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. Brooklyne Lietuvos prie
šams nepavyko. Į “Vieny
bės”, “Amerikos” ir “Nau
josios Gadynės” sušauktą 
mitingą teatsilankė sauje-
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KRISLAI
Valio, Amerikos 

Lietuviai!
J ieško Durnių.
žmonių Valia.
Draugų Sveikata.
Nori Uždaryt Burną.

Rašo A. B.

Panaši istorija su didžią
ją Chicaga. Ir ten lietuviai 
atkreipė nugarą Grigaičiui 
ir Šimučiui.

Menševikai šaukė mitin
gą, kalbėjo Grigaitis. Pačios 
“Naujienos” (birž. 24 d.) 
sako: “Mitingas įvyko Chi- 
cagos Lietuvių Auditorijo
je, bet, deja, nebuvo labai 
skaitlingas.”

$ * $

Kitą mitingą šturmingai 
šaukė klerikalai. Matyt, ir 
ten mitingas buvo menku
tis, bent jau be ūpo. Ten 
kalbėjo “Draugo” redakto
rius Šimutis.

“Naujienos” sako: “Vie
noj ir kitoj vietoj publika 
atrodė prislėgta, nusivylu
si...” Taip, nusivylusi Ši
mučiais ir Grigaičiais.

Menševikai pakeitė savo 
gaires. “Naujienos” dabar 
dėsto naują filosofiją apie 
situaciją Lietuvoje. Prieš 
naują vyriausybę jos ištiesų 
nieko tokio neturinčios. Pa
leckis ir kiti vyrai esą tik 
aukos. Todėl prieš juos ne
reikia revoliuciją kelti ir 
juos keikti.

“Naujienos” siūlo visą 
ugnį paleisti tik prieš So
vietų Sąjungą. Tai Grigai
čio specialybė. Per 22 metu 
jis Sovietams karą skelbė, 
bet niekas iš to neišėjo. Ir 
iš dabartinės jo naujai pas
kelbtos vainos veikiausia iš
eis tiktai vienas 
pliumt!

* * *

Lietuvos žmonių 
labai įsigandę

■■
 ■

didelis

ir

*

apsi-ORAS. — Šilčiau 
niaukę.

. New York, birž. 26.—An
ksti šį rytą radio paskelbė 
gandus, kad Anglija siūlys 
Vokietijai taikytis.

priešai 
į sovietinės 

santvarkos. Ji galinti būti 
Lietuvoje įvesta.

O mums atrodo, kad šitą 
klausimą palikime Lietuvos 
žmonėms išspręsti. Naujoji 
vyriausybė nuima smetoni
nius suvaržymus. Bus bal
savimai ir rinkimai demo
kratišku būdu. Jeigu Lietu
vos žmonės pasirinks socia
lizmą, vietoj kapitalizmo, 
tai bus jų valia. Jų destina- 
cija jų pačių rankose.* * *

Draugas F. Abekas kiek 
ilgesniam laikui pasitraukė 
iš “Vilnies” redakcijos ir 
stiprina savo sveikatą. Pas
kutiniais laikais buvo pra
dėjęs prastokai jaustis. Da
bar jis randasi Hot Springs, 
Arkansas valstijoje, ir gy
dosi minerališkais vandeni
mis ir saule. Rašo ir džiau
giasi sveikatos gerėjimu. 
Labai smagu girdėti. Vėlinu 
jam pilniausio sustiprėji-

|mo.
P--r. ♦ * *

F e d e r a 1 i nis Apeliacijų 
Teismas patvirtino nuteisi
mą Earl Browderio ketu- 
,rfems metams kalėti. O jis 
buvo nuteistas pasiremiant 
labai menku technišku nusi
žengimu, kurį dažnai papil
do turtingieji, bet niekas jų 
už tai nebaudžia. Jie viso
kiais slapyvardžiais važinė- 
ja po pasaulį ir sugrįžta 
Amerikon be jokių kliūčių.

Kąs supranta dabartinę 
situaciją, gerai žino, kad šis 
nubaudimas Komunistų 
Partijos sekretoriaus ir va-

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Užsieniuose $6.50 
Brooklyne $6.00

Metams

FRANCŪZŲ KARO LAIVYNAS TENKA 
VOKIETIJAI IR ITALIJAI

Anglija Sutiko, Kad Francija Darytų Atskirą Taiką su Vo
kietija, Tik Reikalavo Pervest Anglijai Franc. Karo Laivus

London. — Anglijos mi- 
nisteris pirmininkas Wins
ton Churchill seime pripaži
no, jog Franci jos karo lai
vynas, antras’po Anglijos 
stipriausias Europoje, “pra
ktiškai tenka” Vokietijai ir

Churchill pareiškė, kad 
Anglija buvo sutikus, jog 
būtiname reikale Francija 
gali daryt atskirą taiką su 
Vokietija, bet tik su tokia 
sąlyga, kad Francija turi 
pirm to atplukdyti visus ka
rinius savo laivus į Anglijos 
prieplaukas. Churchill smer
kė Francijos valdžią kaip 
sutarties laužytoją už tai,

Francūzy Kariuomenė 
Syrijoj Susikirto su 

Anglijos Armija
Berlin. — Valdiškas vo

kiečių radio praneša, kad 
fracūzų armijos komadie- 
rius gen. E. Mittelhauser 
Syrijoj įsakė' savo kariuo
menei plaukt namo į Fran
ci ją. Tam pasipriešino ang
lų armijos komandieriai; 
dėl to, įvyko kruvinų susi
kirtimų tarp anglų ir fran
cūzų; bet anglai vis tiek 
nepajėgė sulaikyti francūzų 
kariuomenės nuo grįžimo 
atgal į Francija, kaip sako 
vokiečiai.

Anglai mėgino pagrobt ka
rinius Francijos laivus, sto
vėjusius Syrijos prieplauko
se, bet tie francūzų laivai 
vis tiek pasprukę.

Syrijoj ir kitur Artimuo
se Rytuose francūzai turė
jo apie 300,000 armijos.

Vokiečiai Žada Sugrąžint 
Daugumą Francijos Žemiy

Berlin, birž. 26.—Vokieti
ja ketina sugrąžint Franci- 
jai daugumą to Aploto, kurį 
naziai dabar laikinai užima 
pagal karo paliaubų sutar
tį. Jis būsiąs sugrąžintas, 
kai vokiečiai laimėsią karą 
'prieš Angliją ir galutinai 
.padarysią taiką.

Tokio, birž. 26.—Japonija 
užims Francijos koloniją 
Indo-Chiną, jeigu matys ten 
judėjimą, kuris remia toles
nį francūzų karą prieš Vo
kietiją.

do yra pasikėsinimas užda
ryti jam burną. Tuo žygiu 
manoma komunistams už
duoti skaudų smūgį. Ir bus 
užduotas, jeigu Browderis 
bus pasodintas į kalėjimą 
keturiems metams. Partija 
žada duoti apeliaciją į Auk- 
ščiausį Teismą.

kad Francija nepervedė sa
vo karo laivyną Anglijai 
pirma, negu pradėjo dery
bas dėlei karo paliaubų su 
Vokietija. t

Anglų premjeras Churchill 
taipgi pripažino, kad Frąn- 
cija kur kas daugiau pasi
aukojo ir nukentėjo kare, 
negu Anglija.

(Šis Churchillio pareiški
mas faktinai patvirtina 
skundą dabartinės francūzų 
valdžios, kad Anglija neda
vė Franci j ai žadėtos kari
nės paramos, ir todėl Fran
cija buvo priversta daryt 
atskirą taiką su Vokietija.)

Fordas Atsisako Statyt 
Motorus Greitiesiems 
Anglijos Lėktuvams
Washington. — Neseniai 

Edsel Fordas, sūnus auto
mobilių fabrikanto Henrio 
Fordo, buvo žadėjęs Angli
jos įgaliotiniams ir Ameri
kos vyriausybei, kad For
do fabrikai pagamins 6 tūk
stančius Rolls-Royce orlai
vių motorų Anglijai ir 3 
tūkstančius tų motorų Ame
rikos valdžiai.

Dabar Henry Fordas at
sisakė dirbt Anglijai tokius 
motorus. Jis sutinka “statyt 
Jungtinėms Vaisi joms tiek 
Rolls-Royce motorų kari
niams orlaiviams, kiek tik 
jos nori, bet nė vieno tokio 
motoro Anglijai.”

Rolls-Royce motorai esę 
labai tinkami greitiesiems, 
vijimosi lėktuvam. Šių mo
torų patentus turi Anglija. 
Anglai buvo pristatę For
dui visus tų motorų planus., 
ir dabar jie stebisi, kodėl 
Fordas nesutinka statyt 
Anglijai tokius motorus.

Karo Paliaubos Tarp Ita
lijos ir Francijos

Roma.—Pagal Italijos ka
ro paliaubas su Francija, 
italai užima francūzų prie
plauką Jibutį, Rytinėje Af
rikoje; francūzų geležinke
lį per Ethiopiją ir 31 mylios 
pločio ruožtą, francūziškų 
Alpių kalnuose. Francija pa
sižada atitraukt savo ka
riuomenę per 124 mylias 
nuo italų kolonijos Libijos, 
Afrikoje.

London, birž. 2$.—Vokie
tijos orlaiviai vėl smarkiai 
bombardavo kariniai svar
bias vietas Anglijoj, o anglų 
lėktuvai—Vokietijoj.

Telegrama
Chicago, Ill.—Susivieniji

mo Lietuvių Amerikoj sei
mo delegatai birželio 25 d. 
praleido daug laiko, bedis- 
kusuodami apie “Tėvynei” 
uždėtą cenzūrą. Dauguma 
smerkė tą cenzūrą.

Jurgelionis, “Tėvynės” re
daktorius, sakė, jog Grigai
tis pradėjo cenzūruoti Jiir- 
gelionį todėl, kad Jurgelio
nis stojo už taikos politiką.

šiuo klausimu dauguma 
delegatų išreiškė prijautimą 
Jurgelioniui.

Socialistai stengiasi pa- 
traukt sandariečius, kad šie 
balsuotų už naują “Tėvy
nės” redaktorių prieš Jur- 
gelionj.

Seimas patvarkė, kad jo 
prezidiumas pasiųstų svei
kinimus prezidentui Roose- 
veltui ir Lietuvos valstybei.

R. Mizara.

Chicago, Ill. — Charakte
ringa, kad šis 41-masis Su
sivienijimo Lietuvių Ameri
koje Seimas, kuris prasidė
jo birž. 24 d., Morrison vieš- 
butyj, yra trečias seimas 
laikomaš Chicagoje. Pirmas 
Chicagoje seimas buvo lai
kytas 1910 m., antras—1930 
metais (kuris buvo suskal
dytas) ir trečias—1940 m.

Kuo dabartinis seimas už-

LIETUVIU MENO SĄJUNGOS KABLEGRAMA 
NAUJAI LIETUVOS VYRIAUSYBEI

-------------------------------- —s _____
ROOSEVELTAS PASIRA

ŠĖ TAKSŲ BILIŲ
--------

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas pasirašė 
kongreso tarimą, pagal ku
rį turės mokėt taksus kari
niams reikalams pavieniai, 
uždirbantieji per metus 
daugiau kaip $800, ir vedu
sieji, kurių uždarbis siekia 
virš $2,000 per metus.

____________
EINA GANDAI, KAD AN

GLIJA PRAŠYS VOKIE
TIJĄ TAIKYTIS

zidentui “taip elgtis tarp
tautinėje politikoje, kaip 
bus reikalas.”

Pakilo skaičius tų repub
likonų delegatų, kurie sto
ja už elektros, geso kapita
listą ir Wall Stryto Šerų 
meklerį W. L. Willkie, an
dai buvusį demokratą, ku
ris dabar peršasi į Jungti
nių Valstijų prezidentus. O 
Willkie atvirai šaukė Ame
riką traukti į karą prieš 
Vokietiją.

Republikonų rinkim# plat
forma, be kitko, numato pa
naikint darbo algų-valandų 
įstatymą ir praplatint fab- 

_  ____ v w , rikantų teises prieš darbi- 
zacija yra nazių šalininkai, palikt laisvę saviškiam pre- ninkus.

London, birž. 26.—Tarp 
dešiniųjų Anglijos politikų 
pasireiškia judėjimas, trau
kiantis štai kur: Jeigu vo
kiečių armija įsiverš į An
gliją, tai vėl pastatyt Cham- 
beplainą Anglijos ministeriu 
pirmininku ir susitaikyt su 
Hitleriu. Numatoma, jog to
kiame atsitikime Chamber- 
lainas gautų daugumą sei
mo balsų.

Vadai anglų organizacijos 
vadinamos “Link” atlaikė 
susirinkimą Lodone ir išrei
škė viltį, kad gal bus suda
ryta tokia Anglijos valdžia, 
kuri taikysis su Hitleriu. 
“Link” politikierių organi- 

sibaigs,—liekasi palaukti ir 
pamatyti.

Nepaisant oficialio titulo 
“broliai” ir “seserys”, jau iš 
vakaro kelios grupės atlaikė 
“kokusus” ir pasirengė 
“blitzkriegui” vieni prieš 
kitus: “Brolis” prieš “bro
lį”, “sesuo” prieš “seserį”.

Bene didžiausio susikirti
mo tikimasi Pildomosios 
Tarybos rinkimų klausime. 
Teko kalbėti su keliais san- 
dariečiais ir tautininkais. 
Visi jie sako turį “tikrų da
vinių,” kad Pildomosios Ta
rybos rinkimuose pasekmės 
buvusios ne tokios kaip ofi
cialiai paskelbta. Būtent: 
esą prezidento vietai buvęs 
teisėjas Laukaitis gavęs 
daugiau balsų už advokatą 
Bagočių.

Sveikinimai ir Kalbos
Pirmą seimo sesiją atida

rė 6-to apskričio ir seimo 
rengimo komisijos pirmi
ninkas Dr. A. Montvidas. 
Pirmiausiai Am. Legiono 
Dariaus-Girėno posto jau
nuolių grupė sugrojo porą 
maVšų ir Lietuvos ir Ame
rikos himnus.

Cicagos miesto valdžios ir 
majoro Kelly vardu seimą 
pasveikino teisėjas J. T. 
Zuris. Taręs kelis žodžius

(Tąsa ant 4-to pusi.)

Prezidentui Justui Palec
kiui, Kaunas, Lietuva.

Varde Lietuvių Meno Są
jungos, sveikiname naują 
Lietuvos vyriausybę ir jos 
dalomus žingsnius šalies 
žmonių gerovei.

Lai gyvuoja Lietuva!
Pranas Balsys, pirm.
Walter Kubilius, sekr. 
Adelė Rainienė, ižd.

DEMOKRATŲ PARTIJA TAI 
“KARO PARTIJA,” SA

KO H. HOOVERIS
Philadelphia, Pa.—Buvęs 

Jungtinių Valstijų prezi
dentas H. Hooveris, kalbė
damas nacionaliame repub- 
likonų suvažiavime, užreiš- 
kė, kad demokratų partija 
tai “karo partija... kuri 
veda šią šalį į savižudystę.”

Hooveris vėl netiesiogi
niai piršosi kandidatuotu į 
prezidentus, bet nedaug kas 
jam pritarė.

Republikonų partijos ko
mitetas siūlė įrašyti į pre
zidentinių rinkimų plotfor- 
mą, kad jie ginkluos Atti
nką tinkamai apsigint; ne
drąsiai sako, kad republiko
nų valdžia, jeigu būtų iš
rinkta, vengtų karo, ir tik 
žada pagalbą “prispaustoms 
tautoms.” Republikonų ko
miteto nariai, tačiau; siūlo

LIETUVA, LATVIJA IR ESTONIJA. 
PRIPAŽINO KOMUNISTU PARTIJĄ

Lietuva Panaikino Pašto Ženklus su Smetonos Paveikslu; 
Komunistai Statą Reikalavimus Naujajai Vyriausybei

Kaunas. — Naujoji Lie
tuvos vyriausybė įsakė pa
naikinti pašto ženklus 
(štampas) su paveikslu A. 
Smetonos, buvusio diktato
riaus. Nuimta Smetonos 
vardas nuo visų įstaigų.

Komunistų Reikalavimai
Stockholm, Švedija.—Lie

tuva, Latvija ir Estonija 
pripažino komunistus teisė
ta, legale partija.

Neofficialiai pranešama, 
jog Komunistų Partija Lie
tuvoj, Latvijoj ir Estonijoj 
reikalauja, kad naujosios tų

Ispanija Ruošiasi Iš
mušt Anglus Laukan 

Iš Gibraltaro
Madrid, Ispanija.—Ispanų 

laikraščiai reikalauja atimt 
Gibraltaro uolą su tvirtuma 
iš Anglijos. — Gibraltaras 
yra pietiniame kamputyje 
Ispanijos pusiausalio, ir an
glai iš Gibraltaro iki šio) 
viešpatavo vandens “var
tams” tarp Viduržemio Jū
ros ir Atlanto Vandenyno.

Ispanų spauda rašo, kad 
jie kanuolėmis iš artimųjų 
kalnų, taipgi iš ispanų už
valdyto Tanžyro “lengvai 
galį” išmušt anglus iš Gib
raltaro.

Valdžios diktuojami, Is
panijos laikraščiai teigia, 
kad Ispanijai turi priklau
syt ir Francūziškoji Morok- 
ko, šiaur. Afrikoj. Ispanų 
spauda ragina kuo tvirčiau
siai laikytis išvien su Vokie
tija ir Italija prieš Angliją.

KANADIEČIAI BIJĄ 
FRANCIJOS KARO 

LAIVŲ i ’
Ottawa, Canada.—-Čionai- 

tiniai politikai bijo, kad vo
kiečiai karo laivais gautais 
iš Francijos užpuldinės an- 
glų-kanadiečių laivus, gabe
nančius karo reikmenis iš 
Kanados į Angliją.

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

kraštų valdžios paimtų 
stambesnę pramonę į vals
tybės rankas, kad padalintų 
dvarų žemes bežemiams ir 
mažažemiams, kad įsteigtų 
žmonių armijas, kurios rei
kale kariautų pety^ petin iš
vien su Raudonąja Armija.

Lietuvių Padėka Stalinui
Kaunas. — Associated 

Press’os žiniomis, “lietuviai 
pasiuntė sveikinimus Stali
nui .ir Raudonajai Armijai 
su padėka, kad Sovietai pa
dėjo Lietuvai prieš užpuoli
kus.”

Trys Buvusieji Franci
jos Premjerai “Tęsia 

Karą” iš Londono
Lohdon. — Atvyko į An

glija trys buvusieji Franci
jos ministerial pirmininkai: 
Leon Blum, francūzų socia
listų vadas; J. Paul-Bon- 
cour ir Reynaud. Jie prisi- 
dėsią prie Francūzų Tauti
nio Komiteto toliau tęsti 
karą prieš Vokietiją.

Tą komitetą Londone ^su
tvėrė francūzų generolas 
Ch. de Gaulle, buvęs Fran
cijos karo vice-ministeris 
valdžioje paskutinio buvu
sio premje'ro Reynaudo. An
glų vyriausybė pripažįsta šj 
francūzų pabėgėlių komite
tą kaip “vienintelę” Fran
cijos “valdžią”. Anglijos lai
kraščiai lemia, kad Rey
naud tapsiąs ministeriu pir- / 
mininku šios francūzų “vai-/ 
džios” Londone.

Francūzų Tautinis Komi
tetas per radio iš Londono 
smerkia dabartinę Franci
jos valdžią su premjeru Pe- 
tainu priekyje, kad ji pa
sidavė vokiečiam ir italam; 
komitetas šaukia Francijos 
kolonijas ir jos karo laivus 
toliau kariaut išvien su an
glais prieš Vokietiją ir Ita
lija.

R. Mizara Kalbės | 
Lietuvos Klausimais

“Laisvės” redaktorius R. 
Mizara kalbės naujais įvy
kiais Lietuvoje sekamose 
vietose:

Birželio 30 d. (sekmadie
nį)—Detroit, Mich.—Drau
gijų svetainėje.

Prakalbos įvyks vakar
Liepos 2 d.—an

Cleveland, O., — Lietu1 
Svetainėje.

Prakalbos įvyks vakare.
Vietos lietuviai kvi 

prakalbose skaitlingai da 
vauti.
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dokumento autorius? Ogi tū- 
Grigolaitis, Smetonos valdžios 
Lietuvos Telegramų Agentū-

Ar Jie Gavo Instrukcijasnuo 
' Smetonos Valdžios?' ■ /

Keliais atvejais “Laisvėje” buvome 
prisiminę, kad Amerikoje smetonininkai, 
Jderikalai ir menševikai kelia triukšmą 
ir neša rezoliucijas prieš Sovietų Sąjungą 
pagal instrukcijas Smetonos valdžios iš 
Kauno. “Amerika” ir kiti minėtų srovių 
laikraščiai tą griežtai nuginčino. Bet 
mums į rankas pateko vienas dokumen
tas, kuris aiškiai parodo, pagal kieno ko- 
piandą ir “Amerika” ir “Naujienos” ir 
“Draugas” ir “Keleivis” alasavojo prieš 
Sovietų Sąjungą po pasirašymo apsigy
nimo sutarties tarpe Lietuvos ir Sovietų 

.Sąjungos.
Kas to 

las Jonas 
paskirtas
ros “Eltos” redaktorius. Tai per jį Sme
tona įsakė čionai Amerikoje klerikalams, 
menševikams ir smetonininkams virti 
smalajr kiršinti lietuvius prieš didįjį kai- 
•myrrą ir tuomi laužė pasirašytą sutartį. 
•;Štai ką šitas Smetonos įgaliotinis rašė 
•ląikraščių redaktoriams:

-f.. “Didžiai gerbiamas redaktoriau!
“Broliai Amerikos lietuviai turi dide- 

liausių nuopelnų del Lietuvos nepriklau
somybės atgavimo. Jūs savo tėvynės iš
laisvinimą rėmėte moraliniai ir medžia
giniai. Tačiau mūsų laimėjimas yra tik 
dalinis. Dar reikia išlaisvinti lietuviškus 
rkraštus, esančius vokiečių ir rusų val
džioje. Dėl karo padėties ir didžiųjų kai
mynų nuolatinio spaudimo mes lietuviai 
Lietuvoje negalime kelti balso nei žodžiu, 

/nei per spaudą ir reikalauti atplėštų 
'kraštų žemių ir žmonių grąžinimo... 

•"Bolševikai taip pat atsisakė mums grą
žinti pačias lietuviškiausias Vilniaus sri- 

>-ties dalis. O mes tylime, turime tylėti, 
Žvangančių ginklų ir jėgos akyvaizdoje. 

Įy “Mums lieka viena tik galimybė, vėl 
kviesti visus lietuvius, ypač brolius Ame
rikoje, talkon. Jūs, broliai, jau vieną kar

atą suvaidinote milžinišką vaidmenį. Jūs 
galite nemažesnį vaidmenį suvaidinti ir 
tfabar... Jūsų protestai ir reikalavimai 
:rado gyvą atgarsį. Bet dabar reikia su 
mūsų rūpimais klausimais supažindinti 
visus brolius lietuvius. Kuomet mūsų 
apauda ir valdžia turi dėl tam tikrų ap
linkybių tylėti, jūsų pareiga kalbėti, įro
dinėti, kad mes nesame patenkinti esama 
padėtimi, kad mums padaryta didelė 

<‘pkriauda.” /
* Šitos Smetonos paskirto viršylos in
strukcijos rašytos kovo 11 dieną, 1940 
pietų. Ir kaip žinote, nuo to laiko liau
dies priešų spaudoje — /‘Amerikoje”, 

:“Naujienose”, “Dirvoje”, “Keleivyje”. 
“Vienybėje” ir kituose panašiuose laik
raščiuose prasidėjo dar negirdėta melų, 
šmeižtų ir provokacijų kampanija prieš 
Sovietų Sąjungą. Buvo sušaukta keletas 
.šusirinkimų ir priimtos protesto rezoliu- 
Cijds prieš Sovietų Sąjungą.

K Vadinasi, Lietuvoje Smetonos valdžia 
bandė viešai nuduoti, kad ji nuoširdžiai 

V priėpiė apsigynimo sutartį su didžiuoju 
B kaimynu, bet slaptai, per savo agentus ir 
t ' ^pasekėjus, virė smalą, provokavo ir kur- 
f >tė lietuvius.

Beje, idant šitoms instrukcijoms pri
duoti didesnės oficialinės svarbos, tai po
nas Jonas Grigolaitis savo “Pastaboje” 

“Jei dėl mano asmens kiltų abe
jonių, prašau pasiteirauti pas Lietuvos

KonsulusBudrį.”4•-..i .
Įu * 1 * t
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Anglijos Imperializmas 
Pietų Amerikoje

Pietų Amerikos lietuvių spaudoje gy
vai domimasi dabartiniu karu ir kariau
jančių šalių' intrigomis. “Darbas” rašo 
apie anglų įtaką ir veiklą Urugvajuje:

Daugelis klausia savęs, kas yra Urugvajaus 
politinėse sferose, kad taip pasikeitė visa poli
tika? Neseniai, tie patys buvę labai dideli 
simpatizuotojai nacizmo ir fašizmo arba di
deli “demokratai,” šiandien susivienija išvien 
ir padarė bendrų frontų prieš Vokietija. Pra
dedant nuo Montevidejaus Ateneo ir baigiant 
radijo stotimis, eina didžiausia kampanija už 
sųjungininkus. Tais būdais yra .kurstoma liau
dis, kad Urugvajus įsiveltų į karų. Į kųi^ 
prieš kų, ir už kų?

Ogi už Anglijos lordų interesus! Visa vieti
nė spauda deda sieksninius straipsnius už 
sųjungininkus ir kartu piešia komunistinį ir 
nacistinį pavojų. Sulyginama ęjdena su nakčia. 
Koks naivumas tų visų redaktorių! Bet neyien 
naivumas, o ir tikslus piudymas darbininkų ir 
šmeižimas jų vadų, pirmoj vietoj Urugvajaus 
Kompartijos, sindikatų ir visų kultūrinių or
ganizacijų, kurios iki šiol dar veikia.

Anglų sterlingas viskų daro, kad “demo
kratiški” advokatai iš Ateneo tribūnos gintų 
anglų-prancūzų “demokratija.” Anglai turtėja 
iš turtingos Urugvajaus žemės, o Urugvajaus 
liaudis vargo sukaustyta ir net teisių neturi 
savo gimtame krašte. Urugvajaus transportas 
yra anglų rankose.''Nesenoj praeity važiavimas 
geležinkeliais buvo prabanga, nes darbininkas 
uždirbdamas 1.20 negalėjo sumokėti, jei rei
kėjo važiuot iš Montevidejaus į Mercedes, kur 
kainavo 10 p. 28 et. Transportas, lyginant su 
agrikultūros produkcija, yra labai brangus, 
kad beveik neužsimoka ūkininkams vesti že
mės ūkį. Sakoma, kad gyvulių augintojai už 
pristatymų į skerdyklas moka 13 nuoš. kų 
gyvulys kainuoja.

Tacuarembo apskrity bulvės užauga kaip 
batas 42 numerio. Tačiau Urugvajaus darbi
ninkas tų bulvių nevalgo, nes jų pristatymas 
iš Tacuarembo (apie 600 klm.) išeina daug 
brangiau, negu atvežti iš Olandijos. Todėl iš 
Olandijos perkamos bulvės ir tuo pasmerkia
mi Urugvajaus ūkininkai su savo žemės pro
duktais.

Anglų geležinkeliai Urugvajuje daro nežmo
niška spekuliacijų su šalies produktais. Kaip 
įmanydami stabdo ir slopina tautos ekonominį 
progresų. Buvo metai, kad anglų politika bu
vo sustabdžius 25 klm. nebaigta geležinio ke
lio statyba. Ten, tarp Rosario ir Cordona keli 
metai negalėjo išvažiuoti joks- Užimąs po lie
taus. Kaipgi jautėsi tie ūkininkai su savo 

 

žemės produktais? Vienas angiai težino.

Kada prasidėjo urugvajiečių Jtarpe kurtis 

 

transporto kooperatyvai, tai Ibrdai visokiais 
būdais trukdė. Vienu žodžiu, visas susisieki
mas ir prekyba buvo ir iš dalies yra anglų 
monopolis. Bet šis taip pigiai nebuvo atsiek
tas urugvajiečių, kur šiandien turi keletą ke
lių, kuriais tranzituoja autobusai ir sunkve
žimiai. Buvo didelis liaudies spaudimas į sa- 

/vo valdovus, kurie noroms nenoroms turėjo 
ištesėti. Dabar, kada autobusu galima važiuo
ti išilgai ir skersai Respublika ir vietoj 10.28 
už 3.50, tai anglų politika nukreipta, kad kaip 
nors sustabdyti autobusų judėjimų ir priver
tus vėl' jų kišenėn krauti Urugvajaus auksų. 
Anglai žinodami, kad Urugvajaus transporto 
kooperatyvai turi populiariškumo, jieško kito
kiais būdais apeiti liaudį; per savo apmoka
mus agentus—juristus, kelia balsų iš Ateneo 
ir radio City tribūnų, ir per spauda.

Bet Urugvajaus liaudis gerai/ atsimena ir 
žino jų “malonę,” ir šis imperialistinis Euro
pos karas yra ne liaudies reikalams, o lordų, 
kurie turi pavergę šimtus tautų. Du imperia
lizmai Europoje pjaunasi ne už žmonijos lais
vę, bet dar už didesnį pavergimų. Todėl visi 
“demokratų” šūkiai už demokratijų neranda 
ir neras liaudyje pritarimo.

Raganų Gaudymo Isterija'
Amerikos reakcionieriai nebetenka 

galvų, nustoja visokios lygsvaros. Visur 
paneigiama Jungtinių Valstijų Konstitu
cija ir joje užtikrintos žmonių laisvės.

Dabar valdžios pradėta dar negirdėta 
puolimo kampanija prieš tam tikras gru
pes žmonių W.P.A. darbuose* Pradeda
mas taip vadinamas ravėjimas iš tų dar
bų komunistų ir fašistų. Nors Komunis
tų Partija yra absoliutiškai legali orga
nizacija, dalyvauja valdiškuose rinki
muose, stato kandidatus ir tie kandida
tai esti ant oficialio baloto, tačiau W. P. 
A. viršylos gaudys tos partijos narius ir 
mes juos laukan iš darbų. Visiems dar
bininkams išdalinta blankos, kuriose jie 
turi pasisakyti, ar priklauso ar nepriklau
so prie virš minėtų grupių ir turi pasu 
žadėti, kad niekados nepriklausys, kol 
dirbs W. P. A. projektuose.

Tai tikrai negirdėtas atsitikimas 
Jungtinių Valstijų istorijoj^. Jeigu kuris 
žmogus yra nusižengęs prieš įstatymus, 
tai jį valdžia baudžia. Bet kaip

FRANCUOS TRAGEDIJA

momentai, 
suvai- 
ji ga- 
tautas 
ir sa- 
jai ir 

siūle

Francija pasidavė Vokietijai 
ir Italijai. Prie šios baisios 
tragedijos, prie Francijos

. liaudies nelaimės, atvedė jų
pačios Francijos išdavikai Da
ladier,' Bonnet, Blum ir visa 
šaika išnaudotojų, kurie netu
rėjo Francijos užsienio politi- 
tikos, kurie vilkosi Anglijos 
imperialistų, ypatingai suniek- 
šėjusio Chamberlaino uode
goj.

Buvo Europoj
kada Francija galėjo 
dinti taikos rolę, kada 
Įėjo ir kitas mažesnes 
išgelbėti nuo nelaimės 
ve išgelbėti. Tų kelių 
Anglijai pakartotinai
Sovietų Sąjunga, bet Franci
jos išdavikai, tikrieji Penkto
sios Kolonos gaivalai — Dala- 
dier, Bonnet ir Blum—pasirin
ko kitą kelia. Ir tas jų kelias, 
neapykanta Sovietų Sąjungai, 

' bjaurus nusistatymas prieš 
Francijos Komunistų Partijų, 
prieš darbo žmonių laisvę, 
progresų, kultūra ir atvedė 
Francija prie šios baisios ir 
liūdnos tragedijos!

Kokios Taikos Sąlygos?

Dar visų smulkmenų nežino
me, ant kokių sąlygų Vokie
tijos ir Italijos valdonai suti
ko sulaikyti mūšius prieš 
Francijų. Bet jau vien iš to, 
kas yra žinoma, gauname 
baisiai liūdna Francijos atei
ties paveikslą.

Francija užėmė 212,659 
ketvirtainių amerikoniškų my
lių plotą ir turėjo 42,014,594 
gyventojų. Bet Francija turė
jo milžiniškas kolonijas Afri
koj, Azijoj, Okeanijoj ir net 
Amerikoj. Francijos kolonijos 
užėmė 4,687,442 ketv. ameri
koniškas mylias ir turėjo 71,- 
300,bOO gyventojų! Jos kolo
nijos savo plotu 22 kartus 
buvo didesnės už pačių Fran
cijų. Francija su savo kolo
nijomis užėmė bendrai 4,900,- 
101 ketv. mylių ir turėjo 114,- 
000,000 gyventoj ų.

Francija buvo turtinga. Jos 
karo laivynas didelis. Armija 
ir orlaivynas skaitėsi geriau
siu kapitalistinėj tvarkoj. Pre
kybos laivynas didelis, žalių
jų medžiagų jai užteko. Auk
so ir dabar ji turi kelių bilio- 
nų dolerių vertės.

Ir kas atsitiko ? Į taip trum
pų laiką ji parblokšta! Fran
cija begaailestingai sumušta! 
Vokietijos armija užėmė du 
trečdalius Francijos. Jos sos-

tinę Paryžių paėmė! Jos prie
plaukas La Havre, Cherbourg, 
Brest, Nantes, St. Nazaire, La 
Rochelle, su šimtais laivų, su 
laivų budavojimo fabrikais, su 
ten nebaigtais karo ir preky
bos laivais paėmė! Vokiečiai 
užėmė jos industrijos centrus. 
Tik trečdalis Francijos dar 
buvo neužimta, bet ir tas ne
galėjo gintis. Maginote Linija 
paimta. Apie du milionai 
Francijos kareivių pateko į 
nelaisvę!

Ir Vokietija su Italija pa
diktavo jai pertaikos sąlygas. 
Pareikalavo: pastatyti visus 
Francijos karo laivus Vokieti
jos ir Italijos priežiūroj; per
vesti Vokietijai ir Italijai pil
niausioj tvarkoj visus ginklus, 
karo orlaivius, fabrikus, trans
porto priemones, žaliąją me
džiaga, visas Francijos ‘ prie
plaukas. Vokiečiai, kurie yra 
Francijos nelaisvėj, turės būti 
greitai paleisti. Francūzai be
laisviai Vokietijoj bus iki karo 
pabaigos. Francija bus Vokie
tijos ir Italijos naudojama, 
kaipo bazė karui prieš Angli
ja. Tai pilnas Francijos ka
pituliavimas !

Kas Gi Atvedė Francija 
Prie To?

Francija, sekdama Angliją, 
rugsėjo 3, 1939 metais, pati 
paskelbė Vokietijai karą, ne
va Lenkijos apgynimui. Len
kijos neapgynė. Kada Hitleris 
siūlė baigti karų, tai Franci
ja atmetė. O dabar ji su
mušta ir taip besąlyginiai pa
sidavė! Kas gi atvedė tokia 
didelę, turtingą, galingą šalį 
prie tokios pražūties?

“Laisve” ta numatė seniai. 
“Laisvė” numatė, kad Franci
jos politika jų veda prie pra
žūties. šimtus kartų mes tą 
nurodinėjome “Laisvės” skai
tytojams. Paimkime kad ir 
“Laisvę” nuo sausio 25 dienos, 
1938 metų. Mes tada davėme 
redakcinį straipsnį “Francija 
ir Jos Politika.” Mes galėtu
me pilniausiai tą straipsnį 
perspausdinti ir parodyti mū
sų išvadų teisingumų. Mes kri
tikavome Francijos politikų. 
Mes tada, tarpe kitko, rašė
me :

“Nei vienos šalies politika 
per pastaruosius 20 metų ne
buvo taip kreiva, nepastovi, 
susibankrūtavusi, kaip Fran
cijos. štai čia paduosime tik 
trumpų peržvalgų. Franci
ja... palaikė bendrą politi

kų su budeliška caro valdžia. 
Tas gelbėjo carizmui smaug
ti darbininkų judėjimų. Ka
da Rusijoj įsisteigė Sovietų 
valdžia, Francijos imperial
istai, išvien su Anglijos ir 
Japonijos, virto bjauriausiais 
Sovietų Rusijos priešais. Tai 
jie organizavo, finansavo ir 
ginklavo caristus, kontrre
voliucionierius ir intervenci
ją. . . Tai Francijos ir An
glijos sukurstyta poniška 
Lenkija 1920 metais užpuo
lė Sovietų Ukrainą ir Sovie
tų Baltarusija... Tai Fran
cija davė Lenkijai ,185,000 
šautuvų, 100,000 granatų: 
2,320 kulkasvaidžių; 388
kanuolių; 135 karo lėktu
vus; .apie 2,000,000 kanuo
lių svaidinių ir per 100,000,- 
000 šautuvams ir kulkasvai- 
džiams 
davė 9 
ninkus, 
dierius,
oficierius ir 2,120 paoficie- 
rių lenkų pagelbai. . .

“Tai Francija dar ir ilgai 
paskui visaip kenkė Sovie
tams. . . Francija 1921-1922 
metais rėmė Graikijos karą 
pavergimui Turkijos... 
1919-1922 metais Francija 
įsivėlė į karų su rifais, Mo- 
rokkoj, ateidama Ispanijos 
karaliui į pagelbų. Francija 
kartu su kitais imperialistais 
rėmė Chinijos buržuazijų ka
re prieš Chinijos Sovietus, 
bet savo tikslo neatsiekė. 
Italijos kare prieš Ethiopi- 
jų... Francija prisidėjo prie 
pavergimo Ethiopijos. . .

“Kada Vokietijos ir Itali
jos fašistai, 1936 metais, už
puolė Ispanijos liaudį, tai 
Francija ir vėl užėmė pra
gaištingų politika, nors tas 
sudaro pavojų Francijos ko
lonijoms ir pačiai Francijai. 
Francija, vieton ateiti Ispa
nijos liaudžiai į pagelbų, 
dar Sovietų Sąjungų atkalbi
nėjo neremti liaudiečius.”

Toliau ten “Laisvėj” mes 
rašėme, kad Francija ginkla
vo Lenkija, Jugoslavija, Bel
gija,. Rumuniją, čechoslovaki- 
ja, ruošė jas karui prieš So
vietus. O vėliau nusileido Vo
kietijos fašistams, turėdama 
viltį, kad jie puls Sovietų 
Ukrainą. Kada pamatė Fran
cija, kad jai pavojus yra iš 
Vokietijos ir Italijos pusės, 
tai pasirašė bendro apsigyni
mo sutartį su Sovietais.

Ir tame pat “Laisvės” re
dakcijos’ straipsnyje mes rašė
me :

“Francija ir Sovietų Sąjun-

žmogų 
darb&. 
tokios

ŠIŲ DIENŲ AKTUALIJOS
Paėmęs plunksną noriu rašyti, 
Bet širdis pyksta, akys ndr’ lyti...
Nėra Smetonos, nėra mūs vado, 
Prezidentyste jis jau prarado; 
Jis, pasiraitęs ilguosius ūsus, 
Nieko nelaukęs, movė į Prūsus!
—Vai, liūdna žinia!—dejuoja Ginkus, 
Sako, jo viltis, jau yra dingus 
Lietuvoj pirkti dvarelį margą, 
Tenai turėti Berną ir mergą...
Kruze net žodžių jau nesuranda, 
Sau plaukus drasko ir pirštus kanda.. 
—Mūs Tautos Vado jau nebeliko, 
Dėl mūs Lietuva svetima liko!
Liūdnas balselis Bukšnaičio plaukia, 
Jis savo vaiską nubusti šaukia.
—Ai, man tik bėdos, niekas negirdi; 
Vysta man plaučiai ir gniaužia širdį.

Iš pykčio straksi Domas Klingutis, x 
Dantim kalena jis, kai gužutis.
Prieš komunistus šaukia kovoti, 
Bet nieks nenori prie jo pristoti.
Ašaras gaidžio Grigaitis laisto, 
Sugniaužęs kumštis ore jis švaisto.
Plaukų neliko, ir veidas bąla, 
Bepranašaujant Sovietams galą.
Strazdų Steponas yr’ nusiminęs, 
Tarytum “ėmęs” dusyk-devynes...
—Nėra Smetonos—Lietuvos nėra! , 
Tai mano motto, tai mano viera.
O Maikio Tėvas tik atsiduso, 
Pakraipė savo galus jis ūsų;- 
Paleckio fotą jis apžiūrėjo, 
Semito žymę’jis jam uždėjo.
Niuro panelės, liūsta poniutės,

• Liks nebučiuotos jųjų rankutės... 
Gana čiulbėti! Aš juk ne špokas...

. Lenkiuos žemiausiai—
Jūsų Šaipokas.

ga pasirašė bendro apsigyni
mo sutartį, tai yra, gelbėti 
viena kitų atsitikime užpuo
limo. Bet ir čia Francijos po
litika eina pražūties keliu. 
Francija, kaipo Sovietų Są
jungos bendro apsigynimo 
talkininkė, turėtų būti 
ištikima. Bet to nesima
to. Franci joj, kaip buvo, taip 
ir tebėra rusų kontr-revoliu- 
cionierių organizacijos ir 
spauda. Tie fašistiniai gai
valai išvien su francūzais 
fašistais ir Hitlerio šnipais 
dirba nuvertimui dabartinės 
Francijos tvarkos.”
Taip mes numatėme pra

gaištingą Francijos valdonų 
politikų. Po to Francija ir An- • 
glija išdavė Čechoslovakij4« 
Tai buvo didžiausia jos išda
vystė. Francija atsimetė nuo 
bendro apsigynimo sutarties 
su Sovietų Sąjunga, o pasira
šė su Vokietija 25-kių metų 
nekariavimo sutartį. Išdavė 
Albanija. Padėjo fašistams 
laimėti Ispanijoj. Vilkosi An
glijos imperialistų uodegoj 
tol, kol atsidūrė kare.

Kada karas prasidėjo, tai 
Franci jo j Penktosios Kolonos 
žmonės, kurie buvo priešaky
je valdžios, kaip Daladier, su 
pasiutimu užpuolė Komunistų 
Partija ir darbininkų judėji
mų. Komunistų Partijų pa
varė pogrindin. Jie areštavo 
per 10 tūkstančių darbininkų 
išrinktų atstovų parlamentan, 
miesto tarybosna, ir į kitas 
įstaigas. Jie uždarė per 620 
darbininkų unijų. Jie uždarė 
net darbininkų sporto organi
zacijas ir spaudų. Francijos 
buržuazija priešakyje su niek
šu Daladier įvedė baisų, kru
viną terorų. Tas visas pakirto 
Francijos liaudies bent kokį 
norų aktyviai dalyvauti kare. 
Franci jo j reakcija buvo taip 
baisi, kaip ir Vokietijos fašiz
mas. O tuo kartu Penktosios 
Kolonos gaivalai liuosai vei
kė pačios Francijos nelaimei.
Francijos Komunistų Balsas

Kaip Vokietijos arnjįjos 
įsiveržė į Francijų, tai Fran^ 
cijos Komunistų Partija išlei
do apkaltinimų Francijos iš
davikų valdžiai. Tas apkalti
nimas pilnai Lipo “Laisvėj,” 
gegužės 27, 19^)., Francijos 
komunistai sakė:

“Mes kaltiname Francijos 
buržuazija tame, kad ji at
nešė dabartinį karų paverg
dama Vokietijos žmones pa- 
gelba nuožmios Versalio Su
tarties . .. Mes kai t i n a m e 
Daladierį sudaužyme Liau
dies Fronto bendrai su Blum 
ir Jauhaux... ” ,

Toliau Komunistų Partija 
iškėlė dar karta apkaltinimų 
Francijos buržuazijai už iš
davystę Čechoslovakijos ir 
perdavimų jos baisaus ginklų 
arsenalo Vokietijai, kurie da
bar atkreipti prieš Francijų, 
už bjaurių prieš Sovietų Są
jungų politikų, kada Francija 
ir Anglija atvirai provokavo 
karų ir Finliandijų ginklavo, 
siunčiant gausybę karo orlai
vių, minų, kanuolių, rankinių 
granatų ir kitų ginklų finams,

(Tąsa ant 5-to pusi.)

FRANCŪZAI ĮSPĖJA ANGLI
JA NESIKET J FRAN

CUOS REIKALUS

k

partijos, kuri nepatinka valdančiajai kla
sei ir jos partijoms? Sakome, tai yra 
negirdėtas šios šalies istorijoje atsitiki
mas. Kiek čia bereikia prie įvedimo hit- 
Jerizmo čionai Amerikoje?

Mūsų sųpratįmu, šis visas valdžios or
ganų žygis ir netiesotas ir nepateisina
mas, nesuderinamas nei su šalies Kon
stitucija, nei įsu tradicijomis, visai prie
šingas visokiam demokratiniam suprati
mui.

Todėl Workers Alliance, bedarbių ir 
W.P.A. darbininkų organizacija, išleido 
griežtą pareiškimą prieš šitą persekioji- 
mą W.P.A. darbininkų. Workers Alliance 
pasižada suteikti organizacinę ir legalę

pagalbą kiekvienam darbininkui, kuris 
bus persekiojamas arba išmestas iš dar
bo dėl priklausymo prie organizacijos. 
Šis visas dalykas veikiausia atsidurs į 
teismus. Teismai turės išspręsti valdžios 
patvarkymo legalumą.

Keista, kad po visų prityrimų, tūli val
dininkai mano, jog jie teroru išnaikins 
jiems nepatinkamas idėjas, kurių šaknys 
yra šalies ekonominiam gyvenime. Jie 
temato labai trumpai. Šis pasimojimas 
ant W.P.A. darbininkų tik daugiau su
vienys ir padarys didesniais pasiryžė
liais revoliucinius elementus. Kaip tik 
šitas žygis duos persekiojamiems komu
nistams daugiau simpatijų ir užtarimo.

Bordeaux, Francija. — 
Francūzų spauda karčiai 
atsiliepia į atsišaukimą An
glijos ministerio pirminin
ko Winstono Churchillio. 
Jis atsišaukė į francūzus 
atmest savo valdžios padą- 
rytas karo paliaubas su Vo
kietija ir kovot toliau išvien 
su Anglija prieš vokiečius. 
Francūzų laikraščiai kalti
na anglų premjerą Churchi- 
llį, kad jis neteisingai kiša
si į svetimos valdžios reika
lus.

, Francijos ministeris pir
mininkas maršalas Petain 
jau pirmiau perserg&’o 
Churchillį žiūrėt tik saviį 
Anglijos reikalų, o nesikišt 
į Francijos dalykus, ,
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Dienraščio Laisvės Naudai

DIDYSIS PIKNIKAS
BUS VOSE PAVILION PARK

MAYNARD, MASS.

LIEPOS 4 JULY
Piknikas prasidės TO vai. ryte, muzika nuo 2-ros valandos po pietų, programa 

bus 3-čią valandą po pietų.

Šokiams Gros Walley Jason 8 Kavalky Orkestrą

Mk 1 *

Norwoodo Vyry Choras, vadovaujamas M. K. Bolio, dainuos piknike.

Prakalbas sakys R. MIZARA, “Laisves” redaktorius, ir PHIL FRANKFIELD, kandidatas į Jungi. Valstijų 
Senatorius nuo Massachusetts Valstijos.

a.___________________________ ___ ___________ _________________ .______________________________ p | j f 1C i? A TVF A • ----- -—-—----- ------- -------------- -•----------------------- 1u S V \1 9 .11 u, i > JLTJl ./*. •■
į Worcesterio Merginų Choras; Norwoodo Vyrų Choras, vadovybėj M. K. Bolio; Liaudies Balso Choras, vadovybėj B. Petrik, iš Lowellio;
i Laisvės Choras, vadovybėj B. Petrik, iš Haverhillio; Rusų Choras, vadovybėj M. Bayrak, iš So. Bostono; Rusų Šokikų-Dainininkų
1 Grupė, vadovaujama Sasha Crugley, iš Bostono.

O O K L Y N , N. Y.
■ .

Dienraščio Laisvės Rengiamas
s •

Didysis Piknikas
BUS KLAŠCIAUS CLINTON PARKE

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

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

v
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ĮŽANGA 40 CENTŲ ASMENIUI
Brooklyno Aido Choras,, vadovaujamas Aldonos Žilinskaitės, dainuos piknike.

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

Neck, N. Y., vadovybėj Geo. Kazakevičiaus ir Brooklyno Aido Choras, vadovybėj Aldonos Žilinskaitės.
' / . I

George Kazakevičiaus ir John Nevins Orkestras
Dvi šešių kavalkų orkestras gros šokiam be pertraukos.
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Lietuva Garsi ir Savo Kalėjimais — Kiek 
Turime Studentų — Tiek ir Kalinių...

sius pastatėm iš didelės ar- 
klydės 2 kazematus ir aukš
tis 200 žmonėms ir valgyk
lą. Statytojai dirbo prie 
sunkiausių aplinkybių pus
nuogi. Prie kiekvieno buvo 
pastatytas sargas. Tarp 
pirmųjų stovyklos “įsteigė
jų” buvo tarp kitų tau ži
nomų draugų: Vilimas—ir 
Eigalavičius statybos dar
bininkai streikininkai ir 
baigusieji teisininkai, Pa
jaujis ir Ginzburgas. Drau
gė Rachel Valenskytė čia 
buvo atvežta po to, kai išsė
dėjo 7 metus kalėjimuose! 
Jinai tiek buvo kankinama, 
kad neištverė ir psichiškai 
apsirgo. Abelnai čia mus 
kankina kiek gali ir ligo
nius varo į sunkų darbą— 
akmenis tašyti. Taip drau
gas Kačiulis sunkiai apsir
go ir turėjo 40 laipsnių kar
ščio, tačiau po poros dienų 
jau jam buvo liepta eiti 
dirbti... taip pat ir atsitiko 
su draugu Kondratu ir ki
tais draugais. Daugelis iš 
mūsų silpni arba serga, ka
dangi, kaip žinai, visi mes 
jau turim “atsėdėtus” 7-8 
metus Lietuvos belangėse... 
Aš, Antanas ir Jokūbas tu
rime išvien atsėdėtus 34 me
tus! Mes tos sąskaitos ne
užmiršime ir netrukus ateis 
diena, kai fašistams tai pri
minsime. ..

“Dienotvarkė pas mus to
kia: kėlimas—5 valandą ry
to, 5:30 himno giedojimas 
ir patikrinimas, gimnastika 
ir “pusryčiai”. 6:30 iki 12 
darbas 12—12:30 pietūs 
nuo 12:30—6 darbas, 6:30 
vakarienė, 8:30 vakarinis 
patikrinimas ir himnas. 
Šiaip mes praleidžiam savo 
sunkias dieneles. Viršinin-- 
kai pumpuoja mums draus
mes ir “šeria” 100 gramų 
duonos ir netikusios sriu- ■ 
bos prie to dar prideda 
'dvasios peno “Lietuvos Ai
dą.” Mūsų liogerio viršinin
kas yra Kondrackis, kuris 
pasižymi žiaurumu, taip pat 
jo padėjėjas Rudaitis. Ru
daitis buvo Varnių koncen
tracijos stovyklos viršinin
kas; už nuopelnus (apvogė 
Varnių stovyklos iždą) gavo 
6 metus, tapo paleistas ir 
paskirtas Dimitravos sto
vyklos viršininku.)...

“Tankiai gauname karce
rio baudą, arba neleidžia 
mums pasimatymų, laiškų ir 
panašios baudos. Tačiau ar
šiausia yra su policininkais, 
kurie kaip žvėrys puola 
mušti suimtuosius.

Taip seniau tapo nežmo
niškai sumušti suimtieji 
Tičmonas ir Daugtartas, 
juos sumušė policmanai Ga
velis ir Garšvinskis. Nese

(Laiškas iš Vilniaus).
(Pabaiga)

Jis savo paskaitoj pažy
mėjo, kad Lietuva yra įdo
mi šalis, kiek turi studentų, 
tiek kalinių, kiek profeso
rių ir kito mokslo persona
lo, tiek raktininkų ir virši
ninkų (kalėjimų sargų)... 
tačiau kalėjimų yra Lietu
voj daugiau, jis pabrėžė, nei 
aukštesniųjų mokyklų bei 
universitetų. Mūsų tėvynėj, 
kaip statistika rodo, yra 

t apie 4,000 studentų ir tiek 
kalinių! 400 mokslo perso
nalo, profesoriai, docentai ir 
asistentai. Iš tų 4,000 kali
nių daugiau nei 500 yra po
litiniai kaliniai. Tarp poli
tinių kalinių daugelis sėdi 
jau nuo 1926-27 m.; didelė 
dalis politkalinių sunkiai 
apsirgo besėdėdami kalėji
me. Kalėjimai pilni moterų, 
nuteistų už progresyvės idė
jos skleidimą ir taip pat 
jauniiftas bei mažamečiai! 
Moterys daugiausia sėdi 
Kauno ir Ukmergės kalėji
muose; jaunimas Raseiniuo
se, o mažamečiai — Kalna- 
beržų vaikų “auklėjimo” 
kolonijoj (kunigo Labanaus
ko vedama “kolonijalinė- 
krikščioniška” įstaiga, kur 
kasdien teikiamos beržinės 
košės porcijos...).

Ypatingai sunki ir ne
žmoniška yra Lietuvos po
litinių kalinių padėtis. Lie
tuvos reakcija šėlsta prieš 
agoniją, tačiau jokios rep
resijos ir joks teroras nega
lės įveikti žmonių noro lais
vės ir demokratinės sant
varkos Lietuvoj.

Kalėjimuose politkaliniai 
nenupuola dvasioj ir pasi
ryžę laukia visiško išlaisvi- 
nimo.

Apie padėtį kone, stovyk
loj galima sužinoti iš vieno 
draugo Z. laiško, kurį jis 
slaptai išsiuntė man. Tas 
draugas jau kelintąsyk toj 
stovykloj ir nors jisai ligui
stas, jis labai kankinamas. 
Draugas Z. rašo savo laiš
ke : “Dimitravos dvaras— 
Kone en t racijos stovykla 
No. 1.

“Dimitravos darbo stovyk
la, kuri yra viena iš trijų 
stovyklų, yra 10 kilometrų 
nuo Kretingos. Dvaras buvo 
pastatytas prieš 110 metų 
baudžiauninkų, nuo 1937 m. 
ten tebesiranda naujoviški 
baudžiauninkai... Aš su 
grupe liogerininkais - “pir
mūnais”, — turėjom patys 
sau statyti kalėjimą, o ka
dangi pritrūko statybinin
kų, suėmė apie 25 streikuo
jančius statybos darbinin
kus ir privertė juos statyt 
sau kalėjimą. Per 2-3 mėne

Kairėj: Henry L. Stimson, neseniai paskirtas karo 
sekretorium. Frank Knox, paskirtas 

laivyno sekretorium.

niai policininkai sumušė tei
sininką B. Fridmaną, kuris 
jau kelis syk atgabenamas 
į mūsų stovyklą. Dabar at
vežė apie 100 naujai suim
tų—tai bedarbiai, kurie su
streikavo prie miesto dar
bų susirėmime su policija 
netoli Vilijampolės. Ten 
įvyko didelės grumtynės, 
tačiau darbininkai nenusi
leido ir atrėmė kastuvais 
policijos puolimus. Tarp tų 
suimtųjų daugel kas yra 
sunkiai sužalotas.

Ypatingai sunki yra mo
terų padėtis Dimitravo j. Jos 
sunkiai dirba, nuo 5 ryto iki 
8 vai. vakare. Nėra joms 
specialiai skirta moterys 
policininkės, o vyrai polici
ninkai iš jų grubi joniškai 
tyčiojasi.

Žvalgyba čia turi apie 
10 ir daugiau provokatorių, 
tačiau mes beveik visus 
juos žinome ir saugojamės. 
Susipratę politiniai kaliniai 
stovykloj organizuoti kolek
tyve ir dalinamės visu kuo. 
Gauname iš šeimų ir gerų 
žmonių paramos. Ūpas, ne
žiūrint viso ko, geras ir 
svarbiausia, kad tarp visų 
internuotų vyrauja solida
rumo dvasia ir įsitikinimas, 
kad, audroms praėjus, mū
sų tėvynė bus laisva šalis 
ir mes būsim laisvi ir nau- ’ 
dingi šalies sūnūs.

“Spaudžiu tavo dešinę ir 
linkiu sėkmės mūsų kovoj 
už darbininkų reikalą ir lai
svos Lietuvos.”

Taip baigia draugas Z. 
man savo laiškutį, kuris 
buvo rašytas ant plono po- 
piero ir per didelius vargus 
pateko man į rankas.

Lietuvoj kalėjimai yra 
pilni geriausių žmonių—an
tifašistų laisvės kovotojų.

Kalėjimuose sėdi darbi
ninkai kovotojai už komu
nizmą, studentai ir studen
tės, socialistai, socialdemo
kratai (kaip studentas Lie
poms, 1935 m. kariuomenės 
teismo nubaustas 12 metų 
už tai, kad rado pas jį “Kul
tūros” žurnalą ir kad daly
vavo legaliam susirinkime 1 
gegužės universitete). Be- 
partiniai ūkininkai sėdi už 
tai, kad kovojo už savo eko
nominius reikalus prieš tau
tos gengsterius ir lupikus— 
tautininkus, ateitininkai ir 
katalikų darbininkų sąjun
gos nariai, kurie reikalavo 
Lietuvai laisvės...

Lietuvos kalėjimuose tie 
politiniai kaliniai patys sa
ve šviečiasi ir slaptai veda 
politinio auklėjimo darbą, 
nepaisant administracijos 
persekiojimų ir nors ir pa
tekę į kalėjimą “ateitinin
kas” — katalikas ar liaudi
ninkas daug kas (kaip pa
rodė gyvenimas) išeina ap
sišvietęs darbininkų vadas- 
komunistas. Neveltui kalė
jimai,—o ypatingai Kauno 
kalėjimas — buvo praminti 
komunistų a k a d e m i jomis 
(taip rašė katalikų dienraš
tis “Rytas”).

Kalėjimai Lietuvoj tai 
geriausia vargo mokykla 
būsimiems tikriems Lietu
vos liaudies vadams. Per
nai politiniai kaliniai paro
dė savo tėvynės meilę. Kai 
įvyko politinė krizė Lietu
voj, politkaliniai kolektyviai 
pareiškė, kad jie eina sava
noriais ginti savo tėvynę 
nu(į hitleriško priešo ir sa
vo prakaitu uždirbtais cen
tais aukojo ginklų fondui!... 
Tačiau ponas teisingumo 
ministras, liaudininkas Ta-
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mošaitis, beviešint kalėji
muose, neėmė tai dėmesin 
ir paklausė politkalinius, 
“ką jūs veiksite su ginklais, 
kai Sovietų Sąjunga užpuls 
ant Lietuvos?”

Politkaliniai, nors ne dak
tarai, ne valdžios stipendi
ninkai, bet gavę savo moks
lą ir kovos liniją kalėjime, 
atsakė jam visi, kaip atsa
kė paprastas 17 metų jau
nuolis Raseinių kalėjime,— 
Sovietų Sąjunga yra mūsų 
valstybės ir jos liaudies ge
riausias draugas ir ji nie
kuomet mus neužpuls—SSS 
R. turi ne imperialistų ar 
plutokratų fašistų vyriausy
bę—bet darbininkų... Taip 
tas jaunuolis su pūslėtom 
rankom už grotų išdrįso pa
mokinti poną ministerį ir 
teisių mokslų daktarą A.

IŠ SLA SEIMO
(Tąsa 1,110 1-mo pusi.) 

angliškai, teisėjas Zuris 
gražia lietuvių kalba užtik
rino delegatams ir svečiams 
laisvę mieste. “O jeigu”, sa
ko, “atsitiktų kokis nesusi
pratimas ar nesmagumas, 
kreipkitės į mane.”

Antras seimą sveikino 
Lietuvos konsulas P. Dauž
vardis. Savo kalboj konsu
las Daužvardis prisiminė ir 
apie vėliausius įvykius Lie
tuvoje.

Nupeikė tuos, kurie per- 
greitai daro savotiškas iš
vadas. Užginčino blogos va
lios žmonių skleidžiamus 
gandus, kad Lietuva esanti 
“okupuota svetimos armi
jos.” Permainos valdžioje 
irgi nereiškiančios pagrin
dinį pakeitimą socialės ir 
ekonominės sistemos Lietu
voje.

Kas liečia Raudonosios 
Armijos būrius Lietuvoje, 
konsulas Daužvardis sake, 
tas padaryta bendru Sovie
tų Sąjungos ir Lietuvos su
sitarimu. Bendram abiejų 
valstybių saugumui.

Konsulo kalbą delegatai 
palydėjo garsiais delnų plo
jimais. Jo kalba, kaip gir
dėjau, užpylė didelę dozę 
šalto vandens tūliems žmo
nėms. Nekurie Grigaičio 
f rentai jau iš anksto gyrėsi, 
kad Grigaitis pasiūlysiąs 
seimui rezoliuciją, pasmer
kiančią naująją Lietuvos 
vyriausybę ir, žinoma, So
vietų Sąjungą.

Antra Sesija
Popietinė j sesijoj, kai 

mandatų komisija prirengė 
seimui raportą, prezidentas 
iššaukė eilę buvusiu prezi
dentų, generalių organiza-

Prakalbos Lietuvos ir Karo Klausimais
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.

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 Ą. Bimba.

Great Nečk, N. Y., penktadienį, birželio 28 d., 7:30 vai. 
vakare, A. J. Kasmočiaus Svetainėj, 91 Steamboat Rd., 
kąlbės D. M. šoĮomskas 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. šolomsfcas ir lopas Gasiunas.

Lietuviai! Lankykįtės į šias prakalbas! Išgirskite tei
sybę apie Lietuvą. Džiaugkimės kartu su laisva Lietuvos 

f liaudimi. Išgirskite tiesą apie pasaulinį karą.
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Tamošaitį apie skirtumą 
tarp ius Berlinum ir Ro- 
manum (Romos ir Berlyno 
teises) ir naujos proletaria
to teises sąvokos...

Išsigando Lietuvos ponai, 
kad daug sąmoningų žmo
nių nori griebtis už ginklo, 
gali būti pavojus jiems pa
tiems ... ir paleido iš kalė
jimo tik 21 žmogų; o pulki
ninkas Saladžius Šaulių va
das, kuris yra žįnomas pro- 
hitlerininkas ir Smetonos 
artimas kūmas, išleido slap
tą įsakymą Šaulių vadams 
nepriimti į Šaulių Sąjungą 
didesnėmis grupėmis, buvu
sių opozicinių partijų narių, 
—jau nekalbant apie komu
nistus ar socialistus.

Antakalnis.
Vilnius, gegužės mėn.

torių ir šiaip jau žymesnių 
narių pareikšti mintis.

Mandatų komisijon Bago- 
čius paskyrė pittsburgiečius 
—Količienę ir Bakaną, ir 
chicagietį A. Zalatorių. Pir
mieji du, sako, naujienie- 
čiai, trečiasis—sandarietis. 
Reiškia, kaip Pildomo
sios Tarybos rinkimų balsų 
skaitymo komisijoj B ago- 
čius turėjo saviškių didžiu
mą, taip didžiumą paskyrė 
į mandatų komisiją.

Iki pusei po penktos va
landos mandatų komisija 
dar nebuvo sugrįžusi ir kal
bėtojų listui išsisėmus, pir
mininkas uždarė antrą sesi
ją. Išeinant iš salės teko su
tikti vieną komisijos narį, 
kuris ypatiškai pranešė jū
sų Reporteriui, kad seime 
dalyvauja pilnai 226 dele
gatai. Esą daug prisiųsta 
skundų. Pilną raportą iš
girsime trečioje sesijoje.

Rep.

Pittsburgh, Pa.
1940 m. birželio mėn. 30 d. 

Jaunieji Amerikos Lietuviai, 
Pgh., Adomo sode (Adams 
Grove), Castle Shannon, Pa., 
Route 88, rengia pirmą ir di
džiausią pikniką-gegužinę.

Gegužinę rengia radio pro
gramai palaikyti, tuo norima 
kiek galima daugiau lietuvius 
supažindinti su lietuviška mu
zika bei dainomis.

O be to yra didžiausias tik
slas išlaikyti lietuvišką kalbą 
ir papročius jaunimo tarpe, 
nes jau retai bepasitaiko, kad 
jaunimas gražiai kalbėtų tė
vų kalbą ir žinotų jų papro
čius.

Todėl, prašome visus atsi
lankyti ir paraginti draugus, 

pažįstamus ir vaikus. Tuo pa- 
remsit tą sunkų jaunuolių dar
bą, o svarbiausiai praleisite 
gražų paskutinį birželio die
nos vakarą, skambant lietuviš
kai muzikai ir dainoms.

Atsilankiusiųjų palinksmini
mui bus renkamos vakaro gra
žuolės, kurios gaus gražias do
vanas.

Prašome nepamiršti birželio 
30 d.

George Žilinskas.

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų.

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

Gatve ar kaimas ..........................................................................................

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

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

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

Rankvedis angliškai kalbantiems mokytis lietuviškai. 
Taipgi naudotinas lietuviškai kalbantiems 

mokytis angliškai.

PARAŠO DR. J. J. KAŠKIAUČIUS

Šis ranlyvedis bus gatavas pabaigoj liepos mėnesio 
šių 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.

256 PUSLAPIŲ. KAINA $1.50

Lithuanian-English 
Self-Instructor

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

Rūgšti ruginė, sąldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, sepvi- 
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 r Spice Cake, Stollen 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

Siunčiame duoną per paštą j kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant Jūsų pareikalavimo, sutelksime informacijas apie svori ir kainas.

(•VARPAS BAKERY 36-40 Stagg Street Brooklyn. N. Y.

Ketvirtadienis, Birž. 27,/mot 
; ......................-nssa-a............ ....y.jcca

Šimtai Politinių Ratiniu
Išlaisvinti Latvijoje

Ryga. — Naujoji Latvijos 
vyriausybė paliuosavo 250 
politinių kalinių visoje ša
lyje.

Bordeaux, Franci j a, birž. 
25.—ši diena buvo paskelb
ta Franci joj kaip liūdėjimo- 
gedulo diena dėl to, kad 
Franci j a liko sumušta kare.
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DETROITO ŽINIOS
Šiemet sukanka 25 metai 

nuo įsikūrimo Am. Lietuvių 
Literatūros Draugijos. Visos 
lietuvių kolonijos paminės tas 
sukaktuves rengdami prakal
bas’ su programomis, parodys 
nuveiktus darbus šios garbin
gos organizacijos per 25 me
tus! Detroito LLD 52 kp. 
taipgi rengia tokį paminėjimą 
spalio 27 d. Kad nuodugniau 
prirengti tokį apvaikščiojimą, 
tai būtinai reikia visoms pa
žangioms lietuvių organizaci
joms veikti bendrai. Todėl, 
LLD 52 k p. komitetas šaukia 
visų pažangiųjų organizacijų 
valdybas ir pavienius narius į 
susirinkimą, kuris įvyks liepos 
(July) 4 d., 7 :30 vai. vakare, 
Draugijų Svetainėj, 4097 Por
ter St. Būtinai dalyvaukite 
šiame susirinkime!

Kviečia LLD 52
Kuopos Komitetas.

Prakalbos
Rengia Lietuvių Kongreso 

Detroito skyrius, birželio 30 
d., 7:30 v. vakare, Draugijų 
Svetainėj, 4097 Porter St. 
Perversmas Lietuvoj, fašistinė 
diktatūra žlugo. Smetona su 
savo kolegom išbėgo ir prisi
glaudė vieni pas Hitlerį, kiti 
pas Mussolinį. Kad plačiau su
žinoti, kas atsitiko perversme 
ir kas dėsis ateityje Lietuvoje, 
dalyvaukite šiose prakalbose. 
Kalbės “Laisvės” redaktorius 
R. Mizara ir K. Michelsonas, 
kurie yra plačiai susipažinę 
su Lietuvos praeitim ir šian
dieniniais nuotikiais.

Kviečia
L. K. D. S. Komitetas.

Reakcija Plečiasi Amerikoj
Karo rengėjai, pelnų grobi-

kai su Roosevelto parama or
ganizuoja taip vadinamą “ša
lies Gynimą.” Į šitą organiza
ciją susikopė visos juodžiau
sios jėgos, visi padaužos. Jie 
puola unijas, organizacijas ir 
namuose miegančius žmones, 
ir ant gatvių praeivius; visus, 
kas yra su pažanga ir prieš 
karą. Chicagoj, Grand Ra- 
pidse ir Hamtramko miesto ta
rybos vienbalsiai nutarė nu
imti Komunistų Partijos kan
didatus nuo “baloto”. Detroi
to M. Taryba daro tą patį. 
Valstijos Legislatures šaukia
mas specialis posėdis irgi tuo 
tikslu. Civilių Teisių Federa
cijai įsakyta, “išsikraustyti iš 
raštinės ir iš Detroito, kitaip 
bus viskas iš pamatų sunai
kinta.” Namo savininkas pil
nai sutinka su “Šalies Gyni
mo” organizacijos patvarky
mu. Pažangesni mokytojai ir 
prieš karą nusistatę raštinių 
darbininkai vejami lauk iš 
darbo. Vadinasi, reakcija siau
čia visoj Amerikoj ir visose 
įstaigose. Civilių Teisių Fede
racija kovoja smarkiai prieš 
šią reakciją, bet be organiza
cijų ir pažangiosios visuome-: 
nės paramos ilgai negalės gin
ti mūsų civiles teises. Todėl, 
yra šaukiama visų pažangių
jų lietuvių organizacijų valdy
bų nariai ir šiąip pavieniai 
žmonės, kuriems tik apeina 
liuosybė visos žmonijos. Susi
rinkimas įvyks liepos (July) 
4 d., 8 v. vakaro, Draugijų 
Svetainėje, 4097 Porter St.

Kviečia
C. T. F. Pildomasis Ko-tas: 

R v. Knax, 
J. Barron, 
J. Luobikis.

draugai, kurie džiaugsmin
gai, ir laisvės pasiilgusiais 
veidais mojo ranka į minią. 
Tas taip paveikė demons
traciją, kad tūkstančiai pa
sileido prie kalėjimo vartų 
ir kumštimis pradėjo į juos 
daužyti. Policija tada žvė
riškai puolė demonstraciją 
ir daugelį suėmė ir sumušė. 
Buvo daug susirėmimų su 
policija.

Iš tos demonstracijos Jus
tui Paleckiui pasisekė išeiti 
sveikam ir nuėjo į savo kas
dieninį darbą į jyiaironio g. 
12 Nr. redaguoti pažangų 
dienraštį “Laiką”. Apie 11 
vai. naktį į redakciją atėjo 
žvalgybininkai, iškratė re
dakcijos butą ir patį Palec
kį ir “įstatymo vardu” su
ėmė.

Paleckis tapo suimtas, ta
čiau draugai spėjo laiku 
gauti jo “Lietuvos Darbo 
Respublikos” deklaraciją ir 
ji buvo platinama visoj Lie
tuvoj.

Su savo įprastu šypsniu 
Paleckis atvyko į Dimitra- 
vos koncentracijos stovyklą’ 
—ten jį sutiko draugiškai 
“inteligentų kameroj“, kur 
sėdėjo Š. M., vienos oficia- 
lės įstaigos tarnautojas, N. 
teisininkas ir daugiau. Jį 
tuoj paskyrė “geresniam 
darbui”, ne akmenis tašy
ti, bet malkas pjauti...

O Kaune antifašistinis 
judėjimas, Komunistų Par
tijos vadovaujamas, augo iš 
dienos į dieną. Spalių 13 d. 
vėl pasikartojo darbininkų 
demonstracija. Susirėmimas 
su policija buvo aršesnis ne
gu dieną, anksčiau.

Policija atakavo
giau už Muravjovo kazokus 
beginklius vyrus ir mote
ris, juos smarkiai sumušė 
ir nuvedė į kalėjimą. Tačiau 
masės pasipriešino terorui 
ir kas tik kuo galėjo, davė 
policijai ir žvalgybai smūgį 
už smūgį. Ypatingai hero
jiškos buvo darbininkės ir 
jaunuolės.

Dabar kapų lotų pusiau nužeminta 
kaina, pirmiau buvo šimtas dolerių, 
o dabar penkiasdešimts dolerių. Su
sirinkime sužinosite daugiau apie 
tus. —A. Stravinskas, koresp.

(151-152)

lo-

neblo-

DETROIT, MICH.
Sekmadienį, birželio 30 d., 7 v. v. 

Draugijų Svet., 4097 Porter St., 
įvyks svarbios prakalbos. Kalbės 
“L.” redaktorius R. Mizara. Prakal
bų tikslas: Pagerbimui Lietuvos Lai
svės ir Politinių Kalinių Paliuosavi- 
mas. Todėl yra svarbu, kad kiekvie
nas lietuvis dalyvautų šiose prakal
bose ir išgirstų ką naujo pasakys 
kalbėtojas. — A. Dapsis. (151-152)

MINERSVILLE, PA.
LLD 9-tas Apskritys ruošia pik

niką, sekmadienį, 30 d. birželio, 
pradžia anksti rytą iki vėlai nakties, 
Mar-Lin Giraitėj, palei Minersville. 
Kviečiame vietinius ir iš apylinkės 
dalyvauti, pavalgyti skanių užkan
džių ir išsigerti gero gėrimo. Bus 
gera orkestrą šokiams. Programoj 
dalyvaus Shenandoah LDS Mainie- 
rių Kvartetas. —■ Kom. (151-152)

BRIDGEPORT, CONN.
ALDLD 63 kp. susirinkimas įvyks 

penktadienį, birželio 28 d., 407 La
fayette St., 7:30 v. v. Visi nariai 
būtinai susirinkite, nes reikalinga 
tinkamai prisirengti prie prakalbų, 
be to, yra dauigau svarbių reikalų 
aptarti. — J. Mockaitis, Rašt.

(151-152)

JUSTAS PALECKIS
(Pabaiga)

** inteligentija Išsijudina
Vakare 8 vai. Kaune ly- 

jo, bet nežiūrint lietaus, iš 
visų pusių į Vytauto Pros
pektą pasipylė žmonių ma
sė.

Tą dieną buvo ant grei
tųjų nutarta sušaukti anti
fašistinę padėkos demons
traciją prie Sovietų atsto
vybės.

Tą šūkį pasekė daugelis 
tūkstančių. Atėjo darbinin
kai statybininkai, fabriko ir 
dirbtuvių darbininkai, tar
nautojai. Ypatingai gausus 
buvo toj demonstracijoj in- 

w teligentų būrys. Dalyvavo 
žurnalistai priešakyj su 
Justu Paleckiu, rašytojai su 
Korsaku Radžvilu, Liudu 
Gira, Cvirka, Liudu Dovy
dėnu (visi premijuoti), da
lyvavo menininkai su Ste
ponu Žuku, Rimtu Kalpoku 
ir Mackevičium priešakyje. 
Po to, kai žurnalistas drg. | 
Aleksas iš “Laiko” redakci
jos (kuris vėliau buvo su
areštuotas) pasakė kalbą 
apie darbo žmonių džiaugs
mą, apie ponijos ir Smeto
nos įsivaizdinimą, būk jie 
“išvadavo” Vilnių ir apie 

uvos padėtį, dar kalbė
senas draugas darbinin- 
iš masės. Jis pasiūlė 

rezoliuciją Sovietų 
už Vilniaus su- 

Lietuvai.

Minia entuziastingai pri
tarė kalbėtojams plojimais 
ir pradėjo dainuoti “Inter
nacionalą”. Iš masės buvo 
mesti lozungai, “Lai gyvuo
ja laisva, nepriklausoma 
Lietuva”! “Lai gyvuoja So
vietų Sąjunga— darbo žmo
nių tėvynė ir mažųjų vals
tybių gynėja!” “Lai gyvuo
ja Lietuvos Komunistų 
Partija, kovotoja už Lietu
vos išlaisvinimą”! “Lai gy
vuoja proletariato vadas 
drg. Stalinas!”

Iš Laisvės ai. Nr. 7 ir III 
Policijos Nuovados pasilei
do pulkas sužvėrėjusių po
licininkų, kurie su guminė
mis lazdomis (arba kaip jos 
vadinamos Lietuvoj, “bana- 
hom”) pradėjo ruoštis iš
sklaidyti taikingus demons
trantus, tačiau minia tuoj 
suformavo didelę žygio ko
loną, kuri buvo kaip plieni
nė siena ir “faraonai” (po
licininkai) nedrįso paliesti 
tos vieningos ir pasiryžu- 
sios masės.

Demonstrantai Prie 
Kalėjimo

Pirmoj eilėj ėjo, tarp
tų, ir Justas Paleckis, kuris 
kvietė į demonstraciją Lai
svės alėjoj bevaikščio jau
čius darbo žmones.
' Demonstracija ėjo Lais
vės alėja, Mickevičiaus gat
ve ir užsuko į kalėjimo pu
sę. Demonstrantų daina 
“Juodvarnių armija” iš vie
nos pusės įbaugino visokių 
plaukų buržujus, kurie sau 
vaikštinėjo gatvėmis išsi
gandę ir Smetonos pareigū
nus bei patį “tautos vadą”, 
tačiau nudžiugino tamsiose 
kamerose desėtkus politinių 
kalinių.

Prie kalėjimo buvo susto
ta, žmonės sugiedojo darbi
ninkiškų dainų ir vienas 
kalbėtojas pareikalavo poli
tinės amnestijos. Iš kalėji
mo langelių pasirodė keli

ki-
Į._/.

imą

Vietoj buvo išrinkta 7 
žmonių delegacija, kuri tą 
rezoliuciją įteikė Sovietų 
atstovui. Tada viena kalbė
toja darbininkė nušvietė 
politinių kalinių sunkią pa
dėtį. Ta draugė nurodė, kad 
tikrieji kovotojai už Lietu
vos nepriklausomybę ir už 
šalies bei žmonių gerovę 
gr’darni kalėjime, o dyką

sniai ir liaudies priešai 
3vai vaikščioja ir gruo- 
niškai išnaudoja šalį.

Francijos Tragedija
(Tąsa nuo 2-ro pusi.)

dabar ir patys savo šalies 
Francijos

ir Francijos 
Dėl Francijos ne- 
fronte komunistai

atvirai kaltiname
išda-

o 
apgynimui neturi, 
komunistai iškėlė apkaltinimą 
už įvedimą bjauraus ir kruvi
no teroro prieš darbo liaudį 
ir leidimą laisvai veikti Hit
lerio agentams 
fašistams.
pasisekimų 
sakė:

“Mes
tuos prasižengėlius ir 
vikus, kurie davė sumušimą 
po sumušimo ir kurie grū
moja mūsų žmonėms nubloš- 
kimu į katastrofą. Prašali- 
nimui besiartinančios kata
strofos, pasitikėjimui' ir nu
galėjimui visų pavojų, iš kur 
jie besiartintų, reikalingi visai 
kiti žygiai, negu dabartinės 
valdžios daromi. Virš visko, 
reikia daryti žygius atsteigi-

mui žmonių teisių!”
Ir Francijos komunistai 

ri vilt|, kad Francija nežus, 
kad jos kolonijos turės ga^ 
savo laisvą gyvenimą, o Fran
cijos liaudis eis garbingos Pa
ryžiaus Komunos keliu, linkui 
atstatymo buržuazijos nuo ga
lios. Francijos liaudis turės 
paimti savo reikalus į savo 
rankas. Francijos buržuazija 
pasirodė, kad ji visiškai neti
kus šalies reikalus tvarkyti. Ji 
turėjo didžiausius turtus, di
džiausius pasaulyj plotus, o 
tuo pat kartu privedė šalį prie 
tokios baisios katastrofos!

Vai. Sūnus.

DETROIT, MICH.
LDS 86 kp. susirinkimas įvyks 

vieną savaitę anksčiau, tai yra bir
želio 30 d., 10 vai. ryto., 1035 Ca- 
niff. Visi nariai dalyvaukite, nes 
bus rinkimas delegatų į LDS Seimą. 
Turime ir kitų svarbių reikalų ap
tarti. — A. Varaneckienė.

(151-152)
tu- SO. BOSTON, MASS.

ALDLD 2 kp. susirinkimas įvyks 
penktadienį, birželio (June) 28, pra
sidės 8 vai. vakare, bus Piliečių 
Kliubc, 376 Broadway. Visi nariai 
yra kviečiami dalyvauti šiame susi
rinkime, nes bus tariama prisiren
gimas prie Maynardo pikniko nau
dai dienraščio “Laisvės” Jr yra kitų 
svarbių reikalų. Taipgi tarsime ir 
apie tą pikniką, kuris rengiamas 
bendrai su montelliečiais. — Sckr. 
V. (150-152)

FOTOGRAFAS

IŠDAVIKAI SUMUŠĖ FRAN
CUI 0 NE VOKIEČIAI, SA

KO FRANC. GENEROLAS

lai-

ar-

Bordeaux, Francija.—Tai 
išdavikai, penktoji kolona ir 
visi išdavystės agentai su
mušė Franci ją, o ne vokie
čiai, kaip rašo francūzų ge
nerolas . Maurice Duval 
kraštyje “Journal.”

“Ar bet kuriai kitai
mijai bet kada buvo taip 
smeigta peiliu į nugarą, 
kaip kad dabar mūsų armi
jai?” klausia generolas Du
val ir sako: “Mes kovojome 
narsiai ir didvyriškai. Net 
mūsų priešas tatai pripažįs
ta.

“Bet mes tapome užpulti 
iš užnugario, kuris buvo ne
apsaugotas.”

Washington. — Anglijos 
įgaliotiniai nori, kad Ame
rikos fabrikai pastatytų 
Anglijai po penkis tūkstan
čius karinių orlaivių kas 
mėnesį.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
SHAFT, PA.

SLA 199 kp. ruošia pikniką, sek
madienį, 30 d. birželio, Brandonville 
Fire Co. Parke. Pradžia 10 vai. ryto. 
Bus sveikų gėrimų ir užkandžių. Tu
rėsime gerą orkestrą šokiams. Ne
paisant kad ii’ bus lietaus, piknikas 
vistiek įvyks, nes parke yra pasto
gė. Kviečiame vietinius ir iš apy
linkės dalyvauti. — Kom. (151-152)

NANTICOKE, PA.
Lietuvių Laisvų Kapinių Draugi

jos metinis susirinkimas įvyks sek
madienį, birželio 30 d., 11 vai. ryto, 
kapinėse. Visi draugijos nariai būti
nai turi pribūt, nes bus daug naujų 
nutarimų. — E. Cibulskicnė, \Sekr.

(151-152) V

PLYMOUTH, PA.
Laisvų Kapų Bendroves susirinkt 

mas įvyks birželio 30 d., 2 vai. po 
pietų. A. Stravinsko Svet., 40 Ferry 
St. Draugai prašomi dalyvauti, nes 
yra daug svarbių dalykų apsvarstyt.

Į ESTATE OF £ 

| BARRY P. SHAUNS 
; (Shalinskas) s

FUNERAL HOME
VESTIE E. DAVIS

: Licensed Mgr. ?

84-02 Jamaica Avenue { 
Opposite Forest Parkway ? 

WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai- 

visose dalyse miesto
Tel. Virginia 7-4499

• Manhattan Liquor Store
; 264 Grand St. Brooklyn, N. Y
• (Kampas Roebling St.)

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

e Tikrai Žinokit, Kad Perkant Sau Vy-
• nūs ir Likerius Reikia Pifkti Patin-
• karnoj Krautuvėj

• Manhattan Liquor Store

• Didžiausia ir žemiausiom kainom
• krautuvė Williamsburgh*e

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ RUSIŲ GĖRIMŲ

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

HANDY LUNCH
A. ADAKAUSKAS, Sav.

Kalnas su kalnu gal ir nesusitinka, 
bet lietuvis su lietuviu visados susitinka.
Jeigu šią vasarą būsite Montreale, 
tai būtinai užsukit ir pas mus. 
Mūsų restoranas atdaras visą naktį. 
Jūs tikrai jausitės čia kaip namie.

Pirmos Rūšies Maistas. Nesigailėsite Atsilankę.

HANDY LUNCH
1222 Mount Royal East, Montreal, Canada
£ Tel., CH. 0228
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: ĮSIGYKITE DABAR
• žemiau parodyta tik keli iš mūsų didelio sandėlio
• šios rūšies daiktų.
• your olb watch
; i> wtfdh nwM^l ŽIEDAI

[ TRADE IT IN IfOR A

I7JEWEL

Bulovą
tUlA8£lH nuo $1.50 augštyn 

Daimantai 
Melsvi-balti ir perfekto

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

ROBERT:
LIPTON

JEWELER •
Įsteigta 1892 *

701 GRAND STREET •
BROOKLYN, N. Y. J

Tarpe •
Graham & Manhattan Aves. •

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

SKELBKITES “LAISVĖJE

Odos, Kraujo ir Nervų Ligos Gydomos

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

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

\ D R. L. ZINSlstalBaS0 ffiOB 
\ 110 EAST 16 ST., NEW YORK, N. Y. 2 '

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

MOKYKLOS BAIGIMO PROGA
APDOVANOKITE JAUNUOLIUS

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

savo jaunuolius gražia, nauja Remington Typewriter mašinėle.

ŠTAI JUMS PASIRINKIMAS:

Remette Portable Typewriter
(Educational Keyboard No. 8410)

Junior Deluxe Portable $34.50
$49.50Remington Model No. 5 Deluxe

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

nos “Laisvo” savo skaitytojams 
dupda didelę nuolaidą.

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

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

, I• 1 • • t
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Šeštas puslapis Ketvirtadienis, Birž

Nejv ¥>rko^^8K^^2Įiii(»
Nesusikalba Patys 

su Savim
Besiartinant Lietuvių Kriau

čių 54 Skyr. delegato rinki
mams, sklokininkai-socialistai 
net iš kailio neriasi bešmeiž- 
dami jiems neprielankius kan
didatus, o savąjį neribotai gir
dami.
. žinoma, kiekvienas veikles
nis Skyriaus narys turi teisę 
kandidatuoti turėdamas teisin
gą reputaciją Skyriuje; taipgi 
už kiekvieną gali būti vedama 
agitacija, tik ne tokioj for
moj, kokia dabar eina per 
“Keleivį” ir “Naująją Gady
nę.” Jie stengiasi įrodinėti 
Skyriaus nariams, kad jeigu 
išrinksią jų peršamą žmogų į 
delegatus, kuris esąs socialis
tinio nusistatymo, 
didelis laimėjimas, 
ir J. B. viršininkai 
rianti socialistams,
riau| lokalui ir šapose būsią 
darbų.

Tokia agitacija tai nėra nie
kas daugiau, kaip tik nešvari 
demagogija, ir dš to didelio 
rašto išeino iš krašto. Juk 
tam pačiam straipsnyj to 
jiems pageidaujamo nusistaty
mo vfršininkus niekina\ (žiūr. 
“N. G.” No. 25, birž. 20 d.). 
Išeina taip, kad patys su sa
vim nesusikalba. 54 Skyr. na
riai patys žinos, kokį žmogų 
išsirinkti, ir Buivydų-Katilių 
ir tam panašių korespondentų 
agitacija liks bereikšmė, nes 
kriaučiai gana gerai juos pa
žįsta. Viskas, kas reikia dary
ti, tai 
dienį, 
čiams 
nę ir
gų delegatu.

Senas Narys.

tai būsiąs 
nes, girdi, 
esą prita- 
būfiią ge-

birželio 28 d., penkta- 
sueiti visiems kriau- 
į Amalgameitų svetai- 

išsirinkti tinkama žmo-

Lapeliai pas Bažnyčią
Lietuvos perversmas atsilie

pė į katalikus darbininkus. 
Atrodo, kad katalikų vadai 
nori išlaikyt kokią tai paslap
tį apie perversmą Lietuvoj. 
Jiems labai norėtųsi, kad pa- 
rapijonai darbininkai viską 
tik taip suprastų, kaip vadai 
nuaiškina.

Sekmadienį. 23 d. birželio, 
nuėjom padalint plakatų apie 
Smetonos pabėgimą ir masi
nio susirinkimo šaukimą ant 
26 d. birželio, žmonės jau 
pradeda išeidinėti iš bažny- 

7 čios, duodam plakatus vie
nam, kitam, žmonės gi ima. 
Vienas dievo tarnas atbėga 
skerečiodamasis rankomis ir 
rėkia: “Jūs negalite čia da
lint plakatų, aš pašauksiu po- 
licistą!” Mes aiškinamės, kad 
negali mus nuo čia varyti, nes 
mes ne prie bažnyčios savas
ties.

—Jis rėkia: “Eikit nuo 
čia!” Mes nesiskubinam. Bė
ga jieškot policisto, mes dar 
daugiau plakatų padaŲnam.

Sugrįžo su policistu, liepia 
eit šalin iš čia; sako: “Jūs ne
galit taip daryt; o jei neklau- 
sysit, tai pašauksiu vežimą.” 
Mes traukiamės biskį toliau ir 
vėl duodam praeiviams, mus 
palydi dar toliau ir policis- 
tas nueina, žmonės didžiumoj 
paima ir skaito, bet yra ir to
kių, kurie meta; kiti pareiš
kia, kad “Stalinas su Hitleriu 
pasibučiavo.” Kita davatkėlė, 
trumpa stora, sako: “Pasi- 
šluostykit.. Turbūt apsi- 
poteriavus buvo perdaug, tai 
išmintį paliejo. ’

Netik iš plakatų ir prakal
bų žmonės ' sužinos teisybę, 
bus jiems iš pačios Lietuvos 
laiškų nuo giminių ir pažįsta- ,<L* f.
. Vadinamų “vadų” tokis pa
sielgimas reiškia supažindini- 

Amerikos lietuvių su smė
liais likučiais Amerikoje.

Lapelius Dalinęs.

m

Su liepos 1-ma uždedama 
1/2 cento naujų federalių tak
sų ant cigaretų. Jie eis Roo- 
sevelto kariniam fondui.

Mieste Didis Pasipiktinimas 
Dėl Išteisintų Teroristų

Išteisinimas 9-nių Krikščio
nių Fronto asmenų nuo kalti
nimų suokalbyje “nuverst ir 
sunaikint J. V. valdžią, gink
luotai jai priešintis, ir pagrobt 
ir užimt J. V-jas,” sukėlė vi
suomenėj daug ginčų ir pasi
piktinimo.

“Džiūrė” nesusitaikė dėl 
kitų 5-kių. Ir sulyg teisme 
draustos kritikos kaltinamųjų 
adresu, spėjama, kad ir prieš 
tuos 5 būsią panaikinti kalti
nimai. Taigi, 11-ką savaičių 
tęsusis byla—farsas—, lėšavu- 
Sf-faksų mokėtojams daug pi
nigų, su pritarimu J. V. pro
kuroro, “gražiai baigiama.”

O parodymai prieš juos,

kaip liudyta teisme ir skelbta 
juos areštavusių detektyvų, 
buvo rasti štai koki: Apie 18 
skardinių cordite, stiprios 
sprogdinančios medžiagos; 
3,500 round’ų šautuvinės amu
nicijos. Ir ta medžiaga, kaip 
buvo pripažinta, gavosi iš Na- 
cionalės Gvardijos armorės, 
per Nacionalės Gvardijos ka
pitoną, vieną iš vadų fronti
ninkuose.

Angliškas darbininkų dien
raštis “Daily Worker” 
žia, kad toks valdžios 
roro ėmimas teroristų 
yra jiems tik signalu 
šuot pirmyn.”

pabrė- 
proku- 
n again 
“m ar

Iškilmingos Vestuvės LDS 1 Kuopos Nariams

Gražiai Palaidojom 
A. Ramoškienę

Sekmadienį, birželio 23 d., 
Apreiškimo parapijos bažny
čioj, North 5th ir Havemeyer 
St., Brooklyne, iškilmingai su
situokė Ignas Malinauskas su 
Anele Stroliuke. Svotas buvo 
Mikas Petkauskaš, svočia Ma
rijona Peleckienė. 
pabrolis buvo Bill 
pirmoji pamergė 
Strėliukė.

Pirmasis 
Bugenis, 
Pelimina

Vincas 
nomas 
Thames

Jaunosios tėvelis, 
Strolis, plačiai ž i 
brooklynietis, 12 7 
St., surengė pagerbimui savo
dukrelės Anelės ir žento Ig
no puikią 
sivienijimo 
Grand St.

vestuvių puotą Su- 
svetainėj, 19 7

kurių buvo skaito-Svečiai, 
ma apie keturi šimtai, po pui
kaus sutvarkymo gabaus ves
tuvių manadžerio Antano 
šleinio, valgė, gėrė, šoko, dai
navo ir buvo labai patenkinti. 
Gaspadinės taip pat įdėjo 
daug triūso pagamindamos ge
rus ir skoningus valgius.

ši vestuvių puota buvo vie
na iš didžiausių ir tvarkin
giausių Brooklyne, nes pasi
elgimas ir nuotaika visų daly
vių buvo labai puikūs, ši puo
ta, be abejo, jauniesiems, ren
gėjams, svečiams ir gaspadi- 
nėms pasiliks ilgai atmintyj.

Rep.

Tėmykite! Susirinkimas lie
pos mėnesį nebus ketvirtadie
nį, nes pripuola šventė (4th of 
July), bet yra atkeltas į an
tradienį, liepos 2-rą, 7 :30 vai. 
vakare, “Laisvės” svetainėj, 
419 Lorimer St., Brooklyne.

Šiame susirinkime turėtų da
lyvauti kiekvienas narys, ka
dangi bus rinkimai delegatų į 
LDS 5-tą Seimą, kuris prasi
dės rugpjūčio 24-tą ir tęsis 
visą savaitę. Mūsų LDS 1-ma 
kuopa turi suvirs 300 narių, 
galėsime išrinkti daug dele
gatų, nes Seimas čia 
kainuos nei kelionė, 
vynės. Susipažinsite 
lietuvių iš didelių ir

pat, ne- 
nei nak- 
su daug 
iš mažų 

miestų J. V. Tad būkite lie
pos 2-rą susirinkime patys, 
kalbinkite ir kitus narius, ku
rie rečiau tedalyvauja.

Turėjau progą dalyvaut 
Seimo Prirengimo Komisijos 
susirinkime antradienio vaka
rą. Pranešta, kad turėsime 
Seime delegatų didelį skaičių. 
Jau daug brooklyniečių komi
sijai pridavė pažadėjimus de
legatams nakvynių, bet dar 
daug trūksta. Komisija labai 
prašo Brooklyn© ir apylinkės 
lietuvius, turinčius nakvynei 
kambarių, pranešti komisijai: 
419 Lorimer Street (antram 
aukšte), Brooklyne.

Brooklynietis.

Dėlko Žuvo 1 ir Sužeista 
17 Darbininkų?

Antradienio rytą, užgriuvus 
budinko sienai prie Monroe ir 
Corlears Sts. N,. Y., užmušta 
vienas WPA 
sužeista 17-ka.

darbininkas ir

buvo susirinkę 
ryto ir būryje

Vyrai ką tik 
darban 7 vai. 
sustoję ruošėsi imt įrankius, 
kaip staiga apie 30 pėdų plo
tas kamino sienos užgriuvo 
ant jų nuo viršaus 6-šių aukš
tų bildingo, kurį jie nugriau- 
dinėjo, ir palaidojo juos griu
vėsiuose. Bildingas buvęs apie 
100 metų senumo, 
vienu kartu buvęs 
Grant namais.

darbas, sakė 'Zinovik, “o jie 
tokių patyrusių darbininkų ne
turi. Jie pravarė visus mūsų 
darbininkus, dirbusius ant 
WPA. Trys šimtai mūsų na
rių, patyrusių darbininkų, yra 
be darbo.”

sakoma, 
generolo

Howard,Užmuštas John 
negras sargybinis. Pavojingai 
sužeisti: C. San Diego, A. Pa- 
lombo, J. Herzog, A. Ferro, 
J. Cassarino, H. Meltzer, L. 
Collins, S. Lamer ir A. De 
Lellis. Kiti sužeisti: A. Gali
no, O. Ambrose, L. Riscatore, 
F. La Piccolle, P. Allaco, Y. 
Powell, J. Morris, F. Andrews.

Prasidėjęs tyrinėjimas. Kai 
kas iš viršininkų bando nelai
mę priskaityt lietingam orui. 
Tačiau Alex IZinovik, House 
Wreckers Unijos Lokalo 95- 
to prezidentas, sako, kad sto
ka patyrimo dirigavime bildin
go nugriovimo darbo galėjus 
būti vyriausia priežastimi. Tai 
yra nepaprastai pavojingas ir 
reikalaująs didelio patyrimo

Unijistai, kaip nurodė !Zino- 
vik, atleisti einant 18-kos įpe
nėsiu patvarkymu. Jis sakė, 
kad net formanai, kurie ypa
tingai svarbią rolę lošia dar
bo priežiūroj, WPA projek
tuose nėra imami iš patyrusių 
darbe unijistų listo, o naujai 
paimti, kad ir būtų geriausių 
norų žmonės, neturėdami pa
tyrimo, išstato savo ir kitų 
darbininkų gyvastis pavojum

Lankėsi “Laisvėje”
Šiomis dienomis lankėsi 

brooklyniečiuose ir “Laisvėj” 
draugai S. Meisonai iš Water
bury, Conn., buvusieji easto- 
niečiai, seni “Laisvės” skaity
tojai ir rėmėjai, taipgi dar
buotojai savo kolonijos lietu
vių į judėjime. Aplankę Pas. 
Parodą ir šiaip įžymybes.

Ponia M. A. Nichols, sker
dyklų fabrikanto Armour 
duktė, mirdama palikus $1,- 
350,933 asmeniško turtq> kurį 
sukrovė skerdyklų darbinin
kai ir vartotojai.

Pereitą pirmadienį po piet 
Anna Ramoškienė tapo išlydė
ta iš graboriaus Bieliausko 
šermeninės į pažangiųjų pa
skutinio pasilsio vietą—Alyvų 
Kalnelio kapines.

Paskutinėn kelionėn velionę 
palydėt susirinko didelis bū
rys žmonių, gal per šimtą, 
ypatingai labai daug, kriaučių, 
su kuriais velionės draugas 
Pranas veikliai darbuojasi 
unijos reikaluose jau per daug 
metų. Taipgi buvo nemažai 
velionės ir visos šeimos asme
niškų artimųjų draugų, ka
dangi šeima draugiškai sugy
vena su visais,‘'taipgi dalyvau
ja visuomeniškuose veiksniuo
se. Duktė May ilgokai yra 
dainavusi Aido Chore, taipgi 
mokinusi dainavimo Ateities 
Žiedo Vaikų Mokyklėlės, mo
kinius.

Ariba Ramoškienė palaidota 
laisvai,
laisvai ir 
iri yną.

Tebūnie 
ilsėtis! O
mai linkime nugalėt liūdesį ir 
grįžti į visuomeninį darbą.

Palydėjus, graborius Bie
liauskas varde šeimos padė
kojo visiems palydovams ir 
pakvietė užkandžio į Lietuvių 
Amen Pil. Kliubo salę, kur vi
si

Majoras ir Taryba Neleido 
Visuomenei Tart Žodį

Workers Alliance reikalavo, 
kad majoras ir Sąmatų Tary
ba laikytų viešą posėdį disku- 
suot paskyras šalpos reika- 
lams> bet su tuo reikalavimu 
majoras LaGuardia ir Taryba 
nesiskaitė. Alliance nurodė, 
jog net “graftu ir suktybė
mis persiėmusi Tammanė ant 
tiek pagerbdavo demokratinę 
procedūrą, jog leisdavo Sąma
tų Tarybos viesas diskusijas 
dėl paskyrų pašalpai.”

Alliance sako, kad esamasis 
šalpos budžetas yra 40 nuo
šimčių žemiau minimumo, 
koks reikalingas padoriam ir 
sveikam pragyvenimui, taipgi 
25% žemiau nepaprastos pa
dėties standardo.

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau darbininko, kuris nori 

dirbti prie ūkės. Su alga susitarsime 
asmeniškai. Prašome kreiptis: Alex 
Zvirzdin, R. D. 1, Richfield Springs, 
N. Y. (151-153)

LIETUVIŲ RAKANDŲ KRAUTUVE

Parduodame Įvairius rakandus labai nužemintomis kainomis. 
Pasirinkimas didelis.

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

GRAND CHAIR CORPORATION
LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI 

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

kadangi ji gyveno
taip išauklėjo šei-

tau, drauge, lengva 
liūdesio ištiktai šei-

buvo gerai pavaišinti.
“L.” Rep.

Atviro Oro Judis Vaiku 
Sveikatos Klausimu

šį penktadienį, birželio 28- 
tą, Williamsburg - Greenpoint 
Sveikatos Komitetas rengia 
atviro oro ju džius — tėvų ir 
auklėtojų vakarą — prie 222 
Graham Ave., Brooklyne. Jei 
lytų, judi rodys Sveikatos 
Centre, 151 Maujer St. Įžan
ga' nemokama.

šio judžio rodymu norima 
pakelt tėvų^otirių ir auklė
toju domėsi ir žinojimą vaikų 
priežiūroj, kad numažint kū
dikių mirtingumą, kuris Wil- 
liamsburg-e ir Greenpointėj la
bai aukštas. Tiesa, kad są
lygos daug tam kaltos, bet 
paskleidus daugiau apšvietos 
ir tose salvpose būtų tralima 
ne vieną kūdikį bei motiną iš
gelbėti.

Sveikatos Department© ra
portas už 1939 m. nurodo, 
kad šioj sekcijoj mirė 48 kū
dikiai iš kiekvieno tūkstančio 
gimusių gyvais; iš tų 32 inirė 
pirmą mėnesį po užgimimo. 
Sveikatos Komitetas sako, 
kad daugelis tų kūdikių bū
tų buvę galima išgelbėti, jei 
jų motinos būtų nėštume ga
vusios ankstybesnę daktaro 
priežiūrą. Nurodoma, kad 
daugelis netikslumų galima 
prašalinti pirmais trimis nėš
tumo mėnesiais, kad užtikrint 
sveiką kūdikį ir palengvint 
motinai.

Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėje”.

RANDAVOJIMAI
Pasirenduoja kampiniai rūmai ir 

maudynė 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.

(151-152)

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Kriaučių Unijos 54-to Skyriaus 
ekstra susirinkimas {vyks penkta
dieni, birželio 28 d., 7:30 v. vakare, 
Amalgameitų svetainėj, 11-27 Arion 
Place, Brooklyn, N. 
šomi dalyvauti, nes 
delegatas ir dalis 
ecutive board). — 
čiunskas.

Y. Nariai pra
bus renkamas 

valdybos (ex- 
Sekr. Ch. Ne- 

(150-152)

L.M.S. CENTRO KOMITETO 
SUSIRINKIMAS

Specialis posėdis {vyks penktadie
nio vakare, birželio 28 d., “Laisvės” 
patalpoj, 8 vai. Kiekvienas narys 
prašomas dalyvauti. — W. Kubilius, 
sekr. (151-152)

PARDAVIMAI
Parsiduoda akmeninis budinkas, 

pilnai išrandavotas, randasi dvi di
delės krautuves 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)

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
* DARBININKŲ ĮSTAIGA

Salės dėl Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujausiais 
{taisymais. Keturios bolių alleys.

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-8842

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker

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

krikštynom, kitkam.
231 BEDFORD AVE., 

BROOKLYN, N. Y.
Telephone: E Ver green 8-9770

CHARLES9
UP-TO-DATE

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

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

Gerai Patyrę Barberlai

SIŲSKITE Į LIETUVĄ
Pasaulines Parodos ir New Yorko Miesto

PAVEIKSLŲ ALBUMU
Kurie siuntė tą Albulną 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

•
LAISVAS ADMINISTRACIJA

427 Lorimer St Brooklyn, N. Y.
..*W . . •

NOTARY 
PUBLIC

Telephone 
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo-
• damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

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 
NIGjHT—IIAvemeyer 8-1158

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

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

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

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Ilevves eleveiterlo stoties

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

Lietuviui Kuro Kompaniją
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 aproka\,mus be jokio mokesčio.

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. — Brooklyn — “Laisvės” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami EuropiSko ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs, 

namų darbo, kilbasai ir kepta paršiena; guspadorIŠkal 
nuvirti kopūstai ir barščiai.

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI
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