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Čikagos Ponams Nepatiks.
Kas Tautos Priešas?

Rašo R# Mizara

Anglija paskyrė naujuoju 
’ ambasadoriumi Maskvoj p.
Stafford Cripps, šis vyras per 
pastaruosius kelis metus buvo 
didelis šalininkas Liaudies 
Fronto Anglijoj ir dėlto Dar
bo Partijos biurokratai jo la
bai neapkentė. Jis buvo geras 
draugas ir Sovietų Sąjungos.

Francija taipgi nori siųsti 
Maskvon naują, kairesnį 
žmogų ambasadoriumi. Juo- 
mi, sakoma, esąs p. Labonne, 
buvęs Francijos ambasadorius 
Ispanijos respublikai.

Vadinasi, tiek Anglija, tiek 
Francija pradėjo Maskvai že
mai nusilenkti.

O ar senai čia Paryžiaus po
nai šūkalojo, būk reikią pa
skelbti Sovietams karą?! Ar 
senai čia Anglijos ir Franci
jos viešpačiai siuntė ginklus 
Suomijos baltiesiems prieš So
vietus ir norėjo pasiųsti savo 
kariuomenės divizijas? Ar se
nai čia Paryžiuje buvo pada
rytas pogromas ant Sovietų 
komercinės įstaigos ? !

Tuojau, kada Sovietų Są
junga padarė komercinę ir ne
puolimo sutartis su Vokietija, 
tai daugelis politinių ablavu- 
kų šūkalojo, būk nuo dabar 
Sovietai patapę “Hitlerio tal
kininkais.” Girdi, tarp Sovie
tų ir Vokietijos esanti padary
ta slapta militarinė sutartis. 
Visokių niekų tuomet buvo 
pritaukšta.

Mes gi teigėme, kad Sovie
tų Sąjunga pasiliks neutralė. 
Trokšdama taikos, jinai ban
dys sugyventi su visais kaimy
nais gražiai, taikiai; jinai ban
dys sugyventi su yisu pasau
liai taikoj. Tik jei kada kuri 
nors šalis bandytų ją provo
kuoti, atsisakytų nuo taikaus 
sugyvenimo, Sovietų Sąjunga 
bandytų jai atsakyti tuo pa
tim.

Na, ir gyvenimas tą mūsų 
teigimą pilniausiai patvirtino!

Žinia iš Kauno sako, kad 
Lietuvos vyriausybės organai 
suareštavo visą eilę tų žmo
nių, kurie dalyvavo raudonar
miečių vogime.

Prieš kelias dienas ponai 
Grigaitis ir šimutis griežtai 
pareiškė, būk ten jokių vo
gi m ų nebuvę, būk raudon
armiečiai pabėgę iš savo bazių 
todėl, kad Lietuvoj labai gerai 
žmonės gyveną!...

Taigi ši Kauno žinia (apie 
areštus) bus nemaloni tiems 
Čikagos ponams pilė!

Mūsų laikraštis spėjo ir 
spėja, kad raudonarmiečių 
vogimu užsiėmė tie žmonės, 
kurie tarnauja svetimai vals
tybei, norinčiai tarp Lietuvos 
ir Sovietų Sąjungos santykius 
paaštrinti.

Būtų gerai, kad p. Merkio 
vyriausybė visus tokius nenau
dėlius suimtų ir įkalintų, o iš 
kalėjimų išleistų visus anti
fašistus politinius kalinius.

Dar būtų Lietuvai geriau, 
jei Lietuvoj susidarytų demo
kratė vyriausybė, kuri re
prezentuotų daugumą Lietu
vos gyventojų.

Kuris žmogus šiandien sa
ko, kad Jungtinės Valstijos 
neprivalo kištis į Europos ka
rą, tas yra apšaukiamas “Hit
lerio agentu.”

Kuris žmogus 1917 metais 
sakė, kad Amerika neturi kiš
tis į Europos karą, tas buvo 
apšauktas “Kaizerio agentu.”

O tie, ką rėkė už karą 1917 
metais ir rėkia šiandien, —tie 
buvo ir yra skaitomi didžiau
siais patrijotais, puikiausiais 
tėvynainiais.

Bet šaltai protaująs žmo

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams
Užsieniuose $6.50 
Brooklyne $6.00 

Metams

................... ■ -.  —................................................................................................................... — .. . . ■ ------------------ j -....................... . ' .1-^.hl

No. 134 LAISVĖS ANTKATdefOnl^ Sta?gIM2®3878STREET Brooklyn, N. Y., Penktadienis, Birželio (June) 7, 1940 Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXX. Dienraščio XXII

Did is Francūzų- 
Vokiečiy Mūšis 
Dar Be Persvaros

Kertasi 2 Milionai Kariuomenės; Vokiečiai Kai kur Pra
laužė Prancūzų Liniją; Prancūzai Sako, “Padėtis Gera”.

Paryžius, birž. 6.—Milži
niškame mūšyje tarp fran- 
cūzų ir vokiečių dalyvauja 
viso apie du milionu ka
riuomenės iš abiejų pusių. 
Kautynės šėlsta 120 mylių 
fronte nuo Abbeville-pajū- 
rio iki Soissons, prie Aisne 
upės.
/Francūzų komanda sako, 

kad jų ‘‘padėtis gana gera. 
Priešai dar nesurikiavo , vi
sų savo jėgų.”

Francūzų vyriausybė pri
pažįsta, kad vokiečių tan
kai ir pėstininkai persigrū- 
mė per frontinę Somme upę 
keliose vietose tarp jūros 
ir Amiens miesto, 23-jų my
lių ilgio linijoj, bet “vokie
čiai atsimušė į antrąją 
francūzų apsigynimo liniją, 
kaip kakta į sieną.

Kai kur francūzai tyčia 
pasitraukė, idant praleist 
vokiečių tankus, o tada už
klupo nazių tankus ir su
naikino juos prieštankinė
mis kanuolėmis. Taip, pa
sak francūzų, jie supleški
nę šimtą vokiečių tankų 
prie Amiens.

Naujausi pranešimai iš 
Paryžiaus sako, jog vokie
čiai kai kur prasilaužė į 
francūzų Weygando liniją 
tiktai 5 ar 6 mylias gilyn; 
bet ta linija labai plati.

Vokiečiai Žada Greitu 
Laiku1 Užimt Paryžių

Berlin, birž. 6.—Vokiečių 
komanda praneša, kad jie 
privertė francūzus trauktis 
toliau atgal visose vietose, 
kur vokiečiai pralaužė pir
mąją francūzų apsigynimo 
liniją. Daugiausia vokiečiai 
pažygiavo pirmyn 23-jų 
mylių fronte tarp Amiens 
ir jūros. Jie taipgi prakir- 
tę francūzų liniją palei 
Ailette upę ir Somme-Aisne 
upių kanalą. Čia vokiečiai 
pasiekė punktą tik už 55 
mylių nuo Paryžiaus.

“Pati pirma mūšio diena 
parodė, jog francūzų Wey- 
gand tvirtovių linija negali 
atsilaikyti,” sako vokiečiai.

Vokiečiai siekia dešiniuo
ju savo sparnu užimt Fran
cijos prieplaukų miestus 
Havre ir Cherbourg ir nu
kirst francūzam susisieki
mą su Anglija per tas prie
plaukas; o kairysis vokiečių 
sparnas stengiasi apeit Pa
ryžių iš rytų - pietų pusės 
ir taip apsupt francūzų ar-

kaizerio agentas; nebuvo to
kiais nei Ruthenbergas nei 
Browderis.

Nėra Hitlerio agentais ir 
tie, kurie šiandien priešinasi 
Ameriką į karą įtraukti.

Mano nuomone, toki žmo
nės yra didžiausi savo tautos 
mylėtojai, josios brangintojai. 
O tie, ką mano -Šalį į Europos 
karą įtraukti —karą, vedamą 
dėl pasaulio perdalinimo, dėl 
pelnų, — yra savo krašto prie
šai!

miją iš dviejų šonų.
Nazių- valdininkai Berly

ne šneka, kad vokiečiai už
imsiu Paryžių per vieną ar 
dvi savaites.

Orlaivių Žygiai

London, birželio 6. — 
Daugelis vokiečių lėktuvų 
bombardavo rytiniai-pietinį 
Anglijos pakraštį per 200 
mylių, taikydami į anglų 
orlaivių stovyklas. Anglai 
sako, “nematyt, kad vokie
čiai būtų padarę didesnių 
nuostolių.” Jie sužeidę tik- 
tai*6 asmenis ir nieko neuž
mušę.

Paryžius, birž. 6.—Vokie
čių orlaiviai vėl bombarda
vo pramonės miestą Lyon 
pietinėje Franci jo j e. Fran
cūzai teigia, kad jie nukir
tę žemyn 10 vokiečių or
laivių.

London,—Anglų ir fran
cūzų orlaiviai bombardavo 
kariškai svarbius punktus 
Hamburge ir kituose Vo
kietijos miestuos ir pade
gė kelis žibalo sandėlius, 
kaip sako anglai.

Berlin, geg. 6.—Vokiečių 
komanda tvirtina, kad tal
kininkų orlaiviai nepataiką 
į kariškai svarbias vietas 
Vokietijoj ir tik bergždžiai 
žudą farmerius ir miestų 
gyventojus.

Anglija Tikisi Geresnių 
Santikių su Sovietais

London. — Sovietų atsto
vai Londone išsireiškė, kad 
Sovietai turi bendrų reika
lų su Anglija ir Francija 
Juodosiose Mariose ir ryti
nėje dalyje Viduržemio Jū
ros, kaip praneša Associa
ted Press, amerikonų žinių 
agentūra.

Anglija' stengiasi page
rint savo santikius su So
vietais. Daugelis anglų kal
tina buvusią Chamberlaino 
valdžią, kad jinai blogino 
santikius tarp Anglijos ir 
Sovietų Sąjungos.

Anglija tikisi, kad jeigu 
pavyktų jai sumegst drau- 
giškesnius ,ryšius su Sovie
tais, tai gal Italija nedrįstų 
eit karan prieš talkininkus..

Sovietai Priėmė Anglijos' 
Ir Francijos Ambasadorius

Maskva. — Sovietų vy
riausybė priėmė naują An
glijos ambasadorių Sir Sta- 
ffordą Crippsą ir naują 
Francijos ambasadorių Eri- 
cą Labonne.

Kaunas, birž. 4.—Vilniu
je atidaryta plati meno-dai- 
lės paroda/ • ’

SOVIETAI IR AMERIKA 
ATGRASINA MUSSOLINĮ 

NUO JUGOSLAVIJOS

Belgrad, Jugoslavija. — 
Jugoslavų laikraščiai rašo, 
kad Sovietų Sąjunga ir 
Amerika darė spaudimą 
Italijai neužpult Jugoslavi
jos.

Jugoslavų ’politikai sako, 
jog Mussolinis atidėlioja 
savo karą todėl, kad Jung- 

‘ tinės Valstijos ir Sovietai 
duoda jam kai kuriuos per
sergėjimus.

Perša Aptaksuot Pavie
nių Algas Virš $800 

Per Metus
Washington. — Ameri

kos kongreso lėšų komisija 
užgyrė sumanymą, kuris 
reikalauja, kad pavieniai 
žmonės • gaunantieji virš 
800 dolerių įplaukų per me
tus turi mokėt valdžiai tak
sus. Darbininkas uždirban
tis centą daugiau kaip 15 
dolerių ir 38 centus per sa
vaitę turėtų mokėt taksus 
federalei valdžiai.

Vedęs vyras, gaunantis 
virš $2,000 per metus, pa
gal šį sumanymą, jau turė
tų mokėt taksus nuo savo 
algos ar kitokių įplaukų.,

Iki šiol pavieniai, kurių 
įplaukos siekė $1,000, ir ve
dusieji gaunantieji iki $2,- 
500 pajamų per, metus bu
vo paliuosuoti nuo taksų fe
deralei valdžiai.

Įnešimas užgirtas kon
gresinės komisijos reika
lauja abelnai sumažint pa- 
liuosavimus nuo taksų. Sa
ko, kad iki šiol pusė 
visų asmenų, kurie būtų 
turėję mokėt taksus, ta
čiau, išsisukdavo nuo tak
sų. Jie rodydavo įvairias 
taksų įstatymo išimtis, pa
gal kurias jie, girdi, turį 
būti paliuosuoti nuo taksų 
mokėjimo centralinei vald
žiai.

Skaičiuojama, jog pagal 
dabartinį taksų sumanymą 
tai valdžia galėtų gauti 
daugiau kaip bilioną dole
rių per metus extra įplau
kų, kurios esančios reika
lingos smarkiam Amerikos 
ginklavimui apsiginti.

Žinios iš Lietuvos
Areštuoja if Kvočia Nužiū
rimus Smurtininkus prieš 

Raudonarmiečius
Kaunas, birž. 4.—-Valdiš

kai pranešama, jog energin
gai dirba komisija, tyrinė
janti Sovietų skundus kas 
liečia grobimą raudonar
miečių. Suimta daug asme
nų kaip įtariamų smurti
ninkų, veikusių prieš Sovie
tų karius Lietuvoje.

Lietuvos valdžia sustipri
no policijos kontrolę apylin
kėse raudonarmiečių, sto
vyklų.

Kaunas. — Iki gegužės 
mėnesio gauta 30 milionų ir 
100 tūkstahęių ' litų viduji
nės paskolos Vilniaus rei
kalams,

Amerika Perves Tūk
stančius Savo Kanuo

lių Talkininkams
, ♦ ------------------------------------------------------------------------—*

Anglija ir Francija Gaus ir Šimtus Tūkstančiu, gal Mi
liūnus Amerikos Šautuvų, Užsilikusių nuo Praeito Karo

CIO ORGANIZUOS ORLAI
VIU PRAMONĖS DARBI

NINKUS I UNIJA

Washington. — Jungti
nių Valstijų generalis pro
kuroras R. H. Jackson pa
tvarkė, jog šios šalies val
džia, pagal 1919 metų įsta
tymą, gali perleist Anglijai 
ir Francijai perviršius Am
erikos ginklų ir amunicijos.

Amerika dąbar turi apie 
5 tūkstančius senesnių lau
ko kanuolių su 75 milimet
rų pločio gerklėmis ir dau
giau kaip 2,000,000 Enfiel- 
do ir Springfieldo šautuvų 
su daugiais šovinių ir kul
kų. Šie šautuvai, kanuolės 
ir šoviniai yra užsilikę nuo 
praeito pasaulinio karo ir 
laikomi negana naujoviš
kais pačioms Jungtinėms 
Valstijoms.
Kaip Patenkinami Tarptau

tiniai Įstatymai
Tarptautiniai įstatymai 

u ž d r a u džia nekariaujan
čios šalies valdžiai tiesiogi
niai <pardavinėt ar perlei- 
dinėt savo ginklus ir amu
niciją bet kuriai kariaujan
čiai šaliai.

Amerikos generalis pro
kuroras Jackson*surado ši

Daladier, Francijos Ex- 
Premjeras, Pavarytas 

Iš Valdžios
Paryžius, birž. 6.—Fran

cijos ministeris pirminin
kas Paul Reynaud pašalino 
užsieninį ministerį Ed. Da- 
ladierą iš valdžios. Daladie- 
ras buvo ministeris pirmi
ninkas pirm P. Reynaudo.

Tapęs nauju ministeriu 
pirmininku, Reynaud paė
mė į savo rankas karo mi
nisteriją, o Daladierą pa
skyrė užsienių reikalų mi
nisteriu. Dabar pavaręs 
Daladierą, P.. Raynaud’as 
pasiskyrė pats save ir už
sieniniu ministeriu.

Premjeras P. Reynaud 
paskyrė žymųjį laikraščių 
leidėją Jeaną Prouvostą 
“žinių” (propagandos) mi
nisteriu ir pakeitė kelis ki
tus ministerius.

Amerikos Fabrikantai Bijo, 
Kad Nežūtų Karo Orderiai

Washington. — Ameriki
nės kompanijos, kurios sta
to orlaivius ir gamina ki
tus karo pabūklus pagal 
Anglijos ir Francijos užsa
kymus, bijo, kad Vokietija 
greit nelaimėtų karo. Nes 
tada dingtų daugumas tal
kininkų užsakymų.

Amerikos fabrikantai, 
pagal sutartį su talkinin
kais, pasižadėjo išpildyti 
daugį jų užsakymų tik 1942 
metais. .

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

tokį būdą patenkinti tarp
tautinius įstatymus ir tuo 
pačiu laiku perleisti talki
ninkam perviršius Ameri
kos ginklų ir amunicijos: 
Amerikos valdžia senesnė
mis kanuolėmis ir šautu
vais apmokės fabrikantam, 
dirbantiem naujus karo pa
būklus šiai šaliai; o fabri
kantai, nelaužydami tarp
tautinių įstatymų, galės 
tuos senesnius Amerikos 
valdžios karo pabūklus par- 
davinėt Anglijai ir Franci
jai.

Pranešimai iš Washingto- 
no sako, kad talkininkai 
tuo būdu greitai gaus bent 
2,500 kanuolių ir 600,000 
šautuvų iš Jungtinių Vals
tijų, o toliau ir daugiau. 
Nors šie ginklai nėra nau- 
joviškiausi, bet jie gana 
tinka vartojimui kare.

Dabar yra daroma suma
nymai Amerikos valdžiai, 
pagal kuriuos ji galėtų tei
sėtai perleist talkininkams 
dalį naujesnių šios šalies 
armijos orlaivių ir kai ku
riuos karinius Amerikos 
laivus-naikintuvus.

Spėja, kad Naziai Ren
giasi Užgrobt Uru- 
guajaus Respubliką
Montevideo, Uruguay. — 

Šioje Pietų Amerikos res
publikoje areštuota eilė 
nazių, ir Uruguayans poli-- 
cija rado pas juos fotogra
fijas ir planus orlaivių sto
vyklų, upių prieplaukų, ge
ležinkelio “mazgų”; sučiu
po ir kitus kariškai svar
bius dokumentus, — kaip 
praneša amerikonų kores
pondentai.

Šie korespondentai taipgi 
rašo, kad vokiečiai naziai 
palaiko savo slaptas kuopė-1 
les svarbiuose Uruguayans 
fabrikuose ir susisiekimų 
punktuose. Tas nazių kuo
pelės arba grupės vadina
mos “atspirties punktais.”

Pasak amerikonų kores
pondentų, vokiečiai pana
šiai veikią pagal bendrą 
planą ir Brazilijoj, Argen
tinoj ir kituose Pietų Ame
rikos kraštuose, ir palaiką 
slaptus susižinojimus tarp 
tų kraštų.
Dar Nežinia, Ko Vokiečiai 

Ten Siekią
Ar vokiečiai planuoja per 

staigų sukilimą užimt Uru- 
guay’ų, ar jie tik rengiasi 
padėt Hitleriui užgrobt tą 
šalį, jeigu Vokietija laimė
tų Europos karą, tatai dar 
nėra žinoma, kaip sako am
erikonų korespondentai.

ORAS,—Vidutiniai šilta.

gus, kuris nėra apkvaišintas 
karo nuodais, sutiks, jog 1917 
metais E. V. Debsas nebuvo

Washington. — CIO uni
jų centras planuoja su
traukti į industrinę uniją 
didelį skaičių darbininkų, 
kurie dabar smarkiai dirba 
karinius orlaivius.

CIO pildantysis komite
tas padarė pareiškimą, kad 
CIO unijos darys viską, kas 
tik galima, padėt Amerikai 
tinkamai apsiginkluot apsi
gynimui.

Washingtono Politikai 
Esą Susirūpinę Piety 
Amerikos Dalykais

Washington.— Generolas 
G. G. C. Marshall slapta sa
kė vienai Amerikos kongre
so komisijai, kad Pietinė
je Amerikoje “verdą” ko
kie tai nesmagumai, palie- ,• 
čianti Jungtines Valstijas.

Senatorius Walsh pareiš
kė senate, kad Jungtinių 
Valstijų vyriausybė veda 
derybas gaut stovyklas sa
vo kariniams orlaiviams 
Pietinėje Amerikoje.

Prez. Rooseveltas atsilie
pė, <kad nieko nežinąs apie 
tokias derybas.

Jungtinės Valstijos Siunčia
Šarvuotį į Uruguay^

Washington. — čionaiti- 
niai valdininkai kalba, kad 
jeigu Vokietija greitai su- * 
muštų talkininkus, tai gal 
naziai darytų sukilimus ir 
perversmus prieš respubli
kų valdžias Pietinėje Ame
rikoje; ir jei tos valdžios 
atsišąuktų į Jungtines Val
stijas, tai ši šalis duotų 
joms kariškos pagalbos.

Jungtinės Valstijos pa
siuntė savo šarvuotlaivį 
“Quincy” į Uruguay’ų, Pie
tinės Amerikos respubliką; 
sako, jog “Quincy” su ge
ros valios misija ten plau
kia.
Milionai Vokiečių Pietinėje 

Amerikoje
Pietų Amerikos respubli- t 

koše yra 3 iki 5 milionų Vo
kiečių ir kaip sako Wash
ingtono politikai, tai dide
lė dauguma tų vokiečių esą 
naziai.

Sumažino Parankas Pasira- 
šiusiem už Komunistus

* x s?- «

Weirton, W. Virginia.— 
Pereitą šeštadienį čia buvo 
areštuoti 8 piliečiai darbi
ninkai užtai, kad jie pasira
šė prašymus renkamus, kad 
Komunistų Partija galėtų 
išstatyt savo kandidatus 
rinkimuose. Pasirašiusieji 
buvo laikomi po $5,000 pa
ranka kiekvienas.

Dabar jų advokatas iš
reikalavo numušt pararikas 
iki $1,000 kiekvienam. Jis 
nurodo, kad šie piliečiai bu
vo areštuoti priešingai tei
sėms, kurias užtikrina 
Jungtinių Valstijų konsti
tucija.
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Pavyko
“Vilnis” praneša, kad pareitą sekma

dienį įvykusis josios naudai ruoštas pik- 
, nikas pavyko visais atžvilgiais, žmonių 

dalyvavo virš 4,000. Tai didelė minia ir 
ji parodo, kad “Vilnies” įtaka Čikagoje 
yra didelė.

Vasarinės pramogos, ruošiamos mūsų 
spaudos naudai, yra nepaprastai didelė 
parama, jei jos pavyksta, jei oras nesu
gadina. Jei ne tos pramogos, tai mūsų 
dienraščiams būtų gan sunku verstis.

“Laisves” naudai ruošiamas piknikas 
Baltimoreje įvyks sekantį sekmadienį, 
birželio men. 9 d. Mes prašome visų mū
sų prietelių ir draugų, Baltimorėje ir 
apylinkėje, pasidarbuoti, kad šis pikni
kas būtų pasekmingiausias, kad jis gra
žiai išeitų moraliai ir daug medžiaginės 
naudds duotų dienraščiui.

Jei tik draugai ir draugės gerai pa
sidarbuos, tai visos mūsų pramogos bus 
dar pasekmingesnės, negu buvo iki šiol, 
o tas savo ruožtu labiau sustiprins mū
sų spaudą.

Penktad., Birželio 7, 1940

ŠYPSENOS
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Paveikslas iš Paryžiaus, prisiųstas Amerikon

—Et, — patraukė pečius Pe
trukas, — ne taip jau bloga. 
Mano tėvas taip pat kažką pa
našaus sakė. Bet po to aš išmu- 
šiau du langus, sumušiau savo 
seserį ir visą žemuoginį marme
ladą suėdžiau. Bet kaip sakytas 
laikas praėjo, žinai, vistick bro
liuko sulaukiau!

Dabar Jos Eilė

—Ar tavo nedrąsusis garbin
tojas vis dar nepasisakė tave 
mylįs?—klausia Marytė.

—Ne, — atsidūsta. Onytė, — 
tam reikia laiko. Kai jis pirmą 
kartą pas mus apsilankė, ant 
kelių laikė tiktai albumą. Kitą 
vakarą jau galėjo šuo ant jo 
kelių atsisėsti. Trečią vakarą 
jau jis tiek įsidrąsino, kad ant 
kelių drįso pasisodinti mano 
mažąją sesutę. Na, šį vakarą 
jis vėl ateis... būtų keista, jei 
dabar nebūtų mano eilė...

Tuščias Grasinimas

—Jei aš keturias savaites vi
sai gera būsiu, — pasakoja 
Onytė, — man tėvelis pažadėjo 
dviratį nupirkti. Bet aš manau, 
kad tiek ilgai negalėsiu išlai-

per radiophoto, parodo šiurpais 
paukščiai,” paleidę ten bombas birž. 3.

Jack Johnstone, Robert Minor, Steve 
Nelson, Max Weiss, Anita Whitney, 
Henry Winston, Rose Wortis.

Abejojame, ar šiame sąstate yra bent 
vienas sveturgimis (žinoma, nieko bai
saus nebūtų, jei ten tokių įeitų keli). 
Visi tikri amerikonai; tūlų jų protėviai 
kovojo Washingtono kariuomenėje prieš 
anglus; tūlų jų tėvukai tarnavo Lincol- 
no kariuomenėje prieš pietinių valstijų 
vergų palaikytojus—Civiliniame Kare.

Taigi tie žmonės, kurie atiduoda ko
munistinį judėjimą Amerikoje ateiviams, 
daro didelę klaidą. Yra vienas iš dviejų: 
arba jie nepažįsta amerikinių sąlygų, ar
ba jie tiksliai tokius niekus skelbia.

Marcantonio ir “Naujienos
“Naujienų” redaktorius pavadino 

Jungt. Valstijų kongresmaną Vito Mar
cantonio “penktosios kolonos” atstovu. 
Už ką? Už tai, kad jis kongrese balsavo 
prieš pernelyg dideles pinigų sumas, ski
riamas ginklavimuisi. Balsuodamas prieš 
tai, šis kongresmanas pareiškė, jog jis 
tai daro dėlto, kad tokis didelis ginkla- 
vimasis daromas įtraukimui Amerikos į 
Europos karą.

Marcantonio puikiai mato, prie ko tū
li žmonės ruošiasi, prie ko jie ruošia 
Ameriką. Jis puikiai žino, kad tie patys 
žmonės, kurie skiria tokias pasibaisėti
nas sumas karo reikalams, skelbia, jog 
bedarbių pašalpoms daugiau pinigų skir
ti nesą galima, nes tai subankrūtytų šalį. 
Kongresmanas Marcantonio kaip tik ir 
stoja už daugiau pinigų skyrimą šito 
krašto žmonių gyvenimui pagerinti.

Už tai “Naujienų” redaktorius jį ap
šaukia “penktosios kolonos agentu.” Už 
tai p. Grigaitis bando padaryti iš to kon- 
gresmano Amerikos žmonių priešą.

Bet jam tas nepavyks. Amerikos žmo
nių priešais yra tie, kurie nori juos 
(žmones) įtraukti į Europos skerdynę, 
vedamą ne už žmonių reikalus.

Komunistai ir Ateiviai
Dažnai Amerikoje girdime tūlus žmo

nes argumentuojant, būk komunistinis 
judėjimas šioje šalyje esąs grynai atei- 
viškas, būk komunistinį judėjimą vado
vaują ateiviai, būk tai judėjimas, nieko 
bendro neturįs su amerikinėmis tradici
jomis. Daugiau: tie patys žmonės skel
bia, būk ateiviai ir komunistai—vienas 
ir tas pats. Persekiok ateivius, perse
kiosi komunistus. Naikink ateivių orga
nizacijas, tu naikinsi komunistų organi
zacijas.

Mes visuomet skelbėme, kad tokis tei
gimas yra didžiausia netiesa. Komunis
tinis judėjimas yra tiek svetimas, kiek 

" svetimas yra demokratinis judėjimas. 
Komunistinis judėjimas atsirado grynai 
dėl ekonominių sąlygų. Komunistinį ju
dėjimą pagimdė kapitalistinė sistema. 
Amerikoje komunistinis judėjimas yra 
amerikinis. Anglijoje—angliškas. Fran- 
cijoje—francūziškas. Lietuvoje — lietu
viškas, ir taip toliau.

esame 
kurie 
dėlto,
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IAIKAI IR ŽMONES
Aną dieną teko viešėti mininkai ir prezidentai. Šie 

pas draugą. Jis gyvena ne- “buldogiai” daug piktesni 
ir aršesni. Pas juos visas 
žvėrynas visokių plėšriau
sių žvėrių. Su pikčiausiu 
atskiru žvėrių jų palyginti 
negalima, kai pamatai jų 
tikslus, užmačias ir elge
sius!

“už
na-

Savo laikais, tiesa, Amerikoje socia
listinį judėjimą sudarė daugumoje atei
viai. Ateiviai nepaprastai daug įtakos 
turėjo Amerikos Socialistų Darbo Parti
joje. Jie daug įtakos turėjo ir Amerikos 
Socialistų Partijoj. Po to, kai pastaroji 
partija suskilo—1919 metais—kai susi
organizavo komunistinis judėjimas, ja
me taipgi didelę rolę lošė ateiviai. Bet 
tas šiandien yra tik praeitis. Šiuo metu 
kiekvienas žmogus, kuris stebi įvairių 
Amerikoje partijų judėjimą, įskaitant ir 
komunistus, pamatys, jog komunistinį 
judėjimą sudaro milžiniška dauguma 
čiagimių darbo žmonių. O jam vadovau
ja, galima sakyti, išimtinai čiagimiai, 
arba tie, kurie buvo į šį kraštą labai ma
ži atvežti ir čia užaugo, čia ėjo moks
lus, su šia šalimi ir josios sąlygomis visą 
gyvenimą buvo susiję.

Gal geriausiai tą mūsų teigimą atvaiz
duos pastarojo—vienuoliktojo USA Ko
munistų partijos suvažiavimo išrinktojo 
Nacionalio Komiteto sąstatas. Naciona- 
lis Komitetas yra visos partijos galva. 
Jis viskam vadovauja. Į Komitetą išrink
ta 17-ka asmenų. Įdomu pažvelgti į jų 
vardus. Štai “Daily Workeris” paskelbė 
visus, kurie išrinkti į Nacionalį Komi
tetą: Israel Amter, Ella Reeve Bloor, 
Earl Browder, Elizabeth Gurley Flynn, 
James W. Ford, William Z. Foster, Gil 
Green, Ray°Hansborough, Roy Hudson,

A r Mes Priešingi
Bile Kokiam Karui?

Tūli žmonės mano, kad mes 
toki pacifistai, taikos šalininkai, 
prieštaraujame kiekvienam karui
kad mes griežtai priešinamės Amerikos 
įtraukimui į dabartinę skerdynę Euro
poje.

Tai yra didelė netiesa. Musų dienraš
tis nėra priešingas bile karui, o tik tam 
tikriem karam—imperialistiniams, veda
miems dėl imperialistų reikalų.

Kiekvienas gerai atsimena, kad mes 
rėmėme Ispanijos respubliką jos kovoje 
prieš Mussolinį-Hitlerį-Franko.

Mes remiame Chinijos žmonių kovą 
(karą) prieš Japonijos imperialistus, ku
rie yra pasiryžę Chiniją pavergti.

Mes palaikėme Ethiopijos karą prieš 
Mussolinį.

Mes būtume rėmę Čechoslovakijos ka
rą, jei jinai būtų kariavusi prieš Hitlerį.

Mes stojome už Albaniją, kai ją Mus- 
solinis mėsinėjo.

Mes tokius karus, kurie yra vedami 
už mažųjų tautų nepriklausomybę, vi
suomet rėmėme ir remsime.

Jei kas nors bandytų užpulti Jungti
nes Valstijas, mūsų kraštą, tai mūsų 
dienraštis būtų pirmutinis šaukiąs kiek
vieną vyrą ir moterį, kiekvieną gyven
toją jį ginti, priešą atmušti.

Betgi šis Europos karas nėra karas 
už mažųjų tautų nepriklausomybę. Tai 
yra karas tarpe stambių Europos vals
tybių už kolonijas, už pasaulio persida- 
linimą. Aišku, tame kare, kaip jau pa
stebėjome, nukenčia daug mažų, silpnes
nių tautų, panašiai, kaip ir pereitame 
kare.

Tos pačios valstybės (Franci j a ir An
glija), kurios dabar sakosi kariaujančios 
dėl demokratijos ir tautų laisvės, atsisa
kė ginti Ispanijos respubliką, nieko ne
darė, kai Japonija pagrobė iš Chinijos 
Mandžuriją, nieko nedarė, kai buvo su- 
mėsinėta Ethiopija ir Albanija; jos pa
čios padėjo Hitleriui pasiimti čechoslo- 
vakiją—josios, faktinai, užnėrė virvę 
ant čechoslovakijos kaklo. Tos pačios 
valstybės (ypačiai Anglija) padėjo Hit
leriui įsigalėti, jį apginklavo, jį sustipri
no, tikėdamosios, kad jis puls Sovietus.

Hitleris nėra nei kiek geresnis už 
Chamberlainus, Daladierius ir Mussoli- 
nius.

Visi keturi jie gražiai susitarė, kai 
buvo reikalas Čechoslovakiją pasmaugti.

Anglį J £ ' ir Franci j a, be j e* ‘ ’tylė j o,' 'kSi ’

turtingoj, bet ramioj rezi
dencijų sekcijoj. Buvo j ome 
jo kieme, kuris aptvertas 
gyvatvore, papuoštas ke
liais žydinčiais medeliais ir 
gėlių lysvėmis. Mudviejų 
kalba buvo apie pragariš
kąjį europinį karą ir apie 
tai, kaip šios šalies “vado
vaujantieji piliečiai” laisto 
karo isterijos- putas į visas 
puses. Anot jo, ši šalis gal
vatrūkčiais ruošiama 
saulinio karo arenom

Gyvatvorėj kai kas 
šnerpštė ir sušlamėjo, 
žiūrom... Pro gyvatvorės 
tarpą iškišo savo nemalonų 
“veidą” buldogių veislės 
šuo, parodydamas savo il
tis. Mano draugas atkreipė 
mano dėmesį, sakydamas:

—Matai tą naminį žvėrį? 
Jis priklauso mano kaimy
nui. Tai idiotiškas šuo. 
Piktos raukšlės jo kaktoje 
sutrukdo net jo regėjimą. 
Jis ne kaip įžiūri net tai, 
kas jo artimoje apylinkėje 
dedasi. Pasaulis jam atro
do siaurutis. Jis pats yra 
siauras, vietinis, nedrau
gingas. Piktas ir karingas 
jis—mėgsta p jau ties. Šunų 
pasaulyje jis yra tvirtas, 
mušeika ir linkęs “viešpa
tauti.” Visi kiti šunys jam 
—“svetimžemiai”, “kalti” ir 
“nepageidaujami piliečiai” 
Taika, gražus sugyvenimas 
šiam sutvėrimui nesupran
tamas. Niautynęs, karas—■ 
jo “smagumas”.

Baigę pašnekesius, su 
draugu išsiskyrėme. Bet jo 
charakterizuotas 
man ir dabar dar

ją,” už “tautų laisvę”, 
demokratiją”, “prieš 
zizmą”, ir t. t. Kiekvienos 
kariaujančios kapitalistinės 
šalies valdžia ir visas jos 
aparatas bruka masėms 
avies nuolaidumą ir pa
klusnumą “vado vau jautiem 
piliečiam”, nes to esą rei
kalauja šalies, tautos rei
kalas.

Po priedanga gražių šū
kių, tie 20-to amžiaus kani
balai sumėsinėja milijonus 
jaunų vyrų-kareivių, išžudo 
daugybę nekaltų civilių, 
milijonus palieka 
lių ir našlaičių,
na laukus, sugriauna mies
tus su visais kultūros loby
nais ir nukala dar sunkes-

Išsiblaškiusi

—Kaip tamstai patiko kirpė
ja?

— Labai išsiblaškiusi. Ji man 
padavė rankšluostį skaityti, o 
kaklą apvyniojo La Nudiste 
žurnalu.

Nemano Pirkti

Jaunikaitis mylimosios tėvui: 
—Prašau jūsų dukters rankos.

—O kokį turtą jūs turite, 
jaunasai žmogau?

—Atleiskite, bet aš nemanau 
jūsų dukters pirkti, — atsakė 
jaunuolis.

(Surankiota)
Kam nėrd žinomas perei

tas Pasaulinis karas su jo 
visais žiaurumais, veidmai
nystėmis ir didžiausiomis 
nelaimėmis darbo žmonių 
klasei? Kas tąjį pragarą ir 
keno naudai buvo užkūręs? 
Keno iniciatyva ir keno 
naudai pačios Europos šir
dyje dabar daugmeniškai 
žudomi žmonės, griaunami 
miestai, naikinama kultū
ra? Kas už visa tai kaltas 
ir atsakingas? Atsakomy
be už šias baisenybes krin
ta ant kapitalistinių vald
žių, o ypatingai ant kariau
jančių valstybių valdančio
sios klases.

Anglijos, Francijos ir 
Vokietijos valdantieji rate
liai veda karą už pirmeny-, 
bę pasaulyje prie. žaliosios; šymą atsinaujinti prenumeratą, nieko neatsako? 
medžiagos šaltinių, dėl rin
kų jų vergų pagamintoms 
prekėms, dėl padalinimo 
kolonijų su jų gyventojais, 
ir t. t. Tą žino bent 
klasiniai susipratęs 
gus.

Karas užkurtas dėl 
bio, dėl pelno ir biznio. Ir 
jis užkurtas ne tam, kad jis 
būtų reikalingas kariaujan
čių šalių žmonėms; jis rei
kalingas tų šalių parazitų, 
klasei—kapitalistams.

Bet parazitų klasė negi 
parodys savo nuogus tiks
lus. Ji juos rūpestingai 
pridengia. Valdan čiosios 
klasės visos įstaigos: spau
da, radijas, visokie pamo
kslininkai, protiški prosti- 
•tutai ir doriški išsigimėliai 
temdo žmonių protą šauk
dami, būk jų užkurti ar 

_ dar bandomi uždegti karai, 
riai, dučės, ministerial pir-l—tai karai “už civilizaci-

nas - 
išnaiki-
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. T. _____ ■

pa-

su-
Su-

kiek 
žmo-

gro-

buldogis 
mintyse...

nėra so-Taip, buldogis 
cialis, draugingas. Jis siau
raprotis, piktas ir karin
gas. Bet jis nėra tiek žvė
riškas, kaip kad kapitalis
tinių šalių “vadovaujantie
ji piliečiai”-kapitalistai ir 
“jų ekscelencijos” kancle-

Hitleris grobė iš Lietuvos Klaipėdą! 
Pasaulio istorijoj tokios prostitutiškos 
politikos turbūt niekas neparodė, kokią 
parodė Chamberlaino valdžia.

. Kaip šis Europos karas toliau išsiri- 
tųliuos, niekas negali pasakyti. Dar gali 
būti, visko.
’ *' M'ėfe tufimV' tik7' dtr linkėjimu* * dėl' šito

nius vergijos pančius sdvo 
gyventojų masėms.

Ir vis tai daroma po prie
danga “civilizacijos”, “žmo
niškumo”, “demokratijos!”

Pronce.

Užsimokėkime Sąskaitas
Keletas desėtkų “Laisvės” skaitytojų yra geroką laiką 

užsilikę su atsinaujinimu prenumeratos. Siuntėme atvi
rutes, prašydami atsinaujinti, bet mokesties nesulaukė
me. Todėl buvome priversti sulaikyti siuntinėjimą dien
raščio. Gavę pranešimą, kad dienraštis sulaikytas,' kai 
kurie prisiuntė mokestį ir barasi, kam sulaikėme. Rašo: 
“Aš maniau atsinaujinti, bet vis neprisirengiau.”

Visai veltui dienraščio Administracijos darbininkai 
kenčia barimus nuo tokių prenumeratorių. Kaip mes ga
lime žinoti, ką mano prenumeratorius, jei jis, gavęs pra-

Dabar vėl išsiutinėjome paraginimus atsinaujinti pre
numeratą tiems, kurių jau išsibaigė. Viskam brangstant, 
finansinė našta sunkėja ir “Laisvei.” Skaitytojai tą naš
tą gali palengvinti savo dienraščiui tuojau užsimokėdami 
prenumeratą, kai tik gauna paraginimą atsinaujinti.

Yra gerokas žiupsniukas nemokėtų bilų už spaudos 
darbus parengimams ir prakalboms, kurie jau senai įvy
ko. Prašome parengimų komitetų nevilkinti apmokėji
mus bilų. Žinokite, kad jūsų dienraštis savo bilas turi 
užsimokėti į laiką. Nes kitaip negautų ant kredito me
džiagų. Atjauskite, kaip apsunkinate sayo įstaigą, kada 
kelių šimtų dolerių vertės darbų išdavus ant kredito po 
keletą mėnesių negalima sulaukti apmokėjimo sąskaitų! 
O “Laisvės” įstaiga punktuališkai, kiekvieną mėnesį 
prieš 10-tą. dieną turi užsimokėti firmoms už kreditan 
imamas medžiagas. Kartą neužsimokėtų—tuo j aus kom
panijos panaikintų kreditus.

Mūsų įstaiga visada į laiką užsimoka bilas ir užtat 
jos vardas yra geras, kreditus gauna visur, kur tik rei
kia ką pirkti. Palaikykime tą gražų įstaigos vardą, už
simokėkime jai bilas, kurias esame skolingi už draugijų 
spaudos darbus ir skelbimus. Už prenumeratas yra stam
biausios įplaukos mūsų dienraščiui. Tat prenumeratų 
užsimokėjimas į laiką yra labai svarbus dalykas. Tat 
prašome skaitytojų kreipti į tai daugiau dėmesio.

P. Buknys.

karo: Pirmas, kad po jo pasibaigimo 
Europoje neliktų nei Hitleriu, nei Cham- 
berlainų, nei Daladierių: kad patys žmo
nės imtų į savo rankas • valstybių reika
lus tvarkyti; kad sykį ant visados būtų 
užkirstas karams kelias. Antras, kad 
Jungtinės Valstijos nebūtų įtrauktos į šį 
Eiuropos konfliktą.

Dauguma Pritaria Roose- 
velto Kandidatūrai

New York. — Viešos 
Nuomonės Institutas atran
da, kad dabar jau 75% pi
liečių pritaria Roosevelto 
kandidatavimui į preziden
tus, trečiai tarnybai.



Vitaminas B
43 milionai nesveikumų 

bei ligų gali kankint žmones 
tik todėl, kad jie negauna 
vitamino B arba permažai 
jo gauna, kaip skaičiuoja 
žymus gydytojas Martin G. 
Vorhaus. Apie šio vitamino 
didžią svarbą jis padarė 
platų pranešimą suvažiavi
mui New Jersey Valstijos 
Gydytojų Draugijos antra
dieni šia savaitę, Atlantic 
City.

Vitaminas B tikrumoje 
yra junginys bent šešiolikos 
iki dvidešimties atskiru che
miškų medžiagų; ir stoka 
bent vienos iš tų medžiagų 
blogai atsiliepia į žmogaus 
sveikatą, ypač ardo ir sirg- 
dina nervus, puldo energiją, 
peranksti pražilina plaukus 
ir nuberia spuogais - pul
kais veidą.

Negavimas šio vitamino 
arba gavimas permažai taip 
pat gadina kepenis, kaklines 
ir kitas liaukas, veda į ma
žakraujystę, kartais į be
protystę, silpnina regėjimą 
ir net daro žmones visiškais 
neregiais. Dėl vitamino B 
stokos dažnai sukietėja, lyg 
į ragą pavirsta akių žydre- 
liai-lėliukės ir būna visokių 
kitų nesmagumų. O varto
jant vitamino B2 (riboflavi- 
no) įvalias, net žili plaukai 
žiurkių ir kitų tyrinėjamų 
gyvuliukų atgavo buvusią 
savo jauną spalvą, kaip ban
dymais įrodė Californijos 
Universiteto mokslininkai.

Daugiausia vitamino B 
yra mielėse, kepenyse, žie- 
vėse-sėlenose ryžių ir bran- 
duoliukuose kviečių, rugių 
ir kitų grūdų. Bet pikliavo- 
jimas ir sėlenų išskyrimas 
išmeta iš grūdinių valgių 
šias svarbiausias jų dalis. 
Todėl, sako dr. Vorhaus: 
Londono ubagai šimtas me
tų atgal daugiau gaudavo 
to vitamino negu šiandieni
niai turčiai. Londono pa
vargėliam buvo neprieinami 
pyragai ir kiti išdailinti 
valgiai; jiem teko misti rū
pia avižiene ir duona su sė
lenomis. Taigi jiem nesto- 
kavo šio begaliniai svarbaus 
vitamino. —K.

Tai Gerklės ir Pilvai Tų 
Amerikonų Studentu!

Vienas New Yorko Uni
versiteto studentas andai 
padarė lažybas (betus), kad 
jis suvalgys gyvą varlę. Ki
ti studentai už tai žadėjo 
jam 172 dolerius. Jie turė
jo parūpint varlę ir alų už
gert tą užkandį.

Studentas laimėjo lažy
bas: suvalgė gyvą varlę, už
gėrė ją dešimčia stiklų 
alaus ir gavo 172 dolerius.

Queens Kolegijos studen
tas Peecup laimėjo iš savo 
draugų 100 dolerių už tai, 
kad jis suvalgė keturias ža
lias peles, numarintas pirm 
dviejų dienų.

Tūla Californijos Universi
teto studentė susiginčijo, 
kad ji suvalgys dvi gyva
tes, ir laimėjo ginčą. Jinai 
pasirinko ne nuodingas gy
vates, bet angis, kurios nė
ra nuodingos. Už šį “betą” 
ji gavo 350 dolerių. ~ —J.

Kontralto tai yra taip že
ma muzika, kad ją gali dai
nuoti tiktai moterys.

KA JAUČIA PARAŠIUTISTAS, ŠOKDAMAS 
IŠ LĖKTUVO ŽEMYN?

Moters Pienas UGNIAKALNIAI-VULKANAI KAIPO 
ŠALTINIS ŠILIMOS IR JĖGOS

WASHINGTON. — Žmo- 
gus, kuris su parašiutu šo
ka iš lėktuvo žemyn, turi 
būt nepaprastai sveikas, 
kaip rašo Science Service, 
mokslinių žinių agentūra. 
Jis krinta žemyn tokiu 
greičiu, kaip 119 mylių per 
valandą, ir dar greičiau.

Yra žmonių, kuriem kok
tu darosi, kai keltuvas-ele- 
v e i t e r i s aukštame name 
smarkiau leidžiasi žemyn. 
Kai kurie nusigąsta arba 
pradeda “ožius pjaut,” kuo
met tokiose pasilinksmini
mų vietose kaip Coney Is
land traukinėlis ūmai pleš
ka žemyn. Tokie įsivaizduo
ja, kad bešokant iš aukštai 
esančio lėktuvo parašiutis- 
tas turi apsvaigt, apalpt, 
prarast žadą, arba kad net 
jo kraujagyslės galinčios 
sutrūkt.

Bet pilnai sveikas, pala-, 
vintas parašiutistas nieko 
blogo nejaučia, kaip liudija 
gydytojai, kurie tėmijo ir 
kamantinėjo parašiutistus.

Jeigu žmogus šoka iš lėk
tuvo, kada lėktuvas labai 
aukštai, tai jis iš pradžios 
net nejunta, kad kristų že
myn. Jam atrodo, kad jis 
laisvai, lėtai sau plaukia 
per orą, lyg būtų liuosas 
nuo žemės traukimo; ir nie
ko blogo neatsitinka nei jo 
kūnui nei protui. Jis jaučia 
bene tik vieną šitokį nesma
gumą — didėja spaudimas 
į jo ausų bubnelius iš lauko 
pusės. Norėdami sumažini 
tą spaudimą, parašiutistai 
laiks nuo laiko užsiima nosį, 
susičiaupia ir taip pučia į 
užimtą nosį; tuomi jie padi
dina spaudimą į ausis iš vi
daus; tai pasidaro mažiau 
jaučiamas spaudimas iš oro 
pusės.

Par ašiutistas, nežiūrint 
kaip smarkiai jis leistųsi že
myn, aiškiai mato, net jeigu 
akys neapsaugotos tam tik
rais apvožiančiais akiniais. 
Jis kvėpuoja panašiai kaip , 
ir paprastai.

Kiekvienas p a rašiutistas 
jaučia staigų sukrėtimą, 
kada jis atidaro parašiutą; 
jis įsikinkęs į parašiuto 
virves smarkiai krinta, o 
čia parašiutas atsirėmęs į 
orą sulaiko tokį kritimą;
tai tas ir sukrečia parašiu- 
tistą. O jeigu, šokdamas iš 
greitai lekiančio orlaivio, Į žmonių aplanko judamuo-
jis tuojau atsidarytų para
šiutą, tai kritimas pasidary
tų daug smarkesnis, ir pa
rašiutistas būtų skaudžiai 
sukrėstas. Todėl yra pata
riama parašiutistam neats- 
kleist parašiuto, kol kritimo 
greitis sumažėja iki 200 
mylių per valandą.

Bet kare šis atsargumas 
kartais būna negalimas. Vo
kiečių parašiutistai dažnai 
turi iššokt iš orlaivio skren
dančio tik už 500 pėdų nuo 
žemės, taigi tuojau ‘reikia 
atskleist parašiutą; ir su
prantama, jie patiria smar-

Senovės newfoundlandai 
uostuose laikė daug gaidžių. 
Kuomet jie grįždavo žvejo
ję nuo Grand Banks ir juos 
ap temdydavo ūkanos, jie 
klausydavo gaidžių giedoji- 
rrfortr saugiai grįždavo į 
prieplaukas.

kų sukrėtimą, panašų į su
trenkimą. Užtat Vokietijoj 
į parašiutistus parenkami 
ypač stiprūs, miklūs ir vik
rūs vyrai. Orlaivis turi ge
rai matyt, į kokią vietą 
priešo užnugarėje jis palei
džia parašiutistus; todėl jis 
negali jų paleist iš perdaug 
aukštai. —J. K.

Ar Žinai, Kad?—
Kas metai Jungtinėse 

Valstijose per gaisrus žūs
ta apie 10,000 žmonių gy
vybių ; septyni tūkstančiai 
miršta nuo gaisrų priva
čiuose namuose.

Kasdieną šioje šalyje su
dega apie 1,100 trobesių, 
o nuostoliai siekia nuo 75 
iki 100 milionų doleriu, t- V

Pradžioje gegužės mė
nesio šiemet pasimirė ame
rikietis Cannon Arthur 
Sinker, keistas savo skait
linėmis. Velionio giminės 
atrado jo vestą dienyną, 
kuriame jis darė užrašus 
per dvidešimt metų. Sinke- 
rio dienynas parodo, kad 
per visą tą laiką jie gyve
no šeši šeimynoje. Jo mo
teris nulupo 87 tūkstančius 
bulvių, sulopė 10 tūkstan
čių ir 400 pančiakų, paklojo 
29,200 sykių lovas ir apte
pė sviestu 175,200 riekučių 
spragintos duonos.

D r. E. H. Sellards gegu
žės 18 d. šiemet pranešė 
Texas valstijos universite
to paleontologijos skyriui, 
kad jis netoli Near Glen 
Rose, upės krantuose, atra
do didžiausio dinosauro pė
das. To žvėries pėda api
ma 54 ketvirtainius colius. 
Pats ‘ dinosauras turėjo 
sverti ne mažiau kaip 50 
tonų. Palei Paluxy upę ra
do pėdas ir šimto kitų di- 
nosaurų, bet daug mažes
nes.

(Paleontologija yra mo
kslas apie senovės gyvius 
arba jų liekanas. Dinosau- 
rai tai išnykę gilios seno
vės milžiniški žvėrys, pana
šūs į driežus.)

Jungtinių Valstijų pre
kybos ministerija sako, jog 
per savaitę 85 milionai

sius paveikslus.
Judžių paveikslų pramo

nė kainuojama $2,000,000,- 
000.

Šimtas judamųjų • pa
veikslų kompanijų samdo 
25,500 žmonių.

Judžių teatrai vienu sy
kiu . rodo 17 tūkstančių 
skirtingų 
veikslų.

Judžiai per metus žiūro
vams lėšuoja bilioną dole
rių.

Judamųjų paveikslų tea
trai samdo 241-ną tūkstan
tį darbininkų-tarnautojų ir 
už judžių pasisamdymą- 
rendavojimą sumoka 250 
milionų dolerių.

Judžių pramonė sumoka 
laikraščiams ir žurnalams 
Der metus 77 milionus do
lerių už skelbimus šioje- ša
lyje ir 33 milionus užsieny
je. ... Jaunutis.

judamųjų pa-

Rašo K. P.
Amerika yra šalis, kurio

je, sakoma, iš daug ko ga
lima padaryti pinigo.' Jau 
bus eilė metų, kaip Ame
rikos didmiesčiuose yra 
stropiai nurankiojama mo
ters pienas. Norą pieno 
pramonininkai gan plačiai 
skelbia, kad karvės pienas 
yra visai tinkamas maistas 
naujagimiui, bet daktarai 
sako visai ką kitą; jie nuo
latos tvirtina, kad moters 
pienas kai kuriuose atve
juose yra net nepavaduoja
mas naujagimiui maistas: 
ypač, jeigu gimimas įvyk
sta pirm laiko, tuomet jau 
be moters pieno kūdikio 
gyvastis veik neįmanoma 
išgelbėti. ‘ t

1907 metais, Brookline, 
Mass., išsiplatinus vaikų 
ligoms, to miesto ligoninės 
siuntinėjo slauges pas žin
domas moteris, idant su
rankiojus kiek pieno ser
gantiems kūdikiams. 1910 
m. Bostone įsteigta moterų 
pieno biuras, kur buvo su- 
rankiojamas ir išduodamas 
tokis pienas. Vėliaus išto
bulinta tokį pieną padaryti 
į miltelius, kurie, tinkamai 
apsaugoti, galima išlaikyti 
net per penkis metus lai
ko. 1930 m. išrasta priemo- l 
nė sušaldymui pieno, kuris 
gerame stovyje išsilaiko 
per du metus.

Dabar toki moters pieno 
centrai yra įsteigti did
miesčiuose kone visame pa
saulyje. Moters pienas yra 
brangiausias pienas. Už 
kvortą mokama $15 ir pa
reikalavimai nemažėja.

Viena moteris New Yor- 
ko mieste per metus laiko, 
bežindydama savo kūdikį, 
parduodama pieną, užsidir
bo $1,000. Kita bėgyje ke
turių metų laiko užsidirbo 
$1,700.

Gimus Kanados penkiu
kėms, per tūlą laiką moters 
pienas buvo joms pristato
mas iš Chicagos, o vėliaus 
iš Toronto ligoninės. Tik 
sulaukus jom šešių mėnesių 
amžiaus, jos pradėta mai
tinti koncentruotų (eva
porated) pienu. Dėka tik 
moters pienui; Dionne 
penktukių gyvybė buvo iš

TRIS KARTUS MIRfS
Vengras Janos Kevecas 

mirė, tris kartus, bet vis 
prisikeldavo iš numirusių. 
Per pasaulinį karą, 57 me
tų, Kevecas tarnavo arti
lerijoje ir buvo apglušuotas 
granatai sprogus. Be sąmo
nės išgulėjo 18 valandų ir 
gydytojas pasakė, kad jis 
galima užkasti, nes karui 
esąs miręs. Stiprūs drau
gai verkdami nešė drąsųjį 
kareivį į šviežią duobę ir 
atsisveikinimui iššovė su
tartinę, bet nuo to Janos 
pabudo ir atidavė viršilai 
pagarbą.

Eidamas 67 metus, jis nu
mirė antrą kartą, kada jį 
surado negyvą prie gyvu
lių bandos. Negyvu jis iš
buvo 30 valandų, bet pas
kui vėl atsigavo.;

Dabar, jau 80 metų se
nis, Janos Kevecas numirė’ 

i

gelbėta. Ištobulintu oro su
sisiekimu, dažnai tenka 
moters pienas persiųsti iš 
vieno žemės kontinento i 
kita. ,

Daugelyje didmiesčių mo
ters pieno centrai yra iš
laikomi miesto sveikatos 
department© lėšomis. Mo
terys siūlančios savo pieną 
privalo būt fiziniai ir proti
niai sveikos. Labai atydžiai 
yra išegzaminuojama to
kios moters sveikatos sto
vis, jos pirmesnės ligos, 
jeigu yra sirgusi; gyveni
mo aplinkybės; ypatinga 
atyda kreipiama, ar šeimo
je nėra kas sirgęs džiova 
ar proto liga. Taip pat yra 
išegzaminuojama jos kūdi
kio gimimo rekordai ir jei
gu viskas patenkinama, 
tuomet jos pienas priima
mas. Parduodančios pieną 
kožna privalo žindyti savo 
kūdikį.

Atėjusios į pieno priėmi
mo centrą, kožna parsiren- 
gia baltais, švariais drabu
žiais, gerai išmazgoja ran
kas ir krūtis, pienas suren
kamas į i š s t e r i 1 i z uotus 
puodelius, supilstomas taip 
pat į išsterilizuotas bon- 
kas ir susveriamas. Tokis 
pienas nesti niekeno ranko
mis paliestas. Moterys 
pirm apleisiant pieno stotį, 
kožna turi išgerti po kvor
tą karvės pieno. Transpor- 
tacija tokioms moterims 
apmokama; jų sveikata pa
tikrinama kas mėnuo.

Bėgyje 1939 m. Ameriko
je 277 moterys pristatė 
pieną į tokias stotis, iš ku
rių buvo aprūpinti 958 kū
dikiai. Toms moterims iš
mokėta už jų pieną $7,940.- 
84.

Moters pienas nekurtuose 
atvejuose yra vartojamas 
ir suaugusiems. Sakoma, 
kad velionis J. D. Rockefel- 
leris sulaukė gilios senatvės 
tik dėka moters pienui, ku
rio jis išgerdavo po kvor
tą kasdiena.

Buvusios Austrijos teis
mai prasikaltėliams pakeitė 
kartuves amžinu kalėjimu, 
nes jų manymu kartuvės 
tai perlengva bausmė dide
liems prasikaltėliams.

va-
ne- 
gi-

kaiminka 
garsiau 

atmerkė 
kitą; at- 

gražias

trečią kartą. Praėjo 48 
landos, bet jis .vis dar 
atsigauna. Dėl viso ko 
minės parvežė gydytoją, 
kuris smulkiai apžiūrėjęs 
tikrai pasakė, kad tai aiš
kus lavonas. Jį pašarvojo 
ir pradėjo giedoti.

Kada viena 
spiegiančiu balsu 
užrėkė, tai senis 
vieną akį, paskui 
sisėdo, apžiūrėjo 
gėles, užpūtė žvakes, nusi
spjovė ir paprašė svogūnui 
sriubos su paprika, kurią 
visada mėgo. Apie tą senio 
prisikėlimą išgirdo tas pats 
universiteto klinikų gydy
tojas ir paprašė atvežt ga
jų senį į Budapešto uni
versiteto kliniką, kad galė
tų nuodugniai ištirti jo 
keistą širdį, nes tik savq- 
tiški širdies raumenys gali 
daryti tokius šposus.

Pirm dviejų tūkstančių 
metų galingai išsiveržė ug- 
niakalnis - vulkanas Vezu
vijus, Italijoj, ir jo verdan
ti, žėruojanti masė - lava 
palaidojo Pompėją, puikų 
senovės romėnų sveikat- 
miestį. Mažai kas paspėjo 
išsigelbėt: beveik visi sve
čiai ir gyventojai sudegė, 
suvirė bei užtroško.

Prietaringi žmonės tada 
vadino šią gamtinę nelaimę 
“dievų rūstybe.”

Bet jau buvo tokių romė
nų, kurie senovėje naudojo 
Vezuvijaus ugniakalnį kaip 
garinį katilą. Iš jo šonų ver
žėsi karšti garai ir jie buvo 
vamzdžiais pravedami na
mam šildyt.

Dabartiniais laikais italų 
inžinieriai galvoja, kaip ug
niakalnį Vezuvijų padaryt 
didžiausiu pasaulyje “gari
niu katilu,” kad vidujinis 
Vezuvijaus karštis gamintų 
elektrą, varytų fabrikų ra
tus ir 'pavaduotų anglis, 
malkas ir žibalą, kaipo šal
tinis jėgos, šviesos ir šili
mos miestams ir kaimams 
plačiausioj apygardoj. 1

Yra planuojama kast tu
nelį kokio šimto jardų ilgio, 
kad prieit arti to ugniakal- 
nio “kamino” arba centro. 
Nes juo arčiau “kamino,” 
tuo daugiau karščio; o iš tu
nelio būtų dar giliau suva
ryti keli didžiuliai vamz
džiai. Jie būtų pagaminti iš 
nedegančios medžiagos ir 
netirpstančios nuo tokio 
karščio, koks yra toje ug- 
niakalnio vietoje.

Iš jo plūstantieji garai, 
siekiantieji 300 laipsnių 
karščio (pagal šimtalaipsnį 
termometrą) būtų pravesti 
vamzdžiais į tam tikras pa
talpas - fabrikus; ten šie ga
rai varytų turbinas, suktų 
ratus mašinų ir gamintų 
elektros jėgą.

Bet garai turėtų būt ap
valyti nuo žmonėm kenks
mingų dujų; o juos galima 
apvalyt cheminiais būdais.

Ugniakalnių garuose yra 
šitokių dujų -.gesų: anglia- 
rūgštis, sieros rūgštis, de
guonis (oxygenas), azotas, 
vandenilis, dažnai dar būna 
boro ir kitų cheminių dujų.

Sieros rūgštis yra plačiai 
vartojama pramonėje, o 
boro—medicinoje. Ir jau 
daugiau kaip 100 metų iš 
ugniakalnio garų Toskanoj, 
Italijoj, yra traukiama bo
ro rūgštis ir išsiunčiama 
pardavimui į visus pasaulio 
kampus.

Ugniakalnio garai Tos
kanoje varo turbiną, kuri

Naujas Cementas, Aplipdyt 
Priešą Karo Lauke

WASHINGTON. — Se- 
natoriui Sheppardui, pirmi
ninkui senato komisijos ka
riniais reikalais, šiomis die
nomis buvo, be kitko, pra
neštas sekamas išradimas 
ar planas:

Kare vartot skystą ce
mentą, kuris tuojau su
stingsiąs, kaip tik juom bus 
apipurkštas priešo karys. 
Sustingus cementui, karys 
negalėsiąs pasijudint; tai 
galima būsią jį paimt į ne
laisvę ir tada nuskaldyti cę- 
mentą. •

dieną ir naktį nuolat ga
mina tiek elektros jėgos, 
kaip 240 tūkstančių arklių 
jėgų.

Yra Italijoj ir daugiau 
ugniakalnių, kurių karštis 
vartojamas elektrai dirbti. 
Kai kur daržininkai, nau
dodami šilimą iš ugniakal
nių garų, daug greičiau 
užaugina daržoves.

Japonijoj esama kaimų, 
kur žiema namai apšildomi 
ugniakalnių garais.

Islandijoj ugniakalnių ga
rų šaltiniai vartojami apšil- 
dyt mokyklas ir valdiškus 
rūmus. —J. P.

“Amžina” Lempa
Vienas elektrinių lempų 

fabrikas Amerikoje yra nu
pirkęs patentą vadinamos 
“amžinos lemputės.” Ši lem
putė galėtų šviest 30 metų 
ir per visą tą laiką nesuma
žėtų jos skaistumas.

Bet fabrikas tokių lempu
čių nedirba pardavinėjimui. 
Nes sykį nusipirkus žmogui 
tokią lemputę, jinai tarnau
tų jam gal visą amžių, ir 
fabriko biznis greitu laiku 
visiškai nupultų.

Naujas Rumunijos Ministe- 
ris — Vokiečių Rėmėjas
Bucharest, Rumunija. — 

Karalius Karolis pašalino 
užsieninį Rumunijos minis
ter} Grigore Gafencu, kuris 
bu^o Anglijos - Francijos 
pritarėjas. Nauju užsieni
niu ministeriu dabar pas
kirtas lon Gigurtu, artimas 
vokiečių draugas.

Paskutiniu laiku Vokie
tija murmėjo, kad Rumu
nija nepristato vokiečiam 
tiek žibalo - gazolino, kiek 
buvo sutarus pristatyt.

Rumunų karalius Karo
lis, kaip pranešama, jieško 
artimesnių ryšių su Vokie
tija ir ^Spvietų Sąjunga.

Pasitraukė Amerikos Laivy
no Minister^ Edisonv

Washington. — Nuo bir
želio 24 d. Charles Edison 
apleidžia vietą karo laivy
no ministerio. Jis kandida
tuoja į New Jersey valsti
jos gubernatorius ant de
mokratų tikieto. Prez. Roo- 
seveltas palinkėjo Edisonui 
laimėt gubernatoriaus rin
kimus.

Francija ir Anglija Dar 
Anaiptol Nesumuštos

Maskva.—Sovietinis laik
raštis “Mašinų Statyba” sa
ko, kad “vokiečiai iki šiol 
laimėjo žymių pergalių 
prieš talkininkus, bet būtų 
klaida manyt, kad tai reiš
kia karo baigimą. Talkinin
kų karo galybė tebėra di
delė, ir svarbiausios jų jė
gos dar nesumuštos.”

Sokratas mirė tik dėl to, 
kad perdaug dalyvavo ves
tuvėse.

Mongolų laukinė tautelė 
New Guinejoj 
tina šunį negu auksą, 
papuošalai daromi ne 
aukso, o iš šuns
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lar war program, and in so doing said some very blunt 
grave things. So grave that the American 
whether the Administration represents the 
the empires of Britain and France.

It appears that millions of dollars will

dol- 
and 
askpeople must

United States or

Penktad., Birželio 7, 1940

ASTORIA, L. L—The Lithuanian 
Aido Chorus of Brooklyn, N. Y., will 
be among those featured at the 
large Baltic Festival to be held by 
the various cultural organizations of 
Finns, Estonians, Latvians and 
Lithuanians this Sunday, June 9.

A special program of choruses, 
dance and acrobatic groups has been 
arranged for the affair. Each na
tionality will do its part in the pro
gram which will begin at about 
3 p. m. Sunday afternoon. Priz
es will be awarded in many of the 
games and contests to take place 
in the open air.

There will be an open air plat
form and an orchestra for dancing. 
The park will open at 10 a. m. and 
admission is 35c.

John Orman, secretary of the LDS 
Nat’l Youth Committee will preside 
as chairman.

To get to the park take the BMT 
or IRT to Queens Plaza, Long Is
land City. From there take the 
Steinway St. bus to 19th Ave. Turn 
right and walk five short blocks. 
The park will be on the hill to your 
left.

British People 
Protest Attack on

LONDON. — Trade unionists and 
representatives of democratic organ
izations from many parts of Britain 
protested against the attacks of the 
British and French governments on 
democratic rights.

Today, a few hours after 
protest, the police arrested 
Communist Party speakers at 
don meetings. The speakers 
opposing the war. They will 
charged with using words likely 
provoke a breach of the peace 
the meetings they addressed.

procedure was adopted 
last weekend by the

The same 
at meetings 
police.

A protest 
attacks on 
made at the conference organized 
by the London Council for Anti- 
Fascist Aid. The conference was at
tended by three hundred and five 
delegates representing a hundred 
and twenty-nine organizations in
cluding fifty trade union branches.

A resolution was passed declar
ing that attacks were being made 
against the democratic liberties and 
standards of life of both France and 
Britain. Full support was pro
mised to “thousands of working 
class fighters in France who have 
been imprisoned or victimized for 
resistence to anti-working class and 
totalitarian actions of the French 
government.”

The resolution added:
“The conference recognizes the 

fact that even wider powers than 
those of the French government 
are now in the hands of the govern
ment of this country, and calls on 
the democratic organizations to 
unite in defense of the established 
trade union and democratic rights 
of our people.”

Attention talks!
The L.M.S. 2nd District is 

having its annual picnic at Olym
pia Park, Juno 9, in Worcester, 
Mass.

The whole affair starts at 10 
a. m. so all the choruses who 
have workers picked for the pic
nic please have them, on hand as 
we need all the workers.

By the way, distribute those 
tickets — don’t keep them in 
your pockets as you can’t sell 
them that way.

We shall have 
and many prizes 
away. No one
miss this gala event, then keep 
the date in mind, June 9, 1940, 
at Olympia Park, Worcester, 
Mass.

LMS Convention 
And Song Festival 
Nearing

BROOKLYN, N. Y.—The Lithua
nian Art League’s convention and 
Song Festival, which will be held 
August 30 and 31st in New York, 
already, shows signs of being a 
cultural highlight among Lithuani- 
an-Americans.

Four sessions devoted to the busi
ness of Lith-American choral act
ivity will be held. Various pro
blems encountered by choruses will 
be discussed and analyzed .Chorus

their leaders and representatives will 
five i have the chance to discuss their 

problems with people from various 
other sections of the country.

Special sessions will be devoted 
to Drama and Music. It is expected 
that these two sessions will be the 
most instructive because an emphasis 
will be placed upon practical applic
ations of new ideas and methods 
instead of general discussions.

On Saturday, August 31, the va
rious choruses which will come to 
Now York will sing at the Song 
Festival. Each chorus will have the 
chance to show what it has ac
complished in the field of song.

Lith-English 
Self-Instructor

speak and 
Lithuanian!

by Dr. 
256 pages. 
Learn to 
read in
Order your copy of 
this valuable book. 
$1.25 in advance.

BROOKLYN, N. Y.—The Builders’ 
F orum 
cedent 
on the 
at 419

Among the speakers will be Vete 
Zablackas and K. Michelson, Both 
will analyze various aspects of the 
war and its effect upon the United 
States. ' 
questions 
effort to 
measures 
an young 
present crisis.

Dancing will take place after 
forum 
served. All Lith-American youth 
invited to attend, 
begin at 8 p. m. sharp and 
dancing at 10 p. m. or earlier.

—Comm.

Schools Geared 
For Army Draft

LOS ANGELES. — The Los 
geles Board of education this week 
prepared to meet gaps in teaching 
personnel should 500 reservist offic
ers be “called to the colors” and 
get so set for test blackouts of 
civil liberties in the schools. Warn
ing that the 500 teachers who are 
commissioned officers of the army 
and navy reserves may be called 
“to duty for long or short term as
signments at any time” was made 
at a special school board meeting 
by Superintendent of Schools Vicr- 
ling Kersey.

“Los Angeles’ school system 
should anticipate any future needs 
of the federal government.... should 
a possible national emergency arise,” 
said Kersey adding that the plans 
didn’t moan a
emergency would be 
diately.

Inc school board 
“eager to cooperate’1
board of education in a spy hunt 
through schools and colleges for al
leged "anti-american” activities of 
those who don’t agree with pro-war 
policies.

Kersey indicated that “trusted” 
teachers would be given the stool- 
pigeon job for combing out faculty 
members and students engaged in 
“radical” or “subversive” actions 
such as opposing the war.

“The Los Angeles board- of educa
tion already has marked the City 
College as an institution to be 
watched carefully,” Kersey said.

“There have been a number of 
radical outbreaks there, but their 
sources were so tenuous we could 
not put a finger on them.”

HONGY
BONGY

can see much that should 
own American standard

that throws a light upon

be spent in order 
to provide planes and guns, NOT for American defense, but 
for intervention on the siej/Osf England and France in this war.

------o------
And who will pay for the many millions? We can look 

to Germany, France and England for our lesson. In the tra
gic picture of 10 and 12-hour working days and of rising 
prices of food, clothing and rent we 
make us begin to worry about our 
of living.

The President said much more 
recent events.

Responsible leaders, said the President, will not permit 
some specialized group, which represents a minority of the 
total employees of plant or industry, to break up the conti
nuity of employment of the majority of the employees.

Stripped of its noble-sounding words, this statement de
clares: “NO STRIKES!”

No picketing, no strikes, no collective bargaining that 
may interrupt for one moment the stampede to war involve
ment. All those who still believe in American democracy will 
be labelled “fifth columnist’’ and dealt with accordingly.

The actions of the President must give us pause. We do 
not live in the warring countries where the people’s voice is 
stifled. In America the voice of the people can and will still 
be heard.

There is still 
dragging us into 
in 1917, there is 
role once more.

Write a letter or postal 
tor and your Representative 
American people do not want war — we have 
bles in our own country.

Have your class-mates, the fellows in your

time to stop the pro-ally fifth column from 
the European War. We learned 
no reason why wo should play

our lesson 
the sucker

cer- 
with 
Jau

Tie- 
Do- 
like 
me- 

visit 
Col
best

Lith-

your Scna-card to the President, 
them that the 
our own trou-

in Congress. Tell

It 
tain 
the 
nimas Staff chose the same issue of 
“Jaunimas” to rant his venom, 
striking his poisonous fangs like 
a viper here and there and every
where except upon his own friends, 
that Mr. Al Dobar (shall we say 
former?) sports editor of the same 
paper took to give Tommy Yer
mal of the “Tiesa” a good old fa
shioned calling down. (New Editorial 
policy? Mr. Poshka?)

Tommy was glorious in his rebut
tal in the June 1st issue of the 
sa English Section and if Mr. 
bar or Mr. Galvanauskas would 
a taste of some of their own 
dicine—we advise them to 
Doctor Yermal, Tiesa’s Sports 
umnist, and incidentally, the 
sports columnist among the 
uanian Americans.

As Tom showed up the puerility 
and the eroticism of the “Let’s get 
him” Dobar, so the mythical Mr.

1 Galvanauskas, who recently made 
his debut in the open arms of the 
Jaunimas pagesw can be shown up in 
like manner.

We do not like to knock a per
son who has a heavy responsibility 
upon his shoulders — that of editing 
a newspaper and Jaunimas is a 
newspaper of a sort, no matter how 
you look at it. However, the editor 
is not supposed to allow things to 
slip. He must apply the brake very 
liberally when necessary and keep 
within the bounds of decency as 
well as truth. He must not allow 
his personal feelings to enter 
the matter of editorial work 
favor one writer or another 
publication of his material
though there may be a vast scarcity 
of copy to send to the linotypist at 
the time of the deadline.

This is necessary because once an 
editor begins to slip, his paper 
loses the confidence as well as the 
prestige it once had among its read
ers. The progressive papers were 
very tolerant (and perhaps it was 
for the best) about many things 
appearing 
tolerance 
We know, 
casion we
oriai staffs of several papers and 
magazines.

We do not like to pass judgement 
upon the work of a follow journal
ist, no matter what type of work
he puts out. We never did go into his own expression.

into 
and 

with 
even

shop and your 
friends in the chorus or fraternal branch do the same— NOW 
IS THE TIME.

A Chorus President Gives Members
A Few Things to Think About in the Jaunimas. But 

has its limitations, too. 
because on many an oc- 

wcre connected with edit-

the chorus president asks 
“please sit down as re- 

is beginning,” do so with- 
inuch fuss and pleading.

the manner in which a certain pa
per was edited, but, as Yermal says, 
“The guy’s asking for it” and so we 
must at least make some suggestions 
which certain editors should use as 
a basis for judgement as to whether 
any correspondent’s contribution to 
fill the linotypist’s quota is worth 
listing as copy.

In the case of a criticism, the 
editor must judge the same source 
from which the criticism comes, 
especially if the editor himself is 
not acquainted with the subject 
matter. Is the author reliable? Has 
his previous material been above re
proach? If not, or if there is a 
doubt, then the editor must make 
a private investigation of at 
some of the facts, if not all.

Secondly, the editor must 
check to see if the thing or 
son or paper being criticised is the 
one to be criticised. In furthering 
this line of argumentation: why not 
consider, for example, whether it 
would not have been better to crit
icise the Jaunimas itself, or the 
English Sections of Dirva, Naujie
nos, possibly the 
our opinion is the 
mentioned) which 
goings on among 
Americans in any organized form.

Mr. Galvanauskas hints that the 
LDS youth should overthrow the 
leadership that is now at the helm 
—but, friend Galvanauskas does not 
hint even that the LDS Youth 
Movement is the largest and strong
est Lithuanian American youth 
movement in the country. And he 
does not hint about any other or
ganization’s leadership whose so 
called attempts to organize Lithua
nian 
while

We 
lions, 
not feel that such a 
son as Galvanauskas 
much attention.

We could go on. 
of many things which would 
haps be to the point. However, we 
think that the majority of the read
ers who saw the Galvanauskas’ art
icle will agree that the whole “she
bang sounds adolescent,” and is 
published simply because someone 
wanted to vent the venom he had 
stored up during the course of his 
“slophisticate” associations which 
have accomplished nothing! In 
attempt every reader will find 
lot of silly puerile trash spoiling 
dignity of printer’s ink!” to

least

also 
per-

GarsavS (which in 
best one of those 
are devoid of any 

the Lithuanian

American youths have failed 
the LDS succeeded.
could name names, organiza- 
papers, and such, but we do 

pcr- 
that

mythical 
merits

We could tell 
pcr-

his
“a

the
use

1. If a rehearsal is called for 
at 8 p. in.—be there at 8 p. m., 
unless there is a better excuse 
than being in a candy store or 
elsewhere.

2. If 
ynu to 
hearsal 
out too

3. When teacher asks to sit in 
a certain seat, sit there and don’t 
start an argument.

4. If you are told to take out 
the gum you are chewing (some
thing you shouldn’t do at rehears
al) do so and don’t make believe 
you arc throwing it away. Really 
do it.

5. There are certain rules laid 
down by the chorus, which all 
should respect and abide by.

6. Pay your dues on time so 
they won’t pile up.

7. If you do not attend two 
or three rehearsals before an af
fair, you can not get a ticket or 
go on the stage. If you go on 
the stage and the teacher asks 
you to leave, do so and not start 
an argument telling her or the 
president that they have no right

to tell you to leave.
8. Try to cooperate with the 

teacher and president. Put your
selves in their place. I’m sure you 
would like them to listen to you. 
So note this:

9. If an intermission of 15 
minutes is given, be back at that 
time and not an hour later. Then 
rhost of you raise a fuss when 
you are kept late at rehearsal.

10. When new members come 
to rehearsal, everyone should do 
all in their power to tell them 
about the songs and make them 
feel at home.

11. If you have something to 
say during the business part of 
rehearsal, raise your hand and 
ask for the floor. Don’t yell out 
or cross-discuss with other 
people.

If these suggestions 
own common sense are 
am sure our choruses 
larger, will keep their
and there will be more satisfac
tion with rehearsals.

Think it over.

and your 
applied, I 
will grow 
members,

RESOLUTION ON PEACE PASSED 
BY N. Y. C. YOUTH CONGRESS

MERICAN Youth wants no part 
of this war. We are determ

ined to keep out of it. As we as
semble here we witness with alarm 
the wave of war hysteria whipped 
up by press, radio and speeches 
which is sweeping over our coun
try. We regard this false hysteria 
as a threat to the liberties of the 
American People and the lives of 
American Youth.

We propose our own program for 
the defense of democracy .We pro
pose the use of funds which have 
been allocated for military purposes 
for projects that will meet the dire 
needs of the American People.

Passage of the American Youth 
Act.

Billions to provide jobs for 12 mil
lion unemployed, not to provide the 
instruments of death for our youth.

Defense of the rights of labor 
against the attacks on the Nation
al Labor Relations Act; against 
amendment of the Walsh-Healy 
Act; agaipst the persecution of la
bor under the anti-trust laws.

Protection of the Civil Liberties of 
the American People.

Against the anti-alien bills; for 
the passage of the Anti-Lynching 
bill; for passage of the Geyer Anti
Poll Tax Bill.

We oppose the militarization of 
the CCC and the 
NYA to the tail 
We oppose any 
mentate the
through M-day plans.

We believe that America CAN 
stay out of war. We reject the 
false prophets of futility and despair.

We pledge ourselves to work with 
labor, with the great body of A- 
mcrican farmers, with our parents 
and elders, with 
raise our voice 
which says:

Make Atpcrica
No war loans 

gerents!
Defend the right of labor! > 
Build democracy at* home!
KEEP AMERICA OUT OF WAR!

At any 
may 
lives 
now.

M. A. B.

to of

Each

the current

National Sports

Liths Act on
Kidnapingwrong, with the

be
Atlantic

called the poached-egg

further ado 
with sugar

to 
in

be
in

15 players arc 
At least eight

Negro America to 
in one loud cry

The female praying mantis and 
some female spiders eat their mates

neutral!
or credits to bclli-

in N. Y. The regulation game 
be official. The 12 inch ball 
be used. No'variations of the 
are permitted.
There shall be four divisions

Another African tree that bears 
large white flowers with golden 
centers is 
tree.

had
Ar-

gain

The teams here are 
state 

for the

attempts to tie the 
of a war machine, 
attempt to regi-

American People

days after the game is 
The captain, manager, or 
may file protest. If pro
received later than 5 days

Lcscious 
introduction to this 
literary scandalism 
dedicated to the

against the

Besides he to- 
clan” namely,—

be published in July by 
Lithuanian Daily Laisve 

427 Lorimer Street 
Brooklyn, N. Y

Doc
As a perfect 

nasty stab at 
this column is
Philly LDS Quakers—of which your 
humble correspondent is a member. 
So, my Frans, without 

: we’ll start off this rag
and end with ... ? ? ? ? ?

—o—
THIS N’ THAT:

The promises made in
issue of this youth paypuh, concern
ing Philly’s LDS Quakers softball 
team ought to be taken to the Ly
ros Chorus; be set to music and ad
vertised as—“Looney Tunes.” (Fig
ure it out, mine frans!)

Frank (two stepper to you’se) is 
responsible for the epidemic of 
short haircuts... Something heard: 
“Will you please stop spitting in my 
eye?”—“You’re mistaken, but a bird 
flew over your head maybe that had 
somphin to do with it” (obituary 
gag ... ya die laffing!).

—o—
My vetty goo Fran Tony P. is a 

veddy kute kid.
gethcr with “his
(teh, teh should I tell?)... has 
figured out what’s
Club. “He”, sez’s the prexy of the 
club, “shows lack of interest in the 
club’s affairs. (Are ya readin’, 
Pete?)... My, oh my, isn’t he a 
genius or somphin’!!...
—o -

gk Next’ week your correspondent 
will tell you... how many bribes 
he has received to keep quite or 
how many threats.

If ya can’t take criticism, you’re 
bullheaded... If you take it you’re 
weak-willed—If you ya don’t Write 
up your friends you’re a snob... 
If you do you show favoritism—So 
wot!!!... Everything is hongy-bon- 
gy.—See you’se soon.

Answer that* phone 9’» » • . . « «

ANNOUNCE RULES OF NATIONAL 
L. D. S. SOFTBALL TOURNAMENT

and \Vestern Pennsylvania, 
team is to play for local champ
ionships and then meet in Cleveland 
for playoff between Pittsburgh, Ohio 
and Michigan.

Division No. 4: Chicago Area, 
including Illinois, Indiana, Wisconsin.

8. Local championship trophies 
should be given by local District 
committees to the winning teams. 
The National Champions shall re
ceive a national championship tro
phy.

9. Winning team is to send in the 
box score of each tournament game 
within 5 days after the game is 
played .Otherwise the game must 
be replayed.

10. Home team is to supply um
pires and balls. Each game is to be 
started with a new ball.

11. Protests must be filled with
in five 
played, 
umpire 
test is
after the game, the protest is dis
regarded. All protests must be sent 
to the National LDS Sports De
partment.

12. Decisions of the National LDS 
Sports Department are final in all 
cases.

1. The National LDS Softball 
Tournament is to bo an elimina
tions tournament, with the loser 
dropping out after each game played.

2. Each team must pay an en
try fee of dollar ($1.00) before 
the eliminations begin. The money 
must be sent to the 
Department.

3. No more than 
permitted on team,
of these are to be insurance mem
bers. All others must be associate 
members.

4. No Associate members may be 
added after July 1st. No insurance 
members may be added to team af
ter July 15th. No changes in rost
er sheet permitted after July 15th.

5. The Official Softball Rules for 
1940 shall govern the game. These 
rules may be found in Spalding’s 
Athletic Library, No. 412, published 
by American Sports Publishing Com
pany 
is to 
is to 
game

6.
in the National LDS Softball Tourn
ament. Each division shall conduct 
its own eliminations games. The 
team which wins the division finals 
is to go to New York oh August 
24th for the National Playoffs.

7. The divisions are as follows:
Diivsion No. 1: New England Div

ision .which takes in all New Eng
land States, 
to play for the individual 
championships and then 
Division championship.

Division No. 2: Middle
States including Maryland, with all 
of Pennsylvania east of Harrisburg.

Division Noi $:• -Michigan,’ Ohio during the wedding.

Two birds are trained by man to 
catch his food: the falcon, to pursue 
and kill smaller birds; the cor
morant, used in Japan and Scandi
navia to catch fish. The cormorant 
wears a ring around its neck to pre
vent its swallowing the fish it 
catches.

We raise our voices to condemn 
the steps which our government has 
taken to bring us to the very brink 
of the European conflict, 
moment American manhood 
sent overseas to give their 
a useless war unless we act

We condemn the destruction 
American Neutrality.

We condemn the placing of our 
industries at the disposal of the 
British and French Allies through 
the hasty lifting of the arms em
bargo. \

We starjd opposed to the exten
sion of loans and credits to any 
belligerent in the present war; to 
any attempts to amend or repeal 
the Johnson Act.

Most urgently do we seek to rally 
all American youth
gravest threat to the peace of A- 
merica, the armament program of 
the national government, calling for 
the expenditure of billions of dollars 
over, and above the largest peace
time budget in our history for guns, 
bombs, planes, and battleships.

We affirm that this armament 
program is not a gesture of peace; 
it is a step towards war. The Ame
rican Youth Congress has always 
defended the interests of the Ame
rican people but we refuse to be 
frightened by fantastic talcs of 
mythical invasions into support of a 
program which is really designed 
to send our boys overseas.

We refuse to fall prey to the wild 
hysteria which has been aroused un
der the cover of the cry of the 
“Fifth Column.” Today “Fifth Col
umn" has become the catchward un
der which the rights of American 
labor arc destroyed and the liberty 
of the American people done away 
with.

We refuse to be driven down the 
same path as in 1917. In 1917 the 
cry was “preparedness” and "Ger
man spies”; today it is “National 
Defense” and “Fifth Column.” We 
stand ready to defend the true in
terests of our country, but not 
protect the investments of a few 
Europe and in the Far East.

We believe that America can
defended by preserving and extend
ing our democracy and by providing 
jobs and security for the Youth of 
America. ..........

KAUNAS, Lithuania.—-Numerous 
arrests have been made in connec
tion with Soviet charges that sev
eral Red Army soldiers were kid
naped from Soviet garrisons in 
Lithuania, it was disclosed here.

Police patrols have been greatly 
strengthened in the vicinity of 
Red Army garrisons to prevent re
currence of the alleged kidnapings.

Soviet garrisons were established 
in Lithuania under terms of a mut
ual assistance pact between the 
two countries.

Last week the Soviet Foreign Of
fice charged that persons known to 
the Lithuanian government 
kidnaped and maltreated Red 
my soldiers in <an effort to 

military information.*
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Padekavone Draugams ir Prieteliams

atydos nekreips, dova

M

pirmoj eilėj), kandidatas

Philadelphia, PaDienos Klausimais
PIKNIKAS

Įvyks Sekmadienį

Birželio 9 June
Rockford, 111

or-

Su draugiška meile
Geo. A. Bražinskas.

ja 
ir

Gen. Manuel Avila Camacho (ketvirtas 
į Meksikos prezidentą, sveikina minią,

Rengia Darbininkiškų Organizacijų 
Veikiantysis Komitetas

GERA ORKESTRĄ ŠOKIAMS 
Bus ir kitokių pamarginimų

išvažiavo, rėkavo

nuo dešines, 
pasitikusią jį Tia Juana miestelyj, Že- 

mesnėjėj Kalifornijoj. Amacho remia esamasis prezidentas Cardenas.

Penktad., Birželio 7, 1940

Sovietų ir Amerikos 
Prekyba

Sovietų Sąjungos ir Am
erikos prekyba auga. 1939 
metais į tris pirmuosius 
mėnesius—sausį, vasarį ir 
kovą Sovietai pirko už $32,- 
509,000 Amerikos tavorų, o 
šiemet per tuos pat tris mė
nesius jau net $59,090,072 
vertės, kaip praneša iš Wa- 
shingtono.

Tas buvo numatyta. Ka
da stambios imperialistinės 
valstybės yra kare, tai su
prantama, kad Sovietai ne
gali pirkti Reikmenų iš An
glijos, Francijos ir Vokieti
jos, nes joms pačioms jų rei
kia. Priseina daugiau pirk
ti iš Amerikos.

Sovietų Sąjungos užsienio 
reikalų komisaras V. Molo
tovas tą nurodė dar kovo užmušta 195 civiliai ir 59 
mėnesį. Jis sakė, kacl jeigu kariai; sužeista 545 civiliai 
Amerikos tūlų atžagareivių ir 107 kariai; Vokiečiai pa- 
priešsovietinis nusistatymas .leido apie 1,100 bombų! 
nekliudys, tai tarpe Sovietų' Daugelis jų užtaisytos su 
ir Amerikos augs prekyba. | laikrodžiais ir net dvi paros 
Galėtų gerėti ir politiniai j po to, kaip buvo numestos, 
santikiai, jeigu tūliems dar vis sprogsta ir viską 
Amerikos reakcininkam ne- naikiną.

Franc i jos valdonų atstovai 
manclravodami iš Maskvos 

šumino 
prieš Sovietus, o dabar jau 
maldaudami grįžta atgal.

Tas dar kartą turi pamo
kinti visus pasaulio impe
rialistus, kad Sovietų Są
junga yra milžiniška šalis, 
galinga, kad su ja juokus 
krėsti negalima, kad su 
reikia rimtai skaitytis 
bendradarbiauti.

Tai Baisus Smūgis 
Paryžiui

Šešios bangos vokiečių 
laivių bombardavo Paryžių 
ir jo priemiesčius. Kas kart 
vis baisesnės žinios ateina 
iš Francijos. Vėliausias pra
nešimas sako, kad pirmame 
Paryžiaus b o m b ardavime

rūpėtų priešsovietinė veik
la. Lietuvos Žinios

Rengia Amerikos Lietuvių Literatūros Draugijos 25 kp., naudai dienraščio “Laisves”.

PIKNIKAS BUS

Sekmadienį

Birželio

Prasidės 10 vai. ryto

□
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Daromas vien tik Ehret šeimos nuo 1866 m.
Geo. Ehret Brewery, Inc. 193 Melrose St., B’klyn, N. V.

Kaunas. — Praėjusi žiema 
smarkiai pakenkė bičių ūkiui. 
Apskaičiuojama, kad apie 20- 
25% visų bičių šeimų perei
gą žiemą žuvo dėl šalčių. O

LAISVES PIKNIKASManclravodami Išėjo—Mal
daudami Parėjo

Pamename, kaip Anglijos 
ir Francijos imperialistai 
mandravojo prieš Sovietų 
Sąjungą Finliandijos karoj t 
provokacijos laiku. Anglijos i daugelyje bitynų pavasarį bi- 
atstovas ponas William tė 
Seeds-ir Francijos atstovas 
Paul - Emile Naggiar su 
dideliu mandrumu išvažia
vo iš Maskvos. Anglijos ir 
Francijos valdonai su pa
galba savo kolonijų atstovų 
išmetė Sovietų Sąjungą iš 
Tautų Lygos ir tuo galuti
nai Lygą numarino. Šaukė, 
rėkė, mandravojo! Anglijos 
ir Francijos valdonus tūli 
norėjo pasekti ir Washing
tone, kur garsiai šaukė už 
diplomatinių ryšių nutrau
kimą su Sovietais.

Bet dabar jau kita gies
mė. Anglijos valdonai pas
kyrė poną Stafford Cripps 
delegatu važiuoti į Maskvą 
ir atnaujinti prekybos dery
bas. Sovietai griežtai pa
reiškė, kad jie su tuo atsto
vu tol nesiskaitys, kol jis ne
bus oficialia Anglijos pa
siuntinys Sovietų Sąjungoj. 
Anglijos valdžia viešai pas
kelbė, kad ponas William 
Seeds daugiau nesiskaito at
stovu Sovietų šalyj, o jo vie
ton paskyrą poną Stafford 
Cripps atstovu. Ir kada So
vietai sutiko priimti, tai 
Anglija nusidžiaugė. Fran- 
cija irgi vieton pono Nag
giar paskyrė kitą asmenį, 
būtent M. Labonne ir lau
kia ar Sovietai priims.

Kaip matome, Anglijos ir

pasirodė labai nusilpusios 
ir suvargusios. Labai didelis 
nuošimtis bičių šeimų serga 
viduriavimu. Tai dėl to, kad 
žiema buvo labai ilga. Kai 
kuriuose aviliuose bitės mirė, 
nors turėjo pakankamai mais
to. šis pavasaris bitėms taip 
pat labai sunkus, nes šalta ir 
maisto laukuose dar beveik 
negalima rasti. Bitėms penė
ti šiemet buvo skirta 40,000 
kilogramų cukraus, bet to 
kiekio esą toli neužteksią. To
dėl bitininkai nutarė prašyti 
vyriausybės, kad ateinantiems 
metams skirtų bent 60,000 
kg. Kad bitynus būtų gali
ma aprūpinti atrankos keliu 
išaugintomis bičių motinėlė
mis, bitininkai pageidavo, kad 
būtų įsteigta spec, bičių mo
tinų augykla.

Kaunas. — Anksčiau mūsų 
pašto įstaigos į Sovietų Sąjun
gą ir Tolimuosius Rytus paštą 
iš Lietuvos siuntė ’ per Rygą. 
Paskutiniu metu su Sov. Są
junga įvedamas tiesioginis ir 
tranzitinis pašto susisiekimas. 
Šis pašto susisiekimas eis ge
ležinkelio linija Kaunas-Vil- 
nius-Gudagojus-Minskas.

Kaunas. — Gegužės 11 d. 
Berlyne pasirašytas susitari
mas dėl Lietuvos - Vokietijos 
susisiekimo vidaus vandens 
keliais. Pagal tą susitarimą 
visų transportų, einančių iš 
Vokietijos’ Nemuno upe iki

Žinoma, militarė cenzūra 
pridengia nuostolius. Fran
ci j a stengiasi mažinti nuos
tolius, o Vokietija didina. 
Vokiečiai sakosi, kad jie 
vien tame užpuolime su
naikino apie 400 francūzų 
karo orlaivių ore ir jų aero
dromuose.

Franci ja blogoj padėtyje. 
Anglijos armija sumušta 
Flandrijoj. Dalis jos pabė
go Anglijon, bet bėgant pa
liko kanuoles, tankus, visus 
ginklus ir dabar net Chur
chill sako — turi pati Fran- 
cija gintis, o Anglija rūpin
sis gynimu savo salos.

Franci j a pirma į mėnesį 
galėjo pagaminti iki 450 ka
ro orlaivių. Dabar jos ga
myba labai nukentėjo. Du 
didžiausi jos orlaivių fab
rikai, kurie galėjo paga
minti iki 200 orlaivių į mė
nesį, visiškai sunaikinti ar
ba vokiečių paimti, nes jie 
buvo Amiens ir Amberiex 
miestuose, kuriuos vokiečiai 
paėmė. Aišku, kad vokiečių 
bomberiai naikina ir kitus 
francūzų karo orlaivių ga
minimo fabrikus ir ginklų 
sandėlius. O tas viskas pa
kerta Francijos jėgas.

Klaipėdos, vokiečiams tenka 
40%, o Lietuvai 60%. Taip 
pat toks % tenka abiems kraš
tams to transporto, kuris eina 
iš Lietuvos į Vokietiją. Be to, 
vilkikų jėgai naudoti Lietuvai 
tenka 80%, Vokietijai—20%. 
Numatytas taip pat pirmumas 
prieš kitus Lietuvos šaldytu- 
vams-laivams. Gautos už tran
sportą pajamos bus išlygintos 
pagal sutartus %, atsižvel
giant pajamų didumo. Berly
ne susitarta, kad abi šalys ap
rūpins nemokamomis vizomis 
abiejų šalių laivininkus ne tik 
į Klaipėdą, liet ir į kitas Vo
kietijos vietas. Iš SSSR į Vo
kietiją mūsų vandens keliais 
eis tranzitiniai prekių perveži
mai. Už šį tranzitą buvo ima
mos atitinkamos rinkliavos. 
Nuo kai kurių šių tranzito rin
kliavų numatyta daryti 20% 
nuolaidos.

KAUNAS. — Lietuvoje yra 
per 300 ežerų—didelių, viduti
nių, mažų, žinomų ir nežinomų, 
net bevardžių. Didžioji ežerų 
dalis yra grupėmis,— po kelis, 
kartais net po keliasdešimt. To
kių grupių ežerai dažnai yra su
jungti vieni su kitais arba ne- 
tarpiškai, arba upėmis ir upe
liais, taip kad valtimis ir baida
rėmis galima kartais perplaukti 
net 100 ir daugiau kilometrų. 
Atgavus Vilniaus kraštą, Lietu
va praturtėjo nemažu skaičiumi 
reto grožio ežerų ir upių. Ypa
tingai įdomus yra Žeimenos 
upės rajonas, iš kurios baidarė
mis gali atplaukti net J Kauną. 
Ypatingai gražus ir nepaprastai 
įdomus yra Trakų ežerų rajo
nas.

Brangūs Draugai:
Širdingai dėkavoju visiems 

ypatiškiems ir idėjos drau
gams, kurie bent kuo prisidė
jo! prie mano išlaisvinimo iš 
beprotnamio. Jeigu ne jūsų, 
draugai, finansinė ir morališ
ka pagelba, tai jie tikrai bū
tų supūdę mane toj bastilijoj. 
Labai įvertinu jūsų, draugai, 
darbus, norus ir pasišventimą 
dėl manęs. Negaliu nei žo
džių rasti, kuriais galėčiau iš
reikšti savo širdingą dėkingu
mą jums, draugai.

Kai savieji ir giminės su 
fanatiška ir papirkta policija 
sudarė ant manęs suokalbį ir 
patalpino mane ten, kur aš 
neprigulėjau, tai jūs, laisvo
sios idėjos draugai, pama
tėte mano atsišaukimo laišką 
“Laisvėj” ir “Keleivyj,” ir su
prasdami, kad silpno proto 
žmogus negalėtų nuosekliai iš
dėstyti savo skriaudas, ištiesėt 
savo mielaširdystės ir pasigai
lėjimo ranką ir išplėšėt mane 
iš inkvizitorių nagų ir suteikėt 
man laisvę. Nors mano prie
šai ir dėjo visas pastangas, 
kad niekas mane negalėtų iš
laisvinti, skleidė visokius bjau
rius gandus ir prasimanymus, 
šmeižė ir niekino kiek tik jų 
šventa burnelė leido, bet visos

Mirė Draugė A. Jospelkienė
Birželio 1 d., apie 2:45 po

piet, čia pasimirė veikli dar
bininkiškų organizacijų dar
buotoja draugė Alena Jospel
kienė.

Laidotuvės įvyko birželio 4 
d., 2 vai. popiet. Palaidota 
Greenwood kapinėse.

Velionė Alena priklausė 
prie LDS 95 kuopos ir prie 
LLD 70 moterų kuopos. Iki 
nelemtoji liga pakirto sveika
tą, draugė Jospelkienė akty
viai veikė abiejose organizaci
jose.

Draugės Jospelkienės šeimai 
ir giminėm reiškiu širdin
giausią užuojautą šioje sun
kioje jų gyvenimo valandoje.

Vilnietis. 

E 
E

Mainicrių Kvartetas iš Shenandoah, Fa.

LIBERTY PARK, Eastern & Moffett Avės 
tfcSA Back River Car Line

D. M. Šoloniskas

BALTIMORE

Sietyno Choras Newark, N. J., Baltimores Lyros Choras, Rusų - Ukrafrių Choras, Philadelphijos 
Lyros Choras, Shenandoah Grupe gerų išlavintų dainininkų. Svarbią prakalbą pasakys D. M. 

šolomskas, A.L.D.L.D. Sekretorius.

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. M ibelaitis, V. Yonaitis Swingopatos Orkestrą gros šokiams nuo 2:30 vai. po pietų
DIRECTIONS: From Baltimore ride Eastern Ave. to Moffett Ave. where you will find 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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jų pastangos nuėjo niekais. 
Tai per pasirįžimą ir storonę 
idėjos draugų, teisybė paėmė 
viršų. Ačiū, draugai, labai 
ačiū!

Po išlaikimui 13 mėnesių ir 
pusės, balandžio 6 d. pusbro
lis N. Januška iš Roslindale, 
Mass., J. Austin Aukštikalnis 
iš Gardner, Mass., ir draugai 
Jonas ir Marijonas Buzevičiai 
iš Dorchester, Mass., ir drau
gas D. Gabrėnas iš Athol, 
Mass., išvežė mane į laisvę.

Nors su padėkavonės laišku 
į spaudą ir pasivėlinau biskį, 
bet tikiuos, kad draugai į tai 
d aug
lį os.

Mikolaičio Sodne
EDDINGTON, PA.

Prasidės 10 valandą ryte

Gerbiamieji! Senus ir jau
nus kviečiame 
piknike kuo 
nes rengėjai 
kuo mandagiausiai 
patarnauti.

dalyvauti šiame 
skaitlingiausiai, 
yra pasiruošę 

svečiams

iki
KELRODIS: Mašinoms va

žiuokite Frankford Ave.
City Line. Nuo ten sukite po 
kairei. Karais — imkit No. 66 
karą taip pat Frankford Ave.

Ar Jūsų laikrodžiai 
gerai eina?

Jeigu turite sugedusi sienini laik
rodį, kišenini ar riešinj,—kreipki
tės pas mane.
Taipgi parduodu visokius laikro

džius, laikrodėlius ir įvai
riausius žiedus.

Gausit už PIGIAU negu kitur.

V. KAZEL-KAZLAUSKAS
221-03 Jamaica Avenue

Queens Village, L. L
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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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Štai DRAUGIŠKUMAS 
stikle!

Norite rasti tą senų laikų alaus 
malonumą? Užsisakykite Ehret’s— 
ir išbandykite skirtumą! Štai tikras 
iš krano alus—putojančiai tyras-sau- 
letai auksinio blizgėjimo ir su didele, 
grėtinine “galva.” Tai tas pats gar
susis Ehret’s linksminantis newyor-

Geo. EHRET’S Extra
IŠ KRANO ALUS

Penktai pnalapU

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

H

a

i

kiečių tris gentkartes... lengvas 
alus, draugiškas alus, turtingas, stip
rus, aksominiai švelnus. Pabandykite 
stiklą Ehret’s šiandien — šviežio ir 
šalto iš jo ąžuolines bačkos—prie 
artimiausio sau Ehret’s baro. Tai 
yra draugiškumas stikle.



Šeštas puslapis Penktad., Birželio 7, 1940

Chicagos Žinios
skaitlingas ir entuzi- 

ASTINGAS “VILNIES” 
PIKNIKAS

Buvo Daug Žmonių Oaks Dar
že; Virš 4 Tūkstančiai Žmo

nių Linksminosi Visą Sek
madienio Popietį

Birželio 2 d. buvo “sidabri
nė diena su auksiniu pamuša
lu” dėl “Vilnies” pikniko 
Mėlyna, skaidri padangė tūks
tančius visos plačios apielin- 
kės lietuviu akstino važiuoti j 
laukus. Daug žmonių priva
žiavo j Oaks Grove, kur ėjo 
liaudies dienraščio piknikas 
Apie tūkstantis automobilių 
pribuvo i daržą ir prie daržo 
pakelėn.

“Vilnis” yra populiariškiau- 
sias ir mylimiausias lietuvių 
liaudies dienraštis. Mūsų dar
bininkija, inteligentai ir pa
žangūs biznieriai nuoširdžiai 
remia šią didžią apšvietos, 
kulturėjimo ir klasinio šamo 
nėjmo įstaigą.

Svečiu buvo iš tolimu mies
tų. Palevičiai iš Detroito, N. 
Pakalniškis ir F. šešelgytė iš 
Brooklyn©; Strička, žilis, Je- 

nį pievoj du jaunuoliai suvir
to ant vienas kito ir tame ak- 
sidente nulaužė koją Beniui 
Dovidoniui.

Piknike radosi Dr. Palevi- 
čius, iš Detroito. Jis tuoj pri
buvo į pagelbą. Sudėjo koją, 
aprišo ir Chester Kent skubiai 
Benį nuvežė į Little Company 
of Mary ligoninę.

Daktaras ligoninėj apžiūrė
jo koją, nutraukė X-Ray, su
dėjo pastoviam sugijimui ir 
pareiškė, kad nesą kas daug 
pavojingo. Aišku, teks vaiki
nui mėnesį kitą pabūti piešte- 
ryj iki kaulas suaugs.

Benis Dovidonis yra LDS 
Sparks kuopoj ir valdyboj. 
Dovidoniuko tėvelis ir motu
šė yra nuoširdūs vilniečiai.

Šiuomi reiškiu užuojautą Be
niui ir jo tėveliam. Gaila, kad 
pasitaikė tokia nelaimė.

F. A.

Komisijos Žodis Dėlei 
Apskričių Pikniko

Kadangi LDS ir LLD apskr. 
rengtas piknikas gegužės 26 
d. dėl blogo oro neįvyko, tai 

gramos, tūkstantinė žmonių 
minia susikuopė į Birutės dar
žą, kur ėjo Lietuvių Tautiškų 
kapinių piknikas.

Kaip kapų iškilmių progra
moj, taip ir piknike, buvo la
bai daug žmonių ir iš gan toli, 
iš visos plačios apielinkės.

Oras kapų puošimo dienoj 
iš ryto buvo nepergražiausias, 
debesuota, bet apie pietus 
nusišvietė ir iki vakaro buvo 
gražu. Rep.

Ispanai šaukia Atimt Gib
raltarą iš Anglijos

Madrid, Ispanija. — Stu
dentai ir šiaip žmonės de
monstravo Madride ir pus
tuzinyje kitų .Ispanijos mie
stu, šaukdami atimt Gib- 
raltarą iš Anglijos ir su
grąžint Ispanijai.

Berne, Šveicarija.—Vėl 
per Šveicariją skraidė ko
kie tai svetimi orlaiviai, 
nežinia, ar vokiečių ar tal
kininku, v

Roma. — Italai remia Is
panų reikalavimą Gibralta
ro.

CONSOLIDATE

Philadelphia, Pa.
Ateinantį sekmadienį, 9 die

ną birželio, įvyks visų mūsų 
darbininkiškų organizacijų ir 
Veikiančio Komiteto piknikas, 
Mikolaičio farmoje. Jis įvyk
sta tą pačią dieną, kurioj į- 
vyksta piknikas “Laisvės” 
dienraščio naudai Baltimorėj. 
žinoma, tai labai negerai. Ta 
klaida įvyko todėl, kad balti- 
moriečiai perkeitė savo datą, 
kuri pripuolė tą pačią dieną, o 
apie ją tuojau mums neprane
šė. Phila. organizacijos irgi 
pasiėmė tą dieną, manydamos, 
kad nesupuls su Baltimorės 
rengiamu pikniku. Mūsų orga
nizacijos kitos datos negali 
gauti todėl, kad jos visos už- 
randuotos iki vėliausiam rude
niui.

Phila. organizacijos rengia 
“Laisvės” pikniką 1 dieną rug
sėjo, . Mikolaičio farmoje. 
“Laisvės” pikniko prirengimui 
reikalinga finansinės paramos, 
supirkimui visos provizijos. 
Veikiančio Komiteto iždas 
veik tuščias. Mūsų visuomene 
tatai turi suprasti ir juo la-

) EDISON’S 

biau paremti šiuos du rengia
mus piknikus. Į Philadelphijos 
pikniką atvyks ristikas Požė
la ir jo parvestas iš Francijos 
milžinas Angelas. Ristikas Jo
nas Bagočius rengia dvi po
ras ristynių ir kumštynių. 
Transportacija nuo City line 
bus sutvarkyta, šokiams or
kestrą nuimta su garsiakalbio 
pritarimu.
Svarbus ir Pavyzdingas Testa

mentas

■ Birželio 1 dieną atvyko pas 
mane senas organizacijų na
rys ir rėmėjas darbininkiško 
judėjimo drg. Juozas Zakare
vičius, kuris tuojau ir reikalą 
atžymėjo, sakydamas: “Drau
ge, nesijaučiu gerai su svei
kata; gal reikės eiti j ligoni
nę. Pirm to aš pasirengęs pa
sidaryti testamentą, kurį pra
šau man pagelbėti padaryti; 
štai aš turiu surašęs sekan
čiai: jei tačiau numirsiu, tai 
įgalioju LDLD 10 kuopą, kad 
mane palaidotų miesto kapi
nėse; palaidojimo kaštų ap
mokėjimui kuopai paskiria 
$400 ir $50 kitoms išlaidoms. 
Aukauju dienraščiams “Lais

vei” ir “Vilniai,” po $20; au
kauju Komunistų Partijai 
$20; “Daily Worker” $20; 
Lietuvos politiniams kaliniams 
$20.

LDLD 10 kp. tas draugas 
palieka globoti $550 ir išmo
kėti skiriamas išlaidas laido
tuvių ir aukų. Tai retai taip 
mūs idėjos draugai įvertina 
savo idėją, kaip kad drg. Za
karevičius.

A. J. S.

Pine Crest Inn
Savininkas

JOSEPH VANAGAS
Puiki Vieta 

VAKACIJOM
Turistam kambariai-Cąbins vienai 
nakčiai, savaitei ar ilgiau. Puikūs 
miškai, patogios vietos piknikam, j- 
taisyta ant lauko vietos virimam ir 

kepimam.

RESTAURACIJA
Alus, 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.

Sveikata Ligoniams
Knygutė aprašo visokias vaistiškas 

žoles, žiedus, šaknis, žieves, lapus ir 
tt., su paaiškinimais nuo kokių ele
mentų ir kaip jas vartoti. Pridedame 
dabartinės naujos europinės karės 
spalvuotą žemlapj, parodanti strate
giškas vietas laivams, orlaiviams, ir 
kiek mylių {vairių šalių sostinės yra 
viena nuo kitos. Kaina 85c., 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.
¥

ra------------------------------------------------------------------ ra

' 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 
d-------------------------- --- ----------------------- a

seliūnai, Kasiuliai iš Keno- 
šos; Paulauskai, Dauderiai, 
Paurozai iš Waukegano; Pau
lauskai ir daugiau iš Aurora, 
III., ir tt.

Kadangi diena pasitaikė ne
paprastai graži ir pirmutinė šį 
pavasarį tokia puiki dėl pik
niko, tai žmonės pradėjo va
žiuoti anksti ir linksminosi iki 
vėlumos.

LDS sviedinio komandos nuo 
pietų iki povakario žaidė svie
dinio pievoje.

Biskį po 6 vai. prasidėjo 
dainų programa ir kalbos. 
Dainavo*Aido Choras ir Kan
klių Choras vadovybėj J. 
Kenstavičiaus. Taipgi dainavo 
Chicagos Lietuvių 
Kultūros Choras 
Petru t i en ės.

M. šolomskas, 
gliško skyriaus
kalbėjo angliškai apie 
ir gręsiančius pavojus 
šalį įvelti 
skerdynę. Lietuviškai kalbėjo
F. Abekas, “Vilnies” redakci
jos narys. Jis kalbėjo apie 
dienraščio vaidmenį lietuviškoj 
visuomenėj ir apie karą, kas 
yra tos baisios skerdynės kal
tininkai.

Programai pirmininkavo H. 
Jagminas.

Kiek feko asmeniškai 
kalbėti su žmonėmis, tai 
labai patenkinti ’ smagiu
įspūdingu “Vilnies” pikniku. 
Žmonės nusistatę prieš karą ir 
smerkia karo kurstytojus.

Kiek teko iš administraci
jos sužinoti, tai gauta nema
žai naujų skaitytojų, šiuo lai
ku Chicagoj pravedama vajus 
užrašyti “Vilnį” Chicagoj 7 
savaitėm už dolerį ir 9 sa
vaitėm už Chicagos ribų.

Dabar lauksime rudeninio 
“Vilnies” pikniko, kuris įvyks 
rugpjūčio mėnesį. Tai bus la
bai didelis piknikas ir su do
vanomis.

Stakjardų

Moterų 
vadovybėj A.

Vilnies” an- 
redaktorius, 

karą 
mūsų

imperialistinę

rengimo komisija dėjo pastan
gas surasti kitą tinkamą die
ną išvengiant susidūrimo su 
kitais stambesniais piknikais. 
Bet šiame laike gauti tinkamą 
vietą ir išvengt kitų parengi
mų, pasirodė veik negalima.

Todėl tinkamiausia dieną 
ką galėjome gauti, tai sekan
tis sekmadienis, Birutės daržą. 
O labai toli atidėti pikniką at
rodė būtų suvylimas publikos, 
nes daugelis turi pirkę laimė
jimo ir įžangos tikietus, ir tt.

Atsiprašome kitų organiza
cijų, kurios rengia piknikus iš 
anksčiau tą pačią dieną. Mes 
neturime tikslo bent kam pa
kenkti, bet iš susidėjusios pa
dėties reikėjo rasti išeitį ge
riausiai kaip sąlygos leidžia.

Tad šį sekmadienį, birželio 
9 dieną, kviečiame į mūsų pik
niką, kuris įvyks Birutės dar
že, Archer ir 79th.

Pikniko Komitetas.

NAUJAUSIAS BARCENAS

išsi- 
visi 

ir

Rep.
----- O-----

Darbininkų Unijos 
Piknikas
16 d. įvyks stakjar-

Tūkstančiai Žmonių Buvo 
Tautiškose Kapinėse

Ketvirtadienį, kapu puošimo 
dienoje, Lietuvių Tautiškose 
kapinėse įvyko graži progra
ma. Tūkstančiai žmonių daly
vavo. Programą pradėjo Da
riaus-Girėno Postas. Gražią 
ir vertinga kalbą pasakė Pos
to komandierius Sebastian. Jis 
žymėjo, kad kaip praeities 
karas, taip ir dabartinis Eu
ropos karas nėra karas už de
mokratiją. Toliau žymėjo, kad 
į kapus susirinko žmonės pa
gerbti savo artimuosius ir 
taipgi žuvusius kovose už dar
bo žmonių reikalus.

Gražiai dainavo liūdesio me
lodijas Birutės, Kanklių ir 
Pirmyn chorai. Kalbėjo P. 
Grigaitis, V. Andrulis ir M. 
Vaidyla. 
kalbės 
nies,” 
spėjo 
tai jo 
drulis.

P. Grigaitis pasakojo, 
dabartinis karas esąs už 
mokratiją. V. Andrulis nuro
dė, kad karas yra imperialis
tinis, kaip buvo pereitasis. A. 
Vaidyla aiškino, kad 
karta iš kaitos neša 
pirmyn, gi susirinkę 
pagerbimui mirusių, 
na apie svarbias 
problemas.

Po generalės programos, ku
riai pirmininkavo Tamkevičia, 
buvo iškilmės prie atskirų ka
pų. Buvo prisiminta F. Ado
mėlis, ant kurio 
Adams pastatė 
taipgi prisiminta 
ant jo kapo kiek
iškilo gražus paminklas. Taip
gi buvo prisiminta Helen Da
bulskienė. Prie visų trijų ka
pų Kanklių Choras padainavo 
liūdesio melodijas. Eulogijos 
kalbas pasakė M. Zaldokas, 
F. Abekas ir V. Raila.

Buvo garsinta, kad 
L. Prūseika nuo “Vil- 
bet jis, matyti, nesu- 
sugrįžti iš maršruto, 
vietoj kalbėjo V. An-

kad
de-

Birželio
dų darbininkų unijos (CIO) 
piknikas Birutės darže, Archer 
Avė. ir 79th St.

Unijos lokalo pirmininkas 
Walter Strabrawa žymi, kad 
piknikas bus labai įvairus, 
daug dovanų išdalins prie 
įžangos tikietų; bus kumpių, 
lašinių, drapanų ir kitokių 
vertingų daiktų.

Piknikas prasidės prieš pie
tus ir tęsis visą dieną. CIO 
unijų keli sviedinio jauktai 
susirems už pergalę.

Šokiam nuo 3 vai. po pie
tų grieš Charlie Straight’s or
kestrą.

Unijos komitetas kviečia vi
sus gražiam ir pilnam margu
mynų piknike dalyvauti.

Benny Dovidonis Nusilaužė 
Koją

Birž. 2 d. “Vilnies” piknike 
Oaks Grove, -čaidžianUsviedi-

žmonių 
gyvybę 

į kapus 
prisime-

gyvenimo

kapo Olga
paminklą;

Žukauskas,
laiko atgal

Piknikas
Po įvairios .iix-gražios pro-

' . -t

IR DAR

Nudulkina

$

a

Gera

skai-
loši-

saugo

kvolde- 
delikat- 
rajono

iii

Parsiduoda 
Užsakymus 
kambariai 
sistemos kompanijų.

kooperuojančiose krautuvėse, 
taip pat priima mūsų parodų 
arba bile tarnautojas Šios

Nereikia Stumdyt 
sunkių baldų

...   —:s y i «
SERVING BROOKLYN THROUGH BROOKLYN BDtSON COMPANY
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SERVICE

C

J ils 
ant 
noH 
liudija, 
reikalavimai 
boratorijų, “kas liečia 
tvirtumų ir tinkamų veikimų.” 
T. E.” turi pasauliniai garsų vardų 
už teisingus tyrimus ir išbandymus.

rasite šj užtikrinant) tikietukų 
kiekvieno vacuum valytuvo, Jem- 
ir proso, kurie čia sifilomi. Jis .

kad patenkinti yra griežti 
Elektrikinių Tyrimų La- 
“kas liečia saugumų, 

“E.

Vaškuoja 
Grindis

■ X//

TU*

me.
xa.
Uan«»

tlekv*ena* šeimai!
B

Koja 
spindelė* • • • 

ne pašile ūkiant

“Duoda 
tobulą šviesą—ir 
dar tokį grožį!”
Pasukus knypkj, gaunama bile 
skirtumas, n u o netiesioginės 
šviesos apšviečiančios visą kam
barį iki mažo apgaubto naktinio 

lengvam 
ar

žiburėlio. Tinka 
tymui, siuvimui, darbui i 
mui. Gerbia jūsų akis . . 
nuo įtempimo.

Rankomis siūtas, su 
liais gaubtuvas iš gryno 
no Francūz.iško šilko, su 
pamušalu. Pastolas nulietas Fla
mandų žalvariu. Lempa, kuriu 
jūs didžiuositės!

GATAVA SU 4 LEMPUTĖM

G E N ERAL ELECTRIC 
TANKŲ RŪŠIES VALYTUVAS
TAI PILNAS NAMŲ VALY 
MO APTARNAVIMAS. Pui
kiausias naujas “tankų rūšies” 
valytuvas, ką G-E padirba ... 
su visais prietaisais. Jis leng
vai čiužinėja; nieko sunkaus 
stumdyti.
VALO KARPETUS, užlaidas, 
matracus, radiatorius, sienas, 
ir po baldais ir auto, iš vidaus. 
NUDULKINA viską! Veneciš
kas antlanges, rėmus, lempų 
gaubtuvus, priegalvius, kny
gas—net piano iš vidaus—ir 
drabužius.
VAŠKUOJA grindis, klijonkes.

D E LUXE M ODELIS
GATAVAI SU VISAIS PRIETAISAIS

Reguliarė kaina $62.50 ... Jūs Sutaupot $26.50
Dabar tiktai $36.00.

su jūsų senu valytuvu

TUOJ - į MĖNESĮ
per 15 mėn.

ir mūsą kostumeriam perkantiem valytuvą

Specialis Pirmenybės Pasiūlymas
“ GRINDŲ LEMPA

Reguliarė kaine sąraše .. .$21.90 
jūs sutaupote ... $75.95

PROCTOR Nekilnojamas PROSAS
Reguliarė kaina sąraše ... $12.50 

jūs sutaupote... $70.55 Valy-

VALYTUVAS, AR VISI TRYS!

IUSU 1)2 '^45 PER MENES)
1*0 ŠIOS kampanijos, kiekvieno prietaiso kaina bus daug aukštesnė 

pagal reguliarį kainų sąrašų.

PURKŠČIA skysčius ar milte
lius naikint vabzdžius, saugot 
nuo kandžių, nudažo, kalkėm 
baltina—net daržą laisto.
Extra-galingas traukimas su
ima visą purvą. Pasiekia kiek
vieną colį jūsų kambario. Di
delis teleskopinis maišas viduj 
tanko, nesipainioja po kojų. 
Lengvas. Tylus, gumoj įtaisy
tas motoras niekad nereika
lauja tepimo. Mažiau trukdo 
radio. Naujas strymlainytas 
grožis—juodas ir chromo vir
šus. AC-DC.

Jum nereikia 
pakelt jį— 
net šitiek!”
Palytėk atliuosuojantį knypkj—-jis pats pasikelia 
ant savo pastolio. Čiuptelk rankenų: jis vėl nu
sileidžia! AC prosas turi rodyklę nustatyt karš
tį materijom ir naujų 3-jų greičių parinkimų. 
AC-DC turi tik aukšto, vidutinio ir Žemo karš
čio rodyklę. Oru vėdinama rankena, atrama 
nykščiui. įbudavotas įjungimas, užgaubtas kraš
tukas, įbudavota 8 ]>ėdų saugi viela, 4% svarų. 
1000 wattų. Puikiausias prosas, skelbiamas Žur
naluose už $12.50. Viršus juodas, raudonas ir 
chromo. 3-jų metų užtikrinimas.

Vacuum valytuvas, $2.45 tuoj (tas apmoka ir 72c N. Y. Miesto pirkinių taksus) ir 
$2.45 į mėnesį per 15 mėnesių... Valytuvas, lempa ir prosas, $2.45 tuoj (tas ap
moka ir 82c N. Y. Miesto pirkinių taksus) ir $2.45 į mėnesį per 17 mėnesių Tė- 
mykite, jog kostumeriai Consolidated Edison Systemos Kompanijų gauna ir lempą 
ir prosą su valytuvu tik už du pridedamus mėnesinius įmokėjimus po $2.45 kiek
vienas. Šios sąlygos padengia ir visas išmokesčių lėšas ir pirkinių taksus.

Užsistatykltc kas Antradienį, WEAF 7:30-8 |f. m. “Echoes of New York.”
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SO. BOSTON, MASS.
Lietuvių Radio Kcrp.

Programos
Šeštadienio, June 8 radio 

programa per stotį WOHL, 
920 kilocycles, 8:30 iki 9 :()() 
vai. ryte bus sekanti:

1—Ona Voverienė iš So. 
Bostono duos virimui receptą.

2 — Smuikininkas Norman 
Alekna iš So. Bostono.

3 — Dainininkės iš So. Bos
tono.

Sekmadienio, June 9 radio 
programa per stotį WORL, 
920 kilocycles, 9:30 iki 10:30 
vai. ryte bus sekanti:

1 — Jono Tamulionio or
kestrą iš Nashua, N. H.

2 — Jonas Tamulionis, dai
nininkas iš Nashua, N. II.

Steponas Minkus, 
garsintojas.

P. S. Pereitos savaitės pro
gramoj įvyko klaida, kurią su 
šiuomi atitaisom. Balso Choro 
vedėjas buvo Boleslavas Pet- 
rukevičius, vieton J. Ainorius.

Detroit, Mick

kolonija, bet lietuvybėje gana 
stipriai stovi.

Programa buvo išpildyta 
per ponų M inkų vedamą ra
dio valandą Bostone. Ta die
na buvo paskirta vien Lowel
lio meno ir muzikos mėgė
jams pasirodyti. Programą pil
dė Lietuviško Kliubo orkes
trą iš 8 gabalų. Dainavo Bal
so Choras po vadovybe B. Pe
truškevičiaus, ir dainavo solis
tė Marytė Kujutytė. Ir, be to, 
kalbėjo Kliubo prezidentas V. 
Pcslikas.

Čia įvyko mažas nesusipra
timas. Kada buvo nuvažiuota 
pas ponus Minkus sudaryti 
programą, tai per apsirikimą 
buvo paduota ne to chorve
džio pavardė. Nes Balso Cho
rą veda muz. B. Betruškevi- 
čius, o tenai buvo pažymėta, 
jog vadovaus R. A i n o r i s . 
Nors faktinai yra ir teisybė, 
kad R. Ainoris irgi turi savo 
chorą. Bet per apsirikimą bu
vo paduotas vardas, kad va
dovauja jis Balso Chorui.

Širdingą padėką Balso Cho
rui ir muzikui B. Petruškevi- 

į čiui už išpildymą programos 
išreiškia Lowellio Lietuvių 
Kliubas.

Vytauto Kliubo Reporteris.

2 birželio Lowellio lietuviai 
turėjo progos pasirodyti per 
oro bangas. Jų nors mažytė

Ką Veiksite Sekmadieni?
Aido Choro Piknikas 

Beech-Nut Grove Parke
Tai bus antras piknikas šį 

pavasarį, ruošiamas visų my
limo choro. Tik šį kartą pik
nikas bus daug įdomesnis ir 
įvairesnis už pereitąjį. Ruo
šiama įdomi sporto programa, 
virvės traukimas tarp rytinės 
ir vakarinės Detroito dalies 
lietuvių. Aido Choras sudai
nuos keletą jūsų mėgiamų dai
nų ir porą nauju, neseniai iš
moktų. šokiams gros gera or
kestrą.

Kurie dėl įvairių priežasčių 
neturėjote progos išgirsti cho
rą dainuojant žiemą, tai štai 
jums proga, nepraleiskite jos. 
Piknikas įvyksta 9-tą d. bir
želio (June), nedėliojo, tuoj 
po pietų, Beech-Nut Grove 
parke. Įžanga tik 25c.

Dabar oras tai pats gra
žiausias piknikams, žaliai pa
sipuošusi gamta tiesiog trauk
te traukia iš miesto į laukus, 
į miškus ir parkus. Kiekvie
nam norisi išvažiuoti kur to
liau nuo miesto dūmų ir du
jų suteršto oro. žmogus jau
tiesi nebe tas pats, tarsi pa- 
jaunėji, daugiau energijos at
siranda.

Jeigu bešokdami ar bevaikš
čiodami, po parką išalksite, tai 
mūsų šeimininkės pavaišins 
jus skaniais bulviniais bly
nais.

Tad važiuokime piknikan 
visi, dideli, maži ir seni — 
pasilinksminkime pavasariš
kai.

Kviečia Aido Choras.

Mahanoy City, Pa.
LDS 104 kuopa rengia links

mą pikniką Lake Side, Mar
tos Sakalauskienės giraitėj. 
Piknikas įvyks 9 d. birželio. 
Kuopos išrinkta komisija ren
gia gardžių valgių ir gėrimų, 
taipgi bus kur pašokti. Kuopa 
kviečia visus draugus ir drau
ges, kaip iš Mahanojąus, taip 
ir apylinkės lankyti šį paren
gimą.

Kiekvienas gyvūnas, išmitęs 
per žiemą ir sulaukęs gražaus 
pavasario, j ieško vietos pasi
linksminimui, taigi ir LDS 104 
kuopa pasirinko gražią vietą 
susieiti su seniai matytais 
draugais ir draugėmis. Vieta 
yra visiem gerai, žinoma ir ke
lias geras iki paskutinio co
lio.

Taigi, draugai ir draugės, 
esate visi kviečiami į šį pikni
ką. Nepamirškite, 9-tą dieną 
birželio, Lake Side, pas Martą 
Sakalauskienę. Rengimo ko
misija užtikrina gerą patar
navimą ir linksmą laiką. 
Įžanga dykai.

LDS 104 Kuopos 
Korespondentas.

mažai turi darbų ' ant savo 
rankų. Dirba pasiskirstę į 
grupes. Vieni kelia finansus 
dėl įrengimo, antri teiraujasi 
tokių ypatų, kurie atliktų ge
rus darbus ir prieinama kai
na. O dar kiti dirba planus, 
kaip tinkamiau prisirengti 
atidarymui namo su seniai 
Hartfordo ir jo priemiesčių 
lietuvių laukiama svetaine.

Tai iš to visko gali skaity
tojai suprasti, kad kliubo įga
liotieji dirba nuoširdžiai kaip 
pačiam kliubui, taip ir visam 
lietuvių judėjimui.

Aš sakyčiau, kurie dar ne
sate prie šio darbo prisidėję 
su paskolomis arba aukomis, 
dėkitės valig savo išgalės; nes 
jūsų prisidėjimas pagelbės 
greičiau atsiekti tikslą, kuris 
atspindės dėl mūsų tautos ir 
viso lietuvių darbininkiško ju
dėjimo.

. Ir dar turiu pasidžiaugti, 
kad šiuo pirkiniu ne vien 
kliubo nariai gėrėjosi, bet ir 
visi kiti geros valios lietuviai 
pilnai jam pritaria. Neužil
go įžengsime į savo centrą, 
kuris vadinsis Amerikos Lietu
vių Ūkėsų Kliubo Namas.

Prie pabaigos dar turiu pri
durti, kad kliubo nariai tu
rėtumėte visi už priedermę 
lankyti susirinkimus, nes žino
te gerai, kad prieš atidarymą 
svetainės ir sykiu kliubrūmio 
reikės išrinkti gerus, sąžinin
gus narius dėl tvarkymo biz
nio ir visu kitu namo reika
lų. Ir neužmirškite gauti į 
kliubą naujų narių.

Kliubo Pirmininkas, 
J. A. Pilkauskas.

svarbių beikalų aptarimui, kaip pri
sirengimas prie būsimo LDS Seimo 
ir tt.

Prašome nesivėlinti!
V. J. S. Sekr.

PHILADELPHIA, PA.
Ruošiamame darbininkiškų organi

zacijų piknike, sekmadienį, 9 d. birže
lio, Mikolaičio Farmoj, dalyvaus d. 
B. Karosienė iš tolimos 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 tikiotus platinimui 
dėl 9-tos dienos birželio, būtinai tu
rėkite juos su savim piknike, par
duotus ir neparduotus, kad būtų ga- 

I Įima išduoti dovanas be trukdymo.
Sekr.

(133-134)

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 Št., 2 vai. 
po pietų. Įžanga 25c. Bus užkan
džių ir gėrimų. Kviečiame dalyvau
ti. Kom.

(132-134)

Hartford, Conn.

Lowell, Mass.
Prieš dvidešimts metų Lo- 

wellyj buvo įkurta Vytauto 
Draugija, kurios tikslas buvo 
ugdyti atvažiavusiems lietu
viams į J. A. V. lietuvišką, 
nenutautimo dvasią. Prie tos 
garbingos organizacijos da
bartiniu laiku priklauso ne 
tik mūsų senoji karta, bet jau 
labai daug ir Čia augusio jau
nimo. Birželio 8 ir 9 yra ren
giamas paminėjimas 20 metų 
jubiliejaus. 8 birželio prasidės 
visos ceremonijos Lietuviška
me Kliubc, kur bus šokiai ir 
gražių pamarginimų. O 9 die
ną tai rengiamas pokylis ant 
lietuviškos kempės “Draikuf- 
mass,” kur gros 8 gabalų or
kestrą. Kalbės žymūs apylin
kės kalbėtojai. Ir, be to, dai
nuos Lowellio Balso Choras 
po vadovybe muz. B. Petruš
kevičiaus. Tai programai yra 
išleista milžiniškos sumos pi
nigų, kad kuo iškilmingiau at
švęsti jubiliejų mūsų garbin
gos draugijos.

Ta proga užprašome Nau
jos Anglijos kliubų ir draugi
jų kuo skaitlingiausiai daly
vauti mūsų tame paminėjime.

Džiuginantis Pranešimas Vie
tiniams ir Priemiesčių 

Lietuviams
Seniai laukiamą svetainę 

jau turime. Ją nupirko Lietu
vių ūkėsų Kliubas. Tai bu
vusi katedra po num. 227 
Lawrence St. Namas mūrinis 
ir brangaus materiolo pasta
tytas. Yra trijų lubų aukš
čio, su dideliu beismentu. Di
delė svetainė, kur galima bus 
lošti didžiausius ' veikalus ir 
koncertines programas duoti. 
Ant antrų lubų puikus kam
barys dėl kliubrūmio ir dar 
svetainiukė mažesniems pa
rengimams. O pirmas “fiio- 
ras” su dideliu beismentu li
kosi išrandavotas ant penkių 
metų po “lysu.” Randos $1,- 
750 metams.

Ir dar yra elektrikinis kel
tuvas.

Vieta apgyventa lietuviais, 
daugiausia yra žinoma pažan
giajai pusei, kadangi jie im
davo šią svetainę dėl dides
nių parengimų.

Namą kliubas nupirko pri
einama kaina. Pasitaikė ge
ras pirkinys. Kliubas turėjo 
sukėlęs tam reikalingą sumą 
pinigų įnešti ligi pirmo mor- 
gičiaus, kurio yra tik $11,- 
185.

žinoma, iš priežasties buvu
sio netvarkaus gaspadoriaus, 
reikės nemažai dar pinigų dėl 
moderniško sutaisymo ir su
pirkimo tam reikalingų ra
kandų.

Dabar komisija sykiu su 
valdyba, nors jau atliko dide
lį darbą, bet vistiek dar ne-

Kiekvienas apšvietą bran
ginantis žmogus privalo bū
ti dalininku dienraščio “Lai
svės” bendroves

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
LLD 13 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, birželio 9 d., *2:30 vai. 
po pietų, YMHA Svetainėje. Labai 
prašome visus narius dalyvauti, nes 
turėsime gerai prisirengti prie pik
niko, kuris įvyks 23 d. birželio. Yra 
ir daugiau- svarbių reikalų. Kviečia
me, ir nėharius atsilankyti ir stoti į 
Lietuvių Literatūros Draugiją.

Sekretorius.
(134-135)

MONTELLO, MASS.
Trijų miestų milžiniškas piknikas, 

ruošia Montello, Stoughton ir Bos
ton LDS kuopos. Įvyks birželio 8 ir 
9 dd., Liet. Taut. Namo Parke, šeš
tadienį šokiai prasidės 7 v. v. Sek
madienį piknikas prasidės 12 v. die
ną. Kviečiame vietinius ir iš apy
linkės dalyvauti šiame piknike ir 
linksmai laką pralošti. A. Sauka.

EASTON, PA.
LDS 51 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, birželio 9 d., YMHA 
Svetainėje, Ferry ir Walnut Sts., 
kaip 12.30 vai. po pietų. Visi nariai 
kviečiami dalyvauti nes yra daug

B--------------------------------------------------

DR. J. J. KAŠKIAUČ1US
Telefonas: Humboldt 2-7964

530 SUMMER AVENUE 
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-3622

1G8 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

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

Iš senų 
n a u jus paveiks
lus ir 
sudarau 
rikoniškais.
kalui esant ir 
p a d i dinų tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Mąrion St., Brooklyn

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

stočių BMT Line
Tel.: Glenmore 5-6191

padarau

krajavus 
su ame-

Rei-

E S T A T E O F

BARRY P. SHAUNS 
(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 7-4409

Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėje”.

TIvanda
FUNERAL PARLORS

Incorporated
•

J. LeVANDA—-E. LeVANDA
Tėvas ir Sūnus Levandauskai

UNDERTAKERS

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

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

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

bariai guoliui, puikiausios rūšies valgiai.
Turime Atskirus Kambarius

Burdas $10 j savaitę Vaikam $5.00

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

geriausias ir sveikiausias klimatas.

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

CATSKILL, N. Y. Tel. Catskill 885F4

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

(Kampas Roebling St.)

Tel. E Vergreen 7-1645 License No. L. 886

Tikrai Žinokit, Kad Perkant Sau Vy
nus ir Likerius Reikia Pirkti Patin

kamo] Krautuvėj

Manhattan Liquor Store

Dll OiMllUhtCQ

Calverts
’Special

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuvė Wiiliamsburgh’e

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ RUSIŲ GĖRIMŲ

ĮSIGYKITE DABAR 
žemiau parodyta tik keli iš mūsų didelio sandėlio 

šios rūšies daiktų.
your old Watch

TRADE IT IN FOR A 1

.|7JEWELj 
IB U LOVA

Visokiausių Rūšių 
ŽIEDAI

©

o

o

9

' iVARPO KEPTUVE1

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

Siunčiame duoną per paštą j kitus mlesrus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kalnas.

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

DIDŽIAUSIAS J0S ESATE
PIPVTMVQ rlKKllN I □ 8 kubišku pėdų

GENERAL ELECTRIC

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

9 
©

o

nuo $1.50 augštyn 
Daimantai 

Melsvi-balti ir perfekto

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

ROBERT
LIPTON

JEWELER 
Įsteigta 1892

701 GRAND STREET
BROOKLYN, N. Y.

Tarpe 
Graliam & Manhattan Avės.

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

:&£:
r.: * *.*....•

9

O

i Didelė 8 ku. pėd. patal
pa. Model LB8-40 Ma
tykite G-E. Tai Pirkiny*!

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 nepritru
kite vietos savo šaldytuve su nuo
stoliais iš priežasties per greito 
“mainymo.”

VISOS DĖŽUTĖS PLIENINES. 
NERODEJANCIO PLIENO stip
rus šaldytuvas, šaltumo rodyklė. 
Viduio šviesa. Daržovėm klėtka. 
7 kavalkų spalvotos lėkštės. Įbu- 
davotas plieninis G-E Taupymo 
prietaisas.

$5
$5

5

SKELBKITES “LAISVĖJE

NEPAPRASTA NUOLAIDA!
Jūs dabar Kalite pirkti G-E
Model LB6B 6.2 kub. pėdų 
dydžio, VJ40 model už

$119.50
už seną šaldytuvą, 
įmokėėti perkant ir 
metai išmokėjimui.

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

664 Grand Street Brooklyn, N. Y,
EVergrcen 4-8734
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N. A. Thompson, Jr., 50 m., 
dėl nesveikatos ir nedarbo pa
sikorė viešbutyje Wolcott, N. 
Y. Atvykęs iš Brooklyne, 
Massachusetts.

Birželio 9-tą Pasilinksminkit 
ir Paremkit Svarbų Tikslą

Iš to, kas pirmiau pasakyta 
apie Baltiko tautų — lietuvių, 
latvių, estų ir suomių bendrą 
pikniką, įvyksiantį birželio 9- 
tą, šį sekmadienį, Rikers Es
tate Parke, Astoria, L. L, jau 
aišku, kad smagus laiko pra
leidimas užtikrintas kiekvie
nam ten atsilankiusiam. Bilie
tas 35c; gaunami iš anksto 
“Laisvėj” ir pas platintojus.

Kelrodį ir kitas informaci
jas rasite kitoj vietoj telpan
čiam skelbime. Išsikirpkite, 
kad galėtumėte patys be kliū
čių pribūti ir kitiem patarti.

Kam Ta Parama?

btii, kuris dar niekad nebuvo 
toks platus, kaip dabar. Atei
kite ir patys sau smagiu bū
du paremkite tą begaliniai 
svarbią įstaigą, kurios pagel- 
ba gal rytoj ar poryt ir pa
čiam bus reikalinga.

Sukniasiuvius Vėl Nu
vedė į AF of L

taip pat buvo trukdoma, kaip 
kad ir Boruchovitz’o, kuris 
priešinosi trečio termino ir 
Diesui tarnaujančioms rezoliu
cijoms. Levinsonui pabaigus, 
net keli kalbėtojai pastatyta 
kalbėt prieš jo pasiūlytą rezo
liuciją. Savo raporte Levinson 
sakė :

“Pamatiniai, nepasikeitė A. 
F. of L. konservatizmas ar C. 
I. O. tinkamumas. CIO liekasi 
taip pastoviu, kaip buvęs.”

AF of L prezidentas Green 
pakviestas asmeniškai vėl į- 
vesdint ILGWU į AF of L.

Išgirskite Kongresmano Kalbą 
apie Svarbius Ateivių Reikalus

Kovingas New Yorko kon- 
gresmanas Marcantonio, ku
ris energingai kovoja kongre
se prieš ateivių persekiojimą 
ir įvedimą pasportų sistemos 
visiems amerikiečiams, pa
kviestas ir pasižadėjęs kalbėt 
newyorkieciu masiniame mi-

ki-

ko- 
šio

Dar ir palyginamai rames
niais laikais ne vienas ateivis 
yra turėjęs keblumų reikiant 
gaut pilietybę, pasilaikyt svar
besniam darbe, ir tt. Ameri
kos Ateiviams Gint Komitetas 
kas metai yra gynęs nuo de
portavimų šimtus ateivių ir 
teikęs patarimų desėtkams 
tūkstančių ateivių. Gynė ir gi
na neklausiant, kokios tu ti
kybos, tautos ar politinių pa-1 
žiūrų.

Dabar, valdantiesiems sluog- 
sniams įsismaginus šalį rengt 
į karą, Washingtone kepama 
bilius po biliaus ateiviams per
sekioti ir varžyti visų ameri
kiečių teisėms. Am. At. Gint 
Komitetas jau užverstas dau
gybe naujų klausimų ir prašy
mų pagelbėt bei patart, kaip 
išsigelbėt nuo persekiojimų ir 
gal nuo išardymo šeimynų de
portacijomis, atėmimu darbų 
ir tt. Tam reikia begalinių lė
šų, reikia daugiau raštinės 
darbininkų, štampų, spaudos 
darbų, kelionių, sugaiščių ad
vokatams. Ir tas komitetas tą 
visą galės atlikti tik su mūsų 
visu parama.

Visas bendro pikniko pel
nas skiriamas to komiteto dar-

Ataria New Yorkan Kitas 
Reakcijos Tamas

Atskrenda New Yorkan 
meksikietis Diego Rivera, bu
vęs Trockio globėjas, įsteigęs 
Trockiui centra savo viltoj. 
Dabar ponas Rivera yra rin
kimų vedėju Meksikos fašis
tu kandidatui į Meksikos pre
zidentus, generolui J. A. Al
mazan. Mūsų ponai, kurie rė
kia matą 5-tą kolumną darbi
ninkuose, ištiesę rankas laukia 
atvert meilės glėbin fašistų 
berną.

Po nuolatinio per dvi savai
tes aibės kalbėtojų kalimo de
legatams apie baisenybes “5- 
tos kolumnos” ir Reikalą ją 
gaudyt, po atkartotino per
statymo visokios opozicijos 
“komunistais,” o komunistų 
statymo kaltininkais viso blo
go visam sviete, Int. Ladies 
Garment Ūbi ją kontroliuojan
tiems socialdemokratiniams 
elementams pavyko konvenci
joj pravest tarimą vėl prisi
dėt prie AF of L, iš kurios 
unijos buvo išmesta už daly
vavimą tvėrime CIO.

J 17-ką rezoliucijų, reika
laujančių ir toliau liktis nepri
klausomai iki bus prieita prie 
CIO ir AF of L vienybės, ne 
kreipta domės. Prieš balsavu
sieji delegatai apšaukti “ko
munistais,” kas jau iš anksto 
buvo numatoma įvyksiant, sta
čiai grasinta, sakant, kad čia 
“ginčas tarp komunistų ir uni
jos.” Dėlto daugelis delegatų, 
nors karštai plojo Los Ange
les 97-to Lokalo delegatui Ja
cob Levinsonui, kada tas įtei
kė rezoliuciją prisidėt prie 
CIO, tačiau aktualiai išstot 
už daugelis pabijojo, tik 12 
atvirai pasisakė prieš AF of 
L. O Lokalo 9-to delegacija 
išdrįso pasakyt, kad Lokalas, 
turįs 10,000 narių, juos in
struktavo laikytis už nepri
klausomybę ir dėlto jie susi
laiko nuo balsavimo už prisi
dėjimą.

Spaudoj paskelbta, būk už 
prisidėjimą balsavo 640, prieš 
12, bet tai netiesa. Dubinskis 
visai neėmė atydon susilaikiu
sių, kurių buvo labai daug, o 
7 buvo viešai pareikšta. Jis iš 
skaičiaus 652 delegatų išėmė 
12 balsav 
bė, būk 64 (\ balsavę už prisi
dėjimą.

Levinsono trumpa kalba

WPA Mokytojai Protestuoja 
prieš Nukapojimą Fondų 

Švietimui ir Algoms
WPA Mokytojų Unija, AF 

of L, šaukia specialę narių 
mobilizaciją šio šeštadienio 
rytą protestui prieš begėdišką 
republikonų ir demokratų po
litikierių išdavystę WPĄ bi- 
liaus. Juomi pusiau nukapoja- 
ma WPA . mokytojų uždarbis. 
Taip pat diskriminuojama po
litinės mažumos ir ateiviai. 
Unija pikietuos Republikonų 
Partijos centrą, 41 E. 42nd 
St., ir Demokratų Partijos cen
trą, 335 Madison Ave., abu 
New Yorke.

Trisdešimt unijos delegatų, 
kurie buvo Washingtone ir 
savo akimis matė tą politikie
rių bjaurų darbą, energingai 
mobilizuoja visus WPA darbi
ninkus tai demonstracijai.

Palaidotas Great Necko 
čebatoriųs

Miręs gegužės 30 d., perei
ta pirmadienį palaidotas Šv. 
Marijos kapinėse 
nas čebatoriųs, 
Steamboat Rd., 
L. T. Nuliūdusius
na Viktoriją, 4 dukteris ir 4 
žentus. Laidotuves aptarnavo 
Shallins-šalinsko laidotuvių 
biuras.

Flushing Jo- 
gyvenęs 90 
Great Neck, 
paliko: žmo-

MIRE
mire

ių prieš ir paskel-

Sugrįžo
Frances šešelgytė, LDS Cen

tro raštinės darbininkė, ir 
Niek Pakalniškis, vietos dar
buotojas meno srityje, sugrį
žo iš Chicagos, kur jie svečia
vus porą sav. pas Frances tė
velius ir draugus.

Prašome Pranešti
Šiomis dienomis įvyksta dau

gelyje šeimų džiaugsmingų iš
kilmių dėl jaunimo baigimo 
mokslus. Tas dedasi pačių 
mūs gerųjų korespondentų 
šeimose, dedasi pas skaityto
jus arba jų kaimynus, drau
gus, gimines. Surinkite, drau
gai, svarbiausius davinius ir 
skubiai aprašykite, o kuriems 
nepatogu parašyti — praneš
kite. Dažnai patys jaunuoliai 
sutiktų jums sužymėt visas in
formacijas, jei tik paprašytų
jų ėt.

“Laisvė” yra jūsų dienraš
tis, jos špaltos atviros kartu 
su jumis pasidžiaugti jūsų 
džiaugsmais arba dalintis 
skausmais. Tai kodėl jomis ne
pasinaudoti ? Lauksime.

Miesto Planavimo Komisija 
pasiūlė prie budžeto pridėt 
$2,276,000 dokų statybos pro
jektams. fa

Transportininkų Unija 
Tarėsi su Taryba

Michael J. Quill, Transpor
to Darbininkų. Unijos prezi
dentas, ir unijos delegacija 
turėjo pirmą?' ’pasitarimą su 
New Yorko Miesto Transpor- 
tacijos Taryba dėl sąlygų dar
bininkams po apvienijimo mie
sto važiuotės linijų — IRT ir 
BMT su pirmiau buvusiomis 
miestavomis Independent li
nijomis. ‘

Pažadėjimas pripažint uni
jos turimus su IRT ir BMT 
firmomis kontraktus buvo 
gautas dar pereito balandžio 
2-rą. Dabar tartasi vyriausia 
dėl pravedimo su BMT turė
to kontrakto sąlygų. Kitas mi
tingas sutikta turėt birželio 
17-tą, aptart IRT kontraktą 
liečiančias speciales proble-

delegacijoj dalyvavo 
Haywood, nacionalis

mas.
Unijos 

Allan S. 
CIO direktorius ir asmeniškas
Lewiso atstovas; John Santo, 
Austin Hogan, Douglas Mac- 
Mahon, Joseph Fody, James 
J. Fitzsimons, ir unijos gene- 
ralis patarėjas advokatas Har
ry Sacher.

Transportaci jos Tarybą at
stovavo John H. Delaney, 
Francis X. Sullivan, ir George 
E. Keegan.

Lankėsi ‘laisvėje”

Rozalia Babartienė, 
birželio 3 d., savo namuose, 
337 W. 17th St., N. Y. Palai
dota 6 d. birželio, šv. Jono 
kapinėse. Laidotuvėms patar
navo laidotuvių direktorius 
Aromiskis.

Pereitą trečiadienį lankėsi 
Kairys ir J. Sacal, LDS jau
nimo darbuotojai iš Pitts
burgh. Pa. Svečiai dalyvavo 
vietinės LDS jaunimo kuopos 
BuiLDerS susirinkime. įvyku
siame birželio 5-tą, “Laisvės” 
salėj.

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų.

Teddy Wilkus. 27 m., Far 
Rockaway, susižeidė galvą 
nardydamas prie Beach 27th 
St., Edgemere.

tinge šį vakarą, penktadienį, 
birželio 7-tą, Manhattan Cen
ter, 34th St. ir 8th Ave., New 
Yorke. Pradžia 8:30. Įžanga 
nemokama. Kalbės ir keli 
ti žymūs kalbėtojai.

Netenka daug aiškinti, 
kios didelės svarbos turi
mitingo sėkmingumas. Reakci
ninkai kongresmanai ir sena
toriai didžiadsiu susidomėjimu 
tėmys šį mitingą. Jeigu apie 
desėtkas tūkstančių publikos 
ne tik pripildys, bet ir perpil- 
dys didžiulę Manhattan Cen
ter salę, ne vienas iš svyruo
jančių kongresmanų ras rei
kalinga pritąrt ar bent ne- 
kliudyt Vito Marcantonio ko
vai prieš ateivių ir abelnai 
liaudies teisių varžymą.

Tad, visi, kam tik galima, 
į tą mitingą! Audringu entu
ziazmu sutikim tą drąsų kon- 
gresmaną, kuris ir reakcijos 
laiku liaudies neapleidžia, ne
išduoda, giną ją nuo persekio
jimo, nedarbo ir alkio.

Skaitlingas mitingas taipgi 
parodys,' kad masės rūpinasi 
pačios savo'likimu ir yra pa- 
siryžusios gintis nuo persekio
jimo, kad jos dėlto atsimins 
draugus ir priešus kongres- 
manus atėjus sekamiems rin
kimams. Minių jautrumas 
tam, kas darosi Washingtone, 
turi į kongresmanus nepa
prastą veikmę, jis gali atmušt 
daug visuomenei žalingų bilių.

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

Dr. JOHN WALUK
161 NO. 6tb STREET

VALANDOS:
8—10 ryte 
1—2 p. p. 
6—8 vak.

Šventadieniais susitarus
Tel. Evergreen 8-9229

Dr. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4th ST.

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta
Tel. Evergreen 7-6868

DR. ADAM V. WALMUS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

705 Fourth Avenue

OFISO VALANDOS: 
9 ryto iki 9 vakaro, ir 

sulyg sutarties išanksto.
Tel. SOuth 8-1551

REIKALAVIMAI
Jeigu kas nori veltui gauti atos

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

(132-134)

BALIUS
Rengia

Šv. VINCENTO DRAUGYSTĖ
Šeštadienį

Birželio 8 June
Pradžia 7 vai.

PARAPIJOS SALĖJE
64-25 56th Drive 

Maspeth, L. L, N. Y.

vakaro

Nemokamai-veltui bus duoda
mas alus per visą vakarą

Tlkietas vyrams $1.00
Moterims tik 50c.

Bendram Kultūriniam Darbui Auklėti ir Ateivių Gynimui Paremti 
ATEIKIT IR PASILINKSMINKITE 

_____ __ _____ • __ _______ ’ *

Bendrame Baltiko Tautų Piknike
Suruoštame per Lietuvių, Latvių, Estų ir Suomių Kultūrines Organizacijas

Sekmadienį, June 9 Birželio, 1940
RIKERS ESTATE PARKE, ASTORIA, L. I.

(Gale Steinway St. ir 19th Ave., prie Flushing Bay)
Pradžia 10 vai. ryto Įžanga 35c Vaikams nemokamai

Visas pelnas skiriamas Ateivių Gynimo Komitetui, kuris kovoja prieš ateiviams žalingus kilius ir gina nuo deportavimų.

-----------------------------------------------PROGRAMOJ DALYVAUJAM-------------------------------- ------------
* ■ ■ I

Lietuvių Aido Choras, šokikių Grupe, Akrobatų Grupe ir kiti sportininkai. Suomių ir estų 
chorai ir šokikų grupes, taipgi suomių sportininkai. Kalbės Irving Novick, Am. Ateiviams 
Gint Komiteto nacionalis sekretorius. Trumpas sveikinimo kalbas pasakys A. Bimba ir kitų 
tautų atstovai. Lenktynės ir žaismės su dovanomis. Gera atviro oro platforma ir orkestrą 
šokiams. Užkandžiai ir gėrimai. Sportui vadovaus Tom Yermal. Pirmininkaus J. Ormanas.

KELRODIS: Traukiniais—IRT, BMT ir Independent linijomis pribuvę į Queens Plaza stotį, Long Island City, 
imkit Steinway St. busą iki 19th Avė., eikit po dešinei (necementuotu keliu) 5 mažus blokus. Parkas ant kal
niuko p<j kairei. Kainuos du fėrai. Norint atvažiuot vienu fėru iš Ditriiars Blvd, stoties (IRT-BMT Astoria lini
jos) reikia eit apie 20 min. ir iš Ind. linijos Steinway St. stoties apie pusvalandį.

Mašinomis: Steinway St. pasiekiama iš Queens Plaza ir iš Northern ir Astoria Boulevardų. Iš Williams
burg: imkit Union Avė., paskiau Meeker Ave. Bridge iki Queens Blvd., tada 69th St. iki Astoria Blvd, ir juomi 
po kairei iki SteinWay St., po dešinei ant Steinway iki 19th Ave.

Central Brooklyn—tuo pat kelių arba Flushing Ave, iki Queens Blvd. Is Ridgewood, Maspeth, East New 
York ir. Jamaica važiuokit į Queens Blvd, ir kaip nurodyta williamsburgieciams.

CLL4RLES’
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

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

1! Telephone 
STagg 2-5043

NOTARY
PUBLIC

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.

LIETUVIŲ RAKANDŲ KRAUTUVĖ

Parduodame įvairius rakandus labai nužemintomis kainomis. 
Pasirinkimas didelis.

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

GRAND CHAIR CORPORATION
LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI 

ANT. PETRAITIS, Biznio Vedėjas
409 ir 436 Grand St. Tel. EV. 7-8451 Brooklyn, N. Y.
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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 aproka\.mus be jokio mokesčio.

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

Telefonas EVergreen 7-1661
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FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. — Brooklyn — “Laisvės” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiško ir AmerlkonlSko stiliaus. Puikūs, lietuvlAko 

namų darbo, kllbasai ir kepta paršiena; gaspadoriSkai 
nuvirti kopūstai ir barščiai.

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO

1

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