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KRISLAI
Roma Būsianti “Šventas 

Miestas.”
Sunku Mūsų Spaudai.
Du Dalykai, Kurių Mes 

Laikomės.
Penktoji Kolumna Lietuvoj.
Žioplas Buvo Tas Lapelis.

Rašo R. Mizara

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams
Užsieniuose $6.50 
Brooklyne $6.00

Metams

R ū o š kime vasari
nes pramogas ‘‘Lais
vei” paremt. Jos yra 
didelė atrama šiam 
lietuviškos 1 i a u d ies 
dienraščiui.

“Jei stotų karan Italija,— 
Roma būsianti paskelbta atvi
ru ir šventu miestu, nes Ro
moje gyvena popiežius,” rašo 
tūlas dr. K. M. kunigų “Drau
ge.”

Tenesidžiaugia “Draugo” 
bendradarbis peranksti. Šven
tas ar prakeiktas miestas, jis 
gali būti paverstas į griuvėsių 
krūvą. Neišgelbėtų Romos nei 
popiežius, nei joki kardinolai.

Reikia atsiminti, kad, jei 
Italija įeitų į karą prieš talki
ninkus ar prieš vokiečius, tuo
met popiežius laimintų Itali
jos kariuomenę, prašydamas 
Dievo padėti jai sumušti savo 
priešą. Ką tokiame atsitikime 
priešas pasakytų! Jis galėtų 
paskelbti karą ir Dievo įpėdi
niui žemėje.

iai k raš- 
žinias 

kariaujančios 
rašant

rašytojui 
atsargiam, 

nei vienai

Nelengva šiandien 
tyj tikslias apie karą 
paduoti. Abi 
pusės meluoja, todėl,
žinias, bešališkam 
tenka būti labai 
kad nepataikauti 
kariaujančiai pusei.

Antras dalykas: karas eina 
galvatrukišku greitumu. Para
šei žinią, rodosi, jau “pačią 
vėliausią.” Bet, štai, už pusės 
valandos naujų įvykių atsiran
da. O kol laikraštis pasiekia 
skaitytoją, karo frontuos atsi
randa dar naujesnių įvykių.

Nepaisant visko, kuris mūsų 
skaitytojas atydžiai skaito ži
nias ir straipsnius, jis visvien 
plačiai gali susipažinti su 
padėtimi; jis gali pilnai 
painformuotas.

visa
būti

šitoKadangi mes linkui 
europinio imperialistinio karo 
laikomės nuošaliai, nepritar
dami nei vienai nei kitai ka
riaujančiai pusei, tai ir apie 
karą žinias galime paduoti 
tikslesnes, bešališkesnes, be 
jokių perdėjimų ir šiurkščių 
pasireiškimų.

Dėl šito karo mes turime du 
didelius pageidavimus:

(1) Kad jis kuoveikiausiai

(2) Kad 
kištų.

Amerika jin neįsi-

daugelis žmonių
penktąją kolumną

šiandien 
kalba apie 
—vidujinį krašto priešą.

Penktoji kolumna pardavė 
Vokietijai Daniją ir Norvegi
ją. ’Penktoji kolumna padėjo 
vokiečiams ir Hollandijoje ir 
Belgijoje. Beabejo, kad penk
toji kolumna veikia ir Franci
joj.

štai kodėl, matyt, Francijos 
valdžia susirūpino padaryti 
pakeitimus kariuomenės vado
vybėje.

Penktoji kolumna veikia ir 
Lietuvoj. Mūsų skaitytojai, be 
abejo, yra skaitę nesenai 
“Laisvėje” tilpusį Antkainio 
laišką iš Lietuvos.

Ten aiškiai įrodyta, 
Lietuvoj veikia vokiečių 
tapo ir Lenkijos šnipai,
provokatoriai buvo pasimoję 
eksplioduoti Raudonosios Ar 
mijos buveines Alytuje.

kaip 
Ges- 
Tūli

Deja, atrodo, p. Smetonos 
vyriausybė kuomažiausiai pai
so suimdineli ir nubaust penk
tosios kolumnos dalyvius. Už
uot suim d ilgėjus Lietuvos prie
šus, Smetonos vyriausybė su- 
imdinėja komunistus ir šiaip 
pažangius žmones ir juos bru
ka koncentracijos stovyklos- 
na! '

Toki žygiai nėra Lietuvos 
nepriklausomybės stiprinimas. 
Tai yra jos silpninimas; jai 
skaudus kenkimas.

Ii.
Po SLA pild. tarybos rinki

mų tautininkuose, girdėjau, 
pasireiškė visokių nuomonių.

Talkininkų Apsigyni 
mas Francijoj Einąs 

Vis Stipryn
Paryžius, geg. 20.—Pran

cūzai pripažįsta, kad vokie
čiai užėmė Le Cateu; bet 
sako, kad francūzai ir an
glai, sutelkdami visas gali
mas jėgas, apstabdė vokie
čių žygiavimą linkui Pary
žiaus. Pasak francūzų, tai 
miesteliai tarp Sedano ir 
Rethel kelis kartus, per 
žiaurius mūšius, perėję iš 
talkininkų rankų į vokiečių 
rankas ir atgal.

Prancūzai ir anglai sutel
kė tūkstančius tankų ir or
laivių prieš dar daugiau 
tūkstančių Vokietijos tan
kų ir orlaivių. Mūšiai siau
čia tokiu baisumu ir mir
tingumu, kokio dar nebuvę 
visoj pasaulio istorijoj. .

Prancūzai teigia, kad jie, 
k o m a n d u o jami generolo 
Weygando, apstabdę vokie
čių maršavimą linkui Pary
žiaus.

Vokiečiai Suėmę 110 Rooseveltas Turi Dau- 
Tfikstanciy Talkininku

Armijos į Nelaisvę
Berlin. — Vokiečių ko

manda raportuoja, kad vo
kiečiai iki gegužės 19 d. pa
ėmė 110 tūkstančių _ belgų, 
francūzų ir anglų karių į 
nelaisvę, neskaitant paimtų 
holandų. Tuo pačiu laiku 
vokiečiai pagrobę “nesus
kaitomą daugybę” talkinin
kų kanuolių; sučiupę ir di
džiųjų kanuolių, šaudančių 
11-kos colių storio šoviniais.
Sako, kad Vokiečiai 

meję Ore

giausia Demokratą Bal
sy į Prezidentus

Lai-

Pasak vokiečių koman
dos, tai jie gegužės 19 d. 
sunaikinę 147 talkininkų j>r- 

pusėslaivius, o iš savo 
praradę 27-nis.
Ar Anglai Sunaikino Vo
kiečių Gazolino Sandėlius?

London. — Anglijos la
kūnai kartotinai bombarda
vo vokiečių gazolino sandė
lius Hamburge, Bremene ir 
kitur, ir sunaikino daugius 
reikalingiausios naziam me
džiagos — gazolino, kaip 
praneša anglų komandie
riai. Anglų orlaiviai taipgi 
atvejų atvejais tiksliai bom
bardavę vokiečių geležinke
lių stotis ir kariuomenės 
abazus, t r a u k i a n čius į 
Franciją.
Vokiečiai Sako, kad Anglų 

Orlaiviai Nepataikę
Berlin. — Talkininkų lėk

tuvai vėl bombardavo įvai
rius miestus šiaurinėje ir 
vakarinėje Vokietijoje, bet 
nepataikė į jokias karui 
svarbias vietas, kaip sako 
vokiečių komandieriai.

Jeigu tautininkai-sandariečiai 
nepravedė savo kandidatų, sa
ko tūli, tai dėl to kalčiausias 
yra p. Bačiūnas, kuris koman
davo visą tautininku propa
gandą. Jie sako, Bačiūnas ne
turėjo leisti tokio žioplo lape
lio, kaip tas “Kas Pirma 
Mirs. . .”

Iš tikrųjų, tas lapelis buvo 
žioplas ir jis tautininkams 
meškiškai pasitarnavo. Tauti
ninkai turi daug galvų, bet 
mažai...

Pažangieji SLA nariai šiuo
se rinkimuose pasirodė labai 
gražiai. Gauti arti 1,000 bal
sų, be jokios specialės propa
gandos, tai yra didelis daly
kas!

Washington. — North 
Carolinos ir Oregono vals
tijų demokratai taipgi pa
sirinko Rooseveltą savo 
kandidatu į prezidentus, 
trečiai tarnybai. Įvairių 
valstijų demokratai iki šiol 
paskyrė viso 503 roosevel- 
tinius delegatus į demokra
tų partijos visašališką su
važiavimą, kuriame bus no
minuotas jų • kandidatas į 
prezidentus.

New Jersey demokratų 
vadai tvirtina, kad šį ant
radienį bus nuo New Jersey 
valstijos parinkta 32 dele
gatai balsuot už Roosevel
tą tame suvažiavime. Tada 
Rooseveltą^ turėtų jau 535 
užtikrintus sau delegatus; 
o nominavimui į preziden
tus reikia 548 delegatų; tai
gi Rooseveltui trūksią jau 
tik trylikos delegatų.

P r e z i dentiniame demo
kratų partijos suvažiavime 
dalyvaus 1,094 delegatai. 
Nominuot kandidatą į pre
zidentus užtenka bent vie
nu balsu daugiau, negu pu
sė skaičiaus visų delegatų.

Generalis paštų viršinin
kas Jim Farį?y„ kaip vienas 
iš demokratų- kandidatų į 
prezidentus, iki šiol turi 38 
sau delegatus; vice-prezi- 
dentas Garner apie 4; gi 70 
delegatų paskirta į suvažia
vimą be nustatymo, už ką 
jie turės balsuot.

Republikonų Kandidatai
Žymiausi republikonų 

kandidatai .... į prezidentus 
iki šiol gavo štai po kiek 
užtikrintų delegatų į savo 
partijos suvažiavimą, kur 
bus .nominuotas jų žmogus 
į prezidentus:

Thomas E. Dewey 96; se
natorius Taft 54; sen. Van
denberg 38; sen. Capper 18. 
530 republikonų delegatų 
parinkti be nusakymo, už 
ką jie turės balsuot savo 
partijos suvažiavime, kaipo 
kandidatą į Jungtinių Val
stijų prezidentus.

Paryžius, geg. 20.—Fran-r 
cijos valdžia grasinai žiau
riausiai baust francūzus, 
kurie, persigandę vokiečių, 
bėga iš Amiens, Valencien
nes ir kitų miestų.

NAUJAS VYRIAUSIAS TAL
KININKU KOMANDIERIUS
Paryžius.—Francijos val

džia paskyrė generolą Max- 
imą Weygandą, 73 metų 
amžiaus, vyriausiu koman- 
dierium talkininkų armijų 
prieš vokiečius. Francūzų 
maršalas ,M. G. Gamelin pa
šalintas iš tos komandos.

Gamelin tikėjo, kad ka
ras turi būt vedamas iš 
pastovių aptvirtintų pozici
jų. Generolas Weygand lai
kėsi veiklios, judrios 
taktikos — “atakuot, 
kuot, atakuot!”

Gen. Weygand iki
buvo francūzų armijos ko- 
mandierius Artimuose Ry
tuose. Jis yra maldingas ka
talikas, kartus Sovietų ir 
Vokietijos priešas. Gen. 
Weygand, be kitko, padėjo 
lenkam 1920 metais apgint 
Varšavą nito Raudonosios 
Armijos.

karo 
ata-

šiol

Mirė Jonas Tolivaiša
Pereitą sekmadienį A. K. 

Raila iš Brockton, Mass., 
telegrama pranešė P. Buk- 
niui, kad mirė Jonas Toli
vaiša, Bridgewater, Mass. 
Tai lietuvių batų fabriko 
vedėjas. Pažangus žmogus, 
sugabus biznyje ir vienas iš 
įkūrėjų Bridgęyvater Dar
bininkų Kooperaty vės 
Draugijos, kuri dabar yra 
didžiausia lietuvių biznio

JONO TOLIVAIŠOS 
paveikslas iš to laiko, kada 
jis tarnavo Jungtinių Vals

tijų armijoj.
įstaiga Amerikoje.

Prie išbudavojimo 
gražaus kooperatyvio
nio daug, o gal vyriausiai 
prisidėjo Jonas Tolivaiša.

šio 
biz-

Belgu Karalius ir Ministe
rial Pabėgo į Franciją

London. — Belgijos ka
ralius Leopoldas ir visas 
ministerių kabinetas perbė
go į Franciją.

Holandai Smerkia Pabėgėlę 
Karalienę

Amsterdam, Holandija.— 
Daugelis holandų karininkų 
pyksta ant Anglijos, kad 
anglai persilpnai gelbėjo 
Holandiją nuo vokiečių. 
Holandų karininkai taipgi 
kritikuoja savo karalienę 
Wilhelminą, kad ji pasisku
bino pabėgt į Aųgliją; o 
paskui išdūmė ir ministe
rial. Tuom pabėgimu Ho- 
landijos valdovai, girdi, nu- 
puldė dvasią holandų armi
jos.

Vokiečiai Užėmę For
tą 505, St. Quentin ir 
Atkirtę Daug Anglų
Paryžius, geg. 20. — An- Anglai supranta, kad vokie- 

strategiš- čiai nuo Maubeuge, Franci
joj, briaujasi linkui Somme 
upės žiočių; o jeigu vokie
čiam šis žygis pavyktų, tai 
jje atkirstų Francijos tris 
svarbius prieplaukų mies
tus: Boulogne, Calais ir 
Dunkerque. —- Nuo Calais 
liktų vokiečiam tiktai 22 
mylios per Angliškąjį 
nalą (jūrų rankovę) į 
gliją.

glų kariuomenė “ 
kai” traukiasi iš Belgijos į 
Franciją.

Berlinas, geg. 20. — Vo
kiečių armija sumušė ir at
metė atgal desėtkus tūks
tančių anglų - francūzų ir 
belgų kariuomenės, kuri 
mėgino pabėgt iš Belgijos 
ir prisivienyt prie talkinin
kų armijos Francijoj. Tuo 
būdu, kelios dešimtys tūks
tančių talkininkų armijos, 
buvusios Belgijoj, liko at
kirsta nuo Francijos, kaip 
sako vokiečių komandieriai.

Berlin. — Vokiečiai tvir
tina, kad jie užėmė strate
ginį Francijos miestą St. 
Quentin ir nuo jo sėkmin
gai marguoja į Cambrai, 
traukdami linkui Francijos 
pajūrio.

Paryžius, geg. 20.—Pran
cūzai oficialiai užginčija, 
kad vokiečiai užėmė St. 
Quentin, bet Francijos val
džios atstovai neoficialiai 
pripažino, kad St. Quentin 
jau vokiečių užimtas.

London, geg. 20. — An
glų komanda sako, kad tal
kininkai pergyvena “gana 
juodas dienas” Francijoj.

Karas Didina Roosevel- 
to Progą, Kaip Sako 

Republikonų Vadai
Topeka, Kansas. — Čia 

kalbėjo senatorius Taft, 
vienas iš republikonų kan
didatų į prezidentus, susi
rinkime šimtų republikonų 
vadų iš Kansas, Oklahomos 
ir keturių kitų artimų vals
tijų. Jis smerkė prez. Roo- 
sevelto valdžią, kad jinai 
užmiršta naminius Ameri
kos reikalus ir kreipia pi
liečių atydą tiktai į europi
nį karą.

Republikonų vadai šiose 
vidurvakarinėse valstijose 
taipgi “beveik vienbalsiai” 
pritaria Anglijai ir Franci- 
jai, kaip rašo New Yorko 
Times korespondentas. Bet 
jiem nepatinka, jog kiekvie
nas vokiečių žygis didina 
demokratų progą laimėt 
prezidentinius rinkimus. Jie 
spėja, kad jeigu karas tę
sis, tai demokratai vėl pra
varys savo žmogų į prezi
dentus, ypač, jei kandida
tuos Roose vėl tas ar jo vals
tybės ministeris C. Hull.

Rep. senatorius Taft sa
vo kalboj dejavo, kad Roo- 
sevelto valdžia išeikvojus 
šalies iždą, tai nebūsią lė
šų apginkluot Ameriką ir, 
girdi, gręsiąs bankrutas 
Amerikos iždui, jeigu vėl 
taptų išrinktas demokratas 
į prezidentus. Taftas šau
kė piliečius žiūrėt savų, 
naminių reikalų ir mažiau 
rųpįntis Europos karu.

Ka-
An-

Berlin. — Vokiečiai 
mė fortą num. 505, vieną iš 
pačių didžiausių ir stipriau
sių Francijos Maginot tvir
tovių linijoj, vadinamą‘rak

V •" uze-

LINDBERGHAS SMERKIA 
KARO KURSTYTOJUS

Washington. — žymus 
Amerikos lakūnas pulki
ninkas Charles A. Lind
bergh radio kalboj pasmer
kė tuos politikus, kurie 
“histeriškai čiauška, būk 
gręsia vokiečių įsiverži
mas” į Jungtines Valstijas. 
Jis tvirtino, kad jeigu Ame
rika nęsikiš į Europos ka
rą, niekas neužpuls Ameri
kos, o jei ir mėgintų kas 
Ameriką užpulti, tai jinai 
turi galimybių pilnai apsi
ginti.

Lindberghas pritarė ge
resniam Amerikos apsigin
klavimui sausumoje, ore ir 
jūrose, bet tiktai apsigyni
mui, o ne lindimui į karus 
užsieniuose. Jis, be kitko, 
sakė, kad Jungtinės Valsti
jos turi apsigynimo reika
lais veikt išvien su Centra-

• Pietų Amerikostą’ tos linijos, ties Luks- lines ir 
emburgo kampu, kaip pra- kraštais, ir kad šios šalies 
neša vokiečių komanda, čia oro laivynui turėtų būt pri- 
vokiečiai paėmė į nelaisvę 
apie 11,000 francūzų ka
riuomenės.

(Francūzai dar neužgin
čija šio vokiečių žygio.)

Anglai iš šiaurrytinės 
Francijos ir Belgijos bėga 
per marių rankovę atgal į 
Angliją. (Francija* užginči
ja šį anglų bėgimą namo.)

einamos lėktuvų stovyklos 
tuose kraštuose.

Leono Prūseikos 
Prakalbos

^S>.

'.U
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London, geg. 20.—Vokie
čių orlaiviai bombomis pa
vojingai sužeidė Anglijos 
karinį ' laivą naikintuvą 
“Whitley,” 1100 tonų, kaip 
pripažįsta anglai.

Leonas Pruseika, važinė
jęs su prakalbomis Mass, 
valstijoj, dabar atvyksta ir 
i Brooklyno apylinkę pasa
kyt keletą prakalbų. Kalbės 
jis sekamose vietose:

■i#

Biznieriy Vadas Numato 
Amerikai Bankrotą ir 

Diktatūrą iš Karo
Washington. — Jungtinių 

Valstijų Prekybos Rūmo 
pirmininkas James S. Kem
per išleido pareiškimą geg. 
18 d., kad jeigu ši šalis eitų 
j Europos karą, tai nuban- 
krutuotų, o tada gal būtų 
įvesta diktatūra Amerikoj. 
Sako, kad Europoj išdygo 
diktatūros tuose kraštuose, 
kuriuos praeitas karas įve
dė į bankrutą.

Pasak Prekybos Rūmo 
pirmininko Kemperio, tai 
Amerikos biznieriai nori, 
kad ši šalis laikytųsi bepu- 
siškai, “jeigu Amerikai ne
gres užpuolimas iš svetimų 
šalių pusės... bet biznis 
nesako, kad taika turi būt 
trūks-pliš išlaikyta, nors ir 
kažin kiek kaštuotų jos iš
laikymas.”

Washington, geg. 20. — 
Yra įnešimų Amerikos kon
gresui priverst darbininkus 
dirbt iki 48 valandų per sa
vaitę karinėje pramonėje.

500 AMERIKONU PRO
FESORIŲ PRIEŠ KARĄ

New York. — Penki šim
tai profesorių Harvardo, 
Columbijos ir kitų Ameri
kos universitetų ir kolegijų 
pasiuntė prašymą preziden
tui Rooseveltui netraukt 
Ameriką į Europos karą.

ORAS. — Šį antradienį 
vėsiąų.

nė j, 269—2nd St., Eliza
beth, N. J.

Geg. 23 d., Šv. Jurgio 
svetainėje, 180 New York 
Ave., Newark, N. J.

Geg. 24 d., Lietuvių Pi
liečių Kliube, 280 Union 
Ave., Brooklyn, N. Y.

Geg. 25 d., Navickienės 
svet., 293 River St., Pater
son, N. J.

Kviečiame visus daly- 
vaut.

Naziu Skysta Ugnis Tirp
danti Priešu Kanuoles

Berlin, geg. 20. — Vokie
čiai vartoja naują, galingą 
skystos ugnies šmirkštynę 
prieš talkininkų fortus, 
šmirkščiamas liepsnojantis 
skystis yra iki 2,000 laips
nių karščio. Jis su tirpdo 
pirmagalius priešų kanuo- 
lių, kyšančių iš fortų-tvir- 
tovių. Šia skysta ugnim vo
kiečiai pro bile skylę išžu- 
dą visus forte esančius 
priešų kareivius.

Tai su šio išradimo pa
galba saujelė vokiečių per 
dieną užėmė ir galingąjį 
Eben Emael fortą Belgijos 
tvirtovės Liege, kaip pra
neša vokiečių pulkininkas 
Otto Hesse.

I

■ 
l
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Pranešama,

Angly Darbiečiai Šaukia 
Sovietus prieš Vokiečius
london.

kad Anglijos valdžia deda 
visas pastangas nustatyt 
Sovietų Sąjunga prieš Vo
kietiją. Anglų Darbo Par
tijos vadai maldaujanti? 
atsišaukė į Sovietus eit ką
rant prieš V,Q įdėti ją.
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Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the 

• Act of March 3, 1879.

• Žmonių Balsai Prieš Karą

jungti su Vokietija, kaipo “tos pačios 
ideologijos” kraštus.

Bet štai kas pasirodė. “Sunday Work- 
erio” redakcija pasiuntė kablegramą sa
vo korespondentui Maskvoje, p. George 
Stanley, ragindama jį patikrinti visus 
“Bezbožniko” numerius, ar toki daly
kai, kuriuos p. Lorė citavo, buvo kada 
nors atspausdinti. <•»

Pereito sekmadienio (geg. 19 d.) lai
doje p. Stanley duoda atsakymą iš Mas
kvos. Jis niekur, nei vienam “Bezbožni
ke” tokių “prisakymų” nesuradęs. O kai 
jis pasakė viską bedievių sąjungos at- 
sakomingiems pareigūnams apie tai, ką 
p. Lorė rašė, tai anie tik nusijuokė, pa- 
reikšdami, .jog tai yra fabrikacija, dau
giau niekas. “B e z b o ž n i k a s,” sa
kė jie, jokių “dešimties prisakymų” (ko
kius mini p. Lorė) niekad nėra spaus
dinęs. Tai ligotos galvos įsivaizdavimas.

Šis faktas parodo, kaip anti-sovietiniai 
gaivalai bando varyti 4ąvo juodą pro
pagandą Amerikos žmonėse. Jie griebia
si visokių priemonių. Tikslas jiems pa
teisina pačias bjauriausias priemones.

.     I "■ I .1.1. „ ZZ  , .. ■ ..   11 1 . 1 - 11 1 11 ."..-J—

Krymo Autonomine Socialistine Sovietų
R espublika, Arba A SSR

Tuojau po to, kai prezidentas Roose- 
veltas atsikreipė į Jungtinių Valstijų 
kongresą reikalaudamas paskirti bilioną 
dolerių ginklavimuisi, Amerikos žmonė
se prasidėjo didelis bruzdėjimas. Tasai 
bruzdėjimas, aišku, kyla ne dėlto, kad ši 
šalis ginkluojasi, kad prezidentas Roo- 
seveltas reikalauja ją ginkluoti. Ne! 
Protestai kyla dėl to, kad prezidentas 
savo kalboje pareiškė sentimentą už 
Amerikos įsivėlimą į Europos karą,— į 
antrąjį imperialistinį karą.

IŠ įvairių miestų, iš įvairių krašto sri
čių ateina žinios, skelbiančios, kad or
ganizuoti darbininkai, studentai, jauni
mas ir senimas, reiškia griežtus protes
tus prieš bandymą bent kokiu būdu šį 
kraštą įtraukti ton žmonių skerdynėn. 
Taipgi protestuojama prieš teikimą ka- 
riaujančiom šalim paskolų ir kreditų. 
Nes vienas dalykas yra žinoma: kai tik 
Amerika pradės duoti kariaujančiom ša
lim paskolas, tuojau seks siuntimas į 
Europą kariuomenės.

Šitie, prieškariniai Amerikos žmonių 
balsai yra labai sveikas;reiškinys. Tokių 
griežtų balsų, tiek daug anti-karinių bal
sų tlebuvo reiškiama 1917 metais, kai 
prez. Wilsonas įtraukė mūsų kraštą ka- 
rąfi.

Juo daugiau žmonių pareikš savo pro
testus prieš karą, tuo būsime tikresni, 
kad Amerika jin įvelta nebus.

Amerikoj Pavojas iš Penktos 
Kolamnos

' Komercinė spauda, garsindama Vokie
tijos penktąją kolumną, tuo pačiu kartu 
pagrindė dirvą kontr - revoliucinėms, 
priešdemokratinėms, prieš darbininkiš
koms jėgoms organizuoti padaužų 
“penktąją kolumną.”

.s Pittsburgho apylinkėj jau organizuo
jasi “priešparašiutistiniai būriai.” Kas 
gi rengiasi Amerikoj leisti parašjutis- 
tus? Niekas! Toliau sako, kad ta grupė 
veiks ir prieš “neištikimus elementus.” O 
“neištikimais” kapitalizmui yra kiekvie
nas unijistas, streikieris, sąmoningas 
darbininkas.

Fulton, Mo., taip pat organizuojasi 
grupe it* reikalauja: “Duokite mums gin
klų kovai prieš parašiutistus!”

S
š tų gaivalų susidaro pavojus Ameri- 
i demokratijai, darbo unijoms, darbi- 
kų organizacijoms, streikieriams, vi
rtis, kurie gali būti kapitalistų nu
roti “neištikimais.”

Sugavo Bemeluojant

’ries tūlą laiką New Yorkd “Post” 
idradarbis Ludwig Lore, kuris yra ži
nąs kaipo trockistų veikėjas Ameri- 
e, išspausdino savo, kolumnoje ne- 
žių pliatkų apie Sovietų Sąjungą. Jis 
citavo “dešimts prisakymų,” kurie 

; tai buvę išspaudinti bedievių sąjun- 
organe “Bezbožnike.” Tarpe kitų 

įsakymų” esą buvę pareikšta, kad 
dinas ir Hitleris—abu yra priešai 
gijos ir kapitalizmo.”

eikia pasakyti, kad p. Lorė jau per 
t laiką bando Sovietų Sąjungą su-A t

Melsis už Pergalę
Canterbury archivyskupas, Anglijoj, 

paskyrė gegužė 26 dieną, kaipo pamal
dų dieną po visą Angliją prašyti Dievo 
pergalės prieš Vokietiją. Sako, kad jis 
tą padarė pagal pageidavimą Anglijos 
karaliaus Jurgio VI.

Archivyskupas sako: “Dabar negali
ma vėluoti; tuojau visa tauta turi mels
tis prie aukščiausiojo Dievo, kad jis pa
imtų talkininkų jėgas į savo globą ant 
sausžemio, jūroj, ore ir visur... Vien 
tik atsikreipdami į Dievą, per karštas 
maldas, mes galėsime sulaikyti bangas 
begailestingojo barbarizmo, kuris užliejo 
pasaulį.”

Bet mums atrodo, kad maldos nieko 
nereiškia, o iš antros pusės, archivysku
pas jas perdaug toli ir atidėjo.

Mirtis, Mirtis ir Mirtis! .
) • •

Kada Vokietija įveikė Lenkiją, tai ji 
siūlė Anglijai ir Franci j ai taiką. Sovie
tų Sąjunga rėmė tą pasiūlymą, ragino 
Angliją ir Franci ją baigti karą, baigti 
kraujo praliejimą! Bet Francijos ir An
glijos valdonai atsakė, kad jie tol ka
riaus, kol Vokietija bus parblokšta. Iš 
pradžios šaukė tik prieš Hitlerį, hitleriz- 
mą, o paskui jau prieš visą Vokietijos 
tautą. Diena iš dienos tvirtino, kad turi 
visos šalys atsisakyti bepusiškumo, stoti 
karan prieš Vokietiją; jieškojo “karo 
fronto.”

Mes rašėme, kad, jeigu karas nebus 
užbaigtas, tai jis sunaikins miestus, net 
ištisas šalis ir milionus gyvasčių. Taip, 
ir atsitiko. Dabar eina baisus žmonių, 
miestų, visko naikinimas. Sakoma, kad 
vien Holandijoj iš abiejų pusių krito per 
200,000 karių užmuštais. O kur dar civi-

Krymo pusiausalis pri
mena netaisyklingą ketur
kampį. Jo Sienos beveik vie
nų jūrų, nes su žemynu pu- 
siausalį te jungia tiktai 
siaura (5—7 km.) Pereko- 
po sąsmauka. Natūralinės 
sienos čia sutampa su poli
tinėmis sienomis, nes visas 
pusiausalis sudaro ASSR. 
Vakaruose ir pietuose—gili, 
neužšalanti Juodoji jūra, 
rytuose—sekli, Azovo jūra, 
kuri užšąlą bent trims mė
nesiams. Visa žiemryčių 
Krymo pakrantė iškarpyta 
įlankų, įlankėlių, limanų ir 
sąsiaurių. Visas šis plotas 
vadinamas Sivašu (Pašvin
kusia jūra). Nuo Azovo jū
ros Sivašą skiria siaura, il
ga nerija—Arabato strėlė. 
’ Visą pusiausalį galima 
skirti į tris' dalis: žieminę 
—stepių, kuriai tenka 3 ket
virtadaly s viso pusiasalio; 
vidurinę—kalnų ir pietinę 
—siaurą pajūrio juostą 
tarp kalnų ir jūros. Pirmo
ji dalis yra lyguma. Tatai 
ne kas kita, kaip tęsinys 
pietinės Ukrainos lygumų. 
Lyguma beveik be vandens, 
nes tėra tik menkų upelių. 
Net iš kalnų tekąs Salgiras 
vasarą nebenuteka iki Si- 
vašos. Vandenį čia žmonės 
gauna iš artezinių šulinių, 
arba iš tyčia įrengtų tven-. 
kinių, į kuriuos suplūsta 
ištirpusio sniėgo ar lietaus 
vanduo. Pagal lėkštas pa
krantes nemaža sūrių eže
rėlių.

Kalnuotoji Krymo da
lis yra nedidelis kraštas, 
einąs iš pietvakarių į žiem
ryčius apie 130 km., o pla
tumo teturi tik ligi 50 km. 
Krymo kalnai eina trimis 
kalnagūbriais: pirmasis kal
nagūbris neaukštas (250 
m.), sudėtas iš purių klin
tinių padermių; antrasis 
kalnagūbris jau aukštesnis 
(575 m.), sudėtas iš mink
štų baltų klinčių; trečiasis 
kalnagūbris yra aukščiau
sias ir sudėtas iš kietų pil
kų klinčių, kurio apačioj ei
na skalūnai ir smiltainidi. 
Visi kalnagūbriai tolydžio 
aukštėja iš žiemių į pietus 
ir pietuose stačiai nutrūks
ta, lyg siena, ypač pietinis 
kalnagūbris. Kai žiūri iš 
jūros kranto, tai pietinio 
kalnagūbrio kraštas atrodo

P. Šinkūnas
lyg stačia siena. Pastarojo 
kalnagūbrio viršus čia ly
gus, čia vilnėtas ir apau
gęs žole. Todėl čia gali ga
nytis gyvuliai. Ganykla to
toriškai vadinama.jaila. To
dėl ir visas kalnagūbris dėl 
to vadinamas Jaila. Aukš
čiausios Jailos viršūnės te
pakyla tik truputį aukščiau 
per 1,5 km: Roman—Košaš
l, 543 m., Čatyr-Dagas 1523
m. Krymo kalnuose, kaip ir 
visur klintiniuose kalnuose, 
yra karstinių reiškinių: 
stalaktinių lindynių, gilių 
plyšių, duobių ir kita. Todėl 
yra nepaprastai vaizdingų 
vietų.

Yra Kryme ir išgesusių 
ugniakalnių, kaip antai— 
Karadagas. (1137 m.). Jis 
yra veikęs antroje pusėje 
jūros ir pradžioje kreidos 
epochos. Nepaprastai vaiz
dingi einą pajūriu vertika
liniai tufų lustai. Tarp Le
vines ir Serdoliko įlankė
lių čia pat plyti ištisos la
vinęs masės. Vadinamoji 
Jono-žmogžudžio uola yra 
buvęs ugniakalniškas kana
las, vėliau prigriuvęs kalnų 
atalaužų. Ypatingai vaiz
dingas Giauro-Bacho tar
peklis. Čia, bedylant kal
nams, yra prisidarę nuosta
bių figūrų, kurios rytais ar 
vakarais, saulės tik nušvie
stos, teikia pasakiškų vaiz
dų. Yra ir daugiau Krymo 
buvusių ugniakalnių, kaip 
antai pietinėj pusiasalio pa
krantėj arti Bodrako kai
mo, buvusio Jurgio vienuo
lyno ir kt., tik jie nėra tiek 
žymūs ir c vaizdingi, kaip 
Karadagas. ........

Rytinėje pusiasalio daly
je yra vad. purvo ugniakal
nių. Keliose vietose jų yra 
Kerčės pusiasalyj, ir ten jie 
sudaro ištisas nedideles 
sopkas, arba kalvas, ir eže
rėlius, kaip antai—Bulga- 
nakos ir Tarchanų grupės 
arti Kerčės. Protarpiais iš 
jų taurių veržiasi tamsiai 
pilkšva purvynė, arba eina 
dujos.

Kartais esti Kryme ir že
mės drebėjimų. Paskutinis 
žemės drebėjimas buvo 
1927 m. Nukentėjo nemaža 
trobų, ypatingai Jaltoj.

Pietinę pakrantę sudaro 
siaura žemės juosta (3—10 
km.) tarp jūros ir kalnųJ 

Paviršius sudėtas iš molio 
skalūnų, o vietomis išrai-. 
žytas klintinių masyvų, ku
rie eina nuo Jailos į jūrą.

Kadangi šią juostą nuo 
žiemių vėjų užstoja kalnai, 
tai žiema čia minkšta (+4° 
sausy), ir sniegas retai ka
da pasirodo bent kelioms 
valandoms; vasara karšta. 
Todėl čia. gali augti subtro
piniai augalai; kipriai, lau
rai, magnolijos, oleandrai, 
Libano kedrai ir net švy- 
tuoklinės palmės.

Pietinė Krymo pakrantė 
viena iš gražiausių Europos 
kampelių. Mėlyna jūra, 
nuolat šviečianti saulė, mę- 
lynas dangus, naktį gražiai 
žvaigždėtas, kaip pas mus 
rudenį; sveikas, pilnas gė-' 
lių kvapo oras, sodai ir vyn
uogynai su kipriais ir kitais 
pietų augalais, čia pat kal
nai su stačiomis pakrutė
tomis,—visa tat teikia pa
krantei nepaprasto grožio 
ir jaukumo.

Iš Krymo kalnų teka ne
maža upelių, kaip antai, 
Salgiras su Kara-su, tekąs 
į Sivašą; Alma Kača, Bal- 
bekas ir Juodoji, teką į 
Juodąją jūrą. ' Šių upelių 
aukštupiai yra kalnų po
būdžio: šniokščia nuo aukš
tumų kaskadomis, tai ūžia 
tarpekliuose, tai krinta ne
dideliais kriokliukais. Nu
tekėjusios į lygumas, upės 
teka lėtai, bet jų kloniai ir 
čia ypatingai gražūs, priau
gę vešlių medžių ir sodų.

Yra Kryme, kaip buvo 
minėta, kad ir nedaug, eže
rų ežerėlių, kurie eina dau
giausia jūrų pakrantėmis. 
Tie ežerai yra liekanos bu
vusios jūros arba atskirti 
nuo jūros vad. nerijų. Di
džiausi iš jų: Geničo Ara
bato strėlėj, Aktašo, Cok- 
rako ir kt. Kadangi šie eže
rai yra jūrinės kilmės, tai 
tūlų iš jų ir vanduo yra sū
rokas.

Kadangi Krymo pusiasa
lis beveik iš visų pusių ap
suptas jūrų, tai jos labai 
įtakios ir krašto klimatui. 
Aplamai Kryme daug šil
čiau žiemą ir vėsiau vasa
rą, kaip tų pačių laipsnių 
vietose kitur pietinėje Rusi
joje. Labai įtakūs Krymo 
klimatui yra kalnai: jie už
stoja šiltus vėjus iš pietų ir
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šaltus iš žiemių. Ypatingai 
tatai žymu žiemą. Antai 
Melitoplyj sausy esti—7°, o 
4-4°. Viso skirtumo. 
Kai vasarą, tai tas skirtu
mas esti nedidelis: Melito- 
poly +22°, Jaltoj +23%. 
Kalnuose temperatūra esti 
žemesnė.

Toks palaimos kampelis, 
kaip Krymas, iš senų seno
vės turėjo būti ir gyvena
mas. Kadangi jisai stovi 
apsuptas jūrų ir patogus 
įkeliauti iš sausumos, tai 
amžių būvyj čia yra gyve
nę ir kovoję nemaža tautų.

Jau gilioj senovėj žmonės 
čia gyveno puikiose jūros 
pakrantėse su žaliomis slė
nių pievomis, upių kloniuo
se ir plačiose stepėse. Tyri
mai rodo, kad jau paleolito 
laikais žmogaus čia gyven
ta patogiose kalnų lindynė
se. Kadaise Čia yra gyvenę 
taurai, kurių vardu, arba 
Taurida, dažnai ir kraštą 
vadino; vėliau iš žiemryčių 
atsikraustė skitai, o iš pie
tų ir iš pietvakarių elinai. 
Skitai buvo atsikraustę j 
Krymą kokia tūkstantis 
metų prieš Kristų. Jie įsi
kūrė daugiausia pusiasalio 
stepėse, asimiliavo imrų lie
kanas, o taurus pastūmėjo į 
kalnus. Vėliau pasirodė sar
matai, giminingi skitams, 
kuriuos gražiai yra aprašęs 
senovės geografas Strabo- 
nas. Elinai įsikūrė Juodo
sios jūros pakrantėse VIII 
a. prieš Kr. Jie įkūrė Pan- 
tikapėjų (šių dienų Ker- 
čė), Feodosiją ir Chersone- 
są, kurio griuvėsiai yra ar
ti šių dienų Sevastopolio. 
Atsikėlę graikai rado čia 
taurus ir skitus. Chersone- 
sas ir Pantikapėjus toliau 
patenka Romos globai. Vė
liau susilpnėjusi Roma sa
vo kariuomenę iš Tauridos 
atšaukė,, o į pusiausalį įsi
veržė gotai. Su gotais pra
sideda ankstyvasis vidur
amžis. Gotai įsiskverbia į 
Tauridą apie vidurį III am
žiaus. Apie 378 m. gotų 
centras Padniepryj buvo iš
griautas hunų. Nedidelė 
hunų dalis prasiskverbė ir 
į Krymą. Po trumpų susi
dūrimų su gotais, hunai įsi
kūrė Krymo stepėse, nes 
jos labiau tiko jų klajokliš
kam gyvenimo būdui. Apla
mai, retai kada Krymas bu
vo ramus. Buvo prasiskver
bę į Krymą ir avarai, vė
liau įsibriovė turkai, kurie 
čia sukėlė nemažai nera
mumų, o VII amžiuj Tauri-

(Tąsa ant 4 pusi.)
liai žmonės. Kur keli šimtai tūkstančių 
sužeistų, kurių daug mirė ir mirs, kurių 
daug liks amžinais ubagais? Kur baisios 
aukos Belgijoj? Kūr dar baisesnės au
kos Franci jo j?

USA Federalinis Pavilijonas New Yorko Pasaulio Parodoj.

F raitei ja ir Anglija Gavo 
5,000 Laivų

Sako, kad iš priežasties karo Norvegi
joj, Danijoj, Holandijoj ir Belgijoj, tai 
Francijos ir Anglijos komercinis laivy
nas ■ padidėjo ant 5,000 laivų, bendrai 
10,000,000 tonų. Mat, Norvegija, Holan- 
dija ir Danija tūrėjo labai daug laivų. 
Nemažai jų teko kitoms šalims. Nema
žai pačiupo Vokietija tų šalių prieplau
kose, bet didžiuma jų buvo išplaukę į 
svietą ir dabar Anglija ir Franci ja ima 
juos savo globon. K

Kiek numatoma, tai dabar, kada; tiek 
daug submarinai ir orlaiviai nuskandina 
Anglijos ir Francijos laivų, jų laivai ga
lės pasilsėti. Paimti Danijos, Norvegijos, 
Holandijos i v Belgijos laivai bus siunčia
mi į pavojingiausias vietas. Belgijos pa
kraštyj jau nbmažai jų vokiečiai nuskan
dino, jų tarpe ir buvusį Amerikos 
“President Harding” laivą, kuris dabar 
plaukiojo po Belgijos vėliava ir vadinosi 
“Ville de Bruges.”
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In the
In the 

grinning
In the

America
“when America gets into the war.

---------o-----
There are some who would say that the vicious death

impulse of 
strong, too 
eventually, 
suck er-role

There are some who shrug shoulders—already defeated 
when the first war-lover cried out in the halls of Congress.

Let us beware of the war-hysteria so swiftly kicked-up by 
the press and radio. Let us watch out for the lamb-like march 
to slaughter which our statesmen are preparing with business 
efficiency. Above all, let us beware of that complacent hyp
nosis before the snake which declares “all is lost, all is hope
less.”

Face the facts, hard as they may be:
America is not in the war, but darn close to it.

----- o---------
shout the danger from the rooftops 
something concrete and effective

Stock Market there are happy days now.
offices of plane factories and steel mills there are 
faces.
editorials of newspapers there is" little talk of “if 
gets into the war” but loudly and more blatantly, 

»>

American business men and financiers is too 
violent, for the American people to resist; that 
if not now, the United States will repeat the 
so ably played in 1917-18.

another to do

war?want peace or
want life or death, democracy or terror, jobs or

*

True, it is one thing to 
and still 
about it.

Do you
Do you

guns — peace or war?
Now is the time to choose.
To stop the hysterical stampede to war, you can do these 

things:
Write or wire the President and the Congressmen of your 

state and district. Ask them to restore American neutrality. 
Ask them to stop the shipment of warplanes to the Allies or 
any of the belligerents. Ask that no aid be given to either 
side. ............. ........................... ...............

Insist that the United States keep out of this war.
---------o---------

* In this critical time there is no half-way measure. It is up 
to the American people to decide whether we are drawn in
to the hell-hole or not.

It is up to the men and women of the United States to de
cide whether our young men die in foreign battlefields, and 
not those who would profit in money and power by the 
graves of American youth and the broken hearts and lives 
of the American people.

Believe Me! by
FRANK STULGIS

The Geyer Bill, Now Before Congress, 
Calls for the Elimination of Poll Taxes

THE GEYER BILL, H.R. 7534 proposes to eliminate 
taxes required for voting in federal elections; abolish 
practice of political machines paying the tax for voters; 
help restore the right to vote to a large portion of the popu
lation, f

THE POLL TAX is a per capita tax levied by eight south
ern states as a requirement for voting in all elections. It must 
be paid yearly, from one to nine months before elections, and 
varies from $1 to $2. It is a cumulative tax in some cases, 
and in others a fine is levied if the tax is not paid regularly.

Arguments Against the Poll Tax
1. The payment of the poll tax by 

political machines is a common prac
tice although illegal. Political ma
chines pay the tax as an inducement 
to vote for certain candidates, and 
openly buy tax receipts months be
fore elections.

2. Originally, aimed at the Negro, 
the weight of the poll tax now falls 
on white as well as black. Only 22.2 
percent of all adult citizens voted 
in the 1932 Presidential election Jn 
poll tax states compared to an aver
age of 70 per cent in all others. An 
average farm family contains three 
adults eligible to vote. Considering 
the average farm family income, the 
poll tax represents more than one 
week’.s income.

3. Arkansas, for instance, raises 
only 5% of her total school budget 
by the poll tax, a tax. that keeps a 
good 80% of her citizens away from 
the polls. The argument that the 
poll tax is the best method for rais
ing money for education is obvious- raising money fox- education.

poll 
the 
and

ly false. Payment is due when vot
ing interest is at its lowest; most 
of the population is too poor to pay 
it. Hence the real purpose of the poll 
tax is apparent — to prevent the 
majority from voting.

Arguments in Favor of the Poll Tax

of that ir-
in better

of the poll

1. It has been argued that lifting 
the poll tax will give the vote to the 
less responsible citizens, and that 
the present elimination 
responsible vote results 
government.

2. The original object
tax was clearly stated at a number 
of southern State Constitutional 
Conventions during 1890 to 1905. It 
was enacted with the expressed pur
pose of disenfranchising certain por
tions of the population (particularly 
Negl’oes) considered unfit to assume 
the status of citizens.

3. Supporters of this tax- state 
that it is an invaluable method for

TERMINOLOGICAL 
EXACTITUDE

The language of wartime must be 
re-defined 

To clear up a general confusion
of mind. 

As new meanings are daily revealed; 
Total Warfare itself.

now officially here, 
Means warfare in every 

conceivable sphere. 
Excepting, of course, on the field.

The nature and scope of the
Hostile Act 

Must be judged by those rulings 
minutely exact 

While also remarkably vague; 
From which all warring nations

• their precedents draw 
In accord with approved inter

national law 
Which has something to«do with

?the Hague.

Belligerent powers we can best 
recognize

By their ardent desire for a 
just compromise 
belligerent 

rights;
that comes out 

or comes in 
side seems 

likely to win,
And a Neutral a country that 

fights.
Sagittarius.

Plus their grasp of

An Ally is a state

According to which

Women Give FDR 
Demand for Jobs

Every Day Should be Mother’s Day, Urges 
Writer on the Lives of Soviet Women

of 
of

on

more than three billion rubles for 
grants to mothers with large fami
lies. There are special rest homes 
for expectant mothers and consulta
tion clinics, nurseries, kindergartens 
and summer camps for children, all 
of them staffed by people with so
licitude that only a socialist society 
can produce.

The Soviet women have a sym
pathetic and friendly feeling toward 
the working women of the capita
list countries and in every conversa
tion 1 have had with the women they 
ask me about women in America.

They watch with great interest 
what the women in other countries 
are doing to promote the struggle 
for peace. The Soviet women be
lieve in fighting if there is a cause 
to fight for, but they know that the 
present imperialist war means only 
suffering for the working people and 
rich profits for the capitalists.

“It is the women who will 
the brunt of the suffering,” 
say.

“It is the women who will 
to worry about their sons and 
bands at the front and about the 
feeding of babies at home.”

And 
“What 
war?” 
appeal 
fight against imperialist war. “It 
is not enough to hate war. It is ne
cessary to organize an active un
tiring struggle against war, struggle 
which will reach the trenches, strug
gle that will let the men with the 
rifles know what is happening in 
the rear. They must know that their 
sons are helpless, that their wives 
are brutally exploited in the jobs 
the men had to leave to take up 
arms, that there is misery in their 
homes, that their old beloved ones 
are forced to beg in order to' live. 
The struggle that unites all women 
in the same hatred against war, 
that unites them to work for peace, 
will be a great obstacle in the de
velopment of the war plans of im
perialism.”

American women put another ob
stacle in the path of the war lords 
on Mothers’ Day when they held 
meetings, parades and demonstra
tions for peace letting Wall Street 
know that they don’t want war, as 
Pasionariai urges.

bear
they

have 
hus-

the question always comes 
are the women doing about 
Dolores Ibarruri said in her 
to the women of the world to

• M
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Roosevelt the three point pro
adopted by the National Wo- 
Conference on Unemployment 
has been meeting here for theAmerican People to Pay Thru the Nose 

For War-Day Plans of Army Officials

WASHINGTON, D. C. — The un
employed women presented to Pre
sident 
gram 
men’s 
which
last three days. Miss Edith Morris 
of San Jose, Cal. and Miss Florence 
Ramsey of Chicago were chosen by 
more than 200 delegates to the con
ference to visit the President. They 
were accompanied by David Lasser, 
president of the Workers Alliance. 
The 
the 
velt

like my own
the 
fa-

turn ALL of the Vilnius territory 
and that Russia still holds a portion 
of what was once considered Vilnius 
Territory. What a generous guy, Joe 
Stalin is! —one commentator says.

In the first place, Lithuania re
ceived the city of Vilnius and adja
cent territory on a silver platter. 
The Russian Red Army took it from 
Poland who had stolen it from Lith
uania some 20 years before. In order 
to be fair about the whole thing, 
it can be considered that the other 
parts which still remain in the 
USSR were in payment for the deed 
of returning the large city of Vil
nius. One may say, “What more do 
you want for nothing?” But let us 
stick to the facts (and if Mr. Bukš- 
naitis cares to comment, let him 
read this also) and see what ac
tually occurred. The same Catholic 
leader, Father Kemėšis in 
Catholic weekly “Amerika” 
klyn says:

“In Vilnius there was an 
tion called ' Kultūros Draugija (Cul
tural Society) even in the time of 
(Polish) occupation and it was sup
ported with Lithuania’s money... 
had some 60 branches. (Obviously 
under those conditions it was the 
largest Lith. organization tbere— 
F. S.) It is known that the Cultural 
Society’s branches in švenčioniai 
passed resolutions asking the Rus
sian government to take the šven
čioniai section under its guardian
ship. Names of prominent people 
who sent letters and telegrams to 
Moscow and who collected signatures 
to petitions (for the same purpose) 
are known. Obvioysly they were not 
bribed to do this, they acted accord
ing to their beliefs.”

So 
sons 
it is 
acted 
population living in those sections. 
They wanted to go to USSR instead 
of Lithuania.

organiza-

that

Nor-

those

the Lith. 
of Broo-

you see, friends ,if such per
as Father Kemėšis says this, 
very likely that the Soviets 
according to the desires of the

were 
geo

small 
from 

the

and measured at 
62 degrees F.

important to be 
French Government, 
profits by acting as 
for the sale of fats

the Soviet Union 
indepen-

tions is the great strength of these 
organizations and the support for 
them existing in France, and partic
ularly in Paris.

POSITION OF LITHUANIA
In spite of those who are very 

great patriots of Lithuania and 
think that the present status of Lith
uania is very poor, we cannot but 
comment on the comparative safety 
of the nation today. And all this be
cause of the treaty which she signed 
with the Soviets.

These very same patriots 
bemoaning the fact that the 
graphical position of this 
coutry where our folks came 
was very dangerous, because
possibility of a war between the Na
zis and the Soviet Union. However, 
the Liths have much to be thankful 
for and they should be thankful to 
no one else but Stalin and Molotov 
whose expert maneuvering brought 
about peaceful relations between 
Germany and Russia and shifted the 
theatre of war further away from 
Lithuania.
MOREOVER
Lithuania gained something. She is 
protected against any aggressor by 
an army that is much more power
ful than her own ever could be, by 
a country which is a bit more honest 
about its pledges than Chamberlain 
and Daladier ever were. One may 
disbelieve this, but he cannot deny 
the important fact that if for no 
other reason,
would defend Lithuania’s 
dence because a threat .to Lithuania 
is a threat to the Soviets them
selves.

WASHINGTON; — Although re
peated requests from the labor 
movement that the Administration 
reveal something of its plans for 
conscription of men and labor in its 
M-Day plans have met no response, 
a little leaked out last week on pos
sible plans for the conscription of 
wages in wartime.

Jerome N. Frank, Administration 
appointee to the chairmanship of 
the Securities and Exchange Com
mission, outlined before a group of 
army officials in Washington on Ap
ril 8 a plan to raise from 15 to 20 
billion dollars annually for war pur
poses by taking away part of the 
wages in taxes and part in forced 
loans. The deductions would be made 
weekly from pay envelopes in the 
case of wages and the low and me
dium salaries — quarterly from the 
fund of those with money enough to 
call it income.

Chairman Frank declared that 
there are only four methods of fi
nancing a war and at the same time 
preserving war profit opportunities. 
They are taxation, voluntary loans, 
forced loans, and the .issue of mb-

program outlined in the talk of 
delegates with President Roose- 
included:

ney, including both paper money and 
bank deposit money.

As any war in .which the United 
States will become involved “will be 
to preserve our profit economy,” as 
Mr. Frank declared, it became ob
vious that plans for war financing 
would have to fall within one of the 
four categories he outlined. Forced 
loans, modeled after the British 
plan, was the scheme proposed by 
the chairman of the SEC.

If the government is going to take I 
$20,000,000,000 of the people s money provide for 3,000,000 jobs for unem-
for war purposes, it must arrange 
that they don’t spend it for civilian 
purposes. This could be done in a 
variety of ways. Both business and 
civilians would have to cut . down 
on their purchases for peaceful pur
poses. the administration spokesman 
declared.

Forced cuts in civilian purchases 
outlined by Frank included $5,000,- 
000,000 in “civilian durable goods,” 
such as automobiles, radios, electri
cal appliances, furniture and the 
like; and $3,000,000,000 for food and 
clothing.

Rescinding of wage cuts of $51.
to $9 a month in wages of more 
than 300,000 women on WPA pro
jects. 2. Passage of the Pepper reso
lution to restore fired WPA workers 
to their jobs and to prevent further 
layoffs. 3. Passage of the Marcan- 
tonio American Standards Act to

ployed workers.

“Keep Your Feet 
On the Ground”

to

in one of the 
houses with

fac- 
her

French People 
Resent War

Labor Attacks 
Pro-War Speech

MUCH WAS SAID 
about the military bases which the 
Soviets have in Lithuania for her 
own protection. “They will subju
gate the Lithuanian nation and will 
‘bore from within’” was a common 
expression. We do not care to give 
all the loose talk which has eman
ated from so many speculative lips 
about the situation.

It shall be sufficient to quote a 
well known personage in Lithuania, 
whom no one will accuse of sympathy 
for the Soviets nor attempt to dis
miss as unathoritative. Father F. 
Kemėšis, a Catholic Priest who is 
in good standing with the church 
and who writes for several Lithuan
ian-American Catholic newspapers 
has this to say in “Garsas”;

“It is necessary to say that so 
far, Lithuania does not have troubles 
because of the (military) bases 
which it permitted (the Soviet Union 
to establish). The Russians (Red Ar
my men) are peaceful and tactful. 
They have been ordered (by their 
officers) not to mingle with the 
population and they remain peace
fully in their camp.

“The Russians do not attempt to 
run any propaganda...” etc. etc.

So much for those bases. Suffice 
it to say that had the treaty be
tween Germany and Russia not been 
signed, Lithuania would probably 
have been in the position of 
way, Holland and Belgium.
THE VILNIUS TERRITORY

Some Lithuanians, notably 
who are some 3,000 miles from Vil
nius, say that Stalin forgo't to re-

We agree, though, that those sec
tions should be returned to Lith
uania. However, let’s wait until the 
war is over and see how things work 
out. It is possible that after the 
war any errors in judgement made 
here and there if there were any 
will be rectified. In the meantime, 
let us be happy for Lithuania 
it was spared a horrible fate.

Labor’s

How Far is Anywhere?
Our ancestors used to measure 

distance as “a bowshot,” “a stone’s 
throw,” then “a yard” — one-half 
of a man’s stretch from finger-tips 
to finger-tips or, roughly, the dis
tance from a man’s breast-bone to 
the extended finger-tips of either 
hand. You have often seen a clerk 
measure a yard of goods by this 
early method.
Today the standard English yard is 
the' distance between the centers of 
the transverse lines in the two gold 
plugs in a bronze bar kept in West
minster, London, 
a temperature of

PARIS. — The French working 
people who are slaving 10, 12 and 
14 hours a day for incredibly low 
wages, are asking how this war can 
be a “democratic’ struggle in the in
terests of the working class” when 
evidence shows that there is active 
and highly profitable collaboration 
between French and German big bu
siness “across the lines.”

This collaboration is particularly 
effective in the export of French 
Iron ore to Germany through the 
newly established International Bank 
at Luxembourg.

In addition a very powerful 
French firm, whose shareholders are 
considered too 
touched by the 
is reaping huge 
an intermediary 
to Germany.

It has been impossible to keep the 
knowledge of these transactions 
from the French passes, particular
ly since the American press has 
openly reported them. As a result, 
the working class is becoming day 
by day more rebellious and more 
determined to bring an end to the 
war in the manner indicated by the 
new slogan pf the French Commun
ist Party: “Peace through Revolu
tion.” /

The growth. in influence of the 
French Communists is admitted by 
the French Socialist leader, Paul 
Faure, who stated in a letter to the 
leaders of the British Labor Party 
that the reason for the violence of 
the decrees against the Communists 
and similar working-class organiza-

SAN FRANCISCO.
Non-Partisįan League’s senate execu
tive Board aeclareu that President 
Roosevelt’s speech to the American 
Scientific Congress proves that the 
league “called the turn when it de
clared his present policies as pro
war.

“Any lingering doubt as to the 
exactness of the Roosevelt position 
is shattered by the President’s flam
ing incitement of the American 
people to plunge themselves into 
European violence” stated LNPL. 
“On top of the President’s warmon
gering speech came a less publicized 
but equally significant statement 
from Jerome Frank, Roosevelt ap
pointed chairman of the Securities 
Exchange Commission. Frank re
vealed detailed plans of the Roose
velt Administration and big busi
ness for financing American armed 
intervention in Europe.”

The League said it will try to 
elect anti-war congressmen in 194'0.

North and South Poles Move
The north and south poles, geo

graphic or rotational poles of the 
earth, are not fixed or stationary 
but move irregularly around their 
average or mean positions. The 
weight of ice and snow shifts them 
slightly and so varies the precise 
shape of the earth, The total move
ments of the poles take place within 
a circle with a diameter of 80 feet.

WASHINGTON. — “If we are 
stay at peace, it will be because 
public opinion demands it. Please do 
your part to help form that public 
opinion.”

This was Congressman Lee E. 
Geyer’s appeal to his 17th Califor
nia district Constituents.

While we bitterly denounce Ger
many’s invasion of neutrals, we must 
repeat our warnings of the past— 
keep your feet on the ground and 
your head on your shoulders he said.

“We will have no part in Europe’s 
quarrels. Have you had your club 
pass resolutions demanding we stay 
at peace, or have you as an indivi
dual written your representatives de
manding that we have no blackout 
of peace in America? Send these to 
the President and your Senators.”

The Highest Tide
The highest tide in the world rises 

47 feet at the mouth of the Severn 
Riiver, England. The tide įn the Bay 
of Fundy, New Brunswick, Canada, 
reaches 45 feet. The famous tide in 
the Bristol Channel, England, rises 
42 feet at springtide.

Smallest Country in the World
The only state that has its map 

scaled on yards instead of miles is 
the State of Vatican City, Rome— 
the smallest independent self-govern
ing bit of land in the world. It con
sists of only 108.7 acres; has a po
pulation of 1,006 of whom 716 are 
citizens. It has more soldiers 
civil inhabitants.

than

Pepper Used as Money
Once valued as the equal of *gold 

and silver because of its popularity 
in seasoning food, pepper has been 
used many times as money. Alaric 
the Goth besieged Rome in 408 and 
demanded a ransom of 5,000 pounds 
of gold, 30,000 pounds of silver, and 
3,000 pounds of pepper. Soldiers of 
the Middle Ages thought themselves 
fortunate to lay their hands on it

MOSCOW. — Every day is Moth
ers’ Day in the Soviet Union. Here 
they don’t choose one day annually 
for sending telegrams and flowers 
and boxes of candy to mothers. All 
this is done and more, but there are 
no capitalists trying to wring pro
fits out of the genuine bond between 
mothers and children. The Soviet 
mothers get the best care and con
sideration not only from their fami
lies but from the government, Com
munist Party, trade unions and 
other organizations.

I have met many working mothers 
who have told me about how they 
live, the care they get from the 
government in the factories and on 
the collective farms.

Take, for instance, Claudia Shi- 
kina ,thirty year old collective farm 
woman, the mother of two child
ren — a seven year old boy and a 
six months old daughter. Claudia 
was formerly a semi-literate house
maid until her parents joined a col
lective farm. She was a good wor
ker and the collective farm promoted 
her from one position to another 
until she was finally elected Chair
man of the village Soviet and later 
deputy to the Supreme Council 
the Russian Socialist Federation 
Soviet Republics.

Because of her excellent work
the collective farm, the district Par
ty Committee sent this former semi
literate woman to the Academy of 
Socialist Agriculture in Moscow for 
five years for studying and training. 
She gets a stipend of six hundred 
and fifty rubles a month and has a 
good room in the dormitory. Her 
children came to Moscow with her 
and they attend a nursery from 8 
A.M. to eight P.M. She knows that 
they are well taken care of so she 
can devote her whole day to her stu
dies and after school she has time 
for recreation.

Or take Marusya Krubotova, a 
thirty-six year old fur worker in a 
big fur factory in Moscow. She has 
worked here for ten years and is a 
Stakhanovite. “I have found nothing 
but good here” she told us when we 
met her at the factory. “All 
people here are 
mily.”

Marusya lives 
tory apartment
three children two of whom Were 
brought up in the factory nursety 
and kindergarten. Her son of seven
teen attends an aviation school, 
another son of fifteen wants to be 
a tankist and her daughter of twelve 
planą to be a doctor.

“My older son is almost a man 
now and I feel very proud when he 
takes me to the theatre,” she said. 
“In the past I never dreamed that 
my children would have the oppor
tunities they have in our country. 
Now I want to live to see how hap
py they will be.”

These two plain working mothers 
are an example of millions of work
ing mothers in the Soviet Union, in 
the land where all women have 
equal rights with the men not mere
ly in theory but in actual life. The 
Soviet women are to be found in 
every industry, profession and spe
cialty to which formerly only men 
had access. They widely participate 
in socialist emulation and the num
ber of women Stakhanovites is 
growing every day.

The Soviet Union has created 
every condition for a secure and 
happy motherhood and the Soviet 
woman is not afraid to become a 
mother because she knows her child 
will never suffer from hunger, un
employment and oppression.

'The working mother knows that 
she will get maternity leave with 
full pay for thirty-five days before 
and twenty-eight days after confine-, 
ment in addition to which she re
ceives benefits from the maternity 
fund which is constantly increasing 
and this year amounts to nearly 
700,000,000 rubles.

Furthermore during the last three 
years the state has appropriated

Students Crack 
At Pro-War Profs

theBOSTON, Mass. —• Expressing 
indignation of Harvard students at 
the open warmongering by profes
sors of history and government, four 
Harvard undergraduates published a 
letter in the “Crimson” urging such 
faculty members to declare their 
own private war on Germany.

The letter stated:
“Since Great Britaip and France 

seem unable. to preserve unaided 
their glorious civilization, and ours, 
and since the students of’ Harvard 
and the people of America do not 
appear anxious to follow the noble 
example of some members of the 
faculty, we propose that the depart
ments of history and government 
pursue their avowed ideals by jointly 
and formally declaring war on Ger
many.”

This satiric thrust was signed by

Dangerous Talk
did you tell that man just

him to hurry.” 
right have you to tell him

“What
now?”

“I told
“What

to hurry?”
“I pay him to hurry.”
“How much do you pay
“Four dollars a day.”
“Where do you get the
“I sell products.”
“How many products 

make in a day?”
“Ten dollars worth.”
“Then, instead of paying

pays you $6 a day to stand around 
and tell him to hurry.”

“Well, but I own the machines.”
“How
“Sold
“Who
“Shut

him?”

money!

does he

him, he

did you get the machines?” 
products and bought them.” 
made the products?” 
up! He might hear you.”

Fads on Lynching
More than 1,500 victims have 
white people.

103 women have been lynched. 
America is the only nation on

1. More than 5,000 have occurred 
in America since 1882.

2.
been

3.
4.

earth where lynching occurs.
5. In 99.2% of the lynchings, noth

ing has been done to apprehend or 
punish lynchers.

6. In the seven years, 1933-1939, 
there have been 102 lynchings, an 
average of better than one a month.

Gambling Supports this Country
Sweepstakes support Irish hospi

tals but here is one country where 
Lady Luck supports everything. The 
country is the principality of Mona
co, that little state of 8 square 
miles on the Mediterranean where 
over 1,500,000 tourists from all parts 
of the world go every year to woo 
Lady Luck. Revenue is derived 
chiefly from the gambling tables at 
the casino in Monte Carlo.

The First Trial Marriage
The first trial marriage on 

cord is that of the Marquis du Def- 
fand in 1718, who agreed to his 
wife’s demand for a six-week test 
of compatibility. He promised to re
lieve his wife of his presence if she 
became bored at the end of that 
period — she did. and the Marquis, 
a true gentleman of France, kept 
his word.

re-

Apples anC Onions Taste Alike
The human tongue can differen

tiate four tastes only — sweet, sour, 
bitter, salt. Your tongue really does 
not know the difference between an

I

apple and an onion — both of them 
taste sour. It’s your nose, by sense 
of smell; your eyes, by sense of 
sight; your hands, by sense of touch, 

for many outstanding ser- mon of New York, and Thaddeus L. which record the dissimilarities be- 
Smith of Brunswick Maine. tween the two.

when raiding the enemy’s strong- Philip J. Diavis of Lawrence, Roger 
holds, and pepper was given as aT. Fritz, of Cambridge, Peter L. Si-holds, 
reward 
vices.
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Ketvirtas Puslapis

jungoj vaisiai, vynas ir ta-■T7- 9 a •—O' • i • • — Jungoj vaisiai, vynas ir la-
Jkrymo Autonomine oocialistiiie boka. Anksti prinoksią puį-

Iš kairės j dešinę: Winston Churchill, naujasis Anglijos premjeras; C. Attlee 
ir Arthur Greenwood, darbiečiai ministerial,. įėję j Churchillo valdžią.

Sovietu Respublika, Arba ASSR
(Tąsa nuo 2-ro pusi.)

dą bando užvaldyti chaza- 
rai. Jie Pantikapėjuj buvo 
net pasodinę savo vietinin
ką. Gotai chazarų buvo pa
jungti, nors gotų kuni
gaikštis ir nebuvo nuvers
tas. VIII amžiuj krikščionių 
pasaulyj vyko kovos tarp 
šventųjų paveikslų garbin
tojų ir jų priešininkų. Dau
gelis paveikslų garbintojų 
bėgo nuo persekiotojų į 
Tauridą ir čia, gotų pade
dami, kalnų uolose prisida
rė bažnyčių ’ir pirkių. Jų 
liekanų ir šiandien tebėra. 
IX amžiuj Taurida iš cha
zarų palengva išsilaisvina 
ir patenka Bizantijos pro-j 
tektoratan. Bizantijos ži- į 
nioj Taurida pasilieka iki 
XIII a.

Apie pusę XII amž. atky
la į Tauridą naujų kolonis
tų iš Italijos prekybinių 
miestų — respublikų. XIII 
amž. pradžioj visas Krymas 
patenka stiprion ekonomi- 
nėn, o vėliau ir politinėn 
Italijos miestų įtakon. Pir- 

, mieji čia atsikėlė venecijie- 
čiai, o vėliau ir genujiečiai. 
Tame pačiame XIII amž. 
Tauridą užkliudo ir toto
riai, kurių srovė praplūsta 
pusiasalio pietryčių pakran
te, o vėliau atsimeta į Kry
mo stepes. Genujiečiai pa
daro su totoriais tam tik
ras sutartis ir šeimininkau
ja pietiniame Kryme. Paė
mus turkams Konstantino
polį, italų kolonistams Kry
me atėjo sunkios dienos: 
1475 m. Teodosiją paima 
turkai ir totoriai. Genujie
čiai išvaromi iš pusiasalio. į 
Dalis Tauridos x atitenka 

. turkams, o stepėse šeimi
ninkauja totoriai. Pagaliau, 
susikuria atskira Krymo 
totorių valstybė, kuri vėliau 
pasidaro turkų imperijos 
vasalu. 1787 m. Krymas ati
tenka Rusijai. Tačiau ir 
šiandien totorių viešpatavi
mo dar yra daug liekanų.

Kad ir keliais žodžiais 
nusakyta Krymo praeitis, 
rodo, kad čia, lyg kokiam 
katile, istorijos būvy mai- 

ytasi, kariauta ir gyventa 
/airių tautų, šiandien Kry- 
le yra likę kai kurių tų 
uvusių tautų palikuonių, 
itų senovėj čia gyvenusių 
utų beliko tik vardas. Pa
us Krymą rusams, kurių 
igaikščiai ir įvairūs di- 

kai išsigrobstė čia gra- 
ausias vietas, daugeliui 

totorių teko bėgti į Turki- 
Po 1854-6 m. karo pusė 

1 likusių totorių persikė- 
į Turkiją. Nutiesus XIX 
geležinkelius,- čia smar- 

ai ėmė kurtis rusai ir uk- 
dnįečiai. Todėl šiandien 

didžioji pusė gyventojų yra 
rusų ir ukrainiečių. Po jų 
eina totoriai, žydai, vokie
čiai, graikai, armėnai ir 
kitos tautos.

Iki Spalių revoliucijos
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didžioji pusė krašto 
priklausė visokiems 
gaikščiams, grafams 
lamai dvarininkams, 
tiečiams tepriklausė
nuoš. viso ploto. Stambieji 
dvarininkai dažniausiai pa
tys ūkiu nesiversdavo, o iš
nuomodavo už pinigus ar 
derliaus dalį -žemes valstie
čiams. Kadangi dvarininkai 
turėjo dideliausius žemės 
plotus, tai daugybė valstie
čių jos teturėjo labai ma
ža, arba buvo visai beže
miai. Tie žmonės ir dirbda
vo dvarų žemes. Krymo ste
pių srity buvo 72 nuoš., 
prieškalnėse 46 nuoš. ir kal
nų srity 10 nuoš. visų vals
tiečių skaičiaus • bežemių. 
Ypač daug bežemių buvo 
totorių. Po Spalių revoliu
cijos dvarai buvo nusavinti 
ir įsteigti kolektyviniai ar 
Sovietų ūkiai, kuriuose ly
giomis teisėmis su visais 
dabar gali dirbti ir buvu
sieji bežemiai, nes kolek
tyvinis ūkis yra visų ben
dra nuosavybė.

Pagal dirvožemį ir klima
tų dabar sukurti ir specia
lūs kolektyviniai ūkiai. Ste
pių srity auginami-kviečiai 
vietos reikalams ir ekspor
tui, kitur vėl medvilnė, ta
boka ir sodų vaisiai. Slė
niuose ir upių kloniuose su
kurti stambūs sodų, tabo
kos, vynuogių sovietų ūkiai, 
kurių produktai išvežioja- 
mi po visa Sąjungų ir ga
benami į užsienį. Smarkiai 
išaugo žemės ūkių produk
tų apdirbamoji pramonė. 
Vietoj seniau buvusių men
kų dirbtuvėlių, dabar čia 
stovi dideli vaisių ir daržo
vių, konservų bei tabokos 
fabrikai. Kadangi pusiasa
lio pakraščiais yra žuvingų 
vandenų, tai dabar čia dir
ba ir žuvies dorojimo fabri
kai.

Soduose, be mūsiškų vai
sių, auginami persikai, ab
rikosai, fygos, aiva, kašta
nai, granatos ir kt. vaisiai. 
Iš vynuogių dirbama gero 
vyno, kuris ir vadinamas 
Krymo vynu. Daugiausia 
vynuogių išauginama ir vy
no daroma pietinėj Krymo 
pakrantėj.

Yra Kryme ir žemės lo
bių: druskos, geležies rū
dos, marmoro, porfiro ir 
kt. Seniau Kerčės pusiasa
lio rūda buvo laikoma blo
ga, ir ja mažai tesinaudota. 
Dabar netoli nuo Kerčės 
plačiai imama rūda ir pa
statytas jai perdirbti dide
lis fabrikas.

Dėl sutvarkymo žaliavų 
ir pastatymo naujų didelių 
fabrikų, dabar urminė pra
monės produkcija jau pra
lenkė žemės ūkį. Į kitas Su
jungęs sritis gabenama iš 
Krymo pramonės dirbinių 
—metalas, druska, įvairūs 
konservai, o iš žemės ūkio 
produktų — geriausi Są-

kūs Krymo kviečiai• dabar 
gabenami į užsienius, o sau 
atsivežama kviečių iš Uk- 
rainos. K r a šte trūksta 
miško, audinių, alyvos, ak
mens anglių ir naftos. To
dėl akmens anglių atsiveža
ma iš Dono nuotako, naftos 
—iš Kaukazo, miško me
džiagos — iš Kaukazo ir 
Gudijos, audeklų — iš Mas
kvos ir Ivanovo sričių.

Pietinės Krymo pakran
tės carų, kunigaikščių ir 
grafų rūmai, dvarai ir vilos 
po revoliucijos paversti Są
jungos darbininkų ir šiaip 
darbo žmonių sanatorijo
mis ir poilsio namais. Kas 
vasarų j Krymą suplaukia 
lig 300,000 kurortininkų ir 
turistų.

Krymo, o ypač pietinės 
jo dalies, kuria užstoja kal
nai, orų labai veikia jūra, 
kuri čia niekuomet neužšų- 
la. Lėtai jos sluoksnius įšil
do saulės spinduliai ir lė
tai tie vandens sluoksniai 
vėsta rudenį. Todėl jūra 
vasarų čia minkština karš
tį, o žiemų šaltį. Dėl beveik 
nuolatinių brizių, atmieš
tų ozono, oras čia esti gry
nas, vaiskus ir gaivinas. Dėl 
jūros ir metų laikai čia la
bai lėtai keičiasi. Pavasaris 
paprastai prasideda kovo 
mėnesį, o balandy esti pats 
gražiausias. Rudens šiluma 
dažnai išsilaiko iki sausio 
mėn. ir net vėliau. Lietų čia 
vasarų būna maža, o snie
gas žiemų retai tepasirodo 
vos kelioms valandoms. 
Saulėtų valandų čia esti’ 
per metus ligi 2500, kai- to
kių pat valandų Maskvoj 
teesti tik 1560. Gydytis 
Kryme galima oru, vyn
uogėmis ir vaisiais, kumy- 
su, mineraliniais vandeni
mis ir kt. Krymas—kaip sa
ko Lunkevičius—yra saulės, 
žaliumynų, jūros ir kalnų 
bei įvairių gydyklų kraštas.

Be kalnų, jūros, kurortų 
turistui čia yra dar ir dau
giau ko pasižiūrėti. Kadan
gi Kryme, kaip matėme, 
istorijos būvy yra gyvenę 
įvairių tautų, tai tos tautos 
yra palikusios ir savo-' pėd
sakų. Todėl čia galima pasi
žiūrėti senovės miestų, pi-

lių ir rūmų griūvėsiu, ku
rie byloja apie gyvenusių 
tautų kultūrų, gynimąsi 
nuo priešų, jų laimes ir ne
laimes. Antai, turistas čia 
gali aplankyti buvusios tur
kų totorių tvirtovės griu
vėsius Cufut-Kalę, senovės 
gotų sostinę Mangupų, bu
vusių senovės skitų sostinę 
Neapolį, senąjį Pantikapė- 
jų, Chersonesą, Sudaką, Ba
laklava ir daug kitų istoriš
kų vietų.

Simferopolis — vyriau
sias Krymo respublikos 
miestas su 100,000 gyvento
jų. Vyriausias transporto 
mazgas, konservų ir kon
servavimui reikalingų daik
tų pramonė. Miestas stovi* 
derlingam slėny prie di
džiausios Kryme Salgiro 
upės. Miesto gyventojai ga
ną margi: rusai, ukrainie
čiai, totoriai, žydai, armė
nai ir kitokie. Vietoj dabar
tinio Simferopolio seniau 
čia buvo totorių miestas 
Ak-Mečetė, kurį rusai sude
gino 1736 m. Todėl mieste 
senovės totoriškų pastatų 
beveik nebeliko.

Bachčisarajus (Sodų rū
mai) — buvusi Krymo cha
nų sostinė. Ir šiandien mie
stas visai primena Azijos 
miestus su buvusių chanų 
rūmų ir haremų liekano
mis. Daugumas gyventojų 
totoriai, karajimai ir grai
kai.

Sevastopolis — karinis 
uostas, kuris įsteigtas vie
noj iš geriausių pasauly 
įlankėlių, labai patogih na
tūraliniam uostui. Didele 
laivų statyba. Miestas stovi 
aukštame įlankos krante 
amfiteatru. Krymo karo 
metu, kai miestas buvo ap
gultas iš abiejų pusių, žuvo 
daugiau kaip 150,000 žmo
nių. Už įlankos, kalvoj, di
delės “Brolių kapinės”, ku
riose palaidota 127,000 už
muštų karių. Tose kapinėse 
yra palaidota ir lietuvių, 
buvusių rusų karių, kurie 
čia buvo atvaryti ginti 
miesto. Miestas per apgu
limą smarkiai nukentėjo: iš 
miesto su 40,000 miesto gy
ventojų po 11 mėnesių ap
gulimo beliko tiktai griuvė
siai. Netoli nuo miesto, In- 
kermano uolose, puikiai iš
likę didžiulės iškaltos salės, 
galerijos, kambariai — išti
sas senovės požemio mies
tas. Gyventojų Sevastopoly 
100,000. Netoli nuo miesto 
Chersoųeso griuvėsiai.

Teodosija—javų išveža
masis uostas, tabokos fabri
kai ir žvejybos įmonės, nes 
čia pagaunama nemaža žu
vies. Teodosija—tatai seno
vės graikų buvusi kolonija. 
Kadangi miestas stovi labai 
patogioj vietoj (patogi jū
ros įlanka, greta Azovo jū
ra ir Sivašas), tai daugiau 
kaip 1,000 metų miestas 
yra vaidinęs didelį preky
bos vaidmenį graikų su ski-

tais ir Tolimaisiais pytais. 
XIII amžiuj miestas, prisi- 
kentęs nuo visokių puldinė
jimų, atiteko genujiečiams 
ir greit patapo vyriausiu 
visos Juodosios jūros pre
kybos uostu. 1475 m. mies
tų išgriovė turkai, bet jis 
vėl atsistatė ir patapo di
džiausia belaisvių vergų 
prekyvietė. Vergai būdavo 
totorių gabenami iš dabar
tinės pietinės Rusijos, kai 
jiems pasisekdavo paimti 
belaisvių. Kartais vergų čia 
privarydavę net iki 30,000.

Panašų vaidmenį yra vai
dinęs ir Kerčės miestas, ku
ris stovi prie Kerčės są
siaurio. Tatai prieš pustre
čio tūkstančio metų buvusi 
įkurta graikų kolonija, var
du Pantikapėjus. Kadaise 
miestas yra buvęs nemažos 
Bosforo valstybės sostinė. 
Per didįjį tautų kilnojimusi 
buvo išgriautas. Genujiečių 
viešpatavimo metu Kerčė 
buvo reikšminga kaip pre
kybos miestas, tačiau, įsi
veržus turkams, ji tos reik
šmės neteko. Šiandien Ker
čė uostas ir Kerčės pramo
nės rajono centras. Meta
lurgijos ’ fabrikas. Didelis 
senovės rinkinių muziejus.

Jalta—taip pat uosto 
miestas, stovi gražiam auk
štam jūros kranto vingyj. 
Todėl puikūs vaizdai. Vie
nas iš didžiausių Krymo 
vasaros ir žiemos kurortų. 
Apylinkės nepaprastai vaiz
dingos ir malonios, nes mie
stų supa puikūs sodai ir 
vynuogynai.

Visa pietine Krymo pa
krante eina nedideli kuror
tai. Iš jų ypatingai pasi
žymi grožiu ir malonumu

Gurzufas, Alupka ir Si- 
meizas, o Alušta ir Eupa
torija—garsioj savo jūrų 
maudyklomis.

London. — • Nors vokie
čiai yra užėmę Liege ir Na
mur miestus Belgijoj, ir jau 
toli į vakarus praėję nuo tų 
miestų, bet belgai dar laiko
si kai kuriuose Namuro ir 
Liege fortuose ir iš kanuo- 
lių bombarduoja vokiečius. 
Bet visomis pusėmis apsup
ti belgai ten po kiek laiko 
bus priversti pasiduot.

J. GARŠVA
GraboVius-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

ESTATE OF

BARRY P. SHALINS
. (Shalinskas)

FUNERAL HOME
VESTIE E. DAVIS 

Licensed Mgr.

84-02 Jamaica Avenue 
Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto
Tel. Virginia 7-4499

p?????????????????????????????????????'???'?'?-???
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BAR ir GRILL
Lietuvių Restaurantas

Gaminam valgius b 
turime Amerlko* 
išdirbimo ir Impor
tuotų degtinių, vi

sokių vynų ir 
gero alaus.iąuors

JOSEPH ZEIDAT 
Savininkas

411 Grand Street
BROOKLYN, N. Y.

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

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

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

V geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
• 512 Marion St., Brooklyn 
Kamp. Broadway Ir Stone Ave., 
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

stočių BMT Line 
Tel.: Glenmore 5-6191

v

*

4

0 ė

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

VISI KITI DRABUŽIAI DABAR NUPIGINTI SEKAMAI: 

Vaikam siūleliai dabar parduodami po $5.95 
Kelnės taip pigios, kaip........................$1.95

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-3622

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-3842

M
B

Čia matoipe pavargusius vaikus, besijlsincjus 
Pasaulinėj Parodoj, New Yorke

Specialis Išpardavimas
Vyrų ir Jaunų Vyrų Drabužių
Iš priežasties vėlybo pavasario, mes dabar išdedame 
pavasarinius ir vasarinius drabužius pardavimui už 

stebėtinai žemas kainas,—greitam išpardavimui.

SIUTAI ir PALTAI
Pirmiau buvo $20.00. Dabar $14.50
Pirmiau buvo $25.00. Dabar $18-50

Ateikite dabar ir pasirinkite iš mūsų pilno sandėlio 
sau patinkamų drabužių.

HENRY NARINS SONS
670 Grand Street kampas Manhattan Avė.

Brooklyn, N. Y.

MOKYKLOS BAIGIMO PROGA
APDOVANOKITE JAUNUOLIUS

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

savo jaunuolius gražia, nauja Remington Typewriter mašinėle.

ŠTAI JUMS PASIRINKIMAS

Remette Portable Typewriter
(Educational Keyboard No. 8410)

Junior Deluxe Portable

. Remington Model No. 5 Deluxe
Remington Model No. 1 Deluxe

Deluxe Noiseless Portable

$34.50
$49.50
$59.50
$67.50Tuojau užsisakykite per “Laisvę,” 

nes “Laisvė” savo skaitytojams 
duoda didelę nuolaidą.

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

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

apio

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

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

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

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

Penktas puslapis

Hartford, Conn mintų užkandžių.
Publikos dalyvavo labai gra

žios, daugiausia matėsi jauni
mo.

Tai galima suprasti, kad 
Laisvės Choras turi įtekmę 
tarpe Hartfordo ir jo apylin
kes lietuvių. Iš visų atžvilgių 
parengimas pilnai nusisekė. 
Kiek rengėjams teks pelno, 
dar nesužinojau.

Ir dar turiu pranešti, kad 
drg. V. Visockis sugrįžo mo
kinti Laisvės Chorą. Meninin
kai susilaukė savo mylimo mo
kytojo ir visi kooperuoja, de
da didžiausią energiją prisi
rengimui atlikt kuo geriausiai 
su dainomis ir muzika pikni
kuose programas. O jau kaip 
girdėjau, yra nemažai vietų 
apsiėmę dalyvauti. Taigi, lin
kiu kaip programų dalyviams, 
taip ir mokytojui atsiekti savo 
tikslus.

.—o—
Vasariniai Išvažiavimai 

Jau Čia Pat
Gegužės 26 d. Lietuvių Ukė- 

sų Kliubas rengia metinį išva
žiavimą,- kuris bus Lietuvių 
Sąryšio darže. O birželio 11 
d., taipgi toj pačioj vietoj, at
sibus Lietuvos Sūnų ir Dukte
rų Draugijos metinis pikni
kas. šios abi pašelpinės gru
pės yra pažangios. Jos ne vien 
tik rūpinasi pašalpa ir miru
sių reikalais, bet ir nemažai 
dedasi prie visuomeniškų dar
bų.

Už -tai yra visų priedermė 
masiniai dalyvauti virš minė
tuose parengimuose.

Nemunas.

gretimai sėdinčiais.
Bankieto vedėjas d. Charles 

Ziksas, kai jau svečiai užkan
do, pašaukė pakalbėti F. Abe- 
ką, vieną “Vilnies” redakto
rių. Jis nurodė, kad paprastai 
bankietuose daug kalbama ir 
ilgai užsitraukia, tai bus tik 
vienas kalbėtojas.

Kanklių choras turėjo dai
nuoti tik užsibaigus šėrininkų 
suvažiavimui, bet kadangi dai
nininkai nepribuvo laiku, tai 
choras labai gražiai padaina
vo, J. Kenstavičiaus vadovy
bėj, bankiete.

Visko po Biskj iš Mūsų 
Kolonijos Pastogės

Gegužės 9 d. Laisvės Choro 
svetainėje Lietuvos Sūnų ir 
Dukterų Draugija turėjo mė
nesinį susirinkimą, kuriame 
narių dalyvavo nemažai ir vi
si laikėsi tvarkingai.

Paaiškėjo iš ligonių lanky
tojų komisijos, kad narys P. 
Podžiūnas sunkiai susižeidęs. 
Jam dirbtuvėj mašina sulau
žė dešinės rankos riešo kau
lą net dviejose vietose.

Aš linkiu ligoniui, vardan 
Draugijos ir visų narių, lai
mingo pasveikimo.

Užrašų raštininkas pranešė, 
kad jau aplaikęs naujas kons
titucijas lietuvių ir anglų kal
bose. Mat, į anglų kalbą iš
vertė dėl to, kad pradėjo ne
mažai čia gimusių rašytis prie 
Draugijos. Man teko matyt. 
Darbas atliktas labai gražiai 
ir už prieinamą kainą. Darbą 
atliko dienraštis “Laisvė.” Tai 
aš patarčiau taipgi ir kitoms 
draugijoms arba organizaci
jų grupėms duoti spaudos 
darbus darbininkiško laikraš
čio spaustuvei “Laisvei.”

Buvo pakeltas klausimas iš
rinkimo darbininkų dėl darbi
ninkiškos spaudos pikniko, ku
ris atsibus rugsėjo 1 d., Lietu
vių Sąryšio darže, Glastonbu
ry, Conn. Su pilnu 
m u reikalaujamas 
darbininkų apsiėmė.

Ir taip su gražia

St. Butkus
B. Salaveičikas
M. Batutis
A. Jakienė
S. Vilionė
A. Stukienė
J. Gegužis
J. Katilius
W. Prusis

Alternatai:

J. Petrutis
I. Rasinskas
A. Rasmor
A. šešelgis
J. D. Bendokaitis
Suvažiavimui St. Butkus 

perskaitė Bendrovės konstitu
ciją, kuri buvo priimta 1923 
metais, ir patiekė direkcijos 
rekomendacijas, kuriuos punk
tus pataisyti. Suvažiavimas 
vienbalsiai nutarė pataisytą 
konstituciją priimti.

Biskį po 6 vai. vakare, gra
žioj nuotaikoj, vadovaujant 
D. Yuden, dalyviai sudainavo 
darbininkų himną ir tuomi su
važiavimas užsibaigė.

Rep.

Del Peštukizmo Vienas Labai 
Nukentejo

šeštadienio vakare pas Sa
vickus, kurie gyvena 
kriaučiaus Sakalausko 
3210 S. Ilalsted St.,

viršuj 
šapos, 
įvyko 

puota. Ištuštinę diktą statinę
alaus, vylko į namus, žinoma, 
visi jautėsi smagūs. Kaip matę 
įvykį pasakoja, tai vaikėzai 
ėmė stumdytis, peštis. Vienas 
jų tiek daug sudavęs į lango 
stiklą, kad jį išdaužė. Nelai
mingojo galva pateko į stik
lus. Stiklai dikčiai supjaustė 
vieno vyruko galvą.

Trukšmo vieton pribuvo ir 
policija. Juos nusivežė į stotį. 
Dėl to dalyko ir Sakalauskas 
sekmadienį buvo pašauktas į 
policijos stotį apklausinėjimui, 
ką jis žino apie įvykį.

Reporteriui teko kalbėtis 
su Sakalausku apie jo šapos 
lango išmušimą. Sako, kad jis 
gyvena per kelius kambarius 
užpakalyj krautuvės ir nieko 
nežino, kaip tas viskas įvyko.

Bridgeportietis.

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

Skaitlingas ir Konstruktyvus 
Šėrininkų Suvažiavimas

Gegužės 12 d. Lietuvių Au
ditorijos salėj įvyko Lietuvių 
Darbininkų Kooperatyviškos 
Spaudos Bendrovės dalininkų 
suvažiavimas. Dalyvavo pusė
tinai daug šėrininkų, bet buvo 
kiek .mažesnis suvažiavimas 
už pernykštį. Mat, buvo daug 
svečių jubiliejiniam parengi
me, tai į šėrininkų suvažiavi
mą nevažiavo, nes jautėsi per
daug lėšų. Tačiau chicagiečių 
buvo pusėtinai daug.

Biskį po 11-tos valandos 
dieną, Charles Ziksas, direk
cijos pirmininkas, atidarė su
važiavimą ir pakvietė keletą 
svečių bei pasižymėjusių vaji- 
ninkų pakalbėti.

Gražias prakalbas
“Vilnies” augimą pasakė A. 
Mikelionis, iš Gary, Ind.; M, 
Valentą, iš Clevelando; L. 
Kvietinskienė, iš Westvilles ir 
P. Sprindis, iš Kenosha, Wis. 
Visi svečiai kalbėtojai žymė
jo, kad šiandien “Vilnis” pla
tinti visai nesunku; žmonės 
myli liaudies dienraštį.

St. Juška, žymiausias perei
to vajaus darbuotojas, nurodė, 
kad laikraštis užrašyti nesun-j 
ku, tik reikia energijos' ir pa
stangų.

Taipgi kalbėjo vajininkės 
A. Dočkienė ir U. Andrulienė.

Išklausius reikšmingų kal
bų, eita prie paties suvažiavi
mo susiorganizavimo. Suvažia
vimo pirmininku liko vienbal
siai išrinktas A. Rasmor, vice
pirmininku M. Valentą, sekre
torium St. Butkus.

Į rezoliucijų ir rekomenda
cijų komisiją išrinkta F. Abe
kas, M. Butvilą ir J. Skeber- 
dytė.

Direkcijos, administracijos, 
namo pirmininko ir redakcijos 
raportai įdomus. Administra
cijos raporte žymėta, kad 
“Vilnis” prenumeratomis ky
la ir pereitais metais apie 
$1,200 daugiau už prenume
ratas įplaukė, negu metai at
gal. Dienraščio budžetas be
veik toks pats kaip buvo 1938 
metais.

Namo pirmininkas savo ra
porte žymėjo, kad namas žy
miai pataisytas ir pagerintas; 
lėšavo apie $700.

Redakcija savo raporte nu
rodė į sąlygas, kokiose “Vil
nis” teko vesti. Kolonijų lie
tuviai ir pačios Chicagos lie
tuviai gražiai kooperuoja su 
apšvietos ir kultūros bei dar
bininkiškos sąmonės skleidėju 
“Vilnim.” Nurodė, kad nei 
vienas kitas lietuvių laikraštis 
iki šiol nepajėgė išleisti tokį 
didelį numerį, tokį turiningą 
savo įtalpa numerį, kokia bu
vo “Vilnies” jubiliejinė laida.

Ant raportų buvo įdomios 
diskusijos. Buvo konstrukty- 
vės kritikos, patarimų, ir pa
gyrimų dienraščio vedėjam. 
Beveik visi kalboj nurodė j 
faktą, kad korespondencijos, 
trumpi informaciniai raštai ir 
neilgi straipsniai objektingai 
dalykus gvildenanti labai 
svarbu. Tikimės, redakcija sa
vo sutraukoj sakė, jog po šio 
suvažiavimo mūsų korespon
dentai, mūsų bendradarbiai 
dar daugiau padės redakcijai 
padaryti “Vilnį” įdomesne ir 
turiningesne.

Į vakarą dar dikčiai šėri
ninkų susirinko ir viso dalyva
vo arti du šimtai.

Apie 4 vai. po pietų prasi
dėjo pasveikinimų skaitymas. 
L. Jonikas stojo prie mikrofo
no ir pasimainydami su M. 
Zaldoku skaitė širdingus lin
kėjimus ir aukas. Ddug gausių 
pasveikinimų buvo iš tolesnių 
kolonijų ir iš Chicagos. Atski
rai apie juos nerašysiu, nes 
pasveikinimai kiek vėliau tilps 
“Vilnyj.” Tik tiek tenka pasa
kyti, jog L. Pruseika atsiuntė 
telegramą su $50 auka nuo 
Maine valstijos lietuvių su 
gražiu sveikinimu.

Viso su sveikinimais suplau
kė netoli $800 dienraščio pa
ramai.

1940 metams direkcija iš
rinkta iŠ šių draugų:

Puošnus, Vaišingas “Vilnies” 
Bankietas

Užbaigus “Vilnies” šėrinin
kų suvažiavimą, įvyko “Vil
nies” bankietas. Svečių buvo 
daug. Valgiai buvo skoningai 
pagaminti. Susėdo apie stalus 
vilniečių nuoširdžioji šeima. 
Visi smagiai laiką leido už
kandžiaudami ir pasidalinda
mi mintimis su savo kaimynais

Waterbury, Conn

taip 
randą, kad 
Kuopa išrin- 

trijų draugų, 
su savininku.

Mūsų Naujienos
Gegužės 14 d. atsibuvo su

sirinkimas LLD 28 kuopos. 
Labai apgailėtina, kad mažai 
draugų tedalyvavo, nors rei
kėjo daug darbo atlikti, ku
ris yra kuopoj. Ateina vasara, 
prasideda piknikai, o čia kam
barių klausimas svarbus, kaip 
išlaikyti. Savininkas 
aukštai užkėlė 
sunku išlaikyti, 
ko komisiją iš 
kad pasitartų
Jei nenuleis randos, kad ko
misija apžiūrėtų kitur vietą. 
Išsirinko finansų sekretorium 
S. Meison, nes draugas že
maitis rezignavo iš priežasties 
apleidimo Waterburio. Gavo 
darbą Hartforde.

Komisija išdavė raportą, jog 
yra rengiama, su keliomis 
draugystėmis kartu, pirmas 
piknikas birželio 2 d. Tai bus 
nedėldieniSi Tai turėsime pir
mą vasarinę pramogą.

—o—
Darbai pusėtinai sumažėjo. 

Daug dirbtuvių paleidinėja 
darbininkus. Bet Scovil Manu
facturing Co. darbininkai ren
giasi šią vasarą prie balsavi
mo dėl CIO unijos pripažini
mo. Geras skaičius dirba lie
tuvių toj dirbtuvėj, 
lietuviams neatsilikti 
me už CIO. 

—o—
Taip pat ir miesto darbi

ninkai jau susirašė į CIO uni
ją Local 251, The American 
Brass. Bet nuo birželio pirmos' 
gaus savo čarterį ir turės sa
vo skyrių.

Reikėtų 
balsavi-

entuziaz- 
skaičius

Dexter, Me.
antDexter miestelis tūno 

kriaušio, o šalinės dalys tęsia
si į pakriaušį, keliolikos my
lių atstumoj nuo Dover, Fox
croft ir kitų miestukų. čia 
yra audimų mažos išdirbystės, 
bet darbo “pulsas” lėtai ju
da... Čion gyvena francūzai 
ir anglai ir vienas, rusas vaiz
bininkas; lietuvių nėra. • Tik 
netoli nuo čia — Foxcroftyj 
pulkas lietuvių gyvuoja.

Tūlas laikas tam atgal, 
štai kokis nuotikis čia įvyko: 
vienas svetimtautis, tankiai 
mylintis stikliuką tuštinti, sa
voj stuboj pasistatė tris bu
telius alaus ant 
sigulė tarpe jų 
paeiliui. Po to 
šautuvo vamzdį
“gerti” beji’eškodamas su ko
ja gaiduko dėl paspaudimo. 
Matyt, norėjo “strong kick”... 
Tik, ant laimės, moteris pri
bėgus atėmė šautuvą ir suri
ko: “Ką čia darai?” Atsakė: 
“Nieko”. . .

grindų ir at- 
ragaudamas 
da apžiojo 
ir pradėjo

Tad atvykęs gydytojas pa
sakė, kad jo galvoj jau gai
dukai gieda. . . Ir taip už pu
sės valandos, vežamas j ligo
ninę, nelaimingasis numirė.

Mergaitė.

Lietuvių Mokyklos 
Latvijoj

11

—o—
Gegužės 12 mirė širdies li

ga advokatas Kazimieras Lu
košius, susilaukęs 55 metų. 
Gegužės 14 išvežė palaidoti į 
Springfield, Mass. Lukošius 
gimęs Lietuvoj, išgyveno vi
są laiką Waterburyj. Tai pir
mas lietuvis advokatas Water- 
buryj. Prigulėjo prie SLA. 
Paliko moterį, du sūnus ir vie
ną dukterį ir du brolius. Do
minikas gyvena Luzerne, Pa., 
Juozas Lietuvoj. Taipgi pali
ko dvi seseris Philadelphijoj 
ir .dvi Lietuvoj.

Wafcerburietis.

Kiekvienas apšvietą bran
ginantis žmogus privalo bū
ti dalininku dienraščio “Lai- 
švęs’* bendroves

Ryga. — Latvijoj yra 
lietuvių pradinių mokyklų, 
kuriose dirba 56 mokytojai 
ir mokosi 446 vaikai. Be to, 
Rygoj e yra lietuvių gimna
zija su 107 mokiniais, 2 
draugijų išlaikomi vaikų 
darželiai su 43 vaikais ir 
6 latvių mokyklos su 121 
mokiniu, kur dėstoma ir 
lietuvių kalba. Iš viso .Lat
vijoje lietuvių mokyklose 
mokosi 716 liet, vaikų.— 
Latviai Lietuvoje turi 13 
mokyklų su 19 mokytojų ir 
423 vaikais. Abiejuose kai
myniniuose kraštuose, tiek 
Latvijos lietuvių, tiek Lie- 

. tuvos latvių, tautinės mo
kyklos tvarkomos abipusio 
palankumo principu. Susi
tarta ir ateityje tautinių 
mokyklų veikimo sąlygas 
ne tik nebloginti, bet abi
pusiai dar labiau gerinti.

t<'' f. *:■ v

,t1*it

nuotaika 
susirinkimas užsibaigė. O po 
susirinkimo visi gana draugiš
kai tarėsi, kaip geriausia iš
naudoti ateinantį vasarinį se
zoną piknikais.

—o— 
Pasveiko

Drg. J. Margaitis, kuris bu
vo susilaužęs rankos kaulą, 
išsirgęs apie 6 savaites, jau 
pradėjo dirbti. Y r a labai 
linksma, kad savo kančias lai
mingai pajėgė pernešti.

Be abejonės, jis ir vėl, tikrai 
sustiprėjęs, darbuosis darbi
ninkiškam judėjime, kaip dar
bavosi pirma susižeidimo.

Laimingo jam sustiprėjimo.
—o—

Užbaigtuvės Žieminio Sezono 
Pavyko

Gegužės 11 d. Lyric svetai
nėj Laisvės Choras, vadovau
jamas Vinco Visockio, turėjo 
balių su šokiais, šio parengi
mo ruošėjai buvo iš jaunuolių 
tarpe. Jų tvarka dalyviai gė
rėjosi. Mat, jie turėjo paėmę 
net dvi svetaines. Vienoj 
linksminos bešokdami, kur 
griežė taipgi jaunuolių orkes
trą iš stygiečių tarpo. O kitoj 
svetainėj buvo prirengta įvai
rių gėrimų ir skaniai paga-

Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėje**.

PRANEŠIMAI Iš KITUR
WORCESTER, MASS.

Worcesterio Kongreso Komiteto 
susirinkimas 
7:30 
Visi

įvyks 21 d. gegužės, 
vai. vakare, 29 Endicott St. 
draugijų atstovai dalyvaukite.

Pirm. J. M. Lukas. (119-120)

BAYONNE, N. J.
ALDLD 212 kp. susirinkimas įvyks 

antradienį, geg. 21d., 8 vai. vaka
re, Liberty Hali, 329 Broadway. 
Draugai ir drauges, prašau dalyvau
ti susirinkime, nes turime svarbių 
reikalų aptarti. Taipgi yra labai 
svarbu pasidalinti mintimis iš lieps
nojančio europinio karo. Bus drau
gas iš ALDLD Antro Apskričio, ku
ris padarys svarbių pranešimų.

Fin. Sekr. K. Maziliauskas.
(119-120)

B ■a
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DR. J. J. KASKIAUCIUS
Telefonas: Humboldt 2-7964

530 SUMMER AVENUE 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

Siunčiamo duoną per pa^tą J kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant Jūsų pareikalavimo, sutelksime Informacijas apie svorį ir kainas.

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

M

DIDŽIAUSIAS KOKį JŪS ESATE 

PiPkriNVQMAT?KD,I)ž,VJV rlKKllN i □ 8 kubiškų pėdų

GENERAL ELECTRICĮSIGYKITE DABAR

VALANDOS: 2-4 ir 6-8 
Nėra valandų sekmadieniais
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Didelė 8 ku. pėd. patal
pa. Model LB8-40 Ma
tykite G-E. Tai Pirkiny#!

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

Visokiausių Rūšių 
ŽIEDAI

žemiau parodyta tik keli iš mūsų didelio sandelio 
šios rūšies daiktų. '

vour old WaTCH
■I mfdL uwm^!

o

š

TRADE IT IN FOR A ]

I7JEWEL
Bulovą

nuo $1.50 augštyn 
Daimantai 

Melsvi-balti ir pertekto

O

Šeimoms iš keturių ar daugiau rei
kia DIDELIO Šaldytuvo—ir štai 
yra grožybė už nužemintą kainą! 
Visi patogumai, Taupumas ir Pa
tvarumas Didelio General Elec
tric! Virš 16 ket. pėd. Vieta Len
tynom. Virš 8 ku. pėd. padėliui 
vietos. Iš karto daro 10 svarų le
do—100 Didokų Plytelių Sykiu. 
Sutaupo daugiau pinigų laikant 
didelį 8! Jūs galite sutaupyti liku
sį maistą, pirkite valgį po dau
giau už žemesnę kainą, prisišal- 
dykite daugiau ledo—ir nepritrū- 
kite vietos savo šaldytuve su nuo
stoliais iš priežasties per greito 
“mainymo.” z

VISOS DĖŽUTĖS PLIENINES. 
NERCDftJANCIO PLIENO stip
rus šaldytuvas. Šaltumo rodyklė. 
Viduje šviesa. Daržovėm klėtka. 
7 kavalkų spalvotos lėkštės. {bu- 
davotas plieninis G-E Taupymo 
prietaisas.

KM

ROBERT
LIPTON

JEWELER 
{steigta 1892

701 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

Tarpe 
Graham & Manhattan Avės.

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

CHARLES D’ORAZIO & SON 
LICENSED DEALER OF ' 
REX COLE, INC.

r~

L
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NEPAPRASTA NUOLAIDA!
Jūs dabar galite pirkti G-E
Model LB6B 6.2 kub. pėdų 
dydžio, 1940 model už

$119.50 
$5 už seną šaldytuvą. 
$5 Jmokėėti perkant ir

5 metai išmokėjimui.

664 Grand Street Brooklyn, N. Y
, EVergroen 4-8734

AM.','
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SKELBK1TES “LAISVĖJE"
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Antradienis, Geg. 21, 1

LIETUVIŲ RAKANDŲ KRAUTUVE

Iš Amalgameitų Dienos 
Parodoj

Baltiko 4 Tautu 
Piknikas

Iš Lietuviu AmalgameitŲ 
Koncerto

Gegužės 18-tą visi kriaučiai 
buvo sukviesti pasaulio Paro
dom Jiems po šapas buvo iš
dalinti bilietai, bendrai iš 
anksto nupirkti unijos virši
ninkų iš konvencijinio fondo, 
kurin unijistai sumokėjo po 
$4 specialių duoklių.

Dar prieš programai skirtą 
laiką, prie Band Shell susirin- 

' ko tūkstančiai kriaučių ir šiaip 
publikos. Antrą vai. po pietų 
prasidėjo iškilmės, kurios bu
vo perduodamos ir radio ban
gomis. Programoj dalyvavo 
Goldmano Benas, dainininkė 
Brancato, taipgi kalbėtojai: 
gubernatorius Lehman ir ša
lies vidaus reikalų sekreto
rius (ministeris) Harold L. 
Ickes. Programai pirmininka
vo unijos prezidentas Hillma- 
nas. Programą atidarė tos die
nos pirmininkas Weinstein.

Vėl Karo Propaganda

,Ickes šioj savo prakalboj 
‘ nei nebandė dangstytis neu

tralitetu. Jis sakė, kad šalis 
prieinanti prie “neišvengiamos 
nelaimės” ir dėlto “negali būt 
pasidalinimo” p a s i r inkime 
“stiprios” vadovybės. O tuo 
stipriu vadovu, anot Ickes, 
galįs būti tik Rooseveltas 
(Rooseveltas pastaraisiais lai
kais atsistojo griežtai užkąri- 
nėj pozicijoj. Ickes, žinoma, 
dabartinės Roosevelto pozici
jos neminėjo, nes žino, kad 
didžiuma unijistų nenori Ame
rikos įsikišimo Europos ka
rau). Ickes gudriai atžymėjo 
tuos laikus, kada Rooseveltas 
laikėsi naujadalybinės politi
kos, kuri buvo verta ir turėjo 
darbo minių pritarimą.

įkvėpimas. Mirti

Ickes idealizavo Rooseveltą, 
pakartodamas karui dūduo
jančios laikraštininkės Doro
thy Thompson aprašymą Roo
sevelto, sakydamas: “Inspira
cija jo (Roosevelto) vadovy
bės randantiesiems arti mir
ties už demokratiją buvo iš-

lietu-

kari-

Komisija.

•e

PAJIEŠKOJIMAI

LANKĖSI “LAISVĖJE

L. Kavaliauskaitė.

Alus,

Komitetas.

Sutversią Dirbtinę

die-

Reikalauja Sodinti Medžius,Švietimo Parodos

56

3

3
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pramo- 
ateivių

Belt Parkway, lėšavęs $28,- 
000,000 būsiąs atidarytas va- 
žiuotei birželio 29 d.

Italų laivas “Roma,” kuris 
atplaukė į New Yorką, sako,' 
buvo sulaikytas Anglijos per 
30 valandų jūroj.

LaGuardia Orporte baigia 
pastatyt $100,000 kainuojant) 
pastolį, kuris bus išrenduoja- 
mas privatiškiems orlaiviams 
“parkinti.”

Birželio 12-tą majoras • iš- 
duosiąs atsižymėjimo ženklus 
20-tim gaisragesių.

Peter A. Carney, 68 metų 
amžiaus, buvęs Demokratų 
Partijos vadas, mirė.

Telephone 
STagg 2-5043

turį 
bet 

Ap-

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuve Williamsburgh’e

Mary Fartheney gavo di- 
vorsą nuo grafo Oleg Cassini, 
kuris jau buvo jos ketvirtas 
vyras.

pašalpą. Tai buvo 
su darbdavio žinia, 
galutinis sprendimas

ir, paskiau, Onegino 
Jurgis Dirigenčius su- 
armonika; puikiai pa

jau plačiai žinomi solis-

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

Telefonas EVergreen 7-1661

Tikrai Žinokit, Kad Perkant Sau Vynus 
ir Likerius Reikia Pirkti Patinkamo]

Krautuvėj.

Manhattan Liquor Store

Parduodame įvairins rakandus labai nužemintomis kainomis. 
Pasirinkimas didelis.

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

GRAND CHAIR CORPORATION
LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI 

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

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.

M UttIM M MUM CQ

Pajieškau Igno Krivicko ir jo žmo
nos. Jis gyveno ant Rodney St., 
Brooklyn, N. Y., turbūt 1907 me
tais ar biskutį vėliau. Jis buvo 
kriaučius. Jeigu kas žino apie jj, 
prašau pranešti už ką būsiu dėkin
gas. William Kutka, 1107 Gent Ave., 
Johnston City, Ill. (120-122)

šeštadierfį po piet aplankė 
“Laisvės” įstaigą Vincas Lui
za, A.C.W. unijos 218 lokalo 
biznio agentas iš Baltimore, 
ir Juozas Aleknavičius, taipgi 
baltimorietis. Jiedu dalyvauja 
unijos konvencijoje, kuri da
bar laikoma New Yorke.

Vincas Luiza, kaipo plačiai 
žinąs siuvėjų industrijoje da
lykus, nusiskundė, kad Balti- 
morėje siuvėjai labai nukenčia 
dėl didesnių dirbtuvių persi- 
kėlimų į kitus miestus.

Pasiūlyta planai aukštutinėj 
dalyje New Yorko Įlankos su
pilt salą iš tų medžiagų, ku
rios bus iškastos gręžiant Bat- 
tery-Brooklyn tunelį. Tokia 
sala, sako ekspertai, būt svar
bi apsigynimui, o nuosavybės 
atžvilgiu būt verta $200,000,-

WPA švietimo projektai šią 
vaitę atidaro savo klases 

lankytojams, taipgi turi paro- 
Idas. Viena didesnių parodų 

ndasi Teachers Training 
enter, 11 Bond St.

Antanas Katiliauskas, 
m. amžiaus, mirė 18 d. geg., 
Ireenpoint ligoninėj. Laidotu- 

įvyks 21 d. geg., šv. Tre- 
jybės kapinėse. Kūnas pašar
votas Aromiskio (Aromiskis) 
koplyčioj, 423 Metropolitan 
Avė. - • w 

kai biai aprašyta Dorothy 
Thompsoniūtės jos kolumnoj 
iš Paryžiaus pereitą trečiadie
nį.”

Sulyg Ickes, Rooseveltas 
būtinai reikalingas tam, kad 
vardan tų trupinių, kuriuos 
darbininkai šiaip taip išgavo 
Naujosios Dalybos laiku, dar
bo klasė dabar turėtų inspira
cijos mirti — atiduoti savo 
vaikus karui ir atsisakyti savo 
laimėjimų ekonominėj srityje 
dėl “tautos vieningumo” — 
nusileistų kapitalistų 
nėms užmačioms.

Dėl to “tautos vieningumo” 
dar aiškiau pasisakė Lehma- 
nas, sakydamas, kad industri
joj būsią “mažų pasukimų” 
dėl prezidento “persiginklavi
mo programos,” tačiau rami
no unijistus, kad tuos pasuki
mus administracija bandysian
ti prilaikyt iki minimum.

“Laisvės” Rep.

Du Kalbėtojai Svečiai-Prūseika 
ir Matusevičius

Penktadienį, gegužės 24 d-, 
7:30 vai. vakare, Lietuvių 
Amerikos Piliečių Kliubo Sve
tainėj, 280 Union Ave., Brook
lyn, gausime progą išgirsti du 
gorus kalbėtojus.

Kalbės Leonas Pruseika, 
“Vilnies” redaktorius, iš Chi- 
cagos. Apie Leoną Pruseiką 
netenka daug rašyti, Brookly
no lietuviai didžiumoj jj pa
žįsta ir žino, kad geras kal
bėtojas. Jis kalbės apie pasau
lio padėtį, lietuvių pareigas ir 
mūsų organizacijas.

R. Matusevičius
Antras kalbėtojas bus R. 

Matusevičius, jaunas vyras, 
žurnalistas ir Laisvamanių Są
jungos veikėjas. R. Matusevi
čius yra tarnavęs Lietuvos ar
mijoj ir visai nesenai atvažia
vo iš mūsų gimtinės.

R. Matusevičius turi daug 
ką pasakyti mums apie dabar
tinę Lietuvos padėtį, kaip ten 
mūsų tėvai, broliai, seserys ir 
giminės gyvena. Jis savo kal
boj nušyies Lietuvos kultūrinę 
ir literatinę padėtį. Mes ma
nome, kad kiekvienam yra la
bai svarbu išgirsti abu gerus 
kalbėtojus.

Prakalbas rengia Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo Tre
čias Apskritys. Ateikite laiku I 
Apie prakalbas pasakykite ir 
savo pažįstamiems! Įžanga 
veltui!

Kviečia Rengėjai.

Keturių Baltiko tautų —lie
tuvių, latvių, estų ir suomių 
(finų) — bendras piknikas 
jau nebetoli. Jis įvyks birže
lio 9-tą dieną, Rikers Estate 
Parke, Astorijoj, L. I. Astorija 
pasiekiama visomis trimis sub- 
vių linijomis. Kelrodis bus vė
lesnėse laidose. Visas 
gos pelnas skiriamas, 
gyrpmo reikalams.

Programoj dalyvaus 
vių jaunimo choras Aidas, o 
žymusis lietuvių sporto rašyto
jas Tom Yermal yra pasižadė
jęs gauti lietuvių sportininkų. 
Tikimasi ir daugiau lietuvių 
programoj. Kitos tautos taipgi 
turės savo dainininkų, šokikų 
bei sporto grupes. Gera orkes
trą šokiams.

■ Bilietai jau gatavi. Visų or
ganizacijų veikėjai prašomi 
pasidarbuot bilietų platinime. 
Įžanga 35c.

Paskutinis Šio Sezono Pa
rengimas su Programa

Lietuvių Liaudies Teatras 
ruošia baigimui sezono vaka
rą su turtinga programa ir šo
kiais. šis vakaras įvyks gegu
žės 25 d., 1940 (šeštadienio 
vakare), “Laisvės” svetainėje. 
Pradžia 6 vai. Programa — 8 
vai.

•Programoje dalyvauja .Lili
ja^ Kavaliauskaitė, Aldona Kli- 
maitė — solistės. J. Lazauskas

ir P. Baranauskas — duos dia
logą “Į Ameriką.” Po progra
mai seks šokiai. Taip pat bus' 
užkandžių ir gėrimų. Visi 
kviečiami dalyvauti. Įžanga 
35c.

Per Dieną Priduso 
120 Gaisragesių

Sekmadienį kilęs ir per 
ną dūmavęs beliepsnis gaisras 
Cold Storage Co..sandėliuose, 
48 Tenth Ave.,' pridusino 120 
gaisragesių. Patsai gaisragesių 
komisionierius McElligott irgi 
buvo susirgęs. Keli nuvežta Ii- 
gonbutin.

Nassau srities gyventojai lai
kė susirinkimą ir reikalauja iš 
miesto, kad būtų daugiau pa
sodinta medelių, kur tik gali
ma. Mieste jau perdaug troš
kus oras, o medžiai daug pa
deda jo apvalymui.

United Artists Distributing 
Corp., atskira judžių kompa
nija, pasirįžo pagaminti 22 
judžius. Lėšos sieks apie 
$30,000,000.

Gegužės 19-ta buvo lietuvių 
kriaučių diena, Lietuvių Amal- 
gameitų 54-tas Skyrius suruo
šė šaunų koncertą Klaščiaus 
Clinton salėj, Maspethe. Di
džiulės salės ne tik kėdės, bet 
ir pasieniai buvo užpildyta 
publika. Programoj dalyvavo 
įvairių sriovių meno spėkų. 
Tai buvo visų sriovių lietuvių 
bendras ir gražus sąskridis, 
kadangi unijoj priklauso ir 
veikia visų sriovių unijistai. 
Jau vien tas bendrumas darė 
nepaprastą įspūdį, o ir pro
gramoj visi gražiai pasirodė, 
visi turi išauklėję gražių meno 
jėgų.

Programoj dalyvavo Opere
tės Choras, vadovaujamas 
Violetos Tamkiūtės; Margare- 
ta Digrytė, jau gana aukšto 
prasilavinimo smuikininkė; 
Dorothy Bubnytė, buvusio 
kriaučių delegato Bubnio du
krelė, gabi šokikė; Apreiški
mo Parapijos Choras, vado
vaujamas Jono Jankaus, taip
gi solistėmis ir paskiau duete 
išstojo to choro narės Angela 
Maslauskaite ir Adelė Dra
gūnaitė; Lyraičių šokikų Gru
pė, vadovaujama Antanavičie- 
nės-Stilsonaitės, šoko tautiškus 
šokius 
valca; 
griežė 
sirodė 
tai Birutė Ramoškaitė, sopra
nas, ir Alekas Vasiliauskas, 
tenoras; Aido Choras, vado
vaujamas Aldonos Žilinskai
tės, baigė programą, taipgi su 
Aidu paskutinėj dainoj “Su
diev Lietuva” -išstojo trijete 
Juozas Sukackas, Amelia Jes- 
kevičiūtė, Aldona Klimaitė. 
Aidui akompanavo kompozi
torė Bronė L. Šalinaitė. Kas 
akompanavo kitiems — nepa
vyko nugirst. Programai pir
mininkavo amalgameitų komi
sijos narys Frank Milas-Mila- 
šaukas.

Chorai šiuo tarpu visi 
gana skaitlingai narių, 
skaitlingiausiu pasirodė 
reiškimo Parapijos Choras, iš
stojo virš 60 choristų. Apreiš
kimo ir Operetės chorai susi
deda iš senesnių dainininkų ir 
jaunimo, Aidas veik išimtinai 
susideda iš jaunimo.

Po programos tęsėsi smagūs 
šokiai prie Jono Navicko Nak
ties Pelėdų Orkestros.

Tolimi Svečiai

Skaitlingoj publikoj, taikėsi 
sueit ir svečių delegatų: ro- 
chesterietį delegatą J. Drusei- 
kį ir jo draugę Pauliną, kuri 
sykiu su juo atvykus pažiūrėt 
konvencijos; chicagiečius de
legatus Walter 'Zalanską ir 
Joną Bachuną; Mahanoy City 
delegates Agnes Discavage ir 
Eva Petrus.

Svečiams-viešnioms delega
tams patiko koncertas. Ir vie
ni ir kiti sakė labai pasigrožė
ję mūs jaunimo lietuviškumu, 
mokėjimu taip gražiai, artis
tiškai dainuot savo tėvų gim
tąją kalba, jų organizuotumu, 
jų dalyvumU'SU savo tėvais.

Visa didžiuma lietuvių dė

Manhattan Liquor Store
264 Grand St. Brooklyn, N. Y 

(Kampas Roebling St.)

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

“Special

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ ROBIU GĖRIMŲ

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. — Brooklyn — “Laisvės” Name

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

namų darbo, klibasai Ir kepta paršiena; gaspadoriškal 
nuvirti kopūstai ir barščiai.

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO

Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas pieniškų valgių 
ir daržovių—virtų ir žalių.
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SKELBKITES “LAISVĖJE

legatų atstovauja lietuvių lo-i 
kalus. Chicagiečių lokale turi-! 
ma dikčiai narių, bet lietuvių 
jaunimo mažai esama kriau- 
čiuose, mažai jaunimo linkę 
šiam amatui. Mahanoy City 
delegatės atstovauja tarptau
tinį marškinių siuvėjų lokalą, 
kuriame priklauso apie 800 
narių iš to pat miesto ir iš 
Shenandoah. Lietuvaičių loka
le esama, bet nedaugiausia. 
Aišku, jodvi turėjo gerai pa
sižymėti, kad iškilti vadovy- 
bėn kitataučių lokale.

“Laisvės” Rep.

Dirbo ir Ėmė Pašalpą
Brooklyno specialiame teis

me prisipažino 16 vyrų ir 14 
moterų, kad kada jų fabrikas 
dirbo, tai jie tuo kartu ėmė 
bedarbių 
padaryta 
Jų bylos 
atidėtas.

REIKALAVIMAI
MORTGECIAI

Norėčiau nupirkti arba įdėti pini
gų ant pirmo mortgečiaus del dvie
jų ar trijų šeimynų namo, turi būt 
geras namas. Telefonuokite: Algon
quin 4-7825. (120-122)

PARDAVIMAI
Yra gera proga pirkti 145 akrų 

ūkę su nauju namu (šeši kamba
riai). Taipgi visi įtaisymai prie ūkės 
kaip tai mašinerija, vežimai, kluonas, 
bėgantis upelis. Vieta netoli miesto. 
Parsiduoda už $1800. Sutinku imti 
pusiau pinigais. Mrs. Evans, Box 184, 
Saratoga Springs, N. Y.

(120-122)

Pine Crest Inn
Savininkas

JOSEPH VANAGAS
Puiki Vieta 

VAKACIJOM
Turistam kambarlai-Cabins vienai 
nakčiai, savaitei ar ilgiau. Puikūs 
miškai, patogios vietos piknikam, į- 
taisyta ant lauko vietos virimam ir 

kepimam.
RESTAURACIJA
Sode, visokį gėrimai ir visokį 

valgiai.
ON ROUTE 209

Iš New Yorko važiuojant, 4 mailės 
pravažiavus Accord, N. Y., arba 14 
mailių šioj pusėj Kingston, N. Y.

CHARLES’
UP-TO-DATE

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

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

Gerai Patyrę Barberial

NOTARY 
PUBLIC

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 aprokai .mus be jokio mokesčio.

Office Phono Inside Phone
EVergreen 8-1090 EVergreen 4-6485

FLUSHING
Russian & Turkish Baths, Inc. 

29-31 Morrell Street Brooklyn, N. Y.

Open Day and Night

Managed by

RHEA TEITELBAUM

Vapor Room, Turkish Room, Russian 
Room, Large Swimming Pool, Fresh 
Artesian Water, Restaurant, Barber 

Shop, Sleeping Accomodations.

Admission 50c, day & night, Saturday night 75c 
SPECIAL RATES PER WEEK

LADIES’ DAYS
Mon. and Tues, from 12 a. in. to
11 p. m. After 11 p. m. for gents

GENTS’ DAYS
Wed., Thurs., Fri., Sat. and 
Sunday all day and night
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