
■ . . ? '• ' • '»■'•'••♦»• ' ••.•"!<' 'i. ■ ;• ■ '■ Verf’X-'• *

KRISLAI
■fks jau jų patriotizmas.
Hnu blofu.
Rekomendacijos 
■neprašome. 
Rašymai prezidentui.
- Rašo A. B.

"5o. Bostono “Darbinin
kas” labai mėgsta kalbėti 
apie patriotizmą. Bando 
net savo širdį svietui paro
dyti. Bet ta jo širdis mums 
atrodo visai nepatriotiška.

“Darbininko” atsinešimas 
linkui perversmo Lietuvoje 
yra išvirkščio patriotizmo. 
Tik Lietuvos priešai gali 
taip kalbėti apie savo kraš
tą/ kurio liaudis bando su
sitverti šviesesnį ir links
mesnį gyvenimą.

Brooklyno smetonininkų 
“Vienybė” kažin kaip sau 
įsikalbėjo, jog blofu ji gali 
visuomet maitinti ir paten
kinti savo skaitytojus. Ve 
ir dabar. Ji rašo: “Ypač 
skaitlingi protestu mitin
gai įvyko Brooklyne ir Chi- 
cagoje.” Betgi jų suruoštas 
mitingas Klasčiaus svetai
nėje buvo menkutėlis. Tai 
pripažino patys kalbėtojai— 
Stilsonas ir Laučka.

O Chicagoje išėjo darmi- 
zerniau. Jie ten turėjo du 
mitingu — vieną klerikalų, 
kitą menševikų. Per abu 
mitingu tesusirinkę apie 
tris šimtus žmonių.

Bet “Vienybė” blofina, 
būk Brooklyne ir Chicagoje 
buvę ypač skaitlingi mitin
gai.

Kas kita su patriotingų 
ir nuoširdžių lietuvių šauk
tais mitingais. Chicagoje 
birželio 25 dieną susirinki
me dalyvavo tūkstantinė 
minia ir džiaugėsi pervers
mu Lietuvoje. Brooklyne 
birželio 26 dieną taip pat 
buvo* svetainė sausakimšai 
pilna gražios ir smagios pu
blikos.

Trockistas Strazdas pata
ria Bimbai, Mizarai ir ki
tiems dabar traukti Lietu
von. O jis, matyt, nežada 
važiuoti. Gal bijo, o gal ma
no, kad jaustųsi labai pras
tai, neberadęs Kaune Sme
tonos.

Mes gi jokios rekomen- 
dacijos neprašome. Mums ir 
čia pusėtinai patinka, čia 
darbo irgi labai daug.

Tačiau mes džiaugiamiesi 
Lietuvos žmonių išsilaisvi
nimu iš po tautininkų dik
tatūros. Mes juos sveikina
me ir jiems žadame savo 
nuosildžiausią pagalbą, ko
kią tik mes galime jiems 
suteikti. ’ -

“M

Prezidentas Rooseveltas 
ant rankų turi Kongreso 
priimtą Smitho Bilių, kuris 
vadinasi “H. R. 5138”. Nuo 
jo priklausys, ar šis bilius 
taps įstatymu. Jei jis pa
sirašys, tai prasidės ata
kos ant ateivių—pirmiausia 
ant nepiliečių o paskui ir 
ant piliečių.

Todėl reikia mūsų orga
nizacijoms tuojaus pasiųsti 

dentui prašymus, kad 
ito Smitho Biliaus ne

rašytų. Gali daug pagel- 
. Prašymai gali paveik- 

Todėl imkimės už darbo.
Brooklyno lietuvių masi- 

sušauktas pa- 
perversmu

pasiuntė prezi- 
prašymą.

šį šeštadienį būsią

Darbo žmonių 
Dienraštis 

Kaina $5.50 Metams 
Užsieniuose $6.50 
Brooklyne $6.00 

Metams

Ruoš kime vasari
nes pramogas “Lais
vei” paremt. Jos yra 
didele atrama šiam 
lietuviškos liaudies 
dienraščiui.
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LIETUVA DAVĖ TEISES
PARTIJAI; ĮKŪRĖ DARB. MILICIJĄ

Naujoji Lietuvos Vyriausybė Atleido Kalėjimą Kunigus 
Kapelionus; Pakeitė Apskričių Viršininkus

Kaunas, birž 26.—Valdiš
kai pranešama, kad naujoji 
Lietuvos vyriausybė pripa
žino Komunistų Partiją kai
po teisėtą (turinčią laisvę 
veikti).

Naujoji vyriausybė įkūrė 
darbininkų miliciją; steigia 
darbo ministeriją; įkūrė 
liaudies kultūros fondą.

Numatoma, kad Lietuvos 
vyriausybė padarys ligšioli
nius valdiškus Darbo Rū
mus centru darbininkų uni
jų (profesinių sąjungų).

Kauno burmistru (majo-

Nauji Kauno ir Vilniaus Majorai
DR. A. GARMUS

Daktaras A, Garmus yra 
žymus visuomenės veikėjas, 
kovotojas už J Lietuvos ne
priklausomybę. Tai nauja
sis Kauno burmistras, se-

i nas lietuvių tautos ir darbo 
ru) tapo daktaras Garmus, paujįes atgimimo veikėjas
(pažangus rašytojas), o Vil
niaus majoru — Antanas 
Krutulys.

Pakeisti apskričių virši
ninkai; atleisti kalėjimų ka
pelionai. •

Naujoji Lietuvos vyriau
sybė iškilmingai pagerbė 
lietuvių Nežinomojo Karei
vio kapą.

(Šiuos pranešimus per
siuntė “Laisvei” generalinis 
Lietuvos konsulatas New 
Y O r ke.) . - ■„■■nrinrtitnrmTiwij-

kais veikė demokratinėj or
ganizacijoj “Kultūra”. Kru
tulys buvo lenkų kalinamas 
ir tremiamas. Smetonos fa
šistam Krutulys irgi nepati
ko ir net jam buvo atimta 
teisė gauti darbo.

Krutulys irgi dalyvavo 
demokratiniam “Rūtos” Ko
operatyvų judėjime.

Ligi šiol buvo Vilniaus 
burmistras K o n s t a ntinas 
Stašys, stambus dvarinin
kas.

WILLKIE REIKALAUJA DIDŽIAUSIOS 
KARO PARAMOS ANGŲ JAI

Republikoną Suvažiavimas Nutarė Taisyt Įstatymus Naudai 
Fabrikantą; Žadėjo Karinę Pagalbą Anglijai

Amerika Užgrobs Sveti
mus laivus, Kad Jie 
Netektų Vokiečiams

Sovietai Atsiima Rusiš
ką Guberniją Bessa- 

rabiją iš Rumuną
Washington. — Preziden

tas Rooseveltas įgaliojo 
Amerikos iždo ministeriją 
paimt į valdžios žinybą bei 
užgrobt bile kurios sveti
mos šalies laivus, kurie sto
vi Jungtinių Valstijų prie
plaukose. O bent 500 tokių 
svetimų laivų dabar randasi 
Amerikos uostuose.

Valdininkai Washingtone 
leidžia suprast, kad Jungti
nės Valstijos užgrobs laivus 
Francijos, Holandijos, Da< 
nijos ir kitų kraštų, ku
riuos vokiečiai nukariavo, 
užėmė bei nukariaus ar už
ims. Prezidentas, girdi, 
stengiasi, kad tie laivai ne
patektų vokiečiams.

“Normandie” ir septyne
tas kitų Francijos laivų da
bar esančių Amerikos prie
plaukose būsią konfiskuoti 
kaip dalis karinių Francijos 
skolų atmokėjimo šiai ša
liai. Tarp tų laivų yra ir 
“Normandie”, kaštavęs 66 
milionus dolerių. O jeigu 
Hitleris nukariautų Angliją, 
tai Amerika pasilaikytų už 
skolas ir Anglijos naujausią 
keleivinį didlaivį “Queen 
Elizabeth” ir kitus anglų 
laivus stovinčius amerikinė
se prieplaukose.

Prezidentas Rooseveltas 
pareiškė, kad jis davė tą 
įsakymą, vykdydamas Am
erikos bepusiškumą ir sau
godamas šios šalies prie
plaukas nuo sugadinimo to
kiais pavojingais laikais 
kaip dąbar.

Tikras Wall Stryto Kandi
datas į Prezidentus

Maskva, birž. 28.—Rau
donoji Armija įžengė į Bes
sarab! ją 2 vai,, dieną,. Mask
vos laiku.

Rumunija priėmė Sovietų 
reikalavimus, kurie buvo iš
statyti birželio 26 d. Sovie
tai reikalavo sugrąžint bu
vusią Rusijos guberniją Be- 
ssarabiją, kurią rumunai 
buvo užgrobę 1919 metais; 
Sovietai taip pat reikaalvo 
pervest jiems ukrainišką 
Bukoviną, kuri andai pri
klausė Austrijos imperijai.

Šiuos žodžius berašant, 
Raudonoji Armija žygiuoja 
per Bukoviną į Černovicų 
(Cernauti) miestą.

(Radio pranešimais, So
vietų kariuomenė užims Be
sarabiją ir Bukoviną per 4 
dienas.)

Raudonarmiečiams vado
vauja generolai Kozlov ir 
Bodin.

Prancūzai Užsieniuose Ne
kariausią už Angliją

jo 
su- 
ar

Jeruzalė, birž. 28.—Pran
cūzų komandierius genero
las Mittelhauser Artimuose 
Rytuose paskelbė, kad 
armija nekariaus išvien 
Anglija prieš Vokietiją 
Italija.

Pranešama, kad Franci- į 
jos karo laivai vieni pabėgo, 
kiti bėga iš Anglijos admi
rolų žinybos.

Syrijoj ir Lebane, Arti
muose Rytuose, Francija iki 
šiol turėjo bent 300 tūkstan
čių mobilizuotos karinome- 
nes.

New York, birž. 28.—čio- 
naitinis amerikonų laikraš
tis “N. Y. World-Telegram” 
rašo, kad republikonų no
minuotas
Wendell Willkie tai yra tik
ras Wall Stryto piniguočių 
kandidates, Naujosios Da
lybos įstatymų priešas.

Berlin, birž. 28. — Jeigu An
glija pasiūlys Vokietijai taiky
tis, tai vokiečiai'atsakys, jog 
dabar “kanuolės kalba, 
sako nazių viršininkai.

kaip

prezidentus Hong Kong, birž.' 28. — Bė
ga nekariškiai anglai iš Angli
jos kolonijos Hong Kongo; bi
jo, kad japonai pradės ją štur
muoti.

ir yra populiarus liaudyje.
Kaip socialdemokratas da

lyvavo dar prieš karą revo
liuciniam judėjime; jis kartu 
veikė su žymiu socialistų 
rašytoju Jonu Biliūnu.

Lietuvoj Dr; Garmus pa
sižymėjo kovoj: su “Lietuvos 
nelaimėmis” džiova ir Sme
tona. ..

Naujasis Kauno burmis
tras daug kuo padėjo Lietu
vos žmonėms, kurie vyko 
kovoti už Ispanijos laisvę. 
Jis padėdavo ir jų šeimoms, 
kurie Lietuvoj kentėjo ba
dą ir fašistų persekiojimus.

Dr. Antanas Garmus ak
tyviai dalyvavo visuomeni
niam gyvenime, o ypatingai tiją teisėta, atskleidžia nau- 
pažangiame sąjudyj. Jis yra ją lapą Lietuvos istorijoj, 
parašęs daug veikalų iš 
medicinos srities, populia
rius leidinius liaudžiai. Jojo 
plunksnai priklauso “Otec 
Konstantin” 
tą” kunigą 
ris Lietuvoj 
tiek buvo 
prieš karą buvo caro pro
vokatorius, galop nuteistas 
žmogžudis...

“Lietuvos Aidas” Apie 
Komunistą Partiją

(Specialus Pranešimas 
“Laisvei”)

Kaunas, birž. 28.—Laik
raštis “Lietuvos Aidas” ra
šo apie Komunistų Partijos 
legalizavimą Lietuvoje ši
taip: •

“Valdžios įsakymas, pri
pažįstantis Komunistų Par-

apie “šven- 
Olšauską, ku- 
ir Amerikoj 

garbinamas, o

A. KRUTULYS
Naujasis Vilniaus 

mistras Antanas Krutulys 
yra senosios vilniečių kar
tos energingas liaudies švie
tė j as-demokratas.

Krutulys dar lenkų lai-

bur-

Komunistų Partija stoja už 
Lietuvęs nepriklausomybę ir 
už glaudų bendradarbiavi
mą su Sovietų Sąjunga. Ge
riausi lietuvių liaudies sū
nūs yra šios partijos eilėse.”

Washington, birž. 28.— 
Nežiūrint, kad Anglijos val
džia užginčija, vis tiek Wa
shington© politikai nuolat 
kalba, kad Anglija prašy
sianti taikos su Hitleriu.

Berlin. — Sakoma, kad 
Vokietija mobilizuoja šim
tus laivų gabent kariuome
nę žaibiškam karui pačioj 
Anglijoj.

DIENRAŠČIO “VILNIES” BENDROVE SVEIKINA 
NAUJA LIETUVOS VYRIAUSYBĘ

Justas Paleckis,
Lietuvos Prez.,
Kaunas, Lietuva.

Lietuvių Darbininkų Spaudos Bendrovė, leidžianti 
dienraštį “Vilnį”, sveikina naują Lietuvos vyriausybę! 
Sveikina išlaisvintus politinius kalinius! Tegyvuoja laisva 
nepriklausoma Lietuva!

Philadelphia, Pa., birž. 28. 
—Republikonų partijos vi- 
sašališkas suvažiavimas no
minavo Wendellį L. Willkie 
savo kandidatu į Jungtinių 
Valstijų prezidentus, šešta
me kandidatų perbalsavime 
už Willkie pasisakė daugiau 
kaip 501 delegatas; o nomi- 
nuot į prezidentus užtenka 
501.

Penktame perbalsavime 
Willkie gavo 429 balsus, se
natorius Taft 377, o New 
Yorko prokuroras Dewey 
57.

Willkie, buvęs Indianos 
pilietis, yra kapitalistas ele
ktros ir geso, galva Com
monwealth ir Southern Kor
poracijos, susirišęs su did
žiausiu bankininku Morga
nu, stambus verteivis Še
rais.

Willkie’o kandidatūrą į 
Jungtinių Valstijų preziden
tus smarkiai rėmė H. W. 
Prentiss, prezidentas Na- 
cionalio Fabrikantų Susi
vienijimo. O pagal “Daily 
Workerio” pranešimą, tai 
visi “tikrai dideli piniguo
čiai” darbavosi, kad Willkie 
būtų nominuotas kaipo kan
didatas į šalies prezidentus.

Willkie iki šiol neužėmė 
jokios valdiškos vietos, to
dėl buvo vadinamas “juodu 
arkliu” kaipo republikonų 
kandidatas į prezidentus. 
Neperseniai jis dar skaitėsi 
demokratu.

Willkie atviriau už prez. 
Rooseveltą kartotinai šaukė 
Ameriką talkon Anglijai ir 
Franci j ai kare prieš Vokie
tiją.

REPUBLIKONŲ RINKI
MŲ PLATFORMA

Republikonų partijos su
važiavimas Philadelphijoj 
dabar savo rinkimų platfor
moj apgailestauja “sprogs
tamuosius prezidento Roo- 
sevelto pareiškimus, at
kreiptus prieš kitas vald
žias” (prieš Vokietiją ir 
Italiją); bet ir republikonai 
išreiškia prijautimą “užpul
tiems kraštams” ir pagei
dauja, kad Amerika remtų 
tuos kraštus, nors pati nei
dama į karą, “nebent gint” 
šios šalies reikalus. Apie 
tokius reikalus republikonai 
galutinai palieka spręst s° 
vo prezidentui, jeigu jis b« 
išrinktas.

Rašytojai repiblikonišl 
New Yorko laikraščių D 
rothy Thompson ir Walt 
Lippman teigia, kad Willk 
jei taptų prezidentu, t 
vestų tokią pat užsienio j 
litiką kaip prezidentas Rt 
seveltas.

Republikonų rinkimų pi 
forma siūlo pataisyti šal 
Darbo Santikių įstatyn 
kad duot samdytojams dau
giau teisių (prieš darbinin
kų unijas); pavest pačioms 
valstijoms tvarkyt bedarbių 
šelpimui skiriamus pinigus i 
iš Washington©; pervest į < 
pačių valstijų žinybą senatį’ 
vės ir nedarbo apdraudos 
pensijas ir tt.

Republikonų platforma 
griežtai pasisako prieš tre
čią prezidento tarnybą ir 
siūlo taip pataisyti šalies 
konstituciją, kad niekas ne
galėtų prezidentaut daugiau 
kaip du terminus.

Sekr. STASYS BUTKUS.

PH1LA. BENDRO VEIKIMO KOMITETO 
SVEIKINIMAS NAUJAI LIETUVOS VALDŽIAI

Birželio 24 d., 1940 m. 
Philadelphia, Pa.

Darbininkų Literatūros

f rezidentui Justui Paleckiui 
Ir Visai Dabartinei Lietuvos 
Vyriausybei, 
Kaunas, Lietuva.

Mes, Philadelphijos Lietuvių
Draugijos trys kuopos: 10 kp., 149 kp. ir 141 kp.; Lietu
vių Darbininkų Susivienijimo 5-ta kuopa; Lyros Choras 
ir moterų Birutės Choras, vardu 1,000 narių, sveikinam 
dabartinę Lietuvos vyriausybę už nuvertimą Smetonos 
diktatoriškos valdžios. Širdingai sveikinam už paliuosa- 
vimą politinių kalinių, kuriem mes visą laiką teikėm pa
galbą. Širdingai sveikinam prezidentą Justą Paleckį ir 
dabartinį Lietuvos ministerių kabinetą. Prisižadam viso
keriopą pagalbą. Trokštame civilių laisvių atsteigimo.

Lai gyvuoja ir stiprėja Lietuvos dabartinė vyriausybė.
Minėtų organizacijų Bendro Veikimo Komit Valdybos

Sekret A. J. SMITAS.

Japonų Lėktuvai Nužu
dė Dar 200 Neka- 

riškių Chinų
Chungking, Chinija.—Bū

riai japonų bombinių orlai
vių jau šešioliktą kartą 
bombardavo Chungkingą, 
laikinąją Chinijos sostinę, ir 
šiuo žygiu užmušė apie 200 
nekariškių gyventojų.-

Tais bombardavimais ja
ponai iki šiol išžudė jau 
tūkstančius- civilių žmonių 
Chungkinge.

Anglija Džiaugiasi Willkiu 
Kaip Savo Talkininku

London, birž. 28.—Angli
jos politikai pageidauja, kad 
Jungtinių Valstijų prezi
dentu liktų išrinktas repub
lic Willkie. Jie tikisi, kad 
tada Willkie trauktų Ame
riką į karą už Angliją, 
prieš Vokietiją.

Amerikonai Minomis 
Atitvėrė Nužiūrimą

Italijos Didlaivį
______ "1 *Į 

Panamos Kanalo Ruožtas.
;—Jungtinių Valstijų kariai 
prisodino į vandenį minų 
aplink keleivinį Italijos lai
vą “Conte Biancamano,” 
25,00d tonų įtalpos, kuris £
buvo apsistojęs prie Panai 
mos Kanalo galo, ties Sher- , 
man Fortu. Šis italų laivas , 
taip minomis aptvertas, 
kad, sakoma, negalėtų pro 
jas pasprukti.

“Conte Biancamano” čia JI 
atplaukė iš Pietinės Ameri
kos su 45 keleiviais iš viso. 
Bet jis turi 500 tarnautojų, 
valgių padavėjų ir kitų. Šie 
tarnautojai yra parinktini 
vyrai, panašūs j aukštai la
vintus karius, ir visi jų ju
desiai atrodo, kaip Ameri
kos Weąt Point karo ai 
mijos studentų.
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Džiaugsmas Lietuvoj ir Amerikoj
Sovietų Sąjungos žygiai Lietuvoj, Lat- 

vijoj ir Estonijoj atnešė tų šalių pilie
čiams pąliuošavimą iš po fašistų jungo 
ir užtikrino jų nepriklausomybę.

Jeigu vien Kaune, kuris turi tik apie 
100,000 gyventojų, į Komunistų Parti
jos sušauktą susirinkimą susirinko 70,- 
000 žmonių, kurie karštai sveikino Sovie
tų Sąjungą, reiškė savo pageidavimą 
įvesti socialistinę santvarką Lietuvoj, 
panaikinti žmogaus žmogumi išnaudoji
mą, tai jau galima suprasti, kokis milži
niškas džiaugsmas darbo žmonių, pažan
gios inteligentijos ir visų, kurie myli lai
svę, progresą, kultūrą ir trokšta geres
nio, malonesnio ir smagesnio gyvenimo! 
Tai veik visas Kaunas, išskiriant tik vai
kus, dalyvavo!

Joki blofai, jokis riksmas tą faktą ne
galės nustelbti! Ir Amerikoj, ir kur tik 

*a lietuvių, jie džiaugiasi, kad ’Smeto- 
»s žiauriam fašistiniam režimui atėjo 
Jas! Džiaugiasi darbo žmonės! Jeigu 
r tas ne visur matosi, tai greitai matys 
n.
Juk tą parodo ir Amerikos lietuvių mi
gai. Brooklyne šaukė trockistai, tau- 
.inkai ir klerikalai mitingą. Jie apga
lėjo, sakė, kad “visi Brooklyno lietu- 
į laikraščiai” šaukia tą mitingą. O ži
ną, Brooklyne daugiausiai įtakos turi 
aisvė”. Jie sakė, kad “nerinks aukas”, 
sirodo, kad netiesą sakė! “Laisvė” juk 
ialyvavo prie to kermošiaus šaukimo. 

Bet jie apgavo daug “Laisvės” skaityto
jų ir pasekėjų, patraukė į tą susirinkimą. 
Ir kada ponas pirmininkas perskaitė 
bjaurią rezoliuciją, tai bijojo leisti bal
suoti, nes ten buvo daug žmonių, kurie 
tai tiradai nepritarė. Visgi tas susirinki- 
Ttlas buvo mizernas. O kada sušaukė pa
žangieji lietuviai, tai bent tris kartus 
tiek lietuvių susirinko į prakalbas ir vie
ningai stojo už naują valdžią. Iš kokių 
600 žmonių tik 6 balsavo prieš rezoliuci
ją

Tas pat buvo ir Chicago j. Į du susi
rinkimus priešų naujos Lietuvos valdžios 
susirinko gal 300 žmonelių! Ir ten buvo 
nemažai tik žingeidautojų. O į naujos 
valdžios pritarėjų prakalbas susirinko 
per 1,000! Tokis tai skirtumas.

■ Pavojus Ateiviams
Iš Washington© praneša, kad viskas 

padaryta suregistravimui 3,500,000 atei
vių nepiliečių. Sulyg to pranešimo, jeigu 
tik Rooseveltas užtvirtins tą bilių, kuris 
jau priimtas kongrese ir senate, tai į dvi 
savaites laiko bus pradėta ateivių re
gistravimas.

Mano įsteigti 500 federalių registravi
mo biurų, o jie turės ir pagelbinius sky
rius. Tam tikslui jau paskirta ir $3,- 
100,000 pinigų. Jau gaminamos registra
vimų ir pirštų nuotraukų blankos. Re
gistruoti galės ir pašto stočių viršinin
kai. Nutrauktos pirštų antspaudos, kurių 
bus iki 10,000,000 bus laikomos Washing
tone specialiame skyriuje.

Kiekvienas ateivis, nepilietis, bus pri
verstas užsiregistruoti. Kuris tą nepada
rys, tai bus baudžiamas 6 mėnesius ka
lėjimo ir $1,000 finansinės pabaudos, 
rxie to, dar yra kitas priedas, kuris sa
ko, kad jeigu ateivis bus sugautas ir ap
kaltintas kurstyme prie maišto arba da-( 
ryme netvarkos tarpe armijos ar jūrei
vių, tai tokis ateivis bus baudžiamas pen
kiems metams kalėjimo ir $10,000 finan
sinės pabaudos.

O apkaltinti kurstyme labai lengva. 
Užteks pasakyti žodį prieš darbdavį, ar
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ba sunkias darbo sąlygas, kaip tuojau 
galėsi būti apšauktas “buntauščiku!” Už
teks išsitarti kokį žodelį, kaip tave vėl 
apkaltins “sukilėliu” arba “sukilimo 
kurstytojų armijoj ir laivyne”, kad nu
bausti penkiems metams kalėjimo ir $10,- 
000 piniginės bausmės! O kadangi, atei
viai negalės sumokėti $10,000 bausmę, 
tai ir už tai turės sėdėti kalėjime.

Jeigu ateivis kelsis gyventi į kitą vie
tą, tai jis bėgyje 5-kių dienų turės į re
gistracijos biurą pasiųsti savo seną ir 
naują antrašą. Kuris tą nepadarys, tas 
bus baudžiamas lygiai, kaip ir neužsire
gistravęs.

Štai kokius pančius planuoja uždėti 
ant ateivių, kurie atvykę j Ameriką dir
bo visą savo geriausį amželį, krovė tur
čiams turtus, statė namus, fabrikus, tie
sė kelius! Štai kaip už jų sunkų darbą 
rengiasi užmokėti!

Visos organizacijos ir pavieniai pilie
čiai privalo siųsti rezoliucijas ir reikala
vimus prezidentui Rooseveltui, kad jis 
atmestų tą žalingą sumanymą.

Jungtinių Valstijų valdžia bandė parduoti Anglijai vedimui karo su vokiečiais 
20 torpedinių laivų. Tačiaus kilo tam tikrų įstatymiškų keblumų ir pardavi

mas laikinai sustabdytas.

Italijos fašistai prac 
garsiai šaukti, kad 
“ims” Rumuniją “globe 
Vokietijos fašistai prac 
siųsti ginklus, amunic 
specialistus į Rumun 
Tik vienu atveju HitL 
pasiuntė į Rumuniją ‘ 
naujausių karo mi. 
“Messerschmitt” orlaivi 
O Rumunijos karalius 
leido iš kalėjimų fašistu©, 
“Geležinę Gvardiją” ir pasi
rengė juos įtraukti net į 
ministerius. Reiškia, Ru
munija . ruošėsi virsti Vo
kietijos ir Italijos fašistų 
baze prieš Sovietų Sąjungą, 
ypatingai Sovietų Ukrainą. 
Todėl Sovietų Sąjunga bu
vo priversta imtis griežtų 
žygių, kad savo provincijas 
atsiimti ir savo šalį apsau-

Besarabija ir Bukovina
Katalikai Veteranai prieš Karą
Newarke įvyko’Penkta Katalikų Vete

ranų Konferencija, kurioj dalyvavo per 
500 delegatų. Katalikai veteranai priėmė 
rezoliuciją, kad Amerika nesikištų į Pa
saulinį Karą. Jie reikalauja, kad pre
zidentas ištirtų tuos elementus, kurie 
dirba Amerikoj “naudai užsienio valsty
bių įvelti Ameriką karan.”

Pageidavimas geras, bet, kaip gyveni
mas parodė, tai patsai prezidentas išvien 
su savo atstovais Bullittais daugiausiai 
“pasidarbavo”, kad Ameriką pastačius 
karo pavojun. O kada jis į ministerius 
pasikvietė karo šalininkus republikonus 
ponus Henry L. Stifnson ir Frank Knox, 
tai daugelis karo priešininkų jo ministe
riją apšaukė “karo kabinetu”. Gi sena
torius G. P. Nyc, iš North Dakota, net 
pareikalavo, kad Amerikos tautos vieny
bei, gerovei, geriausiai padarytų ponas 
Rooseveltas, kad rezignuotų iš preziden
to vietos.

Vyriausias,miestas Černovi- 
cy. Rumunai į Bukoviną at- 
sibaladojo 12-tame šimtme
ty j. Per ' pastaruosius 20 
metų jie viską darė, kad ki
tas Tautas surumuninus. 
Gyventojai prieš tai kovojo 
ir nemažai buvo ginkluotų 
susirėmimų. Sovietų Sąjun
ga daug kartų kėlė klausi
mą, kad Rumunija turi iš
rišti geruoju klausimą dėl 
Besarabijos ir Bukovinos, 
bet Rūmunijos kapitalistai 
ir dvarponiai priešakyj su 
karalium nenorėjo nei klau
syti. Tuo kartu Anglijos ir 
Francijos imperialistai Ru
muniją drąsino ir žadėjo jai 
pilną karo pagelba prieš So
vietus, tam tikslui net kari
nę sutartį turėjo.

Dabar, kada Francija su
klupo, o Anglijos imperia
listai turi pilnas rankas 
darbo, tai Rumunija buvo 
atsikreipus į Vokietijos ir 
Italijos fašistus pagelbos.

goti. Vai. Sūnus,

Sovietai Sako Turkam ir 
Rumunam, Laikas Pasitart
Istanbul, Turkija. — Bul

garų laikraščiai praneša, 
jog Sovietų komisarų pirmi
ninkas V. M. Molotovas sa
kė Turkijos ir Rumunijos 
ambasadoriams Maskvoje, 
kad jau atėjo laikas daryti 
derybas svarbiais klausi
mais tarp Sovietų ir tų 
dviejų šalių.

“ŽAIBINIS” KARAS ESĄS 
ŽMONIŠKESNIS

Berlin. — Vokiečių valdi
ninkai teigia, kad jų žai
biškas karas esąs ne tik 
greitesnis, bet ir žmoniškes
nis už pereitą pasaulinį ka
rą. Sako, kad anas ilgas ka
ras padarė daugiau kančių 
žmonėms, negu dabartinis 
karas, kuris būsiąs trum
pas.

Amerika Gavo Franci jos Auksą
Amerikos karo kruzbris' “Vincennes” 

buvo pasiųsta į Europos vandenis, kaipo 
nekaltas, neva Amerikos piliečių reika
lais. Bet kada jis grįžo atgal į Ameriką, 
tai laivyno komandieriai pranešė, kad 
jis atliko labai didelę ir slaptingą misi
ją, nes jis parvežė $590,000,000 Franci jos 
aukso vertės. Sako, kad Franci joj dar 
buvo $1,850,000,000 aukso vertės.

Kaip matome, tai tūli ponai daug dau
giau rūpinasi suvežimu į Ameriką pa
saulio aukso, negu Amerikos piliečių gy
vastimi ir sveikata.

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas:

Daugiau Karo Laivą
Iš Washingtono praneša, kad birželio 

12 d., padaryta kontraktai dėl budavoji- 
mo 68 naujų karo laivų, bendrai už $750,- 
000,000. Bus budavojama: 2 šarvuočiai 
po 45,000 tonų; 3 orlaivių vežikai; 4 di
deli kruzeriai; 11 lengvesni, greiti kru- 
zeriai; 38 naikintojai; 28 submarinai ir 
4 kitoki pagelbiniai laivai.

Privatinės kompanijos iš naujų karo 
laivų budavojimo darosi šimtus milionų 
dolerių pelno. Už tai jie, kapitalistų spau
da ir karo industrijos savininkų agentai 
veda didelę kampaniją dar už didesnį ap
siginklavimą. O pinigus turi sukelti pilie
čiai mokėdami aukštus taksus.

Karo Dievą Šerai Puola
Kada Europoj užsidegė karas, tai plie

no, kanuolių gamintojų, parako, karo or
laivių ir kitų karinių industrijų Šerai 
augo ne dienomis, bet valandomis. “War 
Babies” gimė ir augo.,

Bet užsakus Amerikoj davė Franci ja 
ir Anglija. Vokietija vieną po kitam sa
vo priešininkus paklupdė. O kada Fran- 
cija suklupo, tai ir jos užsakymai Ame
rikoj pasiliko “našlaičiai.” Tuojau orlai
vių ir kanuolių industrijos šėrai nusmu
ko. Mat, Francija buvo užsakius apie 
4,000 karo orlaivių ir du kartus tiek mo
torų. Bendrai su Anglija ji buvo užsakius 
per 10,000 karo orlaivių ir 20,000 orlai
vių motorų.

Bet karo dievaičių šėrai vėl greitai at
sigavo, nes Anglija pareiškė, kad ji pa
ima savo globon visus Franci jos užsaky
mus ant karo reikmenų. Bet dabar jau ir 
vėl karo industrijos šėrai smunka, nes 
tik politiniai bankrūtai gali laukti, kad 
Anglija karą laimės.

Rumunijos išnaudotojų 
valdžia turėjo grąžinti at
gal Sovietų Sąjungai Besa
rabiją ir Bukoviną. Tai, 
pagaliau Sovietų Sąjungai 
atitaisyta ta žala, kurią An
glijos, Francijos ir Ameri
kos imperialistai padarė 
Versalės Sutartyj. Rusija 
milionus gyvasčių vyrų pa
dėjo 1914-1918 metų kare. 
Rusijos žmonių lavonai, 
1914 metais, išgelbėjo Pa
ryžių, Franciją ir Angliją 
nuo karo paralaimėjimo! 
Bet kada galų gale Franci
ja, Anglija ir jų talkinin
kės liko karo laimėtojos, o 
Rusija buvo nusilpus kare, 
tai Francija ir Anglija Ru
sijai tuo atsidėkavojo, kad 
ją užpuolė ir jos kraštus 
atplėšė, jų tarpe Besarabi
ją ir perdavė Rumunijai. 
Sovietų Sąjunga ilgai ken
tėjo, bet ji niekados nepri
pažino Besarabiją Rumu
nijai. Tą V. Molotovas pa
kartojo ir kovo 29 d., 1940 
metais, raportuodamas So
vietų Aukščiausiai Tąrybai 
apie užbaigimą karo su Fin- 
liandija, kada jis sakė:

“Iš Sovietų piety kaimy
nų aš paimu Rumuniją, vie
ną iš valstybių, su kuria 
mes neturime nekariavimo 
sutarties. Tai yra todėl, kad 
vis neišspręstas ginčas dėl 
Besarabijos klausimo, ku
rios užgrobimą per Rumu
niją Sovietų Sąjunga nieka
dos nepripažino, nors ir ne
kėlė klausimo atgavimui Be
sarabijos militarės jėgos 
pagelba.”

KAS GI BESARABIJA 
YRA?

Besarabija užima arti 
tiek žemės, kaip Lietuva, 
būtent 17,500 ketvirtainiš- 
kų amerikoniškų mylių ar
ba 44,422 ketv. kilometrų. 
Jos gyventojų kiekis viršija 
3,00,000, tai yra, daugiau, 
kaip Lietuvoj.

Besarabija šiltas ir labai 
turtingas kraštas. Ten yra 
apie 560,0(00 valstiečių 
ūkių. Ukrainiečiai sudaro 
58% gyventojų; rusai 20%, 
paskui seksi maldaviečiai, 
bulgarai ir kitoš tautos.

Besarabijoj auga kvie
čiai, rugiai, komai, miežiai, 
tabakas, vynuogės, cukriniai 
runkeliai ir kiti javai. Be
sarabijoj svarbiausias mies
tas Kišinev, po jo seka Iz
mail, Akerman, Vilkovo, 
Bendery, Beley ir kiti.

Besarabiją ilgai buvo pa
vergę turkai, bet Rusija 
juos iš ten išvarė ir nuo j 
1812 metų Besarabija buvo 
viena iš turtingųjų pietų 
Rusijos gubernijų. Vienok, 
kada po Pirųio Imperialisti
nio, karo Rusija buvOftu- 
vargus, o į Besarabiją Vo
kietijos buvo suvaryta Ru
munijos valdžia, tai Angli
ja, Francija, Italija, Ameri

ka ir kiti talkininkai Versa- 
lėj siekdami padaryti didelę 
Rumuniją, jai perdavė (Bul
garijos provinciją Dobružą, 
Vengrijos provincijas Tran
silvaniją ir Banatą, ukrai
niečiais apgyventą Bukovi
ną ir Besarąbiją.

Sovietų Rusija prieš tokį 
begėdišką pasielgimą pro
testavo. 1924 metais vėl So
vietų Rusija reikalavo Ru
munijos, kad leistų Besara
bijos gyventojams nubal
suoti su kuria šalimi jie no
ri pasilikti, bet Rumunija 
pasiremdama ant Anglijos, 
Francijos, Italijos ir Japo
nijos tą teisingą Soviety 
reikalavimą atmetė. Balsa
vimų reikalavo Rumunijos 
Komunistų Partija, ir Besa
rabijos gyventojai, bet nie
kas su tuo nesiskaitė!

Besarabijos gyventojai 
1919 ir 1924 metais buvo 
sukilę prieš Rumuniją. Bet 
kiekvienas sukilimas buvo 
žiauriai, kruvinai nuslopin
tas. Nuo 1918 iki 1928 me
tų Rumunijos šnipai ir ka
reiviai Besarabijoj išžudė 
nemažiau 30,000 žmonių! 
Besarabijoj gyventojai jau 
buvo paragavę laisvės, po 
Rusijos buržuazijos nuver- 
timo, buvo įsteigę Sovietus, 
tat jie niekados nenorėjo 
pasiduoti kapitalistų ir 
dvarponių viešpatavimo 
tvarkai, kurią Rumunija 
durtuvų pagelba ten grąži
no. Nuolatos iš Besarabijos 
žmonės bėgo per Dniestro 
upę, rubežių tarpe Besara
bijos ir Sovietų Ukrainos, į 
Sovietų pusę. Jie organiza
vosi Sovietų pusėj ir reika
lavo grąžinti Besarabiją 
Sovietams. Jų obalsiu buvo: 
“Šalin Rztmunijos plėšikiš
kas rankas nuo Besarabi
jos!” Dabar Besarabijos 
liaudis susilaukė Sovietų 
Sąjungos galingosios Rau
donosios Armijos pagelbos 
ir išsilaisvino iš po Rumu
nijos dvarponių ir kapita
listų jungo.
KAS YRA BUKOVINA?

Bukovina, tai yra pietų 
ukrainiečių provincija. 
Pirm Pirmo Imperialistinio 
Karo ją buvo pavergus Au
strija. Po karo dalį Bukovi
nos pavergė poniška Lenki
ja, kurią Sovietų Sąjunga 
išlaisvino rugsėjo mėnesį, 
1939 metais, o kita dalis 
buvo po Rumunijos ponų ir. 
kapitalistų priespauda.

Ta dalis, kurią buvo pa
vedus Rumunija, užima 
apie 4,000 ketvirtainiškų 
mylių plotą ir turi daugiau 
1,000,000 gyventojų. Buko
vinos gyventojai susideda iš 
ukrainiečių, rusų, moldavų, 
žydų ir kitų tautų. Didžiu
mą gyventojų sudaro ukrai
niečiai. ,

Bukovina turtinga pro
vincija. Javai gerai dera.

Gerbiamoji “Laisvės” Re
dakcija: Malonėkite paaiš
kinti šiuos dalykus:

1. Kodėl mes negirdime 
per radio pranešimų tiesiog 
iš Sovietų Sąjungos, taip, 
kaip mes girdime praneši
mus iš Vokietijos, Franci
jos, Anglijos ir kitų šalių?

2. Ar gali būti teisybė, 
kad 90 nuošimčių vokiečių, 
gyvenančių Jungtinėse Val
stijose, pritaria Hitleriui, o 
50 nuoš. italų pritaria Mus- 
soliniui, o lietuvių 70 nuoš. 
pritaria Smetonos valdžiai, 
tačiau rusų tik 10 nuoš. pri
tariąs Sovietų valdžiai?

3. Kai ėjo Sovietų Sąjun
gos karas su finais, tai ma-į 
žai buvo matyt paveikslų iš 
Sovietų Armijos. Bet dabar, 
kai eina karas su vokiečiais, 
tai pilna visokių paveikslų 
apie vokiečių armiją? Kodėl 
taip yra? A. K.
Atsakymas:

Pirmiausia prašome A. 
K. atleisti mums, kad taip

ilgai užvilkome atsakymą į 
jūsų klausimus. Bet geriau 
vėliau, negu niekad.

1. Negirdime todėl, kad 
buržuazija, kuri kontro
liuoja radio, nenori perduo
ti.

2. Nežinome, kur jūs ga
vote tuos nuošimčius, bet, 
aišku, jie nieko bendro ne
turi su tikrove. Už pavyzdį 
paimkime lietuvius, Ameri
koje gyvenančius. Čia Sme
tonos režimui pritarėjų te
buvo saujelė. Tą puikiai pa
rodo dabartinis Amerikos 
lietuvių masinis džiaugs
mas, kai jie išgirdo, kad tas 
piktas režimas pasiųsta kur 
pipirai auga.

3. O tų paveikslų nebuvo 
todėl, kad buržuazinės žinių 
agentūros ir buržuaziniai 
laikraščiai nenorėjo* juos 
gauti ir spausdinti. Tiesa, 
keletas paveikslų tilpo, bet 
pasirodė, jog tai buvo su
falsifikuoti, idant pažemi
nus ir paniekinus Sovietų 
Raudonąją Armiją.

Bušai į “Laisves” Pikniką
Brooklyne “Laisvės” piknikas įvyks liepos (July) 

7 d. Jis bus Klaščiaus Clinton Parke, Betts ir Mas- 
petn Avės., Maspeth, N. Y. Bušai atvažiuos iš šių 
miestų:

gi prašome išanksto užsiregistruoti važiavimui į pik
niką. Registruoja sekami komiteto nariai: V. Prapies- 
tiene, J. Bimba, P. Malinauskas, S. Vilkas ir M. 
cevičienė.

HARRISON-KEARNY, N. J., du busai išeis 12 
dieną, nuo 414 Williams St., kampas Davis Ave. ir 
Duke St., kampas Schuyler Ave. ir Duke St. Prašome 
užsiregistruoti.

PATERSON, N. J., busas išeis nuo Bakanausko sve
tainės, 62 Lafayette St., 10:30 vai. ryte. Kelionė į 
abi pusi $1. Prašome pasažierių pribūti anksti. Taip

Newark, Elizabeth, Cliffside ir Great Neck taipj 
turi busus pasisamdę. Prašome pranešti, kada ir iš ki 
busai išeis ir pas ką galima užsiregistruoti. 

/
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LA ISVfi Trečias puslapi*

L. M. S. Reikalais
Prašome Kooperacijos

Artinantis LMS Suvažiavimui, kuris įvyks 
šių metų rugpjūčio (August) 30-31 dd., cen
trui, yra būtinai reikalinga žinoti dabartinis 
mūsų organizacijos stovis: narių kompozi
ciją jų skaičius, finansai, veikla, ir tt. Todėl 
prašome suteikti centrui sekamas informa
cijas :

1. Kiek jūsų vienete narių—vyrų, mote
rų, čiagimių, ateivių?

2. Mokytojo vardas-pavardė, amžius, čia- 
gimis ar ateivis? Kiek jam mokate?

3. Kaip dažnai laikote pamokas? Re
guliarius susirinkimus? Kokioje kalboje: 
lietuvių ar anglų?

4. Kokias dainas jūsų choras dainuoja— 
LMS ar svetimų laidų?

5. Ar randasi jūsų chore solistų? Jeigu 
taip, tai pažymėkite jų pilnus vardus ir 
pavardes.

6. Kiek turėjote koncertų bei kultūriškų 
vakarų nuo pereito L.M.S. suvažiavimo 
(rugp.-August 16, 1938 m.) ? Kiek sykių 
per tą patį laiką esate dainavę ar vaidinę 
kitoms organizacijoms?

7. Jeigu jūsų vienetas yra choras, tai gal 
prie jo turite šokėjų ar dramos grupę? O 
jeigu jūs veikiate dramoje, vadinatės liau
dies teatro grupe, tai mažu sudarę dar ko
kią grupę prie dramos?

8. Kiek mokate už svetainę pamokoms ir 
susirinkimams ?

9. Ar jūsų choras turi Įsitaisęs tautiškus 
kostiumus? Kiek ir kokio turto turite? Kiek 
jis vertas? Kiek dabar turite ižde pinigų?

10. Ar jūsų vienetas turi narių-rėmėjų 
(Supporting Members) ? Jeigu taip, tai ko
kis jų skaičius? Kiek jie prisideda?

11. Iš kiek sudarytas jūsų vieneto koijiite- 
tas? Pažymėkite jų pilnus vardus ii- pavar
des, amžių.

U Ar jūsų vienetas turi korespondentą, 
kuris lietuviškai ar angliškai informuoją vi
suomenę per spauda apie jūsų veiklą?

13. Ar jūsų vienetas paremtas narinėmis 
duoklėmis? Jeigu ne, tai kaip išsiverčiate ?

Vieneto sekretoriui: Prašome perskaityti 
šį laišką artimiausiam jūsų vieneto komiteto 
posėdžiui, arba bendram visų narių susirin
kimui ir nevilkinant duokite atsakymą į virš 
paduotus klausimus. Atsakymus siųskite 
L.M.S. Centro Sekretoriui Walter Kubiliui, 
46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

LMS Apskričiams

LMS Konstitucijos Vl-me skyriuje sako
ma: “Apskričio valdyba laiks nuo laiko turi 
innformuoti LMS Centr. Komitetą, kas ir 
kaip veikiama jų apskričių ribose.”

Dabar centrui tokios informacijos būti- 
, nai reikalingos. Duokite jas. Be jų—centras 

negalės Suvažiavimui duoti pilną atskaitą iš 
visos mūsų organizacijos darbuotės. Praneš
kite centrui sekamus dalykus:

1. Kiek ir kokių vienetų turite savo ribo
se?

2. Laikotarpyje nuo pereito LMS suvažia-
vimo iki šiol vienetomis paaugote ar nupuo- 
lėte? Jeigu taip—tai kiek?

3. Kiek turėjote minėtanjė^ laikotarpyje 
apskričio konferencijų bei komiteto posė
džių?

4. Kiek turėjote bendrų kultūrinių paren
gimų (su savo vienetomis arba su kitomis 
organizacijomis) ?

5. Iš kiek asmenų sudarytas jūsų apskri
čio komitetas. Pažymėkite valdybos vardus- 
pavardes.

6. Kiek vienetai moka duoklių apskričio 
palaikymui ?

Atsakymus duokite NEVILKINANT.
Prieš kiek laiko, visiems LMS vienetams 

buvo išsiuntinėtas “Buletinas” (No. £), ku
riame aiškinama būsiančio suvažiavimo rei
kalai ir kiti organizaciniai dalykai. Apskri
čių valdybos turėtų prižiūrėti, kad jų viene
tai tinkamai ruoštųsi prie suvažiavimo.

Suvažiavimas ir Dainų Festivalis

Suvažiavimas įvyks rugp. 30-31 dd., 
Brooklyne, N. Y. Po suvažiavimo, rugpjūčio 
31 dienos vakare, įvyks LMS chorų Dainų 
Festivalis, erdvingoje Labor Lyceum salėje, 
Brook lyne. Tai bus savo rūšies dainų iškil
mė, kokios LMS istorijoje dar nėra buvę. 
Festivalio programos suorganizavimu rūpi
nasi menininkės Bronė šalinaitė, Aldona Kli- 
naitė ir Aldona Žilinskaitė.

P. Balsys, LMS pirm.

Brone Šalinaitė
Šios trys mūsų menininkes

Aldona Klimaitė
stropiai rūpinasi LMS Dainų

Aldona Žilinskaite
Festivalio suorganizavimu.

Iš Lietuvos Kultūros Gyveninio
Įsisteigė “Kultūros” Draugija Universitete
Nors Lietuvos Vytauto Didžiojo Universitete 

buvo daug pažangių radikalinių pažiūrų stu
dentų, tačiau per pastaruosius metus tik vie
ną tikrai pažangią organizaciją jie beturėjo, 
tai “Sciencia.” Dabar yra sukurta kita orga
nizacija, “Kultūra.”

Per steigiamąjį susirinkimą tą draugiją pa
sveikino Universiteto vadovybės vardu prof. 
Purenąs, kuris pasižymi kairiųjų studentų or
ganizacijų rėmimu.

Lietuvos Menininko Darbai Tarptautiniam
Leidinyj

Paskutiniam “International Literature” nu- 
meryj buvo patalpinti žinomo Lietuvos meni
ninko Stepo Žuko 8 paveikslai. Žukas, kaip 
žinome, yra radikalus žmogus ir buvo Sme
tonos valdžios persekiojamas. Net ir Kauno 
kalėjime sėdėjo.

N enumatė Savo Greito Galo
Kaip patyrėme iš Lietuvos, šio mėn. pra

džioj buvęs vidaus reikalų ministeris Skučas 
uždarė visiškai jaunimo žurnalą “Mūsų Jau
nimas,” .kurio redaktorium buvo Justas Palec
kis. “Mūsų Jaunimas” buvo Skučo pirmiau 
sustabdytas dėl “popierio stokos.”

Meno Paroda Vilniuje
Vilniuje šio mėnesio pradžioj buvo atidary

ta meno paroda. Naujoji Lietuvos vyriausybė 
'žada Vilniuj įsteigti dailės mokyklą.

Veikalas apie Teatrą Išverstas į Lietuvių 
Kalbą

Jaunasis teatralas Algirdas Jakševičius iš
vertė į lietuvių kalbą garsaus rusų teatralo ir 
dailės teatro kūrėjo Konstantino Stanislavskio 
veikalą “Aktoriaus Kūryba.”

“Kultūros” Sukaktis
Lietuvoj leidžiamas pažangus mėnesinis 

mokslo, visuomenės ir literatūros žurnalas 
“Kultūra” švenčia sukaktį 200 numerių pasi
rodymą.

Ta proga žurnalą sveikino visa eilė visuo-

davo apie graikų filosofą Platoną ir pats vos 
netapo “pilozopu,” suvaidino Lietuvos kultū
ros stabdžių vaidmenį.

Tautininkai buvo prieš kultūros pažangą 
mūsų gimtinėje ir agitavo už šalies “kultū
rinimą” tik per tautišką bendrovę “Pažangą.” 
Tas Lietuvos “kultūrinimas” pasireiškė per 
karčiamų steigimą, tautininkų kliubų (fakti- 
nai ištvirknamių) padaugėjimu ir tt.

Kas Buvo Kultūros “Vairuotojai”
Tautininkai “pasižymėjo” vienu dalyku—bū

tent, kad neturėjo savo inteligentijos. Šitaip, 
pavyzdžiui, tarp visų Vytauto Didžiojo Uni
versiteto profesorių tik vienas buvo tautinin
kas. Tokia padėtis buvo ir tarp rašytojų, ir 
tarp dailininkų, ir tarp žurnalistų. Juk yra 
žinomas faktas, kad jei kas nors iš “Lietu
vos Aido” redaktorių turėjo atsistatydint, tai 
nebuvo kas jį pavaduotų. '

Tautininkai iždo pinigais daug ką galėjo 
nuveikti, bet vienas dalykas jiems nepasisiekė. 
Lietuvos kultūros kūrėjai buvo nusistatę prieš 
tautininkus ir buvo nepaperkami. ...

Tautininkai pastatė prie kultūros gyvenimo 
vadovavimo visokių rūšių valdininkėlius, ta
čiau tarp jų nebuvo žmonių, kurie turėtų gerą 

/vardą visuomenėj.
Tie valdininkėliai buvo daugiau u^interesuo- 

ti nuosavų namų statymu, nei savo darbu. Už
tat ir turėjo kultūros gyvenimas šleivą kreivą 
vaizdą. Tautininkų “kultūrininkai’ ir švietimo 
darbo “vairuotojai” turėjo, kaip ir pats vy
riausias “vairininkas,” uždavinį pasipelnyti iš 
savo darbo ir užimamos vietos.

Nebuvo to departmento direktoriaus švieti
mo ministerijoj, kurs neturėtų savo namelio, 
kuris nebūtų ėmęs kyšių ir nebūtų “geras tau
tininkas.” Kitų kvalifikacijų neturėjo žmogus 
turėti, kad būtų tautininkų paskirtas kultūros 
darbui vadovauti.

Visą tą padėtį nušvietė Petras Cvirka vie
nam iš daugelio nespausdintų (dėl cenzūros) 
feljetonų. Jis ten aprašė, kaip vienas įtakingas 
tautininkų “dėdė” dalino savo “familijai,” ku
ri persikėlė iš kaimo į miestą, visokias .vietas

valstybės aparate. Tik vienas vyrukas pavėla- ® 
vo atskubėti pas dėdę gauti “džiabą.” Dėdė tą 
savo giminę paklausė, ką jis moka—ansai, ku
ris buvo kaimo kriaučius, vieton atsakyti į 
klausimą, ištraukė žirkles ir parodė dėdei. Dė
dei tuoj įstrigo į galvą geniali mintis. Tas vy
ras galės būti redaktorium ar cenzorium!.,..

Tas anekdotinis ir juokingas faktas iš fel
jetono yra ar, teisingiau pasakius, buvo bū
dingas tautininkų sukurtos sistemos kultūros 
srity j.

Cenzoriai daugumoj buvo ignorantai, smau
gė kiekvieną kultūros reiškinį, kuris neatatiko 
jų partijos linijai.

Krėvės ar Giros bei kitų didelių rašytojų 
raštus cenzūruodavo koksai jaunalietuvių či- 
nauninkas, kuris mažai orientuodavosi litera
tūroj, bet užtat turėdavo Smetonos malonę ir 
partijos žalią uniformą bei akselbantus. :. 
Š. m. kovo mėnesio pradžioj Liet. Rašytojų 
Draugija turėjo išleisti literatūros žurnalo 
“Dienovidžio” numerį, tačiau tas numeris ne
galėjo pasirodyti, kadangi visagalis ponas 
cenzorius išmetė beveik visą medžiagą. .. Cen
zorius buvo vienas iš tų kultūros stabdžių, 
kuriuos tautininkai sukūrė Lietuvoj.

Cenzoriai prieidavo net prie absurdo, taip, 
pavyzdžiui, buvo uždrausta skaityti Lietuvos 
profesoriaus Krėvės-Mickevičiaus išleista Lie
tuvių tautosakos knyga. . . Taip pat buvo ne
seniai sukonfiskuotas ir vidaus reikalų mi- 
nisterio Skučo įsakymu sudegintas išverstasis 
Taverno romanas “Mirusiųjų Laivas.”

Tokių ir panašių įvykių buvo ir daugiau ne 
tik literatūros srityj. Tautininkai uždėjo “ant
snukį” ne tik literatūrai, bet ir menui, spau
dai, teatrui, mokyklai ir universitetui. Nebuvo 
Lietuvoj padoresnio literato, žurnalisto ar ar
tisto, kurs būtų tautininkas ar bent pritartų 
jų žalingai antikultūriškai politikai. Lietuvoj 
buvo panaši padėtis, kaip ir caristinėj Rusi
joj. Inteligentija buvo su liaudim kovoj prieš 
engėjus.

Tautininkai kiekvienoj srityj turėjo savo 
žmones pataikūnus.

Taip, pavyzdžiui, buvo įsirašęs į tautininkus 
poetds Juozas Graičiūnas ir Kazys Binkis, ta
čiau kadangi tie poetai buvo sąžiningi ir išti
kimi sau ir liaudies reikalams, tai jie tuoj iš 
tautininkų organizacijos turėjo išstoti. Grai
čiūnas pradėjo dainuoti apie lūšnųf Lietuvą ir 
kaimo bei miesto vargą, o Binkis negalėjo nu
tylėti apie respublikoniškos Ispanijos kančias 
ir Franco žygį prilygino prie Želigovskio Vil
niaus pagrobimo... Už tuos griekųs Graičiu- 
nui tautininkai atėmė duoną, paliuosavo iš 
“Eltos”, o Binkio laikraštį cenzoriai uždarė.. .

Jaunimas ir Fašizmas
Tautininkai stengėsi fašizuoti jaunimą per 

mokyklas. Jie uždraudė visas jaunimo orga
nizacijas ir vieton to, jaunimą šaukė burtis į 
jaunalietuvių fašistinę sąjungą. Tačiau jauni
mas nėjo skaitlingai pas tautininkus, arba kai 
ėjo, tai ,per prievartą, nes kitaip sunku buvo 
gauti darbo. Universitete tautininkai turėjo vi
siško pralaimėjimo. Nors ir antifašistinės or
ganizacijos buvo persekiojamos ir uždaromos 
(kaip studentų draugija “Aurora” ar “Sted- 
ra” ir kit.), tačiau studentija buvo už naują 
santvarką, už darbo ir kultūros Lietuvą. Nes 
inteligentija suprato, kad tautininkai ir jų

(Tąsa ant 4 pusi.)

Brockton -Montello, 
Mass.

Nedarbas, Mirimai, Sirgimai ir 
Kitos Naujienos

Montello yrą lietuviais ap
gyventas Brocktono priemies
tis. čion yra apie keletas če- 
verykų dirbtuvių, kuriose ne
mažai dirba ir lietuvių darbi
ninkų.

Diamond Shoe Co., kurioje 
dirbo su viršum 5 šimtai dar
bininkų jau kelinta savaitė 
kaip stovi uždaryta. Dabar 
kaip girdėti rengias kraustytis 
kur ten į Rochester, N. Y.

Brotherhood unijos viršinin
kai deda visas pastangas, kad 
kaip nors nuo to sulaikius, bet 
vargiai ką gelbės. Packard 
Shoe Co., Inc., irgi eina prie 
uždarymo ir ten dirbę apie 
keli šimtai darbininkų, neteks 
darbo.

W. L. Douglas Shoe Co. jau 
suviršum mėnesis laiko kaip 
sustojo dirbus neva ant orde
rių, dar niekas nežino, kada 
pradės dirbti. Thompsons 
Bros. Shoe Co., Inc., ir Field 
and Flints Shoe Co., visai 
slobnai dirba, taip, kad dar
bininkai nei ant pragyvenimo 
nepadaro, tik yra apie p 
dirbtuvių, kurios dirba pili 

Nedirbantieji gyvena iš 
darbės apdraudos inšurino, 
tus miestas maitina, kiti di 
prie WPA darbų. Šiokio 
dienomis r Brocktone atr< 
kaip šeštadieniais, visur p 
nedirbančių žmonių. Deji 
biznieriai, dejuoja darbi 
kai, kiti kaltina žydus, už 
kad visas biznis jų rank 
mat, ir čeverykų dirbtuvių 
vininkai yra žydai, kad 
kiek, tuoj grąsina ap1 
Brocktoną. Nemažai dirbt 
taip yra padarę pirmiau.

Mirimai ir Sirgimai

Jonas Bartkevičius, Marijo
nos Neverauskytės vyras, arti 
50 metų amžiaus, sirgo nervų 
liga Foxbbro proto gydymo li
goninėj, mirė pabaigoj perei
to mėnesio. Palaidotas religi
niai gegužės 30. Paliko nuliū
dime savo moterį, brolį Juozą 
Bartkevičių ir kitas gimines.

Antanas Gavenauskas, apie 
50 metų amžiaus, sirgo apie 
tris mėnesius nepakenčiamu 
galvos skaudėjimu, jo mote-, 
riš dėjo visas pastangas, kad 
jį išgelbėt iš tokios baisios li
gos. Bet niekas negelbėjo nei 
Brocktono, nei Bostono ge-

menininkų ir kultūrininkų, tarp jų ir Dr. J. 
šliupas. “Kultūros” kelias ypatingai prie Sme
tonos diktatūros labai sunkus buvo. Tą žur
nalą redagavo dabartinis “Eltos” direktorius 
kritikas Korsakas-Radžvilas.
Lietuvos Kultūros Nykimas Tautininkų Junge 

ir Ateities Perspektyvos
Lietuvos gyvenimas sugrįš į normales vėžes. 

Liaudis atsikvėps nuo tos sunkios gadynės, 
kai šalį engė tautininku klika. Lyg koks slogu
tis buvo apgaubęs Lietuvos gyvenimą per 
14 metų, o dabar oras prablaivėjo, lengvėja 
grynu oru kvėpuoti.

Kai kas gali manyti, kad fašistų režimui 
pasisekė numarinti liaudies gyvybines pajėgas, 
kad Smetonos fašizmas sugebėjo išauklėt jau
nimą bei kultūros kūrėjus palankia tautinin
kams linkme. Kas yra buvęs Lietuvoj, ar yra 
arčiau susipažinęs su naująja/Lietuvos kultū
ra bei jos kūrėjais, turi pripažinti, kad fa
šistai kultūros fronte turėjo, kaip ir politinėj 
srityj, didžiausią bankrotą. Tautininkai turėjo 
savo rankose valstybės iždą, galėjo, kaip tik 
norėjo, juo pasinaudoti, tačiau jie nesugebėjo 
sudaryti sąlygas, kad Lietuva kultūrėtų, kad 
žmonės būtų mokytesni.

Lietuvos fašizmui nebuvo paranku, kad Lie
tuvos liaudis mokėtų skaityti, nes kai mokės 
skaityti, daugiau pradės galvoti apie gyvenimo 
negeroves ir taip toliau. Tai buvo tautinin
kams nepatogu ir užtat fašistai Lietuvoj, ne-
žiūrint to, kad jų vadas Smetona vis kalbė-

Worcesterio Aido Choro Merginų Grupe, vadovaujama J. Karsokienes, kuri dalyvaus L.M.
S. Dainų Festivalyj, rugp. 31 d., š.m., Brooklyne, N. Y.

riausios ligoninės, geriausi 
daktarai, mirė birželio 17 d., 
palaidojo laisvose miesto ka
pinėse, birželio 20. Velionis 
buvo laisvų pažiūrų. Skaitė 
dienraštį “Laisvę,” priklausė 
prie Šv. Roko Pašalpinės 
Draugystės ir prie Piliečių 
Kliubo. Paliko nuliūdime savo 
moterį, su viršum 20 metų ser
gantį sūnų ir brolį gyvenanti 
Boston, Mass, ir kitas gimines. 
Vyras jau kapuose, sūnus 
džiovininkų ligoninėj, pamis- 
lykit, kokis motinos širdies 
skausmas, palikus vienai na
mie! Atrodo, kad sūnui yra 
vilties dar pasveikti.

Liet. Darb. Susivienijimo 67 
kp. serganti nariai: Stasė 
Breivaitė, K. Kripaičio mote
ris, keletas savaičių atgal pa
teko į automobiliaus nelaimę. 
Serga ligoninėj; yra vilties pa- 
s’vikti. Stoškienė, J. Stoškaus 
moteris, turėjo operaciją. Sun
kiai serga namuose. Ją prižiū
ri jos duktė ir vyras. J. Ka
volis sunkiai serga savo na
muose, ligonis kenčia dide
lius skausmus. Jis yra priežiū
roj jo moters.

Žolynas.
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Iš Lietuvos Kultūros 
, Gyvenimo

(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 
pakalikai, tai tie stabdžiai, kurie neleidžia 
Lietuvai eiti kitu keliu į šviesesnį gyvenimą.

Lietuvoj kultūros žmogus ar rašytojas, ar
tistas, dailininkas tautininkų diktatūros gady
nėj buvo “lišni žmonės.” Garbingiausi žmonės 
tai buvo tie storpilviai, kurie turėjo daug pi
nigą, fabrikantas ar koks nors buožė, kurs 
turėjo ryšių su Smetonos “karališkuoju dva
ru ...”

Jau nekalbant apie tai, kad valdžia nepa
rėmė, bet tik stabdė kultūros plėtrą, Lietuvoj 
nebuVo atmosferos kūrybai. Kultūros darbi
ninkai antifašistai neturėjo beveik iš ko pra
gyventi. Tautininkai pasirūpino, kad darbo 
gali gauti “tik geras lietuvis.” O kas tie geri 
lietuviai? žinoma, kurie yra įsirašę į L. T. S., 
sveikinasi naciškai ir žiūri daugiau į savo 
biznius, nei į tautos reikalus...

Menas ir Fašizmas
Visa inteligentija trokšte troško, kad Lietu

voj būtų įsteigtas “kultūros fondas,” tačiau 
tautininkai nepaisė jų nuomonės, nesteigė 
“kultūros fondo,” o geriau steigė verslininkų 
biznių bendroves, iš ko pasipelnyt galima bu
vo.

Apverktinoj padėtyj Lietuvoj buvo dailė ir 
dailininkai. Į pagodą tautininkų ponai pakvies
davo tik tuos “dailininkus,” kurie paišydavo 
paveikslus ala “ponia su šuniuku”, “Kryžius 
ant kelio” “Moteris salione” ir abelnai visus 
tuos, kurie mokėjo į gyvenimą žiūrėti pro ru
davus akuliorius ir pataikė sakyti, kad Smeto
nos Lietuvoj viskas tvarkoj... Tačiaus toks 
dailininkas kaip Žukas, Ginsburgas, Katiliūtė, 
Mackevičius ir kt., negalėjo patikt meno užsa
kytojams iš taut, sąjungos. Tokie menininkai 
negalėjo ne tik pasirodyti viešai parodose, bet 
turėjo, nežiūrint jų gabumų, pusbadžiai gy
venti, kaip< Žukas ar Mackevičius, savižudytis, 
kaip Marcelė Katiliūtė, ar iš gyvenimo kan
čių taip susijaudinti, kad gyvenimą pabaigti 
beprotnamyj, kaip Ginsburgui lemta buvo...

Teatras galėjo suvaidinti Lietuvoj didelę ro
lę liaudies kultūrinimo darbe. Tačiau ir čia 
nasireiškė tautininkų “įtaka.” Visų pirma tau- 

nkai įsteigė teatre “Apylinkė,” o į tą or- 
izaciją fašistai privertė įsirašyti artistus, 
ima, kas neprigulėjo “Apylinkėj,” tas tu- 
• “teises”—išstoti iš teatro...
alstybės teatras negalėjo dėl tautininkų in- 

f avimų bei kliudymų būti tos 
ėjimo įstaiga, kaip tai būna, 
etuose.
d būdavo įdomesnis veikalas,

uždrausdavo vaidinti, nurodydami, kad 
'ra priešvalstybinis veikalas.
lip, pavyzdžiui, buvo uždraustas Balio- 
•gos veikalas, vaizduojąs 1905 metų įvy- 
Lietuvoj. žmonės nustojo lankyti teatrą, 

ngi nebuvo įdomumo. Artistai atsinešė į 
darbą be meilės, šaltai, amatininkiškai, 

.^odvo pas artistus to užsidegimo ir kūrybi
nio džiaugsmo, kurį sutiksime pas vaidintojus, 

*kurie žino, kiek svarbus ir atsakingas ir tuo 
pat malonus yra jųjų darbas ir kaip aukštai 
jis visuomenės yra vertinamas. Teatre dirbo 
ir jauni vaidintojai bei režiseriai, tačiau seno- 
ji karta neduodavo pasireikšti jaunoms pajė
goms. Tie jaunieji perdaug revoliucionieriški 
buvo seniems ir senosios tvarkos rėmėjams.

Užtat tokie gabūs vyrai, kaip režiserius Ro
mualdas Juknevičius, ar Juršys, ar Chadara-

ir

šviesos bei 
pavyzdžiui,

tai cenzo-

vičius bei Jokna mažai gaudavo progų pasi
rodyti ir už tat gal Valstybės teatras būdavo 
apytuštis. '

Valstybės radijofopas buvo, kaip ir kitos 
valstybinės įstaigos, tautininkų išnaudojamas 
propagandai ir mulkinimui. Jokios apšvietos 
darbo per radijofono nebuvo vedama.

Naujoji Vyriausybė ir Kultūros Gairės
Naujoji vyriausybė savo sąstatu skyriasi

tuo nuo tautininkų vyriausybių, kad ji turi sa
vo tarpe mažiau biznierių ir generolų, tačiau 
joj dalyvauja .kultūros ir visuomeninio gyve
nimo pažibos. Žmonės, kurie nesykį yra buvę 
fašistų-tautininkų persekiojami už nusista
tymą matyti laimingesnę, kultūringesnę Lie
tuvą. Naujieji ministerial, ypatingai premje
ras Justas Paleckis, Užsienio reikalų ministe- 
ris profesorius Krėvė-Mickevičius ir švietimo 
ministeris Antanas Venclova bei “Eltos” ir 
radijofono direktorius Korsakas-J&adžvilas, ži
no, ko Lietuvai stokuoja, ko jai reikia kultū
ros srityj. Dabar kai kelias į mokyklas ir uni
versitetus atidarytas visiems, kai konservato
rijos bei kitos meno mokyklos nebus tik tur
tuolių vaikų privilegija, daug naujų talentų 
atsiras, daug kas iš kaimiečių jaunimo ar dar
bininkų sūnūs taps kultūros nešėjais.

Daug kuo Lietuvai galės padėti didysis kai
mynas SSSR. Toji darbininkų valstybė yra 
pasaulinis kultūros centras. Sovietų literatū
ra bei rašytojai per porą dešimtmečių pasiekė 
didelio išsilavinimo laipsnio. Jokioj valstybėj 
knygos nėra taip plačiai skaitomos, kaip 
SSSR, niekur mokslas nėra taip liaudžiai pri
einamas, niekur liaudies kūryba bei tautosaka 
neturi tokios reikšmės ir įvertinimo,kaip tik 
SSSR. Ten ir teatro menas yra tiek pirmyn 
pažengęs, kad žymiausias teatro žinovas Gor
don iCraig yra pasakęs, po apsilankymo Mas
kvos teatruose, jog Maskva yra pasaulinė te
atro sostinė. Taip pat Sovietų filmos pasiekė 
didelio meninio aukščio ir turi visu pirma 
auklėjamos reikšmės.

Dar ankstyvesniais metais į SSSR važiuoda
vo žurnalistai kaip M. Bagdonas, J. Paleckis, 
J. Šimkus, teatralai-režiseriai A. Jakševičius, 
R. Juknevčius, J. Grybauskas, baletmeisteris 
Kelbauskas, rašytojai Jurgis Baltrušaitis, L. 
Gira, P. Babickas. Mokslininkai prof. Biržiš
ka, Kolupaila, Pakarklis, ir daug kitų.

Kultūros žydėjimas ir Išeivija
Lietuvos bendradarbiavimas su SSSR vals

tybiniais 
Lietuvos 
gyvesnis, 
nesansas
dėlės įtekmės plačioj išeivijoj. Tas kultūros 
bendradarbiavimas nebus.vienų tautininkų ar 
panašių srovių privilegija, bet tarnaus pla
čioms išeivijos masėms.

Ypatingai iš to bendradarbiavimo galės 
daug pasisemti jėgų pažangios masinės or
ganizacijos, kurios ligšiol buvo nepaisomos.

Toji kooperacija labai į sveikatą išeis ir jau
nąja! kartai. Jaunimas, turime tikėtis, turės 
progos susipažinti su tikruoju Lietuvos gyve
nimu tiesioginiai ar per garbingus atstovus. 
O seniau juk atstovaudavo Lietuvą įvairūs 
fašistai su nelabai garbingais “rekordais.”

Tad visi su pakeltu ūpu stokim į mūsų kul
tūros darbą Amerikoj, stiprinkim kultūros, 
meno ir sporto organizacijas. Lietuva išlais
vinta ir žengia pirmyn. Tegu tas istorinis įvy
kis atsispindi ir mūsų žygiuose ir visuomeni
niam gyvenime.

klausiniais teigiamai atsilieps ir į 
kultūros gyvenimą, kuris dabar bus 
pilnas žydėjimo. Be abejo, tas re- 
Lietuvoj bus naudingas ir turės di-

Audringa. SLA Seimo Sesi
ja; Jurgelionis Sutaršė Gri

gaitį; Vaidylos Mizerna 
Pozicija

Antradienio popietinė se
sija SLA seimo buvo au
dringa, taipgi įdomi ir ke
liais atžvilgiais instruktyvė 
delegatams.

Man rodos, kad niekas 
daugiau nesigailės dėlei į- 
vykusių ginčų kaip p. Gri
gaitis. Jam čionai buvo sa
vo rūšies Waterloo.

Kleofas Jurgelionis gi de
legatų akyse pakilo aukštes
niu. Jis taip išprausė buvu
sį savo kolegą p. Grigaitį, 
kad šis ilgai neužmirš.

Kautynės įvyko po redak
toriaus raporto, einant Ap
švietos komisijos dviejų na
rių raportui. Grigaitis ra
portavo “už abu” —save ir 
Miką Vaidylą. Grigaitis kal
bėjo už Vaidylą retai kada 
prisimindamas, kad Vokis 
asmuo egzistuoja ir dargi 
yra SLA Apšvietos Komi
sijos nariu.

Vienas delegatų davė p. 
Grigaičiui klausimą. Atsa
kyti trumpą klausimėlį Gri
gaičiui ėmė virš valandos, 
iki delegatai pradėjo atvirai 
reikšti savo nepasitenkini
mą. Delegatas Rauktis, iš 
Springfield/ Ill., atsistojo ir 
sako: “Grigaiti, baik, gana 
šnekėti.”

Taip buvo padrąsinimas ir 
kitiems. Grigaitis, tarsi su
trenktas, čia ir baigė, nu
duodamas, kad jau buvo ir 
taip baigiąs.

Bet tai ne viskas.
Grigaitis nuožmiai,

etiškai atakavo Kl. Jurge- 
lionį, teisindamas bandymą 
jam uždėti cenzūrą. La
biausia Jurgelionis ’ smerk
tas už tai, kad bandė įdėti 
Kontrolės Komisijos rapor
tą, kuris buvęs darytas tik 
Pildomai Tarybai, kuriame 
tūli tarybos nariai pasmer
kiami. Girdi, to raporto tu
rinio Grigaitis nežinojęs, 
vadavęsis tik tuo, kad be 
leidimo pačios Kontrolės 
Komisijos raportas dėti ne
galima, o Jurgelionis spyrę- 
sis dėti raportą.

Kada jau delegatai pri
vertė Grigaitį baigti savo

ne-

nuobodžią kalbą, Jurgelio
nis gavęs balsą pasiaiškinti, 
štai ką iškėlė aikštėn:

Tas raportas suredaguo
tas spaudai Jurgelionies na
muose, o suredagavo jį 
pats Grigaitis bendrai su 
Jurgelioniu. Dalyvavo ir vi
si trys Kontrolės Komisijos 
nariai. Jurgelionis, taigi, 
vykdė kas buvo nusitarta 
tos komisijos ir kam Gri
gaitis pritarė.

Tame raporte buvo nuro
dyta, kad “Vienybės” namo 
remontui išleista skandališ- 
kai daug pinigų. Už tą eik
vojimą kaltintas Matas Vi- 
nikas, SLA centro sekreto
rius.

Bet paskui papildyta ra
portas, o papildyme surasta 
ir Bagočiui, SLA preziden
tui kaltė.

Kada raportas sustaty
ta, Vinikas pasipriešino jo 
dėjimui. Grigaitis atvykęs į 
New Yorką su Vaidyla, o 
trečias Apšvietos Komisijos 
narys, kuris kitos nuomo
nės, J. Miliauskas, nekvies
tas į posėdį.

Čia ir uždėta Jurgelioniui 
cenzūra, tik vėliau Bago- 
čius nepaisęs ir cenzūra su
bliūško.

Dar daugiau, nuo pat Jur
gelionies redaktorium tapi
mo Grigaitis bandė jam dik
tuoti. Sykį jis rašė Jurge
lioniui, kad “Tėvynė” turi 
rašyti už karą, nes prieš 
karą eina bolševikai. Jurge
lionis tačiaus karui priešin
gas ir dėlto jie susi vaidino.

Bagočius sakęs, kad jisai 
pats nenori cenzūros, “cen
zūra uždėta iš Chicagos.”

Vadinasi, Grigaitis nori 
diktuoti ne,tik Jurgelioniui, 
bet ir SLA prezidentui Ba
gočiui.

Jurgelionis tai išdėstė lė
tai, šaltai ir į trumpą laiką. 
Bet efektas buvo tokis, kad 
jis į dulkes sudaužė visą tą 
ilgą ataką, tą ilgą Grigaičio 
tiradą. Ir kada jisai baigė, 
daugiau dviejų trečdalių de
legatų garsiai plojo jam 
delnais.

Jei dabar būtų ėjęs re
daktoriaus rinkimas, Jur
gelionis neabejotinai būtų 
išrinktas. Vakare kokusuo-

se bus dedama pastangos 
vėl suagituoti prieš jį.

Beje, po redaktoriaus ra
porto jį puolėsi kritikuoti 
K. Mažukna, kuris pirmiau 
ėjo su Jurgelioniu, bet da
bar “atsivertė,” taipgi E. 
Mikužiutė ir St. Michelso- 
nas. Atrodo, kad jie kalbėjo 
pagal susitarimo kokuse.

Buvo gan gražu, kaip jis 
atsakydamas juos sutaršė, 
parodydamas, kad jie nesu
sivokia ką kalba.

Jų tikėtasi, kad Grigaitis 
situaciją išgelbės, bet išėjo 
kitaip —jis gavo tokią pirtį, 
kad per daugel metų neuž
mirš. /

Beje, Grigaitis kelis kar
tus ėmė balsą, nors jis tei
sės tam neturėjo. Vienu 
tarpu jis sušuko:

“Kam išduoti ką mudu 
draugiškai rašinėjomės. O 
tu man rašei, kad reikia 
komunistus iš visų organi
zacijų išmesti.”

Tai buvo pastangos sukur
styti kairiuosius delegatus 
prieš Jurgelionį. Mat tik 
Miliauskas galės rekomen
duoti (nominuoti) Jurgelio
nį į redaktorius, kiti du Ap
švietos Komisijos nariai, 
aišku, nerekomenduos. Bet 
tas šūvis nevyko. Pasigirdo 
garsus juokas ir tai Grigai
čio lėšomis. Jis barą Jur
gelionį, kad tas išduoda su-
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sirašinėjimus, o 
daro dargi po to, 
išbarė. a

Tai buvo visų gyviausią 
SLA seimo sesija. Joje 
gi iškilo tokių dalykų, J 
SLA nariai nežinojo ir 
geliui delegatų tai buvo 
surpryzas.

Reikia pasakyti, kad pręz. 
Bagočius šį sykį elgesį ke
rai. Teisybė, jis leido Gri
gaičiui kalbėti perdaug ir 
kelis kartus, bet jis taipgi 
leido ir Jurgelioniui atsaky
ti į tai.

Vaidyla, pajutęs, Jcad jis 
komisijoj buvo tik kaip Gri
gaičio “sluga,” grąsino iš
trauksiąs savo parašą, bet 
paskui vėl nusiramino.

Trečias Apšvietos Komi
sijos narys, J. Miliauskas, 
davė mažumos raportą. Ji
sai trumpai parodė, kad ne
sutikęs su didžiumos rapor
tu ir patiekęs savąjį. Jisai 
buvo priešingas cenzūrai. 
Jis dėlto nešauktas į komi
sijos susirinkimą. Jo rapor
tas taip-jau priimtas.

Maskva. — Anglija pabū
go Sovietų ir paliuosavo so
vietinį laivą “Selengą”. Šį 
laivą buvo užgrobę anglų 
karo laivai, beplaukiant 
“Selengai” su kroviniais na- 
mo iš Jungtinių Valstijų.

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

Vardas .............................................................................................................

Paštas ........................................................................... ............................. v-

Gatvė ar katinas ...........................................................................................

Apskritys ..................................................................................................... ....

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

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

Matas.

Prakalbos Lietuvos ir Karo Klausimais Balkanai Būsią Padalinti 
Tarp Vokiečių ir Italų

Lietuvos liaudis susilaukė laisvės! Fašistų vadas Sme
tona su savo artimais pabėgo! Kaip tas įvyko, kokia Lie
tuvos ateitis?—Šiais ir pasauliniais klausimais įvyksta 
visa eilė prakalbų. \

Baltimore, Md., pirmadienį, liepos 1 d., 7:30 vai. vaka
re, Lietuvių Svetainėje, 853 Hollins St., Baltimore, Md. 
Kalbės A. Bimba.

Bridgeport, Conn., sekmadienį, birželio 30 d., 7:30 vai, 
vakare, Lietuvių Jaunų Vyrų Svetainėj, 407 Lafayette St. 
Kalbės D. M. šolomskas ir Jonas Gasiunas.

Hartford, Conn., antradienį, liepos 2 d., 7:30 vai. vaka
re, kalbės Jonas Siurba.

Waterbury, Conn., šeštadienį, liepos 6 d., 7:30 vai. va
kare, Lietuvių Svetainėje, 103 Green St., kalbės D. M. 

, šolomskas.
Lietuviai! Lankykitės į šias prakalbas! Išgirskite tei

sybę apie Lietuvą. Džiaugkimės kartu su laisva Lietuvos 
liaudimi. Išgirskite tiesą apie pasaulinį karą.

Minersville, Pa.
.Šiomis dienomis Minersvillės 

populiacija padidėjo. Dvi mi- 
nersvillietės lietuvaitės susi
laukė Šeimynos.

Mary Gudeliūnas, nuo Le
wis St. (Mrs. Whitash), bir
želio 24 d. susilaukė sūnelį. 
Ji randasi Good Samaritan 
Hospitalyj (Maternity Ward), 
East Norwegian St., Pottsville, 
Pa.

Antra, tai Frances Mičeliū- jos miestus

tė, nuo Sunbury St. (Mrs. 
Kreppus), ji susilaukė dukre
lės, birželio 24 d. Taipgi ran
dasi Good Samaritan Hospi- 
talyj, Room 203, Pottsvillėj.

Abi motinos ir jų kūdikiai 
sveiki ir neužilgo apleis ligo
ninę. . L K.

Berlin, birž. 27.—Vokie
čiai žada “tūkstantį kartų 
smarkiau atmoket” Anglį* 
jai už tai, kad anglų lakū
nai bombarduoja Vokieti-

Bucharest, Rumunija. — 
Sugrįžę iš Berlyno politiniai 
rumunų vadai pranešė, kad 
Vokietija padarė šitokią su
tartį su Italija: Vokiečiai 
paims į savo globą Rumu
niją, Vengriją ir Slovakiją 
ir laikys Lenkiją savo žiny
boje, o Jugoslavija, Graiki
ja ir Bulgarija bus perves
ta į Italijos įtaką.

Vokiečiai ir italai ketina 
visiškai iššluot laukan An
glijos ir Franci jos bizniškus 
ir politinius reikalus iš Ru
munijos, Jugoslavijos ir vi
sų Balkanų abelnai.
Spėja apie Nazių Planus 

Prieš Sovietų Ukrainą
Rumunų politikai, sugrį

žę iš Vokietijos birž. 26 d., 
taip pat sakė, kad Vokietija 
planuoja įkurt “savarankią 
ukrainų valstybę,” ir jau, 
girdi, “ruošiamas politinis 
veikimas” sovietinėje Vaka
rinėje Ukrainoje, kuri buvo 
Lenkijos valdoma pirm ka
ro tarp vokiečių ir lenkų. >

LICENSES
NOTICE is hereby Riven that License No. 
GB 2280 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 o{ 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
437 Ridgewood Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH J. VAUGHN
437 Ridgewood Ave., - Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2559 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2.307 Voorhies Ave., Borough of Brooklyn 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRANK T. SKELLY
2307 Voorhies Ave., Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1891 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2187 Cortelyou Rd., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JACOB KOLBEN 
d-b-a Kolpon’s Dairy 

Cortelyou Rd., Brooklyn,

" License No. 
__ _____ ____  ____ the undersigned 
to sell beer at retail!’Under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
425 Hicks Street, Bfirough of Brooklyn, 
County of Kings, to be ebrisumed bff the 
premises.

HENRY BEHRENS
425 Hicks St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1579 has been issued to the undersigned 
to sell beer at Vetail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
404 Henry Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY G. POPPE
404 Henry St., ' Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2084 has heen issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
6015 — 4th Avenue, 
County of Kings, to 
promises,

HENRY
6015—4th Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1649 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
■the Alcoholic Beverage Control Law at 
427 Wythe Ave., Borough of Brooklyn, 
County sof Kings, to be consumed off the 
premises.

MARINO RODRIGUEZ 
d-b-a Los Latinos

Wythe Ave., Brooklyn, N. Y427

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų.

2137

NOTICE is hereby given that 
GB 1614 has been issued to th-

agb Co
Bprough

be ebr

N.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

J. KUCK
Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2577 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
75 — 6th (Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
promises.

HARRY RAPAPORT 
d-b-a Harry’s Delicatessen 

6th Ave., Brooklyn, N.75

NOTICE i« hęreby given that License No. 
EB 1432 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law ai 
2303 — 65th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

RAYMOND REINGOLD 
, (tfth St„-: , .

NOTICE is hereby given that License No. 
L 725 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2 Tillary St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

JOHN L. GABRICK 
St. George Wine & Liquor Shop

2 Tillary St., Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 50.3 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law al 
3.31 Tompkins Ave., Borough of Brooklyn 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

HARRY MEERKATZ
331 Tompkins Ave., Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2080 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
860 New Lots Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

860 New.
ISRAEL KAPLAN

Lots Ave.. Brooklyn, N. Y.

is hereby given that Lisense No.NOTICE
GB10110 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control I,aw at 
389 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ADOLF MOLLER
389 Nostrand Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB599 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
.326 Graham 'Ave. .Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ANTONIO BOCCIO
326 Graham Ave. Brooklyn, N. Y.

"»
NOTICE is hereby given that License No. 
GB1575 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law al 
524 Graham Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOE WEINIGER
524 Graham Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
DB11 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
74 Kingston Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH PALTĮ EL
----------- ------ ..Brooklyn, N. X

beer at retail

Nostrand Ave.,

...Brooklyn, N. Y. 74 Kingston Ave.

Section

m

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, senu
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 į kitus miestus, specialiai sueitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svori U* kalnas.

VARPAS BAKERY 36-40 Stagg Street Brooklyn, N. 1
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(stantine Chicagos Lietuvių Minia Pa
liške Džiaugsmą Išlaisvintai Lietuvai

: Štai Kas Turi Teisę Kalbėt Lietuvių Tautos Vardu!
sreito antradienio vakare, 

eno zo d., Unicagos Lietu-
Ne Jūs, Bet Mes Kalbame 

Lietuvos Vardu!

I

3V

Penktai paitaph

Cleveland, Ohio Paterson, N. J.

Auuitorijon susirinko nn- 
lietuvių pareikšti savo 

įaugamų, kau šiandien mo
voje atsteigta demokratija, 
.a išlaisvinti musų tėvai, 
oliai ir seserys!
| šias prakalbas susirinko 

jtūkstantine lietuvių minia, ku- 
-Iri visa širdimi myn savo gim-

kraštų, jos liaudį. Audi-1 
iiorijos didžioji sale ouvo ku- 
piniausia. lai buvo džiaugs
mo, linksmybės demonstraty
via suėjimas ir čia sudėta pa
žadai visais galimais būdais 
ge ibėti mūsų broliams Lietu- 
vo.je moraliai ir materialiai.

Džiaugsmingi veidai. . .vei
dai pilni pasitenkinimo ir ma
loningo jausmo! Dar pirm 
prakalbų žmonės būreliais 
stovinėjo ir diskusavo, dalino
si įspūdžiais, džiaugėsi spaus
dami vieni kitiems rankas, 
kad galų gale, po keturiolikos 
tiietų Smetonos ir jo šaikos fa
šistinio režimo išaugę Lietuvai i 
naujas ir laimingas gyveni
mas. J ;

į Šios prakalbos parodė: štai 
kjas turi teisę kalbėti Lietuvos 
Vardu šioje šalyje — tai ma- 

pažangiųjų Amerikos lie- 
tuvių!
< REIKŠMINGOS KALBOS

Vakarų surengė Amerikos 
Lietuvių Kongreso Chicagos 
Skyrius. Pirmininkavo sky
riaus sekretorius II. Jagminas. 
Atidaręs prakalbas jis pakvie
tė padainuoti Chicagos Lietu
vių Moterų Kultūros Chorų. 
Sudainavo gražiai Lietuvos 
liimnų ir tris liaudies daine
les. Į .. '

Sukūdusius mitingėlius bu
vo surengę Grigaitis ir šimu
tis. Sarmata. Negražu! Abie
jų mitingėlių daiktan sudėjus 
publikos buvo nedaugiau trijų 
šimtų. Tai gyvieji nabašnin- 
kai, Grigaitis, šimutis ir kom
panija! Ir dar jie drįsta kal
bėti, neva protestuoti Lietuvos 
valdžiai! Sarmatos ir senso 
pas jus, vyručiai, trūksta! Da
bar, pamatę, kad lietuviškos 
masės jum nugaras atsuko, 
gal būsite džentelmanai ir ap
siraminsite. Jum ne Lietuvos 
gerovė, ne jos reikalai rūpi, 
bet giltiniška fanaberija, pri
dengta veidmainiška “tautos 
meilės“ skraiste!

Amerikos lietuviai, katali
kai ir kiti, sykiu su Lietuvos 
liaudimi džiaugiasi atsteigta 
demokratija, ir visada stovės 
sargyboje tų laimėjimų išlai
kyme.

Prie pabaigos turiu dar pa
sakyti, kad šiose prakalbose 
priimta sveikinimo rezoliucija 
Lietuvos vyriausybei ir kable- 
grama pasiųsta.

Prakalbas uždarė labai gra
žiai sudainuodamas didžiulis 
Laisvės Kanklių Mišrus Cho
ras, vadovybėj J. Kenstavi- 
čiaus.

žmonės skirstėsi pakilusiu 
ūpu atsisveikinę labanakčiu su 
draugais ir pažįstamais.

Rinkta aukos Amerikos lie
tuvių apšvietos reikalams. Su
rinkta $48.06 ir pasiųsta 
Brooklynan Apšvietos Komite
tui. Reporteris.

Apvogė Antaną Sideravičių, 
Chicagietį

Birželio 14 d., trečia valan
da po pietų jaunuolis pasistatė 
savo automobilį netoli Public 
Square, ant St. Clair Ave., ir 
E. 6th Str., nuėjo jis į paštų 
su savo biznio reikalais. Ir už 
apie pusės valandos laiko at
ėjo pas savo mašinų ir rado 
šoninį mašinos langų atplėštų 
ir stiklų suaižyta - sutrukusį, 
ir iš mašinos išvogta jojo nau
jas siūtas, overkotis ir siutkei- 
sis su keliais gerais kakla
raiščiais, svederiu ir kitais 
daiktais. Bet palikta mašinoje 
senas siūtas ir keletas kitokių 
paprastų daiktų. Ir jaunuoliui 
padaryta viršaus $100 nuosto
lių.

Mes visi apgailestaujame, 
kad vaikinui atsitiko tokia ne
laimė.

“Policijos, kur nereikia, tai 
yra perdaug, — o kur reikia, 
tai negali prisišaukti.“

Geriausias išvedimas ir pa
tarimas yra tame, kad palie
kant mašina užrakinta^—ne
reikia palikti jokių gerų daik
tų mašinoje.

Jaunuolis pasiliko ant kele- 
tos dienų Clevelande ir vieši 
mūsų šeimynoje.

Čia yra aukavusių vardai, 
kurie aukavo dėl pasiuntimo 
delegatų į konferencija New 
Yorke, kuri įvyko gegužės 29 
d., 1940 m.

Po 50c.: Dr. J. N. Simans, 
Tamkus'; S. Kazulionis. 45c 
davė V. Karmuza. 35c—Jonas 
Stripeika.

Po 25 c.: Vaupšas, Joe Stri
peika, M. Valentą, Alek Vasi
liauskas, P. Dulskis, Boika, 
Kazlauskas, R aulinaitis, 
Friend, Kurulis, P. Dagis.

Varde lietuvių kuopos, ta
riu širdinga ačiū už aukas.

M. Valentą.

LLD 84 kp. pavedė suor
ganizuoti piknikierių busų va
žiuot į “Laisvės“ piknikų, ku
ris įvyks liepos 7 d., Klaščiaus 
Clinton Parke, Maspeth, N. Y. 
Tai šiuomi pranešame, kad 
busas jau nusamdytas, ir ku
rio norėtumėt turėt “good 
time,” malonėkite užsiregis
truoti pas šiuos draugus bei 
drauges: V. Prapiestienė, J. 
Bimba, P. Malinauskas, S. Vil
kas, ir sena “Laisvės“ skaity
toja Marijona Gecevičienę, 
kuri užlaiko gėrimų užeigų, 
331 River St., Patersone. Bu
sas išeis nedėlioję, liepos 7, 
10:30 vai. ryte, nuo S. Baka- 
nausko svetainės, 62 Lafa
yette St. Pasažieriai prašomi 
pribūti laiku. Kelionės lėšos į 
abi pusi tik $1.

LLD 84 Kp. Komitetas.

London. — Anglų vyriau
sybė paskelbė, kad jų karo 
laivynas, pėstininkai ir or
laiviai “sėkmingai užpuolę” 
vokiečius įvairiuose punk
tuose Franci jos pajūryj.

PRANEŠIMAI K KITUR
WORCESTER, MASS.

Liepas 4 d., “Laisvės” pikniko bu
sas j Maynardą išvažiuos nuo 29 
Endicott St., 12 vai. dieną. Kelionės 
kaina j abi pusi 75c asmeniui. Re
gistruotis galima pas J. Kižis, 29 
Endicott St. ir S. Janulis, 118 Mill
bury St., B. & K. Capital Market.— 
J. M. L. (153-154)

CAMDEN, N. J.
Camdeno lietuviai turės iškilmin

gą atidarymą naujos vietos pikni
kam, kurią užvadins “Dariaus-Girė
no Miškelis.” Įvyks sekmadienį, bir
želio 30 d., 3 vai. po pietų, So. Mer
chantville prie Highland Ave. Daly
vaus gerai žinomi adv. Sheep ir Dr. 
Vaitis. Iš Camden Airport imkite 38 
kelią ir pravažiavę gclžkelio tiltą 
iki Chapel Ave.,, prie Stop Light, su
kite į dešinę į Highland Ave. Kiek
vienas galės įsigyti Dariaus-Girėno 
paveikslą. — Rengėjai. (152-153)

Perstatyta kalbėti R. Mi-
liauskas iš Pittsburgo. Jis, kad 
ir trumpai, perdavė publikUi 

laavo / džiaugsmų linkėdamas 
Amerikos pažangiai lietuvių 
publikai ir Lietuvos liaudžiai 
geriausio pasisekimo. Palydė
tas plojimais.

Pirmas kalbėjo draugas R. 
Mizara, “Laisvės“ redakto
rius, iš Brooklyno. Jis pasa
kė reikšmingų kalbų, apibu
dindamas dabartinę Europos 
kąru situacijų. Kalbėdamas 
perėjo prie Lietuvos ir čia 
platokai apsistojo apibudinda
mas dabartinę padėtį ir Lietu
vos liaudies džiaugsmų nusi
kračius smetoninius pančius.

Prakalbos punktai lydėti 
griausmingu delnų plojimu.

Drg. Kenstavičiehė, pažiba 
tuviškos dainos, davė kele- 

kavalkų solo. Ji palydėta 
lojimais.

Perstatytas kalbėti ptof. 
Kubilius, iš Bostono. Jis, kai
po mokslininkas, priėjo išva
dų, l^ad jau senai buvo laikas 
Lietuvos liaudžiai pasiliuosuo- 
ti iš priespaudos. “Mokslas 
turi daug priešų. Mokslas 
sumušamas ir jis kovin 
Kas neteisingas išvadas c

Iš LLD 15-to Apskričio

BALTIMORE, MD.
Lyros Chorąs rengia pikniką, sek. 

birželio 30 d., Alex Mikalajūne 
Shore. Bus skanių valgių, gėrimų ir
B •s

ne
ras, 
aro 

mokslą, tas nušluojaįma. 
suaip atsitiko šiandien ir

liaudis, netekusi kantrybės, 
nušlavė ją ir dabar išvydo 
naują, laimingesnį gyvenimą,” 
sake profesorius.

Kelis sveikinančius žodžius 
pasakė ir Dr. Graičiūnas, se-

Lietuvos tėvynės mylėto
jas ir daug jai dirbęs.

Pakviestas kalbėti d. L. Prū- 
seika, “Vilnies“ redaktorius. 
Jis pasakė labai daug karčios 
teisybės visiems tautos išdavi
kams, klerikalams ir. socialis
tams, kurie po priedanga 
“tautos meilės” kovoja už 
džirtbus, už fanaberijų. Kiek
vienas jo žodis nesumušamas, 
kiekvienas sakinys paremtas 
faktais. Labai plačiai nupiešė 
Sietuvos liaudies džiaugsmų 

džiaugsmų Amerikos lietu-
Kalbėtojui sušukus tegy- 

'a išlaisvinta Lietuva ir 
įsi pavergta liaudis, — sa- 
pasipylė plojimas ir per- 
:gas ęlžiaugsmas.

Youngstown, Ohio.— LLD 15 
Apskričio pusmetinėj konferen
cijoj, kuri čionais įvyko birže
lio 16 d., Apskričio komite
tai ir kuopos pasirodė gerai. 
Delegatų, nuo 5 LLD kuopų, 
dalyvavo 21. Akrono ir Bed- 
fordo kuopos nedalyvavo, jos 
tik raportus ir pasveikinimus 
prisiuntė. Bedfordo kuopa su 
pasveikinimu prisiuntė ir $2 
aukų.

Apskričio valdyba raporta
vo, kad rengiasi prie Apskri
čio pikniko, kuris įvyks birže
lio 29 ir 30 dienomis, drau
gų Rūbų ūkyj. Apskričio Mo
terų Komitetas raportavo su
rengęs Apskričio ribose dve
jas prakalbas, t. y., d. Z. Ja- 
nauskui ir draugei Sasnai, ir 
kad per tas prakalbas sukėlu- 
sios $58 darbininkiškiems rei
kalams ir pardavusios daug 
literatūros. Iš kuopų raportų 
pasirodė, kad jos per šių metų 
pirmą pusmetį, nuveikė gaųa 
daug. Apskrityje gauta apie 
36 nauji nariai ir sukelta bei 
išaukota darbininkų reika
lams apie $65. Nekurtos kuo
pos nemažai pardavusios ir li
teratūros. Ir jeigu mūsų Ap
skričio komitetai ir kuopos 
darbuosis taip ir ateityje, tai 
metinėj konferencijoj turėsi
me kuomi pasidžiaugti.

Nutarta surengti maršrutų 
Apskričio ribose ir šiaip pa
daryta gerų nutarimų. Priim
tos kelios rezoliucijos, prieš 
nekuriuos bilius, kuriais reak- 
cijonieriai kėsinasi persekioti 
ir smaugti svetimšalius ir prieš 
kėsinimųsi įtraukti šių šalį į 
Europos imperialistinį karų, 
šių rezoliucijų kopijos nutar
ta pasiųsti prez. Rooseveltui 
ir įvairioms senatorių bei kon- 
gresmanų komisijoms. Priimu 
ta viena rezoliucija reikalau
janti buvusio Lietuvos fašisti
nio Seimo, kad paliuosuotų 
antifašistinius kalinius ir kad 
atsteigtų demokratijų Lietuvo
je. Bet pastaroji rezoliuci-

ja pasiliko be vertės, pirmiau 
negu ji spėta pasiųsti, nes 
tuojau iš Lietuvos pasiekė 
džiuginančios žinios, kad ten 
jau paliuosuoti visi antifašis
tiniai kaliniai ir demokratija 
atsteigta.

Konferencijai pasibaigus, 
draugės youngstownietes su
rengė delegatams gera puota. 
O prisiviešėję visi važiavome 
į Youngstowno kuopos pikni
ką. J. N. Simans.v

Italija Mėgins “Kriušint” 
Anglus Viduržemio Jūroj
Roma. — Kuomet vokie

čiai žaibiškai užpuls Angli
ją, tai Italijos laivynas ir 
lėktuvai visomis jėgomis 
užklups anglų karo laivus 
ir tvirtumas Viduržemio 
Jūros srityje, idant ten 
kirst “kriušinantį smūgį” 
anglams, kaip teigia Itali
jos spauda.

e,

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

530 SUMMER AVENUE 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

0

ESTATE OF

BARRY P. SHALINS 
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME
VESTIE E. DAVIS 

Licensed Mgr.

84-02 Jamaica Avenue 
Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiarn garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto
Tel. Virginia 7-4499

w ,:
fjfįSksOfl3usia i>uon« 
<MW0LES BAKING Q
z 532 Grand Street, Brooklynx^~>

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS.

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duonų valgyda
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.
Pristatome į visas dalis—Brooklyno ir apielinkės, į krautuves 

ir į pavienius namus; taipgi siunčiam ir į kitus miestus.
Tel. EVergreefl 4-8802. Sav. V. LUKOŠEVIČIUS

1’4-
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puikios maudynes. Pirmu kartu gir
dėsime Finų Merginų Chorą ir Finų 
Mišrų Chorą. Gera muzika šokiams 
Kelrodis: Gatvekariais No. 26 (Bay 
Shore Car). Išlipti Lodge Forest 
Sustojimas No. 2, viena stotis po Post 
Office Outing Club. Mašinom: Sek
ti Bay Shore keliu ' iki pastebėsite 
mažą iškabą Lodge Forest Road, ta
da sukite po dešiniai, tiesiai važiuo
kite tuomi keliu iki pervažiuosite 
skersai gatvekarių reles, tada sukite 
po kairei. Tai sekantis namas rau
donų plytų. Kviečia. — Kom.

(152-153)

PHILADELPHIA, PA.
Sekmadienį, birželio 30 d., 10 vai. 

ryto įvyks išvažiavimas ALDLD 10 
kp. Burkolmę Park. Graži vieta, tar
pe didelių medžių. Bus valgio ir kit
ko. Taipgi galėsite pasiklausyti dis
kusijų, žaisti įvairius žaislus 
Prašome dalyvauti. — Kom.

(152-153)

ir tt.

BALTIMORE, MD.
Pirmadienį, liepos 1 d., įvyks 

sinis mitingas, kuriame kalbės 
tanas Bimba, “L.” redaktorius iš 
Brooklyno. Jis aiškins kodėl Smeto
na pabėgo, kodėl Raudona Armija 
buvo priversta imtis žygių? Išgirsi
te tai, kas laukia Lietuvą ir jos gy
ventojus ateityj. Tarkime mes savo 
žodį Lietuvos reikalais. Bus Lietu
vių Svetainėje, 853 Hollins St., pra
džia 7:30 v. v. Įžanga veltui. Kvie
čia Rengėjai. (152-154)

ma- 
An-

BROCKTON, MASS.
ALDLD 6 kp. susirinkimas įvyks 

pirmadienį, liepos 1 d., L. T. Name, 
7:30 v. v. Nariai prašomi kreipti 
atydos į organizacijos reikalus ir 
dalyvauti susirinkime, yra svarbių 
dalykų nutarti, — K. Benulis, org.

(152-154)

Dr. John Repshis
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard Street 
kampas Inman Street 

Arti Central Skvero 
CAMBRIDGE, MASS.

Tel.: TRObridgo 6330
OFISO VALANDOS: 
2-4 ir ,6-8 vakare 
Ncdėliomis ir šventadieniais: 
10-12 ryte

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

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei-

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

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

stočių BMT Line
Tel.: Glenmore 5-6191
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HANDY LUNCH
A. ADAKAUSKAS, Sav.

Kalnas su kalnu gal ir nesusitinka, 
bet lietuvis su lietuviu visados susitinka.
Jeigu šių vasarų būsite Montreale, 
tai būtinai užsukit ir pas mus. 
Mūsų restoranas atdaras visų naktį. 
Jūs tikrai jausitės čia kaip namie.

Pirmos Rūšies Maistas. Nesigailėsite Atsilankę.

HANDY LUNCH
1222 Mount Royal East, Montreal, Canada

Tel., CH. 0228
4i?iflHiiHiiMni<>mi<>nibniMtn4iii<>mi<>nii<>niMnNTiiHnHin<>niMigramo!riHiiMiiMiii^iiiaiS

įsigykite dabar
žemiau parodyta tik keli iš mūsų didelio sandėlio 

šios rūšies daiktų
you r olų watch

BulovaI*

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

nuo $1.50 augštyn 
Daimantai 

Melsvi-balti ir perfekto

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

TRADE IT IN FOR A '

J7JEWELJ

Visokiausių Rūšių 
ŽIEDAI

SKELBKITE “LAISVĖJE

Odos, Kraujo ir Nervų Ligos Gydomos

ir Šlapimo Tyrimai, X-Spinduliai
50 COURT STREET 

Brooklyn, N. Y. 
Tel. Triangle 5-3622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

Abelnas Silpnumas, Chroniški Skauduliai, Skilvio ir 
žarnų ligos, Hemorrhoidai (sėdynės kraujavimai) ir 
kiti Mėšlažarnės nesveikumai, Inkstų ir Pūslės vargai 
ir kitos staigios ir chroniškos ligos. Gydoma Vyrai ir 
Moterys. Jeigu turite nesveikumą, kurio nesupranta
te, kreipkitės su pasitikėjimu į Dr. Zins. Leiskite man 
išaiškint jūsų sveikatos stovį be jo
kios prievolės iš jūsų pusės.

Ištyrimas dovanai.

Daroma Kraujo

DR. L. ZINS«—80
110 EAST 16 ST., NEW YORK, N. Y. 

Tarp Union Sq. ir Irving Pl.
VALANDOS: 10 A. M.-8 P. M.—Sekmadieniais 10-2

MOKYKLOS BAIGIMO PROGA
APDOVANOKITE JAUNUOLIUS

Puikiausia berniukui ar mergaitei dovana — tai naujas Remington Type- 
writeris. Artinasi mokyklų baigimo sezonas—Graduations. Apdovanokite 

savo jaunuolius gražia, nauja Remington Typewriter mašinėle

ŠTAI JUMS PASIRINKIMAS

Tuojau užsisakykite per “Laisvę,” 
nes “Laisvė” savo skaitytojams 

duoda didelę nuolaidą.

Remette Portable Typewriter
(Educational Keyboard No. 3410)

Junior Deluxe Portable

Remington Model No. 5 DeLuxe
Remington Model No. 1 Deluxe $59.50

Deluxe Noiseless Portable $67.50

Parašykite “Laisvės” Administracijai klausdami informacijų, c .nes prisiusime jums 
cirkuliarų, kuris plačiai aprašo kiekvienų mašinų.

“LAISVES” ADMINISTRACIJA
427 LORIMER ST. BROOKLYN, N. Y



Šeštas puslapis Šeštadienis

NewYtrto^MŽzfcrZlnl(«
Užgyrė Brooklynui 

Štampų Planą
New Yorko žemdirbystės 

Departmentas pereitą ketvir
tadienį paskelbė, jog užgirta 
Brooklynui perviršiniams 
maisto produktams išdalint 
štampų planas.

Sulyg to plano, WPA dar
bininkai, esantieji ant pašal
pos ir šiaip su mažais uždar
biais žmonės, prie būtiniausių 
pirkinių, su tomis stampomis, 
be ekstra sau išlaidų, galės 
pasirinkti tam tikrą kiekį iš 
tų maisto produktų, kurių tu
rima perviršius ir kurių są
statas laiks nuo laiko keičia- 
jna .

Kaip greit bus įvesta, pri
klausys nuo Labdarybės - šal
pos Departmento apsukrumo. 
Planas paliestų 32,200 šeimų. 
Dėlto pirmiau dar atsiklausia 
pačių pašalpgavių ir, jeigu jie 
to pageidaus, tada būsiąs įves
tas.

Kriaučiam Užpylė Melo
per virš 

jokio vi- 
nenudir- 

kiršinimo

LSS 19-ta kuopa, 
porą desėtkų metų 
suomeniško darbelio 
bus apart skaldymo,
lietuvių, staiga pradėjo vaitoti 
iš “susirūpinimo” kriaučių rei
kalais. Išvakarėse 54-to Lo- 
kalo delegato rinkimų, kada 
kiti nebegalės viešo, nuodug- 
paus atsakymo duoti, pasklei
dė (“Naujosios Gadynės” 
spaustą) melų lapelį, kuriame 
apšmeižia kitų srovių kandi
datus, kad įpiršti savąjį Her
maną. Kitų srovių kandida
tus išvadina “skystuoliais,” 
“bloferiais,” “užsitabakavu- 
siais,” o už juos balsuosian
čius žmones “minkštakošiais.”

Aš manau, kad tokių “ge- 
radėju” keptų karvelių mes, 

I kriaučiai, nesigriebsim. Mums 
aišku, ko taip “susirūpino” 
kriaučių reikalais Buivydai ir 
Ko. Nors mes Buivydui ir jo 
naujagadyniečių grupelei at
rodom “minkštakošiais,” bet 
mes jų piršlybų neprašom, 
mes turim savo protą ir pasi
rinkimą, žinosim ką išsirinkti 
delegatu ir be jų.

Pasipiktinęs Kriaučius.

Vieša Padėka
Šiuomi norime pareikšt 

dingiausią ir ypatingą padėką 
Gaigalų ir Brunzų šeimy
noms už labai draugišką prie- 
jautą ir didelę pagelbą su
tvarkyme mūsų žmonos-moti- 
nos Annos Ramoškienės lai
dotuvių. Taipgi esame giliai 
dėkingi Aido Chorui už sudai- 
naviŲią per radio, organizaci
joms ir draugams už gausą 
gėlių prie velionės karsto; 
“Laisvei” ir radio už prane
šimus, visiems palydovams, at
silankiusiems į šermenis ir vi
siems kuo nors padėjusioms 
mums ištiktiems staigios 
skaudžios nelaimės — 
kusiems mylimos žmonos 
motinos.

Pranas Ramoška, 
Duktė May ir 
Sūnus Antanas.

ši r-

i ir 
nete- 

fr

Kodėl Sovietai Pareikalavo Bessarabi jos?
Pirmadienį, liepos 1 d., 7:30 
vai. vakare, “Laisves” svetai
nėj, 419 Lorimer St., B'rookly- 
ne, įvyks labai svarbios pra
kalbos ir diskusijos. Kalbės 

D. M. Šolomskas ir kiti.
Sovietų Sąjunga pareikala

vo nuo Rumunijos grąžinti jai 
Bessarabiją ir Bukoviną. Kiek
vienam svarbu susipažinti, kas 
gi yra Bessarabija ir Bukovi
na ir kaip jos pateko po Ru
munijos ponų priespauda? 
Juk net kapitalistų spauda 
yra priversta pripažinti, kad 
Bessarabija virš 100 metų bu
vo Rusijos provincija, kad 
Bessarabijoj ir Bukovinoj di
džiumą gyventojų sudaro 
ukrainiečiai ir rusai. Taigi, 
įdomu, kaip galėjo “maža” 
Rumuniją laikyti pavergus di
delės Rusijos provincijas?

Kaip gyveno ir kovojo Bess- 
arabijos ir Bukovinos žmo
nės ? Ar žinote, kad Rumuni
jos dvarponiai ir kapitalistai 
į 10 metų vien Bessarabijoj 
nužudė per 30,000 žmonių? 
Ar žinote, kodėl Rumunijos 
viešpačiai vartėsi kūliais, pir
ma jų grobikiškus plotus ren

gėsi ginti Anglija ir Franci j a, 
o dabar jie atsikreipė prie 
Mussolinio ir Hitlerio ir pa
žadėjo Rumuniją ir Bessarabi
ją padaryti karo baze prieš 
Sovietų Sąjungą? Ar žinote, 
kad Hitleris tik vienu kartu į 
Rumuniją jau pasiuntė 200 
geriausių karo orlaivių ? Ar ži
note, kam Rumunijos karalius 
paleido fašistus “Geležinės 
Gvardijos” narius iš kalėjimų, 
kuriuos dar taip nesenai šau
dė ir po kelias dienas laikė 
sušaudytų lavonus gatvėse ki
tų įbauginimui ? Ar žinote, 
kodėl Mussolinis šaukia, kad 
“Sovietai jį netikėtai užklu
po”? Pagaliau, kodėl Rumu
nija taip bijosi Vengrijos ir 
Bulgarijos? Kas gi yra pro
vincijos Transilvania, Banatas, 
Dobrudzia? Ar žinote, kad 
Rumunijoj yra mažuma ru
munų gyventojų ?

šie klausimai labai svarbūs. 
Po Rumunijai keisis visa Bal
kanų padėtis. Prašome visus 
“Laisvės” skaitytojus ir orga
nizacijų narius ateiti į prakal
bas ir apie tai pranešti jūsų 
kaimynams ir pažįstamiems.

Rengėjai.

Dariaus-Girėno Minėjimas 
Per Radio

Bangai masinių mitingų 
Lietuvos reikalais užėjus, pra
kalbas sakanti 
dienon užimti 
vietos vieton.

draugai diena
keliavimu iš

NOTARY 
PUBLIC

Telephone 
STagg 2-5043

Jurginės Piknikas 
Šeštadieni

Didžioji vietos lietuvių pa
laipinė —Švento Jurgio Drau
gystė—rengia savo 63-čią me
tinį pikniką šį šeštadienį, bir
želio 29-tą, Dexter 
Prasidės nuo 2:30 po 
tęsis iki vidurnakčio, 
randasi prie pat BMT
ca Linijos Elderts Lane 
ties, Jamaica Ave. ir 75th 
Woodhavene.

Parke, 
piet ir 
Parkas 
Jamai- 

sto- 
St.,

Na-Grieš dvi orkestrus: J. 
vieko, lietuviškiem, o prof. 
Kaizos, amerikoniškiems šo
kiams. Įžanga tik 40c.

Jurgine ' Draugija, kaipo 
viena iš seniausių lietuvių 
draugijų, yra įsigyvenus vie
tos lietuviuose, turi daug na
rių ir daug draugų, tad yra 
paskilbus masinio pobūdžio 
pramogomis — piknikais ir 
baliais, kadangi čia rasi net 
iš trijų ir iš keturių gentkar- 
čių šeimynas susieinant tradi
cinėj draugijos metinėj suei
goj. Tikimasi, kad iš šis pik
nikas bus vienu iš didžiausių.

Radio Šapos Streikas Tęsiasi
Air King Radio Korp., 1523 

63rd St., darbininkų streikas 
baigė 6-tą savaitę. Bet strei- 
kieriai nenuleidę rankų. Per
eitą ktvirtadienį unijos su
šauktame prie šapos pikiete 
dalyvavo virš 500 uunijistų.

Streikui vadovauja United 
Electrical, Radio and Machine 
Workers, CIO.

Prie 61st St. Ir 15th Ave. 
įvykusiame mitinge kalbėjo 
Albertas Stankus, Ch. Fay, 
Jack Conroy, ir Sol Berman, 
unijos ir streiko komiteto vei
kėjai.

63-čias METINIS PIKNIKAS
ŠVENTO JURGIO DRAUGYSTĖS

Įvyks Šeštadienį

29 d. Birželio (June) 1940
Nuo 2:30 iki Vidurnakčio

g DEXTER
Jamaica Ave., & 75 th St.—

PARKE
Woodhaven, L. I.

GROS DVI ORKESTROS
J. Navicko lietuviškai, prof. Kaiza amerikoniškai.

Gerbiamieji Brooklyno ir apylinkės lietuviai ir lietuvės! Kviečiame 
visus atsilankyti j mūsų puikiausi pikniką, į kur bus progos su pažįs
tamais sueit ir prie puikios muzikos >asišol

ĮŽANGA 40 CENTŲ AS

BMT Broadway Jamaica Lind iki Elderts Lane stoties.

NIUI

Mokytojai Protestuoja 
Prieš Raganų Gaudynių

WPA darbininkų organiza
cija — Workers Alliance — 
ir WPA Mokytojų Unija šio 
penktadienio vakarą šaukia 
masinį mitingą protestui prieš 
valdžios pradėtą raganų me
džiojimą ten, kur jų nėra— 
WPA darbininkuose ir pro
jektuose. Įvyks Stuyvesant 
High School patalpose, 15th 
St. ir 1st Avė., N. Y. VVri^usiu 
kalbėtoju bus Vito Marcanto- 
nio.

Ot, Tie Jaunieji!

valdžią 
per ša

šu kerpė- 
ir caris-

—Matai, kaip tik jaunieji pa
ėmė į savo rankas 
Lietuvoj, tai padarė 
vaitę daugiau, negu 
jusieji smetonininkai
tų liekanos padarė per 14 me
tų, — kalba pagyvenęs demo
kratas savo draugui.

—Je, padarė. Kas galėjo 
mislyti. Kad kas mėnuo at
gal būtų man sakęs, kad ant 
tiek dalykai pasikeis, būčiau 
išdurninęs. Tik pamislyk, iš 
kaiipo nuvažiavę prieš tuos 
ponelius jau nuo tolo pradė
davo kepurę glamžyt iš bai
mės, o dabar kaimo žmogus 
prieš nieką neturės tursintis.

—O kaip pas muš, ar ne 
taip pat su jaunais. Kol jie 
snaudė, perjauni buvo, tai ar 
turėjom CIO, o kaip pasijudi
no jauni, tuojau kitaip. Se
niai sudėjo prityrimą, jauni 
energiją ir kad einasi, tai ei
nasi.

—Tiesa, jog ir pas Ameri
kos lietuvius jaunų pradeda 
atsirasti drąsių. Aš misliju, 
kad ir mūsų lokale būtų, nau
jesnė gadynė, jei tą jauną vy
rą išrinktume delegatu. Man 
patinka, kad jis drąsiai, nieko 
neslėpdamas, nemikčiodamas 
raportus išduoda.

—Ko jam mikčioti, kad 
teisybę sako.

—Bet už teisybę daugiau 
pyksta.

—Lai /pyksta. Tokiais bus 
keli šelmiai, o apie tūkstantis, 
kurie teisybės norim, džiaug
simės. O dabartiniais 
tai jaunų, energingų 
kia,—stipriau užreiškė 
kratas savo draugui.

(Nugirsta demokratų 
be.) N.

laikais 
ir rei- 
demo-

kliu-
R.

juos pagerbiant, L. 
rengia septintą pa- 

specialiai
liepos 15 d.,

radio 
pirma-

susidės

Lietuvių Radio Draugija 
nuo 1935 m., liepos 17 die
nos, kas metaiv mini mūsų tau
tos transatlantinių lakūnų Da
riaus-Girėno tragišką mirtį.

Šiemet 
R. Dr-ja 
minėjimą, 
programą 
dienį.

Minėjimo programa 
iš kalbų, giesmių bei dainų ir 
muzikos. Programa užims pu
santros valandos, be jokių ko
mercinių garsinimų ir bus per
duota iš radio stoties WCNW 
1500 kc.), 101 Park Avenue, 
New York, N. Y., nuo 8:30—
10 vai. vak.

■Visi išgirskite 
Dariaus-Girėno 
per radio.

L. R. Dr-jos anauseris,
Vyt. Ubarevičius.

įspū dingą 
paminėjimą

Tarp Lietuvių
Pas ridgewoodiecius Viž- 

lianskus, advokato Antano 
Vižliansko tėvus, svečiuojasi 
Petras ir Ona Račkauskai su 
sūnumis Bill ir Stasiu ir du
krele Adele iš Providence, 
R. I. i

—O—

Pereitą sekmadienį susivedė 
Al Marcelynas su Adrienne 
Foster ir po šeimyniško poki- 
liuko, įvykusio pas jaunojo 
brolį, 118 S. 3rd St., jaunie
ji išvyko pavažinėt po tūlus 
Amerikos miestus.

—o—
Pasaulio Parodoj įvestose 

sudėtinių vaizdų (murals) ta
pybos demonstracijose, 
nas Velonis buvo vienu 
miųjų svečių ^rtistų.

—o—

A n ta
is žy-

jauni-Pažangusis lietuvių 
mas energingai darbuojasi pa
siųst nors vieną lietuvį jau
nuolį į Amerikos Jaunimo 
Kongreso šaukiamą visos A- 
merikos jaunimo suvažiavimą, 
įvyksiantį neužilgo, Wiscon- 
sine.

—o---
Lietuvių parapijinę moky

klą šiais metais baigė 15 mo
kinių, Baigtuvių iškilmės įvy
ko birželio 23-čią, Apreiškimo 
parapijos auditoriume. '

—o—
Keistutis Michelsonas, teisių 

studentas, šią savaitę ilsėjosi 
Rocky Point, L. I., d-ro ir 
Mrs. Petrikų vasarvietėj. Ten 
ilsisi dalis ir Gustaičių šeimos. 
Lietingi orai neleido jiems 
pilnai pasinaudot ta viliojan
čia ir sveikatai naudinga ap
linkuma.

“Vienybės” berneliai taip 
nusilplepėjo .apie lietuvių pa
žangiųjų draugijų 
masinį mitingą, jog 
rausta pamišimus, kad 
viuose dar randasi 
“laikraštininkų,” kurie
ba iš bile ko jovalą pagamint. 
“Keep up, boyš!” Kas gi be
primintų smetonišką “kultū
rą,” jei ne jūs. Ž. R.

suruoštą, 
ausys 
lietu- 
tokių 
suge-

reporteriauja
Seime ir pro-

R. Mizara 
“Laisvės” SLA 
tarpiais sako prakalbas Chica- 
goj ir apylinkėj. A. Bimba 
kalbėjo Bostone ir Norwoode, 
o liepos 1-mą kalbės Baltimo- 
rėj. D. M. šolomskui ir R. 
Matusevičiui birželio 28-tą su
ruošta prakalbos Great Necke. 
Birželio 30-tą šolomskas ir 
Gasiūnas kalba Bridgeportę. 
Ruošiama eilė mitingų čion 
nesuminėtose vietose.

Brooklyno Grand Jury atsi
sakė įkaltint Giuseppe Frista- 
chi, drabužių fabrikantą, ku
ris savo šapoj gegužės 9-tą 
nušovė Vito T r i m a r c o ,' 
ILGWU italų lokalo organiza
torių, atėjusį su komitetu or-1 
ganizuot darbininkus. Prieš 
tai šapoj per tūlą laiką buvęs 
streikas.

REIKALAVIMAI
Reikalingas 

mažos ūkės, 
pageidaujama 
dirbti abelną 
sados. 
9741 
L. I.

žmogus dirbti prie 
New Jersey valstijoj, 
tokio, kuris galėtų 

darbą. Darbas ant vi- 
Prašome rašyti: D. Mayžis,
- 109th St., Richmond Hill, 

(153-158)

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN N. Y.

LDS 1 kp. susirinkimas įvyks an
tradienį, 2 d. liepos, 7 v. v. “L.” 
Svet: Prašome draugų įsitčmyti die
ną, nes 4 d. liepos susirinkimas ne
įvyks. — C. Reinis, Prot. Rast.

(153-154)

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau darbininko, kuris nori 

dirbti prie ūkės. Su alga susitarsime 
asmeniškai. Prašome kreiptis: Alex 
Zvirzdin, R. D. 1, Richfield Springs, 
N. Y. (151-153)

PARDAVIMAI
Parsiduoda Bar ir Grill su pilnais 

gėrimo laisniais. Biznio daroma su- 
virš $400 į savaitę. Renda $45.00. 
Kaina $2,500. > Dėl daugiau informa
cijų prašome kreiptis po antrašu: 
699 Gates Ave., Brooklyn, N. Y.

(152-153)

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-3842

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

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

krikštynom, kitkam.
231 BEDFORD AVE., 

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

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 Barberlal

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

Tikrai Žinokit, Kad Perkant Sau Vy
nus fir Likerius 

karnoj
Reikia Pirkti Patin- 
Krautuvėj

Manhattan Liquor Store
BMSS (J

Calvert's
"Special*

J,.l-r/....

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.

LIETUVIŲ RAKANDŲ KRAUTUVEI

Parduodame {vairius rakandus labai nužemintomis kainomis. 
Pasirinkimas didelis.

Bedroom Sets, 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. Tel. EV. 7-8451 Brooklyn, N. Y.

LIETUVIŲ RESTAURANAS
Įdomiai {puošta lietuviška aludė 

ant Grand Street 
Rheingold extra Dry Alus.

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės

Turime ir kambarių pernakvot 
arba saVaitiniai išrandavot

JOSEPH ZEIDAT
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

LeVANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated 
•

J. LeVANDA—E. LeVANDA
Tėvas ir Sūnus Levandauskal

UNDERTAKERS
• Lj,

337 UNION AVENufe
BROOKLYN, N. Y. \

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

Mateušas Simona vi čius
t&T Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

ir impor- 
degtinės ir 

geriausių

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

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

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

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

Lietuvių Kuro Kompanija
{DEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

I JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 
(Steam Boiler)

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

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

Telefonas EVergrėen 7-1661

Miesto Taryba birželio 24-tą 
persvarste birželio 21-mos sa
vo tarimą ir numušė taksų 
r,atą nuo $2.84 iki $2.82 per 
šimto dolerių vertybę.

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuve Williamsbutgh’e

'UMOWM'nM* 
tMCMirlMOiSfKUMCA.

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

Brooklyn — “Laisves” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami EuropISko ir Amerlkoniftko stiliaus. Puikūs, lietuvISko 

namų darbo, kilbasai ir kepta pargena; gaspadorifikal 
nuvirti kopūstai ir barščiai.

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO

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