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Išvyko Maskvon.
64 Asmenys Suimti.
Vilnius—Šnipų Lizdas.
S. Mačėno Laiškutis.

Rašo R. Mizara

Darbo žmonių 
Dienraštis 

Kaina $5.50 Metams 
Užsieniuose $6.50

• Brooklyne $6.00 
Metams

Ministerių pirmininkas p. 
Merkys išvyko Maskvon tar
tis dėl paskutinių įvykių Lie
tuvoje. Mes trokštame, kad No. 136
viskas būtų gražiai išrišta ir
kad ateityje tokių nesusipra
timų tarp Lietuvos ir SSSR ne
įvyktų.

—o—
Anti-sovietinė Amerikos lie

tuvių spauda visokių kvailybių 
prirašė apie tuos įvykius. Vie
ni laikraščiai sako, būk Lietu
voje esą raudonarmiečiai bė
gą (ir net “žudosi”!) iš savo 
bazių dėlto, kad Lietuvoje 
perdaug gerai gyventi, kad 
ten perdaug yra žmonėms 
laisvės.

Kiti rašo, kad jie bėgą pas 
“Lietuvos mergeles” ir iš ten 
nesugrįžtą.

Treti nieko aiškaus nepasa
ko, o tik plepa, būk Sovietai 
jiešką prie Lietuvos “prieka
bių,” “kad ją paskui užim
ti. . .”

—o—
Tai vis “teorijos,” kurios 

su tikrove nieko bendro ne
turi.

Jeigu Lietuvoje tam tikros 
klikos bando išgauti (provo
kacijų ir prievartos keliu) iš 
raudonarmiečių žinių apie so
vietinius tankus ir kitus kari
nius pasiruošimus, tai jos dir
ba Anglijos arba Vokietijos 
naudai. O kad Lietuvoje tų 
kraštų šnipai veikia, tai nie
kas negali užginčyti.

Jie veikia Lietuvos nenau
dai. Jie veikia Sovietų Sąjun
gos nenaudai. Jie yra taikos 
priešai.

Tokių žmonių tik viename 
Vilniuje, sako Reuterio žinių 
agentūra, birželio mėn. 5 d. 
tapo suimta net 64!

J^ono Merkio vyriausybė šių 
Lietuvos priešų nesuimdinėjo, 
kol negavo notos iš Moloto
vo.

Kodėl?!

Labai nerangi p. Merkio vy
riausybė ten, kur eina klausi
mas apie Lietuvos nevidonus. 
Antai, Vilniuje tik šiomis die
nomis bažnyčiose (toli gražu 
ne visose) leista žmonėms lie
tuviškai melstis. Vilnius yra 
Lietuvos, bet lietuviams kata
likams uždrausta Vilniaus 
bažnyčiose lietuviškai garbin
ti Dievą!

Arkivyskupas Jalbžykovs- 
kis kaip kokis caras viešpa
tauja Lietuvos sostinėje. Ap
link jį sukasi visi juodi ele
mentai, Lietuvos priešai.

Bet toji pati vyriausybė 
persekioja geriausius Lietuvos 
patrijotus, kurie nori, kad 
Lietuvos žmonėms būtų duota 
daugiau laisvės!

“Amerika” mano, kad mes, 
laisviečiai ir vilniečiai, nesa
me geri Lietuvos patrijotai, 
jeigu mes tikime tam, kas Mo
lotovo notoje buvo pasakyta.

Apie meilę Lietuvai, pone 
“Amerikos” redaktoriau, ne 
jums ir ne mums kalbėti. Kai 
tik gaus progos, tai patys Lie
tuvos žmonės pasakys, kurie 
mes esame geresni jos patri
jotai.

Štai laiškutis iš Tacoma, 
Washington© valstijos:

“Garbus Drauge: šiuomi 
siunčiu 5.dolerius. Jeigu ga
lite, siųskite tik tubs “Lais
vės” numerius, kuriuose telpa 
angliški skyriai. Kasdien 
‘Laisvės’ prenumeruoti nega
liu, nes esu 76 metų amžiaus 
ir regėjimas jau slogsta. Akių 
gydytojas užgynė daug skai
tyti. Siunčiama penkinė bus 
‘Laisvės’ naudai.

“Kas link ‘šviesos,’ Drauge, 
tai paskutinė jos laida yra 
neįkainuojama.

Draugiškai,
S. Mačėnas.” '
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Rooseveltas Pri
taria Verstinam 
Kareiviavimui

Verstiną Tarnybą Amerikos Armijoje Taipgi Remia 
Karo Ministerija ir Daugelis Kongreso Narių

Washington. — Prezi
dentas Rooseveltas pritaria 
redakciniam straipsniui lai
kraštyj New York Times, 
kuris ragina Ameriką įvest 
verstiną tarnavimą' kariuo
menėje.

Jungtinių Valstijų karo 
ministerijos nariai sako, 
kad verstinas kareiviavi
mas turės būt įvestas šioje 
šalyje anksčiau ar vėliau.

Senatorius Thomas, pir
mininkas karinių lėšų ko
misijos, pilnai pritaria ver
stinai armijos tarnybai.

Senatorius Minton, vienas 
iš Roosevelto cįęmokratų 
vadų, pareiškė, jog įvedi
mas verstino kareiviavimo 
Amerikoje priklausys nuo 
to, kaip vystysis Europos 
karas.

Kongresmanų karinių 
reikalų komisijos pirminin
kas May sako: “Įvedimas 
verstinos tarnybos armijo
je tai yra vienintelis būdas 
šiai šaliai sudaryt tinkamą 
armiją.”

Kongresmanas Vinson 
pareiškė: “Aš pritariu ver
stinam kariškam lavinimui 
jaunuolių CCC stovyklose 
pašalpinių darbų; ir atrodo, 
kad greitu laiku turės būt 
įvesta visuotinas karinis la
vinimas. Tatai auklėtų dis
cipliną, įkvėptų pątriotizmą 
jaunuoliams ir taipgi tar
nautų jų sveikatai.”

Kongresmanė Chest. Bol- 
tonienė sako: “Kol darbi
ninkai nedraftuojami pas
kirtiems darbams, tol aš 
priešinsiuos verstinam ėmi
mui į armiją.”

New York Herald Tribu
ne, republikoniškas laikraš
tis Morgano ir kitų- Wall 
Stryto bankininkų, jau pir
miau šaukė įvest verstiną 
kareiviavimą ir ruoštis greit 
prisidėt prie talkininkų ka-, 
ro prieš vokiečius. Tam

Suimta Angly Ko- 
mandieriaus Pati —

Fašistų Vadovė
Bognor Regis, Anglija.— 

Anglijos vyriausybė suėmė 
dar šešis anglų fašistų vei
kėjus, narius Anglų Fašis
tų Sąjungos. I

Tarp dabar areštuotų yra 
ir Alma Hudsonienė, pati 
Anglijos karo laivyno ko- 
mandieriaus C. E. Hudso- 
no.

šaukimui taipgi pritarė kai 
kurie senatoriai ir kongres- 
manai.

Paliestų Daug Lietuvių
Jeigu kongresas nu

tartų įvest visuotiną tarny
bą armijoj, tuomi paliestų 
desėtkus bei. šimtus tūks- 
tačių lietuvių jaunuolių šio
je šalyje. Kareiviavimas 
pertrauktų daugeliui mok
slą, lavinimąsi amatuose ir 
atimtų darbus. Ir ne visi 
sugrįžę iš armijos galėtų 
atgriebt savus darbus.

Jungtinės Valstijos 
Pasiuntė Antrą Šar
vuotį į Piety Ameriką
Washington. — Jau pir

miau išplaukė Jungtinių 
Valstijų šarvuotlaivis “Qu
incy”, kaip geros valios mi
sionierius į Ųrugųayų, Pie
tų Amerikos respubliką. 
Dabar pasiųstas antras 
Jungtinių Valstijų, šarvuot
laivis “Wichita” aplankyt 
Braziliją ir kitas respubli
kas Pietinėj Amerikoje. 
“Tai draugiškai vizitas,” 
sako Edisonas, ministeris 
Jungtinių Valstijų karo lai
vyno.

I

Pranešama, kad Jungti
nės Valstijos siųs dar kelis 
karinius laivus į Pietinę 
Ameriką; ir štai kodėl:

Prieš Vokiečių Stovyklas 
Pietinėje Amerikoje

Washingtonas gavo ži
nių, kad vokiečiai yra įsi
steigę arba nori įsisteigti 
stovyklas-bazes savo sub- 
marinam ir orlaiviam kai 
kuriose respublikose Pieti
nėje Amerikoje. Tai kari
niai Jungtinių Valstijų lai
vai stengsis ištirti, ‘ar vo
kiečiai ten yra įgiję ar pla
nuoja įgyt tokias karines 
papėdes.

Patikimi pranešimai gau
ti Washingtone sako, jog 
Vokietija deda pastangas 
gaut sau “papėdes” respub
likose Lotyniškos Ameri
kos, pirmiausiai Venezue- 
loj, Colombijoj ir Brazili
joj, ypač prekybiniams rei
kalams. Vokiečiam labai 
reikėtų Venezuelos ir Co- 
lombijos žibalo.

“Bepusiškumo Sargai”
•Teigiama, jog kariniai’ 

šios šalies laivai plaukia į

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

Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXX. Dienraščio XXII

Prancūzai Pasitraukė
60 Mylių Fronte

Paryžius.— Prancūzų 
komanda pripažino birž. 8 
d., kad francūzų armija 60 
mylių fronte pasitraukė at
gal 15 iki 20 mylių nuo vo-

60 mylių linijoj nuo Auma- 
le iki Noyon, ypač į pietus 
nuo Amiens.

Rethel-Attigny srityje, 
pačiame rytiniame gale da-

Amerika Perves 
Daugius Kanuolių 

Talkininkams
Tūkstančiai Senesnių Kanuolių Bus Įmainyta Plieno Kor

poracijai, Kuri Parduos Jas Anglijai ir Francijai

Nesmagu gauti tokius laiš
kus, kuriuose senas skaityto
jas pasisako esąs priverstas 
skirtis su savo dienraščiu. 
Skaudu jam, negerai ir laik
raščiui.
. Kurie mes d ai* turime švie
są — geras akis— skaityki
me ir džiaugkimės! Podraug 
darbuokimės stiprindami savo 
spaudą.

/-

Pietų Ameriką, norėdami 
pabrėžti, jog Jungtinės 
Valstijos žiūrės, kad res
publikos Pietinėje Ameri
koje išlaikytų “bepusišku- 
mą” dabartiniame Europos 
kare (prieš vokiečius).

ORAS. — Būsią lietaus.

kiečių; o Abbeville srityje- 
pajūryje francūzai pasi
traukė 20 iki 35 mylių at
gal, baisiai šturmuojami 
šimtais vokiečių tankų.

Vokiečiai ten perėjo- per 
Bresle upę ir pasiekė For- 
ges-les-Eaux, tik už 20 .my
lių nuo svarbaus geležinke
lių ir vieškelių centro Rou- 
eno ir už 58 mylių nuo Pa
ryžiaus. Francūzai tikisi 
apsupt ir sunaikint daug 
priešo tankų, kurie, sako
ma, pertoli nuėjo nuo vo
kiečių armijos.

Vokiečiai užėmė tiltą Ai- 
sne upės ir perėjo per ją į 
rytus nuo Soissons, bet 
francūzai čia . smarkiai 
kontr-atakuoja vokiečius.

60 vokiečių divizijų įnir
tusiai atakuoja francūzus

bartinio fronto, vokiečiai 
visu įšėlimu bombardavo 
francūzus, bet nieko nelai
mėjo.

Vokiečiai Žada “Suimt 
Paryžių j Reples”

Berlin. — Vokiečių ko
manda abelnai sako, kad 
vokiečiai sulaužą francūzų 
Weygahdo apsigynimo lini
ją ir žygiuoja pirmyn. Vo
kiečiai pripažįsta, jog fran
cūzai labai narsiai, gabiai 
ir atkakliai ginasi.

Vokiečiai nurodo, kad jie 
grumdamiesi pajūriu linkui 
Havre prieplaukos iš šiau
rių ir žygiuodami Noyon- 
Soissons srityje “apžiosią 
Paryžių milžiniškomis rep
lėmis.”

DARBO ĮSTATYMAS KEIČIAMAS KONGRESE, KAD TIKTŲ 
SAMDYTOJAMS IR AMATINeMS UNIJOMS PRIEŠ CIO;

DRAUDŽIA NEPILIEČIAMS ATSTOVAUTI UNIJAS
Washington. — Amerikos 

kongreso atstovų rūmas 
258 balsais prieš 129 nuta
rė padaryt sekančius pakei
timus Darbo Mantikių Įsta
tyme:

Panaikint 5-ių žmonių ta
rybą, kuri iki šiol vykdė tą 
įstatymą; vietoj šios tary
bos sudaryt naują 3-jų as
menų tarybą su adminis
tratorium priekyje; susiau- 
rint naujosios tarybos tei
ses kas liečia sprendimą 
ginčų tarp darbininkų ir 
samdytojų; pripažint galią 
federaliams apeliacijų teis
mams pakeist sprendimus 
Darbo Santikių Įstatymo 
tarybos.

Amerikos Darbo Federa
cijos vadai ir kongresinė 
tyrinėjimų komisija su 
Smithu priekyje kaltino lig
šiolinę Darbo Santikių Ta
rybą, kad ji remianti CIO 
industrines linijas prieš Fe
deracijos amatines unijas 
ir skriaudžianti . samdyto
jus.
Samdytojam Pageidaujami 

Pataisymai
Dabar kongresmanų nu

balsuoti pataisymai, to įsta
tymo yra daugumoje tokie, 
kokių reikalavo Jungtinių 
Valstijų Prekybos Rūmas, 
Viąog šalies Fabrikantų Su
sivienijimas ir Amerikos 
Darbo Federacijos pirmi
ninkas Wm. Green. O tai 
dar šitokie pataisymai:

Nauja Darbo Santikių 
Įstatymo taryba gali būt 
priversta iš naujo patik
rint, ar darbininkus turi at- 
stovaut Federacijos amati- 
nės unijos ar CIO industri
nė unija net tose darbo vie
tose, kur jau buvo pripažin
ta CIO unija ir gyvuoja su-
tartis tarpsamdytojų ir 
CIO unijos.

Samdytojai gali visiškai 
pavaryt iš darbo tokius 
darbininkus, kurie streike 
vartojo spėką-prievartą ar
ba kurie užgrobė kokią 
samdytojų nuosavybę, ir iš
mestiem už tai darbinin
kam neturi būt jokio atly
ginimo. Šiuomi pataisymu 
yra nusmerkiami visiškam 
išmetimui iš darbo visi tie 
darbininkai, kurie streikuo
ja sėdėjimu pačioje darba
vietėje.

Leidžiama samdytojam 
agituot darbininkus atmest 
bile uniją arba remt tokią 
uniją, kuri samdytojams 
patinka; duot samdytojams 
teisę bile kada reikalaut, 
kad Darbo Santikių komisi
ja patikrintų, kokia unija 
turi atst.ovaut darbininkus.
Prieš Nepiliečius Darbinin

kų Atstovus
Prie šių Darbo Santikių 

Įstatymo pakeitimų kon- 
gresmanai priėmė dar pa
taisymą įteiktą demokrato 
kongresmano Alleno, kad 
turi būt uždrausta nepilie- 
čiams atstovaut uniją bet 
kokiose derybose su samdy
tojais. Šis pataisymas ypač 
atkreiptas prieš Harry 
Bridgesą, CIO Laivakrovių 
Unijos pirmininką vakari
niame Amerikos pakrašty
je, ir prieš CIO Medžių 
Darbininkų Unijos pirmi
ninką H. Pritchettą. — 
Bridges yra nepilietis atei
vis iš Australijos, o Pritch
ett iš Kanados.

Pranešama, kad ir Jung
tinių Valstijų senatas pri
ims tokius pakeitimus bei 
pataisymus Šalies Darbo 
Santikių Įstatymo.

Kongresmanė Nortonienė 
užreiškė, kad šiais pataisy
mais yra “parduodami eili
niai nariai pačios Darbo 
Federacijos.”

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas patarė kon
gresui tuoj nubalsuot per- 
vest tūkstančius “nusenu
sių” kanuolių Anglijai ir 
Francijai. Tai daugiausia 
75-milimetrinės kanuolės; 
ir tik šitokiomis kanuolėmis 
fradcūzaijki šiol galėjo su
stabdyt didžiausius vokie
čių tankus.

Prezidentas siūlo aplinki
niais keliais perleist šias 
kanuolės talkininkam, kad 
neperžengt Amerikos bepu
siškumo ir patenkint tarp
tautinius įstatymus. Pagal 
prezidento planą, tos ka
nuolės turėtų būt pristaty
tos Jungtinių Valstijų Plie
no Korporacijai. Ši korpo
racija priimtų jas kaip dalį

Daugiau Kaip Bilionas 
Dolerių Naujų Taksų

Washington. — Kongreso 
lėšų komisija nutarė įvai
riais naujais taksais gaut 
per metus $1,004,000,000 
daugiau pinigų pasmarkin
tam šalies ginklavimui. Ko
misija, be kitko, siūlo padi
dint taksus ant tabako, ele
ktros • vartojimo, alkoholi
nių gėrimų, gazolino ir kt.

Vienas pasiūlymas reika
lavo aptaksuot įplaukas pa
vienių žmonių, kurie per 
metus gauna daugiau kaip 
$800 algos ar kitokių įplau- 
kų.

Reikalaujama tinkamai 
aptaksuot ir didesnius pel
nus ginklų ir amunicijos fa
brikantų.

Italai Mobilizuojasi 
Prieš Egiptą

Roma. — Italai sutelkė 
didžias karo jėgas į savo 
koloniją Libiją, šiaurinėj 
Afrikoj. Manoma, kad jei 
kils karas, tai italai iš ten 
užpuls Egiptą, Anglijos pu- 
siau-koloniją.

Ėthiopijoj italai subūrė 
didelę armiją į pasienį Kė
ny os, anglų kolonijos.

Iškraustoma vaikai ir se
niai iš Aleksandrijos, Egip
to didmiesčio.

Talkininkai Laimėję Narviko 
Srityje

Stockholm, Švedija. — 
Pranešama, kad talgininkų 
kariuomenė išvijo vokie
čius iš Sildviko, ir vokiečiai 
dabar laikosi tiktai Hund- 
dalene, paskutiniame tune
lyje .geležinkelio einančio iš 
Narviko, šiaurinės Norve
gijos prieplaukos, į Švediją.

Berlin. — Vokiečiai or
laivių bombomis uždegė an
glų gazolino sandėlius Do- 
veryj ir sudaužė kai ku
riuos fortus.

V

apmokėjimo už naujas did
žiąsias kanuolės, kurias 
Amerikos valdžia užsisakė 
iš tos korporacijos. Gautą
sias senesnes kanuolės kor
poracija tuojau perleistų 
Anglijai ir Francijai.

(Tos kanuolės kaštavo 
Amerikai 200 milionų dole
rių, laike praeito pasauli
nio karo. Dabar Amerikos 
valdžia yra užsisakius di
desnių kanuolių iš Jungti
nių Valstijų Plieno Korpo
racijos už 400 milionų do
lerių. Korporacijos pirmi
ninką Edwardą R. Stetti- 
nių prezidentas Rooseveltas 
paskyrė į pirmininkus pata
riamojo Šalies Gynimo Ko
miteto.)

Jungtinių Valstijų Plieno 
Korporacija žada priimt 
senąsias kanuolės kaip 50 
milionų dolerių įmokėjimą 
iš valdžios pusės; tai būtų 
ketvirtadalis sumos, kiek 
šios kanuolės andai kašta
vo Amerikos valdžiai.

Amerikos laivynas pris
tatė jau 50 savo karinių 
lėktuvų Curtiss-Wright or
laivių kompanijai Buffalo j 
mainais už naujuosius lėk
tuvus, kuriuos ta kompa
nija stato Amerikos karo 
laivynui. O kompanija tuo
jau perleidžia gautus iš val
džios lėktuvus talkinin
kam.

Pranešama, kad jau at
plaukia vienas Francijos 
karinis laivas-lėktuvų išve
žioto jas gabentis namo tuos 
lėktuvus.

Prezid. Rooseveltas sako, 
kad šitaip perleidžiami tal
kininkam lėktuvai neturi 
naujausio amerikinio tai
kiklio. Tas taikiklis laiko
mas kayiniu Amerikos sek
retu. Sakoma, kad su jo pa
galba galima automatiškai 
nutaikyt iš lekiančio orlai
vio, kur tik norima patai
kyt.

Lietuvos Ministeris 
Pirmininkas Pasi
tiktas Maskvoje

Maskva. — Kai į Maskvą 
atvyko Lietuvos ministeris 
pirmininkas Merkys, jį ge
ležinkelio stotyje pasitiko 
Andrius Višinskis, vice-pir- 
mininkas Sovietų komisarų 
tarybos; Decanozo, užsieni
nis vice-komisaras, ir keli 
kiti žymūs Sovietų valdi
ninkai.

Merkys su pora kitų Lie
tuvos įgaliotinių atvažiavo 
į Maskvą pasiaiškint'Molo
tovui, Sovietų užsieniniam 
komisarui ir komisarų pir
mininkui. Jie aiškinsis kas 
liečia Sovietų skifndus dėl 
to, kad Lietuvoje buvo gro
biami Sovietų kariai.
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žodį taip jau. Jie tai turi daryti organi
zuotai. Kodėl, pav., visi trys Amerikos 
lietuvių Susivienijimai negalėtų tuojau 
pareikšti savo bendrą balsą prieš tuos 
žygius? Kodėl mes negalėtume sudaryti 
specialių bendrų komitetų kovai prieš 
pasirįžimus suvaržyti ateivius? Kodėl 
negalima būtų tučtuojau miestuose 
šaukti bendri masiniai susirinkimai ir 
juose tarti savo žodis?

Dalykas svarbus. Dalykas greitas. Jis 
reikalauja iš mūsų greito ir bendro žy
gio.

. “Tas laisvės nevertas, kas negina jos” 
—turėtų šiandien būti mums vyriausiu 
šūkiu.

Įvairios Žinios

Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the 

Act of March 3, 1879.

“Tėvyne’ Prieš Ateivių 
Persekiojimus

Rašydama apie Amerikos ruošimąsi į 
karą, “Tėvynė” (iš birželio mėn. 7 d.) be 
kitko šitaip rašo:

“Dar nežinia ar Amerikai teks ka
riauti ar ne. Bet su prisirengimais prie 
karo eis siundimai žmonių, bus vis 
smarkiau vedama karinė propaganda, 
idant sukėlus žmonėse pasiutimą arba 
histeriją. Dar karui neprasidėjus, tarp 
Amerikos žmonių bus įvedami kariniai 
santykiai, bus paskleista baimėj nepasiti
kėjimas vienas kitu, šnipinėjimas ir įta
rimai šnipinėjime.

“Amerikos žmonės didelėj didžiumoj 
dar yra ramus ir vienas kitu pasitiki. 
Bet jų atstovai kongrese jau siunta. Jie 
jau pradeda karą čia pat namie prieš 
įsivaizduojamą “penktą kolumną”, tai 
yra, prieš parsidavėlius priešui. Ton įsi- 
vaizduojamon penkton kolumnon be jo
kio klausimo, automatiškai yra priski
riami visi ateiviai. Ar tie ateiviai yra čia 
atvykę iš kariaujančių ar nekariaujančių 
šalių, ar jie yra lietuviai, lenkai, slavo
kai, ar vokiečiai, austrai ar rusai, kon- 
gresmanams ir senatoriams nesvarbu. 
Įsikarščiavę, jie skubiai nori pravesti 
įstatymus ateiviams spausti, varžyti, 
niekinti, deportuoti arba badu marinti.. 
Sulyg įvairių bilių dalinai jau priimtų 
senate, ateiviai bus skaitomi “penkta 
kolumna,” o todėl:

ateiviai turės būti registruojami;
ateiviai turės pasiduoti, kad jų pirštų ant- 

spaudos būtų nuimtos;
tūkstančiai ateivių bus paskirti deportaci

jai, o prieš deportavimą bus laikomi kon
centracijos stovyklose;

tarpvalstijinėj industrijoj ne daugiau kaip 
10 nuošimčių ateivių turės teisės būt samdo
mi;

Visi, kurie yra ar bus įtariami, kad jie 
yra komunistai arba nacių “Bundo” nariai, 
negalės gauti jokio darbo tarpvalstijinėj in- 
dustrijoj ir faktinai niekur.

“Įsikarščiavę senatoriai.reikalavo, kad 
šitie įstatymai būtų tuojau priimti ir 
tuo jaus įeitų į galę. Šioj valandoj jie gal 
dar nebus priimti, o tai tik del to, kad 
kongresas rengiasi užsidaryti ir išsiskir
styti vakacijoms. Bet tai yra tik spėji
mas. Jeigu kaip, ir prieš kongresui išsi- 
skirstysiant vakacijoms ateivių pries
paudos įstatymai dar gali būti priimti, 
nes jiems dabar mažai kas tesipriešina.”

Toliau “Tėvynė” duoda patarimus:
“Didesnė pusė lietuvių ateivių neturi 

pilietybės popierų. Dabar yra laikas iš
siimti pilietybės popieras, nors pirmuti
nes. Žinoma, pirmbsios pilietybės popie- 
ros nebus geros darbui gauti, bet vis su 
jomis, bus geriau nors kitais žvilgsniais.

“Paniekos ir kančių teks mums vi
siems. Todėl tokiu laiku kaip dabartinis 
mes turime dar labiau glaustis viens prie 
kito, užtarti viens kitą, remti viens kitą

- ir gelbėti vienas kitam visokioj nelaimėj 
kokia kam ištiktų. Nepalaimose mes tu
rime sustiprėti moraliai.”

Viskas gera, bet mums atrodo tik šių 
patarimų neužtenka. Reikia smarkiau 
sukrusti darbuotis, kad tokiems pasimo- 
jimams kongrese būtų užkirstas kelias. 
Jei tik plačioji Amerikos visuomenė su- 
brustų veikti, jei tik žmonės keltų savo 
protesto .balsą, tai nei senatoriai, nei 
kongresmanai nedustų tokį įstatymą
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**^Amerikoš“7iituviai privalo tarti širvo

Stumia Karan
Prieš kiek laiko Vokietija paskelbė do

kumentus iš Lenkijos archyvo, kur buvo 
įrodoma, kad Jungt. Valstijų atstovai, 
ponas —Bullitt—Francijoj, ir Kennedy 
—Anglijoj, kurstė tas šalis karan, kur
stė įlenki ją ir žadėjo Jungt. Valstijų ka
ro pagalbą. Tada Amerikos valdininkai 
ir tie patys atstovai teisinosi.

Bet prabėgo tik kelios savaitės ir štai, 
birželio 6 d., iš Washiilgtono, jau prane
ša: “Baltasis Namas informuoja, kad 
Amerikos ambasadoriai iš Anglijos ir 
Franci jos—Kennedy ir Bullitt — šaukia 
per telefoną ir telegramais ragina Ame
riką, kad greičiau gamintų Anglijai ir 
Franci j ai ginklus ir amuniciją.” O pre
zidento sekretorius ponas Early dar da- 
dėjo:

“Abudu, Bullitt ir Kennedy, telefonais 
ir kablegramais prašo, kad mes viską 
darytume ir paskubintume talkininkams 
ginklų ir amunicijos gaminimą.”

Ir Jungt. Valstijų valdžia labai suju
dus gelbėti Anglijai ir Franci j ai kare. 
Perleidžia joms šautuvus, kanuoles, kul- 
kasvaidžius, amuniciją, orlaivius, kurie 
buvo Jungt. Valstijų armijos arsenaluo
se. Sako, kad greitai bus perduota Angli
jai ir Franci j ai karo laivų—naikintojų.

Bet nors apie tai viešai rašo, kalba, 
diskusuoja, svarsto valdžios žmonės, bet, 
kad nepasirodžius, jog atvirai jau ka
riaujame, tai sugalvotas štai kokis bū
das:

Valstybės prokuroras, Jackson, pirma 
tuos ginklus perveda iš Jungt. Valstijų 
valdžios arsenalų atgal fabrikantams, 
kurie ginklus gamina, o jau tada fabri
kantai juos parduoda Anglijai ir Fran- 
cijai.

Tada ir Amerika pasilieka “neutrališ- 
ka” ir talkininkai gauna ginklų. Taip 
bus pervesta Anglijai ir Franci j ai 2,- 
000,000 šautuvų,- 5,000 kanuolių; 58,000 
kulkasvaidžių Marlin rūšies; 10,000 kul- 
kasvaidžių Lewis rūšies ir daugybė kitų 
ginklų ir amunicijos.

New Yorko valstijos gubernatorius 
ponas Lehman apsilankė Washingtone 
ir paliko prezidentui sekamo turinio pa
raginimą:

“Aš atvažiavau į Washington, kad kie
tai reikalauti mūsų valdžios, kad kuo 
greičiau aprūpinti Angliją ir Franciją 
orlaiviais ir kitais ginklais... Aš ma
nau, kad Franci j a ir Anglija mušasi ne 
vien už jų nuosavą laisvę, bet už laisvę 
viso pasaulio, mylinčio laisvę. Jeigu na- 
ziai laimės, tai mūsų šalis, mūsų, laisvė 
ir visas gyvenimas bus labai pavojuj. Aš 
jaučiu, kad ši šalis, ant kiek tai leidžia 
mūsų apsigynimas, turi daryti viską, 
kad sutvirtinti Angliją ir Franciją.”

Taip atvirai kalba New Yorko guber
natorius. Bet jis ne vienas. New Yorko 
Prekybos Butas “mano, jog Jungtinės 
Valstijos turi pasiųsti visokios pagalbos 
talkininkams.” To buto pirmininkas, tur
čius Frederick E. Hasler, ir bankierius 
Albert C. Lord jau reikalauja ir Ameri
kos žmonių kraujo už Anglijos ir Frak
cijos valdonus, kur jie sako:

“Mums bus gėda sakyti, kad mes pa
siuntėme ginklų ir medžiagų talkininkų 
pagalbai, bet patys neišliejome nei lašo 
kraujo!”

Ponas James W. Gerard, buvęs Ame
rikos ambasadorius Vokietijai laike Pir
mo Pasaulinio Karo, sako: “Anglijos ir 
Franci jos mūšiai ant Somme upės yra ir 
mūsų mūšiai ir mes turime joms teikti 
pagalbos.”

Taip atvirai turčiai ir valdžios žmo
nės reikalauja, kad Ameriką įstūmus 
karan už Anglijos ir Franci jos intere
sus, nors mūsų šalies gyventojai karo
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BALTIJOS JŪRA LYG VI
SAI UŽDARYTA

Estijos užsienių reikalų 
ministras prof. A. Pips vie
name valdininkų susirinki
me Tartų mieste pasakė 
plačią kalbą apie tarptauti
nę ir Baltijos kraštų padė
tį, kurioje tarp kitko pa
reiškė, kad šis karas skiria
si nuo ankstesnių labiausiai 
tuo, jog dabar nuo karo žy
miai nukenčia nekariaujan
čios • neutralios valstybės. 
Pačiuose kari aujaučiuose 
kraštuose bent per pirmus 
aštuonis mėnesius karinių 
veiksmų kaip ir nebūta. 
Kaip ilgai tai eis ir iš viso 
kuo tas karas baigsis, nie
kas, žinoma, negalįs šian
dien dar pasakyti. Dabarti
nis karas ypatingai skau
džiai liečiąs neutraliųjų 
kraštų prekybą ir laivinin
kystę, kuri trukdoma jūros 
blokados, minų, povandeni
nių' laivų ir karo lėktuvų. 
Valstybės aplink Baltijos 
Jūrą dabar nuo tolimesnio 
pasaulio veik visiškai at
pjautos. Baltijos Jūra lyg 
ir visai uždaryta, nes fak
tinai šiuo metu nė vienas 
laivas negali nei iš Baltijos 
Jūros išplaukti, nei į ją 
įplaukti. Laimei, Estijai ir 
kitiems Baltijos kraštams 
pasisekė savo užsienio pre
kybą nukreipti kitomis 
kryptimis, ypač išplečiant 
savo ūkinius santykius su 
Sovietų Sąjunga ir Vokieti
ja.

Šiomis dienomis į Estiją 
atvyko pirmieji laukų* dar
bininkų ešalonai iš Lietu
vos (Vilniaus srities). At
vyko jau 400 vyriškių ir 
apie 200 moterų. Daugelis 
laukų darbininkų atvyko 
net su visomis šeimomis. 
Pranešimu iš Talino tarpe 
atvykusių laukų darbininkų 
esą net keli su aukštuoju 
mokslu, veikusieji anks
čiau buvusioje Lenkijoje. 
Esą keli baigusieji žemės 
ūkio akademijas.

Liepojos ir Rygos uostuo
se dabar nepaprastai pagy
vėjo jūros laivų judėjimas. 
Daugelis laivų atgabena 
prekių ne tik Latvijai, bet 
ir Lietuvai.

Meksikos Naftos Klausi
mas Britų Atstovų Rūme

Atstovų rūmuose minis
tras pirmininkas buvo pa
klaustas, ar jis mano imtis 
žygių, kad iš Meksikos eks
portuojamoji į Italiją nafta 
nepatektų į Vokietiją baig
damas ginčą su Meksika ir 
užpirkdamas Didžiosios Bri
tanijos reikalams Meksikos

naftą. Atsakydamas minis- 
terių pirmininko vardu, už
sienių reikalų viceminist
ras Butleris pasakė, jog 
italai jau ir prieš karą im
portuodavę didelius naftos 
kiekius iš Meksikos. Išgau
namų informacijų nematy
ti, kad ši nafta būtų reek- 
sportuojama į Vokietiją.

Miesto Poniutės su. 
Klumpėmis

“Naujasis Tilžės Kelei
vis” linksmai aprašo1 pasi
kalbėjimą su vienu ūkinin
ku, Prūsų lietuviu, kuris 
buvo atvykęs į miestą mer
ginos j ieškoti. Ūkininkas 
ilgai mieste vaikščiojęs, 
dairęsis, klausinėjęs, ar 
kartais kuri miesčionka 
nesutiktų vykti. į jo ūkį 
dirbti. Tačiau kai pamatęs, 
jog visos miesčionkos avi 
odinius batus, o jis pats 
avėjo medinėmis klumpė
mis, tai ir pasisiūliusių 
vykti nesamdęs, pareikšda
mas, kad “tokia darbinin
kė vien avalynei jo ūkį nu
gyvensianti.”* “N. T. Ke
leivis” rašo, kad tas ūki
ninkas per anksti buvęs į 
miestą atvykęs. Jis dairęsis 
mieste prieš keletą savai
čių. Šiandien esą. jis jau ne
sibaidytų m i e s č i onkomis 
dėl avalynės, nes daugumas 
moterų mieste jau nešioja 
tik medines klumputes, ku
rių ir viršus ne oda, bet 
drobe apmuštas. Ta drobė 
išdažyta įvairiais margu
mynais—šuniukais, kačiu
kais, gėlėmis. Kai anksčiau 
moterys gatvėse labai ty
liai vaikščiodavusios, tai 
dabar jos keliančios didelį 
triukšmą, medinėmis klum
pėmis tarškinančios šali
gatvius. Odos taupymo su
metimais jau visur įvestos 
medinės klumpės,' kurios 
kelis mėnesius buvo propa
guojamos, kaip labai prak
tiška avalynė. Jas galima 
pirkti be leidimo, kai tuo 
tarpu odos avalynei reikia 
leidimo. Tik nusiskundžia 
laikraštis, kad tokios ma
žos klumpaitės — nedidelis 
gabalas medžio ir kelios 
audeklo skiautelės per 
brangiai kainuojančios — 
net šešios markės. Netur
tingiems miesto gyvento
jams ir šis “luksusas” su
darąs perdaug išląidų.

Majoro Edwardso Veikla
Jūros bangos į Anglijos 

krantus išmetančios šimtus 
tiek plaukiojančių, tiek nuo 
inkarų nutrauktų minų. 
Pajūrių gyventojams tos 
minos labai pavojingos, ir

anglų • valdžios organai 
stengiasi juo greičiau pa
daryti “nekviestąsias vieš
nias” nepavojingomis. Tą 
darbą dirba specialistų 
grupė majoro Edwardso 
vadovaujama. Tą darbą ap
rašė vienas anglų laikrašti
ninkas, kelias dienas su 
grupe pagyvenęs.

Visi grupės dalyviai — 
savanoriai, už savo pavo
jingą darbą negauną jokio 
atlyginimo. Išmetamų į 
krantą minų sprogstamoji 
jėga milžiniška: kiekviena 
jų gali sutrupinti į žvirg
ždą 5,000 tonų uolą. Ma
žiausias neatsargumas vi
sam drąsuolių būreliui grę- 
sia staigia mirtimi. Dėl to, 
kai į centrinį punktą pra
neša apie naują į krantą 
išmestą miną, prie jos pra
džioje atvyksta tik vienas 
mjr Edwards, geras minų 
žinovas. Jis miną ilgai ap
žiūrinėja, jos neliesdamas 
ir stengiasi atspėti jos pa
slaptis. Jei jis įsitikinęs, 
kad mina paprasto tipo, jis 
pasikviečia kelius grupės 
vyrus ir visi pradeda miną 
išnarstyti paprastu būdu: 
išsukineja minos ragučius, 
vieną paskui kitą ištraukia 
padegiklius. Kai darbas 
baigtas—mina padaryta ne
pavojinga, ją galima vežti 
į šalį be jokių atsargos 
priemonių.

Reikalas painesnis, kai 
mjr Edwards įtaria minoje 
esant naujus mechanizmus, 
ne tokius, kaip paprastieji. 
Tada jis stengiasi atspėti 
minos detales, savo sam
protavimus surašo į popie
rių, prie to aprašymo pri
jungia braižinį ir lapelį 
įduoda padėjėjui. Šis su la
peliu nueina gana toli, ne
mažiau 2 km. ir tik tada 
mjr Edwards pradeda mi
ną narstyti. Edwards laik
raštininkui paaiškino, kodėl 
taip darąs: “Jei aš apsi
rikau, ir mina trūks—jie 
žinos, kad reikia j ieškoti 
kitokio sprendimo.”

Argentina Nusigandus 
“Penktosios Kolonos”

Buenos Aires, Argentina. 
—Valdžia įteikė sumanymą 
Argentinos kongresui grie
žtai suvaldyti veiksmus 
“penktosios kolonos” tarp 
svetimšalių. Policija įvai
riose provincijose užklum
pa vokiečių namus ir daro 
kratas, žiūrėdama, ar na- 
ziai nelaiko slaptų susirin
kimų.

Įvairiuose miestuose poli
cija visai uždarė viešus 
mitingus ir uždraudė bet 
kokias demonstracijas.

Klausimai ir
Atsakymai

Klausimas:
Gerbiama “Laisves” Re

dakcija: Meldžiu suteikti ir 
dėl manęs patarimą per 
“Laisvę”. Aš esu 68 metų 
amžiaus. Mano vyras yra 
miręs. Turiu tris sūnus ir 
vieną dukterį, bet negau
nu nuo jų jokios pagėlbos. 
Kreipiausi prie miesto val
dytojų, tai jie mane nori 
pasiųsti į miesto prieglau
dos namą. Bet aš nemyliu 
ten eiti.

Ar negalėčiau aš gauti 
senatvės pensiją, ir kur tu
rėčiau kreiptis? Aš turiu 
pilietiškas popieras. “Lais
vę” skaitau nuo kitų gau
dama.

Antras klausimas: Birže
lio 3 dienos “Laisvėje” 
skaitau žinią iš Lietuvos: 
“Kaunas, 28 gegužės”. Kaip 
galėjote gauti per taip 
trumpą laiką tą žinią?

Iš kalno tariu ačiū. Mel
džiu netalpinti mano para
šo. Skaitytoja.
Atsakymas:

Tai jau gėda, kad trys 
sūnūs ir duktė visai aplei
do savo motiną. Bendromis 
spėkomis jie jus galėtų ir 
turėtų užlaikyti.

Sunku jums duoti patari
mą, kuriuo galėtumėt pasi
naudoti. Tokiais klausimais 
beveik kiekviena valstija 
turi savotiškus įstatymus. 
Yra valstijų, kurios reika
lauja, kad vaikai tėvus už
laikytų. Bet nežinome, ar 
toks įstatym’as gyvdoja jū
sų valstijoje. Turėtumėte 
ant vietos pas valdininkus 
pasiteirauti.

Mums atrodo, kad jūs 
turėtumėte gauti senatvės 
pagelbą. Gyvuoja federali
nis “old age' assistance” įs
tatymas. Pagal jį, federalė 
valdžia iš iždo duoda kiek
vienai valstijai tiek pinigų, 
kiek ta valstija pati iš savo 
iždo išleidžia tam pat rei
kalui. 1938-1939 metais 
Connecticut valstijai Fede
ralė valdžia yra davus net 
$2,502,954.57 centus. Vadi
nasi, tiek ir Conn, valstija 
iš savo iždo turėjo pridėt 
dėl pagalbos seneliams.

"Tad kreipkitės prie mies
to valdžios ir reikalaukit 
senatvės pagėlbos (“old age 
assistance”). Gal turite pa
žįstamą, nuoširdų advoka
tą, kuris galėtų jums pa
gelbėti, arba šiaip vietos 
gyventoją, suprantantį to
kius reikalus?

Kas liečia antrą klausi
mą, tai, aišku, mes tiesiogi
niai iš Lietuvos tos žinios 
negalėjome gauti taip grei
tai. Lietuvos spauda pasie
kia Ameriką tiktai į porą 
savaičių. Ir tai būdavo ra-
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Didele mase žmonių pasitiko Warren K. Billįngsų su jo žmona (ji turi rožių 
bukietų), kai jiedu atvyko i New Yorką. Billings, kaip žinia, virs 20 metų

* - išsėdėjo nekaltai Kalifornijos kalėjime.
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miais laikais. O šiandien tik 
į kokį mėnesį gauname iš 
Lietuvos siuntinius.

Bet amerikinės žinių 
agentūros, kaip Associated 
Press, International Press, 
United Press ir tt., turi sa
vo korespondentus visuose 
pasaulio kampuose ir žinias 
siuntinėja telegramomis. 
Tokias žinias tą pačią die
ną gauna New Yorko di
dieji laikraščiai. Jie gauna 4 
pranešimus ir iš Kauno. Ir 
mes tomis žiniomis pasi
naudojame.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
Draugijos Nariui.—Užte

ko, kad ant vietos pasigin
čijote. Neapsimoka ginčus 
perkelti spaudon. Žinote, 
galo nesti, draugai susipyk
sta. Naudos iš to nesti nei 
draugijai, nei laikraščiui. 
Todėl atleiskite, kad šį sy
kį jūsų korespondencijos. 
negalėsime sunaudoti.



* I landrijos Mūšiai ir Kas Toliau?
Šiaurinėj Franci jo j, Flan

drijoj, įvyko baisiausi žmo
nijos istorijoj mūšiai. Vo
kiečių mechanizuotoms jė
goms pavyko nukirsti Bel
gijos, Anglijos ir Francijos 
armijas. Sovietų karo spe
cialistai mano, kad ten bu
vo apie 1,500,000 talkininkų 
kariu. Ir kada Hitleris sa
ko, kad jam pavyko Holan- 
dijoj, Belgijoj ir Flandri
joj suimti iki 1,200,000 tal
kininkų- kareivių, tai atro
do, kad Sovietų prileista 
skaitlinė nei kiek neperdė
ta.

Vokietija prieš tas talki
ninkų jėgas metė nemažiau 
2,000,000 savo jėgų. Ji me
tė, kaip generolas H. K. 
Reilly apskaitliuoja- ir 
Churchill patvirtina, aštuo- 
nias mechanizuotas divizi
jas savo pėstijai i pagelbą. 
Mechanizuotos vokiečių jė
gos buvo iki 3,200 tankų, 
400 šarvuotų automobilių ir) 
siekė kelis tūkstančius mo
torinių dviračių. Iš oro tas 
jėgas palaikė keli tūkstan
čiai vokiečių karo orlaivių.

ŽinoJma, tai rupus ap- 
skaitliąvimas, nes kol kas 
nei viena, nei antra pusė 
savo spėkų kiekio neatiden
gė.

Kaip žinome, Belgijos ar
mija pasidavė skaičiuje nuo 
300,000 iki 500,000 kareivių. 
Sakoma, kad į kelias dienas 
Belgijos nuostoliai buvo 
500,000 užmuštu ir sužeistu, z v v

Kaip Anglija Aiškina
Anglijos ministerių pir

mininkas Churchill aiškina, 
kad ta katastrofa baigėsi 
ne taip baisiai, kaip jis 
manė. Anglija ir Francija 
pakinkė iki 1,000 laivų gel
bėjimui apsuptos armijos 
—išvežimui į Angliją. Sa
lto, buvo naudojama 220 
karo laivai ir 650 kitoki lai
vai. Sako, kad jie išvežė 
335,000 anglu, belgų ir 
francūzų, o Anglijos nuos
toliai siekė 30,000 užmuš
tais ir žuvusiais.

Sako, kad Anglai bėgda
mi užblokadavo Zeeburgge 
prieplauką, paskandindami 
ten kelis laivus pilnus ak
menų ir cemento, kad vo
kiečiai negalėtų ją naudoti 
submarinams. O kadangi, 
baisus vokiečių lėktuvų bu
vo bombardavimas prie
plaukos portų. tai būk jie 
ant ilgo sugadinti.

Anglija pripažįsta, kad ji 
iš 900 laivu neteko 6 nai
kintojų: “Basillic”, “Ke- 
inth”, “Havant”, “Graf
ton”, “Grenade”, “Wake
ful” ir 24 kitus mažesius 
laivus. Vokiečiai panešė di
delius nuostolius, kaip or

laivių, taip ir pėstininkų 
srityj.

Vokiečių Aiškihimas
Vokiečiai iš savo pusės 

aiškina, kad jie laimėjo dar 
istorijoj negirdėtą pergalę. 
Jie būk suėmę 1,200,000 
talkininkų kareivių. O karo 
medžiagų, taip daug, kad 
jų užtektų aprengti ir ap
ginkluoti net 40 divizijų ar
mijos, tai yra apie 600,000 
karių. Jie sako, kad did
žiausi sandeliai amunicijos 
ir ginklų pateko į jų ran
kas. Anglija pripažįsta, 
kad ji paliko Flandrijoj per 
1,000 savo kanuolių ir daug 
tankų. Ypatingai Francija 
ten nukentėjo, nes ten bu
vo jos apsupta tankų sky
riai. Vokiečiai sako, kad 
jie šioj kampanijoj oro 
mūšiuose sunaikino 1,841. 
talkininkų karo lėktuvą, 
kad jų priešlėktuvinės pa
trankos nutrenkė 900 prie
šo lėktuvų ir orlaivių lau
kuose jie sunaikinę n»o 
500 iki 700 orlaivių. Kitais 
žodžiais, jie sako, kad su
naikino apie pusę Francijos 
ir Anglijos karo lėktuvų! 
Vien Dunkirko prieplauką 
užimdami, vokiečiai, sako
ma, suėmė 58,000 talkinin
kų kareivių ir daug medžia
gų-

Kas liečia talkininkų lai
vyną, tai vokiečiai sako, 
kad jų orlaiviai atakavo ir 
nuskandino bei sužeidė: 10 
kruizerių, 24 naikintojus, 3 
torpedinius laivus, 22 kito
kius karo laivus ir 117 
transportus ir prekybos lai-, 
vus, o tuo kartu vokiečių 
karo laivai dar sunaikino: 
6 naikintojus; 2 submari- 
nus ir 3 kitokius karo lai
vus.

Bet kas akyviausia, kad 
kada vokiečiai priskaito 
baisiausių nuostolių , Angli
jos, Francijos, Belgijos ir 
Holandijos pusėj, tai tuo 
laiku savo nuostolius pa
duoda misteriškai mažus, 
būtent tik 10,252 užmuštų; 
8,463 dingusių ir 42,523 su
žeistų.

Mūsų Nuomonė
Mes manome, kad abi 

pusės mažina savo nuosto
lius, o kitos pusės perdeda. 
Aišku, kad vokiečių pasa
kos, kad jie tiek mažai nu
stojo žmonių ir tik apie 
450 karo orlaivių, yra ne
tiesa. Vokietijos nuostoliai 
yra taip pat dideli. Faktas 
ir tas, kad galutinose 
operacijose prieš Dunkirką 
jau veik neveikė vokiečių 
mechanizuotos jėgos, žino
ma, ten daug kanalų ir ba
lų, kas kliudė jų veiklai, bet

atrodo, kad vokiečių tankai 
buvo skaudžiai nukentėję 
ir jie buvo atitraukti į už
nugarį, kad ; aptaisyti ir 
pergrupuoti.

Kada Belgijos armija pa
sidavė, tai apsuptos Fran
cijos ir Anglijos armijos at
sidūrė desparatiškoj padė
tyj. Joms liko vienatinis 
kelias bėgti—laivais. Vokie
čių orlaiviai degino vieną 
po kitai prieplaukas. Fran
cijos ir Anglijos laivus puo
lė. Laivai negalėjo prie
plaukose paimti kareivius. 
Jie sustodavo toli nuo 
krašto, o anglų ir francūzų 
kareiviai brido į vandenį, 
lindo, plaukė mažais laive
liais prie tų laivų. Tokiose 
sąlygose jie negalėjo gink
lus su savimi pasiimti. Bu
vo priversti palikti tankus, 
kanuoles, kulkasvaidžius ir 
dažnai šautuvus. Daug jų 
prigėrė, nes vokiečių lėktu
vai juos puolė. Laimei tal
kininkų, pora dienų pasitai
kė rūkuotų — rūkai kliudė 
vokiečių lėktuvų veiklai..

Talkininkų armiją patiko 
baisi katastrofa, nepaisant, 
kad dalis jos pabėgo. Kapi
tonas tik pribuvęs į Lon
doną pasakoja: “Aš iššau- 
džiau visą amuniciją iš sa
vo 75-kių milimetrinių pat
rankų gindamas Dunkirką. 
Tada kanuoles sugadinau. 
Prieplauka buvo pilna ka
reivių. Tūkstančiai susi
grūdę į pakraštį, laukė lai
vų, bet sužinojome, kad 
daugiau laivų jau nebus. 
Vokiečiai artinosi, nes jų 
patrankų šūviai vis garsė
jo. Prieplaukoje buvo daug 
sugadintų ir pusiau pasken
dusių laivų, čia mes rado
me daug valčių ir keli su
sėdę į vieną iš jų pradėjo
me irtis. Mus- apšaudė vo
kiečiai iš kulkasvaidžių. Po 
ilgo klaidžiojimo kanale 
mes pasiekėme Angliją.”

Sovietų laikraštis “Prav
da” sako,'kad vis vien vo
kiečiams nepavyko pilniau
siai laimėti Flandrijoj per
galę, nes iš 300,000 anglų 
armijos apie 200,000 pabė
go atgal į Angliją. Tas vo
kiečius nustebino. Nors jie 
užkariavo Flandriją, nors 
jiems pateko talkininkų 
ginklai, bet jie pilnai ne
galėjo sunaikinti gyvąją 
jėgą—kareivius. O tie ka
reiviai vėl galės kautis 
prieš vokiečius. Anglija ga
vo baisų moralį smūgį. Ji 
pasiuntė į Francija savo 
armiją su didele vilčia, o 
dabar tos armijos tik liku
čiai grįžo atgal.

Kas Bus Toliau?
Anglijos ir Francijos 

pralaimėjimas Flandrijoj

Belgijoj ir Holandijoj yra 
didelis joms moralis ir ka
rinis smūgis. Jos norėjo 
per tas šalis užklupti Vo
kietiją, o dabar Vokietija 
priėjo visai arti Anglijos 

, ir sulaužė Francijos Magi
note Liniją. Francija sakė 
saugos geriausias savo ka
ro jėgas, nepakartos 1914 
metų klaidą, o dabar ' ji 
taip nenaudingai prakišo 
net tris armijas ir daug 
ginklų, o Anglijos geriau
sios jėgos sumuštos!

Hitleris paskelbė perga
lės šventę. Jis sako, kad 
Belgija ir Holandija pasi
davė. Anglijos armija arba 
suimta arba išvaryta atgal 
nuo kontinento. Francijos 
armija palaužta. Jis pradė
jo naują puolimą ant Pary
žiaus. Jiš pirmoje atakoj 
ant 120 mylių ilgio, nuo 
Laon iki jūrų metė 700,000 
pėstininkų, 2,250 tankų, 
15,000 motorinių dviračių, 
automobilių ir iki 1,000 
bombanešių.

Francija atsidūrė despe
ratiškoj padėtyj. Jos karo 
orlaivynas < jau skaudžiai 
nukentėję^ o vokiečiai už
ėmė Amiens ir prie Laon 
jos orlaivių fabrikus, ku
rie į mėnesį galėjo paga
minti iki 200 orlaivių. Tas 
dar daugiau pakirto jos or- 
laivyną. Tuo kartu fašisti
nė Italija stovi ant jos pie
tinių sienų pasirengus bile 
minutę pulti Francija ir iš 
pietų pusės apeiti Maginoto 
Liniją. Francija ‘yra pri
versta ir ten laikyti dideles 
karo jėgas. Fašistinė Ispa
nija taip pat grūmoja pul
ti Francija iš trečios pusės. 
Štai kada Franci j ai atsi
rūgsta jos netikusi politika 
laike karo Ispanijoj. Kaip 
dabar būtų gerai, kad Is
panijoj būtų liaudies vald
žia, o ne Hitlerio ir Musso- 
linio prietelių!

Šioj sunkioj Francijai va
landoj jos talkininkė Angli
ja pareiškė: “Pati Franci
ja turi sulaikyti Hitlerį, 
nes Anglija per kelis mė
nesius negali Francijai at
eiti į pagelbą, kadangi 
Flandrijoj paliko apie 1,000 
kanuolių ir visus kitus karo 
reikmenis.” Anglija sako, 
kad ji priversta pati rūpin
tis savo šalies reikalais.

Francijai prisieina vienai 
grumtis su Vokietija, tuo 
kartu, kada bile minutę ji 
dar gali būti užpulta Itali
jos. Mes senai tą numatė
me. Kalta yra netikusi 
Francijos politika.

D. M. š.

Waterbury, Conn.
Mūsų Naujienos

Birželio 2 įvyko piknikas 
Lietuviu Parke už Lakewood. *• • 
šis piknikąs buvo surengtas 4 
draugijų — Lietuvių Parko 
Bendrovės, LDS 49 kuopos, 
LLD 28 kuopos ir Vilijos Cho
ro. Iš ryto išrodė nevisai skais
ti diena. Bet apie 10 valandą 
nusišvietė, buvo pagada ir šil
ta visą dieną. Apie 1 :30 vai. 
pradėjo svečiai iš apielinkės 
atvažiuoti. Pirmieji atvyko iš 
New Haven. Po tam pribuvo 
busas iš Torrington, atvežda- 
mas chorą, taip pat ir maši
nom draugai pribuvo. Po tam 
atvyko didžiulis busas iš Hart
fordo. Busas atvežė chorą ir 
keletas draugų su mašinom at
važiavo. Vėliau waterburieciai 
susirinko. Apie 4 valandą po 
pietų jau parkas buvo pusėti
nai papildytas.

Programa prasidėjo 6:30 v. 
Pirmiausia Vilijos Choras su
dainavo keletą dienų. Po tam 
Torrington jaunuolių choras 
sudainavo trejetą dainų. Tre
čias buvo Laistės Choras iš 
Hartfordo, po vadovyste V. 
Visockio.

Publikoj matėsi didelis už- 
siganėdijimas.

Po tam tęsėsi iki 9 valandai 
vakaro šokiai.

Iš komisijos girdėjos, kad 
šis piknikas pusėtinai gerai 
nusidavė, liksią pelno po ke
lis dolerius draugijoms.

Avė. ant 95 Bank St. čionai 
daug patogesnė ir didesnė vie
ta. Yra kambarys dėl knygy
no, kur unijos nariai ateityje 
galės pasiskaityti.

Gegužės 29 mirė Jonas Sa
kalauskas. Palaidotas birželio 
1 su bažnytinėmis apeigomis 
Kalvarijos kapinėse. Išgyveno 
Waterbury 45 metus. Paliko

Štai DRAUGIŠKUMAS
stikle!

Sutrukdytas Įnešimas De- 
portuot Harry Bridgesą
Washington. — Darbie- 

tis kongresmanas V. Mar- 
cantonio iš New Yorko pa
sidarbavo, kad laikinai tapo 
atidėtas įnešimas depor-

moterį Oną Sakalauskienę, sū
nų Joną ir dukterį Oną Kazi- 
nauskas.

• Waterburietis.

“LAISVES” SPAUSTUVE
Daro visokius spaudos dar

bus organizacijom 
ir biznieriam

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

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

Geo. EHRET’S Extra
Daromas vien tik Ehret šeimos nuo 1866 m.

Geo. Ehret Brewery, Inc. 193 Melrose St., B’klyn, N. Y.

Dalis Narrows tilto,. Tacoma, Washingtone. Jis jau baigiamas statyti; bus ati
darytas liepos menesį. Tai trečiasis pasaulyje tiltas savo ilgumu.

tuot iš Amerikos Harry 
Bridgesą, CIO unijų vadą 
vakariniame šios šalies ruo
žte. Marcantonio parodė, 
kad tas įnešimas padarytas 
taip, jog buvo sulaužytos 
kongreso taisyklės.

Kongresmanų komisija 
ateivybės reikalais jau bu
vo užgyrus sumanymą de- 
portuot H. Bridgesą.

Sovietu Spauda Spėja, kad 
Amerika Gal Kariaus

Maskva. — Atrodo, kad 
gal Jungtinės Valstijos įsi
trauks į talkininkų karą 
prieš Vokietiją, kaip spė
ja Sovietų darbo unijų lai
kraštis “Trud”. Bet klausi
mas—ar Amerikai būtų 
naudinga ar kenksminga 
eit į Europos karą?

IŠ KRANO ALUS

šiuom antrašu:

427 Lorimer St.

24 egzempliorių,
25 ir daugiau—

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

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

šalims 
kreditu. Pa- 
Prezidentui

Waterbury Brass Workers 
Union, CIO, perkraustė biržer 
lio 1 dieną savo raštinę į 
naują vietą — nuo 53 Spencer

Gegužės 29 jaunuolių kliu- 
bas priėmė rezoliuciją prieš 
karą, reikalaudami, kad Ame
rika nebūtų traukiama į karą 
ir kad Amerikos valdžia ne
duotų kariaujančiom 
jokių paskolų ir 
siuntė telegramą 
Rooseveltui.

Pirmininkė šio
Miss Sophie Trusavicz. š.iame 
kliube priguli jauni žmonės 
nuo 15 iki 30 metu, šis kliu- 
bas susirišęs su Connecticut 
jaunuolių kliubais.

kliubo yra
GERA NUOLAIDA KAINOJE PLATINTOJAMS

Platintojams, kurie ims nu^ 10 iki 
kaina po 2oc už egzemplionų, nik' 
po 15c už kopiją.

Prašome tuojaus siųsti užsakymus

&

Gegužės 31 dieną Vilijos 
Choras turėjo mėnesinį susi
rinkimą. Išsirinko komisiją or
ganizuoti busą važiavimui į 
New Haven 16 birželio į pik
niką. katrą rengia LLD 3-čias 
ir LDS 5-tas apskričiai. Komi
sija pasiryžus ne tik busą 
suorganizuoti, bet ir apie tu
ziną mašinų. Sako, mes turi
me pasirodyti, ką mes galim 
iš Waterbury. Bravo, draugai 
ir draugės, taip ir .reikia.

Pasauline Paroda 
Jūsų Namuose

Ntw Yorko Pasaulines Parodos ir New Yorko miesto 
Paveikslų Albumas. Didelio formato knyga, 9X12, iš 
56 puslapių, spalvuotos spaudos viršeliais, blizgančiai 
baltos ir aukštos rūšies popieros. Įsigiję šį albumą 

turėsite Pasaulinę Parodu savo namuose.

ALBUMO KAINA 25c KNYGA

Brooklyn, N. Y.

MOKYKLOS BAIGIMO PROGA
APDOVANOKITE JAUNUOLIUS

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

mašinėlė.savo jaunuolius gražia, nauja Remington Typewriter

ŠTAI JUMS PASIRINKIMAS

Remette Portable Typewriter
(Educational Keyboard No. 8410)

Junior DeLuxe Portable

Remington Model No. 5 DeLuxe $49.50
Remington Model No. 1 DeLuxe $59.50

Tuojau užsisakykite per “Laisvę,” 
nes “Laisve” savo skaitytojams 

duoda didelę nuolaidą.
DeLuxe Noiseless Portable $67.50 ■

Parašykite “Laisvės” Administracijai klausdami informacijų, t „nes prisiusime jums 
cirkuliarą, kuris plačiai aprašo kiekvieną mašiną.

“LAISVES” ADMINISTRACIJA
427 LORIMER ST. BROOKLYN, N. Y
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Haverhill, MassEltos Žinios iš Lietuvos Binghamton, N. Y
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BAR ir GRILL 
LIETUVIŲ RESTAURANAS 
Įdomiai įpuošta 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

dėl surengimo

SEDA. — Netoli Sedos, Plin
kšių dvare, yra žemesnioji 
mės Ūkio mokykla. Nors ji 
prieš kelis metus atkelta 
Plungės, tačiau jau suspėjo
soje apylinkėje plačiai paskleis
ti žemės ūkio mokslo 
Kasmet į ją įstoja daug 
kų vaikų, kurie, grįžę 
keičia senojo žemaičių 
veidą.

turtas, žūstant Lenkijai, visi 
tie surašymo daviniai norėta 
sunaikinti, tačiau tuos doku
mentus bedeginant, atsirado

Kaunas. — Kauno ^i’kivy- 
skupijoje į garbės kanaunin
kus pakeliamas amerikiečiams 
pažįstamas kan. Kapočius, 
Prisikėlimo bažnyčios klebo
nas. Drauge į garbės kanau-jbuvo surašinėjami ir jų laikomi 
ninl^us pakeliami prof. Meš-1 gyvuliai, žemė, miškai ir net 
kauskas, prof. SandanavičiusI privatus smulkus kilnojamasis 
ir Šiluvos klebonas kun. Ka- 
tela.

Knygutė aprašo visokias vaistiškas 
žoles, žiedus, šaknis, žieves, lapus ir 
tt., su paaiškinimais nuo kokių ele
mentų ir kaip jas vartoti. Pridedame 
dabartines naujos europinės karės 
spalvuotą žemlapj, parodantį strate
giškas vietas laivams, orlaiviams, ir 
kiek mylių įvairių 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.

nusprendusi netrukus perstatyti 
geležinkelio tiltą per Vilnelę ir 
pagrindiniai remontuoti Vil
niaus geležinkelio stotį.

Ketvirta feodepla "

VILNIUS.—Vykdydama dva
rų parceliaciją Vilniaus srityje, 
Vilniaus Apygardos žemės 
Tvarkymo įstaiga jau pradėjo 
ruošti parceliuojamų dvarų že
mės sunaudojimo projektus. 
Šiais projektais bus nustatoma, 

•kam ir kiek žemės iš parce- 
ojamų dvarų bus duota. Kaip 

Cnformuota, prašymų žemei 
gauti yra paduota labai daug 
ir jų išsprendimas užtruks il
giau. Žemės sunaudojimo pro
jektus numatyta paruošti šie
met, o ateinantį pavasarį išpar
celiuoti sklypai bus perduoti 
valdyti bežemiams ir mažaže
miams, kurie bus aprūpinti že- 
m£.

Rytų Lietuvos ūkininkams, 
kuriems šių metų sėjai stigo sė
klų, jų paskyrė žemės Ūkio Rū
mai. Tiems ūkininkams yra iš
dalinta dideli kiekiai avižų, 
miežių, peliuškų, dobilų ir bul
vių. Šią savaitę sėklų dalinimas 
baigiamas.

importas—69,427,900 lt. Tuo 
būdu Lietuvos užsienių preky
bos balansas šiemet buvo akty
vus 8,726,500 lt. Pernai per pir
muosius keturis mėnesius buvo 
eksportuota už 72,983,500 lt. ir 
importuota už 57,023,400 lt. Ba
lansas buvo aktyvus 
lt. Užpernai per tą 
buvo eksportuota už 
lt., o importuota už 
lt. Balanso aktyvas
723,200 lt. Taigi ligšiol Lietuvoj 
užsienių prekybos apyvarta šie
met buvo didesnė, negu 1938 ir 
1939 metų pirmųjų trijų mėne
sių apyvarta.

KAUNAS. — Užsiregistravo 
apie 300 žydų atbėgėlių, norin
čių išvažiuoti į San Domingo 
respubliką, kur, kaip skelbiama, 
Amerikos žydų “Joint” yra nu
pirkusi didelius žemės plotus 
žydų karo pabėgėliams apgy
vendinti. Bendrai karo atbėgė
lių skaičius Lietuvoje yra žy
miai sumažėjęs. Tik žydų tau- 

Geležinkelio admin istracija tybės atbėgėlių skaičius nerodo 
1 . ..'-'^tendencijos mažėti, nes jie ne

turi kur išvažiuoti, bet jie yra 
savo tautiečių gausiau šelpiami.

tuvoje buvo arti 15,000. Į šį 
skaičių neįeina kaimo amatinin
kai, kurie, dirbdami be samdo
mųjų darbininkų, neprivalo iš
pirkti verslo liūdi j imu. Preky
bos, Pramonės ir Amatų rūmų 
anketos keliu surinktos iš 242 
valsčių žinios rodo, kad tokių 
amatininkų Lietuvoje yra 32,- 
654. Iš jų 14,307 verčiasi tik 
laisvu nuo kitų darbų laiku, o 
14,429—pastoviai verčiasi ama
to darbais. Amato įmonėse dir
ba, įskaitant meisterius, darbi
ninkus ir mokinius apie 40,000 
asmenų (su Vilniaus kraštu). 
Prie šio skaičiaus pridėjus kai
mo amatininkus, apytiksliai 
amatuose dirba apie 70,000 
žmonių. Didžiausią amatininkų 
skaičių sudaro siuvėjai, batsiu
viai, kirpėjai, kepėjai, staliai, 
šaltakalviai, mezgėjos, kepurių 
gamintojai, mūrininkai, laikro
dininkai.

Vaikams įėjimas dykai. Prie į- 
žangos tikieto 3 dideli prai
zai bus duodami ant išlaimėji
mo.

Kelio nurodymas: 
bilium r— West 25th 
view Rd. Važiuokite 
view į Wallings Rd. 
į tiesią ant Wallings
žinokite mylios į pikniką. 
Tėmykite “sainas.” Gatveka- 
riu: Imkite West 25th Broad
view karą iki Brookpark Rd. 
Mašinomis, busais, trokais bū
site’nuvežti dykai iš ten į pik
niką.

Gerbiami Clevelando ir apy
linkių lietuviai! Malonėkite į- 
sigyti tikietus iš anksto ir da
lyvaukime skaitlingai šiame 
svarbiame piknike.

Šis ir Tas
Gegužės 30 d. teko būti slo

vakų piknike, Workers Recre
ation Farmoje. Vieta labai 
puiki. Atskiri pastatai* yra vir
tuvei, orkestrui, bufetui, šo
kiams ir net tikietams parduo
ti. Automobiliams sustoti vie
tos iki valiai; jaunimui sviedi
nį lošti — taip pat; pasivaikš
čioti gali eiti gana toli; gali 
upėje žuvauti, gali maudytis.

šiame piknike buvo nema
žas būrys ir lietuvių.

Rankamai. Be to, kurie nariaf- 
nareą dar nesate pasimokėję 
narinių duoklių už šiuos metus 
—esate prašomi pasimokėti 
nevilkinant, nes Draugijos už- 
sibriežti darbai reikalingi pi
nigų!

Birželio 1 d. buvo suruoš
tas 25 metų porinio gyvenimo 
jubilėjus Juozui ir Elzbietai 
Mikelioniams. Pokylis įvyko 
Lietuvių Svetainėje; dalyvavo 
daug svečių.
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VILNIUS. — Lenkų laikais, 
pasirodo, buvo įvykdytas įdo
mus gyventojų surašinėjimas. 
Rytų Lietuvoje specialiai buvo 
surašinėjami lietuviai, gudai ir 
kt. mažumos. Be gyventojų,

KAUNAS. — Praėjusiais me
tais Lietuvoje veikė 185 preky
biniai kooperatyvai, kurie pada
rė apie 97 milijonus litų lapy- 
vartos. Visi šitie kooperatyvai 
turėjo 322 krautuves su 1,350 
tarnautojų. Tuo būdu vienai 
krautuvei teko per 300,000 litų, 
o vienam tarnautojui per 71,- 
000 litų apyvartos. Iš viso Lie
tuvoje prekybinių įmonių siau
ra prasme —< krautuvių, krau
tuvėlių—be kioskų, restoranų, 
kinų ir pan. yra apie 30,000, 
.kuriose dirba ir verčiasi apie 
60,000 — 70,000 asmenų. Tu
rint galvoje kooperatyvų krau
tuvių daromą apyvartą prieina
ma išvados, kad Lietuvą puikiai I 
galėtų aptarnauti 5,000-6,000 
krautuvių su apie 20,000-25,000 
tarnautojų.

KAUNAS. — Šiais metais
ypatingai didėja radijo abonen-' žmonių, kurie dalį tų dokumen
tų skaičius. Balandžio mėnesio tų išgelbėjo. Visi tie surašinė- 
.1 d. visoje Lietuvoje buvo įre-'jimo dokumentai dabar atitin- 
gistruota jau 82,277 radijo abo
nentų. Tad per vieną mėnesį 
naujų radijo abonentų prisidėjo 
apie 800. šaulių būriams savo 
namuose leista radijo imtuvais 
naudotis nemokamai.

KAUNAS. — Praeitų metų 
rugsėjo 6 d. Kaune įsisteigė 
kooperatinių organizacijų akci
nė bendrovė “Sodyba”, kuri 
pradėjusi savo veiklą gana ne
palankiomis karo meto sąlygo
mis, per nepilnus keturis mėne
sius jau pasiekė gražios apy
vartos. “Sodybos” tikslas išnau
doti Lietuvoje auginamų vaisių, 
uogų ir vaistažolių derlių. Ben
drovei buvo suteikta licencija 
eksportuoti 60 nuoš. Vokietijai 
leisto obuolių kontingento. 
Obuolius ji supirkinėja dar ir 
perdirbimui. Viso obuolių per
nai rudenį b-vė spėjo supirkti 
per 1,700,000 kilogr., maž
daug 450,000 lt. Uogų pernai 
supirko per 43,000 kilogramų, 
kurių apie 50 nuoš. eksportavo, 
kitas perdirbo į konfitūrus, 
marmeladą ir ktf. Supirktosios 
uogos išimtinai buvo miško vė
lyvosios, nes tik jų sezonui b-vė 
tespėjo įsikurti. Įvairių vaista
žolių b-vė supirko 8,628 kilogra
mus už 33,000 litų. Bendrovė 
turi įsirengusi marmelado sky
rių ir obuolių džiovyklą. Be to, 
b-vė ėmėsi saldainių gamybos. 
Savo įmonėse “Sodyba” jau spė
jo perdirbti 368,477 kilogramus 
vtisių ir uogų. Be suminėtų 
darbų “Sodyba” supirkinėja bi- 

‘ čių medų ir vašką. Vaškui į ko
rius perdirbti b-vė įsigijo maši
nas. Bendrovės balansas š. m. 
sausio 1 d. suvestas 1,809,- 
303.38 lt. Bendrovės pagrindinis 
kapitalas yra vienas milijonas 
litų. Balansas suvestas su 37,- 
633 lt, grynu 1939 m. pelnu. 
Šiems metams sąmata priimta 
1,378,000 lt. Už tokią sumą nu
matyta parduoti prekių.

VILNIUS. — Po Vilniaus su
grąžinimo apie Vilnių išleista 
keletas naujų veikalų: 1. Dr. J. 
Griniaus “Vilniaus meno pa
minklai,” 2. Dr. M. Vorobjovo 
‘•‘Vilniaus menas,” 3. Milžino 
“O šventasis Vilnius”, 4. Kun. 
Kiškio “Vilniaus Kalvarijos,”
5. V. šauklio “Aušros Vartai,”
6. Lietuvos turizmo dr-jos pro
spektas “Vilnius,” 7. Brazdžio
nio “Kunigaikščių miestas”, 8. 
K. Binkio “Kęstutis pas Gedi
miną”. Ruošiamasi dar išleisti 
1. Vilniaus miesto savivaldybės 
leidinys apie sostinę, 2. Milžino 
“Vilniaus 
paminėtų 
yra Dr.
niaus menas, 
primena Dr. J. Griniaus knygą. 
Vorobjovo knyga yra daugiau 
albuminio pobūdžio su 80 dide
lių Vilniaus vaizdų, Spaudos 
Fondo gražiai išleista, šių dvie
jų autorių veikalai skaitomi pa
čiais rimčiausiais. Milžino “O 
šventasis Vilniau !” yra trečioji 
didesnė knyga apie Vilnių, nes 
turi net 274 puslapius, tačiau 
yra parašyta būdingu Milžino 
vartojamu stilium ir iliustraci
jų, informacijų bei meninio ver
tinimo atžvilgiu laikoma kiek 
silpnesne.

Kaunas. — “Pavasario” 
deracijos kuopų sporto 
dams paruošti Kairiuose, 
toli Šiaulių, birželio 13-22 d.
ir Aukštadvaryje nuo birželio 
26 d. iki liepos 3 d. ruošiamos 
stovyklos. Rajonų sporto va
dams paruošti rugpjūčio 1-18 
d. Palangoje taip pat ruošia
mi sporto kursai-stovykla.

vartai” ir kt. Iš čia 
knygų didžiausioji 

M. Vorobjovo “Vil- 
kuri daug kuo

DIDIS PAVOJUS FRAKCI
JAI, SAKO “PRAVDA”

KAUNAS. — Per šių metų' 
balandžio mėnesį iš Lietuvos 
eksportuota įvairių prekių už 
21,562,800 lt., o importuota už 
25,268,500 lt. Tuo būdu užsie
nių prekybos balansas balandžio 
mėnesį buvo pasyvus 3,705,700 
litų, šis pasyvas susidarė, išly
ginant su užsieniais prekybos 
balansą, kas buvo reikalinga 
vedant prekybą klyringo pa
grindais. Per pirmuosius šių 
metų tris mėnesius Lietuvos ek
sportas siekė *78,154,480 lt., o

VILNIUS. — Vilniaus Valsty
binėse gimnazijose šį pavasarį 
mokosi 2,575 moksleiviai. Vals
tybinėje Vytauto Didžiojo Ber
niukų Gimnazijoje apie 400 
moksleivių, Valstybinėje Kuni
gaikštienės Birutės Mergaičių 
Gimnazijoje apie 200 (vyresnes 
klases gimnazija turi bendrai su 
Valst. Vytauto Didžiojo Bern. 
Gimnazija.) III Valst. (buv. A. 
Mickevičiaus) berniukų gimn. 
644, IV Valst. (buv. Ožeškie
nės) Merg. Gimn. 625, V valst. 
(buv. Zigmanto Augusto) Bern. 
Gimn.—518, VI Valst. (buv. A. 
Čartoriskio) Merg. Gimn.—370 
moksleivių. Iš viso šį pavasarį 
Vilniaus valstybinėse gimnazi
jose mokosi 1,562 berniukai ir 
1,195 mergaitės. Baigiamuosius 
egzaminus iš viso laiko 211 abi
turientų, iš jų 151 berniukas ir 
60 mergaičių.

Maskva. — Dabartinė vo
kiečių ofensyva grūmoja 
labai dideliu pavojum Pa
ryžiui ir svarbiajai Franci- 
jos prieplaukai Havre,—ra
šo “Pravda”, Sovietų Ko
munistų Partijos dienraš
tis. Vokiečiai stengiasi ap- 
supt francūzų armiją, žy
giuodami pajūriu iš šiaurių 
rytų pusės, o kitu šonu 
grumdamiesi į pietų vaka
rus nuo Paryžiaus.

“Anglijos armija dabar
tinėse sąlygose negali duot 
tinkamos pagalbos francū- 
zam; anglų kariuomenė 
stengiasi apsaugot pačią 
Angliją,” sako “Pravda”: 
“Prancūzai furi kur kas 
mažesnį oro laivyną už vo
kiečius, ypač po to, kai vo
kiečių lėktuvai subombar
davo francūzų orlaivių sto
vyklas Paryžiuje. Taigi vo
kiečiai turi visišką pirme
nybę ore... Klausimas, ar 
francūzai paspės suburt ga
na daug atsarginių karei
vių Paryžiui u apgint ? ”

KAUNAS. — šių metų pra
džioje amatų įmonių-visoje Lie-

Istanbul, Turkija.—Tur
kų laikraščiai ir valdinin
kai įtaria Italiją, kad jinai 
tik jieško priekabių pradėt 
karą prieš Turkiją. Tokia
me atsitikime turkai eitų 
karan išvien su Anglija ir 
Franci j a prieš-Italiją. -----r

Gegužės 19 d. Laisvės Cho
ras turėjo surengęs “Penny 
Sale” (centinį išpardavimą) 
L.P.G. Kliubo svetainėje. Tą 
dieną oras buvo gražus ir šil
ta, tai daugelis iš tų, kurie vi
sada dalyvauja choro paren
gimuose, praleido laiką oro 
pusėj. Nors ir nedaug publi
kos atsilankė ant “Penny 
Sale,” bet kuomet visi daiktai 
buvo suaukota, per tuos drau- 
gus-ges ir biznierius, kuriuose 
choras turi įtekmęp tai 
likos chorui keletas 
pelno.

Dėl “Penny Sale”
įvairiais daiktais sekami drau- 
gai-gės ir biznieriai: A. Rač
kauskienė, M. Yocumskiene, 
A. Degesiuniutė, J. Jurgelevi
čiūtė, V. Pečiukoniutė, Olga 
Grudinskiutė, O. Pečiukonie- 
nė, P. Pečiukonis, A. Večkys, 
A. P. Dambrauskas, S. Beli
kus, R. Kaminskiutė, V. Kan- 
cevičius, E. Radzevičienė, M. 
Kazlauskienė, P. Simanavičie- 
nė, P. Ivanauskas, M. Mato- 
nienė, O. Paulauskienė, O. Pil- 
suckienė, T. černauskienė ir 
V. Račkauskas.

Pinigais aukojo: F. šalkevi- 
čius 50c ir L. Jeckelevičienė— 
25c. Biznieriai aukojo seka
mi : J. Rutkauskas, aprėdalų 
krautuvės savininkas; J. Ši
lanskas, valgomų daiktų krau
tuvės savininkas; A. Muliolis, 
valgomų daiktų krautuvės sa
vininkas; P. Yocumskas, val- 
gykos savininkas (Peter’s Res
taurant) ; Scamparino, smul
kių daiktų krautuvės savinin
kas; Samis, valgomų daiktų 
krautuvės savininkas ir S. D’
Amico, italų tautybės grabo- 
rius aukojo $2.

Kurie biznieriai remia mūsų 
organizacijų parengimus, tai 
mes neturim papiršti ir jųjų. 
Reikalingus daiktus mūsų gy
venimui turime pirkti pas 
juos.

Komisija
“Penny Sale” buvo iš šių jau
nų chorisčių: J. Jurgelevičiū
tė, Olga Grudinskiutė ir V. 
Pečiukoniutė. Josios “Penny 
Sale” surengė labai pagirtinai.

Sekantis Laisvės Choro pa
rengimas tai piknikas, kuris 
įvyks 23 d. birželio, LPG 
Kliubo Parke, Bradford, 
Mass. Visi vietos ir apylinkės 
lietuviai kviečiami dalyvauti 
choro piknike.

Liepos 4 d. Laisvės Choras 
važiuoja į dienraščio “Lais
vės” pikniką Maynarde. Bus 
nusamdytas didžiulis busas.

Visiems aukotojams dėl 
“Penny Sale” ir visiems daly
viams, Laisvės Choras taria 
širdingai ačiū.

L. K. Kuopos piknikas įvyks 
birželio (June) 23 d., Mačiu- 
tos Darže, prie Green Rd. Į- 
žanga iš anksto 15c., prie var
tų 25c. Prie įžangos tikieto 
yra duodami trys praizai 
išlaimėjimo: $3, $2 ir $1. 
gera orkestrą šokiams; 
skanių va 
gera programa įvairių lenkty
nių. Ir bus geras kalbėtojas.

Gerbiami C 1 e v e 1 a ndo ir 
apylinkių žmonės, lietuviai! 
Malonėkite įsigyti tikietus iš 
anksto ir dalyvaukime kuo- 
skaitlingiausiai šiame piknike.

Gerbiami draugai ir drau
gės, kurie esate pasiėmę tikie
tus išplatinti, stengkitės išpar
duoti daugiausia.

M. Valentą.

Lauky Užsėjimas Sovietuose 
Apie 100 Procentų

Maskva. — Kolektyviai ir 
valstybiniai ūkiai Sovietuo
se buvo 97 procentais užsė
ti vasariniais pasėliais iki 
gegužės 30 d. Tambovo sri
tyje ir kai kur kitur užsė- 
jimai viršijo planą keliais 
procentais. Šiaurinėje daly
je Sovietų Sąjungos dar te- 
besėjama.

Birželio 16 d. virš minėtoj 
farmoj įvyks Lietuvių Litera
tūros Draugijos piknikas ir 
apskričio konferencija. Atva
žiavę svečiai iš kitų miestų, iš 
tikro pasigrožės pikniko vieta 
ir parankumais!

Teko girdėt, kad įžangos ir 
laimėjimo tikietukai šiam pik
nikui platinasi gana sekmin-

lę jau išpardavė: H. Pagiega- 
lienė, M. žvirblienė, J. Kirei- 
lis, O. Pagiegalienė, U. Šimo- 
liūnienė ir Juozas Strolis, o P. 
Jasilionienė jau išpardavė dvi 
knVguti. Nėra abejonės, kad 
ir kiti jau yra išpardavę po 
čielą knygutę tikietukų, bet 
kol kas neteko jų vardų suži
noti. Gi kurie neišpardavė, 
tiems jau bus laikas pasisku
binti !

Literatūros Draugijos 20 
kp. susirinkimas įvyks birželio 
13 d. Visų narių prievolė da
lyvauti susirinkime ir be išsi- 
kalbinėjimų apsiimti pikniko 
darbininkais ir delegatais į 
konferenciją, nes pereitame 
susirinkime nebuvo gauta pa-

Choristas.

Cleveland. Ohio
pikniką rengia 

Lietuvių Draugijų 
Komitetas, n^ė- 
(July) 28 d., Ma-

“Vilnies” 
Clevelando 
Veikiantis 
lioj, liepos
čiuto Darže, prie Green Rd. 
Pradžia 12-tą vai. dieną. Bus 
duodama $10 “cash” dovanų 
prie įžangos tikieto: 1-ma -— 
$4, 2-ra—$3; 3-čia — $2, 4-ta 
—$1. šokiams grieš gera or
kestrą. Įžanga iš anksto 15c. 
Prie vartų 20c.

Visi lietuviai atsilankykite 
kuoskaitlingiausiai!

“Vilnies” pikniko komisija 
stengiasi, kad šis piknikas pa
sisektų kuogeriausia.

Ir jei katrų organizacijų 
delegatai da nėra pasiėmę ti- 
kietų išplatinti, tai stengkitės 
pasiimta pas komisijos narius: 
pas M. Valentą, pas P. Ro
gers, ir pas J. A. Vaupšą.

Pranešimas ir Atsišaukimas į 
Cleveland© Progtesyves 

Organizacijas
Ketverge, liepos (July) 4 

d., 10 yak iš ryto, įvyks Cleve- 
lando tarptautinis darbininkų 
piknikas ant Walling Grove— 
Picnic Grounds, Bus didelė 
įvairi programa. Gera orkes
trą šokiams; bus skanių val- 
g-ių.4i? v gėrimų. -.Įžanga. ,15 c.

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 LUNGH
1222 Mount Royal East, Montreal, Canada

Tel., CH. 0228

Rengėjai prašo iš anksto platinti šio pikniko bilietus.

Brooklyn, N. Y., Liepos 7 July

Kaunas; — Lietuvos švie
timo ministerija šiemet ap
rūpins radio apartais dau
gumą pradžios mokyklų. Ši 
ministerija taip pat numato 
pastatyt 65 naujas pra
džios mokyklas. Kelios de
šimtys jų būsią' pastatyta 
Rytų Lietuvoje (Vilnijoje), 
kur Lietuvos vyriausybė 
taip pat atidaro 20 valsty
binių knygynų-skaityklų.

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

VOSE PAVILION PARK
Programoje dalyvauja visi naaujosios Anglijos Lietuvių Chorai 

ir garsi rusų dainininkų grupė ■ - ■

Šokiams Gros Walley John’s 8 Kavalkų Orkestrą

KLAŠČIAUS CLINTON PARK
BETTS IR MASPETH AVĖS., MASPETH, L. I., N. Y.

Šokiams Gros Geo. Kazakevičiaus ir Johnny Nevins 
Orkestros

Programoje dalyvaus visi didžiojo New Yojkd apylinkės Chorai

Jau laikas samdytis busus vykimui į šiuos piknikus ir laikas 
registruoti pasažierius.
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Pirmadienis, Birželio 10, 1940

San Francisco, Calif.
Gegužės 22 d. Švento Kry

žiaus kapinėse palaidojom 
Anelę Kaminskaitę. Anelė bu
vo tikinti moteris, vienok ji 
mokėjo prisitaikyt ir prie lai
svųjų. Ji sveika būdama ne
praleido nei vieno mūsų pa
rengimo, visuomet atsilanky
davo. Net duodavo savo pa
talpoj laikyt parengimėlius. Ji 
didžiuodavos, jei pas juos 
būdavo parengimas. Užtat L- 
LD 153 kuopa suteikė jai gy
vų gėlių vainiką. Taip pat ve
lionė turėjo daug gėlių nuo 
draugų ir pažįstamų; taip pat 
daug dalyvavo laidotuvėse. 
Prie kapo draugė M. Paukš
tienė pasakė atsisveikinimo 
prakalbėlę.

Anelė paliko dideliam nu
liūdime čia Amerikoj draugą 
Joną Kobliną, dukterį Petronę 
Venskienę ir anūkę. Lietuvoj 
paliko dukterį Elzbietą ir sū
nų Zigmantą, ir taip pat anū
kus.

Kadangi Anele gyva būda
ma buvo labai svetinga ir my
lėdavo atsilankiusius pavai
šint, tai laidotuvių dalyviai 
buvo pakviesti į velionės stu- 
bą ir tinkamai pavaišinti per 

’draugą Kobliną.
Nuo savęs reiškiu gilią sim

patiją draugui Koblinui ir gi
minėms, o tau, Anele, lai bū
na lengva šios šalies žemelė.

Gegužės 26 dieną atsibuvo 
LLD San Francisco ir Oak- 
lando kuopų rengiamas pikni
kas pas draugus Gegutes dar
že. Nors diena buvo saulėta, 
bet vėsi, žmonių susirinko ne- 
perdaugiausiai, bet visi link
smai laiką praleidom. Drau
gas Aukštis iš Stockton, Ca
lif., atvežė baksą vyšnių ir 
paaukavo, tai leidom ant iš- 
laimėjimo. Rodos, surinko 
apie $6.15. Viso pelno padarė 
$10. Padalinus abiem kuopom, 
išeina po $20. Tai labai gerai 
iš tokio mažo būrelio žmonių. 
Rengimo komisija taria širdin
gą ačiū draugam Aukščiam už 
tokią dovaną ir draugam Ge
gutėm už daržą. Taip pat ta
ria širdingą ačiū visiem atsi- 
lankiusiem.

Atnaujinom dienraštį “Lai
svę” dėl kalinio, kuris randas 
San Quentin kalėjime. Jau 
daugel metų, kada lankėsi d. 
Pruseika, tai jam buvom pre
numeravę dienraštį “Vilnį” 
ant metų. Bet pasibaigus pre
numeratai, jis atsišaukė, kad 
atnaujintum, tai losangelie- 
čiai užprenumeravo “Laisvę.” 
Dabar ir vėl prenumerata pa
sibaigė, tai jis ir vėl atsikrei
pė, kad atnaujint. Jis labai 
tuos du laikraščiu myli. Sako, 
tai yra mano vienintelis drau
gas, su kuriuom nusiraminu.

Tai draugas G. Bernotas pa-* 
prašė nekuriu draugų, kad pa
gelbėtų įafn atnaujint ant 
metų, šie draugai prisidėjo su 
aukom: G) Bernotas $1.50, J. 
Koblinas $1; po 50 centų, A. 
Valiukas, J. Kazlauskas, K. 
Kisel, K. šilkaitienė, V. Sut- 
kienė ir A. Mugenis. Iš viso 
$5.50.

Kalinys visiems aukavusiem 
taria širdingiausį ačiū. Jis sa
ko, išėjęs bus nuolatinis tų 
laikraščių skaitytojas, nes jis 
tikisi trumpoj ateityj išeit.

Geg. 30, Atminimo Dienoj, 
buvo masinis mitingas už tai
ką, Polk Hali, S. F., Calif. 
Surengė bendrai S. F. unijos 
ir organizacijos, taip pat pri
sidėjo ir 17 S. F. bažnyčių ir 
moterų “Auxiliaries.” Pir
miausia sulošta vaizdelis “Sy
kį Apsigaut Užtenka.” Vaidi
nime perstatė kas ir kaip į- 
traukė Jungtines Valstijas į 
Pasaulinį Karą ir kaip dabar 
Amerika velkama į imperialis
tinį karą. Vaidintojai imitavo 
sekamas ypatas: prezidentą 
Wilsoną ir dabartinį preziden
tą Rooseveltą, ir 1917 metų 
buvusius kongresmanus ir J. 
L. Lewis, Morganą ir kitus 
karo troškėjus. Man užvis la
biausia patiko kai vaidintojai 
įerstatė tą paragrafą, kurį 
prezidentas Rooseveltas, kal-

bėjo jaunuolių kongresui ir J. 
L. Lewis taip pat kalbėjo jau
nuolių kongresui. Daug juokų 
padarė. Tą veikalą parašė 
Sam H. Allen, Hollywoodo 
progresyvis advokatas.

Buvo keturi kalbėtojai, visi 
puikiai išdėstė Europos padė
tį ir kur link Anrterika eina, 
žymėtina, kad kalbėjo Ra^ni 
Patel iš Indijos. Jis atvažiavęs 
į Jaunuolių Kongresą. Jis at
stovauja visos Indijos jaunuo
lių federaciją. Jis savo kalboj 
labiausiai smerkė Chamber- 
lainą, Daladier ir Churchill ir 
kitus panašius karo dievaičius. 
Jis sakė, kad ne tik yankės 
neis kariaut, bet ir Indijos jau
nuoliai nekariaus. Jis gavo la
bai daug aplodismentų.

Visi kalbėtojai nurodinėjo, 
kad 17-tais metais įsivėlimas į 
Pasaulinį Karą buvo pateisi
namas tuom, kad nebuvom pa
tyrę. Bet dabar tai pateisini
mo nėra, nes jau sykį klaidą 
padarėm ir užtenka.

žmonių buvo prisigrudus 
pilna svetainė, bet iš lietuvių, 
rodos, tik mudvį su drauge 
Zalogiute tebuvom. Tai apsi
leidimas, gerbiamieji. Jei da
bar nesistengsim protestuot, 
tai kada jau įtrauks Ameriką, 
bus per vėlu. Turim kovot, 
kol dar nt*vėlu.

LLD 153 kp. Koresp.

Waterbury, Conn.

Brighton, Mass.
Gegužės 25 d. pas drg. S. 

V. Norkus buvo surengta ‘Sur- 
praiz Parė’ atžymėjimui 21 
metų gimtadienio dėlei Alber
to Fraimonto. S. V. Norkai su 
tėvų K. E. Fraimontų pagelba 
surengė savo mylimam sūne
liui parę ir Albertas atvažia
vęs buvo labai nustebintas, ka
da pamatė tiek daug draugų, 
belaukiančių, net iš tolimų 
miestų, iš Worcester, .Mass, ir 
iš Auburn, Maine. Taipgi bu
vo būrelis brightoniečių.

Norkai pakvietė Albertą ir 
draugus sėsti prie stalo ir pa
linkėjo Albertui laimingo gy
venimo. Taipgi visi susirinku
sieji davė Albertui geriausius 
linkėjimus jo gyvenimui. Ir 
jam buvo įteikta dovana nuo 
S. V. Norkų. Albertas visiems 
susirinkusiems širdingai padė- 
kavojo už taip gražų jo 21 m. 
gimtadienio parengimą.

K. J. Washkis prisiminė K. 
E. Fraimontam ir S. V. Nor- 
kam, ar nepavelintų pasakyti 
keletą t žodžių ir parinkti au
kų dėlei Lietuvos politiškų ka
linių. Draugai tam sumanymui 
nariai kviečiami dalyvauti ir 
išgirsti pilną pikniko raportą, 
o taip jau turėsim surast bū
dus padengti šį nedateklių.

Visgi pikniko nuotaika bu
vo graži, smagi, o tai gal dėlto, 
kad turėjom gerą drg. Po
ciaus vadovybėj muziką. Ge
rus du chorus, Bangą ir Siety
ną, kurie ne tik skaitlingai da
lyvavo, o ir gražiai sudainavo 
daug linksmų dainelių. Taipgi 
kalbėjo svečias iš Chicagos, d. 
Pruseika, “Vilnies” redakto
rius, kuris kalbėjo apie šio 
kongreso reikalus ir vėliaus 
palietė Europos karą. Aš gir
dėjau pirmiaus, kad Paterso- 
no draugai-gės nesusitaria 
vesti visuomenės reikalus ge
rai ir tvarkiai. Dabar aš įsiti
kinau, kad girdai buvo be pa
mato. šiame piknike dirbo tik 
Patersono žmonės ir , dirbo 
gražiai, nuoširdžiai, teisingai, 
nuo pradžios iki galui.

Draugai Vilkas, Šimėnas 
puikiai tvarkė visą biznį. 
Draugės Bimbienė, ^Malinaus
kienė, Sadauskienė ir Padrie- 
žienė visą laiką gęrai maitino 
alkstančius. Draugai J. Mata- 
čiunas, Kl. Ragauskas visą lai
ką trokštančius pagirdė. Drg. 
J. Bimba net ir sėdinčius ap
tarnavo. Draugai S. Sadaus
kas* ir J. žiūra barčekių vi
siems pritatė. Ir taip šie visi 
Patersono draugės-gai dirbo 
sukaitę nuo 1 vai. iki 10 nak
ties, nežiūrint, kad buvo ne- 
dėldienis, posilsio - pažmonio 
laikas.- širdingiausia padėka 
šiems draugams, Bangos ir 
Sietyno chorams ir jų mokyto
joms L. B. šalinaitei ir Aldo
nai klimaitei, Pruseikai už

Gegužės 31 d., 1940, Vilijos 
Choras laikė savo mėnesinį 
susirinkimą naujoj vietoj, nes 
savuosius kambarius apleido iš 
priežasties neišgalėjimo finan
siškai. Susirinkimas buvo ge
ras, gerų dalykų nutarė. Ap
kalbėta plačiai apie ateinantį 
festivalą, kuris bus Brookly- 
ne 30 ir 31 d. rugsėjo. Išrink
ta tam darbui komisija, kuri 
rūpinsis sukėlimu finansų, dėl 
kelionės ir sustiprinimu paties 
Vilijos Choro, žinoma, turėsi
me- ir .visi choriečiai prie šio 
darbo prisidėti.

Kitas dalykas irgi svarbus, 
išrinkta komisija surengimui 
ateinančios visos Conn, valsti
jos Dainų Dienos, šiam dar
bui turėtų pagelbėti visi Conn, 
valstijoj gyvuojanti chorai, ir 
LMS 4-to .apskričio valdyba.

Dar vienas svarbus darbas 
atliktas, tai išrinkta komisija 
buso paėmimui ir organizavi
mui pasažirų į busą važiuoti 
ant Conn, valstijos apskričių 
išvažiavimo, kuris atsibus 16 
d. birželio Indian Grove, West 
Haven, Conn. Šiame išvažiavi
me dainuos visi Conn, chorai. 
Prašome gerbiamos Waterburio 
publikos įsigyti buso tikietus. 
Tikietai bus parduodami pri
einama kaina.

Keli žodžiai kas link paties 
Vilijos Choro. Rodosi, kad 
darbininkiškas choras, nepai
sant kurioj kolonijoj gyvuoja, 
yra pačių choriečių savastis, 
jų nervus ir sveikatą naikinti. 
Netaip neturėtų būt. Turėtų 
būti visuomenės reikalas, ir 
visuomenė turėtų rūpintis, 
kad chorai stipriai gyvuotų, 
kaip nariais, taip ir finansais. 
Nes chorai vien tik tam or
ganizuojami ir palaikomi, kad 
pietus lietuvišką meną ir tar
navus lietuviškai publikai, pa
linksminus jų parengimus lie
tuviškomis dainelėmis ir kito
kiais pamarginimais. Tai ši
taip visuomenė turėtų žiūrėt 
į darbininkiškus chorus ir gel
bėti jiems pasilaikyt.

Chorietis.

Lawrence, Mass.
Įvairios Naujienos

Raudonasis Kryžius prane
ša, kad per kelias savaites su
rinko $1,864,000. Tai yra ma
žai. Darbininkai kalba, kad 
tie pinigai bus vartojami karo 
reikalams, jeigu Jungtinės 
Valstijos įsikištų į karą. Todėl 
darbininkai nelabai duoda 
Raudonajam Kryžiui pinigų, 
nes jie mato, kad jiems 'iš to 
naudos nebus.

Du darbininkai, kurie dirba 
Gas ir Electric kompanijai, 
nukrito 38 pėdas gilyn, bet iš
liko gyvi. Dabar jie randasi 
ligoninėje. Abudu darbinin
kai yra broliai ir jų tėvas ma
tė juos krintant.

Valdininkai dar surado 
295 darbininkus, kurie buk ne- 
legališkai paėmę čekius. Tai 
dabar veda tyrinėjimą.

Valdžios agentai pradėjo 
ne juokais gaudyti alaus ir 
Snapso pardavinėtojus be lei
dimo. O tų prasikaltėlių dau
giausia randasi Methuene. My
ers ir Clyde Robinson nubaus
ti po $50.

Čia . atsiranda negeistinų 
svečių, kurie lankosi po stubas 
pasivadindami inspektoriais. 
A. Sovaiskis pranešė policijai, 
kad pas jį buvęs atėjęs žmo
gelis, apžiūrėjęs visus kamba
rius. Kai jis buvo užklaustas 
kas jis per vienas, tai atsakė, 
kad jis esąs atsiųstas iš Law
rence Savings banko. Policija 
paklausė bankierių, ar jie 
siuntė panašių agentų ir gavo 
atsakymą, kad nesiuntė. Pasi
rodo, kad tai buvo koks nors

gražią prakalbėlę ir aplamai 
visiems, kurie apsilankė ir pri
sidėjo didesniu ar mažesniu 
darbeliu.

N. J. Apskr. Sekr.
* G. A. Jamison.

žulikas. Apsisaugokite tokių 
nenaudėlių.

TWUA, CIO, unija rengia 
didelius šokius atidarymui 
naujos svetainės ir raštinės, 
kuri randasi ant Common gat
vės, arti Broadway ir vadinasi 
“Moose Hall.” Šokiai bus bir
želio 13 dieną, šokiams grieš 
gera orkestrą. Visus lietuvius 
kviečiame dalyvauti. Įžanga 
40c. ------------

Maple parko kliubas jau at
sidarė. Galite važiuoti kasdien 
ir linksmai laiką praleisti. 
Taipgi penktadieniais ir šešta
dieniais grajina gera orkestrą. 
Puiki proga šokikams pasi
linksminti. Įžangos nėra.

CIO unijos nariai gali gau
ti unijos svetainę vestuvėms, 
“shower parems” tik už vieną 
dolerį. Tai jau geresnės pro
gos nereikia. Ir kur kitur gau
si svetainę tik už vieną dole
rį? Į svetainę gali sutilpti apie 
šeši šimtai žmonių. Tai didelis 
palengvinimas unijistams. 1

Bijodami karo, jaunuoliai 
pradėjo ženytis. ženijas dar 
jauni vyrukai, nuo 18 metų 
amžiaus. Bet vargiai jie išsi
gelbės nuo Wall Stryto užtai
sytų žabangų.

Essem Packing kompanijos 
darbininkai laimėjo streiką. 
Kompanija išpildė visus dar
bininkų reikalavimus. Streikas 
tęsėsi 6 savaites. Taipgi kom
panija išvarė iš darbo visus 
skebus. Tai dabar kostume- 
riai valgys kilbasas ne skebų 
darytas, bet unijos darbinin
kų.

Susirgo draugė O. Butėnie
nė. Serga pavojingai. Tapo 
nugabenta ligoninėn ir pada
ryta operacija. Ligoninė ran
dasi ant Prospect St. Taigi-, 
draugai ir draugės, aplanky
kite sergančią draugę. Butė
nienei vėliname greitai pa
sveikti.

“Laisvės”1 tikietus pardavi
nėja šie draugai: B. čiulada, 
D. Sukackis, Ig. čiulada, P. 
Tamašauskas, J. Slaivls, L. 
Gross, J. Marcalis, J. Supetris, 
A. Aleksonis, J. Žilionis, J. 
Rudis, F. Zula, V. Kralikaus- 
kas, J. Kundrotas, J. Milvi- 
das ir S. Penkauskas. Taigi, 
žiūrėsime, kurie pirmiausia iš
platins. (O kodėl draugės mo
terys tame darbe nefiguruo- 
ja?—Red:). Draugai, stengki- 
tės greitai išplatinti ir viską 
grąžinti ne vėliau kaip liepos
1 diena. L. K. Biuras.

Baisi Tragedija Onta- 
rijos Provincijoje

SCOTTSVILLE, Ont.— Pra- 
eito ketvirtadienio vakare šio
je apylinkėje gyvenantis far- 
merys William Hunt, . dviejų 
vaikų tėvas, visiems sumigus, 
pasiėmė šautuvą ir bemiegan
čius savo vaikus Johnny 16 
metų, Jane 12 metų, amžiaus 
lovoje nušovė. Taipgi šautuvo 
šūviu nužudė ir savo žmonos 
motiną, 80 metų senutę.

Jo žmona, išgirdusi šūvius 
ir pamačiusi nužudytus vai
kus, vienmarškinė išbėgo lau
kan ir klykdama bėgo pas 
kaimynus, bet ją pasivijo iš 
šautuvo paleistas šūvis ir ji 
krito prie tvoros negyva.

Kaimynai tuojau pašaukė 
policiją, kuri įėjusi stubon ra
do ir patį Hunt jau nebegyvą 
gulintį prie laiptų, kulkos per
verta galva.

Šis įvykis taip sukrėtė apy
linkes gyventojus, kad net 
penktadienį mokykloje pamo
kos neįvyko. Visi stebisi, kas 
galėjo paveikti to žmogaus 
protą ir kokios priežastys jį 
privedė prie tokios baisios 
žmogžudystės ir saužudystės.

Kaimynai pasakoja, kad 
Hunt šeima visados gražiai 
sugyveno, buvę pavyzdingi ir 
maldingi žmonės. Tik ekono
miniai buvo labai silpni. Jis 
turėjo ant išmokesčio paėmęs 
farmą, už kurią per ilgus me
tus mokėjęs mortgečius, bet 
paskutiniais metais nebegalė
jęs mortgečių išmokėti ir to
dėl faktinai likęs be savo far- 
mos, nors dar ant jos gyveno. 
Iš vakaro prie tų ekonominių 
sunkumų prisidėjo dar viena 
nelaimė — pastipo paskutinio
ji karvė, kas manoma ir pa
veikė į žmogaus nervus.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
ELIZABETH, N. J.

LDS 33 kp. susirinkimas įvyks 
trečiadienį, birželio 12 d., 8 v. v. 
LDP Kliube, 408 Court St. Drau
gai, dalyvaukite susirinkime, turė
sime svarbių dalykų apsvarstyt, 
taipgi atsiveskite ir naujų narių įra
šyti į kuopą.

(136-138)

LICENSES
BEER, WINES & LIQUORS

WHOLESALE & RETAIL
NOTICE is hereby given that License No. 
RL7363 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail un
der Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 454 Crescent St., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

ANTHONY SLIKAS 
Crescent Grill

454 Crescent St. Brooklyn, N. Y.

FftuEtai paslepi!

r

NOTARY 
PUBLIC

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

Telefonas EVergreen 7-1661

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS

Telephone 
STagg 2-5043

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 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.
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Valgykite
MEDŲ•

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

kitės juomi.•
Valgykite Medų Vietoj 

Cukraus
Sako Dr. J. J. Kaškiaučius•

“Laisvėje” galite gauti 
tikrų bitįių medaus už ga

na prieinamas kainas.

Kaina 65c už Kvortą 
Liepų Žiedų 75c. Kvorta

Kreipkitės į “Laisvės” ofi
są ir apsirūpinkite su 

medum.
-■ ■ :■■■ r--rr-rv t r-J,

NOTICE is hereby given thaft Lisence No. 
EB3604 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail .under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2737 Fulton St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOHN REVUCKAS 
Restaurant-Tavern

2737 Fulton St. Brooklyn, N. Y.

h------------------------------------- a

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

580 SUMMER AVENUE
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.
•

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

ji ..... ......... .. . ■■ ........ —a
a-------------------------------------š

BROOKLYN
LABOR LYCEUM

DARBININKŲ ĮSTAIGA
Sales 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 2-8842 
jj—,--------------------------------a

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

Brooklyn — “Laisvės” Name417 Lorimer St

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

namų darbo, kilbasMl ir'kepta par šieną; gaspadoriškai 
nuvirti kopūstai ir barščiai.

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO

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

GENERAL ELECTRIC

SKELBK1TES “LAISVĖJE

$5
$5

5

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

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

664 Grand Street • Brooklyn, N. Y.
EVergreen 4-8794

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

$119.50
už seną šaldytuvą, 
{mokčeti perkant ir 
metai išmokėjimui.

•’.ii

1

DIDŽIAUSIAS ™! JŪS ESATE nmizTMi n “TE B DIDŽW PIRKINYS 8 KOBISKŲ PĖDŲ

Didelė 8 ku. pid, patal
pa. Model LB8-40 Ma
tykite G-E. Tai Pirkinys!

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

7HATS THE VU//
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Marcantonio Pasakė 
Puikią Prakalbą

Legionieriai Atsiprašė 
Darbiečią už Ataką

Lietuvių Jaunimas 
Diskusuos Karą

Iš Dariaus ir Girėno 
Komiteto Posėdžio

Amerikos Ateiviams Gint 
Komiteto ant greitųjų sušauk
tame masiniame mitinge bir
želio 7-tos vakarą, Manhattan 
Center, N. Y., kalbėjo eilė 
jgerų kalbėtojų ir darbuotojų 
Amerikos civilių teisių ir lais
vių gynime. Jų tarpe radosi 
negras, kunigas, advokatė. 
Pirmininkavo prof. Stern.

įdomių vaizdų iš Palmerio 
“raidų” perstatė savo kalboj 
advokatė Carol King, parody
dama, kad kartą leidus pa
neigt vienos kurios grupės tei
ses, paneigiama visų teisės. 
Aname užpuolime ant Teisių 
Biliaus, sakė advokatė, kentė 
ateivis, kentė amerikonas. 
Skaičiumis parodė, kad būda
vo ugrobiama, subrukama ka
lėjimuose tūkstančiai žmonių, 
o po išlaikymo per naktis, kai 
kada per savaites ir mėnesius, 
tankiai areštų dėlei praradus 
darbus, didelė didžiuma būda
vo atrandama nekaltais.

Gynimas ateivių, sakė advo
katė, nėra kokia geraširdystė 
ateiviams, bet paties Teisių 
Biliaus gynimo klausimas.

Pertraukoj rinkta aukos. 
Surinkta per $300. Taipgi pri
imta rezoliucijos.

Vyriausiu vakaro kalbėtoju- 
mi buvo Vito Marcantonio, 
drąsusis New Yorko kongres
manas, kuris pats vienas kon
grese drįso balsuoti prieš 
Amerikos rengimą karui.

Prisiminęs apie tą balsavi
mą, Marcantonio sakė: “Man 
nepatinka būt vienu, aš noriu 
būti su žmonėmis. Ir aš esu 
įsitikinęs, kad tie 95 nuošim
čiai Amerikos žmonių, kurie 
nenori karo, yra su manimi, 
kaip aš buvau su jais. Tie šim
tai kongresmanų, kurie balsa
vo sugrobiama, subrukama ka
rui, neatstovauja Amerikos 
žmonių.” Audringos dalyvių 
ovacijos liudijo, jog jis gerai 
aprokavęs.

• Marcantonio stipriai pabrė
žė, kad atakos ant ateivių yra 
dalimi Amerikos žmonių pa
ruošimo karui, yra dalimi to 
paties judėjimo, kuris smau
gia darbo unijas, yra išmislas 
tų elementų, kurie neatstovau
ja žmonių ir kurie tik išvaka
rėse klyksmo už gelbėjimą 
talkininkų “demokratijų” nuo 
Hitlerio patys važinėjo pas 
Hitlerį ir idealizavo, stačiai I 
dievino Hitlerį ir fašizmą.

Kovingą kongresmaną pu
blika sutiko ir-išleido atsisto
jimu ir ilga ovacija. Nedidelio 
augmens, bet ugningos energi
jos ir gabus kalbėtojas, ne 
vien tik faktais, bet ir guvia 
pašaipa galįs gilt priešą. Ma
sės negrų ir kitos biednuome- 
nės Harleme žinojo, ką pasi
renkančios . savo atstovų kon
grese. Jeigu tik kitur būtume 
tą padarę, šiandien nebūtų 
skiriama bilionai dolerių ka
rui, skurdas ir persekiojimas 
liaudžiai.

Rep.

Iš Anglijos per Kanadą pri
buvo New Yorkan 
Rothermere su kariška 
Karo varnai viens po 
zuja Amerikon, nors 
‘‘savųjų” netrūksta.

lordas 
misija.
kitam 

čia ir

• 34-tas

Amerikos Legionas, per 6-to 
Posto viršininką Hennsessey 
atsiprašė Amerikos Darbo 
Partijos Kliubo, kurio du na
riai buvo sumušti, ir padaryta 
kliubo nuosavybei žalos per 
du minėto posto narius.

Ataka ant darbiečių įvyko 
gegužės 30-tos popietį,
Abingdon Square, N. Y., kur 
Legionas turėjo savo iškilmes. 
Priešais aikštę , ADP nariai 
turėjo pasidėję stalus ir rinko 
parašus po peticijomis už tai
ką; jų kliubas dalyvavęs tos 
apylinkės general i am e vajuje 
už išlaikymą Amerikos nuo 
karo.

prie

LDS jaunimo kuopa BuiLD- 
erS rengia apšvietos ir pasi
linksminimo vakarą šį trečia
dienį, birželio 12-tą, “Laisvės” 
salėj. Diskusuos, ką reiškia 
karas mūsų šaliai. Kalbės Vy
tautas Zablackas ir Keistutis 
Michelsonas, seks klausimai ir 
diskusijos, o po to bus šokiai 
ir vaišių, žodžiu, bus įdomus 
vakaras.

“Laisvės” skaitytojai pasi
tarnautų jaunimui ir taikai 
pranešdami apie LDS jaunimo 
vakarą neskaitantiems dien
raščio.

Atakai ant kliubo, 622 
Hudson St., kaip raportuoja 
Eugene Conolly, ADP New 
Yorko Apskričio pirmininkas, 
“buvo vadovaujama dviejų vy
rų Legiono uniformose ir vie
no civiliuose drabužiuose. Visi 
trys tapo areštuoti ir tada bu
vo išaiškinta, ka‘d du legionie
riai buvo Abingdon Sq. iškil
mių dalyviai, Rhinelanders 6- 
to Posto nariai.

Atsiprašymo laiške, kuris 
paskelbta spaudoj, pareiškia
ma, kad Postas “susideda iš į- 
statymus gerbiančių ir taiką 
mylinčių amerikonų, kariavu
sių Pasauliniame kare,” ir kad 
postas “neakstina ir netole
ruoja užpuolimų nei jokiose 
sąlygose.” Postas atlyginęs 
kliubui ir medžiaginius 
stolius.

Išvyko į Naująją Angliją
Anė Vaznytė, LDS centra- 

linės raštinės tarnautoja, išvy
ko savaitei atostogų. Ji pasi
svečiuos pas draugus Spring
field, Mass., o iš ten vyks savo 
“tėviškėn” — Rumford, Me.

Sugrįžš sekančios savaitės 
pabaigoj.

Prašo Laišką
jau- 
kal-

nuo-

Sugrąžino Šapą
Ta-Amalgameitų Jungtinė 

ryba praneša sugrąžinus New 
Yorkan pabėgėlę firmą — 
Samuel Saffer & Sons—, kuri 
1939 metų balandžio mėn. bu
vo čionai uždarius šapą ir iš
vežus mašinas į Baltimorę, su
laužydama su unija kontrak
tą. Unija vedus streiką prieš 
firmą ir prieš jos kontrakto- 
rius. Taipgi įteikta skundas 
Nacionalei Darbo Santykių 
Tarybai.

Firma iš naujo atidarius sa
vo šapą New Yorke, 110 5th 
Ave. Imsianti kelis šimtus dar
bininkų.

John Williams, negras 
nuolis, kuris sufrėmuotais 
tinimais sėdi Kings Apskričio 
kalėjime ir laukia apeliacijos 
teismo, per Nacionalio Negrų 
Kongreso Brooklyno Tarybą 
ir darbininkišką spaudą pra
šė padėkot visiems, kurie dar
buojasi už jo išlaisvinimą, 
taipgi jam parašiusiems laiškų 

’į kalėjimą. Prašė daugiau laiš
kų.

M. G. Martin, Tarybos pre
zidentas, atsišaukė į visus ge
ros valios žmones, kad jie pa
rašytų distrikto prokurorui 
O’Dwyer užtariant Williamsa.

Rengimasis Karui Mūs 
Žmones Veja į Kapą

Parvyko Atostogų
Pereitą penktadienį lankėsi 

Henry Juška, centraibrookly- 
niečių J. ir M. Juškų' sūnus, 
baigęs mokslo sezoną Illinois 
Universitete, kur rudeniop vėl 
grįšiąs tolimesnėms studijoms.

Žuvo Darbe
dar-Manuel Arieas, 41 m 

be nukrito po anglinio vago
no ratais Consolidated Edison 
anglies sandėlyje, Hunts Point 
Ave. ir East River, Bronx, 
tai visai nupjovė galvą, 
lionis gyveno 24th Ave., 
tori joj.

Pažvelgus į šalies politikie
rių ir finansierių kalbas ir 
darbus, atrodytų, būk mums 
nieko nebereikia — vartomės, 
tarsi inkstai taukuose. Viskas, 
ko betrūkstą, tai tik bėgti 
Europon padėt daugiau išžu- 
dyt ir patiems išsižudyt, taip
gi siųst ginklų ir amunicijos 
kariaujantiems, kad galėtų 
k u o d a u g i a usia išsižudyt. 
Bet. . .

Bet tik viena diena, greta 
laimingojo Wall Stryto, kuris 
kaip erkė išsipūtęs nuo krau
juoto aukso, trys asmenys (o 
gal ir daugiau, negi visus pa
stebėsi) nusižudė, kad 
trūko jėgų kęst bėdas.

Mrs. Pauline Berger,
lė, prieš 6 savaites netekus 
namų, prisigirdė draugų 
apartmento maudynėj. Nota 
vaikams sako: “Aš nebepajė
giu ilgiau kęsti.”

Nusišovęs nežinomas vyras, 
apie 65 metų, prie W. 36th 
St. prieplaukos, notoj rašo 
buvęs “liguistas, be skatiko, 
nepatenkintas ir nusivylęs gy
venimu.”

pri-

naš-

Užsimušė Mūrininkas

Ra-
Ve-
As-

Charles Helwik, 41 m., mū- 
rininko padėjėjas, 1676 Ap
pleton Ave., Bronx, darbe nu
krito 14-ką aukštų keltuvo 
olon Kriminalio Teismo Bildin- 
ge ir ant vietos užsimušė.

34-tas

Ch. Hirsch, 60 m. pečku- 
rys, pajuto gyvenimą esant 
persunkiu prie vis sunkėjančio 
darbo ir nebaigiamo skurdo. 
Jis pasikorė diržu po medžiu, 
78th St. ir East Drive.

Birželio 2 d., Liet. Piliečių 
Kliube, 280 Union Avė., įvyko 
Dariaus-Girėno Paminklo Sta
tymo. Komiteto bendras posė
dis, kuriame dalyvavo apsiė
mę atstovai nuo draugijų prie 
išrinkto komiteto. Išklausyta 
raportai komiteto, būten: pir
mininko, vice-pirmininko, se
kretorius bei finansų sekreto
riaus, iždo globėjų, o iždinin
kas nepribuvo dėl tūlų prie
žasčių. Iš raportų paaiškėjo, 
kad Fondo komiteto vedama 
tvarka visame kame gražiai ir 
tvarkingai, be to yra gaunama 
žmonių simpatijų ir aukų nuo 
draugijų ir pavienių asmenų.

Iš finansų sekretoriaus St. 
Briedžio raporto pasirodė, kad 
surinkta aukų yra $684.96. 
Išmokėjus tik šias bilas už 
spaudą, pašto ženklelius, ra
dio paskelbimą $24.45, ižde 
yra aukų iki birželio 2 d., š. 
m., $660.51.

Po priėmimo komiteto ra
portų draugijų atstovai teikė 
naudingus sumanymus fondo 
gerovei. Sumanyta parengti 
paminėjimą Dariui ir Girėnui 
jų septynių metų žyvimo su- 
kaktyj. Karštai rėmė šį suma
nymą p. S. Petkienė, brookly- 
nietė. Pagaliaus nutarta tokį 
minėjimą turėti apie vidurį lie
pos mėn., Forest Parke, Broo
klyne. Apsiėmė surengti W. 
šabūnas, 
Petkienė, 
brazaitis.

Taipgi
kitas draugijas, 
parengimus Dariaus ir Girėno 
paminklo statymo naudai. Šį 
klausimą gražiai išvystė atsto
vas J. Zaleckas iš Bayonne,

Tarptautinis Darbininkų Ap
sigynimas išleido atsišaukimą 
į organizacijas ir abelnai vi
suomenę imtis skubios veiklos 
gint Teisių Bilių, kurį dabarti
nis Kongresas grasina su
trempti.

Teisių Biliui gint nepapras
ta konferencija šaukiama bir
želio 13-tos vakarą, Hotel 
Pennsylvania, N. Y. Konferen
cijoj svarstys praktiškas gali
mybes veikti prieš atakas ant 
civilių teisių ir prieš kandžio
jimą ateivių.

Kongresmanas Vito Marc
antonio, TDA prezidentas, 
pateiks informacijų apie tai, 
kas dabar dedasi kongrese, 
koki biliai dar ruošiama pra- 
varyt prieš ateivius. John 
Longo, paskilhęs Jersey City 
hitleriuko majoro Hague opo
nentas ir katalikų jaunimo va
das savo apylinkėj, bus kon
ferencijos pirmininku. Taipgi 
raportuos bei kalbės eilė kitų 
žymių asmenų.

Už konferenciją jau pasisa
kė Ateivių Gynimas, valdiškų 
įstaigų darbininkų, jūrininkų, 
kailiasiuvių ir eilė kitų unijų 
bei šiaip organizacijų.

Clifford Martin, 26 m., kalti
namas suklastuotais gydytojų 
parašais pirkęs iš vaistinių ir 
skleidęs narkotikus. Jį teis už 
klastavimą ir už peržengimą 
visuomenės sveikatos įstatų.

V. Pivariunas, S. 
p. Kalvaitis ir Am-

sumanyta paraginti 
kad rengtų

Paminklo projekto reikalu 
kalbėjo V. Pivariunas ir J. 
Kairys, brooklyniečiai. Pasiro
dė, kad dar per anksti apie 
tai teirautis, nes mažai pinigų 
yra ižde, o paminklas maž 
daug kainuotų apie 5,000 
dolerių, tad projekto klausi
mas palikta ant toliau.

Prieš baigiant konferenciją 
S. Ambrozaitis iš Brooklyno 
įnešė, kad sekančią konferen
ciją sušaukti rudenio laiku, at
stovai tam sutiko. Taipgi ne- 
kurie svečiai pridavė ant stalo 
surinktų aukų, viso $31.85, 
kurie persiųsta iždininkui. Au
kotojų vardąi bus paskelbta 
spaudoje vėliau. Konferenci
jai užsibaigus, dalyvaujantieji 
atstovai pasiėmė po keletą 
aukų rinkimo blankų. Konf. 
vedė vice-pirm. W. šabunas, 
protokolą rašė sek. Ant. Gu
donis. Dariaus-Girėno Paniin- 
klo Statymo Komiteto vardu, 
nuoširdžiai prašau visus aukų 
rinkėjus bei aukotojus siųsti 
čekius arba money orderius iš- 
rašyt vardu Darius-Girėnas 
Monument Fund ir persiųskite 
šiuo adresu: Mr. John Spurga,? 
Port Jefferson Station, Long 
Island, N. Y.,

Kadangi Dariaus-Girėno Pa
minklo Statymo reikalas yra 
bendras visų lietuvių ir visos 
lietuviškos spaudos, tad šiuo- 
mi, varde šios konferencijos, 
nuoširdžiai dėkojame laikraš
čiams, kurie 
pranešimus ir 
rinktas aukas, 
džiai tariame
radio vedėjam, kurie 
žinias visuomet paskelbė 
suomenei, taipgi nuoširdžiai 
dėkojame ir visiems kitiems, 
kurie bent kuo nors prisidėjo 
arba prisidės Dariaus-Girėno 
Paminklo statymo fondui su
kelti reikalingą sumą aukų. 
Tad, lietuvi broli ir sese, jei- 

, ,gu nesi dar prisidėję^ šiam 
• ^kilniam darbui, prisidėkie ir 
parodykie pasauliui, kad esi

’ susipratęs ir gerbi savo tau
tos

talpina .fondo 
paskelbė su- 

taipgi nuošir- 
padėkos žodį 

fondo 
vi-

SUSIRINKIMAI
C. BROOKLYN, N. Y.

LDS 46 kp. susirinkimas įvyks 
trečiadienį, birželio 12 
P. Burneikio Name, 76 
Visi nariai būkite, nes 
legatą išrinkti į LDS

(136-138)

d., 8 v. v.,; 
Hudson Ave. 
turėsime de- 
suvažiavimą.

Valdyba.

J. GARŠVA
Grabo'rius-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: EVergrcen 8-9770

LeVANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

J. LeVANDA—E. LeVANDA 
Tėvas ir Sūnus Levandauskai

UNDERTAKERS

Skurdas žmones varo des- 
peracijon, bet mes išleidžiam 
bilionus dolerių skubint į ka
rą, vežt milionus jaunimo į 
skerdynę, ir tam neužilgo visi 
pradėsim mokėt dar didesnius 
mokesčius, net ir biedniausi. 
Keista ta mūsų “civilizacija” 
ir “demokratija.”

Pasipiktinęs.

CHARLES’
UP-TO-DATE

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

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

* Gerai Patyrę Barberiai

,k

H

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

Pirmadienis, Birželio 10, 1940 
: —• , wssgsts

50 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-3622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

1 kVARPO KEPTUVE
36-40 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y- 
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi
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Daugybė kitų daiktų ir • 
daiktelių sau reikalin- * 
gų rasite mūsų didelė- • 
je krautuvėje. Užeikite • 
pamatyti.

ir impor- 
degtinės ir 

geriausių

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

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

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Ilewes elevelterio stoties

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

>. ei*-; .<&jį UitJhiMi;}į» V

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 miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorj ir kainas.

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

Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

ĮSIGYKITE DABAR
Žemiau parodyta tik keli iš mūsų didelio sandėlio 

šios rūšies daiktų.
Visokiausių Rūšių

ŽIEDAI
• youR old Watch

I

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. Stagg 2-0788
NIGHT—HA vemeyer 8-1158

TRADE IT IN l=OR A

I7JEWEL
Bulovą

ESTATE OF

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 7-4499 ■

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

Iš senų padarau 
n a u jus paveiks
lus • ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui e g a n t ir 
p a d i dinų tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 

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

stočių BMT Line
Te!.: Glenmore 5-6191

Prie vartų, 40c. •IA anksto perkant bilietą, 80c

pasilinksmint

Pikniko Komisija širdingai kviečia visuomenę daly- • 
vauti šiame piknike ir linksmai praleisti laiką su • 
Liuteriečiais.

didvyrius.
Dariaus-Girėno Pamin
klo Statymo Fondo 
sekretorius A. Gudonis

Birželio 4-tą į Coney Islan
dą iš- prieglaudų buvo atvesta 
3,500 našlaičių 
Luna Parke.

PIKNIKAS
Rengia

DR. MARTIN LUTHER DRAUGIJA

Sekmadienį, Birželio 16 June
HOFFMAN PARK

69-26 Cooper Ave., cor. 69th Pl., Glendale, L. I.
Pradžia 2 vai. po pietų 

šokiams Gros Geo. Kazakevičiaus Orkestrą

nuo $1.50 augštyn 
Daimantai 

Melsvi-balti ir perfekto

ROBERT
LIPTON : 

JEWELER 
Įsteigta 1892 

701 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y. 

Tarpe 
Graham & Manhattan A ves.

Tel. Stagg 2-2178
♦ Priminkite SJ skelbimą ir gausite nuolaidą




