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Naujai paskirtas Lietuvos 
ministerių pirmininkas, ku
ris formuoja naują vyriau
sybę. Jis yra kairysis liau
dininkas.

PASMUKĘS SMETONA
LIETUVIAI SVEIKINA RAUDONARMIEČIUS KAUNE;l-'-W

A.

JUSTAS PALECKIS, 
NAUJAS LIETUVOS 

PREMJERAS
Leidžiant laikraštį i spau

dą atėjo iš Kauno žinia, kad 
naujuoju Lietuvos ministe
rių pirmininku yra paskir
tas Justas Paleckis. Jis yra 
kairysis liaudininkas, pla
čiai žinomas literatas, “Lie
tuvos žinių” ir “Mūsų Jau
nimo” bendradarbis.

Trumpai apie jį galim tiek 
pasakyti: Laike lenkų ulti
matumo Lietuvai, 1938, jis 
atsistojo valstybės operoje 
iš publikos ir smerkė pro
lenkiškos gaivalus Lietuvo
je. Už tai jis buvo areštuo
tas ir įkalintas. Bet neužil
go tapo iš kalėjimo paleis
tas. Pereitą rudenį Justas 
Paleckis buvo išsiųstas į 
koncentracijos stovyklą,1 
paskui buvo ištremtas ji 
provinciją. To nepaisyda
mas jis dirbo Lietuvos Liau
dies reikalams ir dabar at
sistojo valstybės reikalų 
priešakyje.

Praneša, kad Lietuvoj 
Jau Nauja Valdžia

Kaunas, birž. 17.—Ameri
kinė žinių agentūra United 
Press ir radio praneša iš 
Kauno, jog nauju Lietuvos 
ministerių pirmininku pa
skirtas Justas Paleckis, kai
rysis liaudininkas.
' Pagal Lietuvos konstitu
ciją, Paleckis eis pareigas ir 
Lietuvos prezidento.

LATVIAI IR ESTAI PRIĖMĖ SOVIETU SĄLYGAS 
VOLDEMARAS PAS MUSSOLINĮ, SMETONA PAS HITLERĮ
Lietuvių Minios Šaukė “Ura” Sovietų Ka

riuomenei ir Apmetė Ją Gėlėmis
NAUJAS FRANCIJOS PREMJERAS 
PRAŠO TIK GARBINGOS TAIKOS

Latvija ir Estonija Laužė Sutartis su 
Sovietais, kaip Patvirtino A. Merkys

H

ANGLAI VIENI 
KARIAUSIĄ

London, birž. 17.—Kad 
Francija prašo atskiros tai
kos su Vokietija, tai Angli
jos valdžia pareiškė, jog 
viena Anglija tęsianti karą. 
Karas imsiąs daug laiko, 
bet Anglija tikisi, kad su 
medžiagine ir ginkline Am
erikos pagalba jinai, galų 
gale, sumušianti vokiečius.

Anglų valdžia primena, 
jog Rooseveltas žadėjo “dvi
gubą” Amerikos paramą 
kare prieš Vokietiją.

London, birž 17.—Nors 
vyriausia francūzų koman
da Įsakė savo armijai liau
tis kovojus prieš vokiečius 
ir liepė francūzams sudėt 
ginklus, bet Franci jos ka
riuomenė palei Loire upę 
dar grumiasi prieš vokie
čius.

, London. — Italų orlaiviai 
bombardavo kelis Egipto 
fortus. Anglų orlaiviai bom
bardavo italų pozicijas Li
bijoje ir Rytinėje Afrikoje.

ORAS.—šilta.

Kaunas. — Antanas Sme
tona su keliais buvusios val
džios nariais pabėgo į Vo
kietiją naktį iš praeito šeš
tadienio į sekmadienį, kaip 
oficialiai pranešta iš Kau
no. Jie slaptai automobiliu 
pervažiavo į Vokietiją.

Vokiečiai suėmė Smetoną 
ir tuos valdininkus. Visi jie 
tapo Vokietijoj internuoti 
ir bus laikomi policijos prie
žiūroj. Šitaip vokiečių am
basadorius Maskvoj prane
šė komisarui užsienių rei
kalų. — Smetona'su kitais 
pabėgėliais valdininkais li
kę internuoti Vokietijoj pa
gal Sovietų reikalavimą.

Pabėgdamas, Smetona 
prarado ir “prezidentystę.” 
^Pasišalinus Smetonai, jo 
pareigas perėmė Antanas 
Merkys, buvęs Lietuvos mi
nisters pirmininkas. Pirm 
to Merkys buvo pasitraukęs 
iš ministerio pirmininko 
vietos.

Sakoma, kad Merkys eis 
prezidento pareigas, kol bus 
sudaryta nauja Lietuvos 
valdžia.
MERKIO ATSIŠAUKIMAS 

PER RADIO
Merkys sekmadienį po 

pietų atsišaukė per radio į 
Lietuvos žmones. Jis aiški
no, jog dabar yra tokia 
tarptautinė padėtis, kad ki
lo reikalas Sovietų Sąjun
gai atsiust daugiau savo ka
riuomenės į Lietuvą; tatai 
reikalinga, kad palaikyti 
taiką ir saugumą toje Eu
ropos dalyje.

Merkys sakė, žmonės tu
rėtų sveikinti draugišką 
Sovietų kariuomenę, kuri 
atvyko kaipo pastiprinimai, 
kurie reikalingi apsaugai. 
Merkys teigė, jog ši apsau
ga iš Sovietų pusės nekliu
dys vidujinės lietuvių kul
tūros ir ekonominių ir po
litinių šalies reikalų.

Kauniečiai Entuziastiškai 
Sveikino Raudonarmiečius
Maskva.—Kai Raudonoji 

Armija įmaršavo į Kauną, i 
minios žmonių ją džiaugs- ■ 
mingai sveikino. Tūkstan
čiai lietuvių apstojo šaligat
vius, šaukė “valio”! “ura!” 
raudonarmiečiams ir apme
tė juos gėlėmis.

Kaunas. — Bemaršuojant 
Sovietų kariuomenei ir tan
kams Kauno gatvėmis, bū
rys milžiniškų sovietinių or
laiviu skraidė virš miesto.

Tįe keturmotoriniai orlai
viai su griausmingais pro
pelerių garsais skraidė ke
lias valandas aplinkui virš 
Kauno.

Penktoji Kolona Bėga 
Iš Lietuvos į Fašis

tinius Kraštus
(“Laisvės” Specialaus Ko

respondento Pranešimas iš 
Kauno Oro Paštu)

Kaunas.—Sąryšyj su pa
staraisiais įvykiais Lietu
voj ir fašistų teroro sustip
rėjimu, antifašistinis liau 
dies judėjimas auga. Vai 
dančiųjų tarpe bijoma liau 
dies pykčid išsiliejimo. Už 
sienio reikalų minister^ 
Urbšys ir pats “tautos va-i 
das” Smetona pakvietimas 
save slaptai Hitlerio pasiun
tinį Dr. Cechliną ir prašėsi 
Vokietijos nazių užtarimo 
ir pagalbos šiuo fašistams 
kritingu momentu. z-<

Kaip patyriau iš patiki
mų šaltinių, Hitlerio atsto
vas atsakė, kad naziai 
jiems jokios pagalbos dabar 
negali suteikti...

Iš patikimų šaltinių pa
tirta, kad jei fašistinės val
džios krizis Lietuvoj užsi
tęs, tai visi smetonininkai 
pabėgs iš Lietuvos.

Šiomis dienomis iš Berly
no buvo atgabenti į Kauną 
nazių lakūnų 5 turistiniai 
lėktuvai. Jie oficialiai buvo 
užsakyti Lietuvos oro kliu- 
bui, bet faktinai tai Smeto
nos užpirkimas savo “fami- 
lijai”... Kaip patyriau, 
Voldemaras jau pabėgo pas 
Mussolinį.

KARO STOVIS KAUNE
Kaunas. — Amerikinė ži

nių agentūra United Press 
praneša, jog nuo birželio 
16 d. Kaune įvestas karo 
stovis ir uždrausta žmo
nėms be tikro reikalo pasi
rodyti gatvėse tarp 11 va
landos naktį ir 4 valandos 
iš ryto.

Bordeaux, Francija, birž. 
17.—Vokiečiai šturmu užė
mė visą Francijos Maginot 
tvirtovių liniją. Tai 250 my
lių ilgio tvirtovių virtinė, 
kuri kaštavo Francijai 500 
milionų dolerių.

Francūzų komanda sako, 
kad dauguma jų kariuome
nės pabėgo iš Maginot tvir
tovių linijos.

(Vokiečiai teigia, kad jie 
suėmę daugius francūzų ka
riuomenės ir ginklų iš Ma
ginot linijos.)

Užimdami Maginot liniją, 
vokiečiai pasiekė Šveicarijos 
sieną, užėmė Elzas-Lotarin- 
giją ir gali maršuot j Mar
seilles miestą - prieplauką 
pietuose, prie Viduržemio 
Jūros.
f Bordeaux, Francija, birž. 
17.—Naujasis Francijos mi- 
nisteris pirmininkas mar
šalas H. Ph. Petain pareiš
kė, kad Francija pertrau
kia karą su Vokietija. Ko 
Francija prašo, tai tik gar
bingos taikos su Vokietija.

Sekmadienį pasitraukė iki 
tol buvęs Francijos minis- 
teris pirmininkas Paul Rey- 
naud; tad naujasis Francū
zų ministeris pirmininkas 
Petain tuojaus atsišaukė į 
aukštąją vokiečių komandą, 
prašydamas tuojau sustab
dyt mūšius ir žadėdamas 
tuoj sulaikyti kovą iš fran
cūzų pusės.—Į naująjį, Pe- 
taino ministerių kabinetą 
įėjo ir kai kurie žinomi ša
lininkai susitaikymo su Vo-

PAS HITLĖRJ

A. Smetona, 
šiomis dienomis pabėgęs į Vo

kietiją pas Hitlerį jieškoti 
prieglaudos.

kieti j a.
Sakoma, kad francūzų 

apsigynimo jėgos visai išsi- 
sėmusios.

FRANCO-TARPININKAS
Bordeaux, Francija, birž. 

17.—Maršalas Petain, nau
jasis Francijos ministeris 
pirmininkas, prašė Ispani
jos diktatorių gen. F. Fran
co tarpininkauti dėlei tai
kos tarp Franci jus ir Vokie
tijos.

NAZIAI REIKALAUJA 
BESĄLYGINIAI 

PASIDUOT
Berlin, birž. 17.—Hitleris 

reikalauja, kad Francija be
sąlyginiai pasiduotų Vokie
tijai.

Pasak vokiečių, tai jie ne
sulaikomai žygiuoja gilyn į 
Franciją,% kur tik nori, 
(šiuos žodžius berašant) 
vokiečiai nužygiavo dai’ 70 
mylių į pietus nuo Pary
žiaus; jie, be kitko, sako
si, pasiekę ir istorinį Fran
cijos miestą Orleaną.

Vokiečių orlaiviai be at
laidos bombardavo visus 
svarbesnius Francijos cent
rus.

Vokiečiai sako, kad už 90 
mylių į vakarus nuo Pary
žiaus atmaršavo septynios 
francūzų armijos divizijos, 
visi numetė ginklus, iškėlė 
rankas ir pasidavė vokie
čiams; tai buvo apie 105 
tūkstančiai Francijos karių.

VOKIEČIAI REIKALAU
JA FRANCŪZŲ LAIVYNO

Berlin, birž. 17.—Vokie
čiai pareiškė, kad jeigu 
Francija nori susitaikyti su 
Vokietija, tai turi, be kitko, 
pervest Vokietijai visą 
Francijos karo laivyną ir 
visą orlaivyną.

(Po Anglijos tai francū
zų karo laivynas yra galin
giausias Europoje.) i

Francūzų kariuomenė ab- 
elnai sudėjo ginklus.

Washington, birž. 17.— 
Anglija perėmė sau visus 
Francijos ginklų ir amuni
cijos užsakymus, kuriuos 
Francija buvo davus Jung
tinėms Valstijoms.

Paryžius, birž. 17. — Vo
kiečiai Franci joj baisiu 
smarkumu visur žygiuoja 
pirmyn.

Maskva.—Kai buvęs Lie
tuvos ministeris pirminin
kas Antanas Merkys kalbė
josi su Sovietų komisarų 
pirmininku Molotovu Mask
voje, Merkys patvirtino 
faktą, kad tai Latvijos val
džia paveikė Lietuvą įstot į 
slaptą karinę sutartį su 
Latvija ir Estonija prieš 
Sovietus. Merkio parody
mais taipgi buvo patvirtin
ta jog Latvijos vyriausybė 
stengėsi / įtraukti ir Suomi
ją (Finliandiją) į slaptą ka
rinę sutartį su Lietuva, Lat
vija ir Estonija prieš So
vietų Sąjungą. Latvių val
džia tatai darė po to, kai 
jinai jau buvo pasirašius 
tarpusavio apsigynimo su
tartį su Sovietais.

Maskva, birž. 17.—So
vietų Sąjunga pareikalavo, 
kad Latvija ir Estonija lais
vai įsileistų daugiau sovie
tinės kariuomenės ir suda
rytų tokias naujas valdžias, 
kurios vykdytų tarpusavio 
pagalbos sutartis, padarytas 
su Sovietais pernai.

Sovietų komisarų pirmi
ninkas Molotovas nurodė 
Latvijos atstovui Maskvoje 
F. Koncinsui, kad Latvija, 
padarius tarpusavio pagal
bos sutartį su Sovietais, ne 
tik nepanaikino savo karinę 
sutartį su Estonija, bet Lat
vija dar įtraukė ir Lietuvą 
į slaptą tų trijų šalių su
tartį, atkreiptą prieš Sovie
tus.

Molotovas pareiškė, kad 
tų trijų kraštų karinė su
tartis laužė tarpusavio pa
galbos sutartį, kurią Latvi
jos valdžia buvo padarius su 
Sovietų Sąjunga.

Sovietų komisarų pirmi
ninkas Molotovas, be kitko, 
priminė, jog Sovietai visuo
met ęodė draugiškumą lat
vių valstybei, o Latvijos 
slapta karinė sutartis su 
Lietuva ir Estonija buvo 
neleistinas ir grąsinantis 
Sovietam dalykas.

Sovietai patyrė, jog per
nai gruodžio mėnesį ir šie
met kovo mėnesį buvo su
šaukti trys slapti kariniai 
pasitarimai tarp Latvijos, 
Eštonijos ir Lietuvos ir pa
daryta karinė sąjunga šių 
trijų kraštų slaptai nuo So

vietų. Po to buvo sustiprinti 
ir pagreitinti susisiekimai 
tarp Latvijos, Lietuvos ir 
Estonijos generaliniu štabų.

Tai dabar Sovietai parei
kalavo leist laisvai atsiust 
į Latviją ir Estoniją tiek 
naujų sovietinių karo jėgų, 
kad užtikrinti, jog Latvija 
ir Estonija vykdys tarpu
savio sutartis, padarytas su 
Sovietais.

Sovietai priminė, kad 
Latvija ir Estonija sutarty
se su Sovietais pasižadėjo 
nedalyvauti jokiose karinė
se sutartyse, atkreiptose 
prieš Sovietus, lygiai kaip 
ir Sovietai nedalyvaus jo
kiose karinėse sutartyse, at
kreiptose prieš Latviją ir 
Estoniją.

Ryga, birž. 17.—Sovietai 
atsiuntė stiprias karines jė
gas į Rygą ir į kitus Latvi
jos miestus, taipgi į Tallin- 
ną ir kitus Estonijos mies
tus.

Areštavo Skučą ir Povi
laitį Kaip Raudonar

miečių Budelius
i

Kaunas.—Tapo areštuoti 
generolas Kazys Skučas, 
buvęs vidaus reikalų minis
teris, ir Povilaitis, buvęs 
galva valstybinės policijos. 
Jiedu įmesti kalėjiman ir 
bus teisiami pagal Sovietų 
reikalavimą.

Sovietų vyriausybė nuro
dė, jog Skučas ir Povilaitis 
buvo atsakomingi už tai; 
kad Lietuvos policija grobė 
ir kankino Sovietų karius, 
p r i k 1 a usančius raudonar
miečių stovykloms. Šios sto
vyklos buvo įkurtos pagal 
tarpusavio pagalbos sutartį 
pernai padarytą tarp Lietu
vos ir Sovietų Sąjungos.

Sovietų vyriausybė atra
do, kad Lietuvos policija, 
žinyboje vidaus reikalų (bu
vusio) ministerio Skučo ir 
pono Povilaičio, taipgi nu
šovė jaunesnįjį raudonar
miečių komandierių Butaje- 
vą. Vienas Sovietų karys, 
pagrobtas Lietuvos polici
jos, dar nesurastas.
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Dėlei įvykių Lietuvoje

Tatai, kas šiomis dienomis įvyko Lie
tuvoje, mūsų nuomone, turėjo neišven
giamai įvykti. Daugelis Amerikos lietu
vių mano, kad tatai turėjo įvykti anks
čiau, negu įvyko. Manome, jog šia proga 
būtinaj reikia padaryti trumpa apžvalga 
visko, kas prie šių įvykių privedė.

Spalių mėnesio (1939) padarytąja tar
pe SSSR ir Lietuvos sutartimi, Sovietai 
atidavė Lietuvai Vilnių ir jo sritį. Abie
jų kraštų atstovai pasirašė bendrą apsi
gynimo sutartį, kuria einant, Lietuvoje 
buvo pastatyta apie 25,000 raudonar- 
armiečių. Abi šalys susitarė nedaryti jo
kios su kita šalimi sutarties, kuri kenk
tų vienai iš pasirašiusiųjų po sutartimi 
šalių. Sutartis buvo padaryta tokioje 
dvasioje, kuri gerintų tarp abiejų šalių 
santykius, kuri padėtų abiejų šalių žmo
nėms bendradarbiauti ekonominiai ir 
kultūriniai; kuri rištų abiejų šalių žmo
nes tampresniais, draugiškesniais ryšiais.

Kiekvienas bešališkas dalykų eigos ste
bėtojas pasakys, kad Sovietų Sąjunga 
tosios sutarties ir laikėsi. Kultūriniai 
tarp ębiejų kraštų ryšiai buvo užmegs- 
ti ir jie vis plėtėsi. Prieita prie to, kad 
Maskvoj buvo suruošta lietuviškosios 
knygos paroda, kurią tenaitinė spauda 
gyrė. Į Sovietų Sąjungą buvo pakviesta 
du Lietuvos operos dainininkai koncer
tuoti. Lietuvių rašytojų (prof. Mickevi- 
čiaus-Krėvės, Liūdo Giros, Cvirkos) vei
kalai verčiami į rusų kalbą. Ekonominiai, 
Sovietų Sąjunga aprūpino Lietuvą tais 
būtinaisiais dalykais (gazolinu, druska, 
ir kt.), kurių Lietuva negalėjo gauti ki
tuos kraštuose dėlei karinių aplinkybių. 
Politiniai Sovietų vyriausybė niekur ne
sikišo į Lietuvos vidaus reikalus, palik
dama juos spręsti pačiai Lietuvai. Lietu
voje stovį raudonarmiečiai elgėsi korek
tiškai—tą pripažįsta kiekvienas net ir 
Sovietų priešas. Jie niekur nesikišo, su 
visais mandagiai apsiėjo; jie gyveno sau, 
kaipo svečiai ir bendradarbiai to krašto, 
su kuriuo Sovietai turi bendrą apsigy
nimo sutartį.

Kaipgi, iš kitos pusės, pasielgė tauti
ninkų vyriausybė?

Iš paviršiaus, ji elgėsi gražiai. Jos 
spauda gyrė Staliną, gyrė Molotovą, gy
rė visą Sovietų Sąjungą ir pačią sistemą. 
Bet tai tik iš paviršiaus. Esmėje ji darė 
viską, kad tarp abiejų kraštų santykius 
pabloginti.

Pirmiausiai Lietuvos tautininkai, ku
nigai ir visi anti-sovietiniai nusistatę 
žmonės pradėjo plūsti Sovietus, būk, gir- 
3i, jie apvogę Vilnių!... Net langų stik
lus išsinešė, skelbė jie, nieko nepaliko. 
Tai buvo didelis melas, tai buvo tikslus 
melas. Net ir Lietuvos spaudoje (“Kul
tūroje”, pa v.) švaresni žmonės rašė, kad 
raudonarmiečiai Vilniaus neapvogė, kad, 
jei Vilnių jau kas nors kada nors apvo
gė, tai ne Sovietai, bet lenkų imperialis
tai. Tai buvo pirma purvo gniūžtė, tėkš
ta SSSR veidan. Tai buvo labai nekultū- 
riškas ir nedraugiškas padėkavojimas 
už Vilniaus sugrąžinimą.

Paskui sekė raudonarmiečių šmeiži
mas. Girdi, jie nemokyti, jie tamsūs, jie 
nuskurę, jie toki ir kitoki. Tai buvo tiks
li kampanija, skleista Lietuvos žmonėse, 
kad sukėlus juose raudonarmiečiams ne
apykantą.

Tuo tik nesitenkinta. Pradėta areštuoti

visi žmonės, kurie turėjo bent kokio kon
takto su raudonarmiečiais. Net skalbė
jos, skalbusios raudonarmiečių drabu
žius, persekiota!

Areštavimai ir kalinimai laisvesnių 
žmonių buvo kasdieniškas Lietuvos val
dytojų darbas. Skučas, vidaus reikalų mi- 
nisteris, Povilaitis, žvalgybos viršyla, dir
bo išsijuosę areštuodami ir brukdami į 
kalėjimus ir koncentracijos stovyklas 
kiekvieną, kuris buvo Sovietų draugas, 
kiekvieną, kuris užsiminė apie reikalin
gumą duoti Lietuvos liaudžiai laisvę.

Pagaliau prieita prie to, kad imta 
“kidnapinti” raudonarmiečiai. Jie buvo 
kankinami ir tais kankinimais buvo nori
ma išgaut iš jų /nilitarinės paslaptys. Pri
eita prie to, kad vienas raudonarmietis 
buvo netgi nužudytas. Ir tas viskas, kaip 
dabar išaiški, buvo atlikta su žinia vi
daus reikalų ministerio Skučo ir Povi
laičio !

Šie visi reiškiniai negalėjo neprivesti 
prie to, prie ko privedė. Reikia žinoti, 
kad Lietuvos liaudis, milžiniška josios 
dauguma, norėjo ir nori su Sovietais pa
laikyti gražiausius ir glaudžiausius ry
šius. Bet to nenorėjo tautininkų valdžia.

Mes nuolat ir nuolat kartojome tatai. 
Mes sakėme, kad tautininkų vyriausybė, 
kuri atstovavo mažytės grupės interesus, 
padarytosios sutarties nesilaikys; ji vi
saip jai kenks. Taip ir buvo.

Vilniuje ir kituose kraštuose Lietuvos 
liaudies priešai—ponai lenkai, vokiečių 
šnipai ir kiti—sau laisvai veikė: jiems 
tautininkai nieko nedarė. Bet darbinin
kus ir inteligentus, pareiškusius noro ma
tyti Lietuvą laisvą, tie ponai persekiojo 
žiauriausiai! ,4

Mes nuolat nurodinėjome, kad Lietu
voje turi būti plati vyriausybė, atstovau
janti plačiuosius darbo žmonių sluogs- 
nius. Mes to pageidaujame ir dabar.

Šiuos žodžius rašant, dar nežinia, ko
ki asmenys įeis naujon valdžion. Bet vie
ną galime pilniausiai pasakyti: ji bus ge
resnė už tautininkų valdžią. Blogesnės, 
kaip tautininkų valdžia, Lietuva jau nie
kad neturės.

Mes manome, kad pastarieji įvykiai 
Lietuvoje bus graži pradžia Lietuvos 
žmonių šviesesnio gyvenimo.

A. Smetona Pabėgo
Žinia apie Smetonos iš Lietuvos pa

sprukimą, drąsiai sakome, bus sutikta su 
didžiausiu džiaugsmu ne tik Lietuvos 
žmonių, bet ir milžiniškos Amerikos lie
tuvių daugumos. Smetona — “simbolis” 
Lietuvos žmonių nelaimės. Smetona—uz
urpatorius Lietuvos žmonių teisių. Sme
tona—prispaudėjas ir kankinto j aš Lietu
vos darbo žmonių.

Smetona pabėgo pas Hitlerį. Tai rei
škia, kad jis, viešai pasiskelbęs Sovietų 
Sąjungos prietelium, slaptai dirbo Hit
leriui ir dabar ten jieško užuvėjos.

Pabėgo Smetona—lietuvių tautos ne
prietelius. Iškriks ir visa ta klika, kuri 
aplink Smetoną sukosi. Nušvis lietuvių 
tautos akys, pakils širdys. Sužėrės nauja 
šviesa milijonams ilgai pavergtų valstie
čių, darbininkų ir darbo inteligentų!

Kas Nužudė Policininką 
Igną Bložį?

Nesenai Vilniuje buvo nužudytas vy
resnysis policininkas Ignas Bložis. “Ry
šium su šiais įvykiais Vilniaus policija 
pas įtariamuosius padarė visą eilę kra
tų, kurių metu pripuolamai rasta pas
lėptų ginklų, šovinių, ir tt.”, rašo Kauno 
dienraštis “Laikas.” Bet kas tie įtaria
mieji, laikraštis nepasako.

Mūsų žiniomis, policininką Bložį nu
žudė lenkai teroristai, arkivyskupo Jal- 
bžykovskio globojami. Gąl būt tie patys 
gaivalai ir raudonarmiečius “kadinapi- 
no.” Girdėjome, kad ne tik Bložių buvo 
nužudytas,—pirm jo dar keli asmenys 
mysteriškai buvo nukauti Vilniuje.

Taigi lenkai teroristai Vilniuje “dar
buojasi” ne juokais. Jie turi būti suval
dyti. Pirmiausiai turėtų būti suimti jųjų 
“globotojai”, toki kaip Jalbžykovskis. 
Bet nežinia dėl kokių tai priežasčių bu
vusi p. Merkio vyriausybė juos gražiai 
glostė. Užuot jus suimt, jinai areštavo ir 
kalino tuos žmones, kurie norėjo, kad 
Lietuvos žmonėms būtų suteikta daugiau 
laisvės!
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New Yorko bedarbiai pikietuoja demokratų partijos centralinę raštinę N. Yorke, 
reikalaudami panaikinti bedarbę; panaši pikietininkų demonstracija buvo su
ruošta ir paliai republikonų partijos raštinę.

Karas ir Amerika

dėjęs, kad jis stengsis išlai
kyti mus nuo karo.”

Senatorius Nye po prezi
dento kalbos pasitarė su ki
tais karo priešininkais ir 
sako: “Prezidentas laiko 
kongresą ir liaudį už aviną. 
Mes turime pasirūpinti, kad 
avinas nebūtų papjautas.”

Laikraštininkas Frank 
Gannett po Roosevelto vien
pusiškos kalbos, kurioj jis 
puolė Italiją, Vokietiją ir 
prižadėjo pilniausią pagalbą 
Anglijai ir Francijai, pa
reiškė: “Jo žygis veda mus 
į karą.”

“Thomas E. Dewey sako: 
“žodžiai yra žodžiais neut- 
rališkumo, bet balsas yra 
balsas kariaujančio žmo
gaus.”

Republikonų Partijos pir- 
rn i n i n k a s po nas Glenn 
Frank sako: “Aš nemanau, 
kad bile prezidentas galėtų 
paneigti Amerikos liaudies 
pageidavimus karo ir tai
kos klausimu pirm tuo klau
simu yra kongreso padary
tas žygis.”

Kas liečia darbo mases, 
tai jos jau senai kovoja 
prieš karą, čia suminėsime 
tik kelis faktus. Washingto
ne įvyko jaunuolių kongre
sas, kuris atstovavo 5,000,- 
000 jaunuolių. Kongresas 
pasisakė prieš karą. Kiek 
vėliau įvyko Moterų orga
nizacijų kongresas, kuris 
atstovavo per 3,000,000 mo
terų. Ir jis pasisakė prieš 
karą. Negrų N a c i o n a 1 is 
Kongresas, kuris atstovavo 
kelis milionus organizuotų 
žmonių, o galima sakyti iš
reiškė 11,000,000 negrų troš
kimą. Jis pasisakė prieš ka
rą. CIO darbo unijos, ku
rios turi per 4,000,000 narių. 
Jos yra prieš karą. Dauge-

Dabar Jungtinėse Valsti
jose atvirai kapitalistų 
spaudoje rašo už tai, kad 
įtraukus karan ir mūsų ša
lį. Prieš tuos piliečius, ku
rie stoja už taiką, už nesi
kišimą karan, jungiasi visos 
reakcijos ir karo šalininkų 
jėgos.

Ponas Mark Sullivan savo 
straipsnyj “Baltimore Sun”, 
štai kaip rašo: “Amerika 
ginkluojasi... Mes ginkluo
jamos, nes yra pavojus, kad 
Vokietija gąl būti nugalės 
Angliją ir Franci ją. Jeigu 
to pavojaus nebūtų, tai mes 
nesiginkluotume... T r u m- 
pai, mes ginkluojamės, kad 
bijome pasekmių vokiečių 
pergalės...'* O jeigu taip, tai 
ar negeriau neleisti Vokie
tijai dabar karą laimėti, ne
gu paskui su pergalinga 
Vokietija turėti reikalą?... 
Tat geriau negu pačiai 
Amerikai ginkluotis, tai 
ginkluoti talkininkus. Vie
ton orlaivius budavoti ap
gynimui Amerikos, tai ge
riau juos budavoti talkinin
kams, kad neleidus Vokie
tijai laimėti karą. Europoj, 
nes ten orlaiviai geriau pa
sitarnaus, negu jie būdami 
Amerikoj. Jeigu taip su or
laiviais, tai tas pats ir su 
laivais, kanuolėmis, kitais 
ginklais ir amunicija.”

Pagal poną Sullivan, tai 
ginklus ir amuniciją reikia 
ne vien gaminti Anglijai ir 
Francijai, bet ir perduoti, 
kurie yra Amerikos armi
joj. O ginklams reikia juk 
ir valdytojų, tai sekamas 
bus reikalavimas tuojau 
siųsti armiją Anglijos ir : 
Francijos pagalbai.

Generolas John J. Per
ching, buvęs vyriausias Am
erikos armijos vadas 1914- 
1918 metų kare, sako: “Mes 
turime siųsti ne vien mais
tą, drabužius ir gyduoles, 
bet pasirūpinti siuntimu or
laivių, kanuolių, mažesnių 
ginklų ir amunicijos neri
botame kiekyj.” Taip jis 
kalbėjo Raudonojo Kry
žiaus parengime, kur buvo 
renkamos aukos pagelbai 
Anglijos ir Francijos.

Amerikos atstovas Fran
cijoj ponas William C. Bul
litt telefonu praneša, kad 
reikia melstis už Franciją, 
melstis už Francijos perga
lę. Jis vardan krikščionybės 
reikalauja ne vien melstis, 
bet ir ginkluoti Franciją.

“New York World-Tele
gram” redakciniame straip
snyj, nuo birž. 7 d., už 
Francijos imperializmo ne- Fortres), Boeningus, kurių | “Aš mylėčiau daug geriau 
laimes kaičią suverčia ant detalius Amerikos valdžia jo kalbą, jeigu jis būtų'pri- lų kolonijoj Afrikoj. •

Rooseveltas 
kalbą. Jis 

kad tik sto-

viso-

Francijos komunistų, liau
dies fronto, nenori matyti, 
kad tikrais Francijos išda
vikais buvo ponai Daladier, 
Blum ir kiti buržujai ir 
menševikai. Jis reikalauja 
pulti Amerikoj darbininkus.

“Evening Post” redakci
niame straipsnyj šaukia: 
“Orlaiviai yra naudingesni, 
kaip žodžiai!” Ir reikalauja, 
kad tuč-tuojau Amerika 
perduotų Francijai 2,000 sa
vo armijos orlaivių.

“New York Times”
mis jėgomis stoja už pil
niausią pagalbą Anglijai ir 
Francijai, nepaisant, kas at
sitiktų su Jungt. Valstijų 
neutralitetu. Jo ^pecialis 
korešpdndelitas-^su ' smulk
menomis aprašinėja, kaip į 
Buffalo miestą atskrenda 
Amerikos armijos karo lėk
tuvai, o iš ten į Kanadą.

Anglijoj ir Francijoj su 
dideliu džiaugsmu pasitiko 
prezidento Roosevelto kal
bą, kurioj jis reikalavo pla
čiausios pagalbos Anglijai 
ir Francijai. Ponas Attlee 
džiaugsmu nesitvėrė Angli
jos parlamente dėl tos Roo
sevelto kalbos. Churchill ra
mino anglus, kad Amerika 
ateis išgelbėti Angliją ir 
Franci ją, o Francijos prem
jeras Reynaud reikalauja 
daugiau Amerikos orlaivių, 
tankų ir ginklų.

Hearsto “Journal-Ameri- 
can” reikalauja panaikinti 
bent kokią darbininkams 
teisę streikuoti, nes būk 
darbininkai galį sutrukdyti 
karo orlaivių, laivų, tankų 
ir kitų ginklų gaminimą.

Iš Washington©, birž. 7 d., 
United Press žinių agentū
ra pranešė, kad Anglijai ir 
Francijai jau perleido iš J. 
Valstijų ginklų sandėlių 
600,000 šautuvų, 1,500 ka- 
nuolių ir 250 karo orlaivių. 
Iš Paryžiaus tą pat dieną 
ir ta pati agentūra sako, 

| kad jau perleido 2,500 ka- 
nuolių.

United States Steel Corp, 
pranešė) birželio 11 d., kad 
ji jau (pasiuntė Anglijai ir 
Francijai karo reikmenų už 
$37,000,000. Ši kompanija iš 
karo darosi didžiausius pel
nus ir stengiasi ilgiau karą 
palaikyti.

Ponas Hamilton Fish 
Armstrong reikalauja par
duoti Anglijai ir Francijai 
ne vien senesnius orlaivius, 
bet visus, kokių tik Ameri
ka turi ir net “Skrajojan
čias Tvirtumas” (Flying

nori palaikyti slaptybėj nuo 
kitų valstybių.

New Yorko majoras La- 
Guardija, nuvykęs į Kana
dą, birželio 11 dieną, pareiš
kė: “Jungtinės Valstijos 
dabar yra arčiau paskelbi
mo karo Vokietijai, kaip jos 
buvo laike “Lusitania” nus- 
kandinimo!”

Prezidentas 
pasakė puikią 
taip toli nuėjo,
kavo aktualiai paskelbti ką
rą. 

V

Ponas Herbert Hoover 
pareiškė, kad jis pilnai sto
ja už panaikinimą Johnso- 
no įstatymo, kuris draudžia 
Amerikai skolinti pinigus 
toms valstybėms, kurios ne-'lis Amerikos Darbo Fede- 
atidavė 1914-1918 metų sko-j racijos didelių unijų stoja 
las, tai yra, Anglijai, Fran-i prieš karą. Didžiausia pa
rijai ir jų talkininkėms. Se-' šalpos organizacija — Inter- 
natorius King iš Utah, sako, national Workers Order, 
kad jis įneš rezoliuciją, rei- kuri turi per 160,000 narių, 
kalaujant panaikinti tą įsta- stoja prieš karą. Bedarbių 
tymą.

Senatorius Johnson pa
reiškė, kad jis kovos iš vi
sų jėgų, kad neleidus jo su
manymu padarytą įstatymą 
panaikinti.

Senatorius Pepper, kurio 
sumanymu perleidžiami iš 
J. Valstijų ginklų sandėlių 
ginklai Anglijai ir Franci
jai, pareiškė, kad reikia su
teikti Rooseveltui diktato
rišką galią šioj kritiškoj va
landoj.

Pirmininkas senato užsie
nio reikalų komiteto sena
torius Key Pittman sako, 
kad nėra kas paisyti, kad

organizacijos — Workers 
Alliance, kurios turi kelis 
milionus narių, yra prieš 
karą. Tą pat prieškarinę 
dvasia mes rasime kiekvie
noj didesnėj ar mažesnėj 
darbo organizacijoj.

Valst. Sūnus.

Amerika Remia Talki
ninkus, Kiek Tik Gali, 
Sako Prez. Roosevelt
Washington. — Preziden

tas atsiliepė į paskutinį 
Francijos atsišaukimą kuo 

ginklų pervedimas talkinin-1 greičiausiai ją gelbėt, nes 
kams gali Ameriką įvelti kitaip Franci ja mirsianti, 
karan. Prezidentas pareiškė, kad

Bet yra žmonių, kurie ko
voja prieš karą. Senatorius 
Hatch pareiškė: “Aš manau, 
kad jau yra aišku ir kiek
vienam matoma, kad Jung
tinės Valstijos nėra neutra- 
liškos. Mūsų valstybė nega
li būti skaitoma nekariau
jančia.”

Senatorius Adams sako: 
“Prezidentas neturėtų pri
žadėti Amerikos liaudies 
militarę pagalbą kariaujan
čioms valstybėms. Tokis 
žingsnis yra preliudija į 
karą. Jeigu mes prašome 
Europos šalis nesikišti j 
Amerikos reikalus, tai mes 
taip pat turėtume stovėti 
nuošaliai nuo Europos nesu
tikimų.”

Kongresmanas Rogers 
išklausęs prezidento, kalbą 
pareiškė: “Jo kalba girdisi 
man, kaipo žingsnis į pas
kelbimą karo.”

Senatorius Wheeler po 
Roosevelto kalbos pridėjo:

Prezidentas pareiškė, 
Jungtinės Valstijos jau ir 
dabar duoda tiek paramos 
Francijai ir Anglijai, kiek 
tiktai gali. Tai parama gin
klais, amunicija ir reikalin
gomis talkininkams medžia
gomis.

Senatorius Nye sakė, kad 
Amerika ir nepajėgtų stip
riau remt talkininkus, kaip 
dabar. Girdi, jau tik vienu 
punktu Amerika galėtų 
daugiau padėt Anglijai ir 
Francijai, tai pasiunČiant 
joms Amerikos armiją; bet 
ši šalis neturi gana armijos 
siųst talkininkams.

Iš Italų-Francūzy ir 
Anglų Karo

Roma, 
francūzų liniją ir grumiasi
linkui miesto Nice.

Italai pralaužė

London. — Anglai užėmė 
du italų fortus Libijoj, ita-



“Wasn’t that a life-like movie where Myrna Loy married her boss?” 
“Yeah—mine just canned her.”

Antradienis, Birž. 18, 1940
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Wilkins, Los Angeles exec- 
of Labor’s Non-Partisan 
admits that LNPL is con- 
urging action through the

warranted aspersions in the press 
upon the character, loyalty and de
votion of recently-naturalized citi
zens.

system in the United

would regiment every

“Patriotism”

Gertrude Ribla, young 
soprano, will sing the title 
special presentation of 
Verdi’s “Aida” at Mecca Auditorium
(West 55th Street), Sunday evening, 
June 23rd.

Anti-Alien Hysteria a Cloak 
To Further Drive Against Liberties

4

Trečias puslapis
■,_____ 1 , •.zxs*

Young Demos 
Warn Against 
Attack on Rights

Launch Party 
Against War

LOS ANGELES. — “In order to 
keep America out of real war, we 
are forced to declare political war 
against the Democratic and Repub
lican parties.”

In that statement from a procla
mation urging honest anti-war li
berals to drop out of the Democrat-

___ ___ _ ... __ ic Party and join the Progressive 
toward war by powerful and special Party, canny political observers this 
interests.

* "You must not speak against us’, ■ 
say the powerful ones,”- the bulletin 
editorializes. “The rights of youth 
and youth organizations are being 
sacrificed on the plea that war is 
the proper activity for youth.

“Huge industrial and agricultural 
interests are trying to outlaw labor; 
organizations; are trying to jail la- • 
bor organizers. Spokesmen of the1 
CIO are forbidden to use public 
halls; their speeches are falsified i 
in the commercial press. Labor-hat
ing companies are ready to use NA
TIONAL EMERGENCY as an ex- ■ 
cuse to step down on the Wagner 
Act and the NLRB.

“The radio is used for cries of 
mobilization and conscription —I 
down with freedom of speech and' 
press (of the minorities) and all in 
the name of a national emergency.

“This is fascism. This is an 
tempt, at dictatorship.”

PACIFIC GROVE, Calif. — The 
Monterey Peninsula Young Demo- Į 
crats this week warned in their new, l 
printed bulletin, “Probe,” that “free
dom of speech and press is the first 
right to be attacked” in the drive

Movies and the 
“Fifth Column”

By John R. Chaplin
HOLLYWOOD-In past years 

rious-minded movie fans have w 
dered whether the producers 
read the newspapers. While 
country has faced such burning 
questions as unemployment and rot
ten housing, the cinema has merrily 
fiddled away with one gay little sto
ry after another, the scenes being 
laid in penthouse apartments that 
cost for a month what it would take 
to support a sharecropper family 10 
years.

But the producers are reading the 
papers now. They have discovered 
that phrase "fifth column” and they 
are ready to go to town. As the May 
29 issue of Variety headlined the 
great discovery: “SHOW BIZ VS. 
5th COLUMN; Unite 
kriegers.”

The story beneath 
headline is none too 
says that an important link in Pres. 
Roosevelt’s 
fense “will 
divisions of 
dustries in 
bat ‘Fifth 
activities, and raise the standards of 
national patriotic fervor.”

From Dalias comes word that the 
Interstate Circuit is making plans 
for a series of fifth column shorts, 
the aim being to make every Ame
rican spy-conscious. Rep. Martin 
Dies will be asked to appear in one.

Judging from news reports, it 
would be almost impossible to make 
the average American any more spy
conscious than he has become within 
the last few weeks. The good people 
of Texas, it is said, look tow’ard the 
border every morning to see whe
ther they can detect the dust of an 
advancing column of Mexican 
pickers, fully equipped with 
and dive-bombers.

The local paper in Austin 
ved a call from a housewife 
last stage of jitters. She had noticed 
two rings around the moon 
thought 
thing.

If the 
licity is 
individuals and evils that threaten 
American institutions, all well and 
good. We’d like to see a little pub
licity given to some of the foremost 
Americans who have received deco
rations from Hitler and imitate the 
methods of the Gestapo in their own 
business.

For example, the Interstate Cir
cuit could make some dandy shots 
right 
Why 
union 
Ford 
the story of the espionage and thugs 
used by Ford in an effort to deprive 
his workers of the American right 

of bargaining?
Maybe the movie producers won’t 

agree, but U seems to us there’s 
more danger to American institu
tions in conspiracy and lawbreaking 
by certain giant corporations than 
there is in the specchmaking of the 
local soapbox orator, who stands on 
a corner where everybody can see

Popular Price 
Opera for 
The People

Fifteen hundred residents of New 
York City, attending an Emergency 
Public Meeting called by the Ame
rican Committee for Protection of 
Foreign Born on June 7, heard Rev. 
John Howland Lathrop, Brooklyn 
minister, Carol King, secretary of 
the International Juridical Associa
tion, Edward V. Ręape, treasurer of 
the Caribbean Union, Prof. Bern- 
hard J. Stern of Columbia Universi
ty, who served as Chairman, and 
Rep. Vito Marcantonio discuss the 
“anti-alien” hysteria. As a result of 
the discussions, the following tele
gram was sent to President Franklin 
D. Roosevelt:

IF“As Americans, we feel that these 
statements 'and actions of your ad
ministration seriously endangei' our 
democratic and constitutional rights. 
They promote hysteria and prejudice 
against the so-called alien and 
against naturalized citizens and 
jeopardize the liberty of all Ameri
cans, native and foreign born. The 
registration of all non-citizens, for 
instance,
American and establish the domestic 
passport

I States. We are concerned not only 
I with the rights of that section of 
the population that is made up of 
non-citizens but with our rights also 
as Americans. We feel that these 
rights are being unnecessarily jeo
pardized. The campaign against the 
so-called fifth column is a disguised 
attack upon the liberties of the 
American people.

"We request that in order to best 
protect the welfare and security of 
the American people the present ad
ministration drive against the 
foreign born be stopped and that no 
further inflammatory or unwar
ranted statements or conduct be 

imade by'members of your adminis
tration.”

(Your organization should send 
similar protests to President Roose
velt, to Attorney General Jackson, 
and to your Representatives in 
U. S.

“We, the undersigned, protest the 
widespread uneasiness and hysteria 
against foreign born Americans re
sulting from certain public state
ments and actions on the part of 
your administration. We feel that 
the charges of so-called fifth column 
activity and Trojan horse practices 
made by you and members 
administration and directed 
the non-citizen population 
country are misleading and 
tantiated.

The performance is being present
ed in honor of Alfred Salmaggi, na
tionally renowned impresario, who 
during the past quarter century, has 
striven valiantly in bringing to the 
American public first class presen
tations of grand opera repertoire at 
dollar-top prices. His achievements 
have been definitely socialogical and 
educational. As a special event ce
lebrating the eighth anniversary of 
Mr. Salmaggi’s historical inaugura
tion of dollar-top grand opera at 
the New York Hippodrome 'in June, 
1933, this testimonial performance 
will have as supporting patrons, an 
immense legion of 
sicians who have 
with his activities 
past years.

Miss Ribla, wh.o
tic debut in the same opera at Mec
ca Auditorium (April 7, 1940), 
be supported by an outstanding 
in this performance.

Ralph Errolle, formerly of 
Metropolitan Opera, will sing
role of Rhadames. Maria D’Andrea, 
young Philadelphia mezzo-soprano, 
appears as Amneris and Mario Fio
rella, promising radio baritone, sings 
Amonasro. Nino Ruisi and Gualtiero 
Stafford! appear as Ramfis and The 
King, respectively.

week saw what may well be the 
launching of a third party in Cali
fornia.

The proclamation heaps fiery 
scorn on the reactionary leadership 
now being given the Democratic 
Party by Governor Culbert L. Ol
son, vociferous rear-seat driver of 
the Roosevelt war machine.

It is signed by Richard S. Otto, 
who was manager of the gubernato
rial campaign of Upton Sinclair in 
1934 when liberals first took over 
the old-line Democratic Party ma- 

I chine in California. t
Otto, who was a candidate in the 

'1 May 7 primaries on the “peace—not 
war” slate of delegates for the De- 

. i mocratic national convention, and 
’ | Maynard Hamilton, who is treasurer 

~~jof the campaign, already have 
nr switched their registration to the 

Progressive Party for the coming 
elections.

Hugh 
utive 
League 
sidering 
Progressive Party.

The proclamation raps Roosevelt’s 
acquiescence to the fascist rape of 
democratic Spain, the seizures of 
Ethiopia. Austria, Czechoslovakia 
and other small nations and his re
fusal to halt American shipment of 
war materials to Japan for 
of China.

“In facing these facts,” 
proclamation, . “we must 
that our President is one of the best 
friends of America’s 60 families — 
with their munitions makers, arma
ment manufacturers and Wall Street 
financial lords.”

“We the people,” it pointed out, 
“are determined that America 
not be bathed in blood.

“We are banding ourselves 
ther in a mighty crusade to 
off the vicious attempt of America’s 
60 families with their puppet con
trolled press, radio and moving pict
ure propaganda machinery, to in
volve America 
which is none

“We believe 
ward the end 
own security can best find expres
sion under the banner of the 
gressive Party in California.”

of your 
against 
in this 
unsubs-

Non-citizen residents in 
the United States have time and 
again displayed their loyalty and 
devotion to the democratic principles 
of our American government. They 
helped found this country, have 
contributed immeasureably to its 
development and growth, and today 
stand as an integral part of our 
society.

“Within recent weeks, discrimi
nation against Americans of foreign 
birth has been intensified greatly 
as a result of your proposal to 
transfer the Immigration and Natu
ralization Service to the Department 
of Justice and the recommendation 
made by Attorney General Robert 
H. Jackson for the registration of 
non-citizens. Only two days ago, the 
Attorney General announced that 
new immigrants will in the future 
be fingerprinted and Solicitor Ge
neral Francis Biddle cast un-

the rape
zon
ever 
the

says the 
conclude

shall

toge- 
stand

to Blitz Blitz-

the front page 
specific, but it

in the European war 
of our making.

that our energies to- 
of safe-guarding our

Pro-

CHALLENGER AND CHALLENGED

SACRAMENTO. — The anti-fifth 
column business has become a new 
racket.

Attorney General Earl Warren 
said here last week that fly-by-night 
espionage agencies are demanding 
money from business men to protect 
them from imaginary fifth columns.

One “patriotic” organization has 
been profitably “hunting Trojan 
horses” all over several counties.

Canadian Youth ParliamentI

Calls for “Jobs, Not Conscription”
MONTREAL, Que. — The Youth 

Parliament, dedicated to “fight fas
cism in Canada,” and calling “for 
jobs and not conscription,” assembl
ed here over the weekend at the 
call of the Montreal Youth Council 
and associated organizations.

plans for national de- 
be the marshaling of all 
American amusement in- 
a drive to actively com- 
Column’ and subversive Standard Milk

For the Consumer
September 
housewives 
of milk in

first, New 
will find a 
the stores.

cotton 
tanks

recei- 
in the

B.
setting of a single standard 
the ehd of one of the 
methods of chiseling on

best
un

Beginning 
York City 
single grade 
It will be neither Grade A nor Grade 
B, but “Approved Milk,” and will 
have 'to meet practically the same 
standards as those at present set for 
Grade A. But there is no good rea
son why it should not sell for at 
least as low a price as the present 
Grade

The 
marks 
paying
suspecting housewives.

For the past few years there 
been ho real difference between 
Grade A and Grade B milk except 
that in general Grade A was slightly 
richer. In practice, Grade B stand
ards have been raised so high they 
more than meet the requirements 
set for Grade A by law. In practice,- 
some brands of Grade B milk were 
even richer than some brands of 
Grade A.

has

trturo Godoy

IDEAL WOMAN DRIVER
“My wife runs her new machine 

splendidly, never speeds so fast she 
can’t stop within a foot or two; al
ways pays attention to her wheel; 
never starts one way and then with
out any reason turns off in another 
direction; threads her way around 
corners perfectly.”

“What make is the car?”
“Car? It’s a sewing machine.”

GETS IT AT LAST
“The pedestrian should have 

right of way,” says a writer, 
has.. All traffic moves aside at
first clang of the ambulance gong.

the 
He 
the

SENT TO ATTIC
Complaining that his wife had re

legated him to the attic for two 
years, Harry Moore of Newark won 
an uncontested divorce from his 
wife, Fannie Moore, after eighteen 
years of married life.

Opening at the Y.M.C.A. on Sa
turday, the parliament was attended 
by 160 official delegates and 140 ob
servers. The presence of a strong 
French-Canadian delegatioon of 60 
from such organizations as the Fe
derated Youth Clubs of Quebec 
Jeunes Reformistes, Jeunesses Pa
triotes, Anti-Conscription Commit
tees and others was regarded by the 
organizers as the most important 
single feature of the meeting. These 
delegates were said to represent 
rank and file, hitherto unorganized 
French youth.

“Conscription,” declared the state
ment of the Montreal Youth Coun
cil, “is today the greatest threat to 
the lives and security 
youth. Recent events 
may be only a matter

“Last Thursday was
for the youth of Canada. The office 
of the Montreal Youth Council was 
raided Joy the R. C. M. P. This must 
be seen as an act of intimidation 
against the youth of Canada ...

“This attack against the MYC is 
an attack against the program of 
the youth of Canada, 
cause their banner 
not conscription.

“The MYC has 
mass of youth in
youth grants. Thursday the minister

of Canadian 
show that it 
of days.
a black day

Louis
to Joe Louis’ mighty fists? ArturoIs Godoy’s famed crouch the answer

Godoy, who amazed the world by his split-decision bout with Louis, pro
mises a new surprise that he expects will bring him the world’s title when 
he face Louis in the Yankee Stadium on June 20th. Joe and his trainer, 
Jack Blackburn, claim to have solved the style that almost cost Joo his 
title.

of finance announced a slashing 
youth grants by $700,000.

“The MYC has daily fought for 
a program of pubb^- works—the ar
my of unemployed youth, constantly 
swelling, must be given work. 
Thursday the minister of finance 
said; ‘Public works now’ take 
liday.’

“Montreal business men 
urged the police to raid the 
This attempt to intimidate the 
cil is part of a campaign to stop the 
fight for youth grants, to smash the 
fight for jobs, health, training, 
cation. All to clear 
scription.

“These are the 
cism. Intimidation

a ho

have 
MYC. 
coun-

the road for
edu- 
con-

fas- 
ter- 

rorism. Public hysteria is being 
raised to cover fascist and anti-de
mocratic actions —to muzzle youth 
— to bring in conscription — to 
smash the Canadtan youth congress. 

“The Montreal Youth Council will 
continue to fight for democracy, jobs 
and security against conscription. 
The attempt to label 
versive is the work 
‘fifth columnists’ — 
ionists, the profiteers, 
ries, the fascists.”

Contrasted to this was 
vior of a very small restive minority 
led by Ahe local YMCA delegation. 
This ‘group advocated a resolution 
affirming unquestioning faith in the 
government and calling for deferring 
achievement of legitimate aspira
tions of youth in the interests of the 
"war effort.”

The governing committee on which 
the "Y” was represented had agreed 
that all statements 
from the floor shoud 
the final document 
ment. Although the 
minority was formally included .’“as 
an opinion” in the final draft of’the 
parliament’s findings the dissenting 
group of about a dozen left the 
meeting.

methods of 
will lead to 

is

these as sub- 
of 
the 
the

the real 
conscript- 
reactiona-

the beha*-
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change my name,

your name?

blame you. What

Kashkevich.

First of

first

to

be

of 
or

Look 
from

stood with the 
their fight for

English Teacher-Will you correct 
this sentence, “Girls is naturally bet
ter looking than boys.”

Frosh—Girls is artificially better 
looking than boys.

and opinions 
be included in 
of the parlia- 
opinion of the

in 
as sensible in business, 
bottom first, and start

Joe—I want to 
your honor.

Judge—What is 
Joe—Joe Rotz. 
Judge—I don’t

do you want to change it to?
Joe—Charlie.

- SEARCH US
What becomes of the foreign mar

kets that all countries have lost and 
nobody has found?

Two hats were talking together. 
One said, “You stay here while I go 
on ahead.”

be published in July by 
Lithuanian Daily Laisve 

427 Lorimer Street 
Brooklyn, N. Y.

by Dr. 
256 pages 
Learn to 
read in

speak and 
Lithuanian! 

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

Why? Be- 
has been: jobs,

SPLENDID
A woman has written her 

novel at the age of 80. What a 
splendid example to other novelist!

*

Lith-English
Self-InstructorInitiate a SAFE START

The papers are filled with death 
notices of young men who dive 
head-first into strange waters and 
find bottom unexpectedly near. The 
rule that holds in swimming is 
equally 
for the 
there.

What will be the standards for 
Approved Milk?

“Approved Standards”
It must have 3.3% butter fat. It 

must have not more than 30,000 
bacteria count per cubic centimeter. 
(These bacteria, by the way, are not 
disease germs, but the harmless bac
teria that turn milk sour.) It must 
reach the consumer within 48 hours 
of pasteurization. And every bottle 
or containei’ must have the pouring 
spout completely covered by a cap.

These requirements are practically 
the same as the present require- j 
ments for Grade A. In practice they 
are, with one exception, more than 
met by 90% of the Grade B milk 
now being sold in the city. The ex
ception is the covering cap, which 
is most necessary, since the present 
Grade B cap not only does not pro
tect but is actually a trap for di
sease germs and dirt.

However, since the new caps will 
cost but a fraction of a cent a 
piece, since all other requirements 
are more than met by present Grade 
B milk in practice, there seems no 
good reason why Approved 
should mean a price rise.

Should Price Rise

Peace Crusade

Milk

even

WHAT IS YOUTH?

own Boards of Health to con-

purpose of fifth-column pub- 
to arouse Americans against

the moon and 
the police ought to do some-

in Dallas—at the Ford plant, 
not some interviews with the 
men who were half-killed by 
thugs? Why not dramatize

side propagandist is to make that 
system work so well that you 
couldn’t get an American workman 
to swap it for any other. Not 
at the point of a gun.

“The Best for the Baby”
But Grade A costs an extra three 

cents a bottle, and thereby hangs 
the tale. The New York milk mar
ket is dominated by Sheffield’s and 
Borden’s, and these companies, aid
ed by the psychological effect of the 
very name “Grade A,” have conduct
ed clever advertising campaigns to 
persuade mothers that nothing less 
than Grade A milk was fit for the 
baby. As a matter of fact the slight
ly higher butter fat content of 
Grade A milk is as often as not 
more a hinderance than a help to 
the baby’s digestion.

‘Milking’ the Customer
But the smart advertising brought 

New York’s consumption of Grade 
A milk to more than 400,000 quarts 
a day. At three cents a quart ex- 

and hear exactly what he says. Į tra, that amounts to about $4,500,- 
And it also seems to us that the 000 a year for the milk companies, 

best defense of the American system some of it taken from families who 
against the doubtful appeal of out- could ill-afford it, families who had 

to skimp on the food budget so that

I Says Health Commissioner Rice: 
“I can see no reason why these new 
requirements, which are now being 
met in performance, should increase 
the price of milk to the consumer.”

Though no price rise will be justi
fied, it seems a safe bet that Shef
field and Borden will try to put one 
over. It is just up to the consumers 
to prevent it.

Single grade milk is not new. Ma
ny other communities have already

LOS ANGELES. — The 
Peoples Conference for peace held 
here ovei' the weekend initiated an 
American Peace Crusade for orga
nizing Americans for peace. The 
conference, called by labor, youth, 
minority, church, and progressive 
groups, decided to launch peace 
crusade clubs of five or more mem
bers everywhere in the community 
—within unions, shops, stores, 
churches, social clubs, fraternal 
groups, youth organizations, within 
neighborhoods, city blocks, within 
apartment houses, even within fami
lies.

It ’is planned that when peace 
crusade clubs are formed within ex
isting organizations, immediate steps 
will be taken to procure the official 
affiliation of the organizations.

The conference urged that tempo
rary Crusade Captains be appointed 
in every assembly district to stimu
late the constant organization of 
more and more clubs, in his own 
district.

It is proposed to finance the Ame
rican peace crusade through dues 
$1 per month per club of five 
more.

Skeptic Miss: “Can this coat 
worn out in the rain without hurting 
it?” /

Fur Salesman: ‘‘Lady, did you 
ever see a skunk carrying an um
brella ?”

KELP THE U.S.A 
oui or.
W A i

SAID TO BE
According to a professor, the act

ual roof of the world is seventy 
miles higher than was previously 
supposed. Ambitious American ar
chitects are said to be altering their 
plans accordingly.

the baby could have “the best pro-: established it, including over half 
tection.” ' j the cities in New York State. So

The single grade Approved Milk wlpile New York City is by no means 
puts an end to this practice. Ac-, the first to take this sensible step, 
ceptance of the plan by the Board its decision should help consumers 

_______ ___ _ of Health marks one victory for the! ejsewhere to turn the wheels of pro
Youth is not a time of life; it is consumer organizations in the fight (gtess a little faster. They can ask 

a state of mind:___________________ to clean up the milk situation.

sider the precedent of New York Ci
ty, which, with a daily consumption 
of 3,200,000 quarts, has consented to 
the setting up of a single grade of 
milk in the interests of the consu
mer.

example of the way the American jieople throughout the country are combatting efforts to involveAn
United States in war. Photo shows parade in Cleve land on Mother’s Day.
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Kaip Jie Žiūri į Dabartinį Karą?
(Tąsa)

Tačiau yra viena “kriminalystė,” kurią 
Hitleris papjldė ir kurios jos jam negali at
leisti, tai ta, kad jis atsisakė kariauti prieš 
Sovietų Sąjungą. Taip, šitie Anglijos ir 
Francijos monopolistinio kapitalo valstybės 
vyrai buvo per daug gudrūs ir per daug 
aukštai pasimojo. Taip elgdamiesi jie taip 
pat atnešė pasaulio žmonėms ir pagaliau sa
vo kraštams baisią nelaimę.

Tuo tarpu Sovietų Sąjunga kalbėjo visai 
kita kalba. Sovietų apsigynimas , pasirodė 
didesnis negu įkandamas Hitlerio ginklams. 
Hitlerio agentai buvo sugaudyti Sovietų Są
jungoje ir šalis nuo jų apvalyta; panašiai 
buvo pasielgta ir su Japonijos ir Anglijos 
agentais. Ispanijos Respublikai buvo duo
dama tokia pagelba, kuri, 'nepaisant taip 
vadinamų vipų demokratijų atsižadėjimo, 
būtų užtikrinus jai pergalę, jeigu Blum 
ir Daladier būtų neuždarę Francijos rube- 
žių kritiškam momente ir nesulaikę perga
benimo Sovietų ginklų ir amunicijos, ir jei
gu jie nebūtų leidę Vokietijos orlaivams 
perskristi per Francijos teritoriją į Ispaniją. 
Sovietų pagelba Chinijos Respublikai padėjo 
jai atsilaikyti prieš Japonijos žaibo karą, 
kuris yra Japonijos vedamas Amerikos gin
klais. Sovietų Sąjunga nesiliovė skelbus ko- 
lektyvio saugumo tarptautinių pasižadėjimų 
idėjos. O komunistai visam pasaulyje gel
bėjo statyti anti-fašistinį Liaudies Frontą, 
nepaisant visų pardavysčių ir sabotažo iš 
Antrojo Internacionalo pusės. Virš visko 
milžiniški socialistinės sovietinės ekonomi
jos atsiekimai, kurie dešimteriopai padidino 
krašto įplaukas, ir naujoji Sovietų Sąjungos 
stalinistinė konstitucija, padarė vieną soci
alistinį šeštadalį pasaulio nesugriaunama 
tvirtove. Susidūręs su budinčia galinga so
vietine spėka rytuose ir su supuvusiais im
perializmais vakaruose, Hitleris Parodė po 
Municho, kad jis daugiau palinkęs apsidirb
ti su savo imperialistiniais konkurentais, pa
keisti savo originalį planą pasaulio užkaria
vimui, sekdamas savo gerai žinomą taktiką 
smogti pirma

daryti, šis jų tikslas nustatė visą karo pir
mojo laipsnio formą ir dvasią. Jo pragaiš
tingos pasekmės tiems patiems talkininkams 
paaiški tik dabar, tik antram karo laipsny
je. Vietoj pataisyti pamatinę klaidą, kuri 
atnešė jiems katastrofą, jie tik paaštrino tą 
klaidą ir tuomi padvigubino jos baisias pa
sekmes. Ir šituose žygiuose mes matome 
prezidentą Rooseveltą partneriaujant.

Karas Neprasidėjo už Lenkiją
Paviršutiniai atrodo, kad karas buvo pra

dėtas dėl Lenkijos. Bet tai buvo tiktai pa
lanki priekabė, ką įrodo neužginčijami fak
tai. Anglija nei kiek nedaugiau norėjo ap
ginti Lenkiją, kaip ji pirmiau “apgynė” 
Austriją, Ispaniją, arba Čechoslovakiją. An
glijos valdžia net nepasirašė popieros ka- 
valko, garantuojančio Lenkijai apgynimą, 

paskutinių rugpjūčio dienų, kuomet ka- 
jau buvo nuspręstas. Ji buvo susita- 
Lenkijai duoti mažutę paskolą, bet ir 
nebuvo padaryta, nes jie negalėjo susi-

Kaip tik

į minkščiausią ir silpniausią

vedėjai įti-
pasiūlymai

Franci jos derybų
Sąjungą, kad jų 
nukreipti į palaikymą taikos,

Sovietų Sąjun-

įrodė be jokio
Franc i jos val-

ant

pa- 
su- 
di-

iki 
ras 
rus 
tas
taikyti, kaip ta paskola turi būti praleista. 
O Lenkijos armija niekuomet nebuvo pilnai 
sumobilizuota ir nei vienas apkasas nebu
vo iškastas prie Vokietijos rubežiaus, o tuo 
tarpu Lenkijos rubežius prie Sovietų Są
jungos buvo pilnas moderniškų tvirtovių. 
Lenkijos valdžia pati buvo tik apsilaižius 
iš pokylio su Hitleriu ant čechoslovakijos 
lavono. Ji neturėjo minties, neturėjo min
ties ir jos angliški globotojai, rimtai priešin
tis Hitleriui. Rugpjūčio 28 d. (1939 m.) 
Chamberlainas pasiuntė Hitleriui pasiūlymą 
taip išrišti Lenkijos klausimą, kaip buvo iš
rištas čechoslovakijos klausimas. Viepin- 
tėlis klausimas buvo, ar Hitleris pasiims tai, 
ko jis nori, spėkos pagelba, ar gaus kaipo 
dovaną iš Chamberlaino rankų.
šiame klausime buvo paslėptas tikras visų 
ginčų branduolis. Ir tai buvo ne Lenkija, 
bet ar Hitleris priims Chamberlainą lygiu 
sau partneriu naujam pasaulio perdalinime.

Lenkijos valdžia, su dauguma savo ar
mijos generolų, subyrėjo ir pabėgo užsie
nin pat pirmosiose Vokietijos užpuolimo sa
vaitėse. Jų vienintelis rūpestingas prisiren
gimas buvo susikrauti savo turtus, pinigus, 
brangakmenius ir tt. ir skubiai skristi į 
Londoną ir Paryžių.

Kai Lenkijos valdžia susmuko ir pabėgo, 
Sovietų Raudonoji Armija užėmė Vakarinę 
Ukrainą ir Vakarinę Baltarusiją, išgelbėda- 
ma apie trylika milionų gyventojų. Jų tar
pe buvo apie du milionai žydų. Jie buvo 
tuojau inkorporuoti su pilna lygybe į au
tonominę sovietinę respubliką, suteikiant 
jiems žemės ir perorganizuojant jų ekono
minį gyvenimą. Vakarų buržuazija (tame 
tarpe ir amerikinė, ir ypatingai amerikinė 
žydų buržuazija) buvo daugiau įniršus ant 
Raudonosios Armijos už virš paminėtų žmo
nių išgelbėjimą, negu prieš Hitlerį. Tokia 
gelbėjimo misija, jie manė, yra leistina tik
tai jo didenybės Anglijos Imperijos Kara
liaus ir Imperatoriaus ištikimam tarnui Ne
ville Chamberlainui!

demonstruoja prieš pasikėsinimą antLos Angeles, CaL, organizuoti darbininkai
CIO vado, Harry Bridges; jį nori reakcininkai išdeportuoti iš Amerikos.

Shenandoah, Pa.
Biskis Naujienų iš Mūsų 

Miesto
Birželio 11 dieną baigė 

aukštesnę mokyklą Lijus Mo
tuzą, kaipo vienas iš geriausių 
ir gabiausių šių metų moki
nių.

Lijus yra pažangių, gerai 
mums žinomų tėvų, N. K. Mo
tuzų sūnus, ir taippat neatsi
lieka nuo tėveliu, sykiu su jais 
veikia darbininkiškam judėji
me, ir yra narys Mainierių. 
Kvarteto, priguli prie 213 LDS 
kuopos, kurios jis yra užrašų 
raštininkas. Jis bendrai veikia 
visur, kiek išgali. Nors da 
yra jaunas, bet jau supranta 
darbo žmonių tikslą, tai 
darbuojasi jų labui.

Tai yra garbė tokiems
vams, kurie išauklėjo tokius 
sūnus ir dukteris, nes tokie tęs 

kovos 
žino-

senus draugus ir matyti, kad 
visi dirba tą patį darbą. Nors 
vienas nuo kito yra labai toli, 
bet tikslas yra vienas. Mes vi
si tariam širdingą ačiū drau
gam žemaičiam už jų vaišes. 
O mes atsilygindami prižadė- 
jom visuomet padainuoti, jei 
tik baltimoriečiai kvies 
ant jų parengimų.

Kongresas Skiria Dide
lės Sumas Pinigų Ka

riniams Fabrikams

ir

tė-

Lijui,

tėvų pradėtą darbą ir 
už geresnį būvį darbo 
gaus.

Aš nuo saves linkiu
kad jis ir toliau tęstų taip pa
sekmingai mokslą, kad atsiek
tų savo tikslą, ir kad visuomet 
būtų darbo klasės rėmėju.

mus

Anglijos ir 
kino Sovietų 
nebuvo rimtai 
bet, priešingai, buvo daromi su tuo tikslu, 
kad sukurstyti karą tarpe Vokietijos ir So
vietų Sąjungos blogiausiose 
gai sąlygose.

Šitie pamatiniai faktoriai 
abejojimo^ kad Anglijos ir
dovai tiktai manevravo, idant padaryti ant 
Hitlerio spaudimą ir priversti jį sugrįžti prie 
originalio jo pasimojimo maršuoti prieš So
vietų Sąjuhgą. Tai įrodė, kad jie neturėjo 
nei mažiausio tikslo sudaryti rimtą taikos 
frontą, kuris apimtų Sovietų Sąjungą 
lygaus pamato.

Sovietų-Vokietijos nepuolimo sutartis, 
sirašyta 1939 metų rugpjūčio 23 dieną, 
daužė ir numetė ant šiukšlyno visą tą
džiąją Chamberlain-Daladier-Antrojo Inter
nacionalo strategiją, kuri buvo sukurta ant 
tos idėjos, kad hitlerinę Vokietiją panaudo
ti sunaikinimui Sovietų Sąjungos.

Šitie Anglijos ir Francijos diplomatiniai 
gembleriai pragembleriavo tautų nepriklau
somybę ir savo garbę. Jie paaukojo pačius 
brangiausius savo žmonių interesus. Jie lošė 
pasaulio taika, bejėgių ir nesusipratusių 
žmonių desėtkais milionų gyvybių. Jie gem- 
bleriavo ir pralošė.

Kaip tik tie patys žmonės ir tos pačios 
partijos, kurie garsiausiai gyrė Municho su
tartį mažiau negu metai atgal—atminkite, 
kad tiktai komunistai kovojo ir balsavo prieš 
Municho sutartį —dabar atsistojo priešakiu 
aštriausio pasmerkimo Sovietų Sąjungos-Vo- 
kietijos nepuolimo sutarties ir dar pavadino 
ją “antruoju Munichu”! Kaip tik tie patys 
žmonės ir partijos, kurie viešai meldėsi už 
Chamberlaino pastangų pasisekimą susitar
ti su Hitleriu dėl pasaulio pasidalinimo — 
šitie patys elementai dabar griežčiausiai pa
smerkė Sovietų-Vokietijos sutartį 
riauti vienai prieš kitą.

''Klaidingas Karas,” Nes 
Sovietų Sąjungą

Rugsėjo pradžioje Anglija, 
Francija, paskelbė karą savo
baisai (Hitleriui) todėl, kad ji paspruko iš 
jų kontrolės ir atsisakė originalinės misijos. 
Bet buvo aišku iš pat pradžios, kad jie skai
tė šitą karą “klaidingu karu,” kuris turi būt, 
kaip tik galima greičiau paverstas į “tei
singą karą,” kurį jie ruošė per eilę metų, tai 
yra, į karą prieš Sovietų Sąjungą. Ir jų 
obalsis buvo: “Klaidingą karą pakeisti tei
singu karu.”

Štai kaip reikia suprasti jų visa karinė 
strątegija per pirmuosius aštuonius mėnesius 
Šio karo, nuo rugsėjo 1939 metų iki kovo 
1940 m. O tas reiškė — nors tai,atrodo di
džiausia kvailystė —, kad jie bukaprotiškai 
ėjo tuo 
kės tos 
tegijos. 
dais ir 
tus, jie

tik neka-

Ne

paskui iro 
sutvertai pa

pačiu nubankrutavusiu keliu ir lai- 
sudaužytos anti-sovietinio karo stra- 
Nepavykus Hitlerį papirkti priža- 

perkalbėti pradėt karą prieš Sovie- 
dabar tikėjosi jį priversią taip pa-

Santykiai su Suomija
Tada prasidėjo Sovietų Sąjungos derybos 

su Suomija (Finliandija).
Negali būti jokios abejonės, kad- greitas 

ir taikus susitaikymas būtų buvęs pasiektas, 
jeigu ne įsikišimas Talkininkų ir Amerikos 
įtakos.

Kaip žinote, dabartinis karas jau buvo 
pradėtas ir atrodė, kad didžiosios pasaulio 
imperijos susiėmusios gyvenimo ar mirties 
kovoje, bet Talkininkai, kartu ir Jungtinės 
Valstijos, kartu ir Italija, buvo pasiruo
šusios pradėti militarinį ofensyvą ne prieš 
Vokietiją, bet prieš Sovietų Sąjungą ant 
Mannerheimo linijos! Roosevelto adminis
tracija pasiskubino su didele paskola Man- 
nerheimui. Herbert Hooveris pradėjo viešą 
rinkliavą pinigų armijai ir karo ginklams dėl 
Mannerheimo. Laikraščiai kasdien blofino 
apie stebuklingus Mannerheimo militariškus 
laimėjimus kiekvieną mielą dieną. Pažadė
jimas ištikimybės Mannerheim-Ryti-Tanner 
Suomijos valdžiai buvo padaryta kvotimu ti
krojo amerikonizmo čionai. Atsisakymas 
tokį pasižadėjimą sudėti buvo skaitoma iš
davyste! Kaip ryškiai pasirodė visi tikrieji 
buržuazijos troškimai! Ot, šis karas tai 
jai buvo “teisingas karas,” kuriuomi ji vi
somis pastangomis norėjo pavaduoti “klai
dingą karą” su Hitleriu! Niekados nepamirš
kime šio atidengimo tikrųjų buržuazijos, val
dančiosios klasės troškimų.

Per šį laikotarpį Talkininkų - Amerikos 
strategija buvo tokia: tvirtai laikytis ir ne
sijudinti vakariniame fronte, o aktyviai ves
ti “šiaurinį frontą” ir “pietrytinį frontą,” 
kuriuos galima panaudoti kartu prieš Vo
kietiją ir prieš Sovietų Sąjungą. Planas 
buvo toks: Gegužės mėnesį maršuoti sykiu 
abiemis frontais ir kartu su pagelba bloka
dos tuojau “atvesti Hitlerį prie proto,” pa
darant su juo greitą taiką, ir paskui ben
dromis spėkomis visas jėgas mesti prieš So
vietų Sąjungą. Tai turėjo būti pagaliau 
“teisingasis karas.” Bet Raudonosios Armi
jos sudaužymas Mannerheimo linijos ir pa
darymas taikos su Suomija, vėl sudaužė tal
kininkų strategiją. (Bus daugiau)

Da.bar šiek tiek apie 
apylinkės darbus. Karui pra
sidėjus, dirbom neblogai ir vi
sos kasyklos dirbo gerai. Visi 
buvo patenkinti, o nesusipra
tę žmonės net džiaugėsi šio
mis skerdynėmis; mes jiems 
sakėm, jog nereikia perdaug 
tuo linksmintis ir raminti sa
ve. Tas gali tik ant blogo iš
eiti, nes karai gero neneša nei 
vienai šaliai, bet, atbulai, tik 
didina vargą ir skurdą dėl dar
bo žmonių. Taip ir yra dabar. 
Jau visi matom, kasyklos dir
ba tik 2 dienas į savaitę, su
stabdo pašalpą dėl nevedusių 
vyrų, sako ir tiesiog varo į 
kariuomenę, o jei neisi, tai 
mirk badu. Tai da tik pra
džia, o kas bus toliau, tai bai
su ir pagalvoti.

Todėl mes, susipratę darbi
ninkai, turim kiek galėdami 
kovoti prieš tai, kad šita šalis 
nebūtų įtraukta į Europos 
skerdynes, nes skurdas ir var
gas tada bus daug didesnis. 
Tai veikim, kol da nėra vėlu.

mūšy

Washington. — Jungtinių 
Valstijų kongreso atstovų 
rūmas užgyrė vyriausybės 
sumanymą skolint stambias 
sumas pinigų kompanijoms,

Antradienis, Birž. 18, 1040

kad jos galėtų plačiau is- 
vystyt gamybų karo pabūk
lų ir įsigyt daugius medžia
gų reikalingų karinei pra
monei.

Sumanymas reikalauja 
duot tokiom kompanijom 
paskolas iš valdiškos Finan
sų Atsteigimo Korporacijos.

Amerika Uždrausianti Išve
žimą Senos Geležies

Washington. — Amerikos 
valdžia šią savaitę įneš 
kongresui sumanymą už
draust išvežimą senos ge
ležies į užsienius. Ta gele
žis (skriapai) būsianti rei
kalinga pačiai Amerikai 
ginkluotis.

Senos geležies uždraudi
mas taikomas ypač prieš 
Japoniją.

Washington. — Ameriki
nių Hearsto laikraščių ko
respondentas Europoj, Kari 
von Wiegand turėjo pasi
kalbėjimą su Hitleriu; ir 
Hitleris užtikrino, kad jis 
neužpuls jokią amerikinę 
šalį.

Prezidentas Rooseveltas 
birž. 14 d. pareiškė laikraš
tininkams, kad negalima pa
sitikėt Hitlerio prižadais.

Lithuanian-English 
Self-Instructor
PAKASO DR. J. J. KASKIAUCIUS

Rankvedis angliškai kalbantiems mokytis lietuviškai, 
j Taipgi naudotinas lietuviškai kalbantiems 

mokytis angliškai.

256 PUSLAPIŲ. KAINA $1.50

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

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

duoda teisingas ži- 
ją ir reikia visaip 
ant jos rengiamų 
ir aukoti jai, 
kreipias prie

kt/o- 
mū- 
nes 

žmo-

Sekmadienį, 9 dieną birže
lio, pirmu syk teko būti ant 
“Laisvės” pikniko Baltimorėj. 
Diena buvo graži, tai ir žmo
nių buvo pusėtinai. Matėsi net 
iš tolimų kolonijų. Mat, šia
me neramiam laike visi vis
kuo įdomaujasi. O vien tik 
“Laisvė
nias, todėl 
remti, eiti 
parengimų 
met jinai
sų finansinės pagalbos, 
“Laisvė” yra mūsų darbo 
nių švietėja šioje šalyje. (Tai 
ir remkim ją kiek išgaliųy

Programa buvo labai gera. 
Sietyno Choras iš Newark o 
gal buvo vienas iš geriausių 
kavalkų. Jie taip gerai sudai
navo, jog publika iškvietė ir 
antru sykiu. Gerai dainavo ir 
Baltimorės vietinis choras. 
Taipgi ir Philadelphijos cho
ras gražiai sudainavo. Ukrai- 
nų choras iš Baltimorės yra 
labai geras. O mūsų-Mainierių 
Kvartetas, gal ir neblogai pa
sirodė su savo dainom. Be to, 
buvo da vienas numeris, kuris 
nebuvo garsintas spaudoje, tai 
yra, viešnios iš tolimos Čika
gos, seserys O. ir D. iZdaniu- 
tės. Jos gražiai sudainavo vie
ną dainelę.

Bendrai visas piknikas buvo 
smagus ir gali likti gražaussmagus ir gali likti 
pelno dėl dienraščio.

Baltimoriečiai yra 
žmonės, o jų chore 
žaus jaunimo, kuris 
kvartetą taip gerai palinksmi
no, jog nenorėjom grįžti na
mo iki vėlaus vakaro.

Po pikniko visi užsukom 
pas senus draugus ir buvusius 
šenandoriškius, draugus O. ir 
A. žemaičius, kurie mus labai 
maloniai priėmė ir pavaišino. 
Ten tai 
svečiai 
gražiai 
vakarą, 
nadoriečiai. Tai gražu sueiti

smagūs 
yra gra- 

mūsų

pat užsuko ir draugai 
iš Chicagos. Tai visi 
ir linksmai praleidom 
nes visi yra buvę še-

DIDIEJI ‘LAISVES’ PIKNIKAI
! ' 11 .... - ..... ■ ' •

Maynard, Mass., Liepos 4 July 
FOSE PAVILION PARK

Programoje dalyvauja visi naaujosios Anglijos Lietuvių ^Chorai 
ir garsi rusų dainininkų grupė

Šokiams Gros Walley John’s 8 Kavalkų Orkestrą
Rengėjai prašo iš anksto platinti šio pikniko bilietus.

Brooklyn, N. Y., Liepos 7 July
KLAŠČIAUS CLINTON PARK

BETTS IR MASPETH AVĖS., MASPETH, L. L, N. Y.<

Šokiams Gros Geo. Kazakevičiaus ir Johnny Nevins 
Orkestros

Programoje dalyvaus visi didžiojo New Yorko apylinkės Chorai
I • •

Jau laikas samdytis busus vykimui i šiuos piknikus ir laikas 
registruoti pasažierius.

.............. ............... .-■■■-...... ... . . ■..................................................  - " ..... . *'■  ! .~- ............... ......................... ......... . ..........................i. .....‘.i. J ■...................................... ..... i..,-.
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Apdrauda Darbininkams ir 
Jų Šeimoms Po Socialūs 

Apdraudos Aktu
Jeigu Esi Našlė 

Straipsnis 8
Sulig Socialūs Apdrau

dos Akto, apdrausto alga- 
pelnio našlė gali gauti se
kančias apdraudos naudas:

Mėnesinę apdraudą, jei 
sulaukus 65 m. amžiaus, 
ar kada sulaukia 65 m. am
žiaus ;

Mėnesinę apdraudą, jei
gu jaunesnė 65 m., ir savo 
globoje turi jaunų vaikų;

Visos-sumos išmokėjimą, 
jeigu dar nesulaukus 65 m. 
amžiaus, ir neturi vaikų 
savo globoje; mėnesinę ap
draudą vėliaus, kuomet su
laukia 65 m. amžiaus, jei
gu vėl neištekėjus.

Našles mėnesinė apdrau- 
da yra tris-ketvirtadaliai 
jos vyro uždirbtos apdrau
dos. Visos-sumos išmokėji
mas mokamas našlei nesu
laukusiai 65 m. amžiaus, 
yra lygus šešis syk vyro 
mėnesinės apdraudos su
mai.

Pavyzdin, daleiskime vy
ras gaudamas mėnesinę se
natvės apdraudą iš $25.00 
per mėnesį mirtų sulaukęs 
68 m. amžiaus, palikdamas 
našlę 65 m. ar daugiau. Ji 
gaus, kol gyva, tris-ketvir- 
tadalius jo .$25, ar $18.75 
per mėnesį, jei vėl neapsi- 
veda.

Daleiskim, kad šitas žmo
gus mirė sulaukęs 66 m. 
amžiaus ir kad jo žmona 
turi tik 64 m. Jam mirus, 
jo našlė gautų visos-sumos 
išmokėjimą, tas išmokėji
mas bus lygus
apdraudos sumą, kurią jis 
kas mėnesį gavo. Jeigu jo 
apdrauda buvo $25 per mė
nesį, tai jo našlė gautų še
šis syk $25, arba $150. Tas 
visos - sumos išmokėji
mas mokamas jo našlei, vy
rui mirus, nes jai dar nepri

klauso mėnesiniai išmokė
jimai. Kada ji sulauks 65 
m. amžiaus, jeigu tuom lai
ku vėl neištekėjus, jai pra
dės mokėti po $18.75 per 
mėnesį.

Kada apdraustas darbi- 
'ninkas miršta palikdamas 
jauną našlę, su mažais vai
kais jos globoje, našlė ir 
kiekvienas vaikas gaus 
mėnesinę apdraudą taip il
gai, kol vaikai pasiekia 16 
m. amžiaus, arba 18, jeigu 
vis lanko mokyklą. Našlės 
suma bus lygi trim ketvir
tadaliams jos vyro uždirb
tos apdraudos; 
vaiko apdrauda 
tos sumos.

Pav.: Jeigu
sidirbo apdraudą iš $25, tai 
našlės apdrauda bus $18.75, 
ir vaikas gaus $12.50. Tas 
reiškia, kad jeigu yra du 
vaikai toj šeimoj, kiekvie
nas iš jų gaus po $12.50 per 
mėnesį, ir su motinos ap
drauda, iš viso, šita šeima 
gaus $43.75.

Mažiausia suma, kurią 
šeima gali gauti yra $10 
per mėnesį. Kiton pusėn, 
šeima, kuri gauna $20 ar 
daugiau, galės gauti tik du 
syk tėvo apdraudą, arba 
80% jo vidutinės mėnesi
nės algos, ar $85, kuri tik 
suma yra mažesnė.

Pav., daleiskime,
žmogus paliko našlę ir tris 
vaikus, ir kad prieš mirtį 
tėvas uždirbo apdraudos 
iki $25 per mėnesį. Šitos 
šeimos apdrauda pasiektų 
$56.25. Ta suma yra dides
nė negu įstatymas paskiria, 
nes įstatymas sako, kad 
apdraudos išmokėjimai ne
gali viršyt du syk tėvo mė
nesinę apdraudą. 
atsitikime, 
gauti $50.

ba iš tėvų prašyt cento kito 
dėl savo reikalų.

Taip ir universitetuose. Vai
kai bagotų tėvų turi gerus lai
kus, priguli prie visokių kliu- 
bų, važinėjasi su gražiais ka
rais. Tie yra pritarėjai šių su
rėdymo. O bieclnų tėvų vaikai 
turi būt jų užpakalyje, nes ba
gotų tėvų vaikai gauna geras 
markes mokyklose, nors sa
vo pareigų ir neatlieka taip, 
kaip reikia. Tai matome, kad 
ir mokyklose 'yra 2 klasės — 
biednų ir bagotų.

Waterbury, Conn.

šešis syk

Seattle, Wash.

apmokami, kad negali 
ne savo kvotą išpildyt į 
kempes. Tai pasirodo, 
jie nelabai pritaria tam 

Dar mes neužmiršom

Mūsų Naujienos
“Seattle Times” praneša, 

kad jaunuoliai nenori rašytis 
į CCC kempes. Sako, kad 
King paviete kvota yra liepos 
mėnesį 264 jaunuoliai, o įsi
rašė tik 17. Sako, kad jau
nuoliai nenori rašytis, nes 
rui iškilus jie pirmutiniai 
retų eiti Anglijos turtus 
gint.

Toliau tas laikraštis rašo, 
kad jaunuoliai gerai užlaiko
mi tose kempėse ir gerai ap
mokami, po $30 į mėnesį ir 
turi dirbt 40 valandų į sa
vaitę. Tai neprasta mokestis, 
apie $1 už aštuonių valandų 
darbo dieną. Ar nepagirti
nas daiktas, kad jaunuolius ši
ta šalis taip gerai aprūpina. 
Tai dėl ko tie jaunuoliai ne
gali eit savo galvą guldyt už 
tai, kad jiems valdžia moka 
$30 į mėnesį? Ar gi jūs, jau
nuoliai, tik tiek esate verti?

Ponas Rooseveltas, kalbėda
mas per radio, pareiškė, kad 
tik mažuma priešingi - karui. 
Bet čia pasirodo, kad tie, ku
rie kovos už šią šalį, taip ge
rai 
gaut 
CCC 
kad 
karui.
pereitos skerdynės, 1917 me
tų. Dar ir šiandien mokam 
taksus už pereitą, o jau tuo- 
jaus pradėsim mokėt naujus 
taksus už naują karą.

—o—
Čia visur uždarinėja WPA 

darbus. Sako, kad pinigų nė
ra dėl pašelpos bedarbiam. 
Bet karo reikalams yra iki va-

ka- 
tu- 
ap-

kiekvieno 
yra puse

vyras uz-

kad

Mūsų Naujienos
Birželio 12 dieną įvyko Lie

tuvių Literatūros Draugijos 28 
kuopos susirinkimas naujoj 
vietoj. Prisirašė du nauji na
riai, J. Laurinaitis su žmona.

Komisija išdavė raportą 
apie kambarius, kur pirmiau 
kuopa laikydavo susirinkimus. 
Iš raporto pasirodė, kad kuo
pai per metus atseidavo $360 
rendai, nepriskaitant šilumos 
ir šviesos. Pasirodo, ką paren
gimais uždirbdavo, turėdavo 
išmokėti rendai. Jei prisegda
vo reikalas paaukoti darbi
ninkiškiems reikalams, iždas 
būdavo tuščias, nebūdavo iš 
kur. O prižiūrėjimas tų kam
barių irgi būdavo didžiausia 
našta.

Nors ir da$ar kambarį gau
name ne veltui, bet daug dar
bo atsimeta. Dabar už šią pa
talpą LLD kuopa mokės du 
doleriu už susirinkimą. Vieta 
švari, gerai apšviesta. Susirin
kimai bus laikomi sekamai: 
Lietuvių Darbininkų Susivieni
jimo kuopos pirmą trečiadienį 
kiekvieno mėnesio, LLD kuo
pos antrą trečiadienį, Vilijos 
Choro pamokos kas antradie
nį kožną savaitę.

Komisijos raportas priimtas 
vienbalsiai su pagyrimu už su
tvarkymą naujos vietos. Mitin
gas užsibaigė gražioje nuotai
koje.

Partijiečiai Rengiasi Prie 
Metines Iškilmes

Lietuvių Komunistų kuopos 
draugai rengiasi prie savo me
tinio pikniko. Jie rengiasi la
bai’ stropiai ,kad sudarius di
delį, šaunų pikniką — skir- 
tingesnį nuo kitų piknikų. Tu
ri pasikvietę gerą kalbėtoją, 
d. O. Rucker, kuris kandida
tuoja į Ohio valstijos seimelį. 
Jis kalbės apie dabartinę ne
aiškią padėtį Europoje ir čio- 
nais Amerikoje.

Prie įžangos tikieto, kuris iš 
kalno perkant kainuoja tik 15 
centų, bus duodamos 3 dova
nos: $3, $2 ir $1 pinigais. Bus 
ir kitokių dovanų. Turės gerą 
orkestrą šokiams ir bus kito
kių įvairių pasismaginimų iki 
vėlai nakties.

Kaip jau visiems yra žino
ma, kad Komunistų Partija 
nuolatos skleidžia 
tarpe dirbančiosios
visados eina visų kovų prieša
kyje už pagerinimą darbinin
kų būvio, už geresnę visos 
liaudies ateitį, už demokratiją 
ir taiką. Todėl mūsų draugai 
partijiečiai yra verti geros pa
ramos nuo visų, kurie mylime 
apšvietą ir demokratiją.

Partijiečių piknikas įvyks 
birželio 23 d., Machutos Dar
že, tarpe Glenridge ir Green 
kelių.

Partijiečių Draugas.

PRANEŠIMAI E KITUR
SO. BOSTON, MASS.

ALDLD 2 kp. moterų svarbus su
sirinkimas įvyks ketvirtadienį, bir
želio 20 d., 8 v. v., Piliečių Kliube, 
376 Broadway. Šiame susirinkime 
aptarsime kaip prisirengti prie di
džiojo dienraščio “Laisvės” pikniko, 
kuris įvyks 4 d. liepos, taipgi prisi
rengti ir prie ALDLD pikniko, kurį 
bendrai ręngiam su monteliečiais 
liepos 13 ir 14 dd., Tautiškame Par
ke. Todėl nepamirškite dalyvauti su
sirinkime. —H. T. (143-145)

NEWARK, N. J.
Sietyno Choro pamokos 

trečiadienį, birželio 19 d., 8 
Reikia prisirengti prie “Laisvės” pik
niko, liepos 7 d. Klaščiaus Parke, to
dėl svarbu, kad kiekvienas narys 
lyvantų pamokose. (143-144)

DETROIT, MICH.
Lietuvių Moterų Pažangos Kliubo 

susirinkimas įvyks birželio 20 d., 
7:30 v. v., Draugijų Svct., 4097 Por
ter St. Visos narės prašomos būti 
susirinkime. — K. L. (143-145)

seimą
Šitame

liai, net 5 bilionai paskirta.

Nors popieros pilnos prira
šytos, kad visur darbai eina 
kaip iš pypkės, bet kaip žmo
gus nueina prašyt to darbo, 
tai bosai sako, kad turi už
tektinai senų darbininkų.

Čia popierinių dirbtuvių dar
bininkai laimėjo algų pakėli
mą po 214c į valandą ir vie
ną savaitę atostogų su užmo
kesčiu, kurie išdirbę toj kom
panijoj po 2 metu. Dabarti
nė jų mokestis 65c į valandą 
paprastiem darbininkam, o 
moterys gauna po 52 l/žc i va
landą.

Su unija ant vienų metų 
pasirašė kontraktą sekančiuo
se miestuose popieriniai fabri
kai: Vancouver, Port Angeles, 
Sumner, Hoquiam, Anacortes, 
Bellingham, Longview, Shel
ton, Port Townsend, Everett, 
ir Tacoma. Visi minėti mies
tai yra Washington valstijoj.

— O-----

Birželio 7 d. University of 
Washington gavo diplomus 2,- 
207 jaunuoliai, kurie pabaigė 
savo mokslą. Yra gatavi stot 
į darbą, jei bus galima gaut. 
O gal turės stot į bedarbių ei
les.

Taipgi iš aukštesnių moky
klų ir vėl gavo diplomus keli 
tūkstančiai jaunų vaikinų ir 
merginų, kurie neturi iš ko ei
ti toliau į mokyklas. Tie tu
rės jieškot darbo arba stot į 
tą bedarbių armiją.

Sunki padėtis tų jaunų vai
kinų ir merginų, kurie pabai
gę mokyklas ir jau norėtų 
pradėt sau gyvenimą. Bet ka
pitalistų surėdyme jaunuoliai 
turi stovėt bedarbių eilėse, ar

apšvietą 
liaudies,

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

Waterburio Moterų Kliubas 
rengia prieškarinį masinį mi
tingą birželio 21 dieną Wilby 
High Schoolėje. Svetainė ran
dasi ant Willow St. Kam lai
kas pavėlina, reikia dalyvauti 
šiame susirinkime.

W aterburietis.

Mahanoy City, Pa.
9 d. 
sek-

visa 
ačiū

LDS 104 kp. piknikas 
birželio buvo visapusiškai 
mingas. Tikimės, kuopai 
puikaus pelno. Už tai 
mūs kuopa taria širdingą
draugam ir draugėm, kurie 
lankėsi iš tolimesnių miestelių, 
k.t., Wilkes-Barriu, Coaldale, 
Tamaqua, Minersville, She
nandoah, ir kitiem. Turbūt 
negali būti linksmesnės va
landos, 
draugam 
matytais, 
praeitį.

Ačiū visiem lankiusicm mū
sų parengimą, mes irgi nepa
miršime jūsų parengimų.

LDS 104 Kp. Koresp.

kaip kad susieiti 
su draugais, seniai 
ir pasikalbėti apie

Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėje”.

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

Junior Deluxe Portable

Remington Model No. 5 Deluxe

867.50Deluxe Noiseless Portable
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Daugybė kitų daiktų ir 
daiktelių sau reikalin
gų rasite mūsų didelė
je krautuvėje. Užeikite 
pamatyti.

Remette Portable Typewriter 
(Educational Keyboard No. 3410)

įvyks 
v. v.

TRADE IT IN l-OR A 1

IVJEWELjBuiovnj

“LAISVĖS” ADMINISTRACIJA
427 LORIMER ST. BROOKLYN, N. Y

Remington Model No. 1 Deluxe $59.50

m

/v

HANDY LUNCH
A. ADAKAUSKAS, Sav.

Kalnas su kalnu gal ir nesusitinka, 
bet lietuvis su lietuviu visados susitinka.
Jeigu šią vasarą būsite Montreale,

■ tai būtinai užsukit ir pas mus.
Mūsų restoranas atdaras visą naktį.
Jūs tikrai jausitės čia kaip namie.

Pirmos Rūšies Maistas. Nesigailėsite Atsilankę.

HANDY LUNCH
1222 Mount Royal East, Montreal, Canada

Tel., CH. 0228

ĮSIGYKITE dabar 
žemiau parodyta tik keli iš mūsų didelio sandėlio 

šios rūšies daiktų.
Your Old Ware M 
n wtfdJt, mvftsifA

50 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-3622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

J. GARŠVA
Grabo'rius-Undertaker

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

krikštynom, kitkam.
231 BEDFORD AVE.,
* BROOKLYN, N. Y.

Telephone: EVergrcen 8-9770

Sveikata Ligoniams
Knygutė aprašo visokias vaistiškas 

žoles, žiedus, šaknis, žieves, lapus ir 
lt., su paaiškinimais nuo kokių ele
mentų ir kaip jas vartoti. Pridedame 
dabartinės naujos europinės karės 
spalvuotą žemlapį, parodantį strate
giškas vietas laivams, orlaiviams, ir 
kiek mylių įvairių šalių sostinės yra 
viena nuo kitos. Kaina 35c., arba 3 
setai už $1.

Taipgi pas mane galite gauti viso
kių žolių ir šaknų už pigesnę — 
wholesale —kainą, negu kitur, per
kant svarais.

M. ZUKAITIS
232 Dean Road

&

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS

nuo $1.50 augštyn 
Daimantai 

Melsvi-balti ir pertekto

ROBERT
LIPTON 

J E W E L E R 
Įsteigta 1892 

701 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

Tarpe 
Graliam & Manhattan Avės.

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

SKELBKITES “LAISVĖJE”
r

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

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

Ištyrimas dovanai.
ir šlapimo Tyrimai, X-Spinduliai

Telefonas: Humboldt 2-7964

O

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

530 SUMMER AVENUE 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

MOKYKLOS BAIGIMO PROGA
APDOVANOKITE JAUNUOLIUS

©3

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čiely 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 inlesrus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svori ir kainas.

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

Daroma Kraujo

DR. L. ZINS’—--'
110 EAST 16 ST., NEW YORK, N. Y.

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

Puikiausia berniukui r mergaitei dovana — tai naujas Remington Type- 
writeris. Artinasi^lnokyklų baigimo sezonas—Graduations. Apdovanykite 

savo jaunuolius gražia, nauja Remington Typewriter mašinėlė

849.50

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

/luoda didelę nuolaidą.

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

000000000000000000
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organizacijų 
per
virš

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

kamo] Krautuvėj

Manhattan Liquor Store

Beštas puslapis

vietą reikia užsisakyt

dą

Sveikina iš Kelionės
iš

iš čion einančiu busti, 
j abi puses $1, įžanga

Queens Apskrityje esą 9,203 
berniukai organizuoti įvairos- 
na skautų grupesna.

Fund ir 
J. Spur- 
Station, 
Palių d i-

Kaitų $11. Blankos

Walter 
Anta- 

sekr.; Jurgis 
Karpus 'ir Juozas Kairys, iž
do globėjai.

Drau- 
rengia- 
jau šį 

23-čią. Į 
keliais,

A

Dariaus-Girėno Pamin- 
. klui Statyti Aukos

Šiuomi pranešame gautų au
kų devintą paskelbimą, pri
siųstą nuo Fondo iždininko p. 
J. Spurgos iki gegužės 27 d., 
1940 metų:

Nuo New Yorko Lietuvių, 
per Kazimierą Kavaliauską, 
New York, gauta $27 ir laiš
ke sako: “Mes, New Yorko 
lietuviai, norime prisidėti prie 
Šio garbės darbo dėl žuvusių 
mūsų lakūnų Dariaus ir Girė
no pamįnklo statymo.”

Nuo Lietuvių Darbininkų 
Draugijos Moterų 10 kuopos, 
per K. Stepanavičienę, Cliff
side, N. J., priimta $5.

Nuo Sietyno Choro iš East 
Orange, N. J., per Joe Žu
kauską, prisiųsta $1.55. Blan
kos numeris 171.

Nuo Povilo Ikamo, savinin
ko moteriškų apsiaustų siuvy
klos, Brooklyn, N. Y., surink
ta nuo darbininkų ir kitų as
menų, aukojo: Povilas Ikam»s 
$2.50; po $1—Benjamin šli- 
pikas, Paul Witkus, Charles 
Ikamas, Pranas Lauraitis; po 
50c—George Kilbauskas, Kate 
Kilbauskas. John Ligmont, 
Karl ‘Jablauskas, John Svilas, 
Anna Stiklickas, Anna Zaba- 
rauskas, Helen Rupeika, Pius 
Oleka, 
numeris 320.

Nuo Neprigulmingo Piliečių 
Kliubo iš Cliffside, N. J., per 
J. Bakaną, Cliffside Park, N. 
J., gauta $10 ir surinko nuo 
pavienių asmenų Cliffside 
Parke. Aukojo po $1 : L. Po
cius, A. Welukonis, J. Ignas 
Prie'škinis, G. Latvis, A. čir- 
vinskas, A. Pukanas, J. Stau
gaitis, J. Bakanas; po 50c— 
J. Grabauskas, G. Weluko
nis, J. Miller, B. Naudžiūnas, 
A. Januškeviče; 25c—L Gri- 
čius. Kartu $10.75. Blankos 
numeris 262.

Nuo Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje 300 kuopos, per P. 
Vaicekauską, Aurora, III., su
rinkta, aukojo po $1 : A. Po- 
kas, P. Vaicekauskas, Dominic 
Guzauskas, Antanas Guzaus- 
kas: po 50c—A. Krestopaitis, 
Y. Garbauskas. J' Česnauskas, 
J. Capas. Smulkių 80c. Kartu 
$6.80. Blankos numeris 492.

Aukščiau pažymėtų aukų 
gauta $72.10. Tai yra malonu 
paskelbti tokia suaukauta su
ma per draugijas ir pavienius 
asmenis, čia taipgi tenka kre
ditas Bronxo lietuviams, Liet; 
Amerikos Demokratų Kliubui 
ir kitoms draugijoms, nes jie 
pirmutiniai suruošė pramogą 
gegužės 18 d. Dariaus-Girėno, 
paminklo statymo naudai. Už 
tai visiems pasidarbavusiems, 
aukautojams, aukų rinkėjams 
tariame širdingiausią padėką.

Taipgi primename išsiunti
nėtas aukų rinkimui blankas 
draugijom bei pavieniam as
menim, kurių laikas pasibai
gė su birželio 1 d., š. m., ir 
prašome parinkti aukų ar pa
skirti iš iždo ir grąžinti komi
teto iždininkui, išrašant čekį 
ar money orderį vardu Darius- 
Girėnas Monument 
siųskite antrašu Mr. 
ga, Port Jefferson 
Long Island, N. Y.
jimui siuntėjas gaus kvitą nuo 
iždininko už pasiųstas aukas, 
ir rinkėjo prašome tą žinią 
teikti žodžiu savo aukotojams, 
jei kuris to klausia. Visos 
gautos aukos apsaugotos po 
kontrole dviejų iždo globėjų 
ir iždininko, kuris yra po už
statu ir atsakomingas. Tėmy- 
kite aukų paskelbimus laik
raščiuose ir, kartais, trumpų 
pranešimų per radiją. Kurių 
aukos dar nepaskelbtos, tai 
yra pas rinkėją ir renka dau
giau.

Taigi, visus kviečiame į 
ką, petys petin remkime, 
sų didvyriams lakūnams 
riui ir Girėnui paminklą

. Antradienis, Birž. IŠ, 1940)

Elektristų Unija prieš 
Ėjimą Karan

United Electrical Workers 
Unijos, CIO, Generalė Taryba 
savo posėdyje pereitą sekma
dienį svarstė unijos atsinešimą 
į dabartinį karą ir “nacionalę 
apsigynimo” programą ir pa
reiškė, kad jinai griežčiausia 
stoja prieš bile kokį bandymą 
šią šalį įstumt į karą.

Taryba taip pat užgyrė CIO 
Pildančios Tarybos neseniai 
padarytą pareiškimą dėl nac. 
apsigynimo ir perspėjo darbi
ninkus kovot prieš tuos, kurie 
po priedanga nac. apsigynimo 
puola darbininkus.

Važiuosim į N. Jersey 
Būsimą LLD Pikniką
Lietuvių Literatūros 

gijos 2-ro Apskričio 
masis piknikas įvyks 
sekmadienį, birželio 
jį rengiamasi visais
bet daugelis, kurie savų auto- 
vežimų neturi ir komplikuotų 
traukiniais ir miestavais bu- 
sais važiuoti kelių nenor jieš- 
koti, tie susirinks prie “Lais
vės” 10 vai. ryto ir 10:30 iš
važiuos 
Kelonė 
25c.

Buše 
ir užmokėt iš anksto. Tai pada
ryt galima “Laisvės” raštinėj 
ir pas platintojus.

Piknikui vieta labąi graži. 
Bus dainų programa, šokiai, 
dovanos, vaišės.

Visų Atydai

Iš anksto platinamose pikni
ko bilietų knygelėse yra už
rašyta, * kad piknikas būsiąs 
Union City. Tai klaida. 'Kad 
išvengt bereikalingo važinėji
mo ir piktumo, visi prašomi į- 
sitėmyt, jog piknikas bus Old 
Cider Mill Parke (Grove), 
Union, N. J., ne Union City, 
kuris yra visai kitoj apylinkėj, 
toli nuo Union, N. J.

“Kas Dedasi su Federaliais 
Darbininkais Laike Karo?”

Toj temoj ruošiama prakal- 
bos-diskusijos šio penktadie
nio vakarą, birželio 21-mą, 
Washington Irving High 
School patalpose, 16th St. ir 
University Place, N. Y. Vaka
rą rengia United Federal Wor
kers of America Unija, CIO. 
Kalbės Morris Watson, Laik
raštininkų Gildijos vice-prezi- 
dentas, ir Dr. Bella Dodd iš 
Mokytojų Unijos.

Columbia dramos grupė per
statys dramatišką scenos vaiz- 

Johnny Got His Gun.”

Sveikindama laisviečius 
kelionės,; d. K. B. Karosienė 
rašo: “Jau pasiekėm kalnuo
tus vakarus. Oras gražus.” 
Atvirelė išsiųsta birželio 14- 
tą, iš Cheyenne, Wyo., kur jos 
sustojo pasilsėt kelionėje at
gal į Kaliforniją su dukrele 
Eugenija ir jos drauge Edith. 
Jos važiuoja per kalnus ir ty
rus šeimos automobiliumi, be 
“stipruomenės” globos. Ypa
tinga dabar gadynė, drąsios 
moterys.

Jauni žmonės Sekinsi i Mokytoju Unija Gelbės 
Marksistinio Mokslo pj^

Darbininkų Mokykla, 35 E. 
12th St., New Yorke, skelbia, 
kad dieniniam šešių savaičių 
kursui toj mokykloj užsiregis
travo studentų iš 11-kos vals
tijų skersai ir išilgai šalį. Yra 
net iš taip toli, kaip Oregon 
ir Washington, iš kur vien ke
lionė lėšuoja desėtkai dolerių.

Mokinimas lėšuoja $25. Bu
tą ir^ maistą gaut prieinamiau- 
siomis kainomis pagelbsti mo
kykla. Esą nuotikių, kur bu
vusieji mokiniai, patys aukš
tai įvertindami mokykloj įgy
tą žinojimą, suranda būsi
miems mokiniams prieglaudą 
visai už pusdykį. Prie to, per
eitais dviem sezonais buvusie
ji mokiniai suaukojo dvi sti
pendijas šių metų moki
niams, kurie kitaip nebūtų iš
galėję lankyt kursus. Fondą 
jie sudarė atminčiai A. Mar
koff, buvusio Darb. Mokyklos 
vedėjo ir tų vasarinių kursų 
įkūrėjo.

Kursai prasidės liepos 8-tą, 
baigsis rugpjūčio 16-tą.

Vasarinius kursus daugiau
sia lanko studentai, bet yra ir 
įstaigų ir šapų' darbininkų, ku
rie vasaros atostogų metu 
gauna progą ištrūkt iš darbų.

Darbininkų Unijoms, turin
čioms savo eilėse daugelį na
rių nepiliečių, WPA Mokytojų 
Unija pasiūlė teikt nemoka
mus kursus paruošt narius pi
lietybei.

Mokinimas susidės iš klasių 
pramokint anglų kalbos ir ra
šybos, be ko dabar nedalei- 
džia prie pilietybės; pamo- 
kins-paaiškins įvairius klausi
mus, ir procedūrą, kurią rei
kia žinot-pereit išgaunant pi
lietybę.

Unija, kaip pareiškė unijos 
vice-pirmininkas ir švietimo 
Komisijos narys Herbert New
ton, tą pagelbą unijoms pasiū
lė kaipo dalį savo organizaci
jos kovos už apšvietą ir taiką, 
taipgi prieš atakas ant ateivių 
ir unijistų civilių teisių.

Būdingą Aptarnautoją 
Unija prieš Karą

Pradėjo Finansinį 
Vajo su $17,000

Angliškame darbiniu kų 
dienraštyje ‘Daily Workeryje’ 
skelbiama, kad New Yorko 
Valstijos komunistai pradėjo 
šį rinkimų kampanijos ir spau
dos vajų su $17,000. Vajus 
oficialiai prasidėjo birželio 
15-tą, tačiau numatydami 
svarbumą padėties, komunis
tai ir simpatikai nelaukė, pra
dėjo darbą dar prieš oficiali 
paskelbimą.

Viso šiame Vajuje komunis
tai yra nusistatę sukelt $300,- 
000 ir juos nori sukelt .kaip 
galint greičiau, kadangi tai 
yra fondas darbams prieš ka
rą — literatūrai, mitingams, 
radio kalboms, kuriose komu
nistai aiškina, kas ir dėlko no
ri įtraukt mūsų šalį į karą. 
“Apginkluok mases
mu,” sako komunistai, “keno 
ir dėlko šis karas, mūsų jan
kes nei surišę nenuveš Euro
pos karam” Tam žinojimui 
skleisti komunistai ir deda šį 
fondą. Daugelis jau aukojo 
dienos uždarbį. Komunistai 
taipgi kviečia visus partijos 
simpatikus, ir karo priešus 
prisidėti aukomis.

žinoji-

Komunistai Darbuojasi 
Prieš Karą

Komunistų Partijos sekcijos 
kuopos visame didžiajameir

New Yorke, kaip matyti iš 
pranešimų spaudoj ir visose 
apylinkėse skleidžiamų prieš
karinių lapelių, yra priešaky
je susiedijų kovų prieš karą, 
savo pasišventusiu darbu nu
gali daugelį sunkumų ir skers- 
painių, sudaromų socialdemo
kratų, trockistų ir kitų užka- 
rinių elementų.

Brooklyno Brownsvillej, N. 
Yorko East Sidėj, Harleme ir 
kitose dalyse miesto įvyko eilė 
mitingų ir demonstracijų, ku
rių tūlas surengei-vieni komu
nistai, kitas bendrai su susie- 
dijos taikos organizacUomis ir 
unijomis.

Brownsvilles
bendrai rengtame parade 
eitą šeštadienį maršavo 
750 vietos gyventojų.

se-

tal- 
mū- 
Da- 
pa-

statykime Lituanicos Aikštėj, 
Brooklyne.

Paminklo Statymo
Fondo Komitetas:

Adv. Steponas Briedis, fin.
kretorius; Jonas Žaltys, pirm.;
Jonas Spurga, ižd.;
Shabunas, vice-pirm.;
nas Gudonis,

Veikalas “Pins and Need
les” turės paskutinį vaidinimą 
šeštadienį. Esąs ketvirtas il
giausia išsilaikęs veikalas iš 
visų žinomų New Yorke vai
dintų veikalų.

Miesto Kolegija pradeda 
orlaivininkystės kursus. Įsira
šė 25 vaikinai ir 1 mergina. 
Kursuose mokins skraidymo 
teorijos ir duos 50 valandų 
praktiško skraidymo. Kursai 
surišti su rengimosi karui pro
grama.

REIKALAVIMAI
Reikalinga darbininkas dirbti ūkė- 

je, jaunas ar suaugęs. Valandos neil
gos, darbas nesunkus. Gaus valgį ir 
guolį. Gera vieta dėl gero žmogaus, 
ypatingai dėl to, kuris netingi padir
bėti. Rašydami, prašau, paminėkite 
kiek mažiausia norėtumėt algos į 
mėnesį. — W. G. Lasky, R. D. N 1, 
Brooktondale, N. Y. (143-145)

Bildingų Aptarnautojų Uni-I 
jos, CIO, Lokalas 670-tas savo 
reguliariame mitinge vienbal
siai priėmė rezoliuciją, kuria 
atsišaukiama į kongresmanus 
su reikalavimu, kad Washing- 
tonas “išlaikytų mus neutra
liais ne vien tik žodžiais, bet 
ir darbais.”

Rezoliucijoj sako, kad “pi
nigingi interesai, su užgyrimu 
administracijos Washingtone, 
tiksliai bando įtraukt mus im
perialistiniu karan, kuris da
bar siaučia didesnėj dalyje 
Europos.” Taipgi stipriai pa
sisakoma prieš rėmimą karo: 
“Mes esame priešingi bile pa
skoloms per mūsų valdžią bile 
kuriai iš kariaujančių šalių.” 

Kitoj rezoliucijoj, kurioj už- 
girta CIO prieškarinė pozici
ja, sakoma:

“Mes norime būti aiškiai 
suprasti, kad mes esame Ame
rikos piliečiai ir ginsime
šalį iki paskutinio lašo savo 
kraujo, bet atsisakysime 
riauti už'rubežiniuose 
laukuose gelbėjimui bankierių 
ir korporacijų paskolų.”

PARDAVIMAI
Parsiduoda restauracija su alaus 

laisniais. Parduodame su namu, 13 
kambarių, visi fornišiuoti; 2 bowling 
alleys. Galima daryti gražų pragyve
nimą. Parduodu dėl nesveikatos. Ati
duosiu už $10,000.00 ir duosiu mort- 
gečių jei pirkėjas to reikalaus. Vie
ta netoli Pasaulines Parodos. John’s 
Restaurant & Bar, 14-57 110th St., 
College Point, L. I. Telefonas: Flush
ing 9-8905. (139-144)

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

savd

Ka
karo

ESTATEOF

BARRY P. SHAUNS
< (Shalinskas)

FUNERAL HOME

LIETUVIU RESTAURANAS
Įdomiai {puošta lietuviška aludė 

ant Grand Street 
Rheingold extra Dry Alus. 

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės

Turime ir kambarių pernakvot 
arba savaitiniai išrandavot
JOSEPH ZEIDAT

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

LeVANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

J. LeVANDA—E. LeVANDA 
Tėvas ir Sūnus Levandauskal

UNDERTAKERS

RANDAVOJIMAl
Pasirandavoja fornišiuoti kamba

riai, dideli ir maži. Gali atsišaukti 
pavieniai arba vedusios poros, šil
tas vanduo žiemą ir vasarą. Kreip
kitės po antrašu: 118 Reid Avė. 
Brooklyn, N. Y. (141-143)

SUSIRINKIMAI
E. N. Y. ir RICHMOND HILL

Šį trečiadienį, 19 d. birželio, Bu- 
zelio patalpoj, kampas Crescent St. 
ir Atlantic Avė., įvyks ALDLD 185 
kp. susirinkimas.’ Nariai, kurie tik 
galite, malonėkite dalyvauti. — V.P.

(143-144)

’ 337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y., 

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

BROOKLYN, N. Y.
Žuvininkų Kliubo susirinkimus 

įvyks antradienį, birželio 18-tą, 7:30 
vai. vakare, L. A. Pil. Kliube, 280 
Union Avė. Po susirinkimo ^turėsim 
pažmonj. A. Linkus. (142-143)

LIETUVIŲ RAKANDŲ KRAUTUVE

Parduodame įvairius rakandus labai nužemintomis kainomis.
, Pasirinkimas didelis.

Bedroom Sets, Parlor Sets, Studio Couches, Kitchen 
Sets, Dinette Sets, Matrasai ir Springsai

GRAND CHAIR CORPORATION
LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI

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

Edwardas LeVanda Baigė 
Teisią Mokslą

Edwardas LeVanda pereitą 
ketvirtadienį, birželio 13-tą, 
baigė St. Lawrence Universi
teto Teisių Mokyklą, Brookly- 
ne, su Bachelor of Laws laips
niu.

Jaunasis LeVanda pirmiau 
buvo baigęs Brooklyno Kole
giją, ir laike lankymo teisių 
mokyklos buvo veiklus narys 
Evarts Inn, kuri yra skyriumi 
paskilbusios 
Tarptautinės 
jos.

Edwardas 
tarpu dirba
Wendt firmai. 
Mieste; yra prezidentu Nepri
klausomos Muzikantų Unijos 
Lokalo 701, taipgi bendradar
biauja su tėvu laidotuvių di
rektoriaus profesijoj, kaipo 
laisniuotas graborius. Jų įstai
ga randasi 337 Union Avė., 
Brooklyne.

VESTIE E. DAVIS 
Licensed Mgr.

84-02 Jamaica Avenue 
Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto
Tel. Virginia 7-4499

Gražiai įrengta Susiejimams įstaiga

ir impor- 
degtinės ir 

geriausių

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

Kiekvieną sukatą 
karšta vakariene. 
Atskiras kamba
rys, užejimui su 
moterims. Nedė
tomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

Phi Delta 
Teisininkų

LeVanda
Henry &

New

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

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 

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

stočių BMT Line
Te!.: Glenmore 5-6191

šiuo

York o

Phi, 
Broli-

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei- 5

S
s 
s

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Ilevves eleveiterio stoties

BROOKLYN, N. Y.
Tel. Evergreen 4-9508
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Lietuviui Kuro Kompanija
{DEDAME master-kraft oil burners 

Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 
(Steam Boiler)

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

i

2

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

(Kampas Roebling St.)

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

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuvė Wiiliamsburgh’e

‘ Special

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ RASIŲ GĖRIMŲ

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

, Telefonas EVergreen 7-1661
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FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

Lorimer St. — Brooklyn — “Laisvės” Name417

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

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

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO

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




