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tautos priešai Jungtinėse Val
stijose p a s i m o j o ardyti 
progresyvį lietuvių judėjimą 
skundais.

Jie skundžia atatinkamiems 
valdžios organams progresyvę 
spaudą, skundžia veikėjus, 
skundžia organizacijas, pra
šydami jas sunaikinti.

Tai yra žemiausias kovos 
būdas. Tai šnipiškas darbas!

Bet tokiais savo “žygiais” 
skundėjai pasimoto tikslo ne-

KRISLAI
Jų Viltis Skunduose.
Tai Žemas Kovos Būdas.
Ziberto Kalba.
Kas Apvogė Kunigų

Organizacijų Iždus?
“Išradimas”, Kuris

Neprigyja.
Rašo R. Mizara

Progresyvė spauda, progre- 
syvės organizacijos yra viešos. 
Jos nieko slapto neturi. Kiek
vienas, kuris nori susipažinti 
su pažangiąja spauda, gali tai 
padaryti ją skaitydamas. 
Kiekvienas, kuris nori susipa
žinti su pažangiomis organi
zacijomis, gali tai padaryti 
ateidamas į jų susirinkimus, 
bei skaitydamas apie jas pra
nešimus spaudoje.

Taigi tie gaivalai, kurie 
griebiasi tokio negarbingo 
darbo, pasistato pajuokai save 
ir padraug žemina visą 
vių tautą.

lietu-

Joks doras žmogus 
kęs skundikų. Joks 
žmogus netoleruos jų. Skundi- 
kai-šnipai, pagaliau, dažnai 
prigyvena judošišką galą!

šitokia savo elgsena, beje, 
skundikai parodo, koki jie mi- 
zemi, koki jie silpni. Argu
mentais, faktais, polemika jie 
negali mus sukritikuoti, žmo
nės iiems netiki, 
grobiasi už tokio 
žemo darbo?

Na, pagaliau,
kams pavyktų šian ar ten pa
žeisti progresyvį lietuvių ju
dėjimą Amerikoje, tai kas bū
tų tuomet? Ar tuomet jiems 
pavyktu sugrąžinti fašizmas 
Lietuvoje ?

Ne! To jiems niekad nesu
laukti !

nepa- 
doras

Tuomet jie 
negarbingo,

jei skundi-

Kalbėdamas Tarptautinio 
Darbininkų Apsigynimo narių 
susirinkime (Maskvoje), Zi
bertas pasakė:

“Per 20 metų Lietuvos bu
deliai mane laikė kalėjime. 
Tačiau nei policijos žiaurūs 
žygiai neigi josios provokaci
jos, kurias mūsų kalintojai 
naudojo prieš mus, nepalau
žė mano įsitikinimo komuniz
mo idėjoms.”

Bet kalintojai, matyti, ma
nė kitaip negu 'Zibertas. Pir
miau klerikalai, paskui sme- 
tonininkai tikėjosi kalinimu 
ir kankinimu išplėšti iš savo 
aukų tas idėjas, dėl kurių jie 
kentėjo.

Iš to turėtų, rodosi, pasi
mokyti kitų kraštų valdytojai. 
Bėt jie nepasimokins. Jie per
daug akli. Jie dar vis mano, 
kad žmonijos progreso 
nius galima sulaikyti!

M

teki-

“Draugas” rašo:
“Visos katalikiškos .ir 

tinės organizacijos (Lietuvoj) 
uždarytos, o jų turtas išgrob
tas, išvogtas.”

Kas tąjį turtą išvogė? Ku
nigų dienraščio bendradarbis 
nepasako. Ar tik nebus tą 
padarę patys probaštėliai ? 
Jeigu jis žino, kad taip atsi
tiko, “Draugas turėtų vagišius 
įvardinti.

Tautinių organizacijų iždus, 
matyt, bus apvogę patys tau
tininkai. Pagalvokime: bėgda
mas “pei- beržyną į Berlyną”, 
Smetona išsivežė net 80 tūks
tančių dolerių !

tau-

apiplėšė 
gi su juo 
“smetonu-

Tiesa, Smetona 
valstybės iždą. Bet 

’pabėgo visa eilė
(Tąsa ant 4-to pusi.)

Darbo žmonių
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.00

Metams

Tūkstantis Orlaivių Kirtosi Įnirtusioj Ko
voj tarp Vokiečių ir Anglų; Vieni ir Kiti 
Sakosi Padarę Priešui Daugiau Žalos

Vokiečiai Skelbia, kad Jie Sunaikinę 96 Angly Lėktuvus; 
Anglai Sakosi Nušovę 69 Vokiečiy Orlaivius

per Doverį į va-

vokiečių lakūnai
96 anglų orlai-

VOKIEČIAI PRANEŠA:
Berlin, rugpj. 14. — Vo

kiečių orlaiviai dabar bom
barduoja kariškai svarbius 
Anglijos punktus visu ruo
žu 60 mylių pločio ir 310 
mylių ilgio, pradedant nuo 
Thames upės žiočių ir ei
nant rytiniais pajūriais į 
pietus ir 
karus.

Vakar 
sunaikino 
vius ore ir ant žemės. 50 jų 
buvo nušauta į jūros siauru
mą, vadinamą Anglų Kana
lą. 16 anglų orlaivių nukirs
ta žemyn, kada jie mėgino 
bombarduot Aalborgą, Da
nijoj. •

Vokiečiai per dieną pra
rado 24 savo lėktuvus, bet 
penkių lakūnai išsigelbėjo.

Vokiečių orlaiviai bombo
mis pleškino anglų lėktuvų 
stovyklas Detlinge, Odinha- 
me, Farnsborough ir kitur; 
padegė lėktuvų patalpas ir 
sunaikino bent 20 stovėju
sių priešo lėktuvų.

Vokiečių bombanešiai pa
darė didelių nuostolių An
glijos prieplaukoms Ports- 
mouthui ir Southamptonui.

Įnirtusiai kovėsi apie 
1,000 orlaivių iš abiejų pu
sių.

Massachusetts Valdininkai Atima Rinki
mų Teisę iš Komunistų Partijos, Taipgi 

Iš Trijų Kitų Mažesnių Partijų
Boston, Mass. — Šios val

stijos balsavimų komisija 
rugpj. 13 d. išmetė iš daly
vavimo rinkimuose Komu
nistų Partiją ir tris kitas 
mažesnes partijas/ Socialis
tų, Socialistų Darbiečių ir 
Blaivininkų. •

Šioms partijoms atimta 
rinkimų teisė pagal skundus 
Wm. McMasters’o, fašis- 
tuojančio kunigo Coughlino 
politikieriaus.

Jis skundė Massachusetts 
Komunistų Partiją už -tai, 
kad, girdi, nominuojančiose 
jos susirinkimuose dalyvavę 
ir tokie piliečiai, kurie ne
buvę registruoti balsuoto
jai. Prieš socialistus ir dvi 
kitas minimas partijas jis 
iškėlė kaltinimus, kad, esą, 
neteisingai surinkti piliečių 
panašai - ant peticijų-prašy- 
mų balsavimams ir tt.

Mass, valstijos balsavimų 
komisija davė komunistams 
tik 25 minutes laiko atsakyt 
į kaltinimus.

Valstijinis įstatymas rei
kalauja bent 73 valandas iš- 
anksto pranešt kaltinamos 
partijos vadams, kad jie 
šaukiami j tardymą. Bet 
balsavimų komisija nedavė 
tokio pranešimo.

Massachusetts Korn. Par- buvo 1,300 tonų.

Vokiečių lakūnai, be kit
ko, bombardavo tuziną ka
reivių stovyklų ir didžiuo
sius karinius anglų sandė
lius; sunaikino dvyliką An
glijos baražo baliūnų.

Vokiečių bombininkai nu
skandino du prekinius An
glijos laivus, po 15,000 tonų 
vienas ir kitas, ir sunaikino 
du karinius anglų sargybos 
laivukus.

or-

po 
ša-

ANGLAI PRANEŠA:
London, rugpj. 14. — An

glų lakūnai laimėjo didžiau
sią iki šiol pergalę prieš vo
kiečių orlaivius. Anglai va
kar nušovė žemyn 69 vokie
čių bombininkus ir išvijo 
apie 430 likusių priešo 
laivių.

Anglų torpedlaiviai, 
aštrių kautynių, nuvijo 
lin motorinius vokiečių tor- 
pedlaivius ir kitus lengvus, 
greitus karinius jų laivus.

Anglai per dieną prarado, 
27 savo lėktuvus.

Anglų orlaiviai naikino 
vokiečių fabrikus, prieplau
kas, gazolino sandėlius, or
laivių stovyklas ir kitus ka
rinius punktus Vokietijoj, 
Franci jo j, Holandijoj, Dani
joj ir Norvegijoj.

tija žada kreiptis į teismus, 
kad panaikintų tokį komisi
jos sprendimą.

Komunistų vadas Frank- 
feld pareiškė, jog balsavimų 
komisija tuom patvarkymu 
“kerta mirtiną smūgį poli
tiniam demokratiniam vei
kimui valstijoje.”

Kaip Wall Strytas Jaučia 
“Žaibišką” Karą?

New York. — Pradėjus 
vokiečių orlaiviams daug- 
meniškai šturmuot Angliją, 
pramonių serai Wall Stry- 
tyje, New Yorke, nupuolė 
vienu iki penkių punktų že
myn. Labiausia nusmuko se
rai plieno, žibalo ir kitų 
pramonių, gaminančių karo 
reikmenis.

Berlin, rugpj. 14. — Pa
gal n a u j a u s ią vokiečių 
skaitliavimą, tai vakar jie 
sunaikinę 132 anglų lėktu
vus, o iš savo pusės prara
dę tiktai 28.

London. — Atakuodami 
anglus, vokiečių bombinin- 
kai nuskandino ir prekinį 
Švedijos laivą “Varia,” An
gliškame Kanale. Laivas

LIETUVOJ ĮVEDĖ 
CIVILĮ ŠLIŪBA

Stockholm, Švedija.—Pra-
Stockholm, Švedija.—Pra

nešama, kad Socialistinės 
Tarybų Lietuvos valdžia 
įvedė civiles vedybas.

Kas po šio įstatymo išlei
dimo ims bažnytinį šliūbą, 
toks šliūbas nebius pripažin
tas. Poros gali teisėtai su- 
situokt tiktai7 civiliu, valdiš
ku šliūbu; bet po tokio ofi- 
cialio šliūbo leidžiama imt 
ir bažnytinis šliiibas, jei kas 
to nori.

Sakoma, kad skirta iki 
5,000 litų baudos tiem, ku
rie neužsiregistravę vietinė
je valdžios įstaigoje, o ims 
bažnytinį šliūbą.

Naujasis įstatymas pripa
žįsta ir perskyras (divor- 
są). Pirmos perskyros kaš
tuos 100 iki 500 litų; antros 
—300 iki 1,500 litų; trečios 
—1,000 iki 5,000 litų. Per
skyras duos teismai.

AMERIKA ŽADA ANG
LIJAI 1,300 LĖKTU

VŲ per Menesi
’ Washington.— A. P. Pur

vis vyriausias Anglijos 
agentas supirkinėjimui ka
ro reikmenų iš Amerikos, 
pranešė rugpj. 13 d., kad 
Jungtinių Valstijų valdžia 
prižadėjo, jog pradedant 
nuo 1941 metų rudens ši ša
lis pristatys Anglijai po 
1,300 iki 1,400 karinių orlai
vių kas mėnesį.

Tas Anglijos agentas sa
ko, kad tai būtų permažai, 
ir ptašo po tris tūkstančius 
karo orlaivių kas mėnesį iš 
Amerikos.

EXTRA
Angly Orlaiviai Pleškina 

Vokiečių ir Italy Fab
riką Centrus

London, rugpj. 14. —Nak
tį anglų orlaiviai bombomis 
pleškino svarbiausius vokie
čių fabrikų centrus ties 
Berlynu ir kitose vietose 
per kelis šimtus ketvirtai
nių mylių, kaip sako anglų 
komanda.

Roma, rugpj. 14. — De- 
sėtkai Anglijos orlaivių 
bombardavo Milaną, Turi
ną, Alessandrią ir Tortoną, 
svarbiausius pramonės 
miestus šiaurinėje Italijoje; 
užmušė 22 nekariškius žmo
nes ir sužeidė kelis kartus 
daugiau.

Roma. — Italai teigia, 
kad jie įsivėržę jau 70 my
lių į Angliškąją Somaliją, ir. vvi4uuu į umiują, 
telieka tik 43 mylios jiem Kai-shekas, žymiausias 
pasiekt s v a r b i a u šią ten 
miestą Berberą su prieplau* 
ka.

ORAS.—Būsią lietaus.

tf.

Verstinas Kareiviavimas Ameri 
ko j Būtų Hitlerio Laimėjimas, 

Sako Senatorius Wheeler
Tvirtiną; kad Verstina Karinė Tarnyba Yra Taikoma ne 

Amerikai Ginti, bet Svetimas Šalis Užpulti .

Washington. — Demokra
tas senatorius Burton K. 
Wheeler rugpj. 13 d. aštriai 
smerkė sumanymą verstino 
kareiviavimo ir vadino jį 
mirtinu pavojum Amerikos 
laisvei.

“Jeigu jus priimsite tą 
sumanymą, tuomi perpjau
site gerklę šiai paskutinei, 
dar gyvuojančiai demokra
tijai ir suteiksite Hitleriui 
didžiausią ir pigiausą per
galę iš visų, kokias tik jis 
iki šiol laimėjo,” užreiškė 
senatorius Wheeler, iš Mon
tanos valstijos.

Jis teigė, kad Burke- 
Wadswortho s u m a n y mas 
dėlei verstinos karinės tar
nybos siekia ne pačią Ame
riką ginti, bet svetimas ša
lis grobti... “tai tokia yra 
intencija Stimsono,” Jung
tinių Valstijų karo minis- 
terio:

“Tie žmonės yra pasinešę 
neva gint visą šią žemes ka
muolio pusę, ir jeigu Ar-

Vyskupai ir Kunigai Sen. Johnson Sveiki
Protestuoja prieš 

Verstiną Kareivystę
Washington. — Senato

riai ir kongresmanai kas
dien gauna naujas krūvas 
protestų nuo įvairių tikybų 
d v a s i š k ių prieš Burke- 
Wadsworth sumanymą, ku
ris siūlo įvest verstiną ka
rinę tarnybą Amerikoje.

Prieš verstiną kareiviavi
mą atsiuntė protestus Phi- 
ladelphijos kard. Dougher
ty, Cincinnati arkivyskupas 
McNicholas, Amerikos ka
talikų vyskūpai (per pralo
tą M. J. Ready), Kristaus 
Bažnyčių Taryba Amerikoj, 
methodistų bažnyčia ir dva
siškiai daugelio kitų religi
jų.

Kardinolas Dougherty pa
ragino visus Philadelphijos 
arkidiecezijos kunigus tele
gramomis ir laiškais protes- 
tuot senatoriam ir kongres- 
manam prieš verstino ka
reiviavimo bilių.

Daugelis bažnytinių vadų 
savo protestuose sako, kad 
verstinas vyrų rekrutavi- 
mas į armiją yra taikomas 
ne šalies gynimui, bet ka
rui ir naikinimo darbui.

Chinai Kovosią, kol Visai 
Išvysią Japonus

Chungking.— Trejų metų 
sukaktyje nuo Japonijos įsi
veržimo į Chiniją, Čhiang

1 įmi
nu vyriausybės vadas, pa
reiškė, jog chinai kovos tol, 
kol atkariaus nuo grobikų 
japonų visą Chinijos žemę 
iki paskutinio colio.* ’

gentina ir Brazilija nenorė
tų, kad mes jas ‘gintume’, 
tai mes (pagal tų žmonių 
planą) turėtume elgtis su 
jomis, kaip su areštantais 
ir kaliniais.”

Senatorius Wheeler įtakė, 
kad dabartiniai Jungtinių 
Valstijų valdovai tik šneka 
apie šalies gynimą, o turi 
mintyje užpuolimo žygius 
prieš Pietų Ameriką, gal 
prieš Meksiką ... “štai kam 
reikia jiem milionų ant mi- 
lionų kareivių.”

“Laiškai, kuriuos aš ga
vau iš Montanos, priešinasi 
verstinam kareivi avimui 
tokia dauguma, kaip 40 
prieš 1,” sakė senatorius 
Wheeler:

Net Perdaug Liuosnorių 
Kareivių

Į Amerikos armiją dabar
tiniu laiku siūlosi kur kas 
daugiau jaunų vyrų, negu ji 
sutinka priimti; Šį faktą pa
liudijo pats generolas Mar-

na Taikos Kongresą 
Būsimą Chicagoj
Chicago, Ill. — Jungtinių 

Valstijų senatorius Edwin 
C. Johnson atsiuntė sveiki
nimo telegramą Komitetui 
Gint Ameriką per Jos Išlai
kymą nuo Karo. Sen. John
son duoda pagarbą žmo
nėms, kurie “turi drąsos 
mobilizuotis už taikos išlai
kymą, kuomet karo isterija 
užplūsta šią šalį.”

Minimas prieškarinis ko
mitetas šaukia' visašališką 
amerikiečių kongresą kovai 
už taiką. Šis kongresas 
įvyks Chicagoj rugpjūčio 
31—rugsėjo 2 d.

Tame didžiame taikos su
važiavime, be kitų, sakys 
kalbas senatorius Gerald 
P. Nye; dr. Francis Town
send, vadas judėjimo už 
pensijas senesniem žmo
nėm, ir kt.

Ed. Hali, Jungtinės Au
tomobilių Darbininkų Uni
jos organizatorius Chica- 
gos srityje, kalbėdamas pen- 
kiem šimtam susirinkusių 
delegatų vietinės Sąjungos 
dėlei Taikos Išlaikymo, už
tikrino, kad , visos unijos 
abelnai yra priešingos vers
tinai karinei tarnybai,—vis 
tiek, ar tai būtų CIO ar 
Darbo Federacijos unijos.

Hali pranešė, kad Jungti
nės Auto. Darbininkų Uni
jos lokalai vien tik iš Mi- 
chigano valstijos atsiųs 600 
delegatų į Chicagoj įvyk
siantį kongresą kovai už 
taikos išlaikymą.

shall, galva generalio štabo.
“Mokėkite kareiviui dau

giau kaip $21 per mėnesį; 
sutrumpinkite jo tarnybos 
laiką iki vienų metų, o gau
site dar milžinišką skaičių 
vyrų liuosnoriai stojančių į 
armiją,” kaip užtikrino se
natorius Wheeler:

“Visos pilietinės laisvės, 
laimėtos per šimtmečius 
sunkių kovų, nueis su dū
mais: jas pavaduos karo 
teismai, kur teisėjas ir ‘džū- 
rė’ bus armijos oficieriat 
Jie teis pilietį ne tik už pa> * 
prastus kriminalius nusikal
timus, bet.už ilgą eilę tokių 
dalykų, kaip kad: x
‘bet kokios neigiančios ar 
provokuojančios kalbos ar 
mosikavimai’ (gestikuliaci
jos) arba ‘bile pasielgimai’, 
kuriuos karo teismas pava
dintų nusikalsiančiais.

“Jeigu jūs įvesi te versti
ną karinę tarnybą taikos 
laiku, tai Amerika jau ne
bus laisva šalis... Tada pi
lietis jau negalės sakyt, kad 
jis nesutinka su vienu ar 
kitu valdžios įsakymu (uka- 
zii)...” Bus panaikinta lai
svė žodžio ir susirinkimų... 
“Darbininkai ir pramone, 
vyrai ir moterys bus su
kaustyti geležiniais pan
čiais, ir tai tokiu laiku, kuo
met didi Amerikos demo
kratija dar su nieku neka
riauja.

“Bet ar tai už šitokią de
mokratiją mūsų protėviai 
liejo savo kraują?”...
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Italija Planuoja Užpult 
Ir Grobi Graikiją
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Roma, rugpj. 14. — Ita
lų spauda rašo, kad Italija 
galėsianti užimt Graikijos 
sala Korfu ir visą Graikijai 
priklausantį Adriatiko pa
jūrį. Tai, girdi, todėl, kad 
graikai pagrobę vieną Al
banijos patriotą ir nukirtę 
jam galvą.

(Graikijos valdžia sako, 
kad ji nieko bendra neturi 
su to albano nužudymu.)

ITALŲ-ANGLŲ KOVA 
SOMALIJOJ

London, rugpj. 14. — An
glai kontr-atakuoja italus, 
kurie grumiasi užimt Ber
berą prieplauką Angliškoje 
Somali j oje, Rytinėje Afri
koje. Sako, jog vienoj vie
toj atmušė italus ir atgrie
bė poziciją; kitur anglai pa
grobė dvi italų kanuoles. 
Palei Raudonąja Jūrą ita
lams dar lieką 100 mylių pa
siekt Berberą, kaip sako 
anglai.

Italai visu įtūžimu ata
kuoja anglus orlaiviais, tan
kais ir kanuolėmis.

Madrid, Ispanija. —- Ispa 
nų spauda rašo, kad Filipi
nų salos esančios ispaniškos 
ir turėsiančios priklausyt 
Ispanijai.
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Admirolo Stirlingo Balsas
Jungtinių Valstijų admirolas Yates 

Stirling Jr. patiekė raštą per United 
Press, kuri savo ruožtu išsiuntinėjo 
laikraščiams. Tame rašte admirolas ke
lia klausimą apie Jungtinių Valstijų-So- 
vietų Sąjungos santykių pagerinimą.

Nesvyruodamas, admirolas Stirling 
pabrėžia, kad Jungtinių Valstijų santy
kiai su Japonija yra prasti ir jie vis 
prastėja. Gali prisieiti anksčiau ar vė
liau Jungtinėms Valstijoms susiremti su 
Japonija. O kadangi Japonija vis labiau 
jungiasi su Vokietija ir Italija, tai ad
mirolas ir klausia: kas būtų jei Ameri
kai tektų kariauti- su tomis visomis tri- 
mis'šalimis ant syk? Dalykai būtų prasti.

Podraug jis pabrėžia ir tą faktą, kad 
Japonijos santykiai yra prasti su Sovie
tų Sąjunga ir tuo būdu Amerikai ir So
vietų Sąjungai reikia tarpusavinius san
tykius taisyti, gerinti.

Paties admirolo Stirlingo žodžiais:
“Rusija yra Japonijos tradicinis prie

šas ir mūsų santykiai su Maskva dau
gelį kartų per pastaruosius 20 metų ne
buvo draugiški. Betgi, nelaimei, Rusija 
ir Jungtinės Valstijos turėtų būti prie- 
teliais. Mums nebūtinai reikia užgirti 
Rusijos tvarkos formą, bet mes privalo
me žinoti, jog daugelyj atvejų mūsų 
praktiški interesai yra toki patys, kaip 
ir SSSR.

“Abi, Rusija ir Jungtinės Valstijos, 
trokšta apsaugoti savo turtą ir plačia- 
sias teritorijas prieš galimą užpuolimą 
iš Ašį sudarančių valstybių ir Japonijos. 
Tuo būdu atrodo logiška, kad pastarieji 
Washingtone reiškiniai sudaryti drau- 
giškesniu^ santykius su Maskva būtų 
pagyvinti.”

Tai teisingai pasakyta. Admirolas Stir- 
lingas pasako tą, ką daugybė žymiųjų 
Amerikos politikų ir visuomenininkų se
nai jaučia. Pastarieji tačiau neturėjo 
drąsos arba progos tokias mintis pa
reikšti. Admirolas Stirling, kaipo kari
ninkas, kaipo konkrečiai imąs dalykus 
vyras, turėjo drąsos ir pasakė, ką jis 
mano.

Mūsų visuomet buvo tokia pažiūra į 
tąjį klausimą. Mes visuomet manėme ir 
manome, kad mūsų kraštui, Jungtinėms 
Valstijoms, reikėtų palaikyti juo glau
desni ir draugiškesni santykiai su So
vietų Sąjunga. Tuomet ir Japonijos po
nai gerai pagalvotų pirmiau, negu jie ką 
nors bandytų daryti, ir Europoje situaci
ja pakitėtų. .

Tik pamąstykime: Jei Jungtines Vals
tijos su Sovietų Sąjunga—abi nepapras
tai stiprios ir didelės valstybės,—gyven
tų draugiškai, tai kokį didelį vaidmenį 
josios suvaidintų Europoje!

Įdomu, kaip pažiūrės į šį admirolo

Perša Imt į USA Armiją Vy
rus nuo 21 iki 45 Mėty
Washington. — Senato

rius Barkley, vadas tų de
mokratų, kurie stengiasi už
kart amerikiečiams verstiną 
kareiviavimą, siūlė suregis- 
truot karinei tarnybai visus 
vyrus nuo 21 iki 31 metų 
amžiaus.

Italai Žygiuoja prieš Ang
lus Somalijoje

Roma,.rugpj. 13. — Italai 
atėmė iš anglų miestą Ada-

Stirlingo žygį Amerikos kietakakčiai. Ar 
ir jį jie bandys apšaukti “penktuoju ko
lonistu”? !

Daugiau “Svečių”
Mes jau nurodėme, kad šiuo metu ame

rikiečiai lietuviai gali tikėtis daug “sve
čių” iš Lietuvos. Tai vis bus pabėgėliai, 
tai vis bus žmonės, kurie yra Lietuvos 
liaudžiai nusikaltę savo darbais ir iš ten 
pabėgę, bijodami atsidurti teisme už sa
vo “griekus.” Tai vis bus buvusieji aukš
ti valdininkai, fabrikantai ir bankininkai. 
Jie spruks iš darbo Lietuvos, kaip. tik 
galėdami ir bėgs į Ameriką. Čia atvykę, 
prašys iš geraširdžių žmonelių pinigų ir 
apie naująją Lietuvą visaip meluos.

Vienas pabėgėlis jau yra—ponas Vi
leišis. Dabar So. Bostono “Darbininkas” 
praneša, kad iš Lietuvos yra pabėgę ku
nigai : Prunskis^-YtauBąĮ’auskis irJCąti- 
lius. Be to, dr. Maceina ir'Būtęhas (ma
tyt, kuniginės spaudos bendradarbis).

Jie prašo iš amerikiečių pinigų į Ame
riką atvykti. O kai čia atvyks, prašys 
juos užlaikyti.

Tai tik pradžia. Bus ir daugiau tokių 
“svečių.”

“Darbininkas” ragina savo pasekėjus 
aukoti šitų “nuskriaustųjų” kelionei. Ku
nigai pinigų turi; jie gali patys sudėti 
ir aniems “svečiams” pasiųsti.

Mes nematome jokio reikalo gelbėti 
žmonėms, kurie bėga iš darbo Lietuvos. 
Darbo Lietuvoje užteks visiems, kas tik 
norės dirbti. O kai dirbs, tai ir gražiai 
gyvens.

Naujoji Lietuvos vyriausybė jau yra 
suteikusi darbo 23 tūkstančiam bedarbių. 
Jie dirba prie viešų darbų. Jie gauna al
gas, tokias, kaip ir fabrikų ir raštinių 
darbininkai. Vadinasi, gyventi gali gra
žiai.

Ir Tai Negerai
Kunigų “Darbininkas” šitaip rašo:
“Sovietų komisarai išleido kitą dekre

tą, kuriuo kiekviena, kad ir mažiausia 
vagystė skaitoma kriminališku nusikal
timu, ir kiekvienas nusikaltėlis bus bau
džiamas mažiausia bausme vieniems me
tams į kalėjimą.”

Na, ir už tai kunigų laikraštis bando 
apkaltinti Sovietų Sąjungą. Kaip tai, 
girdi, Sovietų vyriausybė drįstanti tokius 
įstatymus leisti; tai esą suvaržymas 
žmonių laisvės!

Šio dekreto išleidimas, mūsų nuomone, 
yra labai geras žygis. Kodėl? Todėl, kad 

/ Sovietų Sąjungoj kiekvienas žmogus, ku
ris nori dirbt, gali dirbti, jei tik jis svei
kas. O jei nesveikas, jis gauna ne tik 
gydytojo priežiūrą veltui, bet ir užlaiky
mą. Jei žmogus senas, jis gauna pensiją. 
Taigi Sovietų Sąjungoj vagystė nei iš 
jokios pusės nėra pateisinama.» KAs va
gia, kas nori kito darbą pasisavinti, tas 
yra sunkiai baudžiamas ir turi būti bau
džiamas. Kunigams tas, matyt, nepatin
ka, bet to mažai kas paiso.

“Teisybė Apie Lietuvą”
L. Pruseika, “Vilnies” redaktorius, pa

rašė 32 puslapių brošiūrą “Teisybė Apie 
Lietuvą.” Brošiūrą jau spausdina “Vil
nies” spaustuvė. Ji greit bus gatava.

Tokios brošiūros Amerikos lietuviai 
labai pasigenda. Tad labai gerai, kad L. 
Pruseika ją pagamino. Apie naująją Lie
tuvą žmonės nori kuodaugiausiai tikrų 
žinių, tikrų faktų. Jie suras kalbamo jo j 
brošiūroj.

Taigi jau dabar mūsų literatūros pla
tintojai turėtų siųsti brošiūros užsaky
mus. Kaina, berods, bus tik. 5c. kopijai. 
Užsakymus siųsti: Apšvietos Fondas, 46 
Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

leh, Angliškoje Somalijoje, 
Rytinėje Afrikoje. Italų ka
riuomenė grumiasi vis ar
čiau Berberos, svambiausio 
miesto Angliškoje' Somalijo
je. Dabar siaučia įnirtę mū
šiai su anglais už 40 mylių 
nuo Berberos.

Italų orlaiviai padegė an
glų gazolino sandėlius salo
je Malta.

Savannah, Georgia,' rugp. 
13. — Viesulas ūmai tiek 
daug vandens iš jūros pri
varė ant krantų, kad pri
girdė 35 žmones keliose pa
krantėse rytiniai-pietinėse 
valstijose.

Ispanija Nepripažįsta Ang
lam Teisės Biokaduot Ją
London. — Neseniai An

glija nusprendė biokaduot ir 
visas Ispanijos prieplaukas, 
kad per jas Vokietija ir 
Italija negalėtų gaut jokių 
reikmenų.

Dabar Ispanijos ambasa
dorius Londone pareiškė 
Anglijos valdžiai, kad Ispa
nija pasilaikys sau visišką 
laisvę atmest Anglijos skel
biamą blokadą ar kontra
bandos kontrolę iš anglų pu
sės.

Vaizdas Anglijos jūros pakraštyj: tie debesys — tai ne debesys, bet dūmų ka
muoliai, pagimdyti vokiečių bombų, paleistų į anglų laivus ir pakraščius.

Raudona Armija Atnešė 
Mums Laisvę

Naują mūsų krašto vi
daus padėtį pakeitė Raudo
noji armija. Savo plieniniais 
šarvais sutruškino žulikų ir 
banditų šaiką, kuri keturio
lika metų terorizavo Lietu
vos darbo liaudį. Šiandien 
mes džiaugiamės laisve, 
džiaugiamės Proletarinės 
armijos jėga, prieš kurią 
sudrebėjo visa Pabaltijo 
buržuazija. Nuriedėjo nuo 
savo sostų ir pasprūdę niek
šai su darbo žmonėmis el
gėsi žiauriau net už rusų 
carus. Kiek geriausių tau
tos jėgų nuvarė į kapus, 
kiek supūdė kalėjimuose, 
kiek kankinosi kalėjimuose 
tautos sūnų, sukaustytų re
težiuose ...

tinkamai šeimos išlaikyti, 
turėjo išsipirkti amatų pa
tentus; valstietis, plušėda
mas per vasarą laukuose, 
turėjo visą savo prakaito 
vaisių atiduoti lupikauto
jams. Valstiečiai buvo pa
versti baudžiauninkais, ku
rie turėjo eiti lažą ir ligi 
paskutinio cento atiduoti 
Smetonos dvarui, nes jo 
antstoliai grąsindavo išves
ti paskutinį arklį ir karvę. 
Dideli skaičiai ūkių buvo 
parduodama iš varžytynių. 
Jei norėjo nusipirkti malkų 
valstietis ar ūkininkas, tu
rėjo pirkti iš varžytynių ir 
mokėti apsurdiškai brangią 
kainą už malkas, o ponai 
urėdai žaliavo, už valstiečių
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Waterbury, Conn.
Sveikatos ir Kultūros Drau

gijos susirinkimas įvyko 8 d. 
August. Į susirinkimą netikė
tai atsilankė daug žmonių. 
Net buvo atvykę draugai Dū
dai su savo giminėm iš Wood
bury, Conn.

Sveikatos ir Kultūros Drau
gija yra nutapius demonstruo
ti valgius kiekviename susi
rinkime. Valgius demonstruo
ja draugė M. Svinkunienė. 
Valgiai būna pagaminti pagal 
maisto chemistry ant vietos 
susirinkime prie žmonių akių 
iš daržovių, vaisių ir kitokio 
maisto, kuris nėra sugadintas 
ir duodamas žmonėms suval
gyti, kurie būna susirinkime.

Šiandien polit - kaliniai 
laisvi! Mes juos su džiaugs
mu išskėstom rankom suti
kom! Jie už. mus kentėjo! 
Didžiuma jų neteko sveika
tos ir jaunystės, ištisą eilę 
metų nematė saulės. Šian
dien mes lenkiame galvas 
prieš juos, kaip didžius ko
votojus už laisvę. Bet jų ko
va nesibaigia, o dar prasi
deda. Mes laisvę atgavom 
tautų išlaisvintojos Raudo
nosios armijos dėka ir tą 
laisvę turime saugoti, kad 
daugiau jokie buržuaziniai 
banditai iš mūsų neišplėštų 
jos!

Būdami po Smetoniško 
režimo letena, mes buvome 
persekiojami ir apkraunami 
įvairiais mokesčiais. Neuž
teko, kad darbininkas netu
rėjo žmoniško pragyvenimo, 
negalėjo ir buto apsimokėti 
dėl darbo nebuvimo, dar jis 
buvo apkraunamas buto 
mokesčiais; amatininkas, 
kuris gaudamas ubagišką 
atlyginimą ir negalėdamas

ir ūkininkų pinigus suko 
sau šiltas gūžtas. O Smeto
nos sėbrai tuo tarpu kombi
navo, kaip apkrovus gyven
tojus dar didesniais mokes
čiais. Buvo ir progų. Jiems 
nerūpėjo, kad darbo liaudis 
būtų aprūpinta, kad padėtų 
iš skurdo išlipti gyvento
jams, o rūpėjo savęs neriu- 
skriatisti, nes reikėjo užsie
nyje pirkti vilas, dvarus, 
plantacijas, kur galėtų pa
bėgti ir laimingai, sau gy
venti. Taip ir atsitiko. Ta
čiau nuo liaudies teismo nė 
vienas nusikaltėlis nepasi
slėps.

Stasys Dovydaitis.
(“L. Aidas”)

Italija Grąsina Graikijai
Roma. — Italai grūmoja 

karu Graikijai todėl, kad 
graikai pagrobė Albanijos 
“patriotą” Daultą Hoggia ir 
nukirto jam galvą. Albanija 
yra italų užkariauta koloni
ja.

Važiuokite į “Laisvės” 
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
~f BILIETAS $1.75 Į ABI PUSI

I * ‘ ‘ ’ . ■
—r...,--------------------------- ---- —•—•—   —:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------—

Tuojau i užsisakykite bilietus važiuoti busais į ‘‘Lais
ves0 pikniką. Philadelphijoje. Bušai išeis iš šių vietų: 
Williamsfcjurgh, Central Brooklyn, East New York, 
Ridgewood ir Maspeth.

Pranešimas
Matomai vasaros karščiai 

ir politinis persiorganizavi-j 
mas motulės Lietuvos san-j 
tvarkos, didelei paveikė į 
psychiniai į Amerikos lietu
vius, sroviniai nusiteikusius 
vadus-vadukus, kad kai ku
rie jų prarado lygsvarą ir 
skiepija kerštą ir ekcesus į 
i mases žmonių.

Meldžiu susirgusių jų - ne
laimingųjų taip vadinama 
liga Megalomania, jų arti
mas gimines ir bičiulius at
vesti į mano gydytojo ofisą 
gydymui, kol dar liga neįsi- 
sendino ir yra pagydoma.

Dr. Med. A. L. Graičūnas.
3312 So. Halsted St.,

Chicago, Ill.
Red. Pastaba. — Su šiuo 

“pranešimu”, dr. Graičūnas 
prisiuntė ir iškarpą iš so
cialistų organo, kur jis yra 
purvinamas dėlto, kad pri
taria naujajai Lietuvai. 
Taigi savo niekintojams, 
matyti, jis ir taiko šį “pra
nešimą.”

Wilmerding, Pa.
Lietuvos Sūnų Kliubas ir 

L.D.S. 37 kp. laikytam savo 
mėnesiniame susirinkime, 3 d. 
rugpjūčio, vienbalsiai nutarė 
pasiųsti pasveikinimą Lietu
vos prezidentui Justui Palec
kiui ir visai Lietuvos Liaudies 
Valdžiai.

Lietuvos Sūnų Kliubo ir L. 
D. S. 37 kp. valdyba.

Pirmininkas, S. Taraila, 
Iždininkas, A. Svežauskas, 
Fin. Sekr., J. Piontka, 
Prot. Sekr., F. Wilkas.

Draugijos nariai, kurie yra 
užsimokėję savo mokestis 
draugijai, kurios tik yra vie
nas doleris į metus, gauna tą 
maistą už dyką. Pašaliniai 
žmones, kurie nėra draugijos 
nariai, turi užsimokėti 10c. už 
valgį.

Draugė D. Jesulaičiutė duo
da paskaitą kiekvieną susirin
kimą per 20 minučių iš Nor
walk Laboratorijos daktarų 
knygų.

Pikniko rengimo Komisija 
D. Jesulaičiutė, M. Svinkunie
nė ir N. Aliulis raportavo, kad 
rengiasi prie pikniko visu 
smarkumu.

Pikinikas įvyks 18 d. Au
gust 1940 m. Lietuvių Darže, 
už Lake Wood ežero, Water
bury, Conn.

Grais Merry Makers Orkes
trą. Bus programa: Dainuos 
Chamber of Commerce mergi
nų Choras iš Waterbury, 
Conn. Sakys prakalbas natū
ralistai, J. W. Thomsonas, Ch. 
Labanas ir P. Baltrėnas iš 
Brooklyn, N. Y. ir daktaras 
M. J. Colney iš Waterbury, 
Conn. Jie duos patarimus apie 
sveikatą visiems už dyką. Bus 
traukiama judami paveikslai. 
Vėliaus bus rodomi ir galėsite 
save matyti judamuose pa
veiksluose, kurie dayvausite 
18 d. rugpjūčio Sveikatos ir 
Kultūros Draugijos piknike.

Valgiai ir gėrimai bus visi 
natūraliai, nes komisija rūpi
nasi sutaisyti valgius kuo ge
riausius.

Visus kviečiame atsilankyti 
į šį pikniką ir pasinaudoti ta 
proga.

Komisija.

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų.

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas

Gerbiama Redakcija: Man 
vienas žydų tautybės žmo
gus rodė anglų kalboje ma
žytį laikraštuką pavadintą 
“Lithuanian Inform ation 
Service.” Jis sako, kad jam 
atsiuntė tiesiai į namus. Ar 
žinote, kas jį išleidžia ir 
koks jo tikslas yra? Man 
jį neteko saityti. Už paaiš
kinimą būsiu dėkingas.

Brooklyno Pilietis.
Atsakymas ♦

Taip, ir męs matėme ši
tą naują šlamštelį. Jį išlei
džia smetonininkų bendras 
frontas, į kurį sueina fašis
tai, menševikai ir klerikalai. 
Įžangoje 'skaitome sekamas 
informacijas:

“New Yorko miesto lietu
viškų laikraščių redaktoriai 
1940 metų rugpjūčio 4 dieną 
sudarė biurą apsikeitimui 
žinių iš Lietuvos ir kitų Pa
balti jos kraštų, kurias oku
pavo rusų komunistinė • ka
riuomenė. Šis biuras bus 
vadinamas “Lithuanian In
formation Service” ir laikas

katalikų savaitraščio ‘Ame
rika’ redaktorius laikinai 
pasiėmė ant savęs šito biu
ro direktoriaus pareigas. Į 
redakcinį štabą įeina ponai 
John Kruze, vyriausias li
beralinio dienraščio ‘Vieny
bės’ redaktorius, Juozas V. 
Stilsonas, redaktorius socia
listinio savaitraščio ‘Naujo
ji Gadynė’ ir Konstantinas 
R. Jurgėla, advokatas ir 
publicistas”.

Iš to jau aišku, ką rašys 
ir kokias informacijas žmo
nėms duos šitas smetoninin
kų biuras. Jau pirmam nu
meryje sudėti visi melai ir 
išmislai prieš Lietuvos liau
dį, kokius skelbia “Ameri
ka”, “Vienybė” ir “Naujo
ji Gadynė”. Kadangi lietu
viai šitiems jų melams ne
betiki, tai jie tikis pasiekti 
angliškai kalbančią publiką.

Labai įdomu ir tas, kad 
Laučka, Kruze ir Stilsonas 
tarpe lietuvių žydus visaip 
bjauroja ir kolioja, bet tuo 
tarpu tiems patiems žy
dams savo šlamštą siuntinė
ja ir prašo jų užuojautos ir

nuo laiko išleidinės spaudai 
pranešimus, - paremtus vė
liausiomis informacijomis...

“Ponas Juozas Laučka,

paramos kovoje prieš Lietu
vą. Ar bereikia jieškbti di
desnių veidmainių, kaip ši- ’ 
tie vyrai?
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Laiškas Amerikos Lietuviams Youngstown, Ohio
Jau iš Laisvos Lietuvos

telpąs Jokūbo 
laiškas iš Lietu- 
per dig. Jančių,

Žemiau 
Plečkaičio 
vos atėjo 
gyvenantį Worcester, Mass.
Jokūbas Plečkaitis jau yra 
seniau rašęs amerikiečiams 
laiškų per tą patį d. Jančių. 
Jis pasirašydavo “Šešupės 
Banga”. Jis, rašydamas laiš
kus, visaip kraipė savo 
rankraštį, kad Smetonos Į 
žvalgyba jo nepačiuptų, ka
dangi’jis rašė apie baisią 
priespaudą, kokią Lietuvos 
žmonės kentė prie fašistinio 
režimo. Dabar tas pats d. 
Plečkaitis jau rašo savo 
tikruoju vardu ir pavarde. 
Dabar jis nesibijo Smetonos 
žvalgybininkų, nes Lietuva 
jau laisva. Prie progos “Lai
svės” redakcija taria nuo
širdžią padėką Jok ūbui 
Plečkaičiui už rašytuosius 
seniau laiškus ir kitus raši
nius, kuriuos jis siuntė 
“Laisvei.”—“Laisvės” Red.

Jau keletą mano rašytų 
laiškų iš smetoninės Lietu
vos Jums teko skaityti, ku
riuose kiek galėdamas nu- 
šviesdavau buvusią, supuvu
sią santvarką, negirdėtus 
žiaurumus, darbo žmonių 
atžvilgiu. Bendrai tariant, 
apie kruvinąjį Smetonos re
žimą, v

Šį laišką jau rašau iš ki
tokios Lietuvos — iš Sovie- 

’ tų Lietuvos, kuri pirmu 
kart istorijoj, dėl susidėju
sių palankių politinių aplin
kybių, išsilaisvino iš sauje
lės engėjų ir griežtu, spar
čiu tempu jau eina kitu ke
liu. Šį laišką jau rašau be 
jokios baimės, kad būsiu 
žvalgybos sučiuptas. Nerek 
kalinga jau rašant dešinę 
ranką veržti gurnu, kad iš
eitų visai skirtingos rankos 
virpėjimas, nei nereikia kei
sti rašyseną, kad kartais 
pašte patikrinę, nerasti} au
toriaus. Nereikalinga man 
dabar ir slapyvardis “Šešu
pės Banga,” kuriuo pasira- 
šinėdavau pirmesnius laiš
kus! Šiame laiške kažin ką 
įdomaus neparašysiu, nes 
Jums jau,viskas žinoma, o 
iš praeities sužinosite daug 
ką iš atskirų specijaliai iš
leistų raštų, kurie netrukus 
bus išleisti, kurie atidengs 
daug tokių dalykų iš Smeto
ninės valdžios, apie kuriuos 
dar mažai kas žino. Čia tik 
apyčiupomis perbėgsiu tuos 
įvykius, kurie netolimoj pra
eityj buvo ir kas dabar vyk
sta, nes Smetonos šalininkai 
ypač užsieniuose daug sklei
džia apie Lietuvą neteisin
gų gandų.

Smetona Pagrobė 
$80,000.00

Smetoninės valdžios pas
kutinės dienos buvo labai 
žiaurios kairesnių pakraipų 
žmonėms. Tuoj po sudary
mo su Sov. S-ga draugingu
mo sutarties ir įėjus Rau
donosios Armijos daliniams 
į Lietuvą, smetoninė val
džia paslapčiomis, o kunigai 
viešai per pamokslus pradė
jo smarkią akciją prieš ko
munizmą. Baugino Lietuvos 
liaudį, esą Sovietų respub
likose vos gimusius kūdi
kius atima nuo tėvų, kad 
baisiai jie ten vargingai gy
vena, o neretai miršta ba
du; kad kunigus kankina 
ir draudžia melstis; kad So

vietų armija apiplyšusi ir 
išbadėjusi, ir tt. Draudė 
žmonėms kalbėtis su sovie
tų kariais, o kurie to ne
klausė, tuos veždavo į dar

bo stovyklas arba uždary
davo į kalėjimus. Lietuvos 
komunistai, n u j a u s d ami, 
kad taip ilgai negalės būti, 
dar daugiau pradėjo veikti, 
o Smetona savo ruožtu juos 
grūsti į kalėjimus. To viso 
padariniai Jums jau žinomi 
,ir šiandien jau viskas apsi
vertė kojomis aukštyn. Sme
tona su savo sėbrais, Zosė- 
mis ir Jadvygomis, nujaus
damas, kad gali tekti atsa
kyti už kruvinus darbus, 
apsirūpinęs lengvais bran
giais pakietais ir dar pasiė
męs iš banko 80,000 dolerių, 
sėdę į mašinas lenktynių 
greičiu, dūmė į Vokietiją, 
net niekam nepranešęs ir 
neperdavęs savo pareigų. 
Kad suprasti, kokia baimė 
juos visus buvo apėmusi, 
galima spręsti iš Smetonos 
žento Valušio (aukšto ran
go ir kelių įstaigų viršinin
ko), kuris po sunkios gerk
lės operacijos, nors ir gydy
tojų draudžiamas pasilikti 
Lietuvoje, vistiek dūmė Vo
kietijon, kur Karaliaučiuj 
mirė. Toks Smetonos ir jo 
sėbrų elgėsis padarė sunkų 
ir neužmirštamą jiems pra
keikimą.

Dar neužmiršus žmonėms 
apie nuostabų Smetonos bė
gimą, į Lietuvą pagal savi
tarpinį susitarimą pradėjo 
žygiuoti Raudonoji Armija, 
kuri įbaugintiems žmonėms 
buvo sukėlusi nerimą,, bet 
tuoj visos abejonės prany
ko ir Sovietų kariuomenė 
visur buvo sutikta su gėlė
mis ir ovacijomis. Tenka pa
stebėti, kad Sovietų kariuo
menė visai ne ta, kurią dau
guma prisimena iš prieška
rinių laikų. Visi kariai iš
mokslinti ir labai džentel- 
menškai elgiasi, be to, ap
rengimas jų geras ir visai 
nepanašu į paskleistus gan
dus. Jų daliniai išskirstyti 
po visus. Lietuvos kampus 
ir labai gražiai sugyvena su 
vietos žmonėmis ir su mū
sų kariuomene. Sovietų ka
riai stebisi, kad Lietuvoj 
daug yra .turtuolių, o dar 
labiau stebisi kaip mato el
geta^ ir kitus labai vargin
gai gyvenančius žmones. 
Sovietų kariai pasižymi dai
nomis. Vos tik kur susibū
rė keli kariai, tuoj traukia 
revoliucijines dainas.

Mūsų kariuomenė irgi 
jau netokia, kokia buvo pir
miau. Prašalinti visi tie ka
rininkai, kurie drauge su 
Smetona nuvertė žmonių 
išrinktą valdžią ir visi kiti, 
kurie buvo žiaurūs žemes
niems kariams. Kareiviai 
dabar gali dalyvauti su'si-

niam gyvenime. Niekas da
bar prievarta nevaro karei
vių j bažnyčias ir nedrau
džia liuosu laiku 
kareiviniu sienų. * c v

dabar drebėti
prieš karininką, bet visi jau
čiasi lygiateisiais žmonė
mis.

išeiti už 
Nereikia 
kareiviui

Gyventojų Nuo- 
Labai Pakitėjo

savininkams ir 
užėjo liūdnos die-

Lietuvos 
taika

Dvaru 
buožėms 
nos. Jie gerai žino, kad tie 
turtai, kuriuos sukrovė dar
bininkai, jau yra ne jų, bet 
priklauso tiems, kurie kru
vinu prakaitu tuos turtus 
sukrovė. Esantieji dvarai ir 
stambieji buožių ūkiai bus 
atiduoti darbininkams be 
jokio atlyginimo, o tų turtų 
buvę savininkai negaus už
tai nieko, tik gaus tiek kiek 
ir jo buvęs kumetis. Jau da
bar įsakyta dvarų ir stam
bių ūkių darbininkams, kad 
neleistų savininkui pardavi
nėti gyvulius, javus, paša
rą ir kitokį gyvą ir negy
vą ūkio inventorių, o jei ką 
nori parduoti tai turi susi
rinkti visi darbininkai ir 
nutart ar galima ką nors 
parduoti ’ ar ne. Konfiskuo
tas visas užsienin išbėgusių 
smetonininkų turtas. Per
tvarkoma prekyba. Prade
dama suvalstybinti privatiš- 
kas įmones ir šiaip visose 
srityse ruošiamasi prie vi
siškai naujų reformų.

Miestų, dvarų ir kaimų 
darbininkai džiaugiasi, kad 
pasibaigė jų priespauda ir 
dabar su dideliu pasiryžimu 
ruošiasi prie naujo gyveni
mo. Visur steigiamos Ko
munistų Partijos kuopos ir 
profesinės Sąjungos. Be to, 
visi laukia naujos žemės re
formos, kuri daug, daug 
bus skirtingesnė už buvusią. 
Kaip bus sutvarkytas že
mės klausimas dar tikrų ži
nių nėra, nes viena pusė 
darbininku nori kolchozinio 
ūkio, kiti prie atskiros nuo
savybės, bet greičiausiai bus 
patenkintos abi pusės. Klys
tų tas, kuris manytų, kad 
dabar Lietuvoj darbinin
kams bus bibliškas rojus, 
bet ir tą turėtų kiekvienas 
žinoti, kad blogiau tai jau 
nebus. Darbininkas prie 
Smetonos režimo buvo lai
komas lygus gyvuliui. Jam 
nieko nebuvo duodama, tik 
visą laiką buvo 'skatinamas 
dar sunkiau ir smarkiau 
dirbti. Jam nebuvo leidžia
ma organizuotis; nebuvo 
kreipiama į jo prašymus 
atyda ir durys jam visur 

rinkimuose, mitinguose ir buvo uždarytos. Dabar jau 
kitokio pobūdžio visuomeni- to nėra.

Kunigijos Rojui Galas
Labiausiai Lietuvoje už 

visus buvusius liaudies en
gėjus yra išsigandusi dva
siški j a. Ji dar ir dabar ne
atgauna žado. Nauja vy
riausybė be jokių tūpčioji- 
mų ir svyravimų nubraukė 
jiems gražias algeles ir įvai
rias pašalpas. Išvyti iš ka
riuomenės kapelionai (ku
nigai), kurie kareivius mul
kindavo, aiškindami, kad 
žuvęs kovoje kareivis tuo- 
jaus eina į dangų. Nelankys 
daugiau dvasiškiai mokyk
las ir netampys - nelupinės 
laisvamanių tėvų vaikams 
ausis, kad nemoka poterių. 
Bus tuojau įvesta civilinė 
metrikacija, kurios nebuvi
mas stebino visą kultūringą 
pasaulį ir nereikės pažan
gios minties žmonėms eiti 
pas dykaduonius klebonus, 
kad jie už nėjimą išpažin
ties ar nedavimą dešimti
nės būtų koliojami. Dabar 
kunigija nerašo ir nerenka 
parašų prieš civilinę metri
kaciją, nes mato, kad jau 
atėjo jų viešpatavimui ga
las. Nieko nepagelbėjo nei 
smetonininkų taip stropiai 
pildomas Vatikaniškas kon
kordatas. Dabartiniai mi
nistrai lankydami provinci
jas jau nelanko klebonijos 
ir bažnyčios, kaip tai dary
davo smetonininkai, bet ei
na ten, kur reikalinga—pas 
liaudį. Didelį susirūpinimą 
turi ir Lietuvos šventakup- 
riai (pas mus taip priimti 
vadinti visus davatkinus ir 
davatkas), kadangi jie įsiti
kinę, kad gali bažnyčias be
dieviai išgriauti, o kunigus 
paimti prie, darbų. Tokia jų 
baimė žinoma yra be pa
grindo.

Vienu žodžiu tariant, pa
sibaigė klerikalų viešpatavi
mas Lietuvoje. Jie atskirti 
nuo valstybės 5ir jiems ne
bus leidžiama, kaip iki šiol, 
mulkinti liaudį. Negaus dva
siškų a daugiau pašalpų iš 
valdžios savo leidžiamiems 
laikraštėliams ir kitokiam 
šlamštui, kurio buvo visur 
pilna,—veltui arba už pus
dykę dalinama.

Baigdamas šį laišką ra
šyti, dar ir tai turiu pažy
mėti, kad jei kada parvyk- 
site į Lietuvą pasisvečiuoti 
arba ant visados, tai rasite 
daug skirtingumo, negu pir
miau buvo. Nėra dabar pas 
mus žodžio “ponas”, bet 
“draugas” arba “tamsta.”

Tie, kurie kovojo už žmo
gaus teises ir buvo pūdomi 
kalėjimuos dabar jau laisvi 
ir dirba pažangios minties 
darbą.. Dabar kalėjimai tik 
kriminalistams ir tiems, ku
rie dar nori, arba norės ki
tą žmogų laikyti už gyvulį, 
kurie eina prieš pažangios 
minties žmonių srovę. Tuos, 
kuriuos Smetonos budeliai 
nukankino (jo įsakymu) ir 
jų kūnus užkasę,’ arkliais že-

mę sutrypė, dabar suranda
mi ir bus palaidoti ten, kur 
jiems vieta.

Labai daug vyksta Lietu
voj pakeitimų, o dar dau
giau jų bus ateityj. Jei kas 
bus įdomesnio, parašysiu ki
tą kartą.

Jokūbas Plečkaitis.
1940 m. liepos mėn. 27 d.

Hartford, Conn

turėti ir svečių iš su- 
Mass. ir New Yorko 
spaudos naudai išva-

Lietuvių Darže,

Lietuvoj ■ po 
nemėgsta po- 
Jau iš to pa
matyti, k no
ki ika paspru-

LDS 9 kp. piknikas įvyks 
August 18 d., nedėlioj, po pie
tų, pas draugus Skirkevičius 
ant ūkės. Bus gera muzika dėl 
šokių. Kviečiami visi, jauni 
ir suaugę, iš Youngstown ir 
apylinkinių kolonijų lietuviai 
atsilankyti.

Kelrodis j pikniką: 
Youngstown važiuokite 
keliu ; pravažiavę Lincoln
ką apie mylią, pamatysite už
rašą po kairei Lamar Ave. 
Ten biskį pavažiavus randasi 
ir pikniko vieta po dešinei.

422 
Par-

LDS 9 kp. atsibuvo mėnesi
nis susirinkimas August 4 d. 
Nutarta gerų tarimu. Valdyba 
turi nuvažiuoti į Niles, Ohio, 
kaslink sutveritno LDS kuo
pos. ’ Ir užgyrė Lietuvos nau
ją valdžią vienbalsiai. Užgy
re ir Lietuvos Seimo tarimus 
prisidėti prie Sovietų Sąjun
gos. Mes pasisakėm remsime 
Lietuvos liaudies darbininku ir 
valstiečių valdžia ant visados

Frank J. Madison.
9 Kp. Pirm.

Binghamton, N. Y

pareigas Board direktoriaus, 
tai tik viena moteris, kuri bu- . 
vo išrinkta į virš minėtą įs
taigą už 1940 metus.

Taipgi serga drg. Shelienė 
jau ilgokas laikas, tik nese
niai teko mums sužinoti. Ji 
yra L.L.D. 20 kuopos ir Mote
rų Skyriaus narė.

Serga drg. Stasys 
fotografistas, kuris 
studiją mieste. Jam 
sunki operacija Lords ligoni
nėje. Jis yra L.D.S. 6 kuopos 
ir L.L.D. 20 kuopos narys. Lin- ’ 
kiu jums, draugės-ge, greito $ 
pasveikimo!

Mirė draugė Kazėnienė, ku
ri išsirgo ilgą laiką išgulėjo 
ligoninėje keliolika mėnesių 
ii’ po ilgai kankinančios ligos 
mirė. Vėliaus bus plačiau ap
rašyta apie ją. Dabar stoka 
inforamiejų. Draugas Kazėnas 
yra “Laisvės” skaitytojas. 
Reiškiu jums gilios užuojau- | 
tos liūdnoj valandoj.

J. K. Navalinskiene.

Vineikis, 
•užlaiko 

padaryta

I

Santa Cruz, Calif.
28 d. liepos, draugiškam iš

važiavime, sukviestam draugų 
Mugianių, tarpe ramių, gražių, 
pagarsėjusių Californijos did- 
medžių, būrelis San Francisco 
ir Oakland draugų-ių atžymėda
mi Mugianių vedybų sukaktu
ves, atsiminė apie dabartinę

Kiek daug įvairių nuomonių 
dabar atsiranda linkui Lietu
vos! Kiek abejonių ir kiek spė
liojimų. Ant vietos nusitarta • 
paaukoti per Apšvietos Fondą,, 
idant paskleisti daugiau tiesos, 
daugiau apšvietos apie Lietuvą.

Aukota sekamai: A. ir K. 
Mugianiai $3, J. ir K. Karosai
$2, J. K. Chaplik $1.50, Matt 
Strauss $1.50, B. V. Sutkai 
$1.50, M. Paukštienė $1, K. V. 
Kiesil $1, W. Cerp $1, M. Bal- 
tulioniūtė 50c, Teldo King 50c, 
K. Paljienė 50c. Viso $14. Au- 
kavusiem ačiū.

tik

Mieste
Vaičekaus-

Garsinkite savo biznį dien 
raštyje “Laisvėje

L.L.D. 20 
Moterų

skaniais valgiais ir 
nes rengėjos deda

pasišnekuočiuoti, 
kazyrėmis palošti.

valgiais.
sukelda-
tik nuo
spaudos

kad šiais'

Middlesex, Anglijoj, išlenda iš gilių “duobių,” kurios padarytos apsaugai nuo 
orlaivių bombų. Šiose patalpose sutelpa 1,000 mokinių ir mokytojų.
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Spaudos Piknikas Artėja
Neužilgo įvyks pirma diena 

rugsėjo, kurioje conektikiečiai 
lietuviai suvažiuos iš visų mie
stų, miestelių ir kaimų, taipgi 
tikimasi 
siedijos 
valstijų 
žiavime,
Hartforde, pakelyj arti Glas- 
tonbery, prie 24 stoties.

Čia žmonės suvažiuos no 
vien pasimatyti, pasišnekėti 
kas dabar dedas naujoj Lie
tuvoj, bet sykiu paremti savo 
spaudą, laisvąją spaudą, kuri 
kasdien paduoda žinias iš dir
bančiųjų sluogsnių. Lietuviai 
tartum iš prigimties nemėgo 
ponų gyvenant 
caro letena. Jie 
nijos nei dabar, 
vyzdžio galime 
met Smetona su
ko pas Hitlerį ant burdo, kuo
met buvo daleista laisvai išsi
rinkti Seimo atstovybė, ten vi
si balsavo ir pasirinko į Sei
mą tokius žmones, kurie poni
ją paprašys užsidirbti sau 
duoną taip, kaip kiekvienas 
kaimietis ar miestietis užsi
dirba. Mes kupini džiaugsmu, 
kad ponijai bus padarytas ga
las, kad išnaudojimo kitų si
stema pasinaikins ant visados, 
kad liaudis tvarkysis, kaip ji 
geriausiai supras.

čia ant vietos mes Ameriko
je irgi džiaugiamės turėdami 
savo spaudą— “Laisve,” “Vil
nį,” “šviesą,” “Tiesą” ir gra
žiu knygų, čia mes iš jų se
miame kasdienines žinias'ypač 
iš dienraščių. Tik šie vieni pa
duoda teisingas žinias iš da
bartinių įvykių Lietuvoj,
jie lietuviam rodo kelią į švie
sesne ateitį. Už tai mes jų 
palaikymu rūpinamies, rengia
me išvažiavimus vasaros lai
kais ir tą patį padarysime 
Conn, valstijoje rugsėjo 1 d.

Šiame išvažiavime bus graži 
programa surišta su Lietuvos 
žmonijos nauja permaina, bus 
kalbėtojai ir nagaliaųs Conn, 
valst. šeimininkės suves savo 
gaminimo ir įvairiausio skonio 
valgiu. Kurios draugės dar 
nėsat nusitarę ką nors paau
koti dėl moterų stalo, tuojau 
pagalvokite, ir atvykdamos at
veskite, o dar būtų geriau, 
kad iškalno praneštumėte, ku
rios ir iš kurių miestų ką ža
date dėl moterų stalo paruoš
ti, tas komisijai duotų progą 
prisirengti geriau su

Praeityj moterys 
vo po šimtinę, kitą 
valgomų daiktų dėl 
naudos. Tikimės,
metais dar geriau bus pasi
darbuota, nes Lietuvoj ponijai 
nykstant, čia esantieji lietuviai 
labiau glaudžiasi daiktan, kad 
ten esamus savo brolius pa
sveikinus, ir jiem palinkėjus 
gražiau gyventi, negu ponijai 
valdant.

Baigiant pranešimą rašyti 
apie spaudos naudai išvažiavi
mą, raginame visų organizaci
jų ir šiaip veikėjų pasidarbuo
ti išgarsinti visais būdais, kad 
išvažiavimas, įvykstąs 1 d. 
rugsėjo (Sept.), Lietuvių Dar
že, Hartforde, būtų skaitlin
gas. Taipgi, garsindami pra
neškite, kad didžiųjų organi
zacijų išvažiavimas šią vasarą 
.jau paskutinis, tėdėl paskutinė 
proga iš plačios apielinkės su
sitikti su žmonėmis ypač iš to
limų miestų, iš Worcester, 
Boston, Mass., iš New Yorko 
ir kitų didesnių ir mažesnių 
miestų ir miestelių.

Tylintys.

Linksmas Išvažiavimas
L.L.D. 20 kuopos Moterų 

Skyrius rengiu linksmą išva
žiavimą, kuris įvyks sekma
dienį, rugpjūčio 18-tą dieną, 
A. Yudikaičio farmoje. Pra
džia 12 valandą dienos. Šis 
išvažiavimas yra rengiamas 
tikslu, kad sueiti su visais vie
tos lietuviais ir praleisti link
smai laiką, 
pažaisti,
žinoma, bus galima ir pasi
vaišinti 
gėrimais, 
dideliausių pastangų, kad bū
ti prisirengusioms pavaišinti 
visus dalyvius.

Tad visus vietos ir apylin
kės lietuvius širdingiausiai 
prašo atsilankyti ir visiems 
sykiu pasilinksminti atvirame 
ore. Kaip numatoma, tai šis 
Moterų Skyriaus išvažiavimas 
bus paskutinis šį sezoną, tad 
pasinaudokime proga ir da
lyvaukime visi ir visos.

širdingiausiai užprašo visus 
skaitlingai atsilankyti.

kuopos
Skyrius.

London, rugpj. 12.
Šiandien desetkai vokiečių 
orlaivių vėl bombardavo 
Angliją. Anglai sakosi su
naikinę dešimtį vokiečių or
laivių.

Ligoniai Mūsų
Serga draudė K. 

kienė, kuri užlaiko gražia ge
liu įstaiga. 48 Mygatt St. Ji 
jau serga kelinta savaitė; guli 
savo namuose. Kam laikas pa
vėlina aplankykite ją. Drg. 
Vaicekauskienė yra Moterų 
Skyriaus “narė, taipgi ir kitu 
org. L.D.S. 6 kuopos. L.L.D. 
20-tos kuopos narė ir Lietuviu 
Svetainės šėrininkė, ir eina

Paskilbusią Knygą
PATARIMAI VYRAMS 

APIE LYTIES DALYKUS 
Dar galit pas mane gaut 

Tai turininga D-ro Robinsono 
knyga apie svarbiausius lyties 

veiksnius ir lytinę higieną. 
Kaina buvo $2.00; dabar 

parduodu už, $1.00 
Reikalavimus adresuoki t: 

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

DIDYSIS CONN. VALSTIJOS

Spaudos Piknikas
Įvyks Sekmadienį, 1 Rugsėjo (Sept.)

LIETUVIŲ PARKE
Lighthouse Grove East Hartford, Conn.

Rengia LLD, LDS ir LMS Apskričiai

Programos išpildyme dalyvaus LMS Conn, valstijos ap
skričio chorai. Drg. A. Bimba iš Brooklyn, N. Y., pasakys 

prakalbą apie naujas permainas Lietuvoje ir 
Lietuvos valdžioj.

Šokiams gros Laisvės Stygų Orkestros narių sudaryta orkestrą k 
t lietuviškus ir amerikoniškus šokius

Prie šeimininkių stalo bus t galima pasirinkti {vairiausių valgių, ku
riuos pagamins visos Connecticut valstijos Šeimininkės ir 

suveš ant šio pikniko.
—------ ---------- BUS ĮVAIRIŲ GĖRIMŲ--------------- -----

Visi Connecticut valstijos lietuviai prašomi patys dalyvauti šiame 
piknike ir kviesti kitus, kad dalyvautų, nes visas pelnas nuo jo yra 
skiriamas lietuvių pažangios spaudos paramai, kuri paduoda aiš
kiausias ir teisingiausias žinias apie darbininkų reikalus, kuri tei
singiausiai perstato permainas Lietuvoje ir džiuginančiai užtaria 
Lietuvos biednuomęnę, darbo žmones, kuriem prašvito laisvė ir pa
lengvinimas gyvenime.

Šiame piknike bus daugelis svečių iš Bostono, Worcesterio, 
Hudsono, Montellos ir iš daugelio kitų žymių pirmeiviškų lietuvių 
kolonijų.

. KELRODIS: Per Hartford ir East Hartford važiuojant, važiuo
kit num. 15 keliu link Glastonbury, prie stoties 24 sukit po dešinei. 
Per Glastonbury važiuojanti, važiuokit link* East Hartford, prie sto
ties 24 sukit po kairei. Nuo stoties 24 iki pikniko vietai bus iška
binti nurodymai.
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Neseniai “Laisvės” krislų 
rašytojai pastebėjo, kad menše
vikų spauda ragina savo skai
tytojus, ’kad muštų tuos, kurie 
pritaria naujai Lietuvos vald- 
džiai. Nėra abejonės, kad tūli 
padaužos užbaigę menševikų 
kursus, apdaužys ne vieną ne
kaltą Lietuvos pilietį. Bet, anot 
“Laisvės” krislininko, lazda tu
ri du galus ir gali tekti patiems 
mokytojams.

“Keleivis” No. 31, aprašyda
mas Naujos Anglijos SLA aps
kričio pikniką, ve kaip didžiuo
jasi:

“...Išsigėręs tūlas vyrukas 
pradėjo sakyti kitą ‘prakalbą’. 
Publika pradėjo jį raminti: 
‘Nutilk, arba išeik!’ ‘O kas ma
ne sustabdys?’ atsako jisai. Ka
žin kas bumptelėjo jam krūti
nėn, ir jis užsivertė 
aukštyn. Daugiau jis 
bos’ jau nesakė.”

Ar tai taip 
Kur logika? Tai 
tus kirši j imas,
riaus elgėsis yra niekšiškas ir 
prieš visuomenę netik nusiže
mina, bet sykiu ir nusidžiaugia. 
Gal Michelsonas rėmėsi tuomi, 
kad minėtas pilietis buvo gir
tas, tai ir reikėjo jis apdaužyti. 
Bet tai neišlaiko kritikos. To
kiame išvažiavime, kaip SLA, 
sumušti žmogų, tai labai skau
dus smūgis šiai organizacijai. 
SLA konstitucija sako:

“Tobulinti narius protiškai, 
dorišku, draugijiniu ir medžia
giniu žvilgsniu ir telkti jiems 
laikiną pagalbą nelaimėje.”

Sakyčiau, kad sakinio gale 
yra sintaksinė klaida, nes tik 
nelaimei įvykus reikalinga pa
galba. Bet minėtame piknike 
pasielgta visai skirtingai negu 
konstitucija nusako.

Gal Susivienijimo kokis na
rys prikalbėjo tam piliečiui, 
kad jis važiuotų į minėtą pik
niką, o ten pamatys kaip toli 
pažengę SLA‘nariai, pamylėjęs 
pats prisirašys prie Susivieniji
mo. Taip sužavėtas ir nutrau
kė į pikniką minėtas pilietis. 
Gi, piknike, Susivienijimo “vi r- , 
šininkai” pamatę svečią, nugir- 

,dė, padarė nelaimingu, o 
pagalbą suteikė kumščia, nuo 
kurios jis išvertė kojas aukš-

• tyn. Tai taip visuomenė supra
to virš paminėtą “Keleivio” ži
nią.

Tiesa, aš tame piknike ne
buvau ir to įvykio nemačiau, 
bet kurie buvo, tie visai kitaip 
kalba apie šį įvykį. Vienas man 
sako: “kborųet perskaitė rezo
liuciją prieš dabartinę Lietu
vos valdžią ir pirmininkas pa
leido nubalsuoti, tai už rezoliu
ciją pakėlė kiek rankų, bet ne
mažiau pakėlė prieš ir kaip tik 
minėtas pilietis pakėlė ranką 
prieš tą rezoliuciją, tai užpuo
likas ir smogė jam kumščia.” 
Taigi, “Keleivis” gindamas chu
liganus išniekino SLA.

'• Bet daug laiko neprabėgo, 
vos dvi savaitės. Buvęs Lietu- 
yoj daraktorius, ex-“Kelei- 
vio” redaktorius, o dabar to lai
kraščio bendradarbis, rugpjūčio 
10 d., eina So. Bostone Broad
way ir susitinka vieną rš savo 
mokinių: “Tai tu apie mane 
rašei ‘Keleivyj ?’ ” Paklausė 
“mokinys”. “Taip, aš rašiau iri 
rašysiu”. Tas jam burnt į krū
tinę ir jo exelencija užsivertė 
kojomis aukštyn ant Broadwes!

Tai ve, menševikai, ką pasė- 
jpte, tą ir pjaunate.
Ką Amerikos Lietuviški 
profesijonalai ir Biznieriai

Sako apie Dabartinę 
Lietuvos Valdžią

Plačiai perėjau per lietuviš
kus profesionalus ir biznierius, 
su paklausimu: ką jie mano 
apie dabartinę Lietuvos valdžią. 
Žinoma, čia jų pavardžių ne
skelbsiu, nes jie taip tik ir su
tiko laisvai pareikšti savo min
tis. Taipgi jų kalbas sutrumpi
nai, palikdamas tik pačius 
branduolius, o kitų buvo supuo
lę vienodai mintys, tik‘išreiškė 
skirtingais žodžiais savo mintis.

i

Skutykloj
Užėjus į skutyklą, radau 

verstą skutamoj kėdėj socialis
tinių pažiūrų biznierių ir beko
mentuojant dabartinę Lietuvos 
valdžią. Tuoj supratau, kad 
skutėjas kritikuoja “Keleivio” 
red. Michelsono kalbą, kurią jis 
pasakė So. Bostone protesto mi
tinge. Skutėjas traukia:

—Girdi, Michelsonas sutinka, 
kad Smetoną nuvertė, tai ge
rai; kad išlaisvino politinius 
kalinius, tai gerai; kad įsteigė 
civiles metrikacijas, tai gerai; 
kad atskyrė bažnyčią nuo vals
tybės, tas gerai; kad teiks me- 
dikalę pagalbą biednuomenei, 
tas gerai; kad aprūpins beže
mius žeme, tas irgi gerai. Bet 
Michelsonui nepatinka, kad nė
ra demokratijos. Tai po šimts 
velnių, kokios demokratijos jis 
nori ?!

uz-

tuva prisijungė prie Sovietų 
Sąjungos, turėtų būti aiškus 
kiekvienam. Lietuva įeidama į 
tokį milžinišką orbitą, pilnai 
užtikrina nuo bent kokio pasi
kėsinimo iš kitų^ valstybių. Prie 
tam, jai būtų buvę sunku eko
nominiai atsigauti, nes Smeto
nos klika bėgdama į užsienį iš
sivežė nemažai ir Lietuvos va
liutos.

—Beje, Lietuva
naują tvarką, o tai tvarka, 
kia dabartės įgyvendinama 
vietų Rusijoj. Jai nereikės 
kartoti tas kląidas, kurios
sutaikydavo pirmutiniams kūrė
jams.

kuria 
ko- 
So- 
pa- 
pa-

tų,

jie norėtų. Beveik didžiu- 
sutinka su tuo, kas da- 
yra vykdoma Lietuvoj. Tik 
nesutinka, kad Lietuvos

Valgomų Daiktų Krautuvėj
Čia mūs buvo kalba apie ne

pripažinimą dabartinės Lietu
vos valdžios. Krautuvininkas 
pareiškė:

—Washington© valdžia da 
sykį suklupo, kuomet Ispanijoj 
militaristai nuvertė teisėtai iš
rinktą liaudies valdžią ir liau
dies krauju apsitaškė, patys po 
prievarta pasiėmė valdyti liau
dį, tai Washington© valdonai 
be jokio ginčo pripažino bude
lio Franko valdžią, o Lietuvoj, 
kur be kraujo lašo įvyko per
versmas, tai nepripažįsta.

Vaistininkas
—Man juokingiausia iš

kurie priešinas prieš dabartinę 
Lietuvos valdžią tik dėl to, kad 
pastaroji panaudojo Smetonos 
nuvertimui ne tą priemonę, ko
kia 
m a 
bar 
jie
liaudis tam vykinimui panau
dojo kaip priemonę Raud. 
Armiją. Tai kaip galima pa
teisinti tą priemonę, kurią pa
naudojo Antanas Smetona? Jog 
jis tuomet nakties metu, su 
šautuvu rankoje išplėšė galią 
iš buvusio prezidento Griniaus. 
Arba Ispanijoj gen. . Fran
ko parsikvietė gaujas fašistų 
ir nazių, ir su jų pagalba užsi
rioglino ant liaudies sprando. 
Gi, dabartinės Lietuvos valdžios 
priemonė ne tik pateisinama, 
bet sveikinama. Ji po pervers
mo sušaukė masinius mitingus, 
viešai nominavo valdininkus, o 
slaptai išrinko. Ji yra teisėta 
valdžia ir ji elgėsi kaip jai ge
riau atrodo.

Tik Prieš Perversmą Ap
lankęs Lietuvą

—Kas ten Lietuvoj nebus, 
bet blogiau negali būti, nes jei
gu tik kiek bus blogiau, tai 
dirbančioji žmonija turės mirti 
iš bado. Vienas iš blogiausių 
prie Smetonos buvo, tai tos ne- 
lemetos licitacijos. Jeigu tavo 
arklys vertas šimto litų, o ap- 
licituotas ant trisdešimt 
tai kitaip negali parduoti, 
užlicituotas.

litų, 
kaip

Advokatas
susi-

Gydytojas
—Kaip jums žinoma, kad ne

visi darbininkai vienodai gyve
na; vieni uždirba daugiau, kiti 
mažiau. Tas pats ir su mumis, 
katrie turtingesnės klasės, tie 
užėmę geresnes vietas, prie val
džios įstaigų ir jų 
riebiau apmoka už 
medikalės pagalbos, 
daugiausia gydome 
bininkus, kurie neturi pinigų 
ne tik užsimokėti už medikalį 
patarnavimą, bet neturi nei pa
valgyti. Vakar buvau nuvažia
vęs pas vieną žmogų, kuris ser
ga jau du mėn. Jo koja nuė
jus ronomis. Kad palengvin
ti jam skausmus, reikėtų ati
duoti į ligoninę. Visa bėda, kad 
nepilietis—ligoninės nepriima, 
nors jos būtų ir valdžios. Na, 
o vargšas pinigų turi prie sau 
tik dolerį ir keturiasdešimt cen
tų. Gelbėk, kad nori.

—Daktar, aš atėjau pas ju
mis, kad jūs pasisakytumėt, ką 
jūs manote apie dabartinę Lie
tuvos naują valdžią.

—Maniau, kad jūs suprasite, 
jog aš kalbu kaip sunku vers
tis biednam profesionalui vie
noj iš turtingiausių pasaulio ša
lių. Tai ką ir kalbėti apie dak
tarą Lietuvoj, kuris 
tarpe valstiečių.

—Matomai dabartinė 
vos valdžia kunigų algas pa
vers į sveikatos departamento 
iždą. Tuomet gydytojai nesirū
pins savo pilvu, bet rūpinsis vi
suomenės sveikata. Nėra nei 
kalbos, dabar visiems bus ge
riau.

Čia telpa tik tų žmonių 
mintis, kurie mano supratimu 
mums niekad nesimpatizavo. •

Jaunutis.

pacijentai 
suteikimą 
Bet mes 

WPA dar-

gyvena

Lietu

Waterbury, Conn

—Manau, kad Lietuva 
dėjo su Rusija dviem išrokavi- 
mais (adv. turėdamas omenyj 
dabartinę valdžią—J.) 1. Pa
sirašius su Sovietais apsigyni
mo sutartį pereitais metais, 
Lietuvos liaudis matydama, kad 
Smetonos valdžia nepildo tos 
sutarties, o suokalbiauja su Vo
kietija. Lietuvos liaudis maty
dama, kad bilia dieną ateis 
vokiečiai ir okupuos Lietuvą. 
Nes ir dabar ^a yra užsilikę 
priežodžiai nuo pasaulinio karo, 
kur ržmonės sakydavo, pamatę 
rusų armiją: “nebijokite; atei
na savi”, o kuomet pamatyda
vo vokiečius, tai sakydavo: 
“slėpkimės, nes vokiečiai atei
na” Tie tankai nebuvo atsiųs
ti Smetonai nuversti, bet, kad 
vokiečiai nepasinaudotų per
versmo išdava ir neokupuotų 
Lietuvos. Dalykas, dėl ko Lie-

*— HMM

su- 
pa-

Ką Girdėjau iš 
Pasikalbėjimų

Turėdamas liuoso laiko, 
maniau plačiau su lietuviais
sikalbėti ir patirti, ką šiandiėn 
įvairių pažvalgų lietuviai mano 
apie Lietuvą ir išgirsti jų min
tis, nes tik girdėjau per radio 
Waterbury Lietuvių Vaizbos 
Buto, vedamo dr. Colney, kuris 
kaip sumanydamas niekino da
bartinę Lietuvos liaudies vald
žią, tarybinę tvarką ir Sovie
tų Sąjungą.

Pirmiausiai klausiu žmogaus, 
na, broleli, kaip jums patinka 
dabartinės lietuvių radio valan
dos, kurias veda dr. Colney, ar 
klausote atydžiai?

—Kol polkas grajina, tai 
klausome, taip pat ir dainas, 
bet kaip pradeda apie Lietuvą 
ir Sovietų Rusiją, tai net šlyk
štu darosi, negalima pakęsti, tai 
ir užsukame radio. Tegul bala 
jį traukia su jo nesąmonėmis! 
Rodosi, kad tam žmogui nevis- 
,kas namie. Jis mano surasti 
kvailių, kas tikėtų jo tokioms 
nesąmonėms. Jis kalba tik sa
vęs ir mažos šaikutės pasitenki
nimui,—atsako žmogus.

—Tai ką jūs manote apie da
bartinę tvarką Lietuvoj ?—sta
tau klausimą.

—Aš labai patenkintas, — 
atsako vienas ’ iš būrio tartum, 
už visus,—iš dabartinių Lietu
voj įvykių. Man patinka, kad 
bažnyčią atskyrė nuo valstybės, 
kuri buvo įleidus giliai šaknis, 
kur po prievarta vertė Dievą 
garbinti. Būdavo, nuvesk ne
kaltą savo kūdikėlį ir atiduok 
klebonui, kaip kokiam vorui į 
jo tinklą, tegul jis pina savo 
žabangas, tegul grūda savo iš-

mislus. Nuo pat jaunų dfenų 
kūdikio supatičiuoja protą, ne
leidžia jam laisvai mokytis, už
slėpę pasaulyj kas yra gero ir 
kokis daromas progresas. Už 
tai kapitalistų pasaulyje taip ir 
yra darbininkai pavergti ir 
skriaudžiami, kad tikėjimu, pa
sakomis apsuka žmonių galvas. 
Aš tikras, kad dabar Lietuvoj 
liaudis, mūsų tėvai ir broliai, 
turės progą pakelti savo kultū
rą, atsidaro plačiai durys jų 
mokslui, Į trumpą laiką maty
sime didelį Lietuvoj kultūros ir 
mokslo pakilimą. Kada perei
tais metais buvau Pasaulio Pa
rodoj, New Yorke, tai Sovietų 
Pavilionas parodė, ką ta šalis 
atsiekė.' Ir šiandien neišeina iŠ 
minties tas, ką mačiau. Tokia 

technika, 
Dabar ir 
atsidaro,

priversti pa- 
dviem ar 10 
nepilietis, ru- 
lietuvys, len- 
kitokis—visi

, milžiniška pažanga, 
kultūra, progresas! 
Lietuvai tos progos

. dar geriau, nes Sovietų Sąjun
ga pati iš nieko turėjo buda- 
voti, pradėti, o Lietuvai ji da
bar gales daug padėti. Ir gali
ma pasidžiaugt, kad mano bro
leliai, sesutės bus dalininkais 
tos galingos Sovietų Sąjungos!

—Tai ką jūs manote apie lie
tuvių laikraščius: “Tėvynę”, 
“Naujienas”, “Sandarą”, “Ke
leivį”, ir “Naująją Gadynę?”

—Skaičiau pirmiau “Kelei
vį”, bet dabar į rankas neno
riu imti tą ponų lapą,—sako 
vienas

—Mečiau prenumeruoti,—sa
ko ir kitas,—kliube mes juos 
randame, pavartome ir naiviau
si, tai socialistai, kurie talpina 
už Smetoną rezoliucijas, smer
kia Sovietų Sąjungą, puola ge
riausius Lietuvos žmones. Daž
nai mąstau, ar ilgai dar bus lie
tuvių, kurie skaitys ponų ir 
Smetonos agentų laikraščius? 
Mislinu, kad tie redaktoriai už- 
dyką eikvoja laiką, nepavyks 
jiems apgauti lietuvius darbo 
žmones. Nepavyks!

—Et, kaip su žiupsniu žemių 
neužpilsi marias ir jų, bangas, 
taip ir naujos Lietuvos priešai, 
būdami maža lietuvių dalelė, 
jokiu būdu negalės . užtemdyti 
skaisčias naujos Lietuvos va
landas su savo purvinais išmis- 
lais, — sako kitas.—Tos jų re
zoliucijos nieko nereiškia. Da
bar Lietuva yra dalis Sovietų 
Sąjungos ir jokis staugimas ją 
nuo Sovietų negalės atplėšti, 
jau Lietuvoj ant visados baigė
si fašizmo ir ponų viešpatavi
mas. Nebegrįš jie ant sprando 
mūsų broliams. Nuo ponų ir 
buožių žemė pereis mažaže
miams ir bežemiams, kurie ją 
dirbo. Man tik gaila, kada toki, 
kaip T. Matas, verkia Smeto
nos ir ponų. Ir ką mano atsiek
ti Matas, Gelgaudą,'Lazdauskas 
ir Saradinskas, kurie kelia 
skandalą, pravarė rezoliuciją.

—Nagi, T. Matas, parvažia
vo anais metais iš Lietuvos,— 
sako- kitas.—Jis patsai smerkė 
Smetoną, jo tvarką, o dabar jis 
buriasi į krūvą su smetoninin- 
kais, su tautininkais, su klebo
nu. Bet už tai jis ir neatsako, 
juk jis taip šoka, kaip jam 
griežia Grigaitis ir Michelsonas. 
Matote, kad mūsų Matąs dabar 
ne tas Matas, kuris buvo par
važiavęs iš Lietuvos ir aiškino 
Smetonos žiaurią tvarką. Net į 
gazietas tada rašė prieš Smeto
ną, p dabar rezoliucijas skaito 
ir siūlo už Smetoną.

Waterburietis.

gai. Veik taip ir yra. Tik tas 
skirtumas, kad ‘Parsono Akto’ 
darbininkai dar nėra retėžium 
surakinti. Dirbti 
vieniai, vedę, su 
vaikų, pilietis ir 
sas ar vokietys, 
.kas, slovakas ar
lygūs. Čia gimusių tarpe tų 
darbų nesimato. Tie darbai dau
giausiai skiriami ateiviams, jų, 
sūnams. Sako, kad to akto vy
riausias direktorius ponas E. J. 
Zimermanas rengiu dabar žy
gius ir prieš tas moteris naš
les,, .kurių vyrai mirę.

Tos rūšies darbus atidarė 
1939 metais. Pradžioj išbandy
mui buvo tik penki projektai su 
50 žmonių. Tps rūšies darbai 
ponams patiko ir su pradžia 
rugpjūčio jau buvo 55 projek
tai su 1,485 darbininkais. Tuos 
projektus platina. Ponai Zimer- 
manai ir kiti aukšti viršininkai 
gauna į metus po $3,500 algų.

Mieste šlavikams moka po 61 
centą į valandą, kurie kitur 
dirba, tai tiems po 50 centų. 
Mokyklose yra po 8 ar 9 dar
bininkus, kurie lubas mazgoja, 
prižiūri skiepus ir juos balti
na. Jie gauna po 50 centų į va
landą.

Kas dėl pašalpos, tai taip su
taisyta, kad pavienis gauna 
$4.40 į savaitę ir už tai turi 
dirbti 7, valandas, lauko pusėj, 
o viduryj, tai 9 valandas. O ve
dę,' tai į savaitę turi dirbti 5 
dienas, kad gauti pašalpą.

Pirmiau duodavo apsiavų ir 
drabužių, bet dabar jau papras
tiems darbininkams tokių da
lykų neduoda, tik tie gauna, 
kurie yra “pasiŠlovinę”.

Ant kiekvienų 5 ar 6 vyrų 
paskirta bosas. Miestas pada
lintas į distriktus. Kada ryte 
ateini į darbą, tai paima tavo 
vardą ir į knygas užrašo. Yra 
specialės patalpos įrankiams, 
ten užrašo kokį įrankį pasiimi, 
o vakare vėl užrašo, kada jį 
atiduodi atgal.

Viešų darbų darbininkai 
prastai apsirengę, kitas yra gu
miniais batais apsiavęs, o kito 
tik viršuj skūra laikosi, o padų 
jau visai nėra, trecias vieną 
apsiavą turi 8 saizo, o kitą 10 
arba 11-to, kito kelinės suodB 
nos, o kito kiauros ir kūnas ma
tosi. Yra ir tokių, kurių lopas 
ant lopo, o vis tiek drabužiai 
skylėti. Ir štai tokis žmogus 
stovi šalimais gatvės su šluota, 
o greta važiuoja nauju, puikiu 
automobiliam ponas, storą eiga- ; 
rą apsižiojęs ir nuplyšėlio klau
sia:

—Mister, kaip aš galiu tą ir ; 
tą kelio numerį rasti? ;

Čia vėl atvažiuoja kita maši- ; 
na dar gražesnė, pilna ponių ir į 
vėl: / . ;

—Mister, kaip mes galime I 
rasti tą gatvę? I

Ta pravažiavo, štai vėl atva- | 
žiuoja ponai, jų automobilį vai- ; 
ruoja šoferis... O paskui vėl 
šoferis veža pilną automobilį 
miniškų, kurios juodomis palo
mis apsigąubę, .kad jų veidelio :

niekas nepamatytų... Ir taip 
per dienų dienas dūzgia viena 
paskui kitą mašinos. Važiuoja 
ponai ir ponios, tai ir atrodo, 
kad visi Amerikos gyventojai 
yra ponai, o lygybė tikrai “di
delė”, nes nors tavo švarkas 
lopas ant lopo 'ir viršuj ^kylė, 
bet tave vis vien “Mister” Vadi- 

Parsono Akto”
Darbininkas.

Hartford, Conn.

na.

Krislai
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
kurie taipgi važiavo 

maišais.
ir bus

iškų”, 
Lietuvos su pinigų 
Pastarieji veikiausiai 
apkraustę tautininkų organi
zacijų iždus.

Naujoji Lietuvos vyriausy
bė, jeigu mato reikalo kurią 
nors organizaciją uždaryti 
kaipo kenksmingą naujajam 
žmonių gyvenimui, tai josios 
iždą paima valstybės žinion. 
Kitais žodžiais: jį perveda vi
sai visuomenei, visiems darbo 
žmonėms.

V. Andrulis rašo “Vilnyj”, 
kad visus tuos žmones, kurie 
neseka Grigaičio politikos, 
“Naujienų” redaktorius ap
šaukia “komnaciais.”

“Komnacis” — Graigaičio 
smegenų padaras. Reikia stip
raus ir mokyto vyro tokį žodį 
nukalti! Jei Smetona viešpa
tautų, tai už tai jis nepasigai
lėtų Grigaičiui medalio! De
ja. . . Ir tas “deja” pasako 
viską. i

Bet vienas dalykas reikia 
žinoti: šis Grigaičio “išradi
mas” žmonėse neprigyja, nes 
jie puikiai žino, jog tai yra 
labai nerimtas, jog tai gan ne
vykęs ir kvailas “išradimas” .

SCRANTON, PA
Daug žmonių žingeidauja iš 

savo miesto ir apylinkės rasti 
žinių, korespondencijų laikraš
tyj. Bet jų ypatingai mažai pa
sirodo vasaros laiku. O rašyti 
yra daug. Aš nors trumpai pa
rašysiu apie bedarbius ir tuos 
žmones, kurie yra ant pašalpos, 
prie viešų darbų.

Pennsylvanijos valstiją valdo 
republikonų partija. Jie turi 
išleidę specialį aktą, kurį vadi
na “Parsons Act.” Tas jų ak
tas sako: ‘Nedirbsi, nevalgysi.’ 
žinoma, tas jų įstatymas labai 
gražiai skamba. Išgirdus tokį 
pareiškimą žmogus ir mano, 
kad čią yra “Sovietų Amerika” 
—“Nedirbi — nevalgai.” Bet 
kurie praktikoj su tuo įstaty
mu susipažino, tai jię sako, 
kad tai yra: “Chain Gang” var-

fetes .........»..... .................  -....

Atšaukiama LDS Delegatų 
Išleistuvėm Pare

Dėl svarbių priežasčių rei
kėjo atšaukti LDS 79 kuopos 
rengiamą parę, ant šeštadie
nio, rugpjūčio 17 d., J. Ro
dgers ūkėj.

LDS kuopos nariai, kurie 
pardavinėjote įžangos tikietus 
į minimą parę, daugiau tikie- 
tų neparduokite. Už parduo
tus tikietus grąžinkite pinigus 
ir priėmę iš pirkusiųjų tikie
tus, gražinkite juos iš kur ga
vote.

Kito parengimo išleistuvėm 
delegatų šiuo tarpu jau ne
spėsime surengti. Tuo reikalu 
veikiama bus vėliau.

Jei' kas liktų suvirtas, pra
šome atleisti.

LDS Kp. Kom.

padaryta sunki. 
Ligonė eina geryn 
Kiek sustiprėjus li- 
padaryta kita ope-

Drauge Pilkauskienė randa
si Hartfordo ligoninėj. Jai pa
sekmingai 
operacija, 
ir tvirtyn. 
gonei, bus
racija, lengvesnė.

Draugai Pilkauskai ir jų 
duktė Aida yra veiklūs vietos 
lietuvių darbininkų judėjime. 
Per ilgus metus > jie gyvena 
Hartforde ir per ilgus metus 
darbuojasi lietuvių tarpe. Lin
kime d. Pilkauskienei greitai 
pasveikti.

Prisirengimas prie spaudos 
pikniko eina visa; gerai. Visos 
Hartfordo lietuvių darbinin
kiškos draugijos, kuopos, pri
sidėjo prie spaudos pikniko 

(Tąsa ant 5-to pusi.7

Pasauline Paroda 
Jūsų Namuose

New Yorko Pasaulines Parodos ir New Yorko miesto 
Paveikslų Albumas. Didelio formato knyga, 9X12, iš 
56 puslapių, spalvuotos spaudos viršeliais, blizgančiai 
baltos ir aukštos rūšies popieros. įsigiję šį albumą 

turėsite Pasaulinę Parodą savo namuose.

ALBUMO KAINA 25c KNYGA

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

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

GERA NUOLAIDA KAINOJE PLATINTOJAMS
Platintojams, kurie ims nuo 10 iki 24 egzempliorių, 

kaina po 2bc už egzemplioiių, mo 
po 15c už kopiją.

Prašome tuojaus siųsti užsakymus

25 ir daugiau—-

šiuom antrašu:

1

«>
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427 Lorimer St Brooklyn, N. Y.
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PHIL ADELPHI JOS
IR APYLINKES LIETUVIŲ ATYDAI

DIDYSIS “LAISVES” PIKNIKAS
Rengia Philadelphijos Lietuviu Organ! racijos dėl dienraščio “Laisves”

Įvyks 1 Rugsėjo MIKOLAIčlO PARKE 
įdėlioję A Sept. EDDINGTON, pa.Nedėlioję
1

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

?l«

/"'U -į

f •.
4 ’

t -i'

! Ei
IŠ anksto perkant bilietą įžanga nuo 5c 
iki 25c. Perkant bilietą pikniko dienoje* 
25c kiekvienam. Prašėme įsigyti bilietus 

iš anksto.

Pulki dailės programa: Dainuos Aido Cho
ras iš Brooklyn, Lyros Choras iš Phila
delphijos, Moterų Birūtės Choras iš Phila. 

ir Lyros Choras Iš Baltimorės.

R. MIZAR1A “LAISVES” REDAKTORIUS SAKYS. PRAKALBĄ

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

Nuo City .Line busai eis nuo 10 vai. ryto iki 4-tos valandos po pietų.
Kelrodis: Važiuokite Frankford Ave. iki tilto; imkite gatvekarį 66 iki paskutines 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 Boule vardą: 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 i Rd- Na 132. pavažiuokite apie 134 mailes sekdami iškabas.
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Ketvirtad., Ttugpj. 15, 1940!
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Laisvoji Sakykla
kad 

stab-

“KELEIVIUI”
Visi pripažinsime, 

nežiūrint visokiausių 
dymų, žmonija socialiai ir
politiniai eina pirmyn, aukš
tyn iki žmoniškumo—lygy
bės; ir aišku, to judėjimo 
nesustabdysi, norints senes
nei (atsilikėlių) kartai tas 
ir labai netinka. Anot Mai
ronio “... nesulaikysi nau
jo kilimo, nors jį pasveikint 
būtų baisu”. Mes, lietuviai, 
atsipalaidavę nuo bažnyčios,

M

taip, kad jau nuo 1931 
mokesčius turėjo tik

m. 
per 

varžytynes iš piliečių išsiko- 
lektuoti. Taip, Liet, rinka 
užversta maisto produktais, 
bet... ir kun. Pakalnis, par
važiavęs pasakė “žmoneliai 
suvargę,” ir tiesa, jei Liet, 
žmoneliai valgytų žmoniš
kai, tai jiems, kaip sviesto 
ir kiaušiniu reikėtų dasi- 
pirkti, o ne eksportuoti 
“daugiaus už Sovietų Są
jungą” kaip Grigaitis kad

einame su gyvenimo raida. ra^°-_ Darbininkija. Kas ap- 
Čia pavyz. paimu liet, spau- Įan^ė darb. kvartalus Vili- 
dą. Netaip jau seniai Lietu-damP°^eje;Slabadkoj (Brė
voj turėjo pasisekimo “Šal- z^koj) taikinate šiurpią jų 
tinis”, “Tėv. Sargas,” 
liau jau tie patys_ skaityto
jai perėjo “Liet. Ūk.”, “L_ 
cialdemokrato” pusėn.
Amerikoje nuo katalkiškų

Vg_ padėtį po Smetonos letena;
. I darbininkai gyveno kaip ir 

g0_ barakuose, po dvi šeimas 2 
kamb. stubelėje gulėjo tie- 

- Jsiog ant grindų. O koks už- 
laikraščių perėjom prie “Ke-i darbis. Nedaugiau 3 lt. die- 
leivio”, vėliau— “Laisvės”. na\ lr darbai sezoniniai, gi 
Bet kad 
neagitavo, kad kitų srovių 
laikraščių 
dauguma laisviečių skaity- 
davom ir kitus laikraščius, 
iki mus jie neišmušdavo iš 
paskutinės kantrybės. Štai, 
kad ir dabar “Keleivio” pa
sisukimas atgal — vėžio ke
liais mums, keleiviečiams, 
jau nepakenčiamas, kas per
daug, tai perdaug. Atsime
nu, pora metų atgal, taip 
profesoriškai Liet. Kongre
so mitinge kalbėjo už nu
vertimą smetoninės valdžios 
Lietuvoj. Dar seniau (gyve
nant man dar Kanadoj), ro
dos 1929-30 m., J, Krukonis 
aprašė “Kel.” savo teroro 
įspūdžius, iškentėtus per 
smetoninę “saugumo” poli
ciją Lietuvoj. Taipgi įtalpi
no 1934-35 m. mano brolio, 
prisiųstus per mane “Laiš
kai iš Pietų Lietuvos”, pa
sirašytus Juozuko. Tai vis 
prieš smetoniniai aprašy
mai, su kuriais red. Michel- 
sonas, aišku, sutiko. O da
bar?! Viskas kūliu persi
vertė, tai aiškus dviveidiš
kumas. Tautininkai, aišku, 
jie pritarė Smetonai, net ir 
tada, kai šaudė Suvalkijoj 
streikuojančius ūkininkus. 
Tai jie gali verkt Smetonos 
ir dabar. Bet ko nori “Ke
leivis” su savo tėvu—Mi- 
chelsonu? Gal manai turėti 
daugiau biznio, būnant opo
zicijoj, dėl naujos Liet, val
džios? Mano patarimas d. 
Michelsone, pasilipkie vieną 
pakopą aukščiau ir pasižiū- 
rėkie, kiek plačiau; Liet, 
didžiumos žmonių - valstie
čių ir darbininkų norą ir 
valią ir tik tada sutiksi su 
dabartimi.

Ak, niekas be nieko nepa
sidaro. Nors niekas nesi
džiaugia 1914-18 m. karu, o 
vis tik turime pripažinti už 
faktą, tik dėka tam karui 
daug carų-despotų nusirito 
nuo sostų, o tautos atgavo 
savo teises-laisvę, jų skai
čiuje ir Lietuva. Taip pat ir 
dabar tik su pagalba Sovie
tų, atsikratė Lietuva Sme
tonos režimo, sauvaliavimo. 
Kitaip gal (Jar būt reikėję 
laukti Liet, liaudžiai desėt- 
kus metų. Taigi kas Lietu
voj dabar įvyko, tai jau bu
vo pribrendę, turėjo įvykt, 
“nors ir pasveikint būtų 
baisu” kaip kam. Aš atva
žiavęs iš Liet. 1927 m. ir 
per tą laiką jau aplankiau 
Lietuvą du kartu, taigi ro
dos Lietuvos gyventojų sen
timentą, norą, gerai žinau. 
Tiesa, dar iki • 1927 metų 
valstiečiai galėjo apyvartą 
iš žemės ūkio daryti, bet po 
tų metų Smetonos valdžia 
biudžetą (sau algoms) didi
no, ir taksus žmonėms kėlė,

“Laisvė” niekad j ma^s^as 1 pietūs

neskaityti, tai
pigiausiai. Tai koks jų liki
mas. Darbiniu, galima dū
šios nepripažinti, bet kūną 
lygų kitiems turime pripa
žinti. O valdininkija, tai te- 
siog rojus jiems. Toli neisiu. 
Mano brolis (tas, kur viršuj 
minėjau, Juozukas iš Pietų 
Lietuvos), užima miškų urė
do vietą — tarnybą. Jo al
ga virš 500 lt. mėn., 6 kamb. 
stuba dykai, malkos dykai 
(dar ir lieka parduot), vai
kų priedai po 20 lt. mėn., 
pasoda — miškų pievų 12 
hektarų; prie miesto (Uk- 

be to 
: prie-

Man 
i tiek 
Žinok,

dar, buvo penkmečių 
dai, švenčių priedai, 
užklausus, iš ko gali 
mokėt, jis atsakė: ‘T 
kad vietomis geresnis miš
kas kertamas jau 1942 metų 
norma, o tada dar tik buvo 
1937 m. Aišku, Smetona nu
jautė jau seniau galą savo 
viešpatavimo, tai negailino 
nei sau, nei savo tarnams— 
ponams valdininkams. Rei
kia pridurti, kad ir valdi
ninkai nujautė Smetonos 
žlugimą ir dolerius pasiga
vę taupė, o jau pernai kai 
mano žmona buvo parvažia
vus ir aukų Šaulių Sąjungai 
pridavė litais, tai vedėja 
Putvinskaitė - Marcinkevi
čienė prašė, kad duotų do
leriais.

Gali būti, kad prie da
bartinės valdžios keli desėt- 
kai ar keli šimtai nukentės, 
neteks šiltų vietelių-algų; 
taip pat dvasiški tėveliai po 
tris gaspadines negalės iš
laikyti iš savo poteriavimo, 
be valdžios algos 300 lt.; bet 
valstiečiams tūkstančiams 
išaušo tas rytas, kurio jie 
laukė.. Žinoma, valstietis ir 
dabar gal negalės auklių 
vaikams laikyti ir gaspadi- 
nių samdytis, bet jis pasi- 
tiešis, kad jo prakaitu jau 
ir klebonai nelaikys “puse- 
serių” klebonijose. Taigi, 
drg. Michelsone, geriau ti
kėk mūsų medalio pusei, o 
ne pono (nenorinčio skirtis 
su cilinderių) Žadeikio pu
sei. Tiesa, kartą rašėt “Ke
leivy j”, kad negailit smeto
ninės valdžios, bet paskuti
niam numeryj vėl verkiat 
Skučių ir kitų. Jie “kaip pa
siklojo—taip išsifniegos.” O 
“nauja šluota geriau šluos”. 
Tad, drg. Michelsone, ne- 
siūndykit “savo” sriovės 
žmones prieš savo laikraš
čio skaitytojus. Atsiminki
me, kad evoliucijos keliu 
Smetonos nebūtume nusi
kratę. Taip pat socialdemo
kratų valdžios vargu bau 
sulauksime. Jie turėjo val
džią: Vokietijoje, Austrijo
je su savo garsia “Rau
donąja Viena” (uostine).

Lietuvoje irgi turėjome 
1926 met. vidaus reikalų mi- 
nisterį p. Papečkį, kuris vė
liaus perėjo tautininkų tar
nybon su vieša išpažinčia. 
O švietimo ministeriu buvo 
profesor. Čepinskis, kuris, 
perėmęs tą ministeriją, tuoj 
liaudies mokyklose (kaime) 
uždraudė visus parengimus 
daryt. Tai ir pasirodė so
cialdemokratai, arba veid
mainiai, arba ne mūsų 
draugai. Taigi rodos suti
kim su patarle “dantis už 
dantį”. Jei Griniaus valdžią 
be cilinderių nuvertė, tai ir 
Smetoną turėjo lygiai tokią 
teisę nuversti, nežiūrint su 

pagalba.
Lazauskas.

ko daugiausiai darbininkų dėl pikni
ko. — Sekr. A. S. (192-194)

MONTELLO, MASS.
Žiburėlio Draugijėlės metinis pik

nikas ir šokiai įvyks rugpjūčio 17 ir 
18 dd. Liet. Taut. Namo Parke, šeš
tadienį, šokių pradžia 7 v. v. Sek
madienį piknikas prasidės 12 vai. 
dieną, žiburėlio Draugijėlės komite
tas palaiko Lietuvių kalbos ir rašy
bos mokyklą, mokina vaikučius lie
tuviškai kalbėti, skaityti ir rašyti. 
Kviečiame visuomenę dalyvauti šia
me piknike, pagclbėkitc užlaikyti 
mokyklėlę. — A. Sauka.

(192-193)

HARTFORD, CONN. . .
Penktadienį, rugpj. 16 d. vakare, 

Parapijos Svetainėje įvyks Lietuvių 
Ūkėsų Kliubo susirinkimas. Bus pa
kelta svarbūs klausimai kaip tai 
svetainė ir prisirengimas prie atei
nančio pikniko, kuris įvyks rugsėjo 
22 d. Kviečiame narius dalyvauti. 
—Vienas iš Valdybos. (192-193)

keno

Hartford* Conn e

(Tąsa nuo 4-to pusi.) 

surengimo. Atlaikyti keli su
sirinkimai ir veik jau viskas 
sutvarkyta.

Dedama pastangų, kad pik-, 
nikas, liktų gerai išgarsintas 
ne vien Hartforde, bet visoj 
Conn, valstijoj.

Hartfordo šeimininkės dar
buojasi, kad ir šiais metais pa
ruošti puikų ir įvairų šeimi
ninkių stalą. Kitų kolonijų šei
mininkės yra pakviestos prisi
dėti prie šeimininkių stalo. 
Nėra abejonės, kad jos prisi
dės.

Paskutinis spaudos pikniko 
komisijos susirinkimas įvyks 
antradienį, rugpjūčio 27 d., 
7 :30 vai. vakaro, Laisvės Cho
ro svetainėj, 155 Hungerford 
St., Hartforde.

Į šį susirinkimą būtinai pri
valo atsilankyti visi komisijos 
nariai ir visi apsiėmusieji dirb
ti piknike, mes turėsime pasi
skirstyt darbus, ypatingai prie 
svarbiųjų, atsakomingųjų vie
tų.

Taipgi šeimininkės kviečia
mos atsilankyti. Nes suėjusios 
visos galėsite dar pasitarti dėl 
šeimininkių stalo ir kitais pik
niko reikalais.

Dalyvaukite ir tie, kurie 
nesate komisijoj, bei apsiėmę 
dirbti; visų prisidėjimas prie 
spaudos pikniko, vienokiu ar 
kitokiu būdu, bus širdingai 
priimtas.

Lietuvių Piliečių Kliubo nu
pirkta svetainė 
remontuojama, 
įrengiama, kad 
žieminio sezono 
nariu ir svečių 
Hartfordo 
veikimui.

Tai bus puiki, labai-didelė, 
moderniška, svetainė. Hart- 
fordiečiai lietuviai turės did
žiausią ir gražiausią svetainę 
visoj Naujojoj Anglijoj.

TORRINGTON, CONN.
Echo Choro antras metinis pikni

kas įvyks sekmadienį, rugp. 18 d. 
D. O. II. 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 
Įžariga 25c, pradžia 12 vai. dieną 
Kviečiame vietinius ir iš apylinkės 
dalyvauti mūsų piknike, pasiklausy
ti dainų ir kalbėtojų, kurie aiškins

I Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-3622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

sparčiai per- 
pagražinama, 
su pradžia 
būtų* gatava 

užeigai ir
lietuvių plačiam

8

PRANEŠIMAI Iš KITUR
PHILADELPHIA, PA.

Ateinantį pirmadienį, 19 d. rugp.
vai. vak įvyks mūsų progresyvių

organizacijų ir “Laisvės” skaitytojų 
visuotinas susirinkimas dėlei “Lais
ves” pikniko. Visi draugai ir drau
gės atkreipkit atydą ir būtinai daly
vauki! ant šio susirinkimo. 24 d. 
rugp., šeštadienį, važiuosim į parką, 
stalus sutvarkyti. Ant šio susirinki
mo dalyvaus ir drg. P. Buknys iš 
“Laisves.” Visų pareiga yra gauti

Et E
BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Salės dėl Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujausiai? 
įtaisymais. Keturios bolių alleys.

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-3842
& ©

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

580 SUMMER AVENUE 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

1

apie dabartinius Lietuvos įvykius.— 
Kom. (191-193)

• BALTIMORE? MD.
Baltimores 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. Pascrskių, J. Balsių. Ruošiasi ir 
kiti, nes mainų apylinkėj Baltimores 
kriaučiai turi daug giminių ir drau
gų, kuriuos tikisi sutikti pikniko 
Mar Lin, Pa. — P. Paserski$.

(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 pikniko. 
Iš 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. (191-198)

SO. BOSTON, MASS.
ALDLD 2 kp. motęrų skyriaus su

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)

IŠVAŽIAVIMAS BUŠU Į 
WATERBURY, CONN.

Sveikatos Kultūros Draugijos 1 
kuopos, sekmadienį, rugpjūčio 18 d., 
važiuoja busu į pikniką, kurį rengia 
Watcrburio S. K. D. 2 kuopa. Bus 
nepaprastai įdomi programa, dai
nuos net keli chorai; kalbės Dr, 
Kalny, M. Svinkūniene, J. W. Thorn- 
sonas, P. Baltrūnas, Labanas ir kiti. 
Watcrburio S. K. Draugijos nares 
demonstruos Natūraliai pagamintą 
maistą ir kūno mankštą. Bus trau
kiami krutami paveikslai S. K. D,

Užsakykite “Laisvę” j Lietuvą
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 Lie.tuvą $8.00 metams, $4.00 pusei 
metų. Antrašą, kam užrašote, prašome rašyti sekamai:

Vardas

Paštas

Gatve ar kaimas

Apskritys

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

(191-193)

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

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

drau- 
John- 
ncpa- 
i pa-

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

įc/'' 'H

/1 • * >
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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 miesnis, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį 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 Visokiausiu Rūsiu

A

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

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

Įvyks 18 dieną Rugp.-August

m

į

Tikimės ir svietelio daug suplauks iš arti ir toli, myli
mą svečią ir draugą su kuriais kiekvienam bus malonu 
susitikti!

Tik pamislykite; “Laisvės” dienraščio piknikas, kuris 
visai letuvią liaudžiai ištikimai tarnauja, kasgi galėtą 
būti priešingas jame dalyvauti, gal tik tas, kuris savo 
asmeniškos vertės nepažįsta.

Minersville-Shenandoah

SU PROGRAMA
Dienraščio “Laisvės” Naudai

Rengia ALDLD 9-tas Apskritys

Ltrade it in for a ’
LI7JEWEL1
|B U LO v An

ŽIEDAI

nuo $1.50 augštyn 
Daimantai 

Melsvi-balti ir perfekto

Bus labai gražioje vietoje

MAR LIN PARK
MINERSVILLE, PA.

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 gana 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.

B

♦KELRODIS: Pervažiavus Pottsvillę miestą Route 209 
apačia tilto, reikia sukt po dešinei, atvažiavus iš vakarų 
pusės tuom pačiu keliu iki tiltui, reikia sukt po kairei ir 
tuo privažiuosite Mar Lin. RENGĖJAI

KAIP PALAIKYT SVEIKATĄ
— VYRAI IR MOTERYS —

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

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

IŠTYRIMAI DOVANAI

DR. L. ZINS 
no East 16th Si, N. Y.

(Virš 28 m. Privatines ir Ligoninėje Praktikos) 
Tarp Union Sq. ir Irying Pi.

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

M o

Daugybė kitą daiktą ir 
daiktelių sau reikalin
gą rasite mūsą didelė
je krautuvėje. Užeikite 
pamatyti.

ROBERT
LIPTON

JEWELER 
Įsteigta 1892 

701 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y. 

Tarpe 
Graham & Manhattan Aves.

Tel. Stagg 2-2173 
’ Priminkite šį skelbimą ir gausite nuolaidą
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Vakaro

Prašo N. Y. Balsuotojų 
Pasirašyt Peticijas

Padaugejusios Vedybos Balsuotoju Registracija

Komunistą Partija, kaip 
skelbiama spaudoj, išleido ir 
paskleidė newyorkieciuose 
150,000 lapeliu, kuriuose pra
šo balsuotojus pasirašyt Kbm. 
Rinkimu Komiteto išleistas no- 
minacines peticijas, šiemet 
partija nori uždėt ant baloto 
virš 60 kandidatų. Lapeliai iš
leisti anglų, žydų ir italų kal
bose.

Dėl įvestų sveikatos patikri
nimo taisyklių, kuriomis ei
nant kiekvienas norintis apsi- 
vest turi pirma gaut liūdymą, 
kad jis-ji neserga venerinė
mis ligomis, Sveikatos Depart- 
mentas esąs užverstas darbu.

Reiškia, ruošiantiesi vedy
boms turi iš anksto pasidaryti 
planus ir viskuomi apsirūpinti, 
kad susiprašius svečius ir 
sisakius pyragus nereikėtų 
ka atidėti.

uz-
vis-

pa-

atžymima, kad
pasirašė

Lapeliuose nurodoma, kad 
65 iš žymiausių amerikiečių 
rašę viešus laiškus prezidentui 
Rooseveltui, kuriuose nurodi
nėta, jog atakos ant komunis
tų civilių laisvių “graso sunai
kint laisves, su kuriomis suriš
tas pats Amerikos vardas ir 
pastatyt pavojun mūsų šalies 
saugumą sėjimu isterijos, 
priešginybiu, prievartos ir ne
apykantos.”

Lapelyje
virš 32,000 žmonių 
Komunistų Partijos nominaci- 
nes peticijas Ohio, 9,00 West 
Virginijoj, ir kad “akmenin
goj Maine, taipgi Vermont ir 
New Hampshire valstijose Ko
munistų Partija jau yra ant 
baloto.” Lapelyje pabrėžia
ma, kad daugelis pasirašiusių 
esą demokratai ir republiko- 
nai. Jie pasirašė, kaip aiškina 
lapelis, “dėlto, kad apart jų 
meilės teisėtumui, tie inteli
gentiški ir progresyviški ame
rikonai supranta, kaip supra
to tie 65 žymūs
vadai-švietėjai, kad 
apsaugot civiles ir 
teises komunistams 
pat gina kiekvieno

Ypatingai šiuo tarpu 
daugėjusios vedybos. Liepos 
mėnesį, 1939 m., Miesto Svei
katos Departmentas turėjęs 
patikrint 9,966 asmenų svei
katos stovį, o šių metų liepos 
mėnesį-jau buvęs 12,861 as
muo. Gi rugpj. 1-mą savai
tę. nuo 1-mos iki 8-tos, šių 
metų, padaryta tyrimai 14,650 
asmenų. Pereitų metų tuo pat 
laiku buvę atsilankę tik 4,549 
asmenys. Dabar gaunama po 
virš du tūkstančiai kraujo ty
rimų Sveikatos Departmento 
Laboratorijoj.

Pastaruoju laiku nebesuspė
jo paruošt raportu ir paimta 
30 ekstra tarnautojų laborato
rijos reguliariams tarnauto
jams pagelbėti.

Kiek Reikia Laiko?

Iš LLD 1-mos Kuopos 
Susirinkimo

pa-

buvo

Gautas iš gydytojo sveika
tos patikrinimas vedyboms lei
dimu biure pripažįstamas ge
ru, jei įteikiama ne vėliau 30 
dienų nuo išdavimo. Vedybų 
leidimas galioja 60 dienų ; 
praleidus, reikia išnaujo im
tis ir iš naujo turėt sveikatos 
patikrinimą. Greičiausias apsi- 
vedimas galimas tik už 72 
landų po paėmimo kraujo 
rimui ir už 24 valandų po 
vimo leidimo vestis.

Nakvynių! Prašome 
Nakvynių!

pastan-
nuo ka-

skelbia 
nori su-

visuomenės 
padėjimu 
politines 

jie taip 
amerikie

čio teisę prašyti, taipgi tradi
cinę amerikonų teisę visoms 
grupėms dalyvauti politiniame 
mūsų šalies gyvenime.”

“Daugelis pasirašiusių,” sa
ko pareiškimas, “taip pat ži
no,* kad atakos ant Komunistų 
Partijos yra maištiškomis pa
stangomis užgniaužt 
gas išlaikyt Ameriką 
ro.”

Komunistai, kaip 
Rinkimu Komitetas,
rinkt 50,000 parašu uždėt ant 
baloto prezidentinius rinkėjus 
(electors) ir valstijinius kan
didatus. Komitetas sako: “mes 
turim paut mažiausia 200 pa
rašu kiekviename ‘up-state’ 
apskrityje bėgiu rugpjūčio 
mėnesio ir privalom užbaigt 
New’ Yorko Miesto kvnta 20,- 
000 parašu ant valstijinių pe- 
ticihi ir bai<d rinkimą parašų 
uždėt ant baloto vietinius kan
didatus.” Komitetas atsišaukė 
j visus partijos narius ir drau
gus “rinkimą narašu laikyt 
svarbiau^iu-skubiausiu momen
to klausimu.”

Iš IDA Susirinkimo
An- 
val-

Tarptautinio Darbinin. 
sigvnimo 17-tos kuopos 
dybos nariai ir kiti dalyvavu
sieji pasitarime rugpjūčio 8 d. 
nusitarė padidinti kuopa, tad 
tuo tikslu kreipiamasi i visas 
organizaiijas ir pavienius 
draugus-drauges.

Šiuo laikotarpiu turime, ir 
tarn lietuviu išbudavoti dide
le TDA organizacija. Pragy
venimo kainos kvla. Darbo va
landas ilgina. Ne vienam pri
sieis gint savo darbo salynas 
streikuose, o iuose būna galy
bės areštu, tai kas mus gel
bės? šab’ tempdami į kara. ti- 

• Icrus unijų vadus kemša i ka
lėjimus, o kiti tarnauia karui. 
Todėl yra labai reikalingas 
darbininku apsio-ynimas.

Minėta orvanizaciia vra la
bai nagarsėius Amerikoj nuo 
1927 metu ir prie ios nriklau- 
so labai dau" žvmiu žmonių, 
įstojimas bedarbiams 10 cen
tu ir no tiek mėnesinė mokes
tis. Dirbančiu istoiimas 25c ir 
20 centų mokesties per mene-

A. Mureika.

va- 
ty- 
ga-

ko-LDS šeiminiu parengimu 
antradienio 

apsvarstė 
tarp kuriu 
klausimas.

Brooklvnan

misija pereito • 
posėdvie rimtai 
daugeli klausimu, 
buvo ir nakvynių 
LDS seimo metu
atvažiuos daug delegatu iš to
limu miestu, ir mes, brookly- 
niečiai, turime juos priimti ir 
parūpinti jiems nakvynes.

Posėdyj paaiškėjo, kad lig 
šiol nakvynių komisija gavusi 
tik penkias vietas nakvynėm ! 
Tokia situacija būtinai reikia 
taisyti, nes būtu sarmata, ♦jei
gu mes negalėtume aprūpint 
delegatus nakvynėmis.

1

Taigi, tapo nutarta atsi
kreipti ne vien tik į Brooklyno 
LDS narius, bet ir “Laisvės” 
skaitytojus ir simpatikus ateiti 
mum pagelbon. Laiko nebeliko 
daug. Prašome talkos — 
eikite į “Laisvės” raštinę, 
duokite savo pavardę ir 
trąšą, kiek ypatų galite
imti nakvynėms ir ,ar pagei
daujate moteris ar vyrus.

Komisija.

uz- 
pa- 
an- 
pri-

Pikietuoja Ku Kluksus 
Garbinantį Judį

Bronxo Art Teatre, 
Chester Ave., rodoma 
“Birth of a Nation,” kuris yra 
aiškiai anti-negriškas ir paro- 
duoja Ku Kluksus. Negrų Pa
žangos Nacionalė Sąjunga, 
bendrai su Bronx© taikos or
ganizacijomis, iššaukė pikietą 
protestui prieš to lynčiško ju- 
džio rodymą ir tęs pikietus 
kol tik judis bus rodomas.

West- 
judis

Rengiantiesiems Išvažiuot
Visi turintieji balsavimo tei

sę asmenys, kurie mano nega
lėsią užsiregistruoti reguliarės 
balsuotojų registracijos dieno
mis — spalių 7, 8, 9, 10, 14 
ir 15-tą, gali užsiregistruoti 
bile kada iki pabaigos šio 
mėnesio. Rugpjūčio 31-ma 
yra paskutinė diena specialiai 
užsiregistruoti, kaip nurodo 
Kom. Partijos Rinkimų Komi
tetas visuomenės žiniai 
skelbtose tasyklėse.

Balsavimai visada
svarbu, kiekvieno piliečio 
brangiausia teisė ir švenčiau
sia pareiga, juo labiau tai 
svarbu šiais įtemptos kompeti- 
cijos laikais, kada keli šim
tai balsų kartais nusveria iš
rinkimą kandidato. O skir
tumą tarp vieno ir kito tan
kiai būna labai didelė: vienas 
veikia liaudies, darbo žmonių 
gerovei, kitas saujos piniguo
čių labui. c

Specialę registraciją turėtų 
įsitėmyt visi, kurie spalių mė
nesį rengiasi turėt atostogas, 
organizacinį maršrutą, ke
liaujanti agentai, jūrininkai, 
nes neregistruotiems nevalia 
balsuot.

Registracijai Vietos

Nepaprastai registracijai 
reikia eiti į centralinę savo ap
skričio Rinkimų Tarybos stotį, 
kurios randasi:

Manhattan: Police Acade
my Bldg., Broome ir Centre 
Sts.

Bronx. Borough Hall, 3rd 
and Tremont Aves.

Brooklyn: 
cipal Bldg 
Hall).

Queens: 
Blvd. .

Richmond: Borough Ylall.,

Pereitas susirinkimas, 
kęs rugpjūčio 8-tą, buvo labai 
įdomus ir turtingas. Prisirašė 
du nauji nariai. Apkalbėta 
praeiti, bėganti ir ateinanti or
ganizacijos reikalai.

Gužas išdavė platų raportą 
iš Ateivių Gynimo. Pažymė
jo, kad Amerikos demokrati
nė valdžia deportuoja ne tik 
paprastus darbininkus, bet ir 
kunigus, o Ateivių Gynimas 
gelbsti visus lygiai. Daugiau
sia puolami nepiliečiai atei
viai. Yra buvę atsitikimų, kad 
sužeistam fabrike nepiliečiui 
darbininkui suspenduojama 
kompensacija, neišmokama 
jam sirgimo apdraudos.

Delegatu važiuoti į Taikos 
Konvenciją, kuri įvyks rug
pjūčio 31 ir rugsėjo 1-2 dieno
mis, Chicago, Ill., išrinktas G.! 
Varison.

Rudeniniam išvažiavimui su
rast vietą apsiėmė D. M. šo- 
lomskas.

mi
ll ei 
pa- 
pir-

kalbėjo 
įvykius 
iš Lie- 
skelbia

Praeito pirmadienio vakarą 
“Laisvės” svetainėj įvyko 
nėtos kuopos lavinimosi 
diskusijų-vakaras, kaip 
prastai būna kas antras 
madienis. R. Mizara 
apie paskutinių dienų 
Lietuvoj, apie “žinias 
tuvos,” kurias dabar
laisvos Lietuvos priešai, iš kur 
tas “žinias” jie gauna, ir t.t. 
Susirinkę klausėsi labai aty- 
džiai. Po Mizaros kalbos buvo 
duota kalbėtojui įvairūs klau
simai iš publikos; taipgi kele
tas išreiškė savo mintį minė
tais klausimais.

Klausovų buvo susirinkę ge
rokas būrys, kaip dėlei tokio 
vakaro. Pirmininkui paprašius 
sumest kiek aukų nors už salę 
užmokėt, surinkta $5.50. Po 
25c aukojo šie: Zablackienė, 
Reinardas, Sh. Juknis, Jone- 
liunas, S. Vaitkienė. F. Domi- 
kaitis, J. Dainius. Pašakamis 
ir E. Gasiūnienė. (Trys, auko
ję po 25c, prašė nerašyt ju pa
vardžių.) P. š.

Moterys Ruošia Prakalbas

1 Kp. Koresp.

Krikštynos ir Vestuvės

Room 600, Muni-1 
(netoli Borough

90-33 Sutphin

Pakeleivio Balsavimas

laike 
spe- 
“ab-

Keliaujantieji iš vietos vie
ton užsiėmimo reikalais 
registracijos turi prašyt 
cialio baloto, vadinamo
sentee ballot,” ant kurio jis 
ar ji gali nubalsuot bile kur 
būdamas. Balotas pasiunčiama 
balsuotojo nurodytu 
prieš rinkimus. Tas 
ypatingai jūrininkus, 
balotus gauna tame

adresu, 
paliečia 

Jie savo 
mieste,

kurio adresa jie paduoda 
po savo namus.

Atostogauja

kai-

di-A. Balčiūnas. “Laisvės 
rektorius, taipgi veikėjas eilėj 
didžiųjų vietos organizacijų 
šiuo tarnu atostog-auja 
Conn., iš kur sveikina 
‘Laisvės’ šeimyną.”

Kent, 
“visą

asmenvs sulaikyti kal- 
išvap’inejus’ iš nebaigtu 

vandens suvadoms me-

Du 
tinimu 
namu 
džiagas ant E. 4th ir 18th 
Sts. • •

Anna IZanine. 21 m., bedar
bė j stalus nadavėia (veiter- 
ka), užsimušė iššokdama iš 
anartmento nuo 9-to aukšto, 
216 W. 100th St., N. Y.

nu-Robert Higgins, 13 m 
šovęs. 12-kos mėty draugą H. 
Cannady žaidžiant policistą ir 
plėšikus, Flushinge, paleistas 
namo pas tėvus iki tolimesnio 
kvotimo.

Policija skubiąi pribuvo 
prie Medical Center, Broad
way ir 168th St., N. Y., suimti 
“bombą,” bet pribuvę bombos 
nerado, tik matė per tvorą iš-, 
sinešdinant kokį susivėlusį as
menį. apie kurį pranešime pa
vadinimas “bomu” pavirto 
į “bombą.”

Wm. Rooney, signalistas, dir
bęs prie Atlantic Avė. ir 125th 
St., Richmond Hhill, pavirto 
po praeinančiu troku ir tapo 
užmuštas. Troko vairuotojas 
Frank Zima, iš Yonkers, iš
teisintas.

.“LAISVES” SPAUSTUVE
Daro visokius spaudos dar

bus organizacijom

CHARLES’
UP-TO-DATE

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

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

Gerai Patyrę Barberiai

F. W. SHAUNS
(SHALINSKAS)

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

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto

Tel. Virginia 7-4499

LeVANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

J. LeVANDA—E. LeVANDA 
Tėvas ir Sūnus Levandauskai

UNDERTAKERS

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. Stagg 2-0788 
NIGHT—HA vemeyer 8-1158

BAR ir GRILL 
LIETUVIŲ RESTAURANAS 
Įdomiai {puošta lietuviška aludė 

ant Grand Street 
Rheingold -sxtra Dry Alus.

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės

Turime ir kambarių pernakvot 
arba savaitiniai išrandavot
JOSEPH ZEIDAT

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

Rugpjūčio 3 d. kun. Paulio- 
nis pakrikštijo ir apvesdino 
Gustą Kruzaiti su Sophie Ro- 
manaskiūte. Kad apie krikš
tynas nepamanytumėte kaip 
kitaip, dar pakartoju, kad 
jaunąjį pakrikštino ir apženy- 
dino. Kruzaičių šeima, gyveną 
per daug metų 56 Ten Eyck 
gatvės, yra luteronų tikėjimo, 
tad taip ir 
tyti. Taigi, Gustui pamilėjus 
katalikę merginą, jinai norėjo 
jį patraukt į savo pusę, ką ji 
ir laimėjo, žinoma, jei jaunie
ji būtų laisvi; nei vienam nei 
kitam nereikėtu krikštytis, 
būt galėję apsivest civiliai.

Vestuves ir krikštynas abie- 
ii tėvai bendrai paruošė pas 
kaimvną Turauską.

Linkiu gero pasisekimo jau
navedžiams. . r;į

Kruzaičių dar viena dukre
lė Anna randasi namie. Anna 
moka gražiai lietuviškai kal
bėti. Jai patarčiau ateiti dai
nuoti Aido Chore.

Brookynietis.

Brooklyne susidaręs Lietu
viu Motinų Komitetas mobili
zacijai už taika renoria tuo 
klausimu prakalbas šį trečia
dieni. rugpjūčio 21-ma,'Liet. 
Piliečių Kliubo salėj, 280 
Union Avė., Brooklyne. Geri 
kalbėtojai-kalbėtojos išaiškins, 
prie ko vedama mūsų šalis ir 
ka visa tai reiškia mūsų jau
nimui. moterims, n ypatin
giausiu motinoms. Motinu oru- 
rmi veikiai gelbsti moterys 
kliubietės. N.

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. Te]. EV. 7-8451 Brooklyn, N. Y.

luteronų tikėjimo, 
vaikai buvo krikš-

“Gyvoii Viela” Užmušė 
Darbininką

John Berrv. 56 m., 139 
Cook St., bildingu nugriovėjy 
firmos darbininkas, tapo elek
tros užmuštas darbe, kada jis 
palietė 4,156 voltu pajėgos 
“gyvąją vielą” stovėdamas ant 
blėtinio stogo, 178 Sullican St. 
Jam surikus, jo sandarbinin- 
kas Niek Mamiuk, 44 m., 332 
E. Ninth St.. N. Y., bandė Ber
ry nutraukt šalin, bet ir jis 
tapo elektros taip sukrėstas, 
jog abu nusirito ant gretimais 
esamo namo stogo. Ten Mar- 
niuk buvo atgaivintas, o Ber
ry nebepavyko išgelbėt.

Manhattan Beach restaura- 
ne pavalgę pietus nuo sugedu
sio maisto pereitą antradienį 
apsirgo 15‘asmeny.

NOTARY 
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

15-tns

STTSTRTNKTMAI
BROOKLYN. N. Y.

T infnviii Motom Apsviptnq Kb’ubo 
ciiciririkirvinc; Jvvi-q ruvniūčio
vakaro 7:30. 419 Lnrimer St.. Brook- 
Ivnn. SvPvotvsim siuntimą delegates 
i Taikos Knncmnca. Kviečian^n^ ir m 
narės. — Valdyba. (190-192)

~ PARDAVIMAI
■Par^iduodn ni’enininkvstčs farm a 

180 akru. Tarnai yra ir namas su 8 
^ambar’a’s. Viskam e-ražiai ištaisvta,. 
Kaina 88 500. Galima dali pinigais 
mokėti Fp tamininku. Vieta randasi 
NTpw Vnrl<o valotiini. 100 mvl’H ' 
Rrookbmn. Fred Blind, 153 Fuclid 
Ave.. Brooklyn. N. Y. (190-195)

FOTOGRAFAS
Traukiu na veikslus familiiu. ves
tuvių, kitokių grupių ir pavieniu.

padarau 
paveiks- 
kraiavns 
su ame- 

■Rei-

n a u 
f*
’’ i knn

o 9 a n t ir
a d i dinų tokio 

d v;l ž i o. 
croidauiama Tai- 
noed atmaliavoiu 

^^K***^ s 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

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: E Vergreen 8-9770

• Manhattan Liquor Store
! 264 Grand St. Brooklyn. N. Y
• (Kampas Roebling St.) 11 f)
• Tel. EVergreen 7-1645 License No. L. 886

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

J Manhattan Liquor Store

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuve Williamsburgh’e

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ RUSIŲ GĖRIMŲ

—------------ - —*---------------------------------------------------------- ----- -—

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai 

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

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

ir impor- 
degtines ir 

geriausiu

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

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

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Ilewes elevelterio stoties

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

Lietuvių Kuro Kompanija
{DEDAME 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\,mus be jokio mokesčio.

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

Telefonas EVergreen 7-1661
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FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. — Brooklyn — “Laisves” Name

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

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

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO '

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

WWWWWWWWWWWWWWUWWWIOIWWWIAIWWWI




