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

“Pasibaigus Lietuvoje ponų 
gadynei ir prisikėlus Lietuvos 
Liaudies Respublikai, žmonės No. 167 LAISVĖS ANTBATi£fonl?: suwM2^3878STREET Brooklyn, N. Y., Trečiadienis, Liepos (July) 17, 1940 Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXX. Dienraščio XXII

pradėjo pasisakyti ir dėl ‘po
no’, ‘ponios’, ‘panelės’ ir ‘po
naičio’ pavadinimo. Daugelis 
organizacijų jau susitarė žo
dį ‘ponas’ iš savo kalbos žody
no visiškai išbraukti... Viso
kiems ponam laisvoje mūsų 
Liaudies Respublikoje neturi 
būti vietos. Esame tik darbo 
žmonės—draugai. Tad išmes
kime iš mūsų gyvosios ir lite
ratūrinės kalbos poną, telie
ka jis prisimintinas tik kaip 
keiksmažodis.”

Šitaip-rašo Lietuvos žinių 
agentūra Elta. Vadinasi, iš 
Darbo Lietuvos “ponas” bus 
genamas pragaran.

Vietoj pono, plačiau prigys 
“draugas” arba “pilietis.”

Amerikos lietuviuose “po
nas” tėra prigyjęs tik “aukš
tesnėse sferose.” Mūsų liau
dis per ilgus metus dažniau
siai naudoj a pavadinimą 
“draugas.” šis pavadinimas 
yra naudojamas ir “šventose” 
organizacijose, ir “tautinėse” 
ir kairiosiose.

Taigi amerikiečiam prisitai
kyti prie naujų Lietuvoje pa
kaitų nebus sunku.

“Nuo 1928 m. iki 1939 m. 
įvairioms tikybinėms organi
zacijoms Lietuvoje bendrai 
buvo išmokėta apie 22,220,- 
000 lity, kunigų seminarijoms 
apie 4 304,000 lt. ir ‘nepapras
toms išlaidoms’ tikybiniems 
reikalams apie 1,477,000 litų.

Tai kita Eltos žinia.
Iš viso Lietuvos žmoneliai 

verstinai, vadinasi, tam tiks
lui sumokėjo arti 30,000,000 
litu. Tai biskelį suma.

Naujoje Lietuvoje to nebus. 
Kas norės—tam tikslui mokės, 
kas nenorės—nemokės ir ku
nigų bei rabinų nepalaikys.

Kunigų, socialistų ir fašis
tų (tautininkų) spauda susi
tarė ir pasiuntė Kaunan ben
drą savo protestą prieš rinki
mus į Liaudies Seimą!. . .

Rinkimuos, kaip sako pra
nešimai, dalyvavo virš 90 nuo
šimčių visų Lietuvos gyvento
ją.

Taigi kunigų, socialistų ir 
fašistų spauda tuos žmones 
pasmerkia; jie dar vis gailisi 
smetoniško režimo, kuris tiek 
daug Lietuvai žalos padarė.

Tegu jie sau protestuoja! 
Lietuvos žmonės jų protesto 
bijosi tiek, kiek pernykščio 
sniego.

Pažangioji Amerikos lietu
vių visuomenė pritaria nauja
jai Lietuvos vyriausybei; pri
taria toms reformoms, kurias 
ji padarė. Ji pritaria seimo 
rinkimams, nes tai buvo toki 
rinkimai, kuriuose visų darbo 
žmonių—darbininkų, valstie
čių ir inteligentijos—-reikalai 
stovėjo pirmoje vietoje. Tai 
pirmas toks atsitikimas visoj 
Lietuvos istorijoj!

Kai šis seimas susirinks, 
Amerikos lietuviai turėtų siųs

is ti jam sveikinimo telegramas. 
Kiekviena organizacija, kiek
viena draugija, taipgi pavie
niai apmenys turėtų kuovei- 
kiausiai pasveikinti susirinku
sius Lietuvos liaudies atstovus 
ir palinkėti jiems pasekmin- 
giau$ios kloties.
, Diktuoti naujajai Lietuvos 
vyriausybei mes nediktavome, 
o tik sveikinome už josios gra
žius darbus.

Tą patį mes galime padary
ti ir Liaudies Seimui: palinkė
ti jam nustatyti Lietuvos atei- 

, čiai gerus pagrindus, kad ant 
jų bujotų mūsų tautos kultūra 
ir gerbūvis.

t .Bus užtenkamai Seime sme
genų, kurie mokės padaryti

Baisi Eksplozija Kasykloj
i Gandai Apie Pasiūly

mus Anglijai
Roma. — Italijoje plačiai 

eina gandai, kad Vokietija 
ir Italija planuojančios pa
siūlymus Anglijai dėl tai
kos^ Anglijai būsianti duo
ta proga dalyvauti “sutvar
kyme Europos reikalų,” pa
sidalinant marketus ir teri
torijas. 0 jeigu, girdi, An
glija to pasiūlymo nepri
imtų, tai Vokietija ir Itali
ja ją sunaikins.

Francijoj Stokuoja Maisto
Vichy, Francija. — Vo

kiečių neokupuotoje Fran
ci jos teritorijoje jau prasi
deda maisto produktų sto
ka. Tai pareina nuo norma- 
liško ekonominio gyvenimo 
sugriovimo per karą.

Roosevelt Tyli, James Farley 
Kandidatuoja, Demokratai 
Pešasi dėl Trečio Termino
Chicago, Ill. — Preziden

tas Rooseveltas dar • nėra 
pasakęs, ar jis priims tre
čiam terminui kandidatūrą 
nuo Demokratų Partijos ar 
nepriims. Tuo tarpu parti
jos nacionalis pirmininkas 
James Farley sako, kad jis 
savo kandidatūros neiš
trauks. Bet jeigu, girdi, pa
sirodytų, kad Rooseveltas 
kandidatuoja ir gauna daug 
balsų, tai po pirmo balsavi
mo visi demokratai balsuos 
vienbalsiai už Rooseveltą.

K o n v e n cijoj pasireiškė 
gana aštrus pasidalinimas 
šiuo klausimu. Yra galingų 
figūrų, kurios priešingos 
trečiam terminui. Nevados 
senatorius McCarran sako, 
kad jis pasiūlys konvencijai 
į platformą įrašyti punktą 
prieš trečią terminą. Tačiau 
visi žino, kad jeigu tik 
Rooseveltas k a n d i d a turą 
palaikys, milžiniška daugu
ma demokratų konvencijos 
jį nominuos trečiam termi
nui.

Oras. — Šiandien dalinai 
apsiniaukę.

gerus tarimus ir juos gyveni
mai! pravesti.

Kiekvienas žmogus privalo 
žinoti: nuo dabar kunigai, so
cialistai ir tautininkai veiks iš 
vien; veikdami išvien^, jie pra
šys Hitlerio, kad jis užpultų 
Lietuvą ir grąžintų ten Smeto
ną.

Tam tikslui jie prašo i* 
kiekvieno amerikiečio lietuvio 
po $1 per metus aukų.

Taigi jūs, kurie paklausysi
te tų ponų ir aukosite pinigus, 
atsiminkite: jūs aukosite juos 
Lietuvos nelaimei, o Smetonos 
laimei!

Kas Bus Demokratų Kandi
datu į vice-prezidentus
Chicago, Ill. — Keturi de

mokratų lyderiai figūruoja, 
kaipo galimybės į kandida
tus vice-prezidento vietai, 
būtent, South Carolinos se
natorius Byrnes, iš Missouri 
gubernatorius Stark, kon- 
gresmonas Rayburn ir auk
ščiausio teismo narys Doug
las. Visi jie geri Roosevelto 
kolegos.

Užblokaduoja Chiniją
Shanghai. — Japonijos 

žinių agentūra Domei pra
neša, kad Japonijos valdžia 
nutarė paveržti blokadą 
prieš Chiniją. Japonijos lai
vynas gavęs įsakymą užblo- 
kaduoti visus Chinijos uos-

Chinija Protestuoja 
Prieš Anglą Suokalbį
Londonas.— Anglijos val

džia yra pasiūlius Japonijai, 
kad Anglija uždarys taip 
vadinamą Burmą kelią per 
tris mėnesius, per kurį Chi
nija gauna amunicijos iš 
užsienio. Anglija tai sutin
kanti padaryti, jeigu Japo
nija sutiks susitaikyti su 
Anglija ir prieš Angliją ne
daryti jokių žygių.

Bet šitas Anglijos suokal
bis yra didelis smūgis Chi- 
nijai. Todėl Chinijos val
džia griežtai . užprotestavo 
prieš Anglijos žygius.

Kviečia Tautų Lygą Persikel
ti Amerikon

Princeton, N. J.—-Garsu
sis Princetono Universitetas 
kviečia Tautų Lygą perkelti 
savo nepolitines. įstaigas į 
Jungtines Valstijas. Univer
sitetas siūlo toms įstaigoms 
mokyklos patalpas. Sako, 
Europoje nebeliko vietos 
jokiai taikos organizacijai..

Dover, N. J.—Liepos 15 
dieną čionai iš automobilio 
gasu nusižudė mokytoja 
Pearl Banghart, 39 metų 
amžiaus. Vyras negali iš
aiškinti nusižudymo prie
žastį.

Markleesville, Calif. — Iš 
Reno orlaiviu grįžo dvi jau
navedžių poros naųio į Los 
Angeles. Orlaivis nukrito ir 
visi keturi jaunavedžiai 
žuvo. Taipgi žuvo orlaivi- 
ninkas.

Tik Turtuolių Vaikai Gali 
Pabėgti nuo Karo

London. — Anglijos dar
bininkų vaikai turi pasilikti 
ir laukti mirties nuo vokie
čių orlaivių. Tik pasiturin
čių, tiktai aukštų valdininkų 
ir kapitalistų vaikai gauna 
leidimus išvažiuoti iš Angli
jos nuo karo pavojaus. 
Dauguma jų važiuoja Ame
rikon.

Nuvirto Japonijos 
Kabinetas

Tokyo. — Japonijos kabi
netas, vadovaujamas prem
jero Yonai, rezignavo. Spė
jama, kad naujas kabinetas 
susidarys iš grynai fašisti
nių elementų, kurio misija 
bus pririšti dar kiečiau Ja
poniją prie Vokietijos ir 
Italijos.

Demokratai jau Kalba 
Apie Nesikišimą Karau

Chicago, Ill. — Demokra
tų konvenciją atidarant bu
vo pasakytos dvi prakalbos. 
Kalbėjo Demokratų Parti
jos pirmininkas James Far- 

lley ir laikinas konvencijos
I p i r m i n i n k as William B. 
Bankhead. Jie užginčijo, 
kad Demokratų Partija ar
ba Roosevelto administraci
ja tempia Jungtinės Vals
tijas į karą.

Vadinasi, demokratų poli
tikieriai pajuto, kad gali ne
laimėti rinkimų, jeigu kal
bės už karą. Tai ir jie kalba 
prieš karą. Mat, 96 nuoš. 
Amerikos žmonių nusistatę 
prieš karą.

Italija Laimi Afrikoje
Londonas.— Anglijos val

džia pripažįsta, kad po pen
kių dienų smarkių Susikirti
mų, italams pavyko paimti 
Anglijos kolonijos tvirtovę 
Fort Moyale, kuri randasi 
ant Ethiopijos ir Kenyjos 
rubežiaus. Italija tai skaito 
dideliu laimėjimu, nes Fort 
Moyale randasi netoli upės 
Nile ir atidaro duris įėji
mui į Kenya koloniją.

EXTRA!
Kaunas. — Pereitą sek

madienį ir pirmadienį labai 
gražiai praėjo Lietuvoj rin
kimas seimo. Balsavimuose 
dalyvavo apie 90 nuoš. visų 
turinčių teisę balsuoti. Dar
bo žmonių Sąjungos delega
tai visur išrinkti. Kaikur už 
Sąjungos surašą balsuoto
jai pasisakė visu šimtu pro
centų.

Mexico City. — Meksikos 
užsienio reikalų ministerija 
pranešė. visiems Meksikos 
diplomatams užsienyje, kad 
pažangiečių kandidatas Avi
la Camacho išrinktas Mek
sikos prezidentu. Rinkimai 
įvyko liepos 7 d.

Berlynas. — Naziai sako, 
kad Vokietija jau turi vis
ką paruošus užpuolimui An
glijos ir sukriušinimui.

Reikalauja Panaikinimo 
Balsav. Taksą Pietuose

Washingtonas. — Kon- 
gresmonai Geyer ir Gelders 
pasiuntė Demokratų Parti
jos konvencijai reikalavi
mą, kad ji įdėtų į demokra
tų platformą punktą už pa-
naikinimą pietinėse valstijo
se balsavimo taksų. Kadan
gi biedni žmonės negali tų 
taksų užsimokėti, tai negali 
dalyvauti rinkimuose. To
dėl tose valstijose tiktai 
trečdalis piliečių tedalyvau
ja rinkimuose.

Šitokia sistema gyvuoja 
sekamose valstijose: Alaba
ma, Arkansas, Georgia, 
Mississippi, South Carolina, 
Tennessee, Texas ir Virgi
nia.

Valdžia Gyre Socialistus
Washingtonas. — Valsty

bės prokuroras Jackson pa
rašė Socialistų Partijos pir
mininkui Norman Thomas 
laišką. Valdžia netyrinė
sianti nei tos partijos, nei 
tų piliečių, kurie pasirašo 
ant jos peticijos. Norman 
Thomas vadovaujama So
cialistų Partija, pasak Jack- 
son, esanti valdžiai visai 
“košerna.”

Jaunuolis Pasikorė Lošda
mas Savo Veikalą

Baldwin, L. L—Septynio
likos metų berniokas James 
McChesney rastas pasiko
ręs savo namų skiepe. Tė
vai mano, kad jis netyčia 
pasikorė lošdamas savo pa
rašytą veikalą.

Italija Reikalauja Sugrąžinti 
Meno Kūrinius

Roma. — Romos Univer
sitetas r e i k a 1 a u j a, kad 
Franci jos valdžia sugrąžin
tų visus meno kūrinius, ku
riuos anais laikais Napole
onas pasigrobęs ir išsivežęs. 
Tarpe kitų, universitetas 
reikalauja ’sugrąžinti Leo
nardo da Vinci piešinį “Mo
na Lisa”.

Londonas.— Anglijos val
džia pa j ieško Amerikos or- 
laivininkų karo reikalams. 
Jiems žada gerai apmokėti.

w ____________

Visoje Apielinkeje Našliu ir Našlaičių.
Ašaros ir Dejavimai dėl Žuvusių Tėvų
Sonman, Pa. — Pirma

dienį, liepos 15 dieną, čionai 
įvyko baisi Kopper’s kom
panijos kasykloje eksplozi
ja. Paprastai, per tris pa
kaitas, kasykloje dirba per 
1,200 mainierių. Taip vadi
namoje šešioliktoj sekcijoj, 
kur įvyko eksplozija, tuo 
laiku dirbo apie 75 mainie- 
riai. Keturiasdešimts lavo
nų jau išimta. Aštuoniolika 
mainierių išliko gyvi ir iš
sigelbėjo. Vėliausiais davi
niais žuvę 63 angliakasiai.

širdį draskantis vaizdas 
visoje apylinkėje. Pasilikę, 
našles ir našlaičiai, taipgi 
žuvusių mainierių draugai 
ir prieteliai, ašaras lieja.

Washington© Valdžia “Sušal
do” Lietuvos, Latvijos ir 

Eston i jos Nuosavybes
Anglai Atakavo 22 Vo- 
kiečią Orlaivią Laukus

London. — Anglijos kari
nis orlaivynas kerta atgal 
vokiečiams. Liepos 15 d. 
anglų orlaiviai nulėkė į Vo
kietiją ir ten padarė aštrias 
atakas ant orlaivių laukų. 
Valdžia sako, kad orlai
viams pavyko bombas nu
mesti ir gana daug žalos pa
daryti ant dvidešimts dviejų 
orlaivių laukų.

Popiežius Pijus XII Už
gina Francijos Fašistus

United Press praneša iš 
Romos, kad popiežius Pijus 
XII oficialiai užgyrė Fran
cijos fašistų valdžią su Pe
tain ir Lavai pryšakyje. 
Taipgi popiežius prižadėjo 
Francijos fašistams visais 
būdais gelbėti vesti karą 
prieš komunizmą ir bedie
vybę.

Philadelphia, Pa. — Fran
cijos konsulo padėjėjas Paul 
Pazery rezignavo iš vietos. 
Jis nepakenčia naujai susi
dariusio fašistinio režimo 
Francijoj.

Reakcionierių Suokalbi 
Suardė

Santiago. — Čili respub
likos pažangi valdžia sura
do reakcionierių - fašistų 
suokalbį dėl sukilimo. Daug 
reakcionierių tapo suareš
tuota ir jų suokalbis suar
dytas. Valdžia žada ateity
je griežčiau elgtis su visais 
reakciniais elementais.

Už šitą nelaimę kalti pel- 
nagrobiai kapitalistai. Ka
sykla nebuvo tinkamai ap
saugota nuo šitokio pavo
jaus. Visos minkštosios an
glies kasyklos yra mainie- 
riams mirties siųstai.

ši eksplpzija jau trečia 
šiemet minkštosios anglies 
srityje. Kovo 16 dieną eks
plozija įvyko Willow Grove 
kasykloj, St. Clairsville, 
Ohio. Ten žuvo 75 mainie- 
riai. šių metų sausio 10 die
ną baisi eksplozija įvyko 
Pond Creek Pocahontas 
Coal kompanijos kasykloj, 
Bartley, W. Va. Ten žuvo 
91 mainierys!

/

Washingtonas. — Be jo
kio išaiškinimo savo žygių, 
Roosevelto valdžia išleido 
patvarkymą, kad visos Lie
tuvos, Latvijos ir Estonijos 
nuosavybės šioje šalyje yra 
užareštuojamos arba “su
šaldomos”. O tai reiškia, 
kad tų trijų Pabalti jos val
stybių valdžios nebegalės to
mis nuosavybėmis naudotis. 
Tai smūgis toms valdžioms.

Komercijos departmentas 
praneša, kad Lietuvos, Lat
vijos ir Estonijos komerci
niai investmentai šioj šaly
je siekia iki miliono dolerių. 
Taipgi užareštuoti ir tų ša
lių pinigai, jeigu jos turė
jo pasidėjusios į šios šalies -> 
bankus.

Pasirodo, kad Lietuva tu
ri Amerikoje komercinių in- 
vestmentų už $270,000.

Numatoma, kad šitas pa
tvarkymas taipgi “sušaldys” 
Amerikos investmentus Lie
tuvoje, Latvijoje ir Estoni- 
joje, kurie siekia $3,400,000. 
Iš tos sumos esama nema
žai valdžių bonų. Lietuvoje 
Amerika turinti įvesdinus į 
bonus $400,000.

Londonas. — Anglijos 
valdžia pripažįsta, kad ita
lų orlaiviai bombardavo 
šarvuotlaivį “Hood” ir už
mušė bei sužeidė keletą jū
rininkų. X

____________________

Catskill, N. Y.—Liepos 15 
dieną netoli nuo šio miesto . I 
automobilio nelaimėj žuvo 
dvi moteriškės ir viena ta
po kritiškai sužeista.' Gi du 
vyrai ir kitos dvi moteriš
kės tam pačiam kare išliko •
nesužeisti.

m ‘ČMciifeu.v.
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pirkęs p. Karpiaus knygų “Lietuvos mo
kykloms.” Bet Lietuvos mokyklos tų kny
gų nėra mačiusios, kadangi net smeto- 
nininkai gėdijosi Karpiaus raštus kam 
nors duoti skaityti. Tačiau pinigų Kar
pius už tasias knygas iš Lietuvos vals
tybės iždo tai gavo.

Mielaširdingas buvo Smetona savo 
garbintojams. Bet labai piktas ir žiaurus 
tiems, kurie atsisakė jį pripažinti “tau
tos vadu.” Ar stebėtina/ kad šiandien jo 
garbintojai taip Smetoną apverkia?!
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Rooseveltą “Draftuos”
Viskas rodo, kad)demokratų suvažia

vimas, kurio sesijos tęsiasi Čikagoje, no
minuos (kaip jie sako: “draftuos”) prez. 
Rooseveltą j^au j a j am terminui. Nes ki
to, tinkjrtlRnio kandidato į prezidentus 
denM^Wtai, sakoma, neturį. Jei pasta- 
J^Tkurį kitą, ne Rooseveltą, tai galėtų 
jis nepraeiti, galėtų būti prezidentu iš
rinktas republikonas.

Jei prez. Rooseveltas bus “draftuotas” 
trečiam terminui ir bus išrinktas, tai 
jis tuo būdu sulaužys visas Amerikos 
tradicijas. Iki šiol dar nėra buvę nei 
vieno šalies prezidento, kuris būtų tar
navęs daugiau, kaip du terminus.

Tradicijos, aišku, mums čia neapeina. 
Mums svarbu žmogus, svarbu jo nusista
tymas tuo ar kitu klausimu. Kol prezi
dentas Rooseveltas griežtai stovėjo už 
savo naująją dalybą, kol jis stovėjo už 
naujas reformas, naudingas krašto bied- 
nuomenei—daugumai gyventojų, — tol 
mes norėjome, kad jis pasiliktų dar tre
čiam terminui krašto prezidentu. Bet 
kai tik jis pradėjo savo naujosios daly
bos dėsnių išsižadėti, kai tik jis pradėjo 
daugiau žiūrėti į karą, o mažiau arba 
visai nežiūrėti, į krašto darbo žmonių 
interesus, tuomet mes pasisakėme, kad 
reikėtų j ieškoti naujo mūsų kraštui pre
zidento—tokio, kuris vykintų naujosios 
dalybos principus.

Pažymėtina, kad visa eilė reakcininkų 
demokratų, kurie seniau prieš prezidentą 
piestu stodavo, dabar eina iš vien su juo, 
dabar jam pataikauja. Ir kur gi nepa
taikaus, jei prezidentas remia jų politi
ką, išsižadėdamas savo pirmesnės politi
kos linkui darbo žmonių gyvenimo geri
nimo.

Taigi suvažiavusių Čikagon demokratų 
triukšmai ir šauksmai nežada Amerikos 
darbo žmonėms laimės. Jie žada jiems ne
laimę, nes šią šalį gali įtraukti į europinį 
karą, kuris Amerikos žmonėms prisieitų 
aplieti savo krauju.

Kredito Bankas, 0 Ne Lietuvos 
Bankas...

Kadaise “Vilnyje” L. Jonikas rašė, jog 
Clevelando fašistų “Dirvos” šėrininku 
yra Lietuvos Bankas. “Dirvos” redakto
rius nutarė tąją klaidą pataisyti ir jis 
“Vilnies” redakcijai šitaip rašo:

“Tuo ‘stambiausiu šėrininku’ buvo NE 
Lietuvos Bankas — valdžios bankas, — 
BET Lietuvos Kredito Bankas—privati
nis bankas Kaune. Kaip jis tuo ‘šėrinin
ku’ tapo? Nagi žinomas amerikiečiams 
V. K. Račkauskas, kuris 1923 metais bu
vo pristojęs vesti Dirvos laivakorčių 
agentūrą, už savo įneštas į Dirvos ben
drovę knygas gavo apie 150 Šerų. Jis ne
užilgo išvažiavo j Lietuvą ir, kadangi 
jam visada pinigų stokuodavo, p. Rač
kauskas tuos Dirvos bendrovės šėrus 
įsuko Lietuvos Kredito Bankui, taip tas 
bankas ir figūruoja kaipo vienas iš stam
besnių šėrininku, kuomet buna paštui 
patiekiama Dirvos akcininkų pažymėji
mas.”

Taigi Clevelando fašistų laikraščio lei
dėjas ir redaktorius prisipažysta, kad 
Lietuvos Kredito Bankas yra vienu “Dir
vos” leidėjų. Iš viso buvo trys leidėjai: 
Karpius, Jokubynas ir paminėtasis 
bankas.

Nereikia nei sakyti, kad leidėjai, kai 
laikraščiui reikia pinigų, jų duoda... Ki
taip ir būti negali.

Mes puikiai žinome ir tai, kad kadaise 
smetoniškas režimas Lietuvoje buvo nu

Mokslininkas Už Anglijos 
“Daily Workerį”

Anglijos vidaus reikalų ministeris pa
rašė laišką to krašto komunistų dienraš
čio “Daily Workerio” redakcijai. Laiške 
nurodoma, jog esą “D. W.” perdaug ra
šąs prieš vyriausybę ir todėl galįs būti 

! sulaikytas, jei nepaklausys vidaus rei- 
kalų ministerijos įsakymo.

Į šį ministerijos pagrasinimą atsako 
žymusis Anglijos mokslininkas J. B. S. 
Haldane, kuris yra ir “D. W.” redakcijos 
narys. Prof. Haldane nurodo, kad, jei 
Anglijos valdžia sulaikytų išleidinėjimą 
“Daily Workerio,” tai ji pasielgtų pana
šiai, kaip pasielgė Franci jos valdžia, par
davusi kraštą fašistams. Franci j o j, nu
rodo profesorius, valdžia pirmiausiai 
puolė komunistus ir visus kairiuosius 
darbininkus, skelbdama, būk jinai tai da
ranti demokratijai apginti. Bet toji pati 
vyriausybė pati pardavė kraštą priešui 
ir įvedė šalyj fašizmą.

Taigi, sako prof. Haldane, jei -Angli
jos valdžia neturi galvoj padaryti to pa
ties, ką padarė Francijos valdžia, tai ji
nai neturi varžyti spaudos, viešai ir at
virai kritikuojančios vyriausybę.

Tai teisingai pastebėta, bet klausimas, 
ar valdžia, kurioje dar yra pasilikusių 
Munich o didvyrių—Chamberlainas, Ha
lifax ir kt.—profesoriaus Haldano pa
klausys !

Kunigų, Vyskūpų, Rabinų ir Popų 
Algos Senojoj Lietuvoj

Elta praneša:
“Katalikų bažnyčių Lietuvoje yra 800; 

katalikų kunigų yra apie 1500. Kunigų 
algoms ir kt. katalikų bažnyčios palai
kymo reikalams iki šiol kasmet iždas iš
mokėdavo vidutiniškai apie 1,400,000 litų. 
Lietuvoje yra dar 4 kunigų seminarijos, 
kurias išlaikė valstybė, skirdama joms 
kasmet apie 370,000 litų. Vienuolynų Lie
tuvoje (drauge su Vilniaus kraštu) šiuo 
metu yra 35, vienuolių apie 1200. Vie
nuoliai gaudavo iš valst. iždo atskiras 
pašalpas. Evangelikų liuteronų ir refor
matų kunigų viso Lietuvoje yra 42. Jų 
algoms ir kt. reikalams valst. iždas kas
met išmokėdavo 93-100,000 litų. Stačiati
kių (pravoslavų) dvasininkams, kurių 
yra 68, iš iždo kasmet buvo išmokama 
45-46,000 litų. Sentikių (starovierų) dva
sininkų yra 58. Jie gaudavo iš valst. iždo 
kasmet po 32-33,000 lt. Žymios sumos 
būdavo skiriamos ir žydų sinagogoms bei 
rabinams išlaikyti: kasmet po 110-117,000 
lt. Žydų sinagogų ir maldos namų Lietu
voje yra 521, rabinų yra 220. Mahome
tonų dvasininkų buvo 7. Iždas jiems skir
davo kasmet po 2,400 lt. Be valstybės pa
šalpų vertėsi tik vadinamieji “Septintos 
dienos adventistai”, metodistai, “Naujo
ji Apaštalų draugija”, evangelikai bap
tistai ir kt. smulkesnės tikybinės organi
zacijos.

“Nuo 1928 m. iki .1939 m. įvairioms ti
kybinėms organizacijoms Lietuvoje ben
drai buvo išmokėta apie 20,220,000 litų, 
kunigų seminarijoms apie 4,304,000 lt., 
ir “nepaprastoms išlaidoms” tikybiniams 
reikalams apie 1,477,000. litų.

“Pasiryžusi įgyvendinti Lietuvoje tik
rąją sąžinės laisvę ir laikydamosi prin
cipo, kad tikinčiųjų reikalais turi rūpin
tis ne valstybė, o patys tikintieji, dabar
tinė Liaudies Vyriausybė numato iki šiol 
bažnyčioms skiriamas sumas sunaudoti 
būtiniems liaudies švietimo ir sveikatos 
reikalams.”

Ar dabar bus aišku, kodėl kunigai ir 
rabinai taip rėkia dėl pakaitų Lietuvoje? 
Jie rėkia, nes į jų kišenių nuo dabar ne
įeis tie milijonai litų, kuriuos gaudavo iki 
šiol.

Konkordatas su Vatikanu buvo dide
lis stabdys, laikęs Lietuvos žmonių pro
gresą. Panaikinus konkordatą, atskyrus 
valstybę nuo bažnyčios, tasai stabdys iš
traukiamas ir Lietuva nuo dabar galės 
žygiuoti progreso keliu!

A. Antanaitis
Lietuvos gyventojai, lie

tuvių tauta ilgus metus ne
šusi carištinės Rusijos jun
gą, vėl buvo patekusi į sa
vų, lietuviškų vadų-satrapų 
vergiją.

Smetona su savo klika vi
są kraštą 14 metų valdė, 
kaip savo dvarą, o su kraš
to žmonėmis elgėsi, kaip su 
baudžiauninkais. Pereitais 
metais žlugus Lenkijai, So
vietų Sąjunga grąžino Lie
tuvai sostinę Vilnių ir pasi
rašė tarpusavio pagalbos 
paktą, kurį pagrindė realia 
jėga—Raudonosios Armijos 
bazėmis Lietuvoje. Bet 
Smetonos, Merkio, Skučo 
klika, to pakto nevykdė: 
skleidė bjauriausius šmeiž
tus prieš SSSR ir rengėsi 
nutraukti paktą su SSSR, 
padedant svetimų imperia
listų agentams, ir rengėsi 
Lietuvą paversti imperialis
tų kolonija. Bet tą žygį su
trukdė Raudonoji Armija 
ir išlaisvino Lietuvos kraš
tą ant visados ir šiandien 
visas kraštas gyvena džiau
gsmo dienas, o buvę “vadai” 
tiek daug kalbėję apie tėvy
nės meilę, gėdingai išdavė 
ją ir pabėgo pas krašto 
priešus—savo draugus.

Didžiausią džiaugsmą at
nešė visam kraštui — tai 
naujosios J. Paleckio suda
rytos vyriausybės žygis— 
amnestija politiniams kali
niams.

Š. m. birželio 19 d. Dar
bo Rūmuose paleistiems po
litkaliniams pagerbti įvyko 
iškilmingas aktas. Nors bu
vo darbo diena, bet jau 
prieš porą valandų prie 
Darbo Rūmų pradėjo rink
tis žmonių minios, bet nevi
si jie turėjo galimybės pa
tekti salėn, o visi ' norėjo 
pagerbti tuos krašto kovo
tojus, išdrįsusius kovoti su 
priespauda. Todėl tik dalis 
tos minios pateko į salę, o 
tūkstančiai kauniečių per 
radio garsiakalbį klausėsi 
iškilmingo akto, kurį atida
rė Respublikos Prezidento 
žmona Paleckienė.

Į prezidiumą buvo pa
kviesta visa vyriausybė su 
J. Paleckiu priešakyj ir 
daug žinomų pažangiųjų vi
suomenės veikėjų. Pirmi
ninkavo M. Meškauskienė.

Naujosios vyriausybės 
ministerial agr. M. Mickis, 
P. Pakarklis ir rašytojas A. 
Venclova pasakė įspūdingas 
kalbas, pasmerkdami Sme
tonos kliką, reiškė dėkingu
mą SSSR valstybės vyrams 
ir Raudonajai Armijai ir 
pabrėžė, kad bus dedamos 
visos pastangos kurti gra
žų visiems laisvą ir laimin

tos tokiomis ovacijomis, ko
kių Kaunas niekad nėra 
girdėjęs. Žmonių veidai bu
vo kupini džiaugsmo, o< pa
keltos muskulingos rankos 
su sugniaužtomis kumšti
mis teikė pasiryžusios ir ne
nugalimos jėgos vaizdą.

Žuvę už laisvę kovojant 
su priespauda, buvo pagerb
ti atsistojimu. Bu v. politka
linių vardu tarė žodį M. šu- 
mauskas, Špajitė, kuriame 
skambėjo džiaugsmas ir pa
siryžimas gyventi, kovoti ir 
kurti laimingą ateitį. Išlai
svintus politkalinius sveiki
no įvairių dirbtuvių darbi
ninkų atstdvai, rašytojai, 
dailininkai, įvairios draugi
jos. Iš tolimiausių Lietuvos 
užkampių skrido telegra
mos, sveikinimai, kurių 
tiek daug prisirinko, kad 
juos pateikti skaitytojams 
laikraščio skilčių rėmuose 
neįmanoma.

Sveikinimuose ir telegra
mose skambėjo padėkos žo
džiai Raudonajai Armijai. 
Džiaugsmas amnestija po
litkaliniams ir pasiryžimas 
kurti laisvą ir laimingą 
Lietuvos gyvenimą.

Taip. Trūko ilgos pries
paudos grandinės. Daugelio 
Jūsų, bu v. politkaliniai, 
drėgnos kalėjimo sienos 
suardė sveikatą, nuvarė be 
laiko į kapus, bet Jūsų dar
bai lieka amžini, kuriais di
džiuojasi visa Lietuvos liau
dis. 19 birželio diena—buvo 
džiaugsmo diena Kaune ir 
visoje Lietuvoje.

PATAISYMAS
Naujų liaudies vyriausy

bės pareigūnų aprašyme 
“Laisvės” 146 Nr. įsibriovė 
klaida.

Rašytojas Petras Juodelis 
paskirtas ne kūno kultūros, 
o kultūros departamento 
prie švietimo ministerijos 
direktorium.

Žinios iš Lietuvos
Vilnius. — Vidaus reik, 

ministeris davė leidimą Vil
niaus miesto savivaldybei 
leisti žurnalą “Vilnius”, ku
ris bus skiriamas Vilniaus 
miesto istorijai, kultūrai ir 
dabarties gyvenimui nagri
nėti. Žurnalas eis kas 3-4. 
mėnesiai. Jo redaktorius 
bus Vilniaus miesto bur
mistras Krutulys.

Kaunas. — Vidaus reik, 
ministeris davė leidimą Lie
tuvos komunistinio jauni
mo sąjungos centro valdy
bai leisti laikraštį “Kom
jaunimo Tiesa.” Laikraštis 
eis 2-3 kartus savaitėje, re-

gą gyvenimą. Ministerių daktorium paskirtas Felik- 
kalbos buvo minios palydė- sas Bieliauskas.

Kubos Steigiamojo Seimo prezidentas Cąrlos Marquez 
Sterling kalba Havanos mieste, susirinkime, kuriame 
buvo skaityta naujosios krašto konstitucijos skyriai. 
Naujoji konstitucija įeis galion rugsėjo mėn. 15 d.

v
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Gen. Charles de Gaulle (centre), kuris atsisakė 
klausyti Petaino valdžios Francijoj (išdavikų val
džios) ir, sakoma, yra pasirjžęs tęsti kovą prieš 
Vokietiją. Jis dabar esąs Anglijoje.

Mūsų Korespondentas Lie
tuvoj --- Anupras Antanaitis
Antanaitis gimęs 1911 

metais, ūkininkų šeimoje, 
netoli Krakių miestelio, Kė
dainių apskrityje.

Savo veiklą darbininkų 
judėjime pradėjo nuo pat 
jaunystės. Jis dirbo Lietu
voj ir melioracijos darbus, 
statyboj bei žemės ūkyje. 
Baigė sodininkystės kursus. 
Už priklausymą komunisti
nėm organizacijom buvo 
Smetonos valdžios nuteistas 
8 metams sunkiųjų darbų 
kalėjimu. Atkalė jus 8 me
tus, jam buvo atimtos visos 
pilietinės7 teisės...

A. Antanaitis
Nors sunkiai ir vargin

gai gyveno drg. Antanaitis, 
tačiau jis ir toliau dirbo le
galiuose ir slaptose darbi
ninkų organizacijose. Švie
tėsi ir rašinėjo į spaudą.

Antanaitis buvo veiklus 
Laisvamanių Etinės Kultū
ros Draugijos narys, raši
nėjo į “Laisvąją Mintį”.

Greitu laiku mes išspaus
dinsime A. Antanaičio pir-
mąjį rašinį, išsiųstą iš lais
vosios Lietuvos.

A. Ant. buvo “Mūsų Jau
nimo” redakcijos narys, ir 
spausdindavo s t r a i p snius 
apie jaunimo problemas, so
džiaus gyvenimą ir kitom

“Lietuvos Žinias” ir “Lai
ka”.

Antanaitis turėjo daug 
susidūrimų su tautiškais 
cenzoriais ir su reakcijos 

j šalininkais pačių “demokra- 
tų” tarpe. Taip, “Liet. Ži
nios” nespausdindavo jo 
straipsnių apie Lietuvos 
darbo žmonių nepakenčia
mas gyvenimo socialekono- 
mines sąlygas. Dėl jo ra- 
portažo apie statybos darbi
ninkų streiką, tilpusį per
nai “Laike”, tas laikraštis 
tapo kuriam laikui fašistų 
valdžios uždarytas, ir buvo 
pašalintas cenzorius...

Antanaitis; dabar sulaukė 
svečio jaunesniojo brolio, 
kuris taip pat buvo kalina
mas Raseinių “jaunimo ka
lėjime” už politinę veiklą.

Kaunas. — Lietuvos Ko
munistų Partijos Centro 
K-to organas “Tiesa” Nr. 
12 ryšium su nutraukimu 
algų mokėjimo dvasininkam 
rašo: “Pritardami tam vy
riausybės žygiui ir reikalau
dami galutinio bažnyčios at
skyrimo nuo valstybės, mes, 
komunistai, k a t e g o r iškai 
pasisakome už visišką tikė
jimo ar netikėjimo laisvę. 
Būdami nuosekliausi be
dieviai ir kovodami dėl 
liaudies išsivadavimo nuo 
tikybinių prietarų, mes 
griežtai smerkiame tuos, 
kurie bandytų prievarta 
versti tikinčiuosius atsikra
tyti savo tikėjimo ar ty?> 
čiotųsi iš jų tikybinių jaus
mų.”

Beacon, N. Y.—Liepos 14

temom. Jis rašinėdavo ir į kvėpavimu.

dieną suėjo 22 metai jau
nuoliui Birsall Sweet, kuris 
per paskutinius devynius 
metus gyvena “geležiniais 
plaučiais,” tai yra, dirbtinu

Klausimai ir Atsakymai
Socialės Apdraudos Akto 

Naudos ir Pilietyste

Klausimas
Uždirbu $25 į savaitę fa

brike. Jau turiu 64 m. am
žiaus ir ketinu atsistatyti 
nuo darbo sulaukęs 65 m. 
1930 m. tapau Amerikos pi
liečiu, bet mano žmona, tų 
pačių metų, yra Švedijos 
pilietė. Ar ji galės gauti so- 
cialėš apdraudos pensiją? 
Kiek mes abu gausime?

Atsakymas
Gauti apdraudą, sulig So

cialės Apdraudos Akto, dar- 
įbininkas ir jo žmona nepri
valo būti Amerikos pilie
čiai. Jeigu atsistatysi nuo 
darbo 1941 m., ir jeigu tam
stos vidutinė alga nuo 1937 
m. buvo $25 per savaitę, 
gausi mėnesinę apdraudą iš 
$39 per mėnesį. Bet dėl tik
rų informacijų ir ką dary
ti, kreipkis prie vietinio So
cialės Apdraudos Boardo 
ofiso. FLIS.



Trečiadienis, Liepos 17, 1940 JĮLR" ’ ” Trečias puslapis

Karas 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 moterų kuopas bei kliubus.

Karalienė Jadvyga ir 
Lietuviai Dvasiškiai
Mums gerai yra žinoma, 

kad mokyklos dėl mergaičių 
visose pasaulio dalyse atsida
rė daug vėliau, negu kad dėl 
berniukų. Mokslas visur buvo 
skiriamas tik vyrams, gi mo
terys per amžius buvo juosia
mos tik pataitės pareigoms, ir 
kaipo tokioms apie gamtą, 
apie visuomenės tvarkymąsi 
turėjo būt žinoma kuo ma
žiausiai.

nius, šaliką; moterims po ska
rą, priekaištę ir t. p.

Kaip išmintingi buvo tie se
novės valdonai,' galima spręsti 
iš to, kad Jadvygai, kuri vi
sais jai galimais būdais kra
tėsi Jogailos, nes ruošėsi ište
kėti už jauno Austrijos kuni
gaikščio Vilhelmo, bet politi
nių sumetimų dėlei, Lenkijos 
ponai jai už vyrą išrinko Jo
gailą. i Tapdama .Lenkijos-Lie
tuvos karaliene ji buvo vos tik 
keturiolikos metų amžiaus. Jo
gaila už Lenkijos karūną Jad
vygos sužadėtiniui Vilhelmui 
(matomai už jo “širdies kan
čias”) sumokėjo 200,000 auk
sinių guldenų, o Jadvygai 
dovanojo Žemaitiją.

Matyt, kad žemaičiai 
senovės laikais buvo gan
to būdo. Jadvygai pareikala
vus iš jų metinių mokesčių, jie 
atsisakė netik jai mokestis

pa-

jau 
kie-

mokėti, bet ir Jogailai nieko 
nedavė.

Jadvyga tapusi Lietuvos 
valdove, būdama po Čekijos 
dvasiškio įtaka, pradėjo rū
pintis ‘paruošimu lietuviškai 
kalbančių dvasiškių. Jai pa
reikalavus, paskirta tam tik
ra suma pinigų ir prie Prahos 
universiteto, Čekoslovakijoje, 
sudaryta sąlygos, kur teologi
ją galėjo studijuoti ir lietu
viai. Nors ankstyba mirtis iš
skyrė Jadvygą iš gyvųjų tar
po (mirė gimdydama), bet jos 
planas auklėjimui lietuviškai 
kalbančių dvasiškių nežuvo. 
Prie Prahos universiteto buvo 
parūpinta vietos dėl 12 vyrų; 
jų mokslui ir pragyvenimui iš
laidos turėjo būt padengiama 
iš paskirtų pinigų, bet. . . visoj 
Lietuvoj neatsirado nei vieno 
vyriškio, kuris būt panorėjęs 
būti kunigu. Matyt, kad lie
tuviai turėjo susidarę savotiš
ką nuomonę apie gobšius kry
žiuočius ir ju doktrinos skel
bėjus, kad jokių malonių nuo 
anų nepriėmė, nors patys jau 
buvo apsikrikštinę.

K. Petrikienė.

So. Boston, Mass.
ALDLD 2 kp. moterų svar

bus susirinkimas įvyks ketvir
tadienį, liepos 18-tą, 8 vai. va
karo, 376 Broadway. Jame tu
rėsi nl e aptarti, kaip geriau 
prisirengus prie Naujosios An
glijos didžiojo moterų pikniko 
ir rankdarbių parodos, kurie 
įvyks 25 d. rugpjūčio (Aug.), 
Tautiškam Parke, Montello.

Taipgi į šį susirinkimą kvie
čiame atsilankyti ir kitų or
ganizacijų moteris, kurios tik 
domisi moterų veikimu.

Šeimininkėms

ar

kultūrė- 
Lietuvą

kai p ir

Prasidėjus krikščionybės 
erai, kada jau ir moteriai, ly
ginai kaip ir vyrui, buvo duo
ta siela, matomai, moterys gi
liai įvertindamos joms duotą
ją dovaną, visur stengėsi už 
tai deramai atsidėkavoti. Sa
koma, kad bažnyčia tik ir pa
silaiko ant moterų, joms nuo 
seniai palikto samprotavimo.

Istorijos daviniai rodo, kad 
daliai Lietuvos apsikrikštinus, 
Lietuvoje nebuvo nei vieno 
dvasiškio, kuris būt galėjęs 
lietuvius dvasiniai aptarnauti, 
todėl lietuviškai kalbančių 
dvasiškių priruošimu pasirūpi
no moteris, kurios atvaizdas 
yra panaudotas Vilniuje prie 
“stebuklingų” Aušros Vartų, 
kaipo Dievo motinos. Tąja 
moterimi buvo Lenkijos-Lietu
vos karalienė Jadvyga.

Raštas Lietuvoje pradėtas 
vartoti daug vėliau, negu jis 
jau buvo vartojamas rytu bei 
vakarų Europos šalyse. Lietu
vos kunigaikštis Gedeminas, 
savo viešpatavimo laikais, jau 
bandė įžiebti vakarų Europos 
kultūros diegus Lietuvoje, siū
lydamas įvairių privilegijų už
sienio pirkliams, amatinin
kams ir ritieriams, bet tas jam 
nevyko: mat, kryžiuočiai ne
norėjo, kad Lietuva 

, tų, tad sulaikydavo į 
vykstančius svetimus.

Jogaila su Vytautu
Gedeminas buvo beraščiai. Jų 
viešpatavimo laikais, Lietuvo
je nebuvo nei vienos mokyk
los ir anie nei nesistengė jų 
kurti. Jų valdymo laikais visa 
šalies dome buvo nukreipta į 
karus: jeigu Lietuvos niekas 
nepuolė, tai lietuviai puldavo 
kaimynų žemes, kad praplėtus 
Lietuvos ribas, todėl apie kul
tūrinį šalies pakėlimą nebuvo 
laiko rūpintis.

Daliai Lietuvos priėmus 
krikščionybę (Jogaila krikšti- 
nosi vasario 15 d., 1386 m., 
Jadvygą vedė vasario 18 d., o 
karūnavosi kovo 4 d.), ir kiek 
sustiprėjus Vilniaus vyskupi
jai, Vilniuje prie bažnyčios ir 
klioštoriaus atidaryta Lietuvo
je pirmutinė berniukams mo
kykla, kurioje buvo mokoma 
lotyniškai skaityt, rašyt ir ber
niukai ruošiami bažnytiniams 
patarnavimams. Tik 2-roie še
šiolikto šimtmečio daly, Lietu
voje atsidarė aukštesniems 
mokslams akademija. Iki tam 
laikui, Lietuvai šviesuomenė 
buvo auklėjama Lenkijos ar
ba kitų šalių universitetuose, 
tad ir neįstabu; kodėl daugelis 
“dideliu patrijotų” tik įsikū
rus Lietuvos nepriklausomy
bei. griebėsi mokytis lietuviš
kai : mat, iki galimybės tanti 
“vadais”, lietuviška kalbą 
skyrė tik virtuvei ir kaimui, o 
patys, atsiradę mieste, jau sa
vo kalbos gėdijosi.

Po Jogailos ansikrikštinimo. 
da per gerą laikotarpi Lietu
je nesirado nei vieno lietuviš
kai kalbančio dvasiškio, gi be 
tokių, lietuviu krikštinimas 
nėjo sklandžiai, nors krikšti
jantiesiems apart dangaus 
karalystės, kožnam buvo duo
dama ir žemiškos dovanos: 
vyrams po vilnonius marški-

LIETUVAITE PAS PONUS

karas, o ponai,

Daugelis Amerikos lietuvai
čių uždarbiauja tarnaudamos 
namuose pas ponus, ypatingai 
pastaruoju laiku, kada šapose 
ir raštinėse darbą sunku gau
ti. Daug* joms tenka pergy
venti, daug jos yra papasako
jusios bei parašiusios, bet to
kio dalyko, kaip šis, nebuvo 
girdėta, štai kaip dėjosi broo- 
klyniečiams gerai žinomai lie
tuvaitei O. K-tei.

K-tė tarnauja stambaus tur
čiaus šeimoje jau eilė metų ir 
yra su jais nekartą važinė jus 
žiemomis į pietines valstijas, 
tad jiems išsirengus važiuoti 
šiai vasarai toliau į žiemius, 
jinai sutiko. Vasarot ponai va
žiuodavę į Europą, bet kad 
šiemet ten
kaip žinia, galvos kišt po ve
leną be laiko nenori (tik dar
bininkams siūlo kariaut už 
“demokratijas”), tad šiais 
metais nusisprendė važiuot į 
Tūkstantį Salų.

Ir nuvažiavo. Tiesa, ten 
vieta idiliška, palociai pui
kūs. bet ne tarnaitei tuomi 
džiaugtis. Ją darbais apkrovė 
be mieros. ir mieste įtrauktus, 
kaip katės nagus, prilaikomus 
nuo gilaus drėskimo, liežuvį 
ponia paleido darban. Čia, 
mat, artimiausia pašto stotis 
už apie 8 myliu, artimiausia 
gelžkeliu stotis už miškų, ba
lu ir kitokiu skerspainiu. sa
koma. anie 30 mvliu. Nei kam 
pasiskųsti, nei išeiti. Tarnaitė 
pareikalavo duot žmoniškas 
sąlygas arba paleist iš tarny
bos ir pristatyt iš kur paėmė. 
Bet kas tau paisys, kada ne
gresia organizuotu darbininku 
galia, kada tu viena. Tarnaitė 
paskelbė bado streiką, bet ja 
uždarė vieną, nei su kitais 
tarnais pasikalbėt neleido. Iš- 
badavuš dvi dienas; matyda
ma, kad reiks badu numirti ir 
nei lanė dėlto nesulos, sugrį
žo dirbti ir kęsti. ..

K-tė laiške savo draugui 
rašo: “Iš mane gal prasta ko
votoja. kad tain greit pasida
viau. Bet jau iš pirmiau bu
vau pavargus ir liguista, o dar 
tas dalykas mane taip sukrė
tė, jog gale antros dienos bu
vau visiška ligone.”

Prie jos pastabos, jos drau
gas pridėjo savo pastabą, sa
kydamas: “Kovotoja gal ir 
gera, bet taktika prasta. Rei
kėjo sėdėti, nieko nedirbti, 
bet valgyt, viską valgyt, kinų 
šti į save pirm davimo po
nams, kad nors kartą jiems 
neliktų. Tada jie ir neprašius 
būtų išvežę.” Jis sako: “Gal 
prisieis imt advokatą, kad iš-

gelbėtų iš tos ‘namų nevalios’ 
pas ‘demokratiškus’ Amerikos 
ponus.”

O ta jų “demokratija”, pa
sirodo, tokia: kada mieste, 
tarnaitė bile kada gali išeiti, 
gali pasiskųsti unijai, o aršes
niuose n u oti kiuose dar gali 
ateiti ir su pikietu, ponai, 
nors ir nenoroms, bando per- 
sistatyti amerikoniškais, prie
lankiais. Bet kada atsidūrė 
ant salos, kurią apsupusios' ba
los ir vandenys, be /jų valios 
neperbrisi, tada parodė savo 
aršumą. Tarnaitė ir pati nus
tebus. Nors per apie 5 metus 
tarnybos pas juos buvo visko 
prigyvenus, tačiau pilnai ne- 
persistačius, kuo tie patys po
nai galį virsti sąlygoms paki
tėjus. D-ė.

DĖLKO NEPAVYKSTA 
KISIELIAI (JELLIES)

Konservuojant vaisius 
uogas kiekvieną . syk stoja
pries mus atskira problema. 
Kartais konservai geriausia 
išeina, kartais prasčiau, o kai 
kada ir visai blogai išeina, 
sigadina, nors šeimininkė 
pati. ,

Sekretas yra tame, kad 
pati veislė uogų ar vaisių gali 
būtį labai skirtinga kitu laiku 
ar kitose sąlygose, bet-kiek to 
skirtumo yra nelepgva. nus
pręsti be atatinkamo ištyrimo 
ar patyrimo. Vieni vaisiai gali 
būt labiau nunokę, kiti ne; 
vieni sausumoj ir saulėj nusir- 
pę,. kiti ūkanoj ir lietingam 
ore? Aišku, kiekviena rūšis 
duos skirtingas pasekmes ir 
reikia didelio akyvumo ir pri
tyrimo, kad atspėti, 
kurie išeis geriau 
iniant konservų 
labai žiūri, kad
kuo vienodžiauši.

su- 
ta

katrai n 
. Tai dėlto ir 

fabrikuosna 
vaisiai būtų

daug, vertė-
laiko ir

Naturale Grože
Mes daug kalbam apie gra

žumą ir kiekvienas arba kiek
viena turim norą būt gražiais. 
Galima sakyt, kad gamta vi
sus apdovanojo vienokiu ar 
kitokiu gražumu, bet mes ne
vienodai gražumą suprantam, 
žmogus gali būti ir prastos iš
vaizdos. bet tam tikros ypa
tybės jį pagražina.

Visa bėda su mumis, kad 
mes nemokam įvertinti natū
rali gražumą. Daugiausia pas 
moteris matosi mylėjimas 
dirbtinos grožės arba taip sa
kant bėgimas paskui naujas 
netinkamas madas. Apsirėdyt 
pagal madą ir finansinę išga
lę yra gražu, bet turim prisi
taikyt prie amžiaus ir kūno 
subudavpjimo.

Pirmiausia pakalbėsim apie 
plaukus. “Laisvės” No. 
me draugė Baltulioniūtė
da labai puikų pamokinantį 
straipsnį apie dažymą plaukų. 
Matot, kartais bejieškant 
dirbtinės grožės praranda na- 
turalę grožę, kurią mums su
teikė gamta močiutė. Senesnio 
amžiaus moterys labai sugadi
na savo išvaizdą dažydamos 
jau pražilusius plaukus, žili 
plaukai nepagadina išvaizdos 
nei vyro nei moters ir nėra 
reikalo dažyt. Nepaisant, ko
kias dažus vartoja, tai plau
kams nedaro gero, bet dau
giau žalos. Ir kiekvienas ma
to, kad dirbtinė, plaukų spal
va. Dažytus plaukus ne taip 
greit galima pažint prie va
karo šviesos, bet saulės švie
soj ant dažytų plaukų mato
si daugybė skirtingų spalvų.

Taisančiom po 
tu ęugaišuot ekstra 
išbandyt ant mažo kiekio pirm 
taisysiant visą daugį.

SUCUKRiĖJIMAS

Krištoliukai cukraus susida
ro kisieliuje dėl vienos iš se-, 
kardų priežasčių: perdaug 
cukraus, negana rūkščių, per- 
virimo, perilgai laikymo neuž- 
pylus parafina.

Vynuogių kisieliuje mažiau 
bus “cream of tartar” krišto- 
liuku, jei nrieš darant kisielių 
vaisiu sunka bus palaikyta 
per keletą valandų ar 
nakiį šaltoj vietoj.

išlapiuojantis - “verkiantis” 
kisielius nekartą gaunasi iš 
spanguolių (cranberries), ser
bentų 
daug 
uogų, 
tinka
traukiantis išspaudos vandeni, 
kaip kad išspaudžiama išrū
gos iš besitraukiančios varš
kės. Tačiau menama, kad gal 
esanti ir kita kokia priežastis, 
bet jos niekas dar nežino, ne
ištirta.
“DEBESIUOTAS” KISIELIUS

Drumzlinas, tarsi debesė
liais užleistas kisielius yra pa
sekmė neatsargaus persunki
me. Tas daugiausia pasitaiko 
su raudonomis sunkomis. No
rint gaut tyrą kisielių, reikia 
vengt spaudimo, leist sunkai 
pamaži išvarvėt. Taip gausis 
mažiau sunkos, bet likusią uo
gų lukštuose sunką galima su
naudot vaisių sviestams 
(jams) daryti.

DĖLKO NESUSTINGSTA

Nesustingimas paeina dėl 
nesusibalansavimo stingstamo- 
sios medžiagos (pectin), cuk
raus, rūkščių (acid) ir mine
ralinių druskų. O tas gali 
įvykt dėl keletos priežasčių.. 
Gal 
tino 
jų. 
.no

taipgi sulaikys nuo stingimo. 
O gal perdaug vandens varto- 
tota išspaudžiant sunkas ir 
dėlto prisidėjo perdaug cuk
raus, kuris perviršija pektino 
kiekį. Gi perdaug praskiestą 
sunką prisieina ir ilgiau vi
rinį, kad išsigaruotų. O viri
nimu galėjo būt sunaikinta 
kiek pektino.
PELĖSIAI IR PRARŪGIMAS

Pelėjimas ar prarūgimas 
daugiausia pasitaiko dėl pa
dėjimo šiltoje ar drėgnoje vie
toje. Geriausi parafinos ar 
blėtiniai dankteliai neapsau
gos, jei nebus padėta vėsiai ir 
sausai. Jeigu tik prisirenka 
po parafina drėgmės, nuo jos 
gali pratrūkt uždangalas ir 
praleist vidun pelėsių bei mie
lių sporas.

Jeigu kisielius prisieina lai
kyti šiltoj ir drėgnoj vietoj, 
jis reikia uždaryti oro nepra
leidžiančiuose induose (jars).

Kitomis gedimo priežasti
mis gali būti nesterelizuotos 

r stiklinės ir negana tinkamas 
uždengimas parafina.

I. F. B.

Užstojo Nauja Gady
nė Lietuvos Moterims

Su įsisteigimu Lietuvoje 
liaudies vyriausybės, išaušo 
naujas rytas Lietuvos moterų 
gyvenime. Jau vien tas fak
tas, kad 90 nuošimčių visų 
balsuojančių piliečių išėjo bal
suot pirmą iš dviejų rinkimų 
seiman dienų, parodo, kad 
moterys aktyviai dalyvavo 
liaudies seimo rinkimuose.

Iš suglaustų ir dar nedau
gelio atėjusių žinių smulkme- 
ningai nebūtų galima perduot 
visko, kas daroma ar jau pa
daryta moterų labui. Tačiau 
vien tik pažvelgus naujosios 
vyriausybės programon ir pa
mačius, kad “žemė tiem, ku
rie ją dirba,” kad įsteigiama 
nemokamas biednuomenės gy
dymas, kad viešiems atidaro
ma durys į mokslą, kad spe
cialiai bus kreipta dome į mo
tinos ir vaiko sveikatos reika-

ŠVIESUSIS VEIDAS
Rašo Antanas Venclova

pirmųjų mano lite- 
atsiminimų — že-

gal seseris ar Šep

lūs, jau matosi, kokios sunke
nybės nusirita nuo darbininkės 
ir biednos kaimietės pečių.

Pačiose pirmosiose dienose 
matome moteris, Paleckienę, 
Meškauskienę ir kitas, išjo
jant viešumon svarbiuose ma
siniuose veiksniuose. O tai ro
do, kad Lietuvos moterims ne 
tik plačiai atidaryta durys į 
laisvę ir visuomeninę veiklą, 
bet jos bus ir akstinamos ir 
padedamos to siekti. Reikia 
tikėtis, kad su laiku išaugs 
vaikų priežiūros įstaigų tink
las pagelbėt dirbančioms ir 
mokslus einančioms motinoms, 
kad praplis ir pagerės masi
nė reikmenų gamyba; kad 
“skambančias stakles” ir ra
telį pavaduos fabrikuose pui
kiai pagaminti ir kiekvienai 
darbininkei ir kaimietei įper
kami drabužiai.

Taip, atėjo nauja gadynė. 
Ir Lietuvos moterys jos užsi
pelno, prie jos priartinimo pri
sidėjo. Mūsų atmintyj amžinai 
bus gyvos Greifenbergerienė, 
Krastinaitė ir ekiu gis kitų gy
vybę ar sveikatą padėjusių ko
vose už laisvą Lietuvą.

Daug kaimiečių ir darbi
ninkių yra daug nudirbusios* 
skleidime tiesos žodžio Lietu
voj. Apsikamšiusios slapta li
teratūra jos eidavo pro fašis
tų sargybinius, brido per snie
gus ir balas, ėjo naktimis per 
miškus ir laukus. O tik už vie
ną lapelį gręsdavo metų me
tai Smetonos kalėjimuose.

Kitos, palikusios savo ir šei-_^ 
mos vargus ir kančias už var
tų, lankydamos įkalintus 
draugus, nors šypsą stengda
vos atnešt naujų jėgų. Jos išr 
nešinėjo svietan kalinių žodį.

Lietuvos moterys buvo pui
kios sankeleivės kovose už lai
svę. Jos bus ir vertingomis 
budavotojomis laisvos Lietu
vos. kuri užtikrina joms ir jų 
vaikams šviesesnį ir laimin
gesnį gyvenimą.

mes, maži mokiniukai, vyko
me į kapus palydėti didžiosios 
mūsų moters. G£tve ėjo di
džiulės minios žmonių. Nešė 
raudonus ir baltus vainikus. 
Atvažiavo moksleivių delega
cijos iš kitų miestų. Pirmą 
kartą prie žemaitės kapo pa
mačiau J. Tumą-Vaižgantą, A. 
Vienuolį, atvykusius žemaitei 
atiduoti paskutinės pagarbos. 
Per žmonių minią mes, mažie
ji, negalėjome prieiti prie že
maitės grabo. Srovėjome tarp 
nuogų berželių, kurių šakas 
lankstė vėjas, ir gaudėme 
kalbėtojų žodžius, pasistiepę 
ant galų pirštų. Prie duobės 
kalbėjo Tumas, paskutinių že
maitės dienų slaugytojas ir jos 
raštu leidėjas adv. A. Bulota, 
P. Lastienė, Adomas Juodasis 
skaitė savo i eilėraštį, 
liūdna, kaip netekus 
labai brangaus ir
žmogaus. Gal būt, reta mirtis 
mums buvo padariusi toki di
delį įspūdį, kaip, atsisveikini
mas su žemaite.

Vienas 
natūriniu 
maitė.

Turėjau
tyneris metus. Mano velionis 
tėvas sėdi po lempa, ant stalo 
ir ant medinių ręstų sienų be
riančia gelsvą šviesą. Anksti 
pražilusį smilkinį parėmęs gy
slota ranka, jis skaito nedidelę 
knygutę, parsineštą iš Liubavo 
“žiburio”s knygyno. Aplink 
stalą ir ant suolų susėdę kai
mynai — Kastantas Babeckas, 
Būdviečių Skamaročius, Ado
mienė, Gulbinavo kaimo dar
žininkė, kurią mes, vaikai, 
taip be galo mylėjome už jos 
pasakas, švelnumą ir gerą šir
dį, ir dar nemaža žmonių, ku
rių jau nebeatmenu. Tėvas 
skaito žemaitės “Marčią”—is
toriją apie tą garsųjį Vingių 
Jonuką, “vyrą iš stuomens ir 
iš liemens” ir apie nelaimin
gąją Driežo Katrę. Troboje 
tylu, tik ryškus tėvo balsas 
skamba, o aš, sėdėdamas pri
siglaudęs prie motinos ant mū
relio, irgi atsidėjęs klausau, 
žodžius tartum suprantu vi
sus, bet nesu dar įpratęs skirti 
aprašomų žmonių ir 
painiu jų santykių, 
žmonės linguoja 
dažnai, pasitaikius 
kaimiškam sakiniui, 
kia, o vietomis, kur
gają Katrę ištinka viena 
kitos vis didesnės, nelaimės, 
sunkiai dūsauja, moterys šluo
stomi ašaras.

Berods, kelis vakarus tėvas 
skaitė ta knygelę, ir visada 
troboje -būdavo pilna žmonių. 
Tai buvo savotiški literatūros 
vakarai, kuriuose išgirstu da
lyku žmonės ilgokai gyvenda
vo, apie jį kalbėdavo ir svar
stydavo, kas kaltas, kad ne 
tik aprašytiesiems žmonėms 
taip sunku gyventi. . .

Buvo 
artimo, 
mylimo

Alisa.

SLA Moterys Turėjo 
Rankdarbių Parodąper

(Tąsa ant 4 pusi.)

Marijampolėje pasklido 
kad žemaitė mirė. Buvo 

vėjuota diena, kada

Will Rogers’o, velionio 
moristo našlė rašanti savo 
skilbusio vyro biografiją.

132- 
duo-

hu- 
pa-

(jelly) turi būt perma- 
liuosai atpjaunamas, 

turėt tiek kietumo, kad 
laikytųsi nesubyrėjęs į

Londone, Anglijoj, ponios 
pradėjo organizuot “Amazo
nių Apsigynimo Būrius.” Kaip 
žinia, ponių “amazonkos” to
liau kafejų nepasiekia.

Pavykęs* uogų ar vaisių ki
sielius 
tomas, 
tačiau 
skilus
smulkučius.

vaisiai neturėjo gana pek- 
ar rūkščių, o gal ir abie- 
Gal pėrvirinimas sunaiki- 
pektiną. Nedavirinimas

(currant’s) ir kitų 
rūkšties turinčiu vaisiu- 
Manoma. kad tas atsi- 
bręstančiam kisieliui

suvokti 
Susirinkę 
galvomis, 

vikriam 
nusijuo- 

nelaimin- 
po

Vėliau mokiausi, žemaitė 
man pasidarė labiau žinoma, 
aš pats jau buvau skaitęs visą 
pirmąjį jos raštų tomą. Pa
skutiniais savo gyvenimo me
tais jr gyveno tame pat mies
te, kur aš lankiau gimnaziją— 
Marijampolėje, žinojau, kad 
Realinės,.gimnazijos salėje ji 
turi skaityti paskaitą, bet nu
eiti negalėjau — sirgau šilti
ne. Be galo norėjos pamatyti 
rašytoją, kurios raštų buvo 
mūsų mokyklinėse knygose ir 
kurie mums taip patikdavo.

Ir, štai, 1921 m. gruodžio 7 
dieną 
žinia, 
šalta,

Dažnai, pravažiuodamas per 
Marijampolę, jei tik randu 
laisvą valandėlę, į kapines už
suku atlankyti mylimos rašy
tojos kapo. Vasara ten švokš
čia žali berželiai/ ir praskren
da debesys ant žydinčiu kapų 
bloškia šešėlius, o pro ju pro
peršas kapai nušvinta šviesio
mis saulės dėmėmis. Paprasto, 
gražaus paminklo — atvers
tos knygos, kyrioje užrašyta— 
“Liaudies rašytoja žemaitė” 
vaizdas man visada primena va
karus gimtosios x trobos pasto
gėje, kada pirmą kartą iš tė
vo lūpų girdėjau tuos rašyto
jos žodžius, kuriuose tiek 
daug tiesos, tiek nevaržomo 
juoko ir liūdesio. Dažnai prie 
žemaitės kapo galvodavau, 
kad jos gyvenimo kelias, mei
lė Šviesai ir kultūrai ir neapy
kanta tamsai ir kvailybei, jos 
kova dėl liaudies ateities — 
gražiausias testamentas, pa
liktas mums ir tolimesniąjai 
kartai.

Sąryšyje su SLA Seimu, 
įvykusiu birželio pabaigoj, 
Chicagoj. SLA moterys suruo
šė rankdarbiu parodą. Anie ją 
dienraščio “Vilnies” Moterų 
Skyriuje rašoma:

“Rankdarbių surinkta labai * 
daug. Jų buvo labai gražių, 
kuriems moterys ne viena va
landą padėjo, pakol išdirbo. 
Bet kambarys gana mažas, o 
tų rankdarbių labai daug, tai 
nei vienas neišstatytas taip, 
kad jis parodytų savo pilną 
vertę arba dailę. Visi viens 
ant kito guli arba kabo, tai 
nei vieno negalima gražiai 
matyti. .

“Jeigu būtų nekurie kavai- 
kai išskleisti, kad pilnai būtų 
matomi, kaip kad Moterų 
Seimo parodoj, Brooklyno Mu
ziejuje, būtu buvę ko pasižiū
rėti. Buvo čia gan brangių, ir 
sunku būtų buvę išskirti, kuris 
vertas didesnio praizo.

“Paroda, kaip matyti, su
rengta parodyti kiekybę, o ne 
kokybę mūsų lietuvių rank
darbių-. Pavyzdin, daug audi
nių iš Lietuvos visai vienodi 
vienas šalia kito katyo. Vieną, 
tai galima pasakyti, kad ko
mitetas turėjo gerai pasidar
buoti kol surinko tiek rank
darbių.”



Ketvirtas Puslapis

Balsas Žmogaus, Kuris Buvo 
Nusmerktas Mirti Pasveikinimas Liet. Valdžiai

Liepos 14 d., atsibuvęs ben
dras posėdis Lietuvių Litera-

Pijaus Glovacko Laiškai Del Neteisėto Jo Nusmerkimo Mirti; 
Smetonos Valdžia Išlaikė Pijų Glovacką kelioliką Metų Kator
goje; Dabar Pijus Glovackas yra Lietuvos Užsienio Reikalų 

Ministerio Padėjėjų.
(Tąsa)

Aš prašau taip pat p. Ministerį at
kreipti dėmesį į mano kvotos protokolą iš 
1926 m. gruodžio 18 d. Tame protokole, 
kurį.surašė vald. Bortkevičius, man ne
pateiktas nė vienas kaltinimas, neužduo- 
tas nė vienas klausimas, kuris liestų ma
no veikimą karo stovio metu. Betgi ta
me. protokole yra užprotokoluotas mano 
atsakymas į užklausimą: kokia yra mano 
pažiūra į dabartinę, t. y. po gruodžio 17 
d. perversmo susidariusią valdžią. Taigi, 
iš vienos pusės, nepateikimas man jokio 
konkretaus kaltinimo arba bent klausi
mo iš mano veikimo gruodžio 17 ir 18 
dd., iš kitos—statymas man klausimo, ko- j 
kia yra mano pažiūra į naująją vyriausy
bę, rodo, kad polit. policija neturėjo nė 
mažiausio įtarimo, kad aš būčiau ką nors 
veikęs, karo stoviui esant. O tokio įtari
mo ji neturėjo todėl, kad jos pačios val
dininkai žinojo mane buvus suimtą gruo
džio 17 d., anksti iš ryto, tiesiog iš ma
no buto, kai aš dar nieko nežinojau nėi 
apie nakčia įvykusį perversmą, nei apie 
naują valdžią. Ir todėl vienintelis klausi
mas, kurį man vald. Bortkevičius pasta
tė dėl padėties, susidariusios po gruodžio
17 d., buvo ne: ką aš veikiau prieš nau
jąją valdžią (vyriausybę), o—kokia ma
no pažiūra į naują valdžią. Jei ši mano 
pažiūra būtų buvusi aiški iš mano veiks
mų, nebūtų buvę reikalingas ir šitoks 
klausimas.

Be to, iš teismo posėdžio protokolo tu
rėtų būti matyti, kad per visą teismo po* 
sėdį ne tik nebuvo įrodytas, bet netgi 
nebuvo paminėtas joks mano prasikalti
mas, joks kad ir menkiausias mano vei
kimo faktas, padarytas gruodžio 17 ir
18 dd., jau karo stoviui esant.

Pagaliau, tarp str. str., kuriais aš pri
pažintas kaltu, K. L. T. savo sprendime 
paduoda B. St. p. ir p. 1§. Tačiau šituo 
str. numatyto prasikaltimo aš negalėjau 
padaryti jau vien dėl to, kad laikotarpy, 
už kurį aš esu apkaltintas, jokio komu
nistų ginkluoto sukilimo nėra buvę.

Viršuj išdėstytu pasiremdamas, aš 
prašau p. Ministerį Karo Lauko Teismo 
1927 m. vasario 5 d. mano bylos spren
dimą panaikinti ir tą bylą perduoti civi- 
linio teismo organams. P. Glovackas. 
ŠSDK 1936 m. rugpjūčio 16 d.
4.

Krašto Aps. Ministerial. Prašymas
Papildydamas savo prašymą iš 1936 

m. rugpjūčio mėn. 16? d., aš prašau, be *• 
šiame prašyme paduotų liudininkų, ištar
dyti dar šiuos asmenis, kurie turi žinoti, 
kad aš buvau suimtas tą pačią dieną, kai 
įvyko perversmas, t. y. 1926 m. gruodžio 
17 d. (nurodyta 5 nauji liudininkai.)

P. Glovackas.
ŠSDK 1936 m. rugsėjo 6 d.
5.

Kar. Teismo Prokurorui. Prašymas
1936 m. rugpjūčio 16 d. aš padaviau 

Kr. Aps. M. prašymą dėl savo bylos at
naujinimo. Iki šiol jokio atsakymo į savo 
prašymą negavau. Manydamas, kad K. 
A. M. minėtą mano prašymą jau bus iš
sprendęs, aš prašau p. Prokurorą praneš
ti man to išsprendimo turinį.

P. Glovackas. 
ŠSDK 1936 m....
6.

K. A. M. Kar. T. Prokuroras. 1937 m.
vasario 24 d. ŠSDK Virš-kui.
Pono Krašto Aps. Ministerio įsakymu 

prašau paskelbti kaliniams P. Glovackui, 
Zelm. Švarcbergui ir E. Ch. Vicui, kad 
G-kio 1936 m. rugp. 16 d., Švarcbergo 
1936 m. rugsėjo 20 d. ir Vico 1936 m. rug
sėjo 20 d. prašymus, adresuotus K. A. 
M-ui, K. A. M-ris nerado teisėto pa
grindo bylai atnaujinti, nes neabejotinai 
ir dokumentaliai yra įrodyta jų suėmimo 
laikas, ir to negali nuneigti jų nurodytų 
liudininkų parodymai, juoba, kad visų 

•prašymuose keliamų aplinkybių jie per 
dešimt metų nekėlė, nors jos per visą 
laiką jiems buvo gerai žinomos.

Teismo brigados generolas (parašas 
neišskaitomas).

Administracijos majoras (pas.) 
šepetys.

Paskelbta 1937 m. vasario 26 d.

Waterbury, Conn.

tūros Draugijos, Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimo ir Menč 
Sąjungos apskričių komiteto, 
kuris atstovauja apie tūkstan
tį lietuvių, pasiuntė sekamą

P. Krašto Aps. M-riui. Prašymas
1927 m. vasario mėn. 5 d. Karo L. 

Teismas prie 5 pėst. .D. L. K. Kęstučio 
pulko svarstė mano bylą ir mane, Ado- 
mauską, Vicą bei Švarcbergą pripažino 
“kaltais tuo, kad laikotarpy rugpjūčio- 
gruodžio mėnesių iki 18 d. imtinai, jau 
karo stoviui esant, priklausė slaptai są
jungai, kad ginkluotu sukilimu nuversti 
Konstitucijos keliu įvestą tvarką ir įvesti 
naują tvarką, kur valdžia priklausytų iš
imtinai komunistų partijai”.

Kvalifikuodamas baudžiamaisiais str. 
str. šį man pripažintą prasikaltimą, teis
mas sako:

“Tas nusikaltimas numatytas B. St. 
126, 129 str. str., B. St. 1, 6 ir 7§§ pap. 
ir pak., pastabos Karo Lauko Teismo 
įstatų 14§ ir Sp. Valst. Aps. Įst. 14§”.

Tačiau man pripažintos kaltės formu
lavimas savo turiniu atatinka tik B. St.

pasveikinimo tele gramą j 
Kauna:v

Prezidentui Justui Paleckui, 
Kaunas, Lietuva.

Mes, Literatūros Draugijos, 
Liet. Darb. Susivienijimo ir 
Meno Sąjungos apskričiai, su 
dideliu džiaugsmu sveikiname 
naują Lietuvos vyriausybę ir 
šiandien įvykstančius demo
kratinius seimo rinkimus.

J. Mockaitis,.
Raštininkas.

Pasveikinimo kopija pasiųs
ta ir į vietos anglų spaudą.

S. M.

NATURALe GROŽĖ

(Tąsa nuo 3-čio pusi.)
Na ir kokis jau čia gali būti 
gražumas, kuomet plaukus 
paverčia į šiaudus be jokios 
gyvybės, be žibėjimo.

126 str. 1 d., B. St. pap. ir pak. 6 bei 
7§§, ir štai kodėl:

Teismo sprendimas, formuluojantis 
man pripažintą prasikaltimą, yra visiš
kai aiškus ir jis susiveda į dvi dalis:

1) Priklausymas slaptai sąjungai, kad 
ginkluotu sukilimu nuversti Konstit. ke
liu įvestą tvarką ir įvestį naują tvarką, 
kur valdžia priklausytų išimtinai Kom. 
Partijai.

2) Visuomenės kurstymas dėtis prie 
nurodytos sąjungos, kad pasiekti nuro
dytų paminėtos sąjungos tikslų. 1

1. Palyginus pirmos dalies apkaltini
mą su teismo sprendime paduotais bau-
džiamaisiais straipsniais, matyti, kad jis 
numatytas B. St*. pap. ir pak. 6§, kuria-
ine sakoma:

“Už priklausymą prie slaptų organiza
cijų pasiekti minėtiems §1 šio įstatymo 
siekimams” (“nuversti Konst, keliu įves
tai tvarkai ir valdžiai”) “nurodytu ta
me § būdu” (ginkluotu sukilimu).

Šis str. tiek pagal savo turinį, tiek 
pagal sintaksinį formulavimą visiškai 
atitinka man teismo pripažinto prasikal
timo pirmąją dalį:

Dabartinėj sistemoj viskas 
pritaikyta, kad padaryt dau
giau pelno, bet ne dėl gražu
mo ar sveikatos. Daugelis 
prisiklauso visokių garsinimų 
per radio ir šiaip prisiskaitę, 
nepagalvoja, ar tie produktai 
naudingi sveikatai ar grožei. 
Bet kad taip jau giria, tai ne
paisant kas duotų sveikinusį 
patarimą apie kokį nors daly
ką, tai nenori visai klausyti. 
Smarkiai garsinamais viso
kiais plaukų dažais ir “sham
poo” besigražindamos ne vie
na nustoja natūralio gražu
mo.

Kaip su plaukais, tai ir su 
veido pagražinimu. Veidui pa

Pripažintas kaltu tuo, kad... “pri
klausė slaptai sąjungai,... kad ginkluo
tu sukilimu nuversti Konst, keliu įvestą 
tvarką ir įvesti naują tvarką, kur val
džia priklausytų išimtinai Kom. Parti
jai.”

Tuo bųdu, tiek B. St. pap. ir pak. 6§, „ 
tiek teismo sprendime kalbama apie pri
klausymą’prie slaptos organizacijos (są
jungos), kuri siekia ginkluotu sukilimu 
nuversti esamą valdžią ir tvarką.

Šis man teismo pripažintas prasikalti
mas numatomas taipgi ir B. St. 126 str. 
1 d., kur kalbama apie priklausymą prie 
organizacijų, kurių tikslas nuversti esa
mas valstybėje visuomenės sutvarkymas.

Taigi man teismo pripažintas prasi
kaltimas: priklausė slaptai sąjungai, kad 
ginkluotu sukilimu nuversti... ir tt. yra 
numatytas B. St. pap. ir pak. 6§, B. St. 
126 str. 1 d.

2. Be priklausymo slaptai sąjungai tei
smas pripažino mane - kaltu dar visuo
menės kurstymu dėtis prie minėtos są
jungos. Šis apkaltinimas numatomas B. 
St. pap. ir pak. 7§, kur sakoma:

“Už kurstymą dėtis prie § 6 minėtų or
ganizacijų”, t. y. organizacijų, kurių 
tikslas ginkluotu sukilimu nuversti Kons. 
keliu įvestą tvarką (“kad ginkluotu su
kilimu nuverst...”).

Taigi Karo Lauko Teismo sprendimu 
man pripažintas prasikaltimas yra nu
matomas ir pilnai išsemiamas B. St. 126 
str. 1 d. B. St. pp. ir pak. 6 ir 7 §§.

3. Visi kiti teismo sprendime išvardin
tieji straipsniai man netaikintini, ir štai 
dėl ko:

a) Kas dėl Yp. V. Ap. Įst. 14§, tai nė 
vienas jo punktas nenumato nei priklau
symo prie slaptų sąjungų, kad ginkluo
tu sukilimu nuversti Konst, keliu įvestą 
tvarką, nei kurstymo dėtis prie minėtų 
sąjungų, t. y. nenumato jie tų prasikal
timų, kuriais aš K. L. Teismo esu pri
pažintas kaltu, ir todėl jis man netaikin- 
tinas.

(Tąsa bus) 

bet daugelis vartoja todėl, 
kad tokia mada-

Dedant ant veido miltelius 
ir, jeigu dedama, raudonumą 
taipgi reikia pritaikyt, kad 
veidas neišrodytų perdaug 
dirbtinas. Tas pat su lūpų da
žais. Perdaug nudažytos lūpos 
netinka nei jaunom nei suau
gusiom. ;

Galima vartot visus pagra
žinimus, tik neperdaug, nes 
išrodo dirbtinas veidas, trotina 
naturalį gražumą.

Daugelis moterų, turėda
mos gražią išvaizdą, nori būti 
dar gražesnėmis ir prikrauja 
ant veido tiek daug to netin
kamo gražumo, kad pakavo j a 
tikrąjį gražumą. Ant visko tu
ri būti tvarka, tai ir grožei ir 
sveikatai bus gerai.

E. K. Sliekienė.

Registruos Visus Kanados 
Piliečius Karo Tikslams
Ottawa, Canada. — Šio 

krašto seimas nutarė sure- 
gistruot visus piliečius vy
rus ir moteris antroje pu
sėje rugpjūčio mėnesio. 
Tinkami vyrai bus imami 
tiesioginiai į karo tarnybą, 
o kiti vyrai ir moterys tu
rės dirbti darbus, kokius 
jiems paskirs valdžia, atsi
žvelgdama į karinius reika
lus. ,

* - u
Amerikos Karininkai Žiną, 

Kad Vokiečiai Vartoja Pa
našų Bombų Nutaikytoje
Washington. — Aukštieji 

Amerikos karininkai abejo
ja, ar Vokietija išgavo čia 
slaptybėje laikomą nu taiky
toją oro bombų. Jie sako,

mes žinojome, kad vokiečiai 
turi panašų orlaivių bombų 
nutaikytoją, tokį arba be
veik tokį, kaip ir mūsiškis 
prietaisas, kurio pagalba 
bombos automatiškai nutai
komos į pageidaujamą pun
ktą.

Jungtinių Valstijų vy
riausybė iki šiol neleido įs
tatyt tokį savo slaptą prie
taisą į karo orlaivius, ku-

Anglija Priima Ethiopiją 
{Savo Talkininkus

London. — Anglijos val
džia pripažino Ethiopiją 
kaip karaliją ir kaip Angli
jos talkininkę prieš Italiją, 
nors Ethiopiją yra Italijos 
užkariauta. Manoma, kad 
300 iki 400 tūkstančių ethio- 
pų išstotų karan prieš Itali-

riuos amerikinės kompani
jos būdavo j o Anglijai bei 
“talkininkams” prieš Vokie
tiją.

Newark, N. J. — Polici
jos departmentas nubaudė 
du leitenantu ir 19 policis- 
tų. Jie rasti kaltais raketiz- 
me. Kai jie užeidavo suge
dusį automobilį, tai visuo
met šaukdavo vieną kom
paniją, nuo kurios gaudavo 
kyšius.

Washingtonas. — Belgi
jos ambasada sako, kad 
Belgija pasidavė ne dėl to, 
kad ją išdavė “penktoji ko
lona,” bet todėl, kad jos ar
mija buvo nugalėta ir su
mušta.

DIDYSIS “LAISVES” PIKNIKAS
Rengia Philadelphijos Lietuvių Organi zacijos dėl dienraščio “Laisvės1

g

Įvyks *1 Rugsėjo 
Nedėlioję A Šept.

$175 DOVANŲ PRIE ĮŽANGOS. PIRMA DOVANA $50.00
Penkios dovanos po $10 ir 15 dovanų po $5; viso dovanų 21

$

Iš anksto perkant bilietą įžanga nuo 5c 
iki 25c. Perkant bilietą pikniko dienoje, 
25c kiekvienam. Prašome įsigyti bilietus 

iš anksto.

grąžinti milteliai (powder) 
taipgi turi būti pritaikyti 
prie veido spalvos. “Beige” 
spalva tinka, galima sakyt, 
visoms, tik labai šviesiom gel
tonplaukėm nelabai tinka to
dėl, kad būtų pertamsus. Juo
daplaukės kartais turi šviesų 
veidą, tad tom irgi gražiai 
tinka “beige”. Perdaug rudas, 
lig ir rausvas, netinka niekam,

R. MIZARA “LAISVĖS” REDAKTORIUS SAKYS PRAKALBĄ

Kelrodis: Važiuokite Frankford Ave. iki tilto; imkite gatvekarį 66 ikį paskutinės sto
ties, nuo čia nuveš į pikniką. Automobiliais: važiuokite Frankford Ave. iki City Line, per
važiuokite tiltą ir sukite po kairei, imkite Knights Rd. 2 kelią* ir sekite iškabas. Per Roo
sevelt Boule vardą: Atvykstant iš New Yorko ar iš kitur, važiuokite apie 14 mailių nuo 
Trenton, N. J. ir privažiuojant Roosevelt Kapines, pastebėsite iškabą: Lee Tire, sukite po 
kairei j Rd: No. 132. Pavažiuokite apie IVz mailes sekdami iškabas.

Ekskursija Traukiniu
Rengia LDS 8-ta kuopa naudai dienraščio “Laisvės”

Išvažiavimas prie Lake Hopatcong, Nolan’s Point Park, N. J.

LAKE HOPATCONG
Didelis ežeras, puikios maudynės, šokiam 

salė ir gražus miškas piknikui.

Rugpjūčio 4 August
19 4 0

TIKIETAS ROUND TRIP $1.00

Parsamdoma laivukai pasivažinėjimui ant didžiojo ežero Hopatcong.

Bus ant Vietos Gaminami Karšti Valgiai ir Turėsi
me Šaltų Gėrimų. Linkime Gero Apetito.

Pusryčius galėsite gauti ant traukinio, rengėjai patarnaus. 
Tik prašom nesivėlint, nes traukinys turi išeit paskirtu laiku

Traukiniu nuvažiavimas ir sugrįžimas tik $1.00.
Į PIKNIKĄ ĮŽANGA VELTUI.

Išanksto įsigykite traukinio bilietus. Juos galima gauti “Laisvės 
ofise, 427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y., ir pas platintojus.

Maudytis įžanga 10c. Samdantis kambarį su savo siūtu 35c. Sam
dantis kambarį ir siūtą 60 centų.

Ekskursijai nepatartina labai puoštis. Rcngkitės paprastai, taip kaip į 
bcach’ius važiuodami, tai ant traukinio ir miške nereikės saugotis dulkutės.

BROOKLYNIECIŲ ATYDAI: Liberty St., Nęw 
York City traukinys išeis 8:45 a. m. (Day Light 
Saving Time). Brooklyniečiams geriausia priva
žiuot Jamaica Lino traukiniu, išlipt ant Broad St. 
stoties, Downtown, ir nuo stoties eiti iki Liberty 
St. Ferry, Hudson River.

♦

GRĮŽTANT ATGAL, TRAUKINYS APLEIS PARKĄ 8:30 V. VAKARO
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ją, jeigu tik Anglijai pavyk- 
tų juos apginkluot.

Bet pabėgusį Ethiopijos 
karalių Haile Selassie ang
lai pripažintų Ethiopijos 
valdovu tiktai tada, jeigu 
pasirodytų, kad jis daugiau 
turi ethiopų pasekėjų negu 
kiti ethiopų kunigaikščiai 
bei vadai, kaip kad pareiš
kė R. A. Butler, Anglijos 
užsieninis vice-ministeris.

Užsakykite “Laisvę” į 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 ......................................................... ...................................................

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

Apskritys .............................................................. ..........................................
c

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

MIKOLAICIO PARKE
EDDINGTON, PA.

Puiki dailės programa: Dainuos Aido Cho
ras iš Brooklyn, Lyros Choras iš Phila- 
dclphijos, Moterų Birutės Choras iš Phila. 

ir Lyros Choras iš Baltimorės.

i 
u

r

Jersey City Terminal^ traukinys išeis 9:00 A. M. 
East 22nd St., Hayo^ne, traukinys išeis 9:15 A. M. 
Elizabethport, N. J., traukinys išeis 9:20 A. M. 
Elizabeth, N. J., traukinys išeis 9:25 A. M.
Newark, (Broad St.), traukinys išeis 9:00 A. M.
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Worcester, Mass
Penktas puslapis 
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va draugiškuose san tikiuos© 
su Sovietų Sąjunga!

Tegul gyvuoja nauja Lietu
vos liaudies valdžia!

KOMISIJA:
A. Lenartaviče,
A. Balčiūnas, 
J. Strižauskas.

aUSBURGHO IR AHEUNKĖS ŽINIOSti tarimai pravesti. Matot, jau 
buvo įnešimas, kad atšaukti 
atstovus. Tuomet mūsų atsto
vai pažadėjo pirmininko pa
tvarkymą pildyti, linguodami 
gaivomis. O tais atstovais 
yra J. žalimas, M. žemaitai
tis ir M. Tamošiūnas. Mano 
nuomone, tas mūsų sąryšis, tai 
nei rogės, nei ratai. Jeigu mes 
būdami piliečiai, priklausyda
mi prie politinio sąryšio, bijo
me apie politiką ir prisiminti, 

j tai iš mūsų niekas daugiau,
tai kaip tik piš. . .

M a-j 
pakilo i 

Nutarta i 
iki kito '

>3
. V

rontiečiams. Mūsų kooperaty
vas jau veikia ir kasdien apy
varta didėja, šėrininkų skai
čius auga, kooperatyvo var
das ir jo reikšmė darosi po
puliaresnė tarpe Montrealo 
lietuvių. Kooperatyvo Nemu
no produktai, kaip tas vanduo 
mūsų apdainuotu Nemunu 
plauks į kiekvieno montrealie- 
čio gyvenamą namą. • Tad 
kiekvienas montrealietis ar 
montrealietė pasistengkit, kad 
Montrealo lietuvių Nemuno 
produktai kuo greičiau pra
dėtų lankyti jūsų namus ir 
maitintų‘jus ir jūsų šeimas.

Šėrininkas A.

Mes sveikiname Lietuvos vy
riausybės naujus žingsnius, 
kaip tai: atsteigimą demokra
tijos, išlaisvinimą politinių ka
linių, davimą biednuomenei 
mokslo veltui, taipgi nemoka
mą ligoj pagelbą ir 1.1.

Tegul gyvuoja laisva Lietu-

/

Kalvis.

Waterbury, Conn

Montreal, Canada

arba
o

e
nariai
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Pasauline Paroda
Jūsų Namuose

ALBUMO KAINA 25c KNYGA

GERA NUOLAIDA KAINOJE PLATINTOJAMS

25 ir daugiau—

šiuom antrašu:

427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y<

' i

koopera- 
beno bus 
Kanados 

Kitu šalių L k-

Bet 
ko-

pastojus 
p os lojus 
darbe.

perkan- 
produk- 
įstaigos 
vartoto-

Cia 
kad
ne
kas

patenkinančius 
kiek galint pi-

pora, kurie pradė- 
bet šolomskui su- 

ir jie aprimo, susi-

Kliubas I 
_ 11'

Nt<v Yorko Pasaulinės Parodos ir New Yorko miesto 
Paveikslų Albumas. Didelio formato knyga, 9X12, iš 
56 puslapių, spalvuotos spaudos viršeliais, blizgančiai 
baltos ir aukštos rūšies popieros. Įsigiję šj albumą 

turėsite Pasaulinę Parodą savo namuose.

to, kad
to, kad

Kolumnai’ 
toliau su šiuo suvar-

Pasveikinimas Naujajai 
Lietuvos Vyriausybei

Worcester!© lietuviai, susl
inkę į masinį mitingą, liepos

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

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

ir kooperatyvą, 
kad torontiečiai pra- 
montrealiečius. Bet 

montrealie-

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

■■■■■

LIPTON : 
JEWELER •
Įsteigta 1892 *

701 GRAND STREET • 
BROOKLYN, N. Y.

Tarpe 
Graliam & Manhattan Avės.

Tel. Stagg 2-2178
Priminkite ši skelbimą ir gausite nuolaidą

) I

Iš Piliečių Kliubo Susirinkimo

Liepos 8 dieną-įvyko mėne
sinis Kliubo susirinkimas. At
ėjau į susirinkimą apie 8 vai. 
vakare. Pasirodo, kad sunku 
gauti kelią į vasarnamį, nors 
Kliubas apsiėmė apmokėti už 

‘ kelio padarymą, net $800.
kelio dar vis nėra. Palikta 
mitetui dirbti ant toliaus.

Paskui kitas klausimas, 
alaus ir snapso mieros. 
tot, su pirma liepos 
kainos ant gėrimo, 
palikti taip, kaip yra 
susirinkimo.

Buvo kalbama, kad 
gerai stovi. Lieka žėdną mė- j 
nesį pelno apie $1,000.

Paskui prieita prie rapor
to iš politinio sąryšio Worces- 
terio draugijų. Turime tris at
stovus, bet pasirodė, kad tik 
vienas dalyvauja, M. žemai
tis. Jis išdavė raportą, kad su 
sąryšiu nelabai gerai, jo ma
nymu. Mat, sąryšis norėjo pa
siųsti prašymą prezidentui 
Rooseveltui, kad nepasirašytų 
po tuo bilium, kur norima su
registruoti ateivius. Mano ma
nymu, sąryšis būtų atlikęs ge
rą darbą, jeigu tą būtų pa
daręs, nes mes, kaip piliečiai, 
turime pilną teisę prašyti net 
ir protestuoti prieš bile kokį 
naują įstatymą, kolei dar jisai 
nėra įėjęs galiom O kuomet 
jau galutinai tampa užtvirtin
tas, tuomet tik turime pildy
ti! Juk mūsų Suvienytos Vals
tijos taip, kaip ir mūsų Kliu
bas. Tokioj pat formoj mes ir 
turime prezidentą, tik ne Roo- 
sevclta, bet Dirvelį. Tai kodėl 
mes mūsų prezidento nebijo
me ? Ne tik kad prašome, bet 
kritikuojam ir net velnių duo
dam, jeigu yra reikalas. Mes 
piliečiai tvarkome bile kokią 
valdžią. Mums konstitucija 
pavelija net pakeist tokius 
valdininkus, kurie eina prieš 
piliečių norą. O mes dabar sa
ve vadiname piliečiais, tačiau 
apie Suvienytų Valstijų konsti
tuciją nieko nežinome 
nenorime žinoti.

Paskui tas pats atstovas bė
davojo, kad jisai buvo įnešęs, 
kad mes pasiųstume reikalavi
mą, kad rusai iš Lietuvos išei
tų. Tai, girdi, kitas įneša, kad 
būt pasiųstas pasveikinimas 
laikinai Lietuvos valdžiai. Gir
di, ir turime tąsytis. Girdi, 
aš nepriešingas, kad Lietuvos 
bolševikai ten tvarkytųsi, bet 
kam ten tų ruskių reikia?

Neužpyk, broli žemaitaiti. 
Man tamsta atsiduodi tikro
mis išrūgomis. Juk jūs gerai 
žinote, kad dabartinėje Lie
tuvos valdžioj nėra nei vieno 
ruso. Bet ji jums nepatinka, 
kad ta valdžia užstoja už dar
bininkus. O Smetonos kavalie
riams yra riestai.

Man atptfdo, kad brolią Bak
šys paaiškino labai feerai. Tik 
gaila, Aad kiti vadinanti save 
laisvais, sėdėjo ir tylėjo kaip 
klemsai. • Bakšys pasakė prie 
užbaigos, kad jums gaila Sme
tonos, tai verkiate, o man pa
tinka nauja valdžia. Bakšio 
’'alba didžiumai patiko, nes

jgiau Smetonos pasekėjai 
nedrįso kalbėti. Tada pirmi
ninkas patvarkė, kad mūsų at
stovai pasiliktų sąryšyje, kad 
žiūrėtų, kad nebūtų koki pras-

i tainėje, Worcester, Mass., iš
klausę pranešimą apie pasi
keitimą Lietuvos vyriausybės, 
taria: t

1) Mes sveikiname naująją 
Lietuvos liaudies vyriausybę,

1 vadovaujamą premjero ir lai
kino prezidento Justo Palec
kio.

2) Džiaugiamės tomis refor
momis, kurias naujoji vyriau-

I sybė pravedė ir žada pravest.
’3) Mes pasižadame visoke

riopą pagelbą naujajai Lietu
vos vyriausybei.

Tegyvuoja liaudies vyriau
sybė Lietuvoje!

Tegyvuoja išlaisvinti iš ka
lėjimų Lietuvos liaudies gy
nėjai!

Tegyvuoja laisva Lietuva!
Pirmininkas J. J. Bakšys.

FAŠISTINE FRANCŪZŲ 
VALDŽIA BENDRA

DARBIAUS SU 
NAZIAIS

Zurich, Šveicarija. — Fa
šistinis Francijos “valsty
bės galva” maršalas Petain

L * - ■>

Jau keletą mėnesių perse
kiojimas ir prasaiinimas civi
lių teisų gyvuoja nttsourghe. 
Užpuolimas reakcionierių ant 
Komunistėj Partijos ir spaudi
mas Kitokių prbgresyvisKij or
ganizacijų ir jų žmonių eina 
aukštyn. Miesto valdžia įne
šė provą prieš komunistus sa
kant, “kad jie neteisingai su
rinko vardus ant Komunistų 
Partijos nominavimo blankų, 
buk klastingai surašė vardus."

Kad šitas užpuolimas būtų 
vien ant komunistų, tai gal 
daug pittsburghiečių numotų 
ranka, bet gi ir prasaiinimas 
“svetimos" kalbos nuo radio 
stočių, privertimas radio pro
ne va del 
neva dėl

linant
žymu teisių miestelis McKees
port jau įvedė registravimą 
visų nepiliecių, reportavimą 
kas dvi savaitės, išdavimą 
“pasportų,” (kai po caro val
džia), ir “bausmę į kalėjimą 
tiems nepiliečiams, kurie ne- 
išpildys miesto tarimą." Visi 
Pittsburgh© laikraščiai užgi
riu tokį veiksmą ir veda pro
pagandą, “kad ir Pittsburgh© 
taip būtų." Pats gubernato
rius Pennsylvanijos valstijos 
James nori, kad visoj Penn- 
silvanijoj taip būtų.

Pittsburgh© lietuviai turėtų 
suprasti dalykus, kad čia ne 
tik prispaudimas komunistų, 
ne tik prispaudimas nepiliecių, 
bet išardymas viso progresy- 
visko judėjimo, visų daroo 
žmonių laimėjimų (unijos, 
draugystės ir 1.1.) prasaiini
mas Amerikos Konstitucijos, 
"Bill of Kights" teisių, bet bus 
ir įvedimas į fašistinę padėtį, 
jeigu sėdėsime ir žiūrėsime.

Jau “warantai" išleisti 
prieš trisdešimts šešis komu
nistus. Didžiuma jų suimti, 
kitus dar gaudo. Kaucija virš 
keletą tūkstančių dolerių už 
kiekvieną. Gręsia prasaiini
mas iš darbo tiems žmonėms, 
kurie pasirašė ant Komunistų 
Bart, blankos. Gerai žinomas 
jaunuolis lietuvis veikėjas 
krank Cook, jau buvo praša
lintas iš darbo. Persekiojimas 
su korčiukėmis, kvietimai, kad 
jie išalkintų savo poziciją ir 
liudytų prieš komunistus.

Dabar laikas visiems pro
greso žmonėms duoti pagalbą. 
Komunistų Partija j ieško pa
ramos, kad atmušti reakcio
nierių atakas. Ji atsišaukė į 
visas organizacijas pinigiškos 
paramos. Turėtų lietuviai pa
remti nors biskutį, nes mes 
žinome, kad jeigu komunistai 
laimės, tai ir visi žmonės lai
mės. Reporteris.

Montrealo lietuvius su viso
kiais maisto produktais, pra
dedant šviežia mėsa, daržo
vėmis ir baigiant konservuo
tais maisto gaminiais, taipgi 
įvairiais kitais kasdieniniais 
patarnavimo reikmenimis. Da
bartiniu laiku kooperatyvas 
pristato užsakomus produk
tus į namus dar . tik artimes
niuose kooperatyvui distrik- 
tuose gyvenantiem, o už sa-

paskyrė sau ministeriu ka- vių 
binetą iš 12 narių. Toliau sava ir 
ministeriu skaičius , galėsiąs Torontiečiai energingai
but padidintas iki 15.

Petain pasirinko P. La- 
valį kaip ministerį vice-pir-vau Kaip miiusieiį vice-pii- savo kooperatyvo 1 
mininką ir paskyrė jį savo j kurį nuo liepos mėn. 

atidarė ir apie kurį 
parašyti.'

Šis montrealiečių 
tyvo organizavimas 
pirmas toks žygis 
lietuvių judėjime, 
ir kitų tautų darbo žmonės 
jau senai turi savo organiza
cijas, kurios padeda koopera
tyvų steigimui. Patys vartoto
jai steigia savo įstaigas ir ko
lektyviai apsirūpina gyvenimo 
reikmenimis, iš to turėdami 
sau naudos. Kaip tik to su
pratimo vedami montreal ie
čiai ir įsisteigė valgomų pro
duktų kooperatyvą, kurį pava
dino mūsų tėvynės garsiosios 
upės Nemuno vardu.

Kooperatyvas Nemunas ran
dasi tirščiausia lietuviais ap
gyventoje Montrealo miesto 
dalyje, lietuviams žinomam 
Frontenac distrikte. Jo adre
sas yra sekantis: Sindikatinis 
Kooperatyvas Nemunas, 2583 
Ontario St. E., Montreal, Que.

Kooperatyvas pasiryžęs ap
rūpinti visus savo narius ir 
bendrai siektis aprūpinti visus

įpėdiniu kaipo Francijos 
diktatorių. Tikrumoj Lavai 
būsiąs ir dabar “stiprusis 
vyras” fašistinės francūzų 
valdžios. Nes “Valstybės 
galva” Petain yra 84 metų 
senis ir mažai ką tegali.

Francijos prezidentas Le
brun yra išspiriamas lau
kan.

Šalies gynimo ministeriu 
paskirtas gen. Weygand; 
vidaus reikalų ministeriu 
Andrien Marquet (buvęs 
socialistas), Bordeaux ma
joras.

Žymi dalis naujųjų Fran
cijos ministeriu yra tokie, 
kurie jau nuo seniau kovojo 
už artima bendradarbiavi
mą su Vokietijos naziais ir 
Italijos fašistais.

Maskva. — Laikraštis 
“Bolševik” rašo, kad Sovie
tai laukia šiemet gero der
liaus. Javų užderčjimuį oras 
yra palankus.

Kanados lietuvių judėjimas 
nestovi vietoj. Kiek anksčiau 
buvo vedamas organizacijų 
kūrimas ir jų auginimas. Pas
kutiniu laiku daugiau organi
zacinių jėgų metama į įsistei- 
gimą patalpų bei kitų patogu
mų dėl vedimo apšvietos ir 
kultūrinio darbo tarpe Kana
dos lietuvių. Draugai ir drau- -j vaitės ar kiek vėliau numato 
ges winnipegieciai, su pagal
ba Kanados lietuvių progresy- 

li organizacijų, įsigijo nuo- 
įsisteigė klubą, 

dar
buojasi nuosavos salės įsigiji
me. Montrealiečiai šiomis die
nomis energingai darbuojasi 

tvirtinime, 
. 1 dienos 
čia tenka

pristatyti į visus Montrealo 
metropolio distriktus. Koope
ratyvas griežtai nusistatęs 
tiekti vartotojams šviežius, 
švarius, pilno svorio ir varto
tojus pilnai 
produktus, už 
gesnę kainą.

Kooperatyvo
tieji iš kooperatyvo 
tus gale motų, sulyg 
gauto pelno ir sulyg 
jų įpirkimo kiekio, gaus divi
dendus. Visus kooperatyvo 
reikalus aptaria ir vadovauja 
kooperatyvo nariai ir jų iš
rinkta valdyba sulyg priimtos 
konstitucijos.

Dabar daug montrealiečių 
reiškia nuomonę ir kelia pa
siryžimą, kad pralenkti toron- 
tiečius beįsigyjančius salę, 
kiek bauginasi tai dėl to, 
torontiečiai kartu su sale 
įsigytų 
reikštų 
lenktų
kai]) ten nebūtų 
čiai pasiryžę nepasiduoti to

WWW

Naujasis Sovietų pasažierinis lėktuvas. Tai šešių motorų oro milžinas, vežąs 
60 pasažierių ir 8 įgulos narius. Jis pradėjo lekioti tarpe Maskvos ir Mine
ralinių Vandenų (Kaukaze).

Visko po Biskį

Liepos 6 d. įvyko prakal
bos, kurias surengė aLDLD 
28 kuopa. Kalbėjo D. M. šo- 
lohiskas ir drg. Matusevičius, 
nesenai atvykęs iš Lietuvos. 
Prakalbos pavyko pusėtinai 
gerai. Kalbėtojai aiškino Lie
tuvos perversmą, publikai pa
tiko.

Atsirado 
jo zurzėti, 
barus juos 
gėdino.

Liepos 7 dieną šviesos drau
gija turėjo susirinkimą. Apta
rus draugijos reikalus, buvo 
pakeltas klausimas apie Lietu
vos perversmą, kuris įvyko da
bartiniu laiku. Smetonos val
džia griuvo, Smetona pabėgo 
pas Hitlerį. Pasirodo, kad 
Šviesos draugijos nariai visi 
pilnai patenkinti naujos val
džios darbais Lietuvoj. Biskį 
pakalbėta ir išnešta užgyrimo 
rezoliucija naujos valdžios, ir 
visi pasižadėjo remti dabarti
nę valdžią visokiais galimais 
būdais, jeigu bus reikalinga.

Liepos 11 d. perkūnas už
mušė 3 jaunus vaikinus, kurie 
buvo pasislėpę po medžiu nuo 
lietaus. Vienas 18 m., antras 
16 m., o trečias 15 m. am
žiaus.

Liepos 12 d. parapija turė
jo surengus protesto mitingą 
prieš Sovietų Sąjungą, bet la-į 
bai mizerną. Pasirodo, kad 
žmonės mažai tiki tam kuni
gų sumanymui. Koresp.

Rezoliucija ir Sveikinimas 
Lietuvos Vyriausybei

Mes, Waterburio Lietuvių 
Šviesos Draugija, laikytame 
mėnesiniame susirinkime, lie
pos 7 d., 1940 m., 103 Green 
St., Waterbury, Conn., išreiš
kiame savo dideli džiaugsmą 
ir pasitikėjimą Lietuvos val
džiai su Justu Paleckiu ir 
Krėve-Mickevičium priešakyj.

PRANEŠIMAI IS KITUR
. ELIZABETH, N. J.

ALDLD. 54 kp. susirinkimas įvyks 
liepos 17 d., 8 v. v., 408 Court St. 
Prašome narių dalyvauti susirinki
me, nes turėsime svarbių dalykų ap
tarti. — Kom. (166-167)

Turiningas svarbiais paveikslais iš New Yorko mies
to ir iš Pasaulinės Parodos. Gausus šaltinis įvairių in
formacijų, svarbus kūrinys turėti savo namų knygy
ne kiekvienam lietuviškai kalbančiam žmogui.

Norėdami įsigyti tik po vieną egzempliorių mokes
tį galite prisiųsti pašto ženkleliais (USA) postai 
stamps. Mokestį prašome prisiųsti kartu su užsaky
mais.

Platintojams, kurie ims nun 10 iki 24 egzempliorių, 
kaina po 2oc už egzempliorių, na,) 
po 15c už kopiją.

Prašome tuojaus siųsti užsakymus
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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

C 1^1r ' i ^1' - D 1Ę IIr INtFOrC M 1

M3?km11
• Igsartie'du.

Visokiausių Rūšių
ŽIEDAI

nuo $1.50 augštyn 
Daimantai 

Mclsvi-balti ir perfekto

artA66™

9^

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

KAIP PALAIKYT SVEIKATĄ
— VYRAI IR MOTERYS —

Kraujo, f)dos ir Nervų Ligos, Abelnas Silpnumas, 
Chroniški Skauduliai, Skilvio ir Mėslažarnės ligbs, 
Chroniški Reumatiški Nesveikumai, Nosies, Ger
kles ir Plaučių Ligos, Inkstų, Pūsles Nesveikumai 
ir kitos Chroniškos Ligos Vyrų ir Moterų sėkmin
gai gydoma. Kreipkitės į DL Zins su Pasitikėjimu. 
Atskiri pasitarimų kambariai Vyram ir Moterim. 
Laboratorija, Kraujo ir šlapumo Tyrimai, X-Rays.

PRIEINAMA KAINA.—IŠMOKESČIAIS, JEI REIKIA.
IŠTYRIMAI DOVANAI

DK. L. Z/INS

‘ (Virs 80 Metų Privatinės ir Ugninėje Praktikos)

110 East 16 Street,
Tarp Union Sq. ir Irvii^r PI.

VALANDOS: 10 A.M.-8 P.M.; SokmaU. 10 A.M.-2 P.M.

ew York
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Žmonės Jieško Progų 

Tapt Piliečiais
Marcantonio Kalbės 
Brooklyno Mitinge

Alliance Pareikalavo 
Tirt Nicosia Mirtis

Prasidės Rinkliava 
Ispanijos Gynėjams

Pietinio New Yorko Distrik- 
to raštininkas George J. H. 
Follmer paskelbė raportą už 
pereitus mtus, pasibaigusius su 
birželio 30-ta. Tame raporte 
nurodo, kad distrikte išpildyta 
33,707 aplikacijos-prašymai 
gaut Amerikos pilietybę. Pra
šymai. pilietybės pastaraisiais 
metais padaugėję ant 90 nuo
šimčių. Užpereitais metais bu
vo paduota 17,870 prašymų.

Nors aukščiausls skaičius 
prašymų paduota, tačiau ne 
daugiausia išpildyta; 1936-37 
metų bėgiu buvo įpilietinta 
31,887 asmenys, o pereitais 
metais tik 23,889. '

Raportas skelbia, kad per
eitais metais 436-šiem atsaky-b 
ta pilietybė; kuomet 1936-37 
metais atsakyta buvo tik 195. 
Tačiau daugiausia sutrukdęs! 
išsiėmimą pilietybės natūrali
zacijos įstaigų nedaspėjimas, 
virš 10,000 aplikacijų visai ne
prieita nei svarstyt. Desėtkai 
tūkstančių padavusių aplikaci
jas tebestovi, kaip sakoma, nei 
paleisti, nei pakarti, nežino, ar 
bus priimti ar ne.

K o vingasis kongresmanas 
Vito Marcantonio pasižadėjęs 
kalbėt brooklyniečių prieška
riniame mitinge, kuris ruošia
ma bendrai daugelio taikos or
ganizacijų rugpjūčio 14-tą, 
Coney Island Velodrome.

Apart Marcamonio, bus ki
ti žymūs kalbėtojai: Michael 
Quill, Transportininkų Unijos 
int. prezidentas; Harry Van 
Arsdale, neseniai išrinktas 
Elektristų Unijos biznio vedė
jas; Bella Dodd, gerai žino
ma Mokytojų Unijos vadovė, 
ir rabinas Moses Miller, žydų 
Liaudies Komiteto preziden
tas.

Workers Alliance organiza
torius Mike Davidow pereitą 
pirmadienį lankėsi pas New 
Yorko Labdarybės komisionie- 
rių Edward Corsi reikalaut 
viešo tyrimo tų. sąlygų, kurios 
privedė Mrs. Louise Nicosia 
prie savęs ir 6 vaikų saužu- 
dystės. Jis reikalavo nuodug
naus nagrinėjimo tų sąlygų ir 
jų prašalinimo, kad tokios tra
gedijos, gręsiančios daugiui 
šeimų, daugiau neatsikartotų.

Dariaus-Girėno Minėjimas 
Paversta Kermošiumi 

Prieš Lietuvą

vie-Šį penktadienį prasidės 
ša, valdžios leista rinkliava 
aukų Ispanijos gynėjams ir 
pabėgėliams gęlbėt iš fašisti
nės Francijos. Amerikiečiai 
deda pastangas būt pirmieji 
sudėt gana aukų, kad pasam- 
dyt ir pasiųst laivą Tarptauti
nės Brigados veteranams ir 
pabėgėliams iš ten išvesti.

Rinkliava tęsis 3 dienas: 18, 
19 ir 20-tą. Dėžutės gaunamos 
Ispanijai Gelbėt Komiteto raš
tinėj, Room 810, 200 
Ave 
St., 
381 
ne.

Keista Vasara*

Pamenat, pereitą rudenį ir 
žiemą dejavome dėl stokos 
vandens. Bet ne dabar, šiais 
laikais mus veik kasdien lietus 
sudrėkina, ir daug visokių pa- 
ibelių pridaro.

Ketvirtadienį mus keliais 
atvejais palaistė, o vienu tar
pu, tarsi iš žemės išlindus vė- 
sula didžiumą “Laisvės” “par
ko” žolynų su visom žemėm 
išravėjo iš vietų. Jei silpnas 
širdis būtų turėjusios, mūs 
LDS merginų jau nebūtų gy
vų dėl tos nuoskaudos: tiek 
daug jos triūso padėjo “par-

ką” pagražint, o čia viskas 
ūmai išrauta. Bet tai ne vis
kas...

Audra sutrukdė traukinių 
vaikščiojimą iš Grand Central, 
pora didžiulių radio stočių 
virš pusvalandžiui nutilo, dau
gelis vietų čionai ir New Jer
sey aptemo, kitur stogus aplu- 
po, langus įvertė vidųn^ Kai 
kur įgriuvo šąligatviai ūmai 
ir storai užlieti vandeniu. Po
ra asmenų sužeista griūvančių 
sienų bei krintančio tinko.

Prieš audrą norėję pasidėt 
paskutinius marškinius, po au
dros žmonės vilkėjo ploščiais,' 
temperatūrai nupuolus virš 20 
laipsnių veik pusvalandžio lai
kotarpiu. Penktadienį tempe
ratūra buvo nupuolus iki 56 
laipsnių.

S. Jagodos, 47 m., kūnas 
rastas kabant po šaka prie 
104th St. ir West Drive Cen
tral Parke, N. Y. Gyvenęs En
dicott viešbutyje.

Atvyksta Daugiau 
Rojalistų

Jieško Purvo “Bombos” 
Padėjėjų

Liuosas nuo pareigų policis- 
tas, vaikščiodamas parke per
eitą sekmadienį, netoli Pasau
linio Karo veteranams pamin
klo ir auto stoties užtėmijo 
dėžę, kuriai iš arčiau prisižiū
rėjęs pamatė užrašą: “Bomba- 
Pavojinga.”

Policistas radinį įdėjo ki-
į biran vandens, virve aptvėrė 
J kelių šimtų yardų plotą, ir pa- 
i šaukė specialę policiją.
gandę parko lankytojai 
kas čia bus. Atidarius,

Išsi- 
laukė, 
dėžėj

Fifth 
, N. Y., taipgi 2075 86th 
3200 Coney Island Ave. ir 
Rockaway Ave., Brookly-

Pranešama, kad 
visa Luxemburg© rojališka šei
myna. Pribus laivu Trenton.

Trokštančioms titulų Ame-j 
rikęs panelėms ir ponioms da- 
bar žymiai atpigs pragyveni-į 
mas, kadangi rojalistų labai 
daug pribūna čionai, tad ga
lės jų gauti ant vietos. Seniau 
jos turėdavo važiuoti Europon 
ir tūlos, kaip kad Woolworth 
turtų paveldėja Huttoniūtė, iš- 

------ leido milionus dolerių Ameri- 
• kos darbininkų uždirbtų pini

gų, kad gaut mėlynkraujus 
vyrus. Dabar rojalistų bus ne 
tik ant Park Ave., bet ir ant 
Bowerės, nes daugelio Euro
pos tautų 
ir “tautos 
rikon.

Tautos, 
Europoj 
“kniazių” 
mažiausia rūpinasi.

atvyksta rasta prikrauta purvo.

“Dievo pateptiniai” 
vadai” dumia Ame-

žinoma, pasilieka 
ir jos dėl visokių 
ir ponų pabėgimo

Gatvekario Nelaimėj 
24 Sužeista

Susidūrus dviem gatveka- 
riam ant Fulton St., arti La
fayette Ave. sužeista 24 as
menys, iš kurių 8 buvo reika
lingi ligonbučio pagelbos. Vie
no gatvekario operatorius Oh- 
lan irgi sužeistas.

Tikrai Gražus ir Nepa 
prastas Parengimas
Nepamirškite, kad ši šešta

dienį “Laisves” svetainėje bus 
rodomos net keturios gražios 
filnpos, būtent: “The Marriage 
Market”/ “The Sirens of the 
Sea”, “The Trip to the Moon” 
ir “The Big Game in Africa”.

Be to, bus alaus 
tiems, kurie norės, ir 
ti tiems, kurie išalks.

Tai bus linksmas,
nepaprastas parengimas. Jį 
ruošia lietuvių komunistų kuo
pa. Įžanga tiktai 25 centai 
ypatai.

Visus ir visas nuoširdžiai 
užkviečiame. Rengėjai.

išsigerti 
užsikąs-

smagus,

Vagišius prisitaikęs prie ad
vokato Shemitz kelnių ofisų 
bildingo maudynėj, 217 Broad
way, bet tik kišeniuje buvu
sius $8,000 išnešęs, o kelnes 
numetęs ant laiptų.

G. Maniscalco nuteistas pus
antrų metų kalėti už sumuši
mą priešingosios pusės advo
kato savo teisme pereito bir
želio 12-tą.

Maspethe
Tus-Birželio 29 d. F. ir O. 

kus aplankė garnys ir paliko 
gražią dukrelę, Carol Ann. 
Tuskienė jau sugrįžus iš li
gonbučio ir sykiu su dukrele 
jaučiasi gana sveika ir smagi.

Ateinantį sekmadienį, lie
pos 21 d., Elena Tamuliniūtė 
ir William Hoell apsives, šliū- 
bą ims Maspetho lietuviškoj 
bažnyčioj, 4-tą valandą po 
piet. Pokilis įvyks tuoj po šliū- 
bo Navicko svetainėj, Maspe
the. Linkiu jaunavedžiams il
go, linksmo ir laimingo gyve
nimo. EVA.

Lankėsi “Laisvėje”
Pereitą sekmadienį aplankė 

“Laisvės” įstaigą Stasys Liud- 
vinaitis iš Linden, N. Jersey, 
“L.” skaitytojas, mūs veikėjo 
M. Dobinio švogeris. Įdomu, 
sako svečias, buvo pamatyt, 
kaip įrengta dienraščio spaus
tuvė.

Pirmadienį .lankėsi Marė Ži
linskienė ir Ona Valinčienė iš 
Bostono. Jas palydėjo So. 
brooklynietė Stela špakaus- 
kienė. Viešnios apžiūrėjo įstai
gą. Draugė Žilinskienė atvy
kus veštis savo anūkus atosto
gų pas save. Jos vienintelis 
sūnus, vaikučių tėvas, miręs 
prieš ketvertą metų. Viešnios 
buvo sustojusios pas Žilinskie
nės marčią, 435 13th St.

Pašaukta teisman už peril
gai išlaikytą auto gatvėj, Mrs. 
Harriman, iš Stamford, sakėsi 
buvusi susijaudinus dėl duk
ters laukimo naujagimio. Tas 
teisėją irgi “sujaudino,” ją at
leido be baudos.

Pirmadienio rytą atidarius 
Childs Restauraną, 102 Park 
Row, N. Y., patirta, kad iš 
saugiosios šėpos išimta $534 
restauranui per šventadienį 
esant uždaram.

Naujas pastolis orlaiviams 
LaGuardia Orporte būsiąs 
baigtas prieš sausio 1-mą. 
suos $1,250,000.

pa-
Lė-

Billy Rose’s Aquacade Pas. 
Parodoj jau turėjus milioną 
lankytojų bėgiu savo 228 pro
gramų.

šaltaine ir saldumynais pre
kiautojo Juozo Ginkąus radio 
programa, įvykus liepos 15-tos 
vakarą, ruošta neva Dariui- 
Girėnui pagerbti ir dėlto nau
dojusis Lietuvos reikalus gi
nančių dienraščių “Laisvės” ir 
“Vilnies” špaltomis, taipgi ir 
tūlais lietuviu liaudiškai-lietu- 
viškai nusiteikusiais meninin
kais, buvo paversta į kermo
šių fašistų propagandos ir ata
kos ant naujosios Lietuvos 
liaudies vyriausybės su Sovie
tų Sąjunga.

Kadangi stoties pajėga la
bai menka, laiks nuo laiko sti
presnių stočių programoms šią 
nerkertant, visos programos 
ištisai girdėt neteko, negalima 
kiekvieną atskirai apibūdint, 
ypatingai silpniau kalbėjusių 
ar dainavusių veiksniai pilnai 
negalima buvo pasekt. Tačiau 
iš protarpių atrodė, kad tūli 
kalbėtoju laikėsi temos, kalbė
jo bešališkai.

Deja, taip vadinamos Gin- 
kaus žvaigždės, “žymus Ame
rikos lietuviu veikėjas” ir t.t., 
ir t.t. “Amerikos” redaktorius 
Laučka, taip pat ir p. Stasys 
Vitaitis, “lietuvių spaudos tė
vas”, anot Ginkaus. nusikalbė
jo bjauriai melagingai prieš 
liaudiška Lietuvą, jos liaudies 
vyriausybę ir jos nepriklauso
mybę ir taiką išsaugojusį di
dįjį kaimyną—Sovietu Sąjun
gą. Neapsimoka dienraščio 
špaltas teršt pakartojant jų 
šmeižtus.

Apie menininkus galima pa
sakyti tiek, kad biski norma
liau girdisi solistai. - Grupėms 
dainuojant iš tos silpnutės Sto
ties tik save diskredituoja, ka
dangi stotis neparuošta gru
pinėms programoms; jos pri
imtuvas suima tik porą, treje
tą balsų, o kitų visai nesigir
di. Iš priekio stovinčių sopra
nų keli balsai, tiesa, * žaviai, 
harmoningai suskamba, paro
dydami, kad ten turbūt yra 
geru dainorių grupė, bet iš 
vyriškų balsu, dargi net altų, 
tarsi užklydusio iš svetimo 
kaimo berno balsas, pasigirs
ta tik retkarčiais. Išeina nei 
šis nei tas. Nei harmoningo 
susimokinimo nei pajėgos ne
gali parodyt. ■ »j .

Atrodo, kad ponas Cinkus 
su savo šaltainės programomis 
nori iššaldyt Lietuvos liaudies 
vyriausybę, bet man atrodo, 
kad io paties programa gali 
iššalti. Amerikiečių priežodis 
sako, kad niekas negali ap
gauti visus žmones visada. 
Taip ir p. Ginkus po priedan
ga pagarbos paskilbusiems la
kūnams kartą galėjo suorga- 
nizuot ataką ant liaudiškos 
Lietuvos su jos vyriausybę, bet 
visada to padaryt negalės.

Girdėjau.

Demokratu Partijos konven- 
ciion, Chicafifoi. iš didžiojo 
Nęw Yorkn išvvko 100 dele
gatu snecialiu 10-ties vagonu 
traukiniu. Iš Kings Apskričio 
bus 16 delegatu.

John Hart. 13 m. berniukas. 
101 Bergen St., parmuštas mo
toristo ant Dean St. Motoris
tas pabėgo. '

Gavo 200 Mokytoju

F. W. SHALINS
(SHALINSKAS)

Funeral Home
84-02: Jamaica Avenue
Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Lietuviui Rakandų Krautuve
Parduodame įvairius rakandus labai nužemintomis 

kainomis. Pasirinkimas didelis.
Bedroom and 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. gpei. jęy. 7-8451 Brooklyn, N. Y.

švietimo Tarybai paskelbus, 
jog reikės 400 asmenų moky
tojais mechanikų ir mašinistų 
paruošt valdžiai “mechanikų 
armiją”, 200 tokių asmenų at
sišaukė pereitą pirmadienį. 
Priima tik su 9 metų patyrimu 
amate ir tik turinčius bent 
“junior high” mokslo laips
nius. Mokėsią iki $12 per 
dieną.

Pirmadienį dar užsiregistra
vo apie 500 aplikantų į moki
nius. Viso švietimo Tarybos 
raštinę, 131 Livingston St., 
perėjo 12,500 aplikantų.

Kailiasiuviiį Vadams 
Įsakyta Eit Kalėti

Po abiejų pusių advokatų 
ginčų Apeliacijų Teisme, nu
teistiesiems kailiasiuvių unijos 
vadams pratęsta dar viena 
diena laiko, tačiau visvien 
įsakyta pasiduoti kalėjiman. 
Dedamos pastangos juos iš
laisvinti po kaucijomis iki vėl 
bus pravesta apeliacinė byla. 
Reakcininkai labai norėtų uni- 
jistus laikyt kalėjime. Papras
tuose nuotikiu'ose, kaip tik bū
na užvesta apeliacijos, kalti
namieji būna išleidžiama po 
kaucijomis. Išimtys būdavo 
tik labai pav.ojingiems krimi
nalistams.

vir- 
ne-

Francūzų laivų linijos 
šininkai sako, kad linija 
pasinaikinanti, tik paleidžia 
dalį darbininkų.

SUSIRINKIMAI
E. N. YORK—RICH. HILL

ALDLD 185 (kp. susirinkimas įvyks 
17 d. liepos, 8 v. v. Buzelio Patalpoj, 
kampas Crescent St. ir Atlantic Av. 
Nariai, kurie galite, dalyvaukite. — 
V. Paukštys.

CENTRAL BROOKLYN, N. Y.
LDS 46 kp. susirinkimas jvyks 

trečiadieni, liepos 17 d., 7.30 v. v. 
P. Burneikio kambariuose, 76 Hud
son Ave. Visi būkite laiku, nes rei
kės išrinkti delegatą j LDS Seimą.
— Valdyba. (166-167)

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

680 SUMMER AVENUE 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

FOTOGRAFAS 
Traukiu paveikslus famili'jų, 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 6-6191

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto

Tel. Virginia 7-4499

FRANK NORRIS
Lietuvis Budavotojas
Budavoju naujus namus ir 

pertaisau senus
Taipgi atlieku plytų ir 

cemento darbus
Apšingeliuoju iš lauko namus ir 
stogus visokiais naujausio išdir- 

i bimo šingeliais už labai 
prieinamas kainas.

Telefonuokite: Flushing 9-4485

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

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

60 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-8622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

J. GARŠVA
Graboirius-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

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 Barberlal

Valgykite 
MEDŲ

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

kitės juomi.
•

' Valgykite Medų Vietoj 
Cukraus

Sako Dr. J. J. Kašklaučius

Kaina 75c Kvorta
•

“Laisvėje” galite gauti 
tikrų bičių medaus už ga

na prieinamas kainas.
Kreipkitės į “Laisvės” ofi

są ir apsirūpinkite su 
medum.
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Telephone
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

BAR ir GRILL 
LIETUVIŲ RESTAURANAS 
Įdomiai {puoštą lietuviška aludė 

ant Grand Street 
Rhcingold extra Dry Alus.

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degpnės

•
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 Levandauskai

. UNDERTAKERS
•

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Tel. Stagg 2-0788
NIGHT—HAvemeyer 8-1158

Mateušas Simonavičius
Gražiai įrengta Susiejimams įstaiga

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

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

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

********************************************** r*

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 
(Steam Boiler)

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661
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FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. — Brooklyn — “Laisves” Name

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

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

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO

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