
’krislai
Vėl “žemė Sudrebėjo.” 
Lietuvių Priešai.
Kur Kita Tokia šalis? 
Tankai iš Dangaus. 
Trecioji Partija.
Finija ir Turkija.

Rašo D. M. šJ

“New York Times” rašo, 
kad “žemė Sudrebėjo Bal
kanuose,” tai iš priežasties, 
kad Sovietų Sąjunga išlaisvi
no Bessarabiją ir Bukoviną, 

'vėl apie 4,000,000 darbo 
žmonių išlupo iš budeliško ir 
begėdiško kapitalizmo išnau
dojimo! Pirmu kartu jiems 
“žemė sudrebėjo,” kada Ru
sijos liaudis nuvertė buržuazi
jos ir dvarponių išnaudojimą. 
Dabar su kiekvienu Sovietų 
Sąjungos laimėjimu juos, api
ma baisi baimė ir jie isterijoj 
šaukia.

—o—
Bulvarinė spauda/ jos tarpe 

ir lietuviška, kuri dabar puola 
jau ne vien Sovietų Sąjungą, 
bet ir Lietuvą, lietuvius, iš
kraipo faktus apie Bessarabi
ją ir Bukoviną, būk ten ukrai
niečių ir rusų mažuma, žino
ma, tai melas! Bet ir logika 
jų švaka. Juk jeigu jau tik 
pagal gyventojų didžiumą bū
tų toki dalykai sprendžiami, 
tai tada Lietuva niekados ne
galėjo gauti Vilnių, nes fak
tas yra, kad Vilniuje lietuviai 
gyventojai sudarė neskaitlin
gą dalį.

—o—
Tie plunksnabraižos, kurie, 

kaip ponas Jurgėla, šaukia 
prieš Sovietų Sąjungą ir Lie
tuvą, yra ne vien Lietuvos, bet 
ir lietuvių tautos priešai. Jų 
isterija šioj gadynėj nieko ge
ro nedaro lietuviams. Jų is
terija neras atgarsio lietuvių 
sielose.

—o—
1940 metais Sovietų Sąjun

goj 4,500,000 darbininkų ir 
darbininkių bus pasiųsta į po
ilsio namus vakacijoms. Lė
šų padengimui valdžia pasky
rė net 886,000,000 rublių. 
Greta to vaikų vasarinių va- 
kacijų aprūpinimui paskirta 
403,600,000 rublių. Kur yra 
kita pasaulyj šalis, kuri taip 
rūpintųsi darbininkų sveika
ta?

—o—
Sovietai parišę tankus po 

milžiniškais orlaiviais nuveža 
juos užnugariu Rutnunijos ar
mijai ir užpila karštų “padrą
sinimų,” kad greičiau ponų 
armija nešdintųsi iš Bessara- 
bijos ir Bukovinos! Smarkiai 
veikia ir parašiutistai. Tai 
naujos priemonės. Tas reika
linga, kad neleidus Rumuni
jos ponams apvogti tą kraštą, 
išvežti liaudies turtą ir kad 
pastojus kelią budeliams, ku
rie nori pabėgti nuo liaudies 
teismo.

—o—
Vis daugiau garsų už suda

rymą Amerikoj Trečios Parti
jos prieš dvi kapitalistų — 
Republikonų ir Demokratų — 
partijas, šiuo kartu pažangus 
senatorius B. K. Wheeler sa
ko,' kad tokia partija būtinai 

* reikalinga, kuri rūpintųsi “iš
laikyti- Ameriką nuo karo.” 
Už tai smarkiai stoja ir CIO 
organizatorius John L. Lewis, 
kuris ir vėl griežtai pasmer
kė tuos, kurie velka Ameriką 

, f karą.

Liepos 8 dieną susirinks 
Pirmas Karelų-Finų Sovietų 
Respublikos seimo posėdis. 
Liaudis džiaugiasi išsilaisvinus 
iš po Finliandijos kapitalistų 
ir dvarponių jungo. 

—o— •
Turkija prakišo, kada ji 

pereitą rudenį susisėbravo su 
Anglija ir Francija. Jai tą 
sakė Sovietų Sąjunga. Turki
ja vis dar nori išlaikyti savo 
kontrolėj Dardanellų ir Bos
foro pertakas, ant kurių ji vie
na neturi teisių.

Finliandijoj nedarbas auga. 
Liaudies rūstybė didėja prieš 
menševikus, šalies išdavikus, 
didžiuosius Sovietų*. priešus,
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Kongresmanai Užgyrė 
Bilių prieš Komunis

tus ir Vokiečius
t

Washington. — Jungtinių 
Valstijų kongreso atstovų 
rūmas priėmė sumanymą, 
kuris reikalauja suregis- 
truot Komunistų Partiją ir 
Vokiečių Amerikiečių Bun
da (sąryšį). Šis sumanymas 
taipgi įpareigoja teisdarys- 
tės ministeriją kvost ir ka- 
mantinėt ne tik Komunistų

Sovietai Planingai WillkieĮveltą Ameri- 
Užėmė Bessarabiją 
ir Šiaur. Bukoviną
Maskva, liep. 2. — Sovie

tų kariuomenė šiandien 
baigtinai, pagal planą, užė
mė šiaurinę Bukoviną ir 
Besarabiją, kurias Rumuni
ja iki šiol valdė.

Jassy, Rumunija. — Kur 
Sovietų raudonarmiečiai bu
vo peržengę nustatytą lini
ją; jie paskui pasiaiškino, 
jog tai netyčia padarė, ir 
greitai pasitraukė atgal iki 
linijos, kaip dabar praneša 
rumunų vyriausybė.

Sovietų Lėktuvai Nulei
do Pulkus Karių

Bucharest, Rumunija. — 
Didieji Sovietų orlaiviai pa
rašiutais nuleido tūkstan
čius savo kariuomenės į 
šiaurinę Bukoviną; o pieti
nėje Besarabijoje iš Sovieti
nių orlaivių buvo vienoj vie
toj nuleistas visas raudon
armiečių pulkas, du iki tri
jų tūkstančių karių su kul- 
kasvaidžiais ir motoriniais 
dviračiais. Be to, sovietiniai 
orlaiviai įvairiose vietose 
nutupdė būrius savo tankų.

PERDIRBSIĄ FRAKCIJA 
PAGAL NAZIŲ KURPALI

Bordeaux, Francija. — 
Prancūzų ministėris pirmi
ninkas maršalas Petain pa
reiškė, kad Franci joj bū
sianti įvesta “nauja tvar
ka,” pagal nazių modelį, 
kaip sako pranešimai ame
rikinei spaudai. Už tokį 
Francijos santvarkos per
dirbimą agituoja ir Pierre 
Lavai, buvęs francūzų mi
nisteris pirmininkas, kuris 
jau seniai siūlė Franci j ai 
susirišt glaudžiausiais ry
šiais su Vokietija, Italija 
ir fašistų valdoma Ispanija.
kurie daug atsakomingi už 
buvusį karą prieš Sovietus. 
Masių spaudžiama, Finliandi
jos valdžia bando taisyti pra
eities klaidas. Ji jau pasirašė 
su Sovietų Sąjunga naują pre
kybos sutartį, pagal kurią abi 
šalys pasižadėjo vesti per me
tus $15,0Q0,000 vertės preky
bą.

Calcutta, Indija. — An
glai areštavo vadą tautinio 
indų kongreso.
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Partiją ir Bundą, bet taipgi 
bile organizaciją, kuri turi 
tikslą “paimt į savo žinybą 
ar kontrolę” šios šalies val
džią arba kuri planuoja per 
prievartą ar grąsinimus nu
verst šią valdžią.

Tas kongresmanų tarimas 
jau perduotas senatinei tei
sių komisijai.

ką j Karą, Jeigu 
Būtą Išrinktas

Stockholm, Švedija.—Šve
dų laikraščiai lukštena po
litinį nusistatymą Wendellio 
L. Willkie, republikonų kan
didato į Jungtinių Valstijų 
prezidentus, ir atranda, jog 
jis labiau už Rooseveltą 
remtų Anglijos karą prieš 
Vokietiją ir greičiau įtrauk
tų Ameriką į Europos ka
rą, jeigu tuo tarpu Anglija 
neliktų galutinai sumušta. 
Švedų spauda atžymi, jog 
Willkie priklauso dešiniau - 
siam sparnui republikonų 
partijos.

VOKIEČIAI PRISTATĖ 
RUMUNIJAI 200 

ORLAIVIU
Bucharest, Rumunija, lie

pos 2.—Vakar vokiečiai at- 
lėkdino didelį būrį bombinių 
orlaivių į Brasso lėktuvų 
stovyklą, vidurinėje Rumu
nijoje.

N e o f icialiai pranešama, 
kad Vokietija dabar prista
tė Rumunijai apie 200 lėk
tuvų. Bet jie, girdi, buvo 
pirmiau užsakyti.

Amerikonų žinių agentū
ra Associated Press spėja, 
kad Vokietijai gal pavyks 
sulaikyt Vengriją ir Bulga
riją nuo karo prieš Rumu
niją; tad šie vokiečių lėktu
vai pristatyti Rumunijai 
'būsią taikomi prieš Sovie
tus.

45-K1NAUJI KARINIAI 
LAIVAI AMERIKAI

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas pasirašė 
kongreso tarimą skubiai di- 
dint karo laivyną; ir jau ta
po užsakyta 45 nauji kari
niai laivai įvairiose laivasta- 
tyklose New Yorke, New 
Jersey, Camdene - Philadel- 
phijoj ir kitur. Jie kaštuos 
550 milionų dolerių.

Pranešami, jog preziden
tas Rooseveltas reikalaus, 
kad kongresas paskirtų dar 
5 bilionus dolerių naujoviš
kai ginkluot ir mechanizuot 
armiją. Šie 5 bilionai būtų 
priedas prie jau paskirtų bi- 
lionų armijai.

ORAS.—Panašus kaip va
kar.

NAUJAUSIOS ŽINIOS
Vokiečiai Pripažįstą Ven

grijai Tr^ylvaniją
Budapest, Vengrija, liep. 

2. — Vengrų Valdžia tikisi 
su Hitlerio pagalba be karo 
gaut Transylv&niją iš Ru
munijos. — Transylvanija 
yra stambus plotas su apie 
4 milionų gyventojų, dau
giausia vengrų, kuris buvo 
prijungtas Rumunijai po 
praeito pasaulinio karo.

New York. —- čia gauti 
radio pranešimai sako, kad 
Vokietija “pataria” Rumu
nijai atiduot Transylvaniją 
Vengrijai.

London, liep. 2. -— Vokie
čių orlaiviai,’bombarduoda
mi Škotiją ir kitas^ Anglijos 
vietas, užmušė 12 žmonių ir 
sužeidė 18, ir padarė eilę 
gaisrų, kaip sako anglų ko
manda.

London, liep. 2. — Pasku
tiniu laiku vokiečiai ir ita
lai sunaikino 83 tūkstančius 
tonų Anglijos prekinių .lai
vų, kaip praneša anglų vy
riausybė.

London, liep. 2. Anglai 
užginčija Vakarykščią vo
kiečių pranešimą, kad jų 
submarinas n u s k a n d inęs 
Anglijos šarvuotlaivį.

Roma, liep. 2.a— Nuo bir
želio 30 d. Anglijos orlaiviai 
ir kariniai laivai užmušė 
91-ną nekariškį italą ir su
žeidė 392.

Cairo, Egiptas, liep. 2. — 
Tarp birželio 27 ir 29 d. an
glai paskandino keturis ita
lų submarinus rytiniame 
gale Viduržemio Jūros.

Daugėja Susikirtimai Tarp 
Vengry ir Rumuną

Bucharest, Rumunija, lie
pos 2. •— Paskutinėmis ži
niomis, įvyksta daugiau su
sikirtimų tarp vengrų ir 
rumunų, pasienyje Transyl- 
vanijos, Rumunijos provin
cijos. .Manoma, kad Vengri
ja mėgins karu atimt šią 
provinciją. (Transylvanija 
yra daugiausiai vengrų ap
gyventa.)

Abi šalys daro pasirengi
mus karui.

SVEIKINIMAI NAUJAI LIETUVOS VALDŽIAI
Shenandoriečią Telegrama Prezidentui Paleckiui

Shenandoah, Pa.
Birželio 28 d.

Prezidentui Justui Paleckiui, 
Kaunas, Lietuva;

Varde Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 10-tos Ap
skrities ir varde 800 susirinkusių į pikniką birželio 23 d. 
Shenandory, Pa., su džiaugsmu sveikiname naująją Lie
tuvos vyriausybę, laisvę atgavusią liaudį ir demokratinę 
Lietuvą.

Sveikiname išlaisvintus kovotojus, Lietuvos laisvės 
ir nepriklausomybės sargus.

Sveikiname Raudonąją Armiją, kuri priartino lais
vės valandą tiem kaliniam ir visai Lietuvos liaudžiai.

Tegyvuoja Lietuva!
S. Kuzmickas,

- 10-tos Apskrities Organizatorius.

Vokietijos Lakūnai Vėl 
Bombardavo Angliją

Berlin, liep. 2. — Būriai 
Vokietijos orlaivių bombar
davo Anglijos prieplaukas, 
gazolino sandėlius ir kitus 
kariškai svarbius punktus. 
Sako, kad padegę anglų ži
balo sandėlius Bristolyj ir 
kitur Anglijoj.

Vokiečiai nušovę žemyn 
septynis anglų orlaivius ties 
Kiel kanalu, Vokietijoj.

Ispanai Šturmuosią Angly 
Tvirtumą Gibraltarą

Washington, liep. 2. — 
Kaip tik- vokiečiai užpuls 
Angliją, Ispanijos fašistai 
šturmuos Anglijos tvirtumą 
Gibraltarą, kaip teigia ame
rikiniai karo žinovai.

Gibraltaras randasi prie 
vandens siaurumos tarp At
lanto Vandenyno ir Vidur
žemio Jūros.

Užmušta Keli Desėtkai 
Vengry ir Rumuną

Roma, liep. 2. — Italų ži
nių šaltiniai skelbia, kad 
susikirtime su. rumunais už
mušta 30 vengrų ir dar ne
žinomas skaičius rumunų.

Hong Kong, liep. 2. —Ja
ponai blokaduoja šią Angli
jos koloniją ir grūmoja už
imt Indo-Chiną, francūzų 
koloniją. Abidvi kolonijos 
rubežiuojasi su Chinija.

ŠĮ KETVIRTADIENĮ 
“LAISVĖ” NEIŠ EINA, 
nes tai Amerikos Nepri
klausomybes švente—Lie
pos 4 d.

Visi dalyvaukite “Lais
ves” piknikuose-išvažiavi- 
muose, kurie įvyks Lie- 
pos-JuIy 4 d.

15,000 Kauniečiy Pagerbė 
Politinius Kalinius

Kaunas, liepos 1. — Ma
siniame susirinkime politi
niams kaliniams pagerbti 
dalyvavo 15 tūkstančių pub
likos ir vyriausybės nariai.

Provincijos miestuose ir 
miesteliuose įvyksta masi
niai susirinkimai, kurie iš
reiškia pritarimą naujai 
santvarkai Lietuvoje.

Lietuva Konfiskuoja 
Pabėgėlių Turtus, 
Įveda Reformas

Kaunas, liep. 1.—Naujoji 
Lietuvos vyriausybė skubiai 
renka ir konfiskuoja pabė
gėlių turtus (Smetonos ir 
kitų pabėgusių valdovų). 
Įveda civilį šliūbą, civilius 
metrikus ir abelnai civilę 
metrikaciją vietoj buvusios 
bažnytinės. Vyriausybe 
taipgi daro reformas-page- 
rinimus žemės ūkyje.

KARIUOMENĖ
Kariuomenės vadas ge

nerolas Vitkauskas pareiš

Lietuvos Vice-Prem- 
jeras Gražiai Pri
imtas Maskvoje

Maskva. — Atvažiavo į 
Maskvą Lietuvos vice-mi- 
nisteris pirmininkas profe
sorius K r ė v ė-Mickevičius, 
užsieninis ministeris, liepos 
1 d. Jis buvo pakviestas 
Molotovo, Sovietų komisa
rų pirmininko ir užsienio 
reikalų komisaro.

Geležinkelio stotyje Krė
vę-Mickevičių pasitiko vice
pirmininkas Sovietų komi
sarų tarybos Pervuchinas 
ir užsienio reikalų vice-ko- 
misaras Dekanozovas, taip 
pat ir kiti aukšti Sovietų 
valdininkai.

Anglija Žada “Ginti” 
Francijos Kolonijas
London. — Užsieninė an

glų ministerija z pareiškė, 
kad Anglija karo veiksmais 
gins Lebaną ir Syriją, 
Francijos kolonijas Arti
muose Rytuose, jeigu vokie
čiai ar italai mėgins jas už
imti.

Londono valdžia sako, 
kad gal pačiai \Anglijai pri
sieis užimt tas Francijos 
kolonijas; taj būsią anglų 
apsigynimo žygis. Bet, gir
di, karui pasibaigus, anglai 
sugrąžinsią šias kolonijas 
Franci j ai.

Sovietai Pašiepia Anglus, 
Kaip Francijos Kolonijų 

“Gynėjus”
Maskva. — Sovietų spau

da pastebi, jog Anglija la
biau susirūpinus Francijosj 
kolonijomis negu pati Fran- 
cija. Maskvos laikraščiai 
pašiepia karštą anglų pasi
ryžimą “apgint” tas koloni
jas. Supranta, kad Anglija 
planuoja užgrobt jas ir pa
silaikyt sau, jeigu laimėtų 
karą prieš Vokietiją ir Ita
liją.

Žuvę 1,500,000 Francui
San Sebastian, Ispanija.— 

Čia skaičiuojama, jog Fran
cijos kare su Vokietija žu
vę pusantro miliono francū- 
zų karių.

Ruoš kime vasari
nes pramogas “Lais
vei” paremt Jos yra 
didelė atrama šiam 
lietuviškos 1 i a u d ies 
dienraščiui.

Metai XXX. Dienraščio XXII

kė, kad Lietuvos kariuome* 
nė pasilieka ir toliau prirei
kus gint šalies laisvę ir ne
priklausomybę. K a r iuome- 
nės santvarka bus priderin
ta naujai valstybės santvar
kai.

Lietuvos užsienių reikalų 
vice - ministerių paskirtas 
Pijus Glavackis; atleistas 
buvęs ekonominio depart
ment© direktorius J. Nor- 
kaitis.

Rumunai Sako, Kad 
Raudonarmiečiai 
Tvarkiai Elgėsi

Bucharest, Rumunija. — 
Iš karto, kai Sovietų ka- 

1 riuomenė įmaršavo į Bes
arabiją ir Bukoviną, tai Ru
munijos laikraščiai pasako* 
jo apie raudonarmiečių 
“žiaurumus” ir “betvarkę/* 1

Dabar gi, liepos 1-2 d.* / 
valdiški rumunų laikraščiai 
jau ką kitą sako. Jie rašo, 
kad sovietinė kariuomenė 
visur elgėsi su puikia tvar
ka ir disciplina, ir jeigu K 

•kur įvyko susidūrimų tarp 
raudonarmiečių ir rumunų, 
už tai kalti vietiniai Rumu
nijos agentai bei valdinin
kai, kaip dabar teigia val
diška rumunų spauda.

RUMUNIJA ATMETA 
ANGLŲ ŽADĖTĄ PA- 

GALBA-APSAUGA
Bucharest, Rumunija. — 

Pernai pavasarį Anglija ir 
Franci j a žadėjo' užtikrint 
Rumunijai neliečiamybę ir 
čielybę. Dabar liepos 1 ČL 
rumunų ministerių taryba 
viešai atmetė anglų-francū- 
zų žadėtą apsaugą ir kari
nę pagalbą.

Pasirodo, jog Vokietija ' 
pageidavo, kad Rumunija 
išsižadėtų tos anglų-francū- 
zų “malonės/-

' Rumunijos žibalas
Dauguma Rumunijos ži

balo šaltinių ir jo apdirbi
mo fabrikų priklauso ang
lam ir francūzam. Bet da
bar beveik visas tas žibalas 
bus perleidžiamas Vokieti
jai ir Italijai.

Rumunija taipgi padidina 
išvežimą kviečių, pupų ir ki
tų ūkio produktų į Vokie
tiją.

Rumunų valdžia pasiren
ka Hitlerį ir Mussolinį kaip 
Rumunijos globėjus.

Washington. — Praneša
ma, jog Amerika pasiuntė 
kelis submarinus ir kelis ki
tus karinius laivus’ t kaipo 
persergėjimą japonąms, kad 
jie negrobtų kolonijų, ku
rios priklausė Holandijai, 
Anglijai ir Franc i j ai. |
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Kriaušiai tarė savo žodį. Dabar reikia 
visiems nuoširdiems elementams suglaus
ti savo eiles ir kooperuoti su naujuoju 
agentu. Lokalo padėtis nėra lengva. Dar
bai eina prastai. Darbo sezonai trumpi. 
Kriaušių gyvenimas nėra rožėmis išklo
tas. Tokiose sąlygose delegato darbas ir
gi sunkus. Tiktai gražiai vienybei žydint 
unijistuose, lokalo reikalai eis sklandžiai 
ir visiems išeis ant sveikatos.

Senas biznio agentas Michelsonas savo 
pareigas atliko gerai ir unijistuose pali
ko gerą įspūdį. Rinkimuose pralaimėję 
kandidatai irgi privalo paduoti ranką 
išrinktam agentui, užmiršdami savo nu- 
sivilimą, kad rinkimų nelaimėjo.
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Jaunimo Balsas
Nedideliam, gražiam Wiscbnsino mies

te Lake Geneva susirenka šeštas Ameri
kos Jaunimo Kongreso suvažiavimas. 
Manoma, jog delegatų bus apie du tūks- 
tanšiai ir atstovaus per septynius milio- 
nus organizuoto jaunimo. Šis jaunimo su
važiavimas turi atkreipęs dėmesį labai 
plačios visuomenės ir Washington© val
dininkų. Visi laukia: Ką pasakys šis or
ganizuotas jaunimas valdžios karinės 
politikos reikalais?

Praeityje Jaunimo Kongresas orienta
vosi labai pažangiai. Jo vadovybė iki šiol 
neslėpė savo nusistatymo prieš karą ir 
Roosevelto vedamą politiką.

Kongreso penktą suvažiavimą reakcio
nieriai bandė suskaldyti. Skaldytojams 
vadovavo tūlas Pavner. Prie jo dabar 
prisidėjo ir buvęs kumštininkas Tunney. 
Apie juos spiešiasi piktų gaivalų klika, 
kuriai rūpi jaunimo spėkas padalinti ir 
sudaužyti. Jie važiuosią į Lake Geneva 
išmesti komunistus ir visus jų pasekėjus. 
t Kiek jiems tas pavyks, dabar sunku 
pasakyti. Reikia tikėtis, kad jaunimas 
mokės su jais apsidirbti. Iki šiol prieš 
reakcionierius gerai stovėjo ir Roosevel- 
tienė. Nežinia, ką ji dabar užgiedos. Ji 
turi pusėtinai pasekėjų.

Mes gi vėliname jaunimo suvažiavi
mui geriausio pasisekimo atmušti reak
cionierių atakas ir eiti tuo pačiu pažan
giu keliu, kokiu ikišiol taip gražiai Jau
nimo Kongresas žygiavo. Lietuvių orga
nizuotas jaunimas irgi bus atstovauja
mas. Lietuviai jaunuoliai privalo laikytis 
vieningumo ir neleisti jokioms tamsioms 
spėkoms sugriauti jaunimo gražiai iš
auklėtą vienybę.

M altorių Unijoje
New Yorko maliorių unijos 9-to Dis- 

trikto rinkimuose labai smarkiai supliek
ti atgaleiviai. Sekretorium-iždininku iš
rinktas senas kovotojas Louis Weinstock. 
Prieš jį buvo apsijungę tūlo raketieriaus 
Zausnerio vadovybėje trockistai, menše
vikai, reakcionieriai ir visas požeminis 
pasaulis. Bet Zausner ir jo klika prakišo. 
Laimėjo progreso jėgos.

Šitie maliorių unijos rinkimai duoda

Neveikta, tai Pralaimėta
Prezidentas Rooseveltas pasirašė pik

tąjį Smitho Bilių prieš nepiliečius atei
vius. Dabar pusketvirto miliono ateivių 
turės registruotis, nešiotis “pasportą,” 
pranešinėti policijai po kiekvieno persi
kėlimo naujon vieton gyventi. Daugybė' 
tų ateivių yra čia praleidę veik visą savo 
gyvenimą, ir ot ko susilaukė.

Įstatymas yra įstatymu. Jį reikia pil
dyti. Pamoka ateičiai. Kalti patys žmo
nės, kad kai reakcionieriai Kongrese pa- 
simojo tokį įstatymą pravesti, nesukėlė 
galingos protestų audros. Ir tie patys at
eiviai daugumoje miegojo ir saldžiai 
sapnavo apie jų demokratinių teisių ne- 
paliečiamybę. Didelis masinis sąjūdis bū
tų atmušęs šitą reakcijos pasimojimą ant 
demokratijos.

Prezidento Roosevelto pasirašymas po 
šiuo bilium kai kam irgi buvo visai ne- 
ląuktas. Daugelis manė, kad jis pasiro
dys ateivių draugu ir apgins juos. Todėl 
jie tylėjo ir laukė. Ir susilaukė...

Kuo kalti tie ateiviai, kad jie išskiria
mi iš masės gyventojų? Niekuomi jie 
neprasikaltę. Jie ištikimi šiai šaliai, jos 
konstitucijai. Jie Viską šiai šaliai atida
vė—savo darbą, savo spėkas.

Reakcionieriai kalba apie “penktąją ko
loną” ateiviuose. Būk dėl to ateivius rei
kią suregistruoti ir sekioti. Bet tai tik 
pasiteisinimas. “Penktosios kolonos” rei
kia jieškoti palociuose ir valdžios įstai
gose, o ne sunkiai dirbančių ir vargingai 
gyvenančių ateivių pastogėse.

Vieną dalyką šis priešateivinis įstaty
mas turėtų padaryti, tai, būtent, paska
tinti visus ateivius stengtis tapti šios 
šalies piliečiais. Mes seniai raginame vi
sus lietuvius tapti šios šalies piliečiais. 
Tik vienas kitas turi tokių sunkumų, ku
rių nepajėgia nugalėti, idant tapus pilie
čiu. Devyniasdešimts devyni nuošimčiai 
lengvai gali gauti pilietines popieras ir 
turėtų jų tuojau jieškoti.

Smetonininkai prieš Liaudį
Lietuvos naujoji vyriausybė pradeda 

valyti valstybės aparatą. Tai žygis, kurį 
karštai sveikins kiekvienas Amerikos lie
tuvis. Didelėje daugumoj smetoniški val
dininkai buvo saumyliai ir sukčiai pir
mos rūšies. Jiems valdiškos vietos buvo 
ne proga patarnauti visuomenei, bet la
bai pieninga melžiama karvutė. Jie ją 
melžė ir. tuko.

Be.to, labai daug valdininkų, ypatin
gai vietose surištose su policija, vieša

puikų pavyzdį kitiems unijistams: Tik- ’! Įr slapta,. buvo vagys, kriminalistai ir 
tai pažangi ir nuoširdi unijos vadovybė . žmogžudžiai. Ne vieną, bet Šimtus liau- 
tinkamai veda ir tvarko organizacijos l dles ^ūnų nukanfanę w^nužudę
reikalus ir neduoda joje gyvuoti rake- 
tieriams.

Dabar Suglauskite Savo Eiles
Brooklyno lietuviai kriaušiai biznio 

agentu išsirinko A. Bubnį. Jis, matyt, tu
ri unijoje gerą vardą ir daug pasekėjų. 
Prieš jį buvo atkreiptos visos menševikų- 
sklokininkų purvinos kanuolės. O kas ži
no tuos elementus, tas žino, kaip jie mo
ka savo oponentus plūsti ir niekinti. Nie
kino ir plūdo jie Bubnį taip, kaip išma
nė.

i per šiuos paskutinius keturiolika metų.
Naujoji vyriausybė turėtų surasti vi

sus tuos, kurie buvo surišti su suėmimu 
ir nužudymu Požėlos, Giedrio, Čiornio ir 
Greifenbergerio ir patraukti atsakomy
bėn. Tai buvo toks kruvinas darbas, ku
rio autoriai negali pasilikti nenubausti.

Tai nėra ir nebus joks kerštas, bet 
valstybės aparato apvalymas ir šalies 
apsaugojimas. Laimėjus liaudis neprak
tikuoja keršto, bet taipgi ji negali pa
glostyti tų, kurie sąmoningai jos geriau
sius sūnus kankino ir žudė. Ji turi pilną 
teisę apsisaugoti ateišiai.

Indija Vis Nesusitaria 
Su Anglijos Valdžia

Bombay, Indija. — Deši
nysis indų tautininkų va
das M. K. Gandhi neseniai 
sakė, kad Indija bendradar
biaus su Anglija dabarti
niame kare. Nes anglų val
džia duosianti gana plačią 
savivaldybę Indijai.

Dabar Gandhi birželio 30ižį.

d. vėl turėjo pasikalbėjimą 
su lordu Linlithgowu, An
glijos karaliaus vietininku 
Indijoj. Pastarasis perma- 
žai žadėjo; tai Gandhi ir ne
susitarė su juom.

Budapest, birž. 28. — Ven
grai telkią savo kariuomenę į 
Rumunijos pasienį.

Bulgarijos armija taipgi 
i siunčiama į Rumunijos parubė-

Suomijos Prekybos. Sutartis 
Su Vokietija

Berlin. — Vokietija pasi
rašė prekybos sutartį su 
Suomija Finliandija. Pre
kyba bus vedama mainais 
Vokietijos dirbinių ant Suo
mijos produktų. Vokiečiai 
džiaugiasi, kad sutartis pa- 
platins prekyba tarp tų 
dviejų šalių.

Liepos 4-tą dieną kiekvie
nas Amerikos.miestas, mies
telis ir kaimas minės šios 
tautos gimtadienį su per
skaitymu garsios Nepri
klausomybės Dek laracijos. 
Ypatingai šiuo metu, la
biau, negu kada nors pra
eityje, žmonės brangina tą 
laisvę ir lygybę, ką mums 
deklaracija, arba apskelbi
mas, suteikė.

Šitas nemirštantis do
kumentas, pirmu kartu is
torijoj, pažymėjo išsipildy
mą vilties? dėl geresnės 
žmoniškos (draugijos, apie 
ką kitų šaliiį. filosofai per 
virš tūkstantį' metų kalbė
davo. Prasidėjo nauja Ame
rikos istorijos gadynė. Tas 
šauksmas dėl žmoniškų tei
sių girdėtas aplink visą 
svietą.

Nepriklausomybės Dekla
racija sekė Amerikos kolo
nijų kovą su Anglija, jos 
norėjo didesnę dalį ekono
miškų progų ir savo valdžią. 
Pradžioje, šitos kolonijos 
visai nei nemąstė apie pilną 
atsiskyrimą. Joms nepatiko 
visokį ant kolonijų uždėti 
mokesčiai be jų pritarimo. 
Kolonijos reikalavo išbaigi
mą Navigation Aktų, kurie 
varžė jų pirklystę ir indus
trijas. Ir tik kada svetima 
armija pasirodė šioj šaly, 
tik tada kolonijos pradėjo 
mąstyti apie nepriklauso
mybę.

Birželio 10 d., 1776 m. 
Kontinentalis Kongresas pa
skyrė komitėtą pagamini
mui Nepriklausomybės De
klaracijos. Thomas Jeffer- 
sonas iš Virginijos, John 
Adams iš , Massachusetts, 
Benjamin Franklin iš Penn- 
sylvanijos; Roger Williams 
iš Connecticut ir Robert R. 
Livi
buvo*“ to komiteto nariais. 
Bet aktualis rašymas to do
kumento buvo pavesta Jef- 
fersonui, 33 metų amžiaus. 
Jeffersono planas su ke
liomis s m u 1 k m e n iškomis 
permainomis, buvo konti- 
nentalio Kongreso priimtas 
ir pasirašytas visų kolonijų 
atstovų liepos 4 d., 1776 m.

Šis garsus apskelbimas 
sakė—“Mes manome, kad 
šitos teisės aiškiai mato
mos; kad visi žmonės yra 
sutverti lygiais; kad jų su
tvertoj as jiems suteikė tū
las neatimamas teises, tar
pe tų—gyvenimą, laisvę ir 
pasistengimus prie laimės.”

Net 56 delegatai iš tryli
ka kolonijų pasirašė po Ne
priklausomybės Deklaracija. 

’ Daugelis, kaip Thomas Jef- 
fersonas, jos autorius, Ben
jamin Franklin, mokslinin
kas, diplomatas ir žurnalis
tas, .Samuel Adams ir John 
Adams politiški vadai, Dr. 
Benjamin Rush, koloniališ- 
kas mokslininkas ir Francis
Hopkinson poetas ir kompo- reikalinga, mūsų paprastą 
zitorius, buvo plačiai žino- paveldėjimą.

Yra pareiga kiekvieno ne- tus prie Juodųjų Jūrų.

on iš New Yorko

gatų buvo visai nežinomi. 
Aštuoni pasirašytojai buvo 
svetimos kilmės ir didesnis 
skaitlius buvo sūnūs imi
grantų tėvų. Gwinnett ir 
Wilson buvo imigrantai.

Ta Nepriklausomybės De
klaracijoj pareikšta dvasia 
įkvėpta irgi mūsų Konsti
tucijoj, mūsų Teisių Biliuj 
ir šios šalies kituose raštuo
se, dekumentuose ir dar
buose. Kaip mūsų žemė, 
taip ir šita dvasia yra au
gantis dalykas. Kad nors 
Nepriklausomybės Deklara
cija laikė visus žmones ly
giais, bet tik priedas prie 
Konstitucijos p a 1 i u o s avo 
šios šalies vergus*—ir tik po 
baisių Naminių Karų.

Šiandien vis mes kovoja
me už didesnę laisvės mierą, 
kirsdami nedarbo ir skurdo 
pančius visose šalies dalyse. 
Kaip buvo ’76 metuose, taip 
ir šiandien, žmonėms rūpi 
iš lauko dedamos pastangos 
griauti ir valdyti mūsų de
mokratiją. Dabar, kaip ir 
tada, šios šalies žmonės de
da visas pastangas papras
tam labui.

Kelios savaitės atgal šios 
šalies prezidentas šaukė 
įvairiausių nusistatymų at
stovus pamiršti savo skir
tumus ir išvien dirbti ap
saugojimui šios tautos. Už
laikymas lygybės ir teisingo 
pasielgimo idealų suteikia 
mums žodžio, spaudos ir ti
kėjimo laisves.

Šiandien mes visi privalo
me atsiminti tuos idealus, 
kurie įsteigė šitą mūsų 
amerikonišką civili zaciją. 
Pripažindami laisvę mes vi
si privalome laikyti papras
tą gerą virš visų grupių in
teresų. Pripažindami di
džiumos valdžią, nepamirš
kime mažumų teisių. Visi 
žmonės turi lygias teises ir 
nei vienas neprivalo naudo
tis proga išnaikinti teises 
kokių nors žmonių. Išnai
kindami kitų teises pavojun 
statome visų žmonių teises. 
Atsiminkime, kad laisvė 
mums neperduodama, mes 
ją turime užsipelnyti. Nei 
viena gentkartė negali 
džiaugtis paveldėta laisve, 
jeigu neprisilaiko prie par
eigų ir atsakomybių, kurias 
laisvė ant mus deda.

Yra kiekvieno piliečio už
duotis teisingai ir išmintin
gai balsuoti; svarstyti vie
šus klausimus, ir remti to
kius kandidatus, kurie lai
ko žmonių gerovę virš as
meniškų interesų. Yra kiek
vieno piliečio užduotis teik
ti visiems kitiems, nepaisant 
tikėjimo, spalvos ar tautiš
kos kilmės, tas visas teises 
ir gerą norą ką pats pagei
dauja apturėti; maloniai už
mokėti jo dalį valdžios išlai
dų, atlikti teisingą dienos 
darbą, ginti, ginklais, jeigu

piliečio, kuris mano apsigy
venti šioj šaly nuolatos, tap
ti piliečiu kaip tik greit ga
lima, kad jis netik galės 
džiaugtis Amerikos demo
kratijos laimėmis, bet atlik
ti jo dalį—ginti, išvystyti ir 
pagerinti šalies gerbūvį.

Yra pareiga kiekvieno ne- 
piliečio, kuris ketina grįžti 
atgal j savo šalį kada nors, 
prisilaikyti prie šios šalies 
įstatymų, ir užlaikyti demo
kratijos principus taip ilgai, 
kol džiaugiasi jos privilegi
jomis.

Minėdami savo tautišką 
nepriklausomybę šioj 4-toj 
liepos dienoj, tarp visokių 
nelaimių, karų ir tt., tegul 
visi truputį pamąsto apie 
demokratijos pareigas. Kaip 
ilgai kiekvienas iš mūs pri
pažins tas pareigas, taip il
gai mes užlaikysime teisę 
prie “gyvenimo, laisvės ir 
pasistengimų prie laimės.”

“Laisvės” Redakcijai:
Rašau iš džiaugsmo dėl 

Lietuvos įvykių ir spaudžiu 
po dešinę visiems laisvie- 
čiams. Džiaugiasi visi susi
pratę darbininkai, kad Lie
tuva pasiliuosavo arba So
vietai paliuosavo iš fašisti
nio jungo. Bet ką darys tie, 
kurie suaukavo virš 14,000 
dolerių, ar ir dabar dar siųs 
aukų Smetonai į Karaliau
čių? Ar ne geriau būtų, kad 
dabar būtų galima pasiųsti 
koc 14,000 dolerių tiem 600 
buvusių politinių kalinių? 
Jiem kaikuriem reikalinga 
pradėt gyvent. Daugumai 
gal ir sveikata sugadinta.

Žiūrėsime dabar, ar daug 
liaudies valdžią parems 
“Vienybė”, “Garsas”, 
“Draugas” ir kiti panašūs 
laikraščiai. Kur Klaipėdos 
pabėgėlių atskaita, ar dar 
negavote? O kur Amerikos 
Lietuvių Kongreso Centro 
iždas, ar paskelbėte visuo
menei? Vot kur nėra teisy
bės?

J. Kaspai’iūnas.
Nuo Red. “Laisvėje” buvo 

paskelbta, kad Amerikos 
Lietuvių Kongreso iždą pa
sigrobė menševikai.

Už Odas Bulgarija Gauna 
Sovietų Plieno

Sofija, Bulgarija. — Mai
nais už odas ir kitus žemės 
ūkio produktus Bulgarija 
gaus 5 tūkstančius tonų 
plieno iš Sovietų. Plienas 
bus vartojamas statybos 
reikalams.

Šie mainai daromi pagal 
bendrąją prekybos sutartį 
tarp Bulgarijos ir Sovietų 
Sąjungos. ,., ,’

Bucharest, Rumunija. — 
Rumunų karo laivynas ap
sodino minomis vandenis 
apie Constantą ir Suliną, 
Rumunijos prieplaukų mies-

mi kolonijose. Keli iš dele-

Tai Meksikos valdžios kabineto specialis susirinkimas. Prezid. Lazaro Carde
nas pirmininkauja. Kabinetas sušauktas apsvarstymui tarptautinės situacijos ir 

Meksikos atsinešimo linkui dabartinio europinio karo.

Jeigu Tu Būsi Neutralus
Vieną žvėrių gaudytoją už

puolė meška. Kada jis pama
tė, kad vistiek nepabėgs, su
stojo ir išsiėmęs peilį, žiūrė
damas į netoli jo esančią meš
ką ir kairėj esantį kelmą,, pra
dėjo melstis:

—O Dieve, jeigu tu esi ma
no pusėj, duok man galios, 
kad aš tą mešką greičiau pa
pjaučiau; o jeigu tu jos pu
sėj, lai mane greitai sudras
ko. Bet, o Dieve, jeigu tu 
manai laikytis neutraliai, tai 
sėsk ant kelmo ir žiūrėk, kaip 
aš'mausiu tai meškai, kad net 
tu nusistebėsi.

Kas Galva, Tas Kalba
Mažame miestelyje, vieną 

vakarą sėdėjo dvi moterėlės 
kambaryje prie atviro lango. 
Viena klausėsi bažnytinio cho
ro, kuris anapus gatvės salėj 
lavinosi. Antroji klausėsi iš 
laukų girdimo žiogų čirškėji
mo.

—Kaip garsiai jie šį vakarą 
gieda!—pastebėjo pirmoji.

—Taip, taip, o dar kai kas 
sako, jog jie tai daro su sa
vo pasturgalinėmis kojomis,— 
pritarė antroji.

Šeimyninė Drama
Ponia Hinkelmanienė, pik

tai savo vyrui:
—Pavargau, girdėdama ta

ve kalbant apie savo namą, 
savo sodą, savo sūnų: niekuo
met neišmoksti sakyti mūsų ? 
O dabar, ko ten spintoje jieš- 
kai ?

—Mūsų kelnių,—atsakė vy- 
ras.

Nenori Juokint V
Vieno miesto priem 

ūkininkas paprašė savo žmoną 
kokio nors 
aprengti.

—Galima 
riuomi jis 
metais būdamas universitete, 
—atsakė jam žmona.

—Taip, bet aš noriu žipono 
varnoms baidyti, o ne juokin
ti,—nusiskundė ūkininkas.

žipono baidyklei

imti sūnaus, ku- 
vilkėjo pereitais

Groja, Kaip Vargonais
—Pasakyk man, ar tavo 

vyras miegodamas labai knar
kia?—klausia kūma kūmos.

—O, taip, labai puikiai.
~—Puikiai ?

—Taip. Mat, jis yra muzi
kas ir kada knarkia, tai kaip 
vargonais Ajidą groja.

(Surankiota)

Vokiečiai ir Anglai iš Oro 
Bombarduoja Vieni Kitus

London, liep. 1. — Vokie
čių orlaiviai bombardavo 
“tikrąją” Angliją, Škotiją 
ir Wales; padarė daug gais
rų. Nušautas žemyn vienas 
vokiečių lėktuvas.

(Vokiečiai teigia, kad jų 
bombininkai sunaikino ar 
rimtai pažeidė kelias anglų 
orlaivių stovyklas, ginklų ir 
amunicijos fabrikus ir su
degino kelis žibalo - gazoli
no sandėlius. Pasak vokie
čių, tai jie per dvi dienas 
nukirto žemyn 19 Anglijos 
orlaivių.)

Laivų Virėjai Ruošiasi Strei 
knot už Unijos Teises

San Francisco, Calif. — 
Rengiasi į streiką laivų 5,- 
000 virėjų ir prižiūrėtojų, 
prieš Pacific American Lai
vų Savininkų Sąjungą. Jie 
priklauso CIO unijai, 
streikuot todėl, kad 
tojai laužo unijinę 
Streikas apimtų 175
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čiadienis, Liepos 3, 1940

Katas 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 kliubuš.

Trečias puslapis 
“ ■ ■■ 'xrii

Cleveland, Ohio Mūsų Grože
Atlankykime Sergančias 

Drauges
Draugė K. Romandienė ser

ga kelios savaitės. Ji yra po 
daktaro priežiūra ir mano, kad 
reikės eiti ant operacijos. Ran
dasi savo namuose, 562 E. 117 
Street.

D-gė K. Romandienė yra 
mums visiems clevelandiečiams 
labai gerai žinoma kaipo darbi
ninkų klasės gera veikėja ir rė
mėja. Ne tik Clevelande ji yra 
gerai žinoma, bet ir kituose 
miestuose gyvendama ji taip 
pat daug veikė lietuvių liau
dies progreso judėjime. Ji yra 
daugelio mūsų organizacijų na
rė ir yra jose daug veikusi dėl 
visuomenės gerovės. Dar ji ir 
dabar neatsilieka nuo veikimo, 
nors tam jos aplinkybės sun
kios

Mes, lietuvių organizacijų na
riai ir jos draugai ir draugės, 
turėtume ją atlankyti.

♦ * *
Serga ir d-gė P. Bruščiuvie- 

nė, mūsų sena veteranė progre- 
syviškam judėjime. Ji taip pat 
yra keletos progresyvių organi
zacijų narė ir duosni rėmėja 
prakilnių darbininkų klasės 
reikalų. Ji nuvešta į miesto li
goninę, ten išbuvo porą nedė- 
lių; dabar randasi namie, 6711 
Fairview Ave., N. E. Bet dar 
tebėra sunkiai serganti. Organi
zacijų nariai ir jos draugai-gės 
malonėkite atlankyti šią ser
gančią draugę.
Taip pat yra serganti ir Bruš- 

čiuvienės duktė d. Gilienė; jo- 
dvi kartu gyvena. Ypač moterys 
turėtume jas atlankyti, o la
biausia draugės kliubietės tu
rėtų jas atlankyt. Net graudu 
žiūrėt, kaip tos dvi moterys 
kenčia. Mūsų visų priedermė 
sergančias drauges atlankyti, 
paguosti, suteikti joms surami
nimą, viltį ir užuojautą—joms 
bus geriau, joms bus sveikiau.

Aš nuo savęs linkiu šioms 
visoms draugėms Jtuogreičiau- 
sia pasveikti ir vėl sykiu su 
mumis dalyvauti.

M. Valentą.

būdas sveikatos ir 
palaikymo gerame

žmonės tiesiog sali-
Grakščiai ir išdidžiai paraduoja šios pikietės reikalaudamos to, kas darbininkams 
teisėtai priklauso,—kad viešbučio Savoy-Plaza New Yorke, savininkai pasirašytų 
sutartj su unija. Viešbučių ir Restoranų Darbininkų Unija, AF of L, siekia suor- 
ganizuot visus to amato darbininkus, atsiekt šimtą nuošimčių unijizmo.

Tikra Pagarba Motinai

Šeimininkėms Detroit, Mich.
ŠALTI, LENGVI VALGIAI
Vasaros karščiais labai ge

rai yra tankiau paduoti šalti 
valgiai. Jų gerovė yra dar ir 
tame, kad, gaminant šiltus 
pietus, daugelį dalykų gali pa
ruošti vakarienei, nebereikia 
daug triūsti vakare.

Žemiau paduoti receptai 
yra imti iš knygos “Virėja”, 
kurią paruošė K. Petrikienė, 
išleido LLD Moterų Komite
tas. Gaunama 46 Ten Eyck 
St., Brooklyn, N. Y. Kaina $1.

KEPTŲ ŠABALBONŲ 
VINIGRETAS

1 didelė skardinė keptų ša- 
balbonų (baked beans), pusė 
puodelio labai smulkiai su
pjaustytų salierų, ketvirtadalis 
puodelio smulkiai supjaustytų 
saldžių agurkėlių, 2 kietai 
virti kiaušiniai, 1 šaukštas ma- 
joneiso, 1 šaukštelis citrinos 
sunkos, druskos.

Sudėjus viską į gilų bliūdą, 
atsargiai su šakele sumaišyk. 
Tinka prie bile šaltos mėsos 
ir “sandvičiams”, 
gražiau atrodytų, 
balbonus į sietelį, 
tu vandeniu, kad
plautų. Leisk kiek apdžiūti ir 
tuomet sumaišyk su kitais 
prieskoniais.
ANANASAS (PINEAPPLE) 

SU SŪRIU
Dėl kiekvieno asmens imk 

porą lapų salotos, porą apva
lių griežinių ananaso. Pridėk 
ananaso išpjautą vidurį su sū
riu, uždėk porą šaukštų iš
plaktos grietinės; jeigu turi 
po ranka, tai ant viršaus 
užbarstyk kapotais riešutais 
ir šaltą duok į stalą. Vartok 
grietinės sūrf arba varškę.

Šitokiu pat būdu daroma 
konservuotų kriaušių, pyčių ir 
kitokių vaisių vinigretai.

Iš Moterų Pažangos Kliubo
Detroito Lietuvių Moterų 

Pažangos Kliubas laikė jau 
du mitingu, iš kurių nieko ne- 
simatė spaudoj. Buvo kalba
ma apie laikraštuką “Moterų 
žinios”. Didžiumos nuomonė, 
kad užtenka išleisti vieną kar
tą į metus prieš kovo 8-tą. Sa
ko, yra sunku pardavinėt, per- 
brangus. O daugelis pasako: 
“Vilnyje” yra moterų skyrius, 
aš jį pasiskaitau. Ogi yra mo
terų skyrius ir “Laisvėj”, tai 
užtenka.

Spaudos piknikas įvyks lie
pos (July) 21 d. Iš Pažangos 
Kliubo yra išrinktos gabios 
gaspadinės dirbt piknike. Jo
mis yra: V. Bubliauskienė, U. 
Jurkevičienė, M. Genaitienė. 
Kas neturi spaudos piknikui 1
tikietų, gali gaut pas mūs na
res U. Litvinienę ir A. Masla- 
veckienę. Tikietai yra pigūs, 
nuo penkių iki dvidešimts 
penkių centų ir su tuo pačiu 
tikietu gali įeiti į Capital 
Park, kur bus piknikas, ir gali 
net dovaną laimėti ir daug 
linksmumo turėti.

Pažangos Kliubas yra nuta
ręs pirkti staltiesę kliubo var
du ir pas iždininkę bus laiko

(žemiau paduotas straips
nelis, rašytas J. Kairytės- 
Kauneckienės “Lietuvos žir 
nioms” sąryšyje su Motinų 
Diena, šių metų, aiškiai paro
do, kokia buvo Lietuvos mo
terų padėtis prie Smetonos 
valdžios ir kaip į tą padėtį 
žiūrėjo pažangioji Lietuvos in
teligentija.

—Sk. Ved.)

Jau kelinti metai, kai pas 
mus švenčiama motinos diena. 
Ji labai pasidarė populiari 
Kaune, mažiau populiari pro
vincijos miestuose, o dar ma
žiau kaime. Miestuose yra to
kių moterų, kurios moka ir 
gali tą šventę suorganizuoti, 
o kaime tokių moterų mažiau 
yra, jos užverstos pavasari
niais darbais, neturi kada pa
čios sau švenčių ruošti. Vyrai 
ir Kaune ne labai aktingai 
prie tos šventės prisideda, tai 
ka benorėti, kad ūkininkas 
imtųsi tokias šventes ruošti. 
Kaimo žmogus, jei ką myli iš 
širdies, jei ką gerbia, tai tą 
pagarbą darbais parodo, o ne

man

kad

Montello, Mass.
ELEANORA A. RAILA

Antano 
tėvai—

iš eilės 
pasižy-

jų pagelbsti 
parašų.

obalsiai sako: 
žmonomis, 

motinomis, ne 
Lai mūs vrfiki- 

“Ameri-

Unijistės Veikia 
Prieš Karą

New Yorko — Brooklyno 
moterys unijistės, susiorganf. 
zavusios į Darbo IJniiu Mote
rų Komitete už Taiką, išlei
do peticijas, kuriose prašo 
prezidento Roosevelto pravest 
taikos ir liaudies gerovės pro
gramą. Peticijas su delegacija 
pasiųs į Washingtona liepos 
8-tą.

Peticijoj sakoma: Mes, ku
rie mylime savo šalį ir trokš
tame sustiprint ir apgint de
mokratiją namie, esame įsiti
kinę, jog įtraukimas Jungtinių 
Valstijų į šį karą neatneštų 
taikos ar Uaisvės, bet tiktai 
mirtį mūs mylimiems, dideles 
kančias, sunkius taksus ir pa
kilusias kainas, taipgi sunai
kinimą mūs civilių laisvių; dėl 
to mes čion pareiškiame norą 
ir pasiryžimą:

1. Išlaikyt mūs šalį nuo ka
ro; 2. Panaudot mūs išteklius 
panaikint skurdą, nedarbą ir 
nesaugumą namie; 3. Apsau
got ir sustiprint darbo unijas; 

. 4. Gint civiles laisves ir atsie- 
kimus įstatymdavystėj; 5. Pa
daryt mūs šalį prieglauda pa
bėgėlėms moterims ir vai
kams, nekaltoms žudikiško 
karo aukoms.

Peticijos
“Mes norime būt 
ne našlėmis; 
liūdėtojomis.” 
nai pasilieka čionai,
ka nori taikos.”

Lietuvių Moterų Apšvietos 
Kliubas irgi paėmė tų petici- 

unijistėms su-

Vienišai Užsidarę Žmonės
Pažymėtina kaip tūli žmonės 

žiūri į sveikatos bei jaunystės 
palaikymą. Man asmeniškai te
ko daug sutikti žmonių, kurie 
dažnai norėdami atrodyti gerai 
arba, kitais žodžiais, palaikyti 
savo jaunystę bei sveikatą ge
ram stovyje, užsidaro savo na
muose vienumoj ir dar kitus 
savo šeimos narius verčia tą 
patį daryt, manydami, jog tai 
vienintelis 
jaunystės 
stovyje.

Kalbami
naši nuo žmonių, nuo bent ko
kių suėjimų, parengimų, nepai
so draugus turėti, žodžių, bijo, 
slapstosi žmonių. Sėdi namuose 
užsidarę ir nuolatos mąsto, rū
pinasi apie savo nervus, sveika
tą ir visus kitus galus kas lie
čia asmeninį gyvenimą. Aišku, 
kad kalbami žmonės ilgesnį lai
ką taip gyvendami ir blogai va
liai pasiduodami lieka rimtais 
ligoniais ir tiesiog save stumte 
stumia į nepagydomą gyvenimą.

Sveikatos ir jaunystės auto
ritetai sako, kad žmogui atsidū
rus kalbamoj padėtyj, tenka ir 
reikia dėti didžiausių pastangų 
ir juo toliausia šalintis nuo to
kių silpnybių. Antraip visas 
žmogaus organizmas skaudžiai 
nukentės ir liks nepagydomas. 
Dažnai tenka išgirsti žmonių 
išsireiškimus: va, mane tie rū
pesčiai ėste ėda, ypač naktiniai, 
negaliu miegoti, nes naktiniai 
rūpesčiai dvigubai padidėja, ir 
tu žmogus niekaip negali nuo 
jų pabėgti, atsiskirti nuo jų.

Galima, žinoma, kad galima, 
jei tik save paimsime stipriai į 
rankas ir pasiryžusiai stengsi
mės nusikratyti tuo sustingimu, 
tai tas bus atsiekta. Visi, rodos, 
žinom, kad be pasiryžimo, be 
stiprios valios nieko gyvenime 
neatsieksime. Prisimena
Lietuvos rašėjo, rodos, Jono 
Marcinkevičiaus žodžiai, 
pasiryžimuose bei valios stip
rinime tenka daug su savim 
kovoti. Jis sako: stiprinant va
lią pirmiausia reikia nugalėti 
baimę. Su baime kovoti yra 
drąsa. Valia tai laukas, į kurį 
subėga dvasinės ir kūniškos jė
gos. Virš pažymėti žodžiai ver
tėtų įsitėmyti, nes gali būt kiek
vienam žmogui naudingi.

Žmogus, 'kuris tik rūpinasi, 
dejuoja su savo asmeniškomis 
pareigomis, o į viską kitą tik su 
ranka numoja, tai iš šalies žiū
rint kitam atrodo, jog’jų gyve
nimas nepavydėtinas, žmonės 
tie, kurie apart savo kasdieni
nių pareigų ir visuomeniniais 
reikalais dėmisi, žingeidauja, 
tai galim neabejodami sakyti, 
kad jų gyvenimas šimtu nuo
šimčių įdomesnis, sveikesnis ir 
vertesnis.

Tiesa, poilsis žmogui reika
lingas, tačiau reikia saugotis, 
kad jis neišsivystytų į chroniš
ką poilsį, nes tas dažnai visam 
žmogaus organizmui pridaro 
žalos. M. Baltulioniūtė.

Padedarlias drabužis, nežiū
rint kur jį uždarysite, nebus 
užtikrintas nuo kandžių, jei
gu jame bus užsilikę kandžių 
perų. Jis turi būt gerai išplau
tas ar išvalytas pirm padė- 
siant ir sandariai uždarytas.

Drėgmei sugert indaujoj 
ar drabužių šėpoj reikia pa
dėt indelį su kalkėmis (lime) 
ir kas pora savaičių atnaujint.

Druskos įbėrus į užsidegu
sius skauradoj taukus greit 
užgesina ugnį.

Vartojamo prie daržovių 
acto skonis pagerinama įdė
jus jin cukraus.

Maliavų žymės iŠ drabužių 
išimama suvilgius mišiniu iš 
lygių dalių turpentinos ir am- 
onijinio spirito.

žodžiais. Ten yra gilus jaus
mas, kuris reiškiasi be žodžių. 
Mieste atvirkščiai. Todėl ir 
per motinos šventes rodoma 
motinai pagarba yra labiau 
formali, pompastiška.

ši šventė pačių moterų, yra 
sumanyta ir jų pačių ruošia
ma. Tas truputį keistoka, kai 
pačios motinos sau pagarbos 
šventes ruošia ir pačios save 
aukština, tačiau turint galvoj, 
kad kiekviena motina taip pat 
turėjo ar turi motiną, tai leis
tina ir pačioms motinoms sa
vo ir kitas motinas pagerbti. 
Tačiau, ar kas daugiau, ar 
mažiau turi pareigų motinos 
atžvilgiu, visi privalo motiną 
gerbti ir pagarbos jai niekuo
met nebu^< per daug, nes nėra 
tokių priemonių, kuriomis ga
lima būtų pilnai atsilyginti 
motinai už jos begalinę meilę, 
už jos nuopelnus auklėjant 
naujus individus.

Toji motinai pagarba turi 
būti rodoma ne viena diena 
ar savaitę per metus, o visur 
ir visuomet, ko iš tikrųjų ir 
nėra. Per motinos šventę pri
kalbama motinai gražiausių 
žodžių, iškeliami motinos di
džiausi nuopelnai, o rytojaus 
diena tas viskas užmirštama 
ir moteris—motina susiduria 
su tikruoju gyvenimu ir pa
mato, kad visa toji per šven
tes pareikštoji 
tik tai

Štai 
kebas 
darbo
motinai, kuri jau kelinti me
tai minta iš inteligentams be
darbiams skirtų kreditų, ir pa
mačiau, kaip praktikoje yra 
gerbiama motina. Vienos įs
taigos viršininkas, į kurį tuo 
reikalu kreipiaus ir kurio įs
taigoj toji moteris jau kuris 
laikas dirba, pareiškė:

“Ji gera darbininkė, bet aš 
jai pakelti atlyginimo nega
bu, nes mano įstaigoj ir taip 
per daug moterų. Norėjau jų 
porą, pačių geriausių, perleis
ti vienai ministerijai, kuriai 
reikalingi tarnautojai, kelian
tis į Vilnių, tačiau ten jų ne
priėmė, nes irgi nenori mote
rų.” 1

Tada aš jam pasakiau, kad 
kai buvo mobilizacija, tai jo 
įstaigoj dirbo tik vienos mo
terys ir darbas ėjo nė kiek ne
blogiau, negu dabar, grįžus 
vyrams, į ką jis atsakė, kad 
jei tik nuo jo vieno tas par
eitų, tai jis moterų darbu nau
dotus tik force majeure atve
jais, kaip karas ir kt.

Toliau, žinoma, nebuvo ko 
su tuo žmogumi kalbėti, o nu
tariau paskambinti kitur, ki
tos įstaigos viršininkui, inži
nieriui. šis yra geresnis diplo
matas už pirmąjį, todėl jis 
mandagesnėj formoj stengėsi 
šio reikalo atsikratyti. Girdi, 
mielai jis ją .priimtų, tik ne-

pagarba yra
žodžiai.
neseniai
įstaigas,

vienai keturių vaikų

kreipiausi j 
jieškodama

■* ■<

■ ■
K.

ELEANORA A. RAILA
Laimėjo $200.00 Stipendiją
E. A. Raibutė, iš Montello, 

kurios atvaizdą aukščiau ma
tome, trečius metus 
gauna stipendijas už 
mėjimus moksle.

Eleanora yra duktė 
ir Kaziunės Railų. Jos
pažangūs žmonės, dienraščio 
“Laisvės” skaitytojai ir rėmė
jai. Garbė tėvams už puikų 
išauklėjimą dukters ir suteiki
mą jai progos mokytis, nau
dotis savo talentu.

E. A. Raibutė, su pasižy
mėjimais baigė Brockton High 
School. Jau treti metai kaip 
ji lanko ' Wheaton College. 
Pirmus metus baigė su $100 
stipendijos, antrus metus 
$150, trečius su $200. šioje 
kolegijoje ji vyriausia pasižy
mėjo chemijos srityje. Bet mo
kykla ją kredituoja pavyzdin
gu užsilaikymu, geru mokini- 
mosi visuose uždaviniuose ir 
dalyvavimu .sporto žaismėse.

turi, kur moterų pasodinti, 
nes moteriai reikia duoti ge
resnes darbo sąlygas.

Skambinau ir kalbėjaus dar 
su keliais aukštais pareigū
nais ir visų atsakymai buvo 
vienodi, o iš esmės tokie: 
“mes nenorime moterų.” Per 
maža vietos šiame rašinyj įro
dinėti tokios nuomonės klai- 
dingurpą, kuri atsiduoda labai 
senų laikų pelėsiais, yra atgy
venusi savo laikus ir niekuo 
nepagrįsta.

Moterys pakankamai įrodė 
savo gabumus ir savo vertę, ir 
todėl turi pilną teisę būti ly
giai traktuojamos su visais ki
tais piliečiais, ir lygiai naudo
tis visems pliečiams teikiamo
mis teisėmis.

Jeigu viduramžių pelėsiais 
gardžiuojasi kai kas, uždaro 
moterį virtuvėj ir įstako gim
dyti h\gimdyti ko daugiausia 
karo vaikų, tai tas supranta
ma kaip išvada režimo, kurio 
tikslas paversti kiekvieną pi
lietį nieko negalvojančiu au
tomatu. Tačiau, kodėl tuo ne
tikusiu pavyzdžiu turi sekti 
lietuviai ? Argi užmiršome, 
kad Lietuvos nepriklausomybę 
atgavome tik todėl, kad mūsų 
motulės išsaugojo gyvą lietu
vių. kalbą, lietuvių papročius, 
lietuviška kultūra. Ir tie, ku- 
rie šiandien sėdi aukštose vie
tose, šalina moteris iš įstai
ga] ir neduoda joms darbo, 
užmiršta, kad savo išmintį 
įgijo tik dėka savo motinos.

Todėl motiną reikia tinka
mai įvertinti ne tik motinos 
šventės proga, bet kasdien ir 
ne reikšti pagarbą visokiais 
sentimentais, bet tikrai gerb
ti visa širdimi ir protu. Leng
viausiai yra prišnekėti gražių 
žodžių, nes jie nieko nekaš
tuoja, bet reikia padaryti kon
krečiai, padaryti tai, kas pa
gerintų, palengvintų motinos 
būklę.

Norėdami pagerbti motiną 
ir turėti daugiau gausių šei
mų, suteikime valdininkėms, 
tarnautojoms ir darbininkėms 
dirbti lengvesnes sąlygas, nėš
tumo metu,
bent pusę metų 
mažą valandėlę 
metu pamaitinti 
nedarykime dėl
priekaištų ir negrąsinkime at
leidimais, nes baimė netekti 
darbo daugelį moterų atgrą- 
so būti motinomis. Reikia su
prasti, kad toji moteris, kuri 
sugeba vaikus auginti, sau ir 
savo šeimai duoną užsidirbti, 
atlieka šimteriopai didesnes 
pareigas ir todėl jai turi būti 
teikiama daugiau teisių ir 
gvatų.

Gausios šeimos motiną 
pakanka vieną kartą per 
tus apdovanoti
priejuostėmis, muilu ir kitais 
menkniekiais, bet jomis 
būti nuolat rūpinamasi,

suteikime joms 
galimumo po 
laiko darbo 
savo kūdikį, 
to motinoms

Norint, kad 
išpylus ša- 
perpilk šal- 
sosas nusi-

ma.
Kliubas nutarė rengti biz- 

nišką išvažiavimą. Tuo darbu 
turi rūpintis pramogų komisi
ja ir dar dvi narės likosi da- 
rinkta pagelbėti tą darbą va
ryt pirmyn.

Brangios kliubietės! Kitas 
susirinkimas įvyks liepos 18-

tik keliomis die- 
spaudos pikniką.

tą. Tai bus 
nomis prieš 
Katros esate paėmusios tikie—j 
tus pardavinėti, pasistengkite 
išparduoti ir pinigus grąžinti 
mitinge. J vyks 4097 Porter St. 
Pradžia 7:30.

len-

ne- 
me- 

skarelėmis^

turi 
kad

Mrs. Charlotte I. Long, ku
ri nėra nei komunistė nei na
ze, tačiau tapo pravaryta iš 
darbo, kada jinai atsisakė pa
sirašyt pareiškimą, kuris New 
Yorko WPA darbininkams 
įsakyta pasirašyt po gręsme 
netekimo darbo. Kada jai 
siūlė pasirašyt, Mrs. Long 
sakė, jog toks pareiškimas 
galima pasirašyt be savęs
sižeminimo. Workers Aliance 
užvedė bylą uždraust WPA 
administratoriui Brehon B. 
Somervell taip terorizuot ir 
mėtyt iš darbo darbininkus. 
Mrs. Long pareiškė, jog jinai 
su Workers Alliance kovos iki 
pergalės, kad ir iki Vyriausio 
Teismo.

pa- 
pa- 
ne- 
pa-

joms ir jų vaikams netektų 
kentėti bado, šalčio ir mirti 
dėl blogų socialinių sąlygų, dėl 
trūkumo medicinos pagalbos 
ir kitų priežasčių.

štai, kaip turėtų būti ger
biama motina. Tokia pagar
ba 
sos 
ra,

pilnai būtų patenkintos vi- 
motinos, nes tai būtų tik- 
reali pagarba.
J. Kairytė-Kauneckienė.

Nežinau.

Ten Rūpinasi Vaiky 
Sveikata

Sovietų Sąjungoj šiais me
tais valdžia išleis 403,600,000 
rublių vaikų sveikatos gero- 
vei vasaros metu, taipgi vai
kų pasilsio namams ir sana- 
torjjoms. Virš pusantro milio- 
no vaikų praleis vasaros ato
stogas pionierių kempėse. 
T ū k s t a n čiai kitų, reika
lingų pailsio ir gydymo, gaus 
geriausią priežiūrą pailsio na
muose ir sanatorijose.

Amerikoje susidaręs Mote
rų Komitetas, kuris pasižadė
jo surast tūkstantį žymių mo
terų, paaukosiančių po $100 
medikališkai pagėlbai chinie- 
čiams, ginantiems savo šalį 
nuo Japonijos imperialistų.

Binghamton, N. Y.
Moterų Skyriaus Narėms
L.L.D. 20 kuopos Moterų 

Skyriaus susirinkimas įvyks 
penktadienį, liepos 5-tą,' pas 
drg. O. Girnienę, 4 Welton 
Ave. Pradžia 7:30 vai. vaka
re.

Visos draugės pasirūpinki- Į 
me dalyvauti šiame susirinki
me, nes turime daug svarbių 
reikalų atlikti ir išklausyti 
raportą iš neseniai atsibuvu
sios 12 Apskričio konferenci
jos, o tas svarbu kiekvienai 
draugei žinoti. . J,4 ’$1

Prie progos nepamirškime 
pakalbinti ir tas moteris, ku- j 
rios dar nepriklauso prie Mo
terų Skyriaus, kad ir jos tap
tų Moterų Skyriaus narėmis. 

Moterų Skyriaus Sekretorė, 
n n



' ■'  .......—W

jJaJJIaIaXaLXsIJIaLJLJaJIaIaJIsLJLsLJIaLJIsLJLI*^

M ASM A YN
Dienraščio Laisvės Naudai

DIDYSIS PIKNIKAS
fe ■jfįs

LIEPOS 4 JULY

Didysis Piknikas

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

ĮŽANGA 40 CENTŲ ASMENIUI

Dvi šešių kavalkų orkestras gros šokiam be pertraukos

Dienraščio Laisvės Rengiamas

Sietyno Choras iš Newark, N. J., vadovybėj B. Šaknaitės; Bangos Choras
Neck, N. Y., vadovybėj Geo. Kazakevičiaus ir Brooklyno Aido Choras, vadovybėj Aldonos Žilinskaitės

SURAŠĄS CHORŲ, KURIE DALYVAUS PROGRAMOJE:
Elizabeth, N. J. vadovybėj A. Klimaitės; Pirmyn Choras iš Great

Trečiadienis Liepos 5,
■ -------------------

BUS KLAŠČIAUS CLINTON PARKE
Betts ir Maspeth Avės., Maspeth, L. L, ]\

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

Šokiams Gros Walley Jason 8 Kavalkij Orkestrą

BUS VOSE PAVILION PARK
M A Y N A R D . M A S S .

■ I I > -...n ra —m—

Aidiečiu Grupė iš Worcester, Mass.

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

_ __ ■__ m___ *_________ ■------a------a------a------ a------ a------ a------ a------ a------ a a------a------a------ a------ a------ a------ a------a------ m------a------ a------ m------a-a------ uu------ --- ------ mi------ »»------ a------ ■■>- • ""--------------- - --------""------ ""------ ""------ •------ --------- ""------ '«------•'----- --------------------•’----- --------------------•'----- --- ------ --- ------ »«------ --- ------ --- ------ --- ------•----- ----------------------------- ■------■------ -------------------------------------------------•------"-į* 

i Worcesterio Merginų Choras; Norwoodo Vyrų Choras, vadovybėj.M. K. Bolio; Liaudies Balso Choras, vadovybėj B. Petrik, iš Lowellio; Į 
i Laisvės Choras, vadovybėj B. Petrik, iš Haverhillio; Rusų Choras, vadovybėj M. Bayrak, iš So. Bostono; Rusų Šokikų-Dainininkų i 
i_______________________ '-----------------------Grupė, vadovaujama Sasha Crugley, iš Bostono.

ivi ra iui m m rji ra MMMMM



fčiadienis, Liepos 3, 1940’

žiuoti sykiu su choru, tai malonėkite 
iš anksto užsisakyti pas komisiją 
buse vietas. Pas A. P. Dambrauską, 
S. Benkų ir J. MaseviČių. Kelionė 
busu tik $1 ypatai į abi puses. — 
Komisija.

Bnr-prrrar- Penktas puslapis

Iš

Lietuvių

Lietuvių
Traukiniai Pilni SužeistųLietuvių Detroit, Mich

nuo 20
mi-kp. mėnesinių

L. Report.vai. iš ryto.

4nuo Lietuvių

Shenandoah, Pa.

Norwood, Mass
9

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

išdalinta

v
Z avis.

Chicago, III

III.

Prakalbos Lietuvos ir Karo Klausimais

Burdas $10 j savaitę Vaikam $5.00

Stoughton, 
prie parko 

kolonijų : 
Haverhill,

• S

580 SUMMER AVENUE 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

visi dalyvaukite, bus 
delegatai į LDS sei- 
turite kokį naują su- 
galėsite perduoti de-

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei-

angliškus šokius.
Laisvės”

iki 
iki 
se-

HAVERHILL, MASS.
Ketvirtadienį, liepos 4 d., Laisvės 

Choras važiuoja busu Maynardan, į 
dienraščio "Laisvės” metinį pikniką. 
Busas išeis nuo L. P. G. Kliubo sve
tainės, 11 vai. ryto. Norintieji va-

4 paliudijimus be para- 
Tokius paliudijimus atsi

neškite, mes pataisysime.
A. Gailusis.

dieną liepos. “Good 
užtikrintas, tik dalyvau- 
mumis. A. K.

WILKES-BARRE, iJA.
LLD 43 kp. susirinkimas įvyks 7 

d., IWO Svet., 252 E. Market St. 
Pradžia 6 vai. vakaro. Narius kvie
čiame dalyvauti, taipgi atsiveskite 
naujų narių. — Kp. Valdyba.

(156-157)

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
PATERSON, N. J.

LDS 123 kp. susirinkimas įvyks 
sekmadienį, liepos 7 d., 10 vai. ryto. 
Prašome narių laiku pribūti, nes 
po susirinkimo daugelis važiuoja į 
"L.” pikniką Brooklyne. — J. Ma- 
tačiūnas (156-157)

WORCESTER, MASS.
Lietuvos ir karo klausimais įvyks 

prakalbos, penktadienį, 5 d. liepos, 
7 v. v., 29 Endicott St. Kalbės R. 
Mizara, "L.” redaktorius iš Brook- 
lyno. Kviečiame visus vietinius ir 
iš apylinkės dalyvauti šiose prakal
bose. — LLD 11 kuopa. — J. M. L.

(156-157)

ELIZABETH, N. J.
Bangos Choras turi pasamdęs bu- 

są važiuoti į “Laisvės” pikniką. Ku
rie dai' neužsiregistravę, tai prašo
me užsiregistruoti. Kelionė į abi 
pusi $1.00. Busas išeis nuo 408 
Court St., 11 vai. ryto. Komisija: C. 
Andriunas ir P. Taras. (155-156)

Siunčiame duoną per paštą J kitus miesrus, specialiai greitai pristato. 
Ant Jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kainas.

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

Dus sekmadienį, 
Prasidės 10 vai. 

iki vėlumos. Bus 
geros dovanos, 

gaus pinigais-

VESTIE E. DAVIS 
Licensed Mgr.

84-02 Jamaica Avenue 
Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.

Boston, Mass.

'tiff.S

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

bariai guoliui, puikiausios rūšies valgiai.
M* Tinime Atskirus Kambarius

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

Liepos (July) 4-tą Paminėsim 
Nuvertimą Fašistinio Režimo 
Lietuvoj ir Įsteigimą Liaudies 
Valdžios su Justu Paleckiu 

Priešakyje

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto
Tel. Virginia 7-4499

HARRISON-KEARNY, N. J.
LLD 136 kp. susirinkimas įvyks 

5 d. liepos, 7:30 v. v., 15-17 Ann St. 
Prašome narių dalyvauti, nes rei
kės rinkti Bušo Komisiją, važiuoti į 
“L.” pikniką Brooklyne. Taipgi tu
rime ir kitų svarbių reikalų aptarti. 
— K. Kuzmickas, sekr. (156-157)

Budapest. — Sovietų raudon-1^ 
armiečiai užėmė jau keturis 
miestus Bessarabijoj ir Bukovi
noj, kurias iki šioR Rumunija 
turėjo pasiglemžus.

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

ROBERT 
LIPTON • 

JEWELER •
Įsteigta 1892 J

701 GRAND STREET • 
BROOKLYN, N. Y. 

Tarpo
Graliam & Manhattan Avės. 

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

Naujosios Anglijos Lietuviai 
“Laisves” Piknike, Maynarde

Lynn, Bridgewater, Cambrid
ge, ir Nashua. Todėl, dar kar
tą primenam, kad iš visų kolo
nijų po vieną pilną automobi
lių darbininkų turi atvažiuot, 
kaip 10-tą valandą iš ryto. 
Taipgi, meldžiam visų kolo
nijų veikėjų kooperuoti ben- 
ram darbui su pilnu nuoširdu
mu, kad galėtum viršyti kitų 
metų padarytą pelną darbi-

MASINIAI RENGIASI
- ŠIŲ KOLONIJŲ:

So. Bostono busai išvažiuos
11-tą vai. ryte, nuo 376 Broad
way. j mvvu pctvicn j v<j ex

Cambridge— nuo 163 II ar- įninku spaudos paramai. Hud- 
soniečiai, kaipo vyriausi pik
niko gaspadoriai padarys ga
lutinus patvarkymus ir jų pa
tvarkymus visi turim pilnai 
priimti ir pildyti. Visiems iki 
pasimatymo piknike:

John Grybas.

vard St., nuo Lietuvių Kliubo.
Brighton — nuo Lietuvių 

Kliubo.
Lynn—nuo Lietuvių Kliubo.
Lawrence — nuo
Kliubo.
Peabody — nuo

Kliubo.
Haverhill — nuo

Kliubo.
Nashua, N. H. — 

High St.
Lowell, Mass. — nuo Lietu

vių Kliubo.
Worcester — nuo 29 Endi

cott St., Lietuvių Svetainės.
Gardner—nuo Lietuvių Kliu

bo.
Hudson—nuo Lietuvių Kliu

bo.
Norwood

Svetainės.
Stoughton — nuo Lietuvių 

Svetainės.
Montello—nuo Tautiško Na

mo.
Milford — nuo Peter Ki

birkštis namo.
Bridgewater — nuo Lietuvių 

Kliubo.
Taipgi iš Maine, Connecti

cut ir R. Island valstijų.
Šiame piknike dalyvaus nuo 

10 iki 15 tūkstančių svieto. 
Todėl turėsim progų susitikti 
ir atnaujinti pažintis su senais 
ir naujais draugais.

Orkestras iš 8-nių muzikan
tų, Walley Jason grieš lietu- 
viškųs ir
Prakalbas sakys: 
redaktorius Rojus Mizara apie 
Lietuvos perversmą, Phil 
Frankfield, kandidatas į sena
torius nuo Mass, valstijos, kal
bės Amerikos darbininkų ju
dėjimo reikalais.

Dainų programą pildys: 
Lowell ir Haverhill bendras 
choras, vadovybėj Billy Pet- 
rik, Worcester Merginų Cho
ras, vad. J. Karsokienės, Nor- 
woodo Vyrų Choras, vad. M. 
K. Bolio.

Rusų pagarsėjęs choras, va- 
dov. M. Bairak, iš Bostono.

Taipgi, Rusų Jaunimo Gru- 
s pė šoks ir dainuos 
šokius, vad. Sasha 
$200 dovanų bus 
prie įžangos tikietų!

Kolonijų veikėjam—darbi
ninkam! Visi darbininkai tu
rim būti parke kaip 10-tą va
landą ryto. Montello ir Nor
wood© darbininkai dirbs prie 
didžiojo “baro” pušyne; Wor- 
cesterio ant kalnelio po kle
vais; Hudson virtuvėj svetai
nėj. Visų Moterų Kliubų prie 
bendro stalo pušyne dirbs vi
sų kliubų išrinktos darbinin
kės, tai yra Worcester, So. 
Boston, Lynn, Montello, Nor-

* wood, Lawrence, 
ir Gardner. Vyrai 
vartų dirbs iš šių 
Lawrence, Lowell,

po $1. J. Matonis, B. Tamo
šiūnas ir J. Grybas; po 50c.; 
F. Repšys, M. Trakimavičienė, 
Julia Družienė, Ona Vasiliau
skienė, J. Valma, O. Zarubie- 
nė, J. Casper, L. Trakimavi
čius, J. A. Krasauskas, A. 
Jurčius, J. Saliukas, ir R. Za- 
luba. Po 25c.: M. Grigunienė, 
J. Aleksiunas, A. Vaitkevi
čius, V. Navickas, N. Grybie
nė, O. Kasparienė, M. Kra
sauskienė ir M. Uždavinis. 
Viso surinkta $15. Po prakal
bų buvo statomi klausimai, į 
kuriuos kalbėtojas pamoki
nančiai atsakinėjo.

Pradžioj prakalbų

Anglai Nusivylę Prancūzais 
Užsieniuose

Užginčija Susikirtimus Ru
munų su Raudonarmiečiais

LDS 21 
tingų yra permainyta laikas. 
Dabar bus liepos (July) 7 d., 
9 vai. ryte, 4097 Porter St.

Nariai 
renkami 
mą. Kas 
manymą, 
legatams.

LDS 21 kp. nariai kreipki
te domę ir peržiūrėkite sa
vo narystės paliudijimus, ypa
tingai, kurie esate gavę 1930- 
1931-2 metais, randasi paliu
dijimai be valdybos parašų 
ir kartais patsai narys nėra 
pasirašęs. Aš jau užtikau to
ki

Liepos 14 d. LDS jaunuolių 
213 ktlopa rengia smagų pik
niką ant Laudemano parko. 
Visi apylinkės lietuviai malo
nėkit atsilankyt, bus ir pro
grama, dainuos vietinis mai- 
nierių kvartetas, bus ir kito
kių pamarginimų, o jau už
kandžių ir gėrimo netruks.

Taigi visi į jaunuolių pikni
ką 14 
time” 
kit su

Prakalbos Lietuvos Perversmo 
Klausimu Puikiai Pavyko
Amerikos Lietuvių Kongre

so Draugijų Sąryšis surengė 
prakalbas, kad išaiškinus da
bartinę Lietuvos padėtį. Kal- 
bėtojum buvo “Laisvės” re
daktorius A. Bimba iš Brook
lyn, N. Y., kuris energiškai ir 
nuodugniai išdėstė Lietuvos 
valdžios perversmą, kad jis 
buvo neišvengiamas ir būtinas 
dėl Lietuvos liaudies gerovės. 
Kalbėtojui aiškinant apie 
Smetonos pabėgimą pas Hitle
rį ant brudo ir naujos valdžios 
jau įvestas reformas Lietuvos 
liaudies gerovei ir paliuosavi- 
mą politinių kalinių, iššaukė 
karštų aplodismentų.

Pirmininkas paprašė aukų 
varymui švietimo darbo lietu
vių tarpe, aukavo sekančiai:

Laetuyps 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.

Waterbury, Conn., šeštadienį, liepos 6 d., 7:30 vai. va
kare, Lietuvių Svetainėje, 103 Green St., kalbės D. M. 
Šolomskas ir R. Matusevičius.

Philadelphia, Pa., pirmadienį, liepos 8 d., 7 vai. vakare, 
Liaudies Name, 735 Fairmount Ave./kalbės D. M. šo
lomskas.

Worcester, Mass., penktadienį, liepos 5 d’., 7 vai. vaka
re, Lietuvių Svetainėj, 29 Endicott St., kalbės R. Mizara.

Newark, N. J., penktadienį, liepos 12 dieną, 7:30 vai. 
vakare, Šv. Jurgio Draugystės Svetainėj, 180 New York 
Avė., kalbės D. M. šolomskas ir R. Matusevičius.

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

Vyrų 
Choras gražiai sudainavo tris 
dainas, chorą vadovauja M. 
K. Bolis. Prakalbos puikiai pa
sisekė

Norwood iečiai visu smarku
mu rengiasi masiniai važiuoti 
į “Laisvės” pikniką į Maynar- 
dą, July 4-tą, tai yra, šį ket
virtadienį. Bušai išeis nuo Lie
tuvių Svetainės; kainuos tik 
75c. ypatai. Busas išeis 11-tą

Beirut, Syrija.—Francija 
turėjo pusę miliono sumo
bilizuotos kariuomenės Sy- 
rijoj ir Lebane, Artimuose 
Rytuose. Anglija tikėjosi, 
kad ši francūzų armija tęs 
kara prieš Vokietiją ir Ita
liją; bet vyriausias tos ar
mijos komandierius genero
las Mittelhauser paskelbė, 
kad jo armija nekariaus; 
jis priima Francuos vald
žios nutarimą susitaikyt su 
Vokietija. Francūzų karei
viai tenai su dideliu džiaug
smu pasitiko generolo Mitt- 
elhauserio įsakymą, ištrau
kiantį juos iš karo.

Francija Pavarys Generolus 
Norinčius Tęst Karų

Maskva. — Sovietai pra
neša, jog raudonarmiečiai 
pagal planą užimą Besara
biją ir šiaurinę Bukoviną, 
kurias Rumunija iki šiol 
valdė.

Roma. — Pranešimai Ita
lijos spaudoj užginčija gir
dus, kad įvykę susikirtimų 
tarp Sovietų kariuomenes ir 
rumunų. Italų laikraščiai 
taipgi paneigia gandus, kad 
Sovietai reikalavę sau ka
rinių stovyklų ar prieplau
kų prie Dunojaus upės Ru
munijoj.

1 »t p

|

) * į

'<..........—

• j

v, 1

“Laisvės” Piknikas
Nors kiekvienais metais, 

liepos, “Laisvės” piknikas, 
Maynarde, Mass., yra tuo ma- 
gnasu, kuris sutraukia link 
savęs minias Naujosios Angli
jos lietuvių, bet šiemet jis tu
rės būti dar daugiau patrau
kiančiu iš priežasties karo, 
pasaulinių perversmų ir ypa
tingai perversmų mūsų gimti
nėj Lietuvoj, kurie sujudina 
kiekvieno lietuvio širdį ir jau
smus, ir sukelia galvoje šim
tus Klausimų, į kuriuos jieš- 
kome atsakymų. Į daugelį tų 
klausimų mes jau turime maž 
daug patikimų atsakymų 
spaudoje. Į daugelį kitų “Lai
svės” piknike kalbėtojai atsa
kys.

Dabartiniu laiku mums bū
tinai yra reikalingas: glaudu
mas ir sutartinumas, o tą glau
dumą ir sutartinumą mes kaip 
tik ir galime parodyti ir pa
demonstruoti s u v a ž iuodamr 
Kuo skaitlingiausiais būriais į 
“Laisvės” pikniką, kur ne tik 
pasimatysime su draugais ir 
pažįstamais, pasisvečiuosim ir 
pasilinksminsim, bet tuo pa
čiu laiku pasidalinsim minti
mis su draugais, atnaujinsim 
ir sustiprinsim broliškus ir 
idealizmo ryšius, kurie mus vi
sus bendrai riša kaipo lietu
vius ir darbininkus.

Tad liepos 4 visi atminkite 
ir turėkite sau už priedermę 
būti gražiam ir erdviam Vose: 
Pavilion Parke, Maynard, 
Mass.

Tangier, Afrika. — Fran
cija atsiuntė į Francūzišką 
Morokko generolą Gourau- 
dą su įsakymu pavaryt iš 
komandos tuos francūzų ge
nerolus ir kitus oficierius, 
kurie dar norėtų tęst karą 
išvien su Anglija prieš Vo
kietiją ir Italiją.

Bucharest, Rumunija. — 
Atvažiavo du traukiniai pil
ni sužeistų. Rumunų vy
riausybė sako, kad dalis jų 
sužeisti per susikirtimus su 
Sovietų kariuomene, o dalis 
per kautynes su pačios Ru
munijos komunistais.

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų.

Prancūzai už Ginklų Laiky
mą Būsią Šaudomi

Paryžius. — Vokiečių ko
manda įsakė, kad visi gy
ventojai vokiečių užimtoj 
Franci jos dalyj turi suųešt 
ir atiduot vokiečių karinin
kam visus šaunamuosius 
ginklus, šovinius, karines 
medžiagas ir radio perduo- 
tuvus bėgyje ,24 valandų. 
Kurie to nepadarys, bus 
sušaudyti arba suvaryti į 
sunkiųjų darbų kalėjimus.

Naujos Sienos Nustatymas 
Tarp Sovietų ir Rumunijos
Bucharest, Rumunija. — 

Šį antradienį įvyks Odesso- 
je pasitarimas tarp Rumu
nijos ir Sovietų įgaliotinių 
kas liečia naują sieną tarp 
Sovietų Sąjungos ir Rumu
nijos.

CLEVELAND, OHIO
Ketvirtadienį, 4 d. liepos įvyks 

piknkias, Wallings Grove. Bus gera 
orkestrą šokiams, gera muzikališka 
programa, trys gražios dovanos ir 
tt. Įžanga 15c. Vaikams veltui. 
Kviečiame visus dalyvauti. Automo
biliams: važiuokite W. 25th St. 
Broadview Rd. Nuo Broadview 
Wallings Rd., sukite į dešinę ir 
kite iškabas iki pikniko vietos.

(155-156)

Berlin. — Vokiečių sub- 
marinas, komanduojamas 
paskandino 40,100 tonų An
glijos laivų.

į ESTATE OF

BARRY P. SHAUNS
j (Shalinskas)

FUNERAL HOME

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

ĮSIGYKITE dabar 
žemiau parodyta tik keli iš mūsų didelio sandelio 

šios rūšies daiktų.
YOUR OLD WATCH Vii

I TRADE IT IN l-OR A

^17 JEWEL
Bll LOVA

ŽIEDAI

Progresyvių Kuopų Bendras 
Piknikas

Bendrai LDS 76 ir 211 kuo
pos ir LLD 104 kuopa rengia 
pikniką Willow Spring Grove 
Parke (Butchas darže), 83rd 
St. ir Willow Spring Rd., Wil
low Spring,

Piknikas 
liepos 14 d. 
ryto ir tęsis 
leidžiamos
Pirmą dovaną 
$10; antra karpetas (rug) 
vertės $5; trečia — paduškos 
apvalkalas $2.50; ketvirta — 
lempa $1.50; penkta — sida
brinis doleris, ir šešta—kum
pis vertės $1.50. Kaip mato
te, dovanos geros. «<K

Bus ir dainų programa. Tu
rėsime skanių valgių ir gėri
mų, o vieta graži, po žaliais 
medeliais. Daržas n^ij ai 
įrengtas, gera platforma šo
kiams; jis yra netoli Liberty 
Grove, biskį pasisukus tuo 
keliu į kalniuką.

Mes kviečiame visus Brigh
ton Parko, Chicagos ir apy
linkės lietuvius į mūsų bendrą 
pikniką. Prašome mus pa
remti ir bendrai smagiai laiką 
praleisti.
* • Rengimo Komisija.1

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

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

stočių BMT Line
Tel.: Gienmorc 5-6191

nuo $1.50 augštyn 
Daimantai

Melsvi-balti ir perfekto

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

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

geriausias ir sveikiausias klimatas.

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

CATSKILL; N. Y. Tel. Catskill 88SF4

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

žarnų ligos, Hemorrhoidal (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 prievoles iš jūsų pusės.

Ištyrimas dovanai.

Daroma Kraujo ir Šlapimo Tyrimai, X-Spinduliai

DR. L. ZINS Įstaiga 30 metų 
110 EAST 16 ST., NEW YORK, N. Y.

Tarp Union Sq. ir Irving PI.
VALANDOS:-10 A. M.-6 P. M.—Sekmadieniais 10-2.

liill
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Unijos Kovos Prieš 
Raganų Gaudymą

Susidarė bendras Projektų 
Unijų Komitetas, į kurį įeina 
mokytojų ir artistų unijos, 
taipgi Workers Alliance.

Komitetas gins civiles, po
litines ir ekonomines teises 
visų WPA darbininkų ir be
darbių. Jis dės visas pastan
gas atmušt raganių gaudymą, 
Įkvėptą kongresiniu patvarky
mu neleist komunistus ir ki
tus viršininkams nepatinka
mus žmones dirbt WPA pro
jektuose. Bus išleista 100,000 
lapelių, kuriuose aiškins pro
jekto darbininkams priežastis 
ir kaltininkus tokio skaldymo 
ir persekiojimo darbininkų, 
taipgi ragins atmušt WPA 
viršininko Somervell provoka
cinį siekį padaryt 50,000 dar
bininkų savo šnipais-skundi- 
kais.

Kaip žinia, p. Somervell pa
reikalavo, kad darbininkai 
parašytų jam laiškus-skundus, 
išdavinėdami viens kitą ir jis 
viešai paskelbė, būk jis tikisi 
gaut 50 tūkstančių tokių laiš
kų. Kitais žodžiais, jis laiko 
darbininkus ant tiek vėplais ir 
nupuolusiais, kad tiki, jog kas 
antras darbininkas taps jo 
šnipeliu. Darbininkų organiza
cijos nurodo, kad tai nesąmo
nė, ir jos pasirįžo tą faktais 
parodytų T—as.

Unijų Diena Parodoj 
Pašvęsta Taikai

Pereitą sekmadienį unijos 
turėjo savo dieną Pasaulio Pa
rodoj. Jos visa programa — 
prakalbos, sportas, drama — 
garsiai kalbėjo už taiką ir 
progresą darbo masėms. Pa
rodos iškilmėse dalyvavo per 
J55,000 unijistų, ketvirta ge
riausia diena publikos skait- 
lingumu. Iki pusiaunakčio at
ėjo 169,664.

Liepos 4-tą irgi tikimasi 
skaitlingos publikos vietinės 
ir iš toliau, kadangi švenčių 
proga daugelis turi atostogų.

“LAISVES” PIKNIKAS JAU TIK UŽ 
TREJETUS DIENU, LIEPOS 7-TA

“Laisvės” didysis metinis 
piknikas įvyks jau šį sekma
dienį, liepos 7-tą, Klaščiaus 
Clinton Parke, Betts ir Mas
peth Avės., Maspethe. Pikni
kas prasidės nuo 10 vai. ry
to. šokiai nuo 2 vai. po pietų 
ir tęsis iki vėlumos, šokiams 
grieš dvi šešių kavalkų orkes- 
tros. 'Įžanga tik 40c, su ke
turiomis “cash” dovanomis 
prie iš anksto pirktų bilietų. 
Programoj keturi chorai.

“Laisvės” piknikai kas me
tai būna didžiausia brookly- 
niečių ir visų rytinių valstijų 
lietuvių sueigų-sueiga, kadan
gi čia suvažiuoja svietelio iš 
visų didelių , Ir mažių tolimų 
ir artimų miestų.

Šiemet piknikui rengiamasi 
dar su didesne energija. Kaip 
pranešama, busais atvyksta 
būriai lietuvių iš Patersono, 
Harrisono, Kearny, Newarko, 
Cliffsidės, Great Necko, Eliza- 
betho ir kitur. Be to, kara
vanai mašinų paprastai ^pra
deda pribūt nuo 9-tos ryto ir 
iki vėlumos, o smalsumo dėlei, 
patikrinus auto leidimų len
teles, kas metai surandama 
svečių bent iš tuzino valstijų, 
o kai kada ir daugiau. Taigų 
niekur nėra tokių galimybių 
susieit senus draugus ir per 
daug metų nematytus kaiipy- 
nus, kaip kad yra “Laisvės” 
metiniuose piknikuose.

Susivedė
Birželio 30-tą susituokė Ale

na Augutytė su Raymond u 
McDermott nuo Hudson Ave. 
Šliūbas ivyko Karai. Angelu 
bažnyčioj, o gražus, šeimyniš
kas vestuvių pokilis — jauno
sios tėvelių, Juzės ir Jono 
Augučiu namuose, 283 So. 4th 
St. Vyriausia pamerge buvo 
jaunosios seselė Ona, o pabro
liu — Juozas Mikulskis iš 
Yonkers. Jaunieji apsigyvens
Williamsburge, ant So. 8-tos.

Jaunavedžiams linkiu lai
mingo šeimyniško gvvenimo.

Viešnia.

Neleido Persekiot 
Pašalpgavius

Alliance Užvedė Bylą 
Prieš Raganautoji^
Federaliame Distrikto Teis

me užvesta byla nustatyt ant 
kiek konstitucinis yra naujasis 
šalpos akto punktas, kuris rei
kalauja visus WPA darbinin
kus pasirašyt pareiškimus, 
kad jie nėra Komunistų Par
tijos nariais, grasinant išmė- 
tyt iš darbų nepasirašančius.

Byla užvesta ’ varde Mrs. 
Charlotte I. Long, 57 metų 
moteriškės, kilusios iš Kansas, 
kurios seneliai kovojo Ameri
kos revoliucijoj, ir varde 
George R. Carroll, Lincoln 
Brigados veterano, kovojusio 
su demokratine Ispanijos ar
mija prieš fašizmą Ispanijoj.

Atsisakydama pasirašyt, Mrs. 
Long pareiškė, kad jinai ne
nori papildyt gėdingą, laisvos 
šalies laisvą žmogų pažemi
nantį aktą, kokiu būtų pasira
šymas tokio diskriminacinio 
pareiškimo (affidavito).

Jaunoms Merginoms
Am. Raudonojo Kryžiaus 

Brooklyno Skyrius skelbia mo
kyklos amžiaus mergaitėms— 
nuo 12 iki 17 metų—aštuo- 
nių savaičių nemokamą kursą, 
kuriame žadama mokint, kaip 
užlaikyt sveikai namus, pri
žiūrėt kūdikius ir ligonius, 
teikt pagelbą nepaprastuose 
nuotikiuose, ir veikt sveikatos 
klausimais susiedijoj.

Valandos klasei nuo 1:30 
iki 3:30 trečiadieniais ir penk
tadieniais, Sveikatos Centre, 
151 Maujer St., Williamsbur- 
ge. Pirma pamoka liepos 12- 
tą. Pačioms reikėsią užsimo- 
kėt už knygą 50c. Baigusioms 
išduos R. Kryžiaus liūdymus.

Vito Marcantonio Kal
bės Liepos 4 Iškilmėj

Liepos 4-tos popiečio 2-rą 
valandą tūkstančiai newyor- 
kiečių susirinks į Washington 
Square Parką (gale 5th Avė. 
ir Waverly Place, N. Y.) dvi
gubam paminėjimui. O tai 
bus Amerikos Nepriklausomy
bės paskelbimo ir Giuseppe 
Garibaldi gimtadienio minėji
mas, nes abu supuola tą die
ną.

Kas gi buvo Garibaldi? Pa
kaks priminti tą faktą, jog 
Garibaldi, žymus Italijos lais- 
vintojas, patrijotas, dar Itali
joj gyvendamas rašė Abraho- 
mui Lincolnui pasisiūlymą 
tarnaut Amerikai bile kokioj 
tarnyboj jį norėtų pastatyt, 
jei tasai karas būtų vedamas 
už Amerikos negrų vergijos 
panaikinimą. Garibaldi kovojo 
Pietų Amerikoj už tenykščių 
žmonių laisvę', taipgi gelbėjo 
lenkams jų kovose už nepri
klausomybę.

Prisimint ir pagerot Jungti
nių Valstijų įsteigėjus, sako 
Liepos Ketvirtai Minėt Komi
tetas, yra labai svarbu šian
dieną. “Šiuo laikotarpiu karo 
isterijos ir persekiojimo atei
vių, svarbu yra skelbt ir vyk
dyt Jeffersono ir Garibaldi 
įsteigtas laisvę branginančias 
tradicijas.”

Apart kongresmano Marc
antonio, dar kalbės assembli- 
manas J. A. Boccia, Dr. Bella 
Dodd, Mokytojų Unijos atsto
vė, ir John Longo iš Jersey 
City, ir Carey McWilliams iš 
Amerikos Ateiviams Gint Ko
miteto.

Miesto Sąmatų Taryba 12- 
ka balsi] prieš 4 pereitą ket
virtadienį atmetė Bronx pre
zidento Lyons pastangas įves
ti tokį pat begėdišką kaman
tinėjimą gaunančių pašalpą, 
koks įvesta WPA darbinin
kams.

Kaip jau buvo rašyta, WPA 
administracija įsakė visiems 
WPA darbininkams pasirašy
ti, jog jie nėra komunistais. 
Bronxo prezidentui tas labai 
patiko ir nieko nelaukęs pa
siūlė tokius pareiškimus (af
fidavits) ir gaunantiems pa
šalpą. Ponas Lyons šaukė: 
“Lai jie badauja.”

Prieš balsavo deputas ma
joras Rufus J. McGahan, 
Miesto Tarybos prezidentas 
Newbold Morris, Manhattan 
prezidentas Stanley M. Isa
acs, deputas kontrolierius 
Arthur F. McDermott ir Rich
mond prezidentas Joseph Pai
ma. Arthur R. Ebel, atsto
vaująs Brooklyno prezidentą 
John Cashmore balsavo su Ly- 
onsu už raganų gaudymą.

Diskusijose dėl to pasiūly
mo, kaip kad buvo ir patvar
kyme dėl WPA, Lyons ir 
Newbold Morris maišė komu
nistus su nazių Bundu, kad 
tuomi prieš visuomenę patei
sint savo ataką ant Komunis
tui Partijos, kuri yra legali ir 
veikia ribose J. V. konstituci
jos ir įstatymų, veikia žmo
nių gerovei.

Žinios Apie Lietuvių
Stygų Orkestrą

Bušai į “Laisves” Pikniką •
Brooklyn^ “Laisvės” piknikas įvyks liepos (July) 

7 d. Jis bus Klaščiaus Clinton Parke, Betts ir Mas- 
petn Avės., Maspeth, N. Y. Bušai atvažiuos iš šių 
miestų:

PATERSON, N. J., busas išeis nuo Bakanausko sve
tainės, 62 Lafayette St., 10:30 vai. ryte. Kelionė į 
abi pusi $1. Prašome pasažierių pribūti anksti. Taip
gi prašome išanksto užsiregistruoti važiavimui į pik
niką. Registruoja sekami komiteto nariai: V. Prapies- 
tienė, J. Bimba, P. Malinauskas, S. Vilkas ir M. Ge- 
cevičienė.

HARRISON-KEARNY, N. J., du busai išeis 12 vai. 
dieną, nuo 414 Williams St., kampas Davis Ave. ir 
Duke St., kampas Schuyler Ave. ir Duke St. Prašome 
užsiregistruoti.

GREAT NECK, N. Y., busai išeis nuo Kasmočiaus sa
lės, 91 Sfeamboat Rd., 12:30 P. M. Bilietas į abi puses 
50c. Prašome užsiregistruoti pas Kasmočių aukščiau 
paduotu antrašu arba pas P. Bečį ir F. Klaston;

ĘL1ZABETH, N. J. Bangos Choras turi pasamdęs 
busą, kuris išeis nuo 408 Court St., 11 vai. ryto. Ke
lionė į abi pusi $1.00. Prašome užsiregistruoti.

NEWARK, CLIFFSIDE taipgi turi busus pasisamdę. 
Prašome pranešti, kada ir iš kur busai išeis ir pas ką 
galima užsiregistruoti.

WPA Muzjkos Programos
WPA muzikos grupės duos 

programas 8 :30' vakarais se
kamose Brooklyno vietose:

Liepos 3-čią, Civic orkes
trą grieš Prospect Parke, o 
Knickerbocker šokių Orkestrą 
LaGuardia žaislavietėj prie 
Roebling ir So. 4th Sts.

Liepos 4-tą Knickerbocker 
Šokių Orkestrą grieš Victory 
Field prie Woodhaven Blvd, 
ir Myrtle Ave.

Liepos 5-tą N. Y. Simfonijos 
Orkestrą grieš Forest Parke, 
Civic Orkestrą—Prospect Par-

Orkestrą savo pamokas per
traukė iki rugpjūčio 1-mos. 
Bet nauji nariai vistiek yra 
mokinami antradienių vaka
rais, 5-tą vai., “Laisvės” sve
tainėj. Juos mokina d. Gasiū- 
nienė.

Reikia Vi£ų Paramos
Lietuvių Mgfto Sąjungos 3- 

čias Apskritas gyvai susido
mėjęs Stygų Orkestros palai
kymu ir išauklėjimu, tad tuo 
reikalu pagamintame laiške į 
organizacijas ir asmenis rašo:

“Be abejonės, jūs' jau ži
note, kad mūsų menas ir dai
lė labai svarbią rolę lošia mū
sų judėjime, kad piknikai ir 
parengimai daug priklauso 
nuo meniškų jėgų. Todėl mes 
turime paremti meniškas gru
pes. • ii i *

“Lietuvių Stygų Orkestrą, 
kaipo meno grupė, yra labai 
reikalinga finansinės paramos. 
Mes jos neturime apleisti. 
Mes turime ją išauginti į dai
lės pažibą, nes ji yra vienati
nė mūsų apylinkėj 
dailės grupė.

“Mes kreipiamės 
šydami finansinės 
Paaukokite kiek 
savo iždo ir parinkite aukų 
tarp narių. Išanksto už tai 
jums širdingai ačiū.

“Surinkę aukas užrašykite 
ant šio laiško ir prisiųskite: 
George Klimas, 163 — 17th

Brooklyn,. N. Y.
“Su gilia pagarba,
Geo. Klimas,
LMS 3-čio Apskr. Pirm.

P. S. Visos aukos bus pa

tos rūšies

į jus pra- 
paramos. 

išgalite iš

St.,

ke.
Liepos 6-tą Neighborhood 

Benas grieš King Parke, Ja
maica Ave. ir Ray St., Ja
maica, o

Ligos ir Vasarą Nesnaudžia
Užpereitą savaitę padaugė

jo susirgimai plaučių uždegi
mu — susirgo 78 brooklynie- 
čiai. žiemą ar vasarą, susir
gus “šalčiais” reikia apsižiū
rėti, kadangi ši liga iškarto 
palaikoma paprastu “šalčiu.” 
Taipgi padaugėjo susirgimai 
kokliušu. Po mažiau susirgo 
tymais ir difterija.

Mirė per savaitę nuo visokių 
priežasčių 502. Gimė 742.

skelbtos per ‘Laisvę’.”

Baigėsi Mokslo Metai
Virš milionui vaikų perei

tą penktadienį baigėsi mokslo 
metai įvairiose miesto moky
klose. Atostogos tęsis iki rug
sėjo 9-tos.

Mokyklų viršininkas Ha
rold C. Campbell sako, kad 
apie 96 nuošimčiams visų mo
kinių pavyko išeiti savo kla
ses ir bus perkelti aukštesnės- 
na sekamais mokslo metais.

Mrs. Jessie Appel, 38 m., 
rasta užsidusinus gasu namie, 
331 W. 34tiH8t, N. Y.

UNDERTAKERS

£&* Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

geriausią

ii

Telefonas EVergreen 7-1661

FRANK NORRIS
FRANK DOMIKAHTS

rararara ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra rararararararara

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

J. LeVANDA—E. LeVANDA 
Tėvas ir Sūnus Levandauskal

50 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-8622

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

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

SUSIRINKIMAI
EAST NEW YORK, N. Y.
LDS 13 kp. susirinkimas jvyks 

trečiadieni, 3 d. liepos, 8 v. v. Logan 
Inn patalpoj, šaukiamas trečiadieni, 
todėl kad ketvirtadienį amerikoniška 
šventė, 4-ta d, liepos. Visi nariai jsi- 
tėmykite.. —A. B. Sekr. (155-156)

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Ilewes eleveiterio stoties

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

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

žmogus dirbti prie 
New Jersey valstijoj, 
tokio, kuris galėtų 

darbą. Darbas ant vi-

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

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

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

Lietuviui Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 
/■ (Steam Boiler)

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

LeVANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

GRAND CHAIR CORPORATION
LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI 

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

J. GARŠVA 
Graborius-Undertaker

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

krikštynom, kitkam.
231 BEDFORD AVE., 

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

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau darbininko dirbti prie 

ūkės. Vis tiek kad ir nebūtų dirbęs 
ant ūkės, bet ne senesnis 45 metų. 
Su mokestim susitaikinsim. Atsi- 
šaukit šiuomi antrašu: J. Danisevich, 
Hubbardsvillė, N. Y. (156-158)

REIKALAVIMAI
Reikalingas pagelbininkas prie 

prižiūrėjimo namo. (Superinten
dent’s helper). Pageidaujama, kad 
būtų blaivininkas ir atsakomingas. 
Kreipkitės: Sigmund Solub. 102 E. 
114th St., New York City, N. Y. Ar
ba šaukite telefonu: Lehigh 4-0592.

(156-158)

RESTAURACIJA
417 Lorimer St. — Brooklyn — “Laisves” Name

CHARLES’
UP-TO-DATE

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

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

Gerai Patyrę Barberlal

Reikalingas 
mažos ūkės, 
pageidaujama 
dirbti abelną 
sados. Prašome rašyti: D. Mayžis,
9741 —■ 109th St., Richmond Hill, 
L. I. (153-158)

I

Lankėsi “Laisvėje
Antradienį aplankė 

vės” ir LDS įstaigas Ona Mi
liauskienė iš Plymouth ir Ma
rė Juškevičienė iš Wilkes- 
Barre, Pa. Jodvi vieši pas 
savo pusseserę Simniškienę,
40 Scholes St., taipgi lankėsi 
pas giminaičius Titanius,
Ozone Parke.

Drg. Miliauskienė atsinau
jino “Laisvės” prenumeratą. 
Ir abi viešnios pasižadėjo da
lyvauti “Laisvės” piknike lie
pos 7-tą, Klaščiaus Parke.

Taipgi lankėsi Povilas Šiu
šąs iš Worcester, Mass., senas 
“Laisvės” skaitytojas ir rėmė
jas. Su juo kartu lankėsi 
brooklynietis Wm. šibeika, 
pas kurį svečias apsistojęs.

Drg. šušas aukojo “Laisvės” 
ir kitiems darb. judėjimo rei
kalams $5.

PARDAVIMAI
Parsiduoda labai graži ūkė prie 

ežero ir prie gero kelio. Yra na
mas su 11 kambarių ir kiti namu
kai, visos tinkamos mašinos ir kiti 
reikalingi dalykai prie ūkio. Randa
si daug gyvulių, 225 akrų derlin
gos žemės. Parsiduoda už prieina
mą kainą. Priežastis pardavimo — 
nėra gaspadoriaus. Prašome kreiptis 
sekamu antrašu: M. Bibiencik, 
R. D. 4, Richfield Springs, N. Y.

(154-162)

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

Lietuvis Budavotojas
Bi^avoju naujus namus ir 

pertaisau senus 
Taipgi atlieku plytų ir 

cemento darbus
Apšingeliuoju iš lauko namus ir 
stogus visokiais naujausio išdir

binio šingeliais už labai 
prieinamas kainas.

Telefonuoklte: Flushing 9-4485

59-25 155th St.
Flushing Heights, L. I.

Trečiadienis, Liepos 3,

LIETUVIŲ RAKANDŲ KRAUTUVE

Parduodame {vairius rakandus labai nužemintomis kainomis. 
Pasirinkimas didelis.

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

BAR ir GRILL 
LIETUVIU RESTAURANAS 
Įdomiai {puošta lietuviška aludė 

ant Grand Street • 
Rheingold extra Dry Alus.

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės

Turime ir kambarių pernakvot 
arba savaitiniai išrandavot
JOSEPH ZEIDAT

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

---  - - 1 'n
Mateušas Si mon avičius
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GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
• Gaminami Europiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs, lietuviško 

namų darbo, kilbasal ir kepta paršiena; gaspadoriškai 
nuvirti kopūstai ir barščiai.

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO
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