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Dabar jau Aišku, r 
Ponas Willkie.
Vėl Keturi Milionai!
Naujas Gyvenimas.
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Darbo žmonių
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Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.00

. Metams

Ruoškime vasari 
nes pramogas “Lais
vei” paremt Jos yra 
didelė atrama šiam 
lietuviškos Ii a u dies 
dienraščiui

Brooklyno, Chicagos ir 
So. Bostono lietuvių masi
niai susirinkimai aiškiai pa
rodė, kur link didieji vėjai 
pučia. Jie parodė, kokia mil
žiniška amerikiečių daugu
ma džiaugiasi pravestu Lie
tuvoje perversmu ir nuošir
džiai sveikina Lietuvos nau
josios vyriausybės daromas 
reformas.

Neperdėsime pasakę, kad 
90 nuoš. Amerikos lietuviu 
pritaria perversmui.

UETUVOS VICE PREMJERAS KREVE- 
MICKEVIČIUS IŠVYKO j MASKVĄ

Daugelis Kauno Bedarbių 
Gavo Darbo; Legalizuota 
Jaunų Komunistų Sąjunga

Smetonos režimo pasi
genda, triukšmauja ir ala- 
savoja tiktai saujelė kleri-

■ kališkų, smetoniškų ir men-
| ševikiškų generolų ir maža 

saujelė apgautų jų pasekė
jų. Su tai susikalbėti tai 
tikrai nebegalima.

Jiems — žuvo kruvinas 
Smetonos režimas, žuvo ir
Lietuva. Girdi, ten, kur ministerj, ir K.-Mickevičius 
gražiai žydėjo graži Lietu- išvyko į Maskvą birželio 30 _ ___ « ’Ii J____________  1/1

Kaunas. — Sovietų komi
sarų pirmininkas Molotovas 
(pakvietė Lietuvos vice
premjerą prof. V. Krėvę- 
Mickevičių, užsienių reikalų

va, paliko tiktai “gili, tam- d.
si, juoda duobė.” /

Kauno ir Vilniaus Jaunimas 
Vadina Staliną Geriausiu 

Draugu
Kaunas. — Lietuvos vy

riausybė legalizavo, tai yra, 
pripažino teisėta, Jaunųjų 
Komunistų Sąjungą birželio 
28 d. Dar pirm to jinai le
galizavo Lietuvos Komunis
tų Partiją.

Jauni darbininkai Kaune 
ir Vilniuje suruošė demon
stracijas, džiaugdamies, kad 
Jaunųjų Komunistų Sąjun-

Ir dabar jie sušilę dar- I Kaunas.—Susidarius nau- ga jau gali viešai ir laisvai 
buojasi už sugrąžinimą tau- įjai Lietuvos vyriausybei, ’ 
tininkų diktatūros. Antanas 
Smetona jiems tebėra Lie-/ 
tuvos prezidentas! J

1 Lietuvos vyriausybei, 
jau per pirmą savaitę 1,200 
bedarbių gavo darbus vien 
tik Kaune.

veikti. Demonstrantai pa
siuntė sveikinimus Stalinui, 
kaip “geriausiam draugui 
Lietuvos jaunimo.”

Republikonų Partijos sor- 
kės praėjo. Į prezidentus 
nominavo milionierių Wen- 
del L. Willkie, prezidentą 
bilioninės korporacijos. Gal 
ir gerai. Žmonėm dabar 
bus aišku, ką ištiesų atsto-

S.—Dalinai apsiniau-

Berlin, liepos 1. — Vokie
čiai praneša, kad jų subma- 
rinas paskandino Anglijos 
šarvuotlaivį “Orion” rūšies, 
7,215 tonų.

(Specialus Pranešimas
“Laisvei”)

/

KODĖL PALEIDŽIA UETUVOS “SEIMĄ"
ri taipgi buvo faktini šios 
partijos rėmėjai. Tame sei- 

Kaunas. — Lietuvos res- me nebūvi nei vieno atsto- 
publikos prezidentas Justas vo nuo lauko ūkio darbinin- 

vauja ir gina šita “Grand Paleckis birž. 30 d. išleido 
Old Party.” [įsakymą, kuriuom uždaro

Demokratų Partijos ir-................. *
gi netenka tikėtis nieko 
geresnio. Jei Rooseveltas 
nebepalaikys kandidatūros, 
tai iškeps kitą kapitalistą.

Šitokiose sąlygose puiki 
proga pakilti trečiai parti
jai, kuri aiškiai atstovautų 
darbininkų, farmerių, inte
ligentijos ir smulkiosios 
biznierijos interesus. Bet 
ar pakils? Kol kas nesima
to plataus judėjimo už tre
čią partiją.

ir paleidžia ligšiolinį Lietu
vos “seimą” nuo liepos 1 d.

Lietuvos teisingumo mi- 
nisteris Pakarklis aiškina 
laikraštyje “Lietuvos Aide”, 
kodėl tas seimas paleidžia
mas, ir sako: šis seimas bu
vo padaras senojo (Smeto
nos) režimo. Iš 46-šių to sei
mo atstovų keturiasdešimt 
du priklausė buvusiai val
diškai atžagareiviškai tau
tininkų partijai, o kiti ketu-

Bagocius vėl SLA 
Prezidentas, Jurge

lionis Redaktorius

SOVIETU TANKAI NUGĄSDINO RUMU 
NŪS, KURIE NET ŠAUTUVUS PALIKO

Chicago, lit j— S. Liet. A. 
41-sis seimas^ dabar įvykęs 
Chicagoj, užtvirtino advo
katą Bagočių kaip SLA pre
zidentą ir išrinko tą patį  -M -/?<■.„  ....  ......

adv. Kl. Jurgelionį kaip 
“Tėvynės” redaktorių.

Seimas užsidarė šeštadie
nį.

Amerikiečiai Karo Žinovai 
Spėja, Kad Tie Sovietų 
Tankai nuo 5 iki 7 Tonų

mas labai nustebino rumu
nų kariuomenę, kad jinai 
pabėgo, palikdama net savo* 
šautuvus kareivinėse.

R. Mizara.

Rumunija sugrąžino So
vietų Sąjungai Besarabiją 
ir dalį Bukovinos be pasi
priešinimo. Rumunijos po
nai pabijojo Sovietų karinės 
galios.
- Tie kraštai yra ukrainie
čiais apgyventi. Besarabiją 
Rumunija pasigrobė po ka
ro, kai Sovietų Sąjunga bu
vo militariškai silpna. Da
bar atitaisyta ta istorinė 
klaida.

Patys Bukovinos Žmo
nes Apvalė Kelius Rau

donajai Armijai

Tų kraštų žmonės džiau
giasi išsilaisvinimu iš po 
fašistinio režimo. Jie savo 
gyvenimą dabar perorgani
zuos ant socialistinių pama- 

, tų.
Vadinasi, dar keturi mi- 

lionai darbo žmonių prade
da’gyvenimą be ponų ir iš
naudotojų.

London, liep. 1. — Buvęs 
Anglijos ministeris pirmi- 
linkas Chamberlainas sakė, 

d nors Anglija žūtų, bet 
rašytų vokiečių taikos.

černovic. — Žmonės šia
me mieste, šiaurinėje Buko- 
v i n o j e, surengė d i d eles 
džiaugsmo demonstracijas, 
sveikindami atvykusią So
vietų kariuomenę. — Šiau
rinė Bukovina iki šiol pri
klausė Rumunijai.

Pirm pasitraukiant ru
munų kariuomenei iš Čer- 
novico (Cernauti), jos ko- 
mandieriai pasirūpino pri
kąst duobių keliuose ir pri
dengi jas, kad Sovietų tan
kai atvažiuodami suvirstų į 
jąsias. Rumunų karininkai 
pridirbo ir kitų skerspainių 
skersai kelių. Tad Černovi- 
co ir apylinkių darbininkai 
ir valstiečiai nuėjo su kas
tuvais ir “pikiais,” užriausė 
duobes keliuose ir pašalino 
kitas skerspaines, apvaly
dami kelius, kad Sovietų 
tankai ir kanuolės galėtų be 
kliūčių jais pravažiuoti.

Atvykus < Sovietų kariuo
menei, tuojau buvo paleisti 
iš kalėjimų komunistai ir 
kiti politiniai kaliniai.

Kada rumunų armija, 
traukėsi atgal, daugelis josį 
kareivių, kaip kad Ukrainai 
ir moldavai, atsisakė išeit iš 
tų vietų, kurias užima So
vietai, ir pasiliko jose.

kų, nei vieno atstovo nuo 
pramonės darbininku, o ta
tai parodo, jog Smetonos 
seimas nieko bendro neturė
jo su darbo žmonių reika
lais.

Birželio 29 d. darbo žmo
nės ne tik užpildė, bet per
pildė Kauno sporto stadiu- 
mą. Tai buvo masinis susi
rinkimas sveikint politinius 
kalinius, paleistus iš kalėji
mų. Kauno stadiumas per
sipildė, nežiūrint, kad buvo 
labai karštas birželio oras. 
Žymėtina, jog pirmiau jis 
buvo uždaras darbo žmo
nėms, kaip sako šis specia
lus pranešimas “Laisvei.”

Prezidiumas
Į masinio susirinkimo 

prezidiumą buvo išrinkti 
nariai naujosios valdžios ir 
keli buvusieji politiniai ka
liniai, kurie daugelį metų 
išvargo Lietuvos kalėjimuo
se prie senosios valdžios.

Obalsiai
Susirinkimas buvo labai 

entuziastiškas. Jame kalbė
jo nariai naujosios vyriau
sybės. Visi kalbėtojai baigė 
savo kalbas šūkiais:

“Tegyvuoja garbinga 
Raudonoji Armija, tegyvuo
ja galinga Sovietų Sąjunga, 
tegyvuoja Stalinas, tautų 
vadas ir liuosuotojas, tegy
vuoja Lietuvos Komunistų 
Partija!

Susirinkimas vienbalsiai 
nutarė pasiųsti Stalinui pa
dėką nuo Lietuvių tautos už 
tai, kad Sovietų Sąjunga su
teikė tokią brolišką pagal
bą Lietuvių tautai.

RUMUNAI PASKERDĖ 
600 ŽYDU; ŽYDAI 
BĖGA Į SOVIETUS

Berlin, liepos 1. —- Rumu
nai užmušė šešis šimtus žy
dų Galati mieste, Rumuni
joj, sako, bemalšindami žy
dų sukilimą prieš Rumuni
jos valdžią, kaip praneša 
valdiška vokiečių žinių 
agentūra.

Apie 10 tūkštančių žydų 
pabėgo iš Rumunijos į So
vietų užimamą Besarabiją.

Rumunų kąriai apsupo 
žydus Galati mieste ir šau
dė juos kulkasvaidžiais.

RUMUNIJA JIEŠKO 
VOKIEČIU TAIKOS 

PRIEŠ SOVIETUS

Bucharest, Rumunija. — 
Iš Sovietų orlaivių nuleisti 
tankai užėmė miestą Renį 
buvusioj Rumunijos žemėj, 
toj vietoj, kur upė Pruth 
įplaukia į didžią Dunojaus 
upę. Tankai buvo prikabin
ti apačioj didžiulių trans
portinių orlaivių.

Sovietinių tankų nuleidi-

Washington. — Kariniai 
Amerikos armijos žinovai 
spėja, kad Sovietų lėktuvai 
nuleido į buvusį Rumunijos 
plotą nedidelius tankus, 
sveriančius po 5 iki 7 tonų; 
supranta, kad šie sovietiniai 
tankai buvo ginkluoti kul- 
kasvaidžiais.

«•

Angly Lakūnai Užmušė 37 
Žmones Holandijo j

Amsterdam, Holandija. — 
Apglų orlaiviai bombomis 
nužudė žmones Rotter- 
dame ir 1$ Bleyerheidetyj, 
Holandijoj, Beveik visi už
muštieji buvo paprasti ne- 
kariškiai gyventojai.

Rumunų Generolai Nesi
traukė; Tai Susidūrė 
Su Raudonarmiečiais
Bucharest, Rumunija. — 

Rumunų komanda sako, 
kad Sovietų kariuomenė 
Besarabijoj ir šiaurinėj 
Bukovinoj greičiau ėjo pir
myn, negu rumunų kariuo
menei buvo nustatyta 
trauktis; todėl įvykę keli 
vietiniai susikirtimai tarp 
rumunų ir Sovietų raudon
armiečių.

Bucharest, Rumunija. — 
Associated Press, ameriko
nų žinių agentūra, praneša, 
jog rumunų generolas Ulo- 
rescu Bukovinoje atmetė 
savo valdžios įsakymą pasi
traukt su savo armija iki 
paskirtos linijos ir užleist 
vietą Sovietų kariuomenei; 
jis davė komandą savo ar
mijai stot į mūšį prieš rau
donarmiečius; todėl įvykę 
susikirtimų palei Pruth 
upę.

Sovietų r a u donarmiečiai 
suėmę vieną rumunų gene
rolą, kuris su savo kariuo
mene nesitraukė atgal, kaip 
jam buvo įsakyta pačios 
Rumunijos.

Sakoma, jog kai kur bu
vę susidūrimų tarp rumunų 
ir “netikėtai” nuleistų pa- 
rašiutistų iš sovietinių or
laivių.

Ryga. — Naujoji Latvijos 
vyriausybė pripažino Ko
munistų Partiją teisėta, ga
linčia veikti viešai ir lais
vai.

Budapest, Vengrija, lie
pos J. — Pranešama, jog 
Sovietai reikalauja, kad 
Turkija prisiimtų Sovietus 
bendrai su Turkija kontro- 
liuot Dardanelus, jūrų siau
rumą. f

Bucharest, Rumunija. — 
Rumunų valdžia pasiuntė 
aukštą savo politiką M. Ma- 
noilescu ir generolą Baliffą 
į Berlyną prašyt Hitlerio 
pagalbos prieš Sovietus.

Rumunų laikraščiai, val
džios diktuojami, išreiškia 
viltį, kad “neužilgo” įvyk- 
siąs karas tarp Vokietijos 
ir Sovietų; tuomet, girdi, 
Rumunija su nazių pagal
ba galėsianti ątgaut nuo So
vietu Besarabiją ir šiauri
nę Bukoviną.

Rumunų v a 1 d i n i n kai 
smerkia Angliją ir “žydus” 
ir žada nuo šiol kietai iš
vien laikytis su Vokietija ir 
Italija.

Rumunija pasmarkino ži
balo ir gazolino • siuntimą 
Vokietijai. Visais garais 
per spaudą ir radio varo
ma propaganda už Vokieti
ja.

EXTRA
Vokiečiai Užėmė Dvi 

Anglijos Salas

Liepos 1 d. — šiuos žo
džius berašant vokiečiai, 
veikdami bombiniais orlai
viais, užėmė Anglijos salas 
Jersey ir Guernsey, apie 85 
ir 75 mylių nuo Anglijos 
krantų.

Vokiečiai Gali Užimt Londo
ną, Sako Amerikonai

Washington, liepos 1. — 
Kariniai Amerikos žinovai 
atranda, kad vokiečiai, veik
dami didžiosiomis, toli šau
nančiomis kanuolėmis, gali 
atmušt Anglijbs karo laivus, 
perkelt pėt jūrų siaurumą 
gana savo kariuomenės ir 
užimt Londoną; Anglijos 
sostinę.

STAMBŪS VAGYS BUS TEISIAMI LIETUVOJ
(Specialus Pranešimas 

“Laisvei”)
Kaunas. — Netrukus bus 

patraukti teisman kai ku
rie stambūs vagys iš tauti
ninkų partijos ir kiti jiems 
artimi žmonės.

Kaip teko patirti, valsty
bės kontrolė turi davinių, 
kurie aiškiai įrodo buvu
siųjų “valdovų” nusikalsta-

muosius darbelius.
Viena byla bus sudaryta 

tautininkų “Pažangos” ben
drovės vadovybei. Prokura
tūra jau turi apsčiai me
džiagos traukti juos tieson.

Bus Trečia Partija Rin
kimuose, jei Demokra

tai Nevengs Karo
Chicago, Iii. — Masinia

me susirinkime prieš karą, 
demokratas senat. Wheeler 
persergėjo demokratų parti
ją, kad bus įsteigta “trečia 
didžiulė, prieškarinė parti
ja” ir jinai dalyvaus prezi
dentiniuose rinkimuose su 
savo atskirais kandidatais, 
jeigu demokratų partijos 
suvažiavimas aiškiai nepri
žadės vengt europinio karo 
ir nesiųst į jį nei vieno Ame
rikos kareivio.

Jeigu demokratų partijos 
suvažiavimas, n o m i nuoda- 
mas kandidatą į preziden
tus, ryškiai nepasisakys 
prieš Amerikos traukimą į 
karą, tai suprantama, kad 
senatorius Wheeler išvien 
su CIO pirmininku J. L. Le- 
wisu organizuos trečią di
džią, prieškarinę amerikie
čių partiją.
MAS INIAI KOMUNISTŲ 

AREŠTAI RUMUNIJOJ
Bucharest, Rumunija. — 

Rumunų policija areštavo 
2,000 komunistų; žada iš- 
vyt juos į Besarabiją, kurią 
Sovietai atgauna nuo Ru
munijos.

London. — Anglų lėktu
vai vėl bombardavo vokie
čių geležinkelius, fabrikus 
ir žibalo-gazolino sandėlius 
ir padarė jiem daug žalos.

tininkų bendrovės, “Lietu
vos Aido” bendradarbę ra
šytoją Liunę Janušytę.

Byla bus nemenkesnė 
tautininkų vado Jono 
no “Maisto” bylą.

Dabar iškeliamos 
kaip rašo Kauno laikr
parodys Lietuvos darbo vi 
suomenei, koks supuvęs ir

ponų režimas. Lietuvoj, ku
rį pakeitė liaudies vyriausy
bė.

Kasdien į prokuratūrą at
eina žmonės ir atneša kalti
na m o s i o s medžiagos ir 
skundų prieš buvusius val
dovus. Lietuvos teismai ir 
teismų tardytojai užversti 
darbais.

/ ■-
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Francijos Armija Pasi 
ryžus Gint Savo Ko

lonijas nuo Angly
Jeruzalė. — Anglų val

džia Palestinoj nutraukė 
susisiekimus telefonu su 
Syrija, Francijos kolonija, 
kuri rubežiuojasi su Pales
tina.

Maskva. — Sovietų spau
da rašo, kad Anglija tyko 
užgrobt Francijos kolonijas 
Afrikoj ir Artimuose Ry
tuose. Tai todėl, kad Fran- 
cija daro atskirą taiką su 
Vokietija.

New Yorke gautais radio 
pranešimais, francūzų ar
mija Syrijoj ir Afrikoj gins 
Francijos kolonijas, jeigu 
anglai mėgins į jas įsi- 
briaut.
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“LAISVĖS” DIDYSIS PIKNIKAS
Liepos 4 d. (4 th of July)

Vose Pavilion Park, Maynard, Mass

r Simw*£ "1\i . ■ •■£<* 
sįU*-‘J 4 «<£-<‘

1 ' >' ' ‘W >. fr'



f

♦ Antras puslapis 'Antradienis,. Liepos 2

Šis Karas ir Mūsų Uždaviniai
(Vytauto Zablacko pasakyta prakalba 
Brooklyno lietuvių masiniam susirinki

me birželio 26, 1940).

Draugės ir Draugai:
Šį vakarą šimtai Brooklyno lietuvių 

esame susirinkę šioje svetainėje išreikš
ti džiaugsmo balsą, kad Lietuva, Lietu
vos žmonės, po keturiolikos metų kruvi
no fašizmo režimo, galop nusikratė pa
vergimo jungą ir įsteigė valdžią, tikrai 
atstovaujančią Lietuvos žmones ir jų 
troškimus. Žinoma, pereitų dviejų savai
čių Lietuvos įvykiai yra labai svarbūs, 
bet mes, Amerikos lietuviai, taip pat ne
turime užmiršti ir amerikinių ir tarp
tautinių reikalų.

Manau, kad visiems susirinkusiems, 
ypač jaunimui, karo klausimas yra be 
galo svarbus, todėl turime susidomėt tuo 
klausimu ir tinkamai suprasti dabartinio 
karo reikšmę ir jo žalingumą. Per pa
staruosius du mėnesius milionai jaunų 
vyrų buvo užmušti bei sužeisti karo 
fronte. Aš sakau, kad tų jaunų vyrų mir
tis, sudraskymas karo fronte, tai baisi 
tragedija, kuri darbo žmonijai neatnešė 
naudos, nes jie padėjo savo galvas ant 
imperialistų plėšikiško karo altoriaus.

Tie žmonės, kurie šiandien taip bai
siai šaukia, kad pasauliui gręsia fašizmo 
pavojus, yra tie patys žmonijos parda- 
vikai, kurie pagimdė, užaugino kruviną
jį fašizmą, aprūpino jį visais karo pa
būklais. Istorijos lapai žaibo greitumu 
užpildomi daugybe dokumentų, faktų, 
ir meš turime juos atsiversti, išnagrinėti 
ir prieiti prie tinkamų išvadų.

Ar atsimenate, kai Italijos kariai žu
dė Ethiopijos gyventojus kanuolių ug
nim po priedanga sucivilizavimo “lauki
nių” ethiopų? Tos šalies karalius Haile 
Selassie atsišaukė į Tautų Lygą, į Ang
liją ir Franci ją pagelbos nuo fašistinės 
Italijos užpuolimo. Anglija ir Francija 
neatkreipė atydos.

Kai Ispanijos žmonės kovojo karo 
fronte už savo liaudišką valdžią, prieš 
Italijos ir Vokietijos fašistų užpuolimą, 
dabartinės talkininkės ne vien kad ne
kreipė atydos į tai, bet rėmė fašizmo žy
gius Ispanijoj, sulaikė reikalingą me
džiaginę pagelbą Ispanijos liaudiečiams 
ir, galų gale, ją visiškai pardavė, pripa
žino fašisto Franco valdžią.

Tą patį galime pasakyti ir apie Alba
niją, Austriją ir Čechoslovakiją. Ar tai 
Anglija ir Francija tuomi nesustiprino 
fašistines šalis? žinoma, kad taip! Mu- 
nicho Pakte Hitleriui buvo atiduota, kai
po prezentas, Čechoslovakijos milžiniški 
ginklų fabrikai, industrija. Atidavė Hit
leriui be mūšio stiprią čechoslovakijos 
tvirtovių liniją—Mažąją Madžino liniją, 
kuri, sakoma, galėjusi sulaikyti 40 vokie
čių divizijų. Versallės sutartyje po per
eito karo Vokietijai buvo uždrausta ap
siginkluoti save ir Rhineland sritį, vie
nok Hitleris sulaužė visus sutarties 
punktus, o Anglijos ir Frąncijos valdo
nai jo tuos žygius užgyrė. Yra neužgin
čijamas faktas, kad trisdešimts ketvir
tais metais, kuomet Hitleris apginklavo 
Rhiųeland sritį, Anglijos Lordas' Sir 
John Simon atsistojo Anglijos atstovų 
bute ir pareiškė: “Hitlerio apsiginklavi
mas būtinai reikalingas žygis—prie tai
kos!” Ir tas žmogus, kuris faktinai pa
sveikino Hitlerio apsiginklavimą, 'dar ir 
dabar randasi Anglijos valdžioje, jis už
ima Lord Chancellor vietą. Matot, kokia 
ironija! Pardavė šalies interesus, o dar
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vis laikomas valdžioje! Dar net ir dabar 
Anglijos valdžioje randasi grupė kitų 
Municho pakto pritarėjų,—o iš Frąncijos 
valdžios tokie žmonės buvo išmesti tik 
tuomet, kai vokiečiai artinosi prie Pa
ryžiaus—veik metai laiko po karo dekla
racijos.

Kitas svarbus faktas, tai kad vedimui 
karo reikalingi 48 mineralai, o vokiečiai 
neturi 28 tų mineralų. Vienas iš jų yra 
mineralas bauxite, kuris būtinai reikalin
gas išdirbimui alumino, be kurio negali
ma padirbti orlaivių. Tai iš kur gi Vo
kietija gavo tą mineralą? Nugi, tiesiai iš 
Frąncijos per Marseille uostą vokiečių 
laivais gabeno tą medžiagą į Vokietiją! 
Taip pat ir su Frąncijos plienu. O Is
panijoj randasi Rio Tinto blėtos kasy
klos, kurios valdomos Anglijos imperia
listų ir Vokietija tą blėtą pirkdavo per 
Italiją.

Turiu visą krūvą visokių davinių apie 
tą medžiaginę Anglijos ir Frąncijos pa
gelbą Vokietijai. Na, tai kas gi įvyko, 
kad tos šalys susipešė? Mat, Anglija ir 
Francija apginklavo Vokietiją, tikrai ti
kėdamos, kad ji užpuls Sovietų Sąjungą. 
Bet Vokietija, pamačius, kad nepasiseks 
jai tas padaryti, atsigrįžo ir drožė savo 
buvusiem frentam per snukį. Imperialis
tinės valstybės laikinai gali susitarti, 
bendradarbiauti, bet ateina laikas, kuo
met viena užsistoja kitai ant korno, pa
liečia jų interesus, ir jau būna kruvinas 
faitas. O nuo to nukenčia ne fabrikų sa
vininkai, finansieriai, valdininkai, bet 
paprasti žmonės, kaip kad jūs ir aš.

Neužmirškite, kad tą galingąją Madži
no tvirtovių liniją ties miestu Sedan 
pralaužė vokiečių 70 tonų tankos, kurias 
francūzų prieštankinės kanuolės nega
lėjo sudaužyti; o tos vokiečių tankos bu
vo pagamintos čechoslovakijos Skoda 
fabrikuose, kuriuos Hitleriui perdavė 
Anglijos ir Frąncijos valdonai! Įsivaiz
dinkite, kokią demoralizaciją tas faktas 
sėjo francūzų kareivių tarpe, kurie 
mirštant, kraujuose paplūdę, tik vieną 
mintį teturėjo, tegalėjo tik vieną protes
to žodį surikt, kad girdėtų viso pasaulio 
žmonija—Munichas! Tai Municho išda
vystės pasėka!

Atsižvelgiant į tuos neužginčijamus 
faktus, mes visi turime prabilti, kad ne, 
tai ne mūsų naudai karas, tai karas per- 
sidalinimui pasaulio, karas tarp impe
rialistinių šalių, ir mes jo nenorime!

Gerbiamieji, jeigu jūs norite, kad jū
sų sūnų kraujas“ upeliais bėgtų tokiame 
plėšikų kare ir už kraugerių interesus 
savo galvą paguldytų,—gerai, palaimin
kite juos ir išsiųskite mirtin. Bet jeigu 
jūs to nenorite, tai atsistokite ir savo 
balsu ir veikimu prisidėkite prie tų 96-šių 
nuošimčių Amerikos gyventojų ir tėvų, 
kurie irgi to nenori, ir dirbkime sykiu, 
bendrai, kad nedaleidus Amerikos val
džią įtraukt šią šalį į karą.

O kaipgi mes tai galime padaryti? 
Amerikos valdžia imasi visokių žygių 
pirmiausia sėti nesusipratimą tarp gy
ventojų, kiršint vieną tautą prieš kitą, 
suardyti žmonių vieningumą, ima griež
tus žingsnius prieš ateivius. Ar jūs ži
note, gerbiamieji, kad kiekvienas atei
vis šioje salėje, kuris nėra šios šalies 
pilietis, bus persekiojamas ir pasielgs su 
juo kaipo su paprastu kriminalistu? Tu
rėsite užsiregistruoti ir nuims jūsų pirš
tų nuospaudas. Kongrese yra desėtkai 
įvairių bilių nukreiptų prieš ateivius, 
unijas, masines organizacijas ir ’šių bi
lių įnešimas aiškiai parodo, kad šalies 
valdovai žino ir supranta suorganizuotų 
gyventojų galingumą, todėl ir imasi tų 
žingsnių, kad sukriušinus tą vieningą 
balsą ir tada būtų jiems lengva įtraukti 
mus į karą.

Todėl jūs, suaugusieji draugai, būkite 
vieningi, dirbkite bendrai unijose, orga
nizacijose, išreiškite protesto balsą, o 
mes, jaunimas,', irgi neatsiliksime, irgi 
prisidėsime prie to darbo.

Ateinančią savaitę Wisconsin valstijoj 
įvyks Amerikos Jaunimo Kongreso isto
rinis suvažiavimas, kuriame bus atsto
vaujama apie septyni milionai organizuo
to Amerikos jaunimo, kuris išreikš savo 
nuomonę prieš, l$arą, pnęš ateivių per
sekiojimus įtf\ išdirbs plotis, kaip tą dar
bą pravest gyvėnitnan^^l daugelis iš 
jūsų šį, vakarą patėmijStį kad lietuvės , 
merginos šioj salėje pardavinėja prieš
karinius ženklelius. Prašome nusipirkti, 
nes su iąi pinigais Brooklyno progresy-

rus, kaip tą dar- 
Gąl daugelis iš

< A .
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PASTABOS
Užsieninė špauda praneša, 

būk tveriasi Sovietų Lietuva.
Sovietų Sąjunga savo sutar

tyje su mažumų tautomis, 
įskaitant ir Lietuvą, buvo la
bai prielanki, širdinga ir duos- 
ni. Manau, kad šiame pasau
lyje nesiras kitos tokios vals
tybes, kaip Sovietų Sąjunga.

Kaip žinoma visiem visame 
pasaulyje, Sovietų Sąjunga at
vadavo Vilnių ‘ nuo Lietuvos 
priešo Lenkijos ir atidavė Lie
tuvos buvusiai valdžiai. Bet ta 
valdžia, vieton padėkavoti už 
tokią gausią dovaną Sovietų 
Sąjungai, pradėjo kurti lizdus 
ir perėti visokias provokacijas 
prieš geriausį savo draugą.

—o—
Anglijos karalienė, Elizabeth 

atsišaukė per radio į Franci- 
jos moteris, kad jos kovotų 
už viso pasaulio moterų lais
vę. Ta kalba atrodo labai iro
niška ir nesuderinama su ka
ralienės mmčia, Jai rūpi Pa
ryžiaus aristokratijos puošnu
mas ir puotos. Jeigu ponia 
Rooseveltienė būtų panašiai 
kalbėjus, tai jai galima būtų 
daleisti daugiau pasitikėjimo. 
Bet jokiu būdu negalima su
derinti to skirtumo tarpe dar
bo moters, kuti dirba ilgas 
valandas, atlieka namų ruošą, 
augina šeimyną ir maitinasi 
prasčiausiu maistu, ir turtuo
lės moters, kuriai niekas ne
rūpi, apart puošnumo. Gal yra 
atsitikimų, kad ir poniutės nu
kenčia šiame karo momente. 
Bet palyginus su darbo 
terų sunkumais, tai anų 
šešėlis.

—o—
Amerikos reakcija ant

būt yra pasišovus išdeportuoti 
iš šios‘šalies Harry Bridges ir 
William Schpeiderman. Pasta
rasis yra Californijos Komu
nistų Partijos sekretorius ir 
Amerikos pilietis.

Bridgesą pereitą rudenį pro
fesorius Jarų els Landis iš Har-

mo
ti k

žūt

Bušai į “Laisves” Pikniką

šio

vard Universiteto,i .po ilgo ,’tįy-v 
rinejimo, pripažino nekaltu. 
Jeigu reakcijai pasiseks at
siekti savo tikslą šiam® karo 
isterijos momente, išdeportuo- 
ti iš šios šalies virš paminė
tus vyrus, tai Amerikos pilie
tybė mažai ką reikš. Galė
sime būti, tu ir aš, piliečiai 
tik tol, kol rankiosime trupi
nius nuo jų apkrauto stalo. 
Bet jei drįsi pareikalaut sės
tis su jais prie to pilno stalo, 
tai lik sveika Amerika—va
žiuok į ten, kur tave motina 
pagimdė!

Šis reakcijos pasinio j imas 
yra labai pavojingas visai tau
tai. Tos pačios spėkos veikia 
už išbraukimą Komunistų Par
tijos .iŠ balsavimo surašo
rudens rinkimuose perdėm vi
sose Jungtinėse Valstijose.

; ' : -- 0—
Birželio 10 dieną Virginia 

Universitete ponas Roosevel- 
tas kalbėjo studentam. Ten 
jo sūnus baigė mokslą ir gavo 
advokato diplomą. Ponas Roo- 
seveltas savo kalboj pasmerkė 
Italijos paskelbtą karą Fran- 
cijai ir Anglijai. Sakė, Musso- 
linis peiliu į fiugarą smeigė 
savo kaimynui Franci jai.

San Francisco ir apylinkės 
italai, kurių čia viso gyvena 
apie 70 tūkstančių, labai pasi
piktino ir pasmerkė Roosevel- 
to kalbą, sėjančią neapykantą 
tarpe šios šalies gyventojų.

Ot, per trumpą laiką viskas 
aukštyn kojomis apsivertė. 
Kaip čia seniai tas pats Mus7 
solinis pasigrobė Ethiopiją, 
Albaniją, padėjo Frankui pa
smaugti Ispanijos Respubliką. 
Tuomet Mussolinis, Roosevelto 
akimis žiūrint, tų šalių nugarų 
peiliu neraižė; Rooseveltas 
pro pirštus žiūrėjo į tų šalių 
tragediją, žmogus visa to ne
pragyvenęs niekaip netikėtu
me!, kad suaugęs žmogus ga
lėtų taip ■ greitai persimainyti.

• • o L

Mūsų Gadynes Don Kišotai
Kai mūsų tėvynė kentė 

priespaudą' po lietuviškojo 
caro, Antano "Smetonos, le
tena ; kai mūsų tautos sū
nūs, sunaikinti džiovos, bu
vo varomi šimtų šimtais į 
kapus; kai vilniečiai lietu
viai po Lenkijos ponų jun
gu skaldė degtuką į aštuo- 
nias dalis ir kentė ne tik 
maisto, bet ir dvasios badą; 
kai šimtai geriausių Lietu
vos sūnų ir dukterų kovojo 
prieš visokį badą ir stengėsi 
išlaikyt Lietuvą nepriklau
soma valstybe, jie buvo kan
kinami ir marinami kalėji
muose. Kai ūkininkai sken
dėjo skolose ir jų likučiai 
buvo išvaržomi varžytinių 
keliu, o jie patys išmetami 
“dievo” apvėizdai; kai Lie
tuvos žmonės, išvarginti 
skurdo ir ligų, mirė todėl, 
kad jie neturėjo ištekliaus 
pasišaukti daktarų, tai ta
da “Tėvynės” redaktorius 
ramiai sau sėdėjo ir nema
nė organizuot jokių fondų.

Bet dabar! Dabar, kai 
mūsų tėvynės engėjas, ku
rio desperatiškos pastangos 
mūsų tautos žudymui nuėjo 
veltui ir išnykus paskutiniai

vilčiai Lietuvą parduoti im
perialistams, pats paspru
ko nuo liaudies keršto; da
bar, kai naujoji Lietuvos 
vyriausybė atidarė kalėjimų 
duris ir išleido nuoširdžiau
sius tautos gynėjus laisvėn; 
dabar, kai kiekvienam pilie
čiui bus teikiama veltui 
mokslas, ligoninės, daktarai 
ir visiems piliečiams užtik
rintas sotus kąsnis duonos; 
dabar, kai Lietuvos žmonės 
laisviau atsiduso ir rengiasi 
kurti laimingą ir gerbuviš- 
ką gyvenimą, tai “Tėvynės” 
redaktorius sušuko:

Lietuvai nuo Bado Ginti!”
Kodėl gi Lietuvą taip stai

giai užklupo badas? Tiesa, 
Smetona pabėgo. Betgi jo 
vietoj liko grietinė! Jis iš
sivežė, gal būt, kiek nors 
aukso, bet už tai gi liko ten 
bulvės, liko žemė, liko duo
na, liko viskas, kas reika
linga maistui! Taipgi dabar 
padidės darbo galia ir pro- 
duktyvingumas.

Tai kur tas badas ?!
Jūs, mūsų gadynės Don 

Kišotai! Badas ne Lietuvoj,

viskas lietuviškas jaunimas irgi pasiry
žęs pasiųsti nors vieną delegatą į Wis
consin ir prisidėt prie to kilnaus darbo, 
išgarsint tarp lietuviško jaunimo tą šū
kį, kuris užrašytas ant to guzikučio — 
Keep America Out of War!

Baigiant noriu pakartot, brangūs klau
sytojai, kad nepaisant kokių politinių pa
žiūrų bei įsitikinimų esate, ar tai esi 
katalikas, komunistas, socialistas, bepar- 
tyvis, jaunas ar senas, vyras ar moteris, 
šie dabartiniai įvykiai paliečia visus. 
Kuomet ims jūsų pirštų nuospaudas, ne
paisys, ar tu esi katalikas ar kas kitas— 
pridės knypkį ant juodylos, prispaus ant 
popieros'ir ar jūs
kuomi prasikaltote?

Brooklyne “Laisvės” piknikas įvyks liepos (July) 
Jis bus Klaščiaus Clinton Parke, Betts ir Mas- 

atvažiuos iš šių

Bakanausko svo- 
ryte. Kelionė į

7 d.
petn Avės., 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. I

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

bet badas jūsų biednose gal
vose!

Mes patariame visiems, 
kurie organizuosite “fondus 
Lietuvai nuo bado gelbėti”, 
rūpinkitės organiza vimu 
“fondų” sau, nes šitaip elg
damiesi, jūs nei nepasijusi: 
te, kaip nuo jūsų dings pas
kutinės ėdžios!

Nelaimingieji Don Kišo
tai!

Pranas Pakalniškis.

Varžybos Tarp Turky 
Italy dėl Syrijos

ir

glo-London. — Anglijos 
boj esantis Iraq susitarė su 
Turkija bendrai gintis su 
Anglijos pagalba, kaip pra
neša anglų spauda.

Turkija bijo, kad italai 
neužimtų Syrijos, kuri iki 
šiol buvo Frąncijos kolonija. 
Syrija rubežiuojasi su anglų 
valdoma Palestina ir su 
Turkija.

Turkų valdžia taipgi no
rėtų prijungt sau Syriją.

LENKAI SU ANGLAIS
ARTIMUOSE RYTUOSE

Pas Lietuvius Šalčiau. . .
Vieną kartą šį pavasarį lie

tuvis susitiko su latviu ir už
vedė kalbą. Latvis pasakoja 
apie praėjusią žiemą:

—Pas mus pereitą žiemą 
buvo labai šalta. Būdavo, pa
imi kibirą vandens ir pili van
denį aukštyn, tai kol vanduo 
nupuola žemyn, sušąla į ledą.

—Tai niekis,—sako lietuvis. 
—Pas mus pereitą žiemą tai 
tikrai buvo šalta. Kur kas 
kalbėjo, dainavo, ar paukščiai 
čiulbėjo, ar dzūkas per ves
tuves šokdamas kirto koja j 
grindis, ar muzika grojo;’ tai 
visi tie garsai sušalo. O da
bar, kai pavasaris išaušo, sau
lutė sušalusius balsus, apšildė, 
kad pradėjo atšilę balsai kal
bėt, dainuot, čiulbėt, trėpsėt, 
muzikos grot, tai negalima nė 
atsiklausyt. ’

London. — šeši tūkstan
čiai lenkų legionierių atsi
metė nuo francūzų armijos 
Artimuose Rytuose ir perė
jo į anglų pusę, kada fran
cūzų komanda paskelbė, jog 
francūzai nekariaus išvien 
su anglais prieš vokiečius ir 
italus.

Jis Nevaržys

Ji (prieš vestuves) : Miela
sis, aš tikiu, tu nebūsi iš tų 
vyrų, kurie iškelia visokias 
drausmes ir varžymus, kai tik 
jų moterys ko nors užsimano?

Jis: žinoma, ne, brangioji! 
Aš visuomet leisiu tau norėti 
visko, kas tik tau patiks.

(Surankiota)

Laiškas “Laisvės” Redakcijai
27 d.

savo

1940 m. birželio 
Gerb. p. “Laisvės” 
Vyr. Redaktoriui, 
427 Lorimer St., 
Brooklyn, N. Y.

Dienraštis “Laisve”
birželio 27 d. numeryje pa
talpino laišką kokio tai Jo
no Grigolaičio. Pabaigoje 
to laiško pridedama J. Gri
golaičio pastaba, kad apie 
jo asmenį gali paaiškinti 
Lietuvos Generalinis Kon
sulas p. Budrys. Šiuo • pa
reiškiu—

1. Paprastai asmuo, ku
ris remiasi kitu asmeniu, 
kreipiasi į šį pastarąjį arba

Ne! Viskas kas randasi ant šios žemės 
paviršiaus—padirbtas darbo klasės žmo
nių. Savo rankas, savo prakaitą, savo ge
riausias gyvenimo dienas pašventėte 
tam darbui, išauklėjote savo masines or
ganizacijas, savo unijas ir išsikovojote 
kai kurias civiles teises. Ir jeigu jūs da
bar matote, kad tiems brangiems jūsų 
nuveiktiems darbams gręsia pavojus, tai 
stokime sargybon visi už vieną, vienas 

-/ųž 'visus. Lietuvos žmonės, darbininkai 
ir: ūkininkai Sprendžia savo gyvenimo 
ateitį, o mūsų, Amerikos lietuvių ir vi- 

.'šų gyventojų likimą išspręsime tik mes 
patysok mes, siekdami to tikslo, dirbsi
me, kovosime iki išsisems paskutinės mū
sų jėgos.

Tačiau p. 
vieno nei ki-

bent perspėja. 
Grigolaitis nei 
to nepadarė.

2. Užsienių 
nisterijos “ 
me įtrauktos visų tos Minis
terijos ir prie jos esančios 
L. Telegr. Agentūros “El
tos” tarnautojų pavardės, 
tokios pavardės nėra.

4 Iš buv. “Eltos” 
sužinojau, kad

Reikalų Mi- 
Žinyne”, kuria-

dentą Klaipėdoje, 
niškai tokio asmens 
menu, niekuomet iš jo 
laiškų nesu gavęs, 
kad nežinodamas 
egzistenciją, nesu 
rašęs. Gi apie p. G 
laišką, tūpusį - 
sužinojau tik iš to 
vės” numerio.

Reiškiu
Jonas 

Generalinis
JB:AK

Nuo 
Budrys 
ja apie

Aš asme

jam nei

Budrys, 
Konsulas

Red.
ar kasBudrys ar kas kitas i 

ja apie Grigolaičio i 
autentiškumą, gali 
pas mus ir mes Jį su 
noru parodysime persi 
minui.

pas mus ir



The War Department has award
ed contracts, says the N. Y. 
Times, for uniform material to
taling 5 million yards. This cloth 
is sufficient to clothe 
men. 
forms

1,522,000
For whom will these uni- 
be made ? ...

that the Republican Conven- 
over and the precinct cap-

Willkie will be 
the Roosevelt 

we can see this 
Tweedledee and

Now 
tion is 
tains and kings depart it’s time to 
sum up the thing. 
GOP’s hopeful for 
seat and from what 
November will be a
dum race to see which one can best 
gently slide us into the slaughter 
pen. Both lean heavily pro-war; nei
ther has come out with a strong 
STAY OUT! foreign policy that the 
American people are demanding.

Amusing aspect of the conven
tion has been the use of Vassar 
and Smith feminine rooters in an 
effort to inject some peppy allure 

Into an otherwise dull affair. But 
it doesn’t help. We’ve heen admir
ing Petty drawings for years but 
we still don’t smoke Old Golds ...

I

CHICAGO COPS CHALLENGE
Chicago LDS Youth Win Membership 
Race Against Massachusetts Branches

0“

Laisve Annual
Picnic July 1

Franz Boaz, anthropologist who ad-

DO WE EVER LEARN?
By studying history we’re supposed to iearn how to 

that 
his-

it seems 
opened a

us about the

ATTENTION!
Elizabeth “Vanguards”\ 

beat Maspeth “Cavalcades” 
10-3, Sunday, in a LDS 
Softball Tournament game 
in Elizabeth.

BROOKLYN, N. Y. — In its July 1st issue the Tiesa, official 
organ of the Association of Lithuanian Workers (LDS) an
nounced that Chicago LDS youth branches have won their mem
bership race against the Massachusetts’ clubs.

the®--------- ;------------------------------
the 
the 
$50 

that
Job Hunters Nix

— Four 
Metropo- 
up July 

Picnic to

The race ended when 
Chicago branches enrolled 
100th member into the LDS — 
loser having promised to pay 
to the winner who reaches 
number first.

The new Massachusetts Council, 
formed only a year ago, put up a 
stiff battle against the more ex
perienced and older branches of 
Chicago. But the Bay State youth 
are not feeling bad about it — for 
there was a second clause in the 
challenge.

The Chicagoans may yet receive
vanced brilliant theories in the ' onlV a twenty-five dollar prize, un
scientific world with his “Mind of!less they keep a larger percentage 
Primitive Man.’’ does not believe of the new members enrolled than

aloofness 
An open 
others to 
the De-

in the ivory tower of 
from a turbulent world, 
letter was sent by him and 
the FBI demanding that
partment act immediately against 
the groups and persons who are 
using the European war to increase 
hysteria, mob violence and de
struction of the civil liberties gua
ranteed by the U. S. Constitution ...

the Massachusetts LDSers. Whether 
they can or not remains to be seen 
for the check-up, according to 
challenge, will be made only 
months from now.

the 
six

Roosevelt Plan
op-

MASPETH, L. L, N. Y. 
choruses, the best in the 
litan Area, will brighten 
7th when they sing at the 
be held for the Daily, Laisve.

The choruses of Newark and Eli
zabeth, as well as the nearer ones 
from Brooklyn and Great Neck, are 
making special pains to sing their 
best on that day.

The picnic will be held at the 
Klashus Clinton Park in Maspeth at 
Betts and Maspeth Avenues. It will 
begin at 10 a. m. and the admission 
is 40c.

Two six-piece orchestras, George 
Kazakevich’s and Johnny Nevins’, 
will supply the dance music from 2 
p. m. on.

handle ourselves in the future. If this is true 
quite a large number of Congressmen haven’t 
tory book in the past few years.

These are the things that history teaches 
last war and what it has meant to America:

18,000 new American millionaires were created.
Profits of’ American corporations jumped $5,000,000,000 

in the years 1916-18 over the profits of 1914-16.
America became the financial center of the world, thus 

embarking upon a policy of imperialist domination.
The standard of living, the hignest in the world, dropped 

into the cellar. Prices rose from 50 to 100 per cent.
The American people were left holding the bag —$10,- 

000,000,000 of defaulted Allied debts.
Americans inherited the ^depression of 1929 and the 

vast army of unemployed.
126,000 young men were killed and died in the World 

War.
Do we want more of that?

War Involvement Danger Prompts 
American Youth to Protest Drift

On Last Slaughter’s Anniversary

protest was issued after a 
of representatives of youth 

Yorkville, Astoria, the East
Harlem and Washington

Big Biz Must 
Have Big $$$

A. “Bridal Book” from Waterbu
ry, Conn., announces the marriage 
of Beatrice Kukanskis to 
Fred Davlno on July 4th. 
grats...

Carl
Con-

the

order to win the $20 
The Metro challenge 

any other clauses so 
get two more mem

says a“Measures short of war,” 
current weekly, “are measures that 
are shortcuts to war.”

Earl Robinson’s great “Ballad for 
Americans” made its debut among ' 
the Republicans last week. Paul Ro
beson made the song famous when 
it created a sensation oh the air
waves. We wonder how Earl, a soft- 
spoken easy to get along with young 
feilou, feels about it.

Metropolitans-CIeveland

On the Metro-Cleveland front
N.Y.-N.J. branches seem to have 
their own private race clinched with 
only two members short of the . ne
cessary 50 in 
now at stake, 
did not have 
if the Metros
bers very soon, their $20 is assured 
for them.

Big prizes, which were won by 
the most active members in the 
LDS Membership Drive, will be dis
tributed at the LDS Convention, 
be held in Brooklyn, August 24 
August 29.

Mother:—Junior, say "Ah,” 
the doctor can get his fist out 
your mouth.

to 
to

so
of

a 
it

Kay Michelson, one 
Lith youth orators on 
the Hudson, spent a 
rest at Rocky Point, L.

of the best 
this side of 
well-earned

I. last week.

Read the following sentence to 
friend and ask him to write 
down. From 100, which is a perfect 
score for the test, subtract 10 for 
each word

Outside a
cobbler and
picknicking on a desiccated apple, i 
and gazing at the symmetry of a•

misspelled:
cemetery sat a harassed 
an embarrassed occulist,

After a fruitless trek to the 
portunity ridden” sectors of Amer
ican industry, during which they 
met with nothing but firm opposi
tion to employment, a group of 
young job hunters from various sec
tions of New York publicized their 
protest against Roosevelt’s univer
sal military conscription program.

The 
group 
from 
Side,
Heights, and from the unemployed 
division of the United Electrical, 
Radio and Machine Workers Union, 
CIO, and the Fur Floor Boys, made 
a fruitless expedition to two large 
“war industry” companies. Both the 
Brewsters Aeronautical Company, 
supposedly under a $50,000,000 “back
log” of government orders, and the 
Ford Instrument Company, reported 
to be operating at fullest capacity, 
gave an emphatic “no” to the young 
job hunters, who issued the follow
ing statement:

“We ... hereby protest President 
Roosevelt’s proposal for universal 
conscription. We are ready now and 
iiave always been ready to defend 
the best interests of our country. 
We feel that unemployment Is the 
weakest link in our defense, and 
that conscription will deprive us of 
even the opportunity to look for 
work. We feel that the real solution 
to the problems of the nation and 
of youth is not regimentation by 
conscription, but providing useful 
work at prevailing wages, through 
the passage of the American Youth 
Act. We say give us jobs and use
ful work and we’ll build America!”

theWASHINGTON.—Addressing 
graduating class of the Army War 
College last week, Assitant Secreta
ry of War Louis Johnson insisted 
that industry must have a “livable” 
profit. Although he put no definite 
ceiling on what such a profit would 
be, Sec’y Johnson made it very clear 
that he did not think seven per cent 
enough.

Sec. Johnson’s remarks were aim
ed not at the armaments tax bill 
but against the provision of the 
Walsh bill on government shipbuild
ing contracts where a seven per 
cent limit is specified. As a reason 
for his position Johnson declared 
that by permitting higher profits the 
government would have more to tax. 
As excess war profits are taken 
principally out of government funds, 
it is difficult to see how the govern
ment could profit by such an ar
rangement.

The War Department official’s 
stand was backed by Fred Eaton 
and Captain Sidney Krause of the 
staff of the Defense Advisory Com
mission who appeared before a 
closed hearing of the Naval Affairs 
Committee.

WASHINGTON — Warning that 
the danger of American involvement 
in the European war is daily be
coming “more immediate,” the na
tional cabinet of the American 
Youth Congress today proposed an 
emergency peace mobilization to fee 
held on Aug. 3, anniversary of the 
outbreak of the last World War.

our country and its best interests 
but who 
blood of 
soil.

do 
our

is

not wish to spill the 
young men on foreign

no time to be lost.

Haile Selaisse, Lion of Lions, Em
peror of Judah, etc., is truly “King

Care of Tapestries
Before putting away tapestries

of Kings” now. Or, rather, King of lady’s ankle with unparalleled ecs-roll them and wrap in moth-proof 
Refugee Kings. tacy. containers.

Lith-English 
Self-Instructor

LIBERTIES THREATENED
Drive on Labor . diction, Mr. Norris said, “this would 

‘a blessing to those an- place it under the direction of that

by Dr. 
256 pages. 
Learn to 
read in

Kashkevich.

Anti-trust indictments 
free trade unionism”—A. 
cutive Council.

will “kill
F. L. Exe-

Anti-Trust

be asked by the Youth

tentatively scheduled in

of Amer- 
war 
Yet 

people

be- 
we' 
do

unite and

All youth and adult organizations 
concerned with keeping America out 
of war will
Congress to participate in the peace 
mobilization 
Chicago. '

The statement adopted by the ca
binet follows:

“Each day the danger 
ica’s involvement in the 

^bmes more immediate, 
know that the American 
not want war.

“There is yet time to
organize the will for peace. America 
is a democracy. If the people speak, 
they shall be heard. Their will shall 
prevail.

“The young people will be the 
first to do the fighting and the dy
ing. Thus it is the duty of youth to 
address the entire American people. 
We speak for the millions who 
stand ready as always to defend 

r

“There
Therefore the American Youth Con
gress calls upon the organizations 
of labor, the farm groups and the 
unemployed associations, the peace 
organizations, the women’s leagues, 
the cooperative societies, the church 
movements, the youth and student 
organizations — collectively and in
dividually upon the citizens of every 
religion," young and old, white and 
Negro, of every political inclination 
— to combine in an emergency 
peace mobilization to gather in the 
city of Chicago, on the third and 
fourth days of August, the twenty
sixth anniversary of the outbreak of 
the first

“There 
streams, 
future of
our sacred ideals, 
express our determination to pro
tect labor standards, the rights of 
religious and racial minorities and 
social welfare in general. There, by 
our united strength, shall we ex
press our determination to keep 
America out of war.”

World War. 
we shall 
there we 
our lives,

pool our many 
shall mold the 
of our country, 

There we shall

Rules and Instructions of LDS
Sports Meet, August 24

“Application of the 
laws to unions inevitably would re
sult in government dictatorship over 
unions and kill free trade unionism. 
The grossest kind of perversion of
the law.”

labor.”
They are “

xious to disobey the law.”
The

courage 
ployers

“The

amendments “would 
provocative acts by 
seeking to bait the law.” 
way would be opened for

the return of the company domi
nated union.”—SENATOR ROBERT 
K. WAGNER, New York.

en-
em-

Fine Turn-Out
At N. J. Picnic

Even though I am not qualified 
for undertaking this job, I want to 
try my best at writing some news 
and items concerning Great Neck’s 
activities and friends.

First of all, I would like to tell 
you about, and congratulate Great 
Neck on, the fine showing they gave 
in their turn-out for the ALDLD 
Picnic at Union, New Jersey last 
week. I must say that Great Neck 
is certainly willing and anxious to 
show its "Johnny-on-the-spot” vitali
ty. The Great Neckers (not cast
ing any aspersions) are i always 
around at all the picnics and dan
ces, and even though they may not 
be there in great numbers, there 
are a few representatives who at
tend most regularly.

Everyone seemed to have had a 
good time at the Picnic, as was 
shown by the boisterous and melo
dic (?) harmonizing that went on 
while wending our way homeward.

By the way, how many of you 
knew that we had quite an excel
lent bowler in our midst? And be
lieve it or not, it happens to be a 
girl. She gave the boys quite «a 
showing (or should I say shellack
ing?) at the Picnic, Sunday. If any 
of you champs would like to chal
lenge her to a game, I’m sure she 
would be very willing to accept 
your offer, and also be most pleased 
to beat you.' (Am I bragging too 
much, Albina?)

Who were the two girls who went 
joy-riding, while there was such a 
pleasant picnic for them ? What’s the 
matter, girls? Didn’t you like the 
crowd? Or, was it the fact that 
you fancied two Jersey lads? 
Whatever the reason was, one of 
you was certainly quiet on the way 
home, 
come?

Could it

two little 
(Brenda

be that love

jitterbugs ,Rita 
and Cobina)

, .1 has

and 
had 
you

“Any activities of the union and 
its members alone, whether collec
tive bargaining, strikes, boycotts 
and picketing, do not come under 
the Sherman Anti-Trust Laws. Any 
possible crime or otherwise illegal 
acts a union may commit is amply 
covered by other federal or local 
statutes.”—LE PRESSMAN, General 
Council, C. I. O.

“propose to sa- 
of labor.”
would place “the 
the mercy of the

man Hoover who directed the Pal
mer Raids after the wqrld war 
which resulted in the arrest 
thousands of suspected radicals.” He 
warned that whipping up 
"means an uncontrollable niob spirit 
capable of turning this country into 
another Germany. First every man 
begins to suspect his enemies then 
turns them in to the authorities as 
foreign spies.—the next step is to 
say, ‘Well, let’s go out and kill 
them.’”

of

hysteria to

speak and 
Lithuanian! 

Order your copy 
this valuable book, 
$1.25 in advance.

member with 
giving them in

are 
re- 
fa- 
the 
full

for-blanks must be
LDS National Youth

419 Lorimer Street,

of

be published in July by 
Lithuanian Daily Laisve 

427 Loripier Street 
Brooklyn, N. Y.

be accepted after August 15,

LDS Insurance members who 
in good standing and were

the 
to begin the trial heats 
m.
to be awarded are as

7. All entries must be on 
field ready 
by 11:30 a.

8. Prizes 
follows:

se- 
num- 
each 

mem-
Team 
mem-

The 
Fran, 
quite a time for theselves. If 
want to have a good laugh,ask them 
to show their adeptness at tying 
shoes. The situation becomes quite a 
laughable one.

Rita received her sheepskin, .on—. 
Mondey upon graduating from her 
Alma Mater, namely, Great Neck 
High School. Rita deserves con
gratulations, as she worked doubly / 
hard this last,semester, in order to \ 
attain the standard of a senior. So, \ 
good luck, Rita! You’re on your \ 
own now!

Whose ring is Anne P. wearing?... 
Have you seen Mildred, Anne P.’s 
cousin ? M-m-m-m-m-m.

Zene seems to have made quite 
an impression on Emily. Or, is it 
the other way around ? ... That 
beautiful blonde from Brooklyn is 
spending a few days
Seen at the Picnic:

Al Dobinis, with 
serious, Al ? Eddie
glory... Bob Žukauskas, getting 
bigger and bigger... Tony Navickas/ 
also with a girl. What’s happening 
to these so-called "confirmed ba
chelors”?... Larry Dobinis, getting 
a bit obese.

in Great Neck.

a girl. Is this 
Skučas, in his

“The N.L.R.A. is the Emancipa
tion of Labor and its Magna Carta.” 
The amendments 
crifice vital rights

The amendment 
peaceful picket at
labor spy, provocateur, and hired 
thug... would result in a sentence 
to economic death.”—from Minority 
Report of Representatives Arthur D. 
Healey, Mass., and Abe Murdpck, 
Utah, members of House Committee 
to investigate the N.L.R.B.

The amendments to 
Labor Relations Act 
erote weapon for the

The Sherman Anti-Trust Law is 
"now threatening (trade union) an
nihilation.” The Anti-Trust suits 
have “thrown the cloak of protec
tion around company unions in spite 
of the fact that Congress expressly 
recognized that the company union 
has been a fertile source of indus
trial strife.
Vice-President, A. F. L.

MATTHEW WOLL,

“When- Mr. Arnold’s partiality to
ward defendants of great wealth is 
known, when the significance of his 
consent decree measures in settling 
civil complaints is realized, then we 
may expect a national revulsion 
against his determination to obtain 
criminal indictments against other 
alleged but lesser violators of fe
deral anti-trust laws.”—SENATOR 
GERALD P. NYE, No. Dak. in a 
letter to Attorney General Jackson.

“Throughout any national emer
gency, LABOR’S RIGHTS as em
bodied in the N.L.R.A., the WAGES 
and HOURS ACT, the WALSH- 
HEALY ACT, the SOCIAL SECU
RITY ACT and other legislation 
MUST BE PRESERVED.”—C. I. O. 
Executive Board.

the National 
are “a con- 
oppression of

WMi

Dies Committee
theDies threatens “suppression of 

rights of all the people.”
“Not to take a stand now against 

this ‘conspiracy to violate the Bill of 
Rights’ by the Dies , Committee 
would indeed be to put the seal 
of approval on contempt and de
fiance of the basic laws of the 
country a body sworn to uphold 
them... We are apprehensive lest 
these violations of minority rights, 
sanctioned and participated in by 
so responsible a body, should in
evitably lead, as in certain European 
countries, .to suppression of the 
rights of all the people.”—160 lead
ing Americans (OPEN LETTER to 
Attorney General Jackson, initiated 
by the NECDR).

FBI “will destroy every vestige 
of freedom.”—SENATOR GEORGE 
W. NORRIS (Nebraska).

“I believe this procedure (recent 
actions by the FBI) will destroy 
every vestige of freedom and that 
tyranny Will take the place of li
berty. .. unless we do something... 
we shall have an organization which, 
instead of protecting our people 
from the evil acts of criminals will 
itself, in the end, direct the govern
ment by tyrannical force.” Referring 
to the transfer of the Department 
of Immigration to Hoover’s juris-

The F. B. I.
—PROF. CHARLES A. ^EARD, 
outstanding American historian.

Prof. Beard, after conderpning vio
lations of constitutional guarantees 
by the FBI, said, “With another war 
threatened, the Judiciary Committee 
of the U. S. Senate should invest
igate the FBI before Mr; Hoover 
begins to round up progressives and 
other independent citizens as ‘pos
sibly detrimental to the security of 
the U. S’.” i\

“Wire-tapping, dictographing, and 
similar devices are specially dan
gerous at this time because of the 
recent resurgence of a spy system 
conducted by the government police. 
Persons who have committed no 
crime, but whose 
litical views and 
obnoxious to the 
of law-enforcing 
investigated and
BURTON K. WHEELER 
na).

economic and po- 
activities may be 
present incumbent 
offices, are being 
catalogued.”—Sen 

(Monta-

“Incitement to vigilante 
against labor... against 
and religious groups is increasing.”

“Open incitement to vigilqnte ac
tivity against labor, against mino
rity radical groups, against hational 
and religious groups is increasing 
in this country. We belive that the 
Bill of Rights must apply to the 
rights of all Americans—or it will 
prove a cheat for all...”

—America’s leading educators— 
DR. FRANZ BOAS, PROF. ELL
SWORTH HUNTINGTON, RO
BERT S. LYND, WESLEY MIT
CHELL, JOHN P. PETERS, HA

ROLD S. UREY, and 56 others.

activity 
national

Maynard Affair 
This Thursday

MAYNARD, Mass. — This 
Picnic

year’s 
Annual Picnic for 

the Lithuanian Daily 
held July 4 at the 
Park in Maynard,

Massachusetts’ 
the benefit of 
Laisve will be 
Vbse Pavilion 
Mass.

Starting at 10 a. m., with music 
at 2, the picnic will feature on- its 
program such well-known groups as 
the Worcester 
Norwood’s Men’s 
Chorus of Lowell 
Laisve’s Chorus.

Walley Jason’s
will supply the music.

Women’s Group, 
Group, the Balso 
and the Haverhill

8-piece orchestra

A party motoring through Idaho 
came upon a lonely sheepherder high 
up in the mountains, and asked 
what he did to amuse himself.

“Oh, I hold up motorists1 and 
’em,” replied the sheepherder.

“But: aren’t you likely to be 
rested and sent to, jail?”

“Nope, I do it this way. Yh 
this hairpin bend in the road? Well, 
I hold up the people right here, and 
then when they go on I duck over 
the hill, take off my mask, put on 
my badge, an’ meet ’em down at the 
bend. T jist caught that 
robbed ye,’ I sez. ‘Here’s 
bles.’ There’s no danger 
it’s kinda excitin’.”

him

rob

ar-

see

fella that 
yer valua- 
in it, and

to 
have

operate 
always 

takę to

“We should be careful 
the same rules we 
operated under and not to 
new rules or give up the procedures 
which we designed to protect our 
personal liberties.”—ELEANOR A. 
ROOSEVELT. . .

General rules and instructions 
also printed' on the back of the 
gular entry blank. In order to 
miliarize each 
rules we are 
here:

1. All entry 
warded to the 
Committee,
Brooklyn, N. Y., not later than Au
gust 15th, 1940. An entry fee of ten 
cents for each event entered must 
accompany all blanks. No entries 
will 
1940.

2. 
are
members before August 1, 1940 and 
LDS Associate Members who are 
in good standing and were members 
on July 15th, 1940 are eligible to 
participate in the meet. Events are 
open to members only.

3. Each entrant must report to 
the field clerk at the field before 
he is eligible to participate. Field 
clerk shall register the member and 
direct him or her to the medical 
examiner and, if approved, he will 
receive a number.

5. No entrant shall be permitted 
on the field without a uniform.

6. Positively no nėw entries will 
be accepted on the field.

Gold, Silver and Brohze Medals 
to individuals scoring highest, 
cond highest and third highest 
ber of points respectively in 
division. Gold Medals to each 
ber of a winning relay team, 
Trophy to the branch whose 
bers score most points.

9. Points will be given as follows: 
First place: 5 points; second place: 
4 points; third place: 3 points; 
fourth place: 2 points; fifth place: 
1 point. (5-4-3-2-1 system.) Five 
points shall be awarded to each 
member of a winning relay team to
ward individual prizes; five points 
shall be given to the branch whose 
team wins a relay toward the Team 
Trophy.

10. No participant shall be 
mitted to enter more than 
events, excepting the relays.

11. A participant failing to 
up by the third call for his
will not be permitted to participate 
in that event.
z 12. This meet shall be governed 
under the Track and Field Rules

per- 
four

show 
event

Missed at the Picnic:
Johnny Blass, and his personali

ty... Al Purvenas, and his humor... 
Walter Skeets, and Aldona ...

I have come to the end of the 
trail, so in order to keep matters 
peaceful, I shall finish my erstwhile 
writings, and turn to the six other 
wonders of my world. (Don’t ask 
me to enumerate them.)

So, until the next time — Good 
Health!

—“The Innocent Bysltter.”

of the Amatuer Athletic Union of 
the United States. '

Scene from airplane plant at Buffalo, N. Y. where war orders keep the factory going day
x , and ni^e turning out warplanes.



Kefvirfas puslapis

Aukos, Sviestainiai ir 
Kitos Politikos

site “sūdnos dienos” Juozapa
to pakalnėje!

Sviestainiai Arba 
“Sandvičiai”

Karolį 
ra- 
au-

ne-

kovo- 
žodžio

‘Naujienose 
Keleivyje” 
'Vienybėje’’

kad 
patrijotpalaikiai 

ka-

ne

Nori Medžiaginio Sunkumo
“Vienybė” gegužės 9 d. pa

kartojo “Vilniaus Balse” til
pusi laiškelį pavadintą “Bal
sas iš Anapus.”

Reiškia: iš anapus sienos 
(ribos), iš Sovietų Sąjungai 
priklausančios Vilnijos dalies. 
Štai ką tas Balsas sako:

“...Akys pavargo, širdys 
apkaito vis belaukiant iš va
karėlių savųjų. Su naująja 
padėtimi niekaip negalime 
apsiprasti, nieko aiškesnio ir 
tikresnio iš jos negalima tikė
tis...” Ir taip toliau. Pamini 
buvusį lankų viešpatavimą, 
kuomet — “apskričių kalėji
mai būdavo perpildyti mūsų 
jaunimu, atkakliausiai 
jusiu dėl lietuviško
bažnyčiose, mokyklose ir kai
mo sambūriuose.”

Tasai “balsas” baigiasi ši- 
ta*p; ....

“Medžiaginius sunku mus 
mes esame pripratę pakelti, 
tačiau, kažin, ar pajėgsime at
laikyti dvasinį smūgį, visiškai 
nelauktą, mus nuo brangiau
sios tėvynės Lietuvos vėl at
skarusį. . .”

Tai tokią agitaciją viešai 
vesti leido tautininkų-klerika- 
lų - liaudininkų valdžia Lietu
voje. O tūkstantis ir vienas 
slaptas agitatorius vaikščiojo 
po visą mielą Lietuvą ir pasa
kojo “teisybes,” kaip rusai 
kareiviai “išblyškę, liūdni, iš
badėję, kojas šiaudais ir skar

malais apsiraišioję” ir tt. Tie 
šnipeliai turėjo paskatinti 
žmones siuntinėti į Ameriką 
šitokias ją “teisybes,” kurios 
turi patilpti 
“Dirvoje,” 
“Drauge,” 
“Tėvynėje.”

Ar galima stebėtis, 
^^“kurštesnieji

ėmė užpuldinėti Sovietų 
rius Lietuvoje ?

Aukų Grobimas
Kuomet visų sriovių ir

sriovių nariai aukavo Vilniaus 
“biednuomenei” (į valdžios 
rankas), niekas neprisiminė, 
kad reikia aukų ir į “anapus.” 
Aišku, ten aukų nereikia. Ten 
laukia tik “savųjų,” kad at
eitų iš “vakarėlių,” žinoma, 
tinkamai apsitaisę iš po “dva
sinio smūgio” vaduoti. . .

Medžiaginės paramos jiems 
ten nereikia; gali jie ten 
•'okursti,” nes Sovietai visus 
žmoniškai aprūpina, skurdo ir 
bado nėra.

Tuo tarpu, kada karščiau
siai aukos buvo renkamos A- 
merikoje, “Vienybė” patalpi
no moterų skyriuje laišką, 
kuriame rašė iš Lietuvos vie
na buvusi amerikietė, abejo
dama apie “jūsų” aukų tiks
lumą; gal tos aukos, esą, ne
pasieks tikslo. Ji pavyzdį 
duoda iš to, kaip po pasauli
niam karui Amerikos lietuvių 
aukos buvo dalinamos Lietu
voje; kas turėjo iki valiai 
savo turto, tas gavęs ir aukų.

Rašo J. Baltrušaitis
O biednuomenė jų nė pauostyt 
negavusi.

“Tėvynėje” Jurgelionis pra
dėjo propagandą vesti prieš 
nebuvimą atskaitų, kaip ir 
kam tos aukos Lietuvoje su
naudojamos.

Tuomi paskatino
Vairą da geriau, karščiau 
šinėti apie neatidėliojamą 
kų reikalingumą.

O apie aukų išgaravimą 
ra nė kalbos.

Juk istorija net teisingoje 
Amerikoje žino aukų vagis.

Amerikos revoliucijos lai
kais Ben. Franklin’as kartą 
labai susijaudino, kuomet pa
sirodė pranešimai apie bjau
rią amerikiečių kalinių padė
tį Anglijos kalėjimuose. Vie
nas geros širdies amerikietis 
rinko jų naudai aukas, ir jų 
penkis šeštadalius pasiliko 
sau. Tas užrūstino Frankliną 
iki kraštutinybės. Jisai pasa
kė: “If such a fellow is not 
damned, it is not worthwhile 
to keep the devil. (Jeigu toks 
bičiulis nėra prakeiktas, tai 
neverta laikyti velnią!”)

Kaip Išeikvojo Visuomenės 
Sudėtus Pinigus

Katalikų “Drauge” 1938 m. 
gegužės mėnesyj vienas pasi
rašęs “Lietuvos Tautininkas” 
rašė:

“Tautininkų organizacijoms 
iš valstybės iždo biudžete kas 
metai skiriama apie 120,000- 
150,000 litų; už valstybės pi
nigus taisomos jaunalietu
viams uniformos, . ruošiami su 
svaiginančiais gėrimais baliai. 
Kitoms gi organizacijoms, ne
tarnaujančioms ta tų t i n i nk ų 
partijai, esanti tik policijos 
priežiūra, šykštūs leidimai, 
nereikalingi formalumai suva
žiavimams, šventėms.

“Argi valstybė yra tik jau
nalietuvių motina, kad jiems 
gali taisyti uniformas, kelti 
balius, nugirdyti, suvažiavi
mus daryti už valstybės pini
gus? Ne! Tokiam savava
liavimui, kurį tautininkai va
dina tautos konsolidavimu, 
gali pritarti tik karjeristai, tei
sėtumo ir teisybės pagrindus 
laužą tautininkai, už pinigus 
‘patrijotai’.”

—o—
Ar jūs tautininkai, su- va

dinamais jūsų socialistais, esa
te smarkesni už rusus balta
gvardiečius? Rusai baltagvar
diečiai ir pats Kerenskis rusus 
komunistus vadina žmonėmis 
ir sako: “Vis tiek mano tė
vynė yra Rusija, nepaisant ko
kia ten

Caro 
kis, ir 
rusus” 
čiais.

Jūs,
kuom gi jūs esate ?

Matyt, jūs prakeiksite Lie
tuvą, kada ją komunistai pra
dės valdyt. O ten nauja san
tvarkai tikrai įvyks, ir tai 
įvyks anksčiau, negu susilauk-

santvarka.”
laikais ir pats Kerens- 
bolševikai 
vadindavo

“tikruosius 
juodašim-

tikrieji lietuviai,

Prakalbos Lietuvos ir Karo Klausimais
Lietuvos liaudis susilaukė laisvės! Fašistų vadas Sme

tona su savo artimais pabėgo! Kaip tas įvyko, kokia Lie
tuvos ateitis?—Šiais ir pasauliniais klausimais įvyksta 

r visa eilė prakalbų.
Hartford, Conn., antradienį, liepos 2 d., 7:30 vai. vaka

re, kalbės Jonas Siurba, Laisvės Choro Svetainėj, 157
■ Hungerford St. * i

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

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

d. 1938 m. “Nau- 
(pagal “Naująją 
kad Brookly 
laikraštis tikrai 

gavęs iŠ Lietuvos tautininkų 
pašalpą, kai p. Trečiokas 
važiavo į Kauną kalėdot

Toliaus paduoda “N. 
raštą:

“Kadangi dovanos buvusios 
teikiamos tik šventėmis ir jo
mis pasitenkinti nebuvę gali
ma, tai Trečiokas nuvyko 
prašyti didesnių dovanų. Kad 
Amerikos lietuviai nedažinotų 
apie tai, tai, sako, tautos va
das dabar didesnę dovaną su
teikęs, bet kitokioje formoje: 
jis ‘užprenumeravęs’ 500 ‘Vie
nybės’ egzempliorių įvairiems 
Lietuvos valdininkams. Ka
dangi prenumerata metams 
Lietuvon $6, tai tas prenume
ravimas sudaro $3,000... Tai 
jau didesnė vienkartinė' do
vana, negu buvo teikta po 
$200.”

Apie tai pasakęs vienas tau
tininkas iš Connecticut valsty
bės. “N. Gadynė” 
pavardę paskelbti, 
nybė” bandysianti 
tus užginčyti.

Rodos, ji nebandė
Tokias dovanas 

naujieniečiai vadindavo “sand
vičiais.” Aš gi, mylėdamas lie
tuviškumą, vadinu nauju Lie-, 
tuvos tautininkų “tūkstančio ir 
vieno” filologo nukaltu žo
džiu : 
versta 
brot).
♦ O ar atsimenate, 
“Naujienų” Grigaitis, yra ga
vęs “butterbrot’ų - sviestainių” 
iš Lietuvos tautininkų val
džios? Faktas visiems žino
mas su Vaitkaus skridimu per 
Atlantiką į Lietuvą (į 
ją!). Tysliava, būdamas 
nybės” redaktorium, du 
atsišiepė “Naujienoms” 
metimą “sandvičių” — 
kė, kad pačios “Naujienos” 
sulaikė kelias savaites Vaitkų 
nuo lėkimo per Atlantiką, 
reikalaudamos iš Lietuvos val
džios “sandvičių.”

Taip. Bet ne tik tą vieną 
sykį tasai “socialistas” parsi
davė Lietuvos tautininkų dik
tatūrai, parsidavė liuosu noru 
ir iš įsitikinimo. Iš įsitikinimo 
vaikščiojo į Lietuvos konsulo 
pasikalbėjimus. “Vilnis” tą 
pastebėjo, papeikė (tai dėl to, 
kad da buvome su “socialis
tais” bendrame fronte). Tada 
“Naujienose” tasai “demokra
tas” (atsieinant, demokrati
jos išdavikas) pasiteisino: 
taigi, o apie politiką tenai ne
kalbėta; “kalbėta apie kum
pius. . .”

Matoma, negana sviesto į 
sviestainį; reikia da ir kum
pio.

O jo draugai Lietuvoje, 
“specialūs” korespondentai, 
be abejo, ne vienas aktualiai 
parėmė Brooklyno “Vienybę,” 
užmokėdami jos “agentui” po 
$6 prenumeratos. T u o. j u 
“agentu” laikinai buvo Sme
tonos valdžia-diktatūra. Tie 
“bugalteriai” ir kitokį tarnau
tojai turėjo ir norėjo tą para
mą suteikti, nes ji buvo rei
kalinga dėlei jų bendro fron
to prieš pažangą ir komunistų 
—darbo žmonių vienybę.

Komunistai tą baltagvardie- 
tišką bendrą frontą seniai ži
nojo, bet socialistus jame 
esančius neįvardijo, nes vis 
vylėsi, jog jie gal nevisai nu- 
vėžlios nuo pažangos, nuo de
mokratijos, apie kurią taip 
deklamuodavo. Komunistai 
juk tuomet buvo kartu su “so
cialistais” bendrame demo
kratijos fronte, nors Grigaitis 
juos visaip plūdo, šmeižė lū
pas atsiraitojęs. Net buvo 
bjauru ir pamanyti, kaip žmo
gus gali plūsti visokias nesą
mones per savo lūpas, dievo 
sutvertas iš Zanavykų gelto
nojo tričmolio. Vardan to 
demokratiško bendro fronto 
nutylėjom, kentėjom... Bet 

’ kad “sandvičių” su kumpiu 
; valgytojai triukšmingai atsi

metė nuo to demokratiško i

Birželio 4 
jienos” rašė 
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fronto, tai mes ir pasakom, 
dėl ko. .. Gėriau vėliau pasa
kyti, negu niekad,— pasakyt, 
kas per ponai yra tie gaidžiai, 
kurie užsilėkę ant tvorų gie
da, kad Amerikos komunistus 
Maskva remia. Gieda jie, 
bet užsimerkęnemato faktų 
ir neparodo jų, nes jų ir nėra.

Komunistai netiki į svies
tainius ir nenori. Nes jie ži
no, kad kiekvienoje šalyje ko
munistai tegali patys savo ju
dėjimą išvystyti, patys augti 
ir idėją plėsti savo spėkomis 
ir ištekliais. Yra patilta se
niau, kuomet mes vadinomės

socialistais, yra patirta ir da
bar, kad niekšą, įsimalusį į 
mūsų tarpą, gali greitai pa
žinti štai kaip: prileisk jį tik
tai prie pinigų ir jis pasikars 
ant dolerio. Kaukę nusiims 
pats.

Daug tokių buvo, daug yra. 
Visi sviestainių politikieriai 
yra reakcionieriai, demokrati
jos ardytojai ir baltagvardie
čiai.

Tarp amerikiečių 
tikieriai paprastai 
“grafteriai,” ir dar 
zinų vardų daugiau

toki poli- 
vadinasi 
pora tu- 
turi.

Iš SLA 41-mojo Seimo

VISI DELEGATAI PRIPA
ŽINTI TEISĖTAIS

Nuobodžios Trečiosios Seimo 
Dienos Sesijos

SLA 
giau, 
tent: 
1938

miršta daug dau- 
turėtų mirti, bū- 
139%, 1938 133%,

Pentkoji 41-mo SLA Seimo 
sesija prasidėjo trečiadienio ry
te su skaitymu keturių pirmų
jų sesijų protokolų. Tas labai 
nuobodu, o truko apie pustre
čios valandos. Taip jau daug 
laiko sugaišta archaišku vardo- 
šaukiu delegatų, neva patyri
mui “ar randasi kvorumas.”

Taip daug laiko sugaišus pa
čioj pradžioj, iki pietų, kurie 
apie pusantros valandos pavė
luota, tik-tik išklausyta bendras 
sekretoriaus ir iždininko fi
nansų raportas. Tiesa, raportas 
neskaitytas, priimtas taip, kaip 
atspausdintas seimo darbų .kny
goje, bet klausimų ir klausimė
lių tai buvo įvalias!

Daugiausiai klausimais dele
gatai vargino sekretorių Viniką 
ir iždininką Gugį apie nuosa
vybes, bonus, šėrus, investmen- 
tus ir tt. Iš raporto ir atsakinė
jimo į klausimu paaiškėjo, kad 
arti pusės miliono dolerių SLA 
pinigų yra “užšalę.” Tai yra, 
tiek turto vis dar priskaitoma 
knygose, bet valstijų apdraudos 
departamentai jo nepripažysta.

Esamoji nuosavybė, kuri dar 
ir valdžios pripažįstama pilna 
knygų verte irgi esanti, anot 
vieno delegato, “išpūsta kaip 
tuščias balionas.” Tas delega
tas, pavyzdžiui, klausė iždinin
ko: “Jūsų raporte pažymėta 
“Vienybes” namo vertė $57,000, 
kur jūs galėtumėt tiek gauti?”
“Eiliniai Nariai Mažiau Serga 

Proto Liga, Kaip Pild.
Taryba”

Popietinėj, šeštojoj šio seimo 
sesijoj skaityta keliolika pasvei
kinimų seimui ir su kaikuriais 
prisiųsta aukų įvairiems fon
dams, kaip tai: Našlių ir Naš
laičių, Vilniaus lietuviams ir tt.

Prieš sesijai prasidedant de
legatai dar gavo ir porą “pre- 
zentų.” Vieną “prezentą” sutei
kė tautininkai pavidale 14 pus
lapių brošiūraitės, kurioje F. 
V. Laukaitis apeliuoja į dele
gatus, kad jį, o ne Bagočių už
tvirtintų SLA prezidentu. Bro- 
šiuraitėj išdėstyta faktai ir 
kodėl tas turėtų būti padaryta. 
Dokumentas pagamintas “lega- 
liškai,” advokatiška terminolo
gija ir dviem kalbom — lietu
viškai ir angliškai.

Kitas “prezentas” buvo . pa
veikslų nutraukimas. Kurie de
legatai turėjo atliekamą dolerį, 
tie galės parsivežti viso seimo 
delegatų paveikslą ir pasilaiky
ti atminčiai.

Sekė sekretoriaus Viniko abel- 
nas raportas. Jo raportui pa
daryta išimtis — jis leista 
skaityti tiesiai iš knygos. Ra
portas ilgas, 73 puslapių. Tad 
kai užsidarė popietinė sesija Vi
nikas dar nei pusės raporto ne
buvo perskaitęs.

Skaitydamas iš knygos p. Vi- 
nįkas vietomis ir žodžiu dar kai 
ką pridėjo. Pavyzdžiui, rapor
tuodamas kiek ir kbkiom ligom 
serga nariai pažymėjo, jog 
proto ligonių skaičius Susivie
nijime einąs mažyn. Sako, atro
do, jog “eiliniai nariai turi 
daugiau proto, negu Pildomoji 
Taryba.”

Pora kitų dalykėlių, kurie^ 
verta pažymėti iš; sekretoriaus 
raporto. Sulyg National Frater-

Congress apskaičiavimu,

narių 
negu 
1937 
117 nuošimtis.

Vaikų skyrius randasi ap
verktinoj padėtyj, jis kas metai 
eina žemyn. 1936 metais maža
mečių vaikų SLA buvo dar 589, 
o šiemet beliko tik 298.

Taip jau nemalonus reiški
nys kas liečia naujai prisirašan
čių narių amžiaus. Vidutinis 
naujai prisirašančių narių am
žius esąs 35 ir pusė metų. Čia- 
gimių jaunuolių veik visai ne
gaunama.

kairiesiems, 'Miliausko .grupei, 
sutikti ant “visų bendro kandi
dato,” kuriuomi jie randa tin
kamiausiu Dr. Pilką.

Miliausko grupė čia reikalin
ga ir balsų daugiau gavimui ir 
tam, kad nebūtų kam rekomen
duoti Kl. Jurgelionį.

Nuolatinės atakos ant Jurge
lionio daroma ne tam, kad jis 
būtų ką nors blogo padaręs, 
bet kad jo įtekmę nupuldyti. 
Grigaitis ant jo supykęs, o su
pykęs jis keršija.

Dauguma delegatų, rodos, už- 
Jurgelionį. Tatai paaiškės, jei 
bus pasiūlyta rezoliucija jo pa
smerkimui.

Redaktoriaus klausimu tiek 
daug ginčijamasi, kad prezi
dento klausimas apmirštas, tik 
paskleidimas Laukaičio petici
jos kiek panaujino tai.

Rep.

Cleveland, Ohio

SLA SEIME SOCIALISTŲ
MAŠINA VĖL ATSIMUŠĖ;

NAUJOS JŲ PASTANGOS
MIZERNOS

DėlSusitarė su Sandariečiais 
Redaktoriaus; Naujos Atakos

Ant Jurgelionio

Chicago.—Vakar priešpieti
nei sesijai atsidarius, prasidė
jus raportams, nė iš šio, nė iš 
'to St. Michelsonas, socialistų 
kokuso pravadyrius, vėl pradė
jo ataką ant “Tėvynės”- redak
toriaus Kl. Jurgelionio. Jis tai 
darė gudriai, .klausimais sekre
toriui ‘ Vinikui, bet delegatai su
prato ir tuojau jį sulaikė.

Kaip tik Michelsonas prabilo, 
daugelis delegatų pradėjo šau- 

užbaigtas. 
klausimas 

atsisėdo, 
vėl klausė

kti: “Gana, tas jau 
Čia ne redaktoriaus 
eina.” Michelsonas 
bet jis gavęs progą,
to paties, tik jau kitaip. Paga
lios Vinikas naudodamas visus 
diplomatiškus savo talentus, 
klausimą, kad ir nevietoj pas
tatytą atsakė, “kaipo asmuo,” 
ne kaip organizacijos viršinin
kas.

Michelsono pastangos atakuo
ti Jurgelionį turėjo, kaip rodos, 
du tikslu. Vieną grigaitinės ma
šinos skymas pažeisti Jurgelio
nio įtekmę, kuri žymiai pakilo 
užvakar. Antra, Michelsonas 
norėjo atkeršyti savo buvusiam 
kolegai už tai, kad išvakaro 
anas taip išvanojo jį.

Toliaus ėjo raportai ir ne
svarbūs paklausimai. Kiek pa
laukus chicagietis adv. Grišius, 
matyti irgi norėdamas pasige
rinti grigaitinei mašinai, kelia 
klausimą rezoliucijos Jurgelio
nio klausimu. Jam patarta to
kią rezoliuciją parūpinti.

SLA 126 kp.- delegatai, buvę 
sulaikyti, dabar priimti Man
datų Komisijos rekomendacija. 
Sakoma, sulaikyta tas, kad už
akcentuoti tūlas tradicijas, ku
rios nevisuomet sutiko su kon
stitucija, bet buvo praktikuo
ta. Tas argumentas paskui bus 
naudojama kada adv. Laukai
tis kontestuos tūlų kuopų 
sus už prez. Bagočių.

Paskleista delegatuose 
Laukaičio peticija seimui,
rioje jis įrodinėja, kad jis, o 
ne Bagočius, teisėtai SLA pre
zidentu išrinktas.

Skymai dėl Redaktoriaus
Aspirantų redaktoriaus vietai 

yra daug. Bet visi jie nusivils, 
išskyrus porą. Grigaitine ma
šina jau susitarus su p. Viniku 
ir p. Vaidila (sandariečių lyde
riais) statyti St. Vitaitį “ben
dru kandidatu.” Manoma pas
tatyti dar vienas, kad atitraukti 
nuo Jurgelionies balsų, nes tiki- 

t masi, kad J. Miliauskas reko
menduos Jurgelionį.

Bijomasi, kad ir šis skymas 
'gali nepavykti, dėlto siūloma

Pradės Darbymetę su Smagiu 
Pikniku Liepos 4-tą

Vienuoliktas metinis Cleve- 
lando darbininkų piknikas 
įvyks šį ketvirtadienį, liepos 
4-tą, Wallings Grove. Ši vie
ta yra nepaprastai puiki pa
silsiu!, gana pavėsių, gana 
žalių pievelių atvėsti nuo kai
tros. Randasi prie Wallings 
Road, Broadview Heights 
(aukštumose).

Piknikas bus ir politiniai 
reikšmingas, kadangi čionai 
bus oficialiai atidaryta kam
panija išrinkt Arnold John- 
soną į gubernatorius ir Ben 
Atkins į gubernatoriaus pava
duotojus Ohio valstijai. čia 
bus ir pradžia vajaus partijos 
fondui, kuris yra vienintelis 
prieškarinis fondas Amerikoj 
ir kurio dalis eis Daily Worke- 
riui paremti, dalis vest kam
paniją už išrinkimą E. Brow- 
derio į J. V. prezidentus ir 
James W. Fordo į’ vice-pre- 
zidentus.

Cuyahoga Apskričio kvota 
tam fondui yra $12,500.

Komisija darbuojasi pikniką 
padaryt sėkmingu visais at
žvilgiais. Bus žaismių, šokiai, 
taipgi užkandžių su gėrimais. 
Arnold Johnson bus vyriausiu 
kalbėtoju. Iš visko matyt, jog 
atsilankiusieji smagiai ir labai 
naudingai praleis dieną.

Iš vakarinės dalies miesto 
važiuot W. 25th St. iki Broad-

MŪSŲ NAUJIENOS
LLD 28 kuopa rengia pra

kalbas 6 liepos, šeštadienį, 8 
vai. vakare, 103 Green St., 
apie dabartinius Lietuvos įvy
kius. Yra girdima iš visų pa
šalių diskusuojant Lietuvos 
klausimais. Tad kviečiame Vi
sus į tas prakalbas, išgirsite 
plačiai ir aiškiai nušviečiant 
visus Lietuvos nuotikius. Kal
bėtojas bus draugas šoloms
kas, visiems gerai žinomas iš 
jo raštų, kuriuose plačiai nu- 
šviečia dabar Europos karo 
paliestas šalis. Taigi, atsi
lankę ant prakalbų būsite pa
tenkinti.

—o—
Hitlerio Svastika ant 
Wilby High School

Birželio 21-mą, 8:15 vaka
re, Motinų Kliubas (Conn, 
valstijos) turėjo prieškarini 
masinį mitingą virš minėtoj 
patalpoj, o nedėlios rytą, bir
želio 23-čią, anksti iš ryto 
žmonės pastebėjo plevėsuo
jant ant baltos paklodės iš
pieštą juodąją svastiką, kur 
būdavo iškeliama Amerikos 
vėliava ant to paties stulpo, 
su ta pačia virve patraukta 
aukštyn ir virvė nupjauta. 
Stulpas turi 60 pėdų aukščio. 
Pašaukus policiją ir ugniage: 
sius, kol pasiekė nuimti, užsi
tęsė iki 9 vai. ryto. Svastiką 
policija nusivežė nuovadom 
Policija sako, gal esąs jaunuo
lio darbas. Tačiau tai grei
čiau bus buvęs provokatorių 
darbas, kad pažemint motinų 
mitingą, kurį jos buvo suren
gusios prieš karą.

W aterburietis.

Washington. — Pirminin
kas sena tines komisijos už
sieniniais reikalais, senato
rius Key Pittman pareiškė, 
kad jokia karinė pagalba iš 
Amerikos pusės neišgelbės 
Angliją nuo vokiečių. Jis 
tvirtina, kad vokiečiai vis 
tiem sumuš Angliją.
view Rd. ir šiuomi iki Wallins 
Rd., pasukt po dešinei pikni
ko vieton. Iš rytinės dalies 
miesto imt Warner Rd. iki 
Brecksville Rd. ir šiuomi iki 
Wallings Rd., pasukt dešinėn 
ir sekt iškabas iki, pikniko vie
tai. N.

bal-

P- 
ku-

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

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

Siunčiame duona per paštą | kitus mlesrus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svori ir kaina*.

VARPAS BAKERY 36-40 Stagg Street
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MOKYKLOS BAIGIMO PROGA

ŠTAI JUMS PASIRINKIMAS

w

pazangcs- 
pažaboti, 

nieko da-

530 SUMMER AVENUE 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

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

Remette Portable Typewriter
(Educational Keyboard No. 3410)

Kurie siuntė tą Albumą į Lietuvą, gauna širdingų 
padėkų už taip gražią dovaną.

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

Spalvuotos Spaudos Viršeliais
KAINA 30 CENTŲ

TRADE IT IN FOR A 1

I7JEWEL1
Buiovfd

PRANEŠIMAI E KITUR 
ELIZABETH, N. J.

Bangos Choras turi pasamdęs bu- 
są ,važiuoti į “Laisvės” pikniką. Ku
rie dar neužsiregistravę, tai prašo
me užsiregistruoti. Kelionė į abi 
pusi $1.00. Busas išeis nuo 408 
Court St., 11 vai. ryto. Komisija: C. 
Andriunas ir P. Taras. (155-156)

—o---
L. Kliubas
sekmadienį, birže-
Detroito Lietuvių 

keletą gerų
Išklausė visų rapor-

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

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei-

# Antradienis, Liepos 2, 1940

Naujos Anglijos
Žinios t

Philadelphia, Pa

Scranton, Pa.
iš

Nors ir sunku la-

Aleksandras

i:

padaryty tokį 
žirklės galėtų 
nors nekirptų

išra- 
skai- 
pase-

vie
tu O 
kad

ir jas 
aliantų 
O kas 

kontro-

kad kas 
dimą, jog 
tyti arba 
nusių raštų. Tuomet tokios
komedijos nepasikartotų “Ke
leivy].”

nariais pusėtinai

gauti ypatiškus laiškus 
savo giminių.

Jaunutis.

kolonijas. Visur 
stato klausimus, lie- 
pasikeitimą Lietuvos 

Vieni klausia, ką

Harvardo Studentai Nušvilpė 
Bankierius ir Kitus 

Karo Ruošėjus
Birželio 19 d., kuomet įvyko 

Harvardo Universiteto užbai
gimas mokslo metų, buvo su
rengtos tam tikslui atžymėji- 
mo ceremonijos. Kaip papras
tai, kas metai čia suvažiuoja 
visokį politikieriai ir išrėžia 
“spyčius,” kuriais nurodo, ko
kio sentimento mokiniai turi 
laikytis sugrįžę namo, šį me
tą politikieriai buvo atsivežę 
karo nuodų ir manė, kad tais 
nuodais apsvaigins mokinius. 
Bet kuomet tuos nuodus tik 
pradėjo siūlyti, tuoj mokiniai 
sukilo ir nušvilpė tuos agita
torius. Daugiausia teko ban
kininkui David Sigourney, 
kai tik jis pasakė šiuos žo
džius :

—As parents we would be 
proud to see our sons get in 
there and do the job again.

Pirmiausia pasigirdo protes
tas mergaičių galerijoj, jas 
pasekė visi mokiniai ir išsiplė
tė toks švilpimas-baubimas, 
kad nebeliko jokios tvarkos. 
Sigourney būta tokio atkak
laus, kad jis da apie tris sy
kius bandė kalbėti, bet kiek
vienu sykiu buvo nušvilptas. 
Pačiam viduryj sėdėjo Har
vardo Universiteto. profesoiz^s 
James B. Conant. Jis bandė 
kiek nuraminti mokinius, bet 
nepavyko, jie baubė iki ban
kininkas pasislėpė.

• Eilė kitų politikierių buvo 
atsivežę iškeptų kalbų dėl tė
vynės “labo,”/'bet prezidentas 
perspėjo, kad jos būtų sušvel
nintos ir nesukeltų tokios be
tvarkės, kokią sukėlė banki
ninkas Sigourney, žinoma, ki
tų kalbos buvo daug švelnes
nės, bet negi šuo iškęs ne
staugęs. Taip ir šie politikie
riai; kad ir švelnino savo kal
bas, bet kalbų dvasia buvo už 
įtraukimą šios šalies į europi
nį imperialistų karą.

Šį metą Harvardo Univer
sitetą baigė ir gavo j diplomus 
2,348 mokiniai.

—o—

—o---
Didelis Piknikas

Liepos 113 ir 14 dd. įvyks 
Montello, Mass., Tautiškam 
Parke dkįelis piknikas. Jį ren
gia bendrar-ALDLD 2 kuopa 
So. Bostono ir 6 kuopa Mon
tello. Abi kuopos smarkiai 
rengiasi, kard per abi dienas 
patenkinus atvažiavusius sve
čius.

Kuopos užkvietė apielinkės 
kolonijų draugus dalyvaut. šį 
metą So. Bostonas tikrai-ke
tina gerai pasirodyti, netik 
montelliečiams, bet ir kitoms 
kolonijoms. Jie jau nusamdė 
busus ir visi pasirengę važiuo
ti minėtai! piknikai!.

—o—
Man teko lankytis su “Lais

vės” pikniko reikalais po lie
tuviškas 
draugai 
čiančius 
valdžios,
darys tautininkai su tais me-, 
daliais, ką gavo nuo Smeto
nos? Kiti klausia, kokių, ply
nių veikia Smetonos valdžios 
mūsiškiai menševikai? Ka da
rys “Keleivio” leidėjai, kurie 
atspausdino apie 50 tūkstan
čių atviručių su tų darbininkų 
atvaizdais, ką Smetona nu
žudė — ar jis atsiprašys Sme
tonos, kad jie darė klaidą, ir 
rinks aukas dėl Smetonos pa
bėgėlių ? Dar kiti klausia, ar 
datfar niekas nebaus už vadi
nimą Smetonos Smetona ?•

Visiem pareiškiau, kad ar
timoj ateityj viskas paaiškės 
pilnai, kuomet Lietuvos nauja 
valdžia susitvarkys ir pradė
sim 
nuo

“Keleivis” No. 25 nori sa
vo skaitytojams duoti supras
ti, dėl ko jis palaiko aliantų 
pusę. Ve to eksperto išroka- 
vimas

“...Tokiu budu pasilieka 
laisvi tik aliantų, Amerikos ir 
Japonijos laivynai. Apie Ru- 

. siją, esą, netenka kalbėti, nes 
ant jūrių ji nieko nereiškianti. 
Gi jūres sudaro tris žemės ka
muolio ketvirtadalius, 
šiandien kontroliuoja 
ir Amerikos laivynai, 
kontroliuoja jūres, tas 
liuoja ir visą pasaulį.’

Mums seniai aišku,' kad 
“Keleivis” visuomet turtingų
jų pusėj. Betgi, ne visi sutin
ka, kad jau kas kontroliuoja 
daugiau vandens, tam pri
klauso pasaulis. Pora metų 
tam atgal čechoslovakijos 
miškuose čigonai laikė savo 
suvažiavimą ir jų karalius ve 
kaip pareiškė tame suvažia
vime:

—Mūsų tauta yra bago- 
čiausia už visas kitas, nes jai 
priklauso dangus ir žemė.

Kaip matome, tai čigonai 
turtingesni ir už aliantus. A- 
liąntai valdo tik žemišką pa
saulį, o čigonai ir dangų. Ma
tomai, “Keleivis” pražiopsojo 
šią progą neprisidėdamas prie 
Čigonų karalystės.

—o—
pačiame “Keleivio 

tilpo straipsnis iš 
žinių” po antgal-

Kaip juodaplaukė in
dėnė sužavėjo mėlynakį lie
tuvį.” Minėtas straipsnis tilpo 
daugiau kaip metas tam at
gal Amerikos lietuvių spau
doj. Pirmiausia, rodosi, til
po “Tėvynėj.”

žirklės yra geru daiktu, jos 
“Keleivio” leidėjam sutaupi- 
na redaktoriaus algą ir teikia 
laikraščio skaitytojams “dva
sinį peną.” Bet būtų gerai,

Tame 
“ numeryje 

“Lietuvos 
viu:

Truputis Žinių
Jau senai matėsi žinių 

šios apylinkės. Bet po teisy
bei, tai čia viskas labai ap
mirę, sena žemele atsiduoda, 
merdėja. Darbininkiškas ju
dėjimas, reakcijai siaučiant, li
ko labai suspaustas—ir perse
kiojamas. Per dienų dienas 
kapitalistiniai laikraščiai ir 
radio stotys rėkia, šaukia, vis 
prieš tuos “Penktosios Kolum- 
nos” pritarėjus. Reikalauja 
piliečių pranešti apie juos į 
Amerikos Legiono raštinę. Tik 
ir skamba reikalavimai išduo
ti “Penktąją Kolumną.” Tai 
sėja žmonių tarpe neapykan
tą ir to pasekmėj gali prasi
dėti vieni kitų įtarimai.

—o—
Pas mus gyvuoja Literatū

ros Draugijos 39 kuopa. Ro
dosi, kad 
skaitlinga, bet veikimo ir joj 
daug nėra.
bai veikti. Pennsylvania vals
tijoj nuo senai veikia “Mė
lynasis Įstatymas,” kuris sek
madieniais draudžia bizniškus 
parengimus, fnevalia gėrimus 
parduoti.

—o—
čia gyvuoja SLA 30 kuopa. 

Kaip girdėti, tai prieš seimą, 
kuris dabar yra Chicagoj, 
kuopa suskilo į dvi dalis. Vie
nus narius nusivedė J. Kerse- 
vičius, o kitus Pėstininkas su 
Mikuliu. Virš 8 delegatai išvy
ko į Chicagą. Kiekvienam de
legatui iš kuopos iždo pasky
rė po $40. Yra narių, kurie 
susiriesdami keikia tas kovas, 
nes dėl to reikia daug pinigų 
išleisti.

—o—
Scrantone didelis lietuvių 

tarpe sujudimas po naujų 
įvykių Lietuvoj. Vieni džiau
giasi, kiti rauda. Tautininkai 
buvo surengę pikniką birželio 
16 d., 1 .........\
Valatka jiems pamokslą saky-

damas verkė graudžiomis aša
romis ir šaukė, kad “burlo- 
kai” užėmė Lietuvą. O čia 
augęs jaunimas tokios tautos 
nežino ir klausinėjo vienas ki
to, ką tas “burlokas” reiškia.

—o—
Birželio pradžioj Pennsylva

nia valstija turėjo 528,145 as
menis ant šalpos. Tai didelė 
armija. O kapitalistų laikraš
čiai diena iš dienos vis rašo, 
būk bedarbė “mažėja.”

—o—
Šių metų gyventojų, suraši

nėjimas parodo, kad Scranton 
miestas per 10 metų suma
žėjo 3,484 gyventojais, 
tos, kapitalistų spauda 
labai susirūpino ir rašo, 
nebėgtų į kitus miestus gyven
ti. Daugiausiai, tai jaunimas 
bėga, nes čia nėra darbų ir 
užsiėmimo.

—o—
Birželio 15 d. anglies kasy

kloj didelis akmuo krisdamas 
sutrėškė lietuvį Mykolą Žuką, 
žmogus buvo dar^tik 44 metų 
amžiaus.. Pavienis.

Bedarbis.

Įvyko aukščiausio labdary
bės komiteto posėdis Muzika- 
lėj salėj. Delegatų buvo tik 
apie pusė tuzino. Buvo du de
legatai nuo Lietuvos išeivių, 
žydų labdaringos organizaci
jos. Delegatai demokratinio 
nusistatymo. Buvo diskusuoja
ma, kaip mes turime žiūrėti į 
dabartinį perversmą Lietuvoj, 
siūlė programą sukėlimui pi
nigų biednuomenės reika
lams. Advokatas čeledinas sa
kė, kad mes negalime kištis į 
politiką, kad būk turime lai
kytis neutrališkai, kol Lietu
voj bus teisėta valdžia; jis 
sakė, gal Sovietų Sąjunga pa
naikins Lietuvą. Kiti sakė, kad 
pirma reikia susipažinti su 
nauja valdžia, jos programa 
ir tik tada jau rinkti pinigus. 
Kiti sakė, kad dabar rinkti pi
nigus ir juos laikyti Raudono
jo Kryžiaus žinioj, o paskui 
pinigai bus panaudoti kur rei
kia. Atrodo, kad yra žmonių, 
kurie planuoja lysti į draugijų 
ir kliubų susirinkimus ir kau
lyti pinigų. Gal jie bandys 
siųsti pagelbą pabėgusiam nuo 
Lietuvos liaudies ponui Sme
tonai. Ypatingai advokatas 
Čeledinas varėsi, kad kuo dau
giau rinkti pinigų ir juos lai
kyti Raudonojoj Kryžiaus ži
nioj. Po susirinkimo buvo 
skaitytas Brooklyno lietuvių 
trockistų laikraštis, kuriame 
ponas Strazdas puola Sovietų 
Sąjungą ir Raudonąją Armiją. 
Tai, matote, koki susirinkimai 
laikomi neva labdarybės var
du. Tikrumoj ten daromi pla
nai kovai prieš Lietuvos -naują 
liaudies vyriausybę ir Lietu
vos darbo žmones. Šis susi
rinkimas buvo tiktai parink
tųjų asmenų. Artojas.

Angly Ambasadorius Man
dagiai Priimtas Maskvoj
Maskva. — Atvyko nau

jas Anglijos ambasadorius 
Sovietams, darbietis Sir 
Stafford Cripps ir įteikė sa
vo įgaliojimus M. Kalininui, 
Sovietų pirmininkui. Kalini
nas ir užsienių reikalų vice- 
komisaras S. A. Lozovskis 
visų valandą mandagiai kal
bėjosi su anglų ambasado
rium.

Kerenskis Prašomas Laukan 
iš Anglijos

London.
Kerenskis, buvęs Rusijos 
valdovas, persikraustė iš 
Franci jos į Angliją kaipo 
pabėgėlis. Anglų valdžia įsi
leido Kerenskį tiktai su ta 
sąlyga, kad jis kuo greičiau
siai turi išvažiuoti iš Angli
jos. Kerenskis dabar nori 
plaukti p Ameriką.

f . ............................. - 111 - ----------------------------------------------------------------------------------------------

tai tautininkų kunigas Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų.

Darbai ir Bedarbiai
Nelabai senai kapitalistų 

didlapiai labai garsino, kad 
Detroite darbo bus per ištisus 
metus po 7 dienas į savaitę ir 
daug kitų nesąmonių buvo ra
šyta, bet gyvenimas ką kitą 
rodo. Viešų darbų darbinin
kai bastosi be darbo jau šim
tais, ir dar diena už dienos yra 
paleidžiama iš WPA.

Dirbtuvių paprastus darbi
ninkus šimtais atleidžia ir dar 
reikalauja ‘’viso gyvenimo 
griekų išpažinties,” tai yra 
metrikų ir pilietybės įrodymų, 
o žinom, kad šimtai bus to
kių, kurie dėl vienokių ar ki
tokių priežasčių negalės įro
dyt, ir tada išmes ant gatvių 
tūkstančius darbininkų, kurie 
dirbo dėl šios šalies per metų 
eiles.

Tiesa, meenanikai cįirba ge
rai, tuo laiku didžiuma dirba 
net po 7 dienas į savaitę, bet 
tai maža dalelė darbininkų. 
Chryslerio ir keletas kitų dirb
tuvių atleidžia darbininkus ir 
mašinas stato, taip, kaip kom
panijai būtų, galima padėti 
mažiau darbininkų ir padaryti 
daugiau darbo. Tai nieko ne
reiškia, kad bus daugiau dar
bų, su mažiau darbininkų pa
darys daug daugiau darbo. 
Todėl, kurie tiki kapitalistų 
spaudai ir bežiopsodami lau
kia daugiau darbo, sulauks 
šimtus bedarbių ant gatvių.

se, greta tėvo kapo. Palydėjo 
labai daug mašinų. Ant kapų 
pasakė tinkamą kalbą J. Kar- 
sonas. Liūdėjo visi jaunuoliai. 
Ilsėkis, jaunasis Stasį, gra
žiuose kapuose!

—o—i
Felikso ir Petronėlės Busle- 

vičių dukrelė Julė apsivedė su 
M. Drabužiu. Abu jaunave
džiai yra laisvų pažiūrų, tai 
ir civilį šliūbą ėmė. Tėvai Bus- 
levičiai ir Drabužiai sukvietė 
gimines ir draugus į vestuvių 
pokilį ir gražiai priėmė, pa
vaišino maistu ir valgiais. Sve
čiai linkėjo jaunai porai lai
mės ir pasisekimo. Nuo savęs 
linkiu daug metų smagaus ir 
laimingo šeimyniško gyveni
mo jaunai porai.

Svečias.

CLEVELAND, OHIO
Ketvirtadieni, 4 d. liepos įvyks 

piknkias, Wallings Grove. Bus gera 
orkestrą šokiams, gera muzikališka 
programa, trys gražios dovanos . ir 
tt. Įžanga 15c. Vaikams veltui. 
Kviečiame visus dalyvauti. Automo
biliams: važiuokite W. 25th St. 
Broadview Rd. Nuo Broadview 
Wallings Rd., sukite į dešinę ir 
kite iškabas iki pikniko vietos.

(155-156)

Bordeaux, Franci]a.
Užginčijama, kad buvęs 
Franci jos ministeris pirmi
ninkas Reynaud pabėgęs į 
Angliją ir prisidėjęs prie 
francūzų komiteto tęs karą 
prieš vokiečius.

SIŲSKITE Į LIETUVĄ
Pasaulines Parodos ir New Yorko Miesto

PAVEIKSLŲ ALBUMĄ

LAISVĖS ADMINISTRACIJA
427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y

: ĮSIGYKITE DABAR
J žemiau parodyta tik keli iš mūsų didelio sandėlio
• šios rūšies daiktų.
• your ol> watch

Praėj usį 
lio 23 d., 
Kliubas padarė 
tarimų,
tų, priimta trys rezoliucijos: 
prieš ateivių registravimą, 
prieš linčiavimą ir prieš tak- 
savimą balsuotojų (Poll Tax). 
Davė gerą raportą Civil Rights 
delegatas ir po raportų su
rinkta aukų dėl C. R. Federa
cijos paramos $5.51. Taipgi, 
buvo atvykęs atstovas nuo C. 
R. Federacijos ir aiškino da
bartinius įvykius-, kas dedasi 
mūsų valstijoj ir abelnai vi
soj šalyj, kad reakcijonicriai 
rengia ateivius ir 
nius piliečius taip 
kad neturėtų teisės 
ryti nė kalbėti.

Dėl darbo priežasčių pasi
traukė d. S. Tvarijonas iš gas- 
padoriaus vietos; jo vieton iš
rinktas d. Janonis. D. L. Kliu
bas finansiniai stovi gerai ir 
valdosi gera santaika. Dabar 
ateina į kliubą 6 lietuviški 
laikraščiai in turi diktą knygy- 

nariam naudotis veltui.
Alvinas.

Visko Po Biskį
Birželio 8 dieną Stasys Bus- 

levičius išvažiavo su savo 
draugais pasivažinėti ant mo
torinio dviračio, ant Lowell 
kelio ir liko ant vietos už
muštas. Tai buvo 20 metų am
žiaus jaunuolis. Jo tėvas mirė 
1932 m. Tėvas tada paliko sa
vo žmoną Jacentą Buslevičie- 
nę su 3-mi's mažais Vaidais. Ji 
turėjo daug vargo kol užaugi
no 2 sūnus ir. vieną dukrą. 
Dabar buvo gerai ir visi buvo 
linksmi, nes visi dirbo, bet ne
ilgam. Ir štai parveža negy
vą jos sūnų! Jis buvo palai
dotas birželio 11 d., Nashua 
lietuvių kooperatyvo kapinė-

ESTATE OF

BARRY P. SHAUNS 
(S ha I i ns kas) 

FUNERAL HOME
VESTIE E. DAVIS 

Licensed Mgr.

84-02 Jamaica Avenue 
Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteiksim nemokamai 

visose dalyse miesto
Tel., Virginia 7-4499.........

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 atrnaliavoju 
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

iki 
iki 
so

ŽIEDAI

nuo $1.50 augštyn 
Daimantai 

Melsvi-balti ir perfekto

ROBERT
LIPTON 

JEWELER 
Įsteigta 1892 

701 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y. 

Tarpe 
Graham & Manhattan Avės. ♦

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

■j .lautg

Odos, Kraujo ir Nervų Ligos Gydomos
Abclnas 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 j Dr. Zins. Leiskite man 
išaiškint jūsų sveikatos stovį be jo
kios prievolės iš jūsų pusės.

Ištyrimas dovanai.

Daroma Kraujo ir šlapimo Tyrimai, X-Spindullai

DR. L. ZINSistaiga 30 mc‘ų
110 EAST 16 ST., NEW YORK, N. Y.

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

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

APDOVANOKITE JAUNUOLIUS
s _________ __________________________ _

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

savo jaunuolius gražia, nauja Remington Typewriter mašinėle

Uc'5

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

duoda didelę nuolaidą.

Junior Deluxe Portable

Remington Mode! No. 5 Deluxe $49.50

Remington Model No. 1 Deluxe $59.50

Deluxe Noiseless Portable . $67.50

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

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



šeštas puslapis LAfSVifi
-.......................■ ■ ■ — ...............................-

Antradienis, Liepos
KSSC

Pataisa

Siuvėjų Žinios lyj pasakyta. Tai kur yra tas 
kitų srovių žmonių neįsileidi- 
mas? Kur yra tas organizuo
tumas ?

Jurginei Pavyko

pu- 
bet

zy-

dar nė-

delega- 
dirbtu-

Penktadienio vakare, 28-tą 
birželio, 1940 m., Arion sve
tainėj, įvyko Amalgameitų 
Unijos Lietuvių Kriaučių 54-to 
Skyriaus mėnesinis ir sykiu 
nepaprastas susirinkimas. Ja
me dalyvavo 440 kriaučių, 
kad išrinkus delegatą ir kitus 
Skyriaus viršininkus.

Perskaičius protokolą, išda
vus finansinį ir iš Tarybos vei
kimo raportą eita prie laiškų 
skaitymo. Laiškų buvo ne
daug. Bet viename buvo pra
šoma nupirkti Lapel Makers 
skyriaus 15-ką dolerinių tik ie
ty ant jųjų naktinės laivu eks
kursijos, kas ir buvo padaryta.

Michelsono Raportas
Delegatas Michelsonas išda

vė savo paskutinį raportą, nes 
jojo tarnyba jau pasibaigė. 
Pasibaigė, rodosi, nei nepra
sidėjus. Du metai taip grei
tai prabėgo, kaip debesio še
šėlis per siūbuojančius rugius, 
jeigu dar nepamiršote tą vaiz
dingą bėgį, čia tik užėjo ant 
šono rugių salos ir bežiūrint 
jųjų lengvai vingiuojančiomis 
viršūnėmis pralėkė kiton 
sėn, ir pranyko. Pranyko, 
atmintį gražią paliko!

j Delegatas savo raporte
mėjo, kad 5-kios lietuviškos 
kriaučių šapos dar stovi už
darytos, nedirba. Aštuonios 
šapos dirbinėja, bet pamažu. 
Abelnai paėmus, tai darbų yra 
mažai ir New Yorke. Dauglis 
tikisi gaut siūt kariškų uni
formų, bet kol kas jos 
ra pradedamos.

Per du metu, kaip 
tas sakė, užsidarė 28
vės New Yorke ir 100 ma- 
nufakčeminkų išėjo iš biznio, 
arba išlėkė į vadinamus lau- 

Ttus, kur yra galima gauti pi
gesnių darbininkų.

Baigdamas raportą dėkojo 
visiems: Tarybas nariams, 
dirbtuvių pirmininkams ir ko
misijoms už dviejų metų drau
gišką ir širdingą su juomi ko
operaciją visame kame.

Delegato Rinkimas
Į delegatus kandidatavo 

trys: Antanas Bubnys, Anta
nas Linkus jaunasis ir Jonas 
Hermanas. Pirmame balsavi
me Bubnys gavo 250 balsų, 
Linkus 135, o Hermanas 34. 
Balsavimas buvo viešas—ran
kų pakėlimu, bet pirmininkas 
Zayeckas balsų skaitytojus 
taip sumaišė, kad vienas kitą 
Vaktuotų nuo vogimo balsų.

Antrame balsavime Bubnys 
gavo 281 balsą, o Linkus 159. 
Vadinasi Bubnys gavo 121 
balsą daugiau, negu Linkus.

Delegato rinkimo 1938 m. 
skaitlinės neturint po ranka, 
gal mažai suklysiu sakyda
mas, kad Jonas Hermanas ga
vo arti šimto balsų. Gi šiais 
metais — 34. Kokis didelis 
skirtumas! Ir tą skirtumą pa
darė ne kas kitas, kaip tie iš
leisti lapeliai, kurie ir autorių 
ir Hermaną pavertė nykštu
kais, o socialistų kuopai paka
bino po nose smirdančia pan- 
čiaką, kad prisileido prie to
kio protinio bankrūto. Juk 
dėti savo vardą po tokiais de
magogiškais lapeliais yra že
miau kritikos. Lapelyj pasa
kyta :

“Komunistinis elementas per 
tuos keturis metus nerodė jo
kios tendencijos tolerantišku
mo—įsileisti kitų srovių žmo
nes. Jie visuomet grūdo saviš
kius.”

Vadinasi, buvę lygiečiai ne- 
'bilaikė 1936 metų padarytos 
sutarties, kuri uždraudžia lai
kyti kokųsus \ ir organizuotai 
eiti Skyriaus susirinkiman. Ta- 
čiaus praėję rinkimai parodė 
nesumušamą argumentą, tai 
tą, kad pusė buvusių lygiečių, 
su kuriais Jonas taip garsiai 
viešpatavo, o dabar ant jųjų 
purvus verčia — balsavo už 
Bubrų, o ne ųž “komunistuo
janti Linkutj’\ kaip kad lape-

Praėję 
pamoką 
taip pat. 
dabar ir

rinkimai davė gerą 
ir jaunajam Linkui 
Aš manau, kad nuo 
jis pradės daugiau

savistoviai protauti, 
šiol darė.

negu iki

laiko Ta- 
ir žinau, 
patvarkė,

Pats buvau metus 
rybps sekretorium 
kad jeigu Taryba 
jog šis klausimas neturi būt
nešamas susirinkiman išvengi
mui bereikalingų ginčų, erzi
nimų ir to būdavo prisilaiko
ma. Bet prie Linkaus išėjo 
atbulai. Jis du Tarybos už
draustus klausimus atnešė su
sirinkimui lyg ir tyčia sukelt 
suįrutę, ginčus. O ką tuomi 
atsiekė? Pasidarė sau dau
giau priešų!

Šv. Jurgio Draugijos meti
nis piknikas, įvykęs birželio 
29-tą, Dexter Parke, gražiai 
pavyko. Prisirinko skaitlingai 
publikos, kuri smagiai vaišino
si, o jaunimas šoko iki gero
ko paryčio prie Navicko ir 
Kaizos orkestrų.

Jurgine Draugija yra viena 
iš seniausių. Be to, jai ir jos 
parengimams padeda tas fak
tas, jog joj sutelpa visokių pa
žiūrų žmonės, be persekiojimo 
vieni kitų, be užsipuldinėjimų. 
Didžiumą jos narių sudaro 
katalikai, tačiau nevaržo ne- 
katalikų. Gal tas ir išaiškina, 
kad Jurginės pramogose rasi 
žmones nuo dešiniausio iki 
kairiausio linksminantis kartu.

“L.“ Rep.

1938 metų rinkimuose pažan
gieji buvo laimėję 700 balsų 
didžiuma. Oi sekamuose rin
kimuose, 1939 m., matomai, 
apsidžiaugę pereitais laimėji
mais, malioriai negana rūpino
si rinkimais ir pralaimėjo re
akcininkams 279 balsais. . Po 
to jie nusprendė, kad jiems 
nėra reikalo pralaimėt, šie
met gerai padirbėjo ir laimė
jo tokia didele didžiuma bal
sų. O' reikią žinot, kad re
akcininkai aršiau, negu kada 
nors, krikštijo pažangiečius 
raudonaisiais.

Malioriai parodė reakcinin
kams, kad juos negalima ap
gaut riksmu apie raudonumą.

“Laisvės” laidoj•.'už birželio 
28-tą, skelbime vardų aukoju
sių liet, organizacijų prakal
bose, įvykusiose birželio 26-tą, 
Central Palace, praleista ne
paskelbtas vardas Adelės Ba- 
kūnienės, kuri aukojo 50c. 
Atsiprašome.

Užbaigė Aukštesnę Mokyklą

ULaisvės” Piknike Bus 
Daug Tolimų Svečių

Praeitą savaitę sėkmingai iš
laikė egzaminus, užbaigiant 
High Schoolę jauna mergai
tė Blanch Bartkus, gyvenanti 
po num. 35 Stagg St. Tąja 
proga Blanches tėvai, Bartkai, 
surengė pariukę praeito šeš
tadienio vakare pagerbimui 
savo dukters. Dalyvavo Bart
kų giminės ir artimi draugai. 
Bartkai puikiai pavaišino sve: 
čius skaniais užkandžiais ir 
gėrimais. Susirinkę sveikino 
Blanchę, linkėdami jai laimin
gos ateities. P. Š.

Kiti Rinkimai Lankėsi “Laisvėje”

NOTARY 
PUBLIC

Telephone 
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street Brooklyn, N. Y<

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

LIETUVIŲ RAKANDŲ KRAUTUVE

J Skyriaus vice-pirmininkus 
kandidatavo Juozas Kairys ir 
Franas Stanaitis. Kairys ga
vo 218 balsų, Stanaitis 82. 
Kas yra išrinktu, tai patys 
matote.

Tarimų bei užrašų sekreto
rium vienbalsiai išrinkta Ka
zimieras Nečiunskas.

Į direktorius irgi vienbalsiąi 
išrinktas Kazimieras Kundro-

Joint Boardo nariais: Mi
chelsonas ir Pranckevičius.

Trade Boardo: Buivydas ir 
Yasaitis. Trade Executive 
Board—Nalivaika.

Pildančiosios Tarybos na
riais išrinkta: Franas Stanai
tis ir Juozas Ambrazaitis. Į 
šią vietą kandidatavo šeši vy
rai.

Rinkimams pasibaigus užėjo 
ant steidžiaus Bubnys. Jis pa- 
dėkavojo žmonėms už jojo iš
rinkimą, sakydamas, jog dirb
siąs visiems lygiai, nedaryda
mas jokio skirtumo nei tiems, 
kurie už kitus balsavo, 
tiems, ką išleido prieš jį 
pelius. Ir čia susirinkimas 
sibaigė.

J. Nalivaika,
Skyriaus Koresp.

nei
la- 
pa-

Anksti pirmadienio rytą ap
lankė “Laisvės” įstaigą būrys 
draugų iš Naujosios Anglijos: 
A. Apšegienė ir Altą Apšegai- 
tė iš Auburn, Me; E. ir Ch. 
Freimantai ir sūnus Williamas 
iš Somerville, Mass., ir P. 
Vaškienė iš Brighton, Mass. 
Atvyko pamatyt Pasaulio Pa
rodą ir didmiestį, taipgi ža
dėjo atlankyti brooklyniečius 
Kalendrus, kadangi Kalen- 
drienė buvusi P. Vaškienės 
mylima draugė, kurios jau per 
daug metų nemačiusi. .

Apžiūrėję įstaigą, svečiai 
palinkėjo geros kloties įstai
gai ir, kad tą klotį užtikrint, 
dd. Vaškienė ir Apšegienė pa
dovanojo “Laisvės” reikalams 
po $1, Freimantai $2. Visi 
šie draugai yra seni “Laisvės” 
skaitytojai ir rėmėjai.

Drg. Apšegienė, įstaigą ma
čiusi pirmu kartu, dar biskį ir 
pabarė, kad “Laisvė”, r&pin- 
damosi visų žmonių reikalais, 
save užmiršta, įstaiga ankšta, 
neturtingai įrengta. Sako, 
“Laisvė” žymiausias lietuvių 
laikraštis, žmonės pinigų su
dėtų įsteigt patogesnės patal
pas savo įstaigai ir jos darbuo
tojams, jei tik paprašytumėt.

Į šiemetinį “Laisvės” pikni
ką, atrodo, žmonės rengiasi 
energingiau, negu kada nors 
seniau, nors ir praėjusiems 
piknikams niekad netrūko 
energijos, tad ir publikos ne- 
stokuodavo.

Sekamais 12-ka mėnesių 
Queens’e manoma išleist 21 
milioną dolerių. . WPA dar
bams.

Brooklyniečiai apie Smetoną
- Apie Lietuvoje buvusį smeto
ninį režimą žmonės įvairiai 
kalba. Jūsų Reporteriui atsi
klausus žmonių apie buvusį 
“tautos vadą,” gauta štai ko
kių atsakymų:

—Jau buvo laikas ir reika
las pasiųsti Smetoną šunims 
šėką pjauti I—pareiškė ramu
sis Vincas Jankeliūnas.

—Buvau nepatenkintas sme
tonine valdžia. Gerai, kad ji 
žlugo. Naujoji valdžia išmėš 
smetoninį brudą iki dugno,— 
rimtai užakcentavo Tarnas 
Bubelis.

—Mūsų tautos “vadas” pa
bėgo apsivogęs I— kilnodamas 
didelius juodus antakius, įkir
to Jaras Pavalčiūnas.

—Smetona buvo politinis 
banditas. i Jis banditiškai už
smaugė Griniaus valdžią. Ver
tas didelės bausmės! — žan
dus pakraipęs, pareiškė Juo
zas Lapinskas.

—Pritariu dabartinei Lietu
vos valdžiai. Lai tik ji dirba, 
kad Lietuva nežūtų, — sakė 
Pijušas Višniauskas, Lady 
Roslyn cigarų pardavėjas.

—Jeigu dabartinė Lietuvos 
vyriausybė veiks gerai, tai vis
kas gerai ir bus, — lėtai, bet 
nuoširdžiai kalbėjo Al. žar- 
nauskas.

—Smetona išnešė kudašių... 
Boba iš ratų—> ratams leng
viau ! — ironiškai pastebėjo 
Petras Kapickas, pasukdamas 
po stiklą alaus visam būriui 
Petrinių proga.

—Smetona Lietuvai buvo 
tiek reikalingas, kiek tiltui 
reikalinga skylė — iškošė pro 
suspaustas lūpąs Antanas 
Brokas.

nusišypsojęs, pra- 
Kovas.
Smetonai patekti 
laikė mano broli,

—Sugriautas Smetonos re
žimas. Gerai. Lai gyvuoja 
Krosnos Tiltas! — entuziastiš
kai šūktelėjo Petras Grabaus
kas.

—Norėčiau, kad Smetona 
būtų grąžintas Lietuvon..— 
sarkastiškai 
tarė Juozas

—Linkiu 
tenj kur jis
“maitindamas” jį juoda duona 
ir vandeniu! — piktai palin
kėjo Kansijonas Levanas.

—Smetona paeina iš mūsų 
krošto, ale didelą šarmotą 
mums padarė, pabėgdamas į 
Prūsus su visu maišu pinigų, 
—lėtai papasakojo Mr. Du- 
gan-Daužickas.

Prie šių nuomonių Reporte
riui netenka nieko pridėt, nei 
atimt. . . Reporteris.

Pažangieji Malioriuose 
Laimėjo Rinkimus

Louis Weinstock, pažangiųjų 
eilinių narių kandidatas į Ma- 
liorių 9-tos Tarybos finansų 
sekretorius, išrinktas didžiau
sia didžiuma balsų, kokia ka
da nors gauta tos tarybos rin
kimuose. Su juomi kartu iš
rinkta ištisas pažangiečių slei- 
tas biznio agentų : D. B. Pasi- 

»iii, R, Jaffe, L. Bernstein, H. 
Richards, B. Pompei, Ch. 
Dunne, M.-Schwartž,- N. Flax.

Rinkimai įvyko birželio 29- 
tą, Windsor Hali, 67 W. 66th 
Si., K1. Balsuota mašino-
mis.. , v .. _

Už Weinstock paduota bal 
su 4,021, už jo oponentą re
akcininką iZausnerį 2,375

Jau iš keliolikos kolonijų 
gauta pranešimai, jog rengia
masi atvykti busais, o, kaip 
žinia, paskiausiomis dienomis 
tie pranešimai padaugėja. 
Taipgi būna ir tokių nuotikių, 
kad busais atdunda būrys sve
čių iš kolonijos, kuri iš anks
to nei žodeliu nebuvo atsira- 
portavus. Taigi, brooklyniečiai 
privalome būti pasiruošę pasi
tikt daug svečių.

Patys namiškiai irgi ne
snaudžia. Bilietų platintojai 
sako, kad iš ahksto bilietų 
pardavimas ‘ labai spartus, 
žmonės sako — visuomet lan- 
kydavpmės “Laisvės” pikni
kuose, o kas gi galėtų jį ap-i 
leist šiemet, kuomet yra tiek 
daug kuo pdšidalint, pasitart 
su draugais. ■ '

Piknike dainuos 4 chorai, 
grieš dvi didelės orkestros šo
kiams. Prie iš anksto pirktų 
bilietų bus 4 piniginės dovanos 
—$10, $7, $5 ir $3. >

Mrs. G. Ebersole, 18 m., 
sesuo 16-kos metų žudeikos 
Paul Ebersole, esančio kalėji
me trim dešimtim metų, rasta 
nužudyta savo namuose, 589 
E. 136tb St., Bronx. ,

Skrybėlinių unija padarė 
bendrą sutartį metalinių ir 
medinių formų dirbėjam. Gau
na 37^2 valandų savaitę vie
ton 40 vai. ir šiaip pagerini
mus darbo sąlygų.

FRANK NORRIS

ir

Lietuvis Budavotojas
Budavoju naujus namus ir 

pertaisau senus 
Taipgi atlieku plytų ir 

eementp; darbus
Apšingeliuoju iš lauko namus
stogus; visokiais' naujausio išdifr 

bimo šingeliais už labai 
prieinamas kainas.

Telefonuokite: Flushing 9-4485

59-25 155th St.
Flushing Heights, L. L

SUSIRINKIMAI
EAST NEW YORK, N. Y.
LDS 13 kp. susirinkimas jvyks 

trečiadieni, 3 d. liepos, 8 v. v. Logan 
Inn patalpoj. Šaukiamas trečiadieni, 
todėl kad ketvirtadieni amerikoniška 
šventė, 4-ta d. liepos. Visi nariai jsi- 
tėmykite., —A. B. Sekr. (155-156)

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 žemes. Parsiduoda už prieina
mą kainą. Priežastis pardavimo — 
nėra gaspadoriaus. Prašome kreiptis 
sekamu antrašu: M. Bibiencik, 
R. D. 4, Richfield Springs, N. Y.

(154-162)

žmogus dirbti prie 
New Jersey valstijoj, 
tokio, kuris galėtų 

darbą. Darbas ant vi-

REIKALAVIMAI
Reikalingas 

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

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-3622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

J. GARŠVA
Grabolrius-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

CHARLES9
UP-TO-DATE

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

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

Gerai Patyrę Barberlai

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

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

* Tikrai Žinokit, Kad Perkant Sau Vy-
• nūs ir Likerius Reikia Pirkti Patin-
* karnoj Krautuvėj
4h ’ į

• Manhattan Liquor Store

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuve Williamsburgh’e

p . SMST U

Calverts
‘’Special*

UrtCMrtMMtKUMCA. 
k ėtui «m J

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ RŪSIŲ GfiRIMŲ

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.

BAR ir GRILL 
LIETUVIŲ RESTAURANAS 
Įdomiai jpuošta 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

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Tel. Stagg 2-0783
NIGHT—HA vemeyer 8-1158

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

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

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

426 SOUTH 5th STREET BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewes elevelterlo stoties Tel. Evergreen 4-9508
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Lietuviui Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 
(Steam Boiler)

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

FRANK DOMIKAITIS
417 Lorimer St.

RESTAURACIJA
Brooklyn Laisves” Name

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

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

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO

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