko LDS 
Sparks kuopos susirinkimas. 
Narių dalyvavo daug. Apart 
kuopos reikalų, buvo įdomi 
kalba Amerikos Jaunimo Kon
greso atstovo, kuris atsilankė 
į susirinkimą. Jis kalbėjo abel- 
nai apie jaunimo reikalus. Už
baigus kalbą, buvo statoma 
klausimai. Tarp kitų klausimų, 
jaunimas kalbėtojo užklausė, 
ką jis žino apie Burke-Wads
worth. konskripcijos bilių ?

Jaunimo Kongreso atstovas 
plačiai paaiškino, kad tas bi- 
lius didintų šios šalies įvėlimo 
į karą pavojų, kad Amerikai 
nėra jokio išrokavimo įsivelti j 
einamą Europoj imperialistinį 
karą ir tt., kad verstinas ka
reiviavimas neatatinka šios ša
lies tradicijom.

Tarp kitko, jis pažymėjo, 
kad rugpjūčio pabaigoj bus 
Taikos Kongresas Chicagoj.

Mūsų kuopos nariai suinte
resuoti taikos klausimu. Tad 
buvo įnešta pasiųsti delegatus 
į Kongresą. 19 balsų už įneši
mą, 9 prieš, nutarta pasiųsti 2 
delegatu į Taikos Kongresą. 
Sparks kuopos delegatės yra 
Anna Savukaitė ir Stasė Bedo- 
kaitė.

Katalikų darbininkų organi
zacijos pašoko protestuoti 
prieš Burke-Wadsworth kon
skripcijos — verstino karei
viavimo — bilių.

“Catholic Worker,” laikraš
tis, smarkiai kritikuoja sena
to komitetą už tokio biliaus 
patiekimą. Sako, kad krikščio
nių religija nusako, jog kiek-žadeikiui ir spaudai.

" Penktas puslapi
S3

Pradėjus balso reikalauti iš 
publikos, kalbėtojas inžinie
rius bandė įtikinti, kad pa
lauktų, nes, girdi, gal gausit 
laiškus, kad tavo broliai ar se
serys jau yra sušaudyti. Tuo 
tarpu Grybienė garsiai parei
kalavo balso, sakydama: 
“Duokit man balso, nes mano 
brolį sušaudė Smetona ir noriu 
plačiau paaiškinti.” Balso ne
davė, inžinierius, kaip klem- 
sas, burną užsidarė. Ir pra
kalbos triukšmingai užsidarė. 
Aukos buvo renkamos, bet 
kiek surinko, neskelbė!

Reporteris.

lai vėliaus bus rodomi po visus lie
tuvių apgyventas kolonijas. Bušo 
bilietai, į abi pusi bus $2.00. Busas 
išvažiuos nuo Piliečių Klitfbo, 280 
Union Avė., 8 vai. ryto. Tuojaus už
siregistruokite pas Kanaporių, 380 
Hooper St., ’ Brooklyne ir Thomp
son’s Health Food Store, 7913 Ja
maica Ave., Woodhaven, N. Y. Gali 
važiuoti ir nenariai. —Komisija.

(191-193)

YOUNGSTOWN, OHIO
LDS 9 kp. piknikas įvyks rug

pjūčio 18 d., sekmadienį po pietų 
pas dd. Skvikevičius ūkėje. Bus gera 
muzika šokiams. Kviečiame suaugu
sius ir jaunuolius dalyvauti piknike. 
Jš Youngstown važiuokite “422 keliu, 
pravažiavus Lincoln Parką, apie my
lią pamatysite iškabą po kairei, La
mar Avė. Biskutį pavažiavus rasite 
ir pikniko vietą po dešinei. — F. J. 
M. (191-193)

trečiadieni, rugp. 14 d., 8 v. v.,, 
ĮJDP Kliube, 408 Court St. Draugai, 
būtinai dalyvaukite šiame kliube, 
nes bus daug svarbių dalykų aptarti. 
— V. V. Sheralis, Sekr. (1-90-191)

Some pasipirkti už 10c. Gausite dvi 
dovanas po $2.00 ir vieną po $1.00, 
taipgi bus 5 gražios nepiniginės do
vanos. Kviečia visus Rengėjai.

(190-191)

SCRANTON, PA.
LDS 82 kp. susirinkimas įvyks 

trečiadienį, 14 d. rugpj. 8 v. v. Pas 
F. M. IndroJj, 129 W. Market St 
Visi nariai pribūkite laiku.

(190-191)
BALTIMORE, MD.

Baltimorės kriaučiai ruošiasi 
skaitlingai dalyvauti mainierių ren
giamam piknike “Laisvės” naudai, 
Mar Lin, rugp. 18 d. Kiek teko su
žinoti, tai piknike bus sekamos šei
mynos: F. Pivarunų; A. Žemaičių, 
P. Paserskių, J. Balsių. Ruošiasi ir 
kiti, nes mainų apylinkėj Baltimorės 
kriaučiai turi daug giminių ir drau
gų, kuriuos tikisi sutikti pikniko 
Mar Lin, Pa. —- P. Paserskis.

(191-193)

TORRINGTON, CONN.
Echo Choro antras metinis pikni

kas įvyks sekmadienį, rugp. 18 d, 
D. O. H. Parke, Torringforde. Kal
bės D. M. Šolomskas ir Pranas Pa
kalniškis, abu iš Brooklyno. Dainuos 
visi Conn, valstijos chorai ir gros 
stygų orkestrą. Bus gera orkestrą 
Įžanga 25c, pradžia 12 . vai. dieną 
Kviečiame vietinius ir iš apylinkės 
dalyvauti mūsų piknike, pasiklausy
ti dainų ir kalbėtojų, kurie aiškins 
apie dabartinius Lietuvos įvykius.— 
Kom. (191-193)

SO. BOSTON, MASS.
ALDLD 2 kp. moterų skyriaus 

sirinkimas įvyks rugpjūčio 15 d., 8 
v. v., 376 Broadway, šiame susirin
kime bus išduoti raportai ir iš įvy
kusių piknikų. Turime prisirengti 
prie N. A. Moterų Sąryšio pikniko 
ir rankdarbių parodos, kuris įvyks 
rugp. 25 d., Tautiškame Parke, Mon
tello. Bus ir kitų svarbių dalykų 
aptarti. — H. T. (191-192)

BINGHAMTON, N. Y.
LLD 20 kp. Moterų Skyriaus pik

nikas įvyks rugp. 18 d., pas drau
gus Yudikcvičius, Randi Rd., John
son City. Komisija rengiasi nepa
prastai priimti atsilankiusius į pa
rengimą. Mūsų šeimininkės dirba iš 
visų spėkų prie gardžių valgių. Taip
gi prašome draugus, kurie turite 
karus, atsiveskite su savim žmonių 
į šį pikniką. Kviečia dalyvauti Ren
gėjos. (191-193)

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

Rugpjūčio 9 d. Lietuvių Sve
tainėje įvyko “liūdesio mitin
gas” Smetohos režimui ap
verkti. Susirinkimą šaukė var
de šešių organizacijų vadovy
bėj menševikų su pagelba 
smetonininkų. Publikos susi
rinko apie šimtas. Kalbėtojai 
buvo J. V. Stilsonas iš Broo
klyno ir tūlas šimokaitis iš 
Fitchburg, Mass. Jų kalbos tu
rinys susidėjo iš niekinimo ru
sų tautos “kacapais,” 
gėriais,” “išgamomis, 
šais,” “vagimis,” 
džiais,” ir taip ėjo 
prakalbas.

Stilsonas, apart
pasakė dar ir šitokių nesąmo
nių : “Bolševikai užgins lietu
vių kalbą ir skaityti lietuviš
kai.” Taipgi jis reikalavo, kad 
būt leidžiama “apsispręsti pa
čiai tautai.”

Betgi komunistai kaip tik ir 
leido lietuvų tautiai apsispręs
ti. Ir tas apsisprendimas pra
ėjo veik šimtu nuošimčiu už 
sovietinę socialistinę sistemą. 
Bet ponui Stilsonui tas Lietu
vos liaudies apsiprendimas ne
patinka ir jo nepripažįsta. Bet 
Lietuvos liaudis to, pripažini
mo iš tokių elementų, kaip 
Stilsonai, nei nereikalauja.

Stilsonas aiškino, kad bolše
vikai atėję į Lietuvą tuojaus 
pakėlė kainas ant sviesto. Prie 
Smetonos už sviesto svarą bu
vę 1 litas ir 25c, tai dabar esą 
litas ir pusė. Bet kad darbinin
kams algas pakėlė nuo 15 iki 
20%, tai Stilsonas visai nepri
siminė. Taipgi nei vienos vyk
domos reformos, kurios yra 
labai naudingos Lietuvos liau
džiai, neprisiminė. žodžiu, 
prakalba buvo plūdimosi. 
Taipgi šaukė į boikotą tų biz
nierių, kurie rems tą liaudies 
darbininkišką Lietuvos val
džią.

Bet to boikoto greičiausiai 
susilauks tokie Stilsonai, ku
rie pasirodo Lietuvos liaudies 
priešai.

Antras kalbėtojas, kuris sa
ve tituluojasi inžineirium, kal
bėdamas daug pakartojo tų 
pačių kolionių, o dar ir tokių 
nesąmonių pridėjo: “Rusijos 
bolševikai visada Lietuvai tik 
pražūtį velijo.” Arba, kad 
Lietuvoj jau dabar inteligenti
jos ir mokytojų esą išpjauta 
90%. Su tokiais kalbėtojais, 
kurie viską ima tik 
pilvo, o nesiskaito nei 
rija, nei su gyvenimo 
negalima ginčytis.

Buvo perskaityta rezoliuci
ja, bet apkalbėti neleido. Bal
savime buvo nemažai prieš, 
bet balsų neskaitė. Nors pla
katuose buvo žymėta, kad bus 
leidžiama statyti klausimus, 
bet neleido. Tas tik parodo, 
kokios demokratijos menševi
kai su smetonininkais prisilai
ko. To smetoninkiško susi
rinkimo pirmininkus buvo Po
vilas P. Kručas. Trockistai- 
menševikai poną žadeikį, bu
vusį Smetonos atstovą, dar ir 
dabar laiko legaliu Lietuvos 
atstovu, nes tas ir rezoliucijoj 
pažymėta. Rezoliuciją sakė 
siųs Prezidentui Rooscveltui,

Gražaus Gyvenimo Jaunąjai 
Porai

Gražiame sekmadienyj, 
pjūčio 4 d., 
mums artim 
mas Ko j utis 
na Spillane 
mergina.

Jaunuolis
mūsų gerųjų draugų Kazimie
ro ir Kasės Kojučių. Vilimo 
tėvas yra senas “Laisvės” skai
tytojas, visų mylimas ir geras 
rėmėjas progresy visko judėji
mo. Draugų Kojučių visa šei
myna aktyviai dalyvauja Balso 
Choro veikime ir dainų pamo
kose (dabar choras turi vasari
nes vakacijas). Pirmiau ir Vi
limas dalyvaudavo choro veiki
me, .Kuomet turėdavo daugiau 
liubso laiko. Būtų geistina ir 
labai gražu, kad dabar abu, Vi
limas ir Katrina, dalyvautų su 
mūsų organizuota jaunuolių 
grupe: prie choro ir LDS vei
kime.

Tikiu, kad daug ką gero ga
lima būtų pasakyti ir apie Vi
limo mylimąją, naujo gyveni
mo draugę Katriną, bet gaila, 
kad mažai težinau jos praeitį. 
Tik tiek galiu pasakyti, kad 
Katrina yra inteligentiška ir 
malonaus būdo mergina — da
bar jau moteriškė.

Nuo savęs vėlinu jaunajai 
porai ilgo, gražaus linksmaus 
gyvenimo I

Draugai Kojučiai ir jauno
sios tėvai bendrai, turėjo su
rengę labai šaunius vedybinius 
pietus, kur dalyvavo daug sve
čių : giminės ir sukviesti drau
gai. Visi linksminosi ir linkėjo 
jauniesiems ilgo ir gražaus gy
venimo. J. M. Kar sonas.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

Lietuvos žmonės 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: ^9

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

Minersville-Shenandoah

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

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

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

ĮSIGYKITE DABAR 
žemiau parodyta tik keli iš mūsų didelio sandėlio 

šios rūšies daiktų.
your old watch 
it wedk. monetai

Nepamirškite atvykti į Tor
ringtono Echo Choro antrą di
delį metinį pikniką šį sekma
dienį, rugpjūčio 18, gražiame 
D. O. H. Parke, Torringford, 
Conn.

Turėsite linksmą laiką, šo
kant, valgant, geriant, pasi
linksminant prie laukinio spor- 
to.

Dainuos visi Conn, progresy- 
viški chorai. Kalbės D. M. šo
lomskas ir P. Pakalniškis iš 
Brooklyno.

Pradžia 12 vai. dieną. Įžanga 
15c

Kelrodis: Atvažiuojant iš 
Waterburio, davažiavę į Tor
ringtono Centrą, imkite gatvę 
po dešinei, East Main St. Pa
važiuokite apie 2% mylios iki 
patėmysite ženklą “Airport”. 
Ten važiuokite į kairę. Rasite 
pikniko pagarsinimus rodant, 

Atvažiavę iš 
State Road 
21/2 mylios^ 

patėmysit 
paimkite tie-

SU PROGRAMA
Dienraščio “Laisvės” Naudai

Rengia ALDLD 9-tas Apskritys

Įvyks 18 dieną Rugp.-August

svietelio daug suplauks iš arti ir toli, myli- 
draugą su kuriais kiekvienam bus malonu

kur piknikas. 
Hartfordo nuo 
Conn. 4 — apie 
nuo ' Torringtono, 
ženklą “Airpdrt,” 
šiai kelią.

Pasimatysime Torringtone.
• Echo Choras.

PRANEŠIMAI IS KITUR
IŠVAŽIAVIMAS BUŠU Į 
-WATERBURY, CONN.

Sveikatos Kultūros Draugijos
kuopos, sekmadienį, rugpjūčio 18 d., 
važiuoja busu į pikniką, kurį rengia 
Waterburio S. K. D. 2 kuopa. Bus 
nepaprastai įdomi programa, dai
nuos net keli chorai; kalbės Dr, 
Kalny, M. Svinkūnienė, J. W. Thorn- 
sonas, P. Baltrūnas, Labanas ir kiti. 
Waterburio S. K. Draugijos narės 
demonstruos Natūraliai pagamintą 
maistą ir kūno mankštą. Bus trau
kiami krutami paveikslai S. K. D. 
narių ir visą publiką. Tie paveiks

Programa bus puiki!—Shenandoah’rio Mainierių < 
Kvartetas, žavins publiką savo gabumu. Gerai žino
mas solistas, minersvillietis Vincas Baranauskas, ža
vins publiką su savo maloniu balsu. Iš Brooklyno da

lyvauja dainininkė Lillian Kavaliauskaitė.
Kalbėtojas bus Jonas Gasiūnas, LDS organo “Tiesos” re

daktorius, iš. Brooklyno, kuris aiškins dabartinę- 
padėtį Lietuvos. •

Kaip matot, programa bus gdna žingeidi, tad' iš anks
to kviečiame svečius, draugus iš apylinkės ir tolimų vietų 
dalyvauti.------------- ------ "\
Piknikas prasidės anksti rytą ir tęsis iki vėlai nakties. 

Taipgi bus skanių valgių ir gėrimų.
Parko patogumą nereikia girti, pats už save atsako.
KELRODIS: Pervažiavus Pottsvillę miestą Route 209 

apačia tilto, reikia sukt po dešinei, atvažiavus iš vakarų 
pusės tuom pačiu keliu iki tiltui, .reikią sukt po kairei ir 
tuo privažiuosite Mar Lin. RENGĖJAI

i TRADE IT IN FOR A

I^JEWEL

Bulovą

& 
s

ŽIEDAI

nuo $1.50 augštyn 
l5aimantai

Melsvi-balti ir pertekto

Daugybė kitą daiktą ir • 
daiktelių sau reikalin- • 
gą rasite mūsą didele- * 
je krautuvėje. Užeikite • 
pamatyti.
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Beitas puslapis

Neu Yorko^i^feliito
Šį Vakarą, Coney Island Velodrome, Įvyks 

Milžiniška Demonstracija už Taiką;
Kalbės Marcantonio, ir Kiti

Tarybos suva- 
kad suvažiavę 

daug.” Vienok 
iš čionykščio

mi
ll ž

jo

Trečiadienio vakarą, rug
pjūčio 14-tą, didžiajame Co
ney Islando Velodrome, kuris 
talpina keliolika tūkstančių 

• publikos, ruošiama masinis 
tingas arba Mobilizacija 
Taiką.

Mitingui, kaip skelbia
rengėjai, sutelkta nepaprastos 
jėgos. Vienu iš vyriausių kal
bėtojų bus Vito Marcantonio, 
kuris yra ne tik labai reto ta
lento kalbėtojas, bet ir pasi
žymėjęs kovotojas prieš vers
tiną karo tarnybą, prieš įtrau
kimą mūsų šalies karan, taip
gi gynėjas ateiviu ir abelnai 
pilietinių teisių visiems šios ša
lies gyventojams.

Apart Marcantonio, kalbės

eilė žymių AF of L ir CIO va
dų, taipgi dvasiškių. Bus dai
nų programa. Masiniai pasisa
kė mitingą remti daugis unijų, 
jaunimo, mokytojų ir kitokių 
organizacijų, taipgi remia žy
mūs visuomenės veikėjai, ku
riems prie širdies taika ir ša
lies žmonių gerovė. Mitingan 
kviečia visus taikos ir demo
kratinių teisių mylėtojus.

.Rengėjai tikisi sutraukt mi
nias svieto, kadangi reikalas 
degantis, o vieta patogi, visa 
programa vyks atvirame ore.

Velodrome randasi prie 
West 12th St. ir Neptune 
Ave., Coney Islande. Įžanga 
tik 15c.

Iš Kun. Balkūno “Revoliucijos” 
Dviejųi Kumščių Beliko 1-nas

ne-

ir
P-

Pereitą pirmadienį, lietuvių 
parapijinėj salėj prie No. 5- 
tos įvyko masinis susirinkimas, 
kuriame buvo žadėta išduoti 
raportas iš ALRK Federacijos 
Tarybos suvažiavimo, įvyku
sio rugpjūčio 9-tą, Pittsburghe. 
Kadangi buvo skelbta, jog ten 
kas nors nutarta Lietuvos rei
kalais, tad buvo įdomu išgirs
ti. Kamgi Lietuvos reikalai 
rūpi? Nueinu.

Vakarui pirmininkauja 
pats daugiausia kalba
Laučka, “Amerikos” redakto
rius, taipgi kunigai Pakalnis 
ir Balkūnas. ‘

Kun. Pakalnis išstatomas 
pirmuoju. Iš jo kalbos davė
si suprasti, jog jam Tarybos 
Lietuvoje nėra miela. Vienok, 
reikia pripažinti, kad jis kal
bėjo kaipo demokratiškos 
Amerikos gyventojas ir kaipo 
lietuvis. Jis dėkingai paminė
jo tą faktą, kad Amerikos val
džia nepripažino naujosios 
Lietuvos vyriausybės, bet jis 
nešaukė nei prie persekiojimo 
ar chuliganizmo prieš kitaip 
manančius Amerikos lietuvius. 
Jis sakė, kad daugelis skelbtų 
neva žinių tarp lietuvių atrodo 

. bauginančios, tačiau taip pat 
perspėjo, jog niekas negali ti
krint, kad viskas kas girdima 
būtų tikra tiesa. Jis sakė, kaip 
suderinti su čia ėjusiomis kal
bomis laišką, kurį jis gavęs 
prieš keletą dienų nuo ameri
kiečiams gerai žinomo kuni
go, kurio pavardės, sakė, ne
minėsiąs. Tas kunigo laiškas 
buvęs išsiųstas birželio 23-čią,

kuriame rašoma, jog raudon
armiečiai atėję, bet niekam 
nekliudą ir gerai užsimoką li
tais už viską, ką perka. Gi vy
riausybės priešakyje, rašė, te
bėra lietuviai, iš kurių Palec
kis, sakę, gana geras patrio
tas. Jeigu blogiau nebus, tai 
negalim skųstis, rašęs kunigas 
iš Lietuvos. Kun. Pakalnis 
priminė ir tą faktą, kad lietu
vių tauta laimingesnė už bel
gus ir kitus, kurių kraštus ar
mijos nutrempė, (žinoma, jis 
neminėjo, kad to nutrempimo 
Lietuvos žemės išvengta tik 
dėka galingai Raudonąjai Ar
mijai). Jis ragino lietuvius ne
nusiminti, sakydamas, kad da
bar daug kas keičiasi, tad ir 
Lietuvoj padėtis galinti paki
tėti. ,

Pono Laučkos kalba, mano 
supratimu, būtų dideliu įžeidi
mu paaugėjusiem, surimtėju- 
siem vaikam, jeigu pavadin
tum piemeniška. Su tokiu krai
pymu faktų ir įkriminavimų 
bile žmonių joks rimtas asmuo 
negalėtu išstoti, o jis gi skai
tosi redaktoriumi. Tokių kalbų 
pakartojimu, manau, neverta 
teršti švaraus laikraščio špal- 
tas. Jo išvadinimas Lietuvos 
vyriausybės priešakyje esamų 
žmonių arkliavagiais už tai, 
kad jie kadaise buvo Smeto
nos kalėjime už gynimą Lietu
vos liaudies reikalu, už laisvės 
idėjas, manau, išaiškina, ko
kia buvo visa jo kalba.

Vadint arkliavagiais nekal
tus žmones, Lietuvos liaudies 
didvyrius, pone Laučka, yra

Važiuokite į “Laisves” 
Pikniką Busais 

Paskutinis šiuom Sezonu “Laisves” naudai 
piknikas įvyks

Rugsėjo 1 September
Mikolaičio Parke, Eddington, Pa

šį Pikniką Rengia

PHILADELPHIJOS
LIETUVIŲ ORGANIZACIJOS

Tai didysis Lietuvių sąskridis, gražus pasimatymas su 
daugeliu pažįstamų

BROOKLYNAS PASISAMDĖ 8 BUSUS

BILIETAS $1.75 Į ABI PUSI

i

Tuojau užsisakykite bilietus važiuoti busais į “Lais
vės” pikniką, Philadelphijoje. Bušai išeis iš šių vietų: 
Williamsburgh, ' Central Brooklyn, East New York, 
Ridgewood ir Maspeth.

ne tik ne krikščioniška, bet 
kriminališka.

Paskiausiu kalbėjo kunigas 
Balkūnas. Savo neva raporte 
iš Federacijos 
žiavimo sakė, 
buvę “labai 
jeigu spręsti
“daugumo,” atrodo, jog kata
likams viską išsprendė kuni
gai ir redaktoriai, eilinių ka
talikų darbininkų raportuot iš 
suvažiavimo neišstatyta.

Kun. Balkūno kalba buvo 
daugiau agitacinė. Rėkdamas, 
kiek drūtas, jis “vardan Dievo 
ir Tėvynės” prisaikdino kata
likus mokėti pinigus į Tarybos 
sukurta “Lietuvos Gelbėjimo 
Fonda,” kuriuomi jis, sakė, 
“galima bus papirkti ir viską 
padaryti.” Pirmu kartu teko 
girdėt, kad teisybė būtų pa
perkama, o jie sakėsi už “tei
sybę” kovosią. Kadangi su tuo 
savo “Lietuvos Gelbėjimu” 
Lietuvos pasiekti negali, tai 
gvoltu šaukė kovoti prieš Lie
tuvos “arkliavagiu agentus- 
komunistus, ‘penktakolumnis- 
tus’.” O tokiais, anot pono 
LauČkos ir kun. Balkūno, esą 
visi, kurie džiaugiasi, kad Lie
tuvos darbo žmonės dabar val- 
dysis be nonų nagaikos ant 
savo sprando.

Rinkta aukos. Skelbė, kad 
surinkta $101. Laučka davė 
neva ranorta iš Klaščiaus sa
lei surinktų aukų, sakvdamas, 
kad “dėka mūsų pasidarbavi
mui” New Yorko laikraštis 
“Herald” jau įtalpino ilgą 
straipsnį, kuri p. Laučka vadi
no “žiniomis” iš Lietuvos. O 
tose neva “žiniose” ugnimi 
spjaudyta prieš tuos, kurie 
prisidėjo išlaisvint Lietuva ir 
ją apsaugot nuo sunaikinimo 
kare. Įdomu, ar visi darbinin
kai p. Laučkos gudriai sufor
muoto! kalboj suprato, kad už 
ju sudėtas aukas kapitalisti
niame laikraštyje prisilaižyta 
vietos ant Grand Stryto ir 
Berlyne kebtoms “iš Lietuvos 
žinioms”? Daugelis suprato, o 
kiti dar supras, kada gaus iš 
Lietuvos laiškus nuo saviškiu. 
Amerikos lietuviai didžiumoj 
vra suvažiavę čionai ne iš 
dvaru ponai, bet kumečiai, 
bernai, mergos, mažažemiai. 
Toki, didžiumoje, ir ten pa
silikę ju giminės, nedaugelis 
rašvs nrieš savo gerovę.

Užbaigei n. Laučka nerskai- 
tė rezoliuciją prieš Lietuvos 
vyriausybe. Kad nereikėtu 
matvt tuštumu, kuriose rankos 
nenloio kalbose niekinant ta 
”vriausvbe ir nekilo “vardan 
Dievo ir Tėvvnės” šaukiant 
pasižadėti aukomis remti ko
va nrieš ja, rezoliucija neleis
ta balsuoti už, tik prieš. O 
prieš balsuoti ne bile kas drįs, 
kada už skirtinga nuomonę 
paskelbta abiejų kumščių “re
voliucija.” Bet radosi bene 
pora, ar kiek,, tikrai neteko 
patirt, nes ir mano ranka bu
vo iš tn. kuri bematant už
traukė kun. su Laučka “prieš 
arkliavagius” sukurstyta kerš
tą. —

“žiūrėk, žiūrėk, čia viena 
bjaurybė,” riktelėjo netoliese 
sėdėjusi moteriškė, “meskit 
per langą.”

Kelios motervs atsistojo žiū
rėt, kas čia nėr “arkliavagis.” 
Tim tarnu mitingas paskelbta 
baigtu ir grupė moterų užsto
jo man taką, o viena iš jų 
stipriai įsikarščiavus nuo ga- 
nytoju-vadu paskleistos “kul
tūros” ir “broliškos meilės,” 
šaukė:

“K<į tu čia atlindaį, dar į 
^Laisvę’ parašysi.”

Sakau: “Tai ko kvietėt. čia 
lakelį turiu, kviečia visus lie
tuvius. Juk aš irgi lietuviškai 
kalbu, kain tamsta. . .” graba- 
lioju po piniginę jieškot lape
lio. ----

“Tu su tuo lapeliu pasi- 
šluostyk...” vėl šaukia smar
kuolė neleisdama nei išsižiot 
ją suramint bandžiusioms ki
toms moterims.

“Ar tai būtų padoru,” sa
kau, “su jūsų lapeliu, su Lie-

ze- 
vel 
ne-

tuvą mininčiu lapeliu taip da
ryti. . .”

“Negražu, kam kabinėtis 
prie tokio pat žmogaus,” išsi
tarė viena iš grupės susidariu
sių žiūrėtojų ir pamažu slen
kančių link laiptų, bet smar
kuolė perkirto jos kalbą:

“Mest, stumt laiptais 
myn. Spirk į...,” šaukė 
karštuolė, tačiau nemetė ir
spyrė. Gal kad pritarėjų nesi
rado, o gal ir mintyje padilgi
no abejonė ar tai būtų padoru, 
ar teisingą žmogų dėl skirtin
gumo jo minties kankinti, tad 
tik kumščiu į sprandą Lietu
vos “arkliavagių” “agentui” 
stuksėjo, bet tas stuksėjimas 
nebuvo stiprus, nebuvo įsitiki
nusio teisėtume savo žygyje 
smūgis. Dar porą kartų bandė 
stumti pro gražiuosius varte
lius, kad jie net subraškėjo. 
Bet čia daugelis sužiuro ir 
daugelis pradėjo išmėtinėti, o 
gerokai pagyvenusi moteris ei
dama greta, jausdama sveti
mą jiems padarytą gėdą, atši- 

’ prašinėjo.
“Ar daug, tave, vaikei, už

gavo. Negražu, ar tai šitaip 
tarp brolių lietuvių reikia elg
tis. Visiems gėdą daro.” Rim
tai, gailestingai moteriškei už
tikrinau, kąd man nepavojin
ga, kad ne visi katalikai kal
ti už -keletos tiksliai kurstan
čių ar kėletos nežinančių su
kurstytų asmenų nerimtus iš
sišokimus, ir kad, pagaliau, 
net tos moteriškės negalima 
kaltinti už įsikarščiavimą, jei
gu jinai nežino, ką 
žmogus, jeigu jis 
rimtesnio laikraščio 
riką” ir negirdėtų 
teisingesnių prakalbtu kaip tik 
prasimanymus ir kurstymus, 
koki tose prakalbose girdėta 
prieš laisvąją Lietuvą, jos 
liaudį, jos vyriausybę, bile ke- 
no kraujas galėtų užvirti ker
štu prieš tuos, anot tų kalbė
toju, “arkliavagius” “parda
vusius” ir nuo žemės kamuolio 
“pražudžiusius” mums visiems 
brangią Lietuvą.

Laimei, šių laikų katalikai, 
daugumoje, yra sąmoningi 
žmonės. Jie skaito pažangesnę 
spaudą ir jie pasiklauso rim
tų prakalbų. Ir jeigu kunigai 
kiekviename mitinge bandys 
atiduoti po vieną savo 
liucijos” 
skirtingų 
kaip kad 
kurstytą 
vieną kumštį man, greit jie 
liksis ne tik be kumščių, bet ir 
be gerokos dalies savo pase
kėjų. Rep.

daro. Bile 
neskaitytų 
už “Ame- 
rimtesnių,

revo- 
kumštį atėjusiems 
minčių žmonėms, 

bandė per savo su- 
moteriškę atiduot

Smagi Sueiga Jauni
mui ir Senimui

—Ak. kam mums senie
siems eiti ant tos jaunimo ek
skursijos laivu — jaunimas 
rengia, jaunimas dalyvaus, o 
mums seniams geriau namie 
pabūti.

Taip prabilo man vienas pa
žįstamas asmuo, kuomet jam 
pasiūliau nusipirkti laivakortę 
ant minimds ekskursijos.
—Eik, jau!—rūščiai atkirtau. 

—Jeigu viena koja ir būtų 
grabe, bet visgi kita tvirtai 
stovi. Gerai ir senjams pasi
linksminti. Spėju, kad per
eitais metais irgi nebuvote ant 
panašios ekskursijos?

—Ne, nebuvau. Atsimenu, 
ta naktį buvo taip dušnu, kad 
išsinešęs m atrašą miegojau ant 
stogo.

Aha, ot, kur paslaptis. . . 
Pereitu metų ekskursijos da
lyviai buvo taip patenkinti ek
skursija, kad daug dalyvių 
išreiškė pageidavimą, kad ir 
šiais metais būtu surengta pa
naši pramoga.. Gal ir ant sto
go buvo jums šilta, vienok 
Hudsono upėje plaukiant, 
brolyti, kad tu žinotum, buvo 
vėsu, gera orkestrą norintiems 
pasišokti, visokių valgių ir gė
rimų. Tai buyo tikras balius 
ant laivo. Tąįp ir šįmet, Vie-

4*4- ■m.

UNDERTAKERS

F. W. SHALINS

Tel. Virginia 7-4499

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
Telefonas: Humboldt 2-7964
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Telefonas EVergreen 7-1661
W WWW WWWWWWWWWWWIAi W W W tfVUWWWW

M M M M M

ir impor- 
degtinės ir 

geriausių

J. LeVANDA—E. LeVANDA 
Tėvas ir Sūnus Levandauskal

580 SUMMER AVENUE 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

Stygų 
mažai 
drau- 
auka,

(SHALINSKAS)

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

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

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

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

LIETUVIŲ RESTAURANAS
Įdomiai jpuošta lietuviška aludė 

ant Grand Street 
Rheingold -sxtra Dry Alus.

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės

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

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

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

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO

Lietuvių Rakandų Krautuve
Parduodame įvairius rakandus labai nužemintomis 

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

Sets, Dinette Sets, Matrasai ir Springsai
GRAND CHAIR CORPORATION

LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI
ANT. PETRAITIS, Biznio Vedėjas

409 ir 436 Grand St. j>ei 7-8451 Brooklyn, N. Y.

J. GARŠVA 
Graborius-Undertaker

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

krikštynom, kitkam.
231 BEDFORD AVE., 

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

PARDAVIMAI
Parsiduoda pienininkystės farma, 

180 akrų. Taipgi yra ir namas su 8 
kambariais. Viskas gražiai ištaisyta. 
Kaina $8,500. Galima dalį pinigais 
mokėti. Be tarpininkų. Vieta randasi 
New Yorko valstijoj, 100 mylių nuo 
Brooklyno. Fred Blind, 153 Euclid 
Ave., Brooklyn, N. Y. (190-195)

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. — Brooklyn — “Laisves” Name

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

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS

nok LDS Jaunimo Taryba nu- 
samdžius laivą du syk didesnį 
už pereitų metų laivą. Te, bi
lietas o man duok nors ir su
plyšusį doleriuką, o aš jums 
užtikrinu, kad smagiai, links
mai praleisite vakarą. Ve, ir 
visos informacijos:

Laivas išplauks iš No. River 
Prieplaukos No. 1, ties Batte
ry Place, New Yorko mieste, 
lygiai 7:30 vai. vak. rugpjūčio 
24 d. Laivas užsivadina Ossin
ing, o prieplauka randasi vi
sai arti žuvinyčios (Aqua
rium). šokiam grajys Kazake
vičiaus orkestrą, laivas sugrįš 
prie tos pačios prieplaukos 
apie vidurnaktį.

Aš Būsiu For Šiur.

Dėl Liet. Stygų Orkestras 
Išsiuntinėtų Laiškų

Liet. Stygų Orkestros pa
mokos prasideda rugpj. 14-tos 
vakaro 7:30, Pil. Kliube, 280 
Union Avė. Nauji ir seni sty- 
gininkai būkite.

LMS 3-čias Apskritys dar 
kartą atsikreipiame į tas drau
gijas bei kuopas, kurioms bu
vo išsiuntinėti laiškai 
Orkestros reikale. Dar 
kas atsiliepė. Gerbiami 
prisidėti nors su kokia
tai būtinai grąžinkite tuščius 
laiškus., Tas mums reikalinga 
del kontrolės. Galimas daik
tas, kad tūlos draugijos bei 
kuopos yra paskyrusios kiek 
aukų, tik jos tebėra nepriduo
tos. Taigi, žinokit draugai, 
kad mes neduosime jums ra
mybės, kol gausime laiškus at
gal su auka ar tuščius, šiuo 
antrašu: Geo. Klimas, 163 — 
17th St., Brooklyn, N. Y.

REIKALAVIMAI
Reikplinga darbininkių prie Sheep 

Casing Selecting (avių žarnų išsky
rimo). Prašome tiktai patyrusias at
sišaukti. Fellerman & Newman, 324 
Avenue A, 20th St., New York City, 
N. Y. (190-191)

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Lietuvių Moterų Apšvietos Kliubo 
susirinkimas įvyks rugpjūčio 15-tos 
vakaro 7:30, 419 Lorimer St., Brook
lyne. Svarstysim siuntimą delegatės 
į Taikos Kongresą. Kviečiamos ir ne 
narės. — Valdyba. (190-192)

C. BROOKLYN, N. Y.
LDS 46 kp. susirinkimas bus tre

čiadienį, rugpjūčio 14 d., 7:30 v. v., 
P. Burneikio kambariuose, 76 Hud
son Ave. Visi nariai būkite laiku.— 
Valdyba. (190-191)

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

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 

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

Stočių BMT Line
Tel.: Glenmore 5-6191

Trečiadienis, Rugpj. 14, 1940

LeVANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

Turime ir kambarių pernakvot 
arba savaitiniai išrandavot
JOSEPH ZEIDAT

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

NOTARY 
PUBLIC

Telephone 
STagg 2-5043

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.

Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

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

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

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

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

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 
(Steam Boiler)

Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir įdės tinkamą 
“burner” arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. 
Maloniai suteikiame aproka\>nus be jokio mokesčio.
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