
No. 150

Lietu vos Žeme - Žemdirbiams

len

THE LITHUANIAN DAILY

LAISVĖS ANTRAiihfon4M: suSMf-3878STKEET Brooklyn, N. Y., Trečiadienis, Birželio (June) 26, 1940 Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXX. Dienraščio XXII

KRISLAI
Prasti Pyragai.
Toli Nenuvažiuos.
Gal Užtruks Karvutė.
Ubagai Dvasioje.

Rašo A. B.

Philadelphiečiai dabar la
bai gražiai juokiasi iš jau
nojo Bukšnaičio, “Vienybės” 
jaunimo skyriaus redakto
riaus. Jis, matyt, eina tėvo 
pėdomis ir yra susidėjęs su 
visais smetonininkais.

Kaipo vienas iš “Vieny
bės” redaktorių, žinoma, ji
sai buvo pasiryžęs “Vieny
bės” piknike Philadelphijoj 
išdrožti spyčių. Vyrukas ir 
pradėjęs. Atidaręs burną la
bai plačiai — žinoma, prieš 
Lietuvą, prieš jos naują 
vyriausybę, prieš Sovietų 
žygius. Bet to ir užtekę. 
Publika vargšą nuprotesta- 
vo nuo steidžiaus.

O tas parodo, kad net 
vienybiečiai n e b e p r i taria 
smetonininkų vadų užimtai 
pozicijai. Ir jie, matyt, 
džiaugiasi, kad Smetonos 
diktatūra tapo nuversta ir 
atsteigta demokratinė san
tvarka.

Gera pamoka ir jaunam 
Bukšnaičiui. Mokintis dar 
ne per vėlu.

Jaunam vyrui, gyvenan
čiam iš savo darbo, neapsi
moka pūsti į ponų dūdą. 
Juk daug garbingiau stoti 
petys petin su kitais lietu
viais ir pasidarbuoti dėl 
naujos Lietuvos labo, negu 
gailiomis ašaromis laistyti 
Smetonos likimą. Smetonos 
velnias nerinks. Jis paspru
ko iš Lietuvos turtu prisi-

kiek Bukšnaitis kaip gyvas 
bus nė savo akimis nema
tys. O Lietuva be jo irgi 
labai gražiai apseis.

Trečiokas gi pasirodęs ge
resnis diplomatas. Jis kal
bėjęs per vidurį ir liepęs 

. taip jau baisiai nenusigąsti, 
nors, žinoma, ir jam gaila 
“tautos vado.” O mums 
“tautos vado” visai negai
la. Visai negaila jo nei Am
erikos lietuviams.

F

£

t

Visai mums suprantama, 
kodėl taip verkia klerikalų 
lyderiai — kunigai ir jų re
daktoriai. Mat, iki šiol Lie
tuvos vyriausybė Lietuvoje 
kunigams mokėdavo riebias 
algas. Pavyzdžiui, Smetonos 
vyriausybės šių metų bu- 
džete kunigams buvo pas
kirta net 2,119,000 litų!

Gal Dievas duos taip, kad 
Paleckiė - Mickevičiaus vy
riausybė susįpras ir šitas 
algutes panaikins, o tuos 
milionus litų perves apšvie- 
tos ir sveikatos reikalams. 
Tą, matyt, jaučia mūsų kle
rikalai.

K Pereitą penktadienį klau
siausi Stilsono, Klingos ir 
Laučkos spyčių, kuriuose jie 
gyvačiavosi, žulikavos, žvė-

Darbo žmonių
• Dienraštis 

Kaina $5.50 Metams 
Užsieniuose $6.50 
Brooklyne $6.00

Metams

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

ria Liaudiškus Valdininkus; Daro Pageri
nimus Žmonėm; Draugiškumas Sovietam

Kaunas, birželio 21 d.— 
Paleista dar 141 politiniai 
kaliniai. Dar bus paleista 
Raseiniuose, Panevėžy, Uk
mergėje.

Molotovo, Sovietų užsieni
nio komisaro, pavaduotojas 
Dekanozovas ir Vitkauskas 
pasikeitė vizitais.

Energingai valomas val
džios aparatas. Atleistas 
valstybės kontrolierius Ša
kenis, du vice-ministeriai, 
dauguma departmentų di
rektorių; pašalinta eilė pro
vincijos satrapų, skiriami 
sąžiningi liaudies žmonės.

Pabėgę Musteikiai iš
braukti iš kariuomenės.

Karo Mokyklai panaikin
tas Smetonos vardas

' knygynų išmesti Smetonos 
raštai. Gyventojai ir įstai
gos sunaikino Smetonos pa
veikslus.

Pulkininkas Saladžius pa
leistas atsargom

Sveikatos ministerija pra
dėjo nemokamai gydyt žmo
nes.

Kauno savivaldybė pas
kubino darbininkam kolo
nijų statybą.

Lietuvoje uždraustos 
kų filmos-judžiai.

Santikiai su Sovietų 
riuomene nuoširdūs.

Vyriausybė kasdien gau
na šimtus sveikinimų iš viso 
krašto.

(Pranešimas gautas per 
p. Budrį, generalinį Lietu- 

New Yorįęe.)
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Telegrafiniai Nurodymai Lietuvos Pasiuntinybei 
Washingtone, Atsiųsti Krėvės-Mickevičiaus, Lie
tuvos Naujosios Vyriausybės Vice-Pirmininko 

 EJ------------------------

IŠ SLA SEIMO
(Telegrama)

Chicago, birž. 25.—Seime 
Susivienijimo Lietuvių Am
erikoje. dalyvauja apie 250 
delegatų.

Mandatų komisija: Baka- 
nas, Zalatorius ir Kulichie- 
nė birželio 24 d. praleido 
penkias valandas besiginčy
dami ir neišdavė raporto tą 
pačią dieną.

Pirmoje seimo sesijoje 
kalbėjo Lietuvos konsulas 
Daužvardis. Jis sakė: Jeigu 
jūs svarstysite Lietuvos pa
dėtį, atminkite, kad naujoji 
jos vyriausybė yra teisėta;

kad Raudonoji Armija Lie
tuvoje nėra okupacijos (už
ėmimo) armija; ji ten yra 
pagrindais tarpusavio apsi
gynimo sutarties, tarp Lie
tuvos ir Sovietų Sąjungos; 
ir jeigu kokie pakeitimai 
bus padaryti Lietuvoj, tai 
jie bus padaryti sutinkamai 
su savo šalies įstatymais.

Socialistų kokusas birž. 
23 d. nutarė dėt visas pa
stangas, kad Jurgelionis ne
būtų vėl išrinktas “Tėvy
nės” redaktorium.

R. Mizara.

VOKIEČIŲ ORLAIVIAI ŽIAURIAI 
BOMBARDAVO ANGLIJĄ

Berlin, birž. 25.—Vokie- mo,” 
čių aukštoji komanda sako, džia. 
jog vokiečių orlaiviai smar
kiai bombardavo lėktuvų 
stovyklas viduje Anglijos ir 
padarė didelių nuostolių 
tom stovyklom^ ir jose bu- 
vusiem anglų lėktuvam.

” kaip sako anglų val-

Naujoji Lietuvos Valdžia Atima Žemę iš 
Spekuliantų ir Neteisingai Ją Gavusią;

Perveda Žemę Dirbantiems Ją i'
Kaunas. — Naujoji Lie

tuvos vyriausybė užtikrina 
pilną nuosovybę ir neliečia
mybę žemės kiekvienam 
valstiečiui, kuris gyvena iš 
žemės dirbimo, kaip parei
škė žemdirbystės ministeris 
Mickis per radio birželio 24 
d. Žemė užtikrinta tiems, 
kurios dirbimas yra jiems 
pragyvenimo šaltinis, bet ne 
tiems, kurie laiko žemę, spe
kuliavimui.

Visa ta žemė, kurią iki 
šiol valdė ne žemdirbiai, 
taip pat žemė, kuri buvo

įgyta neteisėtais būdais,— 
visa tokia žemė bus atimta 
ir pervesta valstiečiams 
žemdirbiams, kaip patvarkė 
naujoji Lietuvos vyriausy
bė.

Dabartiniu laiku įvyksta 
Lietuvoje skaitlingi susirin
kimai darbininkų, valstiečių 
ir intelektualų, ir jie per 
tuos susirinkimus sveikina 
naująją vyriausybę už žing
snius daromus žmonių nau
dai ir išreiškia galią padėką 
Sovietų Sąjungai, kad jinai 
suteikė Lietuvai apsaugą.

Naujoji Lietuvos Vyriausybe Griežtai Prižiūri 
Tvarką; Sako, Sovietai Neužima Lietuvą, bet 
Saugo Ją; Smetonos Biustai Tirpinami GinklamLondon, birž. 25.—Naktį 

vokiečių orlaiviai bangų 
bangomis bombardavo Ang
liją .nuo Šiaurinės Jūros iki 
Atla'nto vandehyno visu 
ruožu į pietus nuo Londono. 
Bombininkai palietė ir Lon
doną, kad patys ministerial 
turėjo slėptis.

Vokiečių lakūnai mėtė 
bombas plote 58,340 ketvir
tainių mylių, taikydami į 
lėktuvų stovyklas ir kitas 
kariškai svarbias vietas. Be 
medžiaginių nuostolių, jie 
užmušė tris civilius žmones 
ir sužeidė 13.

Kaunas, birželio d. — 
Vyriausybė radio pranešime 
perspėjo gyventojus nepasi
duoti gandams. Jokia sau
valių nebus pakenčiama. Vi
si pakeitimai santvarkoje 
bus padaryti įstatymų keliu, 
šalies santvarkos esminiai 
pagrindai tebėra nepakitę— 
į teisėtą privatinę nuosavy
bę bei turtą niekas nesikėsi
na.

Raudonoji armija atėjo 
ne santvarkos keisti ar šalį 
užimti, bet apsaugoti nuo 
karo pavojaus ir padėti iš
laikyti nepriklausomybę.

šaulių Sąjunga visu ryž
tumu stoja vyriausybei tal
kon.

Lietuvoje kursuoja tik li
tas.
NAUJI DARBAI IR PA
GERINIMAI ŽMONĖMS

“Maisto” fabrikai dirba 
produktų apsčiai. Ruošia
mas darbo aprūpinimo trijų vos konsulą New Yorke.)

t "• 
į

London, birž. 25.—Vokie
čių bombanešiai jau plačiai 
ir žiauriai veikia prieš An
gliją* ’

Vokiečių orlaiviai antru 
kartu šiame kare pasiekė 
Londoną.

Anglija “atsigauna po 
naujo baisaus bombardavi-

DEŠIMTS TŪKSTANČIU 
KAUNIEČIŲ SVEIKINO 

SOVIETŲ ATSTOVUS

Prof. Krėvė-Mickevičius, 
Lietuvos naujosios vyriau
sybės vice-pirminiųkas, ir 
užsienio reikalų ministeris, 
savo telegramose Lietuvos 
pasiuntinybei Washingtone 
sako:

Kaunas, 22 birželio.— 
Naujoji Lietuvos vyriausy
be birželio 17 dieną sudary
ta konstitucinė tvarka,— 
valstybės santvarkos esmi
niai pagrindai nepakeisti,— 
nuosavybės teisė neliečiama, 
—numatomas politinės san
tvarkos pakeitimas bus vyk
domas įstatymais,—užsienio 
politikos srityje santikiuose 
su visomis valstybėmis bus 
tęsiami ligšioliniai geri san
tikiai, o kultivuoti (auklėti) 
gerus santikius su Sovietų 
Sąjunga bus naujos vyriau
sybės ypatingas rūpesnis,— 
Sovietų kariuomenės įgulų 
padidinimas n e p a ž e i d žia 
krašto nepriklausomybę bei 
ekonominius ar kitus rei
kalus, nes Sovietų įgulų tik
slas glūdi išimtinai saugu
mo srityje,—savitarpės pa
galbos sutartis sudaryta 
Maskvoje spalio 10 dieną 
1939 pasilieka pagrindu Lie
tuvos ir Sovietų Sąjungos 
santikiuose,—krašte neįvy
ko jokių incidentų. Gyveni
mas eina normalėmis vėžė
mis.

Kaunas. — 10,000 žmonių 
čia suėjo į susirinkimą prie 
Sovietų atstovybės rūmo ir 
sveikino Sovietų atstovus 
birž. 24 d. Dekanozovas, 
Sovietų užsieninis vice-ko- 
misaras, ir kiti nariai So
vietų atstovybės sakė kal
bas susirinkusiems.

Tuo tarpu Sovietų orlai
viai iškilmingai skraidė 
virš Kauno ir tankai dun
dėjo gatvėmis.

Susirinkimas pasiuntė te
legramą J. Stalinui:

“Dėkojame už jūsų pagal
bą kovoj prieš priespaudą.”

United Press, amerikiečių 
žįnių agentūra, praneša, 
kad tas. maišinis kauniečių 
susirinkimas reikalavo įkurt 
Sovietų valdžią Lietuvoj.

VILNIUJE TAPO KALĖJI
MAM PASIŲSTI KETURI 
LENKAI POGROMŠČIKAI

*

Sustabdė Pardavimą 
Karinią Amerikos 

Laivų Anglijai

Užbaigtas Karas Tarp 
Vokietijos-ltalijos 

Ir Francijos

metų planas.
. ūkininkų produktams kai
nos pakeliamos. Visi bus 
aprūpinti darbu.

Smetonos biustų metalas 
paskirtas Ginklų Fondui.

žemės ūkio ministeris pa
reiškė ūkininkams, jog tei- 
sėta žemės nuosavybė užtik
rinama. Išsišokėliai prieš 
n u o s a v y bės neliečiamybę 
bus traktuojami Lietuvos 
liaudies priešais. Neteisėtai
įgyta žemė bus atiduota dir- \ 
bantiems.

Sveikatos ministeris pa 
reiškė, kad žmonių gydy
mas, profilaktika nemoka
mai, prieinamai. Turi būti 
įvesta senatvės apdrauda, 
praplėstas gydymo įstaigų 
tinklas, padidinta kova su 
socialinėmis ligomis, alkoho
lizmu ir vaikų nesveiku
mais.

(Pranešimas gautas per 
p. Budrį, generalinį Lietu-
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Washington, — Preziden
tas Rooseveltas buvo pradė
jęs derybas su Anglijos at
stovais perleist anglams 20 
naujausių torpedinių Ame
rikos karinių laivukų. Bet 
tam pasipriešino daugelis 
senatorių ir kongresmanų. 
Generalis prokuroras R. 
Jackson tada pažiūrėjo į 
Jungtinių Valstijų įstatymą 
išleistą 1917 metais ir atra
do, jog įstatymas uždrau
džia šios šalies karinius lai
vus perleidinėt kariaujan- 
čiom šalim, kuomet pati 
Amerika nekariauja.

Prezid, Rooseveltas, to
dėl, ir sustabdė derybas su 
anglais dėl minimų torped- 
laivių perleidimo Anglijai.

Pranešama, kad būsią su
stabdyta ir karinių Ameri
kos orlaivių pervedinėjimas 
Anglijai.

Berlin. — Karo veiksmai 
tarp vokiečių-italų, iš vie
nos pusės, ir francūzų, iš 
antros pusės, liko sustab
dyti pirmadienį 7:35 vai. 
vakare pagal New Yorko 
laiką, o antradienį 1:35 vai. 
iš ryto pagal-Paryžiaus lai
ką,—po to kai Franci jos 
įgaliotiniai pasirašė karo 
paliaubas su Italija.

Vokiečių valdžia įsakė 
per 10 dienų laikyti ant vi
sų namų iškeltas savo vė
liavas ir per 7 dienas skam
bint varpais, minint didžią 
pergalę prieš Franci ją.

DUODAMA APELIACIJA VYRIAUSIAM T 
PRIEŠ EARL BROWDERIO NUTEISIMĄ 1

J
ųnes * Komunistų Teises, pa

reiškė, jog bus duodama 
apeliacija Vyriausiam Jung
tinių Valstijų Teismui, kad 
panaikintų tą .sprendimą 
prieš Browderį.

Ap_skrįtfes teismas palie
ka Browder į po ta pačia 

; $7,500 paranka iki apeliaci
jos.

Pirmesniame žemesniaja
me teisme Browderis iš pra
džios buvo kaltinamas, kad 
jis ne savo vardu išsiėmęs 
užsieninį .pasportą; bet jis, 
galų gale, buvo nuteistas tik 
už tai, kad su “neregulia- 
riškai” vartojamu tikru 
ęavo pasportų jis

New York. — Federalis 
apskrities teismas patvirti
no pirmesnį sprendimą že
mesniojo teismo, kuris an
dai priteisė Earlui Browde- 
riui, generaliam Komunistų 
Partijos sekretoriui, keturis 
metus kalėti ir $2,500 bau
dos užsimokėti už “neregu-! 
liarį vartojimą” Amerikos 
pasportų.

/

■ Robert Minor, pirminin
kas Komiteto Gint Pilieti

Vilnius. — Viešas teismas 
čia pasiuntė į kalėjimą ke
turis lenkus iš tų, kurie per
nai spalių mėnesį užpuldinė
jo ir mušė žydus ir naikino 
bei grobė jų nuosavybę. 
Kaltininkai, trys vyrai ir 
viena moteris, nuteisti ka- 
lėjiman trims mėnesiams iki 
šešių metų.

Šis teismas parodė, kad 
policija tuo laiku nesistengė 
suvaldyti užpuolikus po- 
gromščikus.

baisiai plūdosi REPUBUKONŲ PARTI
JA ŽADA VENGT KARO

ORAS. — Šiltoka, dalinai 
apsiniaukę.

baisiai plūdosi — plūdos, 
kaip proto netekę, tik už 
tai, kad fašistų diktatūra 
tapo nuversta ir kad demo
kratija Lietuvoje tapo at
steigta.

Ir maniau sau: Patys 
ubagai, gal po vienas keli
nes teturi, o žada kraują 
lieti, galvas guldyti už' po
nus, jeigu tie ponai nebus 
sugrąžinti prie Lietuvos 
vairo!

jų medžiaginis ubą-

giškumas galimas pateisin
ti, nes visi mes vos tik ga
lą su galu sudurtame, vos 
šiaip taip pragyvename iš 
tų algų, kurias gauname. 
Bet jokiu būdu negalima 
pateisinti jų dvasinis suuba- 
gėjimas, sąžinės pardavi
mas.

Philadelphia, Pa.—Repu- 
likonai nacionaliame savo 
partijos suvažiavime smer
kia prez. Rooseveltą, kad jis 
neapginklavo Amerikos ir 
vos tik jai! ne j vėlė ją į Eu
ropos karą.

Republikonai j savo pre
zidentinių rinkimų platfor-

. London, birž. 25.—Diena 
pirmiau anglų valdžia už
draudė bet kokius reikme
nis gabent iš Anglijos, į 
Frakciją. O dabar Anglija 
paskelbė blokadą prieš visas įrašysią, kad jie veng- 
Francijos prieplaukas, r šią karo, nesiųstą amerikie-

čių kariaut j svetimus kraš
tus, bet šiaip tai remsią vi
sas prispaustas tautas.

Žymiausi iki šiol republi- 
konų kandidatai į preziden-
tus yra Dewey, Taft ir Wil-i Jungtines Valst. iš užsienio 
kie. (Tasa 6-tam pusi)
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Jos. Kairys 
J. Gašlūnas 
Roy Mizara
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and Brazil, per year ... 
and Brazil, six months Diktatoriai Hitleris ir Mussolinis traukia i susirinkimą, 

kuriame buvo padarytos paliaubos karui tarpe 
Francijos, Vokietijos ir Italijos.

prieš 
kokiu 
Girdi,

Dr. Bicžiu, išrinktu SLA 
kvotėju. Jis taip sanpro-
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Trečiadienis, BirŽ. 26, 1^10
A

Protingai Nusiteikę Profesionalai
Chicągos dienraščio “Vilnies” reporte

ris aplankė kai kuriuos lietuvius profe
sionalus ir klausinėjo jų nuomonės apie 
paskutinius įvykius Lietuvoje. Štai tas 
reporterio pasikalbėjimas:

Daktare, kaip žiūrite į permainas Lietu
vos vyriausybėje? — klausiu sutikęs Dr. 
Graičiūną.

—Bus geriau Lietuvos žmonėms, daugiau 
laisvės. Veikiausia bus atskirta bažnyčia 
nuo valstybės ir 
atsakė jis.

Kalbėjau su 
centro daktaru 
tauja:

Jei Lietuva lieka nepriklausoma, nauja 
Lietuvos vyriausybė gali pagerinti Lietuvos 
žmonių būklę, nes ji duos daugiau laisvės.

Teisybė, kad Lietuvos užsienio politika 
bus prielanki Sovietų užsienio politikai, bet 
juk kiekviena maža šalis neturi savistovios 
užsienio politikos. Mažos šalys visuomet 
seka vieną ar kitą didelę šalį.

—Ką manote, daktarė, apie naują Lietu
vos vyriausybę?—klausiu Dr. V. Šimkų.

—Man rodos, bus geriau Lietuvoj,—atsa
kė jis lėtai, kaip visuomet, tarsi sverdamas 
kiekvieną žodį, ir tęsė:

—Aš manau, bus atskirta bažnyčia nuo 
valstybės, o kunigija juk valdo daug turtų. 
Gal bus paliuosuota politiniai kaliniai; vei
kiausia bus nauji rinkimai. Visa tai pakels 
Lietuvos žmonių ūpą. Materialis gyvenimas 
gali irgi pagerėti, kai valdžia rūpinsis dau
giau savo žmonėmis.

Kalbėjau su vienu karštu laisvamaniu. Jo 
politinė pažiūra yra tautininkas, bet pyksta, 
kad kunigija tiek daug vyrauja Lietuvoje, 
Jis patenkintas permainom.

į Už Liaudies Valdžią Anglijoje
, Kaip pasirodo, tai Anglijos Komunistų 

Į / Partija iškėlė naują šūkį, būtent, ragi- 
na kurti Anglijos Liaudies valdžią. Tik
tai tokia valdžia galėsianti apginti kraš
tą ir nutiesti Anglijos žmonėms kelius į 

1 šviesią ateitį.
Aišku, kad dabartinė Anglijos buržu

azinė valdžia nenorės arba nepajėgs ap
ginti Anglijos žmones nuo hitlerizmo. 
Francija jau paklupdyta ir vyriausiai 
todėl, kad jos pryšakyje stovėjo supuvus 
ir pardavikiška vyriausybė.

Anglijos vyriausybė susideda ne iš ge
resnių žmonių. Todėl ir jos laukia toks 
pat likimas. Ar Anglijos žmonės dasileis 
prie to? Ar jie pasimokino iš Francijos?

Trumpoje ateityje pamatysime. Tuo 
tarpu- Anglijos* komunistai sako:

“Darbininkai gali nugalėti visus savo 
priešus, viduje ir iš lauko, jeigu tik or
ganizuoti darbininkai apsivienys ir tuo- 
jaus griebsis ginti savo demokratiją, lai
sves, gyvenimą ir namus. Mes tuYime 
kovoti už atsteigimą demokratinių teisių 
ir už darbininkų klasės judėjimo nepri
klausomybę ir kovingumą, kuris yra 
liaudies apsigynimo gyvybė.

Klausimas:
Gerbiamieji: Duokite grei

tą atsakymą, ką mes turi
me daryti su tais Martin 
Dies Komiteto laiškais, ku
riuos mes susilaukėme bir
želio 21 dieną? Mat, visi, 
kurie tik pasirašėme ant 
Komunistų Partijos petici
jų dėl nominavimo kandida
tų į valdvietes, apturėjome 
tokius laiškus. Laišką pa

“Darbininkų judėjimas privalo iš
traukti savo vadus iš sąjungos su stam
biojo biznio atstovais ir vadovauti žmo
nėms dabartinėje krizio valandoje. Dar
bininkų judėjimas turi įtempti visas jė
gas išgelbėti Anglijos žmones nuo fašiz
mo ir fašizmo draugų.”

Francija Parblokšta ir Sutrempta
Tai tarpe Francijos, Vokietijos ir Ita

lijos paliaubos jau paskelbtos. Sustojo 
kanuolės baubusios ir kraujas upeliais 
lietis Francijos laukuose.

Franci ja pralaimėjo—pralaimėjo bai
siai. Vargiai kada istorija buvo mačius 
tokį prakišimą. Prieš Hitlerio mechani
zuotą armiją Francija, kuri didžiavosi 
turinti geriausią pasaulyje armiją, su
griuvo kai kortų namas, vėjo papūstas. 
Ką Vokietija ir Italija padiktavo, Fran
cija priėmė. Tik maža Francijos dalis 
beliko vokiečių ir italų neokupuota. Da
bar jos fabrikai dirbs ginklus ir amuni
ciją Hitlerio-Mussolinio karui prieš An
gliją, Francijos talkininkę. •

Paliaubas pasirašė, sąlygas priėmė ge
nerolo Petain reakcinė valdžia. Oficia
liam pareiškime valdžios pripažįstama, 
kad šį sykį francūzai nekariavo 
vokiečius su tokiu entuziazmu, su 
jie kariavo 1914-1918 metų kare, 
jie nesuprato šio karo prasmės.

Tai jau seniai buvo visų žinoma. Fran
cijos reakcinį valdžia, susidedanti iš par- 
davikų ir tautos žudytojų, vietoj paruoš
ti ir apginkluoti žmones karui, per pas
kutinius kelius mėnesius įvedė krašte 
dar negirdėtą terorą prieš darbininkus. 
Darbininkų socialistinius vadus pasiėmė 
kabinetan, o darbininkus kriušino be jo
kio pasigailėjimo. Šitais savo žygiais 
Francijos valdžia veikiausia įtikino 
Francijos žmones, kad labai didelio skir
tumo nebeliko tarpe diktatūros Franci- 
joje ir diktatūros Vokietijoje. Todėl jie 
neturėjo idealo, už kurį noriai aukotų 
savo gyvybę. To, žinoma, nepasako pa
sauliui Petaino valdžia.

Buvo manyta, gal Francijos liaudis su
kils prieš savo valdonus, paims galią į 
savo rankas ir Paryžiaus Komunos pa
vyzdžiu nugalės priešus. Bet tas neįvyko. 
Ta liaudis, matyt, buvo įvykių staigumu 
pritrenkta ir sudemoralizuota. Ar ji at
sipeikės ir audringai sukils prieš Petainą 
ir Hitlerį, tai dabar sunku pasakyti.

Anglijos premjeras Churchill bandė 
pabarti Petaino vyriausybę už pasidavi
mą. Bet Petain atkirto, kad kas jau kas, 
o Anglija tai neturi teisės mokinti kitus 
kaip kovoti. Jis apkaltino Angliją neno
rėjimu karą laimėti. Anglija negelbėjus 
Francijai tiek, kiek galėjus gelbėti. Gir
di, kai Francija jau buvo karan paėmus 
vyrus iki 45 metų amžiaus, tai Anglijos 
vyrai dar 28 metų amžiaus nebuvo pa
šaukti prie ginklo.

Taigi, tarpe buvusių talkininkų santy
kiai sutruko. Vieni kitus bara ir užmeti
mus daro.

Tuo tarpu Hitleris kaustosi žaibo ka
rui prieš Angliją. O to karo pasekmes 
parodys tik ateitis.

Darbo Žmonių Šluota Pabaltijo]
Labai prastai dabar jaučiasi buvusios 

valdančiosios klikos Lietuvoje, Latvijoje 
ir Estonijoje. Darbo liaudis—miestų dar
bininkai, kaimo darbo valstiečiai ir inte
ligentija — paėmė šluotą į savo rankas 
ir pradėjo darbą. Apvalymas eina visais 
garais.

“Tautos vadai,” kurie neseniai steigė 
kalėjimus ir koncentracijos stovyklas 
vardan “tautos labo”, nešdinasi užsienin 
—jokiu būdu nenori būti “tautos didvy
riais” ir paragauti tų kalėjimų ir kon
centracijų stovyklų duonutės.

“Tautos vadai” pasirodė dideli bailiai. 
Nei vienas nenori nei plauką paaukoti.

vieto j atsakyti jums priva- 
tišku laišku.

Labai gerai’, kad tą Dieso 
laišką mums prisiuntėte dėl 
susipažinimo su jo turiniu.

Klausimas aiškus: Reak
cionieriai nenori revoliuci
nės partijos atstovus padėti 
ant baloto Pennsylvanijoje 
ir kitose valstijose. Todėl 
j ieško priekabės. Dies laiške 
sako, būk kas nors jam 
skundė, kad komunistų su
rinkti parašai nėra tikri, 
todėl jis kreipiasi į ant peti-

siunčiu dėl parodymo. Grą
žinti nereikia. Mes visi pa
sirašiusieji nusprendėm ne
atsakyti iki birželio 26 die
nos, kol gausime nuo jūsų 
patarimą. i

Skaitytojas.
Atsakymas;

Kadangi, kaip pasiro
do, Pennsylvanijoj visi pe
ticijas pasirašiusieji gavo 
tokius Dieso laiškus, tai at
sakome viešai per “Laisvę,” cijos paduotus piliečius ir

LITERATŪROS DRAUGIJOS ŽODIS 
DEL PERMAINŲ LIETUVOJ

Griuvo Lietuvoj fašistinė diktatūra Antano Smetonos 
ir jo partijos. Tai nebuvo Lietuvos žmonių valdžia, tai bu
vo grupės turčių valdžia, kuri per prievartą ir kraują 
valdė Lietuvą! Fašistai su Smetona priešakyje, 1926 me
tais, naktį, smurtu nuvertė tais laikais Lietuvoj išrink
tą valdžią ir įkūrė savo grupės diktatūrą. Jau pirmose 
dienose jie nužudė geriausius Lietuvos liaudies veikėjus 
Karolį Požėlą, Juozą Greifenbergerį, Kazį Giedrį ir Ra
polą čiornį! Ir visas Smetonos viešpatavimo laikotarpis 
bus juodžiausias lapas Lietuvos istorijoj!

Smetona su savo grupe pasmaugė Lietuvos darbo žmo
nių partiją,; unijas, kultūros ir apšvietos organizacijas. 
Fašistai grūdo į kalėjimus geriausius Lietuvos sūnus ir 
dukras! Perspkiojo spaudą, moksleivius ir net jaunimo 
pasilinksminimo sueigas.- Smetona su fašistais pavertė 
Lietuvą į kalėjimą, siekdamas sau ir savo grupei asme
ninės naudos ir pelnų! : '

Tarptautinėj .politikoj jis išdavinėjo Lietuvą. Tai jis il
gai suokalbiavo su Lenkijos ponais prieš1 Lietuvą. Tai 
jis su savo partija išsižadėjo Lenkijos ponų ’naudai Vil
niaus ir Vilnijos. Tai tautininkų partijai viešpataujant 
prakišta Klaipėdos kraštas. Tai Smetonos režimas neno
romis priėmė nuo Sovietų Sąjungos Vilnių ir jo kraštą 
ir vėl slaptai su Hitleriu suokalbiavo. Tai jis suokalbiavo 

k prieš Sovietų Sąjungą, laužė tarpsavinio apsigynimo su
tartį, o paskui pabėgo pas Hitlerį jieškoti užtarimo!

Lietuvių Literatūros Draugija nuo pat Smetonos įsi
galėjimo protestavome prieš jo režimą. Centras, apskri
čiai ir kuopos per 14-ką metų kėlė protesto balsą prieš 
fašistų diktatūrą. Mes šimtus rezoliucijų priėmėm tuo 
klausimu. Mes dešimts tūkstančių parašų surinkome ir 
pasiuntėme į Lietuvą reikalaujant paliuosuot politinius 
anti-fašistus kalinius. Mes rinkome aukas politkaliniams 
ir teikėme jiems pagalbą. Mes, nepaisant Smetonos re
žimo, palaikėme artimus ryšius su Lietuvos kovotojais 
mūsų Lietuvoje ir Vilniuje! Mes siuntėme savo knygas, 
literatūrą ir finansinę pagalbą. Ir dabar, mes, išvien su 
Lietuvos liaudimi, džiaugiamės, kad pagaliau, atėjo galas 
Smetonos ir jo grupės fšistinei diktatūrai!
. Mes karštai sveikiname naują laikinąją Lietuvos val
džią priešakyje su Justu Paleckiui Mes pasitikime, kad 
nauja Lietuvos vyriausybė supras dabartinės tarptauti
nės padėties svarbą ir pildydama sutartį su Sovietų Są
junga, glaudžiai ir artimai su ja bendradarbiaus pačios 
Lietuvos naudai. Mes pasitikime, kad nauja vyriausybė 
supras Lietuvos darbo liaudies jausmus, troškimus ir ves 
Lietuvą kelių prie panaikinimo išnaudojimo. žmogaus 
žmogumi! ; . v:

Proga Lietuvos liaudies pergalės ir proga Literatūros 
Draugijos Dvidešimts Penkių Metų Jubiliejaus, mes kvie
čiame savo narius į didesnę veiklą: stiprinti Literatūros 
Draugiją, kuri galės ateityje glaudžiai bendradarbiauti 
apšvietos ir kultūros reikaluose su mūsų gimtine šalimi!

Tegul gyvuoja nauja Lietuvos vyriausybe! 
Zv. .Tegul gyvuoja darbininkiška Lietuva!

Tegul gyvuoja glaudūs santykiai tarpe Amerikos ir 
Lietuvos lietuvių kultūros, apšvietos bei kituose reika
luose! - f

Tegul gyvuoja Literatūros Draugija!
Centro Komitetas:
Pranas Pakalniškis, Prezidentas, 
D. M. šolomskas, Sekretorius, 
Ona Depsienė, Iždininkė,
Antanas Bimba, “Šviesos” Redaktorius, 

Kiti CK. nariai:
Dr. J. J. Kaškiaučius, 
Stepone Sasna, 
J. Kuodys, 
V. Jakštys, 
V. J. Valaitis, 
A. Smitas, 
L. Kavaliauskaite, 
J. Bondžinskaitė, 
A. Gilmanas.

klausia, ar jie tikrai pasira
šė, ar ne. Tai ir viskas. Gir
di, jeigu pasirodys, kad pa
rašai buvo ne pačių piliečių, 
bet parašų rinkėjų padėti 
be piliečių žinios, tai toki 
parašai bus paskelbti klas
tingais ir tuo būdu partijos 
kandidatai nebus uždėti ant 
baloto.

Mūsų supratimu, jokios 
baimės pasirašiusieji neturi 
turėti, net pats Dies tiems 
piliečiams nedrįsta grūmo
ti. Partija yra legališka or
ganizacija ir ji kandidatus 
stato legališkai.

Ką daryti su tuo laišku? 
Geriau, žinoma, būtų, kad 
tie piliečiai sugrąžintų jam 
tuos laiškus, parašydami 
viršuje arba apačioje , laiš
ko :,“Yes, I signed the peti
tion.”

Pasitraukė Egipto Ministerių 
Kabinetas per Gin

čus dėl Karo
Cairo, Egiptas.—Atsista

tydino Egipto ministerių 
kabinetas, kurio pirminin
kas buvo Aly Maher Paša. 
Karalius Farouk ketina su
daryt jungtinį ministerių 
kabinetą iš įvairių partijų.

Egipto valdžia yra su
traukius diplomatinius ry
šius su Italija, bet nepa
skelbtas karas tarp tų dvie
jų kraštų.

Pirmiau buvo pranešta, 
kad Aly Maherio ministerių 
kabinetas norėjo įtraukt 
Egiptą į karą išvien su An
glija prieš Italiją ir Vokie
tiją. Bet kai vokiečiai su-

t,Bet jeigu kurie jo mušė Franciją, tai, girdi, 
laiškus ignoruos, prieš, jokį Egipto karalius pasviro į 
įstatymą, mūsų supratimų, 
nėprasižengs.

Italijos pusę; ir praeitą sa
vaitę Egipto valdžia atšau-

(Tąsa)
Džiaugsmui nebuvo galo. 

Tautininkams ir jų pakali
kams nepatiko toks liaudies 
džiūgavimas ir nutarė pa
versti tą Vilniaus dieną tau
tos vado garbinimo diena ir 
fašistinio režimo sustiprini
mo manifestacija. Vieton 
to, kad būti sąžiningiems ir 
padėkoti Sovietų valdžiai, 
fašistai užsidėjo ant savo 
galvų laurų vainikus, it jie 
su Smetona priešakyj išva
davo Vilnių. Darbininkai 
buvo priversti per darbo 
rūmus dalyvauti oficialėse 
eisenose, kurioms vadovavo 
fašistai. Po visokių zvaniji- 
mų varpais karo muziejuj 
ir bažnyčiose, visi turėjo iš
klausyti tautiškus kalbėto
jus, kurie pakartojo senas 
meliodijas: “mes su vieni jom 
tautą, mūsų tautos vadas 
išgelbėjo Lietuvą iš pražū
ties, mes išvadavom Vilnių’’ 
ir tt.

Kai tie ponai kalbėtojai 
pradėjo girtis, “mes išvada
vom Vilnių”, tai pasigirdo 
gardus juokas iš visų kam
pų karo muziejaus.

Tai juokėsi jauni ir seni 
darbo žmonės, kurie negalė
jo daugiau pakęst tų veid
mainių ir subankrūti jusiu 
politikierių tuščio pasirek- 
lamavimo. Darbininkai, ku
rių eilėse buvo matytis ir 
Paleckis, norėjo " suruošti 
toj pačioj vietoj kitą mitin
gą, bet buvo policininkų ir 
žvalgybos sudrausti, ir 
daug kas iš draugų buvo 
suimti. Po to, kai jau visi 
generolai (ne rikiuotės, bet 
veterinarijos) ir kultūros 
šundaktariai, kaip A. Juška, 
pakalbėjo ir beveik nepami
nėjo Sovietų Sąjungos var
do, iš minios išsiskyrė stam
bus būrys Valstybės teatro 
operos ir dramos narių ir 
pasileido feiti iš tos oficialios 
šventės į Sovietų atstovybės 
rūmus, Laisvės ai. 3 Nr. 
Ten tas būrys lietuvių inte
ligentų, kuris nepernešė 
tautininkų ir jų sėbrų ne
taktiškumo link Sovietų Są
jungos, manifestavo tikrųjų 
Lietuvos masių nusistatymą 
ir nuotaikas. Šitai meninin
kų iif artistų grupei vadova
vo žymiausias Lietuvos ar
tistas Jurgis Petrauskas ir 
Valstybės Teatro režisierius 
Daugavietis. Tie demons
trantai pasveikino “Sovietų 
atstovą Kaune ir išsiskirs
tė.

Vėliau prie atstovybes 
priėjo darbo žmonių delega
cija priešakyj su J. Palec- 
kiu, kurie taip pat perdavė 
SSSR atstovui sveikinimus 
ir pageidavimus. Kadangi 
pats Sovietų įgaliotas mi
nistras Lietuvai Pozdniako- 
vas išvyko tada į Maskvą, 
tai delegacijas maloniai pri
ėmė konsulas Teodoras Mo- 
ločkovas, kuris Sovietų vy
riausybės vardu padėkojo 
darbo žmonių delegacijai už 
apsilankymą atstovybėj.

Ponams tautininkams ir 
jų tarnams žvalgybinin
kams nepatiko tų delegaci
jų lankymasis į Sovietų at
stovybę ir jau dienos/metu 
pradėjo suareštuoti kai ku
riuos “įtartinus” asmenis.

Po oficialių iškilmių ka
ro muziejaus sodelyje visa 
eisena tapo policiniu būdu 
nuvaryta paparaduoti ir 
kelti rankas naciškai, idant

ke savo kariuomenę nuo. Li
bijos pasienio. Libija yra 
Italijos kolonija, kuri rube- 
žiuojasi su Egiptu.

Egiptas yra Anglijos pu- 
siau-kolonija; jis turi vieti
nę savivaldybę. Bet Anglija 
iki šiol plačiai vartojo Egip
tą kaip savo karo stovyklą.

reikšti jam pasitikėjimą,
Paleckis Prieš “Tautos 

Vadą”
Beveik visi eisenos daly 

viai, išskyrus fašistinius 
studentus ir valdininkus, į 
šitą ceremoniją labai neno
romis ėjo. Kai “tautos va
das” prabilo į susirinkusius, 
jį pertraukė Justas Palec- 
kis, kuris buvo minioj ap
suptas darbininkų ir stu
dentų. Justas Paleckis drą
siai pasakė istorinę progra
minę kalbą apie “Lietuvos 
Darbo Respublikos sukūri
mą Lietuvoj.”

Policija ir žvalgybos ag
entai žaibo greitumu puolė 
Paleckį, užčiaupė burną ir 
norėjo suareštuoti. Tačiau 
minioj kilo didelis bruzdė
jimas ir daug reikalavo, 
kad leistų jam kalbėti. Ta
da žvalgybininkų aukščiau
sias vadas vidaus reikalų 
ministeris Skučas, kuris ne
toli to įvykio stovėjo pasa
kė vieną frazę “palikt tą 
veiksmą...” ir policija pa
leido Paleckį, o jis tęsė to
liau savo kalbą. Pats “tau
tos vadas” išgirdęs tokius 
žodžius, “tu per 14 metų 
valdei ir smaugei Lietuvos 
žmones teroru ir nagaika, 
mes Lietuvos liaudis ir jos 
inteligentija reikalaujame 
tavo atsistatydinimo’, išbalo 
ir pasitraukė iš visuomenės 
akių į savo palocių! Policija 
suėmė apie 30 Paleckio ša
lininkų ir smarkiai sumušė 
4 mergaites ir 12 vyrų už 
tai, kad simpatizavo Palec
kio lozungams.

Savo kalboj Paleckis tada 
reikalavo laisvos demokra
tinės respublikos atsteigi- 
mo ir liaudies priešų bei 
tautos plėšikų patraukimo 
prie Respublikos teismo.

(Tąsa bus)



Kairas 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 sutvert motetų kuopas bei kliubus.

Trečias

a

1

Mažai Lietuvos Motery 
Teveikė Kooperacijoj

Lietuvos moterys iki šiolei 
buvo vis dar labai atitrukusios 

* nuo šalies voisuomeninių rei
kalų vedimo. Net kooperaty- 
viniame judėjime, kuris veikė 
gal mažiausia trukdomas iš 
visų judėjimų, moterų apgai
lėtinai buvę maža, kaip paro
do pačios Lietuvos spauda.

Įdomių davinių pateikia J. 
Kairytė - Kauneckienė savo 
korespondencijoj “Moterų Da
lyvavimas Kooperacijoj,” til- 
pusioj “Lietuvos žiniose” už 
gegužės 3-čią, šių metų, sąry
šyje su kooperatyvo “Para
mos” rinkimais. Ją perspaus
diname ištisai:

Praeitą pirmadienį (IV.29) 
įvyko metinis “Paramos” koo
peratininkų susirinkimas, ku
riame dalyvavo per 600 narių, 
tačiau jų tarpe moterų buvo 
apie 5 nuoš., skaitant su “Pa
ramos” tarnautojomis. Su
prantama, kad toks mažas mo
terų procentas ir nebandė į 
“Paramos” vadovybę statyti 
moterų kandidatūros, o balsa
vo už vyrus. Tokiu būdu “Pa
ramai” vadovauja visą laiką 
tik vieni vyrai. Tai yra labai 
keistas reiškinys, turint gal
voj, kad tikrieji “Paramos” 
vartotojai yra beveik išimti
nai moterys, kurios, tačiau, nė
ra “Paramos” nariais. “Para
mos” nariais yra jų vyrai, ku
rie įkuria pajų (Šerą) savo 
vardu, parneša žmonai nario 
numerį ir tik kartą per metus 
nueina į visuotinį susirinkimą. 
Ar dauguma jų mato, kaip tas 

□kooperatyvas atlieka savo už
davinius, kas jame yra gera, 
kas bloga? žinoma, kad ne. 
Tik moteris yra artima koope
ratyvų bendradarbė—ji kas
dien eina į kooperatyvą viso
kių prekių savo šeimos 'reika
lams pirkti ir tik ji viena dau
giausiai galėtų pasakyti, kaip 
tie kooperatyvai yra tvarkomi 
ir kaip turėtų būti tvarkomi. 
Deja, ji savo nuomonę, savo 
sumanymus ir pageidavimus 
gali perduoti tik per tarpinin-

aklo feminizmo, 
visur moteris, 

to, kad moterų pasy- 
trukdo kooperacijai 
Juk tik susipratusi 
- kooperatininke sta- 

savo šeimos

materia-

atžvilgiu

kad

rinis tos kooperacijos narys. 
Tai yra senos rūšies paradok-

didins 
vyrai, 

šeimos

Mūsų Grože

mišinys ir minėta me- 
nepavaduojama silp-

kaičiuotas _.

• Ir todėl stebint šitą reiškinį, 
kyla klausimas, kodėl taip 
yra? Priežasčių čia daug ga
li būti: moterų pasyvumas, ne

mėgimas visuomeniniu gy- 
imu, nenoras tvarkyti savo 

vybinių reikalų Jr aklas at- 
avimas kitų globai. Tačiau 

pati, tur būt, svarbiausia prie
žastis* bus tai moterų nesava
rankiškumas. Juk šeimos gal
va — maitintojas yra vyras. 
Jis uždirba pinigus ir su jais 
elgiasi kaip jam patinka— 
perka pajus, perka degtinę, 
perka visą kitą, o žmonai duo
da tik tam tikras, gerai aps- 

i sumas būtiniems 
šeimos reikalams. Todėl tokia 
moteris yra užguita, jos dvasi- 
sinis gyvenimas prislėgtas, o 
naterialis labai suvaržytas. O 
e vyro žinios negali net ma

lusių išlaidų padaryti, o tuo 
ibiau dalyvauti ten, kur rei- 

mokėti pajus ar kitokius 
mokesčius. Ir iš tiesų, susirin
kime dalyvavo tik tos mote
rys, kurios pačios kur nors 
tarnauja, kur nors dirba, kuo 
nors verčiasi ir yra 
liai nepriklausomos 
moterų ten nebuvo.

Dar blogesnį tuo 
vaizdą galima pamatyti kituo
se kooperatininkų suvažiavi
muose, kur atstovai atvažiuo
ja iš provincijos, iš kaimo. 
Pav., “Pienocentro,” “Lietū- 
k to” ir kituose suvažiavimuose 

nėra nė Yz nuoš.
Reiškinys yra liūdnas. Liūd-

nas ne dėl 
norint matyti 
bet dėl 
vumas 
plėstis, 
moteris
tys pirmiausiai 
ūkį ant kooperatinių pagrindų 
ir tuo pačiu kreips visą eko
nominį gyvenimą kooperacijos 
linkme. Ji nerems nei versli
ninko, nei kito kurio vertelgos, 
bet rems tik kooperaciją, ’kuri 
tarnauja bendriems visuome
nės reikalams. Bet jeigu mo
terys bus nesusipratusios, tai 
nežiūrint, kad jų vyrai turės 
ir kelis pajus, jos į koopera
tyvus neis, o eis pas privačius 
pirklius ir tuo pačiu 
privatų kapitalą, nes 
stovėdami toliau nuo
reikalų tvarkymo, negali šioje 
srityje turėti didelės įtakos.

Be to, moteris kooperatinin
ke, ne tik praktiškai gali pri
sidėti prie kooperacijos idėjos 
įgyvendinimo, bet ji gali tą 
idėją įskiepyti ir savo vai
kams, kurie, išaugę koopera
tinėj dvasioj, stengsis ir to
liau tą idėją plėsti ir pagal ją 
rikiuoti visuomenės gyvenimą.

Atrodo, kad moterys, aktin
gai dalyvaudamos kooperaci
jos darbe, įeidamos į koopera
tyvų vadovybes, galėtų daug 
dalykų pakreipti geresne 
kryptimi. Sakysim, kad ir tų 
pačių kasdieninių produktų 
sveikumas, higieniškumas ir 
kt. labiausiai, rūpi moteriai, 
kuri jais maitina savo šeimą 
ir sielojasi dėl jos sveikatos.

O svaigiųjų gėralų pardavi
nėjimas taip pat būtų iš koo
peratyvų pašalintas, jei tai 
nuo moterų pareitų. Juk visiš
kai netinka, kad tokios kul
tūringos įmonės, kaip “Para
ma,” verčiasi degtinės parda
vinėjimu ir tuo pačiu priside
da prie palengvinimo girtuok
liavimui sąlygų. Tas ne kartą 
įvairių organizacijų buvo su 
tam tikru pasipiktinimu kelia
ma ir tą patį aš taip pat noriu 
pabrėžti, kad ir vyriška nau7 
joji “Paramos” vadovybė pa
sistengtų nuo degtinės platini
mo atsisakyti.

žodžiu, daug kuo moterys 
galėtų prisidėti prie koopera- 
cinio darbo, tik jas reikia į tą 
darbą įtraukti. Jau daug ge
riau būtų, kad tose šeimose, 
kurios negali dviejų pajų nu
pirkti, vyrui ir žmonai, pirktų 
pa j u moteris.

Manau, kad čia mestos ke
lios mintys paskatins moteris 
aktingai stoti į kooperatinin- 
kių eiles, ir kituose “Paramos” 
ir kitų kooperatyvų susirinki
muose galėsime matyti kitokį 
vaizdą. Taip pat manau, kad 
ir kooperatyvu vadovybės tu
rėtų imtis atitinkamu priemo
nių sudominti moteris koope
racijos idėja.

J. Kairyte - Kauneckiene.

Tai Andai Išmisliję Vokie
čių Sąlygas Francijai

Berlin, birž. 24.—Vokie
čiu vvriausybė sako, kad jie 
ne tokias sąlygas išstatė 
Francijai. kokias anglai pa
skelbė. Tai, girdi, savo iš
irusius anglai paskleidė. 
Tikrosios sąlygos bus viešai 
vokiečių paskelbtos, kai 
Franci j a pasirašys karo pa
liaubas su Italija.

Vokiečiai nebiją,
Franci jos kolonijos paklau
sytų Anglijos ir tęstų karą; 
sako, kai mes .užklupsime 
Angliją, tai greit iširs visi 
tokie anglų planai.

S?'
Harvardo Universiteto studentai klases dienos iškilmėse pakaitomis sveikino kalbė
tojus berdami confetti, ir—vilko saliutu. Ir štai kaip studentai tuos sveikinimus pa
dalino: confetti kalbėtojams už taiką ir gynimą savo šalies nuo svetimų įsiveržėlių,, 
vilko saliutas (būū-ū) kalbėjusiems už Amerikos dalyvumą Europos kare. Jauni
mas nenori karo, jis kovoja prieš karą.

Silpniems Veido Muskulams 
Formula

Perkant veido muskulams 
alyvą “musele oil” reikia su
mokėti už vienos uncijos bon- 
kutę visą dolerį, gi žemiaus 
paduota formula, kuri labai 
lengva pasidaryti, nekainuos 
tiek, taipgi turėsime 51/2 un
cijas, tai nemažas skirtumas. 
Štai ji:
Sweet Almond oil 3^2 uncijos 
Castor oil 1 uncija
Olive oil 1 uncija
Oil of Lemon 3 lašus.

Visos suminėtos alyvos, at
sargiai atmieruotos ir supiltos 
į vieną bonką, sumaišoma. Na 
ir viskas gatava vartojimui.

Pažymėtina, kad oil of le
mon (citrinos alyva) nepigi, 
nes už vieną unciją 75 centai. 
Tuo būdu, perkant ją reika
laukite nedaugiau, kaip tre
čios dalies uncijos bei ketvir
tos, kadangi minimai formu
la! reikia tik trijų lašų, nedau
giau.

Vartojant virš minimą miši
nį bei muskulų aly^ą veidui ir 
kaklui yra tinkamas ir efek
tingas būdas pasidaryti masa
žą su pirštų pagalba, lengvu 
vienodu veido ir kaklo plaki
mu. Juo mažiau bile kaip vei
dą trinsime, tuo veido odai 
sveikiau.

Be to, vartojant muskulams 
alyvą, veidas turi būt, kaip 
paprastai prieš masažo dary
mą, hu valytas, švarus. Jei at
sargiai ir atydžiai vartosite 
rekomenduojamą mišinį, tai iš 
to bus geri rezultatai, nes kal
bamas 
toda
niems, išglebusiems veido ir 
kaklo muskulams. Taipgi svar
bu, kad virš suminėtos formu- 
los alyvos yra žinomos, geros 
ir nebaisu jas vartoti.

Tenka prisiminti, kad yra 
žmonių, kurių odos yra opios, 
jautrios taip lygiai, kaip, pa
vyzdžiui, nekurie maisto pro
duktai ne į visus žmones vieno
dai reaguoja, veikia. Atsitiki
mų yra, kad dažnai ir labai 
gerą, vertingą maistą kitas 
žmogus negali valgyti, nes jo 
viduriai priešinasi ir ką nori 
tu daryk su tuo. Tas pat būna 
ir su tepalais. Kartais, kąd 
vienas kitas tepalas ir nėra 
prastas, bet, ot, perdaug jaut
ri oda nenori jo prisiimti, prie
šinasi, trūkinėja, plyšinėja ir 
net kartais išberiama spuogai^ 
odą. Tačiau tas dažnai įvyks
ta ne todėl, jog tepalas būtų 
blogas, bet dažnai todėl, kad 
oda yra perdaug jautri, opi. 
Tokiuose atvejuose tinkamiau
sia būtų’ padarius odos bandy
mai, tyrimai, bet jau čia rei-

Motery Vergija Viešpatauja 
Britų Valdomoj Indijoj

—

Didžioji Britanija (Angli- vietas ir nusikalsta su kitomis
ja), kuri didžiuojasi, kad ant 
jos žemės saulė nenusileidžia, 
kuri šaukia šį karą vedanti už 
demokratiją ir progresą ir ku
ri norėtų, kad mūsų “jankės” 
eitų už ją kariauti, negali pa
sididžiuoti progresu savo val
domoj Indijoj. Ten siaučia 
skurdas, viduramžių papro
čiai, tamsa, o tai rodo, jog ten 
tebeviešpatauja to viso pirm- 
takūnas — išnaudojimas ir 
priespauda.

Kur didesnis išnaudojimas, 
ten didesnė ir moterų vergija, 
kurią dar aršesne daro seni, 
moteris niekinanti papročiai, 
kurie tūlais atžvilgiais pablo
gėję pastaruoju laiku.

moterimis,” jinai vis vien tu
rinti vyrą garbinti, kaip dievą.

Sulyg senų papročių, kurie, 
be abejo, padeda anglams pa
laikyt vergovėj visą indėnų 
tautą, moterys neturi teisės 
niekur kitur iš namų išeiti, 
kaip tik darban, nevalia pasi
tikt svečio, neleista valgyt 
prie vieno stalo su svečiu ir 
net su savo vyru. Jinai paval
go sykiu su vyru vieną kartą 
savo gyvenime — sutuoktuvių 
pietus, o paskiau jau jai, kai
po skaitomai žemesnei, tas ne
tinka.

Ar stebėtina, kad indės mo
terys energingai ir ryžtingai 
darbuojasi nusikratyt tokio

kia tam tikslui gerai patyru
sio specialisto. Tiesa, kaip jau 
anksčiau minėjau, kad reikia 
apsižiūrėti su įvairių rūšių 
preparatais, nes randasi tokių 
tepalų, kremų ■ ir kt., kurie 
dažnai pridaro žalos įvairioms 
kūno dalims. Tuo būdu į vi
sai nežinomus dalykus reikia 
žiūrėti su plačiai atdaromis 
akimis.

lo 
ti
su 
ir

jo 
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bū-

pripranta.
yra svarbiau- 
odos gerovei, 
bendrai žino
tai vidujinė

į tai, tu žmo- 
netepti veido 
su kokiaįs te- 
tavo vidujinė

Antrą vertus, pripratimas 
turi nemažą reikšmę. Tam pa
vyzdį vėl galim rast maisto 
srityje. Kad ir nepatinkamas 
maistas, kuriam žmogaus vi
duriai priešinasi, bet žinant, 
jog maistas yra geras, vertin
gas, na ir jei jo dažnai po bis- 
kį paragavę, galim prie 
priprasti ir mūsų viduriai 
Ii apsistoti priešintis ir ant 

pamėgs jį. Tas pat gali
ir su tepalais. Apsipažinus 
vienu kitu geresniu tepalu, 
jei odai yra reikalingas te

palas, t. y., jei oda randasi
prastoj padėtyj, sausa, raukš
lės žymiai didėja, auga, tuo 
būdu galim pabandyt pripra
tinti odą. žinoma, po kelių ap- 
tepimų, jei dar oda vis prieši
nasi neatrodo gerai, tuomet 
prisieina mest tą tepalą šalin.

Paprastai veik visų odos 
prieš nepriprastą tepalą, pud- 
drą bei dažus dažnai priešina
si, kol pagaliau

Tačiau užvis 
šia mūsų veido 
grožiui ir kartu 
gaus išvaizdai,
gera sveikatos padėtis. Mūsų 
veido išvaizda dažnai pilnai 
atvaizduoja vidujinį gerą bei 
blogą sveikatos stovį. Tuo bū
du atsižvelgus 
gus gali tepti 
odą, nepaisant 
palais, bet jei
sveikata, nervai suįrę, tad aiš
ku, jog negalima tikėtis tuo 
reikalu didelių rezultatų bei 
pataisyti veido odos stovį vien 
su pagalba tepalų. Kuomet 
šiame atvejuje pirmiausia rei
kėtų stengtis surasti pagrindi
nė, vidujinė nesveikatos prie
žastis ir stengtis ją prašalinti. 
Be to, bendras žmogaus sulyg 
higijienos reikalavimų užsilai
kymas lošia neišpasakytai di
delę rolę toj linkmėj.

M. Baltulioniute. 
t* k

PASTABA: Sekamą savai
tę tilps M. Baltulioniutės raš
tas “Vienišai Užsidarę žmo
nės,” irgi surištas su grožės 
palaikymu.

Sk. Ved.

Berlin, birž. 24.—Vokie
čiai užėmė St. Nazaire su 
didžiomis Franci jos laiva- 
statyklomis, taipgi miestus 
La Rochelle ir Rochefort

Šeimininkėms

1
2
1

Kiubiečių Vinigretas

puodelis be kaulukų alyvų, 
neperdideli žali pipirai, 
šaukštelis svongūno sunkos,

trečdalis puodelio mejoneiso, 
puodelis išplaktos grietinės, 
pakeliai grietinės sūrio, 
(galima vartoti varškę).
Smulkiai sukapok alyvas ir 

pipirus; sumaišyk sūrį su ma- 
joneisu ir sudėk prie alyvų su 
pipirais; sudėk svogūno sun
ką ir ant'pabaigos sudėk ge
rai išplaktą grietinę. Išdėsčius 
ant1 salotų lapų, atšaldyk ir 
duok į stalą.

1

Kiaušinių Užkandžiai
/

Išvirk kietai porą kiaušinių. 
Paimk šaukštą sviesto, šaukš- 
tą miltų, druskos, pipirų ir 
pusę puoduko pieno. Įkaitink 
sviestą su miltais ir povaliai 
maišydama pilk pieną. Virink 
ant lengvos ugnies keletą mi
liutų. Dadėk druską ir pipirus. 
Išimk kiaušinio trynius; bal
tymus supjaustyk į nedidelius 
keturkampius šmotelius. Su
dėk supjaustytus baltymus į 
išvirtą sosą, atšaldžius dėk 
ant apteptų sviestu duonos 
riekelių. Trynius sudėjus į 
dratinį sietelį, su šaukšteliu 
ištrink ant apdėtų duonos rie
kelių.

Tuo jaus duodant
gražiau atrodys, jeigu ant 
šaus nedėsi kitą duonos 
kėlę.

stalą, 
vir- 
rie-

Burokėlių Lapai

Burokėlių lapai esti geres
ni, jeigu yra verdami su šak
nele. šiam tikslui esti vartoja
mi labai jauni burokėliai, kuo
met šaknelės da suvis plonu
tės. Nurankiojus apdžiūvusius 
lapelius, gerai keliais vande
nimis nuplauk, kol vanduo liks 
visai švarus. Užpilk verdan
čiu vandeniu, kad tik apsem
tų ir virink, kol liks minkšti. 
Nusunkus vandenį, supjaustyk 
lapelius, apibarstyk 
dadėk kiek sviesto ir 
stalą.

druska, 
duok j

Virš paduoti lengvi, 
sezonui taikomi valgiai 
imti iš knygos “Virėja,” kurioj 
randasi šimtai kitų receptų 
valgiams gaminti. Gaunama 
46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. 
Y. Kaina $1 perkant po vieną. 
Platintojams gera nuolaida.

vasaros 
yra

/Roma, birž. 24,—Manoma, 
jog pagal sąlygas delei karo 
sustabdymo italai paims į 
savo žinybą Touloną ir 
Marseille, Franci jos 
plaukas pietuose.

prie-

MW

Indijoj vis dar tebeprakti
kuojama vaikų vedybos, o tai 
yra gera rinka mergaitėmis 
norintiem pelnytis, ir išgveru
siems seniams, turtu norin
tiem nusipirkt jaunutėlę nuo
taką. Seniau buvę leista mer
gaitėms pasirinkt vyrą, buvę 
žiūrima mergaitės palinkimo 
sutuokiamam vyrui. Jos suėji
mas, praleidimas bent vienos 
nakties su vyru buvęs skaito
mas pakankamu parodymu, 
jog jie tinka tuoktis.

Atėjus Anglijos pelnų jieš- 
kojimo “progresui”, atėjo ir 
mergaitėms vyrų parinkimas 
tėvais, o tėvas, žiūrįs į dukterį 
kaipo galimybę praturtėt, tan
kiausia parenka jai vyrą su
lyg jaunikio išgalės už ją ap
mokėt. Ir dėlto dabar esama 
daug tokių šeimų, kur vyrai 
būna po 60-70 metų, o žmo
nelė vos tik 15-kos.

Dar blogiau, kuomet mer
gaitė apvesdinama dar esant 
lopšyje, kada jinai nieko nesu
pranta apie jokį pasirinkimą.

Apie vienas 7 metų mergai
tės vedybas su virš 60 metų 
seniu dėde, /anglės D. H. 
Southgate knygoj rašoma:

“Gavęs auksu išsiuvinėtą 
brangų audeklo gabalą, balta 
drobule apsisiautęs aukštas 
dvasiškis šaukėsi į cĮJevus, į 
žvaigždes ir planetas dėl ma
žosios Lačmės. Jos tėvas, taip 
pat dvasiškis, garsiai šaukė 
visų savo pirmatakūnų vardus. 
Jos dėdė, busimasis jos vyras, 
trimis mazgais užmezgė jai 
ant kaklo vedybų siūlelį, tali, 
kurį rankomis lietė ir laimino 
visi svečiai. Su savo jaunuoju, 
su storu pilvūzu dėde Lačmė
turėjo tris kartas apeiti aplink 
šventą laužą. Tuo tarpu jos 
laimei ir gerovei bėre jai ant 
galvos ryžių grūdus. Ir po to 
ji pirmą ir paskutinį kartą 
savo gyvenime, turėjo laimę 
valgyti drauge su savo busi
muoju vyru. Per keturias die
nas buvo vedybų apeigos— 
m a n t tams—puotos, giesmės, 
maudymasis, dovanos. Naktį 
degė švyturiai, ūžė būgneliai, 
Lačmė miegojo, susirietusi, 
pati viena ant patiesalėlio, jos 
durys, išteptos šventu karvės 
mėšlu, buvo uždarytos. . .

“Nešė ją gatvėmis, rodė ki
tiems žmonėms. Paskui nuėmė 
nuo jos skaidrų šilkinį sarj ir 
atėmė visus auskarus. Ji vėl 
grįžo į savo tėvo namus, į už
darą moteriškės-vergėsy gyve
nimą. Bramano akyse ji dar 
nebuvo subrendusi vedybų 
pareigoms.”

Jos tėvas, paruošdamas ją 
būsimam vedybiniam gyveni
mui su virš penkiom dešimtim 
metų už ją senesniu vyru, pas 
kurį Lačmė turės eit jai suė
jus 12-kai metų, Lačmei aiš
kindavęs :

“Tegul tavo vyras būna 
luošas, senis, silpnas, paliegęs, 
piktas, pasileidęs, nusigėręs, 
tegul jis lanko paleistuvių

“progreso” apaštalų -—* An
glijos imperializmo.

M-te.

Kaip Išnaikinti 
Skruzdės?

Po šiuo antgalviu tūpusia
me rašte šiame skyriuje, už 
birželio 19-tą, įsibriovė tech
niška klaida, kuri sugadina 
formula taip, jog ji visai ne
atitiktų skruzdčms naikinti. 
Dėlto formula perspausdina
me ištisai:

Imk pusę svaro cukraus ir 
ištarpink pantėj vandens, 4dėk 
4.16 gramų Sodium Arsenate 
(vaistinėj sudaromas sulyg se
kama formula: (Na2 ĖasO4. 
7H2O). Mišinį ant mažos ug
nies užvirink ir iškošk per šva
rų retą baltinį. Atšalusiame 
įmerk nedidelį spondžių ir 
padėk, kur skruzdės galėtų 
lengvai prieiti. Jo užvalgiusios 
skruzdės išmiršta. Atkartok 
spondžiaus vilgymą kol skruz
dės išnyks.

New Haven, Conn.
Birželio 16 d. buvo puikus j 

išVažiavimas gražiame pavili-Į 
one Indian Grove parke. Žo l 
džiu sakant, tai puiki vietą\ 
parengimams, čia atsibuvo \ 
dviejų kilnių lietuviškų orga- \ 
nizacijų piknikas, tai yra LDS > 
Conn, apskričio ir ALDLD.

šios dvi organizacijos ben
dromis jėgomis dėjo pastan
gų padaryt tą parengimą mil
žinišku. Tiesa, buvo nemažas 
išvažiavimas, tačiau ne tokis, 
prie kokio buvo rengtasi. Mat, 
atsidarius sezonui vasariniams
parengimams visi skubomis 
rengia išvažiavimus. Ot ir šiuo 
tarpu taip atsitiko. Tą pačia 
dieną įvyko net keli piknikai 
Conn, valstijoje, todėl nepasi
sekė sutraukti tiek publikos, 
kiek galėjo būti.

Ėeikia nepamiršti, kad šis 
piknikas turėjo apsčiai gyvu
mo. Tik pažiūrėkime. Daly
vavo trys chorai, būtent: 
Hartfordo, Waterburio ir Tor- 
ringtono. šie trys chorai, 
kiekvienas skyrium, sudainavo 
nemaža eilę gražiu dainelių, 
kuriomis gėrėjosi publika, žy
mėtina yra ir tas, kad šiame 
piknike dalyvavo beveik /« V 
kiekvieno Conn. valstijos 
miesto. Todėl buvo kiekvie
nam progos sueiti su savo gi
minėmis bei pažįstamais iš ki
tų miestu. Iš Bridgeporto be
ne buvo daugiausiai dalyvavu
siu, ypatingai daug bridge- 
nortiečiu jaunuoliu dalyvavo. 
Todėl, valio bridgeportiečiam!

Viskas, ko truko, tai kalbė
tojų, daug iš publikos girdė
josi: kur kalbėtojas? Mat, 
šiuo momentu, keičiantis 
šaulio žemlapiui ir Lietuvos 
vyriausybei, publika labai žin- 
geidauja išgirsti platesnių in
formacijų iš kalbėtojų.

M. Anson.
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Mexico City susikirtimas tarpe darbininkų ir reakcinių elementų. Darbininkai 
remia kandidatūrų generolo Avila Cha macho į Meksikos prezidentus, o reak

ciniai elementai palaiko kandidatūrų fašisto generolo Juan Almazan.

Lietuva Garsi ir Savo Kalėjimais — Kiek 
Turime Studentų — Tiek ir Kalinių

(Laiškas iš Vilniaus).
Nuo Red. šis laiškas ra

šytas dar prieš paskutinius 
įvykius Lietuvoje.

Lietuva buvo žinoma Eu
ropoj per paskutinius 14 
metų dėl daugelio dalykų, 
tarp kitko ir dėl nepapras
tai didelio skaičiaus politi
nių kalinių, kurie sėdėjo ir 
didžiumoj dar tebesėdi be
langėse Kaune, Ukmergėj, 
Panevėžyj, Šiauliuose, Ra
seiniuose ar 9-tame forte 
už Viliampolės. Be to, dide
lė dalis politinių “nusikal
tėlių”, kankinami koncen
tracijos stovyklose, arba 
kai ' jos Lietuvoj švelniai 
pramintos, “priverčiamo 
darbo įstaigose.”

' Lietuvoj teroras jau turi 
savo “tradicijas”, pradedant 
su “krikščionių” laikais, 
kada žvalgybos viršinin
kas Račya įvedė III katego
rijos” kankinimo metodus 
politiniams kaliniams kvos
ti. Žvalgybos viršininko 
Kačio pavardė turės būti 
įrašyta Lietuvos Enciklope- 

fdi joj—jis prisidėjo
1 u

prie i 
pažangos” įsigalėjimo— 

Lietuvos “elektrifikacija”— 
tas kademų ochranščikas 

'įvedė tėvynėj “elektrinį — 
krėslą...” Tai buvo bai
siausia priemonė, kuria 
anais laikais krikščioniški 
Lietuvos valdovai skleidė 
artimo meilės idėjas...

Tačiau dar anksčiau, — 
pirmais nepriklausomybės 
metais — reakcijos teroras 
prieš darbo žmones ir lais
vės kovotojus pasireišką be- 
malšinant dalyvius ' komu
nistinio 5 pulko sukilimo 
1920 m. Aukštoj Panemu
nėj ir vėliau. Lietuvos re
akcija teroro ir kapkinimo 
srityj turi pasisekimų, ku
riais, ji gali lygintis prie 
amžinos atilsies lenkų och- 
rankos ir latvių žvalgybos, 
rumunų “sigurancijos” ir tt. 
Neveltui važinėdavo Lietu
vos žvalgybos aukštieji val
dininkai į Varšavą ir Ber
lyną bei Romą. Jie ten sė
mėsi “dvasios peno”; par
važiavę namo praktikuoda
vosi ant Lietuvos laisvės ko
votojų kūno.

• Ypatingai teroras Lietu
voj ir masinių suėmimų ban
ga stiprėdavo, kai įvykdavo 
Šalyj didesni išstojimai, 
kaip per darbo žmonių tarp
tautinę šventę—gegužės 1 
d. ar prieškarinės dienos 
proga, ar per Rusijos re
voliucijos šventės minėjimą.

Žvalgyba tada baisiai 
ąįuntą. Taip Jr šiemet, jau

balandžio mėnesyje prasi
dėjo Vilniuj, Kaune, Šiau
liuose ir kai kuriuose kai
muose netoli Jonavos darbo 
žmonių ir inteligentijos su
ėmimai ir ištrėmimai į dar
bo stovyklą.

Valdančioji tautininkų 
klika norėjo sutrukdyti dar
bo šventės pravedimą, ta
čiau jiems tai nepasisekė... 
Kaip ir kitais metais, taip ir 
šiemet daug kur darbinin
kai metė darbą ir šventė; 
daug kur įvyko nelegalūs 
masiniai mitingai; įvyko 
daug gegužinių ir platinta 
komunistų partijos atsišau
kimai.

Taip pat šiemet buvo 
slaptai iškabintos, kaip ir 
kitais metais, raudonos vė
liavos ant elektros stulpų ir 
medžių. Net simboliniai 
“laisvės karveliai” buvo pa
leisti su naudonais raikš
čiais. Įdomu buvo žiūrėti 
vienoj vietoj Vilniuje. Poli
cija vijosi tuos “priešvals
tybinius gaivalus”, o karve
liai rado prieglobstį “ekste- 
ritorialumo” bažnyčios var- 
pinyčioj. Žmonės šį vaizdą 
masėmis stebėjo ir prisimi
nė carų žandarų “samodu- 
rą”...

Ypatingai smarkus buvo 
fašistų teroras 1934-35 me
tais per ūkininkų bruzdėji
mą. Tuomet policijos “bau
džiamieji būriai” ruošdavo 
ekspedicijas į Suvalkijos 
ūkininkų sodžius ir pasirei
škė savo darbeliais nemen- 
kiau kaip Muravjovo “ka- 
ratelnije otriadi”, kurie 
malšino Lietuvos laisvės ir 
nepriklausomybės kovotojų 
audringus kovos žygius. 
Neveltui tuometinis karžy- 
gis vidaus reikalų minister 
ris, generolas Čaplikas, už- ( 
sipelnė Smetonos medalius 
ir ordinus už ūkininkų 
kraujo praliejimą. Tarp ki
tų, vienam susirėmime poli
cija nušovė prie savo ūkio 
netoli Prienų senio Gustai
čio—Lietuvos aviacijos vir
šininko generolo Gustaičio

pasipriešinimu, beginkliai 
žmonės su locnomis ranko
mis gerokai apdirbo Smeto
nos kazokus, o ypatingai 
pasižymėjo savo narsumu 
ir kovingumu draugės dar
bininkės, kurios su lietsar
giais pliekė “faraonus” 
(taip liaudis Lietuvoj vadi
na policininkus). Tačiau po
licija pavartojo ginklus ir 
žvėriškai sužalojo daugelį 
iš demonstracijos' dalyvių. 
Keli šimtai demonstracijos 
dalyvių buvo suimti, tarp jų 
virš kelios dešimts unifor
muotų kareivių...

Prieš daugelį iš suimtųjų 
buvo sufabrikuota bylų, kad 
jie dirbo priešvalstybinį 
darbą, o ištikrųjų juį^tie 
žmonės galvojo ' ir vęikė 
kaip tik valstybingai—norė
jo padėkoti Sovietų atstovui 
Lietuvoj už draugingą žygį 
—Vilniaus grąžinimą Lietu
vai.

Tačiau fašistai ir žvalgy
ba turi savo pažiūrą—reik 
pripildyti Lietuvos kalėji
mus, kad neliktų nė vienos 
tuščios vietos ten.

Tautininkai galį pasidid
žiuoti tuo savo “laimėjimu” 
—Lietuvos kalėjimai pilni— 
ir net perpilni, tad jau bu
vo išdirbtas planas pastaty
ti netoli Kauno nepaprastai 
didelį pastatą—naują kalė
jimą. Tačiau pabūgo ponai, 
pamąstė, kad patys gali ten 
atsitūpti...

Neseniai Kaune buvo pa
skaita Lietuvos kultūros 
reikalais. Skaitė visuomeni
nis veikėjas Daktaras Žvi
ronas, Vytauto Didžiojo 
Universiteto docentas.

(Daugiaus bus)

Jugoslavija Nesiskubina 
Sumegst Ryšius su 

Sovietų Sąjunga

Apdrauda Darbininkams
po Sodalės Apdraudos Aktu

Straipsnis 11—Darbdavių 
Pareigos

Darbdaviai, sulig Socialūs 
Apdraudos Akto Seno - Am
žiaus ir Našlaičių programa, 
privalo:

Užmokėti taksus į Federalį 
Seno-Amžiaus ir Našlaičių Ap
draudos Fondų. Taksų rata 
yra 1% jų algų surašo;

Surinkti lygių taksų sumų iš 
algos kiekvieno jų darbinin
ko. Ta rata irgi 1% darbi
ninko algos; tuos pinigus 
darbdavis išima kiekvienoje 
algų mokėjimo dienoje;

Pasiųsti raportus valdžiai 
kas tris menesius, parodyda
mi, kiek jie moka taksų, kiek 
taksų surenka nuo kiekvieno 
darbininko, ir kiekvieno dar
bininko algas. Valdžia pri
stato blankas šiam tikslui;

Pristatyti taksų kvitų jų dar
bininkams. Kvitą turi parody
ti vardus darbdavio ir darbi
ninko, dienų’ ir sumų išmokėtų 
algų, pažymėti laika, kuriam 
algos mokamos, ir kiek taksų 
numušta. Kvitų privalo darbi
ninkams duoti nors sykį į me
tus ir tankiau ant pareikala
vimo. Kvitą būtinai turi būti 
pristatyta, kuomet darbinin
kas apleidžia darbų.

Visų pirma, darbdavis pri
valo gauti identifikavimo kor
telę sau—t. y., jo 
čiausias Socialūs 
Boardo ofisas ar 
Vidaus Pajamų
(Collector of Internal Reve
nue), pristatys aplikacijos 
blankų tam tikslui. Darbda
vys, išpildęs ta blankų su vi
somis reikalaujamomis infor
macijomis, pasiunčia ar ranka 
įteikia pagal atspausdintų ant 
aplikacijų nurodymų.

Kai darbdavis gauna iden
tifikavimo numerį nuo 
džios, jis turi atsargiai jį 
kyti, ir vartoti jį ant visų 
ciales apdraudos rekordų 
ant jo raportų siunčiamų
daus Pajamų Kolektoriui arba 
Socialūs Apdraudos Boardui.

Antras dalykas, kiekvienas 
darbdavis turi persitikrinti,

padengia beveik 
ir industrijų dar- 
liečia biznį, jeigu

balo ir gazolino Siun
čią į Vokietiją

Bucharest, Rumunija. — 
Kasdien vis daugiau išveža
ma Rumunijos žibalo ir ga
zolino į Vokietiją ir į vo
kiečių užimtas vietas Fran
ci jo j. Rumunija paskyrė 
daug daugiau specialių va
gonų vežt vokiečiam žibalą 
ir gazoliną. Vokiečiai sumo-

bilizavo visus tam tinkamus 
savo vagonus ir visais ga
rais gabenasi gazoliną ir ži
balą iš Rumunijos.

Tuo tarpu visiškai susto
jęs žibalo išvežimas iš Ru
munijos į Angliją.

Roma, birž. 24. — Italai 
pradėjo ofensyvą prieš 
francūzus 150 mylių fronte.

Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytojų!

.............. . ...........  ' r~~'~

Užsakykite “Laisvę” į Lietuvą

firmai. Ar- 
Apdraudos 
arčiausias

Kolektorius

val- 
lai- 
so- 
ir

kad kiekvienas jo darbininkas 
turi Socialūs Apdraudos su
skaites numerį. Reikalingos 
aplikacijos blankos yra gau
namos iš arčiausio Socialūs 
Apdraudos Boardo ofiso, arba 
pats darbdavis gali laikyti tas 
blankas jo ofise. Darbdavis 
privalo laikyti rekordų visų 
darbininkų numerių ir vartoti 
ta numerį su darbininko var
du, kuomet raportuoja jo al
gas ir taksus. Tas reikalinga 
dūl tinkamo identifikavimo 
darbininko socialūs apdraudos 
sųskaitos.

Įstatymas 
visų biznių 
bininkus, ir
ten tik vienas darbininkas dir
ba. Taipgi įima darbo orga
nizacijas ir kai kurias kitas 
organizacijas, jeigu darbinin
kams ir viršininkams algos 
mokamos.

Jeigu darbdavis nori žino
ti, ar jis įstatymu padengtas, 
jeigu nori gauti atsakymų į 
kokį nors klausimų apie jo 
taksus, arba jeigu pageidauja 
informacijų, kaip laikyti re
kordus arba kaip gaminti nuo 
jo reikalaujamus raportus, lai 
kuogreičiausia kreipiasi prie 
arčiausio Vidaus Pajamų Ko
lektoriaus. Paštas gali prista
tyti kolektoriaus adresų.

Pastaba: Seno-Amžiaus ir 
likusių našlaičių apdraudos 
planas įnima tik darbininkus 
ir jų šeimas, kurie kvalifikuo
ti po sistema. Vieša Pagelba 
(Public Assistance), federalis- 
valstiškas planas, kuris teikia 
pašalpų neturtingiems se
niems, akliems ir vaikams, 
yra kas kitas. Dūl informaci
jų apie Apdraudos sistemų 
kreipkitės prie arčiausios So
cial Security Board raštinės, 
kuri randasi jūsų apskrity.

SSB.

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

Vardas

Paštas

Gatvė ar kaimas

Apskritys

Prašome aiškiai įrašyti antrašų į čia paduotų blanku- 
ir prisiųsti kartu su mokestini “Laisvės” Administra-tę

cijai, 427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

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

Rankvedis angliškai kalbantiems mokytis lietuviškai. 
Taipgi naudotinas lietuviškai kalbantiems 

mokytis angliškai.

256 PUSLAPIŲ. KAINA $1.50

427
LEIDŽIA DIENRAŠTIS “LAISVĖ”

LORIMER STREET BROOKLYN, N. Y.

Paryžius, birž. 24.—Pran
cūzai praneša, kad jie visur 
atmušė italus.

Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėje”.

Prakalbos Lietuvos ir Karo Klausimais

rankvedis bus gatavas pabaigoj 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.

Šis 
šių

Reik pažymėti, kad liau
dis smarkiai pasipriešinda
vo kruvinam fašistų tero
rui. Kai policijos būriai su 
guminėmis nagaikomis, ar
ba kaip jas praminė “ba- 
nanomis”»ir kardais užpul
davo darbininkų demonstra
ciją, kaip tai įvyko per Vil
niaus atvadavimo džiaugs
mo demonstracija prie So
vietų atstovybės Vytauto 
Prospekte ir Laisvės ai. 
kampe Kaune; policija bu
vo sutikta minios su dideliu

Belgrad, Jugoslavija. — 
Jugoslavų valdžia skiria Mi
laną Gavrilovičių, serbų kai
miečių partijos vadą, kaip 
savo atstovą Maskvai.

Sovietai atsiunčia Ivaną 
Gerasimovą kaipo sovieti
nės prekybos atstovą Jugos
lavijoj ; jis gal liksiąs ir po
litiniu Sovietijos atstovu Ju
goslavijoj.

Associated Press, ameri
konų žinių agentūra, paste
bi, kad Jugoslavijos vald
žia paskutiniu laiku nesis
kubina sumegst prekinius ii 
diplomatinius ryšius su So
vietais. Sako, kad jugosla
vų valdovai dabar labiau 
pataikauja Vokietijai ir Ita-

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.

Newark, N. J., birželio 26 d., 7:30 vai. vakare, Lietu
vių Svetainėje, 180 New York Avė. Kalbės D. M. šoloms
kas.

Boston, Mass., ketvirtadienį, birželio 27 d., 7:30 vai. 
vakare, Lietuvių Svetainėje, kampas Ei 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..

Baltimore, Md., pirmadienį, liepos 1 d., 7:30 vai. vaka
re, Lietuvių Svetainėje, 853 Hollins St., Baltimore, Md. 
Kalbės A. Bimba.

Bridgeport, Conn., sekmadienį, birželio 30 d., 7:30 vai. 
vakare, Lietuvių Jaunų Vyrų Svetainėj, 407 Lafayette St. 
Kalbės D. M. šolomskas ir Jonas Gasiunas.

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

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

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

bariai guoliui, puikiausios rūšies valgiai.
Turime Atskirus Kambarius

.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-pyrągų; Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake 
Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake, Stollen 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

.Siunčiame duona per paštą j kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant Jūsų pareikalavimo, auteikąime informacijas apie svori Ir kaina*.

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

M1 1 few"tollU

■ **1

Burdas $10 j savaitę Vaikam $5.00

ši vieta yra garsiuose Catskill kalnuose, Up State New 
York, kuri yra sveikatos patarėjų pripažinta, 

geriausias ir sveikiausias klimatas.

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

CATSKILL, N. Y. Tel. Catskill

kaipo

885F4
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Pradžiugo Lietuviai
Žinia apie Smetonos fa- tuvon įže 

šistinės valdžios pašalinimą 
kai žaibas pasiekė visus lie
tuvius, kas save lietuviais 
vadina, kas Lietuva domisi.

Smetona savo mėgėjų ne
tik užsieny, bet ir Lietuvoj 
mažai turėjo. Amerikos su- 
fašistėję lietuviai jį garbi
no ne kaipo vertą, ar pasi
žymėjusį gerai darbais, o 
tik kaipo valdininką, ar val
džios galvą; savo širdyse ir 
fašistai norėjo matyt val
džios galva ką kitą, o ne 
Smetoną, mat, užsieniečiam 
Smetonos politika su gimi
nėm ir dar žmonių įtakoj 
valdyt šalį, garbės neteikė. 
Smetona, nors turėjo gana 
priešų iš patyrimo žinoda
mas, kad tvirčiausi jo prie
šai gali būt kariai, ta link
me nesnaudė; vienus pašali
no, kitus išsklaidė, trečius 
užglostė, bet nedavė jiem 
telktis. Tokiu tik suktu bū
du Smetona įsibriovė į “pre
zidentus,” tik tokiu būdu 
laikėsi valdžioj apsiskelbęs 
“tautos vadu.” Diktatorių 
Smetoną galima būt viena 
linkme su buvusiu J. V. 
prez. Hooveriu palygint — 
turčių reikalų gynime, o 
vargšus paliekant Dievo va
liai. J. V. turčių daug, tai 
ir Hooveris turėjo nemaž iš 
turčių gerbėjų; gi Lietuva 
maža šalis; apart valdinin
kų turčiais pavadint mažai 
kas belieka. Užtat Smetona 
tik sauvalia ir ginklu prieš 
žmonių valią šaly laikėsi; 
jam buvo geri ir kunigai, ir 
lenkai, bet ne lietuviai 
skurdžiai. Pats ukininko- 
mužiko vaikas, bet patekęs 
valdžion auklėjo “fanaberi
ją” didesnę, negu jo pečiai 
nešė. Ir jei ne Rusijos su 
Lietuva santykiai, Smetona 
būtų likęs karaliaut iki Lie
tuvą Vokietijai ar Lenkijai 
būtų praganęs.

Nūnai lietuviai džiūgau
ja, kad pagaliau Lietuvoj 
užtekės saulė ir susirinku
sius debesius, “tamsumus 
pašalins?’

Nauja valdžia sugebės 
sudraust ne tik lenkus ne
klaužadas, kurie lietuvių 
kalbą neigia, bet ir kunigus, 
kurie prie Smetonos po ap
sauga konkordato su papa, 
įsiganę nebesuvaldomi. At
mes dvasiškius nuo valsty
bės lovio, kurio šiemet skir
ta — 2,119,000 litų tiky
bom ! Tuos pinigus galės su
naudot aukštųjų mokyklų 
statymui, knygų leidimui ir 
abelnai — mokslui. Vienuo
lynai turės būt visi uždary
ti, jų žemė ir turtai nusa
vinti, nes vienuolynuose 
veisėsi pavojingi prieš lietu
vybę gaivalai vokiečių, len
kų plauko. Valstybė galės 
paimh piliečio reikalus tvar
kyt, kad visi piliečiai prieš 
valdžią, įstatymus bus ly
gūs — betikįs ar tikįs. 
Prie Smetonos kunigai per 
savo koštuvą leido, ir skirs
tė .piliečius į gerus ir blo
gus, sulyg asmens 'įsitikini
mų, ir turto; turtingas, ži
noma, buvo geras.

Pasikeitus Lietuvoj žmo
niškesnei valdžiai, užsienio 
lietuviai važiuos ne tik pa
viešėt, bet ir apsigyventi.

Tūli lietuviai lig užsimer
kę Hitlerio pavojui, sako: 
“Kam Rusija siunčia ka
riuomenę Lietuvon?” Jei 
Lietuva būtų tiek didi, kad 
galėtų bent 3 milionus savo 
kareivių išstatyt priešą at
remt, ir aš tą pat sakyčiau. 
Bet dabar tik tas tokį klau
simą mėgsta statyt, kas no
ri Hitlerio “globos.”

Jei ne Rusijos kareiviai 
Lietuvoj, aišku, bus Hitle
rio, o Hitlerio kareivių Lie-

imas, tai ne tas 
Rusijos įžengi

mas; vokiečiam koją įkėlus 
lietuvių nė valdžios, nė mo
kyklų, nė laikraščių nebus; 
bus viskas vokiškai. Todėl 
tokius “tautininkus” (ge
riau — fašistus!) reik pa
vadint apuokais! Blaivai 
galvojąs negali nežinot, kad 
Lietuva, nors Smetona Jė
zaus širdžiai ją paaukavo, 
be galingos valstybės globos 
išsilaikyt negali. Lenkija 
skaitė save 35 milijonų gy
ventojų, o bet gi, be kitų 
pagalbos, į 2 savaiti prara
do neprigulmybę! Su ru
sais sutartim Lietuva ap-l

ginta ! Ir iki šiol išlaiko vi
są savo valdžių ir lietuvybę 
čielybej.

Sovietų Sąjungos dėka, 
turim kitą valdžią (kaip ir 
Vilniją). Ko niurnėt? Ko 
pykint save ir kitus' erzint? 
Pagaliau, jei rusai ir pasi
imtų, — ko mes neveli j am 
— visgi būtų saugiau lietu
vybei, negu po Hitleriu.

Rusų dėka atgavom Vil
nių; rusų dėka fašistų ir 
kunigų valdžia pasikeitė de
mokratiška; rusų dėka ir 
pagelba galim prūsiškąją 
Lietuvą atgaut. Ir tai gali 
būt! Rusai ne grobonys, o 
lietuviam duosnūs ir geri, 
tik lietuviai būkime geri, 
džiaugkimės jų pagelba.

Pakruojietis.

gų vardai, kurie aukavo 25 c. 
arba daugiau:

A. Grigaitis, $1, Parcaus- 
kas, $1, J. Kazlauskas, 50 
centų, J. Baltrušaitis, 50c, 
J. Vaisnis, 50c. Po 25 centus 
aukavo: Sukackas, A. Serbi- 
nas, S. Orda, J. Deimondas, 
B. Valeikiene, J. Purtikas ir J. 
Mažeika.

Wilmerdinge spėja, kad 
liepos 6-tą įvyks miesto sukak
tuvės. Visos tautos dalyvaus 
parodoj tame mieste ir vaka
re turės didelius parengimus 
savo svetainėse. Wilmerdingo 
lietuviai ir rengia didelį balių 
tą vakarą. Kviečia, kad visi 
lietuviai Pittsburghe ir apylin
kėj dalyvautų.

Reporteris.

Great Neck, N. Y

riausius jos sūnus ir dukras, 
šimtais kalėjimuose pūdė!

Per 14 metų jis ir jo kole
gos laikė uždarę darbininkų 
unijas, kultūros ir apšvietos 
organizacijas. Pražudė Klai
pėdą, buvo išsižadėjęs Vil
niaus, o kada Sovietai perdavė 
Vilnių, tai ir ten savo terorą 
pradėjo: areštavo žmones ir 
steigė koncentracijos logerius.

Ateikite į šias prakalbas! 
Išgirskite visą tiesą, kas prive
dė fašistų diktatūrą prie su
smukimo, kodėl Raudonoji Ar
mija buvo priversta imtis žy
gių ? Išgirskite tai, kas laukia 
Lietuvą ir jos gyventojus atei
tyj. Tarkime mes savo žodį 
Lietuvos reikalais.

Mūsų kalbėtojai plačiai da
lykus išaiškins. Bus atsakyta 
į pakeltus publikos klausimus.

Įžanga veltui!
Kviečia Rengėjai.

IIIOIIl

HANDY LUNCH
A. ADAKAUSKAS, Sav.

Kalnas su kalnu gal ir nesusitirt^a, 
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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PITTSBURGH© IR APIELINKeS ŽINIOS
Ketverge, birželio 20-tą 

įvyko Lietuvių Mokslo Drau
gystės Svetainėje, svarbios ir 
sėkmingos prakalbos. Kalbėjo 
Rojus Mizara, Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimo preziden
tas. x

Nuo pirmo žodžio iki pabai
gai kalbos, draugas Mizara iš
aiškino situaciją Europoj ir 
padėtį Lietuvoj. Dar pirmą 
kartą teko matyti tokią nuti
lusią publiką prakalbose. Ne
mažas būrys žmonių dalyva
vo. Džiaugsmas ir plojimas 
rankų publikoj dėl paliuosavi- 
mo politinių kalinių. Vienbal
siai nutarė siųsti sveikinimą 
naująjai Lietuvos vyriausybei.

Keletą dienų prieš įvykimą 
prakalbų, tautiečiai ir Smeto
nos patriotai dėjo visas pas
tangas pakenkt ir suardyti tas 
prakalbas. Jie aiškino žmo
nėms, kad prakalbos neįvyks, 
ir jeigu įvyktų, “jie sudau
žys”. Vėliau pamatė, kad pra
kalbos vistiek įvyks ir kad 
Pittsburgho lietuviai neklauso 
jų mažos klikos, tai išrado 
priekabį, “kad reikalinga per- 
mitas” ir su Mokslo Draugys
tės “komitetu” tarė neįsileisti 
“bolševikus” į salę. Kur jie 
ant sykio surado “bolševikiš
ką” judėjimą, tai yra klausi
mas, nes mes žinome, kad šias 
prakalbas surengė ‘ Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo 8-as 
Apskritys, o Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimas yra pa- 
šalpinė draugystė. Mokslo

Draugystės “komitetas” vėliau 
atšaukė jų pus-tarimą ir pavė
lino prakalbas, bet su pastaba 
“kad nekalbėtų apie komu
nizmą.” v

Nedėldienį prieš įvykimą 
prakalbų, buvo duota paskel
bimas apie ateinančias prakal
bas Povilo Dargio Radio Pro
gramai, bet ant paskutinio 
momento, ponas Dargis atsisa
kė skelbti dėl to, “kad mokes
čiai silpni ir radio stotis nepa- 
velina skelbt už tokias mažas 
kainas.” Kad ponas Dargis 
sako netiesą, tai mes žinome 
gerai. Ir kad jis stoja sykiu su 
ta pačia klika, kuri dėjo pas
tangas suardyti prakalbas. Tą 
mes gerai supratome iš jo 
verksmo dėl Smetonos val
džios ir kalbų apie “pražūtį” 
Lietuvai. Tokiems “patrio
tams,” kaip Pov. Dargis, mes 
manome, kad Pittsburgho lie
tuviai žinos kaip apsieiti, kaip 
prieis paramos klausimas dėl 
jo radio program© palaikymo 
—piknikai ir parengimai.

Po Mizaros kalbos buvo 
klausimų. Pusėtinas būrys 
žmonių pastatė klausimų ir 
kaip kas iš publikos “išrėžė” 
“spyčių”, užgirdamas Lietu
vos naują valdžią.

Dėl sveikinimo kablegra- 
mos parašymo naujajai Lietu
vos vyriausybei buvo išrinkti 
trys draugai: Sliekienė, Bal
trušaitis ir Juozas Sakalaus
kas.

Aukų surinkta $8.67. Drau-

SVARBIOS PRAKALBOS
Great Neck lietuvių orga

nizacijos' rengia labai svarbias 
prakalbas Lietuvos ir pasauli
niais klausimais. Prakalbos 
įvyks penktadienį, birželio 28 
d., 7:30 vai. vakare, A. J. 
Kasmočiaus svetainėj, 9 1 
Steamboat Rd., Great Neck.

Kalbės D. M. Šolomskas iš 
Brooklyno ir neseniai iš Lie
tuvos atvykęs rašytojas ir vei
kėjas R. Matusevičius. Dai
nuos Pirmyn Choras vadovy
bėj Kazakevičiaus.

Nudžiugo širdis kiekvieno 
lietuvio, kuris tik myli lais
vę, progresą, kultūrą, savo 
tėvelius, brolius, seseris, gimi
nes ir gimtinę, kada jis išgir
do, kad Lietuvoj baisusis ir 
žiaurusis fašistų režimas griu
vo, kad Antano Smetonos dik
tatūrai jau atėjo galas!

Veik keturiolika metų Sme
tona su savo šalininkais smau
gė Lietuvos liaudį, žudė ge

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų.

PRANEŠIMAI IS KITUR
BROOKLYN, N. Y.

Kriaučių Unijos 54-to Skyriaus 
ekstra susirinkimas įvyks penkta
dienį, birželio 28 d., 7:30 v. vakare, 
Amalgameitų svetainėj, 11-27 Arion 
Place, Brooklyn, N. Y. Nariai pra
šomi dalyvauti, nes bus renkamas 
delegatas ir dalis valdybos (ex
ecutive board), 
čiunskas.

valdybos
Sekr. Ch. Ne 

(150-152)

SO. BOSTON, MASS.
ALDLD 2 kp. susirinkimas įvyks 

penktadienį, birželio (June) 28, pra
sidės 8 vai. vakare, bus Piliečių 
Kliube, 376 Broadway. Visi nariai 
yra kviečiami dalyvauti šiame susi
rinkime, nes bus tariama prisiren
gimas prie Maynardo pikniko nau
dai dienraščio “Laisvės”.ir yra kitų 
svarbių reikalų. Taipgi tarsime ir 
apie tą pikniką, kuris rengiamas 
bendrai su montelliečiais. — Sekr. 
V. (150-152)

ĮSIGYKITE DABAR 
žemiau parodyta tik keli iš mūsų didelio sandėlio 

šios rūšies daiktų.
YOUROLDWaYCH

TRADE IT IN FOR A 1

I^JEWEL

Bulovai

Visokiausių Rūsių
ŽIEDAI

nuo $1.50 augštyn 
Daimantai 

Melsvi-balti ir perfekto

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

ESTATE OF

BARRY P. SHAUNS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
VESTIE E. DAVIS 

Licensed Mgr.

84-02 Jamaica Avenue 
Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

k $150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto
Tel. Virginia 7-4499

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

TOSE PAVILION PARK
Programoje dalyvauja visi naaujosios Anglijos Lietuvių Chorai 

ir garsi rusų dainininkų grupe

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

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

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

Šokiams Gros Geo. Kazakevičiaus ir Johnny Nevins 
Orkestros

Programoje dalyvaus visi didžiojo New Yoiko apylinkės Chorai

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

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

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 

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

stočių BMT Line
Tel.: Glenmore 5-6191

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-8622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

ROBERT: 
LIPTON : 

JEWELER •
Įsteigta 1892 J

701 GRAND STREET • 
BROOKLYN, N. Y. { J

Tarpe •
Graham & Manhattan Avės. •

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

3*.

SKELBKITES “LAISVĖJE

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

nm žarnų ligos, Hemorrhoidai (sėdynės kraujavimai) ir 
■K, j kiti Mėšlažarnės nesveikumai, Inkstų ir Pūslės vargai
/MF įjjSrfe ir kitos staigios ir chroniškos ligos. Gydoma Vyrai ir 

Moterys. Jeigu turite nesveikumą, kurio nesupranta- 
VjZ . I ^C’ kreipkitės su pasitikėjimu į Dr. Zins. Leiskite man 
y///'/. Į išaiškint jūsų sveikatos stovį be jo-

^Tuį// kios prievolės iš jūsų pusės.
Ištyrimas dovanai.

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 1’1.
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. 8410)

Junior Deluxe Portable

Remington Model No. 5 Deluxe

Remington Model No. 1 Deluxe

Deluxe Noiseless Portable

$49.50
$59.50
$67.50Tuojau užsisakykite per “Laisvę,” 

nes “Laisvė” 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.



BeStas puslapis

Duodama Apeliacija Vyriau
siam Teismui Prieš Earlo

Browderio Nuteisimą
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

Browderio advokatai W. H. 
Pollack ir kiti nurodinėjo ap
skrities teismui, jog Amerikos 
pilietis gali teisėtai grįžt iš 
užsienio ir su nusenusiu pas- 
portu ir be jokio pasporto, su 
gimimo metrikais ar su bet 
kokiu Įrodymu savo pilietys- 
tės.

“Daily Worker” rašo, jog 
pats apskrities teismo teisėjas 
Patterson pripažinęs, kad 
Browderis nesulaužė Ameri
kos Įstatymo išleisto dėlei pas- 
portų 1917 metais. Bet teisė
jas nurodė, jog Amerikos vals
tybės ministerija po to kelis 
kartus ragino amerikonus re
guliariai išsiimt pasportus, ke
liaujant Į užienius.

Dėl teisėjo tokio nurodymo 
“Daily Worker” rašo, jog tai 
atrodo, kad tuomi teisėjas pri
pažįstąs valdininkų patvarky
mams tokią galią, kaip įstaty
mams.

Anot “Daily Workerio,” už 
tokį pasportų nereguliarišku- 
mą, net jeigu jis būtų įrody
tas, paprastai būtų skiriama 
vienas doleris pabaudos ir nė- 
daugiau kaip 30 dienų kalėji
mo. O Browderis nuteistas 4 
metus kalėti ir $2,500 baudos 
užsimokėti.

“Daily Worker” sako, kad 
valdžia šitokiu nuteisimu tiki
si sulaikyt politinį veikimą 
Browderio, komunistų kandi
dato Į Jungtinių Valstijų pre
zidentus.

Lietuviuose Sąjūdis
Nuo neatmenamų laikų 

Brooklyno lietuviuose nebuvo 
tokio sąjūdžio, koks pasireiš
kė šiomis dienomis. Nebuvo 
paprastuose darbo žmonėse 
tokio džiaugsmo, koks pasi
reiškė dabar, dėl atsisteigimo 
demokratinės valdžios Lietu- 

< voj. Nebuvo tiek daug ir pik
tų paskalų, kiek dabar yra 
paleidę tie žmonės, kuriem 
tas faktas, kad paprastas kai
mietis ir miesto darbo žmogus 

’ turės balsą valdžios reikaluo- 
\ se, atrodo aršiau revoliucijos.

Įdomu, ką į tai sako papras- 
I tas eilinis Amerikos lietuvis 
(šapoj, krautuvėj, gatvėj.

Užeinu žinomon lietuviškon 
biznio įstaigon. Laukiančių sa
vo porcijos daug. Negi tylėsi. 

?O "kalba kiekvieno pirmiausia 
(nukreipta į Lietuvą.

—Ko nusiminęs, Smetonos 
gaila? . •

—Smetonos! Paralius jo ne
trauks, tiek turto buvo išsiga
benęs svetur.

—Ale kam reikėjo tiems ru
sams senuką išvyt, — įsimai
šė jau pagyvenusi moteriškė, 
—lietuviai to nebūtų padarę, 
vistiek savas, lietuvis.

—Ką, inama, kalbi, — sako 
kitas.- Kas jį vijo? Pagaliau, 
kas galėtų ir vyti, kad “tau
tos vadas” greičiau už zuikį 
nuo savo tautos moka bėgti. 
Juk Lietuva. nebuvo ir dabar 
nėra rusų valdoma; tai kaip 
jie galėjo bent ką nors vyti iš 
Lietuvos ?

—O pasakojo, kad rusai 
1 valdo.

—Kas pasakojo?
—Nugi tose prakalbose

KlašČiaus salėj.
„ —Tai jums, teta, pripasako
jo plepalų, atsiliepė kitas. 
Jei nori išgirsti teisybę, tai nu
eik Į pažangiečių prakalbas.

—O kur jos bus?
—Central Palace salėj, 16-18 

Manhattan Avė., Brooklyne, 
birželio 26-tą.

Nežinia, kuo baigėsi tas pa- 
žnekėsis. O gal ir nesibaigė 
lig vakaro, kol užsidarė įstai
ga, nes kiekvienoj ,kitoj šešta
dienį aplankytoj įstaigoj teko 
girdėti pasikalbėjimus ta pa
čia tema. Veik kiekvienas 
naujai atėjęs , įsipina į kitų 
pradėtas neoficiales diskusi- 

« jas ir išeidamas palieka vė
liau atėjusius. N—s.

Mūs Merginos Gražiai 
Padirbėjo Taikai

Lietuvaitės jaunuolės — Al
dona Bernotaitė, Emilė Kli- 
maitė, Helena Baltrušaitė ir 
Frances Valašinaitė, Aido 
Choro narės — gražiai pasi
darbavo paremti taikos 
darbą fr veiklą už darbus jau
nimui čionai Amerikoj, ne 
mirtį Europos karo laukuose. 
Teko matyti jas pereitą sek
madienį LLD 2-ro Apskričio 
piknike, užsimiršus smagius 
šokius, per dieną vaikščiojant 
publikoj su pundeliu gėlių. Jos 
gėlių pardavinėjimu surinko 
$14.50 pasiuntimui delegatų į 
jaunimo kongresą, kuris svars
tys taikos-darbų klausimus.

Tas jų sėkmingas darbas 
taip pat parodo, jog ir visuo
menė širdingai pritaria tokiai 
jaunimo veiklai. D—ė.

Susivedė
Birželio 22 d., š. m., Vy

tauto PlaušinaičiO (Playtis) ir 
Helenos Masėnas įvyko links
mos vestuvės. Bankietas la
bai rūpestingai buvo suruoštas 
Crescent Palace, 3386 Atlan
tic Ave. Draugų Masėnų ir 
Plaušinaičių sukviesti gimi
nės ir draugai buvo kuo ’ pui
kiausiai priimti. Turėjo prisi
gaminę labai skanaus, įvai
raus ir daug maisto ir “minkš
to ir kieto” gėrimo.

Svečiams beužkandžiaujant, 
toastmasteris d. A. Žilinskas 
paprašė pasakyti po keletą 
žodžių giminių, pamergių, pa
brolių, tėvų ir pačių jaunave
džių. Visi kalbėjusieji vėlino 
geriausios kloties ir laimės 
jaunai porai. Jaunieji jaus
mingai paačiavo savo tėve
liams ir visiems svečiams.

Jaunosios pusbrolis p. K. 
Hoffmanas palinksmino sve
čius sudainuodamas: (1) Kar
velėli — Sasnausko, (2) Kur 
tas šaltinėlis — M. Petrausko, 
(3) Who promised me — De 
Kovan, (4) Liaudies dainą — 
Šimkaus.

Paskui svečiai gražioj ‘nuo
taikoj linksminosi iki vėlu
mos. '

Aš nuo savęs linkiu kuo lai- 
mingiausio šeimyniško gyveni
mo jaunai porai.

Svečias.

Ch. Leap, 35 m., 310 E. 56th 
St., N. Y., nuteistas 15 metų 
kalėti. Jis Brooklyno alinėj iš
kilusiam barnyje mirtinai su
badė H. Bahnkin’ą.

Visi į Lietuvių Masinį Mitingą Šį Vakarą, 
Birželio 26-tą, Central Palace ’

Paskutinį sykį atsišaūkiame 
į visus Lietuvos liaudies drau
gus, į visus susidomėjusius 
Lietuvos reikalais, dalyvauti šį 
vakarą, trečiadienį, birželio 
26-tą, įvyksiančiame masinia
me mitinge-prakalbose, Cen
tral Palace, 16-18 Manhattan 
Avė., Brooklyne.

šiose prakalbose bus nuo
dugniai išaiškinta, dėlko bu
vusioji Lietuvos valdžia ir ne
va “tautos vadas” Smetona, 
per 14 metų buvę Lietuvos 
valdonais, priėjo prie to, kad 
bėgo pas Hitlerį nuo tos tau
tos. Ko dabar taip dūksta 
Amerikos smetoninin|<ai ir 
trockistai ? Dėlko jie niekina 
tą valdžią, kuri paliuosavo’ 
Smetonos sugrūstus kalėjiman 
Lietuvos liaudies sūnus, kuri 
taip stropiai veikia užtikrint 
vykdymą senosios valdžios su 
Sovietų Sąjunga padarytos su
tarties ir tuomi užtikrina Lie
tuvai apsaugą nuo Norvegijos, 
Danijos, Belgijos ir kitų mažų 
šalių likimo — nuo sunaikini
mo, sutrempimo imperialistų 
armijomis ?

Ateikite, išgirskite ir orga
nizuotai parodykite pritartį 
Lietuvos demokratinei vy
riausybei! Pribūkite laiku. 
Pradžia 7:30 vakaro. Įžanga 
nemokama.

VAKARO KALBĖTOJAI

Vytautas Zablackas
Vytautas Zablackas, jaunas 

Amerikos lietuvis darbininkas 
ir veikėjas, Lincolno Brigados 
veteranas, pašventęs apie dve
jus metus Ispanijos karo lau
kuose ginant tos šalies liau
dies teisėtai išrinktą valdžią 
nuo 
rio 
Tai 
kos
Ispanijos liaudimi, 
ginkliai, Anglijos, Francijos ir 
Amerikos taip vadinamų “de
mokratijų” /išduoti, didvyriš-

įsiveržėlių Italijos, Hitle- 
ir viso pasaulio fašistų, 
tūkstančiai tokių Ameri- 
vaikinų, kartu su pačios 

veik be-

“DžiūreIšteisino 9-nis 
“Frontininkus”

Nuo pereito trečiadienio po
sėdžiaujanti ir nesusitarianti 
“džiūrė” pagaliau sutiko iš
teisinti 9 “frontininkų” gru
pės narius, kaltintus turėjime 
ginklų ir dalyvavus suokal
biuose “nuverst J. V. val
džią.” Nesutiko klausimu li
kusių penkių.

“Laisvės” Piknikai! Lietuviai 
Rengiasi Atvykti Būriais 

iš Arti ir Toli
Iš Paterson, N. J., draugai 

“Laisvės” pikniko entuziastai 
rašo:

“LLD 84-ta kuopa pavedė 
suorganizuoti piknikierių busą 
važiuot į “Laisvės” pikniką, 
kuris įvyks liepos (July) 7 d., 
Klaščiaus Clinton Parke, Mas- 
peth, L. I. Tai šiuomi prane
šame, kad busas jau nusamdy
tas, ir kurie norėtumėt turėt 
‘good time,’ malonėkit užsire
gistruoti pas V. Prapiestienę, 
J. Bimbą, P. Malinauską, S. 
Vilka, ir sena ‘Laisvės’ skai- 
tytoją Marijoną Gecevičienę, 
kuri užlaiko gėrimų užeigą, 
331 River St., Patersone.

“LLD 84 Kp. Kom.”
Puikiai rengiasi draugai pa- 

tersoniečiai. Taip rengiasi ir 
desėtkai ki£ų kolonijų. O 
apie brooklyniečius ir abejoti 
netenka, nes išsikalbėjus apie 
ankstybesnius šio sezono pik
nikus, kviečiant į juos, dauge
lis atsakydavo: “šiemet neiš
galiu vykt į visus, tai taupi- 
nuosi ‘Laisvės’ piknikui. Nie
kad neapleisdavau jos piknikų 
seniau, juo labiau negalių ap
leisti dabar.”

Taip, brooklyniečiuose į 
“Laisvės” pikniką žiūrima ne 
tik kaipo į visų pažangiečių 
pareigą, bet ir kaipo į tradi
cinę, smagią ir džiaugsmingą 
šventę. Tame ir sekretas jų 
sėkmingumo.

Fort Totten, Queens, nusi
statęs gaut 127 naujus rekru
tus iki rugpjūčio. .

Workers Alliance skyriai 
protestuoja viršininko David 
Lasser pasitraukimą iš vietos 
prasidėjus ant organizacijos 
atakoms..

Pereitą sekmadienį 28,000 
Inotoristų pravažiavo naujuo
ju East River Drive, ši buvo 
penkta diena po atidarymo? 
Netrunka sužinot gerą kelią.

®kai atlaikė fašistus nuo Ma
drido ir Ispanijos per virš du 
metus laiko, kuomet dabar 
ginkluotos, senos karinės vals
tybių jėgos nusilenkia fašiz
mui, neatsilaiko prieš jį net 
po kelis mėnesius.

Rubinas Matusevičius, jau
nas Lietuvos žurnalistas ir vei
kėjas, tik prieš porą mėnesių 
atvykęs iš Lietuvos, ne tik iš 
darbų, bet ir asmeniškai pa
žinęs dabartinę Lietuvos vy
riausybę sudarančius žmones.

Jonas Gasiūnas, žinomas 
veikėjas, LDS organo “Tiesos” 
redaktorius.

Antanas Bimba, vienas iš 
žymiausių Amerikos lietuvių 
politikų, rašėjų, ir prakalbinin- 
kų, LLD leidžiamo žurnalo 
“Šviesos” redaktorius.

Dainų Programa
Skambiomis dainomis 

linksmins susirinkusius šaunu
sis lietuvių jaunimo choras 
Aidas, vadovaujamas Aldonos 
Žilinskaitės.

pa-

Po prakalbų kalbėtojai at
sakinės į publikos pakeltus 
klausimus, taipgi šiame susi
rinkime jūs patys, publika, 
galėsite spręsti susirinkimui 
pasiūlytą rezoliuciją.

Rengėjai.

Bridges lankėsi New 
Yorko Unijose

Harry Bridges, paskilbęs 
Int. Laivakrovių ir Sandėlių 
Darb. Unijos prezidentas, lan
kėsi New Yorke tartis su in- 
ternacionaliųt unijų viršinin
kais dėl organizavimo neorga
nizuotų darbininkų eilėj mies
tų. Jis turėjo su jais posėdį 
Lincoln viešbutyje.

Mitingo smulkmenų neskel
bia,' tačiau patirta, kad jis 
lankėsi prašyt tų unijų koope
racijos orgariizavimo darbe 
Philadelphijoj, St. Louis, ir 
kitur, neliečiant New Yorko, 
kur Jungtinės Mažmenomis ir 
Urmu Pardavinėtojų Unijos 
65-tas Lokalas, CIO, sėkmin
gai veda organjzavimo darbą.

Minėtos unijos centraliniai 
viršininkai pasipriešinę Bri
dges unijos dalyvumui orga
nizavime, bet jai priklausąs 
65-tas Lokalas pareiškęs, kad 
dar turint 2,000,000 darbinin
kų. neorganizuotais randasi 
gana darbo visoms internacio- 
nalėms unijoms be jokio kir
timos! už jurisdikciją.

Louis Hollander, Amalga- 
meitų vice-prezidentas, sako
ma, irgi priešinęsis vest vajų 
organizuoti pardavyklų darbi
ninkus.

Midtown-Queens Tunelis bū
siąs atidarytas spalių mėn., 
vieton gruodžio, kaip iš anks
to buvo manyta.

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja lornišiuotas 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)

SIŲSKITE I LIETUVĄ
Pasaulines Parodos ir New Yorko Miesto

PAVEIKSLŲ ALBUMĄ
•

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

I / LAISVĖS ADMINISTRACIJA
•* 427 Lorimer St-,*; ,> Brooklyn, N. Y.

Telefonas EVergreen 7-1661

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

NOTARY 
PUBLIC

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

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

Telephone
STagg 2-S043

ir impor- 
degtinės ir 

geriausių

BROOKLYN, N. Y.
Tel. Evergreen 4-9508

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Ilewes eleveiterio stoties

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

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

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
LIETIMAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI 

ASiT. 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 i

Turime ir kambarių pernakvot 
arba savaitiniai išrandavot
JOSEPH ZEIDAT

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

----------------- ........................... ...

Workers Alliance Veda Kovą 
Prieš Raganą Gaudymą 

WPA Darbuose
Col. Brehon Somervell, WPA’ 

viršininkas New Yorko mieste, 
įsakymu iš Washingtono, nu
tvojo į patvorį visų WPA dar
bininkų ir bedarbių konstitu
cines teises, o įsakė jiems šok
ti pagal Roosevelto karišką 
barabaną, įsakė vieniems dar
bininkams šnipinėt kitus ir 
krikštyt komunistais. O šnipe
liams, kaip žinia, kiekvienas 
veiklus unijistas ar Workers 
Alliance narys yra komunistu.

Eidamas konstitucijos trem
pimo taktika, Somervell pa- 
kaišiojo šimtui su virš tūks
tančių WPA darbininkų dis
kriminacinius pareiškimus pa
sirašyt. Juose sakoma:

“Aš neremiu ir neremsiu ar
ba neturėsiu narystės nei jo
kioj organizacijoj, kuri pripa
žįsta nuvertimą Jungtinių 
Valstijų valdžios ir, toliau, aš 
nesu svetimšalis, nesu komu
nistas ar nariu Nazių Bundo 
organizacijoj, ir aš netapsiu 
komunistu ar nariu jokioj Na
zių Bundo organizacijoj jokiu 
laiku, kuomet aš gausiu už
mokestį iš fondų, paskirtų 
Darbų Projektų Administraci
jai.”

Pareiškimai išdalinti WPA 
darbininkams pereitą pirma
dienį ir antradienį, tuojau po 
paskelbimo to raganų gaudy
mo. Jie įsakyta grąžint ad
ministracijai iki liepos 1-mos. 
Bauda už neteisingą pareiški
mą nustatyta $2,000 pinigais 
arba du metai kalėjimo arba 
abiejos.

Workers Alliance ant grei
tųjų susišaukė posėdį ir nuta
rė kovot prieš laužymą konsti
tucijos — svetimšalių ir ma
žumų diskriminavimą, perse
kiojimą. Alliance išleido ir 
skleidžia projektuose petici
jas, darbininkus prašo jas pa
sirašyt, pareikšt savo protestą* 
ir pažadėt remt legalį gynimą 
asmenų, persekiojamų dėl to 
nekonstitucinio valdžios pa
tvarkymo. T—as.

PARDAVIMAI
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)

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

CLL4RLES’
UP-TO-DATE

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

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

Gerai Patyrę Barberlal

Lietuviu Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 
(Steam Boiler)

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

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

417 Lorimer St. — Brooklyn — “Laisves” Name

Gaminami Europlško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs, lietuviško 
' namų darbo, kilbasal ir kepta paršiena; gaspadoriškal 

nuvirti kopūstai ir barščiai.
ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO

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