
KRISLAI
Kurie šaiposi, Paskui 
Verkia.
Ne visi Tiki.
Perilgi Pirštai.
Turėtų Būti Galas.

Rašo A. B.

“Draugas” ir “Naujie
nos” (birž. 1 d.) šitaip iš
aiškino incidentą su Sovie
tų Sąjungos kareiviais Lie
tuvoje: Tie kareiviai susi
žavėjo Lietuvos turtingu
mu ir paspruko. Lietuvos 
valdžia nesutiko juos gau
dyti ir grąžinti atgal!

Bet šimutis ir Grigaitis 
nepagalvojo, kad jų skaity
tojai gali juos paklausti: 
Tai kaip ten galėjo būti, 
kad tie kareiviai visgi su
grįžo, ir sugrįžo sudaužyti 
ir vos gyvi, išbadėję?

O vienas jų visai nesu
grįžo: rastas nušautas per 
krūtinę.

Bet 'Brooklyno smetoni- 
ninkų “Vienybės” pisoriai 
dar razumniau nusapaliojo. 
Birželio 4 dieną jie tvirti
na, kad šitie raudonarmie
čiai susižavėjo ne Lietuvos 
turtais ir gerybėmis, bet 
gražiomis mūsų mergelė
mis. O Lietuvos berneliai 
juos, tuos “kacapukus,” 
(taip fašistinė mazgotė 
plūsta raudonarmiečius), 
sučiupo pas savo mergeles 
ir gerai nuplakė.

Mes sakome: Gerai, vy
rai, juokitės, plūskite Lie
tuvos didįjį kaimyną, kuris 
iš Lenkijos atėmė Vilnių ir 
atidavė Lietuvai. Jūs čia 
tik liežuvius rodote, o Lie
tuvoje jūsų vienminčiai 
bjauriai provokuoja.

Bet atminkite, neverkite, 
kai šis kaimynas pagaliau 
neteks kantrybės ir suves 
atatinkamas sąskaitas su 
tais provokatoriais.

New Yorko mieste yra 
trys milionai žmonių, ku
rie nepriklauso jokiai baž
nyčiai, gyvena be religijos. 
O miestas viso turi apie 
septynis milionus gyvento
jų. Taigi, beveik pusė jo 
gražiai apseina be jokių 
kunigų.

Dies Komitetui nebeuž
tenka Jungtinių Valstijų, 
nors tai be galo didelė ir 
turtinga šalis. Da neišgau- 
dęs visų raganų čionai, jis 
jau sakosi pradėsiąs jas 
gaudyti visose kitose abie
jų Amerikų respublikose.

O kokią teisę Dies turi 
kišti savo nosį į svetimų 
valstybių reikalus? Ar 
Jungtinės Valstijos pakęs
tų, jeigu kuri kita svetima 
šalis atsiųstų savo -agentus 
čionai ir šios šalies žmones 
terorizuotų ?

Gal dar plačiai visuome
nei nežinoma, kad Chica- 
gos menševikai su Grigai
čiu priešakyje pasigrobė 
Amerikos Lietuvių Kongre
so ^Išpildomojo Komiteto 
iždą?

Kur jie tuos šimtus pa
žangiosios visuomenės do
lerių sueikvojo arba sueik- 
vos, nuo visuomenės slepia
ma. Su pažangiųjų Pild. 
Komiteto narių reikalavi
mais nesiskaito.

Keista, kad žmonės, ku
rie nė doleriu neprisidėjo 
prie to iždo sudarymo, pa
sigrobė visą iždą ir laikosi.

Tai pirmos klasės skan
dalas. Plačioji visuomenė 
turi būti supažindinta su 
tuo neleistinu menševikų 
grupės elgesiu.
b'L/- V •
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SU DUNKIRKU VOKIEČIAI PAĖMĘ 
DAR 40,000 ANGLĘJ-FRANCŪZŲ 

KARIUOMENES J NELAISVĘ
Vokiečiai Sakosi Sunaikinę 3,440 Priešų Lėktuvų ir Daug 
Laivų; Pagrobę Daugybę Ginklų; Suėmę 1,200,000 Karių
Berlin. — Vokiečių ko

manda paskelbė, kad jie, 
užimdami Dunkirką, suėmę 
dar 40,000 anglų-francūzų 
karių, kurie nepaspėjo lai
vais pabėgt j Angliją. Sa
ko, kad vokiečiai viso pa
ėmę j nelaisvę milioną ir 
200 tūkstančių anglų, fran- 
cūzų, belgų ir holandų ka
rių, neskaitant užmuštų ir 
sužeistų. Vien Flandrijoj 
vokiečiai paėmę į nelaisvę 
apie 400,000 anglų-francū
zų kariuomenės. *

Vokiečių radio stotys pa
skleidė komandos pareiški
mą:

“Kadangi priešai dar ne
nori taikytis, tai vokiečiai 
kariaus, kol visiškai sunai
kins juos.”

Vokiečių lėktuvai ir 
priešorlaivinės kanuolės nu
šovę žemyn 1,840 priešo or
laivių; be to, vokiečių bom
bininkai sunaikinę 1,600 iki 
1,700 orlaivių ant žemės. O 
ginklų ir amunicijos vokie
čiai pagrobę tiek, kad už
tektų apginkluot 80 divizi
ją

Jūros siaurumoje tarp 
Franci jos ir Anglijos, vo
kiečiai oro bombomis pa
skandinę 5 Anglijos ' šar
vuotlaivius, 7 naikintuvus, 
3 submarinus, 9 kitus ka
rinius laivus ir 66 transpor
to ir prekinius laivus. Be 
to, greiti kariniai vokiečių 
laivukai nuskandinę 6'prie
šo naikintuvus, 2 submari
nus, vieną transporto lai
vą, vieną pagelbinį šar
vuotlaivį ir vieną kitokį ka
rinį laivą.

Tuo pačiu laiku vokiečiai 
oro bombomis rimtai sužei- 
dę 10 šarvuotlaivių, 24 nai
kintuvus, 3 torpedlaivius,

Reikalauja CCC Jaunuolius 
Kariškai Mankštinti

Washington. — Senato 
lėšų komisija • užgyrė su
manymą mokinti kaitško 
muštro jaunuolius bedar
bius, kuomet jie gauna už- 
užsiėmimo CZCC valdiškose 
pašalpinių darbų stovyklo
se. O tokių esama apie 
500,000 per metus. Bet sa
ko, kad tie jaunuoliai (dar) 
nebus mokinami šaudyt. 
Senatorius Connally reika
lavo pilnai kariškai lavint 
tuos jaunuolius, lygiai kaip 
armijos kareivius.

Jaučiama, kad šitie pini
gai nueis padengimui men
ševikų mobilizavimos S.L. 
A. seimui kaštų.

'fam turi būti užbėgta už 
akių. Grigaitis, Mikužiutė 
ir Montvidas turi būti pa
šaukti prie tvarkos. Jie jo
kios teisės prie tų pinigų 
neturi.

London, birž. 5.—Pasak 
anglų, tai per mėnesį jie 
praradę tiktai 302 karinius 
lėktuvus.

22 kitokius karinius laivus 
ir 117 prekinių ir trans
porto laivų.

Vokiečių Nuostoliai
Vokiečių komanda teigia, 

kad Flandrijos mūšiuose 
liko nukauta 10,252 vokie
čių kareivių ir oficierių, 8,- 
463 nežinia kur dingo ir 
45,523 buvo sužeista.

Vokiečiai praradę 432 
savo orlaivius Flandrijoj, 
šiaurrytinė j Franci jo j.

Kongresmanai Skiria 
Bilioną Dol. Naujų 
Taksy Amerikiečiam
Washington. — Ameri

kos kongresmanų komisija 
svarstanti valdžios lėšas 
nutarė reikalauti, kad kon
gresas uždėtų gyventojams 
bilioną dolerių naujų taksų 
per metus, kaip kad pagei
dauja prezidentas • Roose- 
veltas. Tokių taksų reikia 
smarkint Amerikos ginkla
vimąsi.

Kongresinė lėšų komisija 
nubalsavo leist šalies iždui 
užsitraukt skolų iki 49 bi- 
lionų dolerių, tai būtų 4 bi- 
lionais daugiau, negu buvo' 
iki šiol įstatymiškai leidžia
ma.

Kongresmanai Reikalauja 
Prisiekdini Bedarbius

Washington. — Jungti
nių Valstijų kongreso at
stovų rūmas nubalsavo ne- 
priimt į WPA šalpos dar
bus komunistus ir Vokie
čių-Amerikiečių Bundo (są
ryšio) narius ir reikalaut, 
kad visi bedarbiai jieškan- 
tieji pašalpos turi prisiekt, 
jog jie bus ištikimi Jung
tinėms Valstijoms.

Atsiųsta dar $500,000,000 
Talkininkų Aukso j USA
New York.—Antradienį 

čia buvo atgabenta $286,- 
720,000 aukso Anglijos, 
Franci jos, Belgijos ir Ho- 
landijos. Auksas tapo sudė
tas į Federalio Rezervo 
Banka.

Diena pirmiau buvo at
vežta virš *$213,000,000 tal
kininkų aukso.

Anglija ir Franci j a siun
čia karo laivais savo auksą 
į Kanadą, o iš Kanados jis 
traukiniais pervežamas į 
New Yorką.

Pirm dabartinio karo 
Franci j a turėjo $2,714,000,- 
000 aukso, Anglija — $1,- 
162,000,000.

Amerikos valstybės iždas 
dabar turi aukso daugiau 
kaip $19,000,000,000 (19 bi- 
lionų dolerių).

Vokiečiai Pradėjo 110 
Mylių Ofensy vą prieš 

Prancūzus

LIETUVOJ SUIMTA DAUG ASMENŲ 
KURIE ĮTARIAMI, KAD GROBĘ 

RAUDONOSIOS ARMIJOS KARIUS

Prancūzai Smarkiai Kontratakuoja Vokiečius; Mūšyj Daly
vauja 600,000 Vokiečių su 1,000 Lėktuvų ir 2,250 Tankų

Paryžius, birž. 5.—600 
tūkstančių voĮkiečių pradė
jo atakuot francūzus 110 
mylių ilgio linijoj, nuo Ab
beville miesto pajūryj, pa
lei Somme upę iki Soissons 
prie Aisne up^ės.

Po smarkius kanuolių 
kovos tarp vokiečių ir fran- 
cūzų, vokiečiai su 1,000 or- 
laivių-smigikų^ 2,250 tankų 
ir 15,000 šarvįuotų automo
bilių metėsi šturmuot fran
cūzus, daugiausia per fron
to vidurį.

Prancūzai, iš savo pusės, 
smarkiausiai kontr-atakuo- 
ja vokiečius iš vieno šono 
ir antro šono, ir sako, kad 
jau padarė vokiečiam did
žių nuostolių.

Šėlsta baisiausias mūšis, 
ir iki šiol dar nematyt, kat
rie galėtų čia laimėt.

Nužiūrima, kad vokiečiai

Anglai per Kelis Mėnesius Beveik Negalėsią 
Padėt Francijai Kariaut prieš Vokiečius; 
Francijai Labai Trūksta Karinių Lėktuvų

London. —- Anglų vald
žios atstovai sakė, kad šiuo 
tarpu Francijai beveik vie
nai prisieis kariaut su vo
kiečiais, kol Anglijos fabri
kai padirbs tiek naujų ka
nuolių, tankų, auto-sūnkve- 
žimių ir amunicijos, kiek 
anglai buvo priversti pa
likt Flandrijoj, Franci joj, 
bėgdami iš ten nuo vokie
čių. O jie ten paliko did
žius daugius kanuolių ir 
kitų karo pabūklų.

New Yorko Daily News 
gavo tiesioginį pranešimą 
iš Londono, kad Franci j a 
atsiduria desperatiškai 
sunkioje • padėtyj e. Patys 
Anglijos valdovai pripažįs
ta, jog per kelis mėnesius 
anglai negalės padėt fran- 
cūzam kariaut ant žemės. 
Nes anglų armija turės 
laukt, kol fabrikai pridirbs 
kanuolių ir kitų karo pa
būklų, kuriuos anglai pra
rado Flandrijoj, šiaurryti- 
nėj Francijoj. Vien tiktai 
kanuolių anglai ten palikę 
tūkstantį.

Bloga Francijai su 
Orlaiviais

Pradžioj gegužės mene- 
’sio šiemet Franci jos fabri
kai pastatydavo po 450 or
laivių per mėnesį; Bet vo
kiečių bombininkai gegužės 
9-10 d. sunaikino du did
žiausius Franci jos orlaivių 
fabrikus, viena Amiense, 
kitą Amberieuxe. Po to 
smūgio, Franci ja tegalėjo 
pasistatyt jau tik porą šim
tų orlaivių per mėnesį. Da
bar gi vokiečiai oro bombo-
mis sakosi sunaikinę šim- iš Flandrijos.

norėtų grumtis į Paryžių ir 
į francūzų prieplaukas 
Havre ir Cherbourg.

Prancūzų ir Vokiečių Mies
tų Bombardavimai iš Oro
Paryžius, birž. 5.—Vokie

čių orlaiviai antru kartu 
bombardavo Havre, prie
plaukos miestą šiaur. Fran
ci joje.

Vokiečių bombininkai 
praeitą pirmadienį Pary
žiuje viso užmušė 254 žmo
nes ir sužeidė 652. Tarp už
muštų buvo 59 kareiviai.

London, 5.— Anglų ir 
francūzų lėktuvai bombar
davo vokiečių miestus 
Frankfortą, Munichą 'ir 
Friedrichshaveną ir pade
gė tris vokiečių žibalo san
dėlius Ghente, Belgijoj.

tus gatavų orlaivių Pary
žiuje.

Skaičiuojama, kad per 
arčiausius keturis mėnesius 
Amerika galės pristatyt 
Anglijai ir Francijai tik 
650 karinių orlaivių.

Anglija pasistato po tūk
stantį orlaivių per mėnesį. 
Bet bijo, kad vokiečių bom
bininkai galės užpult nai
kint ir anglų orlaivių fabri
kus.

(O vokiečiai, sakoma, pa- 
sibudavoja bent po 3,000 
orlaivių kas mėnesį.)

Ką Sako Anglai apie 
Savo Nuostolius
S

London. — Anglų minis- 
teris pirmininkas W. Chur
chill seime pripažino,! 'kad 
talkininkai hukentė j o , mil- 
žfnišką nelaimę Flandrijoj, 
Francijoj; be kitko, anglai 
prarado beveik tūkstantį 
kanuolių ir visus tankus ir 
šarvuotus automobilius; bet 
tiktai 30,000 anglų karių 
buvę ten užmušta, sužeista 
ir į nelaisvę paimta.

Vokiečiai nuskandinę še
šis karinius anglų laivus 
naikintuvus ir trejetą de- 
sėtkų nedidelių transporto 
laivų.

(Francūzų valdžia pripa
žino, kad vokiečiai nuskan
dino ir septynis Franci jos 
naikintuvus.)

Premjeras Churchill tvir
tino, kad Anglija kariaus 
iki galo, nors ir pati viena, 
iki “Naujasis Pasaulis” 
(Amerika) ateis pagalbom 

Jis sakČ, kad anglai iš- 
gelbėję 335,000 savo karių

Lietuvos Vyriausybė Pastatė Stiprią Policijos Sargy
bą prie Raudonarmiečių Stovyklą, prieš “Kidnaperius”

—
Lietuvos vyriausybė su

stiprino savo policijos sar
gybą ties raudonarmiečių 
stovyklomis, idant užkirst • 
kelią asmenims, kurie gal 
dar norėtų grobt sovieti
nius karius.

Kaunas. — Lietuvos val
džia areštavo daugelį as
menų nužiūrimų, kad jie 
per sąmokslą pagrobė kelis 
Sovietų raudonarmiečius, 
kankino juos ir vieną nu
šovė, kaip praneša United 
Press, amerikonų žinių ag
entūra, birž. 4 d.

Raudonarmiečiai yra įsi
steigę keliose stovyklose 
Lietuvoje, pagal tarpusavio 
pagalbos sutartį tarp Lie
tuvos ir Sovietų Sąjungos.

Amerikos Profesorių 
Reikalavimai Gelbėt 
Angliją ir Franciją
New Haven, Conn.—Yale 

Universiteto prezidentas 
Seymour viešoj kalboj ragi
no Ameriką kuo greičiau
siai siųst karinius orlaivius 
Anglijai ir Francijai, kiek 
galint medžiaginiai remt 
talkininkus, nereikalaujant 
iš jų atlyginimo, ir skolint 
anglam ir francūzam pini
gus karui prieš Vokietiją.

I

Swarthmore, Pa.—{-Tris
dešimts profesorių Swarth
more Kolegijos parašė laiš
ką, prezidentui Roosevel- 
tui, ragindami jį pasidar- 
buot, kad kongresas panai
kintų Johnsono įstatymą, 
kad Jungtinės Valstijos ga
lėtų tada duot karo pasko
lų Anglijai ir Francijai.— 
Šis įstatymas uždraudžia 
naujas paskolas šalims, ku
rios neatsiteisia Amerikai 
senų skolų; o Anglija ir 
Franci ja neatsiteisia.

Buffalo, N. Y.—Buffalo 
Universiteto prez. ir keli tu
zinai profesorių ragina Am
erikos valdžią tuo jaus > siųs-
ti talkininkam didžiausius 
daugius orlaivių ir kitų ka
ro pabūklų, nereikalaujant, 
kad' talkininkai dabar ap
mokėtų už tuos pabūklus^

Talkininką Bombos Nukrito 
{ Šveicariją

Zurich, Šveicarija.— Tai- P^an^-
kininkų orlaiviai, bombar
duodami vokiečių miestus 
pasienyje, numetė šešias 
bombas į Šveicarijos pusę; 
sužalojo namus ir kelius, 
bet nieko neužmušė.

Talkininkai Statysis Para
ko Fabriką Amerikoje

■■y ■ — - - I - -

Washington. — Anglijos 
-Francijos atstovai apžiūri
nėja žemės plotą ties Mem
phis Tenn., statyt sau did
žiulį parako fabriką. Sako, 
fabrike gaus darbo 5 tūk
stančiai darbininkų.

ORAS.—Šilta, dalinai ap
siniaukę.

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

Sovietų užsienių reikalų 
komisariatas praeitą savai-/ 
tę protestavo Lietuvai prieš 
raudonarmiečių grobimus 
ir kankinimus; reikalavo 
tuojau sustabdyt • tokius 
veiksmus ir surast tuos 
raudėnarmiečius, kurie vis 
dar “dingę.” Sovietų komi
sariatas teigė, kad raudon
armiečius grobė asmenys 
žinomi Lietuvos valdžiai; o - 
jie kankinimais ir gązdini- 
mais stengėsi išgaut tūlas 
karines slaptybes iš “kid- 
napintų” sovietinių karių.

Sovietai tada persergėjo 
Lietuvą, kad jeigu jinai ne
pataisys tų dalykų, tai So
vietai turės daryt kitokių 
žingsnių.

• Lietuvos valdžia davė So
vietam atsakymą, kad ji 
dės visas pastangas suimt 
kaltininkus ir skaudžiai nu
baust juos.

Anglija Rengiasi Siąst Vo
kiečius Kalinius j Kanadą
London. — Anglijoj ke-- 

lios dešimtys tūkstančių 
nekariškių vokiečių, vyrų 
ir moterų, yra suvaryta į 
'koncentracijos 
'stovyklas. Anglai bijo štai 
kokio šposo. Sako, Vokie
tijos orlaiviai gali atgabent 
ir parašiutais nuleist savo 
kareivius prie tokių sto
vyklų; tuomet vokiečiai pa- 
rašiutistai galį paliuosuot 
ir apginkluot savo tautie
čius ten pat kariaut prieš 
anglus.

Kai kurie Anglijos seimo 
nariai užklausė karo minis- 
terį A. Edeną, ar ne sau
giau būtų perkraustyt su
imtuosius vokiečius į Kana
dą ir suvaryt juos į kon
centracijos stovyklas tenai. 
Ministeris Edenas atsakė, 
jog anglų valdžia svarsto

Italija Vis Dar Dvejoja, ar 
Pradėt Karą ar Ne

' ■ r
Roma. — Mussolinis ir 

jo ministerių kabinetas iš
leido eilę patvarkymų ša
liai prisirengt karui. Bet 
dar nenustatyta, kada pra
dėt karą.

Amerikonų koresponden
tai spėja, kad Mussolinis 
lauks, kol vokiečiai išvys
tys naują plačią ofensyvą 
prieš francūzus. Kada “vi
si” talkininkai bus taip už
imti, gal Mussolinis tada 
pradėsiąs karą prieš Fran
ciją ir Angliją.
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Munichas
Šiomis dienomis spaudoje pasirodė di

deliais antgalviais mums labai gerai gir
dėtas žodis: “Munichas”. Prieš tūlą lai
ką šis žodis buvo dažnai kartojamas tiek 
spaudoj, tiek per radiją, tiek masiniuose 
mitinguose. Tuomet dėl Municho buvo 
dvi nuomonės: vieni sakė, kad Muniche 
padarytas dokumentas atneš žmonijai il
gą taiką, kiti-kad jis atneš žmonijai bai
sią nelaimę—pats dokumentas yra did
žiausia žmonijos nelaimė.

Tai buvo tuomet, kai Muniche Hitle
ris, Mussolinis, Chamberlainas ir Dala- 
dieras sumėsinėjo Čechoslovakiją. Tai 
buvo tuomet, kai Muniche buvo padary
ta viena iš didžiausių pasaulyje išdavys
čių.

Šiomis dienomis mes ir vėl susiduria
me su Munichu. Sakomą, francūzų bom
ba nėšiai jį smarkiai bombomis apdau
žė...

Kokis skirtumas! Munichas tuomet ir 
Munichas dabar!

Dabar Reikalas Veikti;
Veikti Greit

Kampanija ^-pradėta Washingtone

Šia proga mes norime priminti mūsų 
skaitytojams, kad tuojau po Municho iš
davystės, mes rašėme, pranašaudami ta
tai, kas dabar įvyksta.

prieš sveturgimius nepiliečius, varoma 
pirmyn visais garais. Tiek Jungtinių 
Valstijų kongrese, tiek komercinėj spau
doj, tiek įvairiuose “patrijotų” susirin- 

‘kimuose nepiliečiai šiuo metu yra trak
tuojami kaip koki kriminalistai, kaip 
koki mūsų krašto priešai. Ne tik jiems 
yra grūmojama registracija ir pirštų 
antspaudomis. Ruošiami toki žabangai, 
kad nepilietis negalėtų gauti darbo nei 
prie WPA, nei kad jis negalėtų gauti 
pašalpų, kai esti išmestas iš darbo; jis 
būtų paliktas badu mirti.

Tas viskas sudaro didelio pavojaus.

Anglija ir Sovietai
Anglija aršiai buvo nusistačiusi linkui 

Sovietų Sąjungos. Ji gaudė Sovietų pre
kybos laivus ir dar dabar juos laiko. Ji 
atšaukė savo ambasadorių iš Maskvos. 
Ji sukurstė karan prieš Sovietų Sąjun
gą Suomiją. Ji rėme ginklais ir amuni
cija baltuosius suomius. Ji bandė orga
nizuoti ant Sovietų užpuolimą Turkijos 
ir Balkano šalių. Ir daug kitų niekšys- 
čių atliko. Bet dabar, kada karas nesise
ka, tai bando vėl švelninti santykius su 
Sovietais.

Jei toji kampanija būtų bandoma pra- 
, vesti “ramiu laiku”, tuomet dar tektų 
paabejoti, ar ji turės pasisekimo. Bet 
esamasis laikotarpis negalima skaityti 
“ramiu”. Esamasis laikotarpis yra karo 
isterijos apimtas—isterijos, kuri tiksliai 
buvo paskleista, kad lengviau būtų gali
ma pravesti reakcinius Wall gatvės vieš
pačių pasimojimus.

Šitie ruošiami nepiliečiams žabangai, 
turime atsiminti, teks pajausti ir tūks
tančiams Amerikos lietuvių—geriausių 
Amerikos patrijotų, ištikimų šiam kraš
tui žmonių, kurie nepatapo piliečiais tik 
dėl visos eilės ne nuo jiems priklausomų 
kliūčių. Mes turime daugybę lietuvių ne- • 
piliečių, kurie yra išgyvenę Jungtinėse 
Valstijose po virš 20 metų. Kiti čia yra 
praleidę visą savo gražiausią amžiaus 
dalį, padėję visą sveikatą. Amerikai jie 
yra paaukoję viską, ką turi geriausio. 
Na, ir šitie žmonės, jei Washingtone pa
sinio j imai bus pravesti, taps padaryti 
“penktosios kolonos” nariais; jiems bus 
atimtos teisės net ir duonos šmotą už- 

h atdirbti.
Nepiliečių teisių gynimo klausimas 

yra' klausimas visų žmonių. Nepiliečių 
teisių gynimo klausimas turėtų rūpėti 

, visoms lietuvių organizacijoms—tiek ka
talikų, tiek komunistų, tiek tautininkų, 
tiek socialistų. Juk čia yra liečiami gyvi 
kasdieniški nepiliečių reikalai. Ča yra 
liečiami visi Amerikos lietuviai—tiek pi
liečiai, tiek nepiliečiai.

Amerikos lietuvių organizuotoji vi- 
I sliomenė turėtų kuoveikiausiai daryti 

bendrus žygius nepiliečiams ginti. Jie 
turėtų sudaryti gal bendrą komitetą, gal 
kitaip, kad vieningai galėtų pasakyti 
savo žodį tiems ponams, kurie kėsinasi 

8 prieš nepiliečius.
Gal pradžia darbo galėtų visų trijų 

Susivienijimų valdybos bendrai pareikš
ti Jungtinių Valstijų kongresui savo 
žodį. Bendras žodis—reikšmingesnis žo- 
dis. Gal ant greitųjų reikėtų sudaryti 

-bendri vietų komitetai, kurie galėtų 
šaukti kaip galint greičiau masinius lie
tuvių mitingus ir per juos išnešti rezo
liucijas, protestuojančias prieš tuos ant 
nepiliečių pasimojimus.

Mūsų nuomone, galima veikti ir vie
naip ir kitaip, bet kad reikia kas nors 
daryti, kad reikia bendrai savo žodį tar
ti, to niekas, kam rūpi milijonų žmonių 
likimas, negali užginčyti.

Pagaliaus, reikia atsiminti ir tas: 
šiandien reakcininkai pasimoja prieš ne
piliečius, rytoj jie tą patį darys ir prieš 
piliečius.

Mūsų veikėjai, mūsų visuomenė turi 
išsijudinti, turi pradėti ką nors daryti 
prieš tuos žabangus, į kuriuos reakcija 
pasimojo įtraukti daugybę mūsų bro-
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Žinoma, Sovietų Sąjunga yra apsupta 
kapitalizmo. Visi kapitalistiniai kaimy
nai nėra jos draugai. Jeigu Anglija pa
mainys savo taktiką, tai gal galų gale ji 
supras tą, ką senai Sovietų pareigūnai 
sakė, kad Sovietų Sąjunga yra didelė, 
galinga valstybė, nuo užsienio ponų ne
priklausoma, turi savo locną politiką ir 
kaipo su tokia reikia ir skaitytis.

Jeigu iki šiol Anglijos ponai to neno
rėjo suprasti, tai dabar už tai labai 
brangiai moka. O jeigu jie ir ant toliau 
laikysis senos savo politilws, j ieškos prie 
Sovietų priekabių, tai dar brangiau už 
savo žioplumą užmokės!

Apie Komunistų Suvažiavimą
• • 9

Vienas svarbus reiškinys pasirodė 
Vienuoliktajam USA Komunistų Parti
jos suvažiavime tai tas, kad ši partija 
nepaprastai vieningai laikosi, joje nėra 
jokių frakcijų, jokių kovų. Kiek mūsų 
laikraščio korespondentas pastebėjo, su
važiavimas visus svarbiuosius nutarimus 
priėmė vienbalsiai.

Kai tokis reiškinys pasirodo Sovietų 
Sąjungos komunistuose, tai esti žmonių, 
kurie sako: “Ten niekas nedrįsta bal
suoti prieš tą, ką Stalinas pasako, nes 
jei prieš balsuoti išdrįstų, jis būtų su
šaudytas.”

Bet Amerikoje Browderis, kuris čia ei
na pareigas generalinio partijos sekreto
riaus, neturi nei šautuvų, nei kanuolių, 
nei kareivių. Jis, kiek liečia kieno nors 
nubaudimą, yra visiškai bejėgis. Jis 
pats, beje, yra nesmerktas kalėjiman ir, 
jei aukštesnysis teismas to nusmerkimo 
nepanaikins, turės eiti į kalėjimą. Taigi 
Browderis negali panaudot jokios fiziki
nės jėgos prieš tuos žmones, kurie jo- 
neklauso. Jis gali panaudoti tik morali
nę jėgą, tik įtikinimo jėgą. Jis tą tai turi 
ir tą, aišku, naudoja. Virš pora tūkstan
čių delegatų, suvažiavusių iš visų šalies 
kampų, .vieningai, tarytum vienos moti
nos vaikai, viską išvien tarė, visuose rei
kaluose susitardami.

Jie priėmė eilę rezoliucijų, priėmė 
1940 metų prezidentiniams rinkimams 
platformą, pastatė Browderį ir Fordą 
kandidatais į prezidentą ir vice-prezi- 
dentą ir tą viską padarė vienbalsiai!

Ką tas viskas parodo? Jis parodo, kad 
partijoje yra geras politinis išsiauklėji
mas ir marksistinis-leninistinis išsilavi
nimas. Jis parodo, kad toji partija turi 
gerą vadovybę, kuri moka jėgas neskai
dyti, kuri moka visus narius apvienyti. 
Jis, galimas daiktas, parodo ir tai, kad 
laikotarpis, kuriuo mes gyvename, yra 
ant tiek darbininkų klasei ir visai žmo
nijai svarbus, jog norint ką nors laimėti, 
komunistai turi pamiršti visokias smulk
menas, visokius smulkius kivirčius, o
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Klausimai ir Atsakymai

tą paslaptį plieninės vienybės, pasireiš- 
kusios vienuoliktame komunistų suva-

sakė:
mus

turėti “di- 
kitas tau-

Vaizdas iš Tarptautinės Parodos San Francisco, Cal. Toji paroda stovi ant 
salos, kurią padarė ne gamta, bet žmogus.

ir kalbos

veikti bendrai iš vien visais didžiaisiais 
klausimais.

Mes tik'šitokiu būdu galime išaiškinti žiavime.

■

?

Dienos Klausimais
Lenkų Troškimai ir Jų 

Armija
Lenkijos liaudis skaud

žiai nukentėjo Pirmame 
Pasauliniame Kare ir da
bar. Iš to ji veikiausiai pa
darys išvadą, kad Lenkijai 
netinkamas kelias, kuriuo- 
mi ją vedė išdidūs ponai. 
Bet lenkai, kurie oficialiai 
vis dar pasaulyje kalba 
Lenkijos vardu, gyvena se
nomis viltimis ir jų troški
mai nepasikeitė 
dėlę Lenkiją” ir 
tas smaugti.

Tą patvirtino
New Yorko Pasaulinėj Pa
rodoj, kur kapų papuošimo 
dienoj susirinko apie 8,000 
lenkų patriotų. Lenkijos 
paviliono vedėjas baronas 
Stefan de Ropp šaukė, kad 
“Lenkija prisikels... Ji 
bus dar didesnė ir galin
gesnė.” Tokio turinio pa
sakė kalbas ir kiti lenkų 
patriotai, jų tarpe Kwapi- 
szewski.

Visų tų ponų vienas ir 
tas patsai troškimas, kad 
Anglija ir Franci j a laimė
tų karą, tai tada jos at- 
steigtų dar didesnę Lenki
ją, o lenkai jau mokėtų są
skaitas suvesti su savo 

’• kaimynais.
Ir lenkai ponai nesnaud

žia. Francijoj yra sudary
ta Lenkijos valdžia ir ar
mija. Generolas Wladislaw 
Sikorski, kuris yra ir Len
kijos valdžios premjeras, 
jau turi 70,000 lenkų ka
rių, kurie organizuoti į ke
turias divizijas. Generolai 
Maczek ir Kleberg yra ko- 
mandieriais. Prie to, lenkai 
dar turi savo skyrių Nor
vegijoj ir apie 12,000 Syri- 
joj. Francija giriasi, būk 
daug lenkų lakūnų pabėgo 
nuo vokiečių ir dabar yra 
Franci jos ir Anglijos armi
joj.

Kaip žinome, Lenkijos 
karinės jėgos buvo sudau
žytos. Jų armija ir orlaivy- 
nas pasirodė netikę, nes' 
Lenkijos užsienio ir vadaus 
politika buvo priešinga 
liaudžiai ir .ne vien kitų 
tautų žmonės, kurie buvo 
lenkų ponų pavergti, bet 
net patys lenkai neturėjo 
noro kariauti už tą bjaurią 
sistemą.

Mes manome, kad lietu
viai, atsidėkavodami Sovie
tams už tai, kad Vilnių ir 
Vilniją išlaisvino iš po len
kų ponų ir atidavė Lietu
vai, turėtų pamylėti tas

idėjas, tuos žmones, kurie 
tą padarė, ir tą parodyti, 
būdavo j ant darbininkiškas 
organizacijas ir platinant 
mūsų spaudą.
“Orlaivių!”—šaukia Anglai

Associated Press žinių 
agentūra iš Anglijos prie
plaukos, kur iškėlė dalį an
glų armijos iš Franci jos, 
praneša šiurpulingus vaiz
dus. Visi anglų kareiviai 
pasakoja, kad jie buvo ne 
vien galingų, mechanizuotų 
vokiečių sausžemio jėgų už
pulti, bet kas baisiausia— 
orlaivių. Didžiuma sako:

“Dėl Dievo, duokite 
mums daugiau orlaivių, 
kad jie mus apsaugotų nuo 
vokiečių orlaivių, kurie me
ta bombas ir iš kulkasvaid- 
žių į mus šaudo!”

Vienas kareivis 
“Vokiečių lėktuvai
bombardavo ant sausžemio 
ir laivuose. Ir kada laivas 
pradėjo degti, tai mes puo
lėme į vandenį. Ęet kada 
pamatėm, kad laivas nenu
skendo, tai vėl plaukėme 
prie laivo ir lipome atgal. 
Valandas laiko ėmė mus 
surankioti.”

Kitas kareivis sakė: 
“Mūsų lakūnai geri, tik jų 
yra permažai. Priešas bom
bardavo mus laivuose.”

Trečias vėl sakė: “Aš 
esu dėkingas, kad išplau- 
kiojęs kokias septynias ar 
aštuonias mylias Anglų 
Kanale išlikau gyvas ir da
bar sėdžiu prie stalo...

Jeigu anglai turėtų dau
giau orlaivių, tai mes vo- 
čiams pagiedotume kitą 
giesmę.”

Tai taip kalba anglų ka
reiviai, kuriems pavyko 
ištrūkti iš to karo pragaro 
Flandrijoj. Iš to viso mes 
galime padaryti tik vieną 
išvadą, kaip * labai buvo ap
sileidę Franci jos ir Angli
jos valdonai. Jie uždegė 
karą, o armiją nei tinka
mai neaprūpino dabartine 
karine technika. Dar dau
giau, daug karo orlaivių ir 
kitų ginklų pasiuntė į Fin- 
liandiją karui prieš Sovietų 
Sąjungą, kur tie ginklai ir 
orlaiviai buvo sunaikinti, 
kur jų pagalba buvo už
muštą dešimtys tūkstančių 
karių, o dabar Anglija ir 
Francija neturi užtektinai 
ginklų savo armijai.

Anglijoj Persekioja 
Ateivius

Anglijoj žiauriai perse
kioja ateivius—nepiliečius. 
Tam tikslui įsteigta kon
centracijos logeriai. Grūda 
ten vyrus, moteris ir net 
vaikus. Neva tai daroma 
kovai prieš “Penktą Ko- 
lumną,” bet kaip praktika 
parodė Norvegijoj ir Fran
cijoj, penkta kolumna susi
suka lizdą ne paprastų, 
biednų žmonių tarpe,' bet 
tarpe šalies valdininkų. Po
nai Chamberlain ir Chur
chill daugiausia pasitarna
vo Hitleriui įsigalėti ir da
bar jų politika jam tarnau
ja.

TIRIA SAVO KRAŠTO 
TURTUS

praneša, kad nuo 
pavasario pradžios 
Sovietų Sąjungoje 

ma-

DNB 
pat šio 
visoje 
prasidėjo didesnės ir 
žesnės ekspedicijos krašto
žemės turtams tirti. Iki šiol 
surasti Sovietų • Sąjungoje 
anglies klodai siekia 1,654 
milijardų tonų. Tuo būdu 
Sovietų Sąjunga po Jung
tinių Valstijų turimos an
glies atžvilgiu užima antrą 
vietą pasaulyje. Nuo 1917 
metų ištirtų anglies klodų 
kiekis padidėjo septynis 
kartus. Šiais metais, visų 
pirma, bus tiriami jau su
rastų anglies kasyklų išplė
timo galimumai. Naftos 
tyrinėjimai šiais metais ap
ims taip pat Gudiją, ypa
tingai Minsko apylinkes. 
Taip pat bus tyrinėjama 
žemė, jieškant, įvairių me
talų. Paskutiniais , metais 
atlikti tyrinėjimai padėjo 
surasti 13 kartų daugiau, 
negu iki šiol buvo, alavo, 
29 kartus daugiau vario.ir 
dar daugiau kitokių retes
nių metalų. Daugiausia dė
mesio kreipiama į alavo ir 
cinko klodus Altajo srityje. 
Tyrinėjama ir naujai pri
jungta Karelija, kur tiki
masi surasti naujų geležies 
rūdos klodų.

*
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ba sekamai:
Po pereito karo Ameri

kos prezidentas Woodrow 
Wilsonas nuvyko Paryžiun 
į taikos konferenciją. Tuos 
visus ponus ten saugoti bu
vęs pastatytas Sir J. Basil 
Thompsonas, iš pavardės, 
anglas. Šis anglas matęs, 
kas dėjosi konferencijos sa
lėje ir jis paskui susikirti
mą tarpe Clemenceau ir 
Wilsono viešai iškėlęs.

Prezidentas Wilsonas pa
siėmęs balsą ir pasiprieši
nęs Clemenceau reikalavi
mui, kad Franci j a turi oku
puoti vokiečių sritį, vadina
mą Saaro kraštu. Jis atme
tęs visus Clemenceau pasiū
lymus. Tada pastarasis taip 
perpykęs, jog pašokęs iš sa
vo krėslo, kažin ką sumur
mėjęs, prišokęs prie Wilso-

Klausimas:
Gerbiama “Laisvės” Re

dakcija: Aš,’ kaipo Ameri
kos Darbo Federacijos na
ry s-uni j istas, gaunu ir lai
kas nuo laiko perskaitau 
Chicagos Darbo Federaci
jos oficialį organą “Federa
tion News.” Gegužės 25 
dienos laidoje net nustebau 
paskaitęs sekamą antgalvį 
ant pirmo puslapio: “Cle
menceau pagriebia Wilsoną 
už gerklės, kai prezidentas 
pasipriešina jo pozicijai 
Saar teritorijoje.” Aš noriu 
žinoti, ar galima tam tikė
ti, kas ten rašoma?

“Federation News” apra
šymą apie šitą incidentą 
paduoda iš “National Tri
bune,” veteranų organo. 
Šis organas apie tą inci
dentą rašęs rugpj. 8 dieną,
1935 m. Aprašymas skam- no ir pagriebęs jį už gerk-

-J ' g4 Vi

lės. Taip smarkiai jis pa
kratęs Wilsoną, jog atrodę, 
kad jį norėjo ant vietos pa
smaugti, paskui nusispjo
vęs ant Wilsono ir šaukęs: 
“Boche! Boche!” Wilsonas 
pasigrobęs akinius, kurie 
jam nukrito, ir bėgęs prie 
durų. Paskui atsipeikėjęs, 
pamąstęs ir sugrįžęs prie 
savo krėslo. Ten pasitaisęs 
kalnierių, kuris buvęs at
segtas, švarką ir marški
nius, pasižiūrėjęs į savo 
akinius ir paskui palengva 
išmaršavęs iš konferenci
jos. O Clemenceau perbalęs 
iš pykčio sėdėjęs jau savo 
krėsle.

Jei šitoks dalykas būtų 
tilpęs kuriam nerimtam lai
kraštyje, tai sakyčiau, kad 
nereikia jokios atydos at
kreipti. Bet “Federation 
News” yra unijų oficialis 
organas ir nesinori tikėti, 
kad plepalus spausdintų.

Gal būtų gerai, kad kas 
nors šitą straipsnį pasiųstų 
p r e z i d e ntui Rooseveltui, 
kuris taip, kaip preziden
tas Wilsonas, sušilęs re
mia alijantų imperialistus. 
Gal jis pasimokintų, kad ir 
jis gali gauti apdaužyti nu
važiavus į Paryžių po šio 
karo, kaip gavo preziden
tas Wilsonas.

Chicagos Unijistas.
Atsakymas:

Mes niekur nebuvome 
girdėję bei skaitę apie šitą 
incidentą su prezidentu 
Wilsonu laike Versalio tai
kos konferencijos. Kad ten 
Wilsonui • labai nevyko, 
kad jis sugrįžo Amerikon 
labai nusiminęs ir nusivy
lęs, tai buvo plačiai rašyta 
ir visiems buvo žinoma. 
Bet kad Clemenceau būtų jį 
pagriebęs už gerklės ir ban
dęs pasmaugti, tai niekas 
tais laikais ir nė vėliau ne
kalbėjo.

Gal ir tiesa, ką tas “Na
tional Tribune” rašė ir da
bar “Federation News” at
pasakoja. Juk nėra jokia 
naujiena politikieriams su
sikibti už gerklių.

Kas liečia iškarpos pa
siuntimo prezidentui Roose
veltui, tai galite pasiųsti. 
Bet jis juk ir taip žino vi
sas tas Versalio derybas ir 
tuolaikinio prezidento Wil
sono visas nelaimes.
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—Diady! Sy!... diplomas! 
Aš jau griadžiueitinau pu- 
blik škūlę. Ar leisi mane į 
aiškūlę?

—Taip, sūneli... džiau
giuosi, kad gerai mokinie- 
si... O ko tu norėtum iš
mokti aukštesnėje mokyk
loje?

—Uel, labai noriu'moky
tis lengvičių. Norėčiau pra
mokti properly lietuvių 
lengvičj. Bet čia mokyklo
se nemokina lietuviškai, its 
a šeim, sunkiausia išmokti 
tėvų lengvičį.

—Tiesą sakai, sūnau. Aš 
tau padėti negaliu, nes pats 
atvažiavau beraštis iš caro 
pavergtos Lietuvos. Čia 
pramokau skaityti ir rašy
ti, bet taisykliškai nei savo 
kalbos nemoku. O mama 
taip pat...

—O, uel, aš taip kalbu, 
kaip mama, o kai rydinu 
“Laisvę,” saunds difrent.

—Tavo kalboje lietuviškų 
žodžių negirdėt. Galėjai ir 
prie esamų sąlygų daugiau 
pramokti, tai vis apsileidi
mas.
”—Manė tu bari, o mamai 

nieko nesakai, kad ji taip 
kalba. Kaip ji mane išmo
kino, taip aš kalbo ir dats 
oi.

—Už tai mūsų visų apsi
leidimas. Na, imkis nors 
dabar, dar turi laiko pui
kiai išmokti.

—Ar nebūtų galima gau

Lietuvos Žinios
Panevėžys. — Anksčiau bu

vusiame niekam nežinomame 
Plukių kaime prie Panevėžio 
staiga, pradėjo augti naujas 
miestas. Vieną gražią dieną 
Plukių kaimiečiai sužinojo, 
kad jų vienas nederlingas že
mės hektaras kainuoja 3,000 
litų. Tokios žemės iš plukie- 
čių nupirkta 40 hektarų, šia
me plote pradėtas statyti tre
čiasis Lietuvos cukraus fabri
kas. Darbai nuo ankstyvo 
pavasario virte užvirė. 500 
darbininkų čia dirba dviem 
pamainom net ir šventadie
niais. žvyriaus, miško me
džiagos, plytų ir kitų staty
bos priemonių specialiai atves
ta geležinkelio šaka gabenta 
šimtais vagonų. Fabriko rei
kalams bus pastatyta apie 20 
naujų mūrinių pastatų, kurie 
kaštuos apie tris milijonus li
tų ir turi būti užbaigti per 
penketą mėnesių. Norima bū
tinai suskubti fabriką pastaty
ti ateinančiam cukraus garny-, 
bos sezonui.

Kaunas. — Prieš porą mė
nesių jsteigta akcinė Lietuvos 
“Filmos’* .bendrovė savo dar
bų programoje yra numačiusi 
gaminti kino kroniką, kultūri
nes filmas, ir net siužetines 
filmas, šiuo tarpu vykdomas 
tik filmavimo aparatūros už
pirkimas. Bendrovė yra už
mezgusi ryšius su Estijos ir 
Latvijos panašiomis filmų ben

ti, tėvai, kur duoda lietu
vių lengvičio lesins? Tu 
žinai, ką aš myninu...

—O je! Gerą dalyką pri
minei, vaike. Dienraštis 
“Laisvė” jau spausdina to
kią knygą. Ją parašė Dr. 
Kaškiaučius...

—It’s greit! Ta “Laisvė” 
visko duoda lietuviams. Ir 
tas daktaras smart, jis ra
šo apie viską.

—Na, sūneli, aš tau pa
darysiu supraizą. Mokyk
los baigimo proga apdova
nosiu knyga, kuri išmokins 
tave lietuviškai.

—O, džy! Tai bus won
derful prezentas. Noriu jos 
labai!... O kiek jos prai- 
sas?—Ar didelė?

—Rašo, kad didelė ir iš 
anksto perkant kainuoja 
$1.25. O kada jau bus ga
tava, rašo, kad kainuos 
$1.50.

—Diady, tu žadėjai ma
ne leisti į kalidž, jei dirbsi 
pilną laiką. Tą knygą turė
damas, būdamas tame ka
lidž, aš galėčiau tau rašyt 
leters gražiai lietuviškai.

—Jei taip, tai še pinigų, 
išpirk money orderį “Lais
vės” vardu, parašyk laišką 
prašydamas, kad prisiųstų 
tą knygą. “Laisvės” antra
šas: 427 Lorimer St., Broo
klyn, N. Y.

—Thanks a lot, Pop!... 
Aš myninu, ačiū labai; ru- 
ninu į paštą!

drovėmis, su kuriomis numato
mas glaudus bendradarbiavi
mas filmų gamyboje ir pasi
keitime.

Kaunas. — Naujai į karą 
įtrauktosios valstybės Belgija, 
Olandija ir Liuksemburgas 
yra ir Lietuvai artimai pažįs
tamos iš daugelio kultūrinių 
ir prekybinių santykių. Belgi
ja daugeliui lietuvių inteligen
tų yra gerai pažįstama iš stu
dijų laikų, nes nemaža lietu
vių yra ten baigę mokslus. 
Lietuva su Belgija turi net 
kelias sutartis: nusikaltėlių 
išdavimo konvenciją, didžiau
sio palankumo prekybos su
tartį ir kt. Lietuvos prekyba 
su Belgija plėtėsi sėkmingai. 
Pav., paskutiniais metais prieš 
karą (1938 m.) Lietuva į Bel
giją išvežė prekių už 10,676,- 
000 lt., o iš Belgijos įsivežė už 
8,630,000 lt. Su Olandija Lie
tuva yra padariusi dvi sutar
tis : prekybos reikalais ir nu
sikaltėlių išdavimo. 1938 m. 
Lietuva į Olandiją išvežė pre
kių už 8,103,000 lt., o įsivežė 
iš Olandijos už 10,655,000 lt*.; 
iš Olandijos kolonijų—Indijos 
ir Curacao 1938 m. Lietuva 
pirko net už 4,575,000 lt. Su 
Olandija tamprius ryšius pa
laiko Lietuvos katalikų orga
nizacijos. Nemažas skaičius 
Lietuvos vienuolių (jėzuitų) 
yra mokslus ėję Olandijoje. 
Kadangi Belgija su Liuksem

burgu yra padariusi ekonomi-1 
nę sąjungą, tai Lietuvos su
tartys su Belgija taip pat ga
liojo ir Liuksemburgui. Su vi
somis šiomis valstybėmis Lie
tuva palaiko diplomatinius 
santykius.

Klaipėda. — Lietuvos dar
bininkai M. Paimbrikis ir Ju
lius Apulskis, kurie " tarnavo 
Karališkių dv. Klaipėdos kraš
te ir buvo nuteisti po 10 mė
nesių kalėti už Kauno radijo 
klausymą, vienas balandžio 
15 d., o kitas balandžio 18 d. 
mirė nuo plaučių uždegimo 
Ragainės kalėjime. Mykolas 
Paimbrikis, pasiųstas balan
džio 9 d. į darbus, turėjo 
aukštą temperatūrą ir parga
bentas balandžio 14 d. į ka
lėjimą gydytis, kitą dieną bu
vo rastas negyvas. Julius 
Apulskis balandžio 16 d. buvo 
pargabentas į kalėjimo ligo
ninę, kurioje balandžio 18 d. 
mirė.

Vilnius. — Į Prekybos, Pra
monės ir Amatų rūmus krei
pėsi vienas Vilniaus krašte 
esąs linų apdirbimo fabrikas, 
kad jam būtų duotas leidimas 
atidaryti vatos ’ ir katonino 
įmonę. Vata ir katoninas bū
tų gaminama iš linų pluošto. 
Katoninas galėtų pakeisti 
medvilnę, kurios importas da
bar yra žymiai pasunkėjęs.

Kaunas. ■— Gegužės 14 die
ną įvyko akc. “Verslo” b-vės 
akcininkų susirinkimas. Ben
drovė buvo specialiai steigta 
urmo prekybos būdu padėti 
lietuviams prekybininkams. 
Bendrovė buvo įsteigta 1937 
m., pradėjo veikti 1938 m. Iš 
pradžių darbo sąlygas sunki
no didelė konkurencija, stoka 
didesnio kapitalo, patyrimo ir 
kt. Tačiau pasitaikiusios kliū
tys buvo nugalėtos. Darbą b-vė 
pradėjo mažame sandėliukyje, 
darydama 200-300 lt. apyvar
tos į dieną. Visa centro kon
tora tilpo viename kambary
je. šiandien b-vė turi tris di
džiulius sandėlius: Vilniuje, 
Kaune ir Marijampolėje. Visi 
sandėliai sudaro 300,000 litų 
su viršum apyvartą per mėne
sį. Importe-eksporte 1939 m. 
padaryta 500,000 lt. apyvar
ta. Šiuo laiku b-vės sandėliai 
patarnauja daugiau kaip 700 
nuolatinių klijentų — lietuvių 
prekybininkų, apie 20 koope
ratyvų iš provincijos. Nors 
b-vė veikia tik pora metų, bet 
jau yra spėjusi įsigyti pasiti
kėjimo ne tik vietos bankuose 
ir firmose, bet ir užsienio fir- 
mose-įmonėse. Už gerai ir 
punktualiai atliktą eksportą iš 
užsienio firmų turi pagyrimo 
raštus. 1939 m. b-vė baigė su 
19,000 lt. pelnu.

KAUNAS. — Teko patirti, 
kad Susisiekimo Ministerijos 
netrukus ketina pirkti du kelei
vinius lėktuvus, kurie bus nau
dojami keleivių susisiekimui. 
Lėktuvai būsią trijų motorų.

Kaunas. — Tenka patirti, 
kad švedų orinio susisiekimo 
b-vė savo liniją Stokholmas- 
Ryga ketina pratęsti ligi Kau
no. ! :

Iš kaires į dešinę: sen. R. M. LaFolIette ir sen. El
bert D. Thomas buvo įnešę pažangesnį bilių prieš 
tuos, kurie nori suvaržyti unijistinį *darb. judėjimą, 
bet kongresas tąjį biliy taip apkarpė ir “pataisė/’ 

kad patys 'autoriai vargiai gali jį pažinti.

Laisvoji Sakykla
Ar Gerai Daro Mūšy Jaunimas, Kad Tuokiasi su Tikinčiais?

Seniau mūsų spaudoj 
tankiau būdavo rašoma 
neigiamai apie tuos drau
gus; kurie savo gyvenimą 
praleido laisvai, o mirus 
jiems likusios šeimos pa
laidodavo su bažnytinėmis 
apeigomis. Aišku, tokios 
šeimos turėjo (retkarčiais 
ir dabar turi) pergyvent 
dubeltavą širdgėlą. Pirma, 
dėl netekimo šeimoj nario, 
o antra, dėl ironiško atsine- 
šimo per spaudą. Bet vis 
toliaus mes mažiau domės 
kreipiame į šį menkos ver
tės dalyką, prisimindami, 
kad tai yra privatinis at
skiros šeimos dalykas.

Šiandien pas mus iškilo 
nauja problema. Ir da ko
kia “keista”! Kelios dienos 
tam atgal viena draugė su
sitikus mieste pradėjo man 
kalbėti apie savo šeimą ir 
kartu verkti, norėdama ži
noti, ar kartais aš jai ne
patarsiu. Štai jos žodžiai:

—Mes patys kaip tuokė
mės, bažnyčioj šliūbo ne- 
ėmėm, ir nė vieno vaiko ne- 
krikštinom. Visus augino
me laisvai ir į jokią baž
nyčią neleidome. Dabar 
Juozas jau dvidešimt pir
mų metų ir kitą mėnesį ke
tina ženytis. Bet kad jūs 
žinotute kaip! Ogi susipa
žino su ten kokia davatka 
ir net šliūbą ims bažnyčioj. 
Tai matai, draugas. Augi
name ir mokiname vaikus, 
o kaip užauga, tai spjauna 
ant tėvų auklėjimo ir eina 
tamsumui tarnauti.

Tai, žinoma čia motinos 
jausmai ir ji juos pareiškė 
pagal savo supratimą. Bet 
tokių motinų per visą šalį 
galima užtikti šimtus.

Paviršutiniai žiūrint, at
rodo keistai. Vyras laisvai 
išauklėtas iki dvidešimt 
penkių metų, su “pilnu” 
protu, pasiduoda silpnai 
mergelei, kuri ’nusivedus 
pas altorių paklupdo, o vė
liau turi mokytis religiškų 
dogmų.

Visų pirma, reikia at
minti, kad meilė tai yra 
gamtos instinktas. O religi
ja tik žmogaus padaras, 
apba politinis svaigalas, iš 
kurio ne kiekvienas gali iš
siblaivyti. Lytiniais pajauti
mais, ka mes dalinai vadi- 
name meile, gamta yra ap
dovanojus visą gyvūniją ir 
patį žmogų. Jeigu mes’pa
žvelgsime plačiau į pasau
lį, tai pamatysime, kad mei
lė yra įkainuojama bran
giau už kitus turtus. Dėl 
meilės, tūkstančiai žuvo 
tragiškai; prarado turtus. 
Kaip Čia seniai Anglijos 
karalius spjovė ant sosto ir 
išsižadėjo tėvynės, numar- 
šavo paskui moterį. Tokių 

atsitikimų galėtume pri- 
rinkt daugybes. Bet klausi
mo tuomi neišrišime. Kuo
met dvi skirtingos lytys 
sueina į daiktą ir nori su
tverti bendrą gyvenimą, 
bet yra skirtingų pažiūrų, 
aišku, vienas iš jų “turi” 
savo pažvalgas likviduoti 
ir taikytis prie savo drau
go ar draugės.

Nereikia manyti, kad 
kunigas ar laisvas teisėjas 
duodamas skirtingų nuo- 
nuominių j a u n a v e džiam 
šliūbą, atima vieno ar kito 
įsitikinimą. Jaunavedžiai 
savo brangenybę (iš tėvų 
paveldėtą įsitikinimą) par
sineša į savo naujo gyveni
mo butą ir nuo čia tik pra
sideda kova, kad viena ar 
kita nuomonė turi apleisti 
ant visados, jei norima ma
tyt tarp jų gyvenančią san
taiką. Ot, čia ir reikalin
ga ištvermė, kad apginti 
savo poziciją. Aišku, tvir
tesnis visuomet laimi. Bet 
būna ir taip, kad abie
jų spėkos lygios, vienas ki
to neįveikia. Tokiuose atsi
tikimuose kova eina tolyn 
ir aštryn iki išyra jungti
nis gyvenimas. Ten, kur 
viena pusė stipri, o kita 
silpna, tai silpnoji pusė la
bai lengvai pasiduoda savo 
“priešui.”

Tėvai, kurie laisvai-skais- 
čiai išauklėjo savo šeimas, 
turėtų džiaugtis, kad jų 
sūnus ar duktė tuokiasi su 
skirtingų pažiūrų ypata, 
pilnai žinodami, kad jis ar 
ji, padarys skirtingos nuo
monės žmogų savo drau
gu ir išauklės darbininkiš
koj dvasioj savo šeimą, pa
daugins mūsų eiles ir tuom 
pačiu sykiu susilpnins prie
šą. Juk tai mūsų vienintelė 
pareiga apšviesti visą dir
bančią klasę, kad ji tar
nautų sau, o ne kapitalis
tams ir visokiems mulkin
tojams. Ko vertas toks tė
vas ir tokia motina, kurie 
skaitosi save.susipratusiais, 
o išauklėja sūnų ar dukte

DIDIEJI ‘LAISVES’ PIKNIKAI'
Maynard, Mass., Liepos 4 July 

VOSE PAVILION PARK
Programoje dalyvauja visi naaujosios Anglijos Lietuvių Chorai 

ir garsi rusų dainininkų grupe

Šokiams Gros Walley John’s 8 Kavalkų Orkestrą 
t

Rengėjai prašo iš anksto platinti šio pikniko bilietus.

Brooklyn, N. Y., Liepos 7 July
KLAŠČIAUS CLINTON PARK i

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

Šokiams Gros Geo. Kazakevičiaus ir Johnny Nevins' 
Orkestros

Programoje dalyvaus visi didžiojo New YoAo apylinkės Chorai
■ —e —

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

rį, kurie neturi nei * ma
žiausio supratimo apie sa
vo klasės reikalus? Atmin
kime, kad komunizmas iš 
mūsų reikalauja komunis
tų, o ne lepšių, kuriuos bi
le kas ir bile kur gali nu
sitempti ir mulkinti, kaip 
jiems patinka. Mes turime 
patys lavintis, kad išauklė- 
tum tikrus darbo 'klasės ko
votojus, kurie į pasaulį žiū
rėtų blaivai ir drąsiai. 
Tuomet nereikės tėvams 
raudoti, kad žuvo sūnus 
prie altoriaus, bet džiaug
tis, kad prietarus daužo į 
dulkes.

Jaunutis.

Churchill Sako: Milžiniš
ka Nelaimė Talkininkam

London, birž. 4.—Angli
jos ministeris pirmininkas 
Winston Churchill pareiškė 
seime, kad anglai ir fran- 
cūzai nukentėjo milžinišką 

■■■■■...................... > ........................... ................. . ■■■■■.......... ... ....... . .............................——

WORCESTER, MASS.
Lietuvių Meno Sąjungos 2-ro Apskričio

Metinis Piknikas

IG. KUBILICNAS ....... ...
koniikas-t^ainininkas

Dainų programą pildys Apskričio Chorai ir Grupės. 
Taipgi dalyvaus solistas Ignas Kubiliūnas. Bus 
išduota keturios dovanos pinigais ir 10 daiktais.
Kviečiame ir prašome visus meno mylėtojus dalyvauti 

šiame menininkų piknike, nes savo dalyvavimu paremsit 
dailės kultūros veiklą. Išgirsite puikią muzikališką pro
gramą ir pasigėrėsite puikiu pavasario oru naujai iš
taisytame Olympia Parke. Rengėjai.

nelaimę Flandrijoj, šiaur- 
rytinėj Francijoj. Jis tei
gė, kad 30 tūkstančių an
glų karių ten užmušta, su
žeista bei vokiečių suimta į 
nelaisvę, bet, girdi, 335 tūk
stančiai likę išgelbėta. Pa
sak Churchillio, talkininkai 
Flandrijoj prarado tūks
tantį kanuolių.

Sveikata Ligoniams
Knygutė aprašo visokias vaistiškas 

žoles, žiedus, šaknis, žieves, lapus ir | 
tt., su paaiškinimais nuo kokių ele
mentų ir kaip jas vartoti. Pridedame Į 
dabartinės naujos europinės karės J 
spalvuotą žemlapj, parodant} strate-y 
giškas vietas laivams orlaiviams<4r 
kiek mylių įvairių šalių sostinės yra 
viena nuo kitos. Kaina 35c., arba 3 
setai už $1.

Taipgi pas mane galite gauti viso
kių žolių ir šaknų už pigesnę — 
wholesale —kainą, negu kitur, per- -. 
kant svarais.

M. ZUKAITIS
232 Dean Road 

Spencerport, N. Y.

Įvyks Sekmadienį

Birž. 9 June

Olympia Parke
So. Quinsigamond Ave. 

Shrewsbury, Mass.

Pradžia K) vai. ryto



Kalifornijos Universiteto studentai Los Angeles mieste susirinkę į demonstra
ciją prieš karą. “Jankės Neatvyks,” jų, kaip ir kitų taikos šalininką vyriausis 
obalsis.

BXIISI

Chicagos Žinios trą 10 naujų narių blankas. 
Sparks kuopa taipgi išsiuntė 
10 naujų narių blankas. Red
wings kuopa—5.

Ketvirta]., Birželio 6, 1940

w Kiek Laiko Miegoti?
Tai klausimas, dėl kurio 

nesusitaria net mokslinin
kai. Tuo tarpu kai vieni rei
kalauja kasdien miegui 
skirti aštuonias valandas, 
kiti šį laiką sutrumpina lig 
keturių su puse valandų. Iš 
savo kasdienės praktikos 
tačiau patiriame, kad mie
go ilgumas priklauso nuo 
žmogaus būdo ir nuo ben
dro jo organizmo stovio. 
Vienas žmogus, nusnūdęs 
penketą valandų, jaučiasi 
guvus ir darbingas, o kitas 
be 8 valandų miego negali 
tinkamai pasilsėti.

Štai vienas labai ryškus 
pavyzdys. Aštuoniolikos m. 
gimnazistas ruošėsi egza
minams ir būdamas pirmas
mokinys klasėje labai uo

problemą ir privertė dau
gelį įvairių profesijų asme
nų įsitikinti, kad miegotų 
giliai ir ramiai. Giliausia 
žmonės miega kaip tik jau 
minėtu natūraliu miego lai
kotarpiu, būten iš pat vaka
ro. Daugelis proto darbi
ninkų, stambūs pramoni
ninkai, kalnų vadovai, fa
brikų darbininkai, kuriuos 
tyrinėjo Štekmanas, patvir
tino, kad iš vakaro pamie
goję 4-5 valandas jie jau
tėsi pilnai pailsėję.

Bet ką gi veikti nuo 12 
valandos nakties lig ryto? 
Kas turi daug darbo, tam 
panašus klausimas nekils. 
Žmogus, kuris turi pasto
vią profesiją, labai dažnai 
turi mėgiamą darbelį, kurį

liai dirbo. Jis nuo ryto lig 
vakaro atmintinai, kaip sa
koma, “kalė” matematiką, 
lotynų kalbą, gramatiką. 
Jis troško savo brandos 
atestate turėti išimtinai 
gražius pažymius. Bet prieš; 
pat egzaminus jis pajuto,1 
kad spėjo pavargti ir kad' 
jo jėgos baigia išsekti. Gim
nazistas stengėsi atstatyti 
pašlijusią sveikatą ir pra
dėjo kasdien ilgai miegoti. 
Bet kuo ilgiau jis miegoda
vo, tuo silpnesnis, liguistes- 
nis ir negabus jautėsi. Pas-

Hartford, Conn.
Pavyzdingas Bankietas

Gegužės 19 d., draugų J. O. 
Rusevičių ūkėje surengė “pa- 
rę” dėl draugų J. O. Kudžins- 
kų atžymoj imui 25 metų ži
nybinio gyvenimo. Dalyvavo 
nemažai jų giminių ir arti
miausios draugės ir draugai. 
Viso buvo apie 60.

Draugė M. Pilkauskienė pa
prašė svečius pietauti ir savo 
trumpoj kalboj paaiškino ban- 
kieto tikslą. Baigiant valgyti,

kui jis pradėjo vis anksčiau 
eiti gulti ir keldavo įvai
riausiu laiku. Jis tyrinėjo, 
kada jam naudingesnis 
miegas. Netrukus jis aiš- 

’, kiai patyrė, kad naudin
giausias organizmui miegas 
esti nuo 7 valandos vakaro 
lig pusės dvyliktos naktį. 
Jis ėmė reguliariai tuo me
tu miegoti ir jo nervai grei
tai pasitaisė, jis vėl pasida- 
rę guvus, darbingas. Jis 
laisvai išlaikė egzaminus ir 
gavo puikiausius laipsnius.

Tai buvo Teodoras štek
manas, kuris vėliau tapo 
garsiu mokslininku. Jis šį 
savo jaunystės atradimą 
patikrino su daugeliu pa
cientų. Jis vėliau dar tvir
čiau įsitikino, kad yra na
tūralūs miego laikas, suriš
tas su saulės judėjimu ir 
maždaug atitinkantis aukš
čiau nurodytom ankstyvo 
vakaro valandom, būtent 
tarp 7 vai. vakaro ir 12 v. 
nakties. To laikotarpio mie
gas teigiamai veikia į svei
katą ligoniams ir visiems 
žmonėms. To miego esą pil
nai pakanka ir žmonėms, 
kurie atlieka ir sunkų fizi
nį ir proto darbą.

Kai Štekmanas pirmą 
kartą viešai pareiškė šią 
idėją, jis išgirdo pašaipos ir 
paniekinimo žodžius. Moks
lo žmonės vadino tai “be
protiška idėja.” Bet moks
lininkas toliau .tyrinėjo šią

vienas iš svečių pasakė trum
pą prakalbėlę. Užbaigdamas 
savo kalbą prisiminė apie bro
lius ir sesutes Vilniuje varg
stančius. Paprašius jiems fi
nansiškos paramos, aukavo 
šios ypatos: Po $1— O. Ru- 
džinskienė, J. Rudžinskas, M. 
Tamkus, J. Urbonas, A. M. 
Kelenai, Mr. ir Mrs. Mikel- 
kai, W. Shimkus, D. Shimkus, 
S. Mikelka, J. Giraitis, A. 
Ambrasas ir A. Subočius; po 
50c, J. Pikelis, V. Rudžinskic- 
nė, B. Shimkus ir J. Pilkaus
kas; po 25c, O. Visockicnė, A.l 
Bernotienė, J. JMargaitis, G J 
Dagilis ir Jack Dall. Viso su
rinkta $15.25. Vardan vilnie
čių tariu širdingai ačiū visiems 
aukautojams. Pinigai pasiųsti 
Liet. Konsului J. Budrui.

Užbaigus pietauti, buvo su
teikta jaunavedžiams gražios 
dovanos. Draugai Rudžinskai 
jas priėmę padėkavojo.

Paskui tęsėsi šokiai ir drau
giški pasikalbėjimai. Šokikus 
linksmino pora jaunuolių iš 
stygiečių tarpo, žodžiu sa
kant, pramoga iš visų atžvil
gių buvo puiki. Rengėjos ir 
gaspadinės buvo: A. Urboniu- 
kė, M. Pilkauskienė, M. Krik- 
ščiuvienė, M. Margaitienė ir 
dar prigelbėjo O. Visockicnė 
su O. Rusevičiene. O alaus ir 
kitų gėrimų gaspadorium bu
vo P. Kriksčius.

Aš nuo savęs draugams Ru- 
džinskam linkiu ko geriausios 
kloties šeimyniškam ir fizi
niam gyvenime, kad laimingai 
sulauktų atžymėjimo auksi
nių vestuvių.

. Sykiu DalyvAvęs.

dirba “pats sau.” Tam dar
beliui labai dažnai dieną 
jau nebelieka laiko.

Tiesa, miesto gyventojai 
savo miegą reformuoti ne 
taip lengvai gali. Nes mie
sto žmogus guldamas 7 vai. 
vakaro turėtų atsisakyti 
nuo teatro, kino, koncertų 
ir panašių pramogų. Bet 
reikia gi • atsiminti, kad re
tai kas eina į teatrą ir kiną 
kiekvieną vakarą. Vadinas, 
reikalui esant, galima pa
daryti išimtį ir nuėjus į te
atrą atsigulti vieną vakarą 
per savaitę vėliau. Štekma
nas tvirtina, kad visi, kas 
jo patarimų paklausė, jau 
po kelių savaičių jautė kū
no ir dvasios jėgų sutvirti
nimą. Išmėginta jo reko
menduojamą “natūralaus 
miego laiką.” Dabar jau 
Štekmano niekas nebevadi- 
na bepročiu. Jo atradimas 
ir mokslo žmonių pripažin
tas labai rimtu dalyku.

Iš istorijos žinome, kad 
daugelis žmonių, kurie tu
rėjo didesnes pareigas už 
eilinius žmones, miegodavo 
daug mažiau negu visi kiti 
žmonės. Čia reikia priminti 
nelabai senai mirusį Ameri
kos mokslininką T. Ediso
ną, kuris niekados daugiau 
4-5 valandų per parą ne
miegodavo. Patirta, kad 
miegas atstato kūno jėgas 
ir nebūdamas ilgas. Ir viso 
to pasekmės visai nepri
klauso nuo to, kaip ilgai 
žmogus miega. Svarbu, kad 
atsilsi.

“M. J.”

Roselandiečiai Nutarė Statyti 
Svetainę, Kuri Bus Visuome
niška Įstaiga, Liaudies Namas

Geg. 28 d. įvyko Lietuvių 
Darbininkų Namo Bendrovės 
šėrininkų susirinkimas. Daly
vavo daug šėrininkų. Stovėjo 
prieš susirinkimą klausimas: 
ką daryti, statyti svetainę, ar 
parduoti lotus? Lotus bendro
vė turi jau per daug metų.

Po plačių diskusijų, po ge
ro apkalbėjimo nutarė statyti 
salę. Lotai yra prie didelės 
gatvės, geroj vietoj.

Susirinkimas išrinko komisi
ją iš 6 asmenų, kuri bendrai 
veiks su direkcija. Komisija 
ir direkcija ąudarys namo sta
tybos komitetą.

Roselando lietuviai negali 
apsieiti be salės. Ta vieta, 
kur buvo renduojama ir vadi
nosi Lietuvių Darbininkų Sve
taine, atrodo, už tūlo 1 aiko 
nesirenduos. Be nuosavos sa
lės lietuvių kultūrinis, apšvie
tus ir labiausia jaunimo judė
jimas labai nukentėtų. Į tai 
apdairiai žvelgiant ir nutarė 
dar šiemet pastatyti salę.

Salė bus ruiminga, graži, 
daug didesnė, negu dabartinė, 
kurią renduoja.

Smagu minėti tokį džiugų 
faktą apie Roselando progre- 

’syvius, kurie pasimojo įvykin
ti 20 metų atgal užbrėžtą pla
ną. Dalyvis. ’

—O—
Roselandiečiai lietuviai laips

niškai eina prie vienybės, štai 
9 d. birželio, 1940, Sudento 
darže, 6600 W. lllth Street, 
bus didelis piknikas, kurį ren

gia bendrai šios draugijos: R. 
L. Moterų Kliubas, LDS 204 
kp., LDS 139 kp., L. D. Na
mo Bendrovė, Auksinės 
žvaigždės Kliubas ir Suvieny
tas R. L. Politikos Kliubas.

Tai vis didžiosios Roselando 
progresyvės draugijos, kurios 
supranta, kad vienybėje galy
bė. Mes galėsime ne tik pik
nikus ir šiaip parengimus ge
resnius surengti, bet apšvie- 
tos ir visuomenės darbe daug 
ką nuveikti. Vienybei ir drau
giškumui didėjant, pas rose- 
landiečius atgyja mintis pasi
statyti savo svetainę. Ar tas 
bus galima įvykinti, tai pri
klausys ne tik nuo draugijų, 
bet ir nuo pavienių Roselando 
gyventojų.

Kad svetainė yra reikalinga, 
tai parodo L. Darbininkų Sve
tainė, kuri yra tik parenduota 
ir nėra galima visi paranku- 
mai taisyti. Kiek čia lietu
viškai veikiama: L. D. Aido 
Choras, Moterų Choras, vaiku
čių draugijėlė kas savaitę mo
kinasi dainuoti, lošti. čia 
įvyksta prelekcijos, prakalbos, 
įvairių draugijų ir įvairių ko
misijų susirinkimai ir net dau
gybė vestuvių bei bankietų, 
kur privatiškuose namuose ne
būtų taip pasekmingi ir sve
čiams parankūs; įvyksta taip
gi koncertai ir tt. K. D.

—o—
LDS Jaunimo Vajaus Eiga
Lietuvių Darbininkų Susivie

nijimo Chicagos kuopos pusė
tinai gražiai darbuojasi va
jaus lauke, šiom dienom Mo
narchs kuopa išsiuntė į cen-

Viso iš Chicagos laike va
jaus jaunimo kuopos gavo 96 
naujus narius, 

i o
Rengiamės prie Konferencijos

Birželio 9 d., Auditorium 
viešbutyje, įvyks*LDS jauni
mo konferencija. Delegatų bus 
iš Clevelando, Detroito, Grand 
Rapids, Kenosha, Springfield 
ir kitų miestų. Ši jaunimo kon
ferencija bus pasirengimas 
prie LDS jubiliejinio seimo 
Brooklyne. J. S.

Sudužo Naujas Orlaivis 
Amerikos Laivyno

Los Angeles, Calif.— čia 
buvo nelaimingai bandomas 
Douglas orlaivis, ką tik 
pastatytas Jungtinių Vals
tijų laivynui. Pakilus, su
stojo motoras; krito oriai-

Shenandoah, Pa.
Drg. Stasio Kuzmicko žmo

na susilaukė dukrelę. Puiku!
Draugas Kuzmickas yra 

“Laisvės” platintojas ir sėk
mingas verbuotojas LDS nau
jų narių. Kuzmickas ir jo 
žmonelė taipgi yra talentin
gi dainininkai, plačiai pasižy
mėję meno srityje dainavimu 
ir vaidinimu operetėse.

Kuzmickai jau turi apie 4 ' 
m. sūnelj, o dabar susilaukė 
dukrelės, tai graži darbinin
kiška šeima.

Rep.
- ..r.. <

vis, sudužo ir sudegė, o su 
juom žuvo du lakūnai ir du 
oficieriai.

Tai buvo karinio trans
porto orlaivis, svėręs 9 to
nus.

—Sakyk, ko tu taip spoksai 
į duris?

—Ach, aš saugau savo paltą, 
—tavo jau išnešė...
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HANDY LUNCH
A. ADAKAUSKAS, Sav.

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

Pirmos Rūšies Maistas. Nesigailėsite Atsilankę.

HANDY LUNCH
1222 Mount Royal East, Montreal, Canada

# Tel., CH. 0228
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LAISVES PIKNIKAS
Rengia Amerikos Lietuvių Literatūros Draugijos 25 kp., naudai dienraščio “Laisves”.

Įvyks Sekmadienį 9 Birželio-June, Pradžia 10 v. r

Philadelphia, Pa.

PIKNIKAS
Rengia Darbininkiškų Organizacijų 

Veikiantysis Komitetas

Įvyks Sekmadienį

Birželio 9 June
Mikolaičio Sodne
EDDINGTON, PA.

Prasidės 10 valandą ryte

GERA ORKESTRĄ ŠOKIAMS 
Bus ir kitokių pamarginimų

Gerbiamieji! Senus ir jau
nus kviečiamo dalyvauti šiame 
piknike kuo skaitlingiausiai, 
nes rengėjai yra pasiruošę 
kuo mandagiausiai svečiams 
patarnauti.

KELRODIS: Mašinoms va
žiuokite Frankford Ave. iki 
City Line. Nuo ten sukite po 
kairei. Karais — imkit No. 66 
karą taip pat Frankford Ave.

■Mi

mi■Mi

ISietyno Choras iš Newarko dalyvaus šiame piknike.

LIBERTY PARK, Eastern & Moffett Avės., BALTIMORE
jjGž5* Back River Car Line

------------------------------  IŠTISA PROGRAMA:------------------------------ a
Sietyno Choras Newark, N. J., Baltimore^ Lyros Choras, Rusų - Ukrainų Choras, Philadelphijos 

Lyros Choras, Shenandoah Grupe gerų išlavintų dainininkų. Svarbią prakalbą pasakys D. M. 
šolomskas, A.L.D.L.D. Sekretorius.

B—...................    •........... —--------------------------------- ----- ——----------------------—  -------- □
Skaitlingai dalyvaukite šiame piknike, išgirskite puikią programą ir svarbias prakalbas.

Stambios pinigines dovanos prie įžangos bilieto: 1) $25.00; 2) $15; 3) $10. Trys po $5. 
Išanksto įsigykite įžangos bilietą ir išbandykite savo laimę.

C. Mikolaitis, V. Yonaitis Swingopatos Orkestrą gros Šokiams nuo 2:30 vai. po pietų

DIRECTIONS: From Baltimore ride Eastern* Ave. to Moffett Ave. where you will fnid the park. By trolley, 
take 23 Backriver Car which will take you directly to the park. From Philadelphia take route 40 and ride to 

Stemmers Run which is about 9 miles from Baltimore. Here you will find two traffic lights and on the south
west corner of the crossroads is a Gulf Gasoline Station. At these crossroads turn to the left and ride 3^ miles, 
keeping to the right until you reach Eastern Ave. On Eastern Ave. turn to the right and ride a mile to the ’ 
park.
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So. Boston, Mass.
Pranešimas

Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo 62 kuopos nariai ir na
rės: Malonėkite atnešti tikie- 
tus dėl išdavimo dovanų. Pir
mutinė dovana yra nuo mū
sų gerbiamų Ketvirčių, tai ra
dio vertės $35 ir piniginė do
vana trys doleriai.

Kuopos susirinkimas įvyks 
šį penktadienį, birželio 7 d., 
7:30 vai. vakare, po num. 
376 W. Broadway. Taipgi at
siveskite ir naujų narių prira
šyti prie LDS. žinokite, jog 
tai paskutinis susirinkimas, 
kuriame galėsite naujus na
rius prirašyt be mokėjimo 
įstojimo.

Tą patį vakarą susirinkime 
bus paskaita. Ją duos Dr. Pil
ka.

Organizatorius J. B.
Ekstra!

Pirmutinis šio pavasario pik
nikas įvyks birželio 8 ir 9 die
nomis, tai yra, subatoje ir ne
dėlioję. Jį rengia Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo trys 
kuopos, būtent, So. Bostono 62 
kuopa, Montellos 67 kuopa ir 
Stoughtono 71 kp. (Bet kodėl 
nepažymėjote, kur šis pikni
kas įvyks? — Red.) Todėl vi
sus lietuvius iš visos plačios 
apylinkės kviečiame dalyvaut.

Apsileidimas

Nors pavėluotai, bet reikia 
šis tas pasakyti apie LDS 62 
kuopos parengimą “penny 
sale,“ kuris įvyko gegužės 19 
dieną. Mažai narių dalyvavo. 
Už tai reikia narius pabarti. 
Girdėjau, kad mūsų kuopa tu
ri apie 100 narių. Tai puikus 
būrelis žmonių. Ale kad jie 
nelanko kuopos parengimų. 
Bet jie labai rūgoja, kai rei
kia mokėti po 5 centus ekstra 
mokesčių kuopos reikalams. 
Bet jeigu parengimus remtų ir 
kuopa turėtų pinigų, tai ne
reiktų mokėti. Tačiau nelan
ko. Tai didelis apsileidimas.

Aš noriu narius paklausti, 
kas būtų, jeigu mes visi nesi
rūpintume savo organizacija? 
Juk Susivienijimas yra visiems 
lygiai geras ir naudingas. To
dėl jis turėtų visiems lygiai ir 
rūpėti.

LDS Narys.

riame dirba 350 moterų, iš
siuvinėjo visokius dalykėlius. 
Visuomenė buvo leidžiama 
per visą skyrių veltui pasige
rėti tuo jų darbu. Lankytojų 
buvo tūkstančiai. Ir tai buvo 
ko pasižiūrėti. Tuos dalykus 
paskui aukojo biedniems žmo
nėms.

Bedarbį Rado Negyvą

Gegužės 25 dieną rado ne
gyvą A. D., 55 metų amžiaus 
bedarbį. Rado ant gaso kom
panijos nuosavybės. Jis dirbo 
šioje įmonėje per tris metus, 
bet paskutiniais laikais buvo 
paleistas iš darbo. Jis paliko 
nubudime moterį su trimis kū
dikiais.

Mat, čia jei darbo netekai, 
tai kitą gauti nebėra vilties. 
Ypač seniem žmonėms sunku 
darbą gauti, kai gatvėmis 
slankioja šimtai jaunų bedar
bių. «

Vagystes

Gegužės 28 dieną įvyko dvi 
vagystės. Vagys iš namų pa
vogė visokių auksadaikčių ver
tės $8,000. Vagysčių pasitaiko 
beveik kas savaitė. Tai vis kri- 
zio rezultatai.

Gegužės 21 dieną rado ant 
geležinkelio dar jauną negy
vą žmogų. Jis turėjo 35 me
tus amžiaus. Tai buvo varg
šas bedarbis.

Istoriškas Susirinkimas

Birželio 1 dieną Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo 110 
kuopa turėjo reikšmingą susi
rinkimą. Net keturi nauji na
riai įstojo į kuopą. Reiškia, 
garbingai užbaigėme jubilieji
nį vajų, žinoma, jie patys ne
atėjo, juos turėjo prikalbinti 
mūsų veikėjai, kaip tai, J. 
Daugirdas ir R. čiulada. Reiš
kia, pagal mūsų koloniją, tai 
kuopa gerai pasirodė. Ji jau 
baigia kopti iki pusės šimto 
narių.

Griaustinis.

Lowell, Mass.
Oro Bangomis

Birželio 2 dieną Lietuvių 
Piliečių Kliubas apvaikščiojo 
savo 20 metų gyvavimo sukak
tį oro bangomis. Darban bu
vo pakinkytos visos meniškos 
spėkos. Jų tarpe buvo girdėta 
ir Balso Choras ir Piliečių 
Kliuba orkestrą. Aš nuo sa
vęs linkiu Piliečių Kliubui su
laukti ir kitų 20 metų.

‘l

Siuvinių Paroda
WPA moterų skyrius, ku

Springfield, 111.
Čeverykų išdirbystė šiuom 

kartu .dirba prastai. Dauguma 
darbininkų tegauna tik pusę 
laiko išdirbt. Amerikos Dar
bo Federacijos unija nori su- 
organizuot į uniją apie 700 
žmonių. Bet, matyt, nesiseka 
padaryt tą vienybę tarp dar
bo žmonių. Viena, per bran
gus įsirašymas į uniją, tlu do
leriai ar su virš. Mėnesinių, 
mokesčių irgi reikia mokėt į 
du doleriu. Tai vieni rašosi 
ir moka tą mokestį. Bet nesu
laukdami greito visų darbinin
kų susiorganizavimo, nusivylę 
nori atsimest ir nemokėt duo
klių į uniją. Kiti sako, kad 
unijos organizatoriai pasipini
gavę iš mūsų sau baliavoja.

Ar tas tiesa, ar ne, aš ne
žinau, nežinau ir unijos viso 
stovio bei veiklos. O kas dir
ba toje išdirbystėje ir laiko
si savo unijos, geriau žino vi-

“Laisves” Skaitytojų ir 
Platintojų Atydai

Iš priežasties kylimo kainų ant visko, turime griežčiau 
tvarkyti dienraščio reikalus. Kurių prenumeratos yra pasi
baigusios ir esame raginę atsinaujinti, prašome greit tai 
padaryti. Jei negausime greito atsakymo,, po pasiuntimui 
paraginimo užsimokėti,' turėsime sulaikyti dienraščio siun
tinėjimą.

Visų “Laisvės” platintojų prašome skubiai aplankyti 
tuos skaitytojus, kurių prenumeratos pasibaigė ir kalbinti, 
kad užsimokėtų tuojau. Nes ilgai laukti atsinaujinimų ne
galime.

Šiuo momentu gauname daug naujų skaitytojų, kurie vie
nur ar kitur gavę pasiskaityti “Laisvę”, atsiunčia pinigus ir 
užsisako ją. Pasirodo, kad platintojai šiuom tarpu nekrei
pia dėmesio į gavimą savo dienraščiui naujų skaitytojų. 
Dabar galima gauti naujų skaitytojų, tik reikia darbuotis.

Yra keletas senų skaitytojų, kurių prašėme jau porą 
kartų atsinaujinti dienraštį, bet negavome atsakymo ir to
dėl buvome priversti sulaikyti dienraščio siuntinėjimą. Jų 
vietoje reikia gauti dvigubai naujų skaitytojų. Tad prašo
me dienraščio platintojų rūpintis gavime naujų skaitytojų.

“LAISVĖS” ADMINISTRACIJA.

Sen.. Norris (iš. Nebraskos) 
kritikuoja tuos, kurie gaudy
dami “penktuosius kolonis
tus,” bando užduoti smūgį ci

vilinėms žmonių laisvėms.

są tvarką ir galėtų dėl spau
dos parašyti pilnas žinias.

O kas link unijos reikalingu
mo dėl darbo žmonių, tai yra 
didelis ginklas prieš išnaudo
tojų tą prakeiktą surėdymo 
sistemą. Kas gi iškovojo ge
resnį užmokestį ir trumpes
nes valandas? Tai unijistai.

Philadelphia, * Pa. — Kar
dinolas Dougherty, minėda
mas 50 metų sukaktį nuo 
savo įšventimo į kunigus, 
pareiškė, jog Amerika turi 
rūpintis savais reikalais, 
nesikišt į Europos karų ir 
netarnaut kaip “įnagis tom 
Europos šalim, kurios ka
riauja dėl godumo ir kerš
to.” Jis priminė, jog daly
vavimas praeitame kare 
nieko gero Amerikai neda
vė.

Sekmadienį k a r d i nolas 
laikė mišias Miesto Stadiu- 
me, kur suėjo apie 150 tūk
stančių žmonių.

Washington. — Amerikos 
generalio štabo karininkai 
gavo pranešimų, kad mū
šiuose šiaurrytinėje Fran- 
cijoje vokiečiai gal prara
dę iki 40 procentų savo tan
kų, lėktuvų ir mechanizuo
tų įrengimų abelnai.

trečiadienio vakare, birželio 5, pari
jai ištaisyto  j International Cafe, 317 
W. Broadway, pas “Barney”. Pro
gramą pildys Elena Jankauskaitė, 
Richard Buividas, Ignas Kubiliūnas 
ir Havajiečių Orkestrą. “Bankietas 
ir šokiai prasidės 7:30 vai. vak. ir 
tęsis iki vėlumos. įžanga $1.00.

Lietuvių Piliečių Kliubas kviečia i 
visus skaitlingai atsilankyti ir links
ma laiką praleisti.

(132-133)

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

penktadienį, birželio 7 d., 8 vai. vak., 
15-17 Ann St. Nariai, dalyvaukite 
susirinkime, užsimokėkite duokles ir 
taipgi, turėsime svarbių dalykų ap
tarti. Sekr. K. K.

(132-133)

HARRISON-KEARNY, N. J.
LDS 168 kp. susirinkimas įvyks 

7 d. birželio, 7 vai. vak., Labor 
Lyceum Svet., 15-17 Ann St. Kvic-
čiame narius dalyvauti, turime svar
bių dalykų apsvarstyti. Atsiveskite 
ir naujų narių įrašyti. Sekr. P. R.

(132-133)

Penktai puslapli

VARPO KEPTUVE

—o—
Gegužės 23 Illinois valstijos 

seimelio senatas vienbalsiai 
priėmė Liliu, kuris padidina 
seneliams senatvės pensijas 
nuo 30 dol., iki 40 dol. į mė
nesį. Bet ir pirmiau buvo 
įstatymas, kad mokėti pensi
jos į mėnesį 30 dol. piliečiams 
65 metų amžiaus sulauku
siems. O ar mokėjo? Ar daug 
senelių gavo po 30 dol. ? Ot, 
po 15 bei 18 dolerių tai ga
vo ir vargo it tas gyvūnas po 
šašu. Laimė, kad turi šiokią 
tokią savo lūšną gyvent. O 
prieš pensijos gavimą ir tą 
turtą turi aprašyt dėl val
džios. Tau mirus valdžia lie
ka savininkė to namelio bei 
žemės. Jeigu kas norėtų sa
vintis tą turtelį, vaikai ar ko
kia giminė, tai valdžia parei- 
kalauna atmokėt dėl valdžios, 
kiek išmokėjo pensijos seniui 
bei seniams. KoL..gyvas esi, 
turi taksus ir pataisymus pats 
užsimokėt ir apsirūpint iš tos 
pensijos. Mat, tavo nuosavybė 
iki gyvas. Netaisysi prakiuru
sio stogo, lietus lis tau * ant 
galvos pačiam. Valdininkas to 
nejaus ir nešals.

Tai reiškia, viską . ir visa 
kas tau reikia pragyvenimui, 
apsirūpink, vargdieni, iš tosj 
pensijos 15 bei 18 dolerių per 
mėnesį laikoI. Tu senas ir tau 
nereikia kad ir gydytojo ar 
gyduolių susirgus. Mat, kuo 
greičiau tave liga bei mirtis 
pakirs, bus lengviau dėl mū-
sų valdininkų ir pačios visos 
valdžios.

Dar nėra ko džiaugtis iš to 
40 dol. mėnesinės pensijos 
įstatymo. Gal pridės tam, kas 
gavo 15 dol., gal gaus 17 dol., 
o kas gavo 18 dol., gaus 20 
dol., Tai savas lindynes turin
tieji. O pavieniai ir neturinti 
kur prisiglausti, gavo po 20 ir 
21 dol., gal padidins ir gaus 
25 dol. Juk, mat, reikia kur 
kokia susirasti būda bei ’šau
te dėl gyvenimo. Kad ati
duotų visą pensiją, kaip yra 
įstatyme padaryta, tai seneliai 
galėtų žmoniškai gyvent ir sa
vo senas dienas užbaigtų, iki 
gyvybė užgestų. Galėtų kąs
nelį kitą geresnio valgio su- 
valgyt. Nereiktų ir šalt tiek 
daug.

—o—
Anglies kasyklos dirba 3-4 

dienas į savaitę, katros neuž
darytos. O kelioliką kasyklų 
uždarė ir be rudens neatida
rys.

—o—
Oras iki šiol vėsokas. Lie

taus esti po biskį.
A. Čekanauskas.

“LAISVĖS” SPAUSTUVĖ
Daro visokius spaudos dar

bus organizacijom 
ir biznieriam ____

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
PHILADELPHIA, PA.

Ruošiamame darbininkiškų organi
zacijų piknike, sekmadienį, 9 d. birže
lio, Mikolaičio Farmoj, dalyvaus d. 
B. Karosienė; iš tolintos Californijos.

A. J. S.
(133-134)

NAUJOS ANGLIJOS 
VISUOMENEI

Sekmadienį, birželio 9 d., Olympia 
Parke, Shrewsbury įvyks Lietuvių 
Meno Sąjungos 2-ro Apskr. metinis 
piknikas. Programo pildyme daly
vaus apskričio chorai ir grupes taip
gi solistas Ig. Kubiliūnas. Bus iš
duota 4 dovanos pinigais ir 10 daik
tais. Kviečiame jumis dalyvauti, 
linksmai laiką praleisti. Kom.

(133-135)

ATYDAI 2-ro APSKRIČIO 
VIENETOM

Menininkai, visi kurie turit aps
kričio pikniko tikintus platinimui 
dėl 9-tos dienos birželio, būtinai tu
rėkite juos su savim piknike, par
duotus ir neparduotus, kad būtų ga
lima išduoti dovanas be trukdymo.

Sekr.
(133-134)

CAMDEN, N. J.
ALDLD ir LDS kuopų susirinki

mas įvyks penktadienį, 7 d. birže
lio, pas Valinčius, 901 N. 7th St. 
Abiejų kuopų nariai kviečiami daly
vauti, nes yra bėgamų reikalų, ku
riuos turėsime apkalbėti. Taipgi 
kviečiame- ir ne narius prisirašyti 
prie mūsų draugijų.

Sekr.
(132-133)

HUDSON, MASS.
ALDLD 103 kp. susirinkimas įvyks 

7 d. birželio, 7 v. v., LPK Svet., 17 
School St. Prašome narių dalyvauti 
susirinkime, nes turime daug svar
bių dalykų aptarti, ypač “Laisves” 
spaudos pikniką, reikia išrinkti dar
bininkų, taipgi turime užsimokėti 
duokles. Org.

(132-133)

SO. BOSTON, MASS.
‘South Bostono Lietuvių Piliečių 

Kliubas rengia puikų “Bankietą”

HAMTRAMCK, MICH.
LLD 188 kp. susirinkimas įvyks 

penktadienį, birželio 7 d., 7:30 vai. 
vak., 1035 Caniff. Malonėkite visi 
nariai dalyvauti, nes susirinkimas 
bus labai svarbus. Atsiveskite ir 
naujų narių, nes vajus prailgintas 
iki pabaigai metų. Sekr.

(132-133)

HARTFORD, CONN.
Lietuvos Sūnų ir Dukterų Drau

gija ruošia pikniką, birželio 9 d., 
Lietuvių Parke, Sta, 24, Glastonbu
ry Line, E. Hartforde. Pradžia 1 vai. 
po pietų. Turėsime gerą orkestrą šo-' 
kiams, bus ir laimėjimų. Bušai iš
eis nuo 155 Hungerford St., 2 vai. 
po pietų. Įžanga 25c. Bus užkan
džių ir gėrimų. Kviečiame dalyvau
ti. Kom.

’ (132-134)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 149 kp. susirinkimas 

įvyks ketvirtadienį, birželio 6 d., 
2316 Margaret St., 8 v. v. Visi na
riai yra kviečiami atsilankyti. — P. 
M. Sekr. (131-133)

PHILADELPHIA, PA.
Draugai, kurie paėmėt Baltimorės 

“Laisvės” pikniko platinimui bilie
tukus, prašome sugrąžinti' šį ket
virtadienį, birželio 6 d., 8 v. v., 735 
Fairmount Ave. — J. Šmitienė.

(131-133)
H--------------------------------------------- S

DR. J. J. KAŠKIAUC1US
Telefonas: Humboldt 2-7964

530 SUMMER AVENUE 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

rįl----------------------------------------------a

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 COURT STREET 
Brooklyn, N. V.

Tel. Triangle 5-3622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

: ĮSIGYKITE DABAR
• žemiau parodyta tik keli iš mūsų didelio sandelio
• šios rūšies daiktų.
• yourOldWatCH: J. mfdk.

TRADE IT IN FOR A 1

I^JEWELj
IBulovaI

ŽIEDAI

nuo $1.50 augštyn 
Daimantai 

Melsvi-balti ir perfekto

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

ROBERT
LIPTON

JEWELER 
Įsteigta 1892

701 GRAND STREET
BROOKLYN, N. Y.

Tarpo 
Graham & Manhattan Avcs.

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

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

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

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

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

DIDŽIAUSIAS JŪS ESATE
PIDKIMVQ r 1KK11N i □ 8 KUBIŠKŲ PĖDU

GENERAL ELECTRIC

tykite G-E. Tai Pirkinys!

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.”
VISOS DĖŽUTĖS PLIENINĖS. 
NERODĖJANCIO PLIENO stip
rus šaldytuvas, šaltumo rodyklė. 
Viduje šviesa. Daržovėm klėtka. 
7 kavalku spalvotos lėkštės. Įbu- 
davotas plieninis G-E Taupymo 
prietaisas.

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 imokėėti perkant ir

5 metai išmokėjimui.

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

664 Grand Street Brooklyn, N. Y.
EVergreen <-8734

SKELBK1TES “LAISVĖJE”
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Ilgos Eilės Lūkuriuoja 
Maisto Perviršiaus

Amerikoj turime maisto 
perviršių, bet kad maisto gau
ti, bedarbiai ir mažai uždir
banti biednuomenė priversta 
laukti ilgiausias valandas lini
jose. Harleme veik neužmato
mo ilgio linijos susiformuoja 
dar prieš 6 vai. ryto ir taip 
stovi iki geroko priešpiečio, o 
kartais ir ilgiau. Birželio 4-tą 
tokios ' linijos buvo prie 135th 
St., ir prie Park Ave. ir Har
lem River.
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Ketvirtad., Birfelid 6, 1940
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LIETUVIŲ RAKANDŲ KRAUTUVĖ

Sekr.
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anks-
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54-me Skyriuje dvi 
mitingaudavom už
manau, kad jaunoji 
nori7 to vengti, tad 
kriaučius apsidirbti

surado 
daeita 
žudei-

kampas Logan 
jvyks LDS 13 
Kviečiame na- 
duoklės užvilk-

turesi- 
seimą.
Pirm.

Islando, 
kad tas 
miestas

Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėj e**.

Pigiai parduodama geras šaldyto- 
vas (ice-box), /beach chair, kūdikio 
lovuke, kanarkos klėtka, brušiai, vai
ko dviratis ir triratis ir šiaip viso
kie įrankiai. Atėję pamatysite. Žmo
gus apleidžia užsiėmimą. Kreipkitės: 
335, Hinsdale St., Apt. A5, 14th St., 
Canarsie Line, Sutter Ave. Stotis. 
Galima matyt 6 vai. vakaro.

EAST NEW YORK, N. Y.
Ketvirtadieni, 6 d. birželio, 8 v. v. 

Logan Inn Patalpoj, 
St. ir Atlantic Avė., 
kuopos susirinkimas, 
rius dalyvauti. Kurių
tos. kviečiame dalyvauti ir užsimo
kėti.

sios firmos atstovai.
Dar prieš oficialį atidary

mą, aikštėj turėjo programas 
Amalgameitai ir eilė kitų 
ganizacijų bei įstaigų.

J. LeVANDA—E. LeVANDA 
Tėvas ir Sūnus Levandauskal

UNDERTAKERS

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų.

J. GARŠVA
GraboHus-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

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

LeVANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

■ '? v

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

Telefonas EVergreen 7-1661

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS

Parduodame {vairius 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.

Siūlė Pratęst Subvę 
Iki Bay Ridge

Marcantonio Aiškins Ateiviams I t- Weinstock Nominuotas 
Distrikto TarybonŽalingus Bilius

Kongresmanas Vito Mar- 
cantonio atvyksta iš Wash- 
ingtono kalbėt newyorkiečių 
nepaprastame mįtinge, šaukia
mame gint Amerikos atei
viams. Jisai suteiks pirmaran- 
kių žinių apie dabar Jungti
nių Valstijų. Kongrese prave
damus ir ateinančius “prieš- 
ateivinius” bilius, kuriais re- 

i akcininkai nori atimt visų 
amerikiečių teises. O jau pa
žabotus, kaip žinia, lengviau

Baltiko Tautą Piknike — Proga Atvėsti, 
Pasilinksmint ir Paremt Gerą Tikslą

Baltiko 4 tautų — lietuvių, 
latvių, estų ir suomių — ren
giamame bendrame piknike, 
birželio 9-tą, bus gera proga 
užmiršti karščius, kadangi Ri
kers Estate Parkas, kuriame 
bus mūs piknikas, yra ant kal
niuko prie pat Flushing Bay, 
priešais LaGuardia (North 
Beach) Orportą. Ant pat kal
niuko viršūnės yra didelė at
viro oro platforma šokiams.

Rikers Estate Parkas 
dasi gale Steinway St. ir 
Ave., Astoria, L. I.

Prasidės Anksti

šios pramogos yra tame, kad 
visas pelnas skiriamas Am. 
Ateivių Gynimo Komitetui, ku
ris gina ateivius nuo persekio
jimo ir deportavimų.

galėtų nujoti ir į Europos im
perialistinį karą.

Kiti Kalbėtojai
Kiti kalbėtojai, kurie išsto

jo gint ateivius šiuo nepapras
tu momentu ir kurie pasižadė
jo kalbėt tame nepaprastame 
newyorkiečių mitinge yra se
kami : Leonard Goldsmith, CI- 
O sekret. New Jersey valsti
jos; Thomas Jones, New Yor- 
ko Miesto Jaunimo Kongreso 
prezidentas; kunigas John 
Howland Lathrop iš Brookly- 
no; Wilfred V. Reape ir. kiti.

Įdomių Matytų Pergyveni
mų papasakos advokatas Is
aac Shorr, kuris gynė daugelj 
areštuotų nelegaliuose Palme- 
rio “reiduose” 1920 m.

Louis Weinstock, veiklus 
pažangiųjų maliorių vadas, 
Lokale 848, kuriame jis pri
klauso, nominuotas į 9-to Dis- 
trikto Tarybos finansų sekre
torius. Weinstock gavo balsų 
341 prieš Mark Jackson, ga
vusį 185 balsus. Jacksoną iš
statė taip vadinami “progre
syviai malioriai,” sudėtinė so
cialdemokratų, s o cialistų, 
trockistų, lovestoniečių ir kitų 
su tais bendradarbiaujančių 
reakcininkų.

Miesto Tarybos Miestavų 
Reikalų Komiteto posėdyje p. 
Kleinfield, šios valstijos sena
torius, reikalavo pravest In
dependent subvę iki Bay 
Ridge, sakydamas, kad dabar 
duodamas BMT linijomis pa
tarnavimas tai sekcijai “da
rąs gėdą.”

Originaliai tarybininko Vo
gei buvo pasiūlyta pratęst Ind. 
liniją nuo Church Ave. pagal 
Fort Hamilton Parkway iki 
62nd St., iki 10th Avė., iki 
86th St., iki 14th Ave., Bath 
Beach ir iki Coney 
Tačiau nenumatoma, 
būtų vykdoma, nes 
neturįs tam pinigų.

CHARLES’
UP-TO-DATE

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

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

Gerai Patyrę Barberlal

ESTATE OF

BARRY P. SHAUNS
(Shallnskas)

FUNERAL HOME

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

' geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 

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

stočių BMT Line
Tel.: Glenmore 5-6191

K

Laikas ir Vieta

ran-
19th

Kitų 3 tautų priimta pikni
kai pradėt 10 vai. ryto, taip 
bus pradėtas ir šis. Programa 
bus apie 2-3.vai. po piet. At
važiavusiems iš ryto alkio ne
reikės kęsti, nes, apart mūs 
piknikuose turimų dešrų 
kopūstais ir sandvičių, 
bus “stew” ir “salads, 
šokių kitų piknikuos 
užkandžių ir gėrimų.

Lietuviai Programoj
Nuo lietuvių programoj 

dainuos Aido Choras, vado
vaujamas Aldonos Žilinskai
tės, aidiečių šokikių grupė 
šoks liaudies šokius, bus lietu
vių akrobatų grupė, taipgi ti
kimasi ir kai ko daugiau iš 
sporto srities. Sveikinimo kal
bą pasakys A. Bimba.

Programoj dalyvaus ir kitų 
3. tautų menininkai 
ninkai.

SU 
dar 

’ ir vi- 
galimų

ir sporti-

ir žais-
laimėto-

Įvairios lenktynės 
mes su dovanomis 
jams. Sporto ir lenktynių bei 
žaismių programą vest pasiža
dėjo Tom Yermal, žymusis 
lietuvių sporto rašytojas ir ži
novas.

Kita be galo svarbi pusė

Iš Baimės Pražilęs

Kliaučiai
(Lygietis ir Ratelninkas)
Nueinu į unijos ofisą, suei

nu vieną ratelninką.
—Tai, brolau, ir vėl turės

iu a ratelį.
—Kame dalykas? — klau

siu. .
—Nugi Jonas sutvers rate

lį. Dabar ir tu turėsi būti ra- 
telninku.

—Dėlko?
—Nugi buvęs jūsų didysis 

Jonas Buivydas bus lyderiu.
—Nesąmonę kalbi, brolau,— 

atsakiau, — paskalai, daugiau 
niekas.

Vėliau vienas kriaučius pa
rodė “Laisvėj”, trečiadienio, 
gegužės 29 d. laidoj, per
spausdintą J. Buivydo laišką, 
kokį siuntinėjo tūliems kriau- 
čiams, kviesdamas ateiti į su
sirinkimą pas A. Paškevičių, 
140 Farbell Avė. Maniau kai 
ką kalbėti, bet paskiau nu
sprendžiau palaukt toliau.

Nueinu į kriaučių šauktą 
susirinkimą trečiadienio vaka
rą, gegužės 29-tą. A. Linkui, 
jaunajam, išdavus Pildomosios 
Tarybos raportą, ir pažymėjus 
kad Pildomoji Taryba padarė 
pastabą Jonui Buivydui už 
šaukimą atskirų susirinkimų 
delegato rinkimui, kriaučiai 
pradėjo nerimauti. Girtina V. 
Zavecko gabumas, kad neda- 
leido iškelti lermą šiame kon
vencijos raportų mitinge. Po 
to persitikrinau, kad virš mi
nėtas ratelninkas teisingai 
pranašavo, kad Jonas Buivy
das 54-me Skyriuje tveria ra
telį.

Vėliau suėjęs A. Linkų, jau
nąjį, klausiu:

—Kamgi tu kėlei apie J. B. 
klausima, kad nebuvo Pild. 
Tarybos nutarta kelti ? Linkus 
rimtai atsakė:

—O jeigu 
ba nenutars, 
save nevalia 
kių šalutinių 
kimas nėra
kaipo tokis, čia yra 
politika ir žalinga vieną dar
bininką pjudyti prieš kitą. Aš 
gerai žinau jūsų buvusias 
frakcijas 54-me Skyriuje, ko
kią jums naudą duodavo. Va
karus praleisdavot veltui, o 

i susi
rinkime išsikeikę eidavot na
mo. Nepraleiskite to, yyrai, 
pro ausis, kad vėlei neprisiei
tų padėti unijos reikalų svar
stymą į šoną, o už frakcijas 
peštis. Mes, jaunuomenė, su 
tuo nesutinkame, > mes norime 
unijos darbą dirbti bendrai, 
politiką padedame į šoną. Vie
nas kitas jaunuolis dar to ne
mato, tai vėliau pamatys, kad 
jį kas klaidingai suvedžioda
vo. Aš pamačiau nešvarių, kir
šintojų. žalingą darbą ir ,me- 
čiau juos. Tai, brolau, neuž
miršk ir tėmykie juos.

Aš pilnai sutinku su Lin-

Nepaprastas masinis 
gas protestui prieš ateiviams 
žalingus bilius įvyks šį penk
tadienį, birželio 7-tą, 8 :30 va
karo, Manhattan Center, 34th 
St. ir 8th Avė., N. Y. Įžanga 
nemokama. Visi norinti išgirs
ti sau brangių informacijų 
ateivių reikalais ir pareikšti 
protestą prieš ateivių perse
kiojimą, raginami dalyvauti. 
Kviečia amerikonus ir atei
vius.

Mitingą rengia Amerikinis 
Komitetas Ateiviams Ginti. 
(Tas pats komitetas, kurio 
darbui finansiniai paremti 
ruošiama lietuvių ir kitų 3 
Baltiko tautų bendras pikni
kas ir kurio nacionalis sekre
torius Irving Novick kalbės 
bendrame piknike birželio 9- 
tą-)

Garmentiečiiį Delegatai Drįso Išsireikšt 
Prieš Trečią Terminą, — Atėmė Balsą

Užkuriniai nusiteikusių so
cialdemokratų ir lovestoniečių 
vadovaujamoj konvencijoj, 
nežiūrint gerai pašmeruotos 
mašinos, ponai turėjo nema
lonumo su trečiojo termino 
rezoliucija. Rezoliucijų komi
sijoj atsirado grupė, kuri iš
drįso kelt balsą prieš viršinin
kų valią.

Joseph Boruchovitz, Lokalo 
117-to delegatas, norėjo kon
vencijai perskaityt rezoliucijų 
komisijos mažumos raportą, 
bet čia visi tie unijos viršinin
kų ir kitų už karą duduot su
kviestų iškalbių oratorių taip 
daug šūkautieji obalsiai apie 
‘‘toleranciją,” “demokratiją,” 
“mažumų teises” ir tt., tuojau 
dingo, konvencijos kapitonai 
su savo klikomis ėmė staugt, 
o Dubinskis tuojau įsakė eit 
nuo platformos, Boruchovitz’- 
čiaus trumpą'vraportą nutrau
kiant per pusę.' Nors iš dele
gacijos buvo daug reikalavi-

mų balso, bet jo daugiau nie
kas negavo, kaip tik Luigi An- 
tonini, pirmasis vice-preziden- 
tas, atkaklusis karo apaštalas 
Am. Darbo Partijoj; Julius 
Hochman, vice-prezidentas ir 
rezoliucijų komisijos pirmi
ninkas, ir pats Dubinskis.

Mini Carson, Lokalo 101 at
stovė iš San Francisco, irgi 
šaukė balso ir bandė kalbėt iš 
savo vietos, bet Dubihskis įsa
kė jai sėstis. Rezoliucija sku
binta pravaryt net formali© į- 
nešimo uždaryt debatus neda
vus.

. Tai taip “vienbalsiai” “pri
imama” darbininkų konvenci
jose rezoliucijos už trečią ter
miną ir greta su juo einančią 
karo isteriją.

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

NOTARY 
PUBLIC

BAR ir GRILL 
LIETUVIŲ RESTAURANAS 
Įdomiai {puošta lietuviška aludė 

ant Grand Street 
Rheingold extra Dry Alus. 

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės

Turime ir kambarių pernakvot 
arba savaitiniai išrandavot
JOSEPH ZEIDAT .

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

Telephone 
STagg 2-5043

660 Grand Street Brooklyn, N. Y
Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai z

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

AMERICAN COMMON,, PASAULIO PARODOJ

A.

SUSIRINKIMAI
MASPETH, L. I.

LDS 13 kuopos susirinkimas 
atsibus ketvirtadienį;. 6 d. bir
želio, 7:30 vai. vakare, Za- 
bielskio svetainėje, 61-38—56 
Road, Maspeth, N. Y.

Draugės ir draugai, visi bū
tinai dalyvaukite, nes 
me išrinkti delegatus į 

J. Kalvaitis, 
(132-133)

Herman A. Oberman, advo
katas, turįs raštinę 50 Court 
St., sulaikytas kaltinimu, kad 
jis iš Lodzer Young Men’s So
ciety iždo išeikvojęs $12,800 
draugijai prezidentaudamas.

Advokatas, kaip sakoma 
kaltinime, tapęs draugijos pir
mininku 1936 m. ir iš bankų 
išėmęs pinigus. Bet sekamais 
metais prezidentu buvęs iš
rinktas kitas ir per tuos metus 
Obermano plaukai pražilę iš 
baimės, kad jis galįs būti su
sektas. Jis vėl patekęs prezi- 
dentystėn 1938 m., tačiau vė
liau vistiek susekta ir iškelta 
jo šelmystė. Jis prisipažinęs ir j paskiau 54-to Skyriaus

Pildomoji Tary- 
ar tai man nuo 

pasakyti, kad to- 
susirinkimų šau- 

unijos veikimas, 
dortina”

$4,800 atmokėjęs, bet toliau 
nemokant, d-ja jį apskundė ir 
areštuodino.

New Yorke sulaikė 3 vyrus 
ir 1 moterį, menamus esant 
atsakomingais už $80,000 ver
tės apiplėšimą ant Park Ave. 
Bet jieškomus brangumynus 
kas nors pristatė subvės šėpon 
ir raktą detektyvams jau po 
tų 4 arešto.

Už laikymą subvės durų 
nuo užsidarymo, jūreivis C.

Haymond nubaustas užsi-
kėt $10.

ši naujai įtaisyta aikštė ir 
platforma pavadinta Ameri
can Common.
. Aikštę įruošė Sears, Roe
buck firma dalyje to žemės 
ploto, kur stovėjo Sovietų Pa- 
vilionas. Įrengta nemaža, sto
gu apgaubta, platforma (mu
sic shell) programoms, su 
garsiakalbių sistema, o prieš 
platforma įtaisyta kėdės 4- 
iem tūkstančiam publikos.

Aikštė taikyta masinėms 
programoms tų grupių, kurios 
permažos užimt Taikos Aikštę 
arba kurioms reikalingomis 
dienomis Taikos Aikštė nepri
einama. Čion manoma kas sa
vaitę turėti skirtingų tautinių 
grupių programas ir tas ban
dyta atžymėti oficialėse atida
rymo iškilmėse, pakviečiant 
po grupę žmonių iš daugelio 
tautų, tame skaičiuje ir lietu
vių. Ponas Vytautas Stašins
kas, Lietuvos konsulato atašė, 
buvo pakviestas kalbėti varde 
lietuvių, taipgi dalyvavo tau
tiškais rūbais pasirėdžusių 
moterų grupė. Kalbėjo p. Roo- 
seveltienė, valstijos, miesto, 
parodos, taipgi aįkštę įsteigu-

kaus pareiškimu ir 'jo nuomo
ne, kad mes, seniai kriaučiai, 
turėdami 
frakcijas, 
dyką. Aš 
gentkartė 
aš raginu
su tais biauradarbiais — iš 
naujo frakcijų tvėrėjais.

Senas Lygietis

Mirė “Inkorporuotų 
Žudeiku” Išdavėjas

Birželio 3-čią, Rikers Salos 
kalėjime, mirė Harry Ru
dolph, nuteistas pustrečius 
metus kalėti už vagystęPTik 
jam mirus, Brooklyno proku
roras O’Dwyer paskelbė vie
šai, jog tai dėka Rudolpho 
originalėms informacijom per
eito vasario 2-rą jis 
siūlo galą, kurį sekant 
ir pats “Inkorporuotų 
kų” lizdas.

Rudolpho parodymų
čiau neskelbė, kad apsaugot jj 
nuo kerštinčių ir kad nepa- 
kenkt susekimui daugiau ry
šių.

PARDAVIMAI“

(132-133)

“PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau apsivędimui merginos ar 

našlės nuo 30 iki 40 m. amžiaus, pa
žangių minčių, mylinčią namų švarą, 
turtas nesvarbu. Aukščio 5 p. 4 c.

Aš amžiaus 38 m., turiu gerą dar
bą. Prašau kreiptis šiuo antrašu: 
E. M. 11514 E. 118th St.. New York 
City, N. Y. (131-133)
“ RADIO

Lietuvių Radio Draugija praneša, 
kad metinis koncertas ir šokiai jvyks 
spalių (Oct.) 20 d., Grand Paradise 
Salėj, Brooklyne.. Prašoma, per L. 
R. D. nerengti tą dieną parengimų, 
bet dalyvauti parengime.

LRD, Vyt. Ubarevičius, Pranešėjas.
(132-133) ...

Lietuviu 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 aproka\.mus be jokio mokesčio.

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. — Brooklyn — “Laisves” Name

REIKALAVIMAI
Jeigu kas nori veltui gauti atos

togų ant ūkio, tai gali padirbėti ke
lias valandas pas mus. Gaus kamba
rį ir valgi veltui. Prašome kreiptis 
sekamu antrašu; M. Bubiencik, R. D. 
4, Richfield Springs, N. Y.

(132-134)

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y. 

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

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

namų darbo, kllbasai 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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