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Pietų Amerika, 
skaitykite “Laisvę”, 
stokite j ALDLD! 
tunigai-Artojai.
Jaugiau Laivų-Daugiau

Taksų I 
tašo D. M. šolomskas

Nenuostabu, kad Rumu- 
ja krinka. Ji buvo stam- 
į inperialistų sudaryta iš 
etimų žemių. Ji gali sū
rėti. Sovietai atsiima, 

.s jiems priklauso. Veng
ia ir Bulgarija reikalauja 
.vo. Jugoslavija reikalau- 

savo plotų.

Associated Press iš Wa- 
ngtono praneša: “Istoriš- 
įSovietų Sąjungos teri- 

inis reikalavimas nuo 
nunijos turi Jungtinių 
stijų moralį patvirtini-

Jungtinės Valstijos 
?kados Rumunijai nepri- 
žino Besarabiją, kurią ji 
grobė po Pasaulinio Ka- 
. Per metų metus Jungt. 
alstijų valdžios žemlapiai 
dė, kad Besarabija yra 
□sijos dalis. Tik nuo 1931 
etų pradėjo atžymėti, kad 
yra okupuota Rumuni- 

s.”

Finliandijoj liaudis kelia 
ikalavimą, kad būtų per
rišta valdžia, kad būtų su- 
iryta tokia valdžia, kuri 
Idys teisingai sutartį su 
>vietų Sąjunga.

Wall Stryto ponai pyksta 
it Pietų Amerikos respu- 
ikų, kad jos bizniavoja su 
tomis šalimis. 1937 me
ls 10 Pietų Amerikos ša- 

pirko iš užsienio už $1,- 
9,000,000 tavorų. Iš Vo- 
itijos ir Italijos pirko už 
70,000,000, gi iš Jungt. 
ilstijų už $386,000,000, tai 
a, tik 21 nuošimtį savo 
sienio pirkinių. Dabar, 
ro sąlygose, Wall Stryto 

»nai nori iš ten išmušti ki- 
šalių pirklius. Tą daro po 

iedanga obalsio: Apšau
ni Ameriką nuo kitų. Ka- 
n ar pavyks.

Dienraštį “Laisvę” reikia 
:aityti ir platinti. Jeigu 
s prisiminsite, ką mes ra- 
me “Laisvėj” karox klau- 
nu, jo rezultatais, tai ma- 
site, kad mūsų nurodymai 
Iniausiai pasitvirtino. Tai- 
, reikia ir skaityti laikraš- 

kuris teisingiausiai ži- 
as paduoda ir numato, 
ir pasaulio gyvenimas ei- 
i.

Literatūros Draugijos va- 
is už naujus narius yra iki 
etų pabaigos. Dabar, kada 
ietuva laisva, kada gyve- 
mas patvirtino mūsų mo- 
nimą, tai reikia gauti 
io daugiau naujų narių, 
ajaus laiku naujus narius 
durtame be įstojimo ir tik 
4 $1 duoklių. Tokio vajaus 

įgiau nebus bent penkis 
Tus. įstokite!

Tai nauja Lietuvos vy- 
ausybė valo Lietuvos na- 
ą nuo visokių satrapų, 
uvę smetonininkai, kulta
is, progreso ir laisvės prie- 
li atstatomi iš vietų. Į jų 
.etas stoja sąžiniški, nuo- 
rdūs Lietuvo/ sūnai ir 
ikros. Paleido iš kalėjimų 
litinius anti fašistus kali
's. Paleido ir kalėjimų 

plonus. Lai dabar kape- 
pelno “duoną prakai- 

eido savo”, kaip Bibli- 
asakyta.

nerika vis daugiau bū-

Lierava Paleidžia Se
nąjį Neva "Seimą” ra-------------
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Nauji Paskyrimai į Vyriau
sybės Vietas; Žmonės Džiau
giasi Atgautomis Laisvėmis

Kaunas, birž. 28.—Senasis 
Lietuvos “seimas” bus palei
stas liepos 1 d.

Lietuvos darbo ministeriu 
paskirtas Junčas (gal Juo
zas) Kučinskas, o valstybės 
kontrolierium Liudas Ado- 
mauskas.

Kaune, Vilniuje, visoje 
Lietuvoje, įvyksta gausingi 
darbo žmonių susirinkimai, 
žmonės džiaugiasi liaudies 
laisve, sveikina naująją Lie
tuvos vyriausybę ir Sovie
tų Sąjungą. Sykiu jie iške
lia nuverstojo (Smetonos) 
režimo neteisybes. Svarsto 
darbo reikalus.

(Telegrama gauta per ge
neralinį Lietuvos konsulą p. 
Budrį New Yorke.)

Republikonų Kandidatas 
į Vice-Prezidentus

Philadelphia, Pa. — Re
publikonų partijos naciona- 
liame suvažiavime niekas 
nenorėjo apsiimt kandida- 
duot į Jungtinių Valstijų 
vice-prezidentus; tai repub- 
likonai “draftavo” senato
rių C. L. McNary iš Ore
gono valstijos, ir jis sutiko 
kandidatuot. Sen. McNary 
pareiškė, jog kas nors turi 
“pasiaukot” savo partijos 
naudai.

Republikonų kandidatas j 
prezidentus Willkie, elek
tros ir geso šėrų kapitalis
tas, dar pernai buvo demo
kratas ir rinkimuose balsa
vo už demokratų kandida
tus.

Prancūzu Kariniai Laivai 
Nekovoja už Angliją

London. — Anglija tikė
josi, kad Franci jos karo 
laivai Viduržemio Jūroje 
prisidės prie anglų laivyno 
karan prieš vokiečius ir ita
lus. Bet kariniai > francūzų 
laivai to nedaro./ Daugelis 
jų suplaukė į Cassablancą, 
Francūziškos Morokkos uo
stą, ir ramiai ten sau stovi. 
Cassablancoj dabar yra 6 
Franci jos š a r v u o t laiviai, 
vienas didelis karo laivas, 
daugelis mažesnių karinių 
laivų ir keli desėtkai Fran- 
cijos transportinių ir žiba
linių laivų.

davoja karo laivų. Brook- 
lyne pradėjo būdavoti šar
vuotį “Iowa”, kuris bus 45,- 
000 tonų įtalpos ir jo išbū
davo j imas ir įrengimas at
sieis iki $100,000;000. Dau
giau budavoja karo laivų, 
daugiau mes turėsim mokė
ti ir taksų! -»

Iš Albany, New Yorko 
valstijos sostinės praneša, 
kad susiregistravo 668,868 
piliečių jieškančių darbo. 
Tai tik vien New Yorko 
valstijoj. ’

Rooseveltas Nori Pasikalbėt 
su Republikonų Kandidatu 

j Prezidentus
Washington. — Preziden

tas Rooseveltas sako, kad 
jam būtų labai malonu pa
simatyt ir pasikalbėt su re
publikonų kandidatu į pre
zidentus Willkie apie tarp
tautinius reikalus, ypač 
apie Amerikos politiką kas 
liečia karą tarp Anglijos ir 
Vokietijos.

Willkie yra ne kartą pa
sisakęs' už pilniausią karinę 
Amerikos pagalbą Anglijai 
ir Francijai.

PIETŲ AFRIKIEČIAI 
REIKALAUJA, KAD 
ANGL TAIKYTUS1

• Capetown, Pietų Afrika.- 
Aštuoni dideli masiniai su
sirinkimai įvairiuose mies
tuose Pietų Afrikoj priėmė 
rezoliucijas, reikalaudami, 
kad Anglija kuo greičiau
siai darytų taiką su Vokie
tija ir Italija. Kiekviename 
susirinkime dalyvavo tūks
tančiai žmonių. Viena rezo
liucija ragino neklausyti 
valdžios įsakymo, kuris lie
pia sunešt visus kariškos 
rūšies šautuvus.

Pietų Afrika yra Angli
jos kolonija, turinti vietinę 
savivaldybę.

> __________________

London. — Anglai iki šiol 
sunaikinę 9 italų submari- 
nus. Gale praeitos savaitės 
anglai nuskandino vieną 
italų naikintuvą; anglai 
taipgi prarado vieną naikin
tuvą.

Ispanai Kritikuoja 
Roosevelto Planus

Piety Amerikoje
Madrid, Ispanija.—Ispa

nų laikraščiai kritikuoja 
prezidento Roosevelto planą 
sudaryt vieną milžinišką 
prekybos-išvežimų korpora
ciją tarp Jungtinių Valsti
jų, Qentralines ir Pietinės 
Amerikos, ir tuomi užkirst 
kelią vokiečiams, kurie ve
da prekybą mainais įvairių 
dirbinių bei produktų. Ispa
nų spauda peikia ir Roose
velto ministerio Hullo siū
lymus, kad visos šalys Cen- 
tralinėje ir Pietinėje Ameri
koje apsi vieny tų su Jungti
nėmis Valstijomis bendram 
apsigynimui.

Pasak Ispanijos laikraš
čių, tai Jungtinės Valstijos 
tuomi nori pasiruošt karui 
Europoje išvien su Anglija.

Ispanų spauda sykiu per- 
sergsti respublikas Centra- 
linėje ir Pietinėje Ameriko
je, kad, Washingtono vald
žia tik tiek jas apgins, kiek 
Jungtinės Valstijos ir An
glija “apgynė•’ Lenkiją ir 
Frąnciją.

Bessarabijos Gyvėsi” 
tojai Sveikina Rau

donarmiečius
Bucharest, Rumunija. — 

Sovietų kariuomenė užėmė 
visą Bessarabiją ir šiaurinę
dalį Bukovinos provincijos, 
ir niekur neįvyko nei ma
žiausio susidūrimo tarp So- 

I vietų raudonarmiečių ir ru- 
jmunų, kaip šeštadienį pa
reiškė Sidorovici, Rumuni
jos propagandos ministeris. 
Sovietai užėmė tik tas vie
tas, kurias sakė, kad užims. 
Sidorovici užginčijo pasklei
stus girdus, būk Sovietų ka
riuomenė įsiveržus ir į Mol
daviją, tikrą rumunų pro
vinciją.
ŽMONĖS "GĖLĖMIS AP
MĖTĖ SOVIETŲ TANKUS 

IR KANUOLES
Maskva. — Kai Sovietų

Vengrai ir Bulgarai Gal 
Užpulsią Rumuniją

Bucharest, Rumunija. — 
Dideli daugiai rumunų ar
mijos sutraukti į Vengrijos 
pasjenį. Rumunija nužiūri, 
kad Vengrija ruošiasi už
pult Transylvapiją, Rumu
nijos provinciją — Daugu
ma Transylvanijos gyvento
jų yra vengrai.

Pranešama, kad Bulgari
ja mobilizuojasi atsiimt iš 
Rumunijos Dobrudžią, bul
garų apgyventą plotą.

Bet sakoma, kad Vokie
tija ir Italija sudraudė Ven
griją ir Bulgariją nedaryt 
karo žygių prieš Rumuniją, 
kol vokiečiai ir italai ka
riauja su Anglija.

UŽPUOLIMAI Iš ORO
Anglų lėktuvai bombar

duoja vokiečių fabrikus, ge
ležinkelius ir kitus kariniai 
svarbius punktus. Vokiečių 
orlaiviai tą patį daro Ang
lijoj. Per trejetą dienų žuvo 
virš 30 orlaivių iš abiejų 
pusių.

London. — Vokiečių lakū
nai užmušė 29 žmones Ang
lijos salose Jersey ir Guer
nsey.

GREAT NECKO LIETUVIAI SVEIKINA 
NAUJĄ LIETUVOS VYRIAUSYBĘ

Mes Great Necko lietuviai, susirinkę 150 skaičiuje, bir
želio 28 dieną 1940 metais, išreiškiame savo didelį džiaug
smą, kad mūsų brangioji gimtinė Lietuva išsilaisvino iš 
po fašistų diktatūros, ir susidarė nauja vyriausybė iš 
ištikimų Lietuvos sūnų.

Mes išreiškiame savo pasitikėjimą Lietuvos valdžiai su 
Justu Paleckiu pryšakyje. Mes sveikiname Lietuvos vy
riausybės naujus žingsnius, kaip tai, paleidimą politinių 
anti-fašistų kalinių, įvedimą piliečių laisvių, likvidavimą 
fašistų partijos, siekimą įvesti Lietuvoj tokią santvar
ką, kur žmogus neišnaudotų kito žmogaus.

Mes išreiškiame savo pasitikėjimą Sovietų Sąjungai, 
kuri buvo ir yra mažų tautų užtarėja ir sveikiname Rau
donosios Armijos žygius Lietuvoj, kurie užtikrina Lietu
vos nepriklausomybę.

Tegul gyvuoja laisva Lietuva draugiškuose santikiuose 
su Sovietų Sąjunga!

Tegul gyvuoja nauja Lietuvos Liaudies Valdžia!
(Rezoliucija vienbalsiai priimta.)

. ; Susirinkimo’ Pirmininkas, J. Kupčinskas.

kariuomenė atėjo į Bessara
biją (buvusią seną Rusijos 
guberniją), žmonės džiaug-
smingai sveikino sovietinius 
karius ir gėlėmis apmėtė jų 
tankus ir kanuoles. Mergi
nos ir moterys puolėsi bu
čiuot raudonarmiečius.

Amerikonų koresponden
tai iš Maskvos pranešė, jog 
Sovietai atėmė iš Rumuni
jos dalį Bukovinos kaipo 
atlyginimą už tai, kad Ru
munija per 22 metus valdė 
ir išnaudojo turtingą rusiš
ką guberniją Bessarabiją.

Washington. — Tarp čio- 
naitinių politikų nesiliauja 
kalbos, kad Anglija prašys 
Vokietiją taikytis.

Prancūzų Komandieriai 
Afrikoje už Taiką

. .Madrid, birž. 30. — Pra
nešama, kad visi Francijos 
kolonijų gubernatoriai ir 
vyriausi komandieriai Afri-
koje remia Francijos vai- Abidvi šalys duoda viena 
džius taiką su vokiečiais ir kitai palankiausias sąlygas 
atsisako tęst karą išvien su prekyboje. Suomija pasiža- 
Anglija prieš Vokietiją ir da per metus pirkti reikme-

Hartford, Conn.
Labai Svarbios Prakalbos
Literatūros Draugijos 68- 

ta kuopa rengia labai svar
bias prakalbas Lietuvos 
klausimais. Prakalbos įvyks 
šį antradienį, liepos (July) 
2 d., 7:30 vai. vakare, Lais
vės Choro svetainėje, 157 
Hungerford St. Kalbės Jo
nas Siurba iš Brooklyno. 
Bus kalbama dabartiniais 
Lietuvos klausimais ir nu
šviečiami pasaulio įvykiai.

Visus ir visas Hartfordo 
ir apylinkės lietuvius ir lie
tuves kviečiame atsilankyti.

Kas skaitysite šį praneši
mą, prašome apie tai pasa
kyt ir savo pažįstamiems 
lietuviams.

Rengėjai.

Metai XXX. Dienraščio XXII

Pradės Registruot Ne- 
piliečius į 60 Dienų

Per 4 Mėnesius Bus Ateivių Nepiliečiy Registravimas
Jų Pirštu Atspaudų Traukimas; Nepiliečiai Turės Pram 

Apie Kiekvieną Persikėlimą j Naują Vietą
Washington.

tas Rooseveltas šeštadienį 
pasirašė nutarimą Jungti
nių Valstijų kongreso, kad 
visi nepiliečiai ateiviai tu
ri būt suregistruoti ir sykiu 
nutraukta jų pirštų atspau
dai.

Nepiliečių registravimas 
prasidės bėgyje 60 dienų ir 
turės būt užbaigtas per 4 
mėnesius. Jie registruosis 
arčiausiose pašto stotyse, o 
kai kur ir kitose vietose, ku
rias valdžia galės paskirti.

Iki prasidės registravi-

PLATI SUOMIU PRE
KYBOS SUTARTIS 

SU SOVIETAIS
Maskva. — Suomija (Fin- 

liandija) pasirašė prekybos 
sutartį su Sovietų Sąjunga.

da per metus pirkti reikme
nų1 iš Sovietų už 7 milionus 
ir 500 tūkstančių dolerių. 
Sovietai už tiek pat pirks iš 
Suomijos.

Suomija pirks iš Sovietų 
kviečius, rugius, žibalą, ga
zoliną, manganą, medvilnę- 
bovelną, tabaką ir kitus 
produktus, o Sovietai iš 
Suomijos—elektrinius įran
kius, vario vielas, odas, 
technišką popierą, nedide
lius garinius laivukus, mė
są, sviestą ir kt.

Graikija, Angly Sąjun
gininke, Padarė Preky
bos Sutartį su Nariais
Berlin. — Graikija pasi

rašė prekybos sutartį su 
Vokietija, vieniems metams. 
Graikai siųs Vokietijai me
talų rūdas mainais už vo
kiečių anglį; taipgi ves mai
nų prekybą kitais produk
tais ir dirbiniais reikalin
gais vokiečiam bei graikam.

Graikai pasirašė šią pre
kybos sutartį su Vokietija, 
nežiūrint, kad Graikija tu
rėjo karinę sutartį su An
glija ir Franci j a. Turkija 
jau pirmiau padarė preky
bos sutartį su vokiečiais, 
nepaisant, kad turkų vald
žia turėjo tarpsavinio apsi
gynimo sutartį su Anglija 
ir Franci ja.

Anglijai labai nepatinka 
turkų ir graiku prekybos 
sutartys su vokiečiais.

Washington. —Senatorius 
Miller sako, kad jeigu vo
kiečiai parblokš Angliją, tai 
Amerika turės užimt anglų 
ir francūzų valdytas salas 
netoir Amerikos.

- - ■■ 1,'trass

Ruoškime vasa 
nes pramogas “La 
vei” paremt. Jos y 
didelė atrama šia 
lietuviškos liaudį 
dienraščiui

Preziden-' mas nepiliečių sveturgimių,
vyriausybė aiškins per ame
rikoniškus ir ateiviškus lai
kraščius ir per radio, kaip, 
kur ir kada nepiliečiai turi 
užsiregistruot.

Jungtinėse Valstijose esa
mą pusketvirto miliono ne
piliečių svetimšalių. Kas iš 
jų neužsiregistruos paskirt 
laiku, bus baudžiamas 30 
dienų kalėjimo ir $100 pini
ginės baudos. O kurie suži- 
niai, tyčia nesiregistruos, 
tai bus ne tik kalėjimu ir 
piniginiai baudžiami, bet ir 
deportuojami iš Amerikos.

Nepiliečiai virš 14 metų 
amžiaus turės patys užsire
gistruot, o jaunesnius užre
gistruos jų tėvai ar globėjai.

Kiekvieną kartą, kai ne- 
pilietis persikels gyvent iš 
vienos vietos į kitą, turės 
pranešt valdžiaai savo adre
so permainą. Numatoma, 
kad nepiliečiai sveturgi- 
miai taip pat turės nešiotis 
tam tikras korteles, kaip ir 
pasportus.

LĖKTUVŲ MŪŠYJE ŽUVĘS 
ITALO BALBO, ITALUOS

ORO DIDVYRIS >
Roma. — Oro kovoj su 

anglų lėktuvais Tobruke ta
po užmuštas Italo Balbo, 
general-gubernatorius Libi
jos, italų kolonijos. Balbo 
buvo orlaivyno maršalas, 
žymiausias Italijos lakūnas. 
Jis asmeniškai vairavo lėk
tuvą, kurį anglai nukirto 
žemyn. Balbo sudegė su lėk 
tuvu. Taip praneša italai.

London. — Anglai sako, 
kad nebuvę jokių Anglijos 
lėktuvų Tobruko srityj tuo 
laiku, kada žuvo Italo Bal
bo. Tarp anglų kilo nuožiū
ra, kad gal Mussolinio agen
tai nužudę Balbo. Jis buvo 
labai populiariškas tarp ita
lų; tai Mussolinis bijojęs, 
kad Balbo neužimtų jo vie
tos.

Balbo išgarsėjo ypač 
tuom, kad jo komandoje 24
dideli lėktuvai vienu būriu 
atskrido į Ameriką 1933 
metais.

Japonai Grasina Angly ir 
Francūzy Kolonijoms

London. — Anglų vyriau
sybė iškrausto nekariškius 
gyventojus iš Hong Kongo 
miesto. Atrodo, kad japona1’ 
ruošiasi užpult Anglijos ko
loniją Hong Kongą, prie 
Chinijos. Manoma, kad ja
ponai rengiasi užpult ir 
Francijos koloniją Indo- 
Chiną, kuri rubežiuojasi su
Chinija. Numatoma, kad ja
ponai taįpgi stengsis įsiga- 
lėt Holandiškoj Rytinėj In- 
dij°j-____________
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Bessarabija, Bukovina ir ' I 

Rumunija ’
Rumunija po Pirmo Imperialistinio 

Karo išaugo į didelę valstybę, pirm karo 
Ji turėjo 53,844 ketv. amerikoniškas my
lias ir 9,300,000 gyventojų. Po karo ji 
išaugo į 113,886 ketv. amerikoniškas my- 
’ias ir 19,500,000 gyventojų.

Keno lėšomis? Versailėj Anglija, Fran- 
‘.ja, Amerika ir Italija nusprendė pada

ryti Rumuniją ir Lenkiją dideles, galin
gas, kaipo barjerą prieš Sovietų Rusiją,

Rumunija 1914-1918 metų kare Vokie
tijos buvo supliekta, suvaryta į Bessara- 
biją, Rusijos guberniją. Talkininkai nu
sprendė perduoti Rumunijai Bessarabi- 
ją, kuri užima 17,151 ketv. amerikonišką 
mylią ir turi 3,100,000 gyventojų, didžiu- 

. moj ukrainiečių, ir rusų Bukoviną, kuri 
turi 4,032 ketv. mylias su 1,000,000 gy
ventojų, taip pat ukrainiečių ir rusinu 
didžiumoj apgyventa; Vengrijos Banat 
provinciją, 7,102 ketv. mylių ir 950,000 
gyventojų, kitą Vengrijos Transilvania 
provinciją, užimančią 23,792 ketv. mylių 
plotį ir turinčią 3,500,000 gyventojų ir 
Crisana—Maramurešh, 8,566 ketv. mylių 
su 1,500,000 gyventojų. Gi tik prieš karą 
Rumunija buvo pagrobus Bulgarijos Do- 
bružą provinciją ant Juodųjų Jūrų kraš
to. Tokiu būdu Rumunija išaugo į didelę 
valstybę. Bet toje valstybėje tikrumoje 
rumunai sudarė gyventojų mažumą.

Rumunija pasiremdama ant Anglijos, 
Francijos ir Amerikos ginklų pradėjo 
naujai gaspadoriauti. Ji išvien su Čecho- 
slovakija užpuolė Vengrijos Sovietų 
respubliką ir kraujuose paskandino! Ji 

< laikė pavergus kitas tautas ir baisiai 
žiauriai smaugė, teriojo, žudė tūkstan
čiais nepaklusniuosius!

• s Vengrija ir Bulgarija neturėjo užtek
tinai jėgų atsiimti savo plotus. Sovietų 
Sąjunga vengdama karo, nors ir nepri
pažino Rumunijai Bessarabiją, bet gin- 
do nesiėmė savo kraštų atvadavimui.

Bet dabar susidarė pasaulyje nauja 
padėtis.’ Rumunija, kuri veikė išvien su 
Anglijos ir Francijos imperialistais, tu
rėjo bendro kariavimo sutartį, mato, kad 
Franci j a parblokšta, kad Angliją tas 
pats laukia. Rumunija pradėjo suokal- 
biauti su Mussoliniu ir Hitleriu, kad jie 
padėtų jai valdyti svetimus kraštus ir 
tautas. Hitleris ir Mussolinis pasiuntė 
nemažai ginklų Rumunijos karaliui. Ru
munijos karalius nesenai / išrandamojo 
Vokietijai didelius plotus girių su trise, 
kad Hitleris ten gali steigti fabrikus ir 

t pravesti gelžkelius. Ji suteikė dideles 
koncesijas Vokietijai ant savo žibalo. Ji 
paleido fašistus “Geležinės Gvardijos” 
narius iš kalėjimų, kuriuos dar 'taip ne
senai šaudė, ir karalius pažadėjo įtraukti 
juos į ministeriją. Tas aiškiai rodę,, kad 
Rumunijos valdonai pasirinko kelią pa- 
jyersti tą šalį Vokietijai ir Italijai į karo 
|bazę prieš Sovietų Sąjungą.

Sovietų Sąjunga negalėjo ilgiau laukti, 
įteikė griežtą reikalavimą grąžinti jai 
ms Bessarabiją ir Bukoviną, suteikti tam 
tikrų privilegijų ir prieplaukose, kad ten 
neįsigalėtų užsienio imperialistai. Tą rei
kalavimą parėmė galingoji Raudonoji 
Armija, Orlaivynas ir Laivynas. Ir Ru
munija buvo priversta atiduoti tą, kas 
jai nepriklauso.

f Dabar Bulgarija ir Vengrija kelia rei
kalavimą, kad ir jų plotai ir gyventojai 
būtų joms grąžinti. Vengrija sako, kad 
Rumunija turi jos 24,000 ketvirtainiškų 
mylių ptotą su 3,500,000 vengrų gyvento* 
fy. Bulgarija, kuri yra geruose santi-

& su Sevietų-Sąjunga, prašo Sovie— 
įtarimo, kad ji galėtų atgauti Pjfr

rudžą ir šimtus tūkstančių savo žmonių 
iš po Rumunijos jungo.

Mes daug kartų nurodėme, kad Ru
munija nors ir buvo mobilizavus ir laikė, 
iki 1,500,000 kareivių, bet ji nėra galin
ga. Didžiuma tų kareivių neapkentė ir 
neapkenčia Rumuniją ir jos parazitišką 
tvarką. Ir Rumunija gali subyrėti. Sovie
tai atsiėmė kas jiems priklauso. Vengri
ja ir Bulgarija gali atsiimti savo. Jugo
slavija turi taip pat pretenzijų prie tam 
tikrų plotų. Rumunija buvo stambių im
perialistų padaras iš svetimų žemių. 
Griūva tų imperialistų galybė, griūva ir 
jų fiktyvė Rumunija.

Argentina prieš Wall Str y to
Bosavimą

Argentinos valdžia, vienos iš didelių 
Pietų Amerikos respublikų, įteikė Jung
tinių Valstijų atstovui Buenos Aires mie
ste švelnų, bet kartu ir daug reiškian
tį pareiškimą, kad Argentina nepagei
dauja, idant Jungtinių Valstijų karo lai
vai “su draugiška misija lankytų jos 
prieplaukas.” Tai labai rimtas pareiški
mas ir mūsų numatytas.

Jungt. Valstijų valdžia, kuri pildo 
Wall Stryto imperialistų reikalavimus, 
po priedanga Monroe Doctrina—Ameri
ka tik amerikiečiams—bando bosaut Pie
tų ir Centralinėj Amerikoj, taip daryti, 
kaip Wall Stryto kapitalistai nori..

Rooseveltui vadovaujant buvo paskelb
ta, kad kariaujančios šalys turi laikytis 
ant 300 mylių nuo Amerikos kraštų. Bet 
kaip vėliau pasirodė, tai tas paskelbimas 
buvo vienpusiškas, tik prieš Vokietiją. 
Anglijos ir Francijos ginkluoti ir karo 
laivai laisvai atplaukdavo ir atplaukia į 
Jungt. Valstijų prieplaukas, plaukioja" 
pakraščiais, o ant Anglijos ir Francijos 
tavorinių laivų Amerikoj net pastatė ka- 
nuoles—juos apginklavo. Ir birželio 27 
d., iš Rio De Janeiro, Brazilijos, praneša, 
kad į tą prieplauką atplaukė Anglijos 
kruzeris “Hawkins,” kada iš tos prie
plaukos Jungt. Valstijų kruzeris “Wichi
ta” išplaukė.

Amerikos karo industrija paversta į 
pagalbą Franci jai ir Anglijai. Amerikos 
Jungt. Valstijų visa politika taip veda
ma, kad bent kokis neutralitetas, bepu- 
siškumas visai panaikintas.

Po priedanga “Monroe Doctrina” Roo- 
seveltas pasiuntė daug karo laivų į Pie
tų Ameriką ir Centralinę Ameriką. Da
bar prie Caracas, Holandijos kolonijos, 
stovi trys Jungt. Valstijų šarvuočiai “Te
xas”, “New York” ir “Arkansas”. Kruze
ris “Phoenix” Valparaiso, Chilėj; kruze
ris “Quincy”—Montevideo, Uruguajuj ir 
“Wichita” yra Brazilijoj.

Tas nuolatinis Jungt. Valstijų lindi
mas, bosavimas, kišimasis į Pietų ir Cen- 
tralinės Amerikos respublikų gyvenimą 
jas erzina ir gali atvesti prie to, kad 
jos smarkiai pasipriešins. Tas bosavimas 
ten padeda veikti Hitlerio ir Mussolinio 
agentams, kurie ir taip galingai.

Karo Kabinetas
Prezidentas Rooseveltas smarkiai ap

linkui save kaupia visas pro-karines spė
kas, ruošia Jungtines Valstijas įtrauki
mui į europinį konfliktą (susirėmimą). 
'Taip visi supranta ir išaiškina jo pasky
rimą repųblikono Henry L. Stimsono karo 
sekretorium ir Frank Knox laivyno /sek
retorium. Tai dvi svarbiausios karinės 
vietos kabinete. O Stimson ir Knox jau 
seniai remia ištisai Roosevelto progra
mą ir atvirai agituoja Jungtines Valsti
jas duoti visokią karinę pagalbą talki
ninkams, tai yra, Anglijai.

Francijej Ginkluojasi Hitleris
Kada Franci j a pateko į Vokietijos ir 

Italijos rankas, tai Hitleris ir Mussoli
nis labai ten apsiginkluos jos ginklais. Iš 
Berlyno praneša, kad La Havre prie
plaukoj vokiečiai paėmė 4 francūzų sub- 
marinus, kurie buvo baigiami statyti. 
Breste prieplaukoj į vokiečių rankas pa
teko baigiami du didžiuliai Francijos šar
vuočiai “Richelieu” ir “Clemenceau”, ku
rie turės po 35,000 tonų įtalpos. Sako> 
kad daug ir kitų baigiamų Francijos ka
ro laivų arba taisomų jau yra patekę į 
Hitlerio rankas.

Prie to, Vokietija leis darban Fran
cijos ginklų, amunicijos ir orlaivių fabri
kus. Dabar negali būti nei kalbos, kad 

,Aaglija-^alėtų susilyginti apsiginjdarim^ 
su Vokietija. • ? i l

Ar Bus Badas 
Europoje?

Anglija Numato Visuotiną 
Badą Europoje

Birželio 19-tą iš Londono 
pranešama per New York 
Times, kad Europa jau at
sistoja prieš bado akis,s ku
ris daugiausiai palies Vo
kietiją. Gal būt, kad davi
niai apie badą yra daug pa
didinti, bet Vokietijoj mais
to padėtis yra blogesnė, ne
gu kas kitaip manė. Liki
mas tų šalių, per kurias 
perėjo vokiečių karo maši
nerija, yra dar blogesnis, 
negu pačios Vokietijos.

Kaip ekspertai numato 
Europos padėtį, tai jie pil
nai tikisi, jog vokiečiai at
sišauks prie viso pasaulio 
pagelbos išmaitinimui ba
daujančių milionų žmonių.

Tokiu būdu Anglija yra 
prisirengusi pastoti kelią 
tokiam atsišaukimui ir nei 
kiek nesumažinti uždėtos 
blokados. Anglai mano, kad 
jeigu vokiečiai badauja, tai 
dėlei to, kad jie sudėjo svie
stą į kanuoles.
Ir Anglija Yra Išsigandusi

Anglijos trūkumas mais
to jau buvo svarstomas lor
dų susirinkime, kur Vis
count Samuel, Viscount As
tor, Earl iš Listowel ir kiti 
išreiškė abejonę išpildymui 
savo šalies maisto reikala
vimus.

Tačiaus Lordas Woolton, 
maisto, ministeris, užtikrino 
lordus, kad Anglijoj yra pa
kankamai maisto ir kad yra 
daroma visos galimybės, 
idant pakėlus naminį mais
to gaminimą.

Ekspertai sako, jog pra
eitos ; žiemos sunkumas, 
žiaurumas Europoje, pava
sario dideli potviniai, stoka 
aliejaus, stoka žmonių dar
bo iš priežasties mobilizaci
jų, sugadinimas javų palie
tė Rumuniją, Rusiją, ku
rios dar nėra kariaujančios 
šalys.

Yra apskaitliuojama, jog

Europoje derlius bus nuo 
25-kių, iki 50-ties nuošim
čių žemiau normalumo.

Maisto Padėtis
Vokietijoj milžiniška at

sarga maisto jau baigiama 
sunaudoti. Bulvių derlius 
žemiau normalumo, o čia1 
armija suėda milžiniškus1
kiekius visokių reikmenų 
taip, kad pasilikę keli civi
liai žmonės jau kenčia ba
dą.

Norvegijoj vokiečiai jau 
pripažįsta didelę stoką vis
ko. Miltų jau yra duodama
tik 90 gramų savaitėje ypa- 
tai. Šėrimas gyvulių javais 
ir pienu yra uždrausta. 75- 
tas nuošimtis Norvegijos 
javų buvo gaunamas iš už 
jūrų. Margarinas, rie
balai ir cukrus stovi labai 
žemoj normoj. Jųjų pasau
linė garsioji žuvininkystės 
industriją — sugadinta, su
naikinta. Visą didžuvių 
aliejų pasiėmė vokiečiai.

Danijos padėtis tokia, 
kaip Norvegijos. Gyvuliai 
yra mušami dėlei stokos 
maisto. Vokiečiai ima kiek
vieną gyvulį savo žmonėms.

Belgijoj ir Hollandijoj, 
kuriose buvo aruodai ir šė
pos visokio maisto, — ba
das gali pasirodyti pilnu
greitumu trumpoj ateityj.

Franci j a buvo agrikultū
riška šalis, kada užėjo ka
ras. Yra abejojama, kad ka
ro nuostoliai, įsiveržimas 
svetimos armijos neleis jai 
pilnai atsigaivinti.

Lenkijos visi pasėliai su
naikinti. Vadinama rugia
pjūtė bus prasta. Ji jau yra 
badaujanti šalis.

Ispanija pusiau badauja 
nuo pabaigos civilio karo. 
Italija irgi nekaip stovi 
maisto aruode, o dabar jau 
ir ji yra blokaduojama. 
Taip kad viską krūvon su
dėjus, — ateinančią žiemą 
Europoje gali kilti visuoti
nas badas. J. N.

Finai Džiaugiasi
Laike Finliandijos provo

kacijos prieš Sovietų Sąjun
gą bulvarinė spauda skelbė, 
kad visi finai neapkenčia 
Sovietų. Žinoma, jau tada 
mes davėme daug pavyz
džių, kaip finų darbo liau
dis su dideliu džiaugsmu 
sveikino Raudonąją Armi
ją, kur tik ji atėjo.

Paskui kąda Finliandija 
turėjo užleisti Karelijos su- 
smaugą ir eilę miestų, tai 
vėl kapitalistinė spauda 
skelbė, kad būk visi finai iš
sikraustė, paliko tuščius 
miestus. Tikrumoj gi baltų
jų finų valdininkai po prie
varta finus’ varė į gilumą 
šalies. ■

Bet kada? baigėsi karas, 
kada įvyko Taika, tai Fin
liandijos valdonai negalėjo 
visus gyventojus sulaikyti. 
Ir gyventojai grižo atgal 
ten, kur jie pirmiau gyveno. 
Miestai ir kaimai tuojau 
susilaukė senų, savo gyven
tojų,.. F4nai gyventojai, žino
ma,, darbo žmonės, tuojau 
stojo prie rinkimo savo at
stovų į naują Sovietų val
džią, ■

Štai vienas pavyzdis, Vi- 
borgo (Vipuri) mieste, ge
gužės 19 dieną įvyko pilie
čių susirinkimas rinkimų 
reikalais,, kaip praneša iš 
Viborgo Tass, kuriame da- 

dyvaxcuper .30M4moniųJĮ 
Kalbėjo nuo gelžkeliečių

darbininkų Tobilin. Kalbė
jo Raudonosios Armijos ka
pitonas Kravčenko, kuris 
tarp kitko sakė: “Galingoji 
Raudonoji Armija į šmote
lius sugurino Mannėrheimo 
liniją, apsaugojo šiaur-va- 
karų Sovietų sieną, mūsų 
garbingą Leningrado .mies
tą. Ir ateityj Raudonoji Ar
mija mokės sudaužytį kiek
vieną priešą, kuris išdrįs 
užpulti mūsų tėvynę.”

Susirinkime kalbėjo kan
didatai į naują valdžią, Fi- 
nų-Karelų Komunistų Par
tijos sekretorius Krupianov 
ir finų liaudies kovotojas 
Otto Kuusinin.

Taigi,, jeigu vien Viborge 
buvo susirinkę net 30,000 
žmonių, tai aišku, kaip 
skaitlingai vėl apgyventi 
miestai ir miesteliai, kurie 
perėjo į naują Finų-Karelų 
Sovietų Socialistinę Respub
liką. O juk tai dar nebuvo 
ten susirinkę visi Viborgo 
gyventojai.

Dar 5 Bilionai Dolerių 
Amerikai Ginkluoti

Washington, birž. 28.— 
Pranešama, jog prezidentas 
Rooseveltas reikalaus, kad 
kongresas paskirtų dar 5 
bilionus dolerių sparčiau
siam Amerikos ginklavi
mui; o jau paskirtą' virš 5 : 
bilionai dolerių" tam? tikslui.

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

7 d. Jis bus Klaščiaus Clinton Parke, Betts ir Mas-
atvažiuos iš šių

Bakanausko svo
ry te. Kelionė į

petn Ayes., Maspeth, N. Y. Bušai 
miestų :

PATERSON, N. J., busas išeis nuo 
tainės, 62 Lafayette St., 10:30 vai.
abi pusi $1. Prašome pasažierių pribūti anksti. Taip
gi prašome išanksto užsiregistruoti važiavimui į pik
niką. Registruoja sekami komiteto nariai: V. Prapies- 
tienė, J. Bimba, P. Malinauskas, S. Vilkas ir M. Ge- 
cevičienė.

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

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

1?

Dienos Klausimais?
— J]
Ar išvarys Lenkus iš!

Rumunijos?
Anglijos ir Francijos 
Draugiškumas Baigėsi
Kapitalistų spauda blofi- 

no svietui, kad Anglija ir 
Fra nei j a yra labai vienin
gos, nes jos “demokratijos 
atstovai.” Mes daug kartų 
nurodėme, kad ta vienybė 
tik paviršutinė. Kad ir 
“Laisvės” redakcini ame 
straipsnyje: “Kuri Kurią 
Išduos?”; nuo birželio 3 d., 
1940 metais mes tarpe kit
ko rašėme:

“Tarpe imperialistų nie
kados nėra nuoširdžios vie-
nybės. Jie panašūs į gengs- 
terius,—vieningi tik tol, kol 
sekasi. Bet užtenka prasi
dėti nepasisekimui, kaip 
kiekvienas nusuks kitam 
sprandą, lips per kito galvą, 
kad tik išgelbėjus savo kai- 
lį...

“Nors Anglija ir Franci- 
ja kalba, kad jos iki pat ga
lo vieningai laikysis, bet 
jau dabar numatoma, kad 
vargiai tas bus. Jeigu tik 
Anglija pamatys, kad kaip 
nors gali susitaikyti su Vo
kietija Francijos lėšomis, 
tai ji jos nepasigailės. Tas 
pats gali atsitikti ir iš 
Francijos pusės. Vieningu
mas jų tarpe tik paviršuti
nis. O tas tai labiausiai gąs
dina Wall Stryto ponusd’

Tai buvo rašyta dar pirm 
Vokietijos generalio užpuo
limo ant Francijos. Na ar 
gi tai gyvenime nepasitvir
tino ? Pilniausiai! Kodėl 
taip yra? Todėl, kad “Lais
vė” nesivaduoja kokiais jau
smais ir nerašo nuo. ausies, 
bet toli numato gyvenimo 
kryptį, kaip jis eis, kas atsi
tiks. Tas dar kartą turėtų 
paraginti mūsų skaityto
jus gauti daugiau naujų 
“Laisvei” skaitytojų, nestik 
tie lietuviai, kurie skaitys 
“Laisvę” turės teisingą su
pratimą apie pasaulio įvy
kius.

Čia mes norime dar pri
minti, kad ir Amerikos im
perialistų tas didelis prita
rimas Anglijai ir Franci j ai 
greitai baigsis. Jau dabar 
kėsinasi ant Francijos salų, 
kurios yra Amerikos vande
nyse ir kapitalistų spauda 
rašo: “Salos be šalies!” 
Reiškia, Amerika turi jas 
imti. O kada Hitleris ap
kuls Angliją, tai tada Wall 
Stryto kapitalistai “gelbės” 
nuo Hitlerio Kanadą ir ją 
“priglaus.”

Ką mes rašome apie Ang
lijos ir Francijos santikius,, 
tas dabar pilniausiai pasi
tvirtino. Anglija pagatava 
pagrobti Francijos koloni
jas ir karo laivyną, ją visą 
praryti. O Francijos valdo
nai daro taip, kaip jiems

Vokietija įteikė gries 
reikalavimą Rumunijai, k 
iki liepos 1 dienos visi Le 
kijos pabėgėliai, kurie t 
gyvena, būtų grąžinami c 
gal į Lenkiją. Sako, kad d 
bar Rumunijos valdon 
mokėjo po 100 lei į diei 
kiekvienam lenkui iš Lėni 
jos aukso rezervų, kurie i 
vežti į Rumuniją. Kiek h 
matoma, tai tie lenkai b 
darni Rumunijoj veikė pri 
Vokietiją ir Sovietų Sąju
ge

parduos Lenkų Pavilion
New Yorko Pasaulin 

Parodoj dar vis yra Lėni 
jos pavilionas. Ponišk 
Lenkijos nėra, bet pavil: 
nas if komisionierius bai 
nas Stefan De Ropp yr;

Dabar Lenkijos komis 
nierius baronas De Ropp 
New Yorko gubernatori 
Lehman sutarė, kad reil 
parduoti Lenkijos pavilio 
bokštą, kuris yra pastatyt 
iš 1,200 plieno čerpių. Sal 
kad tas bokštas Lenki 
atsiėjo pastatyti net $28 
000. Bet parduoti nori 
giau, tik už $60,000. Plan; 
kad surasti liuosnorius p 
klius, kurie kiekvienas p 
mokėtų po $50 už kiekvie 
čerpę, pirkiko vardas b 
įpjautas į čerpę (plyt; 
Jeigu taip bus nupirkt 
Lenkijos paviliono bokšt 
tai jis ir greta jo Jogai 
pastatas pasiliks ten sto' 
ti.

Gal sumanytojams ir f 
vyks surasti pirkikų tai 
lenkų, nes jų yra daug 
kol kas jie labai pasiduO' 
“patriotizmui”. Bet tas bo 
štas jeigu ir liks, tai b 
tik priminimas ponišk 
Lenkijos, kuri buvo kitoj 
tautoms ir patiems Lenkij 
darbo žmonėms tamsus h 
Įėjimas.

Klausimai ir 
AtsakymaiH

Klausimas:
Gerbiamieji: Ar mo 

Amerika Francijai už An 
rikos kareivių kapus, ku; 
nuo 1914-1918 mm. karo t 
palaidoti? Ir kiek moka

“L.” Skaitytoja
Atsakymas:

Kiek mums žinoma, t 
Amerikos valdžia apmol 
jo Francijai už tą žemę, I 
rioje amžinai ilsisi Am< 
kos kariai, žuvę 1914-’' 
metų pasauliniam 
Kiek tų pinigų yra sur 
ta, nežinome.

geriau, visai nepaisydami Gaukite “Laisvei” n 
savo “draugės” Anglijos. | skaitytojų.
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Dienraščio Laisvės Naudai

DIDYSIS PIKNIKAS
BUS VOSE PAVILION PARK

I IEPOS 4 JULY
Piknikas prasidės 10 vai. ryte, muzika nuo 2-ros valandos po pietų, programa 

bus 3-čią valandą po pietų.

Šokiams Gros Walley Jason 8 Kavalkp Orkestrą
Norwood© Vyry Choras, vadovaujamas M. K. Bolio, dainuos piknike.

ii

HBH

Prakalbas sakys R. MIZARA^ ^Laisvės’’7 redaktorius., ir PHIL F&ANKFIELD., kandidatas į Jungt. Valstijų 
Senatorius nuo Massachusetts Valstijos.

PROGRAMA:
i Worcesterio Merginų Choras; Norwoodo Vyrų Choras, vadovybėj M. K. Bolio; Liaudies Balso Choras, vadovybėj B. Petrik, iš Lowellio;

Laisvės Choras, vadovybėj B. Petrik, iš Haverhillio; Rusų Choras, vadovybėj M. Bayrak, iš So. Bostono; Rusų Šokikų-Dainininkų
, Grupė, vadovaujama Sasha Crugley, iš Bostono. S

OO K LYN, N.Y.
Dienraščio laisvės Rengiamas

Didysis Piknikas
BUS KLAŠČIAUS CLINTON PARKE

Betts ir Maspeth Avės., Maspeth, L. I., N. Y.

LIEPOS 7 JULY
Piknikas prasidės 10 valandą dieną, muzika nuo 2-ros vai. po piety

ĮŽANGA 40 CENTŲ ASMENIUI
Brooklyn© Aido Choras, vadovaujamas Aldonos Žilinskaitės, dainuos piknike.

SURAŠĄS CHORŲ, KURIE DALYVAUS PROGRAMOJE:
Sietyno Choras iš Newark, N. J., vadovybėj B. Šaknaitės; Bangos Choras iš Elizabeth, N. J. vadovybėj A. Klimaitės; Pirmyn Choras iš Great 

Neck, N. Y., vadovybėj Geo. Kazakevičiaus ir Brooklyno Aido Choras, vadovybėj Aldonos Žilinskaitės.

George Kazakevičiaus ir John Nevins Orkestras
Dvi šešių kavalkų orkestros gros šokiam be pertraukos.
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Apie Vaiduoklius, Inteligentus ir Kvailius
V. Knyva

Šiuo metu, kada visų rimtų 
žmonių dėmesys ir galvojimas 
nukreiptas į didžiuosius pa
saulio įvykius, kada kiekvie
nas sąmoningas lietuvis, ro
dos, turėtų rūpintis savo tau
tos kultūrinio ir materialinio 
pajėgumo ugdymu, Šiaulių in
teligentai rūpinasi. . . vaiduok
liais.

Pasklido vieną dieną Šiau
liuose gandai, kad kažkur 

v apie Kužius, Jačionių kaime 
pradėję vaidentis. Sako, bul- 

į: vės pačios žmonėms į kaktą 
lekiančios, vandens kibiras 

‘ pakyląs nuo suolo ir apipiląs 
į žmones, plytos iš krosnies šoki- 

nėjančios ir kitokie ‘dyvai’ įvyk- 
stą. Kiekvieną turgadienį da
lindavosi žmonės tokiom kal
bom, ir jos sklido vis labiau 
ir labiau. Na, ir atsirado ne
maža kvailių, jas rimtai priė
musių. Sako, reikia važiuoti, 
reikia pažiūrėti. Ir pasileido 
iš Šiaulių automobiliais, dvira
čiais, paprastais vežimais leng
vatikių būriai, kurių skaičiuje 
(gėda pavardėmis pasakyti) 
buvo net inžinierių, daktarų, 
aukštų valdininkų, mokytojų 
ir kitokių inteligentais vadi
namų žmonių, žinoma, netrū
ko ir paprastų davatkų, nie
kad mokslo negirdėjusių.

Suvažiuoja žiopliai į ūkinin
ko trobą, apsėda visus pa
kampius, valgo buterbrodus ir 
laukia... vaiduoklio. Susidaro 
tokia jau psichologinė nuotai
ka, kad grjžę vis tiek ką nors 
pasakoja: matė ar nematė, 
bet sako “kažkas” yra. Ėmė, 
pagaliau, važiuoti ir kunigai: 
vieni šventinti ir “vaiduokli” 
varyti, o kiti — šiaip pasižiū
rėti. Juk įdomu gi kunigui pa
matyti kaaa nors velnią, apie 
kurį tiek daug pamokslų pri
šneka. ..

Nusibodo pagaliau tos kvai
lybės ir kriminalinei policijai, 
kuri balandžio 20 d. vakare 
pasiuntė į Jačionių kaimą pas 
Micpovilius savo pareigūnus, 
kad šie patikrintų žmonių pa
stabumą ir padarytų galą 
skleidžiamom kvailybėm, že- 
minančiom mūsų tautą ir pa- 
statančiom ją ant primityvių 
tautų kultūringumo lygio.

Atvykę pareigūnai rado 
Micpovilių troboj vaiduoklio 
belaukiant net penkis kuni
gus, kelis mokytojus, įvairių 
inteligentiškų profesijų šiau
liečių ir nemažą būrį vietos 
žmonelių. Troba—žmonių pil
na, o kas netelpa—lauke sto
viniuoja. Laukia visi, laukia 
ir stebi kartu policijos parei
gūnai. Laikas eina, o vaiduok
lio vis nėra. Kažkam pikta 
pasidaro — ima rūpintis, kad 
kelionę veltui atliko. Tik stai
ga iš kažkur—tekšt plyta ant 
stalo! Bailesnieji net žado 
neteko. Dar kiek lukterėjo— 
ėmė lakstyti ore pagaliukai. 
Iš tikrųjų vaidenasi. Vieni tiek 
išsigandę, kad, akis išplėtę, 
tik ties savim temato, o kiti, 
lyg užtarimo laukdami, dairo
si į kunigus, kurie ir patys 
be žado sėdi. Apsaugok, vieš
patie! Dar kelios minutės — 
bulvė tekšt į sieną, o nuo sie
nos tiesiai kunigui kakton. In 
nomine patris et filii... Ku- 
mgas krūpteli, išbąla, o vikrus 
šposininkas prieina ir sako: 
“Dovanok, kunige, gal per 
skaudžiai pataikė?... Tams
tai netyčia kliuvo, čia tik iš
bandyti norėjome. . .”

Po to policijos pareigūnai 
atidengė susirinkusiems ir at
lėkusios plytos ir ore laksčiu
sių pagaliukų paslaptį, pa
brėždami, kad lygiai taip pat 
žmonės nepastebi “vaiduok
lio,” kai jo pareigas eina vie
nas vikrus Micpovilių šeimos 
narių.

O su Micpoviliais, pasirodo, 
istorija paprasta.

Jačionių ūkis priklauso 
dviem broliam, kurių vienas 

V gyvena Biržuose ir nori ūkį 
\ parduoti, o jačioniškis tam 

priešinasi. Kadangi biržietis 
apie pardavimą paskelbė, tai 
kai kurie vietos ūkininkai ėmė 
lankytis parduodamo ūkio ap

žiūrėti. Kad brolis ūkio ne
parduotų, tikinčius apylinkės 
pirkėjus ėmė baidyti “vai
duoklis,” na ir prasidėjo sean
sai.

Kriminalinė policija jačioniš- 
kį “vaiduoklį” įspėjo nekvai- 
liuoti ir kvailių susirinkimų ne
daryti, o jei jis neturi rimtes
nio darbo, pažadėjo jam parū
pinti darbo stovykloje. Nuo to 
laiko Jačioniuose daugiau nebe
sivaidena, nes darbo stovyklo
je, matyt, yra taip nesmagu, 
kad ir “vaiduoklis” nutarė jos 
vengti.

Antrą “vaiduoklį,” kuris ba
ladojosi Šiaulių valse. Lukše- 
lių kaime, išaiškino pats ūki
ninkas Stasys Malinauskas, 
kuris pasirodė žymiai sąmo
ningesnis už šiauliečius inteli
gentus ir vaiduokliu taip len
gvai nepatikėjo, čia būta to
kios istorijos.

Lukšelių kaime neperseniai 
mirė ūkininkas A. Malinaus
kas, palikdamas dviem savo 
sūnum nemažą ūkį su trobe
siais.

Po tėvo mirties broliai gy
veno santaikoje, bet kai jie 
apsivedė, prasidėjo nuolatiniai 
barniai, muštynės ir tt., tuoj 
kildavo bylos, kurių dabar jau 
yra per 20. Abu broliai, kai
mynų paraginti, susitarė da
lintis ūkį pusiau ir gyventi at
skirai. žemę jie pasidalino be 
jokių kivirčių, bet kai reikėjo 
pasidalyti trobesius, vėl pra
sidėjo vaidai. Abu broliai no
rėjo sau pasilikti gyvenamą 
narna ir nei vienas nesutiko 
kraustytis. Nors žemė buvo 
padalyta, bet abu broliai gy
veno kartu ir nesantaika tęsė
si.

Nesenai Petras Malinauskas 
sugalvojo suktu būdu brolį iš 
namų iškraustyti. Prieš kelis 
metus prie pat jų namų, au
tobusas suvažinėjo žmogų. 
Petras, tuo. pasinaudodamas, 
pradėjo kaimynams pasakoti, 
kad jo žmona ir jis pats be
veik kas naktį matą tą žmo
gų vaikštant apie namą ir kaž
ką darant. Kaimo žmonės 
toms kalboms patikėjo ir pra
dėjo vengti Malinauskų namo. 
Stasys Malinauskas toms kal
boms nepatikėjo ir ramiai gy
veno toliau.

Tuomet “vaiduoklis” pradė
jo nuolat naktimis baldyti į 
sienas, kaukti įvairiais balsais, 
mėtyti pro langus akmenis, 
bulves ir kt. Petras, “bijoda
mas vaiduoklio,” pasikvietė iš 
kito kaimo bobutę, kuri mo
kėjo “varyti iš namų velnią,” 
ir savo kambarį pašventino. 
Būdinga, kad šventinant .kam
barį pro langą įlėkė pusply- 
tis ir nukrito ant stalo. Po pa
šventinimo, Petro kambarį 
“vaiduoklis” apleido. . . Bet 
nuo tos dienos Stasio buto 
sienas pradėjo dar daugiau 
daužyti, beveik kasdien pro 
langus mėtė bulves, akmenis 
ir kt.

Vieną naktį, lygiai dvylik
tą valandą, atsidarė Stasio 
buto durys ir vidun įėjo bal
tas “vaiduoklis.” ‘Vaiduok
lis” apėjo aplink kambarį, 
sustojo prie Stasio lovos ir su
riko: “Jei tu neišsikraustysi, 
žūsi!” Stasys neišsigando ir,

Pirmadienis, Liepos T, W
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Prakalbos Lietuvos ir Karo Klausimaispagriebęs lazdą, smogė “vai
duokliui” galvon. “Vaiduok
lis” nuo smūkio išsitiesė be 
sąmonės ant grindų. Uždegęs 
šviesą Stasys pamatė ant 
grindų gulintį savo brolį, apsi
supusį balta paklode.

Dabar Stasys Malinauskas 
iškėlė teisme bylą už padary
tus jam nuostolius išdaužant 
kelis kartus langus, o vai
duokliu tikėję ir jo jieškoję 
šiauliečiai rausta iš gėdos.

Pikčiausia, kad minėtų 
“vaiduoklių” jieškoti važinėjo 
net kai kurie mūsų tautos 
“liktarnos” mokytojai, tuo at
kreipdami ir kitų žmonių dė
mesį. Pamėgink kokiam pras
tam žmogeliui pasakyti, kad 
neverta veltui 1/iko kvaily
bėms gaišinti-, tuoj atsako: ko
kios čia, brol, kvailybės — an, 
ir mūsų mokytojas važiavo. . . 
O pamėgink paklausti tą patį 
žmogelį, ką gi mokytojas iš
aiškino parvažiavęs, — sako, 
nieko negalėjęs išaiškinti, ga
las žino, kas ten dedasi. To
kiais savo abejotinais atsaky
mais, vietoj konkrečių panei
gimų, tie, kas turėtų sklaidy
ti liaudyje tamsumą ir prie
tarus, dargi sudarinėjo pa
lankesnę dirvą aukščiau papa
sakotoms kvailybėms žmonėse 
paplisti, nes ir jų autoritetas... 
nepajėgė “vaiduoklių” išaiš
kinti. Pikta, kad “vaiduoklių” 
jieškoti mūsų inteligentai bei 
mokytojai važiavo keliolika 
kilometrų, tuo tarpu kai su 
paskaita atvykti į provinciją 
jų niekaip neprisiprašysi. To
kius inteligentus norėtųsi pa
klausti : ponai, kokiem galam 
jūs mokslus ėjote, kokią teisę 
jūs turite inteligentais vadin
tis, kaip jumsi negėda savo 
tautai daryti gėdą ?

“Laisvoji Mintis.”

Katrie Labiau Giriasi— 
Anglai ar Vokiečiai?

London. — Vokiečių la
kūnai vėl bombardavo Ang
liją. Anglai sako, kad'vo
kiečiai padare visai ma^ai 
nuostolių; bet, girdi, anglų 
lakūnai tai padarę didelių 
nuostolių Vokietijai, bom
barduodami jos karinius fa
brikus ir lėktuvų stovyklas.

Berlin, birž. !
lėktuvai bombardavo eilę 
Vokietijos, miestų; pasak 
nazių, tai anglai nepataikę 
į jokius karui svarbius pun
ktus, tik šiaip užmušę kelis 
civilius žmones; bet, girdi, 
vokiečių bombininkai tai 
padafę daug nuostolių An
glijai.

Vokiečiai Sako, Tai Tik Ver- 
sąles Sutarties Ardymas
Berlin, birž. 28.—Vokie

čių užsienio reikalų minis- 
teris von Ribbentrop sako, 
kad Sovietų atgavimas Bes- 
sarabijos ir prijungimas 
Bukovinos ar jos dalies prie 
Sovietų Sąjungos nėra joks 
žygis prieš Vokietiją. Pasak 
Ribbentropo, tatai jau se
niai numatyta, kaipo dalis 
veiksmų griaunančių Versa- 
lės taikos sutartį, užkartą 
po praeito pasaulinio karo.

Prie New Yorko labai puošnaus viešbučio Savoy Hotel darbininkai pikietuoja. 
Darbininkai priklauso prie Amerikos Darbo Federacijos Unijos Hotel and Rest

aurant Employees International Alliance. Bosai ftt^Ako uniją pripažinti.

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.

Hartford, Conn., antradienį, liepos 2 d., 7:30 vai. vaka
re, kalbės Jonas Siurba, Laisvės Choro Svetainėj, 157 
Hungerford St.

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

Bayonne, N. J., antradienį, liepos 2 d., 7:30 vai. vakare, 
Liberty Hali, 329 Broadway, kalbės Jonas Gasiunas.

Philadelphia, Pa., pirmadienį, liepos 8 d., 7 vai. vakare, 
Liaudies Name, 735 Fairmount Ave., kalbės D. M. šo
lomskas.

Worcester, Mass., penktadienį, liepos 5 d., 7 vai. vaka
re, Lietuvių Svetainėj, 29 Endicott St., kalbės R. Mizara.

Lietuviai! Lankykitės į šias prakalbas! Išgirskite tei
sybę apie Lietuva. Džiaugkimės kartu su laisva Lietuvos 
liaudimi. Išgirskite tiesą apie pasaulinį karą.

Sovietai Įvede Naują
I )arbo Savaitę

Sovietų Sąjungoj Darbo 
Unijų Tarybos ir valdžios 
patvarkymu vėl įvesta sep
tynių dienų savaite, tai yra, 
kad kiekvienas darbininkas 
dirbs šešias dienas, o sep
tinta ilsėsis. Iki šiol buvo 
šešių dienų savaitė, tai yra, 
kada darbininkas išdirbęs 
penkias dienas, šeštą jau il
sėjosi. Tatai padaryta aky- 
vaizdoj naujos tarptautinės 
padėties, kad daugiau pa
gaminus metalo, anglies, ži
balo ir kitų reikmenų, o la
biausiai, kad paskubinus 
apsigynimo industriją.

Sovietų Sąjungos fabri
kai dirbs be apsistojimo. 
Taip bus sutvarkyta darbi
ninkai, kad vieni vieną die
ną ilsėsis, kiti kitą ir taip 
panašiai. Kartu yra ilgina
mos ir valandos, nuo sep
tynių į aštuonias valandas į 
dieną, o kur dirbo šešias va
landas, ten įvedama septy-

2g._ Anglui Bus kreipiama didelė
-Lx tz4 i cl įdu m 1Iru nirrii Irti'atyda į darbininkų sveika

tą, kad kurie yra silpnesni, 
tai jiems duoti lengvesnius 
darbus ir trumpesnes valan
das. Iki šiolei darbininkai 
dirbo po penkias dienas į 
savaitę ir po 7 valandas į 
dieną, kas sudarė tik 35 va
landų darbo savaitę. Dabar 
didžiumoj darbo savaitė 
bus iš šešių dienų po 8 va
landas, kas sudarys iš 48 
valandų darbo savaitę.

Darbo Unijų Taryba savo 
pareiškime tarpe kitko sa
ko:

“Kapitalistinis pasaulis ir 
vėl purtomas pasaulinio ka
ro. Antras imperialistinis 
karas jau įtraukė daugiau, 
kaip pusę žemės kamuolio 
gyventojų. Kapitalistinio 
pasaulio — Europoj, Azijoj, 
Afrikoj, Amerikoj ir Aus
tralijoj — industrija, trans
portas, visos priemonės ga

mybos ir žemdirbystės pa
kinkytos karo reikalams. 
Paskuba įvesta, darbininkų 
darbo diena yra ilginama 
iki 10, 12 darbo valandų ir 
daugiau. Sekmadieniai ir 
šventos dienos likviduoja
ma. Visuotinas gyventojų 
mobilizavimas yra kreipia
mas padidinimui apsigin
klavimo ir karo reikmenų. 
Todėl susidaro karo pavo
jus ir mūsų šaliai.

“Ir šioj tarptautinėj pa
dėtyj, nors mūsų šalis ir 
laikosi teisingai taikos poli
tikos, bet tuo pat kartu tu
rime domėtis pakėlimu mū
sų ekonominių ir apsigyni
mo priemonių ir gamybos. 
Mūsų šalis neturi būti ma
žiau pasirengus gamyboj 
apsiginklavimo priemonių 
ir kitų reikmenų, kaip ka
pitalistinės šalys. Mes turi
me būti daug galingesni ir 
pasirengę bent kokiam iš
bandymui. Mūsų šalis eko
nominiai ir militariniai tu
ri būti dar galingesnė. Mū
sų tikslas sutvirtinti savo 
gamybą ir Raudonąją Ar
miją, Laivyną ir Orlaivyną, 
apsigynimo industriją ir pa
gaminti kuo daugiausiai 
reikmenų Raudonajai Ar
mijai ir socialistinei tėvy
nei.

“Mes turime pakelti ga
mybą sutvirtinimui socialis
tinės industrijos. Mes rei
kalaujame daugiau metalo, 
anglies, žibalo, daugiau or
laivių, tankų, kanuolių, 
svaidinių, garvežių, mašinų, 
įrankių, automobilių ir kit
ko.”

Ir todėl Sovietų Sąjunga 
įveda naują darbo savaitę.

“Pravda” rašo: “Mes tu
rime būti daug kartų galin
gesni ir pasirengę sutikti 
bile įvykius. Mes turime su
tvirtinti Raudonąją Armi
ją”

Raudonosios Armijos or
ganas “Krasnaja Zvezda” 
rašo: “Mes negalime nusto
ti nei vieną dieną, nei vieną 
valandą, kurią tik galime 
panauduoti apsigynimo rei
kalams. Kiti buvo sumušti, 
bet mes nenorime būti su
muštais !”

Taigi, naujas imperialisti
nis karas verčia Sovietų 
Sąjungą pakelti darbo našu
mą, pakelti gamybą ant 
aukštesnio laipsnio, kad tas 
ir apsunkina darbininkus.

Spvietų Sąjungos darbi
ninkai tą suprata. Jie žino, 
kad jie dirba ne privatinių 
kapitalistų naudai, bet pa
tys sau. Kaip tik Dar
bo Unijų Tarybos paskelbė

..... i ’ imi mill i................... ■...  
naujos darbo savaitės įve
dimą, taip greitai kiekvie
noj dirbtuvėj ir fabrike dar
bininkai laikė susirinkimus 
ir pasižada su didesne ener
gija dirbti, kad kuo pilniau
siai pravedus užbriežtus 
planus. Naujos darbo savai
tės įvedimas Sovietų Sąjun
goj kartu yra apgynimui so
cialistinės tėvynės ir kartu 
pakėlimui produktų kiekio, 
kas gerins ir bendrą visuo
menės padėtį.

Lawrence, Mass.

Hartford, Conn.
Labai Svarbios Prakalbos

Literatūros Draugijos 68 k p. 
rengia labai svarbias prakal
bas ' dabartiniais Lietuvos 
klausimais ir pasaulio įvykiais. 
Kiekvienas lietuvis džiaugia
si, kad Lietuvos liaudis sulau
kė laisvės, šviesesnės dienelės. 
Dabar Lietuvoj žemė priklau
sys tiems, kas ją dirba, jau
nimas galės valdžios lėšomis 
mokytis, sveikatą aprūpins 
veltui valstybės daktarai. 
Smetonos satrapai bėga iš Lie
tuvos, paskui savo vadą. La
bai daug svarbių įvykių Lie
tuvoj, o kartu ir pasaulyj.

Ateikite į šias prakalbas, 
išgirskite tiesą. Kalbės labai 
geras kalbėtojas Jonas Siurba 
iš Brooklyno. Prakalbos įvyks 
antradienį, liepos 2 d., 7:30 
vai. vakare, Laisvės Choro 
svetainėj, 157 Hungerford St. 
Įžanga veltui. B. M.

Važiuosime j “Laisvės” 
Pikniką t 

“Laisvės” dienraščio pi) 
kas jau visai arti. Daug 
klaulia: Kaip važiuosir 
“Laisvės” pikniką, į 
nardą ?

Taigi, draugės ir < 
kurie tik norite gerai 
praleisti ir daug pažį. 
sueiti, tai ateikite 10-tą 
ryte, prie L. N. Kliubo 
ten, nuo Kliubo, važiuosit 
“Laisvės” didžiulį pikr 
Važiuosime automobiliais, 
lionė į abi puses, tai yra . 
važiuoti ir parvažiuoti, bus 
tik $1.

Darbininkai, kurie apsiėmė 
dirbti piknike, tai jie turi bū
ti ne vėliau 9 vai. ryto, Kliu- 
be, nes jie turės važiuoti anks
čiau, kad piknike būtų laiku. 
Turi atsinešti ir pinigus už ti- 
kietus, kurie platinote.

S. Penkauskas.
______________

į 
Anglija Perima Karinius J 
Franc. Užsakymus Amerikoj / 

Washington. — Anglija 
perima sau visus kontrak
tus, kuriais Franci ja buvo 
užsisakius Amerikoje amu
niciją ir įvairius kitus 
ro reikmenis. Anglų įgalio
tiniai Washingtone žada 
apmokėt kompanijoms šioje 
šalyje už karinius francūzų 
užsakymus. \ ,

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 .................................................................................................. J

Paštas ................................................................ ^.................................

Gatvė ar kaimas ................................................................................................ '

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

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

VARPO KEPTU V!
36-40 Stagg St Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. ” 
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skania

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, ser’ 
čiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi k 
pama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausi 
kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cak 
Coffee Cake, Buttter Cake, Bunke ir Spice Cake, Stok’ - 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Ro

Siunčiame duoną per paštą J kitus mlesnis, specialiai greitai pristat 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorj ir kain*

VARPAS BAKERY 36-40 Stagg Street Brooklyn,



PeuItaS puslapis

Philadelphia, Pa.
adienis, Lipos L 1940

Apskričio Pusmetinės 
Konferencijos Protokolas

į ALDLD 15-to Apskričio pus- 
y'metinė konferencija įvyko 

v Youngstown, Ohio, birželio 16 
d. Konferenciją atidarė Ap
skričio komiteto pirmininkas 
P. Nemura, 10 vai. ryto. Jis 
paskyrė mandatų komisiją iš 
M. Valentą, J. Rudis ir V. Va- 
linaviče. Kol mandatus per
žiūrėjo, tai įvairių kolonijų 
delegatai pakalbėjo, išreikš
dami mintį organizacijos klau
simais.

Mandatų komisija raporta
vo, kad delegatų yra 21, nuo 
5 kuopų. Apskričio valdybai 
suteiktas sprendžiamas balsas. 
Konferencijos pirmininku iš
rinktas F. J. Madison, sekre
torium — J. Kasparavičius.
Nuo ALDLD 22 kuopos daly

vavo delegatai: Strepeika, M. 
Valentą, J. Vasiliauskas, O. 
Gendrienėnė, S. Gendrienas ir 
J. Gendrienas; nuo 51 kuopos
A. Mičiulienė, P. Wallen; nuo 
90 kp. — F. J. Madison, J. 
Kasparavičius, Eizonas ir Ra- 
čiskas; nuo 57 kp.—Sklierie- 
nė, D. Boika ir Karulis, ir nuo 
190 kp.—Nemurienė, Rudienė, 
Martinkienė, Dr. J. Simons ir 
J. Rudis. Priimta į delegatų 
skaičių ir V. Jung.

Išrinkta rezoliucijų komisi
ja. Iš apskričio pirmininko ir 
sekretoriaus raporto paaiškė
jo, kad laikė 6 susirinkimus, 
pildė metinės konferencijos 
nutarimus, surengė prakalbų 
maršrutą Z. Janauskui, “L.
B. ” redaktoriui, rengia pikni
ką apskričio naudai, paskyrė 
dovanas už gavimą naujų na
rių, sušaukė pusmetinę konfe
renciją ir atliko kitus darbus. 
Pirmininko ir sekretoriaus ra
portai priimti.

Už moterų komitetą rapor
tavo M. Valentą, kad veikia 
išvien su Moterų Kliubu, su
rengė trejas prakalbas drg. S. 
Sasnai, sukėlė $18.50 pinigų. 
TsrarrkKVo “Vilniai” $4; Mote
rų Tarybai $4, pardavė “Mo
terų Žinių” 77 kopijas, daly
vavo surengime Z. Janausko 
prakalbų, sukėlė “L. B.” $50.- 
68. Raportas su užgyrimu 
priimtas.

Iždininkas raportavo, kad 
ižde pinigų yra $25.48. Ra
portai ir pereitos konferenci
jos protokolas priimta.

Kuopų Raportai

ALDLD 101 kuopos, iš 
ford, delegato nebuvo,
prisiuntė laišką ir $2 aukų 
apskričio reikalams. 
57 kuopos narių yra 
ta 1 naujas, pinigų 
metų pradžia buvo 
per pusmetį išaukota 

90-toj kuopoj jau 
nauji nariai, tai viso
Pinigų ižde buvo $40.02. 
aukuota $22.47. Susirinkimus 
laiko reguliariai.

57 kp. narių pasimokėjusių 
jau duokles yra 12, dar ne
mokėjusių 17. Naujų narių 
gauta 2, viso 29. Paaukuota 
darbininkų reikalams $16.50. 
Literatūra platinama, tame 
skaičiuje 15 “Vilnies” kalen
dorių parduota. Ižde yra 
$20.

190 kp. narių turi 44 nuo 
seniau, naujų gauta 9, tai vi
so 53. Kuopa paaukavo įvai
riems tikslams $6; ižde pini
gų turi $13.20; bet kartu už 
$'100 piknikų daržo šėrų. Pra
kalbų turėjo 3. Susirinkimai 
būna neblogi.

51 kuopa narių turi 24, gau
ta 4 nauji, bet dar yra kele
tas, kurie nemokėjo 1939 m. 
duoklių. Per pusmetį įplaukų 
buvo $19.50, centrui išmokėta 
$12.50; “Vilniai” $5. Kuopos 
ižde $29.83. Išplatino 10 “V.” 
kalendorių, surengė 2 prakal- 

ir 1 parę, susirinkimus 
i kas mėnesiš.
i kuopa turi 81 narį ir 

i 1940 metais gavo 16 nau- 
, Įvairiems tikslams išauka- 

$39.97. Turėjo kelis įvai- 
[ s’parengimus; atnaujino 11 
dnies” prenumeratų ir gavo 

v*is skaitytojus. Pardavė 
kalendorius. Susiriri-

kimus laiko kas mėnesis. Ižde 
pinigų yra $14.54. Visi rapor
tai priimta.

Sumanymai ir Tarimai
Skaitytas pasveikinimas nuo 

ALDLD Centro Komiteto Se
kretoriaus D. M. šolomsko ir 
priimtas entuziastiškai.

Centro reikale nutarta, kad 
užsivilkusių narių duoklių rei
kale kreiptųsi tik į kuopas, o 
ne į atskirus narius, o tik ta
da centras siųstų nariui para
ginimą, kada kuopos sekreto
rius praneša, kad tikrai tas 
narys nėra mokėjęs.

Apskričio reikaluose buvo 
padiskusuota dėl kilusių nesu
sipratimų tarpe komiteto na
rių. Aptarus, patarta drau
gams nesusipratimus užmiršti 
ir vėl visiems vieningai dirbti. 
Draugai ir draugės sutiko.

Išrinkta apskričio piknikui 
darbininkai. Pirmininku — J. 
Kalakauskas, darbininkai: Al 
Mičiulienė, Bagužis, J. Gen- 
drienas, S. Gendrienas, 
Kurulis ir J. Rudis.

Nutarta surengti prakalbų 
maršrutą 15-to apskričio ri
bose.

Priimta rezozliucijos: Kad 
Amerika neremtų karo; Lie
tuvos seimui, reikalaujant, 
kad būtų suteikta amnestija 
ir laisvė politiniams kali
niams; priimta rezoliucija 
kongresui ir senatui, kad at
mestų bilius taikomus prieš at
eivius, ir ketvirta, kad Ameri
kos valdžia laikytųsi nuošaliai 
nuo karo.

Sekančios konferencijos vie
ta nuskirs apskričio komitetas, 
(ši 
kad

honė- į abi pusi kamuos 75c 
ypatai. Ir nutarta siųstii dvi 
mašinas darbininkų nuo 11- 
tos kuopos. “Laisvės” piknike 
apsiėmė dirbti šie draugai: J. 
J. Bakšys, J. M. Lukaš, J. 
Deksnis, V. Jaučius, B. Miza
ra, A. Pilkauskas, D. G. Ju
sius, V. Pačiesas ir J. Palo
ms. O P. Plokštis sakė .gavo 
Philco naują radio nuo biz- 

piknike jį iš- 
kainatikieto

155 
dvi su

kuopa 
darbi-

Worcesteris

20 minutų prieš 
pas svetainę, 29 
nes ten mus ma- 
Turim būtij pik

P.

nieriaus ir “L.” 
leis laimėjimui; 
bus 10c.

Moterų LLD 
siųs mašiną ar 
ninkėmis.

Kaip atrodo,
ne juokais Rengiasi į dienraš
čio “Laisvės” metinę iškilmę. 
Visi draugai, kurie apsiėmėt 
dirbti, būkit 
9 vai. ryte 
Endicott St., 
šinos paims.
niko vietoj 10 vai. ryte. O 
norintieji važiuoti busu, regis
truokitės pas Kižius, 29 En
dicott St., ir pas S. Janulį, 
B. & K. Markete, ant Millbu
ry St. čia ir geresnio maisto 
galėsite nusipirkti pigiau ne
gu kur kitur.

“Laisvės” piknike šiemet 
bus graži programa ir užtek
tinai visokio valgio ir gėrimų. 
Orkestrą bus viena iš geriau
sių. čia jaunimas galės šok
ti visa diena. Visi 4-ta dieną 
liepos į Maynardą. čia turė
sim svečių, pradedant ^iuo 
Maine ir baigiant Chicaga. 
Sutiksim senai nematytų pa
žįstamų ir draugų. Iki pasi
matymo 4-tą dieną liepos, 
Maynarde ! J. M. >L.

Labai svarbus masinis mitin
gas visų veikiančių organiza
cijų komitetų, narių ir sim- 
patikų įvyks liepos (July) 8 
d., 7 vai. vakare, Liaudies 
Name, 735 Fairmount Ave., 
Philadelphia, Pa.

Šiame susirinkime bus ap
tarta labai svarbūs klausimai 
ir dalyvaus d. D. M. šoloms- 
kas iš Brooklyno, “Laisvės”

redaktorius. Jis išaiškins da
lykus apie dabartinį pasikei
timą Lietuvoj ir kitus svar
bius klausimus, kaip Ameri
koj, taip ir kitur. Rengėjai 
kviečia visus ir visas dalyvauti 
kuo skaitlingiausiai.

Rengėjai.

PRANEŠIMAI IS KITUR

LICENSES
NOTICE is hereby given that Licence 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 soil beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2307 Voorhies Ave., Borough of Brooklyn 
County of Kings, to be consumed off tho 
premises.

FRANK T. SKELLY 
2307 Voorhies Ave., Brooklyn,

WORCESTER, MASS.
Liepos 4 d., “Laisvės” pikniko bu

sas į Maynardą išvažiuos nuo 29 
Endicott St., 12 vai. dieną. Kelionės 
kaina į abi pusi 75c asmeniui. Re
gistruotis galima pas J. Kižis, 29 
Endicott St. ir S. 
bury St,, B. & K.
J. M. L.

Janulis, 118 Mill- 
Capital Market.— 

(153-154)

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 
2137 Cortelyou Rd., 
County of Kings, to 
promises.

JACOB 
d-b-a Kolpcn’s Dairy 

2137 Cortelyou Rd.,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1614 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
425 Hicks Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tho 
premises.

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

Control Law 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off

KOLPEN 
*"*■ * f

Brooklyn,

iu

th o

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

sinis mitingas, kuriame kalbės An
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, 
čia Rengėjai. (152-154)

Kvie

N. Y

BROCKTON, MASS.
ALDLD 6 kp. susirinkimas 

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)

įvyks

Hl

>

PAVEIKSLŲ ALBUMU
Kurie siuntė tą Albumą į Lietuvą, gauna širdingų 

padėkų už taip gražią dovaną.

KNYGA IS 56 PUSLAPIŲ
Dydžio 9 colių pločio, 12 c. ilgio 

Spalvuotos Spaudos Viršeliais
KAINA 30 CENTŲ

LAISVĖS ADMINISTRACIJA
427 Lorimer St. Brooklyn, N

SIUSKITE Į LIETUVĄ
Pasaulinės Parodos ir New Yorko Miesto

■
TRADE IT IN FOR A

I7JEWEL

Bulovas

4

: ĮSIGYKITE DABAR
J žemiau parodyta tik keli iš mūsų didelio sandelio
• šios rūšies daiktų.
• yOUROLDWAfCH

ŽIEDAI

Oa

DR. J. J. KAŠKIAUČ1US
Telefonas: Humboldt 2-7964

Harrison - Kearny, N. J

WORCESTER, MASS

kuo-

2

P. Marsonas.

Bed
bet

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

530 SUMMER AVENUE 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.
Daugybe kitų daiktų ir 
daiktelių sau reikalin
gų rasite mūsų didelė
je krautuvėje. Užeikite 
pamatyti.

ISRAEL
Lots Ave.,

50 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-3&J2

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei-

Konferenc. Pirmininkas
F. J. Madison.

Sekretorius
J. Kasparavičius.

nuo $1.50 augštyn 
Daimantai 

Melsvi-balti ir perfekto

VESTIE E. DAVIS 
Licensed Mgr.

84-02 Jamaica Avenue 
Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.

Control Law al 
Borough of Brooklyn, 
bo consumed off the

J. KUCK
Brooklyn, N. Y

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

REINGOLD
Brooklyn, N. Y.

protokolą trumpiname, 
mažiau vietos užėmus.

Madrid, Ispanija.—žmo
nės demonstruodami reika
lauja išvyt Anglijos kapita
listus iš Ispanijos metalų 
kasyklų.

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse mięsto
Tel. Virginia 7-4499

Y

is hereby given that License No.

Beverage Control Law at
Street, Borough of Brooklyn,

Kings, to be consumed off tho

HENRY G. POPPE
St., Brooklyn, N. Y.

al

the

at under

St.,

.Control Ląw at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

KAPLAN
Brooklyn, N. Y.

is hereby given that Lisense No.

beer at

Ite man
.'fe

ALDLD 
17, gau- 
ižde su 
$69.85; 
$17.‘ 
gauta 4 
yra 26.

Iš-

Mūsų Naujienos
Birželio 23 d. LLD 11 

pos susirinkimas buvo gražus 
ir draugiškas. Drg. B. Mizara 
perstatė naują narį, kurį su
sirinkimas priėmė.

Čia organizatorius d. S. Ja
nulis raportuodamas apie ren
giamą LLD 155 ir 11 kuopų 
bendrą pikniką 14 d. liepos, 
Olympia Parke, prašė, kad 
nuo mūsų kuopos būtų išrink
ta piknike dirbti darbininkai, 
kas ir buvo padaryta. Apsiė
mė šie draugai: D. G. Jusius, 
J. Palionis, V. Pačesas, J. J. 
Bakšys ir P. Banionis. Po kuo
pos susirinkimo abiejų kuopų 
pikniko komisijos turėjom pa
sikalbėjimą ir nutarėm turė
ti daug gražių dalykėlių dėl 
pikniko. Čia visko nesakysiu, 
bet du dalykus iškęsti nepa
sakęs negaliu, tai šie: daly
vaus du milžinai, kurie risis 
iki pergalės. Abu sportininkai 
yra worcesterieciai, tai B. La- 
zutskis ir J. Karalius, abu lie
tuviai, čia augę, pavyzdingi 
vyrai, ir muzikalė programa 
bus pildoma 5 kavalkų orkes- 
tros.

šis parengimas bus istoriš
kas, jubiliejinis, minėsim 25 
metų sukaktį mūsų apšvietos, 
kultūriškos LLD. Turėsim 
daug svečių, visi laukit šios 
dienos.

Drg. Bakšys, mūsų “Lais
vės” agentas ir veikėjas, nie
kad neapleidžia susirinkimų. 
Sakė, atnaujino vieną “Lais
vės” prenumeratą.

Vajaus komisija, draugai 
D. G. Jusius ir J. Skliutas, da
vė raportą. Darbo pridėta, 
naujų narių šiuom kartu ne
gauta. Bet žygis yra gražus, 
kalbinant žmones į LLD, nes 
tai vienintelė lietuvių literatū
ros draugija pasaulyj. Kad ne 
dabar, tai kada- nors lietuvis 
darbininkas mūsų LLD atras.

“Laisvės” pikniko reikale 
gerokai padiskusuota. Nutar
ta, kad 4 d. liepos, 12 vai. 
dieną, nuo 29 Endicott St., iš
eis didelis busas į “Laisvės” 
pikniką,' Maynard; * Mass. Ke-

Važiuos Busas j “Laisvės”
Pikniką

Literatūros Draugijos 13 6 
kuopos susirinkime buvo įneš
ta ir vienbalsiai nutarta or
ganizuoti specialį busą į 
“Laisvės” pikniką, kuris įvyks 
Clinton Parke, Brooklyne, lie
pos 7 dieną.

Tarimas padarytas vienbal-. 
šiai. Pirmininkas, vietoj rink
ti komisiją, klausia, kas liue
są valia organizuos. Ir jis ne
apsiriko. Tuojau atsišaukė 
Jonas Degutis, jis sakė, labai 
myli “Laisvės” piknikus. Jis 
skundėsi, kad ne visiems iš
teko vietos vykti į “Laisvės” 
pikniką į Baltimorę. Na, da
bar, tai vietos bus užtektinai, 
nes mūsų kuopa organizuoja 
ne vieną, bet net du busus.

Teko jau patirti, kad abu 
busai yra pilni susiregistravu- 
sių, bet tai ne bėda, nes bus 
paimtas ir trečias busas. To
dėl, prašome lietuvius regis
truotis ir važiuoti.

Busai išeis 12 valandą die
ną, nuo 414 William St., Har
rison, taipgi nuo kampo Davis 
Ave. ir Duke St. ir kampo 
Schuyler Avę. ir Duke St.

Visi ir visos kviečiami da
lyvauti !

Pasitraukė 3 Rumunų Minis 
teriai; Pakeista Valdžia

Bucharest, Rumunija, 
birž. 28.—Dėl Bessarabijos 
perleidimo Sovietam pasi
traukė trys Rumunijos mi
nisterial. Rumunija jau per
organizavo savo valdžią. 
Laukia atvykstant Sovietų 
komisijos dėlei Bessarabijos 
ir Bukovinos pervedimo So
vietų Sąjungai.

Rumunija bijo, kad Ven
grija įteiks jai reikalavimą 
atiduot vengrišką Transyl- 
vaniją, o Bulgarijos valdžia 
pareikalaus iš Rumunijos 
bulgariškos provincijos Do- 
brudžios.

Sovietų karo laivynas sto
vi Rumunijos pakraštyje.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1579 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 oi 
the Alcoholic Beverage Control 
404 Henry Street, Borough of 
County of 
premises.

404 Henry

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

HENRY
6015—1th Ave.,

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

HARRY RAPAPORT 
d-b-a Harry’s Delicatessen

75 — 6th Ave., Brooklyn, N. Y
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1432 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
2303 —- 65th Street, ~ 
County of Kings, to 
premises.

RAYMOND 
2303 — 65th St.. 
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 Bevoršige Control Law at 
427 Wythe Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MARINO RODRIGUEZ 
d-b-a Los Latinos 

Wythe Ave., Brooklyn, N. Y
that License ^o.

427

NOTICE is hereby given 
L 725 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2 Tillary St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off tho premises.

JOHN L. GARRICK 
George Wine & Liquor Shop 
St., Brooklyn, N.

st.
Tillary

NOTICE
EB 503 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law al 
331 Tompkins Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, io 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 
860 New Lots Ave., 
County of Kings, to 
premises.

860 New

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 beep issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 10^ 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
74 Kingston Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH PALTIEL
74 Kingston Ave. Brooklyn, N. X.

E S T A T Ę OF

BARRY P. SHAUNS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 

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

stočių BMT Line
Tel.: Glenmore 5-6191

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

ROBERT 
LIPTON ;

JEWELER •
Įsteigta 1892 J

701 GRAND STREET • 
BROOKLYN, N. Y. •

Tarpe •,
Graham & Manhattan Avės, ' ♦

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

Odos, Kraujo ir Nervų Ligos Gydomos
Abelnas Silpnumas, Chroniški Skauduliai, Skilvio 

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. Leis 
išaiškint jūsų sveikatos stovį be jo
kios prievolės iš jūsų pusės.

Ištyrimas dovanai.
Daroma Kraujo ir Slapūno Tyrimai, X-Spinduliai

DR. L. ZIN SIsiu,sa 30 mctų
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

v*

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

savo jaunuolius gražia, nauja Remington Typewriter mašinėlė

ŠTAI JUMS PASIRINKIMAS

Remette Portable Typewriter
(Educational Keyboard No. 3410)

Junior Deluxe Portable

Remington Model No. 5 DeLuxe

$34.50
$49.50

Remington Model No. 1 Deluxe $59.50
Deluxe Noiseless Portable $67.50Tuojau užsisakykite per “Laisvę,” 

ijes “Laisvė” savo- skaitytojams 
duoda didelę nuolaidą.

Parašykite “Laisvės” Administracijai klausdami infęrmacijų, c .lies prisiusime jums 
cirkuliarą, kuris plačiai aprašo kiekvieną mašiną.

“LAISVES” ADMINISTRACIJA
427 LORIMER ST. BROOKLYN* N. Y<



Pirmadienis, Liepos 1»

c

660 Grand Street

an-
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NOTARY 
PUBLIC

ir impor- 
degtines ir 

geriausių

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

žmogus dirbti prie 
New Jersey valstijoj, 
tokio, kuris • galėtų 

darbą. Darbas ant vi-

Joseph 
muštynes 
85 th St. 
gegužės
mėn. kalėti, bet 
spenduota, jei daugiau tuomi 
nenusikals.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARRININKŲ 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 2-8842

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

D. Laveque, sukėlęs 
anti-semitizmu prie 

ir 3rd Avė., N. Y., 
26-tą, nubaustas 6 

bauda su-

kp. pusmetinis susi- 
įvyks antradienį, 2 
(July), 7:30 vai. 

Laisvės” svetainėj.

Brooklyn, N. Y.
Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

SUSIRINKIMAI 
BROOKLYN, N. Y.

LDS 1 kp. susirinkimas įvyks 
tradienį, 2 d. liepos, 7 v. v.
Svet: Prašome draugų įsitėmyti die
ną, nes 4 d. liepos susirinkimas ne
įvyks. — C. Reinis, Prot. Rašt.

(153-154)

REIKALAVIMAI
Reikalingas 

mažos ūkės, 
pageidaujama 
dirbti abelną
sados. Prašome rašyti: D. Mayžis, 
9741 — 109th St., Richmond Hill, 
L. I. (153-158)

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS

šeštas puslapis

NpvvYirko^/ž^/a7liiioi f

Budavičius, Tap.

88
Tūkstantis Laiškų

po

CIO
427

Ačiū Labai Žemai!

PARAŠO DR. J. J. KASKIAUCIUS

•-‘j
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Elena ir Petras 
Baranauskai.

New Yorko prieplaukose su
laikyti 103 svetimų šalių lai- 
VaL *

vietą 
ž mo

lt o- 
lai-

Telepbop 
STagg 2-5043

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

susirinkime 
Dariaus- 

statymui, 
sykiu su

Iždinin-

LEIDŽIA DIENRAŠTIS “LAISVĖ”
427 LORIMER STREET BROOKLYN, N. Y.

“Laisves” Ekskursija
J. GARŠVA 

Graborius-Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Išbalzamuoja ir laidoja ant vi- 
šokių 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

Rankvedis angliškai kalbantiems mokytis lietuviškai. 
Taipgi naudotinas lietuviškai kalbantiems 

mokytis angliškai.

256 PUSLAPIŲ. KAINA $1.50

Apie Naują Padėtį Rumunijoj Aiškins 
Prakalbose Šį Vakarą, “L” Salėj

Bėgiu pastarųjų kelių die
nų vėl dėjosi dideli nauji pa
sauliniai įvykiai, kurie reika
lingi išsiaiškinimo. Dėlto šį 
vakarą, pirmadienį, liepos 1- 
mą, yra rengiama prakalbos, 
“Laisvės” svetainėj, 419 Lori
mer St., Brooklyne. Pradžia 
7:30. Įžanga nemokama. Už
sakyta vežimas naujų kėdžių, 
kad būtų -kur susodint vis 
skaitlingėjančius prakalbų lan
kytojus.

Prakalbose bus nuodugniai 
išaiškinta, dėlko Sovietų Są
jungos raudonarmiečiai įmar- 
šavo į Bessarabiją ir šiaurinę

“LAISVĖS” METINIS PIKNIKAS ĮVYKS 
LIEPOS 7, KLAŠČIAUS PARKE

Dienraščio “Laisvės” meti
nis piknikas jau vos tik už sa
vaitės. Jis įvyks šį sekmadie
nį, liepos (July) 7-tą dieną, 
Klaščiaus Clinton Parke, Mas- 
peth ir Betts Avės., Maspethe 
(Brooklyno priemiestyje).

Iki šiol apie savo pikniką 
visai mažai tekalbėjome, * bet 
tai ne dėlto, kad jis nebū
tų svarbus. Ypatingai šiose 
sąlygose, kada grasinama mū
sų šaliai įtraukimu į pasauli
nį karą ir kada “Laisvė” ko
voja prieš mūs šalies jaunimo 
išsiuntimą Europos karo fron- 
tan tenykščiams imperialis
tams padėt viens kitą smaugt 
ir Amerikos amunicijos kara
liams ir kitiems spekuliantams 
iš to pelnytis, tai aišku kiek
vienam, kaip svarbu, kad šis 
piknikas būtų vienu iš di
džiausių, kad dienraštis iš pik
niko gautų didelės moralės ir 
materialės paramos. Mažai 
apie pikniką rašyta tik dėlto,

“Laisvės” ekskursija trauki
niu į Lake Hopatcong perkel
ta iš liepos 28-tos į rugpjū
čio (August) 4-tą.

Prašome visų Didžiojo New 
Yorko apylinkės lietuvių įsi- 
tėmyti šį pakeitimą ir reng
tis ekskursijai ant rugpjūčio 
(Aug.) 4-tos.

Jau laikas užsisakyti eks
kursijos bilietus. Juos galima 
gauti pas platintojus visuose 
miestuose, iš kur eis ekskursi
nis traukinis. Visų miestų 
ekskursijos komitetų prašome 
paskelbti dienraštyje, kur ga
lima gauti bilietai jūsų mies
tuose. Brooklyne bilietai gau
nami “Laisvės” raštinėj, 
Lorimer St.

Iš gilumos širdies karštai 
dėkojame brooklyniškiam Mo
terų Apšvietos Kliubui už su
ruošimą veik slaptai ir netikė
tai tokių šiltų, draugiškų su
tiktuvių, kurios įvyko 27 bir
želio, “Laisvės” salėje.

Bendrai dalyviams ačiū už 
gerus linkėjimus ir toms veik
liosioms kliubietėms už gau
sias vaišes ir dovanas!

Ilgų metų gyvuoti Moterų 
Apšvietos Kliubui ir išaugti į 
plačią ■ ir didelę organizaci
ją!. ..

Penktadienį kas nors pa
šaukė policiją, būk N. Y. mui
tinėj esanti bomba. Išjieškoję 
nuo skiepo iki aukštinio, de
tektyvai bombos nerado.

Belt Parkway, pavandeniu 
pravestas 35 mylių kelias, su
jungiąs Brooklyno centrą su 
Whitestone Tiltu, atidarytas 
birželio 29-tą su iškilmingomis 
ceremonijomis Owl’s Head 
.Parke.

Bukoviną, kurios žemės 1919 
metais iš Sovietų buvo užgrob
tos? Kaip tas atsiliepė į ka
ro padėtį Europoje? Ir dau
gelis kitų klausimų susijusių 
su Rumunijos ir Europos pa
dėtimi abelnai bus nušviesta 
šiose prakalbose.

Prakalbą sakys D. M. Šo- 
lomskas.

Ateikite ir kitiems apie šias 
prakalbas praneškite, kadangi 
ant greitųjų rengiant kitaip 
publikos negalime pasiekti, 
kaip tik per “Laisvę.”

Rengėjai.

kad reikėjo branginti 
svarbiems vietos darbo 
nių, taipgi Lietuvos ir viso pa
saulio įvykiams aprašyti, ana
lizuoti.

“Laisvės” skaitytojai prašo
mi patys rengtis piknikan, 
taipgi pasidarbuoti, kad kiti 
apie jį žinotų ir jame daly
vautų.

Piknike dainuos keturi šios 
apylinkės lietuvių chorai: iš 
New Jersey paskilbęs New
ark© Sietynas, vadovaujamas 
kompozitorės B. L. šalinaitės, 
iš Elizabetho Banga, vadovau
jamas Aldonos Klimaitės; 
taipgi dainuos Great Necko 
choras Pirmyn, vadovaujamas 
Geo. Kazakevičiaus, ir brook- 
lyniečių Aidas, vadovaujamas 
Aldonos Žilinskaitės. Bus daug 
tolimų svečių. Dvi 6-šių ka- 
valkų orkestros šokiams. 
Įžanga tik 40c, su keturiomis 
piniginėmis dovanomis prie iš 
anksto pirktų bilietų.

Pereitą savaitę New Yorko 
unijos ir kitos masinės orga
nizacijos pasiuntė dar apie 
tūkstantį laiškų prezidentui 
Rooseveltui ir valstybės sekre
toriui Hull prašant nedaleist 
masinio išžudymo Tarptauti
nės Brigados veteranų ir Is
panijos pabėgėlių. Laiškuose 
nurodyta, jog Jungtinės Vals
tijos, kartu su lotynų Ameri
kos respublikomis, galėtų su
teikti jiems diplomatinę ap
saugą. Taipgi prašyta duoti 
jiems nors laikiną prieglaudą 
šioje šalyje.

Francijos ambasadoriui ir 
vietiniam konsului rašyta pra
šant tuos kovotojus už demo
kratiją paleist iš koncentraci
jos kempių.

Kampanijai už išlaisvinimą 
Ispanijos pabėgėlių ir vetera
nų vadovauja United Ameri
can Spanish Aid Komitetas, 
200—5th Avė., N. Y.

Baigė Mokslo Metus 
su Požymiu

Justinas Velička, žinomų 
veikėjų Aleko" ir Domicėlės 
Veličkų sūnus, baigė antrus 
mokslo metus Brooklyn Tech
nical High School’ėj su gar
bės certifikatu, pilnai baigęs 
anglų kalbos ir istorijos mo- 
kinimąsi.

šis garbės požymis Justinui 
nebepirmas. Dar liaudies mo
kyklon eidamas nesykį yra 
gavęs specialių pažymėjimų 
už gerą mokinimąsi ir atsie- 
kimus aukščiau reikalavimų 
toj klasėj.

Aukos Dariaus-Girėno 
Paminklui Statyti

13 kuopos, East New 
buvusiam 
paaukoti $2 
paminklo 
čia siunčiu 

numeris 116. 
Butkauskas.
Sally Baranauskienė,

šiuomi teikiame gautų aukų 
10-tą pakvitavimą, prisiųstą 
Fondo Komiteto iždininko p. 
J. Spurgos, iki birželio 3 d., 
1940 m.

Nuo šv. Jurgio Draugijos, 
Brooklyn, N. Y., per pirmi
ninką Juozą Kairį, seka laiš
kas: “čia prisiunčiu Money 
Orderį dėl Dariaus-Girėno Pa
minklo Fondo mano surinktų 
aukų nuo narių.” Aukojo po 
$1 : J. Mockevičius, K. Lukas, 
A. Nuobaras; po 50c: Uršulė 
Metalionis, V. žemantauskas, 
Daniel Raškevičius, A. Kasiu- 
laitienė, J. Krupavičienė, K. 
Laurinaitis, A. Kvarinskas, P. 
Jankus, A.
Kisielius, A. Rutkūnas, F. Vie
nys, A. Černiauskas, J. Lau- 
kagalis, Adam Shinkūnas, P. 
Daužickas, N. Sadauskas. 
Smulkių $3.60. Kartu $15.10. 
Blankos numeris 237.

Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo 
Yorke, 
nutarta 
Girėno 
kuriuos 
blanka, 
kas A.

Mrs.
88 Sussex St., Jersey City, N.
J. , surinkta: nuo Lietuvių A- 
merikos Piliečiu Kliubo, Jer
sey City, gauta $5; kiti as
menys aukojo: J. Bartkus $1,
K. Marcinka 75c; po 50c au
kojo: Mrs. Čepaitienė. Mrs. 
Ragauskienė, A. Gurskis; 
smulkių $6.20. Kartu $14.45. 
Blankos numeris 29.

S. Petkienė, 2068 Eastern 
Parkway, Brooklyn. N. Y., at
siuntė per Liet. Moterų Ap
švietos Kliubo įgaliotinę S. 
Vaitkienę surinktų aukų: 
Liet. Moterų Apšvietos įCliu- 
bas $2, S. Vaitkienė $1; po 
50c: E. Paškauskienė. A. Bui
ka, J. Paškus; smulkių $1.50. 
Kartu $6.00. Blankos nume
ris 252.

Kazimieras Marcinka, 
Sussex St., Jersey City, N. 
surinko ir pridavė, aukojo 
$1: Mrs. Mačionis, Mrs. Te- 
leiša. Jonas Delionis; smulkių 
$1.65. Sykiu $4.65. Blankos 
numeris 30.

Juozas Ambrozaitis. 600 
Ridgewood Ave.. Brooklyn, N. 
Y., šv. Jurgio Draugijos įga
liotinis. surinko, aukojo: W. 
Zabielskis $3: po $1: A. Do
bus, V. Rammen; po 50c: 
Paul P. 'Zorland, Edward 
Workus, J. Padažius; smulkių 
25c. * Sykiu $6.75. Blankos 
numeris 235;

Aukščiau paskelbtu aukų 
gauta viso $48.95. šis pavvz- 
dinvas aukų rinkėjų pasidar
bavimas ir malonus aukotoju 
duosnumas teikia gražia pa- 

pastatvmui paminklo 
transatlantiniams lakū- 
Dariui ir Girėnui. Vi
ši© garbingo darbo rė

ramą 
mūsų 
nams 
siems
mėjams reiškiame širdingiau
sios padėkos žodį.

Dar karta primename drau
gijom išsiuntinėtas aukų rin
kimo blankas,, kuriu laikas jau 
pasibaigė su birželio 1 d. š. 
m. Toli gražu ne visos blan- 
kos grižta. Nors kai kurios 
draugijos pranešė asmeniškai 
ar nėr snauda, kad dėl stokos 
pinigu ižde ar kitokių prie
žasčių pasiliko tolimesniam 
laikui tu blankų grąžinimą, 
bet kurios nėra teikę jokios 
žinios, nuo tu laukiame blan
kų su aukomis.

Kadangi paminklo pastaty
mas yra visos visuomenės rei
kalas, o ne vien tik komiteto, 
tai šiuomi ir prašome bendrai 
nagelbėti mums šiame darbe. 
Rinkite aukas kur tik yra nro- 
ga: viešose pramogose, pikni
kuose, draugiškuose ir šeimy
niškuose būreliuose. O už su
rinktas aukas visuomet prašo
me išrašyti čeki ar money or
derį vardu Darius-Girėnas 
Monument Fund ir pasiųsti i 
Komiteto iždininkui sekamu | 

adresu: Mr. John Spurga, 
Port Jefferson Station, Long- 
Island, N. Y., kuris yra sudė
jęs užstatą komiteto nuskir
tame banke, kame ir gauti pi
nigai dedami priežiūroje iždi
ninko ir dviejų, iždo globėjų 
vardu. Už priimtas jūsų au
kas patikrinimui gausite nuo 
iždininko kvitą, siuntėjo pa
teiktu adresu. Taipgi aukau
tojų vardai ir suma nuo 50c 
ir aukščiau bus paskelbta laik
raščiuose ir prie to trumpai 
pranešta per radiją.

Paminklo Statymo 
Fondo Komitetas.

Kriaušiai Delegatu Išrinko 
A. Bubnį; Sklokutė Gavo 

Didelį Antausį
Lietuvių kriaučių nepapras

tame susirinkime pereito penk
tadienio vakarą delegatu iš
rinktas A. Bubnys, seniau ke
liais atvejais buvęs delegatu. 
A. Linkus, jaunasis, pirmu 
kartu kandidatavęs delegato 
vietai, gavo 150 balsų, kas pa
rodo, kad jis kriaučiuose tu
ri puikios įtakos ir kad ta įta
ka augs, jei taip tolerantiškai, 
bešališkai ir sykiu drąsiai veiks 
toliau, kaip veikė lig šiolei.

Apverktinai susmuko soci- 
alistų-sklokos-trockistų treju
kė, kuri už savo kandidatą 
Hermaną vos surinko 34 bal
sus. Tą atsiekė daugiau pus
metine mobilizacija ir kitų 
kandidatų plūdimu “Kelei
vy j,” “Naujojoj Gadynėj” ir 
žodžiu, taipgi rinkimui išvaka
rėse LSS 19-tos kuopos išleis
tame, “Naujojoj Gadynėj” 
spausdintame lapelyje, ir savo 
frakcijukės mitingėliais. Ypa
tingai Linkus ir jo rėmėjai 
atakuota, krikštyta komunis
tais ir visokiais esamų ir ne
samų elementų sviete būdvar
džiais, kaip “komnaciais.”

Linkaus rėmėjai savo kam
paniją vedė šaltai, neniekin
dami jokio kandidato, tik bent 
dalinai, retkarčiais atmušdami 
Buivydo-Katijiaus su jo grupe
le skleidžiamus šmeižtus.

“Laisvė” laikėsi bešališkai, 
palikdama patiems kriaučiams 
dalyką išsispręsti,’ tačiau su
teikdama vietos kriaučiams 
laisvai išsireikšti savo skyriaus 
reikalais. Smagu pasakyti, jog 
nuo laikų, kaip atsikratė nuo 
Buivydo kriaučius kiršinančių 
raštų, niekas ir nesikreipė 
“Laisvėn” su kitokiais, kaip 
tik kriaučių gerovei atatinka
mais „ raštais; Jokia cenzūra 
iš “Laisvės” pusės nėra buvusi 
reikalinga.

Platesnių žinių apie susirin
kimo eigą ir pačius rinkimus 
suteiks mūsų nuolatinis 
respondentas vėlesnėse 
dose.

Didžiojo New Yorko 
Industrinė Taryba šaukia sa
vo posėdį svarstyt organizavi
mą neorganizuotų ir gynimą 
bei išgavimą darbininkams 
naudingų įstatymų.

Lithuanian-English 
Self-Instructor

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

LDS 1 Kp. Susirinkimas 
Atkeltas

LDS 1 
rinkimas 
d. liepos 
vakare, ‘

Kadangi ketvirtadienį pri
puola šventė, tai praeitam su
sirinkime nutarė susirinkimą 
laikyti antradienį, t. y., 2 cL 
liepos. (

Kviečiame narius skaitlin
gai atsilankyti, kaipo į pus
metinį susirinkimą. Taipgi bus 
renkami delegatai į seimą.

P. Grabauskas,
Fin. Rašt.

LIETUVIŲ RAKANDŲ KRAUTUVE

PARDAVIMAI
Parsiduoda labai graži ūkė prie 

ežero ir prie gero kelio. Yra na
mas su 11 kambarių ir kiti namu
kai, visos tinkamos mašinos ir kiti 
reikalingi dalykai prie 'ūkio. Randa
si daug gyvulių, 225 akrų derlin
gos žemės. Parsiduoda už prieina
mą kainą. Priežastis pardavimo — 
nėra gaspadoriaus. Prašome kreiptis 
sekamu antrašu: M. Bibiencik, 
R. D. 4, Richfield Springs, N. Y.

(154-162) Parduodame įvairius 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.

Turime ir kambarių pernakvot 
arba savaitiniai išrandavot
JOSEPH ZEIDAT

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

BAR ir GRILL 
LIETUVIŲ RESTAURANAS 
Įdomiai {puošta lietuviška aludė 

ant Grand Street 
Rheingold extra Dry Alus.

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės

LeVANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

J. LeVANDA—E. LeVANDA
Tėvas ir Sūnus Levandauskal

UNDERTAKERS

337 UNION AVENUE .■» • ‘n
# 7.

BROOKLYN, N. Y.
Tel. Stagg 2-0788
NIGHT—HAvemeyer 8-1158

Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

426 SOUTH Sth STREET
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

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

Lietuvin Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 
(Steam Boiler)

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. — Brooklyn — “Laisves” Name

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

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

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO




