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KRISLAI
Smetona pas Hitlerį.
Jo “Didieji Griekai.”
Naujasis Lietuvos Premje

ras.
Būkim Pasiruošę prie Visko.

Rašo R. Mizara

Darbo žmonių 
Dienraštis 

Kaina $5.50 Metams 
Užsieniuose $6.5'0 
Brooklyne $6.00 

Metams

Tai p. Smetona pabėgo. Ko
dėl jis pabėgo? Kas gi ten 
galėjo tokio atsitikti ? Paga
liau : Kur jis pabėgo?

Šitie klausimai turi nepa
prastos reikšmės. J juos pil
niausiai atsakyti kol kas mes 
negalime. Bet galime padary
ti spėjimų.

A. Smetona viešai dirbo 
Hitlerio naudai. Nes jei jis 
nebūtų jam dirbęs, tai jis ne
būtų nei bėgęs: jis nieku būdu 
nebūtų bėgęs pas Hitlerį.

—o—
♦ Daug kartų p. Smetona bu
vo labai nusižengęs lietuvių 
tautai. Caro viešpatavimo lai- Į 
kais Lietuvoje, jis taikstėsi 
prie carizmo. Kai atėjo į Lie
tuvą kaizeris — jis buvo jo 
ištikimu žmogumi.

Juk niekas kitas, kaip tik 
Smetona davė sutikimą Lietu
vą padaryti Vokietijos pro
vincija. Tai buvo pereito ka
ro metu.

—o—
1926 metais Smetona, politi

niai nusibankrutavęs, padarė 
sąmokslą su Voldemaru ir ka
rininkais. žmonių išrinktą Dr. 
Griniaus valdžią nuvertė ir 
sjėgė Lietuvą per keliolika 
nietų.

O dabar dar “gražiau” jis 
padarė: be jokio Lietuvoje 
perversmo, be nič nieko, pa
bėgo pas Hitlerį!

Voldemaras pas Mussolinį 
Smetona—pas Hitlerį!

Šitaip pasielgė negražiais 
tautai darbais pasižymėjęs 
“tautos vadas”!

—o—
Naująjį Lietuvos ministerių 

pirmininką —Justą Paleckį— 
senai mes pažįstame. Pažįsta
me iš jo darbų., iš jo raštų. 
Tai gabus ir tautai pasišven
tęs žmogus. Tai dar jaunas 
vyras, kokio Lietuvai ir rei
kia.

Jis yra daug veikęs Lietu
vos jaunime. Jis yra bendra
darbis “Lietuvos Žinių” ir 
“Mūsų Jaunimo”; jis yra pa
rašęs keletą knygų. Politiniai, 
jis, matyt, yra kairysis liaudi
ninkas.

Justas Paleckis yra ragavęs 
ir Lietuvos kalėjimų. Smetona 
jį buvo įkalinęs. Pastaruoju 
laiku jis buvo išsiųstas į kon
centracijos stovyklą, paskui 
buvo ištremtas iš Kauno į pro
vinciją.

Na, ir štai, šis jaunas lietu
vių tautos patrijotas dabar at
sistoja valstybės viršūnėse. Iš 
koncentracijos stovyklos — į 
premjerystę!

Kaip tai pildosi tos garsio
sios dainos žodžiai: “Kas bu
vo nieks, tas bus viskuo!. . .”

Bet Paleckio kalintojai ir 
persekiotojai tos dainos žo
džių nepaisė; jiems netikėjo. 
Na, ir štai, kaip dabar atsi
tiko !
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Laisvės” Telegrama 
Naujajai Lietuvos

V yriausybei
Kai “Laisve” gavo žinių apie susiformavimą naujosios 

Lietuvos vyriausybės, ji pasiuntė sekamo turinio telegra
mą tai vyriausybei:

Birž. 16 d., 1940 
Ministerių pirmininkui Justui Paleckiui, 
Vice-pirmininkui ir užsienio reikalų 
ministeriui Vincui Krėvei-Mickevičiui, 
Kaunas, Lietuva.

Varde tūkstančių savo skaitytojų, Amerikos lietuvių 
dienraštis “Laisvė” sveikina susidariusią naująją Lietu
vos vyriausybę ir tikisi, kad toji vyriausybė atsteigs 
vilines laisves Lietuvos žmonėms.

Tegyvuoja Lietuva!
R. Mizara, 

Redaktorius.

ci-

BR00KLYN1EČIU SVEIKINIMAS PREM
JERO PALECKIO VYRIAUSYBEI

Ministerių Pirmininkui Justui Paleckiui, /
Užsienio Reikalų Ministeriui prof. Vincui Krėvei-Micke
vičiui, Kaunas, Lietuva.

Brooklyn© lietuvių masinis susirinkimas birželio 17 
dieną su džiaugsmu sveikina nuvertimą tautininkų dik
tatūros ir sudarymą tokios vyriausybės, kuri ištikimai 
vykdys gyveniman Lietuvos-Sovietų Sąjungos draugišku
mo ir savitarpinės pagalbos sutarties raidę ir dvasią. Mes 
taipgi trokštame ir tikime, kad naujoji vyriausybė su
teiks amnestiją anti-fašistams politiniams kaliniams ir 
atsteigs Lietuvos žmonėms visas civiles laisves ir demo
kratines teises. Tuose vyriausybės žygiuose mes pažada
me visokeriausią jai paramą. Mes sveikiname Sovietų 
Raudonosios armijos, padarytus žygius Lietuvoje.

Jonas Gasiūnas,
Susirinkimo Pirmininkas.

Latvijoj ir Estonijoj 
Ramu ir Tvarku

VOKIEČIAI SAKOSI SUNAI
KINĘ 250,000 TONŲ TAL

KININKŲ'LAIVU

Devyni 
daugelis

miestus

Berlin, birž. 18.—Vokie
čiai praneša, kad jų bombe- 
riai atakavo ir nuskandino 
iki 250 tūkstančių tonų tal
kininkų laivų Loire upės 
žiotyse, Franci jo j. 
laivai nuskandinti, 
kitų sudeginta.

Vokiečiai užėmė
Metz, Dijon, Belfort, Col
mar ir kitus Maginot tvir
tovių linijoj.

Pasak vokiečių, tai per 
dieną jie paėmę į nelaisvę 
dar 100 tūkstančių francū
zų kariuomenės ir pagro
bę didžius daugius ginklų ir 
amunicijos iš Maginot tvir
tovių. Sako, kad jie sparčiai 
žygiuoja pirmyn Loire upės 
fronte ir kitur.

Vokiečiai, be kitko, užė
mė didžiausius Francijos 
ginklų ir amunicijos fabri
kus Le Creusot, ties Autun.

Hitleris ir Mussolinis 
Spręs Francijos Likimą

s Munich, Vokietija, birž. 
18.—Čia atvyko Mussolinis 
ir tariasi su ; Hitleriu apie 
sąlygas, kokiomis Vokietija 
ir Italija Laikytųsi su Fran
cija. Sakoma, kad jiedu rei
kalaus besąlyginio pasida
vimo iš Francijos pusės;- o 
jeigu ne, tai tęsią karą iki 
visos Francijos užėmimo.

FRANCIJA GAL DAR PA
NAUJINS KARA PRB 

VOKIETIJA (?)
Bordeaux, Francija, birž. 

18.—Vokietija dar nedavė 
atsakymo į Francijos pra
šymą garbingai susitaikyti.

Francūzų valdžia pripa
žįsta, kad vokiečiai suskal
dė Francijos armiją į ke
turias dalis, ir tos dalys ne
turi susisiekimo viena su 
kita.

Francūzų kariuomenė dar 
gana stipriai priešinasi vo
kiečiam palei didžiąją Fran
cijos upę Loire, ties Orlea
nu.

Neoficialiai pranešama, 
kad Francija panaujins ko
vą prieš vokiečius, jeigu jie 
statys peržiaurias taikos są-

Lietuviai Karštai Svei
kino Raudonąją Armi
ją; Jaučiasi Apsaugoti
Smetona nuo Pirmiau Buvo Perkėlęs Sau Dideles Sumas 

Pinigų Į Užsienį; Turėjo Palocių Francijoj ir Plan
tacijas Palestinoje ir Brazilijoje

Sumišimas Buržuazijoj
O buržuazijos rateliuose 

buvo jaučiama sumišimas ir 
persigandimas. Daugelis jų 
bėgo, kiti rengėsi pabėgti.

(Daugelis buvo apipuolę 
bankus .atsiimti pinigus, 
kaip tik išgirdo Sovietų rei
kalavimus išstatytus Lietu
vos valdžiai.)

Lietuvos prezidentas Sme
tona pirmiausiai pabėgo. 
Žinia apie Smetonos pabė
gimą pasklido žaibo greitu
mu po visus Lietuvos kam
pus.

SMETONOS TURTAI 
UŽSIENIUOSE

Smetona buvo iš anksto 
perkėlęs savo vardu did
žias sumas pinigų Į užsie
nius. Jis turi nusipirkęs pilį 
-palocių Franci joj ties Bor
deaux. Smetona turi orind- 
žių plantaciją Palestinoj ir 
kavos plantaciją Brazilijoje. 
Jis gerai aprūpino savo as
menį; tas jam ir terūpėjo.

Smetona su savo bend
rais, Skuču, Povilaičiu ir 
kitais sugrūdo tūkstančius 
teisingų žmonių į kalėjimus 
ir koncentracijos stovyklas. 
Smetonos šaika išmislijo ir 
skleidė provokatoriškus gir
dus apie Sovietų Sąjungą ir 
jos armiją.

O kai dabar Lietuvos 
žmonės savo akimis pamatė 
Raudonąją Armiją ir jos 
galybę, tai Smetona su savo 
sėbrais begėdiškai paspru
ko į užsienį.

Kaunas, birž. 17. — Kas 
atsitiko čia per dvi pasku
tines dienas, tai padarė ne
išdildomą žmonėm įspūdį,— 
rašo Inter-Continent News, 
amerikinė žinių agentūra: 
Milžiniškos minios žmonių, 
pasirėdę geriausiais turi
mais šventadienio drabu
žiais, užplūdo Kauno gatves 
iki vėlumos. Jie delnais plo
jo ir šaukė “ura”, entuzias
tiškai sveikino Sovietų ka
riuomenę, įmaršuojančią į 
miestą,Jr apdovanojo gėlė
mis- Sovietų raudonarmie
čius ir jų. komandierius.

Būriai tankų ir motori
zuoti pėstininkai atvyko į 
Kauną, dainuodami dainas 
apie tėvynę, ir sukėlė tomis 
dainomis didelį entuziazmą 
tarp žmonių.
žmonės Džiaugiasi Užtik

rinimu ir Taika
“Visi žmonės buvo pilni 

vieno jausmo,” rašo kauniš
kis laikraštis Folksblat: 
“Tai jausmas, jog dabar 
yra užtikrinta Lietuvos ne
priklausomybė ir griežtas 
vykdymas tarpsavinės pa
galbos sutarties tarp Lietu
vos ir Sovietų Sąjungos.

“Tuo laiku, kai antrasis 
imperialistinis karas įtrau
kia į savo ratą vis daugiau 
ir daugiau šalių ir tautų, 
tai mūsų šalis Lietuva lie
kasi taiki ir rami. Jos ne
priklausomybė dabar užtik
rinta labiau negu bet kada 
pirma.”

LIETUVA RAMI, PILNA 
PASITIKĖJIMO SAVO 
NEPRIKLAUSOMYBE

Kaunas. — Susidarius 
naujai Lietuvos valdžiai su 
Justu Paleckiu kaipo minis- 
teriu pirmininku, dabar ša
lis yra rami ir pilna pasi
tikėjimo, kad naujoji vald
žia gerai veiks.

Ministeris pirmininkas 
Paleckis išspausdino edito- 
rialinį savo straipsnį Kau
no laikraštyje “Laike”. Jis 
tame straipsnyje aštriai 
peikia “tuščių žodžių pat- 
triotizmą,” ir sako, jog 
tarpsavinės pagalbos sutar
tis su Sovietais turi būt 
vykdoma ištikimai ir teisin
gai.

Premjeras Paleckis rašo, 
kad tuščių žodžių patriotiz
mas sudarkė Lietuvos san- 
tikius su Sovietais; o So
vietai, kaip pareiškia Palec
kis, niekada nepažeidė Lie
tuvos tautinės garbės nei 
lietuvių kultūrinių verty
bių.

Berlin, birž. 18.—Vokie
čiai nužiūri, kad Anglija 
jau “kidnaping” kai ku
riuos Francijos karo laivus. 
Vokietija reikalauja per- 
vest jai visą Francijos karo 
laivyną.

AMERIKINIU KRAŠTU 
BIZNIO TRUSTAS 
PRIEŠ VOKIEČIUSStockholm, Švedija.—Da

bar yra perorganizuojamos 
valdžios Latvijos ir Estoni
joj. Pranešama, kad svars
tymuose dėlei valdiškų pa
keitimų dalyvauja ir Sovie
tų kariuomenės vadai.

Latvijos ir Estonijos žmo
nės ramūs, visur tvarka.

Sovietų laivynas įplaukė į 
Rygos įlanką, tarp 
jos ir Latvijos, ir 
kariuomenė atvyko 
biausius pajūrio 
tose šalyse.

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas birž. 17 d. 
pasiūlė sudaryt ūkiškai-biz- 
nišką sąjungą tarp Jungti
nių Valstijų, Kanados ir 20

Roma. — Italai sakosi 
nuskandinę du žibalinius 
talkininkų laivus.

—o---
Šiuo metu nauji įvykiai ver

čiasi žaibo greitumu — tikra
sis blickrygas. Valstybės žūsta 
viena po kitos; tokia Franci
jos imperija tapo paguldyta 
beveik per tiek pat 
kiek ėmė sunaikinti

Lietuvoj, Latvijoj, 
ant syk milijonams 
saulė sušvito.

Lietuvos politiniai
šistiniai kaliniai,. sėdėję kalė-Įruošę stoti mūsų 
jimuose po kelioliką metų, jeijkon bile momentu, 
dar neišlaisvinti, tai bus išlais- pašauks. >

* vinti greitu laiku. Gal būt
teks į tuos pačius kalėjimus vių ir visokių tikybinių įsiti

kinimų darbo žmonės — ben- 
dron talkon, bendram darbui.

Mes puikiai žinome, kad 
Smetonos agentai Amerikoje 
bandys naująją Lietuvos vy
riausybę visaip niekinti 
šmeižti. Mes tuos 
privalome atremti.

Vienybėn, broliai 
lietuviai, už laisvą 
prieš Hitlerio agentus — sme 
tonininkus!

laiko, 
Lenkiją. 

Estijoj 
žmonių

anti-fa-

atsidurti ne vienam lietuvių 
tautos priešui, kuris iki šiol 
tuko darbo žmonių prakaitu ir 
krauju.

Viskas dabar galima.
ko -tenka laukti.

Vis-

Reikšdami džiaugsmą dėl 
, atmainų Lietuvos vyriausybė

je, mes, Amerikos lietuviai, 
kuriuose klesti lietuvių tautai 
meilės pulsas, privalome dau-

giau darbuotis.
Mes privalome

respublikų Centralinėje ir| 
Pietinėje Amerikoje. Prezi-|

Estoni- 
Sovietų 
į svar- 
miestus

būti pasi- 
tautai tal
kai ji mus

Privalome vienytis visų srio-

dentas tuom planu nori pa
stot kelią Vokietijai ir Ita
lijai, kad jos neįsivyrautų 
bizniškai ar kariškai jokia
me amerikiniame krašte.

Prezidento planas yra 
jkurt 2 bilionų dolerių Tarp- 
Amerikinę Prekybos Korpo
raciją. Jinai, be kitko, ap
imtų prekybą kviečių, va
rio, medvilnės, mėsos, ka
vos, taipgi daugelio kitų 
produktų.

Naujojo Lietuvos Ministerių 
Kabineto Sąstatas

SAKO, KAD SMETONA BUS GRĄŽINA 
MAS LIETUVON IŠ VOKIETIJOS

ir 
šmeižtus

Amerikos
Lietuvą,

London, Birž. 18.—Anglų 
ministeris pirmininkas Chu
rchill kaltino francūzų ko- 
mandierius, kad jie laiku 
nepasitraukė nuo vokiečių, 
kaip kad reikalavo anglai; 
todėl žuvo daug francūzų ir 
anglų kariuomenės.

ORAS Šilčiau.

Kaunas.—Birželio 17 d. 
susiorganizavo nauja Lietu
vos vyriausybė su šitokiu 
sąstatu:

Ministeris pirmininkas 
Justas Paleckis, 41-nų metų 
amžiaus, laikraštininkas, ra
šytojas, liaudininkas.

Vice-ministeris pirminin
kas ir užsienių reikalų mi
nisteris profesorius Vincas 
Krėvė-Mickevičius, ' rašyto
jas. Jis taip pat laikinai ei
na pareigas švietimo minis- 
terio.

Krašto apsaugos ministeris 
ir kariuomenės vadas ge
nerolas Vincas Vitkauskas.

Finansų ministeris Er
nestas Galvanauskas liekasi 
toj pačioj vietoj, kaip se
nojoj valdžioj. Jis pirmes
nėse valdžiose, taipgi buvo

įvairių skyrių ministerių.
Žemdirbystes ministeris 

Matas Mickis (gal Mockus), 
laikinai einąs pareigas ir 
vidaus reikalų ministerio.

Teisingumo ministeris 
Povilas Pakarklis, genera- 
lis prokuroras.

Sveikatos ministeris dak
taras Leonas Koganas, ši 
ministerija tapo dabar nau
jai įkurta.

Visi naujieji ministerial 
yra demokratiniai pažan
gūs bei nepartijiniai.

Lietuvos žmones su ma- t t . ..f,
tomu džiaugsmu pasitiko Nugriuvo liaudį edus f ašis- Mikolaičio

Berlin. — Antanas Sme
tona, buvęs Lietuvos prezi
dentas ir kiti nariai jo val
džios, perbėgę iš Kauno j 
Vokietiją, tapo internuoti 
Karaliaučiuje, kaip patvir
tina vokiečių valdininkai.

Stockholm, Švedija.—čia 
gauta pranešimas, kad Sme
tona su pabėgusiais savo 
bendrais valdininkais būsią 
sugrąžinti atgal į Lietuvą.

Philadelphia, Pa
Ekstra!

Nepaprasta situacija Lie
tuvoje. Smetona pabėgo, pa
bėgo ir jo fašistiniai kolegos.

Ko trokšta Amerikos lietu
viai.

Visi ir visos būkite Lyros 
Choro piknike, šį sekmadie
nį, birželio 23 d., kuris įvyks

» Parke, šiais
naująjį ministerių kabine
tą. Atrodo, kad naujoj vy
riausybėj bus atstovauja
mos plačiosios minios Lietu
vos žmonių.

tinę valdžia' dėka Sovietų klausimais kalbėti specialiai 
Raudonosios armijos pasi- atvažiuoja iš Brooklyno, A. 
judinimui. Kuriasi nauja Bimba. Išgirskite vėliausius 
valdžia. Kas toliau? Ko įvykius apie Lietuvą! 
trokšta Lietuvos liaudis? Rengejal
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-Antras puslapis
7------------------------------------------------------------------------
jos fašistai jau pusėtinai prismaugė Eth
iopijos žmones, o kaip kuriuos mokėjo 
nuraminti, užgerinti, apvilti.

Kitas dalykas, Ethiopijos žmonės ne
apkenčia buvusio savo karaliaus Haile 
Selassie, kuris pirmiau išvežė $100,000,- 
000 vertės aukso į Londoną, o paskui, pa
sigriebęs kitus turtus, palikęs savo šalį 
ir patsai pabėgo į Angliją. Liaudis su 
tokiu gaivalu neis.

I

Trečiadienis, Birž. 19, 1940

' Naujoji Lietuvos Vyriausybė
Kitoje šio “Laisvės” numerio vietoje 

gerb. skaitytojas ras sąstatą naujosios 
Lietuvos vyriausybės. Mes čia tuo rei
kalu norime tarti tik keletą žodžių.

Naujosios vyriausybės sąstatas mums 
atrodo yra pažangus, yra geras. Minis- 
teris pirmininkas Justas Paleckis dar 
jaunas amžiumi žmogus ir pilnas ener
gijos. Be to, jis Lietuvos žmonių būklę 
žino geriau, negu tūli seniai. Svarbiau
sia: jis niekad nebuvo atsiskyręs nuo 
liaudies; pažįsta jos reikalus ir juos, 
mums atrodo, mokės ginti.

Prof. Krėvė-Mickevičius—užsienio rei
kalų ministeris, be to, einąs, pareigas ir 
švietimo ministerio—tai viena stambiau
siųjų figūrų Lietuvos kultūriniame ir po
litiniame gyvenime. Jis yra ne tik pro- 
fesorius-švietėjas, bet ir literatas—klasi
kas lietuvių literatūroje.

Povilas Pakarklis—teisingumo minis
teris,—taipgi pažangus žmogus, buvęs 
Kauno apskrities prokuroras.

I Pažymėtina, kad Justas Paleckis ir 
Povilas Pakarklis buvo įkišti į koncen
tracijos stovyklą dar, berods, pereitų me-

I tų pabaigoj.
Tik du naujojo ministerių kabineto na- 

riai—gen. Vitkauskas h^E.; Galvanaus
kas—paimti iš senojo kabineto.

Kaip matome, naujame kabinete suda
ryta nauja ministerija—sveikatos minis
terija. Tai yra gražus ir naudingas kraš
tui dalykas.

Suėmus bendrai, naujoji Lietuvos mi
nisterija mums atrodo galės gražiai vai
ruoti valstybės vairą ir vesti Lietuvos 
krašto žmones į šviesesnį gyvenimą.

Ar Bus Francijoj Perversmas?
Franci j os valdžia pasidavė. Franci j a 

tapo paklupdyta prieš Hitlerį. Ją paklup
dė ne narsioji Franci jos liaudis—ją pa
klupdė Francijos išdavikai, Daladieriai, 
Reynaudai, Petainai, Blumai ir Ko.

Yra spėjimų, kad ši taika, kurią dabar
tiniai valdovai nori Franci j ai užkarti, 
prives Franci ją prie ko nors griežtesnio. 
Tūli korespondentai mano, kad, kai tik 
Francijos žmonės ir kariuomenė sužinos 
apie taiką, kai tik jie gaus žinių apie 
Francijos pardavikų žygius, privedusius 
kraštą prie katastrofos, tai jie sukils, šią 
valdžią nuvers, įsteigs liaudišką valdžią, 
kuri tęs karą, nepaisant visko. Tokia val
džia, spėjama, prašytų pagalbos pas So

s’ vietų Sąjungą.
Vienas dalykas, atrodo, aiškus: seno

sios valdžios, pardavikų valdžios, muni- 
cherių valdžios, karo su hitlerizmu ne
laimėjo ir nelaimės, kadangi jos jam vi
suomet nuolankavo ir nuolankaus. Daly
kai Lenkijoj, Francijoj, Norvegijoj, ir ki
tuose kraštuose tą aiškiausiai įrodė.

Tuos dalykus turėtų bent dabar įsitė- 
myti Anglijos žmonės, jei jie nori karą 

BĖr laimėti. <

O Jau Pervėlu Stebuklų Laukti
Kada Ethiopijos liaudis veik metus lai

ko kovojo gindama savo šalies nepri
klausomybę, tai tada nei Anglija, nei 
Franci j a jai neatėjo į pagalbą.

Dabar gi Anglija skelbia, kad ji duos 
pagalbą pabėgusiam Ethiopijos karaliui 
Haile Selassie, kad jis sudarytų bent iš 
200,000 ethiopų armiją ir kovotų prieš 

(Italijos fašistus už Ethiopijos išlaisvini-

Žinoma, dabar tokis ethiopų karas pa- 
į./ dėtų Anglijai jos kovoje prieš Italiją ir 
1 Vokietiją. Bet vargiai tas pavyks. Itali-

Finai “Moka” Amerikai Skolas
Tai ir vėl spauda rašo, kad tik vienati

nė Finliandija moka Amerikai skolas, 
nes ji įnešė $159,398 pusmečio mokestį 
į Jungt. Valstijų iždinę.

Tikrumoj Finliandija nieko Amerikai 
nemoka, nes dar nesenai jai Jugt. Valsti
jos iš savo iždo paskolino $20,000,000. 
Prie to, kelis desėtkus milionų dolerių 
surinko aukų pagalbai karui prieš So
vietų Sąjungą, suteikė nemažai karo or
laivių, ginklų ir amunicijos. Jeigu tatai 
paskaityti, tai ne Finliandija moka, bet 
Amerika. Amerikos liaudis moka Fin- 
liandijai savo taksais!

Dabar Anglija turėjo įmokėti Ameri
kai $1,496,840,192, bet ji nemoka, bet 
nori daugiau skolų gauti. Francija turė
jo įmokėti—$789,569,365; Italija—$140, 
427,724, o kitos po mažiau. Nei viena iš 
jų jau senai nieko nemoka ir nemano 
mokėti.

Valdė Pusę Pasaulio, o 
Ginklą Neturi

Francija ir Anglija valdė veik pusę pa
saulio. Jų kolonijose yra visko, kas tik 
randasi pasaulyje. Vokietija ir Italija, 
kaip tik buvo priešingoj padėtyj. Jos ne
turi žibalo (gazolino)r^Vokietija iš 40 
skirtingų pasaulyje metalų,, netūrėjo 28 
metalų, o labiausiai tų, kurie reikalingi 
karo vedimui. Italija dar blogesnėj padė
tyj. Ji neturi nei anglies, nei užtektinai 
duonos.

Ir kas gi dabar atsitiko? Francija. ir 
Anglija, kurios visko turėjo, kurios per
eitame kare buvo pergalėtojos, dabar at
sidūrė kritiškoj padėtyj. Jos prašo ir 
maldauja iš Jungtinių Valstijų: “Duoki
te ginklus, kad ir senus, t bile šauna

Pasirodė, kad jų armijos prastai gink
luotos. Joms stoka kanuolių, tankų, or
laivių ir net šautuvų! Jau Anglijoj vėl 
kalbama apie “Broom Armiją”—“Šluotų 
Armiją”, kurią mokina su šluotkočiais, 
pagaliais, o jau tik tada kariams duoda 
ginklą, kada juos siunčia į frontą.

O Vokietija, kuriai ir duonos buvo sto
ka, kuriai stokavo tų karo reikmenų, da
bar turi didžiausį ginklų perteklių, gau
sybę orlaivių ir tankų, dar suima talki
ninkų ginklus ir amuniciją, ginklų ir 
amunicijos gaminimo fabrikus.

Kodėl taip atsitiko? Ateityj tik bus 
galima pilniausiai į tai atsakyti. Dabar 
tik kai ką tenka nurodyti. (1) Anglijos 
ir Francijos armijų štabai buvo pilni 
priešo šnipų. Tai tarpe generolų, tarpe 
Churchill, Chamberlain, Daladier ir Rey- 
naud reikia j ieškoti penktos kolonos 
žmonių! Tai jie atvedė Angliją ir Fran
cija prie tokios baisios padėties! Tai jų 
kreiva politika sugriovė gerus santykius 
su Sov. Sąjunga ir SSSR pastangas ne
prileisti prie karo! (2) Tai jų generalių 
armijos štabų kreivas mokslas, senovinis, 
kuris dabartinei gadynei neatatinka. (3) 
Tai jų išdavikiška politika Hitlerį ir Mu-^ 
ssolinį apginklavo. Laike karo Ispanijos, 
Amerikoj nevalia liaudiečiams buvo pirk
ti ginklus, o Hitlerio ir Mussolinio laivai 
kasdien juos iš čia vežė. Tik per mėnesį 
laiko Hitlerio keturi laivai iš Wilmingto- 
no išvežė 80,000 orlaivių bombų. Daug 
tų ginklų ir amunicijos buvo nuvežta 
prieš Ispanijos liaudį, daug jų Hitleris 
ir Mussolinis pasitaupė šiam karui.

187 Nauji Karo Laivai ir , 
Propaganda

Iš Washington© praneša, kad dabar 
Jungt. Valstijos stato per 100 naujų karo 
laivų. Tūli jų jau baigiami. Tuo kartu 
jau padaryta planai į kelis mėnesius lai
ko dar pradėti statyti 87 naujus karo 
laivus. Rooseveltas išreikalavo karo lai
vams $1,277,741,000 pinigų sumą.

O kapitalistinė spauda vi's atviriau ra
šo, kad Jungt. Valstijos turi stoti Angli
jos ir Francijos pusėn karan prieš Vo
kietiją. Nors Amerikoj liaudis karo ne
nori, bet kapitalistai su liaudies troški
mais nesiskaito. Tik stipri prieškarinė 
kova gal juos sulaikys nuo karo.

E A I s v a

Vaizdas Poza Rica aliejaus šaltinių Meksikoj; tai dėl jų suvalstybinimo 
Ante'rikos aliejaus karaliai kelia triukšmą.

Ką Slepia Tas 
Jų Blofas?

Nuo Red.: Šis straipsnis 
rašytas kelios dienos prieš 
paskutinius įvykius Lietu
voje.)

Mūsų oponentų spauda 
vėl pradėjo lieti prieš mus 
savo karčią tulžį. Meliodija 
sena, užmetimai seni, ta
čiau kartot jiems neatsibos
ta.

Ko jie iš mūs nori? Kodėl 
jie mus taip plūsta? Chica- 
gos menševikų garsiakalbis 
nuėjo taip toli, jog primeta 
mums “penktakolonizmą”. 
Su juo ginčytis neapsimo
ka. Kas tik prieš karą, kas 
nenori būti . imperializmo 
įrankiu, tas jam šiandien 
“Penktosios Kolonos” agen
tas bei šalininkas. Taip sako 
Hearstas, taip gieda visi re
akcionieriai, taip tūravoja 
lietuviški menševikai.

Aš čia norėjau pakalbėti 
visai kita tema, būtent, kle
rikalinės spaudos paleistu, 
ir visų kitų pakartotu ble
fu, apie lojališkumą Lietu
vai. Tai irgi'labai senas blo
fas, tačiau vargiai kada jis 
buvo taip energingai perša
mas Amerikos lietuviams, 
kaip dabar. Jie esą lojališki 
Lietuvai, jie giną Lietuvos 
ir lietuvių tautos interesus, 
o mes tarnaują svetimiems 
dievams.

Kodėl, kur ir kaip?
Katalikų “Amerika” ban

do paaiškinti. Birželio 7 
dienos laidoje ir ant pirmo 
puslapio kolumnoje ir ant 
antro puslapio editoriale 
“Amerikos” štabas, visai iš
ėjęs iš lygsvaros, primeta 
tą didįjį grieką. Dalykas, 
mat, tame, mes pasmerkė- 
tuos, kurie Lietuvoje ir 
Amerikoje provokuoja lie
tuvius prieš Lietuvos didįjį 
kaimyną. “Amerika” šau
kia :

“Mūsiškiai komunistai 
dar kartą parodė, kur, su 
kuo ir už ką yra jų parduo
ta buvusi lietuviška širdis... 
Galima turėti įvairias pa- 
saulėžiūras, bet nejau lietu
viškumo jausmas, pasėtas 
šventoje Lietuvos žemėje, 
per šimtmečius lietuvių 
krauju sulaistytoje, negali 
prasiveržti pro pagiežos ir 
neapykantos užtvaras ? ”

O savo editorialą “Ame
rika” pakrikštijo “Ir Jie 
Dar Vadinasi Lietuviais.” 
Ten, visų pirma, redakto
rius bažijasi, kad nei jis, 
nei kas kitas įpkių iš Kau
no instrukcijų negavę kur
styti Amerikos lietuvius 
prieš Sovietų Sąjungą, neš
ti rezoliucijas ir statyti rei
kalavimus. Jei klerikalai ir 
tautininkai išnešė keletą 
rezoliucijų prieš Sovietų 
Sąjungą, tai visa,

“atlikta be jokių instrukci
ją’ . ‘ .

Mes gi žinome kitaip. 
Mes žinome, kad ta pati 
“Amerika” yra gavus in
strukcijas. Užginei j imas 
fakto nesumuš.

Matyt, ir pats to laikraš
čio redaktorius savo užgin
ei j imui mažai tetiki, nes jis 
po jo nepadeda taško. Jis 
pasidaro skylę ir per.ją 
bando išlysti, įsi vyniojęs į 
Lietuvai ištikimumo vėlia
vą. Jis sako:

“Jei ir būtų buvus atsiųs
ta koki nors ‘slapta instruk
cija,’ tai ar ištikimas lietu
vis, kuriam rūpi laisva, ne
priklausoma Lietuva, galė
tų apie tai viešai skelbti?... 
Kokio vardo vertas lietuvis, 
kurs išduotų savo Tėvynės 
paslaptis?”

Mes., galime atsakyti į 
šiuos “Amerikos” klausimus 
ir sekamai: Ar ištikimas 
lietuvis, kuriam rūpi laisva, 
nepriklausoma Lietuva, ga
li tylėti, kai tai Lietuvai, 
kai tai nepriklausomybei, 
pardavikai rausia pamatus, 
veda ją į didžiausią bėdą, 
kursto joje gaisrą, varinėja 
slaptas intrigas, nuodija 
Lietuvos išeivių protą ir 
širdį? Kokio vardo vertas 
lietuvis, kurs slepia Lietu
vos pardavikų slaptybes?

Šitie klausimai šiandien 
jau turi labai ryškių ir bai
sių pavyzdžių. Ko verti bu
vo toki norvegai, kurie slė
pė Hitlerio agentų suokal
bius ir darbus prieš tautą 
— agentų, kurie sėdėjo pa
čiose valdžios ir ginkluotų 
spėkų viršūnėse? Ko verti 
buvo tie anglai ir francū- 
zai, kurie gynė ir slėpė dar
bus ir slaptybes Chamber- 
laino ir Daladier, kurie jau 
prikalti prie pardavikų stul
po, kuriuos turėjo išdrėbti 
iš valdžios tų tautų žmonės, 
ir kurie privedė savo tau
tas prie baisaus kraujo pra
liejimo, išauklėdami ir ap
ginkluodami Hitlerį?

Mūsų supratimu, tūli da
bartiniai Lietuvos valdovai 
dirba kaip tik tokį parda- 
kišką darbą. Mūsų suprati? 
mu, tie Amerikos lietuvių 
spaudos redaktoriai, kaip 
Laučka, Kneižys, Šimutis, 
Grigaitis, Michelsonas, ku
rie slepia tas Kauno ponų 
slaptybes ir dar jas pradeda 
pravesti gyvertiman, kaip 
tik užsitarnauja lietuvišką
ją širdį pardavusių titulą.

Jų misija aiški: Nuo pat 
pasirašymo tarpsavinio ap
sigynimo sutarties tarpe 
Lietuvos ir Sovietų Sąjun
gos jie visi, be jokios išim
ties, kaip pasamdyti, siste- 
mačiai vedė ir veda lietuvių 

tą didįjįgirdi, kurstymą prieš

T

kaimyną. Nėra tokio kvai
lo melo, tokio juodo purvo, 
tokio apgavingo blofo, kurio 
jie drovėtusi panaudoti. Ir 
juo toliau, tuo jie darosi, 
atkaklesni toje negarbingo
je ir pardavingoje misijoje. 
O kas nešvariausia, kad tą 
savo misiją, tuos savo prieš- 
lietuviškus darbus,, jie vi
suomet stengiasi paslėpti po 
patrijotizmo ir lojališkumo 
skraiste. Jie giną Lietuvą ir 
geriausius tautos interesus. 
Kurie su jais nesutinka, ku
rie kitaip supranta lietuvy
bę ir lietuvių tautos intere
sus, vadinami parsidavėliais 
svetimiems dievams.

Mūsų pozicija irgi aiški. 
Mes ją pabrėžėme viešai 
tuojau po pasirašymo sutar
ties, po įsteigimo naujų san
tykių tarpe Pabalti jos vals
tybių ir Sovietų Sąjungos. 
Mes ją išdėstėme spaudoje 
ir susirinkimuose. Mes sa
kėme :

“Koksai gi yra dabartinės 
Lietuvos naujos situacijos 
branduolys? Ogi tas, kad 
Lietuva padarė bendro ap
sigynimo sutartį su Sovietų 
Sąjunga... Už Lietuvos ne
priklausomybės nugaros at
sistoja apie 180 milionų 
žmonių su savo galinga gin
kluota pajėga. Sovietų že
mės tie 180 milionų žmonių 
tampa Lietuvos kaimynais. 
Aišku, jog Lietuva veiks 
Sovietų Sąjungą, o Sovietų 
Sąjunga veiks Lietuvą. 
Kaip kiekvieno Sovietų Są
jungos atsakomingo, vado
vaujančio žmogaus pasaky
mas Lietuvos reikalais yra

be galo rimtai apgalvotas, 
taip kiekvieno Lietuvos at
sakomingo žmogaus arba 
vado žygis ir žodis turi bū
ti rimtai apgalvotas.

“Kokia čia susidaro svar
biausia atsakomybė ir pro
blema? Ogi ta, kad reikia 
dėt visas pastangas, jog tar
pe Lietuvos, kaipo valsty
bės, ir Sovietų Sąjungos, 
kaipo valstybės, taip pat 
tarpe Lietuvos žmonių ir 
Sovietų Sąjungos žmonių 
žydėtų ir vis skaistėtų kuo 
gražiausias, kuo draugiš
kiausias, kuo kaimyniškiau- 
sias susitarimas ir sugyve
nimas, idant kultūriniai ir 
ekonominiai vieni kitiems 
pagelbėtų, vieni kitus papil
dytų, vieni kitiems nekenk
tų. Ypatingai tas svarbu at
minti kiekvienam lietuviui, 
nes juk ir mažas kūdikis 
šiandien gali suprasti, jog, 
taip sakant, ėjimas ant pei
lių vienų prieš kitus dau
giausia blogo, daugiausia 
nelaimės atneštų ne Sovietų 
Sąjungai, bet Lietuvai, ku
ri yra daug, daug sykių vi
saip kaip silpnesnė. Iš an
tros pusės, gražiausiu šių 
dviejų kaimynų sugyvenimu 
daugiausia pelnys, daugiau
sia pasinaudos Lietuva ir 
lietuviai...” (Žiūr. “Lietu
va Naujoje Situacijoje ir 
Amerikos Lietuviai,” “Lais
vė”, spalių 16, 1939.)

Iš šios tezės išplaukė ir 
išplaukia mūsų pozicija. 
Mes jos laikomės. Ji, mūsų 
supratimu, teisinga.

Nei vienas kitų srovių lai
kraštis niekur nė nebandė 
šitą tezę sukritikuoti, įro
dyti, jog ji neteisinga, jog 
ji žalinga Lietuvai, arba 
priešinga geriausiems lietu
vių tautos interesams. Ne
bando ją sukritikuoti ir da
bar. O tai yra principinis 
klausimas. Vietoje plūstis 
ir pravardžiuoti mus, jie tu
rėtų šį klausimą rimtai ir 
šaltai apsvartyti. Galėtume 
pasidiskusuoti. Tokios dis
kusijos, vedamos rimtai ir 
šaltai, tik naudos duotų.

Laikantis šio dėsnio, šios 
teisingos pozicijos, mes ne
galime tylėti, kai Amerikos 
lietuvių klerikalinė, fašisti
nė ir menševistinė spauda 
veda piktą lietuvių kursty
mo politiką. Mes negalime 
tylėti, kai girdime, kad

(Tąsa ant 4-to pusi.)

"Laisvė” į Lietuvą
Laiškais ir asmeniškai, 

daugybė žmonių klausia, ar 
jau galima siųsti “Laisvę” į 
Lietuvą? Nori užprenume
ruoti dienraštį savo gimi
nėms Lietuvoj.

Prie Smetonos kruvinos 
fašistinės diktatūros dien
raštį “Laisvę” neįleido į 
Lietuvą siunčiant ją pa
prastiems piliečiams. Įsileis
davo tik į valdiškas įstai
gas. Plačioms masėms Lie
tuvoje buvo draudžiama 
skaityti “Laisvę”, nevalia 
buvo žinoti tiesos iš Ame
rikos. Bet Smetona, jo mi
nisterija ir žemesnieji val
dininkai labai atydžiai skai
tė “Laisvę”.

Dabar, Smetonai išnešus 
kudašių pas Hitlerį, spau
dos cenzūros retežiai sutru
pėjo. Pilnai galima tikėtis, 
kad Lietuvoje atsisteigš de
mokratija ir dienraštis 
“Laisvė” bus įsileidžiama į 
Lietuvą. Tačiaus užsakymų 
siuntinėti “Laisvę” į Lietu
vą dar nepriimame. Kant
riai palaukime, kol ten su
sitvarkys valdžios aparatas 
ir kol atsisteigs normalus

pašto susisiekimas Ameri
kos su Lietuva.

Mes i labai džiaugiamės, 
kad pažangioji Amerikos 
Lietuvių visuomenė geidžia 
užsakyti “Laisvę” savo gi
minėms Lietuvoje ir mes 
rūpinsimės, kad taip greit, 
kaip tik galima, atidaryti 
duris į Lietuvą dienraščiui 
“Laisvei”.

Prašome dabar dar ne
siųsti užsakymų. Kai tik 
mes būsime prisirengę pri
imti užsakymus, tuojau pra
nešime per dienraštį.

Šiuom tarpu dėkime pa
stangų gauti kuo daugiau
sia naujų skaitytojų savo 
dienraščiui čia pat Ameri
koje. “Laisvė” daug duoda 
žinių iš Lietuvos, kurių nė
ra amerikoniškoje spaudo
je. Nes “Laisvė” turi ko
respondentų pačioje Lietu
voje, kurie teisingai paduo
da žinias iš Lietuvos. “Lais
vė” taipgi rūpinasi teisin
gai ir bešališkai paduoti ži
nias iš karo. Todėl “Laisvę” 
yra svarbu turėti savo na
muose kiekvienam lietuviš
kai kalbančiam žmogui.

P. Buknys.
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KaVas neša darbo žmonėms žaizdas, 
mirtį ir širdgėlą, karo taksus ir skurdą, 
sunaikinimą organizacijų ir asmens teisių. 
Mes, darbo žmonės, nenorime karo. Pra- 
neškim apie tai savo kongresmanams!

Lietuvių Literatūros Draugijos vajus 
prasidėjo vasario 1-mą, naujus narius ga- 
lime įrašyt su $1 mokesties už visus 
šiuos, metus. Gera proga gaut moterų na
rių ir sutveri moterų kuopas bei kliubus.

Mūsų Grože Kaip Išnaikinti 
Skruzdės?

KLAUSIMAS
Gerb. Laisviečiai: Malonė

kite paaiškinti, su kuo būtų 
galima išnaikinti skruzdės? 
Kadaise mačiau “Laisvėj” to
kį nurodymą apie išnaikini
mą skruzdžių kokiam ten 
agronomijos darže, bet tuo 
sykiu nereikėjo ir nemislinau, 
kad reikės.

šepečiu (brush), 
plaukus taip, kad 
gautų lygią porci- 
mišinio. Tačiau

EGYPTIAN HENNA PACK
Du pilnus šaukštus Egyp

tian Henna miltelių bei dau
giau, sprendžiant pagal plau
kų daugumą, šiltu vandeniu 
užpylus reikia gerai išmaišyti 
ir reikia žiūrėti, kad nepa
darius mišinį perskystą. Ot, 
taip, kad tik užde j u s 
ant plaukų bei aptepus juos 
laikytųsi, žinoma, pačiai tas 
pasidaryti yra keblu ir nevi- 
suomet galima tikėtis didelių 
rezultatų, kadangi vienoj vie
toj uždegime mišinio perdaug, 
kitur permažai. Praktiškiau
sia-yra hennos mišiniu tepti 

‘ plaukus su 
perskiriant 
visi plaukai 
ją minimo
pati negi galėsi rekomenduo
jamu būdu aptepti visus plau
kus, jei bent priešakinę gal
vos dalį šiaip taip nusitepsi- 
me kalbamu būdu, bet užpa
kalinė galvos dalis bus neįma
noma. Tad šiame atvejuje 
prisieina taip daryti, kaip, pa
vyzdžiui, mazgojant galvą 
muilas-shampoo dedamas. Tik 
neturim užmiršti, jog kalba
mas mišinys nereikia trinti ant 
galvos uždėjus.

Gera metodą po aptepimo 
visų plaukų iššukuoti plaukus 
su apyretėm šukom, antraip 
(su tankiom), galima nušu- 
kuot mišinį, šukavimas suly
gina, kada plaukai nėra ly
giai aptepti.

Dabar seka klausimas, kaip 
ilgai reikia laikyti kalbamą 
mišinį ant plaukų ? žinoma, 
pirmiausia reikia atsižvelgti į 
plaukų struktūrą, spalvą, as
mens skonį. Kadangi papras
tai yra taip su plaukais: vie
nus plaukus dažai ima greit, o 
kitus ne. Paprastai laikoma 
mišinį ant plaukų nuo 5 minu
čių iki valandos.

Egyptian henna vartojant, ir 
jei pageidaujama tamsesnės 
spalvos, ypač nekurie rudi bei 
šviesesni plaukai greit apsivel
ka raudona spalva. Tuo būdu 
galima pridėti vieną šaukštą 
gvaizdikėlių miltų, “powdered 
cloves”; šie milteliai šiek tiek 
mažina raudoną spalvą. Taip
gi mėlynas perplovimas (blue
ing rinse) irgi tam pačiam 
tikslui galima pavartoti.

Egyptian henma mišinys 
greičiau plaukus ims bei nu
dažys juos, kuomet mišinys 
bus gan šiltas, antraip,'ma
žai veikia. Be to, prieš var
tojant hennos mišinį plaukai 
turi būti švarūs, išmazgoti ir 
šlapi.

Pasitaikius, kad plaukų 
spalva atrodo perdaug šviesi, 
raudona, tad nieko nelaukus 
išmazgok juos porą sykių ir 
raudonumas sumažės.

M. Baltulioniūte.
PASTABA: Sekamą savai

tę tilps M. Baltulioniūtės pa
tarimas apie silpnesnių veido 
muskulų priežiūrą ir tam var- 

• tojama formula. ’ Sk. Ved.

pageidautinas,

žinomos raudo-

KARAS SUMAŽINO 
DARBUS

Ruth Carlson, Pratt Institu
to Meno Mokyklos darbų biu
ro vedėja, Brooklyne, pareiš
kė, kad karo padėtis sumaži
no meno darbus. Įstaiga per 
eilę metų patarnaudavo moks
lą baigusiems bei mokyklų 
atostogomis norintiems dirbti 
studentams rast darbus.

Šiemet, sako p-lė Carlson, 
darbų per pusę mažiau, negu 
pernai, o ir pernai jau buvo 
pareikalavimai daug sumažė
ję iŠ priežasties karo pavojų. 
Ji sako, kad prieš 
įstaiga gavo 
pareikalavimų 
pernai turėjo 
tais gauta tik 
lavimas.

Rochester, N. Y.
ATSAKYMAS

Skruzdžių yra daug veislių, 
tūlos jų mėgsta apsigyventi 
prie namų. Jų prie stubos bu
vimas nėra 
įkyrus.

Kam nėral
nos, mažytės skruzdėlės? Jų 
spiečiai mėgsta prie daugelio 
stubų apsigyventi; bet tenka 
pastebėti ir kitokios varsos 
didesnių skruzdėlių. Jų skir

si tinga išžiūra nesudaro keblu
mo naikinimui. Jos visos mėgs
ta saldžius daiktus ėsti, todėl 
pasinaudojant ta silpnybe ga
lima jas nuvesti su 
“saldžią” mirtį.

Skruzdės galima 
sidarytom įmonėm 
Patartina sekamais 

Namų Skruzdės, 
saldintą vandenį su 
įmerk nedidelį spondžių ir pa
dėk, kur skruzdės galėtų len
gvai prieiti. Pakartoti taip 
galima kelis kartus į dieną. 
Kada spondžių 
skruzdės, įmerkite į karšto 
vandens indą. Kaip kam at
rodys per žiaurus naikinimo 
būdas, bet. . .

Daugiau užtikrintas ir nerei
kės vandenyje skruzdės mau
dyti, tai sekamas preparatas: 
Imk pusę svaro cukraus ir iš- 
tarpink pantėj vandens, įdėk 
4.16 gramų Sodium Arsenate 
(Na2 HSO4.7H2O). Mišinį ant 
mažos ugnies užvirink ir iš- 
košk per švarų retą baltinį. 
Atšalusį vartok su spondžiu- 
mi, kaip aukščiau nurodyta. 
Skruzdė šio skanumyno pasi- 
valgius nepavydės ir įnamiams 
pranešti ir taip ji ir kiti man
dagiu būdu pasiseks pašalinti.

Pasarga! Sodium Arsenate 
yra^nuodas. Atsargiai reikia 
gamint syrupą ir daboti pa
gamintą nuo vaikų ir nami
nių paukščių bei gyvulių, kad 
neapsinuodintų.

Pievų Skruzdės. — Jei esti 
mažais kupstukais skruzdžių 
ant pievos, karštu vandeniu 
patartina apipilti tas vietas, 
išnyks. Jei vanduo nepajėg
tų, tai po biskį galima papils- 
tyti su kerosina. Kas tinka 
ant pievos, tai ir ant šaligat
vio, nes čia irgi skruzdės 
mėgsta apsigyventi. Karštas 
vanduo ar kerosina sunaikins, 
jei tik pataikysite į jų gyve- 

Kartais būna at- 
jų tikras gyve- 
nepažeistas, nes 
į šalį užslėptas 

viršų. Tada čia 
ištirti, tik tada

nama vieta, 
sitikimų, kad 
nimas išlieka 
randas giliau 
nuo išėjimo į 
reikia gerai
pageidaujamas rezultatas bus 

pastangų. J. E. G.

arti
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darbininkų, 
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31-nas pareika-
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MOTINOS PRIEŠ KARĄ
Cincinnati, Ohio, moterų or

ganizacija — Motinų Foru
mas — išleido peticijas, ku
riomis reikalaujama valdžios 
išlaikyti Ameriką nuo * ėjimo 
Europos ar Azijos karan. Ku
nigai 30 katalikų ir protes- 
tonų bažnyčių pasikvietė tas 
moteris rinkti parašus bažny
čiose.

Brooklyno teisėjas Charles 
Solomon, socialistas, kalbėda
mas Jefferson Demokratų 
Kliubui sakė, kad reikią įvest 
mokyklose verstiną mokinimą 
militarinio muštrą abiejiems, 
berniukams ir mergaitėms.

■■■

Jaunos darbu medžiotojos, Youth Service nares, 
išeina iš šapos New Yorkev Yorkvillės sekcijoj, kur 
joms atsakyta, kad darbininkų nereikia. Organizuo
tas darbų jieškojimo vajus pradėta po to, kaip Roo- 
sevelto valdžia pradėjo kapoti paskyras WPA dar
bams, sakydama, būk esą gana privatiškų darbų, o 
pradėjo skirti bilionus dolerių Amerikai rengti karui.

Motina ir Šeima
(Žemiau paduotas straipsnis, 
taikytas Motinų Dienai, tilpo 
Lietuvos laisvamanių leidžia
mame dvisavaitiniame laikraš
tyje “Laisvoji Mintis.” Ka- 
dangi jame nušviečiama moti
nos ir vaiko padėtis Lietuvoj, 
taipgi kaip žiūri Lietuvos liau
dis į poniučių tipo Motinos 
Dienos minėjimus, tad straips
nį perspausdiname ištisai.

Sk. Vedėja.)

Niekas neturi tiek prašytų 
ir neprašytų globėjų, ganyto
jų ir įvairiausių kitokių rū
pintojų, kaip motina ir šeima. 
Senesniais laikaisi motiną, ir 
šeimą ypatingai ir savotiškai 
globojo kunigai ir dvarininkai, 
padarydami moterį vyro ver
ge, užkirsdami jai kelią į mo
kslą, savarankiškumą ir pilie
tinį gyvenimą, o šiais laikais 
motinos ir šeimos globėju pa
sišauna būti valstybė, valdan
čioji partija ar šiaip visuome
nės organizacijos bei komite
tai.

Vienas populiariausių šūkių, 
skelbiamų šiandien motinai ir 
šeimai yra — gimdykite ir au
ginkite kuo daugiausia vaikų. 
Na, ir šaukia visi.

Viengungiai vienuoliai, ku
nigai ir puošnios miesto poniu
tes pamoksluose ir laikraš
čiuose kala ir zalatija apie 
dorovę ir gausias šeimas. Tie
sa, daugelis tų poniučių pačios 
neturi ne tik gausių, bet jo
kių šeimų, jei neskaityti jų šu
niukų, tačiau jos pasišauna 
atstovauti lietuvę motiną ir 
kalbėti apie šeimą, visiškai 
neturėdamos supratimo nei 
apie tos šeimos kasdienius rū-' 
pėsčius, nei apie reikalus, ku
rie lietuviškai liaudies šeimai 
šiandien yra labai opūs. Už
tat juokingai ir išeina, kai šu
nimis apsikarsčiusios damos 
imasi mokyti bent pustuzinį 
vaikų užauginusią lietuvę mo
tiną, liaudies motiną, plušan
čią darbininko ar valstiečio 
šeimoj, bet ne kavinėj, ar mo
terų seklyčioj.

Kaip gi tos miesto damos 
rūpinasi motina? Ką konkre
taus padaro jos šeimų doro
vingumui ir vaikingumui pa
kelti ? Ogi, suruošia, kaip 
joms įprasta', motinoms arba

tėlę, padovanoja kokią gelių 
puokštę, paskaito paskaitą 
apie tautos prieauglio mažė
jimą, paragina daugiau gim
dyti, na, ir dešimtį ar daugiau 
vaikų turinčiom motinom pa
dovanoja skarelę ir kokį šim
tą litų. Susirūpinimas, pasiro
do, didžiausias, nuoširdumas 
neapsakomas! Rodos, tik imk, 
liaudies moterie, kurk šeimą, 
gimdyk, kaip pasamdyta, ir 
džiaukis, kad pildai biblijos ir 
poniučių norą — daugintis ir 
pripildyti visą žemę! Kaip 
tu vargdienė gyveni, kaip tau 
dienos rūpesčius palengvinti, 
kaip sveikus vaikus išauginti, 
kaip juos aprengti, ^pavalgy
dinti ir išauklėti, jei reikia vi
są dieną dirbti fabrike ar ki
tur dėl duonos kąsnio, — vi- 
sa tai į programą neįeina.

•

Mums, laisvamaniams, tau
tos sveikas prieauglis, sveika 
šeima ir sveika motina ne ma
žiau rūpi. Tik tokiomis prie
monėmis, pamokslais ir arba
tėlėmis, mes netikime. Norint 
pakelti vaikingumą, reikia pa
žvelgti į realų gyvenimą ir iš 
jo daryti išvadas, kokių prie
monių reikia tikslui pasiekti.

Lietuviškoji liaudies bei 
darbo moteris savo motinišką
ją pareigą atlieka. Skurdžiuo
se valstiečių lūšnuose ir mies
tą darbininkų kvartaluose, 
Kauno priemiesčiuose Brazi- 
koj ir Petruvkoj tėvai ir mo
tinos, mušdamiesi su vargu, 
nevisada išgali vaikus tinka
mai aprengti ir pavalgydinti, 
todėl jų mirtingumas čia yra 
didelis. Jei kituose kraštuo
se iki 1 metų amžiaus vaikų 
miršta iš šimto — 3 ar 4, tai 
pas mus tas skaičius siekia net 
12! Kodėl taip yra? Kodėl 
darbo moteris, kančiose pa
gimdžiusi kūdikį, jį dažnai 
aprauda numirusį ir vėl mi
rusiojo vieton naują vaisių ve
da? Atsakymas trumpas — 
darbo moteris nevengia sveiko 
prigimties šauksmo, motinys
tės, ji gimdo ir kuria tautos, 
prieauglį.

Taigi, tokiose «. sąlygose po
niutėms veltui yra kalbėti ir 
skatinti tuščiais žodžiais vaikų 
prieauglį, bet reikia susirūpin
ti ir šaukte šaukti apie dide
lį mirtingumą ir gyvenimo są-

Mes ir Mūsų 
V aikai

Šis straipsnis diskusuoja 
kai kurias problemas tarpe 
ateivių tėvų ir jų Amerikoje 
gimusių vaikų. Su įvairiais 
klausimais bei pastabomis 
prašome kreiptis į Foreign 
Language Information Ser
vice,—Parents, 222 Fourth 
Avenue, New York City.

Mergaitėms Užaugus
Nekuriuose namuose, mer

gaitėms užaugus, prasideda 
visoki nesusipratimai tarpe jų 
ir tėvų. Tas netik liečia šei
mas, kurios jau per ilgą laiką 
čia gyvena, bet ypatingai lie
čia tas šeimas, kurios nese- 
niausia atvykusios. Mergaitės 
sulaukusios penkioliktų, šešio
liktų ar septynioliktų metų, 
jau nori gyventi kaip joms ge
riau patinka, nenori klausyti 
tėvų, jau nepatenkintos visuo
met būti namie. Jau nori dė
vėti gražesnius drabužius, var
toti visokius padailinimo iš- 
mislus veidus tepti, draugauti 
su kitomis mergaitėmis ir jau
nikaičiais ir jau nenori anksti 
namon pareiti, jau jas vilioja 
visokios vakarinės partijos. Su 
kitais savo metų draugais no
ri lankyti teatrus, judžius, šo
kius ir kitas pasilinksminimo 
vietas. Tėvams reik šaltai ir 
suprantančiai į tą viską žiū
rėti.

Šimtas metų atgal, mergi
nos ir moterys praleido beveik 
visą laiką namuose — jos pri
žiūrėdavo namus, siuvo, audė, 
ir gamino valgius. Mažai te
buvo mokytojų, slaugių ir ofi- 
sinių darbininkių, tik vyrai

Šeimininkėms
Lengvi Valgiai Vasaros 

Karščiais

Joms ne- 
prezervus į 
kartais ge- 

parduoda.

lygų tobulinimą. Čia pamoks
lų motinoms nepakanka. Pla
ti socialinė globa, parama 
gausių šeimų tėvams, sanita
rinė pagalba miesto ir k,aimo 
nepasiturinčioms šeimoms — 
visa tai būtina plačiai įgyven
dinti, norint kad šeima būtų 
sveika, atspari ir gausinga. Iš
sprendimas visos eilės kitų so
cialinių problemų, kurių mes 
čia negalime išvardinti, taip 
pat turi didelės svarbos.

Bet ne vien tik medžiaginė
je srityje glūdi negerovės. Jų 
netrūksta ir teisinėj bei mo
ralinėj srity. Pasakykit, ger
biamieji šeimos ir motinos sa
vaitei ruošti komitetai, kaip tu
ri jaustis tos šeimos, kurių tė
vai, nenorėdami laužyti savo 
įsitikinimų, negali sudaryti 
santuokos aktų ir negali savo 
vaikų įmetrikuoti ? Ar netei
singas jų traktavimas vien
gungiais, imant iš jų didesnius 
mokesčius ir neduodant prira
šyti vaikų net ligonių kasoms, 
prisideda prie tautos prieaug
lio skatinimo ?
kliūtys mokyklose dėl metrikų 
neturėjimo, pravardžiavimas 
benkartais nesužeidžia moti
nos širdies ir nesukelia joje 
nusivylimą atliktąja motinys
tės pareiga? Ar tai neužmuša 
joje kartais norą savo skaus
mus padidinti dar vienu nau
ju kūdikiu ? Tokių šeimų yra 
daug, bet jų šiandien negina 
jokie įstatymai, nesirūpina 
joks komitetas. O rūpintis rei
kėtų.

Tokios mintys kyla ir šau
kiasi svarstomos šeimos ir mo
tinos savaitės proga. Tokiom 
mintim, o ne arbatėlėm, turė
tų susidomėti komitetai, jei jie 
iš viso ką nors konkrečiai ir 
nuoširdžiai norėtų padaryti.

Mes sveikiname ujamą, be
teisę ir “nelegalę” motiną, 
užjaučiame jos skausmus bei 
pažeminimą ir linkime susi
laukti sąžinės laisvės, sociali
nio rūpinimo, sanitarinės pa
galbos ir tinkamesnių darbo ir 
gyvenimo sąlygų.

Pr. Ščepanavičius.

įvairios

ėjo į darbą, šiandien mes ma
tome augančius skaičius mo
terų “dirvose,” kurios šimtme
tis atgal samdė tik vyrus. Ei
damos į darbą, moterys tampa 
savistovios. Darbai ir pinigai 
joms daug durų atidaro. Kas- 
link namų, jau namų darbas 
irgi iki aukšto laipsnio pa
lengvintas visoms. Joms ne- 
reik mąstyti, kaip šaltai užlai
kyti visą maistą, tą atlieka 
elektriniai šaldytuvai, joms 
nereik per visą dieną prie pe
čiaus stovėti, su elektriniais ir 
gaziniais pečiais maistas grei
tai pagaminamas, 
reik dėti visokius 
bonkas, pigiau ir 
resnius krautuvės
Visoki valytojai prisideda prie 
namų švarumo, jai nereik taip\ 
sunkiai valyti.

Šiandien moterims yra pi
giau nusipirkti gatavus dra
bužius, negu pasisiūti. Tokiu 
būdu praleisdamos mažiau 
laiko . namuose moterys šian
dien imasi už kitų daiktų ir 
kitokių darbų. Jas jau viskas1 
interesuoja. Jos randa visokių 
kitų svarbių užsiėmimų. Ir 
mergaitės, tėmydamos tą vis
ką, irgi nenori namie pasilik
ti, jos ir gi nori laisve džiaug
tis.

Nekurie žmonės senoviška 
tvarka patenkinti, bet daugu
mai nauja yra geresnė. Jau
nieji imasi už naujausių iš- 
mislų, nekurie tėvai praeityje 
gyvena, kas jiems geriau pa
tinka. Vaikai nori laisvesniais 
būti, tėvai nori visuomet juos 
kontroliuoti. Kas iš to išeina?

Rašytojui prisimena vienas 
atsitikimas. Vadinsime mer
gaitę Alicija. Vieną dieną 
vykdama j grosernę suėjo jau
nikaitį. Jis jai labai patiko. 
Vieną, antrą ir trečią kartą 
netyčiomis susiėjo. Jaunikaitis 
kvietė mergaitę į judžius. 
Parėjus namon, klausą moti
nos, ar gali ^iti su vaikinu. 
Motina su piktumu pradėjo 
barti mergaitę: tai “per jau
na,” tai “nežinai ką darai,” 
tai “jo visai nepažįsti.” Ir sy
kį pradėjus, nežinojo, kada su
stoti. Sename krašte vaikinas 
atvykdavo į tėvų namus ir prie 
visos šeimos pasikalbėdavo su 
jaunąja. Net einant pasivaikš
čioti senesnis šeimos narys 
drauge su jais eidavo. Alici
jai nerūpėjo, kas sename kraš
te buvo daroma, ji norėjo čia 
daryti viską, kaip jos ameri
koniškos sesutės darė, ir ji 
slaptai sutiko jaunąjį. Namie 
kaip tik išsitarė nors žodį 
apie vaikiną, tėvas grąsino ją 
mušti. Galų gale ši jauna po
ra pabėgo ir apsivedė.

Už trumpo laiko Alicija pa
ti matė, kad klaidą padarė. 
Kad jos vyras pavirto kitokiu 
po apsivedimo. Išsiilgo savų
jų, bet nedrįso prie jų eiti. Na
mie visoki piktumai, barniai ir 
nesusipratimai pasirodė. Jų 
mažam vaikučiui jokios ramy
bės nebuvo, girdėjo tik piktus 
žodžius.

Šita mergina apsivedė tik 
išsisukti iš namų, kur tėvai jos 
visai nesuprato. . Gal nebūtų 
tain įsimylėjus su pirmuoju 
vaikinu, jei tėvai kitaip su ja 
būtų darę. Jeigu būtų leidę su 
jos metų draugais draugauti, 
eiti su vaikinais, juos į savo 
namus pasikviesti, gal ji nebū
tų išėjus už pirmo. Tėvai tiki, 
kad tik patyrimu mergaitės iš
moksta gaminti. valgius, na
mus tinkamai vesti, ir tt., bet 
kodėl jie mano, kad ji išmin
tingiau mąstys apie vaikinus 
nedraugaudama su jais. Kuo 
daugiau jų pažįsta, tuo leng
viau pačios galės pasirinkti 
geresnius.
' Motinos klysta, jeigu jos 

mano, kad jų tankūs pasikal
bėjimai apie jų atsitikimus se
name krašte kokią nors įtek
mę turės ant šios šalies jaunų
jų. Padėjimas čia visai kito-

Vasaros metu apetitas pra- ' 
šyte prašo ir yra sveika tan
kiau valgyt lengvų valgių, 
žinoma, neperdedant, visai 
neatsisakant ir stipresnių. 
Kraštutinybės maiste, kaip ir 
visame, būna žalinga.

žemiau paduoti receptai 
yra imti iš knygos “Virėja,’L 
kurioj yra šimtai įvairiausių 
valgiams gaminti receptų. 
Gaunama adresuojant: “Virė
ja,” 46 Ten Eyck St., Brook
lyn, N. Y. Kaina $1. Pla- 
.tintojams geras nuošimtis.

—o—
PIENIŲ LAPAI 

šaukštus sviesto, 
puodelį duonos trupinių, 
puodelius virtų, sukapotų

2 
1 
2

pienių lapų,
1 šaukštą svogūno sunkos, 
druskos, pipirų,
1 šaukštą acto arba citri

nos sunkos.
Apkepink svieste duonos 

trupinius, sudėk virtus lapus 
ir kitus' prieskonius; viską 
kartu gerai užkaitink, sudėjus 
į lėkštę padaryk bandos for
mą, viršų apdabink supjaUsty- 
tu kietai virtu kiaušiniu arba 
riekelėmis išspirgintų lašiniu- 
kų."

6
6

SŪRIO APKEPINTI 
UŽKANDŽIAI

duonos riekeles, 
griežinėlius pomidorų, 
puoduką tarkuoto ameri

koniško sūrio,
ketvirtadalį puodelio sutar

kuoto žalio pipiro, ir saldžių 
agurkėlių smulkiai sukapotų, 
šaukštelį svogūno sunkos, pi
pirų.

Aptepk duonos riekeles 
sviestu, uždėk po griežinėlį 
pomidoro. Sumaišius kitus 
prieskonius, po lygią dalį iš
dėstyk ant pomidoro, api
barstyk tarkuotu sūriu ir ke
pink priešais ugnį, kol sūris 
aprus. Valgoma karšti.

—o—
VIRTI OBUOLIAI

Parink kietus obuolius, nu
lupk, išpjauk vidurį su siau
ru peiliu, aplaistyk obuolius 
iš viršaus ir vidurio citrinos 
sunka. Turėk išvirtą sirupą iš 
puodelio cukraus, pusės puo
delio bile vaisių ar uogų siru
po. Sudėk obuolius į sirupą ir 
virink ant labai lengvos ug
nies, dažnai aplaistant su si
rupu. Virink, kol obuoliai 
liks minkšti, bet nesukritę. 
Atšalus, išimk obuolius į at
skiras lėkšteles, vidurį pripil
dyk su kokiu marmeladu 
ba uogų konfitūru, viršų, 
gu mėgsti, apdėk išplakta 
džia

ar- 
jei- 
sal-

grietine.

KRISLAS AKYJE

Įkritus akin krislui, jis grei
čiausia ištraukiama pačios 
akies blakstienais, sekamai: 
Viena ranka suėmus iš viršaus 
pakelt tą voką, po kuriuo ran
dasi krislas, kita pakišt po 
juo sveikosios pusės blakstie
nas, užmerkt akį ir leist blak- 
stienui pamaži išsitraukt iš po 
voko. Tankiausia pavyksta iš 
karto, jei ne, reikia pakartot.

pageidauja daugiau

kis. Reik kreipti atydą į ame
rikonišką gyvenimą, jie turi 
suprasti savo vaikus. Jeigu tie 
vaikai 
mokslo, arba nori rasti darbą,
jei nori eiti su kitais jaunai
siais, ar sekti čia gimusių ame
rikiečių papročius, tai geriau 
viską su jais apkalbėti rimtai. 
Jeigu su vaikais negali susiro- 
kuoti, čionai yra daug vietų, 
kur galima gauti kuogeriausių 
patarimų. v F. L. I, S.

■ S

4



Kaip Jie Žiūri j Dabartinį Karą?
I_______________  .

(Pabaiga)
Jų Tikslai Apgauna Juos

Šis karas greitai virsta pasauliniu karu 
didžiausioje skalėje ir neša su savim di
džiausią katastrofą. Pats “neutrališkumo” 
arba “tautinės nepriklausomybės” suprati
mas likos be vertės daugumoje pasaulio 
kampų, likos sunaikintas kariaujančių vals
tybių.

Roosevelto žygiai paruošė Ameriką įsivė
limui į karą. Ypatingai jo vėliausi pareiš
kimai parodo tempimą Amerikos 'į karą. 
Trumpiausioje ateityje susikirtimas gali pra
sidėti Tolimuosiuose Rytuose už Dutch East 
Indies gumos, blėtos ir žibalo šaltinius, nes 
Japonija ruošiasi pasiekti savo imperialis
tinius tikslus. Gandai apie Anglijos impe
rijos valdžios perkėlimą į Kanadą tiktai pa
brėžia visų Amerikos respublikų įvėlimą į 
karą. Prie to veda karinė politika Wash
ingtone ir Amerikos kapitalo nesuvaldomas 
troškimas pelnų.

Pačiame kare iniciatyvą aiškiai pasiėmė 
Vokietija. Tas jai davė daug patogumų. 
Už tai reikia pasidėkavoti Talkininkų ir 
Amerikos troškimui “nukreipti karą” prieš 
Sovietų Sąjungą.

Baimė ir nusiminimas, plintąs iš Londono 
ir Paryžiaus, kyla daugiau iš baimes savo 
žmonių, kurie yra apvilti ir pasipiktinę savo 
valdančiosiomis klasėmis ir bruzda prieš 
jiems uždėtas neapsakomas baisenybes ir 
prieš savo valdininkų nekompetentiškumą, 
jeigu jau ne tiesiog išdavystę, šis anglų ir 
francūzų pesimizmas yra savo rūšies spau
dimas ant Amerikos buržuazijos, idant ji 
viešai įstotų į karą kaipo kariaujanti šalis...

Numatytas ilgas blokados ir atkeršijimo 
karas, kuriuomi pasirėmė Anglija pereitą 
rugsėjį, jeigu karas nepavyktų nukreipti 
prieš Sovietų Sąjungą, nebežada Anglijos 
imperializmui laimėjimo.

Tai visą turėdami mintyje mes turime ! 
įvertinti prezidento Roosevelto šaukimą į 
karą, ‘kurį jis padarė savo prakalboje Pan- 
Amertkiniam Moksliniame Kongrese, jo is
terišką pasakojimą apie orlaiviais pasiekimą 
Amerikos įvairių vietų iš Europos ir jo rei
kalavimą “50 tūkstančiu orlaivių,” kuomet 
jis reikalavo padidinimo armijos ir laivyno 
išlaidų iki trijų ir pusės biliono dolerių. Vi
si šitie dalykai suprantami ir turi savo lo
giką, tiktai kaip pasiruošimas prie greito ir 
pilno Jungtinių Valstijų įstūmimo į karą 
tarpe Anglijos, Francijos ir Vokietijos, į mi- 
litarinę avantiūrą už jūrų.

“Klaidingas karas” virto tikru karu. Ti
krasis karas virsta pasauliniu karu. O pa
saulinis karas grūmoja įtraukimu Jungtinių 
Valstijų, jeigu prie to daleis Amerikos dar
bininkai ir visi taikos mylėtojai.

Antrojo Internacionalo Išdavikų Vaidmenis

Darbininkų klasė ir demokratinės masės 
seniai būtų pažabojusios karo kurstytojus ir 
padariusios jiems negalimu įblokšti pasaulį į 
karą, jeigu jų nebūtų sulaikę, sudemorali- 
zavę, padalinę ir pavedę buržuazijos kon
trolei Antrojo Internacionalo partijų išda- 
yingi vadai—vadai taip vadinamų “socialis
tinių” ir “darbo” partijų, ir reakcinė darbo 
unijų vadovybė, kuri paskui juos seka.

Antrojo Internacionalo partijos ima lygią 
ir pilną atsakomybę už šį imperialistinių 
pelnagrobių karą. Jos ima atsakomybę dar 
bjauresnėje ir daugiau pažeminamoje for
moje, nes jos apsidengia veidmainiškomis 
frazėmis apie “socializmą ateityje” ir apie 
“darbininkų interesus” ir tt. Attlees ir Ci
trinai Ang'lijoj, Blumai ir Jouhaux’ai Fran- 
cijoje, Norman Thomasai, Sidney Hillmanai 
ir William Greenai Jungtinėse Valstijose, 
kiekvienas ir visi jie hepavaduojančiai pa
sitarnavo imperialistiniams karo kurstyto
jams'. Be tokio šių vadų pasitarnavimo im
perialistai nebūtų išdrįsę arba nebūtų ga
lėję sublokšti pasaulį į karą.

Ispanijos Respublika yra ryškiausias An
trojo Internacionalo išdavikiškos rolės pa
vyzdys. Jeigu šiandien Vokietijos armijos 
nusiautė per Vakarinės Europos mažąsias 
valstybes ir daužo Paryžiaus ir Londono var
tus, tai tik todėl, kad 1939 metų pavasarį 
Mussolinio-IIitlerio-Franco armijos galėjo 
paimti Barceloną ir Madridą ir ant galo 
pasmaugti Ispanijos Respubliką. Jeigu Is
panijos Respublika būtų išėjus laimėtoja, tai 
tas vienas būtų nedavęs 1939 metais išmuš
ti Antrajam Imperialistiniam Karui. Tūks
tantis amerikiečių jaunuolių — komunistų— 
žuvo Ispanijoje už demokratiją.

Mussolinis ir Hitleris nebūtų galėję pa
smaugti Ispanijos Respublikos be pagelbos 
Chamberlaino, Daladiero ir Roosevelto. Bet 
Chamberlainas ir kompanija nebūtų išdrįsę 
duoti tą pagelbą be paramos Antrojo In
ternacionalo.

Jungtinėse Valstijose buvo Norman Tho
mas, kuris pateisino savo europinių kolegų 
elgseną, o pats apsidengė veidmainingu tik 
žodžiais rėmimu Ispanijos ir davė Roose- 
veltui progą .ciniškai atsakyti į visus ame
rikiečių protestus: “Nejaugi jūs norite, kad 
aš eičiau toliau už Leon Blumą ir Antrąjį 
Internacionalą ?” Tai buvo Antrojo Inter
nacionalo vadovybė, kuri sudarė suokalbį su 
Londonu, Roma ir Berlynu uždaviniui pa
skutinio smūgio Ispanijos Respublikai, ati
darydama Madrido vartus per savo niek
šiškus agentus Casado ir Besteiro. Dabar vi
siems aišku, jog istorija užrėkorduos, kad 
atidavimas Madrido fašistams buvo atida
rymas durų karo tvanui, kuris šiandien ap
sėmė visą Europą ir plinta vis daugiau ir 
daugiau į likusias pasaulio dalis.

Tai buvo Antrasai Internacionalas, kuris 
sutrukdė sėkmingą įsteigimą Liaudies Fron
to prieš reakciją ir karą. Kai Francijos so
cialistinės masės pagaliau privertė savo va
dus įeiti į Liaudies Frontą, tai buvo L. Blum, 
kuris suokalbiavo dieną ir naktį jį pakrik- 
dyti, kuris nė valandėlei nenurimo, kol ne
buvo šis galingas masių apsivienijimas su
daužytas iš vidaus. Anglijoje tai buvo Att
lee ir Citrine, kurie spėka nuslopino Liaudies 
Fronto judėjimą, kuris būtų seniai nušlavęs 
Chamberlaino valdžią ir atidaręs taikai du
ris. Jungtinėse Valstijose tai buvo Norman 
Thomas ir reakciniai unijų, vadai, kurie va
dovavo pasmerkime Liaudies Fronto ir De
mokratinio Fronto už taiką.

Kai prasidėjo Antras Imperialistinis Ka
ras, tai pirmutiniai buvo Antrojo Internaci
onalo pasekėjai kiekvienoje šalyje garsiau
siai šaukti už kraštutiniausias karines par
tijas. Vienintelis jų nusiskundimas yra ta
me, kad šis karas nėra taipgi karas prieš 
Sovietų Sąjungą.
Tiktai Kelias Sėkmingai Kovai Prieš Karą

Milžiniška kiekvienos šalies žmonių dau
guma neapkenčia šio karo ir trokšta jo su
stabdymo tuojau. Gi kiekvienos nekariau
jančios šalies valdančiosios klasės atsako: 
Taip, mes norime taikos, bet taika ateis tik
tai mūsų pusės laimėjimu,, tuo būdu kelias 
į taiką reikalauja paaukojimo visko karui. 
Jungtinėse Valstijose, kur 96 nuošimčiai 
žmonių yra priešingi karui, atsakoma taip: 
Vienintelis kelias į taiką tai įstoti į karą, 
idant užtikrinus Talkininkų pusei pergalę. 
Vadinasi, stambių finansierių ir pelnagrobių 
agentai tą patį žmonių troškimą taikos pa
verčia galinga jėga už karą!

Nėra ko šiandien rinktis tarpe kariaujan
čių kempių. Bet kokios paramos davimas 
bile kuriai pusei reiškia atsižadėjimą visos 
kovos už taiką ir geresnį pasaulį.

Tiktai pasaulio žmonės, vadovaujami dar
bininkų klasės, gali atnešti taiką ir geresnį 
pasaulį. O tai pasiekti jie gali tiktai per 
kovą ir laimėjimą prieš savo šalių imperi
alistus ir reakcionierius.

Jungtinių Valstijų žmones gali save ap
ginti ir pagelbėti likusiam pasauliui tik prie- 
šindamies ir nugalėdami visus tuos, kurie 
nori pagelbėti vienai kariaujančiai pusei 
prieš kitą. Taiką ir gerovę pasieksime tik
tai kovodami prieš ir nugalėdami dedamas 
dideles pastangas įvesti čionai karinį reži
mą dar prieš įstojimą į karą. Laimėsime 
taiką ir gerovę tiktai kovodami prieš gin- 
klavimos programą, kuri gali bematant šią 
šalį įblokšti į karą prieš žmonių norą ir 
valia.

Po šūkiu “tautinės vienybės’^ šios šalies 
ekonominiai rojalistai ir jų agentai apvįeni- 
ja visą buržuaziją prieš darbininkų klasę ir 
darbo mases. Jie skelia kraštą į dvi kem
pes su nematytu pasirįžimu. Jie veda ap- 
vienytą karą prieš darbininkų judėjimą, 
prieš masių gyvenimo ir darko lygį ir prieš 
liaudies civiles teises. Tai tokia jų nąmi- 
nė politika, kuri neišvengiamai lydi imperi
alistinio karo politiką. Prezidentas Roose- 
veltas, paėmęs karo partijos vadovybę, kar
tu paima ir naminės reakcijos vadovybę. 
Naujosios Dalybos progresyvės socialinės le
gislatures skyrius, kuris niekados nebuvo 
pastovus ir nuosakus, tapo galutinai baigtas.

Rengkite Prakalbas!
Fašistinis Smetonos režimas Lietuvoj griuvo. Lietu

vos liaudžiai išaušo šviesesnė valanda. Per 14-ką metų 
tautininkai kankino Lietuvos liaudį, grūdo geriausius sū
nus ir dukras į kalėjimus. Pagaliau, jų priespaudai atė
jo galas! ' t

Rengkite prakalbas. Brooklyne jau įvyko vienos pra
kalbos. Jqs buvo pilnai pasekmingos. Dabar rengiamos 
yra antros, dar didesniu plotu. Visos lietuvių kolonijos, 
kaip tai Bridgeport, New Haven, Waterbury, Hartford, 
Paterson1, Elizabeth, Newark, Jersey City,, Harrison, Lin
den, Great Neck, Bayonne ir Philadelphia y*ra lengvai" 
galimos pasiekti.

“Laisvės” Redakcijos nariai, Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimo ir Literatūros Draugijos centrų nariai, yra 
pasirengę vykti su prakalbomis.

Virš suminėtas kolonijas galima pasiekti tą pat die
ną. Dabar, vasaros laiku, kada sekmadieniais žmonės 
važiuoja į piknikus ir maudynes, tai geriausiai prakal
bas rengti paprastais vakarais. O ir kalbėtojams paran
ku, jie darbo netrukdydami gali atvykti ir pasakę kalbą 
grįžti atgal prie darbo.

Chicagos apylinkėj rengkite taip pat prakalbas, ,ten 
kolonijas aprūpins draugai iš “Vilnies” Redakcijos.

Kiekviena didesnė kolonija dabar turi rengti pra
kalbas, kad kartu su Lietuvos liaudimi džiaugtis nusikra
tymu tautininkų reakcinio jungo.

Imkite svetaines, darykite plakatus, gerai garsin
kite prakalbas. Tuojau praneškite, ką darote.

ALDLD Centro Komitetas 
46 Ten Eyck St.,,

. Brooklyn, N. Y.

dar ir Sovietų Sąjungą!
Hitlerio armijos gali per.- 

eiti per Sovietų Sąjungą, 
“kaip peilis per bulvių ko
šę/’ tačiau jis pasirinko pa
pjauti ne tą “košę”, bet tas 
“galingas” vakarų demo
kratijas !

Sakysite, šitaip protauti

ir rašyti gali tiktai visai su- 
asilėjęs redaktorius. Taip ir 
yra.

Kas taip rašo, nesakysiu. 
Atspėkite patys, nes visai 
lengva. Salietis.

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų.

Štai DRAUGIŠKUMAS 
stikle!

Norite rasti tą senų laikų alaus 
malonumą? Užsisakykite Ehret’s— 
ir išbandykite skirtumą! Štai tikras 
iš krano alus—putojančiai tyras-sau- 
lūtai auksinio blizgėjimo ir su didele, 
grčtinine "galva.” Tai tas pats gar
susis Ehret’s linksminantis nevvyor-

kiečių tris gentkartes... lengvas 
alus, draugiškas alus, turtingas, stip
rus, aksominiai švelnus. Pabandykite 
stiklą Ehret’s šiandien — šviežio ir 
šalto iš jo ąžuolinės bačkos—prie 
artimiausio sau Ehret’s baro. Tai 
yra draugiškumas stikle.

*

KĄ SLEPIA TAS JŲ 
BLOFAS

(Tąsa nuo 2-ro pusi.)

Kauno ponai slaptomis in
strukcijomis ragina Ameri
koje savo pasekėjus iš čia 
bombarduoti tą didįjį kai
myną—neturint faktų ir ar
gumentų, išmislais, melais 
ir blofais, kaip, pavyzdžiui, 
jie, šitie pasekėjai, išgalvo

jo ir melavo, būk Sovietų 
armija apiplėšusi Vilnių, 
nors jie puikiai žinojo, kad 
jeigu kas Vilnių apiplėšė, 
tai bėgdami Lenkijos ponai. 
Mes negalime tylėti, kai 
matome, kad ir Kauno po
nai ir jų kolegos Amerikoje 
sušilę verda smalą, žaloja 
lietuvių tautos geriausius 
interesus.

Galime jiems pasakyti:

Joks p r a v a r d ž io j imąsis 
mums burnos neuždarys, 
joks blofas nesusuks galvos 
Amerikos lietuviams, ku
riems ištiesų rūpi savo “se
nojo” krašto gerovė ir at
eitis.

A. Bimba.

Roma, birž. 17. — Italai 
atakuoja Prancūzus saloje 
Korsikoje.

Pastabos
Šiemet sueina lygiai 25 

metai Lietuvių Literatūros 
Draugijai. Šis sidabrinis ju
biliejus neturėtų praeiti ra
miai ir šaltai. Kiekviena 
Draugijos kuopa turėtų šį 
rudenį ką nors suruošti ju
biliejaus atžymėjimui.

Kaip girdėtis, kai kurios 
kuopos jau imasi už darbo. 
Gerai, bet per mažai. Lai 
neatsilieka nei viena kuo
pa!

Gauname štai kokių in
formacijų: S.L.A. Kontrolės 
Komisija perskaitė buvusių 
rinkimų balsus ir surado ke
letą kuopų netiesotai balsa
vusių. Kai tuos netiesotus 
balsus atmeta, tai ponas 
Laukaitis laimi rinkimus 
keletu desėtkų balsų.

Seimas turės šį Kontrolės 
Komisijos suradimą išspręs
ti. Žinoma, jeigu Komisijos 
suradimas bus paremtas 
konstituciniais faktais, tai 
Seimui mažai pasirinkimo 
tebus.

Taigi, i vaina už S. L. A. 
prezidentystę prasideda, iš 
naujo. Bagočius nenori šil
tą vietą apleisti, o Laukai
tis nori ją gauti.

Bagočių suėdė trockistai 
ir Grigaitis. Nupuldė jo 
prestižą irįvėlė jį į visokias 
intrigas. Jei jis būtų elgę
sis demokratiškai, nuošird
žiai ir garbingai, tai į šito
kias bėdas nebūtų pakliu
vęs.

Karas ir visas dabartinis 
krizis labai veikia žmones. 
Žmonės nestovi ant vietos, 
negali stovėti;

Todėl reikia keisti ir pa
žiūras į žmones. Vakar bu
vęs fašistas gal šiandien vi
sai kitaip žiūri į fašizmą ir 
visus kitus reikalus. Jis gal 
pamatė klaidą ir nori ją pa
taisyti. Mes neturime pa
šykštėti jam tos progos.

\Arba,- pavyzdžiui, dar 
taip neseniai keleiviniai so
cialistai buvo sukalbami ir 
buvome sudarę bendrą fron
tą. Na, o ar begalima su 
jais susikalbęti dabar? Ne
begalima. Jie virto atvirais 
karo ir pogromų prieš pa- 
žangiečius kurstytojais. 
Džiaugiasi kiekvienu reak
cijos pasipūtimu. Todėl rei
kia į juos šiandien kitaip 
žiūrėti.

Vieni žmonės genda, kiti 
taisosi* Gendančius reikia 
pasmerkti ir su jais kovoti,

Geo. EHRET’S Extra
o besitaisančius reikia gra
žiai priimti ir pasveikinti.

Brooklynas sako, kad 
“Vienybė” atstatė Stasį Vi- 
taitį iš gaspadoriaus vietos. 
Buvo redaktorium, paskui 
gaspadorium, o dabar, kaip 
dūšia be vietos.

Sakoma, kad Vitaitis la
bai nori sugrįžti į “Tėvy
nės” redaktorius ir kausto- 
si seimui.

Vienas žmogus vienam 
laikraštyj rašo: “Nacių ar
mijos pereitų per sovietų 
žemę, kai peilis per bulvių 
košę. Rusiją gali apginti 
nuo Hitlerio tiktai vakarų 
demokratijos, gaudamos pa
galbą lėktuvais ir ginklais 
iš Jungtinių Valstijų.”

Beveik visa Franci j a jau 
Hitlerio rankose, gi visa 
Anglija mirtinai persigan- 
dus laukia savo kaleinos, 
bet šitas žmogus teigia, kad 
jos ir tik jos gali išgelbėti I

IŠ KRANO ALUS

Daromas vien tik Ehret šeimos nuo I860 m.
Geo. Ehret Brewery, Inc. 198 Melrose St., B’klyn, N. Y.

Lithuanian-English
Self-Instructor
PARAŠO DR. J. J. KAŠKIAUCIUS

•

J1 Rankvedis angliškai kalbantiems mokytis lietuviškai.
Taipgi naudotinas lietuviškai kalbantiems

j mokytis angliškai. i

256 PUSLAPIŲ. KAINA $1.50 ’
• ‘Į

LEIDŽIA DIENRAŠTIS “LAISVE”
121 LORIMER STREET BROOKLYN, N. Y. į

Šis rankvedis bus gatavas pradžioje liepos mėnesio į 
šių metų. Kas užsisakys iš anksto ir kartu su užsa
kymu prisius molh)stį gaus už $1.25.

Kadangi tokio rankvedžio išleidimas daug kainuoja, 
tai daug jo nespausdinsime. Darysime arti tiek, kiek Į 
gausime iš anksto užsakymų. Tad savęs užtikrini- !, 
mui užsisakykite iš anksto—dabar—tuojau. (

*

DIDIEJI ‘LAISVĖS’ PIKNIKAI
Maynard, Mass., Liepos 4 July 

VOSE 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
n

KLAŠČIAUS CLINTON PARK
BETTS IB MASPETH AVĖS., MASPETH, L. L, N. Y.

Šokiams Gros Geo. Kazakevičiaus ir Johnny Nevins 
Orkestros

Programoje dalyvaus visi didžiojo New Yoiko apylinkes Chorai

Jau laikas samdytis busus vykimui j šiuos piknikus ir laikas 
registruoti pasažierius.
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Trečiadienis, Birž. 19, 1940 DKISSI

Trakų pilis ir miestas. Viršuje Trakų pilis ir bokštas, kurio 
apačioje matomas Įėjimas j buv. Did. Lietuvos kunigaikščių 
rezidencijos rūmus; apačioje kita Trakų pilies dalis, Trakų 
ežero ir miesto vaizdas iš pilies bokšto.

Naujos Anglijos 
s Žinios

nos į Lietuvą sumarmėjo viso
kį dvarininkai ir činauninkai. 
Tai reikia svietui ir pasirodyti 
ant tiek nežinėliu.

Arba toliaus:
“Pennsylvanijos ir kitose 

anglių kasyklų srityse, žydų 
beveik nėra. Vargiai jūs rasi
te bent vieną žydų tautybės 
žmogų dirbantį anglių kasy
klose. Mat, sunkus darbas.”

Anglių kasyklų srityse dau
giau žydų gyvena, negu kitur. 
Jie netik kasyklose dirba, bet 
daug kasyklų, valdo. Aš ir 
pats, bracia, “lėbravau” pas 
žydauską “mainierį.” Paduok 
tokiam žmogui puodą deguto, 
jis visas žydų iškabas nuderg
tų.

Bet tai ne viskas. Kuomet 
visas proletarijatas protestuo
ja prieš karus ir be jokio pa
sigailėjimo smerkia dabartinį 
karą, tai toki žmonės, turėda
mi daugiau “unaro” negu pro
to, prieškariniuose mitinguose 
kelia nerimą ir demoralizuoja 
kitus, čia paduoda ištrauką iš 
vieno mitingo, kur buvo ren
kami parašai prieš karą, čia 
to kritiko žodžiai, kurie tilpo 
“Keleivio” No. 22:

“Kuomet aš išėjau su maža 
opozicija, pastebėdamas, ar 
išmintinga mums, lietuviams, 
pirmutiniems šituo reikalu 
afišuotis, ir kodėl šitie prieš
kariniai agitatoriai nesikreipė 
pirmoj eilėj pas airius ar kitas 
tautas, tai iš mūsiškių komu
nistų gavau epitetų: ‘Paleidai 
smarvę’ ir tt.”

Reiškia, lietuvės motinos tu
ri būti ramios ir neprotestuoti 
prieš karo ruošėjus. Lai guldo 
jų sūnūs galvas už imperialis
tų rinkas. Bet šis susirinkimas 
nebuvo lietuvių pirmutinis. 
Savaite prieš tai Boston Com

mon buvo milžiniškas protes
to mitingas ir jame kalbėjo 
teisėja Schofield, kuri visu 
smarkumu pasmerkė karą ir 
jo ruošėjus. Ten ant vietos 
buvo surinkta keli tūkstančiai 
piliečių parašų.

Tai tiek apie “Keleivio” 
bendradarbius. O dabar pasi
žiūrėkime, koks “Keleivio” re
daktorius razumnas. Jis ant 
pirmo puslapio uždėjo antgal- 
vį: “Rusija nusigando vokie
čių galybės.”

Joks ūkininkas negali ra
miai miegoti, kuomet jo kai
mynai šėlsta. Jis turi irgi bu
dėti. Pagaliau, mes nežinome, 
ar Rusija nusigando vokiečių 
galybės ar ne. Bet mes ir vi
sas lietuviškas pasaulis žino, 
kad “Keleivis” tai tikrai nusi
gando Dieso ir jo komisijos, 
pasislėpdamas į “surpaipę.” 
Nebūtų pikta, jei ten tupėda
mas neveblentų prieš susipra
tusį proletariatą.

Da Nepervčlu

Nors manau, jog visų kolo
nijų draugai yra gavę skelbi
mus ir serijų tikietus dėl 
“Laisvės” pikniko Maynard, 
Mass., kuris įvyks liepos 4 d., 
bet jeigu kur randasi draugų, 
kurie mano, kad gali parduo
ti kelias serijas, o jų neturi, 
arba stokuoja skelbimų, tai 
kreipkitės į didesnių kolonijų 
draugus, o jie jumis aprūpins. 
Arba parašykite “Laisvės” ad
ministracijai ir jums prisius 
ko reikalausite.

Dabar, draugai, geriausias 
laikas pasidarbuoti dėl spau
dos pikniko.

Jaunutis.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
PHILADELPHIA, PA.

Birutės Kliubo pusmetinis susirin
kimas įvyks 20 d. birželio, 8 v. v., 
705 Fairmount Ave. Po susirinkimo 
bus choro pamokos. Visos narės da
lyvaukite, kad galėtume pradėt taip 
kaip garsinta. —J. S. Sekr .

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 rengiam 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 įvyks 

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

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-8622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

~ Tel. Evergreen 8-7179

Sveikata Ligoniams

iamaiiiaiiioiiiaiiia»isiiiainsiiiaiiigiiisi>isiiiani3iiigiiioiiimiioiiioiiioniaiii5iii3inouî i ir- ------ ----- ----- --------------------------- ------ ' i
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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
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ĮSIGYKITE DABAR 
žemiau parodyta tik keli iš mūsų didelio sandėlio 

šios rūšies daiktų.
YOUR OLD WATCH

Birželio 8-9 dd. lietuviški 
radio išgarsino didžiausią vir
tinę įvairiu organizacijų-drau- 
gijų pikniku. Bet sekmadienį, 
apie dešimtą valandą pradėjo 
lyti ir lijo per visą dieną. Reiš
kia, kas ir labai norėjo girio
se pavasario oru pakvėpuoti, 
turėjo namie laiką praleisti. O 
tas be galo didelius nuostolius 
padarė organizacijom ir pik
nikų vietų savininkams.

Abelnai imant, organizaci- 
jos-draugijos daugiausia pasi
laiko iš pramogų pelno. Orga
nizacijų darbuotojai be galo 
daug laiko ir energijos išeik
voja iki prisiruošia prie tokių 
pramogų, kaip piknikai. Bet 
kuomet pasitaiko blogas oras, 
tai daugelis veikėjų nupuola 
dvasioj. Vienok, sakoma, kad 
prieš vėją nepapūsi. Rengėjai 
dėl to neturėtų nupulti dva
sioj, bet da smarkiau padirbė
ti, kad tuos nuostolius atpil- 
džius.

Reikšmingas Suvažiavimas

Birželio 8-9 dd., Bostone at
sibuvo darbininkų Nepartinės 
Lygos (Non-Partisan League) 
suvažiavimas. Delegatų buvo 
daugiau kaip trys šimtai, at
stovaudami per virš šimtą 
penkiasdešimts t ū k s t a n čių 
(150,000) organizuotų darbi
ninkų.

Pirmininku buvo išrinktas J. 
William Belanger, Salem apie- 
linkės audėjų unijos direkto
rius. Delegatai jį išrinko vien
balsiai. Sekretorium išrinktas 
Cambridgeaus apylinkės orga- 
niz. ir Ilowardo instruktorius. 
Iždininku išrinktas Jacob Roh
ner, Revere cukerninkų unijos 
prezidentas. \

Suvažiavimo mitinge pasakė 
kalbas: Mass, valstijos kon- 
gresmonas Joseph E. Casey, 
Illinojaus kongresmenas F. 
W. Fries, valstijos atstovas 
M. Kritzman, Bostono miesto 
konsilmonas J. Gottlieb, na- 
cionalis audėjų unijos prezi
dentas Emil Rieve, mokslainių 
komiteto pirmininkas J. Lee, 
Eli Oliver ir C. Knowles.

Reikkšmingiausią kalbą pa
sakė Mass, valstijos kongres- 
monas J. Casey. Jis nurodė, 
kad penktosios kolumnos ne
reikia jieškoti dirbančioj kla
sėj, nes ji randas augštoj luo- 
moj. Toliau pakeltu tonu šau
kė:
/‘Aš atsišaukiu į milionus 

vyrų ir moterų, kurie neturi 
darbo. Juos laukia ta tragiška 
diena, kuomet jiems bus atim

ta paskutinė pašalpa ir teisė 
jos reikalauti. Sutvarkyti mūs 
naminę būklę tai yra pirmuti
nė problema. O kad tai atsie
kus, mes turim reikalauti: 1. 
Atsteigti valdžios viešus dar
bus (WPA) į tokią plotmę, 
kokioj pirmiaus jie buvo. Tas 
sulaikytų dalinai neribuotą 
prisirengimo planą (karo gin
ki avimą si). 2. Praplėsti 
agrikultūros departmentą, ku
ris palaikytų punktuaciją tarp 
žemdirbystės ir tekstilės in
dustrijos. 3. Pataisyti senatvės 
įstatymą, pagal kurį dėl se
natvės nustojus darbo, pašal
pa būtų mokama nuo dienos 
netekimo darbo iš aptaksuotų 
įplaukų. 4. Paskirti daugiau 
lėšų Teisingumo Departmen- 
tui, kad kovotų daugiau prieš 
trustus, kaimų spekuliantus ir 
monopolistus. 5. Pakelti vienu 
trečdaliu dirbančių įeigas, kad 
atsirastų daugiau pirkėjų — 
netaksuojant tabako, gėrimų 
ir kosmetikų. 6. Perkratinėti 
individualų įeigas, kurių įei- 
gos siekia nuo $10,000 iki 
$50,000 į metus.

Rezoliucijos priimtos: Pa
smerktas Amerikos kišimasis į 
europinį karą. Apsigynimo 
programa turi būti vedama ne 
darbininkų lėšomis. Prieš de
portavimą Harry Bridges. Pa
smerktas Amerikos Darbo1 Fe
deracijos prezidentas William 
Green, už padėjimą Smithui 
sudarkyti Wagnerio aktą ir 
pasmerkti Massachusetts kon- 
gresmonai, kurie balsavo už 
akto taisymą.

“Keleivio” Trijų Numerių 
Trejankė

Kažin kur dingo iš “Kelei
vio” Pušynas (Buivydas), su 
savo “moksliniais” straips
niais. “Kaip kas jam šiandie 
išrodo.” Matomai, Sovietai ne
kariauja, tai jam ir niekas 
nesivaizduoja. Mat, dabar ka
riauja sępas pasaulis, tai nie
ko ir naujo.

Bet “Keleivis” nieko nenu
stojo. Vietoj Pušyno jis gavo 
da “mokytesni” žmogų — J. 
K-is. Šis “Keleivio” No. 21 
ve kaip nesupranta:

“Elta skelbia, kad iš Sovie
tų yra atbėgusių Lietuvon 3,- 
000 žmonių. Bet niekas negir
dėjo, kad iš Lietuvos žmonės 
bėgtų į Sovietus. Gal komunis
tai paaiškintų, kodėl taip 
yra?”

Na, o Lietuvos laikraščiai 
atvejų atvejais buvo pakarto
ję, kad iš Belarusijos ir Ukrai-

Garsinkite savo biznį dien* 
raštyje “Laisvėje’*.

PUIKI VIETA V AKACIJOM
Ant aukšto kalno, gražioje lygumoje, platūs sodnai 
aplinkui, tyro vandens prūdas maudytis, patogūs kam

bariai guoliui, puikiausios rūšies valgiai.
Turime Atskirus Kambarius

Burdaš $10 j savaitę Vaikam $5.00

Ši vieta yra garsiuose Catskill kalnuose, Up Stato4 New 
York, kuri yra sveikatos patarėjų pripažinta, kaipo 

geriausias ir sveikiausias klimatas.

MRS. A. BLOZNELIS
Box 240 R. F. D. 2, Cauterskill Rd.

CATSKILL, N. Y. Tel. Catskill 885F4

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

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

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

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

Knygutė aprašo visokias vaistiškas 
žoles, žiedus, šaknis, žieves, lapus ir 
tt., 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 8 
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 

Spencerport, N. Y.

J. GARŠVA
, Graborius-Undertaker

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

krikštynom, kitkam.
231 BEDFORD AVE., 

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

H------------------------------------------------- ®

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
Telefonas: Humboldt 2-7964 9 

580 SUMMER AVENUE 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.
•

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

di--------------------------------------------- gj

ŽIEDAI

TRADE IT IN FOR A 
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Bu lovas

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

nuo $1.50 augstyn 
Daimantai 

Melsvi-balti ir perfekto

ROBERT
LIPTON

J E W E L E R 
Įsteigta 1892 

701 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

Tarpe 
Graham & Manhattan Avės. 

’ Tel. Stagg 2-2178 
Priminkite šį skelbimą ir. gausite nuolaidą

i

SKELBKITES “LAISVĖJE"

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

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

Ištyrimas dovanai.
Daroma Kraujo ir šlapimo Tyrimai, X-Spinduliai

D R. L. ZINS,s,a,Ba 30
110 EAST 16 ST., NEW YORK, N. Y. 

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

MOKYKLOS BAIGIMO PROGA
APDOVANOKITE JAUNUOLIUS

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

savo jaunuolius gražia, nauja Remington Typewriter mašinėle.

ŠTAI JUMS PASIRINKIMAS:

Cr A .
r<S]

Remette Portable Typewriter $29.75
(Educational Keyboard No. 3410)

$34.50
Remington Model No. 5 Deluxe $49.50 •
Remington Model No. 1 Deluxe $59.50 
Deluxe Noiseless Portable $67.50

Junior Deluxe Portable

Tuojau užsisakykite per “Laisvę,” 
nos “Laisvo” savo skaitytojams 

duoda didelę nuolaidą.

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

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

lOOOOOOOOOO'
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Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas pieniškų valgią 
ir daržovių—virtų ir žalių.

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) '

MOTERŲ ATYDAI
Lietuvių Moterų Apšvietos Kliubo 

susirinkimas įvyks šį ketvirtadienį, 
birželio 20-tą, 8 v. v., 419 Lorimer 
St. Kviečiame ir ne nares.—Valdyba.

(144-145)

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)

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

namų darbo, kllbasai ir kepta parSiena; gaspadorlškai 
nuvirti kopūstai ir barščiai.

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO

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

Telefonas EVergreen 7-1661

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 Barberiai

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

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto
Tel. Virginia 7-4499

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. — Brooklyn — “Laisves” Name

Bestas puslapis
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V. ir

Pa-

Bal-

$38.84.

Malioriy Reikalai Prašome Isitėmy ti

ra

Didžiojo New Yorko Apielinke
Išplaukė su KanuolemMETINIS PIKNIKAS

Rengia Lietuvių Literatūros Draugijos 2-ras Apskritys

moky-

ĮŽANGA 25 CENTAIGERA MUZIKA ŠOKIAM

River

K E

M

Zausnerio vadovy- 
vėl likosi veik visai

Vera
Stan-

1 aivas 
laivy-

kur buvo 
ir metinis 

Manhattan

atsišaukė į visus 
paremti ameriki- 
už taiką ir žmo- 
veikliai dalyvau-

Trys 
išmesti

pavyksta 
daugelį 

klaida.
Rep.

Federalis teismas Newarke 
uždraudė Hudson & Manhattan 
Gelžkeliams pakelt fėrą nuo 8 
iki 10c tarp Jersey City-Hobo- 
ken ir New Yorko.

Ripins- 
Balkus, 
Buddy, 
žuraus-

8-0565. Klaus- 
(144-1.46)

kad
en-

11-kos orlai- 
ir daliną

galėtų virsti 
mūs valdžios

nurodo Weinstock,

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja kriaučių šapa su 

Singer Power Machines ir visais ki
tais įtaisymais >. reikalingais prie 
kriaučių šapos. , Renda prieinama. 
Šią vietą pirmiau užlaikė kriaučiau- 
ninkas B. Vaičaitis. Prašome šaukti 
telefonu: Havemeyer 
kitp Mrs. push:

Ėast 
49th ib 93rd

BUS OLD CIDER MILL GROVE
VAUX'HALL RD. UNION, N. J.

Pradžia 12-tą valandą dieną

Taipgi dalyvaus Aido Choras iš Brooklyno, Sietyno 
Choras iš Newark© ir Bangos Choras iš Elizabetho

Demokratinė Valdžia Lietuvoje!
Apie Tai Kalbės “Tiesos” Redaktorius 

JONAS GASIUNAS

•/ LitiVV: Vu

Įvyks Sekmadienį

Birželio 23 June
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Manevruose Virš Queens 
Sudegė 11 Orlaivininky

Trečiadienis, Birž. 19, f940

Queens gyventojai su išgąs
čiu ir pasibaisėjimu tėmijo 
tragišką pražūtį 
vininkų-kariškių 
vaizdą to, kuomi 
mūsų miestai, jei 
rėmimu tūlų kariaujančių ša
lių užsitrauksime atakas ant 
mūsų šalies miestų.

“Mažasis pragaras” gimė 
akymirkoj, kada iš Mitchell 
Field pakilę du orlaiviai ka
riškiems manevrams susidūrė 
ir paskendę liepsnose, tarsi 
pažeisti paukščiai, išskėtę 
sparnus ėmė ore sukaliotis ir 
spjaudyti liepsnojančia gaso- 
lina ant Bellrose, Queens, gat
vių ir namukų. Bematant užsi
liepsnojo pora namukų ir vie
no jo gyventoja taip pavojin
gai apdegė, jog tapo nuga
benta netoliese esančion 
Creedmoor ligoninėn.

Iš lakūnų niekas neišliko 
gyvas, susiprgėjo 11 jaunų 
vyrų : šeši Armijos Orlaivinin- 
kų Būrio oficieriai ir 5 nese-

Prakalbose Entuziastiškai Užgirta Lietuvos 
Liaudies Valdžia; Parėmė Taikos Darbą

Pereitą pirmadienį L. K. 
5-tos kuopos suruoštose pra
kalbose, “Laisvės” salėj, buvo 
aiškinama dabartinė karo pa
dėtis, taipgi vėliausi nuotikiai 
Lietuvoje, nors šie iš anksto 
ir nebuvo numatyti vakaro 
programoj, kadangi svarbiau
sios pakaitos dėjosi jau po iš
leidimo skelbimų. Šis mitin
gas buvo šauktas kaipo vie
nas iš eilinių apšvietos vaka
rų, bet išsivystė į masinį, pu
blikos prisirinko daugiau, ne
gu paprastai.

(Plačiam Lietuvos reikalų 
aiškinimui vietos organizacijų 
apskričiai ruošia viso miesto 
lietuvių masinį mitingą birže
lio 28 vakarą, didžiojoj Cen
tral Palace salėj, 
“Laisvės” bazaras 
bankietas, 16-18 
Avė., Brooklyne.)

Lietuvos klausimu kalbėjo 
A. Bimba, nurodinėdamas, ko
kiomis priežastimis ir tikslais 
vedina Sovietų Sąjunga atkė
lė daugiau Raudonosios Armi
jos į Pabaltiją, tame skaičiuje 
ir Lietuvą. Kokių priežasčių ir 
tikslų dėlei Lietuvoj įsikūrė 
liaudies fronto valdžia, pa
reikšdamas viltį, kad ši val
džia turės atsteigti buvusios 
Smetonos valdžios užgniauž- 

KELRODIS: No. 10 busas eina nuo Pennsylvanijos sto
ties, Market St., Newarke per Hillside, priveža prie pat 
parko vartų. Springfield Ave. gatvekariai ir busai į Ir
vington Centrą (5 corners), čia imkite “Union Vaux 
Hall Rd.” busą ant kampo Clinton Ave. Išlipkite ant 
“Vaux Hall Rd.” po kairei, pus^ bloko iki parko.

Automobiliams Kelias: Springfield Ave. iki “Vaux 
Hall Rd.” po kairei iki parko.

‘K

niai įstojusieji armijom 
iš jų trenksmo buvo 
iš orlaivių ir liepsnojančiomis 
uniformomis nukrito žemėn, 
prie 239th St., Queens. Pora 
pataikė ant namukų ir vienas 
iš jų savo kūno smogiu pra
mušė stogą ir įstrigo namelin.

Tūli iš jų paliko jaunas naš
les ir bent vienas porą mažų 
kūdikių.-

žuvo Richard M. Bylander, 
P. M. Lambert, J. H. Hail, 
Claude A. Shelbaer, Frank 
Deeley, Paul Burlinghame, J. 
F. Dow, II. P. Bedient, Mar
tin J. Costello, T. P. Kraszew
ski, Clinton O. Rhodes.

Nelaimės vieton subėgo gel
bėjimo aparatai iš gaisragesių, 
ligoninių ir policijos depart- 
mentų, taipgi gaso ir elektros 
kompanijų, bet pagelbėt ne
laimės ištiktiems buvo pervė- 
lu. Menama, kad mirtis di
džiumą jų ištikus veik mo
mentaliai, ore.

tas liaudies civiles laisves, 
Amerikos lietuviai turėtų 
tuziastiškai užgirti liaudies 
valdžios įsisteigimą ir prašyti, 
kad jinai įvykdyti] Lietuvos 
liaudies troškimą, atsteigtų I 
civiles laisves, išlaisvintų poli
tinius pfiešfašistinius kalinius.

Mitingo priimta tuo klausi
mu rezoliucija telpa pirmame 
puslapyje.

A. Bimba 
dar stipriau 
nį judėjimą 
nių gerovę, 
jant tame judėjime, taipgi su- 
lyg išgalės paremiant dabarti
nę rinkimų kampaniją, kad 
per ją paskleisti kuodaugiau- 
sia apšvietos ir išrinkti tikrus 
liaudies atstovus šalies kon- 
gresan ir vietų valdvietėsna.

Pertraukoj vakaro pirmi
ninkui J. Gasiunui atsišaukus 
aukų, surinkta $38.84.

D. M. šolomskas plačiai aiš
kino priežastis Francijos ir 
Anglijos pralaimėjimų, nuro
dydamas Anglijos ir Francijos 
militarines klaidas ir atsiliki
mą, taipgi buržuazijos ir so
cialdemokratijos p e n k t ako- 
lumnistų išdavystes, dėl kurių 
tų šalių liaudis turėjo ir dar 
turės skaudžiai nukentėti.

Lėšoms padengti ir tolimes

nei darbuotei už taiką bei 
liaudies atstovybę valdžioje ir 
įstatymdavystėse aukojo se
kami :

M. Liepa—$5.
Po $1. J. Chelus, Laukaitie

nė, P. Lileikis, A. Skirmont, 
W. Lukman, M. Klimas, Gil- 
manienė, A. Žemaitienė, Ra
dzevičienė, T. Vaitkus, 
šebeika, Vincas šebeika, 
ley, P. Kapickas.

Po 50c: D. šo-lomskas,
H. Zablackai, A. Kūlikas, S. 
Griškus, Veličkienė, 
šakarnis, J. Urbonas, P. Gra
bauskas, Marčiukienė, A. 
čiunas 43c.

Po 25c: K. Balčiūnas 
Barauskas, Kairukštienė, A. 
Volungis, Poškaitis, A. Brie
dis, Velička, A. Gustaitis, J. 
Laurinaitis, A. Švėgžda, Dep- 
sienė, Petraitis, Andruškevi- 
čienė, Babarskienė, Mrs. Kru
zą, Banaitienė, Maželienė, P. 
Kalvelis, Purvėnienė, 
kienė, Jankauskas, V. 
Mrs. Tuba, A. Benis, 
Levanas, V. Tauras, 
kienė.

Viso su smulkiomis 
Rengėjai dėkingi visiems taip 
gausiai parėmusiems jų darbą, 
taipgi atsilankiusiems. Aukų 
rinkėjai iš anksto prašo at
leist, jei keno aukota stambes
nė suma būtų praleista, neuž
rašyta, nes ne viską 
pilnai pamatyt, per 
pasitaiko viena kita

Maliorių Lokalo 892-ro rin
kimuose delegatų 9-to Distrik- 
to Tarybon išrinktas Irving 
Schurman, eilinių narių vadas 
tame lokale. Taipgi išrinktas 
vienas nepriklausomas, bet 
nusistatęs prieš Zaušrierį, re
akcininkų kandidatą į 9-tos 
Tarybos finansų sekretorius. 
Dar išrinkti ir du zausneri- 
niai, tačiau šis jų ‘laimėjimas’ 
skaitomas ir pralaimėjimu, 
kadangi pereitoje taryboje iš 
to lokalo jie turėjo 3 delega
tus.
9-ta Taryba Turės Rinkinius

Prieš Zausnerį į Distrikto 
9:to Tarybos finansų sekreto
rius kandidatuoja kovingas 
maliorius, jau buvęs tos įstai
gos finansų sekretoriumi se
niau, Louis Weinstock, daug 
pasidarbavęs įvedimui uniji
nių. sąlygų, kurios dabartinės 
reakcinės 
bes laiku 
apleistos.

' Kaip
unija buvo iškovojusi ir įgy
vendinusi sutartį, kad mažiau
sia 25 nuošimčiai darbininkų 
turi būti samdomi per uniją, 
bet prie 'Zausnerio tas palikta 
bosų malonei. Darbininkas, 
sako Weinstock, prieš pat ket
virtą valandą dar nežino, ar 
bosas jį pašauks sekamos die
nos darbui, ar ne, jo darbas 
nei dienai neužtikrintas. 
Weinstock, jį vėl išrįnkus uni
jos viršininku, pasižalda sugrą
žint ir praplėst (Ųnįbo saugu
mą unijistams malioriams.

MIRE
Theresa Egan, 36 m. amž., 

261 North 7th St., mirė birže
lio 13 d. Kūnas buvo pašar
votas graboriaus Bieliausko 
koplyčioj. Palaidota birželio 
17 d., šv. Jono kapinėse.

Ona Weisenberger, 80 m. 
amž., 44 Maujer St., mirė bir
želio 16 d. Kūnas buvo pašar
votas graboriaus Bieliausko 
koplyčioj. Palaidota birželio 
19 d., Lutheran kapinėse.

Laidotuvių apeigas prižiū
rėjo graborius Matthew P. 
Bąllas (Bieliauskas).

..... .
Atidarė Anaują 

Drivė ruožą tarp

Negrui Jaunuoliui Išgavo 
Naują Teismą ir Laisvę

John Williams, 25 m., pereitą 
pirmadienį išleistas laisvėn pats 
savo globai po iškalėjimo 18 
mėnesių sufrėmuotais kaltini
mais žaginime. Užvesta jo by
los tečia apeliacija. Pirmesnius 
du nuteisimus Apeliacijų Divizi
ja buvo atmainius, bet jį nu- 
teisusieji šovinistai dėjo pastan
gas ir toliau jį palikti kalėjime.

Byla veda Tarptautinis Dar
bininkų Apsigynimas. Ji pas- 
kilbo kaipo broolyniškis Scotts
boro, kadangi įkaltinimaj ir pa
rodymai toje byloje buvo bega
lo' viens kitam priešginiaujanti, 
neįtikinanti, padirbti, o visgi 
jais einant jaunuolis pirmu 
kartu atrastas “kaltu” žagini
me ir nuteistas nuo , pusaštuntų 
iki 15 metų kalėti. Antru kartu, 
einant tais pačiais parodymais, 
kaltinimas jau pakeista, jis kal
tintas tik “pasikėsinime žagint,” 
bet visvien nuteistas nuo 5 iki 
10 metų kalėti. Tačiau teisėjas 
Brancato, didelis darbininkų ne
kentėjas, tuomet apgailestavo 
negalįs jį nuteist visam amžiui. 
Po antro teismo dabartinis pro
kuroras O’Dwyer paskyrė savo 
padėjėją Clarence Wilson spe
cialiai tirt tą bylą ir to pasek
mėj jaunuolis Williams paleis
tas iš kalėjimo birželio 17-tą 
net be kaucijos. Tyrinėjimas tę
siamas ir nuo to priklausysiąs 
galutinas išsprendimas jo by- 

' los.

Nepadarykite Klaidos
šį sekmadienį įvyks LLD 

2-ro apskričio piknikas. Jis 
bus OLD CIDER MILL PARK, 
Union, N. J. Ant išanksto pla
tinamų bilietų yra pažymėta, 
kad Union City, N. J. Tai klai
da. Piknikas bus Union, N. J. 
Tą gerai įsitėmykite, nes New 
Jersey yra miestukai Union 
City ir Uniom Tai LLD aps
kričio piknikas bus Old Cider 
Mill, Vaux Hall Rd., Union, 
N. J.

Naujas Priedas Prie 
Ligoninės

Prie Kings County ligoninės 
pristatoma 7 aukštų bildingui 
plieniniai rėmai jau dastatyti 
iki ketvirto aukšto. Bildingas 
kainuos $2,000,000. Jis būsiąs 
naudojamas gydyt dar išgydo
mame laipsnyje esamus nervų 
paįrimo ligonius. Talpins .350 
lovų. Statomas vietoj buvusios 
3 aukštų patalpos, kur buvo 
125 lovos. Randasi prie Win
throp St. ir Albany Ave.

Pirmadienio vakarą iš New 
Yorko prieplaukos išplaukė 
francūzų laivas Pasteur, veži
nas daugiu mašininių šautuvų 
ir kitų karo reikmenų. Kur jo 
kelio galas, slepiama. Prieš iš
plaukimą valstybės sekreto
rius Hull paskėlbė, kad 
esąs perimta' Angijos 
no žinion.

Devynios vidurinės 
klos, iš tų 4 Queens ir Kings 
apskričiuose, bendrai su WP- 
A, šiemet palaikys vasarinius 
kursus, kuriuos galės lankyt 
10,000 studentų.

Raudonojo Kryžiaus karo 
paramai rinkliavose jau sukel
ta $1,180,277. Nusistatyta di
džiajame New Yorke sukelt 
$2,000,000.

Saugojos) Mašinos, 
Pateko po Ja

• Frank Sorrentino, 9 metų 
berniukas, negalėjo sau išsi
aiškinti, dėlko jis, visą dieną 
praleidęs žaislavietėj, kad ap- 
sisaugot sužeidimo automobi
liais, tapo vieno sunkiai su
žeistas einant iš žaislavietės 
namo, 585 Green Ave.

Birželio 23-čią
Pasilinksminkit smagiame 

LLD 2-ro Apskričio piknike 
Old Cider Mill Parke, Union, 
N. J. Busas nuo Lorimer ir 
Ten Eyęk Sts. išeis 10:30 'ry
to. Kelione $1 j abi puses. Už- 
sisakyt iš anksto, jei norit už- 
sitikrint vietą.

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 Pasaulinės Parodos. John’s 
Restaurant & Bar, 14-57 110th St., 
College Point, L. I. Telefonas: Flush
ing 9-8905. (139-144)

ESTATE OF

BARRY P. SHAUNS 
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME
VESTIE E. DAVIS 

Licensed Mgr.

84-02 Jamaica Avenue 
Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 

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

stočių BMT Line 
Te!.: Glenmore 5-6191

BAR ir GRILL 
LIETUVIŲ RESTAURANAS 
Įdomiai {puošta lietuviška aludė 

ant Grand Street 
Rheingold extra Dry Alus.

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės

LeVANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

J. LeVANDA—E. LeVANDA 
Tėvas ir Sūnus Levandauskai

UNDERTAKERS
Turime ir kambarių pernakvot 

arba savaitiniai išrandavot
JOSEPH ZEIDAT

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y. 

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

NOTARY 
PUBLIC

Telephone 
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street Brooklyn, N. Y

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

LIETUVIŲ RAKANDŲ KRAUTUVE

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.
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Lietuviui Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

! Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ
(Steam Boiler)

į Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir įdės tinkamą 
į “burner” arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. 
; Maloniai suteikiame aprokai _nms be jokio mokesčio.




