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KRISLAI
Meilinasi prie žmonių. 
Kelkime lietuvių vardą. 
Sušaudytas gyvena. 
Viskas nepatinka.
Juos irgi galim paklaust, 

Rašo A. B.

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

Prezidentas Rooseveltas 
užtikrina Amerikos žmo
nėms, kad ir jis esąs nusi
statęs prieš siuntimą Ame
rikos kareivių Europon.

Sunku šiam užtikrinimui 
tikėti. Jis padarytas išvaka
rėse demokratų konvenci
jos. Rooseveltas veikiausia 
bus “draftuotas” vėl kandi
datuoti. Tai tik bus pasimei- 
linimas prie žmonių, kurių 
96 nuoš. nusiteikę prieš ka-
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LIETUVOJE PAKELE ALGAS IKI 20 NUOŠIMČIU
Francijos Diktato
rius Skelbia Terorą

DEMOKR. PARTIJA “DARFTU0SIANT1” 
ROOSEVELTĄ KANDIDATU Į PREZID.

---------------------------------------------0------------------------------ .—

Kaune Vaizdai prieš Darbininkų ir Tarnautojų Didžiausias 
Seimo Rinkimus Laimėjimas

Šiuo tarpu lietuviai gra
žiai pasirodė dviejuose mie
stuose. Los Angeles lietu
viai atidarė ranku darbo 
kūrinių parodą miesto mu
ziejuje. Buvo gražus paren
gimas. Dalyvavo šimtai am
erikinės publikos — daugu
moje inteligentijos. Viskas 
pavyko labai gražiai. Lietu
viai puikiai pasirodė. Mūsų 
draugai rūpestingai darba
vosi.

Wilmerdinge, Pa., buvo 
miesto sukakties iškilmės. 
Už gražų pasirodymą lietu
viai laimėjo pirmą dovaną.

Šitokiais kultūriniais dar
bais mes ir turime visur 
kelti lietuvių vardą. Visur 
galime gerai pasirodyti, nes 
turime daug priaugusių me
ninių spėkų.

Beje, Los Angeles Lietu
vos konsulis elgėsi kiauliš
kai. Lietuvius muziejaus 
viršyloms bjauriai skundė. 
Dėjo visas pastangas rank
darbių parodą sugriauti.

Šitoks sutvėrimas neturi 
jokios teisės atstovauti Lie
tuvą. Los Angeles lietuviai 
turėtų pasiųsti prašymą 
Lietuvos vyriausybei, kad 
jinai šį konsulą tuojau at
šauktų, o vieton jo paskirtų 
žmogų su lietuviška siela.

Suomijos Komunistų Par
tijos vadą Otto Kuusinen 
mūsų klerikalai ir menševi
kai jau kelius sykius sušau
dė ir palaidojo. Tai yra, jie 
skelbė, būk Sovietų valdžia 
sušaudžius.

Bet dabar pranešimuose 
skaitome, kad Kuusinen iš
rinktas pirmininku naujai 
susidariusios k a r e 1 i e č ių- 
suomių sovietinės respubli
kos.

Kas sakė, kad žmonės iš 
numirusių nebeprisikelia?

Lietuvos kariuomenė da
bar vadinsis “Lietuvos liau
dies kariuomene”. Tas labai 
nepatinka mūsų oponen
tams. Bet jie nesisarmatija 
vadintis Lietuvos žmonių 
užtarytojais.

Šventųjų Juozapiečių su- 
saidės “Darbininkas” (lie
pos 12 d.) klausia:

“Jei komunistai yra pa
triotai, kodėl Lietuvos Ko
munistų Partija yra susiri
šusi su Komunistų Interna
cionalu, kurio centras yra^ 
Maskvoje, ir kaip konstitu
cijos skyrius 33 reikalauja, 
moka duokles jam?”

Į šį klausimą geriausia 
bus atsakyti klausimu kleri
kalams : 

Jeigu klerikalai yra patri-
jotai, kodėl Lietuvos kleri
kalai yra susirišę su katali-
“* bažnyčia, kurios centras 

Rymas’ir kuriai jie ne

Vichy, Franci j a. — Fran
cijos demokratija jau palai
dota. Diktatorius maršalas 
Petain pradėjo terorą prieš 
savo oponentus, ypatingai 
atakuoja tuos, kurie simpa
tizuoja Anglijai. Liepos 14 
dieną policija suareštavo 
20 žymių žmonių. Daugu
moje jie esą žydai. Ir abel- 
nai Petain pamėgdžioja 
Hitlerį, atkreipdamas savo 
kanuoles prieš žydus.

įtemptas Karas 
Orlaiviais

Londonas. — Liepos 14 d. 
vokiečių orlaiviai vėl padarė 
didelius puolimus ant An-' 
glijos. Atlėkė 40 bombnešių 
ir 100 šiaip mūšio orlaivių; 
ir terorizavo gyventojus, 
bombarduodarni uostus, 
miestus ir militarinius pun
ktus.

Taipgi Anglijos orlaiviai 
buvo nulėkę Vokietijon ir 
vokiečių užimtuose kraš
tuose ir ten bombardavo mi
litarinius punktus. Sakoma, 
kad net 15 tokių punktų ta
po apdaužyta.

Išlaisvino po Kaucija
Pittsburgh, Pa. — Dar 

aštuoni piliečiai tano išlais
vinti po kaucija iš kalėjimo. 
Jie buvo suareštuoti ryšyje 
su rinkimu parašų ant ko
munistų peticijos. Už kiek
vieną turėjo užstatyti po 
$1,000. Tai irgi laimėjimas, 
nes iš sykio buvo pareika
lauta po $5,000.

Išlaisvinti yra šie: Geor
ge Powers, Ben Careathers, 
Joseph F i 1 nėr, Nalbro 
Frazier, Samuel Frishman, 
Ben Findley, Sam Antico ir 
George Saunders.

Washingtonas. — Val
džia praneša, kad Amerikos 
orlaivių laukų ir stočių skai
čius tapo padidintas ant 
2,655.

Italai Sakosi Užėmę Moyale, 
Anglai—Capuzzo

Roma. — Italai teigia, 
kad jie atėmę iš anglų ap- 
tvirtintą miestelį Moyale, 
kelių centrą Kenyjoj, prie 
Ethiopijos rubežiaus.

Cairo, Egiptas. — Anglai 
praneša, kad jie išvijo italų 
kariuomenę iš Capuzzo, Ry
tinėje Afrikoje. Jie užginči
ja, kad italai užėmę Moya- 
le.

tik duokles moka, bet dar 
turi užrašę visas Lietuvos 
bažnyčias, kurias Lietuvos 
žmonės pastatė savo prakai
tu ir rankomis?

Prašome “Darbininką” at/ 
sakyti. Iš anksto ačiū.

Chicago, Ill., liepos 15. — 
Milžiniškoj stadiumo patal
poje šiandien prasidėjo De
mokratų Partijos konvenci
ja. Dalyvauja 11 šimtų re
guliarių delegatų ir šimtai 
pavaduotojų.

Nominavimas .demokratų 
kandidatų j prezidentus bus 
tiktai ketvirtadienį. Tačiau 
beveik neliko abejonės, kad 
demokratai draftuos Roo- 
seveltą trečiam terminui. 
Kalbama, kad Rooseveltas 
apsiėmęs kandidatūrą pa
laikyti, nors tas da vis lai
koma slaptybėje.

Bet James Farley, parti
jos nacionalis pirmininkas,

diečių yra desėtkai tūkstan
čių.

90 NuoOdetuvos Balsuotojų I)a-
ly vavj^Rinkimuose, Išrinko Seimų
Baisa vimy Vietos Buvo Užsikimšusios Balsuotojais, Nors Oras Buvo Ne
paprastai Nepalankus; Liaudis Buvo Ištroškus Demokratinių Teisiu, Tai 

Dabar Jonus Uoliai Naudojasi
Kaunas, liepos 15. — Va

kar visoje Lietuvoje liaudis 
demonstravo savo solidaru
mą su nauja santvarka. Tai 
buvo visuotinų, slaptų, de-

Kuboje Rinkimus Laimėjo 
Pažangos Šalininkai

Havana, Kuba. — Liepos 
14 dieną buvo rinkimai ša
lies prezidento. Pažangiečių 
remiamas kandidatas Batis
ta laimėjo rinkimus. Tai di
delis laimėjimas Kubos’de
mokratijos. Reakcinių spė
kų kandidatu buvo Dr. Mar
tin. Balsavimų metu buvo 
nemažai susikirtimų, ku
riuos užmušta keletas žmo
nių.

Meksikos Reakcionie
riai Ruošiasi Sukilimui

Mexico City. — Pažan
giųjų spėkų remiamas kan
didatas Avila CamUcho lai
mėjo rinkimus 2,265,000 bal
sais prieš 128,000, paduotų 
už* generolą Almazan. Bet 
almazanistai ruošiasi smur
tu užgrobti vietas. Jų par
tija išrašė mandatus 150 
savo pasekėjų ir sako, kad 
jie išrinkti į naują Meksi
kos parlamentą. Jie sako, 
kad ir jų kandidatas Alma
zan išrinktas šalies prezi
dentu.

Maskva. — Laikraštis 
“Bolševik” sako, kad Angli
ja turi galimybių vesti ilgą 
karą su Vokietija. Ji turi 
galingą laivyną, taipgi j op 
geografinė pozicija yra la
bai paranki atsilaikymui 
prieš priešą.

irgi atsisako ištraukti savo 
kandidatūros. Farley esąs 
priešingas draftavimui Roo
sevelto trečiam terminui. 
Taipgi dabartihis vice-pre- 
zidentas Garner tebežada 
kandidatuoti. Už jį ypač 
darbuojasi Demokratų Par
tijos reakcinis sparnas.

Washington. — Valdžia 
patvarkė, kad ženoti vyrai 
gali rezignuoti iš Naciona- 
lės Gvardijos, jeigu jie ne
gali ilgam laikui pasitrauk
ti iš namų ir lavintis kari
nio muštro. O tokių. gvar- 

mokratiniu rinkimu diena. 
Lietuvos liaudis išrinko 
naują seimą, kuris atsto
vaus jos geriausius intere
sus.

* Galutini rinkimų rezulta
tai dar nežinoma. Kai bus 
balsai suskaityti, rezultatai 
bus paskelbti. Tuo tarpu 
svarbu tas, jog pirmu sy
kiu Lietuvos istorijoje taip 
skaitlingai Lietuvos pilie
čiai galėjo laisvai atlikti 
savo pareigas. Visų turin
čių teisę balsuoti— o teisę 
balsuoti turi kiekvienas vy
ras ar moteris, sulaukęs 21 
metų amžiaus—kaip apskai
toma, virš 90 nuoš. dalyva
vo balsavimuose. Oras pasi
taikė prastas, lietingas, to
dėl ypač ūkininkams suda

Italy “Raportas” Apie Jų Ir 
Angly Karo Nuostolius

Roma. —- Italai skelbia, 
kad per mėnesį karo iki lie
pos 10 d. jie sunaikinę 184 
Anglijos orlaivius, 50 šar
vuotų automobilių, 40 tan
kų, 9 žibalinius laivus, 5 
submarinus, 4 naikintuvus, 
ir vieną didelį karo laivą, ir 
sužeidę kitą anglų karinį 
didlaivį ir 1 lėktuvų vežiką, 
3 submarinus, 2 šarvuotlai
vius ir kt.

. Iš savo pusės, italai sako
si per tą mėnesį praradę 32 
orlaivius, 3 submarinus, 2 
naikintuvus, 1 minų grai
byto ją ir p prekinius lai
vus.

Berlynas. — Gautas pra
nešimas, kad Francijos val
džia paleido 3,400 vokiečių, 
kurie buvo suareštuoti laike 
karo, kaipo “p a v o j i n g i 
Francijos saugumui.”

Kaunas, liepos 12 d.-r-Lie- 
pos 11 d. Kauną įvykusiame 
valstiečių darbininkų vieny
bės mitinge dalyvavo 120,- 
000 žmonių. Visas Kaunas 
skendi vėliavomis, dainomis. 
Darbo Lietuvos sąjungos 
kandidatai seiman visur 
randa vieningą pritarimą 
nepaprastai g a u s i n g uose 
mitinguose. Visame krašte 
gyventojai rengiasi rinki
mams, laukia radikalių re
formų. Ūkininkams pakel
tos produktų kainos. Užda
ryta 12 reakcinių žydų or
ganizacijų. Lietuva daly
vaus Karaliaučiaus, Leipzi- 
go parodose.

rė keblumų pasiekti balsa
vimo vietas. Tačiau Lietu
vos laisva liaudis nugalėjo 
gamtinius sunkumus ir iš
sirinko savo pareigūnus.

Anglija Susitarė su Airija 
Dėl Gynimosi

London.—Anglijos ir Ai
rijos valdžios priėjusios 
prie susitarimo. Airija su
tikus įsileisti Anglijos ka
riuomenę į Airijos teritori
ją, jeigu vokiečiai įsiverž
tų į Airiją ir iš čia pradėtų 
karą prieš Angliją. Ši su
tartis laikoma Anglijos lai
mėjimu, nes Churchill bijo
jo, kad Hitleris gali bandy
ti pulti Angliją iš Airijos.

Lietuvoje Atžymėta Su
tartis su Sov. Sąjunga
Kaunas, liepos 12 d.—Lie

tuvos spaudoje plačiai atžy
mėta 20 metų sukaktis nuo 
pasirašymo pirmos Lietuvos 
sutarties su Sovietų Sąjun
ga. Tai buvo 1920 metais, 
kuomet Sovietų Sąjunga 
pirmutinė pripažino Lietu
vai nepriklausomybę. Lietu
vos spauda atžymi, kad šita 
sutartis užtikrino Lietuvos 
nepriklausomybę.

Kurie už Konstituciją, 
Tie Yra Komunistai

Birmingham, Alabama. — 
Čionai policija sakosi per
sekiosianti visus, kurie gins 
Jungtinių Valstijų konstitu
ciją. Girdi, jeigu žmogus 
kalba apie konstitucines tei
ses, tai suprask, kad jis yra 
komunistas.

Kaunas. — Lietuvos vy
riausybės patvarkymu, vi
siems Lietuvos darbinin
kams ir tarnautojams pake
liamos algos nuo 15 iki 20 
nuoš. Vadinasi, darbinin
kam nebereikia streikuoti ir 
kraują lieti,, idant laimėjus 
geresnį uždarbį.

Šitą vyriausybės žygi dar

NORS VISAS LONDONAS BŪTU SUNAI
KINTAS, ANGLAI KARIAUS SU NAZ1AIS 

 s-------------- —

London, liepos 14 d.—An
glijos pramjeras Churchill 
per radio pareiškė, kad An
glija pasirengus kariauti iki 
pergalės. Girdi, Anglija ka
riautų, net jeigu visas Lon
donas būtų sunaikintas. An
glija nepasiduosianti, kaip 
pasidavė Franci j a.

Churchill persergėjo An-j 
glijofe gyventojus, kad jie; 
turi būti pasiruošę sunkiam , 
ir ilgam karui. Karas galįs! 
nusitęsti iki .1942 metų^

Churchill taipgi pasidi
džiuojančiai kalbėjo apie 
Anglijos karinio orlaivyno 
pasisekimus. Anglijos orlai
viai esą geresni už vokiečių 
orlaivius. Anglijos vienas 
orlaivis žūstąs ant kiekvie
nų penkių vokiečių orlaivių.

13-toji Sovietinė Respublika
Maskva. — Oficialiai pa

skelbta, kad nuo Rumunijos' 
išlaisvinta Bessarabija tam
pa sujungta su Sovietine 
Moldavija ir sudarys nau
ją sovietinę respubliką. Tai 
bus 13-toji sovietinė respub
lika ir įeis į Sovietų Sąjun
ga.

Graži Parama Chiniečiams
Shanghai. — Karui prieš 

Japoniją Chinijos naciona
listinė valdžia gavo iš už
sienio nuo chiniečių ir kitų 
geros valios žmonių $600,- 
000,000 aukų. Taipgi užsie
niečiai yra išpirkę valdžios 
bonų už bilioną chiniškų do
lerių. >

Labai Sėkminga Paskola
Maskva. —.. Sovietų nami

nė paskolą pravesta labai 
sėkmingai. Trečiam penk- 
metiniam planui pravesti 
buvo siekta sukelti 8 bilio- 
nus rublių, bet žmonės .bo
nų supirko už 9 bilionus ir 
6 šimtus milionų rublių.

Washingtonas. — Work
ers Alliance pasiuntė Chi- 
cagon Demokratų* Partijos 
konvencijai reikalavimą, 
kad į demokratų platformą 
būtų įrašyta punktas už be
darbių reikalus. Demokra
tai turi prižadėt bedarbiams 
darbus.

bo žmonės pasitiko su di
džiausiu entuziazmu. Bur
žuazijai, kuri tuko pertek
liuje, labai nepatinka.

Visur išdidžiai plevėsuoja 
šalia lietuvių tautinės vėlia
vos ir darbininkų tarptauti
nio solidarumo ženklas — 

raudonoji vėliava.

Transportacijos Darbi
ninkai prieš Karą

Atlantic City, N. J., liepos 
14 d.—Čionai laikė posėdį 
Transport Workers of Ame
rica, CIO unijos, nacionalė 
taryba. Posėdyje buvo pla
čiai kalbėta apie karinę si
tuaciją ir Roosevelto val
džios politiką. Unijos tary
ba griežtai pasmerkė ruo
šimąsi prie karo ir užgyre 
John Lewiso užimtą prieš
karinę poziciją.

Italija Visur Puola 
Anglus

Roma. — Italijos orlaiviai 
liepos 14 dieną smarkiai 
puolė Anglijos laivyną Vi
duržemio jūroje'. Taipgi ita
lai orlaiviais bombardavę 
Anglijos orlaivių laukus Af
rikoje. Italijos valdžia skel
bia, kad jos submarinas nu
skandino vieną didžiulį an
glų karinį laivą-naikintoją.

EXTRA!
t

Jeruzolimas. — Vokiečių 
orlaiviai atlėkė į Palestiną 
ir pradėjo bombarduoti. 
Mieste Aifa padaryta gana 
daug žalos.

Berlynas. — Kadangi 
Churchill pareiškė, kad Lon
donas bus ginamas, tai vo
kiečiai žada miestą bombar
duoti. Nuo dabar Londonas 
būsiąs skaitomas militariš- 
ku punktu.

Chicago, Ill. — Senatorius 
Wheeler nepasitiki prezi
dento Roosevelto pažadams, 
kad Amerikos kareiviai ne
bus siunčiami Europon. Jis 
reikalauja prieškarinį pa
reiškimą įrašyti į Demokra
tų Partijos platformą.

Londonas. — Liepos 14 
dieną Anglijos orlaiviai nu
mušė penkius vokiečių bom- 
banešius ir du mūšio orlai- 

ivius. v

ORAS.—New Yorko apy
linkėje dalinai apsiniaukę ir 
šilčiau.



Antras puslapis Antradienis, Liepos 16, 19

ŠYPSENOS

$5.50
$3.00
$6.00
$3.25
$8.00
$4.00
$5.50
$3.00

Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the 

Act of March 3, 1879.

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year ................
United States, six months ............
Brooklyn, N. Y., per year ............
Brooklyn, N. Y., six months .........
Foreign countries, per year .......... .
Foreign countries, six’months .....
Canada and Brazil, per year .........
Canada and Brazil, six months .....

Artistės pikietuoja naktinį Leon & Eddie’s klitibą New Yorke; kliudo savininkai pa
galiau buvo priversti pasirašyti su artistų unija kontraktą.

JAISY®
LITHUANIAN DAILY, PUBLISHED BY

every day, except Sunday 

Established April 5, 1911
427 LORIMER STREET, BROOKLYN, NEW YORK 

Tel. Stagg 2-3878
President..............................Jos. Kairys

Secretary-Treasurer ... J. Gasiunas
Editor.................................... Roy Mizara

Po Keturių Metų
Šiomis dienomis sukanka lygiai ketu

ri metai, kai Ispanijoje prasidėjo pilie
tinis karas, kai to krašto fašistai, remia
mi Hitlerio ir Mussolinio, pradėjo kovą 
prieš liaudies vyriausybę.

“Sunday Workerio” bendradarbis, p. 
Miezet, rašo pereito sekmadienio to laik
raščio skiltyse, kad per pustrečių metų 
besitęsusiame kare iš viso žuvo 1,200,000 
žmonių.

Jis juos taip dalina:
Žuvo 450,000 kareivių—150,000 fašistų 

pusėje ir 300,000 lojalistų-vyriausybinin- 
kų. Taipgi žuvo nemažiau 750,000 civili
nių gyventojų—apie 8,000 Franko teri
torijoj ir 742,000 respublikos teritorijoj.

Bet tai ne viskas. Po to, kai fašizmas 
laimėjo, jis suareštavo šimtus tūkstan
čių lojalistų ir sumetė į kalėjimus. Dau
gybę jų išžudė, o kiti ir po šiai dienai 
tebesėdi kalėjimuose. Įvesta baisus reži
mas. Žmonių gyvenimas nepaprastai 
skurdus. Iš valstiečių žemės atimtos ir 
sugrąžintos dvarininkams ir kunigams 
bei klioštcriams. Milžiniškos žmonių ma
sės tebegyvena beviltėje—skurde ir pus
badžiai.

Be abejojimo, kad viskas, ką p. Miezet 
—rašo, yra tikra tiesa. Kąs galėtų tatai 

ginčyti?!
Bet ne apie tai mes čia norėjome kal

bėti. Mums svarbu, kad tuomet, kai tik 
prasidėjo civilinis Ispanijos karas, viso 
pasaulio pažangusis žmonių judėjimas 
(jų tarpe ir šis dienraštis) stojo jam tal
kon. Važiavo iš viso pasaulio jauni vyrai 
ginti Ispanijos respubliką. Buvo renka
mos aukos ir siunčiamos respublikos ko
votojams. Dvi valstybės nuoširdžiai sto
jo Ispanijos respublikai talkon: Sovietų 
Sąjunga ir Meksika.

Deja, reakcinis pasaulis darė viską, 
kad respublikai pakenkti. Anglijos val
dytojai, Francijos valdytojai—Blumai, 
Daladieriai ir Ko.—blokadavo respubli
ką, ją boikotavo neva neutralybės nau
dai, bet iš tikrųjų dėl baimės, kad Ispa
nijoj neįsigalėtų darbo žmonės.

Jei prieš keturis metus Francija ir 
Anglija būtų stojusios Ispanijos respub
likai talkon, tai šiandien ir Francija bū
tų buvusi nepriklausoma ir Anglijai ne
reikėtų drebėti dėl savo likimo. Europoje 
fašizmas šiandien veikiausiai jau būtų 
buvęs palaidotas.

Bet “demokratinių kraštų” imperialis
tai, remiami savo bendradarbių socialis
tų, pasirinko kitą kelią: jie dūrė res
publikos nugaron peiliu, padėjo fašizmui, 
kuris šiandien tuo pačiu peiliu mėsinėja 
visą buržuazinę Europą.

džiaugsmo ašaromis kabino jo biustus ir 
paveikslus nuo sienų ir metė į geležies 
laužą arba šiukšlių dėžes. Kitą dieną 
pradžios mokyklų mokiniai su įvairiais 
geležgaliais atnešė ir buvusio “tautos 
vado” biustus. Visuomenė džiaugiasi 
nauja Liaudies vyriausybe.—Per Pane
vėžio miestą kelias dienas žygiavo mū
sų bičiulių Raudonosios armijos kariai. 
Žmonės stebėjosi jų drausmingumu ir 
korektiškumu. Dabar visiems pasidarė 
aišku, kad mūsų kraštas apie Raudonąją 
armiją buvo visiškai klaidingai infor
muojamas.—Jau kelios dienos, kaip mies
tas liko be burmistro. Mat buvęs bur
mistras Tadas Chadakauskas, Smetonie
nės brolis, kartu su “tautos vadu” pabė
go. “Liet. Žinios” praneša, kad padarius 
prieš kurį laiką Panevėžio savivaldybėje 
reviziją, buvo rasta, kad burm^dChadą.-^ 
kauskas neteisėtai paėmęs 30,000 litų. 
VaTštTTonffoIes revizoriai visus revizi
jos duomenis buvo perdavę Valst. kont
rolieriui Šakeniui, kad Chadakauskui ši 
pinigų suma būtų, išskaitytą, bet Šake
nis bylą padėjęs stalčiuje ir! nedavęs jai 
eigos.”

Skaitytojas privalo žinoti, kad Šakenis 
buvo artimas Smetonos sėbras.

Ir Anglijoj Kyla Stipresnis 
Judėjimas už Laisvę

Pastaruoju metu, kaip pranešama iš 
Londono, Anglijoj reakcininkai pradėjo 
smarkiai šėlti. Bandoma komunistinis ju
dėjimas padaryti nelegaliu, bandoma su
laikyti “Daily Workerio” spausdinimas, 
bandoma įvesti karo lauko teismai civili
niams piliečiams—teismai su plačiausio
mis teisėmis žmones smerkti mirtin ir 
žudyti. Viskas bandoma daryti, kaip 
Franci jo j.

Kaip žinia, Francijos valdžia,, padeda
ma socialistų lyderių, pirmiausiai smau
gė komunistus, paskui darbo unijistus, o 
vėliau—visą darbininkų judėjimą. Paga
liau, pačią Franci ją atidavė Hitleriui ir 
dabar ten įvestas hitlerinis režimas. *

Taigi pažangesnieji Anglijos veikėjai— 
rašytojai (tokis, kaip Wells ir kt.), vi
suomenininkai ir darbininkų judėjimo 
vadai,—nusitarė vienytis ir kovoti prieš 
pavojų—pavojų ne tik kuriam nops luo
mui ar klasei, bet visam kraštui.'

Liepos mėn. 21 d. Londone yra šau
kiama civilinėms laisvėms ginti konfe
rencija. Joje, matyt, dalyvaus daug at
stovų nuo įvairių organizacijų. Savo at
sišaukime, konferencijos organizuoto j ai 
sako:

“Mes tikime, kad laisvė yra stipriau
sias apsigynimo ginklas.”

Teisingai pasakyta. Nes jeigu Angli
jos viešpačiai ims pavyzdžius iš Daladie- 
rų ir Blumų Franci j o j, jei jie nebus su
valdyti, tai juk Anglijos piliečiai, su
spausti ir persekiojami, nematys jokio 
reikalo kraštą ginti. Panašiai buvo Fran
cijoj.

Panašiai gali būti visur.
Anglijos komunistai, mūsų nuomone, 

labai teisingai kelia klausimą Liaudies 
valdžios įsteigimo Anglijoj. Tik jinai ga
lėtų tinkamai kraštą apginti nuo Hitle
rio vadovaujamų vokiečių.
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“Tautos Vado” Nebėra; Švogeris 
Pabėgo su 30,000 Litų!...

Šiuo metu gaunamos iš Lietuvos Eltos 
žinios yra be galo įdomios. Štai viena 
typiška žinia:

“Apie naująsias nuotaikas Lietuvoje 
spaudoje pilna įspūdžių iš krašto ir įvai
riausių provincijos miestų ir kampelių. 
Visuose pranešimuose ir korespondenci
jose reiškiamas didelis džiaugsmas nusi
kračius nebepakenčiamo režimo bei dide
lis pasiryžimas dirbti naujai, darbo žmo
nių Lietuvai. Taip gi iš įvairiausių vietų 
skelbiamos korespondencijos vaizduoja 
gyventojų pasitenkinimą Raudonosios 
armijos karių drausmingumu, korektiš
kumu ir mandagumu.

“Pavyzdžiui, ‘Liet. Aide’ iš Panevėžio 
rašoma: Panevėžio miesto ir apylinkės 
gyventojai labai keikia, kai sužinojo, kad 
'tautos vadas’ išdūmė iš Lietuvos. Su

Bastilija Sugriauta—Bastilija 
Atsteigta!...

Liepos mėn. 14 d., 1789, narsieji Pa
ryžiaus žmonės sugriovė Bastiliją ir iš
leido ten laikomus . politinius kalinius. 
Tai buvo pradžia didžiosios Francijos Re
voliucijos. Tai buvo žygis, kuris sukrėtė 
visą pasaulio feudalizmą iš pat jo pa
grindų.

Taigi šiuo metu sukanka lygiai 151 me
tai nuo pradžios garbingosios Francūzų 
Revoliucijos.
• Bet, štai, šios sukaktuvės įvyko tuo 
laikotarpiu, kada Francija visa tapo pa
vergta, kada visa Francija patapo viena 
baisia Bastilija!...

Francija nugalėta. Francija sunaikin
ta. Francija pavergta Hitlerio. Franci
joj įvesta fašistinė santvarka. Geriausi 
Francijos liaudies draugai sukišti' į ka
lėjimus.

Kas už tai kaltas?
Kalčiausi patys Francijos liaudies iš

davikai! Blumas, Daladier, Layal, Pe
tain, Weygand. Jie padėjo pasmaugti 
Franciją. Jie padėjo pagrindus naujajai, 
kur kas baisesnei bastilijai.

Aišku, tatai nėra padaryta amžiams. 
Neims daug laiko, kai Francijos ir viso 
pasaulio darbo žmonės—liaudis—bus lai
svi, sotūs, laimingi.

“Tokios Žmonių Minios Kaunas Dar
Nebuvo Savo Akimis Matęs.e.”

Joninių dieną, birželio 24 d. 
Kaune įvyko milžiniška Kauno 
liaudies džiaugsmo ir padėkos 
manifestacija su mitingu Petro 
Vileišio aikštėje ir eisenomis 
prie Lietuvos Liaudies Minis
trų kabineto ir SSSR atstovy
bės. Manifestacijoje dalyva
vo apie 70 tūkstančių kauniečių 
darbininkų ir daug ekskursijų 
iš provincijos. Tokios žmonių 
minios Kaunas dar nebuvo savo 
akimis matęs. Visi keliai, vedą 
į Petro Vileišio aikštę, buvo už
tvenkti miniomis. Gatvių vidu
riu žygiavo, išsirikiavę taisyk
lingomis kolonomis, organizuoti 
fabrikų, dirbtuvių, susisiekimo, 
statybos ir kitų šakų darbinin
kai, nešini daugybes didžiulių 
transparently su Sovietų Sąjun
gos vadų ir Lietuvos Resp. Pre
zidento pareigas einančio Justo 
Paleckio paveikslais ir padėkos 
šūkiais Sovietų tautų vadui Sta
linui, SSSR vyriausybei ir Rau-

< dona jai armijai už tai, kad pra
deda pildytis darbo žmonių, val
stiečių ir darbo inteligentų tro
škimai, dėl kurių tiek metų bu
vo kovota, sėdėta kalėjimuose 
ir eita į mirtį. 4

Didysis mitingas buvo tran
sliuojamas per radio, taip kad 
ir nedalyvavusieji jame visoje 
Lietuvoje girdėjo. Kalbėjo or
ganizatorių vardu šumauskas, darbo inteligentija! 
apžvelgdamas pergyventus juo
duosius priespaudos metus, iš
reikšdamas Lietuvos liaudies 
padėkos ir dižaugsmo jausmus 
SSSR tautoms, jų vadui ir ar
mijai už simpatijas, visą laiką 
rodytas Lietuvos liaudžiai ir 
įsitikinimą, kad dabartine Lie
tuvos liaudies vyriausybė, ku
riai galima pasitikėti, išpildys 
darbo 
Kvietė 
liaudies 
liaudies

Dabar Lietuvos liaudis tapo 
laisva. Mes esame be galo dė-. 
kingi Sovietų Sąjungai, padėju
siai Lietuvos darbo žmonėms 
jų kovoje už laisvę. Mes sveiki
name naująją liaudies vyriausy
bę ir užtikriname savo visišką 
paramą visiem jos žygiams ir 
darbams, nukreiptiems prieš vi
sus liaudies priešus, už liaudies 
gerovę ir laisves. — Mes rei
kalaujame: Legalizuoti Lietu
vos komunistų partiją. Legali
zuoti profesines sąjungas. Kon
fiskuoti pabėgusių reakcionie
rių turtus- Liaudies priešus 
lauk iš valstybės aparato ir ka
riuomenės. Bežemiams ir maža
žemiams — dvarininkų žemę! 
Tučtuojau pagalba bedarbiams! 
Paaštrinti kovą su spekuliaci-

žmonių reikalavimus, 
pasižadėti kartu su 

•vyriausybe kovoti už 
laisvę, jos teises ir eiti

prieš tuos, kurie kėsintųsi prieš 
laisvę ir nepriklausomybę. Po 
jo kalbėjo Lietuvos komunistų 
partijos vardu Latvys, Lietuvos 
komunistinio jaunimo vardu 
Bieliauskas ir visa eilė dirbtu
vių ir fabrikų darbininkų orga
nizacijų atstovų ir politinių ka
linių vardu Vinickis bei Žemai
tijos valstiečių vardu atstovas 
Janauskas. Buvo priimta tokia 
rezoliucija:

Mes, Kauno darbo žmonės, 
1940 m. birželio 24 d. susirinkę 
į mitingą Petro Vileišio aikštė
je reiškiame savo nepaprastą 
džiaugsmą atsikratę smetoniš
kos vergijos. Trylika su puse 
metų toji niekšingoji gauja kan
kino, terorizavo, apvaginėjo ir 
niekino Lietuvos liaudį. Darbi
ninkų ir valstiečių šaudymai, 
kovotojų už laisvę pilni kalėji
mai ir stovyklos, žiauri prie
spauda ir Vargas — štai ką at
nešė Lietuvos smetoniškų nusi
kaltėlių gaujos viešpatavimas.

X
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kas eina, kaip norite jūs. Mes, 
vyriausybės nariai, nemiegame 
naktimis, nespėjame pavalgyti, 
norėdami darbą pagreitinti. 
Bet ir jūs nebūkite vien tik ste
bėtojai katastrofos vietoje, lin
guodami galvas, bet būkite 
mums tikrais darbo padėjėjais. 
Dirbkime bendrą darbą, šalia 
valyųio, pradėkime ir kūrybos 
darbą. Daugiausiai apleisti Lie
tuvos liaudies sveikatos reika
lai. Įsteigėm sveikatos ministe
riją. Labai svarbus ir nedarbo 
klausimas. Ryt ministrų taryba 
steigia Darbo ministeriją, kuri 
rūpinsis, kad darbas tinkamai 
būtų suskirstytas krašte, kad 
atlyginimas būtų žmoniškas, 
kad būtų organizuojamos pro
fesinės sąjungos, kad darbinin
kas būt apsaugotas nuo sauva
lės.” Ministras kalbą baigė žo
džiais: “Niekas neturi teisės 
mesti darbą. Nuo jūsų priklau
so, kad nesuirtų ekonominis 
Lietuvos gyvenimas. Aš vyriau
sybės vardu prašau jūsų pagal
bos sukurti naują gražią Lie
tuvą, kurioje duoną valgys tik 
tas, kuris dirba. — Tegyvuoja 
Lietuvos darbo žmonės! Tegy
vuoja nauja, graži Lietuva!”

Susirinkusi minia vieningai 
sušuko: “Lai gyvuoja liaudies 
vyriausybė!” Susirinkusių var
du šumauskas pareiškė: “Aš 
demonstracijos vardu dėkoju 
Lietuvos vyriausybei už pasaky
tą žodį ir kartu patvirtinu, 
kad eisim kartu su Lietuvos vy

riausybe kurti naujos ir gra- 
esate ■ žios Lietuvos.”

Po to manifestacija nutraukė

NAUJOJI LIETUVA 
Na, draugužiai, jei nekjysiu, 
tai aš biskį parašysiu. 
Nors rašyti aš nemoku, 
bet kaip groju, taip ir šokuF
Aš manau, jūs patylėsit, 
mano rašto pažiūrėsit- 
Mat, dabar jau Lietuvoje 
aukštyn kojom viskas stojo.
Prezidentas aukšto stono 
apsivertė jau ant šono. 
Gal kurortai nepatiko, 
kad jis Lietuvą paliko.
Jis Į Prūsus tuoj išbėgo, 
gal jis vokiečius pamėgo. 
Mat, lietuvių nemylėjo, 
tiktai turto daug norėjo.
Sako, Berlyne tur namą 
ir dar kokį žemės galą, 
žmones mokesčiais apdėjo, 
už tai pinigų pris’dėjo.
Valdininkai algas gavo,— 
darbininkai tik vergavo, 
štai atėjo laikas kitas, 
kai išaušo naujas rytas, 
šviesi saulė užtekėjo, 
ponai vietų nebturėjo. 
Darbininkai jau suprato, 
kad vergauti jau užteko.
Tokią mintį apturėjo, 

i naują valdžią užsidėjo.
Ir Sovietai prisidėjo, 
naują valdžią kurt padėjo.
Kas to viso nesuprato— 

j ir dabar dar galvą krato, 
i Kad Lietuvos nebeliko, 
i visa Rusijai atliko.
Tie suprasti negalėjo, 
kurie dirbti nenorėjo. 
Mat, jie darbo nepažino, 
save dvarponiais vadino.
Nūn dvarų jie neturės, 

i dirbti, mat, visiems reikės. 
Į Ir Tūbelis baisiai baras, 
! kad prapuolė jojo dvaras.
Ir Smetona pamatys, 
savo dvaro nevaldys. 
Kunigėliai dar labia-u 
pyksta, baras vis daugiau.
Mat, jau žmonės susiprato 
ir nuo rnonų jau atprato.

■ Apsives ir be klebono, 
kokio didelio tai pono.

i Jųjų burtam netikės, 
trobų šventyt nenorės.

Į Ii* už litą ar už kitaI •j dangui vietų nebepirks.
Darbininkas gero stono 
apsieis jau be klebono. 
Gerą valdžią kai turės, 
valdžią žmonės prižiūrės.
Taip neleis saVe naudot, 
dėt taksų bei išparduot. 
Lenkiškai nereiks kalbėt, 
nei vokiečiam tikėt.

*
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Rezoliucija priimta vienu bal
su su didžiausiomis ovacijomis. 
Taip pat su didžiausiu pritari
mu vienbalsiai priimta sveiki
nimo telegrama Stalinui.

Iš Petro Vileišio aikštės ma
nifestacija tvarkingomis kolo
nomis per miestą nuėjo prie 
Ministrų Kabineto, perduoti sa
vo sveikinimus liaudies vyriau
sybei. Čia vyriausybės vardu į 
minią pasakė prakalbą Vidaus 
reikalų ministras Mv Gedvilas: 

“Darbininkai, tarnautojai, 
Liaudies

vyriausybės vardu sveikinu jus, 
suėjusius į šią puikią, didingą 
džiaugsmo ir pergalės demon
straciją. Tiek metų slopinami, 
ištroškę laisvės, pagaliau ją pa-j 
jutome. Pajutote, kad <___
žmonės laisvi, ne vergai, kad 
galite turėti ne tik pareigas, i prie Sovietų Sąjungos atstovy 
bet ir teises, šiomis teisėmis bės, kur ją pasitiko SSSR už 
jūs naudojatės ir keliate savo i sienių reikalų komisaro pava 
reikalavimus. 'Užtikrinu, kadjduotojas Dekanosovas, SSSf 
vyriausybė dės visas pastangas 
patenkinti darbo žmonių reika
lavimus, kad vyriausybė eis 
skubiu..-reformų .keliu. Bet turiu 
atkreipti dėmesį, draugai, į tai, 
kad mes, vyriausybės nariai, 
esame tokie pat žmonės, kaip 
ir jūs, kad dar prieš' savaitę 
mes nemanėme' bųti ministrais. 
Šitą amatą mums tenka pramo
kti per kelias dienas ir naktis, 
kai tuotarpu senojo režimo po
nai ministrai jo mokėsi metais. I “Mes dedame visas pastan
gas kuo skubiausiai suprasti 
savo darbą ir užtikrinu jus, kad 
šiandien, septintą naujos gady
nės dieną, mes jau supratome 
savo darbą, šiuo metu mes, pir- 
mon eilėn valome valstybinį 
aparatą nuo smetonininkų. Kai 
rūmai nesąžiningų rangovų ne
tinkamai pastatyti, griūva, tai, 
norint toje pačioje vietoje pas
tatyti naujus rūmus, tą vietą 
tenka pradžioje išvalyti nuo 
skeveldrų ir šiukšlių- Tuo dar
bu mes ir užimti. Dėlto, drau
gai, turėkite kantrybės, jeigu 
kartais ne taip sklandžiai vis-

Bet francūzų tautos pardavikai—Blu- 
mas, Laval, Daladier, Petain ir kt.-^nie- 
kad nebus pamiršti. Jų vardais krikštys 
viską, kas yra negražaus, negarbingo, o

x v J-> l/-1

___ u_ Dekanosovas, SSSR 
įgaliotas ministras Lietuvai Po- 1 
zdniakovas ir visas atstovybės 
personalas. Į manifestantų var
du kalbėtojo Vico kalbą ir 
sveikinimus, atsakė pats Dėka- ■ 
noąovas, be kt. pareikšdamas:1 
“Brangūs draugingos Lietuvos 
Respublikos piliečiai! 
jus Sovietų Sąjungos 
bes vardu, šiandien 
ištisą bangą liaudies 
mų, demonstruojant tautos va
lią pertvarkyt savo gyvenimą 
naujais pagrindais. Su gilia 
draugingumo simpatija SSSR 
seka, kaip lietuvių liaudis eina 
savo likimą imti į sako rankas. 
Tegyvuoja Lietuvos liaudis ir 
jos vyriausybė! Tegyvuoja 
Didž. SSSR ir Lietuvos drau
gystė! Tegyvuoja laisva lietuvių 
tauta!” Sugiedojus Internacio
nalą ir minioje nuaidėjus svei
kinimų šūkiams, iš SSSR atsto
vybės balkono vėl pasigirdo: 
“Tegyvuoja laisva Lietuva! 
Karščiausias sveikinimas kovo
tojams už laisvę! Tegyvuoja So
vietų Sąjungos ir Lietuvos tau
tų Sąjunga!” Po to manifesta-

Jie gyvens gražiai sau patys, 
tvirtint tai galiu nematęs. 
Lietuvių, mat, valdžią jie turės, 
rusai tiktai prižiūrės.
Na, draugai, neužsigaukit 
ir daugiau nebevergaukit.
Ponų sau jau nenorėkit, 
Tiktai veikt daugiau pradėkit.

Jonas Kalendra.

w»

Sveikinu 
vyriausy- 
išgirdome 
reikalavi-

{kalintas Kunigas, kad Sakė, 
Jog Anglija Bus Sumušta
London. — Anglų kuni

gas Tr. Brown nuteistas 
tris mėnesius kalėt už tai, 
kad jis sakė dviem karei
viam: “Geriau, kad Angli
ja pasiduotų, nes ji vis tiek 
bus sumušta.”
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vardai tų, ką šiandien kenčia kalėjimuo
se, ką yra persekiojami, stovės greta 
garbingiausių Francijos sūnų ir dukterų 
vardų.

ei ja tvarkingai ir dainuodama 
revoliucines dainas išsiskirstė. 
Dar ilgai gatvėse aidėjo dainų 
garsai, kol šimtatūkstantinė or
ganizuota minia atskirais bū
riais pasiekė savo darbavietes 
ir Kauno priemiesčius.

Per liaudies mitingą Petro 
Vileišio aikštėje buvo pasiųsta 
tokia sveikinimo telegrama 
Stalinui: “1940 m. birželio 24 
d. mes, Kauna darbo žmonės, 
susirinkę į mitingą,t karštai 
sveikiname Jus, brangus Josif . 
Visarionovič, ir reiškiame gi
liausią padėką už paramą mū
sų kovoje prieš kruviną Smeto
nos režimą. Lietuvos liaudis iš
laisvinta. Tegyvuoja draugas 
Stalinas, tautu išlaisvintojau”

E.
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Peasants Assured
Of Land Rights

On the platform a peasant sat grounds last Saturday
with

Aid Us or Face that
now

Third Party”

to the President. Beside them “ 
the ministers and representa- ' ““ 
of different organizations. (4

KAUNAS. Lithuania. The elec
tion campaign is now in full swing ■ 
in Lithuania. A rally of 100,000 
people met before the Soviet em
bassy.

The Maspeth LDS Cavalc
ades were buried by the Bay
onne ShieLDS to the score of 
6-1. The funeral took place 
in a Metro League Softball 
game at Maspeth’s home-

Oilmen Denounce 
Cabinet Deal

next 
were 
tives

The Chairman of the Central Bu- Į 
reau of Trade Union, Shumajaus- j 
kas, 'addressed the peasants in op
ening the meeting:

are preparing for elections 
popular Seimas which will

the fate of the working I _ ,
of Lithuania. The peasants SEATTLE. Washington Old 

. Į Age Pension Union had dispatched 
state delegation 

J heading for the Democratic National
I Convention in Chicago that unless

“We 
to our

.decide 
people

"must carry a great truth to all cor
ners of the country. Everywhere the j warnings^ to the 
working people must feel Jhat novyj 
they are masters of Lithuania.”

The President of Lithuania, Justas ! demands are heeded for liberal pen- 
Paleckis said: j sions and liberal wages, the oldsters

“Cultivate 
confidently. 
Our task is 
land but to 
peasantry. The government will ex
ert every effort and use all means 
to help you.”

A peasant from Šauliai in his 
speech declared that only recently 
the peasants were not even permit
ted to see the President, that they 
were looked upon ts cattle.

“Now I stand in the same place 
with the 
was right 
has been 
for all.”

your soil calmly and 
Don’t believe slander, 
not to take away the 
give it to the toiling

will follow the lead of Senator 
Wheeler, John L. Lewis and Dr. 
Townsend in formation of a third 
party to protect 
peace in America.

Expressing alarm 
this nation toward 
board bitterly condemned fresh in
roads upon the rights ofthe people.

The oldsters denounced President 
Roosevelt’s proposal for compulsory 
military training. The Smith anti
alien bill and discriminatory legisla
tion against persons on the WPA 
masked as an attack on Commu
nists, was roundly condemned at 
state board meeting.

democracy and

at the drift of 
war, the state

Ventura, California. — First re
action to the war danger implied in 
appointing Republican Frank Knox 
and Henry L. Stimson to the Roo
sevelt Cabinet came here when the 
regular meeting of the CIO Oil 
Workers Union announced recently 
that it viewed both of them 
great suspicion.

“It is common knowledge 
both Knox and Stimson are
and have been since the inception 
of the war in Europe outstanding 
proponents of American involvement 
in that war on the side of France 
and England,” the oil workers Local 
120 resolved. •

“France and England with the aid 
of the American people, emerged 
from the last European war com
pletely victorious and with full po
wer to make of Europe a paradise, 
but instead, made of Europe a ha
ven for 
ers and 
workers 
inion.

“A victory tor France and Eng
land in the present war with Ame
rican aid would not 
be a guarantee that 
be a better or safer

The oil workers
“will defend America, 
principles and American civil rights 
and liberties from any enemies 
without or within the country” and 
“condemn the rulers of France, Eng
land and Germany as mass murder
ers of their citizentry.”

And the oil workers draw from 
this the conclusion that they “are 
opposed to any appointments to 
the cabinet or steps of any kind 
whatsoever that may involve the 
United States in that European 
mess.”

profiteering munition mak- 
economic royalists,” the oil 
remind, and add their op-

Trečias pvslapi*

The Sietyno LMS Chorus of Newark, N. J., whose members,under Bunni Shellan’s direction, are going to sing with other 
choruses at the Song Festival in Brooklyn, August 31st. . ’ •4

Placid Lake Geneva Resouded With 
Youth’s Pleas to Save U. S. From War

Liths in Struggle 
Preserve Liberties

I "aliens” when many Lithuanians 
helped settle the American frontier 
with Buffalo Bill and others. But 
now these same people are called 
"aliens” and set apart from the ge
neral current of American life. This 
is so because the big business men 
find it to their advantage to keep 
it so, to divide the American people.

We hear now a new slogan. "Put 
America Back to Work by Building 
War Industries.” The Lithuanians 
are opposed to war economy be
cause it can only lead us to de
struction. Is it for opinions as 
these that the Lithuanian people are 
called “aliens”? Nor is this the first 
crisis in which national minority 
groups have been singled out and 
attacked.

About the year 1930 similar at
tempts were made to discriminate 
against minority groups in this 
country. Lithuanian working people 
were alert to the enemies of Ame
rican Democracy and immediately 
formed a delegation which went to 
Washington.

My father, among many others, 
was severely beaten during that de
monstration of the people’s will — 
but the legislation was NOT passed.

Today, when these Anti-Democra
tic attempts are repeated, I pledge 
in behalf of my organization and in 
behalf of the young Lithuanian- 
Americans who are with us to fight 
against any abridgement of the 
rights of minority groups. We have 
passed resolutions, circulated peti
tions to our Congressmen and we 
will continue to do so.

We will show again that the 
Lithuanian people in America intend 
to preserve and extend American 
democracy.

the

of

less than 6 jumps to cover a
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Causes Suicidea
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the new Sejm are due to 
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Army, the recent election

erased 
newly-

has 
the

House- has passed a bill 
make it possible for the 
and for the big employ
nation to institute a gi-

United States consumes half of 
the world’s entire output of rubber.

United States uses 
phones than all the 
world put together.
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been a 
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because

in any sense 
Europe would 
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declare they 

American

represen- 
spite of

President. Our President 
when he said that an end 
put to all this once and

suicide of a 
mother, resi- 
14 years.
Stoffels said

spent many weary 
road, some hitch hi- 
coming in t'umbled 
that reminded one of

what is 
in the 

de-

ever sung! She is Dorothy 
and her record-breaking top

the past, but 
greater extent of the 
the future.

Similarly, the attempt is being 
made at present to pass off the re
pressive legislation which is being 
enacted as simply directed at 
reigners” and "foreign agents.’ with the new act forcing 

born to be listed and finger- 
by the department of

burning wreckage 
bones seven years

Ants 
ground 
plant in beds of chewed-up leaves a 
particular fungus which they enjoy.

Furmanovka 
county, Se- 

Marshall 
Union,

United States has 3 
ny radios and broadcasting stations 
as any other country.

gro Youth Congress opened the Civil 
Liberties commission on Thursday 
afternoon.

The longest standing broad jump 
on record is 11 feet, 4% inches, 
made by R. C. Ewry in 1904; the 
longest running broad jump, 26 feet, 
814 inches, made in 1936 by Jesse 
Owens. Give a grasshopper a length 
equivalent to a man’s height and 
it could make a standing broad 
jump of 900 feet or 4ordinary 
city blocks. It would take a grass
hopper 
mile.

"Present trends of both the 
parties makes it apparent to 
members that labor, pension forces 
and all progressive groups must 
unite if this nation is to be saved 
from the ravages of war and the de
mocratic rights of the people pre
served,” Senator Atkinson declared.

more tele-
rest of the

times as ma-

Enemies of Liths 
Ousted from Ofice

KAUNAS, Lithuania. — The new 
Lithuanian government is continuing 
its purge of the state apparatus to 
rid it of the enemies of the people. 
Among those just dismissed are a 
number of employees and procura
tors including the former Minister 
of Home Affairs, a judge of the 
Supreme tribunal, the procurator of 
the Supreme Tribunal, and a num
ber of other judicial workers/

An amateur achieved the highest 
note 
Bows 
note was reached on a radio ama-
tuer program. An 18th-century sop
rano named Agujari was the pre
vious holder of the record, but her 
top note was B, a tone and a half 
lower than Dorothy Bows’ note, 
which was D. Compared with this 
little-known singer, the highest note 
sung by the “Swedish Nightingale,” 
Jenny Lind, was 3 tones lower; 
Adelina Patti’s highest note was 4 
tones lower; and the record high 
notes of both Marcella Sembrich and 
Emma Eames were 5 tones lower.

"We must 
of franchise 
chised people 
attempt to preserve the democracy
of England and France,” Strong 
said.

His remarks were punctuated by 
extended applause of the more than 
one hundred delegates assembled in 
the commission.

Other commissions that day dis
cussed the problems of jobs, rural 
youth, and education.

Fight Against Anti-Alien Bills 
Goes Back to Jefferson’s Time 

______ a-------------------------------------------------
WASHINGTON. — The alien and 

sedition laws which were passed al
most a century and a half ago stay
ed on the statute books only a few 
years.

Under the leadership of Thomas 
Jefferson, the people rose up and 
elected a Congress which 
these legislative blots on the 
created republic.

And in the process they
the Adams administration which had 
sponsored the alien and sedition bills 
in a frenzy of hysteria against the 
democrats and progressives of that 
day who were branded as “foreign 
agents” because they supported the 
French revolution.

These facts are worth thinking 
about in connection with the new 
alien and sedition laws which are 
being passed under cover of “na
tional defense.”

Most significant of the bills passed 
at this session is the Smith omnibus 
bill, which has already gone into 
effect after being signed by the Pre
sident. The Smith bill combines all 
the w«orst features of the various 
repressive measures proposed during 
the last two years.

BLACKLIST BILL

Another serious threat to dem
ocratic liberties is the Voorhis 
blacklist bill passed by the House 
which would require organizations 
with so-called "foreign” connections 
to file membership lists with the 
Department of Justice.

The story of the alien and sedition 
laws during Jefferson’s day is worth 
thinking about because it indicates 
the deep devotion of the American 
people to their hard-won civil liber
ties and democratic institutions.

When Jefferson pointed to 
true significance of the alien 
sedition laws, the people rallied
hind him and defeated the Adams 
administration.

The American people today tfre no • 
less devoted to the Bill of Rights. 
When they realize what is being 
done to their civil liberties in the 
name of “national” defense, they 
will rally with equal fervor against 
the Roosevelt administration which

is responsible for this wave of re
pressive legislation.

Repressive legislation was passed 
in Jefferson’s time under the guise 
of combatting aliens and foreign 
agents. Actually the alien , and sedi
tion laws were used to suppress 
Jeffersonian publications and 
clubs and organizations of the 
mon people.

For example, the Smith bill 
been commonly described in 
newspapers as a bill for the regis
tration and fingerprinting of aliens. 
As a matter of fact, that is just one 
of the provisions of the Smith bill.

Assume that a native born Amer
ican writer turns out an anti-war 
novel — “Johnny Got His Gun,” by 
Dalton Trumbo, would be a fair 
example.

Under the Smith bill, Mr. Trumbo 
could be put in jail for 10 years, 
or fined $10,000, or both.

The Smith bill specifically pro
vides that it is a crime to "impair 
the morale” of the armed forces. 
And the writing, distribution 
publication 
this effect 
of the bill.

And, for
tant anti-war movement might well 
be hit by the Smith bill.

It is a crime under the Smith bill 
to advocate or be connected with 
an organization which allegedly ad
vocates "overthrow of the govern
ment.”

During the war hysteria which is 
now being generated, it is quite pos
sible that strikers could be charged 
with interfering with national de
fense and aiming at the overthrow 
of the government.

Or assume that a worker is a 
member of either a CIO or an AFL 
union with affiliates in Canada.

It would be possible under the 
Voorhis bill, introduced by that pho
ny liberal, Jerry Voorhis of Califor-

nia, to force this .union to register 
with the Department of Justice be
cause of these "foreign connections.”

And it would therefore be possible 
for an employer to victimize a wor
ker who is a member of this inter
national union.

For many long months the Dies 
Committee has been making every 
effort, through illegal raids and 
seizures, to obtain the membership 
lists of the Communist Party.

Now the 
which will 
committee 
ers of the
gantic blacklist against Communists, 
and, for that matter, against mem
bers of progressive trade unions and 
fraternal organizations.

To take one other example, as
sume that a group of workers' in a 
factory are having a meeting to dis
cuss the formation of a union local.

Rep. Emanuel Celler of New York 
has introduced a bill which would 
permit J. Edgar Hoover’s F.B.I. to 
install dictaphones in the meeting 
room and spy on the trade unionists 
who are going about their lawful 
business.

The CIO has protested vigorously 
against both the Celler bill 
Smith bill.

If there has as yet not 
more powerful movement 
these repressive bille, it is
the people do not yet realize the 
enormous implications of the legis
lation that is being passed.

They do not yet fully appreciate 
the fact that as part of its war 
program the Roosevelt administra
tion is ruthlessly crushing all civil 
liberties.

Nothing is more important ttylay 
than to explain patiently and care
fully what is really in these Smith 
and Voorhis and Celler bills which 
are being jammed through Congress 
with only a handful of liberals led 
by Rep. Vito Marcantonio 
York protesting.

When the people realize 
being put over on them
guise of defending "national 
fense,” they’ will sweep away both 
these modern alien and sedition 
laws.

GEORGE WILLIAMS COLLEGE 
CAMP, Lake Geneva, Wis. — Com
bining business with pleasure, repre
sentatives of America’s yOuth to the 
6th American Youth Congress last 
week, July 3-7 gathered on the 
banks of the placid waters of Lake 
Geneva here to consider how Ame
rican youth can best serve the 
terests of peace and security 
their generation.

Representing a constituency
more than 5,000,000 young persons 
from shops, farms and schools, the 
representatives of Young America 
opened their sessions on Wednesday 
evening with robust singing .and a 
report, by Jack McMichael, which 
was received with tumultuous ap
plause.

The youthful representatives hail
ed from 39 states, the district of 
Columbia, and visitors from Canada 
and India. Many of the youthful de
legates had 
nights on the 
king, others 
down jalopies
the Joads. From the south came a 
delegation which had only sufficient 

funds to reach the Congress. They 
had traveled more than a day in an 
old car and an improvised trailer.

In spite of the hardships they 
had encountered getting here, they 
were all impatient and eager to get 
down to business.

Wednesday night’s session was en
livened by the combination of folk 
singing and folk dancing, with a 
pretty Tennessee miss heading the 
song fest, while Jack 
freshed himself from 
port by leading the 

series of Southern

The much heralded blitzkrieg 
the "pro-American” group led 
Gene Tunney proved only a dud. 
The so-called “pro-American” group 
whose avowed purpose was only to 
eliminate the “Communist elements” 
from the Congress, was 
ted” by two people, in
their previous publicity that they 
would send 60 “delegates.”

Credentials of both members of 
Tunney’s group were rejected by 
the Congress when an investigation 
revealed that they represented 
ganizations whose character was 
bious.

Round Table Panels Convene
Declaring that abridgement of 

vil liberties was the first step in
direction of war, Ed. Strong, dyna
mic chairman of the Southern Ne-

by 
of 
be
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A mass of 
and charred 
ago were all that was left of an 
heroic attempt by two Lithuanian 
flyers, Stephen Darius and Stan
ley Girėnas, to span an ocean and 
half a continent in a non-stop 
flight from New York to Kaunas 

in 1933. The tragedy took place a 
scant four hundred miles from 
their goal.

A special Memorial Radio Pro
gram, dedicated to the memory of 
Darius and Girėnas, was held by the 
Lith-American Radio Program yes
terday evening over WCNW... The 
program included prominent speak
ers and leaders of Lith-American 
cultural life.

Darius and Icarus, the Greek 
legend goes, fashioned wings for 
themselves in order to free them
selves from the tyrant’s prison. 
They crossed the walls in safety 
and flew over the sea. The youn
ger Icarus, proud of his god-like 
power, flew higher and higher 
towards the sun. The heat of the 
rays melted the wax of * his wings 
—and he fell, down to his death. 
We wonder if the Lithuanian Da
rius remembered the legend dur
ing the last hour.

"President Roosevelt will seek a 
third term in the White House on 
a "Keep Out of Wai’ Program,” says 
a news writer. To us it sounds too 
familiar. The same line was used by 
Woodrow Wilson in 1916 with rather 
disastrous results for the American 
people.

“Today is the 320th day of 
war.”

“What war?”
“Why, the war to make 

world safe for democracy.”
“Oh, that war.”

The Herald Tribune contributes 
its analysis of Roosevelt’s speech 
with these absorbing, not to say 
fascinating, bits of scholarly analy
sis:

“President Roosevelt’s message of 
yesterday was 1,800 words long and 
contained the first person singular 
twenty-seven times. This count ex
cludes all "me’s” and “my’s” and is 
restricted to the most strikingly 
vertical letter in the alphabet.”

We always did say that the Tri
bune’s editorials display an un
usual bit of acumen, clear-sighted
ness and an ability to uncover the

house divided against itself can- essential truths of every news event, 
stand. — Abraham Lincoln. every speech.

(Speech of Aldana Barnot, LDS and 
B’klyn Aido Chorus delegate, at the 
Civil Liberties Panel of the Amer

ican Youth Congress.)
I am speaking in behalf of the As

sociation of Lithuanian Workers 
(LDS) and the Lithuanian Aido 
Chorus.

The Lithuanian-born people of 
America are particularly affected by 
the anti-alien legislation which has 
been so unfortunately passed by 
Congress. The Lithuanian men and 
women have shown their readiness 
and willingness to work for their 
country in the mills, in the shops 
and in the factories. They have 
contributed generously to the cul
tural, social and economic life of 
our country. All have made Ameri
ca their home by choice for many 
decades, for thirty, forty and fifty 
years.

Why, at this time, should they 
and all other foreign-born be singled 
out from the rest of the American 
people? The principles of Democra
cy guarantee equality for all the 
people of America. It is because the 
Lithuanian people were denied 
these democratic rights in Europe 
that they came to America.

Today we are witnessing a rever
sal of the very democratic principles 
upon which this country is based 
and which the Lithuanian people 
cherish.

There were no such things as

CROCKETT, California. — Worry 
over the new Federal alien registra
tion laws caused the 
44-year old Canadian 
dent of this town .for

Sheriff Deputy Ray
that Mrs. Fannie Newman shot her
self with a pistol because she was 
not a citizen. She came here from 
Canada.

A few days ago she was requested 
to register in San Francisco in com
pliance 
foreign 
printed 
tice.

KAUNAS, Lithuania. — Pointing 
out that 
tions to 
the help 
the Red
appeal of the Alliance of Working 
People of Lithuania wafns against 
the threats and slanders of the 
people’s enemies to the effect that 
the new popular government will 
forcibly organize collective farms in 
the country and persecute believers.

Directly addressing the peasant, 
the appeal states:

“The Lithuanian land will belong 
to those who cultivate it, to those 
who generation after generation 
watered It with their sweat. The in
dustrious Lithuanian, he who works, 
shall have bread.”

The appeal states that the de
puties to the new Seimas will see 
to it that the working peasantry 
are exempted from onerous taxes 
and debts; that the wages of agri
cultural workers will be increased.

The soldiers of the Lithuanian ar
my are taking part in the elections 
for the first time.

Two Brothers 
-Two Destinies

MOSCOW. — In the village of 
Furmanovka in liberated Bessarabia, 
two brothers met, and in their meet- 
ting was reflected the victory of one 
way of life, Socialism, over the 
crushing misery of capitalist oppres
sion. One of the brothers was the 
poor peasant, Efim Timoshenko, the 
other, the People’s Commisar of De
fense of the Soviet Union, Semyion 
Timoshenko.

Two brothers — two destinies.
Their different paths in life were 

not determined by personal inclina
tion. Smyon Timoshenko left his na
tive village 25 years ago and return
ed at the head of the Red Army, the 
Army of Liberation, because during 
these years he lived, worked and 
fought in a society where the entire 
cursed system which doomed Bes
sarabia to starvation and extinction 
had been destroyed from the roots 
up. *

His brother, Efim Timoshenko- de
spite his personal abilities and in
clinations, remained bent under the 
yoke of poverty, landlessness, natio
nal and political injustice his entire 
life, because there were no means 
for advancement of humble folk in 
the capitalist system, regardless how 
great their loyalty to the cause of 
the people, irrespective of their per
sonal courage and abilities.

What did the 
of in the circle 
nd neighbors in 
manovka ?

Of course of

two brothers speak 
of relatives, friends, 
the village of Fur

to a 
and

To the peasants of 
village, in Akkerman 
myon Aimoshenko, Marshall and 
Hero of the Soviet Union, their 
neighbor and relative, personified 
their present and future in which 
the well being, culture, national 
equality, freedom and happy life of 
the people are assured.

All roads are now open.
The old Bessarabia is finished.
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Balsas Žmogaus, Kuris Buvo 
Nusmerktas Mirti

Pijaus Glovacko Laiškai Dėl Neteisėto Jo Nusmerkimo Mirti 
Smetonos Valdžia Išlaikė Pijų Glovacką kelioliką Metų Kator
goje; Dabar Pijus Glovackas yra Lietuvos Užsienio Reikalų 

Ministerio Padėjėju.
Žemiau telpantį dokumentą mes esa

me gavę prieš pusantrų metų. Bet mes 
jo nespausdinome “Laisvėje” dėlto, 
kad bijojome pakenkti Pijui Glovac
kui, dokumento autoriui.

Pijus Glovackas, atsimename, buvo 
stambus veikėjas 1926 metais. Jis ra- 

- šinėjo darbininkiškai spaudai ir dar
bavosi profesinėse sąjungose Lietuvo
je. Kai užėjo fašistinis Smetonos-Vol- 
demaro režimas, Pijus Glovackas buvo 
suimtas podraug su Giedriu, Požėla, 
Čiorniu ir Greifenbergeriu. Jis buvo 
nusmerktas mirti. Bet Glovackui pa
vyko nuo mirties išsisukti; Smetona 
tuomet pasitenkino sušaudęs anuos 
keturis Lietuvos tdarbo žmonių vadus. 
Glovackas ilgai buvo laikomas Šiaulių 
Sunkiųjų Darbų Kalėjime. Būdamas 
kalėjime, jis parašė laišką Krašto Ap
saugos ministeriui prašydamas jo bylą 
pernagrinėti, kadangi jis visiškai ne
teisingai buvo nusmerktas. Žemiau ir 
telpa tie susirašinėjimai. Glovacko pra
šymas nebuvo patenkintas...

Šiandien Pijus Glovackas yra Lietu
vos užsienio reikalų ministerio padėjė
jas — vice-ministeris. Šiandien mes 
spausdiname tąjį dokumentą, parodan
tį, koks tas smetoniškas režimas buvo 
neteisingas, koks jis buvo žiaurus, kaip 
jis nekaltai kankino geruosius ir ga
biausius Lietuvos liaudies sūnus ir 
dukteris.—“Laisvės” Redakcija.

1. Krašto Apsaugos Ministeriui Skundas
Aš esu areštuotas 1926 m. gruodžio 

mėn. 17 d. anksti iš ryto, kol dar nebuvo 
paskelbtas karo stovis, taigi ir už savo 
veikimą, kaip padarytą ne karo stovio 
metu, aš, pagal įstatymus, turėjau būti 
teisiamas civilinio teismo. Nežiūrint to, 
aš buvau atiduotas teisti Karo Lauko 
Teismui prie 5 p. p., ir jis 1927-II-5 d. 
mane nuteisė mirti. (Ši bausmė V-bės 
Prez. ir 1928 m. amnestijos įstatymu 
pakeista 15 m. kalėjimu) būk už tai, kad 
aš 1926 m. “iki gruodžio 18 d. imtinai, 
jau karo stoviui esant” kurstęs sukilti 
prieš esamą valdžią ir t.t.

Karo Lauko Teisme man nebuvo leis
ta įrodyti mano kaltinimo nepamatuo
tum ą, nes tiek apie patį teismo bei man 
bylos iškėlimo faktą, tiek apie man pa
tiektus apkaltinimus man buvo pranešta 
tik teismo posėdžio salėj, prasidėjus.by
los nagrinėjimui. Į mano reikalavimą 
leisti man pristatyti dokumentus ir iš
šaukti liudininkų, kurie neabejotinai įro
dytų, kad aš suimtas, dar nepaskelbus 
karo stovio, teismas nekreipė nė mažiau
sio dėmesio. Iš iššauktų į teismą liudyti 
prieš mane apie dešimt polit. policijos 
agentų ir tarnautojų nė vienas neparo
dė, kad aš ką nors būčiau veikęs gruo
džio 17 ir 18 dd., karo stoviui esant. Ir 
vis tik, nežiūrint viso to, teismas savo 
sprendimą parėmė niekeno neįrodytu, 
aiškiai faktams prieštaraujančiu, kaltini
mu, būk aš veikęs “iki gruodžio 18 d. im
tinai, jau karo stoviui esant” ir t.t. Ši
tokiu tai teismo sprendimu pasirėmus 
aš jau dešimti metai esu laikomas kalėji
me.

Virš išdėstytu remdamasis, aš krei
piuosi į p. Minister}, prašydamas bent 
dabar, beveik po dešimties metų, panai
kinti šį, aiškiai klaidingomis aplinkybė
mis—kurių klaidingumą galiu dar ir da
bar neabejotinai įrodyti—paremtą teis
mo sprendimą ir leisti mano^bylą iš nau
jo spręsti civiliniam teismui, kuriam ji 
pagal įstatymus priklauso.

ŠSDK 1936 m. birželio mėn. 28 d.
P. Glovackas.

Kar. Teismo Prok. raštu iš liepos 18 
d. pranešė, kad mano skundas atmestas, 
kaip nepamatuotas, nes girdi iš bylos do
kumentų matyti, kad aš buvau suimtas 

j. J, ne 1926-XII-17, o XII-18 d.
Pranešė 1936-VII-21

| 2. Kariuomenės T. Prokurorui Prašymas.
1936 m. VI-28 aš padaviau Kr. Apsau-

- — . . —

____

gos Min. skundą, prašydamas panaikinti 
Karo Lauko Teismo 1927-II-5. išneštą 
mano byloje ir klaidingomis aplinkybė
mis paremtą spręndimą. 1936 m. VII-21. 
aš gavau Karo Teismo Prokuroro atsa
kymą, kuriame pranešama, kad mano 
skundas, kaip nepamatuotas, atmestas, 
nes esą byloje esantieji dokumentai, ro
do, būk aš esu areštuotas 1926-XII-18., o 
ne 1926-XII-17.

Norėdamas, kad būtų išaiškinta, kokiu 
būdu šitokį aiškiai faktams prieštaraują 
dokumentai pateko į mano bylą, aš pra
šau p. Prokurorą man pranešti, kas tai 
yra per dokumentai, kurie rodo, kad aš 
esu areštuotas 1926-XIL18, o ne 1926- 
XII-17. P. Glovackas.

' ŠSDK, 1936-VII-22.
Į šį prašymą 1936 m. rugp. 3 d. gautas 

atsakymas, datuotas 1936 m. liepos 29 
d. Nr/. 5277, kurio turinys toks: “Kalė
jimo1 Viršininkui. Prašau pranešti kai. 
Pijui Glovackiui, kad dokumentai iš Ka
ro Lauko Teismo bylos neišduodami. Jei
gu jis nori, kad būtų atnaujinta byla, tu 
ri paduoti Krašto Aps. Ministeriui pra
šymą ir nurodyti dokumentus ar liudi
ninkus, kurie galėtų įrodyti, kad jis bu
vo sulaikytas 1926-XII-17.”
3.
Krašto Apsaugos Ministeriui. Prašymas.

Pasiremdamas Kar. T. Prokuroro duo
tu į mano prašymą atsakymu iš 1936 m. 
liepos mėn. 29 d., kreipiuosi į p. Min. su 
šiuo prašymu.

Esu suimtas 1926 m. gruodžio mėn. 
17 d., anksti iš ryto, kol dar nebuvo pa
skelbtas karo stovis, taigi ir už savo 
veikimą, kaip padarytą ne karo stovio 
metu, aš turėjau pagal įstatymus būti 
teisiamas civilinio teismo. Tačiau aš bu
vau atiduotas teisti Karo L. Teismui prie 
5 p. pulko, ir jis 1927.11.5. nuteisė mane 
mirti (Ši bausmė V. Prezidento ir 1928 
m. amnest. įst. man pakeista 15 m. sunk, 
d. kai.) būk už tai, kad aš “laikotarpyje 
rugpjūčio-gruodžio mėnesių iki 18 d. im
tinai, jau karo stoviui esant, priklausiau 
slaptai sąjungai.”

Karo 1. teisme man nebuvo leista įro
dyti mano kaltinimo nepamatuotumą, 
nes tiek apie patį teismo bei*man bylos 
iškėlimo faktą, tiek apie man pateiktus 
kaltinimus aš buvau painformuotas tik 
teismo posėdžio salėj, prasidėjus bylos 
nagrinėjimįū. Į mano prašymą pristatyti 
dokumentus ir iššaukti liudininkus, ku
rie neabejotinai įrodytų, kad aš suimtas 
dar nepaskelbus karo stovio ir todėl ne
galiu būti teisiamas K. L. Teismo, teis
mas nekreipė nė mažiausio dėmesio.

Kad aš buvau suimtas 1926 m. gruo
džio 17 d., galėjo neabejotinai įrodyti 
gausingi liudininkai, jei jie būtų buvę iš
šaukti į teismą. Dabar, praslinkus beveik 
dešimčiai metų, kai kurių iš jų nėra Lie
tuvoje, kitų aš nežinau gyvenamų vietų, 
kiti gal bus primiršę tikslią mano su
ėmimo datą/Betgi tikiuosi, kad sekan
tieji asmenys atsimins, kad aš buvau su
imtas tą pačią dieną, kai įvyko pervers
mas, t. y. 1926 m. gruodžio mėn. 17 d. 
(nurodyta 7 liudininkai).

Kitus liudininkus, sužinojęs jų adre
sus, pranešiu vėliau.

Apie mano suėmimą sustatyti šie do
kumentai: 1) asmens kratos protokolas, 
surašytas 1926 m. gruodžio 17 d., pasi
rašytas mano ir kratą dariusio valdinin
ko; 2) kvotos protokolas, surašytas 1926 
m. gruodžio 18 d. ir pasirašytas mano 
bei kvotą dariusio polit. policijos valdi
ninko Bartkevičiaus; 3) nutarimas padė
ti mane į kalėjimą, datuotas 1926 m. 
gruodžio 18 d. Taigi mano byloje turėtų 
bū*ti šie trys dokumentai, iš kurių vienas 
datuotas gruodžio 17 d. 1926 m. ir įro
dantis mano suėmimo datą. Kitokių do
kumentų apie mano suėmimą ir Jkvotą 
nebuvo sustatyta arba bent nebuvo duo
ta jų man pasirašyti.

(Tąsa bus)
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Liaudies kandidatas Į Meksikos prezidentus, gen. Ma
nuel Avila CamachO; centre, prieš pat prezidentinių 
rinkinių dieną, liepos 7 d. Yra spėjama, kad Camacho 
rinkimus laimėjo didele balsų dauguma.

Middlefield, Ohio
Lietuvių Farmerių Apielinkėj

Birželio 29 ' ir 30 d. šioje 
apielinkėj įvyko LLD Ohio 
kuopų 15 apskričio metinis 
piknikas dd. Kubų Ūkėj. Bir
želio 29 d. nors iki pietų smar
kiai lijo, bet po pietų pasiro
dė gražu ir tuojau buvo ma
tyti, kad piknikas bus pasek
mingas. Lietuvių clevelandie- 
čių ir iš apielinkių vis dau
giau ir daugiau pradėjo atsi
lankyti ir linksmintis prie ska
nių gėrimų, užkandžių ir 
draugų Grinių.. suorganizuotos 
Vic’s Orchestros Rūbų naujo
joje staldėje. Vidurnaktį tū
li dalyviai išsiskirstė namo pa
silsėti, o katrie pasiliko nak
voti, tie dar linksminosi ik vė
lumai ir Rūbų gaidžiams ne
davė ramiai miegoti. O kuo
met pasilinksminę sugulė ant 
šieno miegoti, tai gaidžiai, 
kaip susitarę atkeršyti, pradė
jo giedoti ir nedavė gerai at
silsėti. Katrie išvažinėjo, tie 
ant rytojaus sugrįžo ir su jais 
dar daugiau(svečių atvažiavo.

O šios apielinkės lietuviai 
farmeriai, tai kone visi daly-

Ypač farmeriai jaunuoliai ver
ti didelio pagyrimo, kad mato 
reikalo dalyvauti darbininkiš
kuose piknikuose ir moka su 
senais gražiai ir draugingai 
apsieiti. Tai yra labai gražu 
ir naudinga ne tik patiem, bet 
ir visai plačiai darbininkiškai 
Visuomenei. A. M. B.

vavo piknike. Daug šios apie
linkės ir svetimtaučių farme- 
rių dalyvavo piknike. Tai aiš
ku, kad liet, darbo žmonių vis 
daugiau ir daugiau pamato tą 
svarbu reikalą, remti lietuvių 
apšvietos—-kultūros organiza
ciją.

Su tūlais dalyviais teko kal
bėtis apie Lietuvoje steigiamą 
naują liaudies demokratišką 
valdžią. Viši tuom įvykiu 
džiaugiasi. Sako, užtat mums 
ypač dabartiniu laiku labiau-' 
šia reikia remti mūsų Ameri
kos progresyvių lietuvių ap
švietos organizaciją ir spaudą. 
Lietuvos demokratiška valdžia 
anksčiau ar vėliau įsileis į 
Lietuvą mūsų progresyvės or
ganizacijos leidžiamas knygas 
ir laikraščius. Tuomi mes pa
dėsime joje gyvenančių mūsų 
brolių ir sesučių gyvenimą pa
gerinti.

Už tat į šį 15 apskr. pikni
ką daugelis žmonių matė rei
kalą atsilankyti, kad pikniką I 
padaryti pasekmingu. Tad ir 
buvo pasekmingas.

Nuo rengimo komisijos gir
dėjau, kad apskričiui pelno 
bus apie $80.

čia tenka pažymėti, kad 
apskričio komisija iš kalno ge
rai darbavosi,, taip pat ir pik
nike darbininkai gerai darba
vosi, visi dalyviai buvo labai 
pasitenkinę.

Pagirtina, kad šiame pikui-' 
ke daug jaunuolių dalyvavo. į

Mižiniškas Vokiečių Orlaiviu 
Užpuolimas ant Angly

London, liepos 12.—Vo
kiečių orlaiviai jau trečia 
diena bombarduoja Angliją 
milžinišku pločiu, kaip sa
ko anglų vyriausybė.

Bet, pasak anglų, tai jie 
nukertą žemyn “daug dau
giau” vokiečių orlaivių, ne
gu vokiečiai nušauną anglų 
lėktuvų. 1

»
M.

Buvęs Polit. Kalinys Dabar 
Latvijos Armijos Vadas
Ryga.—Atsarginis kari

ninkas, leitenantas Bruno 
Kalnynš tapo paskirtas vei
kiančiuoju galva Latvijos 
armijos politinio skyriaus. 
Kalnynš 1917 met. buvo se
kretorius Rygos darbininkų 
atstovų Sovieto.

Latvijos valdžia 1934 nio

bę.
Latvijos armija dabar su

grąžino Kalnynšui karininko 
laipsnį; ji atsteigė laipsnius 
ir kitiems karininkams, ku
rie buvo senosios valdžios 
nubausti už pažangų politi
nį veikimą.

Užsakykite “Laisvę” į Lietuvą
Lietuvos, žmonės labai mėgo skaityti “Laisvę,” bet 

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

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

Paštas .............................................................................................................

Gatve ar kaimas ..........................................................................................

Apskritys ...........................X................................ ...........................................

Prašome aiškiai įrašyti antrašą į čia paduotą blanku- 
tę ir prisiųsti kartu su mokestini “Laisvės” Administra
cijai, 427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.
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DIDYSIS “LAISVĖS” PIKNIKAS
Rengia PJuladelphijos Lietuvių Organi zacijos dėl dienraščio “Laisvės1

Įyyks 1 Rugsėjo 
Nedėlioję -*> Sept.

MIKOLAIČIO PARKE
EDDINGTON, PA.

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

Iš anksto perkant bilietą įžanga nuo 5c 
iki 25c. Perkant bilietų, pikniko dienoje, 
25c kiekvienam. Prašomo įsigyti bilietus 

iš ankstų.

Puiki dailės programa: Dainuos Aido Cho
ras iš Brooklyn, Lyros Choras iš Phila- 
delphijos, Moterų Birutės Choras iš Phila. 

ir Lyros Choras iš Baltimorės.

R. MIZARA “LAISVĖS” REDAKTORIUS SAKYS PRAKALBĄ

Kelrodis: Važiuokite Frankford Ave. iki tilto; imkite gatvekarį 66 iki paskutinės sto
ties, nuo čia nuveš į pikniką. Automobiliais: važiuokite Frankford Ave. iki City Line, per
važiuokite tiltą ir sukite po kairei, imkite Knights Rd. 2 kelią ir sekite iškabas. Per Roo
sevelt Boulcvardų: Atvykstant iš New Yorko ar iš kitur, važiuokite apie 14 mailių nuo 
Trenton, N. J. ir privažiuojant Roosevelt Kapines, pastebėsite iškabą: Lee Tire, sukite po 
kairei į Rd. No. 132. Pavažiuokite apie IV2 mailes sekdami iškabas.

8

8

8

Antradienis, Liepos 16, 1940

tais areštavo Kalnynšą už 
politinį darbininkišką veiki
mą, o 1939 metais rudenį 
atėmė iš jo Latvijos piliety-

Lake Hopatcong, Nolan’s Point Park, N. J

LAKE HOPATCONG

TIKIETAS ROUND TRIP $1.00

BROOKLYNIEČIŲ ATYDAI: Liberty St., New 
York L’ity traukinys Išeis 8:45 a. m. (Day Light 
Saving Time). BrooUlyniečiams geriausia priva
žiuot Jamaica Line traukiniu, išlipt ant Broad St. 
stoties, Downtown, ir nuo stoties eiti iki Liberty 
St. Ferry, Hudson River.

Jersey City Temina!; traukinys išeis 9:00 A. M. 
East 22nd St., Hayasne, traukinys išeis 9:15 A. M. 
Ęlizabethport, N. J., traukinys Išeis 9:20 A. M. 
Elizabeth, N. J., traukinys išeis 9:25 A. M.
Newark, (Broad St.), traukinys išeis 9:00 A. M.

Rengia LDS 8-ta kuopa naudai dienraščio “Laisvės”

Pusryčius galėsite gauti ant traukinio, rengėjai patarnaus. 
Tik prašom nesivėlint, nes traukinys turi išeit paskirtu laiku

Traukiniu nuvažiavimas ir sugrįžimas tik $1.00.
Į PIKNIKĄ ĮŽANGA VEŲTUI.

Išanksto įsigykite traukinio bilietus. Juos galima gauti “Laisvės” 
ofise, 427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y., ir pas platintojus.

Maudytis įžanga 10c. Samdantis kambarį su savo siūtu 35c. Sam
dantis kambarį ir siūtą 60 centų.

Ekskursijai nepatartina labai puoštis. Rcngkitės paprastai, taip kaip į 
bcach’ius važiuodami, tai ant traukinio ir miške nereikės saugotis dulkutės.

Ekskursija Traukiniu
Išvažiavimas prie

*

Didelis ežeras, puikios maudynės, šokiam 
salė ir gražus miškas piknikui.

Rugpjūčio 4 August
19 4 0

Bus ant Vietos Gaminami. Karšti Valgiai ir Turėsi 
me Šaltų Gėrimų. Linkime Gero Apetito.

Parsamdoma laivukai pasivažinėjimui ant didžiojo ežero Hopatcong

GRĮŽTANT ATGAL, TRAUKINYS APLEIS PARKĄ 8:30 V. VAKARO
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PIRMAS LAIŠKAS IŠ LAISVOSIOS 
LIETUVOS

(Mūsų Spccialio Korespondento)
(Pabaiga)

Gyvenimas eina kaip filmoj
Netikiu, kad viskas taip

tai dainuoja raudonarmie
čiai ir Lietuvos, kariuome
nės kariai, kurie eina drau

gingai sargybą prie Nemu- 
!no krantų.

Katiuša ir Katriutė
Pasiklausau, vienas dai

nuoja rusiškai, kitas lietu
viškai—bet melodija ta pa
ti, tai buvo daina “Katriu- 
ša” apie meilę, apie merge
lę. O lietuviškai dainavo 
kareivis dainą apie Katriu
tę. Susibroliavo tie du dai
nininkai ir tūkst. kitų ir 
simbolizavo Sovietų Sąjun
gos tarptautinę dvasią, kur 
kiekvienas darbo žmogus 
gali savo kalba kurti kultū
rines vertybes, bendros so
cialistinės tėvynės labui...

Toji dvasia paryškėjo, 
kada buvo suruoštas ben-

taip sklandžiai tai įvyko. 
Juk mes tikėjomės, kad 
turėsim dar atkakliai kovo
ti prieš žvėriškus fašistų 
budelius, o čia mums lai
mėjimą padovanojo.

Viskas čia įvyksta kaip, 
filmoj. Matai vaizdus ir ne-! 
sinori tikėti, kad tai jau 
lietuviška tikrovė, žmonės, | 
vieton, kad koliotis kaip 
būdavo ligšiol,—broliaujasi,! 
koks yra per solidarumas, 
valdininkai tokie paslaugūs, I 
mandagūs ir paprastam 
žmogeliui ir sodžiaus gy
ventojui, fabrikantai ir' 
šiaip turtuoliai tuoj “lais- • . T . . .
vu noru” pakėlė algas tar- ^ras ^ovietų-Lietuvos kanų 
n a u t o j a m s ir darbiniu- estrados koncertas, fen bu- 
kams... meilinasi prie ju. ,'7° šokama ir J 

“blezdingėlė ir kazokas
Vaikams Rojus ir masiniai šokiai bei liau- 

Paprastai Lietuvoj, kaip dies dainos.
ir caristinėj Rusijoj, moti
nos baugindavo vaikus, kad 
pašauks jiems .policininką, 
žandara ar kareivi, kad su- 
tramdyti vaikus neklauža
das. Pas mus baugindavo 
policininkais ar žandarais ■ 
net suaugusius... žinoma, 
tai jau būdavo rimtesnis 
reikalas... Bet dabar, žiū
rėk, vaikai nei “svetimų” 
kareivių nebijo, nei savo 
policininkų nepaiso... lais-j 
vė visiems. Ne tik vaikai ne
bijo tų karių, bet savo svei- i 
ku pajautimu vaikai su- |

rankų...” Tai buvo nedvi
prasmiškas nugalėjusio pro
letaro žodis...

Įdėmu, kad tvarka buvo 
visur kaip reikia ir niekas 
sauvališkai nieko neteisė ir 
jokių brutalių keršto aktų 
neįvyko. Tik Smetonos “iko
nų” nukabinę j imas buvo 
“pilnu tempu” vykdomas... 
Tas Hitlerio pensininkas 
yra visos Lietuvos pagiežos 
ir pajuokos objektu...

Kai kurie smetonlaižių 
dreba, oi, dreba, žino, ką jie 
padarė... bet tai jau teis
mo kompetencija.

Valdininkai per dieną vi
siškai pasikeitė, jau nereik 
kupruotis prieš juos, stoti 
kaip ubagui su nuimta ke
pure, ir laukti, kada ponas 
biurokratas malonės su ta
vim šnekėtis. Praėjo tie lai
kai... Ir valdininkai juk 
lengviau atsikvėpė — ne-

žiūrima. Specialiai tai bu
vo kaslink darbininkės ir 
valstietės. Juk žinomas yra 
vaizdingas posakis “Ožka 
ne gyvulys, boba—ne žmo
gus” ..., bet Sovietų kariuo
menė įrodė, kad socializmo 
šalyj nėra tautinių prietarų 
nei moterų pažeminimo. Mo
terys yra ten visiškai lygia
teisės pilietės ir niekas ne
gali ten įžeisti moterį, nes 
tai yra prieš Sovietų san
tvarką, taip, kaip tautinė 
neapykanta yra priešsovie- 
tinio nusistatymo pažymis. 
Koks nusistebėjimas buvo 
Lietuvoj, kada pamatė So
vietų moteris karininkų uni
formose. Tai buvo netekėtas 
dalykas. Tos moterys buvo 
visur priimamos su di
džiausia pagarba. Tarp kit
ko, tos moterys 
grakščios ir joms 
mos labai tinka...
Tai ne viskas, tai 

pradžia
Aš jums parašiau tik da

lį tų įspūdžių, kuriuos mes 
pergyvenom. Esu kaip ir 
daugelis kitų draugų labai 
užimtas.—Juk dabar galime 
sakyti “Valstybė—tai mes,” 
arba teisingiau, “Lietuva— 
tai mes.” Paskutiniai milži
niški mitingai ir eisenos 
Kaune, Vilniuje ir kitur 
įrodė, kad taip ir yra.
Birželio mėn.

gražios, 
unifor-

tik gera

lietuviška Į pelkes jiems kasdien drebe-

Tai buvo liaudies šventė 
pilna to žodžio prasme. Be 
to, Sovietų kariai parengė 
lauko kino-seansus, kur ne
mokamai rodė geriausias 
menines filmas.

Nežino, Ką Veikti...
Blogoj padėtyj buvo ka

pitalistai — nežinojo, ką 
veikti, tokioj padėtyj buvo 
ir policija. Kapitalistai, bur
žujai norėjo išpirkti per 1 
dieną savo ilgametinius 
griekus, pamatę, kad žmo- 

ku pajautimu vaikai su-įnps auJ<0Ja . fondui politi- 
prato, kad tie geraširdžiai n?ams kalimams remti n 
žmonės yra jų geriausi bi- sustojo į eiles... 
čiuliai. O jei bičiuliai tai į Policininkams irgi nebū
davai” draugautis. Vaikai i vo jau patogu vaikščioti su 
užlenda į raudonarmiečių tomis guminėmis “nagaiko- 
sunkvežimius ir net milži- mis” arba kaip mes juos va- 
nus tankus ir tarp daugybės dinom “bananomis”. Susi- 
gėlių kyšoja Jonukų bei sarmatijo tie vyrai, suprato, 
Maryčių galvutės... Tokis kad ne darbininkus mušti 
vaikų pasivažinėjimas per turėjo būti jų darbas, 
miestą yra jiems mėgia-1 ‘ . D
miausias sportas. Tėvai • i 
jiems tą džiaugsmą velija,! giau an as’’’ 
nes ir jie pasitiki raudon 
armiečiais...

Nors buvo galima Vaikš
čioti tik 
bet visi 
gų ir 
patrulių 
miestą, tankų milžinų dun
dėjimo ir,žinome, kad gali
me ramiai miegoti, nes ga
linga ir nepergalima yra gi
namoji jėga. Bet kas tai no
ri eiti miegoti tokią gražią resnio policininko 
naktį, o iš Nemuno pusės pilnu balsu pasakė “Rupūže, 
girdisi gražūs vyrų balsai— dabar nesuksi daugiau man

ti, kad jie dėl savo pažan
gesnių pažiūrų bus paliuo- 
suoti iš tarnybų... Greit 
išgaravo b i u r o k r a t izmo 
'dvasia.

Moterys Viršininkės
Lietuvoj paprastai į mo

teris, kaip ir kitose kapita
listinėse šalyse, buvo nekaip

Vaizdai iš "Laisvės” 
Pikniko

Liepos 4 dieną “Laisvės” 
piknikas Maynard, Mass., bu
vo didelis. Nors oras buvo ne
malonus, iki pietų lynojo, bet 
“Laisvės” patriotai nepaisė, 
suvažiavo paremti savo myli
mą dienraštį. Teisybė, jei die
na būtų buvus saulėta, tai 
svietas būtų į parką nesutil- 
pęs. Aš pats pabudau ryte, 
lietus lyja, vaikštinėjam po 
stubą, pykstam ant gamtos, 
krečiam šposus, bet ir ramina- 
mės ir rengiamės važiuoti. Čia

nebeišsitenka savo marški
niuose. Jie varo visokią pro
pagandą tarpe Amerikos lie
tuvių. Jie jieško pagelbos net 
pas Hitlerį, kad jiems sugrą
žintų Smetoną. Kalbėtojas ra
gino minią nepasiduoti tai 
propagandai. Lietuvoje Sme
tonos režimas palaidotas am- 

nebegrįš. 
ploja ir 
Lietuvos

iki 11 vai. nakties, 
prieinam prie lan- 
klausomės nakties 

žygiavimo per

Lietuvoj policija buvo 
pratus labai žiauriai elgtis 

I su “prastai aprėdytais žmo
nėmis” (skaityk darbo žmo
nėmis), ypatingai tas jų 

i žvėriškas pasielgimas buvo 
’ su biskį įkaušusiais darbi- 

ninkais, kurie eidavo iš 
I darbo šeštadienį linksmi į 
I savo vargingus namus.
! Todėl nenuostabu, kai vie
nas vyrukas priėjo prie vy- 

ir jam

Šveicarijos kariai saugoja to krašto siena; kol kas 
4 toji mažyte šalelė dar išliko nepaliesta, bet neži

li no, kas bus ateityje.
4

mozina. Jis sako, kas bus, 
tai bus, snigs ar lis, bet visi 
turime važiuoti. Na, ir susise- 
dam, jis paspaudžia .juo- 
dukę ir riedam per laukus.

Nuvažiavę pasitinkam Pen- 
kauską, kapitoną. Jis koman- 
davoja darbininkus. Hudso- 
nietis Jaskevičius, .gaspado- 
rius, sukaitęs bėgioja ir visus 
drąsina, kad viskas bus pasek
minga, tik reikia dirbti.

Man buvo net stebėtina, 
kaip iš desėtko miestų suėję 
draugai ir draugės taip pui
kiai darbe susiklauso. Visi 
kaip vienos šeimos nariai: 
laksto, dirba, kaip bitelės.

Ligi pietų visi lyg ir nesma
giai jautėsi. Mat, oras buvo 
paniuręs, apsiniaukęs, sykiais 
dulkeno lietus. Bet nuo dvyli
kos debesiai pradėjo marguo
ti ir saulelė lyg ir nori kištelti 
galvą ir pamatyti šias puikias 
lietuviškas minias. Taip ir ėjo 
kova tarpe saulės ir debesų. 
Tik pradėjus programą, laike 
Mizaros auksinės prakalbos, 
saulė laimingai prasimušė pro 
debesis ir apšvietė visą parką. 
Visi nudžiugo. Kalbėtojas sa
ko: Dabar Lietuvoje užtekėjo 
liuosybės saulutė ir visi pa-

žinai ir daugiau 
Kaip audra, minia 
šaukia už n a u j ą j ą 
vyriausybę.

Pabaigoje savo kalbos Mi
zara perskaitė pasveikinimą 
Lietuvos vyriausybei. Visi 
vienbalsiai pasveikinimo rezo
liuciją priėmė. Virš penkių 
tūkstančių minia su džiaugs
mu širdyse sveikina ir užgiria 
naują Lietuvos vyriausybę su 
prezidentu Justu Paleckiu 
pryšakyje.

Apart prakalbų buvo kon
certas. Bene puikiausia pasi
rodė rusų šokikų grupė. Jie 
artistiškai dainuoja ir šoka. 
Jie publiką sužavėjo. Lietu
viai irgi gerai pasirodė. Bolio 
vadovybėje vyrai gerai daina
vo.

Abelnai sakant, pagal to
kią rūsčią dieną, tai šis “Lais
vės” piknikas galimas vadin
ti puikiai pavykusiu, gal ne 
tiek finansiškai, kiek dvasiš
kai ir morališkai. Mat, čia 
buvo džiaugsmo sąskrydis. Čia 
kur tik nepasisukai, visur gir
dėjai diskusuojant būreliais. 
Visi su yšpsa ant veidų kal
ba, kad Lietuva laisva ir kalė
jimų durys tapo atidarytos po-

tamsio apuokai strimagalviais 
bėga iš Lietuvos į visus pa
kampius. O Lietuvos * darbo 
liaudis, pasiliuosavus iš Sme
tonos priespaudos, kuria nau
ją gyvenimą. O minia iš virš 
penkių tūkstančių lietuvių 
griausmingais , aplodismentais 
ir šūkiais lydi jo ugningą kal
bą. Iš tikro R. Mizara pasa
kė reikšmingą prakalbą. Jis 
užvažiavo klerikalams, socia
listams, sklokininkams ir tau
tininkams. Sako, šie visi ele
mentai iš neapykantos prieš 
dabartinę Lietuvos vyriausybę

litiniams kaliniams. Aš nesu
tikau nei vieno, kuris nesi
džiaugtų tuo istorišku įvykiu.

Tik vienas dalykas man kri
to į akį, žiūrint į tą minią lie
tuvių. Kur tik nepažiūrėsi, vi
sur matysi tik darbininkus. 
Rodos, kad tik jiems vieniems 
terūpėtų tauta. O mūsų inte
ligentams ir vertelgoms tar
tum tauta būtų svetimas da
lykas. Tiesa, buvo keli inte
ligentai ir biznieriai, bet juos 
buvo galima ant pirštų suskai
tyti. Juk toks piknikas, kaip 
dienraščio “Laisvės”, turėtų 
rūpėti visiems lietuviams. Mū
sų biznieriai turi mesti ta ožio 
užsispyrimą, kad mes, va, po
nai ir mums su biedniokais ne 
unaras dalyvauti.

Vienas svarbus pliusas šia
me piknike buvo, tai mūsų 
jaunimas. Jo buvo didžiuma. 
Tų merginų, kaip lelijų, o tų 
vaikinų, kaip . gvazdikų, tik 

šoka didžiulėje svetai- 
Jie džiaugiasi šia isto- 

“Laisvės” iškilme ir sy-

ti apie liepos 15-tą ir aplan
kyti “Laisvės” štabą ir Pasau
linę Parodą.

Dėkoju vilniečiam L. Pru- 
seikai, žaldokui ir Andriuliui 
už gerą vakarienę, kurią buvo 
mums parengę važiuojant Į 
Bostoną. Taipgi ačiū labai

draugui ir draugei Ferantam 
už nakvynę. Taipgi ačiū ir-» 
Galvanauskam, pas kuriuos 
taipgi buvom. Dėl vietos sto
kos negaliu visų 
draugų suminėti, 
tariu ačiū.

M. Grybas ir Šeimyna.

chicagieČių 
tai visiems

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

ūžia, 
nėjo, 
rine
kiu Lietuvos nauja santvarka.

Griaustinis.

Dėkui Visiem Draugam
Besisvečiuojant Bostone ir 

Roxbury pas savo švogerį J. 
Leką, teko aplankyti daug 
draugų ir būti ant A. Bimbos 
prakalbų, žmonių prakalbose 
buvo gana daug, svetainėn 
netilpo. Man, kaipo svečiui, 
norėjosi susipažinti su drau
gu A. Bimba, kurio-iki šiol ne
buvau matęš.-

Kalbėtojas nurodinėjo da
bartinę Lietuvos padėtį. Pra
kalba, manau, visiem patiko.

Teko būti “Laisvės” pikni
ke Maynard, Mass. Nuo ryto 
lietus lijo, bet apie 11 valan
da nusišvietė, tai ir mes nu- 
važiavom pamatyti tą garsų 
pikniką. Tai man pirmas to- 
kis didelis piknikas teko ma
tyti.

Čia taipgi susipažinau su J. 
Grybu ir R. Mizara, taipgi Ši
maičiu ir Baronu, kurie dirbo 
už baro rankoves, pasiraitę. 
Draugas Šimaitis kvietė pas jį 
atsilankyti. Nežinau, kaip 
man laikas pavelys, labai no
rėčiau laisviečius aplankyti. 
Jie tokie malonūs žmones.

Taip besikalbant su drau
gais ir diena prabėgo.

Manau, iš Bostono išvažiuo-

Kiekvienas apšvietę bran
ginantis žmogus privalo bū
ti dalininku dienraščio “Lai
svės” bendroves-

PRANEŠ1MA1 IS KITUR
Asmeniškas Pranešimas

Marion Grozan — pribūk Croy
don viešbutin liepos (July) 16. — 
Motina. (164-166)

ELIZABETH, N. J.

ALDLD 54 kp. susirinkimas įvyks 
liepos 17 d., 8 v. v., 408 Court St. 
Prašome narių dalyvauti susirinki
me, nes turėsime svarbių dalykų ap
tarti. — Kom. (166-167)

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

580 SUMMER AVENUE 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

Manhattan Liquor Store
264 Grand St. Brooklyn, N. Y

(Kampas Roebling St.)

Tel. EVergreon 7-1645 License No. L. 886

Tikrai Žinokit, Kad Perkant Sau Vy
nus ir Likerius Reikia Pirkti Patin- 

kamoj Krautuvėj

Manhattan Liquor Store

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuvė Williamsburgh’e

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ RŪŠIŲ GĖRIMŲ

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

Siunčiame duonų per paštų J kitus miesrus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svori ir kainas.

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

ĮSIGYKITE DABAR 
žemiau parodyta tik keli iš mūsų didelio sandelio 

šios rūšies daiktų.
your ol» watch Visokiausių Rūšių

. ŽIEDAI

TRAD E. I TVl N F OR A-1 
fO’WV 

Bulovą
nuo $1.50 augštyn 

Daimantai 
Me^svi-balti ir pertekto

Y-
v AVv1

AN&s

V j

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

LIPTON :
JEWELER •

Įsteigta 1892 *

701 GRAND STREET •
BROOKLYN, N. Y. J

Tarpe •
Graham & Manhattan Avės. • 

•
Tel. Stagg 2-2173 e

Priminkite šį skelbimų ir gausite nuolaidų •

KAIP PALAIKYT SVEIKATĄ
— VYRAI IR MOTERYS —

kraujo, Odos ir Nervų Ligos, Abelnas Silpnumas, 
Chroniški Skauduliai, Skilvio ir Mėšlažarnčs ligos, 
Chroniški Reumatiški Nesveikumai, Nosies, ♦ Ger
klės ir Plaučių Ligos, Inkstų, Pūslės Nesveikumai 
ir kitos Chroniškos Ligos Vyrų ir Moterų sėkmin
gai gydoma. Kreipkitės j Dr. Zins su Pasitikėjimu. 
Atskiri pasitarimų kambariai Vyram ir Moterim. 
Laboratorija, Kraujo ir šlapumo Tyrimai, X-Rays.

PRIEINAMA kaina.—išmokesčiais, jei reikia.
ištyrimai dovanai

DR. L. ZINS
(Virš 80 Metų Privatines ir Ligoninėje Praktikos)

110 East 16 Street, New York
Tarp Union Sq. ir Irving Pi.

VALANDOS: 10 A.M.-8 P.M.; Sekmad. 10 A.M.-2 P.M.
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New Wko^ėž^Zlnloi
Lietuvių Kriaučių 
Piknikas Pavyko

Pereito šeštadienio popietį 
ir vakarą įvykęs Lietuvių 
Amalgameitų 54-to Skyriaus 
piknikas buvo sekmingaš, tu
rėjo gražaus svietelio. Jūsų 
Rep. nuėjus vakarop, anksty
vieji jau smagiai dainavo, o 
kiti dar vis rinkosi. Ypatin
gai jaunimas šokiams rinkosi, 
skaitlingėjo iki pat vėlumos.

Savo stalus pasiruošus, ben
drai baliavojant, teko matyt 
Juškevičiaus, Šimėno, Mičiulio 
ir Kairio, Lapašauskas Co., 
Šimaičio, ir Diržio darbinin
kus. Gal turėjo stalus ir kiti, 
bet iškabų daugiau nesimatė. 
Beje, smagiai puotavo ir Pil. 
Kliubas, pačiame parko fron
te įsirengęs stalą, papuoštą 
Lietuvos ir Amerikos vėliavo
mis.

Tūlų kitų šapų darbininkai, 
pernai turėję savo stalus, šie
met neturėjo. Sakoma, dar 
nepradėję sezono, tad ir sta
lo rengti neturėję ūpo, ka
dangi nesant šapoj būt reikėję 
daug darbo padėt viens kitą 
susigaudyt. Tačiau pats pik
nikas buvo skaitlingas ir at- 
stovingas visokių pažiūrų 
žmonėmis, kriaučiais ir ne- 
kriaučiais. “L.” Rep.

Lankėsi “Laisvėje”
Pereitą šeštadienį lankėsi 

“Laisvėje” dd. Karsokienė, 
worcesteriečių Aido Choro 
mokytoja, su dukrele Jania, 
ir Janulienė su dukterimi He
len ir sūnumi Richardu. Abi 
viešnios iš Worcester, Mass. 
Karsokienė nusipirko medaus 
ir baksą lietuviškų saldainių. 
Janulienė nuspirko Pas. Pa
rodos Albumą.

Viešnios atvyko dar prieš 
savaitę. Dalyvavo “L.” pikni
ke, o paskiau buvo išvykusios 
apsilankyti Philadelphijoj.

* * *
Taipgi lankėsi labai jaunas 

svečias. Juozukas Janušaus
kas iš Scranton. Jis atvyko su 
grįžtančiais iš ten Aldona ir 
Antanu Sinkais pasisvečiuot 
pas sesutę Aldoną ir pamatyt 
didmiestį.

W. M. Marcinkevičiaus iš 
Naugatuck. Conn., šeima lan
kėsi Brooklyne. Marcinkevičia 
yra senas “Laisvės” skaityto
jas, tai aplankė “L.” įstaigą 
ir pasidžiaugė visu įrengimu. 
Atsisveikindamas, paliko $1 
“L.” reikalams.

Daug Naudojasi Oro Paštu
Pereitą penktadienį Yankee 

Clipper išskrido Europon ve
žinas 6 keleiviais ir 2,395 sva
rais oro pašto.

An ądieną vienas laisviečių 
gavo iš Lietuvos laišką* kuris 
nuo parašymo ėjęs 10 dienų. 
Dėl karo, paprasti laiškai gau
nami už mėnesio, kartais už 
ilgesnio laiko.

Oro paštas gerai panaudot 
ir sveikinimams siųsti, ypa
tingai mažesnėms grupėms, 
kurioms kablegrama perbran- 
gu. Mažiausia mokestis—už 
pusę uncijos—30c., uncija 60 
centų. Vokas su vienu lapu 
sveria mažiau pusės uncijos, 
siunčiama už 30c. Plonytės 
popieros voką ir lapus varto
jant galima siųst po 3 ir iki 
4 lapų. už 30c.

Gaisragesiai Išgelbėjo
Nakčia, visiems miegant, iš 

skiepo užsidegus 5-kiu aukštų 
apartmentui, 210 E. 41st St., 
N. Y., namas taip greit prisi
pildė dūmais, jog viršutiniams 
gyventojams užkirto išėjimą. 
Žemiau gyvenančios 18-ka šei
mų išbėgo gatvėn vienmarški
niai, o iš aukštojo išgelbėjo 
gaisragesiai, tūlus senukus ir 
vaikus nešte išnešė.

Šaukia Milžinišką Masinį 
Mitingą Randall’s Saloj 

Rugpjūčio 4-tą
N e p a prastas Mobilizuotei 

už Taiką Komitetas skelbia 
masinį mitingą sekmadienį, 
rugpjūčio 4-tą, 2 vai. po pie
tų, Randall’s Islando Stadiu- 
me. Jo tikslas: gint Amerikos 
demokratines teises išlaikymu 
šalies nuo karo.

Kongresmanas Vito Marc- 
antonio bus vyriausiu kalbėto
ju.

Komitetas prašo visus no
rinčius pasidarbuot už mitin
go sėkmingumą kreiptis į jo 
raštinę, 381 Fourth Ave., N.

Liet. Liaudies Teatro 
Susirinkimas

Lietuvių Liaudies Teatro 
metinis susirinkimas įvyks lie
pos 16 d., lygiai 8 vai. vaka
re, “Laisvės” svetainėje, kam
pas Lorimer ir Ten Eyck Str., 
Brooklyn, N. Y.

Šiame susirinkime valdyba 
išduos raportus iš visų metų 
Lietuvių Liaudies Teatro veik
los. Taip pat bus diskusuoja- 
ma valdybos parinkti veikalai 
sekančiams sezonui vaidinti.

Šiame susirinkime bus ren
kama naujas LLT Komitetas ir 
kiti reikalai reikės atlikti. Tad 
visas ir visus kviečiame daly
vauti šiame susirinkime ir 
kvieskite savo pažįstamus at
eiti į šį suėjimą.

Liet. Liaudies Teatro Vald.:
Pirm. A. Rainienė, 
Sekr. V. Bovinas, 
Ižd. M. Stakovas.

Jūrininkai Turi Gerą 
Streiko Fondą

Pradedant liepos 15-tą, Na
tional Maritime Unijos Nacio- 
nalė Taryba turi savo posėdį, 
kuris tęsis 5 dienas. Sesijos 
vyksta Manhattan Center, N.

Unija skelbia, kad jos prieš 
du metus pradėtas budavoti 
streiko fondas jau turi $206,- 
726 ižde. Pirmiau mokėta $5 
assesmentai, o nuo sausio 1- 
mos, šių metų, patvarkyta, 
kad 5 nuošimčiai visų sumo
kamų duoklių eitų į streiko 
fondą. Kartu su tais įmokes- 
čiais, taipgi nuošimčiais ir su
sidarė tas fondas.

Sulyg konstitucijos, tas fon
das gali būt panaudotas tik 
generaliam streikui, o toki 
streikai gali būt iššaukti tik 
narių referendumui užgyrus. 
Nuo fondo įsteigimo, 1937 m., 
tokio streiko dar nebuvo.

Kur Dės Normandie?
i » j • 3 •

Francijos' laivų linija pa
skelbė, kad ji likviduojasi at
einantį šeštadienį.

Kol kas dar nieko’ nesaky
ta, ką ji darys su milžinu jū
rų palociumi Normandie. Lai
vas ilsisi 88-toj prieplaukoj, 
W. 48th St., nuo pat karo pra
džios. Be šio, esą bent 8 ki
ti Francijos laivai New Yorko 
prieplaukose.

Normandie lėšavęs $66,000,- 
000. Daug kam norėtųsi jį 
pačiupti.

St. Masiulis Serga
Buvęs A. L. Piliečių Kliu- 

bo gaspadorius, o dabar savo 
įstaigos užlaikytojas—Grand 
gatvėje, netoli Union Avė.— 
smarkiai susirgo plaučių už
degimu.

Brooklyne sulaikyti 6 asme
nys, kaltinami iš Gobei(Ine., 
24 Rock St., per dvejus me
tus išvogę $175,000 
mėsos apgavingais 
mais,

Kaltina Biednuomenės Fondą 
Panaudojus Paprastiems 

Miesto Reikalams
Mrs. Helen C. Wilmerding, 

žmona Piliečiu Budžeto Komi
sijos trustisto Lucius Wilmer
ding, taksų mokėtojų užvesto
jo byloje Vyriausiame Teisme 
kaltina miestą, kad jis “nele
galiai pakreipęs” taip vadina
mų “occupancy” taksų įplau
kas.

Taksus uždėjo Miesto Tary
ba 1939 m. Jeis surenkama 
apie $500,000. Juos uždedant 
buvo sakyta, kad jais gelbės 
biednuomenę ir panaudos nai
kint laužynėms, o dabar jie, 
didžiumoj, esą panaudoti su- 
balansuot budže'tą.

Šeimos Kraustosi į 
Vladeckio Namus

Pereitą pirmadienį 60 šei
mynų susikraustė į Vladecko 
vardo naujai pastatytus pigio
mis rendomis apartmentus, 18 
ir 24 Jackson St., N. Y. Tai 
pįrmas projektas, pastatytas 
išimtinai miesto lėšomis. Kiti 
pigiomis rendomis naujų na
mų projektai buvo finansuoja
mi sutartyje su federale ir 
valstijos valdžiomis.

Vladecko projektas yra lai
mėjimas buvusio pažangiečių- 
darbiečių bendro darbo Mies
to Taryboj buvusios Naujosios 
Dalybos laikais rinkimuose ir 
po rinkimų. Vladeck buvo 
bendros darbiečių grupės pir-. 
mininkas, tad jo vardu pava
dinta pirmas bendru darbu iš
gautas projektas.

Kitos 82 šeimos pirmadienį 
susikraustė Į WPA pastatytus 
namus, 107-47—159th St., Ja
maica. Pirmiau ten buvo su- 
sikrausčiusios 70 šeimynų. Ki
tos kraustysis vėliau, kaip 
greit užbaigs daugiau namų.

Aplikantų tiems dvejiems 
namams daugiau nepriima, 
jau užsiregistravo keleriopai 
daugiau, negu bus vietų. Re
gistracijos dar priimamos 
Kingsborough Houses projek
tui, Brooklyne, ir Classon Pt, 
Houses, Bronx. Aplikacijų 
blankas galima gauti bile ku
riame projekte arba iš aplika
cijų ofiso, 227 W. 17th St., 
N. Y.

Pakeitė Radio Laiką - - - .- - I
Lietuviu Radio Balso pro

gramos, kurioms vadovauja 
Jonas Valaitis, nuo liepos 16- 
tos bus perduodamos nuo 7 iki 
7:30 vai. vakaro antradie
niais, ketvirtadieniais ir šeš
tadieniais, iš stoties WHOM 
(1450 klc.). Iki šiol perdavi- 
nėdavo 4 :30 po piet.

Mrs. Nicosia Mirė
■ -- ?

Mrs. Louise Nicosia, kuri 
gasu, uždusino savo 6 vaiku
čius, iš baimės, kad jie neturė
tų badauti, mirė anksti sek
madienio rytą, nepraėjus 16- 
kąi valandų po palaidojimo 
vaikų.

Per visą savaitę ligoninėj, 
Mrs. Nicosia išgulėjo pilnai 
neatgavus sąmonės ir jinai ne
žinojo, kas atsitiko su jos 
vaikais, ar jie išmirė ar at
gaivinti. Taip pat nežinojo, 
jog jos laukia atsipeikėsiant, 
kad galėtų teisti kaipo žmog-r 
žudę. Ją atlankiusio vyro ir
gi nepažino. ’

Vaikus palaidojo liepos 13- 
tą, dalyvaujant ir ašarojant 
tūkstančiams žmonių.

William A. Smith užsidusi- 
nęs gasu savo apartmente 
133 Townsend Ave., Staten 
Island. !

Liepos 13-tą iš ,Galway pri
buvo laivas Washington su’11,-vertės buvv laivao vv aouni£ uun ou x, 

užsaky- 593 karo pabėgėliais, didžiu 
moj amerikonais. t

Unijistams Uždėjo 
Dideles Baudas

Pereitą penktadienį federa- 
lis teisėjas Henry W. Gaddo- 
la uždėjo“ kailiasiūvių unijos 
vadams ąukščiausjas baudas, 
kokios buvo galimos, einant 
iškeltais kaltinimais.

Irving Potash, Kailiasiuvių 
Jungtinės Tarybos vedėjas nu
teistas dviem metam; Joseph 
Winogradsky, vedėjo padėjė
jas, 15-kai mėnesių; John Va- 
fiades, Grekų Lokalo 70-to ve
dėjas, dviem metam; William 
Parpouzas, dviem metam; 
Louis Hatios, metams ir die
nai ; Max Kochinsky, metams 
ir dienai.

Jie kaltinti “suokalbiu kliu
dyt teisdarybei” sąryšyje su 
seniau buvusia taip vadinama 
anti-trust byla prieš uniją.

Šioje byloje, taip pat ir 
nuteisime, aiškiai matosi val
džios pasimojimas sutriuškint 
kovingą uniją. Einant J. V. 
prokuroro padėjėjo rekomen
dacija, teisėjas Gaddola atsi
sakė jiems skirt kaucijas, nors 
apeliacijos jau užvestos. Mat, 
kompanijoms geriau, kad ga
būs ir pasišventę unijų veikė
jai kalėjimuose. Nuteistiesiem 
įsakyta pasiduot kalėjiman šį 
antradienį.

Liudininkais prieš unijistus 
buvo Louis Loukas, agentas 
provokatorius, jo sėbras Char
les Salounias. taipgi jų pa
dėjėjai Nick Zaras ir Mary 
Kolouris, Išmesta iš unijos. 
Zaras yra buvęs kelis kartus 
kalėjime už apiplėšimus.

Moterą Atydai
Lietuvių Moterų Apšvietos 

Kliubo susirinkimas bus ši 
ketvirtadienj. liepos 18-ta, 8 
vai. vak., 419 Lorimer St. 
Kviečiame ir ne nares.

Valdvba.
(166-168)

Organizacijoms
Visoms taiką remiančioms 

organizacijoms reikėtų pa
siųst atstovybę j vjso Brook- 
Ivno taikos-organizacijų kon
ferencija šį ketvirtadieni, lie
pos 18-tą, Livingston Manor, 
301 Schermerhorn St. Pradžia 
8:30.

Svarstys, kain subendrint 
veikla, kad geriau paveikf į 
vietinius atstovus jstatymda- 
vystėse: kain surengt sėkmin
ga masini taikos mitinga rug
pjūčio 14-tą. Coney Island 
Velodrome, ir rinks delegatus 
i Nacionali Taikos Kongresą, 
kuris įvyks Labor Day, Chica
go je.

Jaunimas Sveikino 
Močiutę Bloor

Jaunu Komunistu Lygos va
du mitinge. Manhattan Plaza, 
dalyvaujant virš tūkstančiui 
jaunų komunistų, nutarta pa
siust pasveikinimas Močiutei 
Bloor jos 78 metų sukakties 
proga. Jos gimtadienis pri
puola liepos 7-tą, bet sveikini
mai jai gaunami pluoštais per 
visą mėnesį, prieš ir po gim
tadienio.

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
•Iš senų padarau 

naujus 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 lr Stone Ave., 
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

stočių BMT Line
Tel.: Glenmore 5-6101

... . , ........................................................ ..... ■ĮJ.-ą. į..;--;

Pasilinksminkit ir Paremkit 
Gerą Tikslą

Šio šeštadienio vakarą, lie
pos 20-tą, “Laisvės” salėj bus 
rodomi judžiai, kuriuose, sa
koma, bus informacijų, bus 
juokų ir šiaip smagus liuoslai- 
kio praleidimas. Priedams bus 
užkandžių, taipgi alaus ir na
minio lemonado. Gi visas už
darbis skiriamas darbininkų 
apšvietos reikalams ir rinki
mų kampanijai. Atsiminkite, 
kad jūs turite “deitą,” taipgi, 
kam galima, padėkite pa
skleisti bilietų. Jų kaina tik 
25c. Pradžia 7 :30 vai.

Rengėjai.

F. W? SHAUNS
(SHALINSKAS)

Funeral Home
84-02 Jam'aicd Avenue 
Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto

Tel. Virginia 7-4499

FRANK NORRIS
Lietuvis Budavotojas
Budavoju naujus namus ir 

pertaisau senus 
Taipgi atlieku plytų ir 

cemento darbus
Apšingeliuoju iš lauko namus ir 
stogus visokiais naujausio išdir- 

bimo šingeliais už labai 
prieinamas kainas.

Telefonuoklte: Flushing 9-4485

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

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-8622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

J. GARŠVA
GraboHus-Undertaker

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

krikštynom, kitkam.
231 BEDFORD AVE., 

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

CHARLES’
UP-TO-DATE

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

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

Gerai Patyrę Barberial

Valgykite 
MEDŲ

Jau turime šviežio pava
sarinio medaus. Pats ge
riausias sveikatai; naudo

kitės juomi.
•

Valgykite Medų Vietoj 
Cukraus »

Sako Dr. J. J. Kaškiaučius

Kaina 75c Kvorta

“Laisvėje” galite gauti 
tikrų bičių medaus už ga

na ' prieinamas kainas.
Kreipkitės į “Laisvės” ofi

są ir apsirūpinkite su 
medum.

Be Unijistą Valios Nei 
Siūlas Nekruta

Moteriški), ploščių ir ap
siaustų siuvėjai, ILGWU na
riai, pradėjo sėdėjimą šapose 
liepos 11-tą.

Darbininkai susirinko visi 
savo vietosna, pasiryžę jų nie
kam neužleist. Tačiau per iš
tisas dienas nei siūlas ne
krustelėjo. ,

Svarbiausiu unijos reikalavi
mu, kaip skelbia viršininkai,

Lietuvių Rakandų Krautuvė
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. j'ei< 7-8451 Brooklyn, N. Y.

j ----------------------

NOTARY 
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

LIETUVIU RESTAURANAS
Įdomiai {puošta lietuviška aludė 

ant Grand Street 
Rheingold extra Dry Alus.

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės

Turime ir kambarių pernakvot 
arba savaitiniai išrandavot *

JOSEPH ZEIDAT
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn 

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai, geriausių 
bravorų alus ir 

I 

ėlius. Kada būsi
te Brooklyne, už
eikite susipažinti.

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

426 SOUTH 5th STREET * BROOKLYN, N. Y. 
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties ' ' Tel. Evergreen 4-9508

Lietuviu 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.

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

Telefonas EVergreen 7-1661
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FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

Lorimer St. — Brooklyn — “Laisvės” Name417

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

namų darbo, kilbasai ir kepta par&lena; gaspadorifikai 
nuvirti kopūstai Ir barščiai.

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO

Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas pieniškų valgių 
Ir daržovių—virtų ir žalių.
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yra industrijos “stabilizacija,” 
tai yra, kad New Yorko fir
mos užtikrintų, jog tam tikrą 
nuošimtį darboA darys New 
Yorke, ir kad būtų įsteigta 
bendra kontrolės komisija už- 
tikrint kontrakto vykdymą.

SUSIRINKIMAI
CENTRAL BROOKLYN, N. Y,

LDS 46 kp. susirinkimas jvyks 
trečiadieni, liepos 17 d., 7.30 v. v. 
P. Burneikio kambariuose, 76 Hud
son Ave. Visi būkite laiku, nes rei
kės išrinkti delegatą j LDS Seimą.
— Valdyba. (166-167)

LeVANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

J. LeVANDA—E. LeVANDA 
Tėvas ir Sūnus Levandauskal

UNDERTAKERS

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

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

SS




