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Ruoš kime vasari
nes pramogas “Lais
vei” paremt Jos yra 
didelė atrama šiam 
lietuviškos liaudies 
dienraščiui

Liepos 4 dieną gamta iš
kirto dienraščiui “Laisvei” 
negražų šposą, būtent, apli
jo Maynardo pikniką. Nuos
toliai gana dideli. Ypač va
sarą, kai laikraščiui ir taip 
sunkiau verstis, keleto šim
tų dolerių nuostoliai pasida
ro dar didesni.

LIAUDIES PLATFORMA LIETUVOS SEIMO RINKIMAM
Brooklyne piknikas buvo 

labai didelis — didesnis už 
pernykštį. Deja, čia visą 
biznį varė parko savininkai, 
o dienraščio įplaukos susi
dėjo tiktai iš įžangos tikietų 
ir vieno kito laimėjimo* To
dėl finansinė pa?ama‘ toli 
gražu netokia, kokią pikni
kai duodavo seniau, kai bū
davo laikomi Ulmer Parke.

Beje, žmonės klausinėjo, 
kodėl “Laisvė” savo pikni
kus iškėlė iš Ulmer Parko. 
Kalta ne “Laisvė”, bet val
džia, kuri tą parką išgriovė 
ir dabar stato namus.

Kaip ten nebūtų, tai visa 
parodo, kad dienraščiui ši 
vasara finansiniai bus sun
ki. Todėl draugąi, kurie iš
tesi ir aukoja/įvairiems tik
slams, taip pat kurie skirs
to nuo parengimų aukas, 
gražiai pasielgs, jeigu ne
pamirš ir “Laisvės”.

Neseniai teroristai padė
jo bombas /‘Daily Worke- 
rio” raštinėje ir Vokietijos 
konsulato patalpoje. O lie
pos 4 dieną tie bjaurybės 
padėjo bombą Anglijos pavi- 
lijone Pasaulinėje Parodoje. 
Čia sprogdama bomba už
mušė du žmones ir keletą 
sužeidė.

Tai visa rodo, jog tai bu
vo darbas tos pačios tero
ristų šaikos. Ji turėtų būti 
surasta ir nubausta.
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Politikieriai tebespeku-
liuoja, ką darys preziden- gkrint'Chin^i" neprikišu- 

somybę ir užkirst kelią Ja
ponijai į pietų rytus Azi-

ORAS.—Dalinai ap&niau-

tas Roose veltas. O jis dar 
nepasakė, ar jis kandida
tuos trečiam terminui j pre
zidentus, ar ne. __ ___
kratų konvencija jau čia 
pat.

Norisi papranašauti. Man 
atrodo, kad jis kandidatuos, 
jeigu tik demokratėj kon
vencija padarys ant jo 
spaudimą. Rooseveltas nori 
pravesti savo karinę pro
gramą ir nepasitiki kitais 
savo kolegomis.

Be to, jis veikiausia ma
no, kad tik jis vienas galėtų 
būti išrinktas ant demokra
tų tikieto. Demokratai bijo
si republikonų, kurie rodo 
nepaprasto veiklumo ir no
ri į Baltąjį Namą įjoti sa
vo kapitalistą Willkie.

Ateinantį sekmadienį Lie
tuvai bus didelė, istorinė 
diena. Tai bus naujo seimo 
išrinkimas. Pirmu sykiu vi
soje Lietuvos istorijoje taip 
laisvai ir taip skaitlingai 
Lietuvos liaudis panaudos 
savo pilietines teises ir tars 
savo žodį dėl savo ateities.

Lietuvos ponija jaučiasi 
labai prastai. Visą laiką 
viešpatavus ir smaugus kra- 

ji pasijuto bespėkė. Iš 
rankų tapo išmuštas 

ginklas. O be ginklo jėgos 
ponija valdyti negali.

Sveikinimas Naujajai
Lietuvos Vyriausybei

Iš "Laisvės” Pikniko
Penki tūkstančiai lietuvių, susirinkusių į Amerikos lie

tuvių liaudies dienraščio “Laisvės” didžiulį pikniką, lie
pos mėn. 7 d., 1940, Clinton Parke, Maspethe, N. Y., iš
klausę R. Mizaros pranešimo apie naują padėtį Lietuvoje, 
taria:

1. Džiaugiamės naujosios vyriausybės pravestomis re
formomis—išlaisvinimu politinių kalinių, atskyrimu ba
žnyčios nuo valstybės ir kt. ir reiškiame vilties, kad lais
vės saulė, patekėjusi Lietuvos žmonėms, niekad nenusi
leis.

2. Džiaugiamės paskelbtais Seimo rinkimais ir esame 
giliai įsitikinę, kad susirinkęs laisvai išrinktasis Seimas 
nustatys tvirtas gaires Lietuvos ateičiai.

3. Esame pasirengę gelbėti naujajai Lietuvos vyriau
sybei visuose josios žygiuąse, daromuose naudai Lietuvos 
liaudies.

4. Trokštame palaikyti su laisva Lietuvos liaudimi 
glaudžius ryšius, kurie padėtų mums čia Amerikoje pa
laikyti lietuvybę ir pažangą.

Tegyvuoja naujoji Lietuvos vyriausybė!
Tegyvuoja laisva Lietuvos liaudis!
Tegyvuoja laisva Lietuva!

Pirmininkas, Jonas Ormanas.

Ragina Jungtines Vals
tijas Susitart su 
Sovietų Sąjunga

Washington. — Politinė 
apierikonų o r g a n i z a cija, 
Foreign Policy Association 
ragina Amerikos valdžią 
susitart su Sovietų Sąjun
ga išvien veikti, idant už-

Pietų rytuose Azijos, be 
kitko, yra Holandiška Ryti
nė Indija. Foreign Policy 
Associacija numato, jog kai 
vokiečiai ir italai šturmuos 
Angliją, tuo laiku japonai 
maršuos grobt Holandišką 
Rytų Indiją bei kitas sveti
mas žemes tame Azijos šo
ne.

Jungtinės Valstijos andai 
persergėjo japonus neliest 
Holandiškos Rytinės Indijos 
su gausingiausiais pasauly
je gumos šaltiniais, su me
talų kasyklomis, žibalo ver
smėmis ir kitais gamtiniais 
turtais, kurie reikalingi ir 
Amerikai.

Foreign Policy Associa
tion, tai yra, Užsieninės 
Politikos Sąjunga perspėja 
Washingtono valdžią, kad 
<‘net jeigu būtų paaukota 
Japonijai Chinija, dar ir to 
neužtektų japonam.”

Apart siūlomos Amerikai 
sutarties su Sovietais, ši 
Politikos Sąjunga ragina 
Jungtines Valstijas remti 
Chiniją pinigais ir ginklais 
prieš Japoniją.

Namo Grįžtąs Amerikos Am
basadorius iš Francijos
New Yorke girdėta radio 

pranešimas iš Vokietijos, 
kad W. C. Bullitt’as, iki šiol 
buvęs Amerikos ambasado-

Washington, liepos 8.— 
Pranešama, • kad preziden
tas Rooseveltas šią savaitę 
reikalaus, kad kongresas 
paskirtų dar penkis bilio- 
nus dolerių Amerikai gink
luot taip, kad būtų gatavai

rius Franci j ai, grįžta į pagaminta ginklų dviem mi- 
Jungtines Valstijas. lionam armijos.

Apvogęs Panevėžio Iž- 
dą, Pabėgo Smetonos 
Švogeris Hodakauskas

(Specialus Pranešimas 
“Laisvei”)

Kaunas.—Buvęs Panevė
žio majoras Hodakauskis, 
Smetonos švogeris, pabėg
damas į užsienį, pasiėmė ir 
miesto iždo pinigus. Hoda- 
kovskio vardas yra plačiai 
“žinomas” Lietuvoj kaipo 
didelio tautininkų kyšinin
ko, didelio sukčiaus bizniuo
se ir kaipo lenkomanų tė
vo. Būdamas tautininkų 
vadu, jis savo namuose 
niekuomet nekalbėjo lietu
viškai, bet šlėktiškai-lenkiš- 
kai. Hodakauskas buvo len
kų bajorų užtarėjas Lietu
voj ir padėjo pravesti įs
tatymą dėl žemės sugrąžini
mo dvarponiams.

Hodakovskis ir buvo vie
nas iš Lietuvos Lenkijos 
“unijos” šalininkų, ir ne 
sykį jam Varšava apmokėjo 
už tai grynais zlotais...

Tai toks buvo šis tauti
ninkų šulas ir galingas Lie
tuvoj įonas Romanas Ho
dakovskis, kurį Smetona 
taip neseniai norėjo paskir
ti Kauno burmistru... Jis, 
kaip ir jo vyriausias “va
das”, apvogė liaudies turtą 
ir pabėgo užsienin, kur jis 
turi daufe “sutaupų”...

Rooseveltas Reikalaująs 
Ginklą Dviem Milionam

25,000 KAUNIEČIŲ NOMINAVO
SAVO KANDIDATUS J SEIMĄ

Sąjungą ir skel- 
pagerinimus dir-
Lietuvos žmo-

(Specialus Pranešimas 
“Laisvei”)

Kaunas, liepos 8.—Pir
mas mitingas dėlei Seimo 
rinkimų čia įvyko liepos 6 
d. stadiume. Susirinko 25 
tūkstančiai darbo žmonių, 
su plakatais Sveikinančiais 
Sovietų 
biančiais 
bantiems 
nėms.

Lietuvos ministeris pirmi
ninkas Justas Paleckis pa
sakė susirinkimui kalbą, ir 
po to susirinkusieji po ap- 
svarstymų-vienbalsiai nomi
navo kandidatais į Lietuvos 
Seimą nuo Kauno savival
dybės šiuos asemenis:

Daktarą A. Garmų, Kau
no įgulos kareivį Jaukušą 
ir atstovą Lietuvos Jaunųjų 
Komunistų Sąjungos Bie
liauską.

čia buvo vienbalsiai no
minuoti ir kiti kandidatai į 
naująjį Lietuvos seimą: 
darbininkai, buvusieji poli
tiniai kaliniai, darbo unijų 
vadai, kareiviai, žemdirbiai 
valstiečiai, vadovaujantieji 
visuomenės veikėjai, artis
tai, rašytojai, muzikos kom
pozitoriai, ir kt.

Liepos 7 d„ Lietuvos vy
riausybė patvirtino centra- 
linę rinkimų komisiją pri-

Jaunuoliu Kongresas Atsisa
kė Smerkt Sovietus

College Camp, Wis.—Am
erikos Jaunuolių Kongresas 
atmetė įnešimą pasmerkt ir 
Sovietų Sąjungos vyriau
sybę kaip “diktatūrą.”

Saujelė nepatikrintų de
legatų pabėgo iš kongreso, 
kada mandatų komisija mė
gino juos patikrint. Jie ki
tur susirinko ir pasikvietė 
G. Tunney kurti nau-ją jau
nimo organizaciją, bet grei
tai ir ta pati saujelė suski
lo į tris dalis.

Jaunuolių Kongresas pa
kvietė negrą kumštynių 
čampioną Joe Luisą įstot į 
jų organizaciją.

48 Asmenys Užmušti Meksi
kos Prezidento Rinkimuose

Mexico City, liepos 8. — 
Per Meksikos prezidento 
rinkimus užmušta bent 48 
asmenys.

Pranešama, kad respubli
kos valdžios kandidatas Ca
macho gavęs daugiau balsų 
už fašistų kandidatą gene
rolą Almazaną.

Bažnyčia ir Amerikos 
Wall Strytas remia Almaza
ną. Sakoma, kad jis darys 
ginkluotą sukilimą, jeigu 
nebus pripažintas išrinktu.

Chungking, Chinija.-rMū- 
šyje su japonais >tapo nu
kautas narsus , chinų gene
rolas Chang \. Tze-chung, 
kaip praneša United Press.

žiūrėt rinkimus į Lietuvos 
Seimą.

Veikiantysis Lietuvos Re
spublikos prezidentas Jus
tas Paleckis paskelbė įsta
tymą, kas liečia rinkimus, 
pagal kurį visi Lietuvos pi
liečiai, kurie iki rinkimų 
dienos pasiekia 21-nų metų 
amžių, turi teisę balsuoti 
rinkimuose.

Pagerinimai Darbo
Liaudžiai; Draugiški

Ryšiai su Sovietais * H
fe

Anglai Nukirto Devynis 
Vokiečių Bombininkus

London, liepos 8.—Vokie
čių orlaiviai per dieną nu
metė 100 padegančių ir 12 
sprogstamųjų bombų į įvai
rias Anglijos dalis. Užmu
šė 5 asmenis; sužeidė kelis 
kartus daugiau.

Pasak anglų komandos, 
tai jie nušovę žemyn devy
nis bombinius vokiečių or
laivius.

Anglijos lėktuvai bombar
davo Vokietijos miestus 
Bremeną, Kielį ir kitus, 
taipgi vokiečių orlaivių sto
vyklas Holandijdj ir Norve
gijoj.

Būsianti Įvesta Diktatoriška 
Konstitucija Francijoj

Paryžius, liepos 8.—Fran
cijos vyriausybė praneša, 
kad francūzų seimas turės 
šią savaitę priimt naują 
konstituciją, kuri duoda vi
suotiną, nevaržomą diktato
rišką galią ministeriui pir
mininkui maršalui Patainui. 
Naujoji Francijos konstitu
cija rašoma pagal modelį 
generolo Franco, fašistinio 
Ispanijos diktatoriaus.

Labai didelis skaičius 
francūzų įsirašė į prieš-res- 
publikinę organizaciją, kuri 
vadinasi Liepsnojantis Kry
žius.

Pirmiaus buvęs Francijos 
premjeras P. Lavai, dabar
tinis ministerių vice-pirmi- 
ninkas, užreiškė, kad bū
sianti “pastovi” ta konsti
tucija, kurią gamina jis su 
savo bendradarbiais.

(Lavai visuomet stojo už 
Francijos susidraugavimą 
su Vokietija ir Italija.)

Sakoma, kad maršalas 
Petain jau nesivadins Fran
cijos ministerių pirmininku, 
bet “valstybės galva.”

Neoficialiai pranešama, 
kad pasitrauksiąs Francijos 
prezidentas Lebrun.

Vichy, Franci j a, liepos 8. 
Francūzų orlaiviai vėl bom
bardavo Anglijos karo lai
vus Gibraltare ir sužeidė 
vieną stambų karinį anglų 
laivą.

Berlin, liepos 8.-Francū- 
zai kariauja išvien su ita
lais prieš Anglijos koloniją 
Kenyą, Afrikoje, kaip skel
bia vokiečiai.

A: Aki

(Specialus Pranešimas “Laisvei”)
< ■

Kaunas.—Lietuvos spauda paskelbė Darbo žmonių Są
jungos platformą rinkimam naujo šalies Seimo, kurie 
įvyks liepos 14 d. ši rinkimų platforma, be kitko, skelbia 
štai ką:

Užsieninės politikos srityje—draugiškumas tarp Lietu
vos žmonių Respublikos ir Sovietų Sąjungos ir tvirta, 
nesuardoma sąjunga tarp Lietuvos Respublikos ir So
vietų.

Vidaus politikos srityje—paliuosuot dirbančiuosius 
kaimiečius nuo užvilktų mokesčių ir nuo taksų; panai
kint įvairias pabaudas jiem už įstatymų peržengimus;

Panaikint beturčių ir smulkiųjų ūkininkų įsiskolinimus 
bankams;

Teikt kuo didžiausią valstybės pagalbą bežemiams ir 
mažažemiams valstiečiams;

Pagerint sąlygas darbininkam ir raštinių tarnautojam, 
pakeliant jiem algas ir pagerinant darbo sąlygas abelnai;

Įvest socialę apdraudą darbo žmonėms ligoje ir nelai
minguose atsitikimuose, ir ši apdrauda turi būt teikiama 
kaštais samdytojų bei valstybės.

Sustabdyt mokėjimą pensijų-pašalpų turtingiems ir 
priešliaudiškiems elementams;

Panaikint asmeniškus extra primokėjimus aukštiesiems 
valdininkams;

Sumažint peraukštas valdininkų algas, kokios buvo mo
kamos prie senosios valdžios;..

Numušt kambarių-butų rendas-nuomas biedniems jų 
samdytojams;

Kovot prieš pelnagrobius.
Seimo rinkimų platforma, toliau, sako:
“Mūsų žmonių priešai ir jų pakalikai paskleidė viso

kius provokatoriškus girdus, būk dabar Lietuvoj esanti 
naudojama prievarta ir smurtas prieš tikinčiuosius žmo
nes; būk naujoji Lietuvos vyriausybė varu uždarinėjanti 
koplyčias, maldos vietas ir būk jinai norinti įvest verstiną 
organizavimą bendrų-kolektyvių ūkių kaimuose. Tie gai
valai paskleidė ir daugiau panašių šmeižtų.

Bet šie gandai yra neteisingi ir be jokio pamato. Jie 
skleidžiami tuo tikslu, kad suskaldyti Lietuvos darbinin
kų ir valstiečių vienybę, sėt nepasitikėjimą žmonėse kas 
liečia naująjį gyvenimą ir sugrąžint daugumos nekenčia
mą senąjį režimą.

Netikėkite tais girdais!
šią rinkimų platformą pasirašė:
Atstovai Sylva Mezginių Darbininkų Fabriko,
Diana Kojinių (Pančiakų) Fabriko,
šilko Fabriko,
Medvilnės (Bovelnos) Audyklos,
Aleksoto Stiklo Fabriko,

. .šią Seimo rinkimų plotformą taipgi pasirašė atstovai: 
Dirbančiųjų Valstiečių Organizacijų, 
Mokslo ir Literatūros, 
Lietuvos Komunistų Partijos Centro Komitetas, 
Lietuvos Darbo Unijų Centro Biuras, 
Lietuvos Jaunųjų Komunistų Sąjungos Centro Komi 

tetas ir kitos visuomeninės organizacijos.

Spėjama, kad Sovietu 
Laivynas Gali Užimti 
Rumunijos Prieplauką

Liepos 8.—Radio praneša, 
kad Sovietų karo laivynas 
telkiasi ties Constanza, Ru
munijos prieplaukos miestu 
prie Juodųjų Marių. Sako
ma, kad Raudonasis Laivy
nas bile valandą galįs užimt 
Constanzą.

(Taipgi girdėta, kad So
vietai labai pasipiktinę tuo- 
mi, jog Rumunijos kariuo
menė ir policija sušaudė du 
tūkstančius laivakrovių. To
kiu žvėriškumu Rumunijos 
valdžia įrodžius, kad jinai 

neverta valdyt šalį.)
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Skaitykite Visi! Pirmoji 
Korespondencija Iš 

Laisvos Lietuvos

..'.t 3

■

šiomis dienomis bus at
spausdinta tiktai “Laisvėje” 
pirmasis laiškas - korespon
dencija iš Laisvos Lietuvos. 
Skaitykite visi!

A
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Nužudė Annamo Karaliuką
Singapore, liepos 8.—Neo

ficialiai pranešama, jog ne
žinia kas nužudė Annamo 
karaliuką Bao Dai ir jo pa
čią. Annam yra Francijos 
kolonija su pusšešto miliono 
gyventojų, Pietinėj Azijoje.
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Antradienis, Liepos 9, 1940

Didysis Žygis į Laisvę
Lietuvos naujoji vyriausybė drąsiai ir 

begailestingai daužo verguvės pančius 
vieną po kitam. Kiekvienas laisvę mylįs 
lietuvis vėlina jai geriausio pasisekimo. 
Kiekvienas doras ir sąmoningas lietuvis 
džiaugiasi pravedamomis reformomis 
kaip ekonominio ir politinio, taip kultūri
nio gyvenimo srityje.

Iš Kauno praneša, kad naujoji vyriau
sybė panaikino Lietuvos konkordatą su 
Vatikanu. Šį vyriausybės žygį istorija 
skaitys didžiuoju žygiu į Lietuvos liau
dies laisvę.

Tikinčiųjų žmonių teisė melstis ir už
laikyti bažnyčią pasilieka neliečiama, bet 
kunigų ir bažnyčios sauvaliavimui ir 
viešpatavimui ant žmonių padaromas ga
las. Ta tamsioji jėga ilgai teriojo ne 
tik žmonių protą, bet ir kišenius. Vati
kano ranka buvo Lietuvoje svetima ran
ka. Jos nebebus. Įvyksta piliečių sulygi
nimas—prieš šalies įstatymus ir padava- 
dijimus. Kiekvienas prasižengėlis bus ly
giai traktuojamas—juodoji sutona nebe
bus apsauga ir priedanga prieš įstaty
mus ir teismus. Kunigijos privilegijoms 
pabaiga. ■ ■ ■ ,

Uį 'f I >
Sitai pivilegijuotai luomai vyriausybė 

davė ir kitą skaudų smūgį, būtent, atė
mė suktai, netiesotai įsigytas dideles že
mes. Kunigams nebemokės riebių algų. 
Smetonos šių metų budžete kunigų al
goms buvo paskirta 2,100,000 litų. Ši 
graži suma dabar eis Lietuvos kultūrini
mo reikalams, žmonių apšvietai, žmonių 
gerovei. Sunkiau, žinoma, bus kunigams. 
Bet daug lengviau bus Lietuvos žmonėms 
—visiems, netikintiems ir tikintiems.

Tai šitaip mūsų gimtinė šalis yra lais
vinama. Smūgis po smūgio kertama prie
spaudai, kaip dvasiniai, taip ekonominiai 
ir politiniai.

Lietuvos liaudis džiaugiasi. Ji atbudo 
ir išsijudino. Visa tauta demonstruoja sa
vo džiaugsmą. Visa tauta įsitraukia į kū
rybos darbą.

Tas kaip kam baisiai nepatinka. To 
kaip kas baisiai bijo. Pavyzdžiui, menše
vikų “Naujienos” (liepos 5 d.) šitą Lie
tuvos liaudies išsijudinimą ir pajutimą 
laisvės ir galios skaito didele nelaime. 
Editoriale “Tūkstančių Tūkstančiai” sa
ko: Jeigu tas tiesa, “tai Vyriausias Lie
tuvos žmonių, ir ypač.Kauno gyventojų,, 
užsiėmimas dkbar yra dalyvauti demon
stracijose ir masiniuose mitinguose.”

Vot, “Naujienoms” patiko prie Smeto
nos režimo, kai Kauno gyventojai nega
lėdavo nė mažiausio savo reikalams mi- 
tingėlio susišaukti, kai visokios politinės 
demonstracijos būdavo laikomos “tėvy
nės išdavimu” ir buvo griežtai uždraus
tos. Dabar Lietuvos liaudis laisva: gali 

X demonstruoti, gali susirinkti ir reikšti 
džiaugsmą, statyti savo reikalavimus, 
svarstyti savo reikalus. Tas nepatinka 
“Naujienoms” ir visiems liaudies reikalų 
neigėjams. Jie trokšta ramybės ir tylos— 
kapų ramybės ir tylos, po kurka saujelės 
smetonininkų.

Lietuvos vyriausybės pastangos taipgi 
nepatinka Chicagos “Draugui”. Liepos 5 
dienos randame editorialą “Užpuolė ir 
Apvogė”. Ten skaitome: “Sovietų Rusija 
nepasitenkino Lietuvos nepriklausomy
bės pasmaugimu. Maskvos sudarytos 
‘vyriausybės’ rankomis apvogė Katalikų 
Bažnyčią Lietuvoje, konfiskuojant jog 
turtą, likviduojant vienuolijas. Šiuo ak
tu, aišku, yra apvagiama Lietuvos gy-
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Meksikoj vaikų mokykla atvirame ore, pavėsyj. Tolumoj matosi Teotihucan piramida. 
das.

savo
“Par

Ji Žino, Ką Daro
—Mūsų jaunasis laiškanešys 

tikras pasileidėlis: kasdien, 
kai jis pas mus ateina/ jis 
man pavagia vieną bučkį.

—Kaip tai — nejaugi jums 
kasdien ateina laiškų ?

—žinoma. Aš kasdien pati 
parašau po vieną atvirą 
ką.

A

i

ventojų milžiniškoji dauguma—katalikų 
visuomenė.”

Už viską kalta, Maskva, žinoma, nors 
“Draugas” niekur neparodo, kad nors 
vienas to bažnyčių turto grašis būtų 
buvęs nugabentas Maskvon. Visas jis pa
silieka Lietuvoje. Skirtumas tik tame, 
kad iš klebonijų pereina jis į visos liau
dies rankas. Tos didelės ir derlingos že
mės pereina į valstiečių rankas.

Beje, “Draugo” redaktorius pamiršo 
tą didįjį Kristaus prisakymą: “Kupranu
garis lengviau išlys per adatos skylutę, 
kaip turtuolis pateks į dangaus karalys
tę.” Dabar visi Lietuvos kunigai galės 
lengvai patekti ton karalystėn. Tai ko 
taip bėdavoti ir jų gailėtis? Šimutis tu
rėtų tiktai pasidžiaugti ir Paleckio vy
riausybei nuoširdžiai padėkavoti.

Ir dar viena pastaba: Klerikalų spau
da visuomet tvirtindavo, kad katalikų 
bažnyčia ir klebonija neturi susikrovę 

.jokių turtų. Tai, girdi, tik bedievių išmis- 
las ir šmeižtas. Bet, dabar, matote, tie 
turtai jau atsirado ir kai Lietuvos vy
riausybė juos atidengė ir pajudino, tai 
“Draugas” šaukia: “apvogė, vagys!”

Vieną dalyką mes galime užtikrinti 
“Naujienoms” ir “Draugui”. Šis visas jų 
baisus riksmas nieko negelbės: Lietuvos 
liaudis, pasijutus laisva, demonstruos ir 
rinksis, o Lietuvos naujoji vyriausybė, 
kaip pasirodo, kirs smūgis po smūgio 
priespaudai ir parazitų privilegijoms. 
Nei Lietuvos liaudis, nei vyriausybė nesi- 
klaus nei Grigaičio, nei Šimučio, ką turi 
daryti ir kas leistina veikti, o kas ne.

Pamoka iš Franci jos T ragedijos
Kanados lietuvių “Liaudies Balsas” 

(liepos 5 d.) plačiai kalba apie Francijos 
susmukimą ir apie jos pardavikus. Laik
raštis sako:

Toks tai Francijos likimas. Jos fašistai, su 
pagalba “demokratijos” gynėjų, su kuriais 
viename vežime važiavo ir socialistų vadai, 
per Francijos pralaimėjimą, pasieks to, ką 
jiems buvo sutrukdęs Liaudies Frontas. Tas 
tai ir išaiškina tą paslaptį, kodėl Francijos 
armija nepasirodė nei tiek, kiek Lenkijos ar
mija.
’ Francijos tragedija pastato •’klausimą 7 ir 
Anglijos bei Kanados žmonėms, ar nėra 
pavojaus iš tokio pat tipo žmonių pusės. Tai 
labai rimtas klausimas. Jis užėmęs kiekvie
no tikro patrijoto mintį. Jeigu šis klausimas 
viešai dar mažai diskusuojamas, tai tik del 
to, kad nėra laisvės. Bet ir tyla garsiai kal
ba. Valdonai supranta, ką liaudis mano. 
Dėlto Čemberlenas buvo pastatytas pasaky
ti per radio, kad Anglijos valdžios tarpe nie
kas apie taiką ar pasidavimą visai nemano, 
žmonės, žinoma, ne taikos bijo, o pardavi
mo naziams. Reikia atminti, kad turčiai bi
jo sumušti fašizmą, nes sumušimas fašizmo 
Vokietijoj ir Italijoj reikštų fašizmo galą. 
Francijoj įvykiai tą baimę puikiausiai pa
tvirtino.
z Dr. Aleck W. Broune, liberališkų pažiūrų 
mokslininkas Anglijoj, nei kiek neperdeda 
sakydamas, kad Muncheno žmonės turi būti 
prašalinti. Jis savo laiške spaudai nurodo, 
kad dabartinės valdžios sąstate yra daug 
Anglo-Vokiečių draugystės rėmėjų ir fa
šizmo šalininkų ne tik iš asmeninio/taškare- 
gio, bet ir iš biznio pusės. Jis sako: “Bankų, 
apdraudos kompanijų ir didelių firmų di
rektorių sąrašas rodo tamprų ryšį tarp to
rių politikos ir industrinių interesų kas liečia 
rėmimą fašizmo.

“Šitie ir daugelis kitų, kurio buvo, ir tebė- 
yra 
yra 
pir-

ra, tvirti užgeririįmo rėmėjai valdžioj 
atstovaujami Čemberleno grupės, ir jie 
pasirengę veikti, kaip kad Francijoj, 
mai progai pasitaikius.

“Nepaprastai svarbu apvalyti valdžiąJNepaprastai svarbu apvalyti valdžią nuo 
tų, kurie niekad neketino kovoti, kurie at
sisakė tinkamai prisirengti, ir kurių dešim- 
tiesjnetų diplomatinio darbo rekordas yra 
nelikimas draugystės visų valstybių pasauly
je.

“Jie atstovauja mūsų dešinę, žmones, ku
rie pardavė savo šalis Hitleriui vieną po ki
tos.

“Muncheno žmonės yra tokie pat, kaip ir 
Bordeaux žmonės.

“Anglija bus pavojuje tol, kol tie žmo
nės pasiliks valdžioje kaip dešiniojo sparno 
avangardas.”

Tokių žmonių pilna ne tik Anglijoj, bet ir 
kitur, Kanadoj ir Suvienytose Valstijose. Jie 
užinteresuoti pirmoj vietoj demokratijos su
naikinimu ir savo diktatūros įsteigimu. Var
dan karo jie naikina žmonių teises viena po 
kitos. Jie eina tais pačiais keliais, kokiais 
ėjo Francijos valdonai. Francijos valdonai 
kišo į kalėjimus, grūmojo mirtimi kiekvie
nam, kuris tik drįso agituoti už taiką, bet 
tuo pačiu sykiu jie suokalbiavo prieš Fran
ciją ir prieš savon santarvininkę Angliją. 
Jie pardavė Hitleriui Francijos armiją ir vi
są Franciją.

Didelė Neapykanta Prieš Sovietus 
Išduoda Jų Piktus Troškimus

pliekė Franci ją, sugurino ir 
Anglijos jėgas Flandrijoj, 
paėmė Lenkiją, Norvegiją, 
Holandiją ir Belgiją, kurias 
Anglija ir Franci ja įstūmė 
karan. Reiškia, “demokrati
jos” imperializmas sumuš
tas. Franci ja parblokšta. 
Anglija laukia to paties li
kimo. Amerikos imperialis
tai neturi jėgų įveikti Hit
lerį dabartiniu momentu. 
Tai vėl grįžta prie seno 
troškimo, laukia karo tar
pe Vokietijos ir Sovietų Są
jungos. Tai vienintelė jų 
viltis, kad tokis karas su
naikintų Vokietijos jėgas ir 
pakirstų Sovietų Sąjungą. 
To jie trokšta. Taip ir rašo. 
Bet bent šiuo laiku veltui. 
Jų dideliam nusiminimui 
jie matys Hitlerio smū
gius ne į rytus, bet Angli
joj.

Vai. Sūnus.runkelių, galvijų, avių, kiau
lių ir daug arklių, ir du 
kartus didesnį žemės plotą 
už Angliją ir mažiau gy
ventojų. Ukraina užima 
170,000 ketvirtainiškų ame
rikoniškų mylių plotą ir tu
ri 3 2, 0 0 0,0 0 0 gyventojų, 
daugiausiai valstiečių, ku
rie neturi tokios tautinės 
savęs pagarbos, kaip anglai, 
ir kurie gal net pasveikintų 
Hitlerį... Mes vis manome, 
kad Hitleris geriausį pasi
rinkimą padarytų, jeigu jis 
grįstų atgal prie to pasirin
kimo, kurį buvo išreiškęs 
savo knygoj “Main Kampf”, 
(tai yra pulti Sovietų Uk
rainą). Taip ir atrodo, kad 
Hitlerio angelas sargas jam 
ir kužda į ausį: PULK Į 
RYTUS, JAUNAS ŽMO
GAU, — I RUSIJOS UK
RAINĄ!”

Kas gi tai yra? Tai po-

Austrija, nei pagaliau sulep- 
šėjusi ir reakcijos suėsta 
Francija; kad Sovietų Są
junga galinga, turi vienin
gą tautą, galingą industri
ją, nepalaužiamą armijos 
užfrontį, stipriausią pasau
ly armiją, orlaivyną ir pa
kankamai jėgų ant jūrų. Ir 
Vokietija savo legionus pa
suko ne į Ukrainą, kur jie 
būtų susilaukę mirties, bet 
į Franciją, į kitas šalis. Ka
pitalistų spaudos pranaša
vimai susmuko. Ir už krei
vą politiką Francija bran
giai užmokėjo, o Anglija ir 
Amerika moka.

Kokiam laikui kapitalistų 
spauda pakeitė savo toną, 
vieton šaukti apie Vokieti- nų redaktorių maldavimas 
jos ir Sovietų karą, pradė
jo iš ;kjitos.».pusės h niekinti 
Sovietus, kadv būk jie kalti 
už tai, kad Vokietijai seka
si, kad būk Vokietija gauna 
iš Sovietų jau ne vien duo
ną, žibalą, metalą, bet net 
ginklus. Šaukė, kad “Stali
nas ir Hitleris apsiženijo!” 
Plūdo komunistus. Vadino 
juos “komnaciais.” Plūstasi 
ir dabar. Dabar jau vėl pra
deda ir senas pasakas kar
toti.

(3) Kada Sovietai, atsiė
mė Bessarabiją ir Bukovi
ną, tai kapitalistinė spauda 
veik vienu tonu vėl pradė
jo rėkti, kad dabar tai jau 
“tikrai karas tarpe Vokie
tijos ir Sovietų neišvengia
mas.” Dar daugiau, kaip 
kurie laikraščiai maldauja 
Hitlerio, kad tik jis paliktų 
ramybėj Angliją, o eitų ant 
Sovietų. Štai New Yorko 
“Daily News” nuo liepos 2, 
1940, savo redakcijos straip
snyje, pasakoja, kad nėra 
Vokietijai (Hitleriui) jokio 
išrokavimo pulti Angliją. 
Anglijoj yra anglies ir me
talo, bet Vokietija jau turi 
užtektinai užėmus kraštų, 
kur tų turtų yra. Anglijoj 
nėra duonos, ji 80 nuoš. sa
vo maisto perka iš kitur, 
ten yrą 46,000,000 gyvento
jų, tai jeigu Hitleris užim
tų, tai tik sau bėdos pasida
rytų, nes turėtų Anglijos 
žmones maitinti. Dar dau
giau, “anglai yra užsispy
rę”, tai nors Hitleris ir šer
tų anglus, bet jie vis tiek 
sukilimus prieš jį keltų, to
dėl, ponai redaktoriai iš 
“Daily News” maldauja 
Hitlerio ir jį įtikinėja, kad 
jam nėra jokio išrokavimo 
pulti Angliją, o siūlo pulti 
Sovietų Ukrainą. Tik pa
klausykite, ką rašo:

“Ukrainoj yra kas kita, 
Hitleris ten rastų turtin
giausius laukus kviečių, ku- j 

ra nei Čechoslovakija, neikurūzų, vaisių,

Kapitalistinė sistema yra 
išnaudojimo Tvarka. Sovie
tų sistema yra darbo žmo
nijos laisve, tvarka, kuri 
kiekvienam užtikrina malo
nų, laisvą, smagų gyvenimą, 
kuris tik nenori kitus žmo
nes vergti. Tai suprantama, 
kad kapitalistinė spauda ir 
visi išnaudojimo sistemos 
šalininkai bjauriai neapken
čia Sovietus ir prieš juos 
skelbia melus.

Amerikos bulvarinė spau- 
, da tūkstančius kartų apsi- 
melavo, bet vis vien iš to ne
pasimokino. Paimkime tik 
kelis pavyzdžius.

(1) Per metų metus, ka
pitalistine spauda rašė, 
skelbė, tvirtino, kad, ot, tuč 
tuojau Japonija užpuls So
vietus/ paims Vladivostoką, 
Sibirą ir’' bolševizmui bus 
galas. Tvirtino visokį ponai 
ir ponios, kad negali būti 
nei kalbos, kad Japonija bus 
laimėtoja, nes pagal jų 
“protą,” būk Raudonoji Ar
mija negali kariauti.

O kas atsitiko? Kiek kar
tų Japonija puolė Sovietų 
pasienį, tiek kartų ji gavo 
mušti. 1938 metais didelė
mis jėgomis užpuolė ant 
Zaoziornaja ir Bezimenaja 
kalnų, prie Hasan ežero. 
Keturiolika dienų ėjo karas 
ir baigėsi visišku japonų 
pralaimėjimu. 1939 metais 
Japonija per tris mėnesius 
vedė karą prieš Liaudies 
Mongolijos > Respubliką. So
vietai Mongoliją parėmė. 
Raudonoji Armija sunaiki
no 690 Japonijos karo or
laivių, vien prie Nanahano 
išmušė 18,000 japonų. Ir 
kaip tas viskas baigėsi? Na
gi, galutinu Japonijos praki- 
šimu. Japonija apsiramino. 
Ir kapitalistu spauda kiek 
užsičiaupė.

(2) Kitas fpavyzdis gali 
būti, tai garsūs šauksmai 
apie Vokietijos, x Hitlerio 
puolimą ant Sovietų Sąjun
gos. Per metų metus ta 
spauda šaukė, rėkė: “Jau- 
Hitleris puls Sovietų Ukrai
ną!”, “Jau šį rudenį tikrai 
užpuls!”, “Jau šį pavasarį 
Sovietams bus galas!”, “Jau 
maršuos ant Maskvos!” To
kiomis ir panašiomis temo
mis prirašė ' kalnus. Tam 
dirbo Anglijos, Franci jos ir 
Lenkijos valdonai. Anglijos 
ir Franci jos imperialistai 
padovanojo Vokietijai Aus
triją, Čechoslovakiją, Klai
pėdą, kad tik Hitlerį pada
rius tvirtesniu ir iššaukus 
karą tarpe Vokietijos ir 
Sovietų.

• Na, o kas gi atsitiko ? Vo
kietijos valdonai įsitikino, 
kad Sovietų.Sąjunga tai nė-

Hitlerio, kad jis pasigailėtų 
savo priešo Anglijos, tai 
kurstymas prieš Sovietus, 
su kuriais Amerika palaiko 
diplomatinius ryšius. Bet, 
matyt, kad ponai redakto
riai iš “Daily News” toli 
atsilikę nuo gyveninio ir jo 
nesupranta. Jie nesupran
ta šių dalykų:

(a) Hitleris neklausys jų 
patarimų, jis patsai daro 
savo pasirinkimą. Hitleris 
žino, kad jo žygiai į Ukrai
ną, tai būtų jo tvarkai ka
pai. (b) Jie sako, kad anglai 
turi savęs didelę pagarbą, o 
Ukrainos gyventojai tai jos 
neturi, jie net džiaugsmin
gai priimtų Hitlerį. Matyti, 
kad ponai redaktoriai nesu
pranta, kaip kietai yra vie
ninga Ukrainos liaudis, 
kaip ji džiaugiasi savo lai
mėjimais ir laimingu gyve
nimu. Taip, ta liaudis Hitle
rį pasitiktų, bet ne sveiki
nimais, o tūkstančiais orlai
vių įr galingais ginklais! 
(c) Ponai redaktoriai, ma
tyti, mano, kad Sovietų Uk
rainos ir Sovietų Sąjungos 
turtai tai ir padėti, kad juos 
ateitų ir pasiimtų Hitleris 
ar kas kitas. Trumpa jų at
mintis. Juk Anglija, Fran
ci j a, Japonija ir net Ameri
ka bandė tuos turtus pasi
imti 1918-1921 metais. O kas 
atsitiko ? Grobikai gavo 
mušti! O dabar SSSR yra 
daug kartų galingesnė, kaip 
tada.

Dabar stojasi klausimas: 
kodėl vėl ta propaganda, ko
dėl vėl ponai redaktoriai 
kviečia Hitlerį į Sovietų 
Ukrainą?

Štai atsakymas: Ameri
kos kapitalistai ir jų redak
toriai dėjo viltį į Franci ją 
ir Angliją, kad jos su Ame
rikos pagalba ne tik Hitle
rį ir Mussolinį sumuš, bet 
ir Sovietų Sąjungą sunai
kins. O kas atsitiko? Atsi- 

ko tas, kad Vokietija su-

Tai Bent Apetitas
Tūlas jaunas vyras kreipėsi 

prie vieno teatro vedėjo, no
rėdamas gauti darbo kaip ko- 
medijantas. Ta proga tarp jo 
ir vedėjo įvyko sekantis pa
sikalbėjimas :

—Kas tu esi?—klausė ve
dėjas.

—Aš esu Enokas, kiaušinių 
karalius.

—Kokia tavo specialybė?
—Aš vienu sykiu suvalgau 

tris tuzinus vištos kiaušinių, 
du tuzinu anties kiaušinių ir 
tuziną žąsies.

-—Ar tu manai, kad tu iš
laikytum mūsų programą ?r...

—Na, prašau paaiškinti. -
—Mes duodame po keturis 

perstatymus kasdien.
—Po keturis į dieną.. . la

bai gerai.
—Ar tu manai, kad tu iš

laikytum ?
—Visai lengvai.
—šeštadieniais mes duoda

me šešis perstatymus.
— Gerai'.
—Sekmadieniais perstaty

mas pasikartoja kiekvieną va
landą.

—O, dabar truputį lukte
rėk. Jeigu taip, tai aš noriu, 
kad dar vienas dalykas būtų 
išaiškintas pirm susitarimo.

—Kame dalykas?
—Nežiūrint to, kad sekma

dieniais jūsų biznis niekad ne
nutrūksta, jūs turite duoti man 
laiko nueiti į viešbutį paval
gyti pusryčių, pietų ir vaka
rienės.

Negalėjo Matyti
Mažo Jonuko tėvas labai rū

pinosi, kad jo vaikas nuėjęs 
mokyklon mokintųsi, ir todėl 
tik - ką parėjusį iš mokyklos 
užklausė:

—Jonuk, kas užmušė Gali
jotą ?

—Aš nežinau,—atsakė Jo
nukas. — Aš sėdėjau paskuti* 
niame suole ir nemačiau, ka
tras kurį mušė.

Ir Taip Pasitaiko
—Daugiau niekados 

sužieduotiniui nesakysiu: 
sikalbėk pirma su mano ma
ma.”

—Kodėl ?
—Paskutinį mano sužieduo

tinį, kai jis nuėjo su mama 
pasikalbėti, pastaroji ęasilai- 
kė sau, ir jis dabar ma 
vas.
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Smedley Butler: A Soldier Who

By Oakley Johnson
General Smedley D. Butler—“Old 

Gimlet Eye, the Fighting Quaker” 
—who died a few days ago at the 
United States Naval Hospital in 
Philadelphia, is one of the very few 
military men in American history 
ever to repudiate imperialist aggres
sion and side with the people.

“Franklin D. Roosevelt,” says 
Walter Wilson, in the New Mas
ses, Nov. 12, 1935, “had Smedley 
Butler’s name struck from the list 
of distlnguashed guests to be in
vited to the Miami Legion conven
tion in 1934!”
This commentary might serve to

day as a fitting epitaph over the 
tomb of this man who, in that same 
year of 1934, exposed a Wall Street 
plot for a fascist march on Wash
ington, and who had already been 
twice reprimanded — for speaking 
against Mussolini and for uncompli
mentary remarks about American 
“strong arm methods” 
America.

Today, when both the 
are driving toward imperialist dom
ination of Latin America, it 
tor recall the career of this 
marine, and the things he 
say.

General Butler died June 
quite 59 years old. 
July 30, 1881, in 
Pennsylvania, of Hicksite Quaker 
ancestry. One of his forbears was 
active In the underground railroad 
before the Civil War.

88 YEARS SERVICE
Butler was barely 17 when he 

joined the United States Marines, 
in which he served for thirty-three 
years, until his retirement on Oct. 
1, 1931. During his service he was a 
rough but fair-dealing officer, and 
an unquestionably brave soldier. As 
for the first point, the rank-and-file 
were devoted to him. As for the se
cond, it is enough to say that he 
received two Congressional Medals 
of Honor, and was described by Ge
neral Charles G. Dawes as “a man 
with great guts,” and by Theodore 
Roosevelt as “the ideal soldier.”

But all this praise was given him 
while he was in the Marines, doing 
the bidding of American imperial
ism. When he left the service and 
began to think for himself, and say 
what he thought, it was different.

“For a great many years, as a 
soldier,” Butler says in his little 
book, “War Is a Racket,” publish
ed five years ago, “I had a su- !

LD.S. SOFTBALL TOURNEY ON WAY
Teams Throughout Country Begin 
Eliminations; Finals at Worlds Fair
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spicion that war was a racket; 
not until I retired to civil life did 
I fully realize it. Now that I see 
the international war clouds again 
gathering, as they are today, I 
must face it and speak out.”
Butler spoke out vigorously when, 

several years ago, he 
gathering at the New 
on the veterns' bonus, 
the same platform as
Vito Marcantonio, James W. Ford 
and Earl Browder. In that speech 
Butler denounced 
the veterans with 
ury.” The United 
he wrote in the 
gest, November,
ury Raiders’ today. But the soldiers 
are not in this class. Millions of 
dollars worth of patriotism was 
bought during the war, not from 
the soldiers, but from huge corpora
tions on the ten per cent plus cost 

corporations which now
raise cries of Treasury Raiders’ and 
‘Don’t buy patriotism’.”

HAILED STUDENT RALLIES
Butler praised the student dem

onstrations against war. In war, 
he said, “the profits are reckoned in 
dollars and the losses in 
a racket “conducted for 
of the very few, at the 
the very many.”

He was especially
against American imperialism. The 
current Times obituary (June 22, 
1940) admits that Butler asked for 
the recall of American troops from 
China and from Hawaii, and — to 
guard against imperialist trickery— 
“advocated that the President and 
the Secretary of State should be 
required to read all diplomatic cor
respondence over the radio.”

But United States imperialist ac
tivity in Latin America was his spe- 

speech in 
intimated 

had used 
elect the

■ that our
; strong arm 

President of
i there with
■ he said, in

dictated to Lowell Thomas in 1933.
i “The Secretary of the Navy, Charles 
; Francis Adams, sent for me to ad

minister a stiff reprimand. He im
pressed upon me that he was acting 
at the direct personal order of the 
President of the United States.”

In an interview with The Ameri
can Guardian, May 10, 1935, Butler 
said that the record of the United 

States was no more ethical than

American Youth Congress Delegates 
Pledge To Continue Struggle For 

Traditions of Freedom, Tolerance
COLLEGE CAMP, Wis. — 900 delegates and observers to the 

Sixth American Youth Congress here cheered enthusiastically as 
Chairman Jack McMichael pledged the congress “to continue 
the noble tradition of tolerance and freedom fought for and 
initiated by our forefathers.’’

Striking hard at the,enemies 
of democracy. McMichael told the 
Congress that “our fight is for the 
defense and extension of the cher
ished and hard-earned Bill of Rights. 
We refuse to join those who are out 
to destroy it. This is the first plank 
in our program for the defense of 
American democracy.”

Placing youth squarely in the 
forefront of the people’s fight to 
keep America . out of war, Mc
Michael won tremendous rounds of 
applause when he declared “there 
can be no doubt as to the strong 
will of the American people for 
peace or as to their strong desire 
to keep out of war in Europe. No
where Is this passion for peace more 
keenly evident than among organ
ized American youth.”
* The major threat to America’s 
future is not from parachute corps 
and alleged fifth columnists, but 
from the war hysteria 
over the country in the 
President’s war budget 
actions, declared the 
Southerner.

He named the real
American democracy as “undernou
rishment, poor 
opportunity for 
nAua 99

We need “an 
program to meet the crying needs 
of the two-thirds who are ill-housed, 
Ill-fed, ill-clothed,” McMichael said.

“This is the road to the preser
vation of democracy, the mainten
ance of America’s peace. For such a 
national program, youth does not 
need to be conscripted. American 
youth is ready and anxious to work, 
live, and even die for that kind of 
national defense.”

.Evidence of the congress’ political 
maturity, nourished by recent de
velopments abroad and at home, and 
of the delegates determination to 
get jobs, not guns was demonstrat
ed by McMichael’s ironic quotation

from a statement by President Roo
sevelt. — “Our acts must be guided 
by one single, hard-headed thought 
—keeping America out of this war.”

ANSWERS DISRUPTERS

sweeping 
wake of the 
and warlike 
tall, blond

enemies to

housing, inadequate 
health and jobless-

aggressive national

that of any other imperialist nation. 
“I was in the crowd that seized the 
Isthmus of Panama ... sent down to 
do the grabbing,” he said. And, 
speaking of the Spanish-American 
War, “The hypocrites in Washington 
claimed the war was to liberate Cu
ba, but we know the tyranny there 
today is as bad as it ever was.”

HATED FASCISM
Butler grew to 

much as he hated 
The United States 
ward to apologize
1930-31, when Butler called the dic
tator a “hit-and-run driver,” but 
Butler himself did not back down. 
He simply received the reprimand, 
and shortly afterward resigned. But; 
in the next four years he delivered i 
over 1,200 speeches in more than I 
700 towns and cities, and he did 
not pull his punches about fascism.

In testimony before a congres
sional committee he strongly op
posed calling out the National 
Guard to put down strikes. And be
fore 
laid 
Wall 
than 
zations, tried to get him 
“march on Washington” 
a military dictatorship in 
try.

EXPOSED FASCISTS

the Dickstein Committee he 
the complete evidence of how 
Street agents, backing more 
fifty American fascist organi- 

to head a 
to set up 
this coun-

The full story is told, 
pulsed the advances of the fascist- 
minded men of Wall Street—the 
same who are now whooping it up 
for a war against the fascist dictat
ors. But neither the Dickstein Com
mittee nor the Franklin Delano 
Roosevelt administration were par
ticularly anxious to investigate mil
lionaire Robert Sterling Clark, who 
declared, according to the evidence, 
that he had $30,000,000 and would 
spend 
half; 
man, 
for a
said, had $3,000,000 ready to finance 
and arm the “march on Washing
ton.”

General Butler was confused in 
much of his thinking, and not whol
ly admirable in a good deal of his 
activity, but he was honest accord
ing to his lights, and he was on the 
people’s side. Except for General 
William S. Graves, also disillusioned 
by his experiences with imperialism, 
whose book, Siberian Adventure, at
tacked American intervention 
against the Soviet Union, General 
Butler is the only important milita
ry man who 
against the 
and cruelty 
Business.

has taken a firm stand 
war-mongering greed 

of United States Big

Civil Liberties

and 
Mc- 
“for

McMichael answered the efforts 
of a handful of disruptionists, led by 
Murray Plavner and Kenneth Goff, 
Dies Committee stool-pigeon, to 
smash the unity of the Congress by 
red-baiting, declaring, “We know 
that this Is the road to disruption, 
of the Youth Congress and the loss 
of our life and death struggle. When 
we begin to expel members because 
we do not like their politics, we will 
by no means stop with politics.

“Our answer to this sort of thing 
was given last July by an enthu
siastic and completely unanimous 
vote to accord full freedom of speech 
and discussion to all young people 
regardless of race, creed, religion 
or political label.”

Received by enthusiastic 
lengthy bursts of applause, 
Michael concluded by saying
youth, the preservation and exten- 
slon of American democracy is not 
a matter of mere academic discus
sion, but a matter of life and death. 
That is why we are so deeply con
cerned about the contemporary In
vasion of our democratic rights by 
political reaction In general and war 
hysteria in particular.”

A drastic attempt for more news
paper publicity brought Murray 
Plavner and a group of hardfaced 
men from Michigan into College 
Camp late in the afternoon.

Displaying what were obviously 
phony credentials, they asked for 
admittance to the congress as del
egates. Told their organizations 
would have to be investigated first, 
and furthermore that they were se
veral months late in their applica
tions, they stalked out of the Camp 
to the huge amusement of a crowd 
of genuine delegates.

BROOKLYN, N. Y. — With their eyes on the semi-finals and 
finals which shall probably be played at the New York World’s 
Fair on August 24th, the LDS Softball teams have already be
gun the National Eliminations to pick the best teams in each of 
the four divisions to come to New York to choose the champs 
for 1940 in the LDS.

Already the Ambridge LDS 
Lithuanians have eliminated other 
Pittsburgh teams and the date for 
the division playoff of that area 
which includes Cleveland, Pittsburgh 
and Detroit has been set for July 
21st in Cleveland. The three teams 
will vie for Division number three 
honors and the winner shall come 
to New York to gain additional 
cognition.

Art Radvilas to Play 
with Stoughton Team

In the Division Number One, 
Montello and Stoughton teams 

. getting ready to play off for 
Massachusetts honors, later to play 
Bridgeport, Connecticut, for the di- 
vison title and the right to repre
sent New England in the semi 
finals and perhaps the finals, too.

According to the roster sheet 
which has been turned in to the 
National Sports Department,. 
Stoughton has among its players 
the famous Art 
college football, 
baseball star at 
does not deter 
though, who claim to have the bet
ter all-around teams 
good sportsmen does 
rily mean that the whole team is 
tops.

LDSers are preparing for the Na
tional Track and Field Meet and 
the Eastern teams are preparing to 
knock the crown off the royal head 
of the Cleveland Leaders which 
branch’s trackmen and fieldmen 
have won the honors in the previous 
two national LDS track and field 
meets.

Maspeth LDS Cavalcades who d efeated the Brooklyn Builders in 
the National LDS Softball Eliminations now taking place.

For How Long?

under this 
the rights 

the preser- 
of their

are threat-Rights 
conscript our boys 
these proposals is 
government ser-

New York Conference for 
lanlienable Rights 
Mass Conference 

at the 
TOWN HALL 

123 W. 43rd Street 
Thursday, July 25th, 1940, 

8:00 p. m.
LABOR’S Civil Rights are being 

attacked through the use of the 
Sherman Anti-Trust Act. The pro
secution of labor unions 
act is an abrogation of 
of labor to organize for 
vation and advancement 
standard of living. 

YOUTH'S Civil 
ened by plans to 
and girls. One of 
for “compulsory
vice” for all American youth. An
other is a bill for “selective con
scription” introduced in the Senate 
by Senator Burke.

NON-CITIZENS’ AND CITIZENS’ 
Civil Rights have already been dras
tically restricted by the recently 
enacted Alien Registry Act of 1940, 
The Hobbs Concentration Camp bill 
Is due to pass.

We urge you to do the following 
to insure the widest support 
Mass Conference to be 
N. Y. Town Hall July 
sion to which is free:

held 
25th,

Do:What You Can
Participate yourself as

for the 
in the 
admis-

an in-.1.
dividual determined to defend civil 
liberties.

2. Do all you can to have your 
organization participate officially 
and send delegates to the confe
rence.

3. Distribute tickets, which are
free, to executive committee mem
bers, heads of branches, organizers, 
active group leaders, and to as 
large a number of general members 
as possible, and to urge upon them 
the great importance of attending 
Tickets will be mailed to you for 
this purpose. /

4. Help distribute and post no
tices of the conference, which will 
be sent with your tickets.

5. Contribute whatever you can. 
Get your organization or friends to

Shenandoah, 
Massachusetts 
all ganging up 
the number of
will get. Chicago too, from early 
reports is planning to send many 
athletes.

From different cities, reports the 
National Sports Department of the 
LDS, many girl athletes are also 
planning to come to the Track and 
field meet, 
different 
meet, the 
Cleveland, 
branches. ' 
extent because Cleveland’s girls 
were most numerous and took 
practically all events not taken by 
Sophie Waiginis of Richmond Hill 
in previous meets, which added con
siderably

So the 
are not 
can see. 
branches 
come to 
LDS Sports Meet.

Golf and Swimming
National Golf' Tournament 

the National Swimming meet 
also to be held during conven- 
week. The swimming meet 
be held starting at 5:30 p. m.

The more girls from 
branches entering the 
better chance to “clip” 

reason , the Eastern 
This is true to a certain 

because Cleveland’s 
most numerous and

LAST WEEK-END’S SOFTBALL SCORES 
Brooklyn BuiLDerS — 7; Maspeth Cavalcades — 10; Eliza

beth Vanguards — Bayonne Shields — no game.

MASPETH, N. Y. — Slambanging their way into their victory 
by a score of 10-3, the Elizabeth LDS Vanguards defeated the 
last year’s Metropolitan Softball (Champions on Sunday morning, 
June 30th, on the Maspeth ball grounds.

It was the first league gamefp 
to be scheduled and it dimmed 
the hopes of the CavaLcaDeS for a 
chance to participate in the Natio
nal semi-finals as Maspethites con
ceded that superior playing of the 
Elizabeth ten overwhelmed them.

They shall play a prominent part 
in the Metro eliminations, however, 
as they expected to beat the Build
ers, which previously always pro
duced weak teams. Unless there is 
something unusual, and the Builders 
come out of their long period of 
hibernation, which caused them to 
miss their first game against New
ark on June 30, and which met 
Maspeth last Sunday (see score

Metro LDS’ers Begin 
Eliminations

The Secondi division playoffs have 
also begun, with Maspeth playing 
Brooklyn for the first eliminations 
game last Saturday. On the following 
Sunday, Elizabeth is scheduled to 
travel to Newark for the second of 
the eliminations games.

The winner of the 
Brooklyn game shall vie 
onnne and the winner of 
shall play the winner of
ark-Elizabeth game which is 
duled for July 14th.

All this will choose the Metropo
litan representatives who shall play 
in the division finals against Phi
ladelphia early in August for the 
Middle-Atlantic division honors and 
for the right to represent the third 
division in the semi-finals.

Chicago Area Already 
Preparing

The fourth division is the Chicago 
area which includes, among others, 
the Kenosha, Wise., LDS Royals, who 
way back in 1938 in Pittsburgh won 
the National LDS Title and the tro
phy that goes with it.

It is hinted that the Kenosha 
boys may have a little trouble this 
year as they did last season when 
the Sparks beat them and claimed 
the unofficial Midwest LDS Champ
ionship. The tough break for the 
Kenosha team was in that they 
were unable to convince the Sparks 
that they must play the regulation 
game without the slow-ball rules. 
Unaccustomed to these rules, they 
were unable to play a good game 
and lost, or at least that is the 
claim put forth by them. The Mo
narchs, Redwings, Roseland and 
probably Rockford and Cicero are 
also probable teams to participate 
in the Chicago area eliminations.

All in all, the tournament is rous
ing a great deal /of excitement in 
LDS Circles and the Sports Depart
ment claims everything is working 
out as well as can be expected to 
date in a fashion that befits a well 
organized body running a national 
tournament.

Other Sports
Besides the softball, however, the

The 
and 
are 
tion 
will
at the Cypress Hills Swimming Pool 
in Brooklyn on Monday, 
26th, while the golf tourney 
run all through the week 
champion has been chosen.

More details on these latter two 
sports shall be announced in a later 
article. The‘Laisve English Section 
expects to give complete coverage 
of all the events in the National 
Tournaments and meets which the 
LDS is sponsoring, so read this pa
per to follow news of LDS sports.

Incidentally, it will be well to an
nounce that the golfers who wish 
to participate in the National tourn
ament are requested to write in to 
the National LDS Sports Depart
ment for information and entry 
blanks. The address is 419 Lorimer 
Street, Brooklyn, N. Y.

Ask Hillman to 
Oppose Conscription

Land Returned to
Lith Peasants

huge 
the

also

KAUNAS, Lithuania. — The Red 
Army gave a concert last night fol
lowed by a dance attended by the 
commanders of the Red and Lith- 

.uanian armies as well as govern
ment members and a crowd of 30,- 
000.

After the dance participants pa
raded the streets carrying 
banners reading, “Long Live 
Soviet Republic!”

The Lithuanian Government
announced agrarian reforms that in 
the preliminary drafts are moving 
toward confiscation without com
pensation of all large estates, es
pecially those belonging to very 
wealthy landowners and institutions 
and their division among the peas
ants.

Details of this reform, announced 
by a member of the Agriculture Mi
nistry, have been officially denied 
but larger farms began to slaughter 
their cattle so the government hąd 
to introduce strict control of all 
slaughtering to save the country’s 
livestock.
.......... ...................... ................. ...................... '•••■ 1 ■

contribute. The budget is $50Q qnd 
must be raised—with your help.

Speed is7 essential.

Lith-Americans 
Honored at Fair’s 
American Common

above this article), the Maspeth 
lads shall next have to vie with the 
Bayonne Shields Mystery ten. This 
mystery team is so dubbed because 
they have not yet made a public ap
pearance and their strength is not 
yet known.

Brooklyn Fails to Appear
While the Newark LoDeStars 

claim a forfeit, it is reported that 
the Brooklyn Builders manager, Al 
Dobinis, put in a claim with the 
League for a replay of the game 
which was scheduled due to tech
nical reasons which, acording to Al 
made it unable to collect the entire 
team in time to go to the ball game 
scheduled in Newark.

Things like this make the start 
of the league a bit sluggish, but 
they’ll be worked out by the League 
council of captains and managers 
and their decision shall be announc
ed at the earliest possible time.

In the meantime the games which 
where scheduled for last weekend 
are: Maspeth at Brooklyn (af. Mc- 
Carren Park), which will be a 
league game as well as a National 
Tournament game, and the Bayonne 
mystery team ‘shall vie with the 
team 
champs, 
schedule

which beat last season’s 
Elizabeth, the rest of the 
for the first round; follows:

descent chosen for 
Common Wall of 
New York World’s 
to a joint announce-

July 13 or 
at Maspeth

14 •

Otto D. Tolischus, William Zorach, 
Louis I. Dublin, Frank LUbin, Sid
ney Hillman, and Joseph Hayem 
Barach are among the Americans 
of Lithuanian 
the American 
Honor at the 
Fair, according
ment made today by Harvey W. 
Anderson, Director of the American 
Common and Edward J. Condon, as
sistant to the President of Sears, 
Roebuck and Co., donors of the 
Common to the Fair.

This Wall, which surrounds the 
Common, carries the names of great 
foreign-born Americans of 59 na
tionality groups. The consideration 
in the choice of the persons to be 
honored were: contribution to Ame-

con- ' rica in an important field, foreign

NEW YORK. — The NMU asked 
Sidney Hillman, President Roose
velt’s “labor” appointee to the War 
Resources Board to “take a leading 
part in the struggle against
scription and “any other steps likely 
to take us into the war.”

Joseph Curran, NMU President, 
sent a 1200 word letter to the CIO 
Vice President enclosing a resolu
tion, approved by the union mem
bership opposing conscription, the 
Smith “anti-alien” bills and the 
1940 WPA and relief bills. The re
solution was approved without a 
dissenting vote at a general mem
bership meeting in Manhattan Cen
ter on Thursday evening, June 27.

“Conscription is a form of slave
ry,” the letter stated. “It’s a sys
tem whereby people who have no
thing to give but their lives are 
seized and sent to war to create 
profits for anti-labor bankers and 
industrialists.

"We don’t believe the American 
people should submit to it. We be
lieve that they should resist it and 
any other steps likely to take us

subsequent American

Tolischus was selected 
his contribution in

ci-

be- 
the

pa- 
and

this 
first

Bayonne
Elizabeth at Newark 

a tournament game)
July 20 or 

Newark at Bayonne 
Brooklyn at Elizabeth

July 27 or 28 
Bayonne at Brooklyn 
Newark at Elizabeth

The teams involved should imme
diately make arrangements for the 
fields and contact the managers of 
the opposing teams so there would 
be no slip-ups about the games 
scheduled. The second round of the 
league shall be started as soon as 
the first one is played out and the 
schedule shall be made at the next 
captain and managers meeting.

(This is also

21

Anti-Soviet Entente 
Broken by Baltic

KAUNAS, Lithuania. — The go
vernments of Lithuania, Latvia and 
Estonia have annulled
Entente formed in 1934 because It 
conflicts with their mutual assist
ance pacts with Russia.

the Baltic

birth and 
tizenship.

Otto D. 
cause of 
field of Journalism; William Zorach,
Art; Louis I. Dublin, Educator; Fr. 
Lubin, Sports; Sidney Hillman, La
bor; and Joseph Hayem Barach, 
Medicine.

A large staff studied the names 
and records of over 50,000 persons 
in order to arrive at the 650 final 
selections. Every conceivable source 
of data was checked to determine 
country of birth, nationality of 
rents, American citizenship, 
contribution to this country.

In the months during which 
search went on, the listing was
narrowed to 5,000 — then to 1,500. 
This latter preliminary selection, in 
which many foreign-language news
papers throughout the country aid
ed through polling their readers, 
was then passed on to boards of 
colleges, professional societies, re
search directors, heads of founda
tions, national magazines and news
papers.

While there were many persons 
whose names might well have been 
included, limitations of space neces
sitated choosing only those of great
est prominence.
This study, dedicated to the search 

for the builders of America, develop
ed many interesting sidelights. It 

jWas found, for instance, that men of 
groups helped 

build our national capital city of 
Washington. Among these were 
Pierre L’Enfant, a Frenchman; 
James Hoban and George Hadfield, 
natives of Ireland; John Haviland, 
an Englishman. The Dome of the 
Capitol has murals by Constantine 
Brumidi, an Italian-Greek.

Many of the visitors at the Ame
rican Common ask why the name 
of Sibelius was omitted.
swer to this and many other ques
tions of this type is that the per
sons referred to are usually not ci
tizens of this country.

“Our research staff says this was 
the most exciting job it has ever 

done,” said Harvey Anderson, under

into the war. We believe that you, 
as a lajjor leader on the War Re
sources Board, should take a lead
ing part in the struggle against 
these things.

“Conscription \ is another way of 
striking at wage earners and their 
families. Fully 95 per cent of the 
persons enrolled for “government 
service” would be from families of 
wage earners or of people on relief 
and WPA.

“Very fėw shipowners, very few 
clothing manufacturers, very few 
bankers and munitions manufactur-' many nationality 
ers would be drafted for this “ser
vice.”

“We might see conscription in a 
different light, if for example, those 
proposing, it would also suggest or 
propose universal conscription ' of 
profits, wealth, mineral resources, 
transportation, communication and 
other industries. But we look in 
vain for any such plan. The present 
proposals are for conscription of 
man-power only.”

Finer Than Silk
The thinnest fiber over spun is 

not of silk. Rayon can now be spun 
1-3 thinner than the finest natural 
silk, says Dr. Ernest B. Benger, a 
Du Pont research chemist.

Lope De Vega, Spanish drama
tist, soldier, great lover, had 
tained a ripe wisdom when 
wrote: “With a few flowers in my 
garden, half a dozen pictures and 
some books, I live without envy.

at- 
he

The an-

After long effort an English 
breeder has trained a horse to run 
backward. What, 
enough to have a 
a horse that’s left

what? .It's bad 
coupla bucks on 
at the post.

whose direction the work was done.
“We were often astounded by our 

discoveries. We would come upon 
a name of a person who seemed as 
American as ham and eggs, and, on 
research, find that he or she was 
born in some small village in a fo
reign country.”

Mr; Condon commented upon the 
great diversity of names and na
tionalities on

“When you 
can Common 
World’s Fair, _ . _
this Wall of Honor, the greatness of 
America emerging from the work 
of these outstanding immigrants. 
You will realize how importantly 
they and the millions of their bro
thers and sisters added to this coun
try’s stre 
ty,” he sa

the board.
come to the Ameri- 
at the
you will see, through

New York



Penktas puslapiu
ssatė

Maskvos Universiteto 185 Mėty Sukakties Proga (Tąsa bus)

Rašo dr. J. Baldžius

Ekskursija Traukiniu

Shenandoah, PaWilkes Barre, Pa.

J. T. Visockis.

jeigu ir pasitaiky- 
oras, tai mes ten 

neturėsim jokio

ir aiškino oro elektros kilmę. Jis metė 
mintis energijos transformacijos, aiškin
damas šilumos kilmę iš mechaninio dar
bo.

Apskričio 
dėl para- 
“Laisves” 
28-ta die- v

Kairėje pusėje, valstybės sekretorius Cordel Hull 
priima miliono dolerių vertės čekj nuo Meksikos 
ambasadoriaus Francisco Castilo Najera. Tai antras 
instolmentas užmokesčio už amerikiečių kapitalistų 

nuosavybę, Meksikos valdžios konfiskuotų.

reakcijas, aiškino tų elementų jungimos 
principu. Jis jau suprato molekulas, o 
fizinių kūnų ir jų stovių skirtumus jis 
aiškino skirtingomis atomų struktūro
mis. Jis darė bandymus su oro elektra

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 80 CENTŲ

LAISVĖS ADMINISTRACIJA
427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y.
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Klebonu Pa'rengimas Kūdas
Birželio 30 dieną dviejų lie

tuviškų parapijų chorų buvo

SIŲSKITE Į LIETUVĄ
Pasaulines Parodos ir New Yorko Miesto
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(Tąsa)
Reikėjo vėl bėgti. Bėgo naktį, gusarai 

kuo tik nepavijo. Bėgo Olandijon. Tuo 
tarpu Mokslo Akademija, sužinojusi, kad 
Lomonosovo Freiberge nėra, siunčia raš
tą į Freibergą ir rusų konsulams Leipci
ge ir Olandijoj, kur prašo Lomonosovą 
grįžti Rusijon. Buvo išsiųsti pinigai ke
lionei. Tačiau Lomonosovas nieko apie 
tai nežinojo. Besibastydamas Marburge 
jis veda Elzbietą Cilchaitę ir kuri laiką 
slepia ją nuo žmonių. Jaunoji jo žmona 
neduodavo jam ramybės ir nuolatos var
gino savo pretenzijomis vyrą, net per 
Rusijos konsulus. Nuvažiavus Olandijon 
Lomonosovui prasidėjo kryžiaus kelias, 
nes jis buvo nudriskęs ir be pinigų. Iš 
Utrechto į Amsterdamą, iš Amsterdamo 
į Hagą, iš Hagos vėl į Amsterdamą be- 
jieškant Rusijos pasiuntinio Golovkino.

Grafas Golovkinas, kuris anksčiau su 
Lomonsovu ir kalbėtis nenorėjo, jį priė
mė, aprengė, aprūpino pinigais ir Lo
monsovas pirmu pasitaikiusiu rusų lai
vu išplaukė Petrapilin. Prieš išplaukda
mas jis parašė savo žmonai Elzbietai į 
Marburgą, kad ji jam nesiųstų laiškų, 
kol jis jai nepraneš, kad ji jam gali ra
šyti. Jis tris metus savo žmonai nieko 
nerašė, o šioji, negaudama iš jo žinios, 
kreipėsi į grafą Golovkina, prašydama 
persiųsti jam jos laišką. Golovkinas nu
siuntė laišką Petrapilin Lomonsovui, šis 
netrukus siunčia 100 rublių savo žmonai.

Lomonosovas Akademikas
Rusijos Mokslo Akademija, kurios or

ganizavimui daug prisidėjo ir filosofas 
baronas Volfas, Petro didžiojo laikais 
buvo užėmusi garbingą vietą kitų Aka
demijų tarpe. Kuomet buvo steigiama 
Mokslo Akademija, tuomet nebuvo rusų 
mokslininkų ir Akademijos branduolį te
ko sudaryti iš svetimšalių mokslininkų, 
kurių tarpe buvo, Volfo nuopelnais, gerų 
matematikų. Petro didžiojo ir Eka- 
terinos I metu Akademija dar vertėsi ne- 
■blogai, ji buvo aprūpinama lėšomis,* buvo 
mokslinių jėgų. Bet nuo Petro II laikų 
Akademijai atėjo liūdnos dienos. Sostinė 
iš Petrapilio nukelta vėl Maskvon, Aka
demijai lėšų skirdavo žymiai mažiau, 
svetimšaliai, susėdę Akademijos adminis- 
tracijon,1 visai nesirūpino Akademijos 
gerinimu, tvarkymu. Akademijos pirmi
ninkai visai nesirūpino jos tobulinimu, o 
ir akademikai įvairiomis karališkų šven
čių progomis susirinkdavo iškilmingų po
sėdžių, pasakydavo išmoktas kalbas, pa-

L skaitydavo odes.
Mokslo Akademija buvo imperato- 

iaus dvaro klusnių kreatūrų dekoratyvi- 
is priedas, kuris lankstėsi ir tūpčiojo 

nuo freilinų iki pačios imperatorienės 
visoms imtinai ir stengėsi dirbtinai pūs
ti importuotų iš vakarų kaimynų abejo
tinos vertės mokslininkų autoritetą. Vi
sos Akademijos nepakeičiamas šeiminin
kas buvo jos kanceliarijos viršininkas 
Šumacheris, kuris sąmoningai žlugdė 
Akademijos veiklą, prestižą ir iniciaty
vą. Vokiečiai ar vokiškos kilmės akade
mikai buvo suinteresuoti tik savo pozi
cijomis ir gerais santykiais su dvaru. 
Mokslo Akademija buvo tik iš vardo, nes 
joje nebuvo nei mokslo, nei mokslininkų.

Tokis Mokslo Akademijos stovis buvo 
tuomet, kai Lomonsovas grįžo ir ėmė da
lyvauti Akademijos gyvenime. Pradėjo 
Lomonosovas nuo mažo, nuo chemijos 
katedros. Chemijai ir eksperimentinei fi
zikai buvo reikalinga laboratorija, kurios 
nebuvo. Reikėjo ją pastatyti. Kasmet 
Lomonosovas, tuomet jau fizikos ir che
mijos profesorius, prašo laboratorijai 
statyti pinigų ir kasmet galingo sabotaž- 
ninko šumacherio ranka buvo uždedama 
rezoliucija: lėšų nėra. Lomonosovas, ki
tų akademikų remiamas, kreipės dėl la
boratorijos į senatą, senatas kreipėsi į 
dvarą ir buvo nutarta skirti laboratori
jai lėšų iš dvaro rūmų, bet ir čia įsikiša 
su savo intrigomis Šumacheris. Tik po 
didelių pastangų pavyko gauti laborato
rijos statybai 1344 rub. Turėjo lėšų ir 
pati Akademija, bet jų buvo nedaug: 
25,000 rublių metams. Bet blogiausia 
būdavo su pinigų gavimu. Akademiją at
stovaudavo jos pirmininkas, vadinamas 
prezidentas, tačiau Akademijos reikalais 
rūpinosi žmogiškai tik pirmasis jos pre
zidentas Blumentrostas. Sekantieji trys 

prezidentai: Keicerlingas, Korfas, Bre- 
vernas mažai rūpinosi Akademijos reika
lais, todėl prie jų ir tapo kanceliarijos 
viršininkas Šumacheris tikras viešpats 
visų Akademijos reikalų. Jis ėmė kyšius, 
dalijos su savo sėbrais pinigais, prie jo 
buvo padaryta eilė išeikvojimų, jam grė
sė baudžiamosios bylos, bet savo suktu
mu, intrigomis, šantažu, pažintimis, dva
re jis vis išsisukdavo. Jis Akademijon vis 
stengdavos pravesti savo šalininkus, to
dėl jo viešpatavimo metu Akademijos 
svoris ir vardas smarkiai šlijo. Ji rėmė
si tik kitataučių mokslininkų, Volfo ton 
Akademijon patrauktų, vardais: mate
matiko Eulerio, fizikų brolių Bernulių

Tiesa, penkerius metus Akademija 
buvo be prezidento (1741—1746), tuo 
metu daug parodo energijos Lomonoso
vas Akademijai organizuoti ir pagerinti, 
bet jo visus planus, kur ir kiek galėda
mas, ardydavo vėl tas pats Šumacheris. 
Vėlesnis Akademijos prezidentas Raze- 
novskis, kuris ilgai išprezidentavo (1746- 
1798) vėl pakliuvo Šumacherio įtakon. 
Jis ir akademikus įpainiojo į aferas. To
kie akademikai Šumacherio bijodami ir 
leisdavos vedžiojami už nosies. Apie ki
tus Šumacheris paleisdavo pramanytus, 
fantastiškus gandus. Jis pats visuomet 
jieškodavo atramos pas carienių meilu
žius, kuriems jis mokėjo lankstytis, pa
taikauti ir įtikti. Carienių favoritų žo
dis buvo geriausia jo saugumo garantija.

Su šiokiu visagalinčiu Šumacheriu ir 
tekdavo susidurti Lomonosovui, kada šis 
norėdavo pravesti kokias reformas. Lo
monosovo Šumacheris nemėgdavo, nes 
nekentė ir visur jam kenkė. Tiktai gra
fas Šuvalovas, įtakingas carienės Elzbie
tos dvare, atkakliai jį gynė nuo Šuma
cherio užmačių ir skriaudos. Lomonoso
vas 1745 m. paskiriamas fizikos ir che
mijos profesorium, 1778 m. pastatoma 
jam chemijos laboratorija, nuo 1745 jis 
tampa Akademijos narys. 1757 m. pasi
stato savo namus, 1754,m. įsteigia stiklo 
fabriką ir 1752 m. ima dirbti mozaikas, 
kurių, stiklo fabriko ir mozaikos, neap
leidžia iki savo mirties. Spalvuotą stik
lą Lomonosovas ėmė gaminti dar savo 
cheminėje laboratorijoje ir po daugelio 
bandymų galėjo gaminti stiklą bet ku
rios spalvos. Mozaikas darydavo jis pats 
senato ar caro dvaro užsakymams, norė
damas tomis pajamomis padengti stiklo 
fabriko deficitus.

Lomonosovo mokslinė veikla skyla tri
mis tarpais, pirmasis tarpas (1742— 
1748) eksperimentinis fizikos tarpas, 
antrasis (1748—1757) chemijos ir fizi
nės chemijos tarpas, tretysis (1757 — 
1765) taikomųjų mokslų. Savo visus 
bandymus ir samprotavimus Lomonoso
vas surašydavo savo disertacijose, kurių 
didelė dauguma rašytos gražia lotynų 
kalba, tačiau tųjų disertacijų, kurių ki
tos buvo pradėtos, įpusėtos, bet nebaig
tos, tik maža dalis tebuvo spausdinta, 
kitos jų, po Lomonosovo mirties, pakliu
vo į įvairius archyvus, iš kurių B. Men- 
šutkinas tik 20 amž. pradėjo rinkti. 
Daugumas jų 1904—1936 m. tarpe jau 
surinkta ir išspausdinta, bet, paties Men- 
šutkino tvirtinimu, dar visų Lomonosovo 
rankraščių nepavykę surinkti.

Anuo metu Europos mokslo pasaulis į 
Rusiją žiūrėjo kaip į barbarų kraštą, to
dėl, gal būt, jei Lomonosovo darbai bū
tų buvę spausdinami, gal Europoje jie 
nebūtų buvę skaitomi, nes juk ilgam dar 
liko Europoje prietaringa nuomonė, kad 
“rossica non leguntur” (rusų knygos 
neskaitomos). .

Tačiau SSSR mokslininkai, beskaity
dami Lomonosovo rankraščius, priėjo iš
vados, kad Lomonosovas buvo ne tik ge
ras fizikas ir chemikas anuo metu, bet 
jis metė daug minčių ir nurodė daug 
sprendimų, kuriuos Europos fizikai ir 
chemikai išsprendė tik 19-tam šimt., o 
kitus tik 20-tam šimt. Juk pati pagrindi
nė Lomonosovo idėja, fizinė chemija, ku
riai jis ir kursą rašė (matematinės ir fi
zinės chemijos), atsirado tik 19-tam a. 
antrojoj pusėje. Lomonosovo metu chemi
ja ir Europoje dar vis buvo menas, o Ru
sijoj Lomonosovas ją grindė, matemati
kos ir fizikos principais. Jis jau kalbėjo 
apie cheminius elementus, kurie chemijoj 
esą tai, kas fizikoj atomai, o chemines

Dieso Komiteto Laiškai 
Mūsų Apylinkėj

Kiek pirmiau buvo renkami 
parašai dėl Komunistų Parti
jos kandidatų padėjimo atei
nantiems rinkimams. Tai mū
sų keli draugai tuo laiku ge
rai padirbėjo ir gavo Shena- 
doryje apie tris šimtus para
šų.

Pasirašantiems buvo viskas 
paaiškinta, nes pasirašiusių 
buvo visokių pažiūrų ir tauty- ' 
bių, tai jiems buvo aiškiai pa
sakyta tų blankų tikslas ir jie 
patys žinojo, jog nėra jiems 
jokio pavojaus. Dabar jau vi
siems žinoma apie tuos Dieso 
komiteto rašytus laiškus tiems 
asmenim, kurie padėjo savo 
vardą ant tų blankų, tai ir 
Shenadoryje visi pasirašiusieji- 
ant jų šią nedėlią gavo po to
kį laišką nuo Dieso.

Daugelis pasirašiusiųjų, ku
rie yra mažiau susipratę, tie
siog keikia mūsų draugus, ku
rie atliko tą svarbų darbą. 
Mat, jiems pripasakojo viso
kių kalbų ir bauginimų apie 
persekiojimą tų asmenų, kurie 
yra pasirašę. Draugai, visi, ku
rie yra pasirašę, nenusigąs
kit, nes jūs jokio įstatymo 
nesulaužėte ir jokių taisyklių 
neperžengėte, bet tik išreiškėt 
savo mintį laisvoje šalyje. Tie 
laiškai, tai vien gązdinimai ir 
sėjimas neapykantos tarp dar
bo žmonių. Aš manau, jog gc-| 
riausia gavus tokį laišką pieš-

ti į pečių ir užbaigta. Kad 
Komunistų Partija yra legalė, 
tai ir jos rėmėjam nėra ko bi
joti. O Diesas su savo komi
tetu tegul eina šunims šėko 
pjauti.

laikyta taip vadinama dainų 
diena Lakeview salėj. Dalyva
vo 8 chorai iš apylinkinių 
miestelių su kokiais 300 daini
ninkų. Programa buvo gera. 
Visi chorai gerai dainavo. Ale 
tos dainos, tai jau tokios at
gyventos ,kaip ir jie patys, net 
nusibodo jų klausytis, vien tik 
dejavimai, rūpestys, vargai 
jų dainose, lyg jau nėra sma
gesnių ir naujesnių dainų? 
žmonės nori pamiršti vargus, 
paklausyti gražių ir smagių 
dainų, o ne tų, kurios jau tiek 
dainuotos! Buvo ir solistas iš

(Tąsa ant 5-to puslj

Prašome įsitėmyti, kad dienraščio “Lais
ves” naudai rengiamoji ekskursija yra perkel-

bet tapo perkelta į rugpjūčio-August 4-tą.

Ekskursija bus traukiniu į didįjį ir gražųjį 
ežerą, vadinamą Lake Hopatcong, Nolan’s

Puikios maudynės, gražus pasivažinėjimas 
laiveliais. Kelionės bilietas $1.00 į abi puses.

L. L. D. 12-to 
rengiamas piknikas 
mos dienraščio 
įvyks liepos (July),
na, labai puikioj vietoj, Si- 
moko’s Glėn Park. Ta vieta 
daugeliui jau yra žinoma, nes 
ten jau turėjom pikniką dėl 
dienraščio paramos keletas 
metų atgal .

Visose LLD kuopose, kurios 
gyvuoja šiame apskrityj, jau 
laikas pradėti organizuotis, 
kad skaitlingiausia dalyvaut 
patiems, nepaliekant nei savo 
gerų draugų ir visų kitų dien
raščio “Laisvės” simpatikų. 
Nežiūrint koks oras būtų, pik
nikas vistiek įvyks, nes ten 
yra dabar didelė svetainė, 
kur daug žmonių galės sutilp
ti. Todėl, 
tų blogas 
suvažiavę 
pavojaus.

Vieta labai puiki ir priva
žiavimas geras. Todėl, arti
mesnėse kuopose reikia nusi
samdyti trokus, nes daug žmo
nių yra, kurie neturi automo
bilių, o kur toliau, tąi busais 
ir visais keliais trauksime į 
“Laisvės” pikniką!

Šiame piknike lauksime 
draugų ir draugių iš šių vie
tų bei miestų: Binghamton, 
Forest City, Easton, Reading, 
Shenandoah ir iš kitur, o mes 
čia, kurie arčiau esame, ban
dysime nepasiduot draugams 
iš kitų miestų. Turim pasidar- 
buot, kad turėtum skaitlingą 
pikniką. Taipgi, mes čia suva
žiavę sueisim daug savo senų 
pažįstamų, su kuriais tankiai 
nesueinam. Taipgi sueisim į 
pažintį ir su naujais draugais 
bei draugėmis. Jau dabar lai
kas pradėti darbuotis, prisi
rengt prie šio taip svarbaus 
pikniko. Nelaukime paskuti
nių dienų! Pasimatysime pik
nike !

Traukiniai Išeis nuo Šių Vietų: 
BROOKLYNIEČIŲ ATYDAI: Liberty St., New York 
City traukinys išeis 8:45 a. m. (Day Light Saving Time).

Brooklyniečiams geriausia privažiuot Jamaica Line 
traukiniu, išlipt ant Broad St. stoties, Downtown, ir 
nuo stoties eit iki Liberty St. Ferry, Hudson River.

New Jersey Atydai:
Jersey City Terminal, traukinys išeis 9:00 A. M.
East 22nd St., Bayonne, N. J., traukinys išeis 9:15 A. M.
Elizabethport, N. J., traukinys išeis 9:80 A. M.
Elizabeth, N. J., traukinys išeis 9:25 A. M.
Newark, N. J. (Broad St.), traukinys išeis 9:00 A. M.

Besergant Argentinos Prezi
dentui, Keičias Politika

Buenos Aires, Argentina: 
—Sunkiai sergant preziden
tui R. M. Ortizui, jo vietą 
užėmė vice-prezidentas R. 
S. Castillo. Tuojaus minis
terial ir vyriausio teismo 
teisėjai atėjo pas Castillo ir 
pasižadėjo ištikima,! bendra
darbiaut su juom.

Spėjama, jog Castillo da
rys rimtas permainas šalies 
valdyme ir užsieninėje poli
tikoje. Jis jau pareiškė, jog 
teks‘“kas daugiau daryt, ne 
vien tik palaikyt įsigyvenu
sius teisių principus, kai 
reikia užtikrint šalfes ne
priklausomybę.” Į ž i ū rimą, 
jog Castillo planuoja aprėžt 
pilietines laisves.

MOKYKLOS BAIGIMO PROGA
APDOVANOKITE JAUNUOLIUS

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

savo jaunuolius gražia, nauja Remington Typewriter mašinėle.

ŠTAI JUMS PASIRINKIMAS

Remette Portable Typewriter
(Educational Keyboard No. 3410)

Junior Deluxe Portable

Remington Model No. 5 Deluxe
Remington Model No. 1 Deluxe

Deluxe Noiseless Portable

$34.50
$49.50

$67.50Tuojau užsisakykite per “Laisvę,” 
nes “Laisvė” savo skaitytojams 

duoda didelę nuolaidą.

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

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



Hartford, Conn.bet

MES IR MŪSŲ VAIKAI
SHENANDOAH, PA.

ALKANAS PARYŽIUS

t
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Užsakykite “Laisvę” į Lietuvą

Vardas

Paštas

Gatve ar kaimas

Apskritys

da
ro i-

be jokio 
mokėti 
pinigai

J. T. Visockis,
Apskr. Rast.

LLD REIKALAI 12-TAM 
APSKRITYJ

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

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

Išsprendė Klausimus del Su
sidūrimų Tarp Rumunų ir 

Raudonarmiečių

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

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

M

TRADE IT IN IjOR A 1

|7JEWELj 
Bu lova!

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

trečiadienį, liepos 10 d., 8 vai. vak., 
LDP Kliube, 408 Court St. 
gai, būtinai visi 
susirinkime, nes 
legatų į Seimą, 
pjūčio pabaigoj.
sivesti ir naujų na»ių prirašyti prie 
kuopos, dar nevėlu, (159-161)

PRANEŠIMAI IS KITUR
WATERBURY, CONN.

ALDLD 28 kp. susirinkimas įvyks 
trečiadienį, liepos 10 d., 7:30 vai. 
vakare, 103 Green St., Venta Sve
tainėj. Visi nariai malonėkite 
lyvauti, nes yra daug svarbių 
kalų aptarti. (159-161)

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

' i

Y

Antradienis, Liepos 9, 1940 ' Septintas puslapis

Katalikams Drau 
džiamos Knygos

K. Korsakas
Prieš mane guli pilkais ap

darais, vidutiniško formato 
508 puslapių knyga. Tai gar
susis “Index librorum prohibi- 
torum”—katalikams uždraus
tų skaityti knygų sąrašas, iš
leistas nauju leidimu 1938 m. 
Vatikano valstybėje.

Su keistu jausmu vartau aš 
šitą knygą — kiek daug ne
tekčiau, jeigu pasiduočiau ši
tos knygos, draudimams, šim
tai, tūkstančiai įžymiausių .pa
saulinės literatūros veikalų 
liktų man neprieinami ir už
drausti skaityti, jeigu būčiau 
ištikimas katalikas. Didžiausi 
pasaulio protai atsidurtų už 
mano pažinimo ribos, jeigu aš 
susilaikyčiau skaitęs tai, ką 
draudžia katalikų bažnyčios 
kanonai.

Aš jau nebekalbu apie tas 
knygas, kurių negalėčiau skai
tyti svetimomis kalbomis. Bet 
beveik pusė geriausių versti
nių knygų lietuvių kalba taip 
pat būtų man uždraustos, jei
gu laikyčiausi to šventojo in
dekso.

Štai, knygų lentynoje matau 
V. Hugo “Vargdienius” (“Sa
kalo” leid.). Doram katalikui 
šio pasaulinio veikalo, pasiro
do,^-nevalia skaityti. Nevalia 
skaityti ir kito, taip pat lietu
viškai išversto, garsaus V. Hu
go romano “Paryžiaus kate
dra.”

Neperseniai Mokytojų kny
gynas išleido garsaus rašyto
jo Balzako romaną “Trisde
šimties metų moteris” verti
mą, tačiau ištikimi katalikai 
neturi teisės nė prisiliesti prie 
šios knygos, nes visi žymiojo 
prancūzų romanisto veikalai 
yra indeksuoti.

O gal jūs norėtumėt ką nors 
iš E. Zola, A. Franso ar Me- 

s terlinko raštų ? Kai kurie šių 
-I garsių rašytojų veikalai yra 

išversti ir lietuviškai. Tačiau, 
imdami į savo rankas šių ra
šytojų knygas, žinokite, kad 
pagal katalikų bažnyčios ka
nonus darote didelę nuodėmę, 
nes visi šių dviejų žymių rašy
tojų veikalai yra uždrausti 
skaityti katalikams.

Puslapis po puslapio aš 
sklaidau Indeksą ir matau ja
me draudžiamus katalikams 
skaityti žymiausių pasaulinių 
rašytojų, filosofų, mokslininkų 
raštus ištisai ar kai kuriuos 
svarbesniuosius jų veikalus. 
Štai eilė vardų, kurių kiekvie
nas reiškia ištisą epochą lite
ratūroje, filosofijoje ar moks
le, bet kurie yra pasmerkti 
katalikų bažnyčios: filosofai 
—Dekartas, Bergsonas, Kan
tas, Paskalis, Spinoza ir kt.; 
rašytojai — J. J. Russo, Vol
teras, Heine, D’Anuncio, Ad. 
Mickevičius, L. Dode, Flobe- 
ras, Ada Negri, Diumas ir 
šimtai kt.; literatai, istorikai 
ir mokslininkai — B. Kroče, 
Tenas, Prudonas, Renanas, 
Bekarija, Dž. Bruno, H. D’A- 
lambertas, Darvinas, Ranke, 
ir kt.

Visų šitų rašytojų Indekse 
pąžymėtų knygų skaitymas 
kiekvienam katalikui yra susi
jęs su sunkia nuodėme; kai 
kuriais atvejais Indekso drau
džiamas knygas skaitąs kata
likas tuo pačiu jau "susilaukia 
ekskomunikos — išmetimo iš 
tikinčiųjų tarpo.

Yra dar daug rašytojų ir 
veikalų, kurių vardų jūs vel
tui ieškosite Indekso pusla
piuose, bet kurie taip pat 
griežtai draudžiami skaityti, 
kaip ir jame pažymėtieji. 508 
puslapių būtų aiškiai per ma
ža surašyti visam tam, kas pa- 
saulinėjee literatūroje yra 
priešinga Katalikybės dog
moms. Katalikų bažnyčios ka
nonai numato ištisą eilę kate
gorijų, pagal kurias knygos 
automatiškai patenka drau
džiamųjų tarpan, nors jų var
dai ir neįrašomi Indeksan. Tai 
vis “bedieviškos,” “nekatali
kiškos,” bažnyčios dogmoms

prieštaraujančios knygos 
jas išmetus iš pasaulinės lite
ratūros, tur būt, maža kas jo
je beliktų. . .

Užskleidžiu Indeksą su aiš
kia užuojauta katalikams — *
kas jiems, vargšams dvasioje, 
ir beskaityti, jei viskas drau
džiama ?! Atsimenu, su. ko
kiu pasigėrėjimu, su kokiu ža
vėsiu esu skaitęs daugelį tų 
veikalų, kurie draudžiami In-

dekso. Ir džiaugiuosi, jog tuo 
pačiu gal jau seniai esu eks
komunikuotas, nes vien dėl 
uždraudimo skaityt V. Hugo, 
Teno, Russo, Heines, Flobero, 
Zola, Tolstojaus knygas nebe
norėčiau ir nebegalėčiau nė 
vienos dienos būti kataliku. 
Juo ir nebesu. Bet pasakyki
te, ar dauįg yra kad ir pas 
mus tokių katalikų, kurie, pa
sirinkdami skaityti knygas, iš
tikimai laikosi Indekso drau
dimų ? Viduramžių nuostatai 
šiandien tebėra tik negyvas 
palaikas, į kurį pradeda nebe
kreipti dėmesio net ir davat
kos.

(“Laisvoji Mintis”)

Nukritus Bombininkui, Žuvo 
2 Amerikos Oficieriai

Callahan, Florida. — Nu
krito ir sudužo bombinis 
Amerikos orlaivis. Su juom 
žuvo du oficieriai lakūnai. 
Tai buvo naujoviškas dvi- 
motorinis orlaivis.

Rooseveltas Praleidžia Seną 
Geležį Japonams

Nors anglųLoridon.
valdžia užginčija, bet gan
dai nesiliauja, kad vis tiek 
Anglija gal eis į taikos de
rybas su Vokietija.

Šitie straipsniai diskusuoja 
i kai kurias problemas tarpe at- 
; eivių tėvų ir jų Amerikoje gi- 
i musių vaikų. Su įvairiais klau

simais bei pastabomis prašo- 
i me kreiptis į Foreign Lang

uage Information Service — 
Parent, 222 Fourth Avenue, 
New York City.

—o—
APKALBĖKIME DALYKUS 

SU VAIKAIS
Jau kalbėjome apie vaikų 

nežinojimą tėvų kalbos ir tėvų 
nežinojimą vaikų kalbos. Bet 
yra dar kitų priežasčių, kodėl 
tėvai su vaikais nesutinka.

Greit atsakyk šitą klausimą 
—kad apaskutinį sykį rimtai 
pasikalbėjai su tavo vaiku? 
Ar senai? Užaugdami į jau
nikaičius arba merginas, ar jie 
nuo tavęs kiek nors pasišali
no? Jeigu teisybė, tai ištikro 
tamstai širdį skauda. Sienos 
yra reikalingos daugelyje vie
tų, bet jų nereik tarpe tėvų 
ir vaikų. Draugiškas žodis ste
bėtinai prašalina sienas taip 
lengvai, kaip saulė sniegą.

Pažįstu labai puikų vaikiną 
—Jurgį, 20 metų amžiaus. Jis 
per kelis metus prisidėjo prie 
gengės jo apylinkėj. Jie daug 
negražių darbelių atliko.

žmonės tų vaikų nekentė, 
nes jie susiedus apvogdavo, ir 
jeigu juos būtų pagavę, jie 
kalėj iman būtų patekę.

Po daug ilgų pasikalbėjimų 
su Jurgiu aš sužinojau tą apie 
jį. Su kitais vaikais, septynių 
ir astuonių metų amžiaus, jis 
pradėjo imti vaisius nuo susie- 
dijos krautuvininkų, po tam 
mažus daiktus iš dešimtukinių 
krautuvių. Nepatenkinti tais 
mažais apvogimais, vaikai 
pradėjo vogti automobilius ir 
kas tik jų rankosna papuolė. 
Su tuom prasidėjo gengių peš
tynės. Jurgio draugai sėdi ka
lėjime iki šiai dienai, tik vie
nas Jurgis kaip nors išsisuko. 
Tas jį taip išgązdino, kad jis 
gal niekad neims, kas jam ne
priklauso.

Vieną dieną aš jo užklau
siau, ar jo tėvai apie tą viską 
žino. Jurgis atsakė:

“Ne, jie niekad apie mane 
nesirūpino, ir net dabar neno
ri žinoti, ką aš darau. Tik se
suo man buvo gera, bet ji jau 
mirus.”

Ir šis vaikinas man pranešė, 
kad aš buvau pirmas žmogus 
su juom gražiai kalbėti.

Bet grįžkime atgal į pirmą 
kartą, kai jis peržengė įstaty
mą. Gal jam tas patiko, ir ki
tiems vaikams jis buvo didvy
riu. Jeigu jo tėvas ar motina 
būtų su juom kartais gražiai 
pasikalbėję, jis gal jiems būtų 
pasakęs, kad jis pavogė tai 
obuolį, tai ką kitą, nuo Susie
du. Jei tėvai jam būtų pasakę 
— daugiau To nedaryk, bū
tų patarę rasti gerų drau
gų, su jais gražiai pasibovinti 
ir niekad neimti to, kas jam 
nepriguli, jo gyvenimas būtų 
buvęs visai kitokis. šito vai
ko tėvas per tankiai jį muš
davo ir motina visai jo nepai
sė.

Akmeninė siena stovėjo tar
pe jų. šis vaikas negalėjo su
prasti, kad jis tėvus labai įžei
dė. Tėvai nematė, kad šitas 
vaikas norėjo tik meilės ir su
pratimo. Jie mano, gal Ameri
ka iš kelio išvedė jų sūnų; vai
kas tiki, kad svetimtaučiai tėvai 
nežino, kaip auklėti vaikus

šioje šalyje, nesuprasdami, 
kad tūkstančiai kitų tė
vų, atvykusių iš svetimų šalių, 
kuopuikiausius piliečius davė 
šiai šaliai..

Nėra lengva visuomet su 
vaikais pasikalbėti. Tėvai ir 
vaikai tankiai nesutinka. Ne
žinodami kaip ir kodėl, jie 
kartais sako, daro tą, ko vi
sai jie patys nenori daryti. 
Ant laimės, yra žmonių dau
gumoje miestų, kurie kaip tik 
tam darbui išsilavinę ir žino 
ką daryti. Jeigu esi užintere- 
suotas, maloniai pasiųsime jų 
vardus ir adresus. Tėvai, atsi
minkite, tankiai pasikalbėkite 
su vaikais. F. L. L S.

Visą LLD Kuopų Žiniai 
12-tani Apskrityj

Birželio (June) 16-tą dieną 
įvykusioj 12 Apskričio pusme
tinėj konferencijoj dalyvavo 
delegatai iš daugumos kuopų, 
gyvuojančių šiame apskrityj, 
kur buvo mūsų visų svarstoma 
šios organizacijos reikalai. To
dėl, draugės ir draugai, buvę 
delegatai, kuopų susirinkimuo
se išduodant raportus iš kon
ferencijos tarimų, būtinai 
kvieskit draugus ir drauges 
imtis už darbo, kad mūsų kon
ferencijos tarimai būtų išpil
dyti. Čia yra kalbama ir į tas 
kuopas, kurios kaip nors ne
galėjo prisiųst delegatų. Visur 
turim darbuotis, kad lig me
tinės konferencijos turėtum 
daug didesnį skaičių narių šia
me apskrityj. Taipgi, 
atidėliojimo reikia 
duokles, nes centrui 
yra labai reikalingi.

Smagu buvo matyti ir jaunų 
draugių buvusioj konferenci
joj, tai buvo šios draugės: M. 
Radzevičiūtė, V. Radišaus- 
kiūtė ir H. Žukaitė (bingham- 
tonietė). Turim rūpintis 
įtraukt daugiau jaunimo į šią 
organizaciją. Kad metinėj1 
konferencijoj turėtum daug 
didesnį skaičių jaunų delega
tų bei delegačių.

Beje, reikia priminti, kas 
daugiausia darbavosi suorga
nizavime buso važiuoti į ben
drai rengiamą 20-tos kuopos 
ir apskričio pikniką ir, sykiu 
konferenciją, tai buvo atlikta

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas uždraudė 
išvežt iš Amerikos visą eilę 
vadinamų karinių medžia
gų; bet jis neuždraudė iš
vežt Japonijai senos geležies 
iš Amerikos.

“O iš tos geležies japonai 
pasigamina pusę šovinių ir 
bombų vartojamų kare prieš 
Chiniją,” kaip nurodo “Dai
ly Worker.”

Paryžius. — Čia trūksta 
duonos; beveik visai negali
ma gaut pirkt kiaušinių, 
sūrio, sviesto jr mėsos. Pie
nas pardavinėjamas tik kū
dikiams iki pusantrų metų.

Vokiečių kariuomenė dali
na baduoliams šiek tiek duo
nos, bet ir patys vokiečiai 
nedaug jos teturi.

šių draugių pastangomis: M. 
Navickienės, apskričio organi
zatorės; M. Radzevičiūtės, 
apskričio valdybos narės, ir 
M. Bagužinsko, apskričio iž
dininko. Tai jųjų pasidar
bavimu ta smagi kelionė buvo 
prirengta.

Apskričio piknikas dėl para
mos dienraščio “Laisvės” bus 
liepos 28-tą dieną, labai pui
kioj vietoj, Simko Glen Park. 
Nežiūrint, koks oras būtų, pik
nikui ten gera vieta, nes yra 
didelė svetainė, o 'ten jau ir 
pirmiau buvo gera pastogė. 
Todėl, visi rengkimės į pikni
ką.

Bucharest, Rumunija. — 
Rumunų valdžia skelbia, 
kad buvę vietinių ^susidūri
mų tarp raudonarmiečių ir 
rumunų, ir Sovietų tankas 
ties Herta nušovęs aštuonis 
Rumunijos karius^ Bet klau
simai kas liečia tuos susi
dūrimus jau “patenkinan
čiai išspręsti,” kaip pareiš
kė Rumunijos ministerių 
kabinetas.

Tokio. — Japonijos užsie
nių reikalų ministeris H. 
Arita viešai pareiškė, kad 
Japonija neleis europie
čiams kištis į Azijos daly
kus.

Lietuvos žmonės labai mėgo skaityti “Laisvę,” bet 
Smetonos valdžia “Laisvės” neįsileisdavo. Dabartinė val
džia sukriušino cenzūros retežius ir “Laisvė” jau eina į 
Lietuvą. Užrašykite ją savo draugams ir giminėms. 
“Laisvės” kaina į Lietuvą $8.00 metams, $4.00 pusei 
metų. Antrašą, kam užrašote, prašome rašyti sekamai:

Sveikina Naują Lietuvos 
Vyriausybę

Mes, Hartfordo lietuviai, su
sirinkę į masinį susirinkimą 2 
d. liepos, 1940, sveikiname 
naują Lietuvos vyriausybę. 
Pilniausiai užginame vykina
mas reformas ir pažadame vi
sokeriopą pagelbą.

Lai gyvuoja ir stiprėja da
bartinė Lietuvos vyriausybė!

KOMISIJA,
O. Giraitienė.

rapijonai ima susiprasti ir 
pradeda savaip mąstyti.

Taip, atėjo juodos dienos, 
ale ne Lietuvos liaudžiai nei 
darbo žmogui, o tiems tiro
nams tautininkams ir jų vi
siems pakalikams, kurie per 
keturioliką metų smaugė ir iš
naudojo visą lietuvių tautą! 
Tai tegul dabar jie patys pa- 
ragauna savo receptų.

O Lietuvoj visa tauta džiau
giasi šiuo įvykiu, nes turėda
ma tokį gerą ir galingą kai
myną — Rusiją—ims kultū
riniai ir pramoniniai kilti. Tai 
ne juodos dienos, ale šviesios 
ir pilnos linksmybės dienos 
Lietuvoj. O klebonai ir jų ' 
visi pasekėjai tegul prašo die
vo, tas gal vėl jiems kokį 
Smetoną duos. A. K.

(Tąsa nuo 4-to pusi.)
Brooklyno, koks tai Hoffma- 
nas. Turi gerą balsą, ale ir 
jo dainos tokio pat gatunko.

žmonių dėl tokio parengi
mo, tai galiu sakyti buvo vi
sai mažai. O jie vietinėj spau
doj per kelis mėnesius garsi
no ir per pamokslus ragino, 
kad visi eitų. Ale pasirodo, 
kad lietuviuose kunigų ir tau
tininkų įtaka-jau nyksta, tai 
ir ant jų parengimų neina. 
Kaip visuose parapijų paren
gimuose, taip ir šitam, neap
siėjo be šmeižimo Rusijos ir 
dabartinės Lietuvos valdžios. 
Shenadorio parapijos klebo
nas Karalius savo spyčiuj su
riko: “Atėjo juodos dienos 
Lietuvoj, didelė meška iš ry
tų uždėjo savo leteną ąnt mū
sų brolių, smaugs juos, kan
kins!” Jis rėkė, kad mes tu
rim organizuotis ir gelbėti tė
vynę nuo meškos, bet niekas 
iš publikos jafn neplojo už 
tai. Pasirodo, kad ir. jo pa- 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.

: ĮSIGYKITE DABAR
J žemiau parodyta tik keli iš mūsų didelio sandelio
• šios rūšies daiktų.
• your old WafCH
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DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
Telefonas: Humboldt 2-7964

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

630 SUMMER AVENUE 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

Drau- 
dalyvaukime šiame 
bus rinkimas de- 
kuris įvyks rug- 
Nepamirškite at-

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto
Tel. Virginia 7-4499

! ESTATE OF

BARRY P. SHAUNS
= (Shalinskas)

\ FUNERAL HOME
! VESTIE E. DAVIS
? Licensed Mgr.

> 84-02 Jamaica Avenue
> Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.

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

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

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

stočių BMT Line
Tel.: Glenmore 5-6191,

ŽIEDAI

nuo $1.50 augštyn 
Daimantai 

Melsvi-balti ir perfekto

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

ROBERT
LIPTON :

JEWELER •
Įsteigta 1892 *

701 GRAND STREET •
BROOKLYN, N. Y. J

Tarpe •
Graham & Manhattan Avės. •
' Tel. Stagg 2-2173

Priminkite šį skelbimą ir gausite nuolaidą

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

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

Ištyrimas dovanai.
ir Šlapimo Tyrimai, X-SpinduliaiDaroma Kraujo

DR. L. ZINSi8teiKa3omet'1
110 EAST 16 ST., NEW YORK, N. Y.

Tarp Union Sq. ir Irving Pl.
VALANDOS: 10 A. M.-8 P. M.—Sekmadieniais 10-2.
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Darbo Unijų Atletai 
Pasaulio Parodoj
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“Laisves” Piknike Minios Lietuvių 
Sveikino Naują Lietuvos Vyriausybę

linksmai šokančiu 
Gi prieškiemyje te-

“Laisvės” metinis piknikas, 
įvykęs liepos 7-tą dieną, Clin
ton Parke, puikiai pavyko. 
Kaip ir buvo tikėtasi, atvyko 
daugelis tolimų svečių ir la
bai skaitlingai dalyvavo vie
tinė publika, kuri ateidinėjo 
nuo priešpiečio iki vėlumos. 
Orui pasitaikius karštam, dau
gelis pirmiau buvo nuvykę iš
simaudyti, o prievakariais pri
buvo piknikam

Susiėję seniai matytus drau
gais, susipažinę išnaujo jau 
per desėtkus metų nematytus 
kaimynus, svečiai nenoriai 
skirstėsi. Vienuoliktą vakaro, 
pasidairius po parką, dar vis 
buvo parke dideli būriai links- 
mautojų, o salė ankštai prisi- 
pildžius 
jaunimu.
besimatė didelės eilės mašinų 
ir keli didžiuliai autobusai, 
kas rodė, jog čia radosi ir to
limų svečių, kurie namus pa- 
siėks tik paryčiais. Pavargs, 
tai pavargs, bet kągi bepaisy- 
ti: “Laisvės” didysis piknikas 
tik kartą per metus.

Graži Programa
Programoj dainavo keturi 

šios apylinkės pažangiųjų lie
tuvių chorai. Programą pra
dėjo Aido Choras, vadovybėj 
Aldonos Žilinskaitės, akom
panuojant muzikei B. L. šali- 
naitei. Sekamas dainavo mūs 
kaimynų choras Pirmyn iš 
Great Necko, vadovaujamas 
Geo. Kazakevičiaus, akompa
nuojant Aldonai Kasparaitei. 
Po jo išstojo Elizabetho cho
ras Banga, vadovaujant Aldo
nai Klimaitei. Programą bai
gė Sietyno Choras iš Newar- 

,ko, vadovaujamas B. L. šak
naitės, akompanuojant Mifd- 
redai Stasiulienei-Stensler. Vi
si chorai dainavo po tris dai
nas, o Sietynas priedams, pro
gramos baigoj, sudainavo Lie
tuvos himną kartu su publika.

Chorai visi dainuoja gra
liai, visi didžiumoje, o Aidas 
veik išimtinai susideda iš 
jaunimo. Ypatingai reikalin
ga pažymėt Great Necko, kai
po mažiausios organizuotos 
lietuvių kolonijos choras ir 
amžiumi jauniausias iš visų, 
tačiau yra skaitlingas, ir pui
kiai, harmoningai susimoki- 
nęs.

. Viduryje dainų programos, 
R. Mizara “Laisvės” redakto
rius, pasakė trumpą prakalbą 
apie vėliausius įvykius Lietu
voje, pažymėdamas, kad 
mums, pažangiesiems tenka 
tik džiaugtis jais, kadangi 
mūsų dienraštis “Laisvė” ir 
mes visi už demokratišką- 
Maudišką santvarką per me
tų metus kovojome, jos laukė
me. Tas, kas dedasi Lietuvo
je, sakė kalbėtojas, miela vi
siems darbo žmonėms, visiems 
liaudies draugams, TtOrš tas 
nepatinka ponavusiems ir tą 
ponišką, reakcinį Smetonos 
režimą rėmusiems smetoninin- 
kams čionai Amerikoje. Jo 
kalba pertraukinėta ovacijo
mis atžymint kiekvieną iš 
svarbiausių naujosios vyriau
sybės atliktų darbų. M

Po prakalbos perskaityta 
rezoliucija, sveikinanti naują
ją Lietuvos vyriausybę. Rez. 
vienbalsiai priimta (prieš bal
savo pats vienas Kyras, bet 
pirmininkas jo nepastebėjęs 
skelbė rez. vienbalsiai priim
ta) varde 5,000 pikniko da
lyvių. ' ~

Programai gabiai pirminin
kavo Jonas Ormanas.

Po programos išduota do
vanos prie išanksto pirktų 
įžangos bilietų, taipgi poros 
ant vietos leistų dalykėlių.

Tolimieji Svečiai
Piknike turėta graži atsto

vybė iš visų apylinkės koloni
jų, buvo svečių po keletą ir

Šaukia CIO Unijų 
Tarybos Posėdį

Atvežė Vaikus Karo 
Pabėgėlius

iš toliau, negu tikėta. Tarpe 
sueiliuotų šimtų mašinų, kurių 
didžiuma priklausė artimie
siems ir tolimiesiems newyor- 
kiečiams, buvo taip pat labai 
daug iš už upės—New Jersey, 
—po geroką grupę iš Penn- 
sylvanijos ir Conn. Jų ir tikė
tasi. Tačiau pusėtinai kiek
vieno akys praplito, kada tarp 
jų užtėmyta mašinų iš Illi
nois ir net iš Texas.

Reiškia, atvykę įvairiais 
reikalais ir iš labai tolimų ko
lonijų lietuviai nepagaili. pus
dienį pašvęst ir savo dienraš
čio pramogai. O skaitytojų 
“Laisvė” turi skersai ir išilgai 
Jungtines Valstijas, kur tik 
randasi lietuvių.

Prie tolimųjų svečių galima 
priskaityti ir savosios valsti
jos taip vadinamų “up-state” 
kolonijų draugus iš Rochester 
ir Binghamton, N. Y. Iš abie
jų kolonijų buvo po geroką 
grupę. Jims daug toliau, ne
gu tūliems iš kitų valstijų, 
kaip kad New Jersey, rytinės 
Penn, ir Cortn.

Daugelis svečių priminė jū
sų Rep., kad “Laisvė” turėtų 
gaut savo piknikams dides
nius parkus. Sako, “Atvažia
vom pasisvečiuoti, o pas ju
mis ne tik stalų, bet vietos 
atsisėst pritrūkę.” Teko aiš
kintis, kad pas mus didesnių 
parkų šiuo tarpu nesiranda ir 
kad vietos lietuviai tą trūku
mą kitada mažiau jaučia, kaip 
tik “Laisvės” piknikams atė
jus, kadangi ši būna didžiau
sia lietuvių pramoga. O visgi, 
galvojau sau, reikėtų jieškot 
galimybės geriau priimt to
kius retus ir mylimus svečius, 
kokiais yra “Laisvei” jos skai
tytojai, rėmėjai ir draugai, at
vykstą 
ri jau 
švente.

metinėn iškilmėn, ku- 
tapo lietuvių tradicine

Rep.

Miesto Vaikai Išvežami 
Dienos Ekskursijoms

miesto biednuomenės 
vienos dienos ekskursi- 
miesto pervažomis-lai- 
Šios ekskursijos, ruošia
nt a j o r o, pravedamos

Liepos 8-tą prasidėjo išve
žimas 
vaikų 
joms 
vais. 
mos
WPA ir švietimo, parkų ir do
kų departments

Pervažomis vaikai paveža
mi upėmis į toliau nuo miesto 
esamus parkus ir ten pralei
džia visą dieną gerai paruoš
toj ir prižiūrimoj žaismių pro
gramoj. WPA Vaikų Maitini
mo Projektas suteikia bied- 
niem vaikam nemokamus už
kandžius, vaikų globėjai gali 
įšidėti savo užkandžius arba 
pirktis ant vietos prieinamo
mis kainomis.

Sveikina iš Atostogų
“Visiems ‘Laisves” Skaityto

jams ir visam štabui labų die
nų,” rašo Geo. Karpus, Lietu
vių Am. Piliečių Kliubo vedė
jas, iš York Village, Maine, 
kur jis išvykęs trumpam lai
kotarpiui pailsio ir atlankyti 
toj apylinkėj gyvenančius sa
viškius.

Allan S. Haywood, CIO na- 
cionalis direktorius, išleido 
šaukimą CIO Unijų Tarybos 
posėdžiui, įvyksiančiam lie
pos 24-tą, viešbutyje McAlpin, 
N. Y. Kviečia visas CIO uni
jas, jų, jungtines tarybas ir 
distriktų tarybas, priklausan
čias prie CIO.

Posėdis vyriausia šaukiamas 
tikslu įsteigt pastovią unijų 
centralę įstaigą—Greater New 
York Industrial Union Coun
cil, kuri CIO unijoms bus 
tuomi, kuomi buvo-yra Cent
ral Trades and Labor Council 
AF of L unijoms. CIO tokias 
unijų tarybas įsteigė veik vi
suose žymesniuose centruose 
bėgiu pastarųjų poros mėtų.

Menama, kad šioje CIO 
Unijų Taryboje bus atstovau
ta tarp 350,000 iki 400,000 
šio didmiesčio unijistų. Jos pa
reiga bus pravest-koordinuot 
visus unijas bendrai 
čius darbus.

Atstovybė skiriama 
ir iki 750 1 delegatas, 
iki 1250 2 delegatai 
niškai dadedant nuo
nų 500 po delegatą. Jungtinės 
Tarybos, Distriktų Tarybos ar 
tolygios unijų įstaigos-sąryšiai 
siunčia po vieną delegatą.

Pereitą sekmadienį 
vęs Cunard-White Star linijos 
laivas Sčythia atvežė nemažą 
būrį vaikų karo pabėgėlių, vi
so 71-rią. Jie įleista kaipo re
guliariai immigrantai.

žingeidautojams, dėl ko da
bar mūsų valdininkų širdys 
suminkštėjo, kuomet tik prieš 
tūlą laiką nenorėjo įsileisti Is
panijos karo pabėgėlių, įdo
mu bus sužinoti, kad ir da
bar ne visi karo pabėgėliai 
bus įleisti arba galės atvažiuo
ti. Daug “bus pakviestų, ma
žai išrinktų.” šie dabar atvež
tieji atvyko , lydimi pasiturin
čių motinų ir kitų giminių, o 
kiti specialių slaugių ir tar
naičių. Gal tas ir išaiškins 
valdininkų “širdžių suminkš
tėjimą.” T-as.

Liepos 7-tą Darbo Unijų At
letų Sąjunga turėjo savo die
ną Pasaulio Parodoj, New 
Yorke, šis buvo antras iš ei
lės sekmadienis, ’kurį darbo 
unijos išstojo su savo progra
momis ir skaitlinga publika.

Pastarojoj programoj daly
vavo 61 unijos unijistai, dar
bininkai sportininkai: vyrai ir 
moterysnegrai, amerikonai ir 
ateiviai.

au-
esą

mai ir tas norima moksliškai 
ištirt. Dėlto būsią tyrimams 
parinkta 25 vairuotojai su 
50,000 mylių be nelaimės iš- 
važinėjimo rekordais ir pasta
tyti prieš turėjusius daugiau 
vienos nelaimės.

liečian-

nuo 500 
nuo 750 
ir laips- 
kiekvie-

Maspetho Lietuvių 
Veikimas

priemiestis randasi vi- 
gy-

visus 
įstaty-

naujos 
d. Lie-

SVEČIAI
Binghamton, N. Y., ap- 

“Laisvės” įstaigą daly-
Iš 

lankė 
vavę piknike A. Navalinskas, 
B. Vaicekauskas su žmona ir 
sūneliu ir Marijona Bekerie- 
nė. Navalinskas užsisakė dar
bą už $2.50 ir tuojau apmokė
jo, Vaicekauskas nuo savo 
šeimos aukojo $5 ir Bekerie- 
nė $f.

Iš Rochester, N. Y., aplan
kė dienraščio įstaigą ir daly
vavo piknike Pranas Kurkulis 
ir Jurgis Daukas. Jiedu abu 
palinkėdami gero savo dien
raščiui irgi paaukojo po $1.

Gražus būrelis philadel- 
phiečių taipgi lankėsi. Stasys 
Urbonas dienraščiui palinkėjo 
gero pasisekimo ir paaukojo 
$1.

'lt

Ispanijos Veteranams Remt 
Piknikas Liepos 21-mą

Unijų sportininkų progra
mos prakalboj svečias kalbė
tojas Richard B. Moore pa
reiškė, kad “jeigu mes norim 
išlaikyti demokratiją, mes tu
rim stovėt stipriai, nepajudi
nami prieš tas jėgas, kurios 
nori sutrempt sportsmaniškus 
principus.” Jisai kreditavo 
Darbo Unijų Atletų Sąjungą 
už kampaniją priverst didžiu
les sporto Lygas įsileist ne
grus sporto žvaigždes, kaip 
kad Satchel Paige. Jis taip 
pat nurodė reikalą platesnio 
sportiškumo, kurio pamate bū
tų toki klausimai, kaip išlai
kymas- Amerikos demokratine 
if atmušimas tikrosios penktos 

\kolumnos, kuri nori mus į- 
stumti į karą.

Moore stipriai pabrėžė, kad 
- privalome darbuotis už “pa- 
. naikinimą diskriminacijos 

sportuose.” Jis taip pat nuro
dė reikalą remt Anti-Lynch- 
ing ir Anti-Poll Tax bilius.

Pardavyklų Darbininkų Uni
jos 65-to Lokalo nariai per
statė vaizdelį “Wholesale Mi
kado.” Publika reikalavo 
vaizdelį vėl perstatyt ateities 
programose Pas. Parodoj.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-3622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

ir impor- 
degtines ir 

geriausių

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

• Didžiausia ir žemiausiom kainom
• krautuvė Williamsburgh’e

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

Menama, kad daugio 
to nelaimių priežastimi 
auto vairuotojų fiziniai trūku-

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

J Manhattan Liquor Store

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

Telefonas EVergreen 7-1661

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. — Brooklyn — “Laisvės” Name

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

• Tei. EVergreen 7-1645 License No. L. 886
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DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ RŪŠIŲ GĖRIMŲ
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BAR ir GRILL 
LIETUVIŲ RESTAURANAS 
Įdomiai {puošta lietuviška aludė 

ant Grand Street 
Rheingold extra Dry Alus. 

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės

LeVANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

J. LeVANDA—E. LeVANDA 
Tėvas ir Sūnus Levandauskal

UNDERTAKERS
Turime ir kambarių pernakvot 

arba savaitiniai išrandavot
JOSEPH ZEIDAT

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y. 

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

’.t

Liepos 21-mą, Empire Beach 
Parke, Staten Island, ruošia
ma didžiulis piknikas, kurio 
pelnas skiriamas paramai Is
panijos pabėgėlių^ ir Tarptau
tinės Brigados veteranų, įka
lintu Francijos koncentracijo
se. Piknike bus įdomi meno, 
sporto ir žaismių programa.

Pramogą rengia United 
American Spanish Aid Com
mittee, kuris šiuo tarpu yra 
žymiausia Ispanijos pabėgė
liams gelbėti įstaiga Ameriko
je. Jos centras randasi 300

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

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

krikštynom, kitkam.
231 BEDFORD AVE., 

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

šis 
sai arti Brooklyno, jame 
vena nemažai lietuvių ir turi 
sukūrę savo svarbias įstaigas, 
taipgi daugelis įsigyja gyve
namų nuosavybių ir, kad ge
riau aprūpinti savus reikalus, 
tapo suorganizuota Lietuvių 
Ūkėsų Associacija, kurios yra 
plati užduotis apginti 
lietuvių reikalus sulig 
mų.

Page rbimui šios 
draugijos,/ birželio 22
tuvių Amerikos Piliečių Kliu- 
be, 60-39 56th Drive, Mas- 
peth, buvo suruošta pramoga, 
ar geriau tariant, krikštynos 
naujai gimusiai draugijai ir 
gavimui legališko čarterio iš 
Albany, N. Y. valstijos.
/ Krikštatėviais buvo Mrs. 
Meškienė ir Peter Lisauskas, 
Kleen Coal kompanijos savi
ninkas, kurie perstatė visiems 
dalyviams šio vakaro tikslą ir 
pateikė gražiai išrodantį ap
vaduose čarterį. Mrs. Meškie
nė atliko krikšto ceremonijas 
sudauždama stiklą su vynu, ir 
visi linkėjo ilgų metų gyvavi
mo Lietuvių Ūkėsų Associaci- 
jai Maspethe. -

Vakaras buvo geroj nuotai
koj prie gardžių gėrimų ir 
skanių užkandžių, kuriuos pa
gamino ir maloniai patarna
vo svečiams Mrs. Meškienė. 
Besilinksmindami ir lietuviš
kas daineles traukdami visi 
užbaigė vakarą džiaugsmin
gai.

Taigi, kviečiame prisidėti 
visus Maspetho lietuvius prie 
šios naudingos draugijos, kuri 
teiks jums patarimus svar
biuose jūsų reikaluose. Įstoji
mas veltui, o narinė mokestis 
tik 10c. mėnesiui, už kurią 
turėsite daug smagumo ir 
draugų.

Susirinkimai būna kas an
trą antradienį kožno mėnesio, 
7:30« vai. vakare, Lietuvių 
Amerikos Piliečiu Kliube, 60- 
39 56th Drive, Maspeth, L. I. 
Sekamas mitingas bus liepos 
(July) 9 d. Atsilankykite, 
persitikrinkite ir tapkite na
riais šios draugijos.

A d v. Steponas Bredes, Jr.
prezidentas.

Garsinkite savo bizni dien 
rn^tvip “Tjnisvpip’*

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja keturi kambariai. 

Namas pertaisytas: Renda $18.00 j 
mėnesi. Prašome kreiptis: 473 Grand 
St. (158-160)

PARDAVIMAI
Noriu parduot arba gauti pusinin- 

’ką prie automobilių Parking loto. 
Vieta 210 Moore St., tarpe Bush
wick Ave. ir White St., 
Galite matyti savininką 
arba šaukite telefonu: 
7-9645. •

Brooklyne. 
ant vietos 
Esplanade 
(158-163)

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 Barberiai

FRANK NORRIS

426 SOUTH Sth STREET
Blokas nuo Hewes elevelterlo stoties

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

Lietuvis Budavotojas
Budavoju naujus namus ir 

* pertaisau senus
Taipgi atlieku plytų ir 

cemento darbus
Apšingeliuoju iš lauko namus
stogus visokiais naujausio išdir- 

bimo šingeliais už labai 
prieinamas kainas.

Telefonuokite: Flushing 9-4485

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

LietuviŲ Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 
(Steam Boiler)

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

PARDAVIMAI
Parsiduoda labai graži ūkė prie 

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

(154-162)

ir
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Frank Larkins, 47 m., me
talo darbininkas, rastas miręs 
savo namuose'298 Battle Ave,, 
White Plains, širdies ataka 
buvus priežastimi.

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

bėgančius 
mūsų or- 
Kp. Org.

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

namų darbo, kilbasal ir kepta paršiena; gaspadoriškai 
nuvirti kopūstai ir barščiai.

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO

2
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LID Susirinkimas su Kalba 
Apie Dienos Įvykius

LLD 1-mos kuopos susirin
kime šį ketvirtadienį, liepos 
11-tą, 7:30 v. vakaro, “Lais
vės” svetainėj, d. D. M. šo- 
lomskas kalbės apie dabarti
nę padėtį Lietuvoj ir apie Eu
ropoj einantį karą. Todėl vi
si dd. dalyvaukit. Taipgi tu
rėsime pravesti daug naujų 
tarimų ir apkalbėti 
reikalus, liečiančius 
ganizaciją.

Lietuvių Rakandu Krautuve
Parduodame įvairius rakandus labai nužemintomis 

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

Sets, Dinette Sets, Matrasai ir Springsai

GRAND CHAIR CORPORATION
> Lietuviai rakandų išdirbėjai

ANT. PETRAITIS, Biznio Vedėjas
409 ir 436 Grand St. fej, ev. 7-8451 Brooklyn, N. Y.




