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Popiežiaus Ranka.
Negražus žygis. (/ 
Bob Minor.
Žmonės be Lygsvaros.^ 
Ašaros Neišgelbės.

Rašo A. B.

Darbo žmonių 
Dienraštis 

Kaina $5.50 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $6.00 

Metams

Francijos fašistinė dikta
tūra susilaukė gražios užuo
jautos ir užtarimo Vatika
ne. Pijus XII palaiminęs Pe- 
tain-Lavalo vyriausybę. Ji 
eisianti su Dievu, o Dievas 
jai padėsiąs.

No. 168

Ruoš kime vasari
nes pramogas “Lais
vei” paremt. Jos yra 
didelė atrama šiam 
lietuviškos 1 i a u d ies 
dienraščiui.
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Bet Petain-Laval nevieš
pataus amžinai. Juk amži
nai neviešpatavo popiežiaus 
palaimintas ir jo mylista 
Antanas Smetona.

Francijos žmonės nepa
mirš šio popiežiaus elgesio. 
Tada katalikų bažnyčiai bus 
liūdnos dienos.

Bažnyčia ir tironija— 
ranka rankon Francijoje ir 
visur.

Vokietija Esanti Pasiruošus 
Greitam Ofensyvui 

Prieš Angliją 
 H----------------------

Ispanija Nutraukė Ryšius- 
Su Čili Respublika

Anglija Pasiruošus Pa
sitikti Vokiečius

Jeigu Smetonos valdžią 
ar kuri kitą buvusi Lietui 
vos vyriausybė, arba tų vy
riausybių valdininkai atga
beno Amerikon ir įvesdino

Trečiadienio ryte radio 
pranešė, kad Vokietijos ka
rinės spėkos jau pilnai pa
ruoštos užpuolimui Angli
jos. Sakoma, Anglų Kana
le jau matosi daugybė vo 
kiečių transportacijos laivų. 
Jais Hitleris bandys perkel
ti savo karius į Anglijos 
salą ir pradėti karą ant An
glijos teritorijos.

Naziy Ofensyvas Prasi
dėsiąs šį Penktadieni

Madrid.— Generolo Fran
ko valdžia nutraukė visus 
diplomatinius ryšius su Pie
tinės Amerikos Čili respub
lika. Tam kraugeriui nepa
tinka, kam Čili bendro liau
dies fronto valdžia paėmė 
nagan fašistus ir visus re
akcionierius.

Lpndonas.— Anglijos val
džia sakosi esanti pilnai pri
sirengus pasitikti ir atmuš
ti vokiečių ofensyvą. Tam 
tikslui ji turinti 2,500,000 
ginkluotų vyrų. Iš jų 1,500,- 
000 yra reguliarėje armijo
je, o 1,000,000 ginkluotam 
rezerve.

La Linea, Ispanija.—Lie
pos 16 dieną grupė orlaivių

kapitalo, tai tas kapitalas bombardavo strategišką an- 
priklauso Lietuvai. Lietuva 
turi 1
kaip ji nori ir kaip jai pa
tinka.

Bet netaip mano prezi
dentas Rooseveltas. Tą Lie
tuvos turtą jis užareštavo. 
Jis priklauso nebe Lietuvai, 
bet Roosevelto valdžiai.

Šis Roosevelto žygis ir 
neteisingas ir nedraugiškas. 
Lietuvos laisviems žmo
nėms bandoma padaryti di
delė skriauda. /

glų punktą Gi b r altarą.
teisę su juo pasielgti, Daug bombų buvo numesta 
ji nori ir kaip jai pa- bet nuostoliai nepaskelbti.

Franci jos spauda plačiai 
rašo apie vokiečių pasiruo
šimą užpuolimui ant Angli
jos. Užpuolimas turėsiąs 
prasidėti šį penktadienį, lie
pos 19 dieną. Šiam ofensy- 
vui Hitleris turįs pilnai pa
ruošęs 600,000 kareivių. Ši
ta armija esanti suriktuota 
visu Kanalo ir jūrų 1,200 
mylių ilgio pakraščiu nuo 
Brest Francijoje iki Bergen 
Norvegijoje.

DAUGIAU ŽINIŲ APIE ĮVYKUSIUS 
SEIMO RINKIMUS UETUVOJE

Pirmadienį,

NELYGYBĖ DEL NELAIMINGU VAIKU
Mūšių Srityje 
Sugriovimas

Komu- 
ir na-

seniai

Bob Minor laimingai su
laukė 56 metus amžiaus. 
Tai senas daugelio kovų ve
teranas. Gimtadienio proga 
jį karštai sveikino 
nistų Partijos vadai 
riai.

Bob pažįstu jau
Niekados nemačiau jo nusi
minusio. Jokios baimės jis 
nepripažįsta. Kai sunkūs 
laikai, kai judėjimui keliai 
užversti skerspainiais, Bob 
tartum pajaunėja ir tampa 
jo draugams neišsemiamu 
šaltiniu inspiracijos kovoti 
ir laimėti.

/ Vichy, Francija. — Fran
ci ja pradeda apskaičiuoti 
i tuos nuostolius, kuriuos 
kraštui atnešė karas. Tyri
nėtojai sako, kad tose apy
linkėse, kur ėjo mūšiai tar
pe Francijos ir Vokietijos 
armijų, sunaikinimas ne
svietiškas. Daugiausia žalos 
pridarė bombos iš orlaivių.

Dar nėra apskaityta, kiek 
žuvo francūzų karių. Infor
macijų Biuras aplamai ap
skaitė, kad sužeistais ir už
muštais Francija netekusi 
apie 1,500,000 kareivių. O 
reikia atminti, kad susikir
timai ėjo tiktai per porą sa
vaičių. Tai skerdynė turėjo 
būti baisi.

New Yorkas. — Liepos 
16 dieną New Yorkan pri
buvo laivas “Furness Prin
ce”. Jis atgabeno 15 vaikų 
iš Anglijos. Bet kieno tie 
vaikai? Kur jie dėsis?

Juos čia priglaus turtin
gos šeimynos. Visi jie atva
žiavo su savo motinomis 
arba su pasamdytomis slau
gėmis. Jų kaštus apmoka jų 
tėvai. Pavyzdžiui, vieno ar
mijos viršylos net trys vai
kai atvyko—pabėgo nuo ka
ro.

Nei vieno darbininko vai
ko, nei vieno skurdžiaus sū
nelio arba dukrelės. Jie pa
liekami Anglijoj badauti, 
matyti karo baisenybes ir 
gal žūti nuo bombų.

Oficierių ir generolų ir 
kapitalistų vaikai išvežami, 
o skurdžių toki pat nekalti 
vaikai paliekami!

Kaunas.
liepos 15 dieną, buvo pasku
tinė proga Lietuvos pilie
čiams dalyvauti rinkimuose. 
Oras pasitaikė nepaprastai 
prastas, labai lijo. Kurie ne
buvo balsavę sekmadienį, 
atėjo balsuoti pirmadienį. 
Bet tokių jau mažai bebuvo.

Kiek kur ištiesų piliečių 
dalyvavo balsavimuose, dar 
nėra apskaičiuota. Bet gali
ma spręsti, kad balsavo la
bai didelis nuošimtis. Pa
vyzdžiui, pabaigoje pirma
dienio Ukmergėje buvo ap-

skaityta, kad balsavimuose 
dalyvavo apie 96 nuoš. bal
suotojų. O Vilniuje pirma
dienio 8 vai. vakare jau bu
vo balsavę 120,000 piliečių. 
Viso gi Vilniuje turinčių
teisę balsuoti tėra 130,000. pasiuntus 382,000 karių.

Sekretorius Hull Smerkia 
Anglijos Pasiryžimą Užda

ryti Burmos Kelią ------------------ □ 
Francija Gavus Pakan- .t 1 į * • i i • jkJ mų Valstijų sekretorius,

karnai Pagelbos Hull, aišku, su pritarimu . ■ 
prezidento Roosevelto, išlei- . 
do pareiškimą dėl Anglijos 
bandymo susitarti su Japo
nija ir uždaryti Burmos 
kelią, kuriuomi pristatoma. - 
Chinijai reikmenos. Ši šalis 
esanti griežtai priešinga to
kiam žygiui. Ji negalinti 

girdi, Franci *on jau buvo Į>a1k«st‘ bandymo užkirsti 
pasiųsta 415,000 ginkluotų kel>ą Amerikos prekybai su 
kariu. Tuo tarpu Pasauli- c Ainl,la’ .v. . .x 
mam Kare tiktai uz vienų kimu ir pasiliks> ar bus da. 
metų po karo prasidėjimo romį tam tikri žygiai prieš 
Anglija teturėjo Francijon Angliją ir Japoniją, dabar

New Yorkas. — British 
Library of Informa tion 
išleido pareiškimą, kuriame 
sakoma, kad Anglija davė 
Franci j ai užtenkamai para-' 
mos karui prieš Vokietiją 
Pabaigoje gegužės mėnesio 
girdi, Francijon jau 1

Ar šis pareiškimas pareiš-

dar sunku pasakyti.

Visi Dabar Tyrinės, bet Žuvusių 
Neprikels; Kriminalistus Visi Žino

EXTRA!
Tokyo. — Gautas prane

šimas, kad Anglija uždarė 
Burmos kelią ir prižadėjo 
Japonijai, jog ji neduos jo
kios pagalbos Chinijos val
džiai per uostą Hong Kong.

Chicago, Ill.— Nebeliko 
abejones, kad Roose vėl tas 
bus demokratų “draftuotas” 
trečiam terminui.

k Brooklyne žmogelis vardu 
Jit^gęla liepsnoja “Vienybė
je” \aru prieš laisvą Lietu
vą. Jis ir šaukia: “Karan!” 
O kariauti jis temoka Broo
klyne ant Grand Stryčio. 
Jei gauna nuo lietuvio do- 
leriuką, tai keliais utelę 
per visą Williamsburgo til
tą pervaro.

Raudonajam Kryžiui 
Aukos

Jūrininkai Rems Nacio- 
nalį Taikos Kongresą

Pasigavimui bals uotojų, 
kurie nusistatę prieš karą, 
demokratų konvencijos ko
misija nutarė įdėti į plat
formą punktą, prižadantį, 
kad jokiam atsitikime ne
bus siunčiama Amerikos ka
riuomenė arba laivynas 
anon pusėn jūrų kariauti.

Sonman, Pa. — Visi da
bar kalba apie tyrinėjimą, 
kas kaltas, kad įvyko Kop- 
per’s kasykloje eksplozija, 
kurioj žuvo 63 mainieriai. 
Tyrinėjimą pradęda kompa
nija, pavieto valdžia, vals
tijos valdžia, mainierių uni
ja ir pagaliau Federalis 
Kasyklų Biuras. Apklausi-

Italija Smarkiai Kovoja 
Orlaiviais prieš Anglus

Chicagos “Draugo,” “San
daros” ir “Naujienų” redaky 
toriai ir Brooklyno “Amel 
rikos”, “Vienybės” ir “Nau4 
josios Gadynės” redaktoriai) 
mušė Kaunan kablegramą' 
prieš seimo rinkimus. Vyrai 
protestavo prieš leidimą 
žmonėms išsirinkti seimą.

Juo toliau, tuo aiškiau 
reiškiasi šių vyrų nenorma- 
liškumas. Čia jie nepripa
žįsta Lietuvos vyriausybės, 
bet čia jie reikalauja, kad ji 
valdytų Lietuvą be rinkimų, 
be seimo, be žmonių valios 
atsiklausimo. I

Washingtonas. — Ameri
kos Raudonasis Kryžius ve
da vajų už sukėlimą $20,- 
000,000 gelbėjimui karo au
kų. Iki šiol jau turi surin
kęs $19,200,000. Pareikalavi
mai . Raudonojo Kryžiaus 
pagalbos esą labai dideli vi
suose pasaulio kampuose, 
paliestuose šio karo.

Nusižudė Dėl Tautos 
Tragedijos

Vichy. — Francijos gar
siausias surgikas Dr. Thie- 
ry de Martel • nusižudė tuo 
laiku, kai vokiečių armija 
įmaršavo į Paryžių. Tik da
bar tas paskelbiama. Dr. 
Martel negalėjęs pakelti sa
vo tautos tragedijos.

Dabar jie dar labiau keiks 
Lietuvos vyriausybę, kam 
ji jų reikalavimo neišpildėJ 
Argi nepikta: net šeši vyrai 
mušė kablegramą, o Kaunę 
niekas jų neklausė!

Liepos 15 dieną kasyklo
je prie Šonman, Pa., žuvo 
63 mainieriai. Tai jau nebe 

į ’

pirma tokia kasyklų trage
dija. Nebus ji ir paskutinė. 
Pelnagrobiškos anglies kom
panijos kasmet praryja 
šimtus mainierių gyvybių.

Našlių ir našlaičių ašaros 
nepastos kelio šitam žmo
nių žudymui. Organizuota 
darbininkų klasė, o pirmoje 
vietoje patys mainieriai, tu
rėtų padaryti galą.

New Yorkas. — Pusmeti
nėje konferencijoje Jūrinin
kų Unija nutarė visais bū
dais remti rugpjūčio 31 die
ną įvyksiantį Chicago j e vi
so krašto taikos mobilizavi
mo kongresą. Unijos prezi
dentas Curran pareiškė, 
kad jūrininkai nesigailės pa
stangų neleidimui šią šalį 
įvelti į europinį karą.

Italai ir Anglai Kertasi
Roma. — Pranešta, kad 

žuvo vienas italų submari- 
nas. Bet kitas italų subma- 
rinas nuskandinęs didelį 
anglų transportinį laivą. Gi 
Lybi jos fronte italams pa
vykę atmušti 50 anglų tan
kų.

Protestuoja prieš Švediją
Londonas.— Anglijos val

džia ir pabėgusi Norvegijos 
valdžia pasiuntė Švedijai 
bendrą protestą. Jos protes
tuoja prieš Švedijos nuta
rimą perleisti vokiečių ar
miją ir amuniciją per savo 
teritoriją į Norvegiją,

Milžiniškos Sumos Išleistos 
Apsiginklavimui

Washingtonas. — Natio
nal Advisory Defense Tary
ba praneša, kad armija ir 
laivynas karo reikalams jau 
yra išleidę $1,661,000,000. 
Už tiek jau esą padaryta 
kontraktų su įvairiomis 
kompanijomis dėl karo gin
klų ir amunicijos.

Užginčija Gandus Apie 
Stoką Maisto

Berlynas. — Hitlerio val
džia oficialiai užginčija už
sienyje leidžiamus gandus 
apie stoką maisto Vokieti
joje. Vokietija turinti tiek 
maisto, jog drąsiai galinti 
planuoti karą iki 1942 metų.

Japonija Veikia prieš 
Angliją

Tokyo.— Pranešama, kad 
japonų karo laivai suėmė 
Anglijos laivą Shanghajaus 
prieplaukoje. Tas gali ves
ti prie naujų nesusipratimų 
tarpe Anglijos*ir Japonijos.

Roma. — Italijos orlaiviai 
smarkiai bombardavę Mal
tą, Alexandretą ir kitas an
glų prieplaukas. Sako, kad 
jiems pavyko pažeisti anglų 
orlaivių didžiulį vežiką 
“Eagle”.

Berlynas. — Vokiečių lėk
tuvai nulėkė ir bombardavo 
Anglijos laivyno bazę Ska
pą Flow. Nesakoma, ar pa
taikė į laivus.

nėjimai įvyks liepos 18 ir 19. 
Tyrinėjimas bus vedamas 
Portage, Pa., nes šio* mies
telio ir apylinkės mainierių 
daug žuvo.

Išlikę gyvi mainieriai pa
sakoja, kad iš motoro ki
birkštis uždegė prisirinku
sius gazus ir eksplozija nu- 
siautė į 16, 17 ir 18 sekci
jas, kuriose dirbo 84 mai
nieriai. Gyvais ištrūko tik
tai 21. Dauguma jų keliais 
prirėpliojo prie kasyklos 
atidarymo. Keletas jų smar
kiai apdegę.

Iš 63 žuvusių trylika ras
ta sudegusių. Kiti gi pavir
tę ant žemės ir užtroškę— 
ten, kur dirbo. Kartu su 
mainieriais kasykloje 'rasta 
daugelis sudegusių mulų.

Žuvusių lavonai sukrauti 
į Portage miestelio rotušę. 
Dvylika graborių turi pilnas 
rankas darbo juos paruošti 
ir palaidoti.

tent, pelnagrobiški kasyklos 
savininkai. Bet jų nenubaus, 
šių baisių kriminalistų. NeK 
gi tyrinėjimai beprikels 63, 
mainierius. Vargiai ši' tra
gedija užkirs kelią pana- _ 
šioms tragedijoms ateityje. 
Anglies kompanijos nepaiso 
įstatymų. Valdininkai yra 
kompanijų agentai.

Čili Respublika Nusuks 
Sprandą Reakcijai

Santiago. — Čili respubli
koje tebeina kratos ir areš
tai fašistų - reakcionierių. 
Suimdinėjami naziai. Vi
daus reikalų ministeris 
Humberto Alvarez pareiškė, 
kad visos spėkos bus panau
dotos apgynimui Liaudies 
Fronto laimėjimų buvusiuo
se rinkimuose. Fašistai bū
sią nuslopinti. Jų suokalbis 
tapo išardytas.

Chinija Kaltina Angliją 
Sulaužyme Sutarties

Chungking. — Chinijos 
valdžia griežčiausiai protes
tuoja prieš Anglijos pasiū
lymą Japonijai uždaryti 
Burmos kelią. Chiniečiai nu
rodo, kad šitoks Anglijos 
žygis sulaužytų tarptauti
nes tiesas, Anglų-Chinų su
tartį ir Tautų Lygos pat
varkymus.

draskanti. Kiek čia ašarų 
beišlieta, kiek skausmo su
kelta !

Žuvę mainieriai buvo iš 
visos apylinkės—daugiausia 
iš sekamų miestelių: Por
tage, Lily, Cassandra, Ja
mestown, Ebensburg, Son
man, Beaverdale, Callitzin 
ir Wilmore.

Tyrinėjimai bus pravesti; 
Kaltininkus visi žino, bū-

Organizuoti Laikraštininkai 
Laimėjo Pripažinimą

Areštuoja Nazius

Žemės Drebėjimas Škotijoje
Londonas.— Škotijos mie

stuose Glasgow, Falkirk, 
Denny ir kituose buvo jau
čiamas smarkus žemės dre
bėjimas. Kai kur žmonės iš 
krėslų išvirto. Bet visi ma
nė, kad šis sukrėtimas par
eina nuo bombų sprogimo. 
Manė, kad prasidėjo nazių 
užpuolimas ant Anglijos. 
Tik vėliau paaiškėjo, jog 
tai buvb žemės drebėjimas.

Oras. šiandien giedra, 
šilčiau.

Buenos Aires. — Argen
tinos policija šiaurinėje pro
vincijoje suareštavo 25 na
zius. Kratydama jų namus, 
policija radus daug ginklų 
ir amunicijos. Matyt, vokie
čiai naziai ruošėsi prie su
kilimo.

Nepriima Dviejų Popiežiaus 
Pasiuntinių

Roma. — Vokietijos val
džia atsisakė įsileisti Belgi- 
jon ir Holandijon popie
žiaus pasiuntinius. Popie
žius esąs labai nusiminęs.

Washingtonas. — Nacio- 
nalė Darbo Santykių Tary- . 
ba patvarkė, kad Interna
tional News Photo Division 
of King Features Syndicate 
turi savo darbininkams pri
pažinti Amerikos Laikraš
tininkų Gildiją, CIO uniją. 
Darbininkų balsavimuose už 
Gildiją buvo paduota 96 bal
sai, o prieš tik 13.

Francijos Prezidentas Lebrun 
Pabėgęs Šveicarijon

Italų radio praneša, kad 
buvęs Francijos prezidentas 
Lebrun su savo žmona ap
leidę Fra nei ją ir išvažiavę 
Šveicarijon.

Colupibus, Ohio. — čio
nai didelis trokas su 8,000 
svarų dinamito įvažiavo į 
stulpą, bet dinamitas ne
sprogo ir troko vairuotojas 
išliko sveikutėlis. Atrodo' į 
stebuklus, tačiau toks yra 
faktas.
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< Klajoja ir Klajodami Savo 
Skaitytojus Mulkina

So. Bostono kunigų laikraštis “Darbi
ninkas” (iš liepos 16 d.) šitaip rašo:

“Stalinas nepasitiki lietuviais komu
nistais, kurie beveik visi/ buvo krikštyti 
Lietuvoje kaipo tikinčiųjų kaimiečių vai
kai, ir todėl pasiuntė Kauno žydą komu
nistą, tūlą Rubiną Matusevičių redaguo
ti komunistų dienraštį “Laisvę”. Po at
vykimo Stalino agento tuojaus buvo pa
šalinti iš “Laisvės” laikraščio patalpų 
Stalino, Lenino ir kitų bolševikų paveiks
lai. Vietiniai komunistai negali suprasti, 
kodėl taip buvo padaryta.”

Nereikia nei aiškinti, kad viskas, ką 
čia kunigų laikraštis parašė, yra eilinis 
jų melas. Andai tą pačią kvailybę buvo 
parašęs brooklyniškis kunigų laikraštis, 
dabar kartoja So. Bostono kunigų laik
raštis. Gal ryt po ryt tą patį melą kartos 
Čikagos kunigų laikraštis, o paskui juos 
cituos socialistų ir fašistų spauda. Taip 
dažnai su mūsų priešais atsitinka.

Jokis “Stalino agentas” “Laisvėje” nie
kad nedirbo ir nedirba. Juo labiau tokis 
žmogus nebuvo ir nėra “Laisvės” re
daktoriumi.

“Laisvėje” karts iš k&Mo parašo prieš 
keletą mėnesių iš Lietuvos atvykęs inte
ligentas p. R. Matusevičius, buvęs Lie
tuvos kariuomenės karys ir Kauno Uni
versiteto auklėtinis, taipgi Laisvamanių 
Draugijos narys. Mums niekad nei į gal
vą neatėjo p. Matusevičiaus paklausti, 
kokios jis tautybės. Mums užtenka to, 
kad jis lietuviškai gražiai rašo ir kalba; 
užtenka to, kad jis geras Lietuvos patri- 
jotas, užtenka to, kad jis yra pažangus 
žmogus ir puikiai supranta vidujinę Lie
tuvos padėtį.

Dar Smetonai Lietuvoje viešpataujant, 
Lietuvoj išeinančiuose 1 a i k r a š č i uose 
(“Liet. Aide”, “Liet. Žiniose” ir kt.) ra
šinėjo visa eilė žydų veikėjų—dr. Koga
nas Rutenbergas, ir kt., bet dėlto niekas 
nieko tiems laikraščiams nesakė. Svar
bu ne kas rašo, bet ką ir kaip rašo.

Kai kunigų spauda daro sau politinį 
kapitalą iš to, kad “Laisvėje” bendra
darbiauja žydų tautybės žmogus, tai ji 
save pasistato ant vienos vietos su Hit
lerio spauda Vokietijoje. Hitleris sker
džia žydų tautybės žmones Vokietijoje, 
;o lietuviški kunigai darytų tą patį, jei 
tik galėtų, Amerikoje. Tai parodo jų nu
sistatymas kad ir mūsų bendradarbio 
klausimu.

Pasakysime atvirai: vieno doro žydų 
tautybės žmogaus mes nemainytume ant 
šimto anti-semitiškų, pro-hitleriškų suju- 
došėjusių lietuvių kunigų!

That’s all!

Kipras Petrauskas, Prof. Kolupai
la, Dr. K. Grinius . . .

Elta praneša, kaip buvo pagerbti iš
laisvintieji Lietuvos politiniai anti-fašis- 
tai kaliniai Kaune. Platesnė žinia apie 
tąjį didžiulį mitingą tilps sekamuose “L.” 
numeriuose. Čia tenka priminti tik tas, 
kas jų pasitikime dalyvavo, kas juos ger
bė.

Masinio mitingo prezidiumą, sako El
ta, sudarė: vyriausybės nariai, laik. pre
zidento Paleckio vadovybėje, daininin
kas Kipras Petrauskas, operos daininin
kė Staskevičiūtė, prof. Kolupaila (krikš
čionių demokratų šulas), dr. K. Grinius, 
prof. Tumėnas, generolas Kubilius, ra
šyto jai-poetai: Salomėja Nėris, L. Dovy
dėnas, Liudas Gira, Petras Cvirka, Vac

lovas Biržiška ir visa eilė kitų žymių 
Lietuvos visuomenininkų, rašytojų, ar
tistų. |

žodžiu, ten dalyvavo visa Lietuvos 
žymiausioji inteligentija, visa sąžinės ne
nustojusi šviesūnija. Ji gerbė išlaisvin
tuosius darbo žmomų kankinius.

Na, o kaip išlaisvintuosius Lietuvos 
politinius kalinius pasveikino anti-sovie- 
tinė lietuviškoji spauda Amerikoje? Ogi 
išvadino juos nedorėliais ir kriminalis
tais!

Sulyg kunigų ir fašistų spaudos išeitų, 
kad Kipras Petrauskas, dr. Grinius, prof. 
Kolupaila ir visi kiti žymieji žmonės, nu
ėję pagerbti politinius kalinius, gerbė 
“kriminalistus.” s

* - - - - ----- ---- -1

Dar Vienas Geras Dalykas 
Lietuvoj

Naujosios Lietuvos vyriausybės įsaky
mu, pakeliama visiems Lietuvos darbi
ninkams algos. Josios pakeliama nuo 15 
iki 20 nuoš.

Toji pati vyriausybė pakėlė kainas že
mės ūkio produktams, kad valstiečiai ga
lėtų daugiau įeigų turėti.

Toji pati vyriausybė nutraukė mokėju
si kunigams algas. Be to, ji sulaikė mo
kėjusi pensijas visokiems dykūnams, Lie
tuvos žmonių priešams.

Gal dėlto Amerikos kunigai, pasikvie
tę talkon socialistus ir tautininkus, dar 
priims vieną rezoliuciją, smerkiančią 
Justo Paleckio vyriausybę. Bet kas jų 
paiso!

Konkordatas Su Vatikanu—Buvo 
Jungas Lietuvos Liaudžiai

Kaip žinia, naujoji Lietuvos liaudies 
vyriausybė nutraukė su Vatikanu kon
kordatą—sutartį. Gal, ne visi niūsų skai
tytojai žino, kaip tasai konkordatas vei
kė į Lietuvos valstybę, kaip jis pažeidė 
josios savystovumą. Žemiau paduodame 
Eltos pranešimą, kuris trumpai nusako 
konkordato turinį:

“Lietuvos vyriausybė, siekdama su
tvarkyti iki šiol buvusią nenormalią ti
kybinių organizacijų būklę valstybėje, 
nutarė atsisakyti nuo 1927 mt. rugsė
jo mėnesio 27 d. sudaryto tarp Lietuvos 
ir Vatikano konkordato ir apie tai jau 
pranešė Vatikanui.

“Tame konkordate buvo tokių nuosta
tų, kurie valstybę buvo pavertę savotiš
ka dvasiški jos pastumdėle. Pav. konkor
date pasakymas, kad valstybės įstaigos 
duos saVo paramą bažnyčios nutarimams 
ir sprendimams vykdyti. Konkordatu 
buvo dvasiški j ai pavesta vesti gimimo, 
sutuoktuvių ir mirimo aktus, turinčius 
privalomos galios valstybiniame teisme 
ir bendrai viešajame gyvenime. Tuo kon
kordatu Lietuvos valstybė įsipareigojo 
mokėti kunigams algas, arkivyskupui, 
vyskupams ir bendrai dvasiški j ai skirti 

’pensijas ir išlaikyti iždo lėšomis tiek ku
nigų seminarijų, kiek Lietuvoje yra vy- 
kupijų. Konkordate taip pat pasakyta, 
kad dėl katalikų jaunuomenės auklėjimo 
valstybė sutiks su teisėtais vyskupų nu
rodymais, valstybė duos pilną laisvę kur
tis draugijoms, kaip katalikų akcijos na
riams.—Konkordato 13 straipsnis skel
bia: “Vispse viešose arba valstybės šel
piamose mokyklose religijos mokymas 
.yra privalomas. Mokytojų skyrimas ir 
tikybos mokslo priežiūra, kiek tai liečia 
mokslo turinį ir dėstančiųjų dorą, bus 
atliekama laikantis kanonų teisės.” Kon
kordate pažymėta, kad kunigai, vienuo
liai, klierikai-bus paliuosuoti nuo kari
nių prievolių dargi karui ištikus ir šau
kiant visą visuomenę prie ginklo; dvasiš
kių turtai, jei jų pelnas skiriamas tiky
bos reikalams, neapdedami tokiais mo
kesčiais, kokie skiriami šiaip piliečių tur
tams; dvasiškiai naudosis teise, paliuo- 
suojančia tam tikrą jų algos dalį nuo teis
mo keliu dedamo arešto; kunigai, nu
bausti didesnėmis baudomis, kalėjime sė
dės skyrium nuo pasauliečių, o nubaus
tieji areštu bausmes atliks vienuolynuo
se. Gi konkordato 1 ir 2 straipsniais baž
nyčia Lietuvoje buvo padaryta tikra 
valstybė valstybėje. Tuose str. pasakyta: 
Katalikų Bažnyčia, be apeigų skirtumo, 
naudosis Lietuvos Respublikos žemėje vi
somis laisvėmis, reikalingomis Savo dva
siškai valdžiai ir savo bažnytinei juris
dikcijai vykinti, taip pat Savo reikalams 
ir Savo turtams administruoti bei rū
pintis. ... Vyskupai, Dvasiškiai ir tikin
tieji galės laisvai ir tiesiog siektis į Šv. 
Sostą. Eidami savo pareigas, Vyskupai

Seni Lietuvos Kapinynai — Nepa
prastu Senovės Palikimu Šaltiniai 

Tautos Kultūrai Pažinti
Kaunas.—V. D. Kultūros 

Muziejaus priešistorinio sky
riaus vedėjas Dr. Puzinas pra
nešė spaudai, kad šiemet nu
matoma ištirti nemaža prieš
istorinių kapinynų Lietuvoje, 
pirmoje eilėje tuos, kuriems 
gręsia pavojus sunykti. Tokių 
ardomų kapinynų įvairiose 
Lietuvos vietose esama labai 
daug. Iš šiemet tyrinėtų pa
žymėtini Veršvų (Raudondva
rio valse.), Sargėnų (Lapių 
valse.), Kurmaičių (Kretingos 
valse.) ir Tūbausių (Darbėnų 
valse.). — Veršvų kapinynas 
pradėtas tyrinėti 1938 m. Iš
tirta keli šimtai 3-4 ir 5-7 am
žių žmonių ir 11-13 amžiaus 
arklių kapų, kuriuose surasta 
nepaprastai daug medžiagos 
senovės lietuvių kultūrai pa
žinti. Kapuose rasta visokiau
sių papuošalų ir ginklų. Vie
name 3-4 amžiaus moters ka
pe rastas tikras įvairiausių or
namentų, papuošalų lobis, ku
rių dauguma vietinės kilmės, 
pagaminti patyrusių amatinin
kų, o kiti atgabenti iš Pietinės 
Europ. Arkliai laidoti su visa 
puošnia apranga, dažniausia 
guldyti į duobę kniūpsti, bet 
kartais ir- stati. Papuošalų ras
ta su sidabriniais, žalvariniais 
ir gintariniais pagražinimais.

Sargeliuose ištirti 276 ka
pai, kur mirusieji laidoti daž- 
liausiai įš ąžuolo išskaptuo
tose karstuose. Daugumas 
<apų priklauso 2-3 amžiui. Be 

'daugybės vietinio gražaus 
darbo dirbinių, surasta keletas 
papuošalų ir daugybė karolių 
įgabentų iš Romos imperijos 
provincijų, kas rodo mūsų

protėvius prekiavus su tomis 
buv. Romos imperijos provin
cijomis.

Kurmaičiuose ištirta 24 ka
pai, kurių daugelis apdėti ak
menų vainikais, o kapų duo
bėse aptikta ąžuolinių ir puši
nių anglių, kurios rodo seno
vės laidojimo ugnies kultą. 
Rasta ir ąžuolinių kartų lieka
nų. Visi kapai turtingi radi
niais. Čia 9 kapuose rasta 16 
žalvarinių Romos monetų tarp 
1 ir 3 šimtmečio—šių Romos 
valdovų: Trajano, Antonino 
Pijaus, Faustinos II, Marko 
Aurelijaus, Faustinos I ir Se- 
verijaus Aleksandro monetos. 
Šioje vietoje tyrinėti kapai 
priklauso 3-4 amžiams. Tokių 
monetų randama ir Klaipėdos 
krašte bei Rytų Prūsuose, dau
giausiai pajūryje. Visa tai ro
do gyvus mūsų sentėvių pre
kybinius santykius su Romos 
imperijos provincijomis.

Tūbausiuose rasta labai įdo
mių ir senų laidojimo papro
čių. Mirusieji buvo deginami 
ir jų palaikai laidojami dide
liame piliakalnyje ir kiekvie
nas kapas buvo apdėtas ke
turkampiškai akmenimis. Su
rasta įvairių namų ruošos 
įrankių. Daugumas kapų iš 4- 
5 amžiaus.

Tyrinėtoji medžiaga kalba 
apie aukštą lietuvių sentėvių 
kultūrinį lygį. Toji aisčių kul
tūra, kaip pareiškia Dr. Puzi
nas, buvusi gana savarankiš
ka ir prašokusi kaimynų kul
tūras ir joms padariusi nema
žos įtakos.

Šiemet bus tęsiami tyrinėji
mai įvairiose vietose.

Panamos kanale steigiama daugiau šliuzų (locks): 
Edgerton, Kanalo Zono gubernatorius, paleidžia dar
ban (elektriškais prietaisais) naujuosius šliuzus.

20,000 Kauniečių Dalyvavo
Meno Šventėj -

Korsako-Radžvilo Kalba Radijo 
Klausovams Lietuvoje

gus ir geros valios piliečius,Kaunas—Eltos direktorius, 
Radiofono ir Spaudos Priežiū
ros vyr. vadovas K. Korsakas 
birž. 26 d. per radio pasaky
toje kalboje be kt. pareiškė:

“Per visą Lietuvą eina lyg 
milžiniška banga, didžiulis 
džiūgavimas, nusikračius sme
toninės diktatūros ir pasukus 
kraštui į naują gyvenimą. Šim
tai sveikinimų plaukia iš visų 
šalies kampų naująjai liaudies 

. vyriausybei, didžiajam mūsų 
valstybės draugui-Sovietų Są
jungai, Raudonajai Armijai ir 
jos vadams. Visa tai rodo, 
kad platieji liaudies sluoksniai 
yra patenkinti naujuoju mū
sų gyvenimo posūkiu ir viso
mis savo jėgomis ryžtasi pa
remti tiek vyriausybę, tiek jos 
darbus, vedant Lietuvą į nau
ją ateitį. Tačiau nėra ko slėp
ti, kad šalia tos visą kraštą už
liejančios džiūgavimo bangos 
vogčiomis, požemiais, slapsty
damasi šliaužia ir kita banga- 
įvairių gandų, keisčiausių pra
simanymų, juokingiausių ir 
n a i v i a u s ių samprotavimų, 
kvailiausių spėliojimų ir nuo
gąstavimo bangia. Ji siekia 
suteršti, užtemdyti, prislopin
ti išsilaisvinusios 1 i a u dies 
džiaugsmą ir entuziazmą.” 
Kaip pavyzdį tokio proto ap
temimo ar pikčiausios valios, 
kalbėtojas paminėjo eilę sklei
džiamų gandų, kad, esą, da
bar visi turėsią valgyti iš vie
no katilo, kad bet kokia pri
vatinė nuosavybė būsianti pa
naikinta, kad vaikai būsią at
skirti nuo tėvų, kad įsigalė
sianti šlykščiausią paleistuvys
tė, ka diš kalėjimų esą paleis
ti žmogžudžiai, kad kunigai 
būsią iškarti, o bažnyčios pa
verstos arklidėmis ir, paga
liau, net tokia beprotiška ne
sąmonė, kad žmonės, kurie 
turi 60 metų ir nebegali dirb
ti, būsią išnuodyti.

Kviesdamas visus sąmonin-

kuriems rūpi juo spartesnis 
naujosios vyriausybės darbas 
Lietuvos liaudies gerovei ir 
šviesesnei ateičiai sukurti, ko
voti su panašiais nedorais 
gandais ir melagystėmis, di
rektorius Korsakas pareiškė: 
“Doriems, nieko neišnaudo- 
jantiems, iš savo darbo gyve
nantiems žmonėms nėra ko 
nugąstauti dėl ateities. Juos 
laukia tik'geresnis ir teisinges
nis gyvenimas negu ligi šiol. 
Kvailus gandus ir siaubingus 
nuogąstavimus reikia palikti 
tiems, kurie engė liaudį, ją iš- 

' naudojo, kurie siurbė jos 
kraują ir gėrė jos ašaras. Vi
si gi, kas triūsia laukuos, lais
tydami prakaitu žemę, arba 
kurie sunkiai dirba fabrikuo
se ar dirbtuvėse, arba kurie 
sėdi įstaigose prie rašomojo 
stalo ir sąžiningai atlieka jiem 
pavestas valstybines pareigas, 
žodžiu, visi dori ir geros va
lios piliečiai gali būti ramūs 
ir drąsiai tikėtis geresnio ry
tojaus.”

Missoula, Mont. — Trijo
se šiaurvakarinėse valstijo
se siaučia girių gaisrai. 
Tūkstančiai žmonių sumo
bilizuota kovai su tais gais
rais. Ypatingai Montana 
valstijoje daug girių gaisrų 
siaučia. Jau padaryta labai 
daug nuostolių.

Elizabeth, N. J. — Senoji 
City Hali uždaryta. Valdžia 
persikraustė į naujai pasta
tytų patalpą ant’West Scott 
Place. Nauja patalpa mies
tui kaštavo $1,500,000.

Tokyo. — Nepaprastai 
smarkios audros labai su
gadino Japonijos pasėlius. 
Gali pritrūkti duonos.

galės laisvai ir tiesiog susisiekti su savo 
dvasiškiais ir tikinčiaisiais, taip pat galės 
skelbti savo įsakymus, paliepimus ir ga
nytojiškus raštus.”

(Mūsų Specįąlaus Kores
pondento Lietuvoj)

Saulė kepino. Pavėsy ro
dė termometras 30°C, taip 
ir traukė į pliažą, į miškus 
pasislėpti,- atsigaivinti. Bet 
š. m. birželio 30 d. kaunie
čiams tas nerūpėjo. Supra
kaitavę, sušilę visi skubėjo 
į pirmą jų liaudies meno 
šventę, kurią suruošė buv. 
politkaliniams globoti ko
mitetas.

Iš pat ryto Kūno kultūros 
rūmai ir valstybinis aikšty
nas pasipuošė raudonomis 
vėliavomis, kurios taip di
dingai plevėsavo ir priminė 
kiekvienam praeiviui, kiek 
daug kovos, kiek aukų buvo 
padėta... Daug nesulaukė 
tos laimingos dienos, bet jie 
tikėjo... Tikėjo, kad ateis 
kada nors ta diena ir mes 
jau ją sulaukėme.

Sporto salės sienos pa
puoštos. Molotovo, Stalino, 
Lenino, Vorošilovo, Dimit- 
rovo ir mūsų Liaudies Res
publikos prezidento Justo 
Paleckio sieksniniais por
tretais. Visur plakatai, ku
riuose išreikšta Lietuvos 
liaudies * džiaugsmas ir pa
garba Raudonąjai Armijai 
ir Stalinui.

Meno šventės pradžia 19 
vai., bet jau 17 vai. prigu
žėjo pilnutėlė salė darbinin
kų, moterų su vaikais, jau
nuolių, senukų ir dar tūks
tantinės minios neturėjo ga
limybės patekti į salę—trū
ko vietų. Darbo žmonės su
sirinko pasidžiaugti meno 
švente.

Lygiai 19 valandą buv. 
politkaliniams globoti ko
miteto vardu meno šventę 
atidaro M. Meškauskienė, 
kuri visą savo jaunystę pra
leido Lietuvos katorgose.

Tūkstantinės minios suke
lia ovacijas.

Meno šventės programa 
buvo nepaprastai įspūdinga. 
Geriausias Valstybės teatro 
sąstatas: simfoninis orkes
tras, operos solistai, dramos 
artistai kartu su Karo Mu
ziejaus invalidų orkestru su
grojo “Internacionalą”, ku
ris pirmą kartą Lietuvoj 
taip gražiai skambėjo radio 
bangomis po visą kraštą ko
vos ir laisvės dvasia. “In
ternacionalą” grojant, visa 
20,000 minia laikė pakeltas 
kumštis, o jų veiduose spin
dėjo džiaugsmas, kova ir 
šviesi, graži ateitis.

Didžiausio pasisekimo tu
rėjo linksmoji- dalis. Vals
tybės teatro artistų buvo 
inscenizuotas tautos “vado” 
pabėgimas. Plojimams ir 
ovacijoms nebuvo galo.

Taip. Smetonos ^klikos 
valdymo laikais teatras^me
nas buvo prieinama tik iš
rinktiesiems. Mūsų buržua
ziniai “intelektai’Vneretai 
aimanuodavo, kafd mūsų 
liaudis nemėgsta teatro, ne
perka knygų, o lanko ba
rus, girtuokliauja. Tai buvo 
šlykštus melas. Ir pateisini
mas viso buvusio režimo.

Lietuvos liaudis myli me
ną, myli dainą, džiaugiasi 
pirmąja meno švente ir 
tvirtai tiki, kad dar daug 
daug panašių švenčių turės.

Skirstydamiesi d a 1 i n asi 
įspūdžiais ir visi stebisi, 
kad anksčiau tik susirinkda
vo vos šimtas žmonių, tuo
jaus policija su “bananais”, 
o dabar dešimtimis tūkstan
čių žmonių susirenka ir jo
kio incidento. Visi ramūs, 
drąsūs. Bandančius kelti 
provokaciją patys darbinin
kai sudraudžia.

A. Antanaitis.

Klausimai ir Atsakymai
\ Klausimas

Aš nelegaliai atvažiavau į 
Jungt. Valstijas. Išsisukau 
iš 1920 m. ir 1930 m. cenzų, 
jokių žinių apie save neda
viau. Bet šiuom metu pa
daviau informacijas apie 
save, bet ne apie nelegalį 
įvažiavimą. Ar man blogo 
gali atnešti?

Atsakymas
Kaip tamsta žinai, cenzo

suskaitytoj as nei neklausė 
ar legaliai ar nelegaliai at
vykai.

Kadangi tamsta sakai, 
kad neatsakei į 1920 m. cen
zo klausimus, tas reiškia, 
kad tamsta prieš tą laiką 
atvažiavai ir tai gali lega
lizuoti tavo buvimą šioje 
šalyj po užsiregistravimo 
aktu, kuris dabar įima vi
sus, kurie nelegaliai atva
žiavo prieš liepos 1 d., 1924

Na, argi ne smagu, kad liaudies vy
riausybė tąjį konkordatą panaikino?! 
Kas dėl jo panaikinimo gali verkti? Tik 
kunigai ir tamsių-tamsiausios davatkos!

metais. Gali gauti “užsire- 
Sgistravimo certifikatą” už
mokėdamas $10 valdžiai. Po 

itam galėsi prašyti pilietys- 
jtės. \ FU&



Ketvirtadienį Liepos 18, 1940

Vokiečių karo orlaivis, nukautas tuomet, kai jis “darbavosi” ant vieno An
glijos miestelio.

Trečias puslapis

«

DEL AMERIKOS APSIGINKLAVIMO

Prezidentas R o o s eveltas i tu mes girdime žodžius, kad
vėl pasakė kalbą kongrese Jimgt. Valstijos laikysis 
apsiginklavimo klaus imu. nuo agresijų. Bet tai yra
Prezidento kalba bus nau- tik žodžiai.
jas signalas prie didesnio 
Jungtinių Valstijų apsigin
klavimo.

Rooseveltas darė peržval
gą, kaip jis bėgy j 7-nių me
tų karts nuo karto reikala
vo vis didesnio apsiginkla
vimo. Štai jo paties žygių 
sutrauka:

Sausio mėnesį, 1939 me
tais, jis pareikalavo dideles 
sumas pinigų armijai, lai
vynui ir oriai vynui. Sausio 
mėnesį, 1940 metais Roose
veltas išreikalavo iš kon
greso $2,000,000,000 pinigų 
sumą, priedą prie pirmesnių 
karinių išlaidų. Gegužės 16 
dieną Rooseveltas išreikala
vo iš kongreso dar $1,182,- 
000,000 priedą prie karo iš
laidų. Gegužės 31 dieną ir 
vėl išreikalavo $1,277,741,- 
000 karo reikalams, kartu 
reikalaujant statyti 50,000 
orlaivių. Dabar prezidentas 
pareikalavo, kad prie pir
mesnių 50,000 karo orlaivių, 
dar būtų būdavojama 15,- 
000 orlaivių armijai ir 4,000 
karo laivynui; kartu jis pa
reikalavo karo reikalams 
dar pridėti $4,848,171,957. 
Reiškia, į trumpą laiką 
Rooseveltas išreikalavo ka
ro reikalams apie dešimts 
bilionų dolerių!

Prezidentas sakė, kad 
(1) turi būti statoma dide
le paskuba karo laivai ir 
orlaiviai. (2) Pakelti išla
vintas karo jėgas ir jų ap
ginklavimą, kad į kelias die
nas Jungt. Valstijos galėtų 
išstatyti 1,200,000 vyrų ar
miją. (3) Paruošti kanuo- 
lių, tankų, orlaivių, ginklų 
ir amunicijos dėl 800,000 re
zervų, taip, kad armija 
siektų 2,000,000. (4) Pakeiti 
ginklų ir amunicijos gamy
bą, kad 2,000,000 armija bū
tų visakuo aprūpinta.

Rooseveltas sakė, kad ši 
šalis ginkluojantis, dirbant, 
apsiginklavimui s k i r dama 
dideles sumas užtikrina sa
vo laisvę. Jis sakė: “Mes ne
naudosime savo ginklus ag
resijai. Mes nesiųsime savo 
armiją į Europos karą, bet 
mes atremsime agresijas 
prieš Jungtines Valstijas ir 
Vakarinį Žemės Pustratį.”

žodžiai Kiti—Politika Ta 
Pati

Mes matome, kad prezi
dentas veda tą pat liniją — 
greito ir didelio apsiginkla-
vimo ir prisirengimo karan. 
Mes matome, kad tuo pat
kartu jis laikosi tos pat už
sienio politikos, kuri panai-

Mums atrodo, kad kaip 
kitų agresyvių šalių valdo
nai visada kalbėjo už taiką, 
prieš karą, kitus kaltino 
prie karo prisirengime, taip 
daro ir šios šalies prezi
dentas Rooseveltas: Jis yra 

; priverstas kalbėti apie ne- 
! siuntimą armijos į Europą, 
nes pastarųjų metų jo už

sienio politika sudarė dide
lį karo pavojų Amerikai. 
Republikonų Partija, savo 
konvencijoj, atvirai paskel- 

| be, kad Rooseveltas ir De
mokratų Partija yra karo 
partija. Demokratų Parti
joj atsirado žymių žmonių, 
kaip Wheeleris, arba, kaip 

I darbo unijų vadas John 
i Lewis, kurie atvirai skelbė, 
kad jeigu Demokratų Par- 

itija eis pirmesnių keliu, ku- 
I ris šalį velka karan, tai bus 
organizuojama Trečia Par
tija, tai dalis žymių demo
kratų vadų atsimes nuo De- 

Imokratų Partijos ir Roose- 
velto. Iš kitos pusės tarp- 

' tautinė padėtis atšaldė Wall 
Stryto karo šalininkų karš
tas galvas, nes Francija su
mušta, garsūs “demokra
tai”, kurie pirmiau smaugė 
ten komunistus, darbo uni
jas, dabar jau užsidėjo fa- 
išizmo kepurę ir Francija 
pavertė į fašistų šalį. Angli
ja liko viena kariauti prieš 
Vokietiją, Italiją ir veikiau
siai greitoj ateityj prieš 
Francija, buvusią savo “am
žiną draugę.” Jungt. Vals
tijos neturi paruoštos armi
jos, kurią galėtų mesti An
glijos pagalbai. Tai natūra
lu, kad tokioj padėtyj la
bai būtų negudri politika 
kalbėti apie tuoj autinį sto
jimą karan, apie siuntimą 
armijos į Europą, kurios 
greitai negalima pasiųsti, 
apie suskaldymą Demokra
tų Partijos tuč-tuojau rin
kimų išvakarėse. .

Bet pačiame pamate poli
tika nepasikeitė. Roosevel
tas sako, kad Jungt. Vals
tijos rems Angliją. Tas. reiš
kia, ves jas į karą su Vo
kietija, Italija ir Japonija. 
Jungt. Valstijos laikosi bo- 
savimo politikos Pietų ir 
Centralinčj Amerikoj. Roo- 
sevelto valdžia nepakeitė 
savo nusistatymo linkui So
vietų Sąjungos. Nėra j ieš
koma draugiškų, gerų san- 
tikių su Sovietais, kad ben
drai atsilaikyti prieš Japo
nijos agresijas Tolimuose 
Rytuose. Jungt. Valstijos 
vis laikosi tos pačios politi
kos Tolimuose Rytuose—žo-kino Jungt. Valstijų neutra

litetą ir grūmoja mūsų šalį
įvelti į baisų karą. Tuo kar-darbais gelbsti savo priešui

džiais už Chinijos laisvę, o

Japonijai, pardavinėja me
talą, žibalą ir net ginklus. 
Jos žada neleisti Japonijai 
okupuoti Holandijos koloni
jas—Rytų Indiją, tuo pat 
kartu vis daugiau ginkluo
ja Japoniją. Šitokia politi
ka, nepaisant kalbų apie 
taiką, apie nesiuntimą ar
mijos į užsienį, vis .vien 
Jungtines Valstijas veda į 
karą. Tam priežastis gali 
būti Tolimi Rytai, arba Pie
tų Amerika, v

Ne Visi Ginklai Vienodi
Ar mes priešingi Ameri

kos apsiginklavimui tuo pat 
kartu, kuomet mes stoja
me už taikos politiką? Dau
gelis sako, kad jeigu mes 
nebūsime prisirengę, apsi
ginklavę, tai ant Amerikos 
užpuls agresoriai, nes ši ša
lis turtinga ir traukia agre
sorius.

Mes sutinkame, kad Vo
kietijos, Italijos ir Japonijos 
imperialistai turi vilko ag
resorių apetitus. Mes sako
me, kad nepaisant Wall 
Stryto ginklavimo Japoni
jos karui prieš Chiniją, vis 
vien tarpe Amerikos ir Ja
ponijos imperialistų santi- 
kiai ne švelnėja, bet aštrė
ja. Nėra reikalo kalbėti 
apie Vokietijos ir Italijos 
fašistų atsinešimą, kurie 
moka įvertinti Amerikos 
politiką, tą pagalbą karo or
laiviais, ginklais ir amunici
ja, kuri buvo ir yra teikia
ma Anglijai.

Mes ir sakome, kad Ame
rikos saugumui, taikos ge
rovei, yra pirmiausiai rei
kalinga teisinga politika, 
pirmiausiai reikalinga, kad 
Jungtinės Valstijos nebūtų 
Anglijos apginklavimo ar
senalas, kad jos rūpintųsi 
savo šalies reikalais pirmoj 
vietoj, kad rūpintųsi palai
kyti kuo geriausius santi- 
kius su Sovietų Sąjunga, 
kuri griežtai laikosi taikos 
politikos, kuri neturi agre
sijos planų, kuri teikė ir 
teikia pagalbą mažoms tau
toms, kad jos neliktų fašiz
mo agresijų aukomis.

Iš antros pusės ne visas 
apsiginklavimas yra vieno
das. Vieni ginklai tarnauja 
tik apsigynimui, o' kiti tik 
užpuolimui. Mes matome, 
kad Jungt. Valstijų apsigin
klavimas eina agresijų gin
klų srityj.

Pastatymas tvirtumų, 
fortų apsaugojimui New 
Yorko, Bostono ar kito ko
kio centro yra apsigynimo 
reikalas. Tvirtumos gali 
.ginti miestą nuo priešo, bet 
jas negalima nuvežti ir pa
naudoti kitų šalių pavergi
mui. '

Budavojimas kraštų ap
saugos karo laivų, subma- 
rinų, paruošimas pakran
čių artilerijos, juk tai yra 
apsigynimo priemonės. To
kiam apsiginklavimui nie
kas nėra priešingas. Bet

budavojimas galingų šar
vuočių, po 45,000 tonų, ga
lingų kruizerių, kurie yra 
skiriami atlikti 10,000 mylių 
kelionę be apsistojimo prie
plaukose, tai jau yra prisi
rengimas agresijai. Kaip tik 
šioj srityj mes ir matome 
apsiginklavimą. Pastatymas 
mūšio karo orlaivių^ yra 
apsigynimo reikalas, bet pa
ruošimas “skrajojančių tvir
tovių”, galingų karo bom- 
banešiu, kurie skiriami at- 
likti keliones iki 8,000 my
lių be apsistojimo, nunešti 
po 8 tonus bombų, tai jau 
nėra apsigynimo reikalas. 
Paruošimas armijos, kuri 
gintų Jungt. Valstijas, jei
gu priešas užpuls, yra 
skirtingas dalykas nuo bu- 
davojimo galingų transpor
tų, kurie galėtų vienu kar
tu vežti šimtus tūkstančių 
karių už tūkstančių mylių.

Kada kaltina mus, kad 
mes būk priešingi Amerikos 
apsiginklavimui ir apsigyni
mui, tai, tie daro didelę 
klaidą. Mes priešingi tai 
politikai, kuri veda mūsų 
šalį į karo katastrofą. Mes 
priešingi tokiam apsigink
lavimo pasiruošimui, kuris 
yra nukreiptas ne apgyni
mui Amerikos, bet agresi
joms. Mes priešingi tam 
baisiam aptaksavimui Ame
rikos liaudies, kuris yra 
įvestas agresyvių ginklų 
statybai.

Tat ir liepos 10 dieną pre
zidento kalba apsiginklavi
mo reikalais nerodo nieko 
naujo, jokio kietesnio nusi
statymo už taiką, tik aky- 
vaizdoj tarptautinės ir vi
dujinės padėties ji yra ge
riau paruošta/ daugiau pri
dengta gražiomis kalbomis, 
bet siekiai buvo ir yra tie 
patys.

Vai. Sūnus.

Oregon City, Ore. *
Piknikas Pavyko

Birželio 30 diena buvo su
rengtas piknikas d raugti U Įs
kili farmoj Literatūros Drau
gijos centrui parama, proga 
25-kių metų jubilėjaus. Pelno 
liko $26.50. Tai bus graži pa
ram a-do van a nuo mūsų kolo
nijos. Tai gerai pasirodė abi 
mūsų kuopos, būtent: 223 iš 
Oregon City ir 4 iš Portlando. 
Kartu su dovana mes linkime 
kuo pasekmingiausiai Litera
tūros Draugijos centrui pla
tinti apšvietą, tverti kuopas, 
kur dar nėra, pasiekti žėdną 
vieną lietuvį, jo bakūžę, ne
paisant, kur jis ar ji gyventų. 
Mes linkime Liter. Draugijai 
sulaukti auksinio jubilėjaus 
daug skaitlingesnei, kaip da
bar. Mes raginame visas Lite
ratūros Draugijos kuopas su
teikti finansinių dovanų tam 
dideliam centro darbui. Te
gul gyvuoja Literatūros Drau
gija!

Birželio 30 d. turėjome drg. 
Ulskių ūkyj pikniką naudai 
mūsų liaudies dienraščių “Vil
nies” ir “Laisvės”. Apie jį ten
ka daugiau parašyti, nes tai 
buvo pirmas Oregono valsti
joj lietuvių istorijoj tokis pik
nikas, taip labai skaitlingas ir 
entuziastiškas. Kaip jau ži
noma, kad čia lietuvių yra 
apie 200, o į pikniką suvažia
vo virš 300 žmonių. Mat, lie
tuviai suvažiavo iš plačios 
apielinkės. O jau žmonių gy
vas ūpas, linksmumas neturė
jo ribų. Mat, pasitaikė ši su
eiga tuojau po to, kaip Lietu
voje senoji valdžia griuvo, o 
nauja, Lietuvos liaudies val
džia įsikūrė, kuri tuojau su
teikė Lietuvos liaudžiai lais
vę, atidarė kalėjimus, koncen
tracijos stovyklas ir visus kla
sinius kankinius paleido į lais
vę. Džiaugėsi mūsų broliai ir 
sesės Lietuvoj, džiaugėmės ir 
mes Amerikoj, kaip mus pa
siekė tos džiaugsmo žinios!

Tat taip skaitlingai ir suva
žiavo į mūsų nuoširdžių dien
raščių pikniką, kad demons
travus savo solidarumą ir 
džiaugsmą, kartu su Lietuvos 
baudžia, sutinkančia naują ir 
laimingą gyvenimą.

Buvo svečių ir iš toli. Lan
kėsi draugas Kisielius su sa
vo sūnumi iš San Francisco, 
draugai Ulskiai iš Seattle, 
Wash., buvo iš Chicagos ir net 
iš tolimos Alaskos. Buvo daug 
rusų, vokiečių ir kitų tautų. 
Mūsų draugai ir draugės gerai 
pasidarbavo sukviesdami, o 
daugiausiai draugai Ulskiai ir 
jų podukra Antanina Jonaitis.

Gi prie aptarnavimo tos 
gražios publikos nuoširdžiai 
dirbo dd. Murphy, Murphie- 
nė, Danelevičius, Jonikaitis, 
Marcenkienė, Stupurienė, Ur
bonas, Ambrozai, Ulskiai ir 
kiti, kurių vardus nepamenu.

Dovanų bilietus laimėjimui 
pardavinėjo Jezelskienė ir 
Margienė, žaislams vadovavo i Antanina Jonaitis. V i r v ė s 
traukimą laimėjo farmeriai.

Kad daugiau būtų dienraš
čiams pelno, tai mūsų nuošir
dūs rėmėjai suteikė aukų. 
Aukavo: Antanina Jonaitis 
žaislų dovanas; Margienė —! 
brangius karolius; Murphienė j 
—pyragą ir gražią skarą; 
Ezelskienė—sūrį ir pyragą; 
Marcenkienė aukavo pyragą: 
Stupurienė—dvieju dol; vertės 
silkių ; Karbančikienė—sūrį; 
Ulskienė—3 galionus kopūs
tų ir du tuzinus kiaušinių. Da
lis dovanų buvo sunaudota 
piknike publiką aptarnaujant, 
dalis išleista laimėjimui.

Pinigais aukavo: drg. Kisie
lius, svečias iš San Francisco, 
$2; drg. Jankaitis $1.50; D. 
Petrušionis ir C. Marcenkus 
po $1 ir Denalx 50 centų. Tat 
visiems aukavusiems ir kas tik 
kokiu darbu prisidėjo prie 
pikniko sėkmingumo komisija 
nuoširdžiai dėkavoia. Ačiū ir 
atsilankiusiai publikai ir dide
lė padėka varde dienraščiu 
draugams Ulskidms už suteik
ta vietą piknikui. Jeigu kuriu 
iš dalyviu vardus nesuminėjau, 
tai#malonėsite atleisti.

Pinigai-pelnas, paskirstvtas 
sekamai: “Laisvei” ir “Vil
niai”, tai yra mūsų mvlimiems 
dienraščiams $55; Literatūros 
Draugijos centrui, proga na- 
minėiimo 25-kiu m. gyvavimo 
$26.50; ir į Lietuvos politka
liniu fondą $8.40. tai yra. na- 
gelbai jiems atsteigti sveika
tą.

Sekamas piknikas bus Uls- 
kių farmoj liepos (July) 21 
dieną. Jį rengia Lietuvių Dar
biu.. Susivienijimo kuopa. Pra
šome visus ir visas atsilanky
ti skaitlingai. K. M.

Philadelphia, Pa.
Svarbesni Jvykiai

30 d. birželio Liet. Lit. Dr- 
jos, 10 kp., įvyko draugiškas 
išvažiavimas ant tyro oro. Iš
važiavimas nebuvo skaitlin
gas, gal iš priežasties, kad bu
vo mažai garsinta ir labai į 
trumpą laiką surengta, o an
tra, tai buvo kokios tai para
pijos rengiamas piknikas. 
Draugai turėtų skaitlingiau 
lankyti tokius išvažiavimus, 
nes patys nusitaria ir paskui 
nesilanko. Nuvažiuoja visai 
kitur praleisti laiką.

8 d. liepos įvyko svarbus 
progresyvių draugų ir si m pa
tikli susirinkimas, kuriame 
kalbėjo d. D. M. šolomskas 
iš New York. Susirinkimas ne
buvo skaitlingas, bet visi da
lyviai išklausė atydžiai kalbė
tojo kalbos apie Lietuvos įvy
kius ir priėmė sekamą rezoliu
ciją Lietuvos klausimu (pri
ėmė vienbalsiai) :
Philadelphij6s Lietuviai Svei
kina Lietuvos Nauja Valdžią

Mes, Philadelphijos lietu
viai, sušauktam savo susirin
kime 8 d. liepos, 1940 m., 
Liaudies Name, Sveikinam da
bartinę Lietuvos vyriausybę 
už išlaisvinimą politinių kali
nių ir už darbavimąsi taip 
greitai pakelti ant aukštesnio 
laipsnio visų Lietuvos žmonių 
kultūrinį stovį, pagerinti jų 
ekonominę padėtį ir steigti ša
lyje gerbūvį, kuris neš darbo 
liaudžiai gerbūvį visame jų 
gyvenime. Mes taip pat di
džiai dėkojam Sovietų Sąjun
gai ir jos vadovybei, kurios 
pastangomis ir iniciatyva li
kosi nušluotas Lietuvoj fašis
tų režimas. Lai gyvuoja Lie
tuvos pažangi vadovybė ben
druos ir glaudžiuos santykiuos 
su galinga užtarėja Sovietų 
Sąjunga!

Susirink, pirmininkas J. B.

Liepos 21 d. yra Rengia
mas didelis masinis mitingas 
Liet. Tautiško Pašelpinio Kliu- 
bo Salėj, 928 E. Moyamensing 
Avė. Lietuvos svarbiais klau
simais ir kitais visapasauli- 
niais įvykiais. Kalbėtojai bus 
neseniai atvykęs iš Lietuvos' 
Matusevičius, A. Bimba iš 
New Yorko ir kiti. Mitingas 
prasidės 2 vai. po pietų. Pa
tartina viską apleisti tą die
ną V lankytis tose prakalbose, 
kurxgalima bus' išgirsti daug 
naujo apie dabartinę ir praė
jusią Lietuvos padėtį, ir abel- 
nus įvykius pasaulyje.

Korespondentas.

Gaukite “Laisvei” naujų- 
skaitytojų.

F. W. SHAUNS
(SIIALINSKAS)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue 
Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

•
Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto

Tel. Virginia 7-4499

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

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

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

stočių BMT Line
Tel.: Glenmore 5-6191

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

kamoj Krautuvėj

Manhattan Liquor Store

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

(Kumpas Roebling St.)

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

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuve Williamsburgh’e

"Special

nu muium ca

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ RŪŠIŲ GĖRIMŲ

MOKYKLOS BAIGIMO PROGA
APDOVANOKITE JAUNUOLIUS

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

savo jaunuolius gražia, nauja Remington Typewriter mašinėle.

ŠTAI JUMS PASIRINKIMAS:

Remette Portable Typewriter
(Educational Keyboard No. 8410)

Junior Deluxe Portable

$49.50Remington Model No. 5 Deluxe

Remington Model No. 1 Deluxe $59.50
Tuojau užsisakykite per “Laisvę,” 
nes “Laisve” savo skaitytojams 

duoda didelę nuolaidą.
Deluxe Noiseless Portable $67.50

Parašykite “Laisvės” Administracijai klausdami informacijų, t Jt?s prisiusime jums 
cirkuliarą, kuris plačiai aprašo kiekvieną mašiną.

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



Ketvirtas Puslapis Kelvirtaclieil., Liepos 18, 1^40

Balsas Žmogaus, Kuris Buvo 
Nusmerktas Mirti

Montello, Mass.

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

Ministerio Padėjėju.
(Tąsa)

Nors Yp. V. Ap. Įst. 14§ 2 p. ir mini
mas kurstymas (“už priešvalstybinį ka
riuomenės ir visuomenės kurstymą”), bet 
skliausteliuose pridėti prie šio punkto B. 
St. 108 str. 2 p. 2 d., 129-131 str. str. aiš
kiai parodo, kokį kurstymą 14§ 2 p. ap
ima. B. St. 108 str. 2 p. 2 d., 130 ir 131 
str. str. mano bylos sprendime visai ne- 
figuruoja, tad, aišku, aš šitais straips
niais nepripažintas kaltu.

Kas dėl B. St. 129 str., tai jis kalba 
apie visuomenės kurstymą prie maišto 
arba ginkluoto sukilimo, gi aš apkaltin
tas už visuomenės kurstymą dėtis prie 
sąjungos. Vadinas, pagal teismo spren
dimą, mano kurstymas apsirybojo visuo
menės raginimu dėtis prie sąjungos, ku
rios tikslas ginkluotu sukilimu nuversti 
Konst, keliu įvestą tvarką (“kad gink
luotu sukilimu nuversti...”), o ne visuo
menės kurstymu prie ginkluoto sukilimo 
arba maišto, ką numato B. St. 129 str.

Taigi B. St. 129 str., kaip neatitinkąs 
man teismo pripažintą prasikaltimą, 
man netaikintas, todėl netaikintinas ir 
Yp. V. Ap. Įst. 14§ 2 p.

b) kas dėl B. St. pap. ir pak. 1§, tai 
juo numatomas tik ginkluotas sukilimas 
atimti Lietuvai nepriklausomybę, ir tt., 
aš gi teismo pripažintas kaltu ne už gin
kluotą sukilimą, o už priklausymą prie 
slaptos sąjungos ir visuomenės kurstymą 
dėtis prie jos, kad ginki, sukilimu nu
versti Konst, keliu įvestą tvarką. Todėl 
B. St. pap. ir pak. 1§ man netaikintinas.

c) Kas dėl Karo L. Teismo Įstatų pa
pildymo 14§, tai jame kalbama apie agi
taciją tik kariuomenės tarpe, gi aš teis
mo pripažintas kaltu už kurstymą vi- I 
suomenės. Taigi ir Karo L. Teismo Įst. į 
papildymo 14 § man netaikintinas.

4. Iš Karo Lauko Teismo sprendimo 
formulavimo: “Tas nusikaltimas numaty
tas B. St.... ” aiškiai matyti, kad paduo
tieji sprendime baudžiamieji straipsniai 
patys per save, savistoviai nefiguruoja, 
kaip mano kaltės pripažinimas, o jie fi
gūruoja tik kaip kvalifikacija pirmesnių 
sakiniu suformuluoto man teismo pripa- 
žihto prasikaltimo. O kadangi man Karo 
Lauko Teismo pripažintuose veiksmuose 
nėra B. St. 129 str. B. St. pap. ir pak. 
1§, Yp. V. Ap. Įst. 14§ ir Karo Lauko 
Teismo Įst. 14§ numatyto prasikalsta- 
mojo darbo sąstato, tai šie straipsniai 
mano bylos sprendiman įrašyti per teis
mo klaidą. Šios klaidos pasekmėj aš bu
vau nubaustas skaudžiau negu numato 
įstatymai už priklausymą slaptai sąjun
gai ir kurstymą visuomenės dėtis prie 
minėtos sąjungos, kad ginkluotu sukili
mu nuversti Konst, keliu įvestą tvarką 
ir įvesti naują tvarką, kur valdžia pri
klausytų išimtinai Kom. Partijai (B. St. 
126 str. 1 d. ir B. St. pap. ir pak. 6 ir 
7§§).

Aukščiau išdėstytu pasiremdamas aš 
prašau p. Ministerį peržiūrėti 1927 m. 
vasario mėn. 5 d. Karo Lauko Teismo 
prie 5 p. D. L. K. Kęstučio pulko mano | 
byloj sprendimą, išbraukti iš jo B. St. 
129 str., B. St. pap. ir pak. 1§ Yp. V. 
Ap. Įst. 14§ ir Karo Lauko Teismo Įst. 
papildymo 14§ ir atitinkamai pakeisti 
man minėto teismo paskirtą bausmę. 
ŠSDK 1937 m. kovo 7 d. P. Glovackas.
S.
fc. Ap. M.
Kar. T. Prok-as
1937 m. kovo 22 d.
Nr. 1918.

Šiaulių S. D. Kai. Viršininkui
Prašau paskelbti kaliniui P. G-kui, kad 

jo 1937 m. kovo 7 d. prašymą p. K. Ap. 
M-ris nerado teisėto pagrindo patenkinti, 
nes Karo Lauko Teismas, skirdamas jam 
bausmę, neperžengė įstatymuose nusta
tytų rybų už tuos nusikaltimus, kuriais 
teismas pripažino jį kaltu.

Teismo brigados generolas (pas.) 
Administracijos majoras (pas.) 

Paskelbta: 1937 m. kovo mėn. 25 d.
9.

Kauno Apyg. Teismo Prokurorui 
Prašymas

Aš buvau suimtas 1926 m. gruodžio 17 
d, anksti iš ryto. Iki tų pat metų gruo

džio 18 d. vakaro aš buvau laikomas ar
ešte polit. policijoj (Kaune Miškų g. 13), 
iš kur buvau pervežtas į Kauno s. d. ka
lėjimą, kuriame buvau išlaikytas iki 
1927 m. vasario mėn. 5 d., kada K.L.T. 
prie 5 p.p. mane nuteisė mirti būk už 
tai, kad aš “laikotarpyje rugp.—gruodžio 
mėn. iki 18, d. imtinai, jau karo stoviui 
esant” priklausiau slaptai sąjungai ir t.t.

Kadangi aš gruodžio 17 ir 18 d., jau 
karo stoviui esant, fiziškai negalėjau da
lyvauti man inkriminuojamame politin. 
veikime, nes buvau laikomas arešte, todėl 
kreipiausi pakartotinai į K.A.M., prašy
damas K.L.T. sprendimą, kaip paremtą 
aiškiai klaidingomis aplinkybėmis, pa
naikinti. Kar. Teismo Prokuroras, K.A. 
M. pavedamas, man atsakė, kad neabe
jotinai ir dokumentaliai esą įrodyta, jog 
aš buvau suimtas'.ne 1926 m. gruodžio 
mėn. 17 d., o 1926 m. gruodžio mėn. 18 d.

Kas tai yra per dokumentai, rodantie
ji, esą aš buvęs suimtas 1926 m. gruodžio 
mėn. 18 d., aš iki šiol negalėjau sužinoti. 
Teisme tokie dokumentai nefigūravo. 
Kar. T. Prok., mano prašomas, atsisakė 
man juos nurodyti. Tačiau koki tie do
kumentai bebūtų, bet kadangi jie prieš
tarauja faktams, nurodydami klaidingą 
mano suėmimo datą, tad jie neabejotinai 
yra suklastoti. Šio suklastojimo pasek
mėj man inkriminuojamas veikimo pe
riodas, priešingai faktams, buvo pratęs
tas į pirmąsias karo stovio dvi dienas 
(gruodžio 17 ir 18 d.d.) ir, tuo pasire
miant, man pritaikinta karo stovio meto 
įstatymai.

Aš prašau p. Prok. išreikalauti iš ma
no bylos, K.L.T. prie 5 p.p. 1927 m. vas. 
mėn. 5 d. išspręstos, tuos dokumentus, 
kurie rodo, kad aš suimtas 1926 m. gruo
džio mėn. 18 d., nustatyti tų dokmentų 
suklastojimą, \ išaiškinti jų suklastotojus 
ir patraukti juos teismo atsakomybėn pa
gal B. St. 159 str. 2 p. 2d.

Pradėjus tardymą dėl šių dokumentų 
suklastojimo, aš prašau p. Prok. įsakyti 
pirmoj eilėj nuklausinėti mane ir leisti 
man susipažinti su tais dokumentais, kad 
galėčiau nurodyti man žinomas aplinky
bes, galinčias padėti išaiškinti tų doku
mentų suklastojimą.

Pažymiu, kad apie mano suėmimą ir 
kvotą buvo sustatyti sekantieji dokumen
tai:

1) asmens kratos protokolas, surašy
tas 1926 m. gruodžio mėn. 17 d. pasira
šytas mano ir kratą dariusio polit. po- 
lic. vald.;

2) kvotos protokolas, surašytas 1926 
m. gruodžio mėn. 18 d., pasirašytas mano 
ir kvotą dariusio polit. policijos valdinin
ko;

3) nutarimas patalpihti mane Kauno 
s.d. kalėjiman, datuotas 1926 m. gruo
džio mėn. 18 d.

Daugiau jokių dokumentų dėl mano 
arešto ir kvotos nebuvo sudaryta.

P. Glovackas.
10. ŠSDK 1937 m. kovo mėn. 29 d.
K. A. M.
Kar. T. Prok-ras 
1927 m. bal. 13 d. 
Nr. 2519.

P. Šiaulių S. D. Kai. Viršininkui
Krašto Apš. Min. įsakymu prašau pra

nešti kai. Glovackui, Vicui ir Švarcber- 
gui, kad jų prašymai Kauno Apyg. Teis
mo Prokurorui patraukti nežinomus kal
tininkus teisman už suklastojimus tų do
kumentų, kurie rodo juos (prašytojus) 
buvus suimtus 1926 m. gruodžio 18 d. 
yra palikti be eigos, nes nekyla jokios 
abejonės, kad tie dokumentai yra tikri, 
ir todėl tą aplinkybę nėra pagrindo aiš
kinti ir tikrinti. Kad tie dokumentai, ku
riuos jie GI., Vicas ir Švarcb. mini 1927 
m. kovo 29 d. prašymuose Kauho Ap. T. 
Prok-ui ir kuriuose yra jų visų trijų ne
abejotini, parašai, nesuklastoti, pasisako 
ir jie patys (prašytojai), o tie kvotų pro
tokolai ir nutarimai kaip tik ir įrodo, 
kad jie suimti Glov. 1926 m. XII. 18 d., o 
Vicas ir švarcb. 1926 m. XII 19 d., be to, 
tą patį patvirtina ir bylos susirašinėji
mai.

Teismo brigados generolas (parašas) 
Pranešta 1937.IV.16 (Tąsa bus)

Nekultūringa Komanda
Čia pasipylė plakatai, šau

kianti į mitingą lietuvius del 
apsvarstymo Lietuvoje įvyku
sios naujos padėties, ant 14 d. 
liepos, į bažnytinę salę. Tad 
ir aš nuėjau, manydamas, kad 
bus išnešta užuojautos rezoliu
cija dėl Liet, naujos valdžios, 
už paliuosavimą politinių ka
linių ir suteikimą darbų dėl 
bedarbių ir t.t. Bet išgirdęs 
kalbėtojų apgaulingas ir tam
sybėje skęstančias kalbas — 
labai nustebau, kad taip viliū- 
gingai gali klaidinti katalikus 
darbininkus jų pačių centais 
užlaikomi vadovai. . . čia 
žmonių buvo nemažai. Vietos 
kun. švagždys perstatė kalbė
ti A. Kneižį, rodos, “Darbinin
ko” redaktorių, jo kalba susi
dėjo iš tuščių frazių bei ne
teisybės. štai jos turinys: 
“Hitleris su Stalinu pasibučia
vo”; “Komunistai 5-tos kolum- 
nos jėga ir tautos išgamos”; 
ir būk Sovietai apkaltinę ne
teisingai Lietuvą, Estiją ir Lat
viją už padarytą ekonominę 
sutartį dar 1934 m. čia reikia 
pastebėti tą: Juk Liet, prem
jeras P. Merkys Maskvoj pri
pažino, kad buvo militarinė 
sutartis prieš Sovietus po So
vietų pasirašytos sutarties su 
Lietuva, Latvija ir Estija. Dar 
jis sakė, būk negalima tikėti, 
kad Lietuvos valdininkai būtų 
grobę Sovietų karius. Tik esą 
galima tikėti taip, būk Lietu
vos berniukai minėtus karei
vius apdaužę už mergas, būk 
jie lindę prie jų. Iš jo pasa
kojimų matyt, kad ponas 
Kneižis tiki į nesąmones, čia 
irgi buvo įrodyta, kad valdžios 
nariai grobė ir kankino, nes ir 
policijos viršininkas gen. Sku
čas yra suareštuotas ir bus 
teisiamas, tad dar geriau pa
aiškės. Tik yra abejotina, ar 
redaktorius talpins į kunigų 
“Darbininką” teisingus davi
nius; nes jo kalba tiek ski
riasi. nuo teisybės, kiek diena 
nuo nakties. Dar argumenta
vo, būk Vokietija liepė Vilnių 
atiduoti Lietuvai, tai Sovietai 
ir atidavė. Tik nepasakė, kad 
Vokiečiai paėmė Suvalkų gu
berniją ir magaryčių Klaipė
dą. Pagaliaus baigdamas kal
bėti ir pakėlęs aukštyn “Lais
vę” graudingu balsu—kunigiš
kai sušuko: “Matot, čia laik
raštis—klausykite.” Ir pradė
jo skaityti apie Lietuvos liau
dies programą, punktus apie 
atskyrimą bažnyčios nuo vals
tybė ir metrikącijos ir dar pri
dūrė, kad komunizmas, tai yra 
bedievybė. Vadinasi, Ameriko
je jau seniai bažnyčia atskir
ta nuo valstybės ir laisva me
trikacija įvesta, o komunizmo, 
nėra. Dar liepė katalikam 
neskaityti ir neimti “Laisvę”. 
Reiškia, pats “Laisvę” skaito, 
tik draudžia savo pasekėjams 
skaityti darbininkišką laikraš
tį. Mat, bijo, kad katalikai 
proletarai neapsišviestų . . .

Potam kun. švagždys pra
šė klausimų ir ar kas turi ko 
pasakyti. Tada buvo pakelta 
keliolika įvairių klausimų ir 
kalbėtojai į juos atsakinėjo 
savotiškai. Pavyzdžiui, J. Ba- 
lipnis užklausė šiaip: Kas yra 
aukščiau kunigams, kataliky
bė, ar tautybė ? Čia kunigas 
atsakė taip: Smegenys ir šir
dis—ąbu . reikalingi—taip ir 
tautybė su katalikybe. Matote, 
Šis atsakymas gana poetiškas, 

Į tik jaunom mergaitėm yra 
tinkantis. Bet nieko realio. . . 
Panašiai ir į kitus klausimus 
buvo atsakyta. . . Potam kun. 
švagždys kalbėjo daugiausia 
apie sen. Rusijos tamsumą, būk 
ir tūlas popas nemokėjęs rašyt 
ir labai tamsus būvę valstie
čiai, Tas buvo seniaus. Bet 
dabar mokslo tinklas yra pla
čiai išskleistas ir berašti ja jau 
pranykus. Dar istorija rodo, 
kad seniau net ir tūli popie
žiai nemokėjo rašyti.

Pagaliau kunigas užklausė 
Šiaip: “Kokia tauta yra tam
sesnė už Rusiją?” Ir iš ka
talikų tarpo išsiveržė balsas: 
“Lietuviai tamsesni!” Potam 
kunigas pasidle kokią ten ne
skaitytą rezoliuciją, kad pa-

siųsti Amerikos valdžiai ir 
kad ši nepripažintų dabartinių 
Lietuvoj rinkimų ir jų darbų. 
Ir taip buvo priimta rezoliuci
ja. Ve, čia tai tikrai ir pasi
rodė tamsiausia grupė lietuvių 
po kunigų komanda. Na, tik 
žiūrėk, mielas skaitytojau.

Prez. Smetona pabėgo pas 
Hitlerį ant kvatieros. Tad Lie
tuva be valdžios negalėjo būti. 
Ir taip susidarė valdžia ir pa
skelbė rinkimus ir dar Lietu
vos atstovas. Amerikoj paaiški
no apie naujos valdžios už
duotis bei rinkimus. O čia bū
rys katalikų prašys, kad neto
leruotų lietuvių darbų. Vadi
nas, patys pasirodys nekultū
ringais tarpe svetimšalių. . .

Liepos 14 d., įvyko piknikas 
ALDLD dviejų kuopų iš So. 
Bostono ir Montellos. Daug 
žmonių suplaukė, ypač vaka
rop. Seni ir jauni įvairiai 
a......... ...... ...... ..........

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

530 SUMMER AVENUE 
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

a.... .......... b

linksminosi ir buvo užganėdin
ti. Daug dalyvių buvo >iš 
Bostono ir kitur.

J. Balnas.

Balkanai Paleidžia Armijas
Bucharestas. — Rumuni

jos valdžia pradėjo demobi
lizuoti savo armiją. Ji turė
jo sumobilizavus apie 600,- 
000 kareivių. Apie 150,000 
jau paleista grįžti namo.

Budapeštas. — Vengrijos 
valdžia irgi pradėjo atleisti 
kareivius iš armijos. Tai 
reiškia, kad tos šalys savo 
ginčus žada išrišti be karo.

Berne. — Šveicarijos val
džia uždarė laikraščius “Li
bera Stampa” ir “Avan- 
guardia.” Šie laikraščiai 
simpatizavo Anglijai ir už
sitraukė Italijos rūstybę.

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 ................ ............................................................................................

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

Apskritys ....................................................... :........................................... :....

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

DIDYSIS “LAISVES” PIKNIKAS
Rengia Philadelphijos Lietuvių Organizacijos dėl dienraščio “Laisvės”

i

ž

Įvyks 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 bilietą pikniko dienoje, 
25c kiekvienam. Prašome įsigyti bilietus 

iš anksto.

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 1Avė. iki tilto; imkite gatvckarj 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 Bouleviirdą: 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 1V£ mailes sekdami iškabas.
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Ekskursija Traukiniu
Rengia LDS 8-ta kuopa naudai dienraščio “Laisvės”

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

LAKE HOPATCONG
Didelis ežeras, puikios maudynės, šokiam 

salė ir gražus miškas piknikui. >

Rugpjūčio 4 August
19 4 0

TIKIETAS ROUND TRIP S 1.00

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

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

Išanksto įsigykite traukinio bilietus. Juųs galima gauti “Laisves 
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, ftongkitės paprastai, taip kaip į 
bcach’ius važiuodami, tai ant traukinio ir miške nereikės saugotis duikutčs.

Bus ant Vietos Gahiiitaitii Karšti Valgiai ir Turėsi
me Šalių Gėrimų. Linkime Gero Apetito.

Paisanidoma laivukai pasivažinėjimui aht didžiojo ežero Hopatcong.

BpOokLYNijfcCIŲ ATYDAI: Liberty St., tNew 
York City traukinys išeis 8:45 a. m. (tiay Light 
Saving Time). Brooklyniečiamp geriausia priva
žiuot Jainaica Line traukiniu, išlipt ant Broad St 
stoties, Downtown, Ir nuo stoties eiti iki Liberty 
St. Ferry, Hudson River.

Jersey City Terminą^ traukinys išeis 9:00 A. 
East 22nd St., Hayasne, traukinys išeis 9:15 A. 
Elizabethport, N. j., traukinys išeis 9:20 A. 
Elizabeth, N. J., traukinys išeis 9:25 A. M. 
Newark, (Broad St.), traukinys išeis 9:00 A.

M.
M.
M.

M.

GRĮŽTANT ATGAL, TRAUKINYS APLEIS PARKĄ 8:30 V. VAKARO
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Keivirfadleit., Liepos 18, 1940

Bostono ir Apielinkes Žinios
Nežino,, ką jie Kalba ir 

Nežino, ko Nori
Liepos 9 d., So. Boston, Lie

tuvių salėje įvyko mitingas, 
kuriame užprotestavo, kad 
“tai/tos vadui” ir kitiems ne
liko Lietuvoj laisvės, šį mitin
gą surengė keletas vaikėzų. 
Lapeliuose buvo skelbta, kad 
kalbės inžinierius B. F. Simu- 
kaitis iš Fitchburg, Mass., J. 
Kiškis iš Worcesterio ir J. 
Krukonis iš S. Boston. Kadan-

! kariuomenės savanoris—kūrė
jas, mokytojas, Jonas Kruko
nis”. Bet jeigu komentarus 
pridėtum iš neigiamos pusės, 
tai jis atrodytų it tas kupra
nugaris, kuris paštą neša per 
Saharos tyrlaukius. Tai žmo- 

! gus, kuris kalba apie dalykus 
visai nežinodamas. Girdi:

“Kad Smetona turėjo tur
to užsienyj, tai čia nieko nau-

i jo. Kiekvienas diktatorius ži
no, kad kada nors jam reikės

gi Kiškio nebuvo, tai jo vieto-, bėgti iš savo tėvynės. Pavyz-
je kalbėjo “Keleivio” red. S. 
Michelsonas.

Kadangi visi kalbėtojai kal
bėjo be - jokių argumentų ir 
nei vienas nepasakė, ko jie no
ri ir ką jie siekia toliaus da
ryti, tad čia tik paminėsiu, 
kaip žmogus save tituluoja, 
kad jis apšvietoj pakilęs virš 
visuomenės, o savo kalba į- 
rodo mažiau žino, už eilinį 
pilietį. Kaip ne sykį S. Michel
sonas yra pasižymėjęs durnais 
skaitmenimis ir mieravimais, 
taip ir šį sykį jis skaitliuoda- 
mas kalinius priskaitė, kad da
bar Sovietų Rusijoj yra net 
penki milionai politinių kali
nių.

Šis jo skaitliavimas man 
primena, kaip 1718 metais 
Francijos Akademijos Institu
tas EX BELLES LETTRES, 
paskelbė premijas, kad kas 
duos tiksliausias skaitlines, 
kaip žmogaus ūgis eina mažyn 
nuo pradžios žmogaus atsira
dimo. Būtent, profesorius Hen- 
rion, norėdamas būti tokiu 
ekspertu, kaip dabar Michel
sonas, ve kokias skaitlines pa
tiekė :
Vardas Pėdų col.

Adomas 125 9
Jieva 118 9
Nojus 105 0
Abraomas 28 0
Mosė (Maižiešius) 15 0
Herculas 10 0
Aleksandra 6 0
Caezaris 5 0

žinoma, akademijos moki
niai iš savo mokytojo gardžiai 
pasijuokė ir Ilcnrion premijos 
negavo. Kuomet Michelsonas 
pasakė, kad Rusijoj dabar yra 
penki milionai kalinių, tai pu
blika gardžiai pasijuokė. Mi- 
chelsonui viskas “patinka”, ką 
dabartinė Lietuvos vyriausybė 
yra nuveikus, bet jam nepa
tinka, kad permažai duoda 
laiko prisirengti prie rinkimų 
Seimo. Bet Michelsonas pa
miršo,į kad mes dabar gyve
name “žaibo” greitumo peri- 
jodą. Aišku, jog dabar Lietu
vos liaudis labai puikiai pa
žįsta, kas jos draugas ir prie
šas. Kitais žodžiais tariant, 
ten nefiguruos išnaudotojų 
grupė, nes jie yra išlakstę; at
stovai bus nuo unijų, mokslo 
įstaigų ir dirbtuvių. Beje, jis 
bažijas, kad sanvičių nėra ga
vęs nuo Smetonos ir negauna 
—be tikslo pliurpia.

Antras kalbėjo save apsiti- 
tulavęs inžinieriaus titulu Si- 
mukaitis. Ko šis žmogus ne
pripasakojo ir kiekvieną savo 
kalbos punktą baigia su iškel
tu balsu. Mat, kad publika 
plotų. Pavyzdžiui, kaip Chi- 
cagos trisdeširpt tūkstančių 
lietuvių maršavo už Lietuvos 
nepriklausomybę, tai komunis
tai maršavo su lenkais (norė
ta pasakyti, kaip Lenkija da
vė ultimatumą Lietuvai), tai 
jis ir kiti apsiginklavo, kad 
komunistus išgązdinus. Rusi
jos yra imperializmas tokis 
pat, kaip ir Hitlerio svetimas 
žemes grobti. Kokią teisę, gir
di, bolševikai turėjo užgrobti 
Besarabiją. (Vargšas nežino, 
kad tai yra Sovietų nuosavy
bė.) Lietuva gali gyventi be 
kitų malonės laisva ir nepbi- 
gulminga. Ji per didelį vargą, 
bet užkėlė savo trispalvę ant 
Gedimino kalno (tikrumoj, tai 
Sovietai užkėlė). Tokiom ir 
panašiom nesąmonėm baigė 
savo kalbą.

Trečias principalis “kalbėto
jas” gerai žinomas, o ypatin
gai bostoniečiams, tai J. Kru
konis. Pats Krukonis lapeliuo
se ofišuojasi kaip: “Lietuvos

džiui, Trockis buvo po Lenino 
pirmas žmogus ir jis pabėgo 

’ iš Rusijos ir dabar gyvena 
Meksikoje. Jis turi vilą, ka
riuomenę, kuri jį apsaugo ir 
gyvena kaip kokis karalius.”

Mes Trockio negiliam, nes 
jis yra darbininkų priešas. Bet 
kad Trockis bėgdamas iš Ru
sijos išsivežė arba turėjo tur
tus užsienyj, tai didžiausias 
apsurdas. Trockis visą laiką 
Meksikoj gyveno pas artistą 
Diego Rivera ir jam nei už 
butą nemokėjo. Pastaruoju 
laiku jie susipyko ir išsiskyrė. 
Trockis daro pragyvenimą iš 
rašinėjimo į kapitalistų laik
raščius. Kapitalistai jam mo
ka už lojimą prieš Sovietus ir 

j komunistus. ’ 
I

Toliaus Krukonis bando 
mūsų spaudą pašiepti: “Pasi
gyrimus” jis vadina, kad 
“Laisvė” gauna specialius 
pranešimus ir greičiau, negu 
kiti laikraščiai ir, girdi, ko
munistų spauda meluoja, kad 
toki gausūs dabar Lietuvoje 
masiniai mitingai: “Tik pa- 
mislykit, Kaune yra 150 tūks
tančių gyventojų, o mitinge 
dalyvavo net 70 tūkstančių, 
tai apie pusė visų gyventojų. 
Ar tai ne nonsensas?”

Kas liečia mūsų spaudą, tai 
galima suprasti ir iš to. Mi
chelsonas,. kalbėdamas pasa
kė, kad jis dar nežino, kokia 
Lietuvos Seimo rinkimų plat
forma bus. Kol kas jam nėra 
žinoma. Tai buvo liepos 9 d., 
o aš “Laisvę” turėjau kišeniuj 
ir norėjau ten ant vietos pa
skaityt visiem apie Lietuvos 
rinkimų platformą, bet pir
mininkas nedavė niekam sta
tyti klausimo. O apie skait
lingus mitingus Lietuvoj gali
me dasiprotėti, kad ir iš to. 
Per atlaidus tankiai kaimų 
publikos būna tris kartus dau
giau, negu miesto gyventojų. 
Tai kodėl tokiame svarbiame 
momente provincijos publika 
negalėjo dalyvauti? žinoma, 
ji traukė j miestus, nes žinojo, 
kad tai jų šventė. Liaudis pa
sijautė, kad tai jos pareiga 
atiduoti pagarba savo išva
duotojams, nes jie sutraukė 
vergijos pančius ir nulupo nuo 
liaudies sprando fašizmo žvė
rį-

Užbaigus tiradas, ve kokias 
fašistėliai “gudrybes” pavar
tojo. Perskaitė rezoliuciją pa
smerkdami dabartinę Lietuvos 
valdžią ir pirmininkas sako: 
“Kas sutinkate,- kad rezoliu
cija būtų priimta, pakelkite 
po ranką, o kas priešingas, 
meldžiu viešai atsistoti.” ži
noma, mes visi ir sukilome. 
Pirmininkas iš nusistebėjimo 
net užspringo. Jis manė, kad 
revoliucinis elementas nedrįs 
atsistoti. Bet labai skaudžiai 
apsiriko. Susipratęs proletaria
tas ne tik kad nebijo atsisto
ti, bet už geresnį rytojų mili
jonai žuvo, o kiti pasiryžę žū
ti. Fašistai turėtų gerai įsi
dėmėti, kad ką mes laimėjo
me, tai tas viskas buvo lai
mėta per kovas, per kovą ir 
Lietuvoje liaudis pasiliuosavo. 
Nors Smetona išlakė daug 
darbininkų kraujo, bet atsidū
rė ten, kur jam priklausė!

Šį lietuvių tautos priešų pa
rengimą M inkus garsino vel
tui, o kliubas prakalbom salę 
davė dykai.

Surinktos aukos ant stalo 
matėsi daugiausiai popieriniai 
doleriai, bet jų nebuvo nei 
dviejų desėtkų. Tas parodė, 
kad ne liaudis yra dabartinės 
Lietuvos laisvės priešai, bet 
keletas smetonlaižių.

Tikėsite, ar ne, bet pas mus

........... ......... . ............... ................ .. .......

yra daug tokių katalikų, ku
rie yra sukalbėję po kelis ro
žančius už tai, kad dabartine 
Lietuvos vyriausybė panaikino 
mokėjimą kunigams algų ir už 
jų pažabojimą.

Daug pas mus yra, kurie 
grįžo nesenai iš Lietuvos, sa
ko, kad Lietuvoj blogiau bū
ti negali, kaip kad buvo prie 
Smetonos valdžios. Girdi, jei
gu tik biskį “bus” blogiau, tai 
visa Lietuva turės mirti iš ba
do.

Pas mus daugis yra tokių, 
kurie teigia, kad už šio Lietu
vos perversmo “didžiausia” 
kaltė krinta ant dzūkų. Girdi, 
iki jie buvo po lenkais “vis
kas” buvo Lietuvoj gerai, bet 
kaip tik juos paleido per Lie
tuvos gronyčią, tai per kitą 
gronyčią Smetona į Prūsus ir 
dabar nusiskus barzdą, paliks 
tik ūsus. Kuomet apleis Prū
sus, turės rauti ūsus, o gal 
Karaliaučiuj turės galą gauti.

' Jaunutis.

Worcester, Mass.
Baimė

LDS 57 kuopos susirinkime, 
liepos 11 dieną, svarstant apie 
programą dėl ruošiamo meti
nio pikniko, kuris įvyks rug
pjūčio 25 d., Olympia Parke, 
buvo pasiūlyta turėti kalbėto
ją ir prakalbas turėti. Radosi 
priešininkas, kad bent jau la
biausia nekalbėti apie Lietu
voje džiuginančius įvykius bei 
perversmą, arba apie politiką. 
Ir toki žmonės agituoja—ne
reikia prakalbų arba, kad kal
bant neišsitartų kalbėtojas 
apie politiką, kurie per eiles 
metų save skaitė laisvais ir 
būdavo aštriai kalba prieš 
Smetonos fašistinį režimą. Da
bar, kada Smetonos ir pansko 
kunigiško režimo jau nelieka 
Lietuvoje, tai su stebėtina bai
me sako: nekalbėkim apie po
litiką! Rodos, lyg bus prasi
žengimas prieš jo aukštenybę 
viešpatį Smetoną, sėdintį kur 
tai Vokietijoje! Kam ta bai
mė ir nesąmonė? Juk dabar 
stojasi kūnu Lietuvoje tas, ko 
mes per eiles metų pageida- 
vom, agitavom, kad taip būtų 
bei turėtų būti. Tada Smeto
nos šalininkai- čia tik juokda
vosi, tai, esą “bolševikėlių ne
nuoramų sanprotavimas bei 
išsigimėlių, išgamų darbas, 
kad prieš Lietuvos valdžią 
trukšmauja.” ♦ šiandien dau
giau negu džiaugtis reikia ir 
kalbėti, kad mūsų šimteriopa 
teisybė buvo, ji pildosi ir mes 
laisvę mylinti esam dabarti
nės naujos Liet, valdžios pa
triotai, o tie, kurie mus vadi
no “išgamomis”, jie kvailiau, 
negu išgamos elgėsi smerkda
mi tokius įvykius, kur Lietu
vos milžiniška didžiuma žmo
nių džiaugėsi ir sveikino Sme
tonos griuvimą. Taipgi, pa
stebėjau stebėtinų pasityčioji
mų. Vienas klausia: “Kur 
ekskursijos į byčių ?” Turbūt į 
Lietuvą ekskursija, supraskit, 
jūs bolševikėliai, dabar į Lie
tuvą ekskursiją rengsit.' žino
ma, kad ir laisvesnis lietuvis 
galės parvažiuoti į savo gim
tinę Lietuvą. Pirmiau Smeto
nos paslai jau Berlyne juos 
pasitikdavo ir uostinėdavo, 
kokios dvasios svetys parva
žiuoja. Dabar kai pats Sme
tona Vokietijoje sėdi, tai jo 
paslai, veikiausia, jį patį ap
žiūrinėja. O keliaujantis lietu
vis tik gali pasidžiaugti, kad 
Smetonos ir jo režimo neliko.

P. B. be reikalo aimanuoja 
“Laisvės” No. 163 apie wor- 
cesteriečių neveiklumą, reikia 
matyti faktai. D. J.

Mūsų Naujienos
Liepos 5 d. pas mus kal

bėjo “Laisvės” redaktorius d. 
R. Mizara apie įvykius Lietu
voje. šias prakalbas surengė 
bendrai LLD 155 ir 11 kuo
pos. Nors prakalbos rengta 
ant greitųjų, bet žmonių gero
kai prisirinko, mat, visiem žin- 
geidu išgirsti apie mūsų gim
tąjį kraštą, ypač apie dabar
tinius įvykius Lietuvoje. R. 
Mizara pasakė gerą kalbą, 
nurodė aiškiai, kaip Smetonos 
valdžia padarė apsiginimo su-

r~r— e jį 13 jja’-iT’,

tartį su Sovietų Sąjunga, 1939 
metais. Ir kaip paskui Sovietų 
Sąjunga gavo leidimą dėl Rau
donosios Armijos stovyklų Lie
tuvoje, dėl apsaugojimo rube- 
žių nuo Hitlerio. Už tą Sovie
tų Sąjunga sugrąžino Lietuvai 
Vilniaus kraštą su sostine Vil
nium. Bet nespėjo nudžiūti 
Tašalas ant pasirašytos sutar
ties, kaip Smetonos režimas 
tuoj padarė slaptą sutartį su 
Latvijos, Estonijos ir net Fin- 
landijos fašistinėm valdžiom 
prieš Sovietų Sąjungą, kad ją 
užpuolus,—sakė kalbėtojas. O 
Lietuvoj pradėjo veikti (kid- 
napinti) Smetonos valdininkai 
raudonarmiečius ir juos vi
saip kankinti, kad išgavus So
vietų kariškas slaptybes. Du 
raudonarmiečiai sugrįžo bai
siai sužaloti, o trečią rado su
daužytą ir į širdį peršautą— 
negyvą. Ta slaptai padaryta 
sutartis su Latvija ir Estija, 
vedė prie karo, prie didžiau
sios nelaimės Lietuvai ir So
vietų Sąjungai.

Sovietų Sąjungos ir Smeto
nos valdžios pasirašytoj sutar
tyje, 6-tame skyriuje aiškiai 
sako: “Abidvi susitariančios 
šalys pasižada nedaryti jokių 
sąjungų (su kitomis valstybė
mis) ir nedalyvauti jokiose są
jungose, atkreiptose prieš vie
ną ar antrą iš čia susitariančių 
šalių.”

Bet kas gi atsitiko ? Aišku, 
kad Sovietų Sąjunga negalėjo 
pakęsti tokio suokalbio ir 
Smetonos režimo intrygų prieš 
abiejų šalių gerovę. Sovietų 
Sąjunga tuoj pareikalavo, kad 
Lietuvoj susidarytų tokia vy
riausybė, kuri nuoširdžiai vyk
dys gyvenimai! tarpsaVinio ap
sigynimo sutartį. Ir tokia vy
riausybė susidarė Lietuvoj su 
Justu Paleckiu ir Vincu Krė- 
ve-Mickevičium priešakyj, sa
kė kalbėtojas. Jo kalbą pase
kė griausmingas plojimas.

Smetona nuverstas ant visa
dos, politiniai kaliniai anti
fašistai paleisti. Ir vėl žmo
nės iš džiaugsmo ploja. Senai 
laukėm laisvės Lietuvos žmo
nėms, šiandie jau mūsų Lietu
va laisva. Džiaugiasi žmonės 
Lietuvoj, nusikratę tą kruviną 
jungą, kurį Smetona laikė 
uždėjęs: per 14 metų. Smeto
na nurabavojęs Lietuvą išdū
mė pas savo kamarotą Hitlerį. 
Negaila mums žmogžudžių 
šaikos! Netoli nubėgs, ateis 
valanda, kada turės išduoti at
skaitą prieš darbo liaudį. Mes 
džiaugiamės ir sveikinam Lie
tuvos naują vyriausybę. A- 
čiuojam ir sveikinam Sovietų 
Sąjungą ir Raudonąją Armi
ją už išlaisvinimą Lietuvos. 
Sveikinam Justą Paleckį Lie
tuvos prezidentą ir Vincą Krė
vę-Mickevičių, jo pagelbinin- 
ka. Sveikinam Lietuvos iš
laisvintus politinius kalinius, 
kurie tiek daug kentėjo už 
Lietuvos liaudį. Tegul gyvuoja 
nauja Lietuvos vyriausybė!

Tegul gyvuoja laisva .Lietu
va! ■ ■ ! ‘M W

.....................
Buvo rinkta aukos išlaidų 

apmokėjimui. Po 50 centų au
kojo: T. Repšys, P. Banionis, 
J. Skeltis, F. Petrauskas, P. 
Butkevičius, J. J. Bakšys 55 
centus; A. Granickas 30 c. 
Po 25 centus aukojo: A. Va- 
silienė, J. Daugiela, T. Kra
pas, V. Trakimas, J. Deksnis, 
J. žalimas, Ig. Lozaravičia, A. 
Pilkauskas, Ig. šiupienas, P. 
šiušąs, J. Palionis, R.Lekšys, 
B. Mizara, J. M. L., J. Ka
napinis. Su smulkesnėm auko
mis surinkta viso $11. Varde 
abiejų LLD kuopų ačiū vi
siem už aukas!

LLD 155 Moterų kuopa su
rinko aukų dėl valgių stalo 
“Laisvės” piknike, Maynard, 
Mass. Su aukom prisidėjo šios* 
draugės: d. Janulienė, Lozo- 
ravičienė, M. Sukackienė, O. 
Rudnickienė B. Valancauskie- 
nė, M. Jucienė, E. Určienė, E. 
Kalakauckienė, P. Petrauskie
nė, V. Valantina, M. Šiupie
nienė ir Krukonienė.

Dabar noriu pranešti mūsų 
skaitytojams, kad Suvienytų 
Tarptaut. Organizacijų pikni
kas bus Olympia Parke, 21 d. 
liepos. Kviečiame ne tik jus, 
draugės ir draugai, bet ir pa
žįstamus atsiveskite. Girdėjau, 
kad tarp visokio darbininkiško 
sporto jie suloš veikalą ir tas 
bus atlikta lauke ant žolyno. 
Iki pasimatymo piknike.

J. M. L.

PRANEŠIMA] IS KITUR
WORCESTERIECIU ATYDAI

Šiuomi pranešam,' kad dabar ga
lėsite nusipirkti dienraštį “Laisvę” 
pas J. Buyniskį, (Vernon Drug 
Store), 100 Millbury Street, prade
dant su liepos 19-20 dd.

“L.” Adm. (168-169)

HUDSON, MASS.
“Laisvės” pikniko užbaigimui ban- 

kietas įvyks 21 d. liepos, 4 v. v. Bus 
skanių valgių ir gėrimų. Kalbės P. 
Buknys, “L.” Administratorius, Lie
tuvos klausimu, dabartiniai Lietuvos 
rinkimai. — Kviečiame dalyvauti.

(168-169h

MIDDLEFIELD, OHIO
Middlefield, Chardon, Thompson 

lietuvių farmerių LLD 51 kp. rengia 
piknikų. įvyks liepos 21 d., dd. Gri
nių ūkėj Thompsonc. Bus gera mu
zika šokiam, turėsime užkandžių pa
gamintų lietuvių farmerių taipgi ir 
gerų gėrimų. Pradžia 10 vai. ryto, 
įžanga 10c asmeniui. Už tą pačią 
įžangą bus ir laimėjimai. Kviečiame 
skaitlingai dalyvauti iš Clevelando ir 
apylinkių. — Kom, (168-169)

WORCESTER, MASS.
Suviėpytos Tarptautinės Darb. Or- 

ganizacijbs ruošia pikniką, įvyks 21 
d. liepos, Olympia Parke. Tarp kito
kio sporto, Harvard Universiteto 
studentai suloš veikalą “Už Taiką.” 
Lošimas bus lauke. Visi yra prašomi 
dalyvauti piknike. — J. M. L.

(168-169)

MINERSVILLE, PA.
LLD 9 Apskritys rengia pikniką 

“Laisvės”' naudai. Rugpjūčio 18 d., 
MarLin Parke. Prašome visų kuopų 
padirbėti, kad piknikas būtų sėk
mingas. Susirinkimuose išrinkite 
darbininkus padirbėti piknike. Pra
šome draugų pranešti savo pažįsta
miems, kurie neskaito dienraščio,

Pasauline Paroda 
Jūsų Namuose

New Yorko Pasaulinės Parodos ir New Yorko miesto 
Paveikslų Albumas. Didelio formato knyga, 9X12, iš 
56 puslapių, spalvuotos spaudos viršeliais, blizgančiai 
baltos ir aukštos rūšies popieros. Įsigiję šį albumą 

turėsite Pasaulinę Parodą savo namuose.

ALBUMO KAINA 25c KNYGA
•

Turiningas svarbiais paveikslais iš New Yorko mies
to ir iš Pasaulinės Parodos. Gausus šaltinis įvairių in
formacijų, svarbus kūrinys turėti savo namų knygy
ne kiekvienam lietuviškai kalbančiam žmogui.

Norėdami įsigyti tik po vieną egzempliorių mokes
tį galite prisiųsti pašto ženkleliais (USA) postai 
stamps. Mokestį prašome prisiųsti kartu su užsaky
mais.

GERA NUOLAIDA KAINOJE PLATINTOJAMS

Platintojams, kurie ims nuo 10 iki 24 egzempliorių, 
kaina po 2oc už egzemplioiių, nik) 25 ir daugiau— 
po 15c už kopiją.

Prašome tuojaus siųsti užsakymus šiuom antrašu:

“LAISVE”
427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y,

’R’w^'rrr Penktas puslapi!

kad įvyks piknikas. Bus gera pro
grama. Kitose laidose bus daugiau 
aprašyta. — Kom. (168-169)

BALTIMORE, MD.
Lithuanian Leaders Youth Club 

rengia pikniką, sekmad., liepos 21 
d., Alex Mikalojuno Shore (lietuvio 
duonkepio). Bus skanių valgių, iš jū
rų žuvų, krepsų sriubos ir kitokių

užkandžių ir gėrimų. Graži vieta Ko
kiams, žaislams ir maudymui. Įžan
ga veltui. Kviečiame dalyvauti. Kel
rodis: Imkite gatvekarį 26, Bay 
Shore, važiuokite iki Lodge Forest 
Stop 2. Automobiliai važiuokite Bay 
Shore Vieškeliu iki Lodge Forest 
Rd., sukite po dešinei, važ/uokite iki 
pervažiuosite gclžkelj, tėmykite iška
bas. (168-169)

VARPO KEPTUVE
3640 Stagg St Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y. 
Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

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

Siunčiame duoną per paštą J kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksimo Informacijas apie svorį ir kalnas.

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

: ĮSIGYKITE DABAR
• žemiau parodyta tik keli iš mūsų didelio sandelioJ šios rūšies daiktų.
• YOUR OLD WAt<H

TRADE IT IN l-OR A

I7JEWEL
BU LOVA

ŽIEDAI

nuo $1.50 augštyn 
Daimantai 

Melsvi-balti ir pertekto

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

ROBERT:
LIPTON :

JEWELER •
Įsteigta 1892 *

701 GRAND STREET • 
BROOKLYN, N. Y. J 

Tarpe •
Graham & Manhattan Avės. • 

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

KAIP PALAIKYT SVEIKATA
— VYRAI IR MOTERYS —

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

PRIEINAMA KAINA.—IŠMOKESCIAIS, JEI REIKIA.
IŠTYRIMAI DOVANAI

DR. L. ZINS
(Virš 30 Metų Privatinės 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. >1I J » I • '»♦.)

t
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Streikieriai Laikosi

Taikos Komiteto Vadu 
Paskyrė Dr. Neff

Dr. Neff, iš New Yorko 
Miesto Kolegijos Psychologi- 
nio D-to, paskirtas Nepapras
to Taikos Komiteto veikian
čiuoju sekretorium didžiaja- 
jame New Yorke. Jisai veiks 
newyorkieciams pasiruošti na- 
cionalei Taikos Mobilizuotei, 
įvyksiančiai rugpjūčio 31-mą, 
Chicagoj ,ir New Yorko ma
siniam mitingui rugpjūčio 4- 
tą, Randall’s Salos Stadiume.

Kalbės Lotyny Amerikos 
Viršininkai

kalbės Max Be- 
nacionalis sekre-

įvyks liepos 18-

Newyork iečių rengiamame 
masiniame mitinge Ispanijos 
demokratijos gynėjų ir pabė
gėlių gelbėjimo reikalais kal
bės Lotynų Amerikos šalių žy
mūs viršininkai: Hartmann, 
Bolivijos generalis konsulas: 
Rafael de la Colina, Meksikos 
generalis konsulas, ir Anibal 
Jara Letelier, Chilės generalis 
konsulas.

Iš vietinių 
dacht, IWO 
torius.

Prakalbos
tos vakarą, Palm Garden, 306 
W. 52nd Št., N. Y.

Mitingo svarbiausiu tikslų 
yra paremt kampaniją pasam- 
dyt laivą pervežimui iš fašis
tinės Francijos koncentracijos 
kempių 180,000 Ispanijos pa
bėgėlių ir 4,000 Tarptautinės 
Brigados liuosnorių.

Meksika, Chile ir Bolivia 
yra pasižadėjusios priimti tuos 
tikrus antifašistus, bet jų per
vežimas vienai kuriai šaliai 
būtų persunki našta, tad yra 

‘ dedama pastangos visur, o y- 
patingai Jungtinėse Valstijose 
sukelti aukų tam tikslui.

Tarp Lietuvių
Pas ridgewoodiecius Viž- 

lianskus vieši Ona čiplijaus- 
kiūtė, 
Mass.

slaugė, iš Worcester,

* * *
dar sirginėja Marė Lau

kaitienė, 
4th St.,

1S

gyvenanti 377 So.
Williamsburge.
* * >:<

Strumskienė atosto- 
vasarvietėj, Mys-

Ponia 
gauja savo 
tic Beach, L. I. 

# * *
Ezbieta Vilkaitė, slaugė, 

Moterų Apšvietos Kliubo vei
kėja, dabar dirba ir sykiu ato
stogauja Atlantic City. Grįš 
rudeniop. 

* * *
Pereitą sekmadienį apsive

dė Albertas Gerulis su Fran
ces Arciszewski. Jų vedybų 
pokilis Įvyko Buzelio salėj, 
East New Yorke.

♦ * ♦

Brooklyniečiai entuziastiš
kai rengiasi New Jersey orga
nizacijų “Laisvės” naudai 
rengiamai ekskursijai į Lake 
Hopatcong. Nestebėtina. Vie
ta nepanrastai puiki: maudy
nės. miškai; parke šokiai ir 
vaišės, kurių visas pelnas eis 
ne svetimiems, bet “Laisvės” 
naudai. Kelionė tik $1. 

♦ * ♦
Kalbant apie pelnus, nori

si prisiminti sekamą: “Vieny
bės” ponulis “žinąs” tame 
laikraštvje rašo, kad “Lais
vės” piknike nedaug žmonių 
tebuvę, nes pačių laisviečių 
buvę rašyta, kad pelno nebus 
daug.

Ponuliui tenka pastebėti, 
kad ir milionas* žmonių į tvo
rą žiūrėdami pelno nepadary
tų. Visas 
savininko 
“Laisvei,”
mažiausia

biznis buvo parko 
vedamas sau, ne 
o įžanga yra tik 

dalis pikniko įplau- 
žino, tad kam ban
kam nors miglą į 

pasidarydavo

kų, tą visi 
dyt pūsti 
akis. “Laisvė” 
keleriopai didesnius pelnus iš 
pikniko, kada turėdavo sau ir 
biznį, n e vien įžangą. —Ž. R.

ATMETĖ REIKALAVIMU PANAIKINT 
RAGANŲ GAUDYMĄ; ILD VEIKIA

Fed erai is teisėjas John W. 
Clancy pereitą antradienį 
svarstė ir atmetė aplikaciją 
išbandyt teismuose teisėtumą 
įstatymo, draudžiančio komu
nistams dirbti WPA darbus. 
Jis pamatavo atmetimą bylos 
tuomi, kad ten esą paliesta 
mažiau $3,000 vertybė ir dėl
to nepaeinanti po federalio 
teismo jurisdikcija. Tiek jis 
įkainavo nuostolius dviejų iš
mestų iš WPA darbų per ad
ministratorių Somervell.

Teisėjas Clancy, beje, sa
vo nuosprendį paskelbė visai 
neskaitęs bylos užvedėjo ar
gumentų (briefs).

Byla buvo bandoma užvest 
apgint Charlottę Long,' seną 
kelių 
kuri 
vita 
j antį
komuniste, 
kad ji tokio ragangaudiško, 
demokratiją ir žmonių laisves 
paneigiančio dokumento ne
galinti pasirašyti be gėdingo 
savęs pažeminimo. Taipgi toj 
pat byloj norėta apgint ir 
Geeorge B. Carroll, kuris ant 
afidavito parašė esąs Komu-

gentkarčių amerikonę, 
atsisakė pasirašyt afida- 
(pareiškimą), reikalau- 
pasisakyt, ar ji esanti 

Ji tada pareiškė,

nistų Partijos nariu. Jiedu 
tuojau tapo pravaryti iš dar
bo.

Taigi, nuo jų dviejų atėmi
mą darbų ir vienintelio pragy
venimo šaltinio teisėjas Clan
cy palaikė nevertu $3,000 ir 
svarstymo federaliame teisme.

Herman Rosenthal, Tarp
tautinio Darbininkų Apsigyni
mo (ILD) advokatas, pareiš
kė, kad yra veikiama keliais 
būdais davest prie išsprendi
mo teisme to ragangaudiško 
įstatymo teisėtumo. Byla gal 
būsianti užvesta Apygardos 
Apeliaciniame Teisme, arba 
J. V. Vyriausiame Teisme iš- 
gaut patvarkymą, kad trys 
teisėjai būtų paskirti spręst 
šią bylą.

Taip pat veikiama teismo 
keliu sulaikyt administratorių 
Somervell nuo vykdymo to 
įstatymo, kol jo teisėtumo 
klausimas tebėra neišspręstas.

Apart Rosenthal, išmestuo
sius WPA darbininkus teisme 
dar atstovavo Arthur Garfield 
Hayes, Darwin Meserole ir 
Samuel A. Neuberger. Pasta
rasis yra ILD advokatų-pata- 
rėjų pirmininku.

Saužudė Motina Palaidota 
Greta Savo Vaiky

tuojau po pridusinimo 
ir buvo anksčiau palai- 
Pati Mrs. Nicosia dar 

atgaivinta, bet pilnai ne-

Mrs. Louise Nicosia, kuri iš 
desperacijos dėl ilgo ir vis 
didėjančio skurdo gasu nusi
žudė su 6-šiais vaikais savo 
skurdžiame 3 kambarėlių ap- 
artmente, tapo palaidota šv. 
Raymondo kapinėse, Bronxe, 
greta savo šešių vaikų, kurie 
mirė 
gasu 
doti. 
buvo
atgavus sąmonės mirė kelio
mis dienomis vėliau.

Skurdas, sykiu su visokio
mis kliūtimis ir kamantinėji
mais jieškant pašalpos, skur
do ir persidirbimo pasėkoj 
prigyventos ligos padarė jos 
gyvenimą nepakenčiamu, pa
žeidė nervus ir jinai neteko iš
tvermės ilgiau gyventi ir 
voti.

Nustatė Dieną Unijos 
Apeliacijai

ko-
T> ’

Afr King Radio Korp., 1623 
63rd St.y darbininkų streikas 
įžengė į trečią mėnesį, bet 
darbininkai tebesilaiko soli
dariai. Vyriausiai jie strei
kuoja už teisę priklausyt Uni
ted Electrical, Radio & Ma
chine Workers Unijai.
Int. Brotherhood of Electri

cal Workers, AF of L, kuriai 
streikieriai seniau priklausė, 
vis tebesirūpina firmai prista
tyt streiklaužių, kaip sako uni- 
jistai streikieriai. Nors ten 
dirbanti darbininkai vienbal
siai nusitarė prisidėt prie CIO, 
bet AF of L unijos viršininkai 
ginčija, kad kartą prisirašę, 
visada priklauso jai, ir kad ji 
turi galią ant AF of L buvimo 
laikais padaryto kontrakto su 
firma.

Darbininkai dabar pasira-
©----------------------- ------- B

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA

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

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-3842
©------------------------------------------------- B

šiltėja specialius pareiškimus,' RANDAVOJIMAI 
-pervedančius kontrakto tei
ses CIO unijai.

tei-
Pasirandavoja fornišiuotas kamba- 

i rys vienam vyrui. Būtų geriau, jei 
j pažįstamas žmogus. Netoli nuo Cres
cent St., stoties, Fulton St. traukinis 

rate- priveža. Prašome atsišaukti vakarais 
1 nuo 5 vai. Kisielius, 566 Crescent 
1st., Brooklyn, N. Y. (168-170)

Susilaukė Sūnaus
Brooklyno darbininkų 

liuose gerai žinomo paskilbu 
šio komunistų veikėjo-ir pra-i 
kalbininko, taipgi įtakingo i 
kandidato į Miesto Tarybiniu- į 
kus Peter V. Cacchione šeima į 
padidėjo, jiedu susilaukė SŪ-1 laiku sekamu antrašu: 
nelio, pirmo kūdikio. Mrs 0/1 r: - c“/ "—’-’•••
Dorothy Cacchione sveiksta.

D.

I Pasirandavoja 6 kambariai ant že
mutinio flioro. Yra* maudynė. Randa

1 labai pigi. Galima atsišaukti bile 
: Radišauskas,

I 34 Linden StBrooklyne, Ridgewood
I dalyj. Galima privažiuoti su Wilson 
j Avė. arba Bushwick Ave. gatveka- 
riais. (168-170)

Lietuviui Rakandu Krautuve
Parduodame įvairius rakandus labai nužemintomis 

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

Sets, Dinette Sets, Matrasai ir Springsai
GRAND CHAIR CORPORATION

LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI 
ANT. PETRAITIS, Biznio Vedėjas

409 ir 436 Grand St. Tel. EV. 7-84.51 Brooklyn, N. Y.

Patys Atsiminkit ir 
Kitiem Pasakykit

Nepamirškite, kad šį šešta
dienį “Laisvės” svetainėje bus 
rodomos net keturios gražios 
filmos, būtent: “The Marriage 
Market”,. “The Sirens of the 
Sea”, “The Trip to the Moon” 
ir “The Big Game in Africa”.

Be to, bus alaus išsigerti 
tiems, kurie norės, ir užsikąs
ti tiems, kurie išalks.

Tai bus linksmas, smagus, 
nepaprastas parengimas. Jį 
ruošia lietuvių komunistų kuo
pa. Įžanga tiktai 25 centai 
ypatai.

Visus ir visas nuoširdžiai 
užkviečiame. Rengėjai.

Lankėsi Svečiai iš Tolimosios 
Washingtono Valstijos

šiomis dienomis Brooklyne 
lankėsi iš Aberdeen Washing- 
tono draugai Mykolas ir Ane
lė Grybai, su sūnumi Alfonsu 
ir dukrele Rūta. Jie svečiavo
si pas švogerį Jurgį Lika Rox- 
buryje, Mass., tai, grįždami į 
vakarus, sustojo Brooklyne 
keliom dienom. Apsilankė 
“Laisvėje” ir apžiūrėjo mūsų 
įstaigą. Taipgi porą dolerių 
paaukojo intertypo išmokėji
mui.

Apie rugpjūčio 4 d. svečiai 
mano būti namie. Pakeliuj su
stos Philadelphijoj, o paskui 
sustos Washington, D. C. ir ki
tose vietose.

Taigi draugų Grybų šeima 
šiemet turi gražias atostogas 
ir jas dorai sunaudoja.

I Bronx Demokratai Nori 
Panaikint Tarybą

Keleiviai Susirgę
Pereitą šeštadienį atplauku

siu laivu Washington iš Gal
way, Airijos, 36 asmenys pri
buvo susirgę kokiu epidemiš
ku viduriu suliuosavimu. Liga 
kilus turistu klasėj dieną prieš 
atplauksiant.

Apie susirgimus buvo pra
nešta Sveikatos Departmental 
ir laiva pasitiko D-to tyrinė
tojai. Bet iš buvusių sergan
čių 7 jau buvo išėję krantan, 
o 29, dar rasti ant laivo, bu
vę atydžiai išegzaminuoti. Ty
rinėtojų buvę nustatyta, kad 
liga nesanti pavojinga ir 18 
sirgusių išleista, o 11 buvo pa
likta laive iki ganėtinai pa
sveiks. Menama, kad jų liga 
paėjo nuo išvakarėse įvyku
sios-paskutinės ant laivo 
karienės maisto.

va-

Bronxo reakcininkai demo
kratai, taipgi Manhattano ta- 
mmaniečiai demokratai renka 
parašus po peticijomis, kurio
mis reikalaus panaikinti pro- 
porcionalę atstovybę ir Mies
to Tarybą.

Dėl tos proporcionalės at
stovybės rinkimų sistemos re
akcininkai jau seniai triukš
mauja. Jie bijojo jos prieš 
įvedant, bet šalininkams pro- 
gresyviškesnių rinkimų pavy
ko proporcionalės atstovybės 
sistemą įvesti. Ją įvedus, re
akcininkai tiksliai trukdė bal
sų rokavimą ir darė kitas 
skerspaines, kad tik įrodyti, 
būk pati ta sistema netikus. 
Mat, prie šios sistemos, bile 
grupės kandidatas, gavęs 75,- 
000 pirmo pasirinkimo balsų, 
skaitosi išrinktas. Tuo būdu, 
darbininkai, nacionalės mažu
mos ir visi kiti gali išrinkti 
savo atstovus visai be didžių
jų kapitalistinių partijų malo
nės, be narsidavimo ar patai
kavimo joms.

Prie senosios sistemos, ku
ria dabar reakcininkai nori 
gražinti, tik senosios partijos 
galėjo išrinkti atstovus.

I

Liepos 25-tą J. V. Apygar
dos Apeliacinio Teismo teisė
jas Learned Hand išklausys 
Kailiasiuvių Unijos vado Ir
ving Potash ir kitų 6 veiklių 
unijistų apeliacijos prašymą ir 
persvarstys apeliacinę bylą. 
Tačiau ir šis teisėjas palaikė 
pirmesnio teismo teisėjo pa
tvarkymą palikt kaltinamuo
sius kalėjime, neišleist po kau
cijomis. Išleido tik Max Ko- 
chinsky, unijos biznio agentą.

Potash. Winogradsky, Va- 
fiades, Hachios ir Karpotizas 
turėjo pasiduot kalejiman lie
pos 17-tą. J

Prieš išeinant kalėjiman, 
Potash ir Winogradsky daly
vavo ' Kailiasiuviu Jungtinės 
Tarybos mitinge liepos 16-tos 
vakarą, 250 W. 26th St., N. 
Y. Ten jie atsisveikino drau
gus, iu kuriais jie bendrai vei
kė pėr virš 20 metų.

Jungtinė Taryba šiame po
sėdyje nutarė prašyti unijos 
internacionalio ofiso paskirt 
Ben Goldą vesti J. T. reika
lus, kadangi šis laikotarpis 
yra nepaprastai svarbus, nes 
reikės derėtis su firmomis
naujo kontrakto. Potash bu
vo šios Tarybos vedėju ir ga
biai vedė reikalus. Jam išėjus 
kalėti už unijos reikalus, uni
ja dės pastangas išsilaikyti toj 
pačioj aukštumoj ir dėlto rei
kalauja savo vadovybei kito iš 
žymiausių vadų.

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

dėl

Jamees Ascher, 21 m., 319 
62nd St., nuteistas už apiplė
šimą, kuriame jis pelnė 
Jam gresia nuo 5 iki 10 
tų kalėjimo.

Alfred Gaetti, 26 m., ir Jo
seph Carosella, 27 m., nuteis
ti mirti eįektros kėdėj už api
plėšime nušovimą Queens sal
daininės krautuvės savininko 
Sam Chiocęola. Plėšime jie 
laimėjo $18.

J. GARŠVA
Grabo’rius-Undertaker

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

krikštynom, kitkam.
231 BEDFORD AVE., 

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

$1. 
me-

Du jauni vaikėzai, 16 ir 18 
metų, sulaikyti teismui kalti
nimu apiplėšus kitą jauną vy
rą Bronxo zoologijos darže 
birželio 28-tą.

REIKALAVIMAI
Reikalingas pagelbininkas prie na

mo prižiūrėjimo. (Superintendent’s 
helper). Alga $15.00 į mėnesį kartu 
su valgiu ir guoliu. Pageidaujama 
nevedusio vyro, bet turi būti geras, 
atsakomingas darbininkas ir blaivi
ninkas. Dėl daugiau informacijų 
kreipkitės sekančiu antrašu: Mr. So- 
lub, 102 E. 114th St., New York 
City, N. Y. Tel.: Lehigh 4-0592.

(168-173)

CHARLES’
UP-TO-DATE

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

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

Gerai Patyrę Barberial

Amerikinė Vienybės Iškilmė
Ispanijos Pabėgėliam ir Tarptautiniam Liuosnoriam 

DOVANAI: 1
Plaukimai
Gražuolių varžytinės 
Du orkestrai šokiams
Pasilinksminimai
Speclalė vaikų programa
Sportų diena

Ispaniškos šokikės
Liaudies chorai
I.W.O. trimitų ir bubnų korpusas
Lenkų šokikų grupė
Operetė “Wholesale Mikado” 
Gėrimai, užkandžiai.

TIKIETAS 49c

EMPIRE BEACH PARK
Hyland Boulevard ir Richmond Ave., Staten Island 

UŽDYKĄ BUSAS NUO FERRY

Ateinantį Sekmad., Liepos 21 
TIKIETAI: N. Y. Skyrius Jungtinio Amerikonų Komiteto Ispanam 
Gelbėti, Room 810, 200^ Fifth Avenue, Telephone Gramercy 5-7607; 
Workers Bookshop, 50 E. 13th Street, ir Bookfair, 144 W. 44th St.

Valgykite 
MEDŲ

■ -4

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

ną prieinamas kainas.
Kreipkitės į “Laisvės” ofi

są ir apsirūpinkite su 
medum. 

JS-------------------------------- q

- • . .■

-M

NOTARY 
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043x

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street Brooklyn, N.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

LIETUVIU RESTAURANAS
Įdomiai jpuošta lietuviška aludė 

ant Grand Street 
Rheingold extra Dry Alus.

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės

Turime ir kambarių pernakvot 
arba savaitiniai išrandavot
JOSEPH ZEIDAT

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

LeVANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

J. LeVANDA—E. LeVANDA 
Tėvas ir Sūnus Levandauskai

UNDERTAKERS

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. Stagg 2-0788
NIGHT—HAvemeyer 8-1158

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

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

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

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Howes elevelterlo stoties

BROOKLYN, N. Y.
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 £rba karšto vandenio sistemą. 
Maloniai suteikiame aprokat.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

•4

417 Lorimer St. — Brooklyn — “Laisves” Name

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

namų darbo, kllbasal ir kepta paršiena; gaspadoriškal 
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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