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Bordeaux, F r a n ci j a. — 
Francūzų valdininkai sako, 
jog karo paliaubų sąlygos 
sunkios Francijai, “bet jos 
garbingos.”

ORAS. — šį pirmadienį i Įvyko milžiniškas masinis 
šilčiau; dalinai apsiniaukę, susirinkimas,'kuriame sakė'nių.)

^|bai^s Vokietijos-I tali jos ka
ras su Anglija. Francija tu
ri pervest visus savo gink
lus, amuniciją ir- karo me-
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KAS YRA NAUJAI PA
SKIRTI LIETUVOS 

MINISTER1AI
Naujasis Lietuvos vidaus 

reikalų ministeris Mečys 
Gedvilą yra apie 37 metų 
amžiaus, žemaitis. Nuo pat 
savo jaunų dienų veiklus 
liaudininkas — jaunimietis. 
Smetonos diktatūrai siau
čiant vedė nelegalią jauni- 
miečių liaudininkų veiklą 
prieš diktatūrą už laisvą 
demokratinę Lietuvą. Ged
vilą buvo Lietuvos Jaunimo 
Sąjungos centralinio komi
teto narys. Smetonos vald
žia jį teisė ir kalino įvai
riuose kalėjimuose ir ištrė
mė į koncentracijos stovyk
lą. Gedvilą įsteigė pažangų 
demokratinį darbo žmonių 
laikraštį “Žemaitį.” Jis jį 
išleido ir redagavo Telšiuo
se, 1938 metais tas laikraš
tis buvo fašistų valdžios už
draustas. Gedvilą buvo už 
“bendrą frontą.”

Švietimo ministeris Anta
nas Venclova—vienas iš ga
biausių Lietuvos rašytojų. 
Šiemet tapo premijuotas. 
Antanas Venclova yra apie 
38 metų amžiaus; baigė Vy
tauto Didžiojo Universiteto 
humanitarinių mokslų fa
kultetą, literatūros skyrių. 
Venclova kaip ir Gedvilą 
nors buvo aukštos kultūros 
žmonės, tačiau Lietuvoj jie 
negalėjo laisvai veikti. Ven
clova vertėsi mokytojauda
mas. Pirmiau Klaipėdoj, vė- 

Jiau Kaune. Venclova daly
vavo radikaliam kultūros 
judėjime.

Naujas Lietuvos Telegra
mų Agentūros ir Valstybės 
Radiofono direktorius yra 
Korsakas — Radžvilas, ge
riausias Lietuvos literatū
ros žinovas, kritikas, jis ir 
gerai susipažinęs su latvių, 
estų ir rus^ literatūromis. 
Per paskutiAius porą metų 
redagavo “Kultūros” žurna
lą. 'Fašistų valdžios buvo 
kalinamas už “priešvalsty
binį darbą”, buvo nuteistas 
Šiauliuose 9 metam, tik dė
ka kunigo rašytojo Vaiž
ganto jis vėliau tapo paleis
tas iš kalėjimo. Jis kaip ir 
Venclova kūrė ir dalyvavo 
“Trečiam fronte.”

Pranas Mašiotas, valsty
bės kontrolierius, tai senas 
lietuvių tautos atgimimo 
veikėjas, universiteto pro
fesorius ir ekspertas savo 
darbo. Jis ir pirmiau prie 
Merkio valdžios dirbo tr 
valstybės kontrolės darbą. 
Pranas Mašiotas yra žino
mas kaip doras, sąžiningas > 
žmogus, kas yra labai svar-

šiotas, būdamas 1 kontrolie
rium pirmiau, žino, kiek 
aferų, apgavysčių ir vagys
čių tautininkai yra padarę 
bevaldydami be kontrolės 
Lietuvą. 

— •
pažįsta, Bet Netiki

Smetonininkų “Vienybė” 
; “Iš Kauno per 
vos valdines įstaigas 
s praneša, kad Lietuvoje 

ikai ramu, kad tarp Lie- 
kariuomenės ir Sovietų 

iuomenės santykiai ko ge- 
kad visoje Lietuvoje 

leniniai darbai eina pa- 
tvarka.”

Bet “Vienybė,” kuri tikėjo 
visiems Smetonos valdžios 
pranešimams, dabar staiga 
rirto Neviernuoju Tamošium 
ir naujosios vyriausybės pra- 

mams nebetiki. Ji sušilus 
Lietuvą ir šaukia lietu- 

s kelti visus pragarus. At- 
kad tie žmonės yra Lie- 
mirtinų priešų pasamdy-

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams
Užsieniuose $6.50 
Brooklyne $6.00 

Metams

Ruoš kime vasari 
nes pramogas “Lais
vei” paremt. Jos yra 
didele atrama šiam 
lietuviškos liaudies 
dienraščiui.
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, Berlin. — Francijos įga
liotinis generolas Charles 
Huntzigėr pasirašė karo pa
liaubas (pertaiką) su Vo
kietijos įgaliotiniu generolu 
Wilhelmu Keiteliu birželio 
22 dieną, 6:50 vai. vakare, 
Compiegne miške. Paliau
bos pasirašytos tame pačia
me geležinkelio vagone, kur 
22 metai atgal francūzų ko
manda padiktavo pertaikos 
sąlygas tada nugalėtiem vo
kiečiam.

Francūzų atstovai, dabar 
pasirašę vokiečių padiktuo
tas sąlygas, tuojau išskrido 
į Italiją pasirašyt pertaiką 
su Mussolinio komanda. Vo
kiečių sąlygos kol kas viešai 
nepaskelbtos.

Vokiečiai ir italai sustab
dys karo veiksmus už šešių 
valandų po to, kai Francijos 
įgaliotiniai pasirašys italų 
sąlygas dėlei mūšių sustab
dymo.

Kaunas. — Prezidentas 
Paleckis birž. 20 d. suruo
šė priėmimą pagerbt Deka
nozovą, pavaduotoją Molo
tovo, Sovietų komisarų pir
mininko ir užsienio komisa
ro, dalyvaujant Lietuvos 
ministerių tarybai ir Poz- 
dniakovui. Priėmimas pra
ėjo nuoširdžia nuotaika.

Prezidentas Paleckis su 
Dekanozovu pasikeitė kal
bomis.

Trečiadienį įvyko iškil
mingas aktas pagerbti pa- 
liuosuotiem politiniam kali
niam, dalyvaujant 
reikalų, švietimo ir 
ūkio ministeriams. 
pasakė ministerial.
vintieji politiniai kaliniai ir 
visu luomu atstovai, c c

Susirinktisieji dėkojo; už 
politinių kalinių paliuosavi- 
mą ir pareiškė besąlyginį 
pasitikėjimą naujajai Lietu
vos vyriausybei.

Ketvirtadienį vyriausioji 
Lietuvos kariuomenės vado
vybė prisistatė prezidentui 
Paleckiui.

MINISTERIAI
Apart tų naujų ministe

rių, kurie buvo pirmiau 
“Laisvėje” paskelbti, dar 
tapo paskirti šie ministerial 
ir valdininkai:

Vidaus reikalų ministerių 
Mečys Gedvilas;

Švietimo ministerių An
tanas Venclova;

Valstybės kontrolierium 
Mašiotas;
* Eltos (Lietuvos Telegra
fo Žinių), radio ir spaudos 
priežiūros direktorium pa
skirtas Korsakas-Radžvilas.

(Šios žinios gautos per 
generalinį Lietuvos konsulą 
New Yorke, p. Budrį.)

Vokiečių Sąlygos Fran
cijai, Pasak Angly

London. — Anglai be pa
tvirtinimo ,praneša, kad vo
kiečiai užkorė Francijai ši
tokias sąlygas:

Vokiečiai ir italai laikys 
užėmę Franciją, kol pasi-

są ir užsieninius pinigus 
Vokietijai ir Italijai; pri
statyt vokiečiam daugius 
anglies ,ir kitų žaliųjų me
džiagų per paskirtą laiką.

Su kitais karo pabūklais 
Frakcija turi atiduot ir sa
vo karo laivyną Vokietijai.

Bet pranešama, kad 
Francijos laivų komandie- 
riai neatiduosią tų laivų vo- 
viečiam, o kariausią išvien 
su Anglijos laivynu prieš 
Vokietiją ir Italiją.

Sakoma, kad ir francūzų 
armija Artimuose Rytuose 
tęs kovą išvien su anglais.

Anglijos ministeris pirmi
ninkas Winston Churchill 
pareiškė, jog jis “gailisi ir 
labai nustebintas,” kad 
Franci j a priėmė vokiečių 
sąlygas. Churchill atsišaukė 
į francūzus toliau kariaut, 
ypač Francijos kolonijose.

Paleido Polit Kalinius 
Latvijoj ir Estijoj

Ryga. — Naujoji Latvijos 
vyriausybė paliuosavo poli
tinius kalinius. Ši vyriausy
bė sudaryta po to, kai at- 
maršavo Raudonoji Armija.

Latvijos užsienių reikalų 
ministeris Vilis Latsis per 
radio pareiškė, kad naujoji 
valdžia nuoširdžiai vykdys 
tarpsavinio apsigynimo su
tartį su Sovietais, atsteigs 
žmonėms pilietines laisves 
ir kels šalies gerovę.

PERORGANIZUOTA ES- 
TONIJOS VALDŽIA

Tallin, Estonija.—75 tūk
stančiai estų demonstravo, 
sveikindami Raudonąją Ar
miją ir Sovietų Sąjungą. 
Įvyko milžiniškas masinis

Lietuvos Valdžioje
Tautininkų fašistinė diktatūra, likosi prašalinta Lietu

voj. Susidarė nauja valdžia, Lietuvos žmonių valdžia.
Per keturioliką metų Lietuvos žmonės buvo prislėgti 

fašistinės diktatūros. Tie Lietuvos žmonės, kurie drįso 
tarti žodį kitą prieš tą priespaudą, kurie reikalavo Lietu
vos žmonėms geresnio ir laisvesnio gyvenimo, buvo kem
šami į kalėjimus ir tremiami į koncentracijos stovyklas.

Didžiai mus nudžiugino ta žinia, kad nauja Lietuvos 
vyriausybė, su Justu Paleckiu kaipo premjeru priešakyj, 
atidarė kalėjimus ir koncentracijos stovyklas ir išlaisvi
no šimtus politinių kalinių, kuriuos Smetonos režimas per 
eilę metų kankino vien dėl to, kad jie veikė už Lietuvos 
žmonių geresnį ir šviesesnį gyvenimą.

Tie Amerikos lietuviai, kurie šiandien kelia riksmą dėl 
permainų Lietuvos valdžioje ir apgailestauja, kad Sme
tonos fašistinė valdžia likosi prašalinta,, užsiima kenks
mingu darbu Lietuvai ir, sąmoningai ar nesąmoningai, 
nori pasitarnauti Hitleriui.

Šiandien kiekvienam lietuviui jau žinomas faktas, kad 
Smetonos fašistinė valdžia nesilaikė padarytos savitar
pinio apsigynimo sutarties su Sovietų Sąjunga; kad Sme
tonos valdžia, priešingai tai sutarčiai, buvo pądarius slap
tą militarinį susitarimą prieš Sovietų Sąjungą su tokio
mis pat valdžiomis Latvijoj ir Estijoj. Smetonos ir kitų 
buvusių aukštųjų valdininkų pabėgimas pas Hitlerį mus 
įtikina, kad tautininkų valdžia rengė dirvą atidavimui 
Lietuvos Hitleriui. Hitleris dabar grobia šalį po šalies, 
ir dabar nėra abejonės, kad jo agentai veikė ir Lietuvo
je, kad su pagalba smetoninių fašistų prijungti Lietuvą 
prie Vokietijos. Šiandien nėra jokia paslaptis, kad nuo 
pat sutarties pasirašymo' su Sovietų Sąjunga smetoniniai 
valdininkai ir jų rėmėjai labiau ir labiau troško ir dar
bavosi, kad Lietuva patektų po fašistine Vokietija, tikė
damiesi, kad tuo būdu jų asmeniniai interesai, jų susi
krauti turtai bus geriau apsaugoti. Kokiam kitam tikslui, 
jei ne Hitlerio naudai, Smetonos režimo valdininkai, Po
vilaitis ir Skučas, gaudė Raudonosios Armijos kareivius 
Lietuvoj, kankino, kad išgauti Raudonosios Armijos mi- 
litarinius planus?

Nauja Lietuvos vyriausybė pareiškė, 'kad ji nuošird
žiai pildys Lietuvos padarytą sutartį su Sovietų Sąjunga.

Mes galime būti tikri, kad tokis Lietuvos naujos vy
riausybės nusistatymas sustiprins Lietuvą.'

Didžiuma Amerikos lietuvių per tuos keturioliką metų 
su didžiausiu troškimu laukė tos dienos, kada bus pa
naikinta tautininkų fašistinė diktatūra Lietuvoj ir at- 
steigta demokratinės laisvės Lietuvos žmonėms.

T diena atėjo. Todėl mes, varde 9,000 Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimo narių, džiaugsmingai sveikinam Lie
tuvos naujos vyriausybės pareiškimą, kad bus atsteigtos 
žmonių civilės ir demokratinės laisvės, kad bus deda
mos pastangos pakelti ant aukštesnio laipsnio jų kultū
rinį stovį, pagerinti jų ekonominę padėtį ir kurti šalyje 
gerbūvį, džiaugsmingesnį ir laimingesnį gyvenimą.

LDS Centro Valdyba:
R. Mizara, Prezidentas,
S. K. Mažanskas, Pirmas Vice-Prezidentas, 
A. Litvinas, Antras Vice-Prezidentas,
J. Siurba, Sekretorius,
Dr. J. J. Kaškiaučius, Iždininkas,
Dr. M. D. Palevičius, Daktaras Kvotėjas, 
H. Kaunaitė, Iždo Globėjas,
J. Grubis, Iždo Globėjas, y
D. P. Lekavičius, Iždo Globėjas.

Kaunas. — Lietuvos vi
daus reikalu ministeris 
Gedvilą pasakė sujudinan
čią kalbą didžiame masinia
me susirinkime, kuris buvo 
sušauktas birž. 19 d. pa
gerbt politinius kalinius, iš
laisvintus iš kalėjimų ir 
koncentracijos stovyklų. Mi
nisteris Gedvilą, be kitko, 
sakė:

“Per beveik keturioliką 
metų šią šalį valdė dvari
ninkas iš Južalenio” (Sme
tonos dvaro). “Tas krauge
riškas dvarininkas pavertė 
mus, laisvus Lietuvos pilie
čius, j savo bernus ir kume
čius. Ir tik ačiū didžiam 
mūsų kaimynui, Sovietų Są
jungai, kad mums pavyko 
nuverst neapkenčiamą plu- 
tokratišką šaiką, kuri spau
dė mus per keturioliką mė

veikiančiojo prezidento ir 
ministerio pirmininko ir 
vardu visos valdžios, ir lin
kiu jums didžios energijos, 
kūrybinio gabumo ir entu
ziazmo sukurt laisvą, dar
bingą Lietuvą.

“Tegyvuoja čampionai 
kovotojai už laisvę!

“Tegyvuoja 
junga!

“Tegyvuoja
Sveikinimo

vintiems politiniams kali
niams taip pat sakė teisin
gumo ministeris Pakarklis, 
švietimo ministeris Venclo
va ir žemės ūkio ministeris 
Mickis.

Susirinkimo Rezoliucija
Susirinkimas vienbalsiai 

priėmė sekamą rezoliuciją:
“Mes išreiškiame padėką 

naujajai vyriausybei, tikra* 
jai liaudies vyriausybei, kad 
ji patenkino • karščiausią 
žmonių prašymą, būtent, 
paliuosavo politinius kali
nius.

“Visa paažngioji Lietu
vos visuomenė pasitiki, kad 
naujoji vyriausybė bus tik
ra gynėja Lietuvos žmonių 
nepriklausomybės,— kad ji 
užtikrins žmonėms laisvę 
kelt aukštyn šalies gerovę

(Čia iš minios pasipylė 
smarkūs delnų plojimai ir 
šauksmai sveikinahti Sovie
tus).

“Dar tik kelios dienos te
praėjo, kai sugriuvo supu
vusi išnaudotojų valdžia, 
bet jau šiandien mes mato
me, kaip gyvenimo pulsas 
pradeda plakti naująja gy
vybe, kaip audringa srove 
bėga kraujas kraujagyslė
mis mūsų tėvynės, kaip 
pradeda žydėti brangioji ir stiprins draugiškus ry 
mūsų Lietuva.

“Aš sveikinu jus vardu mynu, Sovietų Sąjunga.

SVEIKINIMO KABLEGRAMA NAUJAI LIETUVOS 
VYRIAUSYBEI NUO AMERIKOS LIETUVIU 

MOTERŲ TARYBOS
Birželio 21 d.

Prezidentui Justui Paleckiui,
Kaunas, Lietuva.

Varde Amerikos Lietuvių Moterų Tarybos sveikiname 
naują Lietuvos vyriausybę su išlaisvinimu politinių kali
nių. Mes pasitikime, kad jūs grąžinsite Lietuvos liaudžiai 
spaudos, susirinkimų ir žodžio laisvę.

A. Jonikienė, Pirm.
K. Petrikienė, Sek r.
J. Skeberdytė, Fin. Sekr.
M. K. Sukackienė, Ižd.

kalbas politiniai kaliniai ką 
tik paleisti iš kalėjimų.

Atvykus raudonarmie
čiams, tūkstantinės estų mi
nios entuziastiškai juos pa
sitiko ir sykiu reikalavo 
naujos, pažangios valdžios.

(Pranešama, kad naujoji 
Eštonijos valdžia sudaryta 
iš kairesnių socialistų ir de
mokratiniai pažangių žmo-

Kongresas Nutarė Su- 
registruot Nepiliečius
Washington. — Jungtinių 

Valstijų kongresas priėmė 
Smitho sumanymą suregis- 
truot visus nepiliečius atei
vius ir nutraukt jų pirštų 
nuospaudus.

Dar nežinią, ar prez. Roo- 
seveltas pasirašys tą kon
greso nutarimą.

LDS VALDYBOS KABLEGRAMA SVEIKI 
NA NAUJĄJĄ LIETUVOS VYRIAUSYBĘ 
Prezidentui Justui Paleckiui, 
Užsienio Ministeriui Krėvei-Mickevičiui 
Kaunas, Lithuania.

Varde 9,000 Lietuvių Darbininkų Susivienijimo narių 
sveikiname naują Lietuvos vyriausybę.^Trokštame atstei- 
gimo civilių laisvių. Pasižadame visokią pagalbą.

Rojus Mizara, Prezidentas.
Jonas Siurba, Sekretorius.
Dr. Jonas Kaškiaučius, Iždininkas.
Jonas Gasiunas, “Tiesos” Redaktorius.

->

Bucharest, Rumunija. — Anglai Pleškina Nazius. 
Perorganizuota Rumunijos uunuun. — Angių u 
valdžia palinkus į Vokieti- viai pleškino Vokietijos 
jos pusę.

London. — Anglų oria
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Roosevelto Karinis Kabinetas
Montanos senatorius Wheeler labai 

teisingai apibudino pakeitimą Roosevelto 
kabinete. Jis sako: Dabar mes turime 
karo kurstytojų kabinetą. Iš tiesų dabar
tinis kabinetas yra karinis kabinetas. 
Visi taip supranta.

Į savo kabinetą Rooseveltas įtraukė du 
republikonu, būtent, Henry L. Stimson 
paskyrė karo sekretorium, o Frank 
Knox laivyno sekretorium. Tai du dideli 
republikonu šulai. Abudu karštai remia 
visą Roosevelto politiką. Jie stoja už tai, 
kad Amerika be jokių ceremonijų ne tik 
save ginkluotų, bet tuojau eitų visomis 
spėkomis Talkininkams pagalbon.

Nors Republikonu Partijos nacionalis 
komitetas atsižadėjo šių dviejų vadų ir 
atėmė jiems autoritetą kalbėti republiko
nu vardu, tačiau, kaip diena aišku, jie 
atstovauja patį stambiausį republikonu 
sluogsnį. Jie jų vardu kalbės ir veiks.

Republikonu Partijos vadovybė jau
čiasi suvilta ir nuskriausta. Jų partija 
apgriauta. O čia ateina rinkimai. Nors 
ir jie faktinai remia Roosevelto karinę 
politiką, bet viešai neva su ja nesutinka. 
Tai tik dėl pasiruošimo rinkimams. Jie 
nori savo žmogų prezidentu išrinkti.

Rooseveltas gi šiuomi paskyrimu susti
prino savo poziciją. Daug republikonu 
patrauks savo pusėn. Jo išrinkimas tre
čiam terminui prezidentu beveik užtik
rintas, jei tik jis kandidatuos. O kad kan
didatuos, tai mažai abejonės beliko.

Bombos New Yorke— 
Niekšų Darbas

Birželio 20 dieną sprogo dvi bombos: 
viena Komunistų Partijos dienraščio 
“Daily Worker” name, o kita Vokietijos 
konsulato patalpoje. Konsulate sužeista 
pustuzinis žmonių. Abi bombos padarė 
nemažai medžiaginių nuostolių.

Aišku, jog tai yra karo isterijos pa
sėka. O gal net ir tiksli provokacija. Sun
ku tikėti, jog tai būtų kokio nors mani- 
jako darbas. Bombos sprogo beveik vie
nu laiku. Vadinasi, jos buvo laikrodinės 
bombos, padėtos anksčiau gerai apgalvo
tu planu.

“Daily Workeris” primena, kad laike 
krikščionių fronto vadų teismo buvo aiš
kiai kalbama apie terorą prieš komunis
tus. “Frontininkai” sakėsi visą suokalbį 
jie rėmę ant pavojaus iš komunistų pu
sės. Atvirai gyrėsi pasiruošime susprog
dinti kiekvieną revoliucinę įstaigą.

Policija j ieškanti teroristų. Jie turėtų 
būt surasti ir tinkamai nubausti.

Komercinė spauda turi imti moralinę 
atsakomybę už šitą terorą. Juk ji kas
dien sušilus provokuoja teroristus ir 
chuliganus prie ekscesų prieš komunistus 
ir prieš vokiečius.

Milionierius Gene Tanney 
Mandravoja

Seniau kokį laiką buvęs kumštininkas 
Gene Tunney vėl mandravoja. Dabar jis 
ne kumštininko arenoj, bet žiauriose ata
kose prieš pažangiąją visuomenę. Ponas 
Gene Tunney, mat, apsivedė su angle mi- 
lionierka, kuriai turtus sukrovė darbo 
žmonės, patsai virto milionierium, tai 
pas jį užgimė baisi baimė netekti milio- 
nų.

Paskutiniu laiku jis važinėja po Ame
riką ir niekina Amerikos Jaunuolių Kon
gresą. Jis tiesiai fašistiniu tonu šaukia, 
kad reikia imtis griežtų priemonių prieš 
jaunuolius.

Veltui, pone, Tunney! Amerikos jau- ' 
nuoliai neklausys tavęs ir savo reikalus 
mokės ginti.

Smetona pas Hitlerį
Tai dabar jau aišku, kad Smetonos pa

sprukimas pas Hitlerį ant burdo buvo iš 
anksto numatytas ir suplanuotas daly
kas. Veikiausia ta visa transakcija buvo 
padaryta su pagalba Vokietijos amba
sados Kaune. Juk Smetona galėjo bėgti 
Švedijon, ar Šveicarijon, ar kur kitur. 
Bet jis nėrė Vokietijon.

Vokietijos naziai pasak pranešimų, la
bai nepatenkinti Sovietų Sąjungos žy
giais Pabaltijoje. Jie atvirai reiškia savo 
tą nepasitenkinimą. Matomai, jie tikėjos 
greitoj ateityj sudaryti kokią nors pro
vokaciją Pabalti jos kraštuose ir sudo
roti juos taip, kaip sudorojo ten pat Da
niją, Norvegiją, Holandiją, Belgiją ir tt. 
Dabar Sovietų Raudonoji Armija užkirto 
jiems kelią, išgelbėjo Pabalti jos tautas 
nuo sunaikinimo.

Tai visiems aišku. Dabar tai pripažįs
ta ir amerikinė spauda. Kaip atrodo, ir 
Washington© storžieviai su prezidentu 
Rooseveltu pryšakyje pradeda tą tiesą 
suprasti ir jau nuima “moralinį embar- 
gd” nuo Sovietų Sąjungos.

Smetonos misija aiški. Jis ruoš na- 
ziams kelią į Lietuvą. Kaip ten jam sek
sis, tai kitas dalykas. Gal Hitleris pabi
jos Sovietų Sąjungos ir Smetonai pa
lieps užsidaryti burną ir tylėti.

Tai nelabai svarbu. Svarbu yra Sme
tonos ir smetonininkų orientacija, sieki
mai.

Šita jų orientacija Europoje jau randa 
atbalsių pas mus Amerikoje. Ir čia sme
tonininkų, menševikų ir klerikalų spauda 
jau aiškiai maldaute maldauja Hitlerio 
pagalbos. Vokietijos naziai jau persta
tomi tikrais aniuolais, palyginus su bol
ševikais. Štai ką gieda Chicagos “Drau
gas” (birž. 20 d.):

“Lietuva sovietų pagalbos ir globos ne- 
I reikalavo. Ji su visais savo kaimynais ge

rai sugyveno. Negrėsė jai pavojus nei iš 
Vokietijos pusės, nes buvo sudaryta ne
puolimo ir kitokios sutartys. Vokietija 
neplanavo Lietuvą okupuoti.”

O iš kur “Draugo” redaktorius žino, 
kad Hitleris neplanavo Lietuvą paversti 
karo arena ir ją okupuoti? Kur jis gavo 
tokį užtikrinimą? Matyt, Smetona taip 
užtikrino.

Bet ką sako tikrovė? Ar netaip gie
dojo pardavikai Norvegijos, Danijos, Ho- 
landijos ir Belgijos? Ar jie nesakė, kad 
Vokietija toms šalims negrumoja? Ar 
jos nesakė, kad jos nenori net pagalbos 
ne tik iš Sovietų Sąjungos, bet ir iš An
glijos su Francija? Bet kur jos dabar 
randasi ?

Iš to mums aišku, kad Hitlerio penk
toji kolona pradėjo sistematišką propa
gandą tarpe Amerikos lietuvių. Tam jis 
naudoja smetonininkus ir klerikalų ir 
menševikų vadus, kurie savo įšėlime ant 
Sovietų ir komunistų, pasirengę parduoti 
Hitleriui savo protą ir sąžinę.

Francija Sulaiko Ginklų 
Praleidimą Chinam per 

Indo-Chiną

Tokio. — Japonija parei
kalavo, kad Francija sus
tabdytų praleidimą ginklų 
ir karinių medžiagų per sa
vo koloniją Indo-Chiną į 
Chiniją. Francūzų valdžia 
pilnai .patenkino japonų rei
kalavimą, ir leido japonams 

,rinspektoriams. atvykti į In
do-Chiną ir žiūrėti, kad per 

ją nepraeitų Chinijai jokie 
karo reikmenys.

Ispanai Šaukia Atimt Gi
braltarą iš Angly

Madrid, Ispanija. — Is
panų fašistai demonstruo
ja reikalaudami, kad Gib
raltaras būtų atimtas iš An
glijos ir prijungtas Ispani
jai.

Gibraltaras, • uola • su • tvir
tove, stovi prie jūrų siauru

mos tarp Atlanto vandeny
no ir Viduržemio Jūros, ir 
kas valdo Gibraltarą, tai 
valdo ir tuos vandens var
tus tarp pietinės Ispanijos 
ir šiaurvakarinės Afrikos.

Ispanų fašistai trukšmin- 
gomis demonstracijomis ap
vaikščiojo užėmimą Tanžy- 
ro, buvusio tarptautinio 
sklypo šiaurvakariniame 
Afrikos kamputyje. Tanžy- 
ras iki šiol buvo bendrai 
valdomas Anglijos, Franci“ 
jos, Italijos ir Ispanijos.

E AI S V n

JUSTAS PALECKIS
(Tąsa)

Dažnai Paleckis skaityda
vo knygas apie Sovietų Są
jungą ir net pats yra para
šęs knygą apie tą šalį, po 
savo kelionės į SSSR sau
sio mėn. 1933 m. Jis 1933 
m. išleido Kaune knygą 
“SSSR mūsų akimis.” Tos 
knygos prakalboj jis rašo: 
“Vieni nori išgirsti tiktai 
anekdotų iš Sovietų gyveni
mo, kiti nori, kad rašyčiau 
tik apie piatiletkos laimėji
mus ir nesiknaisiočiau po 
turgų, treti, kad nieko ne
suprasčiau, nepateisinčiau. 
Taip ir priprasta rašyti apie 
SSSRi—arba su pasismagu- 
riavimu kolioti, arba be at
vangos garbinti—bet be tų 
kraštutinių įvertinimų, yra 
dar ir realių gyvenimo fak
tų, kuriuos ramiai, šaltai 
nušviesti statau sau uždavi
niu.”
Realūs gyvenimo faktai iš 

SSSR.
Savo knygoj “SSSR mū

sų akimis” Justas Paleckis 
duoda visapusišką Sovietų 
krašto ir ten gyvenančių 
žmonių gyvenimo vaizdą. 
Jis ypatingai susižavėjo ta 
pažanga, kurią SSSR padarė 
technikos ir kultūros srity
je. Paleckis nurodė ir į tą 
faktą, kad Sovietuose gra
žus ir darnus yra tarptauti
nis sugyvenimas ir visa ša
lis atrodo lyg “tautų oran
žerija.” Jisai toj knygoj nu
rodė į galimybes, kuriose 
kiekvienas Sovietų šalies 
gyventojas gali progresuoti 
ir lavintis kiekvienoj dar
bo ir gyvenimo srityj. Pa
leckis davė tarp eilučių su
prasti, kad Lietuvos fašisti
nė valdžia yra priešinga 
žmonių progresui ir neap
kenčia laisvės kovotojų, ka
dangi pastarieji yra jos 
mirtini priešai.
Paleckio Drąsūs Išstojimai 
Prieš Smetonos Diktatūrą

Nieks Lietuvoj nedrįso vie
šai išstot prieš valdančiąją 
kliką, kaip Justas Paleckis. 
Kai tik būdavo proga de
monstruoti žmonių neapy
kantos jausmus prieš fašis
tus ir jų valdžią—Justas tai 
padarydavo.

Jis išstodavo kalbėti per 
gegužines, kurias suruošda
vo pažangios organizacijos, 
kaip Studentų D-ja “Scien- 
cia”, arba uždarytoji “Stu
dentų Teatro Draugija”, 
per laisvamanių susirinki
mus, ir nuomininkų sąjun
gos mitingus. '

Trys jo jišstojimai buvo 
labai dramatiški ir ilgai pa
siliks atmirįtyj žmonių, ku
rie buvo, akyvaizdoj tų is
torinių momentų.

1938 m. kai Lietuvos Sme
tonos vyriausybė gavo len

Užsakykite “Laisvę” j Lietuvą
/

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

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

Paštas ..l........................................................................................... ................
b ■

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

Apskritys ........... ......... ................... .................................................................

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

- ’ ’ erjaip 427*į®rimer 8t/,-BrooklynvN. Y. . . .

kų maršalo Rydz Smyglio 
ultimatumą, šalyj kilo dide
lis bruzdėjimas prieš vy
riausybę ir neapykanta len
kų imperialistams.

Vyriausybė buvo labai iš
siblaškiusi ir nežinojo ką 
daryti—tai fašistų minist- 
trai liepė policijai išvaikyti 
studentus ir šiaip žmones, 
kurie demonstravo prieš 
Smetoną ir lenkus imperia
listus.

Vieną vaakrą, kai valsty
bės teatre ėjo operos spek
taklis, staiga tarp vienos 
arijos ir kitos pasigirdo iš 
balkono skardus balsas: 
“Broliai ir sesės, fašistinė 
vyriausybė pardavė mus 
lenkų imperialistams, ji ne
paiso krašto ir žmonių rei
kalų, bet žiūri savo asmeni
nių pelno interesų.. ” Gau
si publika, kuri buvo tą 
vakarą operoj, buvo lyg iš
tikta stabo. Visi atsigręžė į 
kalbėtoją, kuris stovėjo 
“galiorkoj” tarp darbininkų 
ir tarnautojų ir lyg koks 
tribūnas, metė visos liaudies 
vardu darbo žmonių kalti
nimus valdžiai už žmonių 
engimą ir kruvinos diktatū
ros įvedimą Lietuvoj. Jis ir 
pranešė šitos neteisingos 
valdžios galą ir naujos ga
dynės įvedimą Lietuvoje.

(Daugiaus bus)

Buvęs Anglijos Karalius 
Neranda Sau Vietos

Barcelona, Ispanija, birž. 
21.—čia buvo atvykęs ku
nigaikštis Windsor, Angli
jos ex-karalius Edwardas, 
su savo amerikiete pačia 
“gyvanašle” Simpsoniene. 
Bet ir Barcelona atrodė 
jiems negana saugi; todėl 
Windsorai išvažiavo į Lis- 
boną, Portugalijos sostinę.

Ispanijos fašistai reika
lauja prijungt Portugaliją 
Ispanijai.

Bordeaux, Francija. — 
Maršalas Petain per radio 
atsišaukė į Franci jos žmo
nes, kad prisiruoštų priimt 
labai sunkias sąlygas taikos 
su Vokietija.

Philadelphia, Pa. — CIO 
unijų pirmininkas J. L. Le
wis aštriai kritikavo prezi
dento Roosevelto sumany
mą įvest vertiną karišką 
pareigą amerikiečiams. *

_____________________________________ _____ i

Kiekvienas apšvietą bran
ginantis žmogus privalo bū
ti dalininku dienraščio “Lai
sves” bendrovės-

“LAISVĖS” SPAUSTUVĖ
Daro visokius spaudos dar

bus organizacijom 
ir biznieriam

ka valandų. Vėl pradedant 
reikia duoti pusiau maišyto 
pieno su vandeniu. Per kelias 
dienas neduok stipraus mais- 

' to. Duok kiek nori atvėsinto 
virinto vandens gerti. Ne
norint šaukt gydytoją duok 
sergančiam šaukštuką ricinos 
aliejaus (castor oil).

Ką daryti, kuomet ausį ge
lia?

Jeigu kūdikis dejuoja ir su
ka galvutę nuo .vieno šono į 
kitą ir neatima rankučių nuo 
galvos tai greičiausia ausį ge
lia. Ausį skauda paprastai po 
slogų arba liežuvėlio uždegi
mu. Reikia sergėtis nes lengva 
kūdikiui kurčiu pasilikti. Au
sies gėlimą palengvins sausas 
karštis, kaip tai bonka karšto 
vandens arba maišelis sausos 
įkaitintos -druskos. -Į ausį rei
kia įvarvint kelius lašelius šil-

la
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American Newspaper Unijos, dalies CIO, nariai 
pikietuoja “Monroe Morning World” ir “News- 

Star7’ kapitalistinius laikraščius laike 
streiko, Monroe, La.

Lietuvos liaudis susilaukė laisvės! Fašistų vadas Sme
tona su savo artimais pabėgo! Kaip tas įvyko, kokia Lie
tuvos ateitis?—Šiais ir pasauliniais klausimais įvyksta 
visa eilė prakalbų.
• Brooklyn, N. Y., prakalbos įvyks trečiadienį, birželio 
26 d., Central Palace, 16 Manhattan Avė., 7:30 vai. vaka
re. Kalbės A. Bimba, J. Gasiunas, R. Matusevičius ir Vy
tautas Zablackas.

Newark, N. J., birželio 26 d., 7:30 vai. vakare, Lietuvių 
Svetainėje, 180 New York Avė. Kalbės D. M. šolomskas.

Boston, Mass., ketvirtadienį, birželio 27 d., 7:30 vai. 
vakare, Lietuvių Svetainėje, kampas E ir Silver St. Kal
bės A. Bimba.

Norwood, Mass., penktadienį, birželio 28 d.,( 8 vai. va
kare, Lietuvių Svetainėje, kalbės A. Bimba.

Great Neck, N. Y., penktadienį, birželio 28 d., 7:30 vai. 
vakare, A. J. Kasmočiaus Svetainėj, 91 Steamboat Rd., 
kalbės D. M. šolomskas ir R. Matusevičius.

Lietuviai! Lankykitės į šias prakalbas! Išgirskite tei
sybę apie Lietuvą. Džiaugkimės kartu su laisva Lietuvos 
liaudimi. Išgirskite tiesą apie pasaulinį karą.

Prakalbos Lietuvos ir Karo Klausimais

PIRMA PAGELBA 
KŪDIKIAMS

to glycerino. Niekuomet neap
leisk ausies gėlimą. Kaip tik 
vaikas pasveiks, nuvesk pas 
ausies gydytoją.

Ai* žinai, kad karštis nėra 
liga, bet ligos apsireiškimas ?

Nurengk kūdikį ir pagul
dyk lovoj. Duok mažai valgyti 
bet daug vandens gerti. Tegul 
viduriai būna liuosi. Dėk šal
tus skudurus imt galvos ir 
kaklo.

Galvai pradėjus skaudėti, 
surask priežastį. Gal galvą / 
skauda nuo vidurių užkietėji- l 
mo, akių įveržimo, persival- A 
gymo ir tt. Dėk šaltus kom- 
presus ant kaktos ir užpakalio 
kaklo. Duok įkvėpti kompa- 
ro, mentholo, amonijos, arba 
“smelling salts”. Kaip vaikai, 
taip suaugę, turi saugotis nuo 
galvos skaudėjimo vaistų. 
Ypatingai pavojingi vaikams.

Kuomet vaikas nakčia nera
mus, bijosi, reikia geriaus pri- > 
žiūrėti jo valgio. Neduoti jam 
valgyti einant gulti.

FUS.

ŠYPSENOS

Ką daryti, kuomet kūdikis 
verkia ?

Sergantis kūdikis garsiai ne
verkia. Kuomet kūdikis serga, 
jis dejuoja ir kartais varto 
galvą nuo vienos pusės į kitą. 
Verkiantis kūdikis paprastai 
valgyti nori. Piktai verkiantis 
kūdikis gal miego nori arba 
negerai paguldytas. Neramus 
kūdikis garsiai verkia. Kuo
met verkia su ašaroms akutė
se ir užniaužtoms rankutėms 
tai ką nors ar kur nors ką 
skauda. Kiekviena motina turi 
pažinti jos kūdikio verkimą.

Ar žinai ką daryti katei ar
ba šuniui kūdikį įkandus?

Neduok kitiems nužudyti 
gyvulį, bet uždaryk kur nors 
ir tėmyk ar pasiutęs. Ant 
žaizdos reikia kuogreičiausia 
dėti šilto vandens, kad krau
jas lengviaus tekėtų. Jeigu šu
va pasiutęs, tai žaizdą reikia 
išdeginti su karštu geležiu. 
Kad nors baisiai "skauda tą 
daryti, gali gyvastį išgelbėti. 
Tokiame atsitikime telegra
fuok valstybės sveikatos biu
rui, ką toliaus daryti.

Motinos turi žinoti, kaip 
svarbu yra kūdikį tinkamai 
penėti. Viduriavimo priežastis 
yra netinkamas arba užkrės
tas valgis. Viduriavimu susir
gus, neduok valgyti per dvyli-

Nemokėjo Uždrausti
Motina: — Mano dukrele, 

kaip tu galėjai leisti save 
pabučiuoti tam amerikie
čiui?

Duktė: — Bet, mamyte, 
kaip aš galėjau uždrausti, 
jei nemoku angliškai?

Todėl
Jis: —Kodėl, iš tikrųjų, 

gražios moterys dažnai yra 
kvailos?

Ji: — Taip, gražios mes 
turime būti, kad vyrai mus 
įsimylėtų, ir kvailos, kad 
mes juos galėtume įsimylėti.

Kad N e nusišautų
Du naujokai, ką tik atvy

kę į kariuomenės dalį ir pa
matę ant šautuvo vamzdžio 
kepuraitę, kalbasi:

—Kodėl užkištas šautuvo 
vamzdis? v

—Jei būtų neužkimštas, 
tai naujokai, nemokėdami 
su šautuvu elgtis, įgalėtų 
viens kitą nušauti.

(Surankiota) i
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Dienraščio Laisvės Maudai

DIDYSIS PIKNIKAS
BUS VOSE PAVILION PARK

IEPOS 4 JULY
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Piknikas prasidės 10 vai. ryte, muzika nuo 2-ros valandos po pietų, programa 
bus 3-čią valandą po pietų.

Šokiams Gros Walley Jason 8 Kavalkų Orkestrą

>{•<-— SI — —UN— UN ——NU — MN —IMI —-Ml — l|| —- Hil — « — M — NU — HN — IMI — M — MII — INI — >IU — MII — IM — 1H» — IKI — Ull — MII — HM — Wtl — HM — MII — Hll —— HM — llll — MII - PROGRAMA:
Į

į Worcesterio Merginų Choras; Norwood© Vyrų Choras, vadovybėj M. K. Bolio; Liaudies Balso Choras, vadovybėj B. Petrik, iš Lowellio;
Laisvės Choras, vadovybėj B. Petrik, iš Haverhillio; Rusų Choras, vadovybėj M. Bayrak, iš So. Bostono; Rusų Šokikų-Dainininkų Į

Grupė, vadovaujama Sasha Crugley, iš Bostono. i

K

Worcesterio Aido Choro Merginų Grupe, vadovaujama J. Karsokienės

Prakalbas sakys R. MIZARA, ' Laisves ^ redaktorius, ir PHIL FRANKFIELD, kandidatas i Jungi. Valstijų 
Senatorius nuo Massachusetts Valstijos.
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Dienraščio laisvės Dengiamas

, ĮŽANGA 40 CENTŲ ASMENIUI

Great
£

George Kazakevičiaus ir John Nevins Orkestras ,rj

Dvi šešių kavalkų orkestras gros šokiam be pertraukos
I

51
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Didysis Piknikas
BUS KLAŠCIAUS CLINTON PARKE

Betts ir Maspeth Avės., Maspeth, L. I., N. Y.

LIEPOS 7 JULY
Piknikas prasidės 10 valandą dieną, muzika nuo 2-ros vai. po piety

Bangos Choras iš Elizabeth, N. J.,, vadovaujamas Aldonos Khmaitčs

SURAŠĄS CHORŲ, KURIE DALYVAUS PROGRAMOJE:
Sietyno Choras iš Newark, N. J., vadovybėj B. Šhlinaitės; Bangos Choras iš Elizabeth, N. J. vadovybėj A. Klimaitės; Pirmyn Choras iš 

Neck, N. Y., vadovybėj Geo. Kazakevičiaus ir Brooklyn© Aido Choras, vadovybėj Aldonos Žilinskaitės. _
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LEIDŽIA DIENRAŠTIS “LAISVĖ”
LORIMER STREET BROOKLYN, N. Y.

Rankvedis angliškai kalbantiems mokytis lietuviškai. 
Taipgi naudotinas lietuviškai kalbantiems 

mokytis angliškai.
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Tareškevičius. 

nuotikis įvyko

$1,000,000 vertės gyduolių, maisto ir kitko krauna į laivą New Yorko prie
plaukoj, kuris bus siunčiamas į Europą.

galima, pa-

sutinku, kad Europos 
žiaurus, ir jis ne už 
reikalus vedamas, i vi- 
reikia kovot, kad šios 
neįveltų į karą, ir kad

Kaip originaliai priimta, ne 
vienas darbininkų kompensa
cijos įstatymas aprūpino išmo
kėjimą pašalpos už sunegalė- 
jimą nuo ligos kuri paėjo nuo 
užsiėmimo. Dabar pripažinta, 
kad yra lygiai svarbu darbi
ninkams būti apsaugotais nuo 
užsiėmimų ligų, kaip ir nelai
mingų atsitikimų sužeidimų.

reikalaujamą skaičių savaičių, 
tai kompensacijos išmokėji
mas atgal siekia iki sužeidimo 
dienos.

Apart kelių išimčių, savai
tinė kompensacija už sužeidi
mus yra sprendžiama pagal 
sužeisto darbininko algų.

Arkansas ir Connecticut 
moka minimumo savaitinius 
išmokėjimus iš $7; maksimu
mo išmokėjimai mainosi

30 valstijų, įimant Califor- $15 Idaho valstijoj iki $25 
nia, Indiana, Michigan, 
Jersey, New York, 
Pennsylvania, Wisconsin 
rūpina kompensaciją ar už 
sas užsiėmimų ligas arba 
nekurias pažymėtas ligas.

Pomirtinės
Būdai nusprendimui kom

pensacijos už mirtį irgi ne vie
nodi. Arizona, Nevada, New 
York, Oregon, Washington ir 
West Virginia įstatymas aprū
pina išmokėjimą pašalpos naš
lei, kol gyva ar kol vėl ište
ka, ir vaikams iki paskirto 
amžiaus. Didžiumą valstijų 
turi panašų aprūpinimą, bet 
apribuoja pilną išmokėjimo 
sumą. Keliose valstijose 
mirtinė pašalpa nustatyta 
nesiniais išmokėjimais per 
skirtą laiką, kuomet kitos 
stato maksimumo išmokėjimą 
nuo $3,000. Tennessee valsti
joj iki $15,000. North Dakota 
valstijoj Našlės ištekėjimas 
paprastai užbaigia mokesčius 
beveik pusėje valstijų, kad 
nors kelios išmoka visą sumą 
(lump sum), kuomet našlė vėl 
išteka.

Californijoj, District of 
lumbia ir New Yorke.

Visose valstijose medikališ- 
ka pagelba sužeistiems reika
laujama, apart kompensacijos 
išmokėjimų. Kaikurios valsti
jos dar mokesčius aprūpina li
goninės išlaidoms, ir kitos 
stijos artificiališkus kūno 
narius ir kitas prietaisas.

17 valstijų neapribuoja 
sumą atlyginimo nei laiką, 
kurį pagelba teikiama; kitos 
valstijos nustato laiką ir sumą.

Neapsigyvenę Užlaikomieji 
Ateiviai

=±=
Pirmadienis, Birž. 24, 1940

Kompensacija už Sune
galėjimą

Kompensacija dviejais bū
dais išmokama už sužeidimus, 
.kurie visiškai sunegalėdina 
darbininką ir tik iš dalies jį 
sunegalėdina — išmokėjimu 
nuošimčio žuvusios algos, ar 
išmokėjimu už paskirtą laiką 
už pažymėtas žaizdas.

Pavyzdin — jeigu darbinin
kas priežastimi sužeidimo prie 
darbo, negali valdyti ranką 
nuo peties, jam kompensacija 
mokama už 208 savaites Co- 
lorados valstijoj, 225 savaites 
Connecticut, ir 312 savaičių 
New Yorke. Išmokėjimai už 
akį mainos nuo 100 iki 250 
savaičių. Už koją kompensaci
ja mokama per 190 

. Illinois valstijoj 288 
New Yorke ir 500 

r / Wisconsin.
17 valstijų moka 

$25 į savaitę už 
/sunegalėjimą. 

•< / $5.000 ir Mi

Darbininkų
įstatymai nedaro 
mo tarpe ateivių 
bet daugumas tų 
nori skaitytis su
asmenims, kurie ne šioje šaly
je gyvena.

Nekuriu valstijų įstatymai 
aprūpina sumažintą pašalpą, 
ar visos sumos išmokėjimą su- 
mažintoj sumoj, užlaikomiems 
asmenims ateiviams, kurie ne 
šioje šalyje gyvena. Kompen
sacijos įstatymai tik penkių 
valstijų — Connecticut, Min
nesota, Ohio, Tennessee ir Te
xas—skirtumo nedaro kasi ink 
neapsigyvenusių ateivių. Ki
ton pusėn, Alabama, Pennsyl- 

’ | vania, South Dakota, West 
Virginia visiškai prašalina iš
mokėjimą kompensacijos atei
viams gyvenantiems užsienyje.

Darbininkui susižeidus prie 
darbo, pirmiausia keikia pra
nešti darbdaviui, ir tą daryti 
kuogreičiausia. Jeigu darbda
vis nepristato gydytoją, kreip
kis prie savo gydytojo, kad 
tik gavus medikališką raportą 
apie sužeidimą, 
privalo užmokėti 
laidas.

Žinios
Kaip perbėgi mintimis pra

eitį, rodos, visai trumpas lai
kas, kaip Minersville buvo gy
va visapusiu judėjimu ir tikė
tasi, kad lietuviai tautiniu ir 
kultūriniu pakilimu stiprės ir 
žengs pirmyn kaipo istorinė 
pažangi tauta. Bet kada šian
dien pažvelgi atgal, pasirodo, 
kad tokios mintys buvo tik 
sapnas ir svajonės; nes orga
nizacijos, pašelpinės ir kultū
rinės draugijos, baigia išnykt 
ir greitu laiku pirmutinių lie
tuvių šiame mieste gyvenimo 
istoriją praeivis skaitys tik iš 
antkapių pravardžių.

Sulyg mūsų liaudies dien
raščių reikalavimų, būtų rei
kalas pranešti apie kiekvieną 
darbininką, atsiskyrusį iš mū
sų tarpo. Tas būtų kaipo isto
rinis įrodymas, kaip ateiviai 
greitai nyksta. Deja, vienam 
negalima tas viskas išpildyti 
dėl tūlų aplinkybių. Daugiaus 
tas galima atlikti su tais 
draugais, kurie darbininkišką 
spaudą skaito; tie yra sukal
bami ir galima pranešti jų 
nors trumpą biografiją. Bet 
vargas su tokiais, kurie nie
ko neskaito; nieko ir apie sa
ve nežino, kas svarbiausia rei
kėtų žinot, kaip tai, metai ir 
paėjimas iš Lietuvos. Apie to
kius visai nieko negali pami
nėti. Jų gaminės ar likę drau
gai taip pat nieko nežino, kur 
yra, gyvi ar mirę.

džiaugsmą netiki. Bet kalba. 
Kodėl taip kalba ? Todėl, kad 
tas kalbėtojas pilnai patenkin
tas savo gyvenime visukuom.

Tareškevičiai yra religiniai 
žmonės. Savo mylimą sūnelį 
atsisveikino su bažnytinėmis 
apeigomis. Bet kadangi sutin
ka lygiai su visokių pažvalgų 
žmonėmis, tad del išreiškimo 
gilios simpatijos jiems tokiam 
dideliam liūdesyje skaitlingai 
susirinko atiduot paskutinį 
patarnavimą. Laidotuvių 
rektorius p. V. Težinąs 
užduotį tinkamai atliko.

Gegužės 27 d. mirė Aleks
andras Tamkūnas, jau nejau
nas žmogus, virš 60 metų am
žiaus. Pirmiau per daug me
tų buvo angliakasys, paskuti
niu laiku laikė taverną; bet 
jau per keletą metų trumpą 
kvapą turėjo. Paėjo iš Lietu
vos Vilniaus redybos. Buvo 
pažangus žmogus, ‘'Laisvės” 
prenumeratorius, bet priklau
sė prie lietuviškos parapijos, 
tad su bažnytinėmis apeigomis 
tapo palaidotas gegužės 30 d.

Gegužės 31 dienos nakti au- 
tomobiliaus nelaimėj, važiuo
jant penkiems jauniems vy
rams netoli Trynio u th, tapo 
užmuštas vairuotojas J. Gruz- 
dis, 24 metų, amžiaus, lietuvis 
ir gretimai sėdėjęs italų tau
tybės jaunas vaikinas. O kiti 
3 skirtingų tautų sunkiai su
žeisti automobiliui apsivertus 
ir susidaužius., Bet nė vienas 
negalėjo pasakyti, kokiu būdu 
įvyko ta nelaimė: ar juos kita 
mašina, ar trekas apvertė už
kabinęs? Ar jie patys? Naktis 
buvo labai miglota, o, mato
mai, greitai važiavo, kad net 
11 tvoros stulpukų išmušė.

Gaila tokio jauno vaikino, 
kad tokioj nelaimėj žuvo. Bet 
labiausia motinai spaudžia šir
dį ir negalės niekad pamirš
ti, nes sūnus buvęs labai pa- 
klusnas ant motinos prašymo 
patarnauti be išsikalbėjimo.

nuo $5 
visišką 

Indiana moka 
$5,000 ir Minnesota $10,000 
už visišką sunegalėjimą.

Visos valstijos apart Ore
gon, aprūpina, kad per pa
skirtą laiką tuoj po sužeidimui 
kompensacija nebus mokama. 
Šitas “laukimo” laikas 
si nuo vienos dienos iki 
hų. Daugumoj valstijų 
tas “laukimo” laikas 
dienos. Daugumoj valstijų jei
gu sunegalėjimas tęsiasi per

Kaip greitai 
siųsk pranešimą apie sužeidi
mą Darbo Departmentui. Tam 
tikslui yra tam tikros blankos, 
jeigu darbdavis tau jų nepri
stato, prašyk iš Darbo Depart- 
mento. Į paskirtą laiką turi 
pranešti apie sužeidimą.

Neklausk visokių žmonių, 
advokatų ir taip vadinamų 
“runners,” informacijų. Darbo 
Departmentas tau pagelbės 
gauti pilną atlyginimą. Dėl in
formacijų apie darbininkų 
kompensacijos įstatymą, apie 
tavo ypatingą atsitikimą, arba 
apie tavo skundus, asmeniš
kai nueik, pašauk arba pa
siųsk laišką į arčiausią Darbo 
Department© ofisą.

FLIS.

Gegužės 18 d. tapo palaido
tas jaunuolis, 14 
žiaus, Juozas 
Nelaimingas
žaidžiant su bole ant gatvės 
su kitais savo draugais. 'ĮCur 
nečystas vanduo subėga^/nuo 
gatvės, tai ant tos skyles ge
ležinis dangtis buvo pertru- 
kęs, ir kaip bėgdamas užsisto
jo, taip ir krito į tą skylę, 
persiskeldamas 
galvą, kad iš to 
nų mirė.

Jaunuolis ėjo
mokyklą ir mokinosi lietuviš
kai, tai savo tėvučių 
mokėjo ir gal' būtų 
naudingas ateityj lietuvių tau
tai. Gaila, kad toks jaunas 
žuvo!

Kunigas sakydamas pa
mokslą prisiminė baisų Euro
pos karą. Sakė: “Jeigu šita 
šalis įsiveltų ir ten siųstų jau
nuolius kariauti ir žūti, tai ge
riau, kad jis čia numirė. Nes 
ant šio pasaulio gyvenimas 
trumpas. Dabar jis ‘laimin
gas’.”

karas 
mūsų 
siems 
šalies
jaunuoliai nebūtų siunčiami 
ten galvas padėt už kapitalo 
interesus! Bet aš nesutinku su 
tuo išvedimu, kad patikus 
jaunuolį tokia žiauri nelaimė 
padarė jį laimingu. Aš tam 
netikiu. Ir pilnai žinau, kad ir 
kalbantis apie tą laimę ir

Birželio 9 d. tapo laisvai 
palaidotas, St. Clair, d. J. ši- 
paila. Sunki liga kankino per 
keletą metų, suparalyžiuotas 
buvo per keletą metų. Visa 
laime, kad kalba buvo neat
imta. šiaip pats negalėjo nė 
pasikelt, nė paeiti, tad buvo 
sunkios dienos jo gyveninio. 
Bet laisvų minčių neišsižadėjo, 
tapo laisvai palaidotas.

Velionies biografiją ver
tėtų plačiau kam nors apra
šyti. Nes jis virš 20 metų atgal 
prisirašė da prie LSS ir nuo 
to laiko nenutolo nuo progre
suojančių darbininkų ir nuo 
komunistų pasibriežtos linijos. 
Tiesa, jis gulėdamas lovoj, ne
galėdamas pasijudint, negalė
jo aktyvio darbo dirbti. Bet 
kada širdis buvo tvirta palai- 
tolo nuo savo pasibriežto tiks- 
kyt gyvybę, tai mintyse nenu- 
lo iki paskutinei valandai gy
vybės. Už tą tvirtumą mes jį 
visuomet atminsime.

Laidotuvėse, dėl nepalankių 
aplinkybių, man neteko daly
vauti. Bet kiek daviniai pasie
kė, tai senųjų draugų iš visos 
apylinkės susirinko skaitlingai 
atiduoti paskutinį patarnavi
mą. Tik vienas trukumas bu
vo, tai nepakvietimas kalbėto
jo plačiai apibūdint velionies 
gyvenimą.

Birželio 16 dieną įvyko AL- 
DLD 15 Apskričio pusmetinė 
konferencija su skaitlingu bū
riu delegatų nuo 5 kuopų.

Po konferencijai vietinė 90 
kuopa davė delegatam pietus. 
Baigiant pietauti, delegatai 
sumetė aukų $12.50 ir paliko 
90 kuopai, o ši kuopa, manau, 
sunaudos tas aukas geriem 
tikslam taip greitai, kaip tik 
galėsime susirinkti. Po pietų 
visi delegatai išsireiškė savo 
mintis įvairiais klausimais. 
Vienas naujas narys delegatas 
išreiškė labai geras mintis 
apie ALDLD leidžiamą žurna
lą “Šviesą.”

Po visų konferencijos reika
lų, visi delegatai dalyvavo 90 
kuopos piknike ant Skirkevi- 
čiaus ūkės. Piknikas buve/ga- 
na gyvas ir smagus. Buvo gera 
orkestrą, o jau to jaunimo, 
jaunimo, tai tik mirga! Tos 
milžiniškos kolonijos Cleve- 
lando delegatai žiūri ir trau
ko pečiais. Sako, kaip jūs ga
lite tiek jaunimo sukviesti, 
esą, pas mus ant parengimų 
būna tik seniai, o pas jus apie 
75 nuošimčiai jaunimo.

Taip, broliai clevelandie- 
čiai, ateis ir pas jus daug jau
nimo, bet tik pataisykite tas 
klaidas, kurias net į Youngs- 
towną atvežėt parodyt.

Gerbiami delegatai ir 15 
apsk. nariai) atleiskite man, 
kad negaliu 'taip greitai pa
siųsti į spaudą 15 apsk. pus
metinės konf. protokolo, ims 
kelios dienos iki sutvarkysiu. 
Pasirodo, kad įvairių komisijų 
ir kuopų raportus ne taip len
gva sutvarkyti.

Vardai asmenų, kurie auka
vo: Po $1: J. Kalakauskas, P. 
Neniura, P. Kurilis, P. Bokas, 
Dr. J. Simans, J. Račiskas; po 
50c: A. Mičiulienė, A. Skle- 
rienė, A. Martinkienė, Gen- 
drėnas, F. Madison, M. Va
lentą, V. Valinaučia, J. Vasi
liauskas, V. Jungas, J. Stri- 
peika, M. Karsokienė, K. La
pinskas ; po 25c: J. Bagužis 
ir A. Gendrėnienė. Viso — 
$12.50.

Varde viso apskričio širdin
gai ačiū. Beje, Bedfordo kp. 
prisiuntė čekį už $2, priside
dama prie šios konferencijos 
su auka. Labai ačiū.

ALDLD 90 kuopa taria 
daug ačiū visiem delegatam ir 
svečiam už dalyvavimą pikni
ke.
Pusmetinės konf. sekr. J. K.

rengiasi sulošt operetę, kuri 
bus pradėta lavint apie rugsė
jo mėnesį, kuomet tik oras at
šals, nes vasaros sezone nėra 
taip paranku mokintis. Aido 
Choro visų gerbiama mokyto
ja J. Karsokienė jau nuo/se
nai pageidavo vakacijų. z To
dėl, šiame susirinkime vėl pa
reikalavo, kad paliuosuot nors 
ant poros mėnesių. Tad choras 
Karsokienės reikalavimus iš
pildė ir pamokos atidėta iki 
rugsėjo mėnesio. Todėl, visas 
choras yra paliuosuotas iki 
bus pranešta per spaudą ar 
per laiškus, kad vėl prasidės 
pamokos. Bet nepamirškim, 
kad per vakacijų, laikotarpį 
turime gaut naujų narių prie 
choro, nes kuomet operetė bus 
lošta, tai daug daugiau rei
kalinga narių.

Dar keletas žodžių iš Aido 
Choro koncerto, kuris atsibu
vo gegužėj 26 dieną, Hudson, 
Mass. Koncertą rengiant buvo 
klaidų, bet klaidas 
suosime. Į koncertą 
atsilankė neperdaug, 
mažai buvo garsinta,
atsiųsta pervėlai. Bet-per di
delį pasidarbavimą M. 
lauskienės, S. IZulonienės 
Kukauskienės surengtą 
kietą, netik išgelbėjo 
Chorą iš nuostolių, bet 
pelno liko $30.21.
ačiū J. J. Yuškevičiui ir Jan-

kauskui už suteikimą veltui 
svetainės ir abelnai visiem 
kliubo nariam dėkuojam nuo
širdžiai. O ateityje Aido Cho
ras vėl sutiks draugam hud 
soniečiam patarnaut.

Aido Choro Koresp

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Salės dėl Balių, Koncertų, Bari- 
kietų, Vestuvių, 'Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujausiais 
įtaisymais. Keturios bolių alleys.

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-3842

Birželio 2 dieną įvyko pik
nikas, surengtas lietuvių ko
munistų kuopos. Pikniką gali
ma pavadint vykusiu ir nepil
nai vykusiu, tuorn išvedimu, 
kad mažai pelno liko.

Kodėl pilnai nepavyko ? Dvi 
kliūtys ant kelio buvo: viena, 
tai nuo ryto išrodė nepalankus 
oras, nudavė, kad gali greitai 
pradėt lyti, tai svečius iš to
liau tas sulaikė, o antra kliū
tis, tai pesimizmas mūsų, pa
čių draugų. Juos sudarkė da
bartinė depresija ir žiaurus 
siutimas reakcijos, kad visam 
progresyviam, judėjimui už
kirsti kelią. Tad ir mūsų ne- 
kurie draugai įpuolė į pesi
mizmo vilniš, daigiau linkę 
nuolankauti reakcijai, o silp- 
nint progresyvį judėjimą. Tad 
•da išvakarėse pikniko pradėjo

Iš Aido Choro Veikimo
Birželio 12 dieną, 1940 m., 

Aido Choras atlaikė susirinki
mą. Nors nevisi choro nariai 
dalyvavo šiame susirinkime, 
bet buvo daug naudingų rei
kalų aptarta, kurie bus mė
ginta įvykint. Choro valdybos 
ir komisijų raportai vienbal
siai priimta. Nors Aido Choras 
nėra nariais labai turtingas, 
bet jame, randasi gerų daini
ninkų ir dainininkių. Pavyz
džiui, V. Tumams ir J. Saba
liauskas pildo solistų užduo
tis ir prigelbsti chorui. V. Mic
kevičiūtė pildo smuiko solo ir
gi prigelbsti chorui ir ji yra 
gera alto. Yra merginų ir mo
terų grupė ir vyrų grupė. Tai 
kuomet įvyksta koncertas, tai 
Aido Choras užpildo 2 valan
dų programą. Aido Choras

propagandą varyt, kad šią va
sarą reakcija neleis piknikus 
laikyti. Tad mūsų vietinė pu- 
blika^ išgąsdinta, labai vėlai 
pradėjo rinktis į pikniką. O 
kiti net ir apsirgo ant tos die
nos . . .

Svečiai dalyvavo d. Urbo
nai iš Ashland, d. Naravai ir 
2 draugės iš Shenandoah, ir 
d. Lakickas iš Coaldale, Pa.

Priklauso gaspadinėms 
Agurkienei ir Shemberienei 
tart pagarbos žodį už slihkų 
darbą ir gaspadoriui Valiuke
vičiui. Prie mažo pelno ir pro
paganda sudaro didelį darbą.

J. RamanaUskAs.

I itiiuanian-English 
Self-Instructor

rankvedis bus gatavas pradžioje liepos mėnesio 
metų. Kas užsisakys iš anksto ir kartu su užsa

kymu prisius mokestį gaus už $1.25.
Kadangi tokio rankvedžio išleidimas daug kainuoja, 
tai daug jo nespausdinsime. Darysime arti tiek', kiek 
gausime iš anksto užsakymų. Tad savęs užtikrini
mui užsisakykite iš anksto—dabar—tuojau.

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

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, senu
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.

Siunčiamo duoną per paštą,į kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svori ir kainai.

VARPAS BAKERY 36-40 Stagg Street Brooklyn, N. V
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Chicagos Žinios
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ARTINANTIS SLA SEIMUI

Laukia audrų.
Per užpakalines duris. 
Kas bus redaktorium? 
Kas bus prezidentu?

Pirmadienį, birželio 24, pra
sideda SLA seimas. Jis bus ne 
Lietuvių Auditorijoj, kaip tu
rėjo būti ir kaip norėjo dau
gelis chicagiečių, ypač biznie
rių, bet — Morrison viebuty.

Dešimts metų atgal SLA 
seimas buvo irgi Chicagoj. 
Jame kilo audra ir SLA skilo.

Šiame seime laukiama aud
rų, bet skilimo nebus. Pamo
kos 10 metų atgal turbūt per- 
karčios ir tiems, kurie vaizda
vosi, kad po skilimui jiems bū
siąs rojus Susivienijime. Vis
kas eis kaip ant sviesto. Taip 
nėra.

taitį ar bent remti jį, tautinin
kų pastatytą. Jie tikri, kad 
Strazdas nebus išrinktas. Jam 
nėra nė mažiausios progos, o 
jei socialistai jį statys, tai Jur
gelionis gali įeiti. Jurgelionis 
Vitaitį sumušė pereitam sei
me, o dabar jis dar įtakos įsi
gijo.

Veikiausia Strazdas bus nu
mestas už tvoros, socialistų ša
lininkams bus sakyta balsuoti 
už Vitaitį.

Imtynės taigi eis tarp Vi- 
taičio ir Jurgelionio, kaip pe
reitam seime.

Įdomus dalykas, kad SLA 
36 kuopoj, kur buvo visas 
“Naujienų” štabas, išrinkta 
tik du naujieniečių delegatai, 
iš 11, bet ir tie du sako nega
lės būti delegatais, nes buvę 
suspenduoti. Bet 226 kuopoj, 
kuri toli nuo “Naujienų,” dau
guma išrinkta socialistų šali
ninkų.

Atrodo, kad juo toliau nuo 
“Naujienų” ir p. Grigaičio 
įtekmės, tai* geriau socialis
tams.

Pats Grigaitis neišrinktas 
savo kuopoj delegatu, tas irgi 
rodo jo įtekmę. Sakoma, jis^ 
vistiek bus delegatu. Jis pers/ 
kėlė į naują kuopą, kurią An
tanas Vaivada jam sutvėręs.

Sulyg taisyklių, kas delega
tu sykį kandidatavo, kitoj 
kuopoj negali kandidatuoti.

Iš Brooklyno praneša, kad 
ir Steponui Strazdui sutverta 
kuopa, kad jį delegatu išrink
ti. Tos kuopos taip lengvai 
atsitveria, kaip jos lengvai su
sitveria. Praėjus seimui, jos 
sutirpsta.

Strazdui delegatystė reika
linga, nes norima įbrukti jį 
redaktorium. Teisybė, p. Ba- 
gočius ir kai kurie kiti socia
listai, sako, nori statyti St. Vi-

Sakoma, SLA kontrolės Ko
misija suradus, kad kelios 
kuopos neteisėtai balsavę. Ka
da jų balsai atmetama, tai p. 
Laukaitis turi 57 balsų dau
gumą.

SLA prezidento klausimą 
teks seimui išspręsti. Kas bus 
prezidentu — Laukaitis ar 
Bagočius?

Delegatų aiškios daugumos 
neturi nė Bagočiaus nė Lau
kaičio šalininkai. Kairioji gru
pė turės balsų balansą, bet 
prie dabartinės SLA konstitu
cijos, kur tik dviem trečda
liais galima nepriimti daugiau 
balsų gavusį, dauguma negali 
išspręsti. Priklausys labai 
daug, kaip bus perstatyta sei
me tų kuopų balsavimai, ku
rios neteisėtai balsavę.

žinoma, mandatų komisijos 
paskyrimas daug reiškia.

Kiek yra davinių, jie rodo, 
kad p. Laukaitis turi labai ge
ras progas laimėti, tik jo kole
gos iš “Vienybės,” rodos, gali 
jam šposą iškirsti, nes jie jau 
dabar rodo palinkimą nusileis
ti.

Man rodos, ir p. Vinikas 
patenkintas esama padėtim, o 
nuo jo daug priklauso, nes jis 
yra sekretorium.

Antradienį, birželio 25, Lie
tuvių Auditorijoj rengiama 
svarbios prakalbos delega
tams ir chicagiečiams. Bus 
aiškinama Lietuvos klausimas 
ir kiti svarbūs klausimai. Ruo
škimės. Rep.

Easton, Pa.
Šis bei Tas iš Mūsų Kampelio

Laiks nuo laiko “Laisvė” 
“Krisluose” paragina kores
pondentus rašyti “Laisvei” ži
nių iš kolonijų abelno veiki
mo, ypač iš dirbtuvių. Prašo 
nesutirpti vasaros karščiuose. 
Dažnai šių žodžių rašėjas ir 
be paraginimo paima plunks
ną įrankas ir pradeda jieš- 
koti ką tokio parašyti. Be- 
jieškodamas, suranda nema
žai mažmožių, kas, žinoma, 
neįdomina skaitytojus, ypatin
gai šiais neramiais laikais. 
Pavyzdžiui, kokia svarba 
miesto, A skaitytojui “žinia” iš 
miesto B apie “birthday par
ty” ir tos partės skanius pie
tus ir tt? Jokios. Ir taip, 
pasitatęs klausimą, kores
pondentas padeda plunksną ir 
laukia svarbesnių žinių, 
rečiau pasitaiko mažose 
lonijose.

kas 
ko-

—o—
Eastonas Mažėja

paŠiomis dienomis tapo 
' skelbtos cenzo šio miesto ir 

apielinkės skaitlinės. 1930 m. 
šis miestas turėjo gyventojų 
34,468, gi dabar—33,509; 
reiškia, sumažėjo 959 gyven
tojais per paskutinius 10 me
tų. Eastono priemiestis, Wil
son Borough, kuris galima 
priskaityti prie Eastono, nes 
jokio tarpo nėra, irgi nupuolė 
gyventojais nuo 8,265 1930 m. 
iki 7,687 gyv. 1940 m. Taip 
pat ir kiti apylinkės mieste
liai nupuolė gyventojais. Tai 
nemažas nuošimtis. Priežas- 

t ’ t*9 ?
> Apie des^tkas metų atgal

1 'čia buvo šilko audimo pra-
* monės centras, toje pramonė

je turėjo darbo tūkstančiai 
darbininkų, bet dabar audimo 1

pramonė serga džiova, liko 
tik skeletas. Per tą laikotar
pį keletas stambių audinyčių 
užsidarė, smulkesnės išėjo iš 
biznio arba išsidangino kitur. 
To paseka—darbininkai išva
žinėjo į kitus miestus arba su
sirado kitokį užsiėmimą bei 
dirba WPA darbus, o dalis iš 
relief gyvena. Lietuvių apie 
20 šeimynų apleido šį miestą, 
kas, žinoma, atsiliepė ant vei
kimo.

Miesto ponai ir viėtos laik
raščiai tą nupuolimą pavadi
no “surprise” ir neva susirū
pino. Daro sumanymus Board 
of Trade, kad darytų kokius 
žingsnius masinti fabrikantus 
steigti įmones šiame mieste ir 
tt. Pagyvensime, pamatysi
me.

—o—
Rinkimai

J ■
Aišku, dabartinių laiku pir

mą vietą užima žinios apie ka
rą. Prezidentiniai ir kitų 
valdininkų rinkimai prisimena
ma tik kai kada. Pasirodo, 
Europos karas įnešė tam ti
krą pasidalinimą republikonų 
ir demokratų partijų kempė
se. Kapitalistų politikai, tie
sa, susikalba kas liečia dar
bininkų išnaudojimo ir paver
gimo, bet taipgi eina tarpe jų 
trynimasis klausime, kurie iš 
jų geresni kapitalizmo palai
kytojai. Nei viena nei kita 
kapitalistinių partijų dar iki 
šiol neišėjo su savąja progra
ma. šiuose rinkimuos# tai- 
kos-karo klausimas yra vy
riausiu punktu, ant kurio ga
lima laimėti ar pralaimėti rin
kimus. Todėl taip vengiama 
apie tai kalbėti didlapiuose. 
Be abejonės, konvencijos tu
rės pasisakyti ir patiekti plat
formas. Laukti ko gero iš re
publikonų ir..demokratų parti
jų—tuščia viltis.

Kaip žinome, pirmiau da
lyvavo rinkimuose Komunis
tų Partija, šiais metais irgi ši 
partija nominavo savo kandi
datus: į prezidentą Earl 
Browder ir į vice-prezzidentą 
James W. Ford. Programa 
šios partijos nedvejojančiai 
kalba už darbininkų reika
lus ir taiką, čia, Eastone, kan
didatuoja nuo tos partijos į 
kongresmanus W. Trumbull. 
Kad patekti ant baloto, reikė
jo nemažą skaičių piliečių pa
rašų surinkti. Buvo surinkta 
vien Eastone virš tūkstantis 
parašų. Rodos, viskas atlik
ta pagal taisykles ir demo
kratiškai, bet šis skaičius įva
rė dieglį Dies’o komitetui. 
Tuojaus prapliupo spaudoj 
apie pavojų. Rašė keliais at
vejais, kad Eastone ir Allen- 
towne “civilizacijai pavojus.” 
Paskelbė, kad atvažiuoja Di
es’o komitetas tyrinėti. Vei
kiausia, uostinėja ir bando 
surasti kokią nors priekabėlę, 
idant numetus komunistų kan
didatą nuo baloto. Tai vyriau
sias jų tikslas. Prie to, nori 
nubaidyti darbininkus nuo rė
mimo savosios partijos. Pasek
mės iš to kokios bus, parodys 
ateitis.

—o—
Darbai

Plieno ir geležies pramonė 
biskį gerėliau pradėjo dirbti 
ir kelios kitos mažesnės, su
rištos su mašinerijos išdirbys- 
te, dirbtuvės dirba. Tiesa, 
audimo dirbtuvėlės, kiek jų 
yra likę šioj apielinkėj, kaip 
kada biskį krustclėja, bet ir 
vėl sustoja. Visa bėda su 
mokestim. Audėjams moka 
kiek loska, staklių nuolat pa
daugina, t. y., verčia dirbti 
net ant dvylikos staklių vie
nam audėjui. Mizerna padė
tis.

—o—
Tarp Lietuvių

Nėra kas daug pasakyti. 
Veikimą nemažai tormozuo- 
ja stoka svetainių ir pikni
kams vietų; taipgi varžo įvai
rūs techniški valstijos įsta
tymai. Prie to, nedar
bas dar prisideda. Tik LLD 
kuopa parodo kiek judėjimo 
apšvietos-kultūros srity. Kas- 
link pastarųjų įvykių Lietuvoj, 
didelė didžiuma patenkinti 
permainomis, tik keletas gaili
si Smetonos. Darbintas.

NAZIAI SAKOSI BLOKADUOJĄ ANGLUS
Berlin. — Nuo karo pra

džios iki šiol yra užkirsta 
reikalingi Anglijai įvežimai 
jau iš keturiolikos šalių, 
kaip nurodo vokiečių Biznio 
Tyrinėjimų Institutas. An
glija iš tų šalių pirkdavo 35 
procentus visų jai reikalin
gų produktų ir medžiagų.

mus laivais į Angliją, bom
barduodami tuos laivus ir 
prieplaukas, per kurias 
įplaukdavo Anglijai 64 pro
centai visų reikmenų iš už
sienių.

Todėl, vokiečiai sako, kad 
pati Anglija dabar jau žy
mia dalim užblokaduota.

Užimdami Norvegiją, vo
kiečiai atkirto Angliją nuo 
Švedijos geležies rūdos; o 
pirm karo anglai įsiveždavo 
34 procentus sau reikalin
gos geležies rūdos iš Švedi
jos. Dabar Europoje anglai 
tik iš Ispanijos gali įsiga- 
benti sau geležies rūdos. 
Bet Ispanija vis labiau įsi
suka į Italijos-Vokieti jos 
ratą, 'tai Anglija gal praras 
ir šį geležies šaltinį. Tuo
met anglam liktų gabentis 
geležies medžiagą tiktai iš 
Amerikos.

Anglija įsiveždavo 92 
procentus sau reikalingų 
medžių iš tų keturiolikos 
kraštų. Vienus šių kraštų 
vokiečiai užėmė, kitus jie 
užblokadavo nuo Anglijos, 
srityje Baltijos ir Šiaurės 
Jūrų; dar kitus kraštus už
blokavo anglam Italijos ka
ras Viduržemio Jūroje.

Karas atkirto įvežimą į 
Angliją kiaušinių, pieninių 
produktų, lašinių ir kitų 
valgio daiktų iš Lietuvos, 
Latvijos, Danijos ir kitų ša
lių palei Baltijos ir Šiauri
nę Jūrą, iš kurių Anglija 
pirkdavo trečdalį reikalingo 
sau maisto; o tiem kraštam 
anglai parduodavo 40 pro
centų visų savo dirbinių, 
kurie buvo išvežami į už
sienius.

Pirm karo, Anglija gau
davo 58 procentus reikalin
gos sau geležies ir plieno iš 
keturiolikos minimų europi
nių kraštų, kurie dabar an
glam neprieinami.

Be to, dabar vokiečių or
laiviai paralyžiuoja įveži-

PITTSBURGH!) LAIKRAŠTIS SKELBIA VARDUS 
PASIRAŠIUSIŲ UŽ KOMUNISTUS

Pittsburgh, Pa. — “De
mokratiškas” laikraštis 
“Pittsburgh Press” išspaus
dino vardus tų piliečių, ku
rie pasirašė Komunistų 
Partijos prašymus-petici- 
jas. Tie parašai reikalingi, 
kad Kom. Partija galėtų iš- 
statyt savo kandidatus 
ateinančiuose rinkimuose. 
Tas laikraštis paskelbė pa
sirašiusių vardus kaip “juo
dąjį sąrašą” tokių piliečių.! 
Tuomi jis nori įbaugint ir 
atgrąsint visus piliečius 
abelnai nuo balsavimo už 
komunistų kandidatus.

Komunistų Partija Pen- 
nsylvanijos valstijoj surin
ko 26,730 piliečių parašų; 
tai gali įstatymiškai statyt 
savo kandidatus preziden
tiniuose, kongresiniuose ir 
valstijiniuose rinkimuose. 
Milžiniška dauguma tų pi
liečių, kurie davė savo pa
rašus komunistam, yra re- 
publikonai ir demokratai.
Komunistai Kreipsis į Teis
mą prieš Balsuotojų Bau

ginimą
George Powers, Komu? 

nistų Partijos sekretorius 
Vakarinėje Pennsyvanijoje, 
atsiuntė laiškus visiem pa- 
sirašiusiem, kur nurodė 
jiem, kad laikraštis Tress’; 
bąuginęląpias piliečius ne
balsuot už komunistų kati-

didatus, tuomi laužo šalies 
ir valstijos įstatymus. Ko
munistų sekretorius prane
šė kiekvienam pasirašiu
siam piliečiui, jog Kom. 
Partija siunčia komisiją, 
reikalaudama sustabdyt 
skelbimą pasirašiusių var
dų, ir kreipsis į teismą, kad 
uždraustų bet kokiam laik
raščiui skelbt tokių ‘piliečių 
vardus.

LICENSES
NOTICE is hereby Riven that License No. 
GB 17304 has been issued to the undersigned 
to sei) beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
319 Smith St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

MINNIE MANDEL
319 Smith St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6806 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1436-38 Myrtle Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

RICHARD WECERA 
(d-b-a Bratwui’st Glocklę)

1436-38 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 748 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor atx retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 5407 — 3rd Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

HANNAH RIBNER 
d-b-a 3rd Ave. Liquor Store

5407 3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

CHARLES9
UP-TO-DATE

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

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

GerąiPatyrę Bar bėriai,,

mMH

PRANEŠIMAI E KITUR
PHILADELPHIA, PA.

Pirmadienį, 24 d. birželio įvyks 
bendras mūsų organizacijų ir ver
kiančio Komiteto susirinkimas, 735 
Fairmount Ave., 8 v. v. Bus svarbių 
reikalų su “Laisves” pikniko ranga.
—A. J. S. Veik. Kom. Sekr.

(146-148)

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

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

JONAS STOKES 
512 Marioji Št., Brooklyn 

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

stočių BMT Lino
Tel.: Glenmore 5-6191

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-3622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

J. GARŠVA
Grabo’rius-Undertaker 

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

krikštynom, kitkam.
231 BEDFORD AVE., 

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

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

530 SUMMER AVENUE 
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

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 sandelio 

šios rūšies daiktų.
youn old Watch
i> woiik, mottJUfA ŽIEDAI

f TRADE IT IN FOR A

I^JEWEL

Bulovai
r Ayu

nuo $1.50 augštyn 
Daimantai 

Melsvi-balti ir perfekto

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

ROBERT: 
UPTON • 

JEWELER •
Įsteigta 1892 *

701 GRAND STREET • 
BROOKLYN, N. Y. J 

Tarpe •
Graliam & Manhattan Avės. •

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

SKELBKITLS “LAISVĖJE

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

V žarnų ligos, Hcmorrhoidai (sėdynės kraujavimai) ir
E 1 kiti Mėšlažarnės nesveikumai, Inkstų ir Pūslės vargai

gįįg ir kitos staigios ir chroniškos ligos. Gydoma Vyrai ir
> Moterys. Jeigu turite nesveikumą, kurio nesupranta-
v/ I te> kreipkitės su pasitikėjimu į Dr. Zins. Leiskite man
W/> (SEtaų / išaiškint jūsų sveikatos stovį be jo- .
nA ki°s prievolės iš jūsų pusės. E/Vlįk /J

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

DR. L. ZINS Įstaiga 80 metų 
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 mašinėlė.

ŠTAI JUMS PASIRINKIMAS

Remette Portable Typewriter
(Educational Keyboard No. 3410)

Junior Deluxe Portable

$49.50Remington Model No. 5 Deluxe

Remington Model No. 1 Deluxe $59.50
$67.50Deluxe Noiseless PortableTuojau užsisakykite per “Laisvę,*?

nes “Laisve” savo skaitytojams 
duoda didelę nuolaidą.
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"Bedugnė, Ugnis, Pelenai, Lietuvis Amerikos-Ispany 
Karo Veteranas

Kraujas’”
Tokiais žodžiais pasveikino 

naują Lietuvą klerikalų, sme- 
tonininkų ir menševikų lyde
riai susirinkime KlašČiaus sve
tainėje, pereito penktadienio 
vakare. Iš jų prakalbų paniš
ki, kad ne tik jie nieko .gero 
nebemato ir neberanda Lie
tuvoje, bet dar organ ižu osis, 
mobilizuosis ir stengsis jai da
ryti tiek žalos, kiek jų spėkos 
išneša.

Tik, deja, tiems savo negar
bingiems žygiams jie lietuviš
kos armijos neturės. Tai aiš
kiai parodė šis susirinkimas. 
Jį ruošė trijų redakcijų šta
bai — klerikalų “Amerika,” 
smetonininkų “Vienybė” ir 
trockistų-menševikų “Naujoji 
Gadynė.” Ir kalbėjo dideli 

» ponai — Stilsonas, Klinga ir 
Laučka. Bet, matyt, paskui 
juos nebenori eiti į tą “bedu- 

• gnę, ugnį, pelenus ir kraują” 
jų pačių pasekėjai. Stilsonas 
bėdavojo, kad tik “apie tris 
šimtus tesusirinko.” Laučka 
irgi skundėsi, kad mažą mi- 
tingėlį tesušaukė.

iŠ tiesų susirinkime nebuvo 
daugiau kaip trys šimtai, gal 
tik apie trys šimtai. Be to, ge
roka dalis mitingo susidėjo iš 
žingeiduolių progresyvių, ku
rie atėjo pasiklausyti, ką da
bar pagiedos Smetonos reži
mo kolegos. Taip daug publi
koje buvo kalbėtojams ir jų 
pozicijai priešingų žmonių, 
jog pirmininkas nedrįso leisti 
publikai balsuoti už ar prieš 
piktą rezoliuciją, kurią jis 
perskaitė. Perskaitė ir užbai
gė. Nepaklausė nei kas prita
ria rezoliucijai. Buvo reikala
vimų leisti balsuoti, bet nelei
do. Vadinasi, rezoliuciją pri
ėmę tiktai pirmininkas, o ne 
susirinkimas.

Rezoliucija taip provokato
riška ir pikta, jog ponai pa
bijojo, kad ir jų pačiu pasekė
jai gali nebalsuoti už ją. Pa
baigoje rezoliucijos nueinama 
taip toli, jog reikalauja Ame
rikoje įvesti terorą t>rieš ko
munistus. O teroras prieš ko
munistus, kaip jau visi žino 
ir kaip parodė Vokietija, reiš
kia kruviną fašizmą. Tai ot 
,kur nuvažiavo šitie Stilsonai, 

/Klingos ir Laučkos, lygsvaros 
netekę, o sąžinę pardavę Lie
tuvos priešams.

Daug kas sakvti apie kalbė
tojų kalbas nereikia. Tai reik
štu pakartojimą jų despera
tiškų šauksmu ir plūdimosi. 
Pavvzdžiui. Stilsonas Sovietų 
raudonarmiečius išvadino 
“utėlėmis.” Gražiai jis nuplo
vė Smetonos režimą. Net Sme
tonos policija negalėjus nie- 
kuom prasižengti prieš rau
donarmiečius. Ir jis tikėsiąs 
tik tokiem rinkimam Lietuvo
je. kada jie bus pravesti So
vietu arm i i ai pasitraukus ir 
atsteigus taip, kaip buvo. Va
dinasi, Stilsonas nori, kad vėl 
Smetonos režimas sugrįžtu 
Lietuvon ir pravestu “rinki
mus.” O daugiausia jis skun
dėsi. kad Lietuva galinti būt 
susovietizuota. tai yra. kad 
Lietuvoje gali būti įsteigtas 
socializmas.

Tad, jo supratimu, Lietuvai 
ir lietuvybei galas. Pavyzdi 
davė iš nuo Lenki ios iungo iš
vaduotos Vakarinės Ukrainos 

p ir Vakarinės Baltarusijos. Gir
di, ten jau baigiami žmonės 
surusinti. Ir kaip? Ogi ve 
kaip: Mieste Lvove išeina du. 
dienraščiai — vienas lenku 

. kalba, o kitas ukrainų. Ir ar 
Žinote, kad nauja sovietinės 
valdžia, šaukė Stilsonas, ver
čia' žmones pirkti ir skaityti 
abudu dienraščiu 1 Matote, ru
sai rusina lenkus ir ukrainus 
versdami juos skaityti lenkų 
ir ukrainų kalboje laikraš
čius?

Paskui kalbėjo nelaimingas 
Klinga. Jis apgailestavo Stali
nio, kad jis esąs labai silpnas 
— taip silpnas, jog bijojęs iš 
sykio Lietuvą imti. Lietuvą da
bar valdysiąs ne kas kitas, 
kaip sveikatos ministeris Dr. 
Koganas, kuris yra žydų tau
tybės žmogus. Dabar iš lietu
vių būsią atimtos žemės ir 
pramonės. Lietuviai virsią am
žinais ubagais. O kas blogiau
sia, kad dabar visi Lietuvos 
vadai būsią išpjauti. Jis nebu
vęs Smetonos draugas, bet da
bar už Smetoną esąs pasiry
žęs savo nelaimingą galvą pa
guldyti, kai jį užpuolė “rusas 
kacapas.” Apart “kacapų,” 
rusus abelnai ir ypač raudon
armiečius išvadino “tingi
niais,” “žulikais,” “Sąran
čiais.” Ir šaukė jis: “šitie ša- 
rančiai atėjo išžudyti mūsų 
brolius ir seseris.” Visus, ku
rie pritaria dabartinei Lietu
vos vyriausvbei ir nuvertimui 
Smetonos diktatūros, Klinga 
išvadino “judomis,” “iskari- 
jotais” ir “gyvatėmis.” žiūri į 
tą žmogų ir manai: Jis vei
kiausia yra pabėgęs iš kokio 
nors beprotnamio.

Beje, Klinga sakė, kad da
bar klerikalų, smetonininkų ir 
menševikų vadai laiko pasita
rimus ir daro planus kovai 
prieš naująją Lietuvos vy
riausybę. Jokių nusileidimų 
nebūsią.

Po jo savo dvylekį įkišo 
pirmininkas. Sovietų raudon
armiečius jis perdėm vadino 
“žvėrimis.” Rusu kariupmenė 
esanti tik “mėšlas.” Prie pa
baigos, matyt, jam gaidžiai 
galvoje pradėjo giedoti, tai 
jis šaukė: “Nėra tokios žiau
rios ir tokios aštrios priemo
nės, kurios mes negalėtume 
griebtis savo kovoje. Jie nori 
kraujo, mes jiems kraują duo
sime.” Jis sakė, kad šitoje ko
voje jie vartos taipgi melą ir 
apgavystę, viską, ką tik jie 
išmano.

Pagaliau kalbėjo Laučka. 
Jis bandė sukritikuoti “Daily 
Workerį” ir “Laisvę.” Tuos 
du dienraščiu jis skaitąs siste- 
mačiai ir nuoširdžiai. Labai 
gerai p. Laučka daro, jį tu
rėtu pasekti visi katalikai.

Patarė dabar savo marški
niu nebeplauti, nepaisant, 
kaip purvini jie bebūtų, o tik 
vienytis ir kovoti prieš Sovie
tus ir nauja Lietuvos vyriausy
bę. Jis pripažįstąs tiktai vie
ną Lietuvos prezidentą, bū
tent, Antaną Smetoną. Palec
kis esąs netikės, todėl, kad 
niekum nepasižvmėięs. Prieš 
Krėvę-Mickevičių, kaip rašy
toją, reikią nulenkti galvą, 
bet valdžioj būti jis netinka
mas. Kodėl ? Ogi pirmiausia 
todėl, kad jis ženotas su žydų 
tautybės moteriške, čia, vei
kiausia vardan Dievo, klerika
lu lyderis piktai įkando' žy
dus. Sakė: “Sveikatos minis- 
teriu paskirtas Koganas, ne- 
sveikiausios tautos žmogus.” 
Venclova, Radžvilas ir kiti 
veikėjai esą nepriimtini, O 
blogiausia, kad aštuonius me
tus kalėjime išbuvęs buvęs 
Lietuvos Komunistų Partijos 
sekretorius Sniečkus esąs pas
kirtas saugumo ministeriu. Ir 
baigdamas Laučka, kaip ir ki
ti spykeriai, šaukė: “Lietuvo
je atėjo tamsiausios dienos. 
Lietuvoje ateina bedugnė, 
kraujas, ugnis!” Jis ir jo ko
legos esą pasikaustę kovai iki 
galo, iki mirties.

Auku tai kovai pirmininkas

skelbė surinkę $71.
Tai tiek iš to didelio šumo, 

iš tos trijų partijų audros — 
išėjo tiktai didelis piš.

Nepamirškite Brooklyno 
Lietuvių masinio džiaugsmo 
mitingo šį trečiadienį, birže
lio 26 dieną, Royal Palace 
Svetainėje, 16 Manhattan 
Avė., prie Broadway. Ten bus 
atsakyta į visus Stilsono, Klin- 
gos ir Laučkos užmetimus, 
šiame susirinkime bus leista 
pačiai publikai nubalsuoti už 
rezoliuciją dabartiniaias Lie
tuvos reikalais.

Jurgis Karpus Bus Pil. 
Kliubo Gaspadoriumi
Lietuvių Amerikos Piliečių 

Kliubas, 280 Union Avė., 
Brooklyne, yrą stambi lietuvių 
įstaiga Brooklyne. Kliubas tu
ri du skyrius, vienas pašalpi- 
nis, kitas bizniškas, užlaiko 
nuosavą namą, svetainę, turi 
apie 500 narių ir dalyvauja 
politikoj ir taip domisi visuo
menės reikalais.

Todėl, Kliubas turi plačią 
valdybą, kurios dalis rūpinasi 
pašalpos skyriaus reikalais, o 
kita biznio ir namo reikalais. 
Kliubo lyderis, padeda išgau
ti lietuviams pilietybės popie- 
ras.

Kliubas sekmingesniam val
dybos veikimui ją renka du 
kartus į metus priešmetiniame 
ir priešpusmetiniame susirin
kime, taip ir direktorius. Sky
rium renkamas Kliubo gaspa- 
dorius.

Kliubo gaspadoriaus rinki
mai įvyksta birželio mėnesį, 
nariai yra šaukiami atvirutė
mis. Taip ir penktadienį, bir
želio 21 dieną, buvo s‘pecialis 
susirinkimas, sušauktas išrin
kimui gaspadoriaus.

Gaspadorium jau keli metai 
yra Jurgis Karpus, gerai broo- 
klyniečiams pažįstamas, tai 
renkant gaspadorių kito kan
didato nei nestatyta. 'Vienbal
siai kliubieČiai išrinko ir se
kamiems metams Jurgį Kar
pų. Linkėtina jam sėkmingai 
darbuotis kliubo ir visuome
nės gerovei.

Toliau susirinkimas padis- 
kusavo apie būsimą kliubo pi
kniką, kaip jį padaryti sėk
mingesnių ir dar eilę kitų ma
žesnių kliubo reikalu.

Narys.

Komisionierius Atsisakė 
Atmest Tarnautoją

Civilės Tarnybos komisio
nierius Paul Kern pereitą pir
madienį atsikirto fašistuojan-. 
čių elementų atakoms, sklei
džiamoms prieš jį per Hearsto 
laikraštį Journal - American. 
Jis pareiškė, kad jis nediskva
lifikuos (nepaskaitys netinka
mu) šalpos Departmento civi
lį tarnautoja Russell M. Ste
phens tik dėlto, kad Hearsto 
laikraštis kaltina Stephensą 
vairavus Ispanijos respublikos 
ąmbulansą laike tos šalies 
kovos prieš fašizmą.

Kern praneša gavęs laišką 
iš Valstijos Departmento, kur 
pareiškiama, kad departmen- 

ftas “tikįs,” jog Stephensas 
perėjęs rubežių “nelegaliai” 
ir atrodą, kad jis esąs “prasi
žengęs” pasų taisyklėms. Ta
čiau, sako Kern, laiškas jo 
nėpadaro netinkamu civilei 
tarnybai. ,

Aną dieną per klaidą už
kliuvau į Immigracijos ir Na
tūralizacijos 'namą. Radau 
kambarius užsigrūdusius viso
kių tautų žmonėmis, reikalau
jančiais lipietiškų popierų.

Tarpe visų kitų, sutinku ir 
trejetą lietuvių. Sakau, kur 
būsi, kur neisi, vis ir lietuvių 
užeisi. Man pažįstamas kriau- 
čius, kuris buvo ten ant egza
minų, perstato vieną savo 
svietką. Jo pažįstamas B. sa
ko man: “Aš jau ikagoje bū
damas pilietiškas popieras 
gavau. O jau 40 metų, kaip 
Brooklyne gyvenu, ir 57 me
tai, kaip Amerikoje gyvenu. 
Mušiaus ispanų kare už Ame
riką. Dabar gyvenu ant pen
sijos. Ligi šiol mokėjo $75 į 
mėnesį. O dabar, pereitą sa
vaitę gavau laišką, kad mokės 
$100 į mėnesį.” Aš jam sa: 
kau: “Tamsta dabar turi 
daug laiko ant pensijos gy
vendamas.”

Parodė bilietų knygutę į 
Worlds Fair. Aš sakau: “Tu
rėsi net dešimt syk važiuot į 
fėrus.” Jis man sako: “Pasi
imsiu . merginą važiuodamas į 
fėrus, nes aš esu našlys. Jau 
19 metų kaip našlauju.” Man 
parūpo paklausti, kiek jis me
tų. Jis sako: “Aš esu jau 75 
metų.” Bet į jį pažiūrėjus jam 
neduotum daugiau, kaip 55 
metus.

Pamislijau sau, kad lietu
vių tai ir yra smargių ir drū
tų. Dar mūsų kalba, bandė to
liau tęstis, bet juos pašaukė 
ant klausinėjirhų ir aš dau
giau jų nesutikau. Piliete.

Ši Vakarą Ispanijos Pabėgė
liam Gelbėt Konferencija
šį vakarą, birželio 24-tą, 

viešbutyje Diplomat, 108 W. 
43rd St., įvyks skubi konfe
rencija gelbėt Francijoj in
ternuotiems Ispanijos vetera
nams ir pabėgėliams nuo fa
šistų teroro Ispanijoj, kuriems 
dabar gręsia patekimas Hitle
rio ir Franco fašistų rankos- 
na. Unijos ir visokios organi
zacijos prašomos pasiųst at
stovus.

Šiandien A. Ramoškienės 
Laidotuvės

Anna Ramoškienė bus išly
dėta iš graboriaus Bieliausko 
šermenų įstaigos, 660 Grand 
St., 2 vai. po pietų. Ląidos 
Alyvų kalnelio kapinėse. Visi, 
kam sąlygos leidžia, prašomi 
išleisti ir palydėti.

Šv. Jono Kolegija irgi steigia 
lakūnų kursus studentams tarp 
18 ir 25' m.

vMary Skenck, Flushing, nu
teista 15 dienų kalėti už berei
kalingą iššaukimą gaisragesių.

' Gesindamas kambaryje elek
tros suvadų užžiebtą ugnį, P. 
Harmon, 30 m., Bronx, skau
džiai apsidegino.

Lietuvių organizacijų masinis mitingas Lietuvos reikalais 
įvyks šį trečiadienį, birž. 26, Central Palace, 16-18 Man
hattan Avė., Brooklyne. Dalyvaukit! Kvieskite ir kitus. 
Įžanga nemokama.

Komunistai Atsišaukė 
Skubini Fondą

Skubesniam sukėlimui fon
do prieškariniam darbui, ku
ris kenčia dėl stokos lėšų, N. 
Y. K. P. atsišaukė sudaryt 
taip vadinamus tūkstančio ir 
dviejų tūkstančių komitetus, 
kurių tikslas būtų intensyviai 
dirbt fondui.

Tų komitetų nariai prašomi 
sukelt nuo $50 iki $100 per 
narį.

Aliejaus firmos protestavo 
Sąmatų Tarybos pasiūlymą 
neleist gasolinos stočių tam 
tikrose zonose.

RANDA VOJIMAI
Pasirenduoja kampiniai rūmai ir 

maudyne ant antrų lubų. Mylėtume, 
kad lietuviai gautų gražius rūmus.. 
Arti Wilson Ave. Sta. 14th St. BMT. 
Iškabos nėra. Savininkai: J. Stasu- 
nas, 284 Cooper St., Brooklyn.

Pasirandavoja fornišiuotas kamba
rys vienam vyrui. Būtų geriau, jei 
pažįstamas žmogus. Netoli nuo Cres
cent St. stoties, Fulton St. traukinis 
priveža. Prašome atsišaukti vaka
rais nuo 5 vai. Kisielius, 566 Cres
cent St., Brooklyn, N. Y.

(147-150)

REIKALAVIMAI
Reikalingas darbininkas ūkėje, pa

geidaujama, kad jis mokėtų gerai 
dirbti prie to darbo. Nesenesnis kaip 
50 metų amžiaus. Alga nuo $20 iki 
$30 į mėnesį, gaus valgį ir guolį. 
Prašome atsišaukti: John Sadauskas, 
R. D. No. 1, Port Crane, N. Y.

(147-149)

PARDAVIMAI
Parsiduoda gražus vasarnamis, 

yra ir 80 akrų žemės. Prie ūkės 
randasi visi įtaisymai, vištinyčia ir 
tt. Taipgi randasi elektra ir bėgantis 
vanduo. Tiktai 10 minučių nuo sto
ties. Prašome rašyti sekamu antra
šu: E. M., 427 Lorimer St., Brook
lyn, N. Y. (147-149)

Parsiduoda akmeninis budinkas, 
pilnai išrandavotas, randasi dvi di
delės krautuvės ir dvi patalpos. Bu- 
dinko priešakys naujai ištaisytas, 
taipgi randasi aliejinis pečius. Dėl 
daugiau informacijų prašome pa
šaukti telefonu: C. M. Sparacio, 
Cumberland 6-3410. (145-151)

SUSIRINKIMAI
LDS KUOPŲ DARBUOTOJŲ 

ATYDAI
Antradienį, 25 d. birželio įvyks 

LDS 5-to Seimo Priruošimui Komi
teto porėdis, “L.” salėje, 419 Lori- 
iper St., lygiai 8 v. v. Visi nuo LDS 
(kuopų atstovai teikitės dalyvauti, tu
rime daug klausimų aptarti ir blan
kūs gatavos, tad jau privalome pa
siimti ir pradėti rinkti seimui svei
kinimus. — J. E. Gužas, sekr.

v (148-149)

Valgykite 
MEDŲ

1

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

kitės juomi.
• ■

Valgykite Medų Vietoj 
Cukraus

Sako Dr. J. J. Kaškiaučius

•
“Laisvėje” galite gauti 
tikrų bičių medaus už ga

na prieinamas kainas.

Kaina 65c už Kvortą
Liepų žiedų 75c. Kvorta

Kreipkitės į “Laisvės” ofi
są ir apsirūpinkite su 

medum.
į i;;," ..................■- ;
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SIŲSKITE Į LIETUVĄ
Pasaulines Parodos ir New Yorko Miesto

PAVEIKSLŲ ALBUMĄ 
ė

Kurie siuntė tą Albumą į Lietuvą, gauna širdingų 
padėkų už taip gražią dovaną.

KNYGA IŠ 56 PUSLAPIŲ 
Dydžio 9 colių pločio, 12 c. ilgio 

Spalvuotos Spaudos Viršeliais
‘ KAINA 80 CENTŲ

LAISVĖS ADMINISTRACIJA
427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y.

LIETUVIŲ RAKANDŲ KRAUTUVE
-L— ■ ' _____ _   . _ .   —     — > ' į-

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.

BAR ir GRILL 
LIETUVIŲ RESTAURANAS 
Įdomiai {puošta lietuviška aludė 

ant Grand Street 
Rheingold extra Dry Alus.

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės

•
Turime ir kambarių pernakvot 

arba savaitiniai išrandavot
JOSEPH ZEIDAT 

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

LeVANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated 
•

J. LeVANDA—E. LeVANDA
Tėvas ir Sūnus Levandauskal

UNDERTAKERS

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

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

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterims. Nedė
tomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

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

Vietos ir impor
tuotos degtinės-ir 
vyrai, geriausių 
bravorų alus ir 
ėlius. Kada būsi
te Brooklyne, už
eikite susipažinti.
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Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 
(Steam Boiler)

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661
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Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas pieniškų valgių 
ir daržovių—virtų ir žalių.

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

namų darbo, kilbasai ir kepta pąršiena; gaspadoriškal 
nuvirti kopūstai ir barščiai.

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

Laisvės” Name^




